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مرتبط با خصوصی سازي در و جداول احکام 

  کل کشور 1393 سال قانون بودجه
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  کل کشور 1393قانون بودجه سال ) 3(تبصره 

  ):الف(جزء 

قانون ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  قانون اجراي سیاست) 3(ماده   )ب(و ) الف(بندهاي ) 1(در راستاي اجراي تبصره 

 1393سازي تا پایان سال وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی 11/12/1389اساسی، مصوب 

برداري و مدیریت دولت را در  بهره  الشرکه، حقوق مالکانه، حق الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم کلیه سهام، سهم

خلیج فارس و حقوق مالکانه وحق ) ینگهلد(قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی ) 2(بنگاههاي گروههاي یک و دو ماده 

هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و  برداري فعال و غیرفعال و نیز باطله برداري از کلیه معادن در حال بهره بهره

ه به آن هاي دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه و وابست شرکتها و سازمان

) 5(جدول شماره  310502سازمان به بخشهاي خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 

   .این قانون واریز نماید

ریال اضافه و  )12.000.000.000.000(هزار میلیارد  شرکتهاي دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازدهم به سقف واگذاري سها

  :گردد به صورت مساوي صرف امور زیر می منابع آن

 رخانوا 100تکمیل طرحهاي هادي روستایی باالي  -1

 خانوار 20تکمیل طرحهاي آبرسانی روستایی باالي   -2

 خانوار 50آسفالت راههاي روستایی باالي  -3

 هاي روستایی حداث و تکمیل ورزشگاها -4
  

  ):ب(جزء 

هاي  قانون اجراي سیاست) 3( ماده) الف(اصالح بند )3( اي موضوع تبصره توسعههاي  تمام سازمان گذاري نیمه طرحهاي سرمایه

قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی  )44(کلی اصل چهل و چهارم

  .باشند می

  

  ):ج(جزء 

را با اولویت ) 18(ها و مصارف جدول  تعاونی، شهرداريهاي خصوصی و  هاي خود به بخش شود بدهی به دولت اجازه داده می

قانون حمایت از آزادگان  )3( پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده

نه موضوع این تبصره و برداري و بهره مالکا الشرکه، حق بهره از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم 4/12/1389مصوب 

جمهور با  ریزي و نظارت راهبردي رئیس این قانون پس از تأیید معاونت برنامه) 8( جدول شماره 101000- 9ردیف شماره 

قانون اجراي ) 29(ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده  هاي اجرائی ذي حساب دستگاه اعـالم سازمان حسابرسی و یا ذي

   .قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید) 44( چهل و چهارمهاي کلی اصل  سیاست

شده نباید از  انجام شود و قیمت سهام تهاتر) گردش خزانه(قانون اساسی ) 53(واگذاري تهاتري باید با رعایت اصل پنجاه وسوم 

  .قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد
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قانون حمایت از ) 13(، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران

ریزي و  حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید معاونت برنامه شود و با تأیید ذي آزادگان مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی

  .پذیرد نظارت راهبردي رئیس جمهور انجام می

  

  ):د(جزء 

  .سازي قابل تأمین و پرداخت است ها توسط سازمان خصوصی شناسی از محل منابع حاصل از واگذاريهزینه کار
  

  ):ه(جزء 

مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري ) سازي سازمان خصوصی(وزارت امور اقتصادي و دارایی 

تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین سازي با  ماه پس از درخواست سازمان خصوصی حداکثر ظرف یک

  .هاي قبلی اقدام نماید پس از تعیین تکلیف واگذاري
  

  ):و(جزء 

در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالیاتی قبل از ) سهام کنترلـی(مــالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهاي واگـــذارشده 

  .شود واگذاري محاسبه و پرداخت می
  

  ):ز( جزء

شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجراي  پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شرکتهاي سرمایه

قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجراي ) 44( هاي کلی اصل چهل و چهارم سیاست

سازي پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است  ن خصوصیقانون اساسی به سازما) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم سیاست

