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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  زد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و م
  

  عمليات تروريستي در عراق در روز عاشورا
  

  خانم رجوي جنايت تروريستي آربال و آاظمين را محكوم مي آند و به مردم عراق تسليت مي گويد
  2004  مارس 2  -1382 اسفند  12 سه شنبه -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

جنايت تروريستي امروز در آربال و ,  جمهور برگزيده شوراي مقاومت ايرانخانم مريم رجوي رييس
آاظمين و آشتار فجيع زائران بيگناه را به عنوان يك اقدام ضد اسالمي و ضد انساني قويا محكوم نمود و 

وي براي . اين ضايعه اسفناك را به عموم مردم عراق و بويژه خانواده هاي داغدار تسليت گفت
  . صبر و براي مجروحان شفاي عاجل آرزو آردبازماندگان

رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران تأآيد آرد آه تنها طرفي آه از اين جنايات تروريستي و ايجاد تفرقه 
رژيم ضد بشري آخوندي است آه در صدد استقرار يك ديكتاتوري , و هرج و مرج در عراق سود مي برد

  .مذهبي دست نشانده در اين آشور است
  

 تن در انفجارهاي امروز آربال، آاظمين و بغداد آشته 125: شوراي حكومت انتقالي عراق اعالم آرد
  شدند  

  2004  مارس 2  -1382 اسفند  12سه شنبه 
 تن در انفجارهاي امروز آربال، آاظمين و بغداد آشته 125: شوراي حكومت انتقالي عراق اعالم آرد

  .  شدند
ران، ايلنا، در پي وقوع انفجارهاي متعدد در شهرهاي آربال، آاظمين و بغداد به گزارش خبرگزاري آار اي

در عاشوراي حسيني، شوراي حكومت انتقالي عراق، به پاس قربانيان اين حوادث، سه روز عزاي 
  .عمومي اعالم آرد

آردن اين   اعضاي شوراي حكومت انتقالي و نمايندگان احزاب سياسي مختلف در عراق، ضمن محكوم
  .خواهند آشوب به پا آنند و جنگ داخلي راه بيندازند  ورزان، مي  شرارت: حمالت، تصريح آردند

در سلسله ) ع(الحسين  صدها تن امروز همزمان با عزاداري روز عاشورا و شهادت حضرت اباعبداهللا
  .انفجارات شهرهاي آربال، آاظمين و سامرا آشته و زخمي شدند

  پايان پيام
  

  شورا در کربال، بغداد و کويته کشته شدنددهها عزادار عا
  2004   مارس2  -1382  اسفند 12 شنبه سه -بي بي سي 

وقوع يک رشته انفجار در مرکز کربال و در کاظمين در بغداد دهها تن از عزاداران عاشورا، و احتماال چندين 
ف تيراندازی و انفجار بمب زاير ايرانی را کشته و زخمی کرده است و در پاکستان نيز عزاداران شيعی هد

قرار گرفته اند در حاليکه مقامات ايرانی، نظاميان آمريکايی را مسوول حفظ امنيت مردم عراق دانسته 
  . اند

انفجارهای کربال زمانی روی داد که هزاران تن از شيعيان از سرتاسر عراق و چند کشور ديگر در گروه 
 به مناسبت سالگرد شهادت امام حسين و ياران وی در های عزادار به منظور برگزاری مراسم عاشورا

  . اطراف منطقه حرم در مرکز اين شهر گرد آمده بودند
براساس برخی گزارش ها، گروهی از عزاداران ايرانی نيز، در کنار زايرانی از ساير کشورها، در اين 

  .نشده استمراسم حضور داشتند اما هنوز گزارشی قطعی از تلفات احتمالی آنان مخابره 
براساس جديدترين گزارش ها، کشته شدن دست کم پنجاه نفر در کربال تاييد شده است و شاهدان 

عينی از مشاهده اجساد متالشی قربانيان در نزديکی حرم حضرت ابوالفضل، که ظاهرا محل شديدترين 
  . انفجار بوده، و در مقابل بيمارستان ها سخن گفته اند

اين انفجارها زخمی شده اند و تصاوير تلويزيونی صحنه های انتقال زخمی ها به تعداد نامعلومی نيز در 
  . بيمارستان ها با استفاده از انواع وسايل، از جمله چرخ دستی را نشان داده است

