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 سازي احکام مرتبط با خصوصی

  مندرج در 
 کل کشور 1390قانون بودجه سال 
 
 

کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و  1390بودجه سال ماده واحده ـ 

هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون 

ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد ) 5.083.938.729.000.000(

یون هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میل و سه

 :ریال به شرح زیر است)5.083.938.729.000.000(

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراییهاي  

ها و  اي و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه سرمایه

هزار  اي و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت داراییهاي سرمایه تملک

و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون و دویست 

 :ریال شامل) 1.697.225.111.000.000(

هزار و هشتصد و  ـ منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنج1الف  
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ریال) 1.545.870.091.000.000(هفتادمیلیارد و نود و یک میلیون 

ت دولتی بالغ بر یکصد و ها و مؤسسا ـ درآمدهاي اختصاصی وزارتخانه2الف  

پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون 

 ریال )151.355.020.000.000(

ب ـ بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از  

میلیون و پانصد و پنجاه هزار  لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه

میلیون   ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنجو 

ها و سایر پرداختها بالغ بر  ریال و از حیث هزینه )3.550.656.365.000.000(

میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و  سه

 ریال )3.550.656.365.000.000(میلیون  شصت و پنج

قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل ) 28(ماده) 3(و ) 1(ـ دراجراي بندهاي19 

 :25/3/1387قانون اساسی مصوب ) 44(چهل و چهارم 

منظور  شود به الف ـ به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می 

افزایش سهم تسهیالت ارزي بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد 

گذاري  انکهاي خارجی سپردهدالر در بانکهاي عامل و یا ب) 5.000.000.000(
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 .نماید

ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  

دالر خط اعتباري جهت تأمین ) 10.000.000.000(مکلفند حداقل ده میلیارد 

 .گذاري بخشهاي غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند مالی سرمایه

%) 50(درصد  ـ دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاه31 

سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذارشده را حداکثر تا پایان 

ازمحل سهام دولت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهاي  1390شهریور ماه 

شده و با عاملیت آن بانک  گذاري وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره سرمایه

مطالبات بانکهاي دولتی از دولت نیز ازمحل واگذاري سهام و یا . تسویه نماید

.شود ازمحل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می

شود تا مبلغ هشتادهزارمیلیارد  ـ به دولت اجازه داده می33 

ي متعلق به دولت و ریال از سهام قابل واگذار) 80.000.000.000.000(

شرکتهاي دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و داراییها را به طور 

مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوقهاي بازنشستگی نظیر صندوق 

بازنشستگی فوالد، شرکتهاي سازنده، مشاور و پیمانکار مجري طرحهاي دولتی و 
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فزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با شرکتهاي دولتی ازجمله طرحهاي ا

 .توافق طرفهاي قرارداد واگذار نماید

الذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید باالترین مقام و  اموال و سهام فوق 

حساب دستگاه اجرائی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادي و  ذي

ماه ابالغ  جمهور ظرف سه یسریزي و نظارت راهبردي رئ دارایی و معاونت برنامه

 .شود گردد، منتقل می می

شود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگانی و  ـ به دولت اجازه داده می34 

ریال در قالب ) 500.000.000.000(شرکتهاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد 

ار دهد کمکهاي فنی و اعتباري پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قر

تا با رعایت قوانین و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمایش تجاري و توسعه 

مصرف  نامۀ مصوب به  زیرساختهاي بازرگانی و اصالح ساختار در چهارچوب آیین

 .برسد

 :شود ـ به دولت اجازه داده می35 

ان و الف ـ بدهی شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاور 

سازندگان تجهیزات طرحهاي ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش 
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ریزي و نظارت  خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه

راهبردي است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهاي دولتی قابل واگذاري 

و یا فروش و واگذاري یا منابع حاصل از آن ) درصورت توافق طرفهاي قرارداد(

یافته، حداکثر تاسقف پنجاه هزار  تمام و خاتمه اموال و داراییهاي طرحهاي نیمه

ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت عالی ) 50.000.000.000.000(میلیارد 

.واگذاري پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید

آهن جمهوري اسالمی  سهامی راهب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شرکت  

 ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته را تا سقف یکهزار میلیارد

طور کامل صرف بازسازي  ریال به خزانه واریز و به )1.000.000.000.000(

ساختاري و بازپرداخت بخشی از بدهیهاي معوقه بانکی ناشی از واگذاري انجام 

 .و ناوگان نماید شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط

پ ـ نسبت به واگذاري شرکت هتلهاي هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از  

جمله بانکهاي دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصله 

ریال به شرکت هواپیمایی ) 5.000.000.000.000(هزار میلیارد  تا مبلغ پنج

دد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان گر جمهوري اسالمی ایران پرداخت می
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 .هوایی شرکت هزینه شود