تواند جهت وصول سود سهام  سازمان مذکور می. کل کشور واریز کند داري مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 1/6/1366 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب) 48(موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهاي واگذارشده از طریق ماده

اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان . اقدام نماید

  .سازي همکاري کند خصوصی
  

  ):ح(جزء 

هاي غیرجاري و همچنین أخـذ تسـهیالت توسـط بنگاههـاي در      به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی 1393در سال 

سـازي بـه سـازمان ثبـت اسـناد و       گذاري و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوي سـازمان خصوصـی  حال وا

سازمان ثبـت اسـناد و امـالك کشـور مکلـف اسـت ثبـت        . شود امالك کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم می

گونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمـین و خریـد   هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هر

 .سازي انجام دهد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است اعطاي هرگونه تسهیالت به شرکتهاي مذکور را مشروط به أخذ مجوز از 

  .سازي نماید سازمان خصوصی
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  ):ط(جزء 

و همچنین شرکتهاي دولتی  8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ) 5(و ) 4(کلیه شرکتهاي دولتی موضوع مواد 

هاي  قانون اساسی، به استثناي بانکها و بیمه) 44(و چهارم   هاي کلی اصل چهل قانون اجراي سیاست) 18(ماده ) 3(موضوع بند 

باشند و تمامی درآمدهاي حاصل از فروش  قانون محاسبات عمومی کشور می) 76(و ) 39( ،)31(دولتی، مشمول مقررات مواد 

شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات  داري کل کشور واریز می کاال و خدمات آنها به حسابهاي معرفی شده از سوي خزانه

  .قانونی مربوط هزینه شود

  

  ):ي(جزء 

درصورت عدم . باشند دوازدهم می صورت یک الحساب و سود سهام در هر ماه به علیشرکتهاي دولتی موظف به واریز مالیات 

قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهاي دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم ) 44(اجراي ماده 

سب مورد برابر قوانین و مقررات را ح) ترازنامه و حساب سود و زیان(دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهاي مالی 

موظف است  (سازمان امور مالیاتی(کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادي و دارایی  داري مربوطه در وجه خزانه

است را به حساب درآمد %) 50(درصد   سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه

نماید، واریز  داري کل کشور به همین منظور افتتاح می این قانون که خزانه) 5(جدول شماره  130108وضوع ردیف عمومی م

  .نمایند
  

  ):ل(جزء 

قرار دارند مکلفند  1393این قانون که در فهرست واگذاري سال ) 3(تمامی شرکتهاي دولتی مندرج در پیوست شماره 

این قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ) 3(نی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره بی دوازدهم مالیات و سود سهام پیش یک

. داري کل کشور واریز نمایند سازي به خزانه ثمن حاصل از فروش و ابالغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی

این ) 5(جدول شماره  130101و  110102ماهه به حساب ردیفهاي درآمدي داري کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه خزانه

  .نماید قانون منظور می
  

  ):م(جزء 

هاي فرهنگی، هنري و ورزشی را از طریق برگزاري مزایده به  شود، واحدهاي خدماتی، رفاهی، مجتمع به دولت اجازه داده می 

ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در  ها و دهیاري اشخاص صاحب صالحیت بخشهاي خصوصی، تعاونی، شهرداري

نظارت بر کاربري . صورت اجاره واگذار نماید هاي ورزشی استانی و شهرستانی بهاماکن ورزشی در شرایط مساوي با اولویت هیأت

عنوان بخشی از قرارداد   کننده به رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف برداري و خدمات و استانداردهاي بهره

واریز به حساب درآمدهاي عمومی دولت معادل وجوه حاصل از این بند پس از . مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است فی

داري کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل   این قانون نزد خزانه) 5(جدول شماره  210213موضوع ردیف درآمدي 

ربط ملی یا استانی اختصاص  این قانون به دستگاه ذي) 9(جدول شماره  530000اعتبارات ردیفهاي متفرقه مربوطه ذیل ردیف 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران براي طرحها و ) 224(ماده ) ص(و براساس سازوکار بند یابد  می