  .به گفته خبرنگار بی بی سی در کربال، دست کم شش مورد انفجار پی در پی مرکز اين شهر را لرزاند
می رسيد که ماموران امنيتی در يک نقطه به سوی افرادی که می کوشيدند با وی می گويد به نظر 

  .پيوستن به ازدحام جمعيت از محل انفجار بگريزند تيراندازی می کردند
احتمال می رود که انفجارها ناشی از بمب گذاری انتحاری بوده باشد و طراحان آنها که در محل حضور 

  .نفجار، اين محل ها را ترک کنندداشتند در صدد بودند پس از وقوع ا
برخی گزارش ها از بازداشت افرادی در ارتباط با اين حمالت خبر داده اند اما اين گزارش ها هنوز تاييد 

  .نشده است
  کشته شدن عزاداران در کاظمين
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  .همزمان، وقوع چندين انفجار در شهر بغداد، پايتخت عراق، نيز گزارش شده است
ورت حرم کاظمين، از محالت شيعه نشين شهر، روی داده و حدود شصت کشته و اين انفجارها در مجا

  .گروهی زخمی برجای گذاشته است
  .برخی گزارشگران از پرتاب موشک به سوی اجتماع عزاداران حاضر در اطراف حرم کاظمين خبر داده اند

نجک قرار گرفت که در اثر در عمليات ديگری در بغداد، خودرو حامل چند نظامی آمريکايی هدف پرتاب نار
  .آن، يک نظامی آمريکايی کشته و يک نظامی ديگر زخمی شدند

حميد الکفايی، سخنگوی شورای حکومتی عراق، گفته است که حمله کنندگان به مراسم عزاداری 
  .شيعيان هدف های آسانی را در نظر گرفته بودند

  .استوی حمله کنندگان را دشمنان مردم عادی عراق توصيف کرده 
  حمله به عزاداران پاکستانی

همزمان، از پاکستان گزارش شده است که عزاداران شيعه در شهر کويته، واقع درجنوب غرب آن کشور، 
  .هدف انفجار بمب و تيراندازی مردان مسلح قرار گرفته اند

 عبور می مقامات پاکستانی گفته اند که هنگامی که گروهی از عزاداران از يکی از محالت مرکز کويته
  .کردند، بمبی در مسير آنان منفجر شد و سپس مردان مسلح به سوی آنان آتش گشودند

  .گفته می شود که در اين حادثه سه نفر کشته و چندين نفر ديگر زخمی شده اند
برخی از گزارش ها از تبادل آتش بين ماموران انتظامی و افراد مسلح و بروز تلفاتی در اثر اين درگيری 

  . ر داده اندنيز خب
در يکی از شهرهای کوچک ايالت پنجاب پاکستان نيز حمله به گروه های عزادار شيعه چند زخمی 

  .برجای نهاد
اختالفات فرقه ای بين اکثريت سنی و شيعيان در پاکستان سابقه طوالنی دارد و حمالت مسلحانه دو 

  . طرف به يکديگر گاه با تلفاتی همراه بوده است
  واکنش ايران

ا انتشار خبر حمله به عزاداران شيعی در عراق، سخنگوی وزارت خارجه ايران چنين اقداماتی را محکوم ب
  .کرد

حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی، قربانيان را افراد بی گناه و بی دفاعی 
  .خواند که با عشق به مقدسات خود، به سوگواری پرداخته بودند

تاسفانه استمرار حضور نيروهای اشغالگر نيز نتوانسته است امنيت مردم عراق را م"وی گفته است که 
  ."تامين کند و آنان بايد مسووليت اين حادثه را بپذيرند

وی تاکيد کرده است که شورای حکومتی عراق بايد با درايت و هوشياری مراقب اوضاع اين کشور 
  .باشد

ه و زخمی شدن زايران ايرانی در انفجارهای عراق ابراز همچنين، مقامات ايرانی در باره احتمال کشت
  .نگرانی کرده اند

به گفته منابع دولتی، چند درمانگاه صحرايی و تعدادی آمبوالنس به منظور مداوا و انتقال سريع زايران 
  . زخمی مرز مشترک ايران و عراق مستقر شده اند

  نخستين عزاداری آزاد در عراق
ام حسين، رهبر سابق عراق، برگزاری مراسم عزاداری عاشورا با محدوديت در زمان حکومت رژيم صد

