
   

   آل آشور1385قانون بودجه سال 

  

  :ماده واحده 

ميليارد و هفتاد  هزار ويكصدوپنج  ميليون و نهصدوپانزده  آل آشور از حيث منابع بالغ بر يك1385بودجه سال 

ميليون و نهصد و پانزده هزار  ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك) 1.915.105.072.000.000(و دوميليون 

  :ريال به شرح زير است) 1.915.105.072.000.000(د و هفتاد و دو ميليون ويكصد وپنج ميليار

اي و مالي و مصارف  هاي سرمايه الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي

اي و مالي بالغ بر  هاي سرمايه ها و تملك دارايي بودجه عمومي دولت از حيث هزينه

) 587.596.764.000.000(ميلياردو هفتصدوشصت وچهارميليون  پانصدونودوششهزارو  پانصدوهشتادوهفت

  : ريال شامل

هزار وپانصدوهفتادميليارد و نهصدوشصت ويك ميليون  ـ منابع عمومي مبلغ پانصدوچهل وهشت1

اي و مالي از آن محل مبلغ پـانصد  هاي سرمايه ها و تملك دارايي ريال و هزينه) 548.570.961.000.000(

  .ريال) 548.570.961.000.000(ميليـون  ويك هــزار و پانصد و هفتــاد ميليارد و نهصــدوشصت چهل و هشتو

وپنج ميليارد و  هزار وبيست ها و مؤسسات دولتي مبلغ سي ونه ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه2

ن محل مبلغ سي ونه ها از آ ها و ساير پرداخت ريال و هزينه) 39.025.803.000.000(هشتصدوسه ميليون 

  .ريال) 39.025.803.000.000(هزار و بيست وپنج ميليارد و هشتصدوسه ميليون 

ب ـ بودجه شرآتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع 

 و تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و سيصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسي وهفت ميليارد

ها و ساير پرداختها بالغ بر يك  ريال و هزينه) 1.372.837.678.000.000(ششصدوهفتادوهشت ميليون 

ميليون و سيصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسي وهفت ميليارد و ششصدوهفتادوهشت ميليون 

  .ريال) 1.372.837.678.000.000(

ت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسم به دولت اجازه داده مي

ها و  اي و مالي وزارتخانه هاي سرمايه ها و تملك دارايي  وصول و هزينه1385مقررات مربوط در سال 

) 1(مؤسسات دولتي و همچنين آمكها و ساير اعتباراتي را آه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره 

 با رعايت قوانين و مقررات 1385منابع تأمين اعتبار در سال اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير 

هاي اين قانون و  هاي مبادله شده و تبصره هاي موافقتنامه مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليت

  .براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد

 تا سقف چهل هزار )ب(و ) الف( عالوه بر ارقام موضوع بندهاي 1385ج ـ دولت مكلف است در سال 

اين قانون را ) 8(تبصره ) د(ريال از سهام شرآتهاي دولتي موضوع بند ) 40.000.000.000.000(ميليارد 

الذآر واگذار نمايد و همچنين مبلغ هفت هزارودويست ميليارد  بابت مطالبات دستگاه يادشده در بند فوق

جويي نموده و منابع حاصله را  ي دولتي را صرفههاي عملياتي شرآتها ريال از هزينه) 7.200.000.000.000(

  .به منظور بازپرداخت مطالبات سيستم بانكي از دولت اختصاص دهد

  1تبصره 

  الف ـ 

هاي  هاي تملك دارايي شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرح ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي1

م مشخص . آه با عالمت الف1385 در سال اين قانون) 1(اي انتفاعي مندرج در پيوست شماره  سرمايه

ريال اوراق مشارآت منتشر و وجوه ) 8.400.000.000.000(اند تا مبلغ هشت هزار وچهارصدميليارد شده

  . مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد310101حاصل را به رديف شماره 



را هر سال در بودجه ) 1(وع جزء موض) اصل اوراق و سود متعلقه(ـ دولت مكلف است وجوه مورد نياز 2

  .هاي اجرايي مربوطه منظور نمايد ساالنه دستگاه

اي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي شود براي تكميل عمليات اجرايي طرح وزيران اجازه داده مي ـ به هيأت 3

رآت هاي مردم از طريق اوراق مشا ريال از سرمايه) 6.000.000.000.000(هزار ميليارد  تا مبلغ شش

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

آننده از اوراق مزبور  هاي استفاده پس از تصويب فهرست طرح. آننده تأمين و پرداخت خواهد شد استفاده

ربط  هاي ذي ومي شرآتمديره و مجمع عم و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارآت توسط هيأت

ريزي آشور مجاز به تضمين  ها، سازمان مديريت و برنامه ها از محل منابع داخلي شرآت مبني بر بازپرداخت

  .ها خواهد بود بازپرداخت

  .هاي دولتي ممنوع است ـ خريد دست اول اوراق مشارآت موضوع اين بند توسط بانك4

و هفتصـدوچهـارده ميليـارد و هفتصدوپنجاه و هفت ب ـ بـه منظـور تحقـق مبلـغ سـي و شش هـزار 

 منظور در 110106 و 110102هاي  ريال درآمد عمومي موضوع رديف) 36.714.757.000.000(ميليون 

ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت آه در  هاي دولتي و بانك قسمت سوم اين قانون آليه شرآت

بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در   سود ويژه پيش آنها1385در بودجه سال ) 2(پيوست شماره 

) 11(شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره  (1385جداول پيوست يادشده از بابت ماليات عملكرد سال 

به سازمان امور مالياتي ) دوازدهم رقم مصوب هر ماه معادل يك(الحساب  را به صورت علي) اين قانون

  . به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور گرددآشور پرداخت نمايند تا

اين قانون منظور شده است از جمله ) 2(هاي دولتي آه نام آنها در پيوست شماره  ج ـ آليه شرآت

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 160(هاي دولتي موضوع ماده  شرآت

هاي بيمه  سسات انتفاعي وابسته به دولت و شرآتها و مؤ جمهوري اسالمي ايران و همچنين بانك

دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح موظفند 

سود %) 40(، حداقل چهل درصد 1384، عالوه بر پرداخت ماليات بردرآمد عملكرد سال 1385در سال 

 قسمت سوم اين 130101 حساب درآمد عمومي موضوع رديف  خود را به1384سال ) سود ويژه(ابرازي 

  .قانون واريز نمايند

شرآتهاي دولتي آه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام 

باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد  بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي

ربط به سهامداران بخش  مذآور بايستي توسط شرآتهاي دولتي ذي) سود ويژه(سود ابرازي %) 40(

  .يادشده پرداخت گردد

 و 1366هاي مستقيم مصوب اسفندماه  وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات

  .باشد هاي بعدي آن مي اصالحيه

) 1384سود ويژه سال (سود ابرازي %) 30(د درص هاي موضوع اين بند مبالغي را بابت سي چنانچه شرآت

هاي مربوط پرداخت نموده  حساب الحساب در سال يادشده به به عنوان سود سهم دولت به طور علي

را، در سال ) 1384سود ويژه سال (سود ابرازي %) 40(درصد  التفاوت آن تا رقم چهل باشند، مكلفند مابه

  . واريز نمايند1385

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ) 3(ماده ) ج(ارض بنزين مقرر در بند د ـ نرخ ماليات و عو

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه، 

بيست درصد (قيمت مصوب فروش %) 30(درصد  ، به ميزان سي1385، در سال 22/10/1381مصوب 

  .شود تعيين مي) عوارض%) 10(يات و ده درصد مال%) 20(

اي آه به تصويب هيأت وزيران  نامه  منظور در قسمت چهارم اين قانون طبق آئين503747 ـ اعتبار رديف  هـ

رسد براي آموزش، باالبردن دانش تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش آارآنان گمرك ايران و برقراري  مي



رمندان گمرآات در اقصي نقاط آشور، تجهيز گمرآات يادشده به سيستم تسهيالت الزم براي استقرار آا

آنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان آارمندان در نقاط محروم مرزي قابل مصرف 

  .خواهدبود

هاي   و اصالحيه1366هاي مستقيم مصوب اسفند ماه  قانون ماليات) 101(و ـ شرط قسمت اخير ماده 

قانون مذآور جاري ) 95(ماده ) ج( صاحبان مشاغل موضوع بند 1384 مورد عملكرد سال بعدي آن در

  .نخواهد بود

اي مصوب  هاي اختصاصي و غيرحرفه سيم قانون استفاده از بي) 11( غرامت موضوع ماده 1385ز ـ در سال 

ريال به ) 20.000(ار هز ريال و از بيست) 600.000(ريال به ششصدهزار ) 2.000( از مبلغ دوهزار 1345سال 

  .شود ريال اصالح مي) 6.000.000(شش ميليون 

هاي بخش تعاون تا مبلغ  شود براي تأمين منابع مالي مورد نياز طرح ح ـ به صندوق تعاون اجازه داده مي

  .ريال از طريق انتشار اوراق مشارآت با تضمين خود استفاده نمايد) 2.000.000.000.000(دوهزار ميليارد 

آنندگان و توليدآنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شرآتها به آن  سازمان حمايت از مصرفط ـ 

  .ربط مسترد نمايد هاي خود به شرآت ذي سازمان را از محل وصولي

 منظور در قسمت سوم اين قانون آلية 110400بيني شده در رديف  ي ـ به منظور تحقق درآمدهاي پيش

) 8(قانون امور گمرآي و ماده ) 37(هاي موضوع ماده  به استثناء معافيت(رآي هاي گم ها و تخفيف معافيت

براي اشخاص حقيقي و حقوقي و براي آلية آاالها و ) 8/7/1384قانون ساماندهي مبادالت مرزي مصوب 

  .شود  لغو مي1385آشور منظور در قوانين و مقررات خاص و عام در سال  از هر مرز ورودي به

  2تبصره 

نك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي آشور و حفظ توازن و ـ با1

 مقررات مذآور در اين تبصره را در چارچوب قانون 1385هاي ارزي آشور، در سال  تعادل در تراز پرداخت

ت ارزي رعايت هاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدا  و سياست18/4/1351پولي و بانكي آشور مصوب 

  .نمايد

موجب اين تبصره با رعايت  ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران به

ربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  و ساير احكام ذي) 13(ماده 

  . بوداسالمي ايران و رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد

هاي  هاي تأمين و انتقال آب با هدف تسريع در اجراي طرح با توجه به ضرورت اختصاص تسهيالت به طرح

شود تا سقف هشتصدميليون  اي استاني به وزارت نيرو اجازه داده مي هاي آب منطقه مورد تقاضاي شرآت

  . استفاده نمايد1385دالر از تسهيالت مالي فاينانس در سال 

شود معادل چهارده ميليارد و چهارصدوشصت و يك ميليون  زيران اجازه داده ميـ به هيأت و2

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ) 8(دالر مندرج در جدول شماره ) 14.461.000.000(

 را از 1385اين قانون در سال ) 11(فرهنگي جمهوري اسالمي ايران بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره 

يستم بانكي به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي طريق س

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

 منظور در قسمت سوم 130102 و 110106هاي  به منظور تحقق منابع عمومي پيش بيني شده در رديف

ك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است براساس اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي اين قانون، بان

و همچنين مبلغ ) 11(تبصره ) هـ(بند ) 1(الحساب موضوع جزء  مبالغ مربوط به ماليات علي) داري آل خزانه(

 از محل ارز تبصره يادشده را) هـ(ارزش نفت خام توليدي موضوع بند %) 5/4(مربوط به چهار ونيم درصد 

هاي درآمد عمومي مربوط آه توسط  حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ريال تبديل و به حساب

  .گردد، واريز نمايد داري آل اعالم مي خزانه

عوايد مزبور براساس . باشد ـ نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت بر مبناي نرخ روز ارز مي3



هاي مربوط  سب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينهمقررات مربوط به خود ح

  .رسد مي

هاي  هاي باقيمانده تسهيالت مصوب به روش بيع متقابل و فاينانس مندرج در قوانين بودجه سال ـ سهميه 4

  )14جدول شماره . (قوت خود باقي است  به1385 آل آشور با شرايط مصوب، در سال 1384 تا 1379

هاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط  هاي داراي طرح هاي خارجي آشور، دستگاه منظور تنظيم تراز پرداختبه 

بندي بازپرداخت اين تعهدات، هماهنگي الزم را با بانك مرآزي جمهوري اسالمي  با تعهدات ارزي و زمان

ها را هر شش ماه يك   طرحايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط به اين

  .ريزي آشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه

هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق  گذاري سرمايه

 مجمع تشخيص مصلحت 21/8/1384لي خارجي مصوب فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع ما

  .نظام قابل اجرا خواهد بود

هاي  وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اجراي موضوع اين بند را به آميسيون

  .تخصصي مربوط مجلس شوراي اسالمي ارايه دهد

ماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجت) 13( ـ در اجراي ماده 5

 با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيالت فاينانس موضوع 1385ايران، دولت مجاز است در سال 

 مجمع تشخيص مصلحت 21/8/1384قانون مذآور و اصالحيه آن مصوب ) 7(جدول شماره ) ب(بند ) 1(جزء 

گذاري در قالب  ي سرمايه خارجي براي سرمايهنظام نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارها

  .ها و يا مشارآت استفاده نمايد قراردادهاي تأمين مالي پروژه

قانون پيش گفته، ) 7(جدول شماره ) ب(از بند ) 3(و ) 2(استفاده از تسهيالت مالي خارجي موضوع اجزاء 

  .باشد بدون تضمين بازپرداخت توسط دولت مي

قانون برنامه ) 14(ماده ) الف(با رعايت بند ) فاينانس(اين بند از تسهيالت مالي هاي موضوع  گذاري سرمايه

  .چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند

ق هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طري گذاري سرمايه

 مجمع تشخيص مصلحت 21/8/1384فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 

  .نظام قابل اجرا خواهد بود

ريزي آشور، بانك مرآزي  نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه آئين

  .وزيران خواهد رسيد صويب هيأتجمهوري اسالمي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي به ت

هاي تملك دارائي  شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرح وزيران اجازه داده مي  ـ به هيأت6

رسند با اولويت   به اتمام مي1386 و 1385هاي  هايي آه در سال ها و پروژه اي و خاتمه يافتن طرح سرمايه

 1385هاي آبرساني روستايي، در سال  آب و مجتمعطرحهاي فصول آشاورزي و منابع طبيعي و منابع 

نسبت به تأمين اعتبار مبلغ نودوشش هزار و هشتصدوپنجاه ونه ميليارد ودويست وهشتادو شش ميليون 

  .ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشارآت اقدام آند) 96.859.286.000.000(

تصوير ) 3(پيوست شماره ) 1(استاني موضوع جدول شماره اي  هاي سرمايه دارايي سهم اعتبارات تملك

تخصيص %) 100(الذآر بصورت صددرصد  هاي ملي موضوع فوق  و طرح1385آالن بودجه استاني سال 

  .گردد يافته تلقي مي

گذاري  هاي مربوط به مناطق توسعه نيافته و مناطقي آه در سالهاي برنامه اول و دوم از سرمايه طرح

  .گيرند اند در استفاده از منابع اين بند در اولويت قرار مي بهره بوده ه يا آمبهر دولتي بي

هاي جديد و نيز انجام  ها و پروژه شروع طرح. وزيران تصويب خواهد آرد چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت

  .باشد هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقًا ممنوع مي

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 1(ماده ) هـ(و ) د (ـ در اجراي بندهاي7



شود حداآثر تا مبلغ هشت ميليارد   به دولت اجازه داده مي11/6/1383جمهوري اسالمي ايران مصوب 

دالر موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط، مشروط به آنكه از ) 8.000.000.000(

گذاري، صادرات و تأمين بخشي از اعتبار مورد  موجودي تجاوز ننمايد را براي سرمايه%) 50(ه درصد پنجا

ربط رسيده است از  هاي تخصصي ذي نياز بخش غيردولتي آه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه

زي بابت تأمين هاي ايراني خارج از آشور به صورت تسهيالت ار طريق شبكه بانكي داخلي و بانك

  .هاي ارزي با تضمين آافي اختصاص دهد هزينه

صادرات محصوالت آشاورزي و صنايع تبديلي و صنايع آوچك در استفاده از تسهيالت فوق در اولويت قرار 

  .دارند

  .گردد سهم هر استان از محل اين بند براساس استعداد و محروميت توسط دولت تعيين مي

دالر ) 500.000.000(د به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل معادل پانصدميليون شو به دولت اجازه داده مي

دالر براي نوسازي ناوگان هوايي دولتي ) 250.000.000(از منابع فوق بـه ترتيـب دويـست و پنجاه ميليـون 

ر قالب دالر براي نوسازي ريل، تجهيزات و ناوگان ريلي دولتي د) 250.000.000(و دويست وپنجاه ميليون 

تسهيالت و به صورت وجوه اداره شده و با احتساب قيمت تمام شده براي نوسازي ناوگان در اختيار 

  .هاي مذآور قراردهد بخش

هاي بزرگ صنعتي و معدني و توسعة صنايع  شود آه به منظور تأمين مالي طرح به دولت اجازه داده مي

ي و مهندسي حداآثر تا سه ميليارد تبديلي آشور، توسعه صادرات آاال، خدمات و خدمات فن

هاي داخلي، صادرآنندگان، خريداران  دالر از محل تسهيالت موضوع اين بند را به شرآت) 3.000.000.000(

آننده در  هاي پيمانكاري شرآت خارجي آاالها و خدمات صادراتي ايران و نيز براي تأمين منابع مالي شرآت

هاي  گذاري در بانك هاي ايراني از طريق سپرده ري خارجي شرآتگذا المللي و سرمايه هاي بين مناقصه

  .صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص دهد

قانون ) 160(آليه متقاضيان استفاده از اين تسهيالت اعم از بخش خصوصي و يا دولتي مشمول ماده 

 رعايت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موظف به

  .باشد  مي12/12/1375حداآثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي آشور مصوب 

مانده موجودي %) 10(درصد  شود از محل حساب ذخيره ارزي حداآثر معادل ده  ـ به دولت اجازه داده مي8

ه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و قانون برنام) 1(ماده ) د(حساب مذآور پس از آسر تعهدات بند 

هاي دولتي پرداخت نمايد تا  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيالت به بانك

الشرآه بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون  به عنوان سهم

  .بگيرد مورد استفاده قرار 8/6/1362ربا مصوب 

، با رعايت ساير تكاليف مصرح در 1385ـ افزايش سقف مانده تسهيالت تكليفي بانكي در سال 9

هزار  هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تا سقف يك برنامه

از اين افزايش مانده تسهيالت، سهم بخش . ريال مجاز است) 1.800.000.000.000(وهشتصدميليارد 

  .باشد مي%) 75(و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتادوپنج درصد %) 25(درصد  لتي بيست وپنجدو

هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيـالت بـا اهـداف  سهم بخش%) 65(حداقل شصت وپنج درصد 

هايي آه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان  زايي با اولويت مناطق توسعه نيافته براساس شاخص اشتغال

وزيران خواهد  هاي آار و اموراجتماعي و تعاون به تصويب هيأت ريزي آشور و وزارتخانه ريت و برنامهمدي

متقاضيان . هاي عامل در اختيار متقاضيان قرارگيرد شود تا از طريق بانك ها توزيع مي رسيد، بين استان

لويت بيكاران ثبت نام شده در ها نسبت به بكارگيري نيروهاي جديد با او برداري طرح مذآور در دوران بهره

  .گردند مراآز آاريابي و ادارات آل آار و امور اجتماعي متعهد مي

ريال تسهيالت ) 400.000.000.000(بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است مبلغ چهارصدميليارد 

عاون به منظور ايجاد هاي فناوري نهاد رياست جمهوري و وزارت ت موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاري



ها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده  التحصيل دانشگاه اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ

  .باشند ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي. منظور نمايد

هاي شغلي  تعاوني براي ايجاد فرصتاز تسهيالت سهم بخش خصوصي و %) 25(بيست وپنج درصد 

  .يابد و سازمان بهزيستي اختصاص مي) ره(محرومان و مددجويان تحت پوشش آميته امداد امام خميني 

هاي فني و اعتباري منظور  دولت مكلف است از محل تسهيالت تكليفي، اعتبارات وجوه اداره شده و آمك

%) 10(رايي، استاني و ملي به ميزان حداقل ده درصد هاي اج هاي اشتغالزايي دستگاه شده براي فعاليت

منابع مذآور را در چارچوب برنامه مدون ايجاد اشتغال براي واجدين شرايط معرفي شده توسط بنياد شهيد 

  . و امور ايثارگران براي تأمين اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد

هارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به قانون برنامة چ) 87(در اجراي ماده 

سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسالمي ايران به مرآز رفع  منظور زمينه

نيازهاي سالمت و پزشكي منطقه، بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است مبلغ يكصدميليارد 

ال تسهيالت موضوع اين تبصره از سهم بخش تعاوني و خصوصي را با معرفي ري) 100.000.000.000(

هاي عامل در اختيار بخش خصوصي و تعاوني  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق بانك

 نسبت به جذب 1385وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است لغايت دي ماه سال . قراردهد

  .يداين اعتبار اقدام نما

ها و پرداخت تسهيالت، موظف به پيگيري بازپرداخت  هاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرح  ـ بانك10

باشند و استفاده  تسهيالت اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق الوصول مي

به هيأت وزيران اجازه . باشند  ميها آنندگان از اين تسهيالت مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانك

شود آه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيالت بانكي موضوع بند  داده مي

ها بايد محل، ساختمان و  دولت و بانك. اين تبصره را در مواردي آه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد) 9(

تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق الوصول . عيين نمايندتجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين ت

هاي سنواتي، نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات  ها از محل بودجه بانك

  .معوق نخواهد بود

 هاي فني و اعتباري به شود اعتبارات آمك هاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي ـ به دستگاه11

هاي آن به منظور تحقق اهداف  بخش خصوصي و تعاوني و همچنين اعتباراتي آه در اين قانون و پيوست

هاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده  زا و توسعه فعاليت بخش هاي اشتغال گذاري در زمينه سرمايه

طبق قراردادهاي ريزي آشور يا استان و  است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه

هاي شغلي، صندوق حمايت از  هاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصت منعقد شده با بانك

هاي اعتباري  گذاري در بخش آشاورزي و يا مؤسسه صنايع آوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايه

پرداخت تسهيالت به مورد تأييد بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران در قالب وجوه اداره شده براي 

گذاري، پرداخت يارانه سود و آارمزد تسهيالت بانكي يا به صورت  هاي سرمايه متقاضيان اجراي طرح

اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه . هاي عامل يا مؤسسات مذآور قراردهند تلفيقي در اختيار بانك

  .دگرد هزينه قطعي منظور مي اجرايي صاحب اعتبار به عامل، به

زاي  هاي اشتغال گذاري پرداخت يارانه سود و آارمزد تسهيالت بانكي به منظور حمايت از سرمايه

هاي خصوصي و تعاوني و يا تشويق نظام بانكي به تأمين منابع مالي و تسهيالت، در چارچوب  بخش

جمهوري قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 10(ماده ) ب(و ) الف(بندهاي 

قرارداد منعقد شده گذشته با . برداري از طرح صورت گيرد بايست پس از اتمام و بهره اسالمي ايران، مي

ها و ساير مؤسسات مذآور و ساير مواردي آه قوانين و مقررات خاص دارند، مستثني  ها، صندوق بانك

  .باشند مي

هاي قبل و سود متعلقه آه از محل  ال و س1385وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهيالت اعطايي در سال 



 503610اين وجوه از محل اعتبارات رديف. گردد شود، به حساب مربوط واريز مي بودجه عمومي تأمين مي

هاي  قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عامليت منعقد شده با بانك

اجد شرايط يا پرداخت بخشي از سود و آارمزد تسهيالت عامل براي پرداخت تسهيالت به متقاضيان و

  .رسد گذاري، به مصرف مي هاي سرمايه طرح اعطايي به

هاي شغلي، صندوق حمايت از صنايع آوچك و  هاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصت بانك

ع خود به اعتبارات هاي اجرايي، با افزودن مناب مؤسسات مذآور طبق قراردادهاي منعقدشده با دستگاه

گذاران، نسبت به اعطاي تسهيالت به متقاضيان واجد  موضوع اين بند، متناسب با مشارآت سرمايه

جدول حاوي ارقام مربوط به تسهيالت بانكي و . نامه اجرايي اين بند، اقدام نمايند شرايط در چارچوب آيين

پيوست  ريزي آشور تهيه و به ت و برنامهوجوه اداره شده و آمكهاي فني ـ اعتباري توسط سازمان مديري

  .گردد اليحه بودجه به مجلس ارائه مي

زا و زودبازده در بخش خصوصي و تعــاوني، دولت موظـف  گذاري اشتغال الف ـ به منظور حمايت از سرمايه

 503610ريال اعتبار رديف ) 11.250.000.000.000(است مبلغ يـازده هــزار و دويست وپنجـاه ميليـارد 

هاي فني و اعتباري به عنوان آمك و يارانه  قسمت چهارم اين قانون را در قالب وجوه اداره شده و آمك

هاي  سود تسهيالت از طريق انعقاد قرارداد با نظام بانكي آشور و صندوق تعاون و صندوق حمايت از فرصت

 بخش آشاورزي و گذاري در شغلي، صندوق حمايت از صنايع آوچك، صندوق حمايت توسعه سرمايه

الحسنه توسعه اشتغال روستايي بابت سود و آارمزد تسهيالت اعطايي جديد و سررسيد  صندوق قرض