  .شود هاي مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می پروژه
  

  ):س(جزء 
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هـاي   یـی شـود طرحهـاي تملـک دارا    هاي آن اجـازه داده مـی   دستگاههاي اجرائی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست

%) 50( درصـد   هاي فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی وسایر موارد مشابه را که کمتراز پنجـاه  حوزه اي خود در سرمایه

اند به بخشهاي خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریـق مزایـده عمـومی     پیشرفت داشته

در شرایط مساوي و حداکثر تا ده واحـد  . برداري از آنها اقدام کنند بري موجود نسبت به تکمیل و بهرهواگذار نمایند تا با حفظ کار

  .تدرصد تخفیف، اولویت با تشکلهاي تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه اس

جـدول   210301ی دولت موضـوع ردیـف   ها پس از واریز به حساب درآمدهاي عموم منابع حاصل از واگذاري این طرحها و پروژه

ربـط   این قانون به دستگاه ذي) 9(جدول شماره  530000-95  این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز) 5(شماره 

به تمـامی دسـتگاههاي    .هاي در دست اجراء هزینه شود منظور کمکهاي فنی و اعتباري و یا تکمیل پروژه یابد تا به اختصاص می

رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صالحیت بـه ویـژه خیـرین     شود نسبت به واگذاري واحدهاي خدمت ئی اجازه داده میاجرا

  .اقدام کرده و در مقابل آن به جاي دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهاي مذکور اقدام کنند

تعیین قیمت و اعطاي تخفیفات و تسهیالت، تقسیط تعهدات اجرائی مشتمل بر روش کشف و   نامه اجراي این بند به موجب آیین

نظارت بر   هاي واگذارشده، برداري رساندن پروژه مدت زمان به بهره  ها، انتخاب متقاضیان، رسانی واگذاري نحوه اطالع  متقاضیان،

کنندگان خواهد  رعایت حقوق مصرفبرداري و همچنین  ها بعد از بهره رسانی پروژه برداري و خدمات کاربري و استانداردهاي بهره

  .رسد جمهور به تصویب هیأت وزیران می ریزي و نظارت راهبردي رئیس بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه

  

  ):ع(جزء 

هاي کلی اصل  و با رعایت قانون اجراي سیاست مزایدهسهام باشگاههاي فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق  1393در سال 

 .شود قانون اساسی واگذار می) 44(چهل و چهارم 
  

  ):ف(جزء 

باشند و یا در فهرست  قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاري می) 44(شرکتهاي مشمول اصل چهل و چهارم  

شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران گیرند، موظفند براي ایثارگران  واگذاري قرار گرفته و یا می

  .تبعیت نمایند
  

  ):ر(جزء 

هاي نفت، نیرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن  شود بدهیهاي قانونی شرکتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه به دولت اجازه داده می

ریال با ) 50,000,000,000,000(هزار میلیارد  و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه 

همان اشخاص بابت اقساط واگذاري به صورت جمعی خرجی   اقتصادي و دارایی با بدهی اعالم وزیر مربوط و تأیید وزارت امور

  .این قانون تسویه نماید) 8(جدول شماره  101000و ) 5(جدول شماره  310503از محل ردیفهاي 
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سازي در قانون  جداول مرتبط با خصوصی

  کل کشور 1393 سال بودجه
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  اي و مالی هاي سرمایه درآمدها و واگذاري داراییتغییرات : بخش سوم

  مبلغ به میلیون ریال  

شماره 

  بندي طبقه
  عنوان

مبلغ مندرج در 

  الیحه
  نظر کمیسیون تلفیق

  752،902،535  758،648،000  منابع حاصل از ارزش نفت خام  210101

  25،090،465  19،345،000  محرومخیز و  دو درصد فروش نفت خام و میعانات گازي براي مناطق نفت  210109

  1  0  ي ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازيمنابع ارز  210110

  4،312،492  0  استفاده از صندوق توسعه ملی براي افزایش سرمایه صندوق نوآوري و شکوفایی  310311