مواجه بود زيرا مقامات بيم آن را داشتند که اين مراسم به بروز تظاهرات و اغتشاش سياسی منجر 
  .شود

امسال برای نخستين بار در دهه های اخير شيعيان عراق توانسته اند بدون هيچ محدوديتی به مراسم 
  .ادت امام حسين و ياران وی را برگزار کنندسالگرد شه

  .پس از سقوط رژيم سابق عراق، مراسم مذهبی شيعيان در مواردی هدف حمله قرار گرفته اند
گرچه حضور نظامی آمريکا در عراق به منزله مسووليت آنها برای حفظ امنيت اين کشور است، اما اين 

داشتند و امنيت اين مراسم در دست نيروهای محلی نيروها در جريان مراسم عاشورا در کربال حضور ن
  . بوده است

با توجه به اينکه پس از سقوط رژيم سابق عراق در توازن قدرت بين شيعيان عراق، که اکثريت جمعيت 
را تشکيل می دهند، و اهل سنت، که در گذشته معموال قدرت سياسی را در دست داشتند، تغيير 

  .له به مراسم عزاداری عاشورا را با نگرانی تلقی می کنندکرده است، برخی از ناظران حم
گرچه عامالن حمالت کربال و کاظمين معلوم نيستند، اما اين احتمال مطرح می شود که ممکن است 
اين عمليات با انگيزه ايجاد اختالفات فرقه ای در عراق صورت گرفته باشد و به بروز خشونت فرقه ای 

  .منجر شود
  

   کشته در انفجارهای عراقصد و چهل و سه
  2004   مارس2  -1382  اسفند 12 شنبه سه -بي بي سي 

ارتش آمريکا اعالم کرده است در رشته انفجارهای کربال و کاظمين در روز عاشورا، يک صد و چهل و سه 
  . نفر کشته و بيش از چهارصد نفر مجروح شده اند

  گزارش اسماعيل مهاجر از انفجارهای کربال

www.iran-archive.com 

http://www.bbc.co.uk/persian/media/audio/2003/040302_karbala.ram


يکی از سخنگويان نظامی آمريکا در بغداد گفت انفجارهای اين شهر حاصل سه بمب گذاری انتحاری 
  . بوده و چهارمين بمب گذار دستگير شده است

مواد انفجاری کنترل از راه دور و گلوله های انفجارهای کربال در اثر يک بمب گذاری انتحاری و به وسيله 
  . شش نفر در اين ارتباط دستگير شده اند. خمپاره رخ داده است

  .در کربال شش انفجار پشت سر هم شنيده شد و صدها هزار زائر از ترس اقدام به فرار کردند
 پياده روها در نيروهای امنيتی به سوی مهاجمين مظنون آتش گشوده اند و پليس در سطل های زباله

  . جستجوی مواد منفجره است
  . مردم مجروحان را در گاری و در حالی که آنها را در پتو پيچيده بودند، به بيمارستان ها بردند

اين انفجارها زمانی روی داد که هزاران تن از شيعيان از سرتاسر عراق و چند کشور ديگر در گروه های 
ورا به مناسبت سالگرد شهادت امام حسين و ياران وی در اطراف عزادار به منظور برگزاری مراسم عاش

  . منطقه حرم در مرکز اين شهر گرد آمده بودند
در همين حال محمود عثمان، از اعضای شورای حکومتی عراق، در گفتگويی با بخش فارسی بی بی 

ارد آنها در قبال سی گفته است که نيروهای آمريکايی معتقدند از آنجاييکه آنها در کربال حضور ند
اما وی در عين حال گفت که نيروهای آمريکايی کنترل . انفجارهای کربال مسئوليتی را پذيرا نيستند

  .مرزها را در دست دارند و ممکن است که عوامل بمب گذاريها از خارج به داخل عراق نفوذ کرده باشند
اما . ا را برعهده نگرفته استآقای عثمان همچنين گفت هيچ گروهی بطور رسمی مسئوليت انفجاره

وی افزود که عوامل القاعده و گروههای وابسته به آن و همچنين عناصری که به رژيم سابق وفادار 
  .هستند ممکن است عامل اصلی اين حوادث باشند

وی افزود که به نظر نمی آيد که اختالف بين شيعيان و سنی ها عامل اين حوادث باشد چرا که به گفته 
  . دو گروه مذهبی در عراق دارای روابط خوبی بايکديگر هستندوی اين