  .شده پرداخت نمايد

هاي عامل متناسب با يارانه سود و آارمزد  بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق بانك

ت الزم مطابق ضوابطي آه توسط شوراي عالي تسهيالت مذآور در اين قانون نسبت به تأمين تسهيال

اشتغال براي هر استان با مالحظات آاهش محروميت اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران در جهت 

هاي صنعت و معدن، آشاورزي، صنايع دستي و  تعادل بخشيدن به بازار آار با رويكرد عدم تمرآز در بخش

  .گردد، اقدام آند ها مشخص مي خدمات و با اولويت تعاوني

زاي مددجويان تحت پوشش آميته  هاي زودبازده و اشتغال از اعتبارات اين بند براي طرح%) 10(ده درصد 

  .يابد اختصاص مي) ره(امداد امام خميني 

دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين بند و پيشرفت آن را هر سه ماه يك بار به 

هاي برنامه و بودجه و محاسبات و  ريزي آشور، هيأت وزيران و آميسيون نامهسازمان مديريت و بر

  .اجتماعي مجلس شوراي اسالمي گزارش آند

التفاوت سود بانكي  ريال براي پرداخت مابه) 50.000.000.000(شود مبلغ پنجاه ميليارد  ب ـ اجازه داده مي

  .ها زنداني است اختصاص يابد آه سرپرست آنهايي  از محل اين بند به خانواده%) 10(درصد  تا سقف ده

به ) وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي توليدي (503610از اعتبارات رديف %) 5(درصد  حداقل معادل پنج

هاي فرهنگي  هاي خصوصي و تعاوني بخش زا و توسعه فعاليت گذاري اشتغال منظور تحقق اهداف سرمايه

  .گيرد ارشاداسالمي و سازمان تربيت بدني قرارميو ورزشي در اختيار وزارت فرهنگ و 

ريال از اعتبارات اين بند به عنوان وجوه اداره ) 1.200.000.000.000(هزار ودويست ميليارد  ج ـ مبلغ يك

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد  شده در اختيار وزارتخانه

الحسنه با حداقل آارمزد بابت  د تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرضگير اسالمي قرار مي

. پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرارگيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت آنند

به هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراآز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز  دانشجويان آموزشكده

  .آنند هاي مربوط به خود از اين تسهيالت استفاده مي نسبت تعداد دانشجويان خود از طريق وزارتخانه

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،  نامه اجرايي استفاده از اين تسهيالت توسط وزارتخانه آيين

ريزي آشور  يت و برنامهدرمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسالمي و سازمان مدير



  .وزيران خواهد رسيد حداآثر تا پايان ارديبهشت ماه تهيه و به تصويب هيأت

د ـ به منظور تأمين منابع بخش غيردولتي براي توسعه، اصالح و بهبود باغات، دامپروري، مرغداري و صنايع 

ختگان آشاورزي و توسعة آمو زايي دانش اي و در راستاي اشتغال تبديلي و تكميلي و توليدات گلخانه

ريال از اعتبارات رديف ) 2.500.000.000.000(صادرات آشاورزي آشور، حداقل مبلغ دوهزار وپانصدميليارد 

يابد تا در چارچوب عقد قرارداد با   قسمت چهارم اين قانون به وزارت جهاد آشاورزي اختصاص مي503610

ت وجوه اداره شده در اختيار باغداران، دامداران، بانكهاي عامل پس از تلفيق با منابع بانكي به صور

  .آموختگان بخش آشاورزي قرارگيرد  مرغداران و صاحبان صنايع تبديلي و تكميلي با اولويت دانش

التفاوت سود بانكي  ريال براي پرداخت مابه ) 50.000.000.000(شود مبلغ پنجاه ميليارد  ـ اجازه داده مي هـ 

تمام  از محل اين بند به دانشگاه پيام نور جهت تكميل ساختمانهاي نيمه%) 10(درصد  تا سقف ده

  .اختصاص يابد

 ـ سازمان بازنشستگي آشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيالتي 12

بازنشستگان و موظفين تحت پوشش آنها  جهت پرداخت به) 2(و ) 3(آه در قالب اين تبصره به نسبت 

. پرداخت نمايند%) 12(يابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و آارمزد جمعًا دوازده درصد  اص مياختص

  .باشد آارمزد متعلقه از شمول پرداخت ماليات معاف مي

 نسبت به سال قبل 1385يارانه پرداختي بابت تسهيالت پرداختي به بازنشستگان آشوري در سال 

  .يابد حداقل دوبرابر افزايش مي

آشي گاز و فاضالب منازل، به هر يك   به منظور تسهيل و آمك در امور گازرساني و لوله1385ـ در سال   13

هاي آب و  هاي گاز استاني در واحدهاي شهرستاني و شرآت از متقاضيان معرفي شده از سوي شرآت

وني به ترتيب مبلغ فاضالب استان با اولويت متقاضيان استاني و ادارات شهرستان به ازاي هر واحد مسك

ريال، تسهيالت با دوره بازپرداخت سه ) 4.000.000(ريال و چهار ميليون ) 1.500.000(ميليون وپانصدهزار  يك

آشي گاز و  ريال جهت لوله) 300.000.000.000(ساله از تسهيالت اين تبصره تا سقف سيصدميليارد 

هاي آب و فاضالب و  و فاضالب با تأييد شرآتآشي آب  ريال جهت لوله) 500.000.000.000(پانصدميليارد 

و سازمان ) ره(گردد مددجويان تحت پوشش آميته امداد امام خميني  بدون اخذ وثيقه پرداخت مي

) 13(هاي ديني شناخته شده موضوع اصل سيزدهم  ها و معابد اقليت بهزيستي آشور، مساجد، حسينيه

  . باشند ب، فاضالب و برق معاف ميقانون اساسي از پرداخت حق انشعاب گازرساني، آ

شود  ربط اجازه داده مي هاي ذي به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب به شرآت

وزيران خواهد رسيد، با درخواست متقاضيان نسبت به واگذاري  اي آه به تصويب هيأت نامه تا براساس آيين

  .حاسبه سود و آارمزد، اقدام نماينداقساطي انشعاب حداآثر تا سه سال بدون م

ها در شهرهاي با جمعيت زير يكصدهزار   تأمين هزينة برق جهت روشنايي برق ميادين و پارك1385در سال 

  .باشد نفر بر عهدة وزارت نيرو مي) 100.000(

  .باشند هاي روستايي از پرداخت هزينه برق، گاز، آب و فاضالب معاف مي همچنين مساجد و حسينيه

 قسمت 112511ريال اعتبار منظور شده در رديف ) 550.000.000.000(ـ مبلغ پانصدوپنجاه ميليارد 14

هاي  چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت افزوده گرديده و در اختيار صندوق حمايت از فرصت

 به متقاضيان واجد عالي اشتغال جهت ارايه تسهيالت گيرد تا در چارچوب مصوبات شوراي شغلي قرار مي

  .شرايط پرداخت شود

از تسهيالت اين بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم آشور ـ رياست جمهور در %) 40(حداقل چهل درصد 

براي محرومين تحت پوشش نهادهاي حمايتي %) 10(اختيار متقاضيان روستايي جهت اشتغال، ده درصد 

  . خواهد گرفتدر اختيار ايثارگران قرار%) 10(و ده درصد 

 ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 15

اسالمي ايران و به منظور استمرار برنامه خودآفايي آشور در توليد گوشت قرمز و پودرماهي متناسب با 



. ر اختيـار توليدآنندگان قرار دهدبرنامه ساالنه بخش، تسهيالت الزم را جهت تأميـن سرمايـه در گردش د

ريزي   پيشنهاد مشترك وزارت جهاد آشاورزي، سازمان مديريت و برنامه نامه اجرايي اين بند بنا به آيين

  .آشور و بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 توسط دولت 1385مز و سفيد در سال جهت حمايت از توليدآنندگان دام و طيور آشور، واردات گوشت قر

براي مصرف انبوه و صنعتي، دستگاههاي اجرايي موظفند نياز خود را از محل دام و طيور . باشد ممنوع مي

در صورت نياز به اعمال سياستهاي تنظيم بازار، وزارت جهاد آشاورزي مجوز . داخل آشور تأمين نمايند

  .اي دام و طيور را صادر خواهد آردواردات به بخش غيردولتي با اولويت تشكله

 ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 16

اشتغال روستائيان بخصوص آشاورزان و  اسالمي ايران و به منظور توسعة صادرات غيرنفتي، آمك به

گذاري آارخانجات صنايع غذايي در اختيار  يهجلوگيري از مهاجرت، تسهيالت الزم را جهت تأمين سرما

هاي جهاد آشاورزي و  نامة اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه آئين. توليدآنندگان قراردهد

ريزي آشور و بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و مشارآت  صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه

  .أت وزيران خواهد رسيدبخش خصوصي تهيه و به تصويب هي

هاي معظم  هزار نفر از آزادگان، خانواده  به تعداد پنجاه1385ـ نظام بانكي آشور مكلف است در سال    17

و باالتر، تسهيالت %) 25(و جانبازان بيست وپنج درصد ) شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد(شاهد 

  .اعطا نمايد) خريد و احداث(مسكن 

و باالتر، آزادگان %) 25( بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي جانبازان بيست وپنج درصد مبلغ تسهيالت

) 120.000.000(و خانواده شهدا براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا يكصدوبيست ميليون 

د چهاردرصد ريال با آارمز) 100.000.000(ريال و براي ساير شهرها، شهرآها و روستاها تا يكصدميليون 

  .باشد مي%) 4(

و %) 25(وپنج درصد  وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيست

باالتر، آزادگان و خانواده شهدا با استفاده از تسهيالت اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت 

 ندارد، 1369اي سال  ي آه قيمت منطقههاي اي براي زمين  و اولين سال قيمت منطقه1369اي سال  منطقه

هاي شهدا، آزادگان و جانبازان از  ضمنًا خانواده. با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام نمايد

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

هاي مسكن  زادگان و خانواده معظم شهدا عضو تعاونيو باالتر، آ%) 25(جانبازان بيست وپنج درصد 

و باالتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا %) 25(نيروهاي مسلح و همچنين جانبازان بيست وپنج درصد 

ساآن روستاها و شهرهايي آه اآثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند و شهرهاي آمتر 

بدون ارايه ) سفته و تعهدنامه آتبي نهادهاي مربوط( ارايه ضمانت الزم توانند با هزار نفر جمعيت، مي از ده

  .سند ملكي، تسهيالت بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند

واحد درصد سود و آارمزد تسهيالت بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين ) 10( ـ دولت مكلف است ده 18

 را در مورد آليه تسهيالتي آه تا تاريخ 13/2/1368 مسكن فرهنگيان و آارآنان آموزش و پرورش مصوب

 پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط 1385تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال 

الحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري  به استثناي قرض(الگوي مصرف مسكن 

اي وابسته به وزارت آار و  مربيان فني و حرفه.  را پرداخت نمايد)هزار نفر جمعيت و شهرهاي زير سي

  .گردند  مشمول مزاياي قانون مذآور مي1385اموراجتماعي و مربيان هنرستانها در سال 

هاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفًا براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش  بانك

هزار نفر  ورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير دهالحسنه مسكن م منطقه، قرض

هزار نفر جمعيت را آه طبق مقررات و عرف محلي، شهرداري  جمعيت و همچنين در شهرهاي زير سي

نمايد با ارايه پروانه ساختماني و معرفي آموزش و پرورش  مربوط با سند عادي پروانه ساختماني صادر مي



ماده واحده قانون ) 1(سقف تسهيالت بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره . يندپرداخت نما

، مبلغ هفتادميليون 1385 در سال 13/2/1368تأمين مسكن فرهنگيان و آارآنان آموزش و پرورش مصوب 

  .شود ريال تعيين مي) 70.000.000(

  .گردد  نمي1385الحسنه گيرندگان قبل از سال  مبلغ تعيين شده شامل قرض

بانكهاي عامل مكلفند هنگام اعطاي تسهيالت مسكن به آارآنان رستة بهداشتي درماني مقيم روستا و 

مناطق عشايري، صرفًا براساس تأييد و معرفي شبكة بهداشتي، درماني شهرستان مربوطه بدون اخذ 

وظف است در صورت عدم پرداخت ربط م دستگاه ذي. وثيقه سپرده و با ارائة پروانة ساختماني اقدام نمايند

  .اقساط وام، از حقوق مستخدم آسر و به حساب بانك واريز نمايد

 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيالت به 129022 رديف 30435ـ اعتبار منظورشده در برنامه 19

به عنوان ) (ره(هاي زودبازده، اشتغالزا و خودآفايي مددجويان تحت پوشش آميته امداد امام خميني  طرح

  .گيرد در اختيار صندوق مذآور قرار مي) افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 30(ـ در اجراي مفاد ماده 20

تا نرخ سود %) 5(رصد التفاوت نرخ سود پنج د شود به ميزان مابه اسالمي ايران به دولت اجازه داده مي

مصوب شوراي پول و اعتبار از سود تسهيالت مسكن روستاييان و عشاير داوطلب اسكان در روستا آه از 

طرف بنياد مسكن انقالب اسالمي معرفي شده و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت 

  .اند، پرداخت نمايد آرده

درآمد آه توان بازپرداخت دارند بخشي از  ك براي اقشار آمالف ـ به منظور حمايت از تأمين مسكن آوچ

) 6(سود تسهيالت پرداختي، متناسب با زيربناي مسكوني و ميزان برخورداري شهرها، تا سقف شش 

  . قسمت چهارم اين قانون، پرداخت نمايد601104واحد درصد از سود، از محل اعتبار رديف شماره 

، چهار 23/11/1377يق و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب قانون تشو) 6(ب ـ در اجراي ماده 

اي از  واحد درصد از سود تسهيالت اعطايي به سازندگان بخش خصوصي واحدهاي مسكوني اجاره) 4(

زمين مورد نياز، توسط وزارت مسكن و .  قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد601104محل اعتبار رديف 

اي از واحدهاي احداثي، بابت  برداري اجاره شود و تا زمان بهره اي تأمين مي شهرسازي به صورت اجاره

در غير اين صورت، بهاي زمين به قيمت روز آارشناسي به همراه . شود زمين صرفًا اجاره بها دريافت مي

سكن نامه اجرايي اين بند توسط وزارت م آيين. نفع دريافت خواهد شد ارزش حال يارانه پرداختي فوق از ذي

ريزي آشور تهيه شده و به  و شهرسازي، بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان مديريت و برنامه

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي

قانون برنامه چهارم توسعه ) 160(هاي دولتي مذآور در ماده  ها و مؤسسات و شرآت ـ تمامي وزارتخانه21

  .باشند يران مشمول مقررات اين تبصره مياقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ا

همان ميزان زيربنا و  ها مجازند در صورت توافق با ستاد آل نيروهاي مسلح پادگاني به ـ شهرداري22

%) 50(اي تملك نمايند آه پنجاه درصد  مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه

  .مساحت آن صرف خدمات عمومي شود

   ـ 23

ها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي   ـ به سازمان مجري ساختمانالف

هاي در دست اجرا،  اي در طرح هاي سرمايه شود، به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي اجازه داده مي

رد از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداآثر تا سقف سي ميليا%) 5/2(مبلغي معادل دوونيم درصد 

هاي پرسنلي،  ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه) 30.000.000.000(

  .اي به مصرف برساند اداري و سرمايه

هاي  شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي ـ به بنياد مسكن انقالب اسالمي اجازه داده مي ب 

از عملكرد %) 4(ر مناطق روستايي، مبلغي معادل چهاردرصد هاي دردست اجرا د اي در طرح سرمايه



ريال را به عنوان درآمد حاصل از ) 75.000.000.000(تخصيص اعتبارات، حداآثر تا سقف هفتادوپنج ميليارد 

  .اي به مصرف برساند هاي پرسنلي، اداري و سرمايه خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه

شود حداآثر مبلغي معادل يك  يربناهاي حمل و نقل آشور اجازه داده ميج ـ به شرآت ساخت و توسعه ز

اي در دست  هاي سرمايه هاي تملك دارايي درصد از عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرح%) 5/1(ونيم 

ريال به عنوان بخشي ) 190.000.000.000(اجرا را به تناسب هزينه همان طرح تا سقف يكصدونود ميليارد 

اين ) 2(حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب بودجه مصوب شرآت مندرج در پيوست شماره از درآمد 

  .قانون هزينه نمايد

و به ) تنفيذي در برنامه چهارم(قانون برنامه سوم ) 177(قانون برنامه چهارم و ) 128(ـ در اجراي مواد 24

آارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي ها، مراآز نظامي و  منظور ايجاد تسهيالت براي انتقال پادگان

بزرگ به ويژه تهران، بانك مرآزي موظف است تسهيالت بانكي مورد نياز نيروهاي مسلح را براي انجام 

عالي پول و اعتبار با هماهنگي  الذآر با ضوابط تعيين شده توسط شوراي جايي و انتقال مراآز فوق جابه

) 1.000.000.000.000(هزارميليارد    با سقف اعتباري ساالنه يكوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

اي در اختيار نيروهاي مسلح قراردهد تا از طريق فروش عرصه و اعيان مراآز قديم به   ريال به گونه

  .بازپرداخت تسهيالت آن اقدام نمايند

و ) 13( با رعايت مواد شود ربط اجازه داده مي هاي دولتي تابعه ذي  ـ به وزارت نفت از طريق شرآت25

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مبلغ ) 14(

هاي خط انتقال گاز به شرق آشور و  دالر براي خريد تجهيزات و لوله) 580.000.000(پانصدوهشتاد ميليون 

  .ي يا بيع متقابل اختصاص دهداستان سيستان و بلوچستان با استفاده از تسهيالت فاينانس خارج

هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق  گذاري سرمايه

 مجمع تشخيص مصلحت 21/8/1384فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 

  .نظام قابل اجرا خواهد بود

 قسمت سوم اين قانون را به منظور نوسازي 310306شود منابع موضوع رديف  ـ به دولت اجازه داده مي26

تجهيزات پزشكي بيمارستانها و مراآز بهداشتي درماني دولتي، اورژانس هوايي، آزمايشگاههاي مرجع و 

غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستيتو پاستور و مراآز درماني و توانبخشي خاص جانبازان به ويژه 

دالر از محل حساب ذخيره ارزي ) 200.000.000( شيميايي و اعصاب و روان معادل دويست ميليون نخاعي،

 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، 503832موضوع اعتبار 

، سود حقوق گمرآي، ماليات، حقـوق ورودي. الذآر مطابق جدول قرار دهد درماني و دستگاههاي فوق

شـود، به صورت جمعي خرجي به حساب   بازرگـاني و عوارض تجهـيزاتي آه از محـل اين بنـد وارد مي

 قسمت چهارم اين 503869 قسمت سوم اين قانون و رديف 110403درآمد عمومي آشور موضوع رديف 

  .گردد قانون منظور مي

دالر از حساب ذخيره ارزي برداشت ) 40.000.000(شود معادل چهل ميليون  ـ به دولت اجازه داده مي27

قسمت سوم اين قانون ... نموده و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف

قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت مسكن و ... واريز و معادل صددرصد آن را از محل رديف 

ريزي آشور براي مطالعه  با سازمان مديريت و برنامهشهرسازي قرار دهد تا براساس موافقت نامه متبادله 

هاي زير اولويت آنها توسط  تخت بيمارستاني در شهرهايي آه با مراعات شاخص) 2000(و اجراي دو هزار 

  :گردد هزينه گردد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي

 آيلومتر 50نجاه هزار نفر و با حداقل شهرستانهاي فاقد تخت بيمارستاني با حداقل جمعيت پ: 1اولويت

  .فاصله مرآز آن از نزديكترين بيمارستان

باشد مراآز بهداشتي، درماني  شهرهايي آه جمعيت آنها بين بيست تا پنجاه هزار نفر مي: 2اولويت

  .شود شبانه روزي با امكانات تخصصي، تسهيالت زايماني، آمبوالنس و ده تخت اورژانس بستري ايجاد مي



 سال 50بيمارستانهاي جايگزين در شهرستانهايي آه بيمارستان آن فرسوده بوده و بيش از : 3لويتاو

  .قدمت دارد

شود به منظور افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ بيست ميليون  ـ به دولت اجازه داده مي28

ري اسالمي ايران مكلف است بانك مرآزي جمهو. دالر از حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد) 20.000.000(

  .واريز نمايد) داري آل نزد خزانه(الذآر را به حساب درآمد عمومي آشور  معادل ريالي مبلغ فوق

هاي  هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت گذاري در زمينه ـ به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه29

پس از آسر (از سود ويژه %) 90(ا نود درصد اقتصادي در بخش خصوصي، شرآتهاي دولتي مجازند ت

خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش ) ماليات و سود سهم دولت

  .خصوصي قرار دهند

اي ملي و تنظيم  هاي سرمايه تر از اعتبارات تملك دارايي ـ به منظور بهبود شرايط اجرا و استفاده مطلوب30

اي ملي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي هاي اجرايي آن دسته از طرح ان تخصيص اعتبارات، دستگاهبهتر جري

ريال ) 300.000.000.000(ها در طول مدت اجرا بيش از سيصد ميليارد  گذاري آن جديد آه اعتبار آل سرمايه

هاي طراحي ـ تدارك ـ  از طريق برگزاري مناقصه عمومي و با تنظيم قرارداد1385باشد موظفند در سال  مي

هاي تأييدشده پيمانكاران  هاي خود بابت صورت وضعيت ساخت به صورت قيمت مقطوع، آليه پرداخت

هاي  دستگاه. ربط را با استفاده از ساز و آار گشايش اعتبارات اسنادي نزد بانكهاي داخلي انجام دهند ذي

ها  ورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعيتاي ملي در ص هاي سرمايه هاي تملك دارايي اجرايي ساير طرح

  .مشمول پرداخت جريمه ديرآرد خواهند شد

نامه اجرايي اين تبصره شامل فراهم نمودن شرايط نظارت مطلوب و گشايش اعتبارات متناسب با  آيين

 ربط، مشترآًا ها و پرداخت جريمه دير آرد و نيز ساير ضوابط اجرايي ذي ها و پروژه وضعيت پيشرفت طرح

ريزي آشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران  توسط سازمان مديريت و برنامه

  .خواهد رسيد

ـ به منظور تأمين اعتبار جهـت پرداخت تسهيـالت به زندانيان معسـر محـكوم به پرداخت ديه در جرائم 31

الحسنه  از محل وجوه قرض» داخل سقف«ريال ) 200.000.000.000(غير عمدي، مبلغ دويست ميليارد 

  .گيرد يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي بانكها اختصاص مي

نامه اجرايي مربوط به ضوابط واگذاري توسط وزارت دادگستري و بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران  آئين

  .رسد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

قانون تنظيم بخشي از ) 97( امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از اجراي ماده ـ وزارت آار و32

قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 156(مقررات مالي دولت، تنفيذي در ماده 

  . واريز نمايد160115جمهوري اسالمي ايران را به حساب درآمد عمومي آشور رديف 

 503871ريال از محل رديف ) 200.000.000.000(واريزي تا سقف دويست ميليارد مبالغ %) 100(صددرصد 

تخصيص يافته در اختيار وزارت آار و امور اجتماعي %) 100(قسمت چهارم اين قانون به صورت صددرصد 

گيرد تا جهت تأمين تجهيزات مورد نياز بازرسي آار و تشويق و ترغيب بازرسين آار و ساير  قرار مي

  .نمايند، به مصرف برساند ني آه در ارتباط با موضوع فوق فعاليت ميآارآنا

شود از محل تسهيالت مالي خارجي  اي آشور اجازه داده مي ـ به سازمان آموزش فني و حرفه33

دالر با تضمين دولت براي بهسازي و نوسازي ) 150.000.000(تا سقف يكصد و پنجاه ميليون ) فاينانس(

  .اي استفاده نمايد ارتقاء سطح آيفي آموزشهاي فني و حرفهآارگاههاي آموزشي و 

هاي فاينانس مندرج در اين قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب  ـ آليه مجوز34

  .بود  مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد21/8/1384

  3تبصره 

 اين قانون، مبلغ 503670 از محل اعتبار رديف ريزي آشور موظف است الف ـ سازمان مديريت و برنامه



بندها و سدهاي آوتاه و  هاي آوچك تأمين آب ريال براي اجراي طرح) 1.000.000.000.000(يكهزار ميليارد 

هاي ممنوعة آبي آشور آه داراي توجيه فني و اقتصادي و  هاي آبريز با اولويت دشت زودبازده در حوزه

%) 50(رسند و با سهم پنجاه درصد  برداري مي ر مدت دو سال به بهرهزيست محيطي بوده و حداآثر د

براي سازمان جهاد آشاورزي استانها و مبلغ يكصد و %) 50(هاي آب استاني و پنجاه درصد  براي شرآت

بندهاي آشور  ريال براي احياء، مرمت و اليروبي قنوات، انهار و آب) 120.000.000.000(بيست ميليارد 

  . اختيار سازمان جهاد آشاورزي استانها قرار دهداختصاص و در

 نسبت به عقد و 1385سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها موظفند حداآثر ظرف مدت دو ماه اول سال 

  .ها اقدام نمايند گونه پروژه مبادلة موافقتنامة اين

 و معدوم شده در هاي مريض ضبط ب ـ به منظور جبران بخشي از زيان وارد شده به صاحبان الشه