  77،000،000  70،000،000  هاي دولتی منابع حاصل از واگذاري شرکت  310501

310502  
هاي متعلق  ها و حقوق مالی و نیروگاه الشرکه، اموال، دارایی واگذاري سهام، سهم

  به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتی وابسته و تابعه
80،000،000  104،000،000  

310503  
اقساط واگذاري شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارتخانه هاي نفت، نیرو، راه و 

  )خرجی - جمعی(صنعت و معدن و تجارت شهرسازي و 
0  50،000،000  
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  ماده واحده) 3(تبصره » ج«توزیع اعتبارات موضوع بند : )18(جدول شماره 

  مبلغ به میلیون ریال  

  نظر کمیسیون تلفیق  الیحه بودجه  عنوان  ردیف

  7،000،000  6،400،000  قانون آزادگان و مطالبات) 12(تفسیر ماده   1

  4،000،000  5،040،000  خانواده معظم شهداء پاداش پایان خدمت و سایر مطالبات و دیونمطالبات   2

  12،540،000  9،450،000  رسانی ایثارگران قانون خدمت  3

  1،600،000  1،570،000  جانبازان بسیجی-قانون استخدامی سپاه پاسداران) 190(موضوع ماده   4

  520،000  2،520،000  )نیروهاي مسلحوزارت دفاع و پشتیبانی (رزمندگان مصر   5

  850،000  820،000  )16(هزینه تحصیلی و آموزشی مصادیق ایثارگري مصرح در تبصره   6

  1،300،000  1،280،000  هاي درمانی مصادیق ایثارگري هزینه  7

  400،000  320،000  ها براي قلع و قمع اماکن ورزشی و مدارس دیون ناشی از احکام دادگاه  8

  880،000  880،000  هاي اجرایی استانی پاداش پایان خدمت آموزش و پرورش و سایر دستگاهدیون   9

  12،000،000  14،490،000  ها هاي گذشته استان هاي پیوست شماره یک و مصوبات سال پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح  10

11  
احمدبن موسی ) 2،800،000) (س(، حرم حضرت معصومه )6،000،000(مطالبات آستان قدس 

)2،200،000(  
11،670،000  11،000،000  

  500،000  500،00  هاي اجرایی مطالبات موقوفات و بقاع متبرکه از دستگاه -سازمان اوقاف و امور خیریه  12

  1،890،000  1،890،000  دیون سیگنال رسمایی و مایکروویو -نیروهاي مسلحسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و   13

  600،000  430،000  دیون مطالبات مرخصی و پاداش مناطق محروم-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  14

  10،000،000  8،480،000  *مطالبات سازمان تأمین اجتماعی براي پرداخت به بازنشستگان  15

  6،000،000  430،000  هاي ذخیره فرهنگیان و صنعت نفت مطالبات صندوقپرداخت   16

  600،000  940،000  هاي اجرایی استانی دیون پاداش و مرخصی مناطق محروم آموزش  پرورش و سایر دستگاه  17

  6،000،000  1،890،000  هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي افزایش سرمایه صندوق  18

  2،500،000  2،500،000  )ره(اجرایی فرمان حضرت امام خمینی بدهی دولت به ستاد   19

  3،200،000  3،150،000  دیون سازمان بیمه سالمت ایران  20

  1،250،000  1،250،000  دیون صندوق بیمه محصوالت کشاورزي  21

22  
با ) 215(هاي سرمایه اي داراي مجوز کمیسیون ماده  هاي تملک دارایی اعتبار موضوع اجراي طرح

  )19موضوع جدول (اولویت مناطق محروم 
3،700،000  4،000،000  

23  
 20هاي آبرسانی روستایی باالي  خانوار، تکمیل طرح 100هاي هادي روستایی باالي  تکمیل طرح

  هاي روستایی خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه 50هاي روستایی باالي  خانوار، آسفالت راه
0  12،000،000  

  150،000  0  کار و رفاه اجتماعی، بیمه قالیبافانوزارت تعاون،   24

  200،000  0  ساز هاي حمایت و بازنشستگی آینده رد دیون صندوق  25

  1،000،000  0  هاي اجرایی از دستگاه) ره(هاي اقتصادي و کمیته امداد اما خمینی  مطالبات مجتمع  26