قانون ) 44(قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم) 29(ت ـ ماده 

این بند، ) پ(و ) ب(اساسی، در اجراي احکام این قانون از جمله اجزاء

 .االجراء است موقوف

دستگاههاي اجرائی و  شود بدهی قطعی خود به ـ به دولت اجازه داده می36 

اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاري و یا فروش 

 .اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید

اي اجازه داده  منظور تسریع در اجراي طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه ـ به37 

ازقبیل واگذاري  شود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روشهاي مختلف می

و یا مشارکت با بخش غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباري غیردولتی براي 

گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه  تأمین منابع مالی این

 .متبادله و با حفظ کاربري آنها اقدام نمایند

 :شود ـ به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می38 

قانون ) 83(منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سومالف ـ اموال  

اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد 
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. این قانون واریز نمایند) 5(جدول شماره) 210204( داري کل، موضوع ردیف خزانه

) 7(از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء%) 100(معادل صددرصد

ربط  این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذي) 9(جدول شماره) 530000(یفرد

آن را صرف %) 95(گیرد تا نود و پنج درصد  حسب مورد ملی یا استانی قرار می

اي نیمه تمام مصوب، تجمیع  اجراي طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه

 .ساختمانهاي اداري و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند

باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهاي مسکن، مصرف و %) 5(صد پنج در 

.شود اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه می

قانون مدیریت خدمات کشوري ) 5(ب ـ به دستگاههاي اجرائی موضوع ماده 

ایت شود اموال منقول و غیرمنقول خود را با رع اجازه داده می 8/7/1386مصوب 

فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به  قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به

آن را صرف %) 100(واریز و معادل صددرصد 210205حساب ردیف درآمدي 

.بازخریدي نیروهاي داوطلب مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند

واند مطابق قانون دائمی ت مصارف واگذاریهاي وزارت جهادکشاورزي می تبصره ـ 

 .مربوطه باشد



۸ 
 

شده و آماده  تمام، تکمیل اي نیمه ـ طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه39 

برداري ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهاي فصلهاي  بهره

هاي جمعی،  حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه

را به شرط حفظ موضوع و کاربري این طرحها به  گردشگري، خدماتی و عمرانی

. صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخشهاي خصوصی و تعاونی واگذار نمایند

داري کل، موضوع  وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

شود و معادل صددرصد  این قانون واریز می) 5(جدول شماره ) 310802( ردیف 

این قانون ) 8(جدول شماره  106000ردیف) 1(ز محل اعتبار جزء آن ا%) 100(

گیرد تا براي تکمیل طرحهاي تملک  در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می

شده  تمام یا براي پرداخت تسهیالت در قالب وجوه اداره اي نیمه داراییهاي سرمایه

 .داي هزینه نماین به خریداران طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه

 ـ40 

) 44(و چهارم  قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل) 3(الف ـ در اجراي ماده 

قانون اساسی، وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر 

) 1(برداري و یا مدیریت کلیه بنگاههاي مشمول گروه حقوق مالکانه و حق بهره
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هاي مشمول  و بنگاه) 1(ت شمارهاند پیوس واگذار نشده 1389 که تا پایان سال

و کلیه معادن متعلق به دولت، ) 2(قانون یادشده پیوست شماره) 2(ماده ) 2(گروه 

سازمانها و شرکتهاي دولتی از جمله شرکتها و سازمانهاي مشمول ذکر یا 

به بخشهاي غیردولتی واگذار  310500تصـریح نام را متناسب با منابع ردیف

 .نماید

دستگاههاي اجرائی که شرکتهاي زیرمجموعه آنها در فهرست کلیه  تبصره ـ 

واگذاري قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان 

ها را به وزارت امور  سازي، اوراق سهام و سایر اسـناد مالکیتی بنگاه خصوصی

مسؤولیت . نمایند  تحویل) سازي سازمان خصوصی(اقتصـادي و دارایی 
سازي براي تسهیل واگذاري بر عهده  سازي و تحویل اسناد فوق و زمینه آماده

الذکر  موقع اسناد فوق عدم تحویل به. باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه است

 .شود تخلف محسوب می

هاي غیرجاري و همچنین أخذ  منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی ب ـ به 

صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از  ده بههاي واگذارش تسهیالت توسط بنگاه

سازي به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک  سوي سازمان خصوصی
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 .شود مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم می

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه 

ف در اموال شرکتهاي اساسـنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصر

مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز 

 .سازي انجام دهد کتبی از سازمان خصوصی

بانک مرکزي موظف است اعطاء هرگونه تسهیالت به شرکتهاي مذکور را 

 .سازي نماید مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی

) 44(و چهارم  قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل) 18(پ ـ در اجراي ماده 