شود به ازاي آشتار هر رأس دام سنگين مبلغ  ها، به سازمان دامپزشكي آشور اجازه داده مي آشتارگاه

ريال و هر قطعه طيور آشتار شده مبلغ ) 1.200(ريال، دام سبك مبلغ يك هزار و دويست ) 10.000(هزار  ده

  .ت نمايدها درياف ريال از طريق صاحبان آشتارگاه) 55(پنجاه و پنج 

) نزد خزانه معين استان(ها موظفند درآمد مذآور را به حساب درآمد عمومي آشور  صاحبان آشتارگاه

  . واريز نمايند160101موضوع رديف درآمدي 

 منظور در قسمت چهارم 135500ريال از وجوه واريزي از محل رديف ) 50.000.000.000(مبلغ پنجاه ميليارد 

گيرد تا صرفًا جهت جبران زيان وارد شده به صاحبان  ان دامپزشكي آشور قرار مياين قانون در اختيار سازم

د به مصرف بـرسد و گزارش عملكـرد اين بنـد هر  هاي مريض و معدوم شده جهـت اجراي مفـاد اين بنـ الشه

  .شش مـاه به آميسيون آشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي ارائه شود

شويق بخش غيردولتي به ايجاد انبارها و سيلوهاي گندم، وزارت بازرگاني مجاز است به ازاء ج ـ به منظور ت

قيمت %) 2(هر ماه نگهداري گندم توسط بخش غيردولتي، آارخانجات آردسازي و آشاورزان، تا دو درصد 

 خريد تضميني گندم سال مزبور را از محل اعتبار بيست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد

 قسمت چهارم اين قانون به عنوان حق انبارداري در انبار يا 503019ريال رديف ) 25.870.000.000.000(

هاي بازرگاني و جهادآشاورزي  نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه آيين. سيلو پرداخت نمايد

  .واهد رسيدريزي آشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خ و سازمان مديريت و برنامه

  د ـ

اراضي داراي آب الزم را ) عمليات زيربنايي(ـ وزارت جهاد آشاورزي موظف است عمليات تجهيز و نوسازي 1

سهم دولت و پانزده %) 85( بـه نسبـت هشتاد و پنج درصد 40152004 و 40152002از محـل اعتبـار رديـف 

  .برداران اجراء نمايد سهم بهره%) 15(درصد 

قانون ) 18(ماده ) الف(و بند ) 17(ماده ) ط(هاي نيرو و جهادآشاورزي موظفند در اجراي بند  ـ وزارتخانه2

برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نسبت به احداث و تكميل 

  .هاي فرعي آبياري و زهكشي و اراضي زراعي اقدام نمايند شبكه

هاي فرعي آبياري و زهكشي به  مربوط به عمليات اجرايي ايجاد شبكههاي  هزينه%) 50(پنجاه درصد 

برداران در قالب تسهيالت فني و اعتباري از محل  به عنوان بهره%) 50(عنوان سهم دولت و پنجاه درصد 

 تأمين و پرداخت 40201374 و 40201373هاي  اي به شماره هاي سرمايـه هـاي تملـك دارايي اعتبارات طرح

  .خواهد شد

التحصيالن آشاورزي،  اي در صادرات و اشتغـالزايـي فارغ هـ ـ بـا توجه بـه نقش انواع توليدات گلخـانه

هاي  از اعتبارات تملك دارايي%) 1(ها مجازند حداقل يك درصد  ريزي و توسعه استان شوراهاي برنامه

هاي زينتي آه  اهان دارويي و گلاي توليد گي هاي گلخانه هاي مجتمع اي استان را به امر زير ساخت سرمايه

ها موظف  ريزي و توسعه استان شوراي برنامه. آنند، اختصاص دهند هاي نوين آبياري استفاده مي از روش

هاي آشور از محل مجموع اعتبارات  اي مربوطه در آليه استان هستند براي ساماندهي محصوالت گلخانه



مورد نياز را تأمين و طبق ضوابط به متقاضيان ) ازتسطيح، آب، برق، تلفن و گ(استاني، زيربناهاي 

  .التحصيل بخش آشاورزي واگذار نمايند فارغ

و ـ به منظور افزايش ظرفيت ذخيره سازي گندم از طريق احداث سيلوهاي استاندارد به دولت اجازه داده 

خارجي در چارچوب شود براي احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفيت جديد از طريق فاينانس داخلي يا  مي

ربط اقدام و از طريق تضمين نمودن  هاي دولتي ذي اين قانون از محل منابع شرآت) 2(تبصره ) 5(بند 

  .متقاضيان بخش غيردولتي، امكان استفاده از فاينانس مذآور در اين بند را براي اين بخش فراهم نمايد

ع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بي گذاري سرمايه

 مجمع تشخيص مصلحت 21/8/1384فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 

  .نظام قابل اجرا خواهد بود

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 18(ماده ) ج(ز ـ در اجراي بند 

قانون تنظيم بخشي ) 10(ريال از اعتبارات ماده ) 1.000.000.000.000(كهزار ميليارد اسالمي ايران، مبلغ ي

گيرد تا   در اختيار صندوق بيمه محصوالت آشاورزي قرار مي27/11/1380از مقررات مالي دولت مصوب 

  .صرف توسعه بيمه محصوالت آشاورزي گردد

 موظف است به منظور تحقق درآمدهاي پيش )ها و مراتع آشور سازمان جنگل(ح ـ وزارت جهاد آشاورزي 

هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  قانون وصول برخي از درآمد) 84( ماده 3بيني شده در بند 

هاي متشكله در ادارات منابع طبيعي در راستاي اجراي قانون   و پايان بخشيدن به پرونده28/12/1373

 تا پايان سال 14/3/1354ها و مراتع آشور مصوب  رداري از جنگلب قانون حفاظت و بهره) 34(اصالحي ماده 

  .هاي باقيمانده رسيدگي و نسبت به واگذاري، فروش و يا خلع يد از آنها اقدام نمايد  به پرونده1385

شود براساس مصوبات  ط ـ به سازمان تحقيقات و آموزش آشاورزي و مؤسسات تابعه اجازه داده مي

ح ساخـتار با تصويـب هـيأت امناء خود نسبـت به فروش اموال غير منقول مازاد و قانوني در راستاي اصال

هاي تحقيقاتي بالاستفاده يا نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واريز به حساب درآمد  ايستگاه

 آشور در ريزي داري آل و با عقد موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه  نزد خزانه140105اختصاصي رديف 

  :موارد زير به مصرف برساند

  .هاي تحقيقاتي ـ توسعه، تكميل و تجهيز مراآز و ايستگاه1

  .ـ باز خريد نيروهاي مازاد و غيرماهر2

  .ـ بازنشستگي پيش از موعد آارآنان براساس قانون وزارت جهادآشاورزي3

  4تبصره 

شود حداآثر پنجاه درصد  ن، اجازه داده ميگذاري خطرپذير در صنايع نوي ـ به منظور حمايت از سرمايه الف

هاي فني  از تسهيالت اعـطايي در قالب اعتبارات طرح آمـك به توسعه صنايع نوين و در قالب آمك%) 50(

و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل، سود و آارمزد تسهيالت اعطايي در چارچوب 

ريزي آشور و وزارت صنايع و معادن و دفتر  مديريت و برنامهاي آه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان  نامه آيين

  .همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بالعوض گردد

 قسمت چهارم اين قانون را براي افزايش 503415شود اعتبار رديف  ب ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي

  .ز صنايع الكترونيك اختصاص دهدسرمايه دولت به صندوق حمايت ا

، به منظور تأمين سرمايه بانك صنعت و معدن، وصولي 1385شود در سال  ج ـ به دولت اجازه داده مي

فصول صنايع و ) هاي فني و اعتباري ها و آمك موضوع تبصره(تسهيالت پرداختي از محل وجوه اداره شده 

را آه عامليت آنها بر عهده ) برنامه سوم توسعه(شته هاي گذ معادن اعتبارات عمراني قوانين بودجه سال

 قسمت سوم اين 310602بانك صنعت و معدن بوده است، به حساب درآمد عمومي آشور موضوع رديف 

 503833ريال از محل رديف ) 1.700.000.000.000(قانون منظور نموده و تا سقف يك هزار و هفتصد ميليارد 

  .، بابت افزايش سرمايه دولت در بانك مزبور پرداخت نمايدمنظور در قسمت چهارم اين قانون



هاي صنايع  اي سازمان هاي سرمايه اي و تملك دارائي  اعتبارات هزينه1385د ـ دولت مكلف است در سال 

اي و  اي ذيل اعتبارات هزينه دستي استانها به عنوان دستگاههاي اجرايي مستقل طي رديف جداگانه

اين اعتبارات پس از مبادلة موافقتنامه . ربط منظور آند اي استانهاي ذي ههاي سرماي تملك دارائي

  .ريزي استان مربوط به مصرف خواهد رسيد سازمانهاي مزبور با سازمان مديريت و برنامه

  5تبصره 

هاي جاري خود  شود به منظور تأمين قسمتي از هزينه الف ـ به سازمان هواپيمايي آشوري اجازه داده مي

 و نگهداري هواپيماهاي آزمايش استاندارد پرواز و باالبردن ضريب ايمني پرواز در آليه سطوح پروازي و تعمير

درآمد حاصل از انجام خدمات آزمايشات استاندارد دستگاههاي آمك ناوبري در آشورهاي خارجي و 

  جازه نامه و پروانهفرودگاههاي داخلي و همچنين آليه خدمات مربوط به صدور و تمديد هرگونه گواهينامه، ا

برداري هوايي مربوط به صنعت هوانوردي آشور و حق امتياز تجاري استفاده اضافي هواپيماهاي   بهره

هاي حمل و نقل هوايي خارجي در مسيرهاي هوايي و فروش نشريات هوانوردي را دريافت و به  شرآت

آن را از %) 100(و معادل صددرصد واريز ) داري آل نزد خزانه (140110حساب درآمد عمومي آشور رديف 

ريزي آشور  اي آه با سازمان مديريت و برنامه  قسمت چهارم اين قانون طي موافقتنامه148500محل رديف 

هاي موضوع اين بند، به پيشنهاد سازمان هواپيمايي  تعرفه. مبادله خواهد نمود دريافت و هزينه آند

  . خواهد رسيدآشوري به تصويب شوراي عالي هواپيمايي آشوري

قانون ايمني راهها و راه آهن ) 17(ماده ) 1(و تبصره ) 7(ماده ) 3(ب ـ درآمد حاصل از اجراي حكم تبصره 

اي وصول و به حساب   توسط وزارت راه و ترابري ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده1379مصوب سال 

شود و معادل صددرصد  ريز مي قسمت سوم اين قانون وا160114درآمد عمومي آشور موضوع رديف 

 قسمت چهارم اين قانون در اختيار 503872مبالغ واريزي فوق از محل اعتبار منظور در رديف %) 100(

گيرد تا به منظور ايمني و نگهداري و روآش آسفالت راهها  اي قرار مي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

  . به مصرف برسد

  6تبصره 

 1372قانون بودجه سال ) 54( تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره الف ـ به منظور پرداخت

 پنجساله دوم توسعه اقتصادي،  هاي برنامه  و سال1373قوانين بودجه سال ) 52(آل آشور و تبصره 

التفاوت سود و آارمزد تسهيالت بانكي مسكن  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و تأمين مابه

هاي معظم شهدا و آزادگان و آمك به  و باالتر و معلوالن و خانواده%) 25(بيست و پنج درصد جانبازان 

بهسازي مسكن روستايي و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و 

هاي معظم شهدا، آزادگان و  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده سازي زمين خانواده

 قسمت چهارم اين 133510ريال از محل رديف ) 430.000.000.000(جانبازان، مبلغ چهارصد و سي ميليارد 

اين قانون در ) 1( مندرج در پيوست شماره 40907016 و 40907015، 40906003هاي شماره  قانون و طرح

  .گيرد ربط قرار مي اختيار دستگاههاي اجرايي ذي

به باال و معلوالن از رعايت الگوي %) 25(ن و جانبازان بيست و پنج درصد هاي معظم شهدا، آزادگا خانواده

هاي صدور پروانه ساخت  مصرف مسكن معاف و براي يك بار از پرداخت آليه عوارض شهرداري و هزينه

هاي  در مجتمع. باشند تا يكصد و بيست متر مربع بناي مفيد معاف مي...) زيربنا، تراآم و : شامل(

معافيت مذآور شامل مشاعات مربوط تا سرانه . هر فرد تا سقف مذآور مالك اقدام استمسكوني سهم 

  .باشد مذآور نيز مي

و سازمان بهزيستي آشور و نيز ) ره(همچنين مددجويان تحت پوشش آميته امداد امام خميني 

كن از شود در صورت رعايت الگوي مصرف مس واحدهايي آه توسط خيرين براي افراد مذآور ساخته مي

  .باشند هاي شهرداري براي صدور پروانه ساخت براي يك بار معاف مي پرداخت عوارض و آليه دريافتي

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 30(ب ـ به استناد مفاد ماده 



خصوصي و هاي  هاي فرسوده شهري، ترغيب و تشويق بخش اسالمي ايران و به منظور احياي بافت

تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني بادوام، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي 

  : آم درآمد، دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد

) هاي خصوصي، تعاوني و عمومي بخش(ـ تأمين يارانه سود تسهيالت بانكي براي سازندگان غيردولتي 1

هاي  هاي فرسوده و براي خريداران واحدهاي مسكوني در بافت آت مدني، با اولويت در بافتدر دوره مشار

  .الشرآه بانك فرسوده در دوره فروش اقساطي سهم

 40906011ريال از محل طرح شماره ) 310.000.000.000(اعتبار اين جزء به ميزان سيصد و ده ميليارد 

  .گردد تأمين مي) 1(مندرج در پيوست شماره 

موظف است در اجراي قانون تشويق احداث ) سازمان ملي زمين و مسكن(ـ وزارت مسكن و شهرسازي 2

از منابع %) 35(، حداقل سي و پنج درصد 24/3/1377و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ) 30(ماده ) و(موضوع بند (درآمدي خودناشي از فروش زمين 

، اجاره زمين و وجوه برگشتي را به ميزان حداقل سيصد )تماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايراناج

ريال به منظور خريد امالك و مستحدثات، آماده سازي و احداث واحدهاي ) 300.000.000.000(ميليارد 

مران و مقررات ع(هاي فرسوده برابر شيوه نامه وزارت مسكن و شهرسازي  مسكوني استيجاري در بافت

  .هاي مصوب هزينه نمايد و طرح) بهسازي

هاي پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي شهري و  هاي فرسوده براساس طرح هاي بافت ـ محدوده3

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ) 5(هاي ماده  تصويب آميسيون

ازي و معماري ايران خواهد رسيد، تعيين  آه در آالن شهرها به تصويب شوراي عالي شهرس22/12/1351

  .خواهد شد

هاي فرسوده شهري در  بيني شده در اين بند براي تشويق سازندگان خانه در بافت ـ تسهيالت پيش4

هزينه %) 50(آم پنجاه درصد  شهرهايي هزينه خواهد شد آه شهرداري و شوراي شهر آن شهرها دست

را متناسب با ميزان تجميع ) اآم منظور در طرح بهسازي مصوبشامل عوارض احداث ساختمان و تر(پروانه 

  .هاي پراآنده و ريز آاهش دهند خانه

اجـازه دارد به منظور اجراي ) سازمـان عمران و بهسـازي شهـري( ـ وزارت مسـكن و شهرسـازي 5

آت به هاي مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشار هاي نوسازي بافتهاي فرسوده در طرح پروژه

ريال اقدام آند آه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و ) 500.000.000.000(ميزان پانصد ميليارد 

  .ريزي آشور اجرا گردد برنامه

اي آه به پيشنهاد وزارت آشور به  نامه توانند با تصويب شوراي شهر و براساس آيين ها مي شهرداري

گذاري در نوسازي بافتهاي فرسوده تا سقف پانصد ميليارد  ي سرمايهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، برا

  .ريال اوراق مشارآت با تضمين خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمايند) 500.000.000.000(

) آب، فاضالب، برق، گاز و تلفن(االمتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده و آثار تاريخي   ـ حق6

  .االمتياز جديد محفوظ خواهدبود ز نوسازي بدون دريافت حقپس ا

ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است براساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران حداقل بيست 7

از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك را در اختيار خانواده شهدا، جانبازان و %) 20(درصد 

  .آزادگان قرار دهد

هاي آشور، مسكن  ين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و وزارتخانهآي

و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيأت وزيران 

  .خواهد رسيد

 پنجاه هزار نفر جمعيت، تا پانزده ج ـ به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضالب شهرهاي زير يكصد و

 شهرهاي 16/10/1369قانون تشكيل شرآتهاي آب و فاضالب مصوب ) 11(موضوع ماده %) 15(درصد 



هاي آب و فاضالب استاني در شهرهاي  تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط شرآت

) شرآتهاي آب و فاضالب(در اختيار وزارت نيرو ريال ) 50.000.000.000(همان استان تا مبلغ پنجاه ميليارد 

  .قرار گيرد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ) 19(د ـ در اجراي ماده 

اعتبارات ويژه «هاي توسعه روستايي، شامل آب، راه، آموزش و بهسازي،  و در جهت ارتقاي شاخص

ريال به صورت ) 1.250.000.000.000(يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد به مبلغ » روستايي توسعه

  .گردد تخصيص يافته منظور و پرداخت مي%) 100(صددرصد 

جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم آشور ـ رياست 

لعمل اجرايي، نظارتي و نحوه توزيع اعتبارات دستورا. شود جمهور تنظيم و در اعتبارات استاني منظور مي

 به استانها 1385توسط دفتر امور مناطق محروم آشور ـ رياست جمهور تهيه و تا پايان فروردين ماه سال 

  .گردد ابالغ مي

هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجراء در مناطق  اعتبار اين بند براي اجراي پروژه

ريزي  پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامهروستايي محروم به 

استان و موافقت رييس دفتر امور مناطق محروم آشور ـ رياست جمهور به تصويب رسيده و اختصاص 

هماهنگي و نظارت استاني توسط دبيرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالي با . يابد مي

  .باشد  مناطق محروم آشور ـ رياست جمهور ميدفتر امور

هاي عمران روستايي، آب، راه، آموزش و   قسمت چهارم اين قانون به طرح503288هـ ـ اعتبار رديف 

 رياست جمهور و موافقت رييس جمهور به  بهسازي براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم آشور ـ

  .گردد رداخت ميتخصيص يافته منظور و پ%) 100(صورت صددرصد 

هاي موجود يا  و ـ به منظور تأمين مسكن متخصصين پزشكي و اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان

ازاء هر ده تخت يك خانه مسكوني و تا  در دست احداث واقع در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت به

 503809ال از محل رديف ري) 200.000.000.000(سقف يك هزار واحد مسكوني، مبلغ دويست ميليارد 

  .يابد اختصاص مي

ز ـ به منظور تسريع در تأمين مسكن معلولين مددجوي و نيازمندان تحت پوشش سازمان بهزيستي آشور 

شود تا در  هاي مردمي به سازمان بهزيستي آشور و استانها اجازه داده مي و گسترش زمينه مشارآت

هاي مردمي  ياز احداث هر واحد مسكوني از طريق مشارآتاعتبار مورد ن%) 50(صورت تأمين پنجاه درصد 

ريال ) 50.000.000(باقيمانده تا سقف پنجاه ميليون %) 50(و آمك خيرين نسبت به تأمين پنجاه درصد 

  . اقدام نمايد131500 رديف 30471براي هر نفر از برنامه 

از منابع %) 50(پنجاه درصد تواند تا  مي) سازمان ملي زمين و مسكن(ح ـ وزارت مسكن و شهرسازي 

ريال به صورت وجوه اداره شده به منظور ) 300.000.000.000(درآمدي خود را به ميزان سيصد ميليارد 

هاي آم درآمد به  تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و آمك به تأمين مسكن گروه

  .مصرف برساند

هاي تمام شده خدمات   فاضالب و مشخص نمودن هزينههاي آب و ط ـ به منظور شفاف سازي تعرفه

  :شود به شرح ذيل اقدام نمايد مربوطه به دولت اجازه داده مي

 بهاي مشترآين خانگي شهري و روستايي براي مصارف ماهانه تا هفت متر مكعب بدون دريافت  ـ آب1

» 17« ماده » ز« ضوع بند مو(و براي مصارف از هفت متر مكعب تا الگوي مصرف ) رايگان(هرگونه وجه 

، برابر تعرفه سال )قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

1383.  

هاي اشتراك انشعاب و آبونمان آب و  ـ تعرفه آب بهاي مصارف غير خانگي، خدمات دفع فاضالب، هزينه2

قانون برنامه » 17« ماده » ز« موضوع بند (مصرف فاضالب آليه مشترآين و مصارف خانگي باالي الگوي 



، بـه صورت پلكاني محاسـبه و )چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسالمـي ايـران

  .قيمت تمـام شده هـر آـدام، به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد

هاي اشتراك انشعاب مشترآين خانگي روستايي معادل  نهبها و خدمات دفع فاضالب و هزي ـ تعرفه آب3

بها و خدمات دفع فاضالب  هاي مشابه شهر نزديك روستاي مربوطه و آب تعرفه و هزينه%) 30(سي درصد 

هاي  هاي اشتراك انشعاب مشترآين غيرخانگي و آبونمان آليه مشترآين معادل تعرفه و هزينه و هزينه

  .گردد طه محاسبه و دريافت ميمشابه شهر مرآز شهرستان مربو

  7تبصره 

هـاي  شود به ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانـات بازارچه الف ـ به استانداريها اجازه داده مي

هاي  نـامه اجرايي اين بـند آه بنـا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه مشتـرك مرزي مبـالـغي براساس آيين

رسد، دريافت و به  ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران مي ديريت و برنامهآشور و بازرگاني و سازمان م

  . قسمت سوم اين قانون واريز نمايند140115رديف ) معين استان نزد خزانه(حساب درآمد عمومي آشور 

ريال از محل اعتبار ) 300.000.000.000(معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ سيصد ميليارد 

اي  اي، رفاهي و هزينه هاي سرمايه اين قانون براي امور تملك دارايي) 3( پيوست شماره مندرج در

هاي هر استان و  گيرد تا برابر وصولي هاي مذآور و روستاهاي مرزي در اختيار استان مربوط قرار مي بازارچه

  .گرددريزي استان هزينه  هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه براساس موافقتنامه

االجرا   در مورد سيگار الزم22/6/1374ب ـ قانون ممنوعيت ورود برخي از آاالهاي غير ضرور مصوب 

  .باشد  از طريق واردات مجاز مي1385تأمين آسري سيگار مورد نياز در سال . باشد نمي

 1385ابتداي سال التفاوت سازمان حمايت از مصرف آنندگان و توليدآنندگان از  ها و مابه وضع و تغيير تعرفه

ها و خوراك دام و طيور با رعايت مقررات  براي واردات هر آيلوگرم چاي فله و ساير اقالم آشاورزي و نهاده

بهداشتي و پس از انجام محاسبات الزم به منظور تشخيص سود آـاالي وارداتي نسبـت به آاالي مشابـه 

افراد خاص اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي اي تعيين شود آه از ايجاد امتياز براي  داخلي به گونه

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

براي حل مشكل چايكاران، دولت برگ سبز چاي را به نرخ تضميني آه از طرف شوراي اقتصاد تعيين 

  . گردد خريداري نمايد مي

ات داخـلي و ورود آـاال از مبادي قانـونـي و آمـك به روانسازي تجارت رسمي بـه منظـور حمايـت از تـوليـد

 با بهينه سازي و اصالح مقررات، تمهيدات 1385و مبارزه با قاچاق آاال و ارز، دولت مكلف است در سال 

 طريق قانوني و بكارگيري آليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي آشور از ورود و خروج هرگونه آاال جز از

مبادي مجازي آه گمرك جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقيقي يا 

ممانعت و اقدام به ورود يا خروج آاال ) اعم از آشوري، لشكري، غيرانتفاعي، خيريه و مانند آن(حقوقي 

به منظور . خورد خواهدشدبرخالف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني بر

نامه اجرايي اين جزء توسط  تشديد مبارزه با قاچاق آاال و پيشگيري از دخالت عوامل دولتي و مانند آن آيين

  .رسد ستاد مرآزي مبارزه با قاچاق آاال و ارز تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

رد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ها و تشريفات قانوني مو فهرست مبادي مجاز گمرك با ذآر نوع رويه

  .گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور، با اعالم گمرك خواهدبود اعالم مي

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ) 4(ماده ) ي(ج ـ رعايت محدوديت مقرر در بند 

صول عوارض و ساير وجوه از توليد اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و و

در سال ) تجميع عوارض (22/10/1381آنندگان آاال، ارايه دهندگان خدمات و آاالهاي وارداتي مصوب 

 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي آشور الزامي نيست و به هيأت وزيران اجازه داده 1385

  .ن نمايدشود مبالغ يادشده را متناسب با مقصد مسافر تعيي مي

نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و  آيين



  .ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد برنامه

بايد توسط سازمان حمايت از مصرف آنندگان و ) دامپينگ(د ـ وجوه حاصل بابت حقوق ويژه ضد بازارشكني 

 قسمت سوم 160101رديف ) داري آل نزد خزانه(دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور توليد آنندگان 

  .اين قانون واريز شود

هـ ـ به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود آاال از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق آـاال، دولت مكلـف 