  104،000،000  80،000،000  جمع کل
هیأت وزیران، موضوع اعطاي تسهیالت به کارکنان  15/06/1390مورخ  ه120803براي ایفاي تعهدات ناشی از اجراي مصوبه شماره تأمین اعتبار مورد نیاز *

  .پذیر است این جدول امکان) 15(صنایع کشور از صنایع نساجی از محل اعتبارات ردیف 

 

  



٩ 
 

  قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست) 29(اعتبارات موضوع ماده  -13تغییر جدول شماره 

  مبالغ به میلیون ریال  

شماره 

  بندي طبقه
  اي هزینه  شرح

تملک 

هاي  دارایی

  اي سرمایه

  محل تأمین  جمع

١  
هاي مستضعف و محروم و  خوداتکایی براي خانوده

  )29ماده  1موضوع بند (تقویت تأمین اجتماعی 
63،480،000  0  63،480،000  

، )4(اجزاء اي  اعتبارات هزینه

و  154000ردیف ) 7(و ) 5(

هاي  اعتبارات ردیف

جدول  131500و  129500

ردیف ) 6(و جزء ) 7(شماره 

  )8(جدول شماره  101000

٢  

از درآمدهاي حاصل از %) 30(اختصاص سی درصد 

واگذاري به تعاونی هاي فراگیر ملی به منظور 

ها  فقرزدایی و ارائه تسهیالت براي تقویت تعاونی

  )29ماده  2موضوع بند (

5،000،000  0  5،000،000  

) 3(و ) 1(اعتبار اجزاء 

جدول  101000ردیف 

  )8(شماره 

٣  

براي تقویت ) دار شده 1وجوه (اعطاي تسهیالت 

هاي اقتصادي  ها و نوسازي و بهسازي بنگاه تعاونی

هاي واگذار شده و نیز براي  غیردولتی با اولویت بنگاه

غیردولتی در توسعه مناطق  هاي گذاري بخش سرمایه

کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون 

  )29ماده  4موضوع بند (

520،000  0  520،000  

ردیف ) 2(اعتبار جزء 

) 8(جدول شماره  101000

ذیل جزء  40534و برنامه 

  154000ردیف ) 1(

۴  
ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر 

  ))29(ماده  3موضوع بند (توسعه یافته 
0  2،500،000  2،500،000  

ردیف ) 7(اعتبار جزء 

، )8(جدول شماره  101000

 550000ردیف ) 3(جزء 

  )9(جدول شماره 

۵  

هاي غیردولتی تا سف  هاي دولتی با بخش مشارکت

به منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه % 40

  )29ماده  5موضوع بند (یافته 

500،000  1،000،000  1،500،000  
 520000ردیف ) 6(جزء 

  )9(جدول شماره 

۶  
موضو 0هاي دولتی  هاي نیمه تمام شرکت تکمیل طرح

  )29ماده ) 6(بند 
0  2،500،000  2،500،000  

ردیف ) 4(اعتبار جزء 

  )8(جدول شماره  101000

٧  
هاي نوین با  ایفاي وظایف حاکمیتی دولت در حوزه

  )29ماده  7موضوع بند (فناوري پیشرفته و پرخطر 
1،000،000  0  1،000،000  

ردیف ) 8(اعتبار جزء 

  )8(جدول شماره  101000

٨  
سازي  بازسازي ساختاري، تعدیل نیروي انسانی و آماده

  )29ماده  8موضوع بند (ها براي واگذاري  بنگاه
500،000  0  500،000  

ردیف ) 5(اعتبار جزء 

  )8(جدول شماره  101000

    77،000،000  6،000،000  71،000،000  جمع کل  

این جدول از محل سایر ) 7(و ) 5(، )4(، )3(، )1(هاي دولتی، اعتبارات مندرج در بندهاي  بینی شده براي واگذاري شرکت در صورت عدم تحقق منابع پیش