هاي قابل  قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه

واگذاري توسط هیأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است نسبت 

  ها متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارایی به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه

ربط  جمهور، وزیر ذي ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامه ، معاون )ئیس مجمعر(

سازي، نماینده هیأت واگذاري و نماینده اتاق  سازمان خصوصی و با حضور رئیس

دار  مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده. بازرگانی اقدام نماید

صورتجلسات . عمومی استمدیره و بقیه وظایف مجامع  انتخاب اعضاي هیأت
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الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار  مجامع و هیأت مدیره شرکتهاي فوق

است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري و سایر مراجع موظفند از 

 .پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمایند

شده به  الذکر موظف به انتقال سهام فروخته مجمع عمومی شرکتهاي فوق 

باشند و در  ماه می خریداران اعم از نقدي، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک

جاي  مدیره به جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت

 .نمایند اعضاء قبلی اقدام می

الحساب  از زمان واگذاري، شرکتهاي مصوب از پرداخت سود و مالیات علی

فند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات سالجاري معا

 .نمایند عمل می

هاي  سازي مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی سازمان خصوصی 

غیرجاري و أخذ تسهیالت بنگاههاي واگذار شده که بخشی از سهام آنها در 

 .وثیقه دولت است، کنترلهاي الزم را اعمال نماید

قانون ) 6(فیت و تجمیع اطالعات و نظارت بر اجراي مادهدر جهت شفا 

الذکر، نهادهاي عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهاي  فوق
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ماهه به  تابعه و سهام خود و شرکتهاي تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش

ان سازم. اعالم نمایند) سازي سازمان خصوصی(وزارت امور اقتصادي و دارایی 

سازي مکلف است در جهت اجراي حکم این بند تمهیدات الزم را  خصوصی

اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهاي عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز 

 .عمل آورد از واگذاري سهام جدید به این نهادها ممانعت به

این بند شامل کلیۀ فروشهاي نقدي و اقساطی و کلیۀ روشهاي واگذاري ازقبیل  

.شود گردد و دربرگیرنده واگذاریهاي قبلی نیز می رس، مزایده و مذاکره میبو

استنکاف و یا تأخیر در اجراي این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی  

 .شود و وزیر امور اقتصادي و دارایی در این موضوع پاسخگو است محسوب می

ماه توسط  مدیره شرکتهاي واگذارشده حداکثر تا تیر نامه تشویق اعضاء هیأت آیین 

تصویب وزیر امور اقتصادي و  شود و به وزارت امور اقتصادي و دارایی پیشنهاد می

 .رسد دارایی می

 1390ت ـ مالیات حقوق کارکنان شرکتهاي دولتی واگذار شده در طول سال  

اري براساس نرخ مالیات قبل از واگذاري محاسبه ، طی سال واگذ)سهام کنترلی(

 .شود و پرداخت می
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ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و نیروهاي مسلح اجازه داده 41 

شود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال  می

صوب پادگانها و سایر اماکن نیروهاي مسلح به خارج از حریم شهرها م

از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول ازجمله پادگانها پس از واریز  1/6/1388

اي یا تقویت بنیه  به خزانه به تکمیل و تجهیز طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه

ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه  هاي ضروري و اجتناب دفاعی یا سایر هزینه

 .متبادله اقدام نمایند

) 1(تواند عالوه بر موارد مذکور در جداول شماره  سازي می وصیـ سازمان خص42 

واگذاري سهام شرکتها، درصورت امکان نسبت به واگذاري شرکتهاي خارج ) 2(و 

 .از جداول مذکور نیز اقدام نماید

منظور تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به  سازي به ـ سازمان خصوصی43 

 310510و   310509، 310508، 310507، 310506واگذاري موضوع ردیفهاي 
موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاري و یا فروش سهام دولت و 

شرکتهاي دولتی و تأمین منابع ردیفهاي فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه 

صورت مستقیماً بابت رد دیون، تعهدات و بدهیهاي مربوطه،  نماید و در غیر این
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تأیید مبالغ موضوع . سهام به دستگاههاي طلبکار اقدام نماید نسبت به واگذاري

جمهور و وزارت امور  ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامه این بند توسط معاونت

پذیرد و ارقام مذکور مبناي  صورت می) سازمان حسابرسی(اقتصادي و دارایی 

 .حساب است تسویه

سازي صنایع ایران و سازمان گسترش و نو 1383ـ وجوه واریزي سال 44 

جهت خرید سهام نزد ) ایدرو و ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازي معادن ایران

بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و 

ریال از محل ) 3.300.000.000.000(معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد

هام یا بنگاهها به حساب سازمانهاي واگذاري سهام یا منابع حاصل از فروش س

گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزینه  یادشده واریز می

 .شود

که داراي بدهی به خزانه و ) به صورت کنترلی( ـ بدهی شرکتهاي واگذار شده45 

سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبناي قرارداد اولیه مربوط به تسهیالت اعطائی 