رگيري آلية امكانات اداري، قضايي و  با اصالح مقررات، تمهـيدات قـانونـي و به آا1384است در سـال 

  :انتظامي آشور، اقدامات زير را معمول دارد

ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص با رعايت  ها و معافيت ـ با حذف تخفيف1

 بازرگاني توانند به طور موردي سود شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي. جلوگيري نمايد) 1(تبصره ) ي(بند 

التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول  يا مابه

  .الذآر ايجاد امتياز نمايند ها براي اشخاص فوق بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه

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

مندرج در قسمت سوم اين قانون ) داري آل نزد خزانه (210204ـ معادل وجوه واريزي به رديف درآمدي 2

ريال از ) 85.000.000.000(تا سقف هشتاد و پنج ميليارد ) آاالهاي قاچاق(موضوع فروش اموال منقول 

رزه با قاچاق آاال و ارز قرار  قسمت چهارم اين قانون در اختيار ستاد مرآزي مبا503116محل اعتبار رديف 

نامة اجرايي اين جزء آه به پيشنهاد سازمان مديريت و  آن در قالب آيين%) 80(گيرد تا هشتاد درصد  مي

اي الزم  ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي خريد تجهيزات و تهية امكانات سرمايه برنامه

آن براي فعاليتهاي تبليغي، ترويجي، آموزشي و %) 20( بيست درصد در امر مبارزه با قاچاق آاال و ارز، و

هاي مطبوعاتي و سينمايي وزارت فرهنگ و  عمدتًا از طريق سازمان صدا و سيما و معاونت(تحقيقاتي 

  .به مصرف برسد) ارشاد اسالمي

شرح خواهد  بدين 1385ـ جريمه قاچاق آاالهاي مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل آشور براي سال 3

  :بود

  :ـ آاالهاي قاچاق ورودي1ـ3

  .ـ آاالهاي مورد نياز و ضروري مصرف در صورت آشف، ضبط مال و دو برابر قيمت آاال، جريمه

  .ـ آاالهاي غير ضروري در صورت آشف، ضبط مال و پنج برابر قيمت آاال، جريمه

  .رابر قيمت آاال، جريمه ب10ـ آاالهاي غير مجاز و ممنوعه در صورت آشف، انهدام و ضبط مال

  :ـ آاالهاي قاچاق خروجي2ـ3

  .ـ آاالهاي عمومي در صورت آشف، ضبط مال و دو برابر قيمت آاال، جريمه

اي در صورت آشف، ضبط مال و پنج برابر قيمت آاال،  اي و يا توليد شده از مواد اوليه يارانه ـ آاالهاي يارانه

  .جريمه

داخل يا خارج از آشور، ستاد مبارزه با قاچاق آاال و ارز نهاد رياست هاي قاچاق آاال به  ـ در پرونده1

جمهوري به عنوان شاآي و دستگاه قضايي موظف به رسيدگي شكايتهاي ارجاعي از سوي اين ستاد 

  .باشد مي

ـ تعيين و تفكيك آاالهاي ضروري و مورد نياز از آاالهاي عمومي، غير ضروري و غير مجاز با پيشنهاد 2

  . مبارزه با قاچاق آاال و ارز و تصويب هيأت وزيران خواهد بوددستگاه

المللي با پيشنهاد  اي متناسب با قيمت در آشورهاي منطقه و قيمت بين ـ تعيين قيمت آاالهاي يارانه3

  .سازمانهاي مربوطه دولتي و تصويب ستاد مبارزه با قاچاق آاال و ارز تعيين خواهد شد

گردد، مشمول مفاد قاچاق آاالي ورودي بند  در داخل آشور نيز آشف ميـ آليه آاالهاي قاچاق آه 4

  .باشد مي» 2ـ3 «و » 1ـ3 «

  8تبصره 



قانون برنامه چهارم توسعه ) 160(هاي موضوع ماده  الف ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه

شمول مقررات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران توسط سازمان خصوصي سازي م

  .باشد قانون مزبور مي) 8(موضوع ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ) 8(ماده) الف(الحساب موضوع بند  ب ـ ماليات علي

شود و وجه ديگري   به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي1385فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در سال 

  .نتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شدبه عنوان ماليات بردرآمد نقل و ا

سازي و نوسازي صنايع و  شود به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصي ج ـ به دولت اجازه داده مي

اصالح ساختار واحدهاي توليدي، از طريق انتقال و واگذاري سهام شرآتهاي دولتي، آه از قابليت 

مت تابلوي بورس، جهت آمك به صندوق بيمه بيكاري معادل پانصد نقدپذيري مناسب برخوردارند، به قي

 به 1385، ظرف سه ماهـه اول سـال 101001ريال از محل اعتبار رديـف ) 500.000.000.000(ميليارد 

  .سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد

ي، سازمان هاي قطعي خود به سازمان بازنشستگي آشور دـ دولت مكلف است به منظور پرداخت بدهي

تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداريها، سازمان بيمه خدمات درماني، 

صندوق ذخيره بسيجيان، صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي اجرايي براساس 

 حسابرسي و مورد ارقام ثبت شده و منعكس در دفاتر و صورتهاي مالي آنان آه مورد تأييد سازمان

ريزي آشور باشد از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت،  موافقت سازمان مديريت و برنامه

سهام دولت در شرآتهايي مانند شرآتهاي پتروشيمي جم، مارون، تندگويان، بوعلي سينا، زاگرس، 

وسازي صنايع معدني ايران، بندرامام، تبريز و پارس، شرآت ملي صنايع مس ايران، سازمان توسعه و ن

اي، مشروط بر عدم  هاي سرمايه هاي نيمه تمام تملك دارايي فوالد مبارآه، شرآتهاي سيمان و طرح

از سهام شرآتهاي %) 40(قانون اساسي حداآثر تا چهل درصد ) 44(مغايرت با صدر اصل چهل و چهارم 

 به شرح زير واگذار نمايد به نحوي آه پنجاه ريال) 40.000.000.000.000(مذآور تا سقف چهل هزار ميليارد 

  :سهام در اختيار دولت باقي بماند%) 51(و يك درصد 

  .ريال) 15.000.000.000.000(ـ صندوق تأمين اجتماعي پانزده هزار ميليارد 

  .ريال) 10.000.000.000.000(ـ صندوق بازنشستگي آشوري ده هزار ميليارد 

  .ريال) 1.150.000.000.000( و پنجاه ميليارد ـ آستان قدس رضوي يكهزار و يكصد

  .ريال) 2.000.000.000.000(ـ سازمان بيمه خدمات درماني دو هزار ميليارد 

  .ريال) 2.000.000.000.000(ـ صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح دو هزار ميليارد 

  .ريال) 350.000.000.000(ـ صندوق ذخيره فرهنگيان سيصد و پنجاه ميليارد 

  .ريال) 300.000.000.000(ـ صندوق ذخيره بسيجيان سيصد ميليارد 

  .ريال) 500.000.000.000(ـ شهرداريها پانصد ميليارد 

  .ريال) 5.550.000.000.000(ها پنج هزار و پانصد و پنجاه ميليارد  ـ ساير دستگاه

از وزراي امور اي به رياست معاون اول رياست جمهوري و متشكل  تصميمات واگذاري توسط آميته

اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي، آار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 

ريزي آشور  و رئيس سازمان مديريت و برنامه) حسب مورد(ربط  ، سازمان و يا مؤسسه دولتي ذي وزارتخانه

  .االجرا است اتخاذ گرديده و الزم

شوند تقويم و  بي آارشناسان رسمي آه توسط آميته واگذاري انتخاب ميبهاي واگذاري براساس ارزيا

  .پس از تصويب آميته واگذاري در حسابها اعمال خواهد شد

برگ مرحله دوازدهم و  هاي مربوط به تهيه و توزيع آاال شود هزينه هـ ـ به وزارت بازرگاني اجازه داده مي

اي آه به تصويب هيأت وزيران   برگ خانوار را براساس تعرفهبرگشت آاال برگ مرحله دوازدهم و تغييرات آاال

نزد (رسد، از دريافت آنندگان آاال برگ و عاملين فروش اخذ و به حساب درآمد عمومي آشور  مي



  . قسمت سوم اين قانون واريز نمايد140204موضوع رديف ) داري آل خزانه

 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذآور 503426وجوه واريزي، از محل رديف %) 100(معادل صددرصد 

  .يابد اختصاص مي) امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي آشور(

  9تبصره 

 قسمت چهارم اين 127750شود، اعتبار منظور در رديف  الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي

قانون ) 49(ماده ) الف(راساس بند هاي مزبور ب هاي تابعه توزيع نمايد تا آموزشكده قانون را بين آموزشكده

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اعتبار مزبور را به مصرف 

  .رسانند

نام داوطلبان متفرقه  هاي ثبت شود وجوه مربوط به هزينه ب ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي

 تأييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد اختصاصي هاي متفرقه و صدور امتحانات و آزمون

  . قسمت سوم اين قانون واريز نمايد140103داري آل موضوع رديف  نزد خزانه

 ـ 1384هاي اجرايي دولتي آه در سال تحصيلي  ها و امالك متعلق به دستگاه ن  ساختما1385ج ـ در سال 

ش و پرورش بوده تا زمان اعالم عدم نياز به آنها از سوي وزارت  به صورت مدرسه در اختيار آموز1383

  .ماند و تخليه آنها ممنوع است آموزش و پرورش همچنان در اختيار باقي مي

  د ـ 

 و 113590هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موضوع رديف ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه1

ربط به همان دانشگاه و  ههاي مزبور، توسط وزارتخانه ذي اين قانون براساس درخواست دستگا129099

ريزي آشور  اي آه درآمد را آسب آرده است، اختصاص يافته و به اطالع سازمان مديريت و برنامه مؤسسه

  .رسد مي

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 49(ماده ) الف(ـ در اجراي بند 2

ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون  اعتبارات دانشگاهاسالمي ايران، 

 ضميمه اين قانون براساس درخواست وجه توسط باالترين مقام اجرايي 23 تا 15و يا در جداول شماره 

 يا حسب مورد خزانه(مؤسسات يادشده يا مقام مجاز از طرف آنها آه به وزارت امور اقتصادي و دارايي 

شوند و به حساب بانكي آه توسط خزانه يا خزانه معين استان  معرفي مي) ربط خزانه معين استان ذي

برداشت از . شود گردد، واريز و به هزينه قطعي منظور مي ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح مي ذي

تي آنها تعيين شده نامه مالي و معامال هاي بانكي يادشده با حداقل دو امضاء مجاز آه در آيين حساب

 1351قانون برنامه و بودجه آشور مصوب سال ) 30(تخصيص اعتبار موضوع ماده . است، ممكن خواهد بود

و ماده واحده اين قانون در مورد اعتبارات موضوع اين جزء مستقيمًا قابل ابالغ به دستگاههاي اجرايي 

  .باشد  ربط مي ذي

اي و تملك  آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبارات هزينهها و مؤسسات  ـ سهم هر يك از دانشگاه3

اي  هاي بودجه براساس موافقتنامه  و ساير رديف129000 و 113500هاي  اي ذيل رديف هاي سرمايه دارايي

آه بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با سازمان 

شود تعيين خواهد شد به عنوان آمك در اختيار دانشگاهها و   آشور مبادله ميريزي مديريت و برنامه

قانون برنامه ) 49(ماده ) الف(گيرد تا مطابق مفاد بند  ربط قرار مي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ذي

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران براساس مقررات مورد عمل 

  .الذآر به مصرف برسانند هاي فوق ر و در قالب اهداف موافقتنامهمؤسسات مزبو

هاي اجـرايي به دانشگاهها و  هاي بودجه ساير دستگاه وجوه پرداخـتي و اعتبارات ابـالغي از رديـف

  .باشد مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، مشمول مفاد اين جزء مي

شود با تأييد   درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميهاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، به وزارتخانه

اي هر يك از  از اعتبار هزينه%) 5(ريزي آشور از محل آاهش حداآثر پنج درصد  سازمان مديريت و برنامه



ها و مؤسسات پژوهشي مربوط  اي ساير دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط، اعتبار هزينه دانشگاه

اي آليه  مشروط بر اينكه در سر جمع اعتبارات هزينه. افزايش دهد%) 10 (را حداآثر به ميزان ده درصد

  .ها و مؤسسات پژوهشي مربوط تغييري حاصل نشود دانشگاه

جويي  توانند از محل صرفه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي وزارتخانه

اعمال %) 5(پذيرش دانشجو را به ميزان بيش از پنج درصد اي  اي خود، اعتبارات هزينه در اعتبارات هزينه

هاي   تا مرز استانداردهاي رسمي تعريف شده افزايش دهند و وزارتخانه1385شده در قانون بودجه سال

ريزي آشور  علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه

هاي موجود و افزايش  برداري بهينه و ظرفيت داردهاي آموزشي در جهت بهرهمكلفند نسبت به اصالح استان

هاي پزشكي و غيرپزشكي آشور اقدام نمايند و گزارش آن را حداآثر  ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه

  . به آميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي اعالم نمايند1385تا پايان ارديبهشت ماه سال 

هاي مسكن و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري و  هاي وزارتخانه هاي دانشگاهي ذيل رديف هـ ـ طرح

هاي  هاي تملك دارايي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول تسهيالت قانوني اجراي طرح

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

  .باشد مي

 مندرج 30146005 و 10521008، 10521010، 30146294، 31046025هاي شماره  و ـ اعتبار مندرج در طرح

آموزشي، آمك (اي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي اين قانون براي تكميل طرح) 1(در پيوست شماره 

 و پژوهشي ها و مؤسسات آموزش عالي نيمه تمام دانشگاه) ها، پژوهشي و فناوري آموزشي، خوابگاه

هاي مردمي و ساير  هاي آن از محل آمك هزينه%) 50(دولتي و جهاد دانشگاهي آه حداقل پنجاه درصد 

سهم هر يك از . يابد تا بين مراآز مزبور توزيع گردد منابع تأمين اعتبار تأمين شده است، اختصاص مي

هاي  براي هر يك از طرحاي آه  ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس موافقتنامه دانشگاه

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  مذآور حسب مورد بين وزارتخانه

  .گردد ريزي آشور مبادله خواهد شد، تعيين مي آموزش و پرورش با سازمان مديريت و برنامه

بيني طرح يا   منوط به پيشاي بخش بهداشت و درمان هاي سرمايه هاي تملك دارايي آمك دولت به طرح

ريزي آشور رسيده  بندي خدمات درماني آشور آه به تأييد سازمان مديريت و برنامه برنامه مذآور در سطح

  .باشد، است

قانون وظايف و ) 5( ماده) ب(شود با رعايت بند  ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي

 بابت فعاليتهاي ارايه خدمات و صدور مجوز 19/9/1382وري اطالعات مصوب اختيارات وزارت ارتباطات و فنا

االمتياز و جريـمه  هاي ارتباطات و فناوري اطالعات با تصويب هيأت وزيران مبالغـي به عنوان حق ايجاد شبكه

 قسمت 130404رديف ) داري آل نزد خزانه(عدم انجام تعهدات اخـذ و به حساب درآمد عمومي آشور 

 منظور در قسمت چهارم 503806نحوة دريافت و مصرف اعتبار موضوع رديف . اين قانون واريز نمايدسوم 

ريزي آشور و  نامه اجرايي اين بند آه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه اين قانون درآيين

ب هيأت وزيران خواهد رسيد، هاي ارتباطات و فناوري اطـالعات و امور اقتصادي و دارايـي به تصوي وزارتخانه

  .شود تعيين مي

شود به منظور آمـك به توسعة فعاليتهاي  به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اجازه داده مي

بيني شده حاصل از خدمات مخابراتي حق استفاده از فرآانس  سازمان مذآور از محل مازاد درآمد پيش

ريال ) 80.000.000.000( اين قانون را تا سقف هشتاد ميليارد  قسمت سوم140106راديويي موضوع رديف 

فعاليتهاي ( قسمت چهارم اين قانون پس از مبادلة موافقتنامه 503873اي شماره   هزينه از محل رديف

با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور را صرف بهبود مديريت ) اي هاي سرمايه اي و يا تملك دارايي هزينه

  .اديويي و ايجاد زمينة رقابت شرآتهاي ارتباطي دولتي و غيردولتي نمايدطيف امواج ر

هاي مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظفند با اعالم وزير وزارتخانه  ح ـ شرآت



آمد ريال به عنوان ماليات اضافي به حساب در) 500.000.000.000(ياد شده مجموعًا مبلغ پانصد ميليارد 

  . منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند110107عمومي موضوع رديف 

 منظور در قسمت چهارم اين قانون در حدود وصولي درآمد يادشده تخصيص يافته 503822اعتبار رديف 

هاي جاري اداره دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات روستايي، دفاتر  شود و براي تأمين هزينه تلقي مي

طي روستايي و دفاتر مخابرات روستايي و نگهداري شبكه آابل روستايي براساس حداقل حقوق و ارتبا

دستمزد مصوب شوراي عالي آار و نيز بيمه نمودن آارآنان آنها و تضمين استمرار عرضه خدمات استاندارد 

  .در روستاها به عنوان آمك هزينه به دفاتر ياد شده قابل اختصاص است

افزاري و  هاي نرم و ارتقاء بخش فناوري اطالعات و ارتباطات آشور و توليد محتوا و برنامهبه منظور توسعه 

به شرآتهاي تابعة وزارت ) IT(ايجاد زمينة صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطالعات 

ارد شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميلي ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي

ريال از محل منابع داخلي شرآتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از ) 400.000.000.000(

اي اشتغال آفرين و يا صادرات آاال و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي  ها و طرحهاي توسعه پروژه

 وزارت ارتباطات و اي آه به پيشنهاد مشترك نامه خصوصي و تعاوني به صورت تسهيالت براساس آئين

رسد، اختصاص  ريزي آشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي فناوري اطالعات و سازمان مديريت و برنامه

  .التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند داده و مابه

توانند به عنوان مجري  هاي تابعـه مي ط ـ سازمان بسيـج سازنـدگي نيـروي مقاومـت بسيـج و رده

هاي عمومي و دولتي محسوب گردند و سقف بكارگيري جوانان در طرح بسيج سازندگي به ميزان  رحط

  . بيست ميليون نفر روز افزايش يابد

شود وجوه مربوط به اجاره اماآن و  هاي وابسته اجازه داده مي ي ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمان

هاي دريافتي  نمايند، همچنين وجوه مربوط به آمك ميهايي آه از آن استفاده ن فضاهاي خود را در فرصت

ها را آه در راستاي پيشبرد  ها و سازمان هاي غيردولتي، وزارتخانه المللي، سازمان از سازمانهاي بين

 و 130301هاي  نمايند، به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف اهداف آموزش و فرهنگي دريافت مي

درآمد حاصل از اين بند به همان واحدي آه درآمد را . قانون واريز نمايند منظور در قسمت سوم اين 160101

  .يابد آسب نموده اختصاص مي

هاي استخدامي  شود به منظور تأمين هزينه آزمون ك ـ به سازمان سنجش آموزش آشور اجازه داده مي

ريزي آشور و  يت و برنامهنمايد مبلغي بر مبناي هزينه تمام شده را با پيشنهاد سازمان مدير آه برگزار مي

تصويب هيأت وزيران به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون، دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور 

 قسمت 113561صددرصد وجوه واريزي از محل رديف . واريز نمايد) داري آل نزد خزانه (140103رديف 

ريزي آشـور به سازمان  ن مديريت و برنامـهچهارم اين قانون براسـاس موافقـتنامه متبادله بـا سازما

  . گردد سنجش آموزش آشور پرداخت مي

  10تبصره 

الف ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است از اعتبارات برنامه گردشگري خود مبلغ پانزده 

ب آشور و هاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غر ريال براي احداث اردوگاه) 15.000.000.000(ميليارد 

ريال براي پشتيباني اردوهاي راهيان نور جهت بازديد از ) 5.000.000.000(همچنين مبلغ پنج ميليارد 

  .مناطق عملياتي جنوب و غرب با هماهنگي نيروي مقاومت بسيج هزينه نمايد

ل ريال از مح) 20.000.000.000(ب ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است مبلغ بيست ميليارد 

  .هاي سازمان جهت آمك و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزينه نمايد اعتبارات موزه

ريال از ) 10،000،000،000( ميليـارد  ج ـ سـازمـان ميـراث فـرهنگـي و گـردشگـري مكلـف است مبلـغ ده

و احداث هاي دفاع مقدس  منظور حفظ آثار و ارزش  قسمت چهارم اين قانون به113700محل رديف 

  .هاي دفاع مقدس هزينه نمايد يادمانهاي دفاع مقدس در استانها با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش



اساسنامه سازمان ميراث ) 3(ماده) 2(د ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است بر اساس بند 

شناسي آشور را تا  ان، نقشة باست30227 برنامه 113700 از محل رديف 1367فرهنگي آشور مصوب 

  . تهيه نمايد1385پايان سال 

قانون ) 115(قانون بـرنامة سـوم توسـعه تنفـيذ شده در قالب ماده ) 165(ماده ) الف(هـ ـ در اجراي بند 

برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، موضوع تشكيل يگان 

 براي جذب نيروي رسمي در 503776از اعتبار رديف %) 50(درصد پنجاهپاسداران ميراث فرهنگي، حداقل 

سقف قانون برنامة چهارم توسعه جهت تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي اختصاص داده 

  .شود مي

  11تبصره 

شود  جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه داده مي الف ـ به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه

اين قانون و همچنين ) 1(سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره  ر سقف اعتبارات طرحهاي بهينهد

) ي(ربط و شرآت توانير و يا موارد مذآور دربند  منابع داخلي وزارت نفت از طريق شرآتهاي دولتي تابعه ذي

دله موافقتنامه با پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبا( آل آشور 1380قانون بودجه سال ) 29(تبصره

صورت وجوه اداره شده، يارانه سود  در چارچوب اهداف ذيل به) ريزي آشور سازمان مديريت و برنامه

. رسد، پرداخت شود وزيران مي اي آه به تصويب هيأت نامه تسهيالت و يا آمك بالعوض، بر اساس آيين

  :شود وجوه مذآور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي

  . قل عموميـ توسعه حمل و ن

  .ـ توسعه حمل و نقل ريلي

  ).با استفاده از گاز طبيعي(ـ گازسوز آردن خودروها 

  .هاي آشاورزي ـ برقي آردن موتور چاه

  .مصرف ـ تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز آم

  .مصرف ـ تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي آم

  .اي مستمندجويي و يارانه گازرساني خانواره ـ ترويج صرفه

  .ها ها و ساختمان ـ آاهش شدت انرژي در آارخانه

  .ـ افزايش بازده انرژي

  .ـ آاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست

  .ـ آاهش تلفات توليد و توزيع برق

  .هاي نو آوري انرژي ـ توسعه فن

  . جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري-

  

هاي تجديدپذير، اجازه داده  گيري از منابع انرژي ارايي توليد و مصرف انرژي و بهرهب ـ به منظور افزايش آ

  :هاي زيرهزينه گردد هاي مربوط، در طرح شود اعتبارات مندرج در اين قانون ذيل رديف مي

  ).40601066رديف (ـ توليد برق بدون سوخت با توربين انبساطي 1

  ).40618005رديف (ژي ـ يارانة سود تسهيالت براي آاهش شدت انر2

  ).40617002رديف (ـ احداث و تجهيز آزمايشگاه و اجراي استانداردها 3

  ).40618001رديف (هاي نو  ـ فناوري انرژي4

  ).40601064رديف (ـ توسعه نيروگاه بادي 5

  ).40618002رديف(مصرف  ـ توسعه استفاده از المپهاي آم6

  .503807رديف (هاي آب آشاورزي  ن چاهدار آرد هاي فني و اعتباري براي برق ـ آمك7

  ).03811رديف (هاي آشاورزي  گذاري در توليد و انتقال نيروي برق مورد نياز چاه ـ سرمايه8



هاي بالقوه مراآز تحقيقاتي، اآتشافي و آزمايشگاهي سازمان انرژي  ج ـ به منظور استفاده از ظرفيت

درآمد حاصل از ارايه خدمات و توليدات اآتشافي و شود  اتمي ايران، به سازمان مذآور اجازه داده مي

موضوع رديف ) داري آل نزد خزانه(آشور پژوهشي خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومي 

  . مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد140107

 در مقابل 1385شود در سال  ربط اجازه داده مي هاي دولتي تابعه ذي د ـ به وزارت نفت از طريق شرآت

دالر ) 2.500.000.000(صادرات نفت خام و معاوضه آن حداآثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون 

  .نسبت به واردات بنزين مورد نياز آشور اقدام نمايد

 503748 و 210103هاي  مبالغ منابع و مصارف موضوع اين بند به ترتيب به صورت جمعي ـ خرجي در رديف

  .شود هاي سوم و چهارم اين قانون منظور مي منظور در قسمت

ف است عملكرد اين بند را ماهانه براي اعمال در ربط موظ هاي دولتي تابعه ذي وزارت نفت از طريق شرآت

  .اعالم دارد) داري آل خزانه(هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي  رديف

  :ربط مكلف است هاي دولتي تابعه ذي وزارت نفت از طريق شرآت

اي اصفهان و ه سازي و بازسازي پااليشگاه ـ با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پااليش نسبت به بهينه1

 حداقل تغييرات زير نسبت به پايان 1387ريزي و اقدام آند آه حداآثر تا پايان سال  اي برنامه اراك به گونه