  . کل کشور قابل تأمین خواهد بود 1393بینی شده در قانون بودجه سال  منابع پیش

    



١٠ 
 

  اي و مالی هاي سرمایه تغییرات اعتبارات تملک دارایی :بخش پنجم

  مبلغ به میلیون ریال  

شماره 

  بندي طبقه
  عنوان

مبلغ مندرج 

  در الیحه

نظر کمیسیون 

  تلفیق

9-101000  
هاي متعلق به  ها و حقوق مالی و نیروگاه الشرکه، اموال، دارایی اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم

  هاي دولتی وابسته و تابعه شرکتدولت و مؤسسات و 
80،000،000  104،000،000  

10 -101000  

هاي نفت، نیرو، راه و شهرسازي،  هاي قانونی شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارتخانه تسویه بدهی

و معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با بدهی همان اشخاص  صنعت

  )جیخر-جمعی(بابت اقساط واگذاري 

0  50،000،000  

  385،000  3،850،000  افزایش سرمایه جمهوري اسالمی ایران در صندوق اوپک  1050000- 12

  725،000  7،250،000  المللی ژاپن هاي بین بازپرداخت بدهی و اقساط آژانس همکاري  105000- 13

  206،000  106،000  ها تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمان  10108002

  40،300  300  تعمیرات اساسی ساختمان و تأمین تجهیزات  10108003

  1،500،000  0  توسعه مجلس شوراي اسالمی  10108009

  18،061  15،000  هاي ستادي وزارت امور اقتصادي و دارایی تعمیرات اساسی ساختمان  10422028

  43،700  38،000  تحقیقات بنیادي نیرو  10502032

  20،000  6،000  آالت تجهیزات و ماشینتعمیرات اساسی و خرید   10518007

10521065  
درصد اعتبار آنها از محل سایر منابع تأمین  50کمک به تکمیل فضاهاي نیمه تمام مراکز پژوهشی که 

  شده است
15،904  42،550  

  900،000  800،000  هاي اجرایی هاي پدافند غیرعامل دستگاه اجراي طرح  20108183

  240،000  40،000  کل کشور هاي حراست ساختمان  20227003

  203،168  153،634  اي دانشگاه فنی و حرفه - آالت تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین  30106019

  24،725  12،000  آالت آموزشی و کمک آموزشی تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین  30146016

  174،296  140،328  تعمیرات ساختمان و تجهیز مراکز تربیت معلم  30155002

  68،311  38،311  )هاي روستایی افزایش مربوط به تجهیز کتابخانه(هاي عمومی  روزآمدسازي و تجهیز کتابخانه  30214032

  61،039  29،000  کمک به بازسازي و نوسازي مدارس حوزوي و علوم دینی خراسان  30214120

  172،500  150،000  دینی خواهرانکمک به بازسازي و نوسازي مدارس حوزوي علوم   30214155

  149،045  139،045  هاي مردم تأمین شده باشد درصد اعتبارات آنها از محل کمک 40ها و مراکز درمانی  تکمیل بیمارستان  30303032

  17،250  15،000  تکمیل و توسعه مرکز اورژانس لقمان حکیم  30303112

  59،000  9،000  )افزایش مربوط به تجهیزات بیمارستان رفیده(ها  بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان  30303243

  348،320  148،320  ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته آالت ایستگاه تکمیل، تجهیز و تأمین ماشین  40108029

  430،960  180،960  هاي زاگرس، جنوب و منطقه مرکزي کشور صیانت از جنگل  40138002

40147003  
اطالعات مدیریت زنجیره ترویج، تأمین، تولید، فرآوري و فروش محصول نهایی و استقرار سامانه 

  برداري شبکه ملی تلویزیونی کشاورزي ایجاد و بهره
65،200  215،200  

  383،255  393،255  هاي تأمین و انتقال آب توسط بخش غیردولتی هاي فنی و اعتباري براي اجراي طرح کمک  40201724

  88،250  98،250  هاي کشور اجراي ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانهمطالعه و   40203054

  565،020  65،020  ایجاد زیربناهاي الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی  40301001

 