هاي معوق و  در مورد بدهی. شود مستهلک می قبل از واگذاري   این شرکتها به

شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شرکت بر اساس اعالم  حال
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پیشنهاد بانک مرکزي جمهوري  سازي طبق دستورالعملی که به سازمان خصوصی

وصول و حسب  رسد، تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می اسالمی ایران به

 .گردد مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز می

ـ کلیه درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات شرکتهاي دولتی موضوع 47 

شـده از سوي  قانون مدیریـت خدمات کشوري به حـسابهاي معرفی) 5(ماده

شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین  خزانه داري کل کشور واریز می

 .فعان مربوطه تقسیم گرددن ذي

مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به  تبصره ـ 

طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت  کل کشور به داري  خزانه

 .گردد می

منظور وصول مالیاتهاي مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض،  ـ به71 

قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات ) 48(همطالبات دولتی موضوع ماد

قابل وصول است، ازجمله  3/12/1366اجرائی قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 

قانون مالیاتهاي مستقیم ) 231(و ) 202(، )186(احکام قوانین موضوعه حکم مواد

برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف   قانون) 122(و 
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قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به  ست گزارش پیشرفت وصول اینا

 .گزارش نماید) 90(کمیسیونهاي اقتصادي و اصل نودم

حکم این ماده عالوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از  ـ1تبصره 

سازي که تنها از بابت  تصویب این قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصی

هاي چهارم و پنجم  ي قابل واگذاري که منطبق بر قوانین برنامهواگذاري بنگاهها

قانون اساسی واگذار گردیده و ) 44(توسعه در راستاي اجراي اصل چهل و چهارم 

 .باشد نیز جاري است االجراء می برابر احکام قطعی قضائی الزم

زه دولت مکلف است اقدامات قانونی الزم در جهت ارائه راهکارهاي مبار ـ2تبصره

مندي از نیروهاي خبره و مطلع مالیاتی و  با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره

نحوي که ظرفیتهاي قانونی و خألهاي  عمل آورده به تجهیز و آموزش ایشان را به

موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیونهاي اقتصادي 

 .دمجلس شوراي اسالمی ارائه گرد) 90(و اصل نودم 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) 2(ـ کلیه شرکتهاي دولتی موضوع ماده 75

قانون اجراي ) 18(ماده ) 3(دولت و همچنین شرکتهاي دولتی موضوع بند 

قانون اساسی، مشمول مقررات مواد ) 44(سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 
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شرکتهاي دولتی  در. باشند قانون محاسبات عمومی کشورمی) 76(و ) 39(، )31(

مدیر امور مالی « که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، 

) 76(و قسمت اخیر ماده) 31(موضوع ماده» حساب شرکت ذي« حکم» شرکت

قانون یادشده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادي و دارایی منصوب 

       .شود می

 82 دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده  ـ دولت موظف است بابت حقوق، رد

« معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدي آن و اجراي 

طرح اصالح موادي از قانون خدمت « و » رسانی به ایثارگران الیحه جامع خدمات

قانون حمایت از آزادگان مصوب ) 13(قانون تفسیر ماده« و » وظیفه عمومی

، و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه »4/12/1389

پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام شرکتهاي دولتی یا واگذاري آن یا 

جویی حین اجراي  اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه

رضایت طرف دریافت واگذاري سهام یا اموال مشروط به . بودجه اقدام نماید

 .کننده است

قانون مدیریت ) 5(ـ صورتجلسات مجامع عمومی کلیۀ شرکتهاي موضوع ماده 88
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جمهور و وزیر  ریزي و نظارت راهبردي رئیس خدمات کشوري که معاونت برنامه

باشند، بدون امضاء آنان فاقد  امور اقتصادي و دارایی عضو مجمع عمومی آن می

 .اعتبار است

قانون اساسی که در حال ) 44(تهاي مشمول اصل چهل و چهارم ـ شرک123 

واگذاري هستند یا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات 

 .مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند

و   اي مطابق اصل یکصد و سی نامه ـ ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین135 

ریزي و نظارت راهبردي  پیشنهاد معاونت برنامه اساسی به  قانون) 138(هشتم 

 .رسد تصویب هیأت وزیران می جمهور به رئیس

قانون فوق مشتمل  .قابل اجراء است 1390ـ احکام این قانون فقط در سال 136

و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره   بر ماده واحده و یکصد و سی

ماه یکهزار و سیصد و نود  رخ نوزدهم اردیبهشت در جلسه علنی روز دوشنبه مو

به تأیید شوراي نگهبان  20/2/1390مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .رسید

 