  : در توليدات روزانه اين دو پااليشگاه رخ دهد1384سال 

  .ليتر آاهش يابد) 20.000.000(ـ توليد نفت آوره بيست ميليون 

  .ليتر افزايش يابد) 23.500.000( بيست و سه ميليون و پانصدهزار 95 و 92 ، 90ـ توليد بنزين با اآتان 

  .ليتر افزايش يابد) 4.000.000(ـ توليد نفت گاز چهار ميليون 

  .ليتر افزايش يابد) 3.500.000(سه ميليون و پانصدهزار ) LPG(ـ توليد گاز مايع 

عتبار موردنياز اجراي اين طرح در دالر ا) 2.850.000.000(تا سقف دو ميليارد و هشتصدوپنجاه ميليون 

  .سالهاي اجرايي به صورت فاينانس و يا بيع متقابل تأمين خواهد شد

هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق  گذاري سرمايه

ع تشخيص مصلحت  مجم21/8/1384فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 

  .نظام قابل اجرا خواهد بود

) 360.000(ظرفيت سيصدوشصت هزار  ـ طرح اجراء و احداث سه پااليشگاه ميعانات گازي را جمعًا به2

 95 و 90هاي  ليتر در روز بنزين با اآتان) 32.000.000(بشكه در روز با هدف توليد حداقل سي و دو ميليون 

 گوگرد، حداقل دو ميليون و يكصدهزار 50ليتر نفت گاز با ) 19.700.000(ر حداقل نوزده ميليون و هفتصدهزا

ليتر سوخت سنگين جت، با ) 2.400.000(ليتر گاز مايع و حداقل دو ميليون و چهارصدهزار ) 2.100.000(

 به 1387دالر تا پايان سال ) 2.275.000.000(هزينه تا سقف دو ميليارد و دويست و هفتادو پنج ميليون 

  .مام برساندات

  .منابع مالي مورد نياز اين طرح در سالهاي اجرايي به صورت فاينانس يا بيع متقابل تأمين خواهد شد

بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافي طرحهاي فوق با تصويب شوراي اقتصاد و مبادلة موافقتنامه 

ش عملكرد آن به آميسيونهاي انرژي و ريزي آشور انجام خواهد شد و گزار با سازمان مديريت و برنامه

  .برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارايه خواهد شد

هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق  گذاري سرمايه

 تشخيص مصلحت  مجمع21/8/1384فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 

  .نظام قابل اجرا خواهد بود

ربط و اعمال حق  هاي دولتي تابعه ذي هـ ـ به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شرآت

بارعايت اصل مالكيت منابع نفتي (شود  مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز آشور، به دولت اجازه داده مي

ربط  هاي دولتي تابعه ذي قرارداد با وزارت نفت از طريق شرآت نسبت به عقد 1385براي سال ) ايران



  :براساس مقررات اين بند اقدام نمايد

هاي  ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي دولتي تابعه ذي ـ وزارت نفت از طريق شرآت1

يدي ناشي از عمليات هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام تول نفتي ايران توسط آن شرآت و شرآت

از ارزش نفت خام %) 6(نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و آسر معادل شش درصد 

ربط، معادل نود و چهاردرصد  هاي دولتي تابعه ذي توليدي به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طريق شرآت

منظور و به شرح ) داري آل آشور انهخز(را به حساب بستانكار دولت ) بقيه ارزش نفت خام%) (94(

  .تسويه حساب نمايد) داري آل آشور خزانه(مقررات اين بند با دولت 

ربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان  هاي دولتي تابعه ذي وزارت نفت از طريق شرآت

خود را از درصد ريزي آشور، متناسب با حجم عمليات هريك از ميادين نفتي سهم  مديريت و برنامه

گفته پس از ارايه گزارش عملكرد توليد سه ماهه به تفكيك ميادين نفتي به سازمان مذآور و اخذ  پيش

  .داري آل آشور طبق مفاد اين بند تسويه حساب آند تأييديه آن سازمان با خزانه

شود به  ظور مياز ارزش نفت خام توليدي آه به حساب بستانكار دولت من%) 5/9(معادل نه و نيم درصد 

 و 1385 عنوان ماليات قطعي عملكرد سال  ، به%)5/4(و چهارونيم درصد %) 5(ترتيب معادل پنج درصد

الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از  علي

  .باشد هاي مربوط مي ربط به حساب هاي دولتي تابعه ذي طريق شرآت

هاي صادراتي عينًا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه   نفت خام براي محمولهارزش

هاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط  صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پااليشگاه

  .هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود بهاي محموله

 بيشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول اين 1385 بهاي نفت خام صادراتي طي سال چنانچه متوسط

داري آل  خزانه(قانون باشد، مازاد ياد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بايستي به حساب بستانكار 

  .موضوع اين قانون منظور شود) آشور

ربط طبق مقررات  اي دولتي تابعه ذيه  وزارت نفت از طريق شرآت1385چنانچه مبلغ ماليات عملكرد سال 

 قسمت سوم 110106هاي آن بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف  هاي مستقيم و اصالحيه قانون ماليات

  .اين قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود

 گاز طبيعي و) بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت آوره، گاز مايع(هاي نفتي  التفاوت ارزش فرآورده ـ مابه2

هاي انتقال و  فارس حسب مورد با اضافه آردن هزينه هاي صادراتي يا وارداتي در خليج شده به قيمت تصفيه

هاي ياد  توزيع و آارمزد فروش و ماليات و عوارض تكليفي پس از آسر درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده

ربط در  هاي دولتي تابعه ذي ريق شرآتهاي مصوب در دفاتر وزارت نفت از ط شده در داخل آشور به قيمت

  .شود ثبت مي) داري آل آشور خزانه(بدهكار حساب دولت 

عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب آارگروهي متشكل از 

االختيار  ان تامريزي آشور يا نمايندگ وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه

  .آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود

هاي اين بند را رسيدگي و به مجلس شوراي اسالمي گزارش  ديوان محاسبات آشور موظف است حساب

  .نمايد

ربط پس از آسر  هاي دولتي تابعه ذي وزارت نفت از طريق شرآت) سود ويژه(ـ تمامي سود خالص 3

اي  هاي سرمايه ين بند، به منظور تأمين منابع الزم براي انجام هزينها) 1(هاي مربوطه در جزء  پرداخت

قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ ) اين قانون» 2«مذآور در پيوست شماره (شرآت ياد شده 

ربط حسب  ربط وزارت نفت و مراجع قانوني ذي مربوط با تصويب مجمع عمومي شرآتهاي دولتي تابعه ذي

  .شود ندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شرآت منظور ميحسابهاي ا مورد به

ربط از  هاي دولتي تابعه ذي اي وزارت نفت از طريق شرآت  بازپرداخت تعهدات سرمايه1385ـ در سال 4



جمله طرحهاي بيع متقابل آه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا 

ربط ازجمله درآمد حاصل از  هاي دولتي تابعه ذي  منابع داخلي وزارت نفت از طريق شرآتشود از محل مي

  .هاي نفتي و گازي به عهده شرآت ياد شده خواهد بود صادرات فرآورده

%) 100(ربط مكلف است صددرصد  هاي دولتي تابعه ذي  وزارت نفت از طريق شرآت1385 ـ در سال 5

الحساب پرداختهاي   به عنوان علي1383را به ترتيب مورد عمل در سال وجوه حاصل از صادرات نفت خام 

اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران به حسابهاي مربوط ) 1(موضوع جزء

 منظور 210101 و 130102، 110106هاي  حسابهاي درآمد عمومي موضوع رديف(داري آل آشور  در خزانه

واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس ) ن قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورددر قسمت سوم اي

هاي دولتي   داري آل آشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شرآت مفاد اين بند، خزانه

  .ربط نمايد تابعه ذي

هاي   از طريق شرآتدر صورتي آه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذآور در اين بند، وزارت نفت

) داري آل خزانه(سهم خود ناشي از توليد نفت خام، از دولت %) 6(ربط بابت شش درصد دولتي تابعه ذي

بستانكار گردد، بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از 

تصادي و دارايي از موجودي حساب سپرده ربط را با اعالم وزارت امور اق هاي دولتي تابعه ذي طريق شرآت

الحساب  ربط به صورت علي هاي دولتي تابعه ذي ذخيره ارزي برداشت و به وزارت نفت از طريق شرآت

  .مسترد دارد

هاي  بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف

اساس اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي  اين قانون بر منظور در قسمت سوم 210101و130102و110106

اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز ) 1(درصدهاي مذآور در جزء ) داري آل آشور خزانه(

حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه آه 

  .گردد، واريز نمايد  آشور اعالم ميداري آل توسط خزانه

ربط خود در چارچوب مفاد اين بند  ـ وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شرآتهاي دولتي تابعه ذي6

  .تصويب هيأت وزيران برسد اين قرارداد بايد به. اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود

وليد و فروش نفت خام در دفاتر قانوني و حساب دستورالعمل حسابداري قرارداد مذآور به نحوي آه آثار ت

ربط نيز انعكاس داشته باشد، مشترآًا توسط  هاي دولتي تابعه ذي سود و زيان وزارت نفت از طريق شرآت

ريزي آشور تنظيم، تهيه و ابالغ  وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه

  .گردد مي

هاي  ربط آن مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به آميسيون اي دولتي تابعه ذيوزارت نفت و شرآته

  .اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايند

 در چارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از 1385در سال ) داري آل آشور خزانه(ـ اضافه دريافتي دولت 7

ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه  هاي دولتي تابعه ذي طريق شرآت

  .است

هاي دولتي تابعه  از وزارت نفت از طريق شرآت) داري آل آشور خزانه(مانده بستانكاري حساب دولت 

به » ي دولتحساب سپرده ريال«، پس از وصول بايد به 1385اين بند در پايان سال ) 1(ربط موضوع جزء  ذي

برداشت از اين حساب . داري آل آشور نزد بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران واريز شود نام خزانه

  .منحصرًا با تصويب مجلس شوراي اسالمي ميسر خواهد بود

 1385هاي سال  حساب اين بند مربوط به) 1(رعايت مقـررات اين جزء تا تسويه حساب دولت، موضوع جزء 

  .يز الزامي استدر سالهاي آتي ن

دائمي قانون ) 38( آليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره 1385 ـ در سال 8

) وزارتخانه و مؤسسات دولتي(مابين دولت  االثر است و روابط مالي و حقوقي في  ملغي1358بودجه سال 



د دريافت انواع مالياتها و عوارض صرفًا طبق ربط در مور هاي دولتي تابعه ذي و وزارت نفت از طريق شرآت

سود (سود ابرازي %) 40(احكام مقرر در اين بند، احكام مربوط به وصول سود سهام از جمله چهل درصد

هاي  هاي اين قانون، قانون ماليات هاي مقرر در تبصره  و همچنين احكام مربوط به ماليات1384سال ) ويژه

اي بعدي آن و قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ه  و اصالحيه1366مستقيم مصوب 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از 

 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ 1381دهندگان خدمات و آاالهاي وارداتي مصوب  توليدآنندگان آاال و ارايه

متناسب با سهم وزارت نفت (ربط  هاي دولتي تابعه و وابسته ذي و از طريق شرآتديگر توسط وزارت نفت 

آه طبق مقررات قانوني وضع ) هاي ياد شده ربط در سرمايه شرآت هاي دولتي تابعه ذي از طريق شرآت

  .گردد اين بند منظور مي) 1(موضوع جزء ) داري آل آشور خزانه(شود در بدهكار حساب دولت  مي

داري آل آشور و وزارت نفت از طريق  مه اجرايي اين بند و ساز و آار تسويه حساب بين خزانهنا ـ آيين9

هاي نفـت، امـور اقتصـادي و دارايـي،  ربط به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي دولتي تابعه ذي  شرآت

هيأت وزيران ريـزي آشـور و بانك مرآـزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب  سازمـان مديـريت و برنامه

  .رسد مي

هاي شرآت ملي نفت ايران، شرآت ملي گاز ايران و شرآت ملي صنايع  دولت مكلف است اساسنامه

 به مجلس شوراي اسالمي 1366، با توجه به قانون نفت مصوب 1385پتروشيمي را تا پايان خردادماه 

ات حاآم موجود و اين قانون اداره ، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقرر1385تا پايان سال . تقديم نمايد

  .خواهد شد

هاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف  ربط و شرآت هاي دولتي تابعه ذي و ـ وزارت نفت از طريق شرآت

ريال از منابع داخلي خود را در روستاهايي آه حداآثر تا فاصله پانزده ) 600.000.000.000(ششصدميليارد 

  .ار دارند، بدون اخذ خودياري هزينه آنندآيلومتري از خطوط انتقال قر

هاي گازرساني پرداخت و هنوز تسويه نشده  مبالغ خودياري در آن دسته از روستاهايي آه قبًال به شرآت

  .است نيز از حق انشعاب آنان آسر خواهد شد

 اقتصاد و شود با مجوز شوراي ربط اجازه داده مي هاي دولتي تابعه ذي ز ـ به وزارت نفت از طريق شرآت

دالر با ) 1.900.000.000(اين قانون تا سقف مبلغ يك ميليارد و نهصدميليون ) 2(تبصره ) 5(رعايت بند 

استفاده از تسهيالت فاينانس يا بيع متقابل نسبت به اجراي طرحهاي گازرساني به شهرها و مابقي نه 

 آل آشور، صنايع و احداث 1384ال قانون بودجة س) 11(تبصره ) ز(روستاي مندرج در بند ) 9.000(هزار 

هاي سردسير و مناطق سردسير و  خطوط انتقال و تأسيسات مربوطه با اولويت روستاها، مراآز شهرستان

مناطق جنگلي و مناطق جنگزده و استانهاي محروم و مرزي و شرق آشور و نيز توسعه زيربناهاي الزم 

  .ايدهاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نم براي ايستگاه

ربط مكلف است تعهدات موضوع اين بند را از طرف دولت  هاي دولتي تابعه ذي وزارت نفت از طريق شرآت

جويي در مصرف    انجام داده و بازپرداخت آل تعهدات موضوع اين بند را صرفًا از محل يارانه معادل صرفه

مان به حساب بدهكار دولت هاي نفتي مايع در سالهاي سررسيد تعهـدات انجام داده و همـز فرآورده

  .داري آل آشور تسويه حساب نمايد منظور و براين اساس با خزانه) داري آل آشور خزانه(

باشد و مبادله موافقتنامه با  هاي مربوطه به عهده شوراي اقتصاد مي تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح

  .ريزي آشور الزامي خواهد بود سازمان مديريت و برنامه

هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق  ذاريگ سرمايه

 مجمع تشخيص مصلحت 21/8/1384فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 

  .نظام قابل اجرا خواهد بود

رشد انرژي، نسبت به   ي روبههاي توليد برق و تأمين نيازها ح ـ دولت مكلف است جهت توسعه ظرفيت

  .اي براي توليد بيست هزار مگاوات برق اقدام نمايد هاي هسته يابي احداث نيروگاه مطالعات و مكان



اي، توسط سازمان  همچنين دولت موظف است جهت توليد و تأمين بخشي از سوخت نيروگاههاي هسته

  .انرژي اتمي، اقدامات الزم را به عمل آورد

) 1.940.000.000.000(شود، تا سقف معادل ارزي يك هزارونهصدوچهل ميليارد   داده ميبه دولت اجازه

 قسمت سوم اين قانون برداشت و بابت 310304ريال از محل منابع حساب ذخيره ارزي رديف شماره 

 به بانك مرآزي جمهوري 40625002هاي طرح تكميل نيروگاه اتمي بوشهر به شماه  تسويه بدهي

 قسمت چهارم اين قانون 503823 و يا در جهت اجراي اهداف اين بند، از محل رديف متفرقه اسالمي ايران

  .پرداخت نمايد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 3(ماده ) 4(ط ـ در اجراي تبصره 

الگوي مصرف برق در جويي در مصرف برق،  شود به منظور صرفه اسالمي ايران به دولت اجازه داده مي

هاي آب و هوايي مناطق گرمسير  در تعيين الگوي مصرف ويژگي. بخش خانگي را تدوين و اعالم نمايد

  .آشور بايد لحاظ شود

آنندگان   درمورد مشترآين خانگي بهاي برق مصرفي دودهك پايين مصرف1385دولت مكلف است در سال

آنندگان را مطابق الگوي  صرفي سه دهك بعدي مصرفبهاي برق م. برق را با تخفيف آامل اعمال نمايد

 تثبيت و مشترآين با مصارف باالتر از آن را به صورت پلكاني 1383هاي سال   با قيمت1383مصرف سال 

  .مشمول جرائم عدم رعايت الگوي مصرف قرار دهد

هاي  ل تعرفههاي برق ناشي از اعما منابع حاصل از اعمال اين جرايم براي جبران آاهش درآمد شرآت

  .يابد  مخفف اختصاص مي

  .دولت موظف است نسبت به تأمين روشنايي معابر اصلي روستاهاي بيش از يكصد خانوار اقدام نمايد

شود به  اي اجازه داده مي هاي مادر تخصصي توليد انرژي اتمي و توليد سوخت هسته ي ـ به شرآت

هاي ياد  اساسنامه شرآت.  فرعي تشكيل دهندهاي منظور انجام وظايف مندرج در اساسنامه خود شرآت

ريزي آشور و وزارت امور اقتصادي و  شده مشترآًا توسط سازمان انرژي اتمي، سازمان مديريت و برنامه

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي دارايي تهيه و به

 در مورد مشترآين خانگي بهاي گاز مصرفي دو دهك پائين 1385ك ـ دولت مكلف است در سال 

آنندگان را  دهك بعـدي مصـرف بهـاي گاز مصـرفي پنج . آنندگان گاز را با تخفيـف آامل اعمـال نمايد صـرفم

 تثبيت و مشترآين با مصارف باالتر از آن را به 1383هاي سال  با قيمت1383مطابـق الگوي مصـرف سال 

  .صورت پلكاني مشمول جرائم عدم رعايت الگوي مصرف قرار دهد

هاي  هاي گاز ناشي از اعمال تعرفه از اعمال اين جرايم براي جبران آاهش درآمد شرآتمنابع حاصل 

  .يابد مخفف اختصاص مي

هاي آب و هوايي مناطق سردسير و گرمسير آشور بايد لحاظ  در تعيين الگوي مصرف گازطبيعي ويژگي

  .شود

نمايند با  از يك آنتور گاز استفاده ميمحاسبه حجم استفاده از گاز در آپارتمانها و مكانهايي آه چند خانوار 

  .توجه به تعداد خانوار باشد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 160(هاي موضوع ماده  ل ـ شرآت

نمايند مكلفند اعتبارات الزم براي  خيز فعاليت مي اسالمي ايران آه در امور نفت و گاز در مناطق نفت

 آلودگي زيست محيطي را از محل منابع خود با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست جلوگيري از

  .هزينه نمايند

زيست به تصويب  نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط آيين

  .رسد هيأت وزيران مي

  .گردد تخصيص يافته تلقي مي) %100(هاي تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران صددرصد  م ـ بودجه

 آليه آنتورهاي حجمي 1385ن ـ شرآت آب و فاضالب وزارت نيرو مكلف است در شش ماهه اول سال 



روستاها را به آنتورهاي اشتراك منازل روستايي تبديل نموده و هزينه آن را از روستاييان ساآن همان 

  .منازل دريافت نمايد

اي،  دهاي توليد محصوالت آشاورزي اعم از زراعي، باغي، گلخانهس ـ بهاي برق، گاز و آب آليه واح

  .هاي آشاورزي محاسبه شود هاي پرورش اسب طبق تعرفه دامي، طيور، آبزيان، پرورش قارچ و مجتمع

  12تبصره 

درصد  هايي آه اعتبارات آن حداقل سي تواند در صورت وجود پروژه ريزي شهرستان مي الف ـ آميته برنامه

در شهرهاي باالي ده هزار %) 50(نفر و پنجاه درصد ) 10.000( روستاها و شهرهاي زير ده هزار در%) 30(

هاي  اعتبارات تملك دارايي%) 10(نفر جمعيت توسط خيرين تأمين گرديده است، تا ده درصد ) 10.000(

  . نمايدهاي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و حوزوي هزينه اي شهرستان خود را با اولويت پروژه سرمايه

قانون ) 43(ماده ) ج(اجراي بند  شود نسبت به ريزي استانها اجازه داده مي ب ـ به سازمان مديريت و برنامه

 اقدام و وجوه حاصل را به 28/12/1373وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

 مبلغ هشتاد ميليارد آن تا%) 100(معادل صددرصد . حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند

اعتبار از محل درآمد (ريال از محل جدول اعتبارات استاني قسمت سوم اين قانون ) 80.000.000.000(

هاي آموزش مديران و  گيرد تا جهت اجرا و توسعه برنامه هاي مذآور قرار مي در اختيار سازمان) اختصاصي

  .يد تجهيزات آموزشي به مصرف برسدهاي آموزشي و خر آارآنان دولت، تعمير و تجهيز ساختمان

 بر 1385شود در هريك از مقاطع سه ماهه سال  ريزي آشور اجازه داده مي ج ـ به سازمان مديريت و برنامه

اساس مازاد درآمد واريـزي هر استان از ابتداي سال تا پايان همـان مقطع، نسبت به ارقام مصـوب مندرج 

 را تا سقف دو هزار 503285 اين قانـون، بخشـي از اعتبار رديف در جدول اعتبارات استانـي قسمت سـوم

هاي  با اولويت جهت تكميل طرح%) 50(ريال به نسبت پنجاه درصد ) 2.500.000.000.000(و پانصد ميليارد 

ريزي  رسد، در همان استان توسط شوراي برنامه  به اتمام مي1386 و 1385هاي  نيمه تمامي آه در سال

  .ها توزيع نمايد در ساير استان%) 50(ه درصد استان و پنجا

موظفند حداقل چهل ) هاي قم و تهران به استثناي استان(ها  ريزي و توسعه استان د ـ شوراهاي برنامه

هاي آب آشاميدني،  اي خود را براي اجرا و تكميل پروژه هاي سرمايه از اعتبارات تملك دارائي%) 40(درصد 

  . زيربنايي اشتغالزا در مناطق روستايي و عشايري اختصاص دهندراهسازي، بهسازي و عمليات

هاي مربوط به امور  زدة شهرستان بم و اجراي طرح هـ ـ به منظور تسريع در عمليات بازسازي مناطق زلزله

مراآز (هاي خدماتي و اجتماعي  و طرح) آب و فاضالب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه(زيربنايي 

اي، آموزش عالي، مذهبي، قضايي، بهداشتي، درماني و   و پرورش، آموزش فني و حرفهفرهنگي، آموزش

هاي مهم آشاورزي، صنعتي، آثار  هاي شهرسازي و بازسازي پروژه و آمك به احداث پروژه) ورزشي

تاريخي و همچنين پرداخت آمك بالعوض يا تسهيالت براي بازسازي منازل مسكوني و واحدهاي صنفي و 

شود با پيشنهاد سازمان مديريـت  الشرآه بانك جهاني، اجازه داده مي ديده و پرداخت سهم يبمشاغل آس

ريال ) 2.000.000.000.000(ريـزي آشـور و تصـويـب هيـأت وزيـران، معـادل مبلغ دو هـزار ميليارد  و برنامه

  .هاي مشخص هزينه گردد براي طرح

هاي  هزينه«اي استاني با عنوان  هاي سرمايه ملك داراييو ـ اعتبارات مندرج در ذيل جداول اعتبارات ت

  .گيرد تا حسب نياز هزينه گردد در اختيار هر استان قرار مي» اي بيني نشده سرمايه پيش

هاي جديد  دار استاني از محل اين اعتبار بالمانع بوده و شروع پروژه هاي نيمه تمام يا ادامه آمك به پروژه

  .باشد ممنوع مي

ريزي استان مكلف است حداقل ده  هاي مصوب و مورد عمل استاني، شوراي برنامه ه بر بودجهز ـ عالو

افزايش پوشش صدا و : هاي فرهنگي، هنري نظير از اعتبارات توسعه استانها را به پروژه%) 10(درصد

 هاي فرهنگي، هنري، هاي عمومي، مجتمع برداري از آتابخانه سيما، احداث، تكميل، تجهيز و بهره

ها، پژوهش، حفاظت، احياء، مرمت و توسعه ميراث  ها، دارالقرآن هاي سينمايي و نمايشي، موزه سالن



  .فرهنگي و گردشگري و بقاع متبرآه و بناهاي مذهبي اختصاص دهند

  13تبصره 

) الف(بند ) 3(زيست و در راستاي تحقق جزء  به منظور دستيابي به توسعه پايدار شهري جهت حفظ محيط

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ) 62(ماده ) ب(و ) الف(و بندهاي ) 22(ماده ) الف(، بند )30(ماده 

شود براي توسعه حمل و نقل  دولت اجازه داده مي اسالمـي ايران به اجتماعـي و فرهنگـي جمهـوري 

ودروهاي و خارج آردن خ) حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاآسيراني شهري(عمومي 

دالر را از طريق منابع ) 4.000.000.000( حداآثر تا چهار ميليارد 1385نقل در سال  و فرسوده از چرخه حمل

و يك ميليارد و پنجاه و دو ميليون و ششصدهزار ) 2(تبصره ) 5(در چارچوب بند) فاينانس(مالي خارجي 

 تأمين و در جهت انجام 310305ديف دالر با استفاده از حساب ذخيره ارزي موضوع ر) 1.052.600.000(

  :اقدامات زير اختصاص دهد

هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق  گذاري  سرمايه

 مجمع تشخيص مصلحت 21/8/1384فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 

  .دنظام قابل اجرا خواهد بو

  الف ـ 

  :ـ در زمينه عرضه حمل و نقل1

  دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي؛) 6.500(هزاروپانصد  ـ تأمين شش1ـ1

آهن شهري  هاي مسافري و لوآوموتيو مورد نياز براي خطوط راه پرداخت فاينانس واگن ـ تأمين پيش2ـ1

آهن شهري تهران و حومه با  وط مصوب راهتهران و حومه و قطار شهري ساير شهرها، ايجاد و توسعه خط

  اولويت محدوده اضطرار آلودگي هوا و تسريع در تكميل قطار شهري شهرهاي بزرگ؛ 

از سود تسهيالت بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداآثر تا %) 8(ـ پرداخت حداآثر تا هشت درصد 3ـ1

سوز و  دستگاه تاآسي دوگانه) 30.000(هزار  ريال براي خريد سي) 50.000.000(سقف پنجاه ميليون 

عمومي و حداآثر تاسقف هشتاد ) ون(دستگاه خودروي جمعي آوچك و مناسب) 15.000(پانزده هزار 

بوس مطابق با  دستگاه ميني) 12.500(ريال براي خريد دوازده هزارو پانصد ) 80.000.000(ميليون 

  .سال خواهد بوداستانداردهاي ملي؛ دوره استهالك تسهيالت مذآور هفت 

ـ اتخاذ تدابير افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي، بهبود عبور و مرور شهري، تسهيل در عبور 4ـ1

و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ايجاد شبكه حمل و نقل معلولين و اصالح رفتار و ايمني عابر پياده در 

  شبكه حمل و نقل؛

  :ـ در زمينه مديريت مصرف سوخت2

از سود تسهيالت بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداآثر تا %) 7( پرداخت حداآثر تا هفت درصد ـ1ـ2

دستگاه خودرو ) 250.000(ريال، براي خروج دويست و پنجاه هزار ) 50.000.000(سقف پنجاه ميليون 

  سوز؛ ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده با خودروهاي نو دوگانه

ي واردات خودروها و قطعات براي خودروهاي ساخت داخل، با مصرف استاندارد  تخفيف در سود بازرگان2ـ2

ليتر درصد آيلومتر مسافت، به ازاء هر بيست و پنج ) 6(براي آمتر از شش ) در چرخه برون شهري(

  ؛%)5(ليتر پنج درصد ) 25/0(صدم

خل، با موتور پايه ـ تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت دا3ـ2

  گازسوز؛

منظور طراحي و  هاي خودروساز به ـ پرداخت بخشـي از سود تسهيالت بانكـي اعطايـي به آارخانه4ـ2

  مهندسي خودروهاي با موتورهاي پايه گازسوز؛

ربط مكلف است از محل منابع داخلي خود چهارصد  هاي دولتي تابعه ذي ـ وزارت نفت از طريق شرآت5ـ 2

در صورت وجود متقاضي از بخش غيردولتي . يد عرضه گاز فشرده طبيعي را احداث و تجهيز آندجايگاه جد



شود  ربط اجازه داده مي هاي دولتي تابعه ذي وزارت نفت از طريق شرآت ها، به براي احداث اين جايگاه

تصويب  اي آه به نامه  هاي احداث و تجهيز هر جايگاه را به صورت بالعوض در چارچوب آيين بخشي از هزينه

  .رسد، پرداخت نمايد وزيران مي هيأت

ربط مكلف است از منابع داخلي خود نسبت به تأمين  هاي دولتي تابعه ذي ـ وزارت نفت از طريق شرآت6ـ2

 جهت فروش به ادارات، پادگانها، C.N.Gفشارساز آوچك ) 200.000(يارانة مربوط به دويست هزار 

هاي باري و بنادر به شرط داشتن توجيه فني، اقتصادي و  دولتي، پايانههاي مسكوني  آارخانجات، مجتمع

  .ايمني پس از تأييد شوراي اقتصاد اقدام نمايد

اي جهت پرداخت يارانه و ساخت داخلي آردن  نامه  آئين1385دولت مكلف است تا پايان ارديبهشت 

  .فشارسازها، تدوين نمايد

  :ارـ در زمينه مديريت تقاضا و اصالح ساخت3

شهري با اولويت  برداري سامانه موقعيت مكاني در حمل و نقل عمومي درون ـ آمك به نصب و بهره1ـ3

  ناوگان اتوبوسراني؛

هاي  هاي اجرايي دولتي و غيردولتي، براي تكميل سامانه ها، گمرك و ساير دستگاه ها، بيمه ـ الزام بانك2ـ3

  شهري؛ نالكترونيكي ارايه خدمات با هدف آاهش سفرهاي درو

  ـ آمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور؛3ـ3

هاي تعاوني و خصوصي و ايجاد  ـ اجازه واگذاري بخشي از ناوگان جديد اتوبوسراني به بخش4ـ3

  هاي خصوصي اتوبوسراني و تاآسيراني شهري؛ شرآت

هاي نوين  ي، استفاده از روششهر هاي حمل و نقل عمومي درون  ـ اصالح نظام و مديريت سامانه5ـ 3

  برداري، حمل و نقل ترآيبي و مديريت يكپارچه حمل و نقل شهري؛ بهره

  شهرها به شهرهاي آوچكتر متناسب با خدمات آنها؛ ـ انتقال مراآز ارايه خدمات از آالن6ـ3

هاي حمل و نقل  هاي جامع و تفصيلي شهري با سياست سازي آاربري زمين و طرح ـ هماهنگ7ـ3

  ري؛شه

  هاي حمل و نقل درون شهري؛ يابي مراآز جذب سفر جديد بر اساس سياست  ـ مكان8ـ3

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ) 160(هاي اجرايي موضوع ماده  ـ الزام دستگاه9ـ 3

سوز به جاي خودروهاي  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به خريد و به آارگيري خودروهاي دوگانه

  سوز در مورد مجوزهاي جديد خريد خودرو؛ ينبنز

سازي مصرف سوخت خودروها و  ـ اتخاذ تدابير و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه10ـ3

  هاي توليدي؛ موتورسيكلت

هاي اجرايي الزم براي آاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست  ـ اتخاذ تدابير و سياست11ـ3

  سال؛) 15(داردهاي معاينات فني خودروهاي با عمر بيش از پانزده محيطي شامل افزايش استان

  ب ـ

ـ شهرداري شهرهاي مشمول اين تبصره، با همكاري شوراي اسالمي شهرها، مكلفند بر اساس 1

وزيران خواهد رسيد، نسب به اصالح   به تصويب هيأت1385ماه سال  اي آه تا پايان ارديبهشت نامه آيين

  .شهري خود اقدام نمايند مل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درونهاي ح ساختار سامانه

ريال منابع براي ) 9.421.000.000.000(ـ مـعـادل مـبـلـغ نـه هـزار و چـهـارصــد و بـيــسـت و يـك ميـليـارد 2

نون  منظور در قسمت سوم اين قا310305اين تبصره از محل رديف درآمدي ) الف(تحقق اهداف موضوع بند 

  .تأمين موضوع منابع ارزي مذآور در صدر اين تبصره خواهد شد

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به رديف درآمدي ) 40(ـ تمام منابع حاصل از اجراي ماده 3

  . منظور در قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد160109

ه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و قانون برنام) 62(ماده ) الف(ـ شهرداري شهرهاي موضوع بند 4



به استثناء ( از خودروهاي سواري و وانت دو آابين 1385فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مكلفند در سال 

سال، در ازاي هر سال اضافه، مبالغ زير را دريافت ) 10(هاي با عمر بيش از ده  و موتورسيكلت) گازسوزها

  :آنند

قانون اصالح موادي از ) 4(ماده ) و(موضوع بند (از مبلغ عوارض ساالنه آنها %) 15(ـ معادل پانزده درصد1ـ4

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و 

را عالوه بر مبلغ وصولي خود دريافت نموده و به حساب ) 22/10/1381وصول عوارض از ساير وجوه، مصوب 

  . قسمت سوم اين قانون واريز نمايند160110 عمومي موضوع رديف درآمدي درآمد

مبلغ وصولي خود دريافت  مبلغ تعرفه معاينه فني ساالنه آنها را عالوه بر%) 15(ـ معادل پانزده درصد 2ـ4

  . قسمت سوم اين قانون واريز نمايند160111نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي 

 قسمت چهارم اين قانون براي مصارف تعيين 503825 اين بند از محل اعتبار رديف متفرقه شماره ـ منابع5

يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و  ربط اختصاص مي هاي اجرايي ذي شده، به دستگاه

  .الذآر هزينه شود ريزي آشور براي تحقق اهداف فوق برنامه

نفر جمعيت از پرداخت آلية ) 100.000(پيام نور در شهرهاي زير يكصدهزار ـ ساختمانهاي دانشگاه 6

  .باشند  معاف مي1385عوارض شهرداري در سال 

به (ها  ريزي آشور موظف است، با همكاري وزارت آشور، سهم اعتبار استان ج ـ سازمان مديريت و برنامه

سعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه چهارم تو) 62(ماده) الف(جز شهرهاي مشمول بند

آمك به حمل و نقل عمومي درون « موضوع 503826از محل رديف متفرقه شماره ) جمهوري اسالمي ايران

 1385ماه سال  مندرج در قسمت چهارم اين قانون را تا پايان فروردين» ها شهري به نسبت جمعيت استان

 اعتبار 1385ورا حداآثر تا پايان ارديبهشت ماه سال اين ش. ريزي آن استان اعالم آند به شوراي برنامه

برداري خودروهاي  هاي بهبود عبور و مرور شهرها و يارانه خريد و بهره مذآور را براي مطالعه و اجراي طرح

ريزي آشور  تعيين نموده و به سازمان مديريت و برنامه) ها به تفكيك شهرها و پروژه(جمعي آن استان 

هاي مورد  مان مذآور نيز موظف است در حد اعتبارات اعالم شده به هر استان، پروژهساز. آند اعالم مي

ربط ملي و استاني منظور  هاي ذي هاي مربوط به حمل و نقل عمومي با دستگاه نظر را در موافقتنامه

  .نمايد

خودروي ربط مكلف است در ازاي توليد هر دستگاه  هاي دولتي تابعه ذي د ـ وزارت نفت از طريق شرآت

سوز با عمر آمتر از ده سال، حداآثر تا مبلغ  دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودروي بنزيني به  دوگانه

براي (ريال ) 2.500.000.000.000(ريال و تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد ) 7.000.000(هفت ميليون 

هاي  ت آمك بالعوض در اختيار آارخانهاز محل اعتبارات خود به صور) حداآثر چهارصدهزار دستگاه خودرو

  .خودروساز و آارگاههاي مجاز تبديل، قرار دهد

ربط موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد  هاي دولتي تابعه ذي وزارت نفت از طريق شرآت

ه سوز نسبت به تسوي دوگانه سـوز يا خـودروهـاي بنزينـي تبديـل شده به خـودروهـاي توليـدي دوگانه

  .هاي خودروسازي و آارگاههاي تبديل مجاز، اقدام نمايد حساب با آارخانه

جويي در مصرف  منابع حاصل از صرفه%) 60(شود حداآثر تا شصت درصد هـ ـ به دولت اجازه داده مي

اي آه با  نامه هاي آشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه آند تا بر اساس آيين سوخت استان

وزيران  هاي آشور و نفت به تصويب هيأت ريزي آشور و وزارتخانه ترك سازمان مديريت و برنامهپيشنهاد مش

رسد، پس از مبادله موافقتنامه، براي توسعه حمل و نقل عمومي شهري، توسعه و تكميل  مي

) هاي مرزي در مورد استان(هاي حمل و نقل عمومي، اشتغال، عمران و آنترل و انسداد مرزها  زيرساخت

  .براي همان استان هزينه شود

شود پس از توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي  و ـ به دولت اجازه داده مي

بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب  لزوم، با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميه سوز، درصورت  دوگانه



  .آند براي بنزيـن مازاد بـر سهميـه تعييـن شده اقدام

هاي آشور،  ريـزي آشـور و وزارتخانه نـامه اجـرايـي ايـن تبصـره تـوسط سازمـان مـديـريت و برنامه يينآ

 تهيه و به تصويب 1385صنايع و معادن، نفت و سازمان حفاظت محيط زيست، تا پايان فروردين ماه سال 

 شش ماه يكبار گزارش ريزي آشور موظف است هر سازمان مديريت و برنامه. وزيران خواهد رسيد هيأت

هاي انـرژي، عمـران و بـرنامـه و بـودجه و محاسبـات مجلس شوراي   اقدامات فوق را به آميسيـون

  .اسالمي ارايه نمايد

در چارچوب ) زميني(شود از هر آاميون خارجي ورودي از مرزهاي آشور  ز ـ به دولت اجازه داده مي

دالر يا معادل ريالي آن را به ارزش روز ) 50( متقابل مبلغ پنجاهالمللي و معاهدات و رفتار قراردادهاي بين

  .اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد

، دولت مجاز به افزايش جرائم رانندگي نبوده و بايستي وصول جرائم بر اساس 1385ح ـ در طي سال 

  . صورت گيرد1384ضوابط سال 

  14تبصره 

هاي مربوط به بيمة   تمامي اعتبارات رديف1385لف است در سال الف ـ سازمان بيمه خدمات درماني مك

گـر  هـاي بيمه سـازمان. شدگان اختصـاص دهد درمان را صرفًا به پرداخت سهم سازمان در درمان بيمه

هاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف  صورتحساب%) 80(خدمـات درمـانـي موظفند هشتـاددرصـد 

الحساب و بقية مطالبات مؤسسات و مراآز  ي حداآثر ظرف دو هفته به عنوان عليقرارداد را قبل از رسيدگ

بهداشتي درماني را حداآثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي سازمان مزبور، 

گر موظف به تأمين ضرر و زيان حاصله  در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه. پرداخت نمايند

  .باشند يم

نامه اجرايي اين بند توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش  آئين

  .وزيران خواهد رسيد  به تصويب هيأت1385ماه  پزشكي تهيه و تا آخر فروردين

االجرا  و الزمماه همان سال قابل اعمال  هاي اعالم شده توسط دولت براي هر سال، از اول فروردين تعرفه

  .باشد مي

گر و دانشگاهها تعيين  اي را براي حل اختالف در آسورات بين مؤسسات بيمه  شوراي عالي بيمه، آميته

  .نمايد مي

شود با رعايت استاندارد مربوطه به ازاي  ب ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي

هاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل آشور و ثبت هر  شرآتثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط 

هاي آرايشي، بهداشتي و غذايي و يا مواد اوليه و تجهيزات پزشكي و  آارخانه توليدآننده فرآورده

هاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل آشور معادل پنجاه و چهار ميليون  آزمايشگاهي آن توسط شرآت

ريال دريافت و به ) 9.000.000(هاي مذآور مبلغ نه ميليون  ي ثبت هر قلم فرآوردهريال و برا) 54.000.000(

  . قسمت سوم اين قانون واريز نمايد140104حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 

ج ـ متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانة آسب، محل تهيه و توزيع و عرضة موادغذايي و اماآن 

ريال و بابت ) 100.000(هاي آسب فوق مبلغ يكصدهزار  ت صدور آارت بهداشتي محلعمومي مكلفند باب

ريال پرداخت و به حساب ) 10.000(صدور آارت بهداشتي هر نفر از آارآنان مراآز مذآور مبلغ ده هزار 

در صورت عدم مراجعه جهت تجديد صدور آارت بهداشتي .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايند140120

حساب درآمد اختصاصي رديف  بار اول به پنج برابر هزينه صدور آارت جريمه و مبلغ جريمه را بهبراي 

در صورت عدم مراجعه جهت صدور آارت بهداشتي براي بار .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايند150109

  .دوم، پروانة آسب آنان لغو خواهد گرديد

هاي  بيمارستاني و ساماندهي و تكميل شبكه فوريت هاي پيش د ـ به منظور تقويت اورژانس و فوريت

قانون برنامه چهارم ) 85(ها در راستاي ماده  پزشكي و آاهش مرگ و مير ناشي از حوادث و بيماري



توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

اعتبار مورد نياز به . اندازي آند يگاه اورژانس جديد تأسيس و راهشود تعداد پنجاه پا پزشكي اجازه داده مي

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 129000ريال از رديف ) 100.000.000.000(مبلغ يكصدميليارد 

  .گردد بيمارستاني هزينه مي هاي پيش تحت عنوان فوريت

آودآان ) هاي زيبايي به استثناي موارد عمل(هاي دهان و دندان  هـ ـ به منظور پيشگيري و درمان بيماري

موظف است از ) شبكه بهداشتي و درماني آشور( سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 12زير 

موارد ارجاع جهت . ريال هزينه نمايد) 20.000.000.000( مبلغ بيست ميليارد 503828محل اعتبار رديف 

ورت آامل از طريق سازمان بيمه خدمات درماني تحت ها طبق تعرفه مشخص بص درمان اين بيماري

  .گيرد پوشش قرار مي

هاي آاربردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي  از اعتبارات پژوهش%) 5(و ـ پنج درصد 

اي و باليني براي ارتقاي سطح سالمت جانبازان شيميايي و اعصاب و  تابعه به منظور انجام تحقيقات پايه

  . اختصاص يابدروان

 مندرج در 129042شود، اعتبار موضوع رديف  ز ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي

اين قانون توزيع نمايد تا بر ) 8(هاي مندرج در جدول شماره  قسمت چهارم اين قانون را بين بيمارستان

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ) 88(اساس مفاد ماده 

  .به مصرف برسد

شود به منظور تسريع در تكميل عمليات اجرايي طرحهاي بيمارستاني،  وزيران اجازه داده مي ح ـ به هيأت

هاي  از سرمايه) 1(تبصره) الف(ريال از محل مبلغ مندرج در بند ) 1.000.000.000.000(مبلغ يك هزارميليارد 

  . فروش اوراق مشارآت استفاده نمايدمردم از طريق

هاي  ريزي آشور در اختيار وزارتخانه مبلغ مذآور توسط سازمان مديريت و برنامه%) 100(معادل صددرصد 

مسكن و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات 

) 1(هاي بيمارستاني مندرج در پيوست شماره گيرد تا جهت تكميل پروژه بهداشتي، درماني آشور قرار مي

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي ) 49(هاي بيمارستاني آه مطابق با ماده  اين قانون و پروژه

بهداشتي، درمــاني  و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران توسط دانشگاههــاي علـوم پزشكـي و خدمـات 

پيشرفت فيزيكي متوقف آه علت توقف %) 70(تانهاي باالي هفتاددرصد گردد و همچنين بيمارس اجـرا مــي 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 89(آنها رفع گرديده و براساس ماده 

  .اسالمي ايران مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند، اختصاص يابد

فيزيكي باالتري برخوردارند و يا به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش هايي آه از پيشرفت  پروژه

ميـزان اعتبـاري آه بـه هـر . باشنـد پزشكي اولويت باالتري دارند، در استفاده از اين منابع در اولويت مـي

  .گيرد، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد پـروژه تعلق مي

قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و بيست درصد %) 10(شود معادل ده درصد  به دولت اجازه داده ميـ  ط 

قيمت سيگار وارداتي را افزايش داده و درآمد حاصله را پس از واريز به درآمد عمومي رديف %) 20(

ريت و  قسمت چهارم اين قانون توسط سازمان مدي503874 قسمت سوم اين قانون از محل رديف 160116

ريزي آشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور توسعه مبارزه با دخانيات،  برنامه

گسترش شبكه بهداشتي، آمك به تحقيقات در مورد بيماريهاي ناشي از سيگار، آنترل بيماريهاي سل و 

  .زشي قرار دهدسرطان و بيماري ريوي و همچنين سازمان تربيت بدني جهت گسترش فضاهاي ور

نامه اجرايي اين بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني جمهوري  آئين

  .اسالمي ايران تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

رايط خوب شود در صورت لزوم به بازديد ش ي ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي

 آارخانجات داروسازي و آرايشي، بهداشتي، پزشكي و آزمايشگاهي، موادغذايي و G.M.Pساخت 



مواداوليه آنها به ازاي هر نفر اعزامي، از شرآتهاي توليدآننده خارج از آشور معادل چهل و پنج ميليون 

. اين قانون واريز نمايد قسمت سوم 140104حساب درآمد اختصاصي رديف  ريال دريافت و به) 45.000.000(

  .گيرد معادل وجوه واريزي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين  ك ـ دولت موظف است با امكانات وزارتخانه

اند و بدليل  يي جنگي بودهاجتماعي آليه افرادي آه با تأييد يگانهاي اعزام آننده در معرض عوامل شيميا

اند را تحت  خفيف بودن يا شناسايي نشدن ضايعات تحت پوشش بنيادشهيد و ايثارگران قرار نگرفته

  .پوشش مناسب قرار دهند

  15تبصره 

 در صورت بستري شدن اقشار محروم و 1385الف ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ملكف است در سال 

بيمه درماني قرار ندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از مستضعف آه تحت پوشش هيچگونه 

 اقـدام نمـوده و آنهـا را بـه طـور رايـگان بيمه 129109طريق سازمان بيمه خدمات درماني از محل رديف 

ها را  هزينه%) 10(هاي دولتي، ده درصد  شدن در بيمارستان اين بيماران به هنگام بستري. نمايد

  .داخت خواهندآردپر) فرانشيز(

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ) 91(وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ملكف است براساس ماده 

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، آليه روستاييان و اهالي شهرهاي با جمعيت آمتر از بيست 

وررايگان و از محل اعتبار رديف باشند به ط هزارنفر را آه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني نمي

 قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداآثر ظرف نيمه اول سال 129109

  . دفترچه بيمه درماني آنان را صادر و تحويل نمايد1385

 ها درچارچوب مفاد قانون ب ـ به منظور استقرار عدالت اجتماعي و آاهش فقر و هدفمندآردن يارانه

 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 21/2/1383ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 

، 503659، 503019هاي  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دولت موظف است اعتبارات رديف

  : را براي اجراي موارد زير هزينه نمايد503611 و 503573، 503028، 503788، 503021

 به مبلغ بيست و پنج هزار 503019براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تأمين يارانه آرد، اعتبار رديف ـ 1

ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي ) 25.870.000.000.000(و هشتصد و هفتادميليارد 

ن و توليدآنندگان قرار خواهد گرفت تا اقتصاد به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف آنندگا

  .ربط پرداخت گردد به دستگاههاي اجرايي ذي

تفاوت يارانه ناشي از هدفمند آردن يارانه آرد در اختيار شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي قرار خواهد 

  .هاي جامع فقرزدايي گردد گرفت تا صرف برنامه

رداخت بهاي گندم خريداري شده از آشاورزان، صددرصد دولت مكلف است براي جلوگيري از تأخير در پ

  .اعتبار موضوع اين بند را حداآثر تا اول شهـريورماه تخصيص داده و پرداخت نمايد%) 100(

  .گردد جويي حاصل از آرد و نان جهت ارتقاء آيفيت نان آن استان هزينه مي صرفه

  و هدفمندآردن ايت از اقشار محروم و مستضعف ـ به منظور تعيين و تأمين آاالهاي آاالبرگي مردم و حم2

و شصت و هفت ميليارد و نهصدميليون  هزار ودويست   به مبلغ دوازده503659ها، اعتبار رديف  يارانه

هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و تصويب  ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه) 12.267.900.000.000(

ه از طريق سازمان حمايت از مصرف آنندگان و توليدآنندگان در اختيار شوراي اقتصاد به عنوان ياران

  .ربط قرار خواهد گرفت دستگاههاي اجرايي ذي

اين بند نبايد آمتر از ) 2(و ) 1(مندي از اعتبارات موضوع اجزاي  ـ سهم سرانه روستاييان از ميزان بهره3

ند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها سهم سرانه شهري باشد و قيمت آاالهاي تحويلي موضوع اين ب

  .باشد

  .وزارت بازرگاني موظف است ساز و آار نظارت بر آيفيت و آميت مصرف را به هيأت وزيران ارايه نمايد



 به مبلغ نه هزار و 503021ها و عوامل توليد آشاورزي، اعتبار رديف  ـ به منظور تأمين يارانه نهاده4

ريال براساس پيشنهاد وزارت جهادآشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد ) 9.500.000.000.000(پانصدميليارد 

  .ربط قرار خواهد گرفت در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي

 تهيه و 1386 تدابيري بينديشد آه از ابتداي سال 1385ظف است تا پايان شش ماهه اول سال  دولت مو

ربط و تحت نظارت مستمر و   استانداردهاي ذيها و عوامل توليدآشاورزي مطابق با توزيع سهميه نهاده

موثر وزارت جهادآشاورزي و مؤسسات تابعه توسط بخش غيردولتي انجام شود، نحوه توزيع و پرداخت 

ها و عوامل توليدآشاورزي به توليدآنندگان غيردولتي اين بخش براساس  هاي مربوط به نهاده يارانه

ريزي آشور  اي جهادآشاورزي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهه اي آه به پيشنهاد وزارتخانه نامه آئين

  .گردد رسد، تعيين مي تصويب هيأت وزيران مي تهيه و به

 به مبلغ دوهزار و دويـسـت و چـهـل و 503788 دارو و شيرخشك اعتبار رديف   ـ به منظور تأمين يارانه5

هاي بهداشت، درمان و آموزش  يشنهاد وزارتخانهريال براساس پ) 2.244.000.000.000(چـهـارمـيلـيارد 

پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي بـه عنوان يـارانـه دارو و 

  .ربط قرار خواهد گرفت شـيرخـشـك در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي

پنجاه و پنج ميلياردوچهارصد ميليون  به مبلغ دوهزارو سيصدو 503028 ـ اعتبار منظورشده در رديف 6

ربط و تصويب  ريال، به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و دستگاه ذي) 2.355.400.000.000(

آنندگان مشمول و يا  شوراي اقتصاد براي پرداخت يارانه به يكي از دو طريق پرداخت يارانه به مصرف

آنندگان و توليدآنندگان هزينه  مات از طريق سازمان حمايت از مصرفپرداخت يارانه به توليدآننده آاال و خد

درصورتي آه يارانه فوق به صورت مستقيم به توليدآنندگان پرداخت نگردد، قيمت عرضه اين . خواهد شد

قانون برنامه چهارم توسعه ) 39(ماده ) ج(آاالها و خدمات براساس ضوابط تعيين قيمت، موضوع بند 

  .ايران خواهدبود    اسالمي عي و فرهنگي جمهورياقتصادي، اجتما

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتـماعـي و فـرهنـگي ) 39(ماده ) ج(ـ بـه مـنظوراجراي بند 7

 بـه مبلغ دوهزاروسيصد و بيست ميليارد 503573جـمـهوري اسـالمي ايـران، اعتـبار رديـف 

التفاوت  ربط و تصويب شوراي اقتصاد بابت مابه اد وزارت ذيريال براساس پيشنه) 2.320.000.000.000(

  .ربط قرار خواهد گرفت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش، در اختياردستگاههاي اجرايي ذي

ها، مراآز آموزشي  تأمين آاالهاي موردنياز دانشگاه( ـ به منظور تنـظيم بـازارآاال و ايـفـاي تعـهدات خاص 8

 به مبلغ سه هزار و دويست و شصت و هفت ميليارد و 503611اعتبار رديف ...) يي و و دستگاههاي اجرا

ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد ) 3.267.200.000.000(دويست ميليون 

  .براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش آاالهاي مذآور در اختيار وزارت بازرگاني قرار خواهد گرفت

 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاههاي ـ9

پذير از محل اعتبارات مصوب آن  اطالعاتي الزم با استفاده از آدملي در خصوص شناسايي اقشارآسيب

اقتصاد ارايه  را بر اين اساس به شوراي 1386 اقدام و پيشنهادهاي الزم در خصوص يارانه سال  وزارتخانه

  .نمايد

 و 104001هاي  ريال از محل اعتبار رديف) 280.000.000.000(ج ـ مبلغ دويست و هشتادميليارد 

قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان آشوري و 111120

صويب هيأت وزيران لشكري طبق ضوابطي آه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني آشور به ت

  .يابد رسد، اختصاص مي مي

 براي ارايه تسهيالت ارزان قيمت ساخت 1358شود در سال  د ـ به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي

اي در زمينه  و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره

ريال را از محل درآمد و ذخاير ) 500.000.000.000(مبلغ پانصدميليارد بهداشت رواني، فردي و اجتماعي 

بگيران و شرآتهاي تعاوني  خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به آارگران و مستمري



روزي بخش آارگري،  مسكن آارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراآز توانبخشي، مهدآودك و شبانه

زشي و مراآز بهداشتي ـ درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و هاي آمو بيمارستان

الذآر و سود حاصل  همچنين اصل تسهيالت فوق. بيمارستانهاي آموزشي دانشگاههاي غيردولتي بپردازد

گردد، از هر نوع آسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عينًا  شده آه از طريق بانك رفاه آارگران پرداخت مي

  .ازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشتبه س

هاي معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان، جانبازان بيمه شده تأمين اجتماعي در استفاده از اين  خانواده

  .تسهيالت از اولويت ويژه برخوردارند

خميني  داد امامهاي تحت پوشش آميته ام هـ ـ وزارت بازرگاني موظف است آرد مصرفي موردنياز خانواده

و سازمان بهزيستي آشور و مراآزخيريه تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل يكصدو ده هزارتن ) ره(

  .براساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد

بيني  اعتبارات پيش%) 30(درصد  و ـ به منظور توسعه عدالت اجتماعي، آاهش فقرغذايي معادل سي

درآمد،  هاي آم  قسمت چهارم اين قانون، به منظورافزايش يارانه موادغذايي خانواده503659شده رديف 

و سازمان بهزيستي ) ره(خميني  امداد امام سرپرست، مددجويان تحت پوشش آميته زنان و آودآان بي

  .يابد آشور عالوه بر سهميه عمومي اختصاص مي

مشمول و آاالهاي هدف و نحوه اختصاص آن و نيز تعيين ساز و آاراجرايي اين بند شامل تعيين خانوارهاي 

ريزي آشور و وزارت رفاه و  دستگاههاي اجرايي مباشر، بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه

  .رسد تأمين اجتماعي، به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مي

تحميلي مصوب  ازان انقالب اسالمي و جنگز ـ در اجراي قانون اصالح قانون تحويل خودرو به جانب

شود جهت تأمين خودرو مناسب از منابع بانكي،   به بنيادشهيد و امورايثارگران اجازه داده مي26/10/1378

چهل (اعتبارات موردنياز را دريافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهيالت دريافتي را 

تضمين و در قالب بودجه سنواتي ) مزد تسهيالت به جانبازانسهم دولت، سود و آار%) 40(درصد

  .بنيادشهيد و امورايثارگران منظور نمايد

، مبلغ سيصدميليارد 21/2/1383ح ـ در اجراي قانون ساختارنظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 

برنامه بيمه اجتماعي  قسمت چهارم اين قانون براي اجراي 503783ريال اعتبار رديف ) 300.000.000.000(

  .يابد روستاييان و عشايراختصاص مي

ديدگان  هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ط ـ به منظور آمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب

جو، مبلغ شصت ميليارد  سرپرست، دختران و زنان پناه اجتماعي به ويژه آودآان خياباني و بي

 بهزيستي   قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان503660ف ريال اعتبار از ردي) 60.000.000.000(

وزارت آشور مسؤوليت نظارت برُحسن اجراي اين بند را . گيرد تا براي امورفوق هزينه نمايد آشور قرار مي

  .به عهده دارد

وط و نامه اجرايي مرب  و آيين24/8/1371سرپرست مصوب  ي ـ در اجراي مفادقانون تأمين زنان و آودآان بي

) 97(ماده ) ج(و بند ) 95(سازي و آاهش فقر افراد نيازمند و اجراي مفاد ماده  در راستاي سياست توانمند

 503787قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، اعتبار رديف 

ريـال، بـا پـيشـنـهاد وزارت ) 400.000.000.000(مـبـلـغ چــهارصدميليارد  در قسمت چهارم اين قانون به

و سازمان ) ره(خميني  اجتماعي پس از تصويب شوراي اقتصاد، در اختيارآميته امدادامام رفـاه و تأمين

  .گيرد، تا صرف موارد مزبور گردد بگير قرار مي بهزيستي آشور به تناسب جمعيت مستمري

ه، دولت مكلف است مددجويان تحت پوشش هاي شغلي ايجادشد ك ـ به منظور پايداري و گسترش فرصت

اجتماعي قرار  را تحت پوشش آامل بيمة تأمين) ره(خميني  بخش اشتغال و خودآفايي آميته امدادامام

  .دهد

ريال به عنوان سهم آارفرما و بيمه ) 135.300.000.000(مبلغ يكصدو سي و پنج ميليارد و سيصدميليون 



) ره(خميني  هاي مربوط به آميتة امدادامام نفر در رديف) 41.000(شده براي پوشش چهل و يك هزار 

  .يابد اختصاص مي

اند و بعد از  اجتماعي نسبت به بيمه نمودن خود در مدت معين اقدام نموده ل ـ افرادي آه با سازمان تأمين

  .تواند مدت آن را بعد از عقدقرارداد تغيير دهد آن بايد بازنشسته شوند، سازمان نمي

  16تبصره 

 به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه آشور و تقويت نهادخانواده و در جهت تحقق اهداف و  الف ـ

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 111(هاي مندرج در ماده  سياست

 101024يل رديف  ذ30217 و 30235هاي  شود اعتبار منظورشده در برنامه ايران، اجازه داده مي اسالمي

ريزي  قسمت چهارم اين قانون از طريق مرآز امورزنان و خانواده پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه

  .آشور به دستگاههاي اجرايي اختصاص يابد

هاي  ريال از اعتبار اين بند به فعاليتهاي بسيج خواهران و آانون) 1.000.000.000(حداقل معادل يك ميليارد 

  .يابد ورزشي بسيج اختصاص ميفرهنگي 

) 3.700.000.000(ب ـ به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي مبلغ سه ميليارد و هفتصدميليون 

 قسمت چهارم اين قانون در اختيارشوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار 114000ريال از محل رديف 

  .ربط اجرا گردد در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذيگيرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعاليتها  مي

از اعتبار برنامه %) 30(درصد  هاي ارزشي حداقل سي سازي توليد فيلم ج ـ به منظور تقويت و جريان

هاي عظيم و نمونه با   وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي براي آمك به توليد فيلم114000 رديف 30257

  .يابد ه از تمهيدات هنري پيشرفته اختصاص مياستانداردهاي روز دنيا و استفاد

 101016شود آه مبلغ مندرج در رديف  د ـ به منظور ساماندهي و توسعه امورجوانان آشور، اجازه داده مي

ريزي  قسمت چهارم اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه

عالي جوانان در جهت ارتقاي هويت ديني و ملي جوانان، اشتغال و هاي مصوب شوراي  آشور به طرح

هاي غيردولتي  آارآفريني جوانان، توسعه مشارآت اجتماعي و اوقات فراغت آنان، تقويت هدفمند سازمان

جوانان، توسعه مراآز خدمات مشاوره و روانشناختي و ساماندهي امور ازدواج و مسكن جوانان، تشويق 

ارآفرين، حمايت از توليدات و محصوالت فرهنگي و انجام امورپژوهشي و تحقيقاتي مربوط جوانان نخبه و آ

  .به جوانان اختصاص يابد

پوشش سازمان  آموزان تحت سازمان ملي جوانان موظف است به منظور تقويت هويت ديني و ملي دانش

 يـا  آمــوزان نـخـبه آـم انـشملي استعدادهاي درخشان و فراهم نمودن امكانات الزم جهت ادامه تحـصـيل د

ريـال بـه ايـن امــر اخـتـصـاص دهـد تا بـا ) 10.000.000.000(بضـاعـت مـدارس آشـور مبـلغ ده مـيليارد  بي

  . پرورش هزينه گردد هـماهنگي وزارت آموزش و

نام  ثبت براي حج تمتع 1378 و 1377هاي  هـ ـ سازمان حج و زيارت موظف است براي افرادي آه درسال

ريال به ازاء هر نفر در بانك ) 11.000.000(اند مبلغ يازده ميليون  اند و تاآنون موفق به تشرف نگرديده نموده

 قسمت چهارم اين قانون 104009وجوه موردنياز از محل اعتبار رديف . گذاري نمايد ملي ايران سپرده

  .منظور و تأمين گردد) تعهدات اعزام زائران حج تمتع(

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 160(ستگاههاي اجرايي موضوع ماده و ـ د

توانند به منظور تعظيم و تكريم ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از  جمهوري اسالمي ايران مي

  .اعتبارات خود هزينه نمايند

  .باشد پرداخت موضوع اين بند از مقررات مغاير مستثني مي

ريال به ) 31.000.000.000( مـعادل مـبلغ سـي و يـك ميليارد 283500اي رديـف  ز ـ از اعتبـار هـزينه

) ره(هاي تلويزيوني جذاب در طبقات الف و ب در خصوص زندگي و مبارزات امام  منظورتوليد و پخش برنامه

و انقالب اسالمي اختصاص ) ره(هاي گوناگون سني آودك و نوجوان جهت بزرگداشت ياد و نام امام  در رده



  .يابد مي

هاي عمومي و در راستاي گسترش  ها و استانداردهاي موردنياز آتابخانه ح ـ به منظور نيل به سرانه

 چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  انداز توسعه آشور و قانون برنامه عدالت و اجراي سياستهاي چشم

 تحت عنوان وزارت 503835  شود از محل رديف ه داده ميفرهنگي جمهوري اسالمي ايران به دولت اجاز

هاي عمومي آشور، نسبت به روزآمدسازي منابع و  فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ نوسازي و تجهيز آتابخانه

هاي عمومي  رساني آتاب و ايجاد شبكه آتابخانه هاي اطالع تجهيزات و ارتقاء منابع انساني، ايجاد شبكه

 اجـرايـي اين بنـد بنـا بـه پيشنهاد وزارت فرهنگ و  نامه آييـن. م نمـايدها اقـدا در سطح استان

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ارشاداسالمي به

هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آار و اموراجتماعي، آموزش و پرورش، علوم،  ط ـ وزارتخانه

پزشكي مكلفند پنج درهزار از اعتبارات خود  ومتحقيقات و فناوري و دانشگاههاي وابسته و دانشگاههاي عل

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 117(ماده » الف«را در اجراي بند 

با هماهنگي سازمان )  مترمربع7/0(سرانه فضاهاي ورزشي   ايران به منظور دستيابي به اسالمي جمهوري

  .تربيت بدني هزينه نمايند

هاي بعدي آن، سازمان  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصالحيه) 88( ماده ي ـ در اجراي

هاي  ها و هيأت تربيت بدني مجاز است نسبت به اجاره دادن مكانهاي ورزشي با نرخ توافقي به فدراسيون

  منظور در130301ورزشي اقدام و منابع حاصل از اين محل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 

ريال آن را از ) 100.000.000.000(قسمت سوم اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي تا مبلغ يكصدميليارد 

  . براي توسعه فعاليتهاي ورزشي با اولويت روستاها و مناطق محروم هزينه نمايد503829محل رديف 

اعي و فرهنگي جمهوري قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتم) 104(ماده » م«ك ـ در اجراي بند 

قانون مزبور و مؤسسات و ) 160(اسالمي ايران به آلية دستگاههاي ملي و استاني موضوع ماده 

نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شرآتهاي وابسته و تابع آنها آه به نحوي از انحاء از بودجه 

اي مناسب خود را براي اجراي شود امكانات و فضاه نمايند، اجازه داده مي عمومي آشور استفاده مي

قيمت تمام شده به صورت اجاره در اختيار بخش غيردولتي  هاي هنري، فرهنگي و ورزشي به برنامه

 قسمت 130301وجوه دريافتي از اين محل به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف . متقاضي قرار دهند

  .گردد سوم اين قانون براي هردستگاه واريز مي

ايي اين بند حداآثر ظرف سه ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و نامه اجر آئين

  .رسد ربط به تصويب هيأت وزيران مي ريزي آشور و دستگاههاي ذي برنامه

ـ گسترش ورزش همگاني 30501از اعتبار برنامة %) 50(ل ـ سازمان تربيت بدني موظف است پنجاه درصد 

نفر جمعيت با اولويت 25000تربيت بدني را براي روستاها و شهرهاي زير  سازمان 128500ـ ذيل رديف 

  .مراآز آموزشي هزينه نمايند

 صرفًا به تقويت 30508از اعتبارات فصل تربيت بدني موضوع رديف %) 35(م ـ حداقل سي و پنج درصد 

ر جمعيت آه فاقد ورزش روستاها و احداث اماآن و فضاهاي ورزشي روستاها و شهرهاي زير پنجاه هزارنف

  .يابد سالن ورزشي هستند يا سالن ورزشي نيمه تمام دارند اختصاص مي

ها و مراآز فرهنگي و قرآني  ن ـ به منظور سازماندهي و توزيع عادالنه آمكهاي اختصاص يافته به تشكل

رهنگي ـ آمك به نهادها و مراآز ف» 2«بند (12، جدول شماره 503784غيردولتي، اعتبار رديف متفرقه 

و ) برنامه حمايت و هدايت فعاليتهاي فرهنگي و ديني (30260، برنامه شماره 114000و رديف ) ديني

ها و مشارآتهاي اجتماعي جوانان و زنان، زيرنظر   برنامه حمايت از تشكل30252  ، برنامه101016  رديف

 فرهنگ و ارشاد اسالمي، ريزي آشور، وزارت اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه آميته

سازمان تبليغات اسالمي و سازمان ملي جوانان و يك نفر از اعضاء آميسيون فرهنگي به انتخاب مجلس 

  .به عنوان ناظر براساس عملكرد و برنامة آنان توزيع خواهد شد
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ريال از اعتبار رديف ) 9.054.200.000.000(دويست ميليون  و چهارميلياردو  و پنجاه  نه هزار الف ـ مبلغ 

 موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم اين قانون ، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني 111103

 مصوب فرماندهي آل نيروهاي  گيرد تا در قالب برنامه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران قرار مي

ريزي  ه با سازمان مديريت و برنامههاي مبادله شد مسلح جمهوري اسالمي ايران براساس موافقتنامه

  .آشور هزينه گردد

ريزي آشور بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا  داري آل موظف است با اعالم سازمان مديريت و برنامه خزانه

 را براساس ارقام اعالم شده از سوي شرآتهاي طلبكار بابت بدهي آب، برق، خدمات 1384پايان سال 

به تأييد ستادآل نيروهاي مسلح رسيده است را از محل اعتبار موضوع اين فاضالب، سوخت و مخابرات آه 

 منظور در 310403بند تأمين و به صورت جمعي ـ خرجي به حساب درآمد عمومي آشور موضوع رديف 

قانون برنامه و ) 32(موضوع ماده ) داري آل خزانه(قسمت سوم اين قانون بابت تسويه بدهي آنها به دولت 

  . قسمت چهارم اين قانون منظور دارد503834 از محل اعتبار رديف 1351سال بودجه مصوب 

 دولت مجاز است در صورت تأخير در پرداخت بهاي برق و خدمات فاضالب و آب 1385از ابتداي سال 

پرداخت آن از محل اعتبار نيروهاي مسلح و  مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح نسبت به

  .ربط اقدام نمايد  ذي سيج در مقاطع سه ماهه بنا بر اعالم وزارتخانهنيروي مقاومت ب

و نيروي )  انتظامي نيروهاي نظامي و(هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  پرداخت بدهي

هاي آب و برق و تلفن و بدهي به اشخاص  مقاومت بسيج به دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت بدهي

اند، به   در تصرف داشته1367 غيردولتي بابت امالك متصرفي آه قانونًا تا پايان سال حقيقي و حقوقي

 و 111105ريال از محل اعتبار رديف ) 165.000.000.000(ميزان حداقل مبلغ يكصدو شصت و پنج ميليارد 

 بنا به 20214001 و طرح شماره 106008ريال از محل اعتبار رديف ) 15.000.000.000(مبلغ پانزده ميليارد 

ريزي آشور و تأييد ستادآل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و  پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداآثر 

  .ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد) 300.000.000(سيصدميليون 

 در ازاي واگذاري هر 1385شود در سال  ب ـ به نيروهاي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

هاي قديم به جديد و نقل و  نوع پالك به خودروهاي جديد و همچنين به منظور جايگزيني و تعويض پالك

ريال دريافت و به ) 250.000(پالك، مبلغ دويست و پنجاه هزار ) 3.000.000(انتقاالت در سقف سه ميليون 

  . قسمت سوم اين قانون واريز نمايد140114رديف ) داري آل نزدخزانه(حساب درآمد عمومي آشور 

 قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره 106000وجوه واريزي از محل اعتبار رديف %) 80(هشتاددرصد 

گذاري در اختيار نيروي انتظامي  هاي خدمات شماره اين قانون بابت هزينه) 1( پيوست شماره 20210003

  .گيرد ايران قرار مي اسالمي جمهوري

 مندرج در قسمت چهارم اين 503827از درآمد موضوع اين بند از محل اعتبار رديف %) 20(بيست درصد 

هاي حمل و نقل  نامه صرف بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساخت قانون پس از مبادله موافقت

  .گردد ن استان ميدرون شهري هما

ايران مكلف است رأسًا از هر يك از اتباع خارجي آه بيش از مدت  اسالمي ج ـ نيروي انتظامي جمهوري

ريال دريافت و به ) 300.000(رواديد صادره به صورت غيرمجاز در آشور اقامت نمايد روزانه سيصدهزار 

 قسمت سوم اين قانون واريز 150112موضوع رديف )  آل داري نزد خزانه(حساب درآمد عمومي آشور 

  .نمايد

طالب و دانشجويان غيرايراني تحت پوشش مرآز جهاني علوم اسالمي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

همچنين اتباع خارجي . باشند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين بند مستثني مي

قانون ورود اتباع ) 15(ماده ) 3(وه بر جرائم ذآرشده در بند شوند، عال آه به صورت غيرمجاز وارد آشور مي



  .باشند ريال براي هر روز اقامت غيرمجاز مي) 300.000(خارجي ملزم به پرداخت مبلغ سيصدهزار 

ها و پاسگاههاي  از وجوه واريزي صرفًا جهت ساخت، تعمير و تجهيز آالنتري%) 75(هفتادو پنج درصد 

اند، دراختيار نيروي  موريني آه در راستاي انجام مأموريت، محكوم به ديه شدهانتظامي و پرداخت دية مأ

اي ساخت، تعمير و تجهيز رديف  هاي تملك دارايي سرمايه از محل اعتبار طرح. گيرد انتظامي قرار مي

  . هزينه گردد106000

مبلغ يكصدهزار شود به ازاء صدور آارت المثني پايان خدمت  د ـ به نيروهاي مسلح اجازه داده مي

ريال دريافت ) 200.000(ريال و به ازاء صدور آارت المثني معافيت از خدمت مبلغ دويست هزار ) 100.000(

 قسمت سوم اين قانون با مبلغ پانزده ميليارد 140200و به حساب درآمد اختصاصي رديف 

  .گردد ه تلقي ميمبلغ واريزي تخصيص يافت%) 100(صددرصد . ريال واريز آند) 15.000.000.000(

نگاري مبلغ ده  شود از هر متقاضي انگشت هـ ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

داري آل   نزد خزانه140102ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور موضوع رديف ) 10.000(هزار 

قسمت چهارم اين قانون در اختيار نيروي  106000وجوه واريزي از محل رديف %) 100(صددرصد . واريز نمايد

  .گيرد تا بابت هزينة خدمات مربوطه به مصرف برسد انتظامي قرار مي

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 121(ماده ) 11(و ـ به منظور تحقق مفاد بند 

پدافند غيرعامل يك درصد هاي  هاي اجرايي مكلفند جهت اجراي طرح جمهوري اسالمي ايران دستگاه

ها را به اين امر اختصاص داده تا براساس  اي هر يك از دستگاه هاي سرمايه از اعتبارات تملك%) 1(

هاي مصوب آميته دائمي پدافند غيرعامل مستقر در ستاد آل نيروهاي مسلح جمهوري  سياست

  .اسالمي ايران هزينه شود
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د به ازاي صدور و تعويض هرجلد گذرنامه در داخل آشور به استثناي شو الف ـ به دولت اجازه داده مي

ريال و به ازاي تمديد هرجلد گذرنامه مبلغ ) 300.000(زائران حج تمتع و عتبات عاليات، مبلغ سيصدهزار 

موضوع ) نزد خزانه معين استان(ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور ) 200.000(دويست هزار 

  . قسمت سوم اين قانون واريز آند140113رديف 

 منظور در قسمت چهارم اين قانون، جهت موارد ذيل با تصويب رييس جمهور بين 503301ب ـ اعتبار رديف 

  :ربط توزيع خواهد شد دستگاههاي اجرايي ذي

هاي دولت آمريكا در امور ايران اسالمي و همچنين طرح دعاوي  ها و دخالت ـ آشف و خنثي آردن توطئه1

المللي و تنوير افكارعمومي در داخل و خارج  مهوري اسالمي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بينج

  .هاي الجزاير توسط آمريكا آشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشورملل متحد و بيانيه

يميايي عليه ـ ارشاد و معاضدت قضايي اعم از هزينه دادرسي و اخذ وآيل در طرح دعاوي جانبازان ش2

هاي شيميايي و همچنين ارشاد و معاضدت قضايي و مساعدت در  شرآتهاي سازنده و مؤثر در توليد سالح

هاي خارجي آه   دعاوي عليه دولت هزينه دادرسي و اخذ وآيل براي ديگرشهروندان ايراني در طرح

ي آن را نقض نموده ايران و يا مقامات رسم اسالمي مصونيت ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري

  .باشند و يا بنمايند

المللي  هاي خارجي آه مغاير با حقوق بين ـ استيفاي خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولت3

است از جمله دخالت در امورداخلي آشور آه منجر به فوت، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي 

هاي تروريستي آه  ي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروهگردد و خسارات ناش اشخاص گرديده و مي

دولت خارجي از آنها حمايت نموده و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو حاآميت خود به آنان داده 

  .باشد و اقدامات مذآور منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد

هاي ديگري آه در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسالمي ايران و يا  ي عليه دولتـ طرح دعاو4

  .مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند



ريزي آشور مكلف است هر سه ماه يكبارگزارش عملكرد اين بند را به  سازمان مديريت و برنامه

  . شوراي اسالمي ارسال نمايدهاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس آميسيون

ج ـ در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 

شود براساس  المللي به هيأت وزيران اجازه داده مي هاي اقتصادي بين ايران در روابط خارجي و همكاري

دالر از محل رديف ) 20.000.000( بيست ميليون  تا معادل مبلغ1385پيشنهاد وزارت امورخارجه در سال 

 قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيالت، آمك و تفاوت سود و آارمزد به آشورها، 107002

  .هاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد ها و يا بنگاه سازمان

 با موادمخدر در سال ظف است آليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزه د ـ ستاد مبارزه با موادمخدر مو

 قسمت سوم اين قانون 150102رديف ) داري آل نزد خزانه( را به حساب درآمدهاي عمومي آشور 1385

 قسمت چهارم اين قانون براساس پيشنهاد ستادمبارزه با موادمخدر آه به 101034اعتبار رديف . واريز نمايد

امرآاهش تقاضا، پيشگيري و مقابله با عرضه جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليتهاي مرتبط با  تأييد رييس

هاي مبادله شده با  ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه هاي ذي موادمخدر در اختيار دستگاه

  .ريزي آشور هزينه نمايند سازمان مديريت و برنامه

ها و ايجاد  و استانوري و بهبود استاندارد و توسعه و تجهيز واحدهاي مرآز  هـ ـ به منظور افزايش بهره

  :شود مي پايگاه اطالعات امالك به سازمان ثبت اسناد و امالك آشور اجازه داده

افزايش درآمد %) 50(درصد   منظور در قسمت چهارم اين قانون، معادل پنجاه108500اعتبار موضوع رديف 

مالك مصوب قانون ثبت اسناد و ا) 148(و ) 147(وصولي خدمات ثبتي و درآمدهاي موضوع مواد 

ريال تا سقف ) 2.000.000.000.000( نسبت به مبلغ دوهزار ميليارد 140111، رديف درآمدي 21/10/1301

ريال آه در مقاطع سه ماهه قابل تخصيص بوده و در راستاي وظايف ) 300.000.000.000(سيصدميليارد 

 جمهوري اسالمي ايران هزينه قانوني با رعايت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

  .نمايد

اي آه با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت  نامه سازمان ثبت اسناد و امالك آشور موظف است براساس آيين

اسناد و امالك آشور، وزارت جهادآشاورزي و وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تأييد سازمان 

درصد   با دريافت سي1385ن خواهد رسيد، در سال وزيرا ريزي آشور به تصويب هيأت مديريت و برنامه

از محل اعتبارات اين %) 70(قيمت تمام شده هزينه صدور اسناد از مالكين و تأمين هفتاد درصد %) 30(

قانون برنامه چهارم توسعه ) 18(ماده ) ح(بند، نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي آشاورزي موضوع بند 

  .جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايداقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

شود وجوه بازگشتي از تسهيالت پرداخت شده به محكومين معسر  و ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي

 قسمت سوم اين قانون واريز 160114داري آل موضوع رديف  را به حساب درآمد عمومي آشور نزد خزانه

 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت 503830 معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف. نمايد

  .گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيالت به محكومين معسر هزينه نمايد دادگستري قرار مي

شود وجوه بازگشتي از تسهيالت  ها و اقدامات تأميني و تربيتي آشور اجازه داده مي ز ـ به سازمان زندان

 160115داري آل موضوع رديف  آمد عمومي آشور نزد خزانهپرداخت شده به زندانيان را به حساب در

 قسمت چهارم اين 503831معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف . قسمت سوم اين قانون واريز نمايد

ها و اقدامات تأميني و تربيتي  قانون براي پرداخت مجدد تسهيالت به زندانيان در اختيار سازمان زندان

  .تآشور قرار خواهد گرف

شود به ازاء طرح هر پرونده در شوراي حل  ح ـ به دادگستري جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

افراد معسر به . داري آل واريز نمايد ريال دريافت و به حساب خزانه) 10.000(اختالف مبلغ ده هزار 

  .باشند تشخيص رئيس شوراي حل اختالف از پرداخت معاف مي

سالمي ايران موظف است به ازاء طرح هر فقره پرونده آيفري آه در دادسراها ط ـ دادگستري جمهوري ا



افراد . داري آل واريز نمايد حساب خزانه ريال دريافت و به) 20.000(شود، مبلغ بيست هزار  تشكيل مي

  .باشند معسر به تشخيص دادستان از پرداخت معاف مي

اي صدور هر آارت ملي مفقود شده، همانند شود در از ي ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي

ريال دريافت و ) 200.000(ريال و در نوبت دوم دويست هزار ) 100.000(شناسنامه در نوبت اول يكصدهزار 

  .داري آل واريز نمايد به حساب درآمد عمومي آشور نزد خزانه

 قانون تشكيل سازمان )3(شود درآمدهاي موضوع ماده  ك ـ به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده مي

 قسمت سوم 140101 را وصول و به حساب خزانه موضوع رديف 3/5/1372پزشكي قانوني آشور مصوب 

ريال ) 50.000.000.000(از مبالغ وصولي تا سقف پنجاه ميليارد %) 50(پنجاه درصد . اين قانون واريز نمايد

  .گردد ميهاي آن سازمان پرداخت  به سازمان پزشكي قانوني بابت هزينه

  19تبصره 

  :شود ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي الف ـ به وزارتخانه

اي مازاد برنياز خود با رعايت مقررات قانوني  هاي سرمايه ـ نسبت به فروش اموال غيرمنقول و دارايي1

يف موضوع رد) داري آل نزد خزانه(مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي آشور 

وجوه مذآور از محل اعتبار رديف %) 100(معادل صددرصد .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايند210204

افزايش مشارآت بخش غيردولتي با ( قسمت چهارم اين قانون براي حمايت از بخش غيردولتي 503412

منظور  اره شده و يا بهدر قالب وجوه اد) دولت در ارايه خدمات موردنياز و يا خريد خدمات از بخش غيردولتي

  اي نيمه تمام مربوط به همان دستگاه درچارچوب موافقتنامه هاي سرمايه هاي تملك دارايي تكميل طرح

  .ريزي آشور به مصرف برسانند متبادله با سازمان مديريت و برنامه

ي و اموال ا هاي سرمايه شود وجوه حاصل از فروش دارايي ـ به سازمان بهزيستي آشور اجازه داده مي2

 قسمت سوم 210204موضوع رديف ) داري آل نزد خزانه(غيرمنقول خود را به حساب درآمد عمومي آشور 

وجوه مذآور تا مبلغ بيست ميليارد و چهارصد و شصت و شش %) 100(اين قانون واريز و معادل صددرصد 

ن قانون به صورت وجوه اداره  قسمت چهارم اي503412ريال از محل اعتبار رديف ) 20.466.000.000(ميليون 

شده براي مشارآت در ساخت مسكن معلوالن و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن ساز به امر ساخت 

  .مسكن براي نيازمندان به مصرف برساند

آالت و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را آه مناسب با نيازهاي  ـ ماشين3

شود، با رعايت قوانين و  يتهاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نميها و فعال فعلي طرح

مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 

ريال به نسبت وجوه ) 100.000.000.000(مبلغ يكصدميليارد .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايند210203

آالت و   قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين503207ريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف وا

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

 عنوان اسقاطي قابل وسايل نقليه و خودروهايي آه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به

  .باشد فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع مي

شود از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف متفرقه  ـ اجازه داده مي4

 قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي ـ خرجي، براي بازخريدي آارآنان غيرماهر 503662اي  هزينه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 146( ماده داوطلب، با رعايت

  .اسالمي ايران تسويه نمايند

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ) 88(ب ـ آليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذآور در ماده 

هاي نيمه تمام  ز پروژها%) 25( حداقل بيست و پنج درصد 1385 مكلفند در سال 27/11/1380دولت مصوب 

اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان  هاي سرمايه تملك دارايي

  .هاي غيردولتي واگذار نمايند گذاري بخش سرمايه



حساب درآمد عمومي  دريافت و به) حداآثر بيست ساله(هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط  وجوه پروژه

ريال از ) 200.000.000.000(گردد و معادل آن تا مبلغ دويست ميليارد  واريز مي) داري آل آشور  خزانهنزد(

گيرد تا صرف   قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه واگذار آننده قرار مي503412محل اعتبار رديف 

  .توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد

 به سازمان بهزيستي آشور و 16/2/1383جامع حمايت از حقوق معلوالن مصوب ج ـ در اجراي قانون 

هاي  اي و تملك دارايي از اعتبارات هزينه%) 3(شود تا سه درصد  ها اجازه داده مي بهزيستي استان

اي خود را در ساخت مسكن موردنياز معلوالن با مؤسسات خيريه مشارآت نمايند و حداآثر پنجاه  سرمايه

الذآر را به صورت آمك به مؤسسات خيريه  از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق%) 50(درصد 

  .ساز پرداخت نمايند مسكن

  :د ـ به منظور آاهش هزينه و توسعه عدم تمرآز

ها يا  آه فعاليت اصلي آنها در مراآز استان) ها، شرآتها و مؤسسات سازمان(ـ دستگاههاي اجرايي 1

هاي سازماني و  د نسبت به انتقال مراآز اداري، آلية مهمانسراها، خانهباشد، موظفن ها مي شهرستان

ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش  بطورآلي اموال منقول و غيرمنقول خود به استان ذي

 210206موضوع رديف ) داري آل نزد خزانه(هاي خود در تهران را به حساب درآمد عمومي آشور  ساختمان

 قسمت چهارم اين 503412آن را از محل اعتبار رديف %) 50(نون واريز و تا پنجاه درصد قسمت سوم اين قا

ريزي آشور مصروف تملك  قانون با لحاظ موازين قانوني پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه

  .اي همان دستگاه در استان موردنظر بنمايند هاي سرمايه دارايي

ت شرآتهاي دولتي بابت اجراي اين بند به حساب رديف درآمد عمومي يادشده وجوه واريزي سهم دول

 قابل 1385الحساب ماليات برعملكرد و سود سهم دولت آنها براي سال  حسب مورد به عنوان علي

  .احتساب است

 چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  قانون برنامه) 160(هاي اجرايي مذآور در ماده  ـ دستگاه2

باشد و در تهران اقدام  ها مي ها و يا شهرستان جمهوري اسالمي ايران آه مرآز اداري آنها در مراآز استان

هاي  اند موظفند آليه مهمانسراها، دفاتر نمايندگي، ساختمان، خانه به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده

 وجوه حاصل را به حساب درآمد سازماني و بطورآلي اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و

درصد   قسمت سوم اين قانون واريز و معادل پنجاه210206داري آل به شماره  عمومي آشور نزد خزانه

 قسمت چهارم اين قانون براي 503412مبالغ واريزي را با لحاظ موازين قانوني از محل اعتبار رديف %) 50(

 تمام همان استان هزينه  اي نيمه هاي سرمايه  داراييهاي تملك اي و تسريع در اجراي طرح امور هزينه

  .نمايند

فهرست دستگاههاي موضوع اين بند حداآثر در مدت سه ماه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و 

  .ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد برنامه

 اجتماعي و فرهنگي جمهوري قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،) 144(و ) 138(هـ ـ در اجراي مواد 

ريزي به روش هدفمند و عملياتي، افزايش آارايي و  اسالمي ايران و در راستاي اصالح نظام بودجه

هاي اجرايي و تخصيص اعتبار متناسب با عملكرد و  هاي دولت، پاسخگو نمودن دستگاه اثربخشي برنامه

  :ميزان تحقق نتايج، اقدامات زير انجام گيرد

هاي مربوطه در اين قانون  پذير ذيل رديف هاي آميت ي اجرايي مسئووليت ُحسن اجراي برنامهـ دستگاهها1

ظفـند نسبـت به تأمين  عهده خواهـند داشـت و مو ها را به را داشته و تحقق آامل اهداف آمي اين برنامه

ها  العاده  فوقشامل حقوق و مزاياي مستمر و(ناپذير پرسنلي  حقوق و مزاياي اجتناب%) 100(صـددرصد 

هاي غيرنقدي شاغلين، بازنشستگي سهم  سال شاغلين، آمك براساس احكام، استخدامي، عيدي پايان

هاي غيرنقدي  مندي و اوالد بازنشستگان، آمك بيمه دولت، پاداش پايان خدمت بازنشستگان، حق عائله

اي  بگونه. اخذ قانوني اقدام نمايندناپذير با ذآر عنوان و م هاي پرسنلي اجتناب و ساير هزينه) بازنشستگان



  . نداشته باشند هاي فوق گونه آسري اعتباري بابت پرداخت آه در پايان سال هيچ

 چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  قانون برنامه) 160(هاي اجرايي مشمول ماده   ـ دستگاه2

ها و احكامي آه اجراي آنها  اي برنامهاي خود بر جمهوري اسالمي ايران مجازند از محل اعتبارات هزينه

پذير ذيل دستگاه  هاي آميت ريزي عملياتي در قالب برنامه داراي مجوز قانوني بوده ولي در نظام بودجه

ربط، اعتبار الزم را به هنگام مبادله موافقتنامه  هاي ذي اند در فعاليتهاي اصلي ذيل برنامه بيني نشده پيش

  .بيني نمايند پيش

اين قانون با رعايت اصول ) 13(هاي اجرايي براساس جدول شماره  ر آمكهاي بالعوض آليه دستگاهـ اعتبا3

ريزي عملياتي و به صورت هدفمند براساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان آمك، به  بودجه

اين محل و به هاي اجرايي مجوزي براي جابجايي اعتبارات خود از  دستگاه.  قطعي منظور گردد هزينه

  .هاي اداري و پرسنلي ندارند  منظور استفاده براي هزينه

) 160(هاي اجرايي موضوع ماده  هاي جديد اداري توسط دستگاه و ـ احداث، خريد و يا اجاره ساختمان

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به استثناي مواردي آه 

يابد و يا براي تجميع  قانون تقسيمات آشوري، سطح تقسيماتي آن تغيير مي) 13(د ماده به استنا

  .باشد هاي اداري موجود و همچنين تمرآززدايي، نياز به خريد ساختمان جديد دارند، ممنوع مي ساختمان

س از حذف هاي جهاد آشاورزي و تعاون پ ها و شرآتهاي تعاوني فرش دستباف وزارتخانه ز ـ بدهي اتحاديه

مابين بدهكاران فوق  سود و آارمزد و خسارات تأخير تأديه پيشين محسوب شده و از زمان اوليه قرارداد في

در . و بانك تا ده سال به صورت تقسيط بدون احتساب سود و آارمزد به بانكهاي عامل پرداخت خواهد شد

هاي دولت   بانكي به سقف بدهيضمن سودها و آارمزدهاي متعلقه بخشوده شده به عنوان يارانه سود

  .سيستم بانكي اضافه شود به

  20تبصره 

اين قانون، ) 1(اي ملي، مندرج در پيوست شماره  هاي سرمايه هاي تملك دارايي  طرح الف ـ اعتبار برنامه

 به شرح زير در قالب سقف اعتبار آل برنامه قابل افزايش 1385اعتبار سال %) 10(درصد  حداآثر تا ده

  :شدبا مي

اي در داخل هر برنامه با  هاي سرمايه هاي تملك دارايي  ساير طرح1385ـ از محل آاهش اعتبارات سال 1

ربط و موافقت سازمان مديريت و  هاي اجرايي ذي پيشنهاد و تأييد باالترين مقام دستگاه يا دستگاه

  .ريزي آشور برنامه

پيشنهاد و تأييد باالترين مقام  ن فصل بنا بههاي هما هاي ساير برنامه ـ از محل آاهش اعتبارات طرح2

ريزي آشور، مشروط به آنكه  ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه هاي اجرايي ذي دستگاه يا دستگاه

  .فراتر نرود%) 10(آاهش يا افزايش اعتبارات آل هر فصل، از ده درصد

 1385در قسمت چهارم قانون بودجه سال هاي اجرايي منظور  اي بين دستگاه ب ـ جابجايي اعتبارات هزينه

ربط و  هاي اجرايي ذي بنا به پيشنهاد باالترين مقام هريك از دستگاه%) 5(آل آشور حداآثر تا پنج درصد

  .باشد ريزي آشور مجاز مي تأييد سازمان مديريت و برنامه

اين قانون حداآثر تا ده هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم   هريك از رديف1385ج ـ افزايش اعتبارات سال 

هاي  هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي  ساير رديف1385از محل آاهش اعتبارات سال %) 10(درصد

  .باشد وزيران مجاز مي ريزي آشور و تصويب هيأت اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه سرمايه

اي  هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايياز مجموع %) 2/0(شود حداآثر تا دو در هزار  د ـ اجازه داده مي

هاي دولـتي، يـك و  اي شرآـت هاي سرمايه از مجموع هزينه%) 1/0(بودجه عمومي دولت، يك در هزار 

اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، نيم در هزار  از مجموع اعتبارات هزينه%) 15/0(نـيم در هـزار 

هاي  اي و اختصاصي فصل پژوهش  آل اعتبار هزينههاي دولتي و هاي شرآت از مجموع هزينه%) 05/0(

به پيشنهاد سازمان  هاي مربوط بنا هاي آاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاه اساسي و برنامه پژوهش



رعايت قانون محاسبات عمومي آشور  وزيران بدون الزام به ريزي آشور و تصويب هيأت مديريت و برنامه

قانون متمم بودجه سال ) 16( و مقررات عمومي آشور ازجمله تبصره  و ديگر قوانين1/6/1366مصوب 

 آل آشور و با رعايت قانون 1362قانون بودجه سال ) 75(تبصره ) ث(و ) ت( آل آشور و بندهاي 1361

نحوه هزينه آردن اعتباراتي آه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي 

  .، براي پرداخت موارد ضروري هزينه گردد6/11/1364ند مصوب دولت مستثني هست

احداث، خريد و اجارة ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي آه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد 

اي آه ارتباط با امر تحقيقات ندارد، از چنين اعتباراتي ممنوع  خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه

  .است

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  بار به عتبارات تحقيقاتي هزينه شده در اين بند هر چهار ماه يكگزارشي از ا

آميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ارائه  گردد و پس از تأييد اين وزارتخانه به ارسال مي

  . گردد مي

ن قانون بر اساس جدول شماره  قسمت چهارم اي503784شود اعتبار مندرج در رديف  هـ ـ اجازه داده مي

هاي اجرايي قرار گيرد تا بر  ريزي آشور در اختيار دستگاه اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه) 12(

اساس تخصيص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان آمك در اختيار نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي 

  .خت تـوسط دستـگاه اجرايي به هزينه قطعي منظور خواهدشدپـردا. مندرج در جـدول مزبـور قـرار گيـرد

هاي  ها و همچنين مصوبات هيأت ها، دستورالعمل ها، بخشنامه  آليه تصويبنامه1385و ـ از ابتداي سال 

باشد، در صورتي قابل تصويب و اجرا است آه بار مالي ناشي از  امناء آه متضمن بار مالي براي دولت مي

در غير اين صورت، عمل دستگاه . و در قانون بودجه آل آشور تأمين اعتبار شده باشدآن قبًال محاسبه 

 آه در قانون 1384اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال 

االجرا  وقوف نيز اعتباري منظور نگرديده، م1385بودجه آن سال فاقد اعتبار الزم بوده و براي آنها در سال 

. شود خواهد بود و تخلف از اجراي آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي

  .باشد ريزي آشور مسؤول نظارت بر ُحسن اجراي اين بند مي سازمان مديريت و برنامه

 معمول و ديوان محاسبات آشور مكلف است خارج از نوبت به اين موارد رسيدگي آرده و اقدام الزم را

  .نتيجه را به آميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد

هاي  اين قانون آه تحت عنوان طرح) 1(اي مندرج در پيوست شماره  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ز ـ طرح

، اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ملي استاني شده، مشخص شده

  .باشند اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مستثني مي

ريزي  ربط و سازمان مديريت و برنامه هاي مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرايي ذي اعتبار طرح

  .باشد گفته ممنوع مي هاي پيش استان قابل مصرف بوده و جابجايي اعتبار بين طرح

هاي مزبور را پس از ابالغ توسط سازمان مديريت  تان تخصيص اعتبار طرحريزي اس سازمان مديريت و برنامه

  .ها ابالغ خواهد نمود ربط و خزانه معين استان ريزي آشور مستقيمًا به دستگاه اجرايي ذي و برنامه

ح ـ اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده يا هزينة قطعي مذآور در اين قانون، نافي اختيارات و وظايف ديوان 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و قوانين مربوط ) 55(محاسبات آشور در اجراي اصل پنجاه و پنجم 

  .باشد نمي

آنند، بايد هر  ط ـ آليه دستگاههاي اجرايي و شرآتهاي دولتي آه از اعتبارات بخش تحقيقات استفاده مي

وزارت علوم، . و فناوري ارائه نمايندبار گزارشي از عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات  شش ماه يك

 گزارش 1386تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت اين گزارشها و حداآثر تا پايان ارديبهشت ماه 

جامعي از عملكرد تحقيقاتي دستگاههاي آشور ارائه و پس از تأييد در شوراي علوم، تحقيقات و فناوري 

  .مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد به

قانون برنامة چهارم توسعة ) 160(هاي دولتي موضوع ماده  ـ به منظور ايجاد انضباط مالي در شرآتي 



هاي غيرضروري، در سال  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و پرهيز از انجام هزينه

  :گردد  مقرر مي1385

ريزي آشور و يا وزارت امور  برنامههاي دولتي موضوع اين تبصره آه سازمان مديريت و  ـ آليه شرآت1

باشند، مكلفند صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از  اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها مي

ريزي آشور و يا وزير امور اقتصادي و  امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي سازمان مديريت و برنامه

شود و صورتجلساتي آه امضاهاي مزبور  خلف محسوب ميهرگونه اقدام مغاير اين رويه ت. دارايي برسانند

ريزي آشور مكلف است گزارش  سازمان مديريت و برنامه. را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانوني خواهند بود

هاي برنامه و بودجه و محاسبات و  آميسيون  به1385ماه سال  چگونگي اجـراي اين بـند را در مـرداد و دي

هاي  امضاء صورتجلسات مجامع عمومي آن دسته از شرآت. ي اسالمي ارائه نمايداقتصادي مجلس شورا

دولتي آه رياست مجمع عمومي آنها با رئيس جمهور است، منوط به امضاء رئيس سازمان مديريت و 

  .ريزي آشور و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود برنامه

قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و  افزايش هرگونه پرداخت نقدي از 1385ـ در سال 2

هاي دولتي موضوع اين تبصره عالوه بر  هاي غيرنقدي به آارآنان و مديران شرآت نظاير آن و همچنين آمك

هاي مزبور مندرج در پيوست شماره   شرآت1385هاي قانوني منظور شده در بودجة مصوب سال  افزايش

ها   شرآت1385هاي بودجه   ها يا متمم اين حكم قابل تجديدنظر در اصالحيه. باشد اين قانون ممنوع مي) 2(

  .در مجامع عمومي آنها نيست

قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، ) 12(هاي دولتي موضوع اين تبصره آه مشمول ماده  ـ شرآت3

ان مديريت و  نظام پرداخت خود را پس از تأييد سازم1385مكلفند حداآثر تا پايان خرداد ماه سال 

  .ريزي آشور، به تصويب هيأت وزيران برسانند برنامه

هاي دولتي  قانون برنامة چهارم توسعه، تمامي شرآت) 143(و ) 142(، )139(، )7(ـ در اجراي مواد 4

خـود را بـه ) نمودار سازماني( تشكيالت آالن 1385موضوع اين تبصره مكلفند حداآثر تا پايان آذرماه سال 

پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هرگونه هزينه در . ريزي آشور برسانند ـازمـان مـديـريت و برنامهتـأيـيد س

  .چارچوب تشكيالت غير مصوب بر اساس اين بند، فاقد وجاهت قانوني است

مديره بيش از يك شرآت دولتي موضوع اين تبصره در صورتي مجاز   ـ عضويت اشخاص حقيقي در هيأت5

هاي  اخذ هرگونه وجهي يا آمك. دريافت نمايد) تحت هر عنوان(الزحمه  ز يك شرآت حقاست آه تنها ا

آن دسته از اشخاص حقوقي دولتي آه . غيرنقدي از بيش از يك شرآت تحت هر عنوان ممنوع است

نمايند، مشمول  مديره مي ها مبادرت به معرفي عضو هيأت متناسب با ميزان سهام خود در ساير شرآت

  .هستندهمين حكم 

  .باشد  عدم اجراء مفاد اين تبصره به منزله تصرف غيرقانوني در اموال دولتي مي1385 ـ در سال 6

ربط در قانون تجارت و يا اساسنامه هر شرآت، مفاد اين  ـ در صورت مغايرت مفاد اين تبصره با موضوع ذي7

  .تبصره حاآم است

   21تبصره

هايي آه مصوبات  استثناي پروژه به(هاي جديد  راي شروع پروژه ايجاد هرگونه تعهد و هزينه ب1385در سال 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي را اخذ ) 32(موضوع ماده 

ممنوع بوده و اعتبارات ) زده و عمراني استاني هاي مصوب در جداول پيوست، مناطق زلزله اند و طرح نموده

  .گردد  عينًا به سر جمع اعتبارات عمراني فصول مختلف اضافه مي1385بودجه سال منظور در اليحه 

  22تبصره

بودجه عمراني مناطق سردسير آه زمستان آنها زودرس باشد براي آارايي و %) 70(حداقل هفتاد درصد 

  .شود وري در شش ماهه اول تخصيص داده مي بهره

شنبه مورخ بيست و پنجم  بصره در جلسه علني روز پنجقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و دو ت
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  .تأييد شوراي نگهبان رسيد

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

  

   

  

   

   

 