  واکنش ها
مقامات ايرانی . ايران اين انفجارها را حمالت تروريستی شيطانی خوانده و آن را محکوم کرده است

  . نظاميان آمريکايی را مسوول حفظ امنيت مردم عراق دانسته اند
ملک عبداهللا، پادشاه اردن اين حمالت را جناياتی فجيع و نمونه ديگری از افراط گرايی شبکه القاعده و 

  .همکاران آن خواند
  .ملک عبداهللا گفت اردن برای شکست دادن تروريست ها تمامی توان خود را به کار خواهد بست

و شر در جريان است و مهاجمين تونی بلر، نخست وزير بريتانيا گفت در عراق مبارزه ای ميان خير 
  . سعی دارند مانع از تبديل عراق به کشوری باثبات و دمکراتيک شوند

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

اتحاديه براي اصالحات و ايجاد دمکراسي در خاورميانه، از ديد نماينده ويژه » مدنيت«اي  برنامه ده ماده
  اروپا در خاورميانه

  2004  مارس 2  -1382 اسفند  12سه شنبه 
عنوان کنفرانس يک روزه اي بود که روز گذشته در مرکز سياست » مدنيت«): راديو فردا(فريبا مودت 

سخنران اول اين کنفرانس . خارجي، يکي از مراکز سياست گذاري روابط خارجي بريتانيا، برگزار شد
همکار راديو . ر خارجه بريتانيا، و موضوع آن اروپا و اصالحات سياسي در خاورميانه بودجک استراو، وزي

فردا، شهران طبري، در اين کنفرانس حضور داشت و با مارک اوته، نماينده ويژه اتحاديه اروپا در امور 
  . خاورميانه، درباره مسائل ايران گفتگو کرد

 که اولين کنفرانس آن روز دوشنبه، اول مارس، در مرکز »مدنيت«برنامه ): راديو فردا(شهران طبري 
سياست خارجي در لندن برگزار شد و براي اولين بار علني گشت، برنامه اي است ده ماده اي براي 

کشورهاي عضو جامعه : اين برنامه مي گويد. تغيير، اصالحات، و دموکراسي در کشورهاي خاورميانه
د قراردادهايي با کشورهاي خاورميانه ببندند که قرارداهاي مشروط اروپا بايد بيش از پيش حاضر باشن

آن ها بايد چنان که کشورهاي خاورميانه حقوق بشر را نقض کنند و اقدامات اساسي در راه . باشد
  . دموکراتيزه کردن جامعه اشان به خرج ندهند، معامالت تجاري و وام هاي کمکي به آن ها را فسخ کنند

 صفحه 35راي اجراي اين سياست جامعه اروپا در نظر گرفته شده است، در جزوه اي ده نکته اي که ب
در اين جزوه از کشورهاي غربي انتقاد شده است که از اهرام هاي موثري که . اي منتشر شده است

در اين جزوه . براي فشار آوردن به کشورهاي خاورميانه در دست دارند، استفاده کافي نمي کنند
ياست تعامل کشورهاي اروپايي انتقاد شده است و آن را سياستي بي دندان يا بي همچنين از س

نيش مي خواند و مي گويد بر خالف تصور مجريان آن، اين سياست هيچ ارجحيتي به سياست خارجي 
  .آمريکا ندارد

اولين سخنران کنفرانس که به منظور طرح اين سياست جديد براي اتحاديه اروپا برگزار شد، جک 
آقاي استراو گفت صحبت من در مورد مدرنيزه کردن و اصالحات در . ستراو، وزير امور خارجه بريتانيا، بودا

جهان عرب و مسلمان و به طور کلي تمام جامعه جهاني است، اما اين صحبت را با تواضع مطرح مي 
جک . ين تکليف کندکنم؛ چه نه بر من و نه بر هيچ مقام ديگري در جامعه اروپا است که براي کسي تعي

  :براي پيشبرد اصالحات در خاورميانه بايد چندين تصور غلط را تصحيح کرد و افزود: استراو گفت
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اولين تصور غلط آن است که اسالم با اصالحات سازگار نيست و ): وزير امور خارجه بريتانيا(جک استراو
به نظر من مخالفت .  مختلف هستماين تصور نادرستي است و من با آن. در برابر آن مقاومت مي کند

در برابر اصالحات، از اسالم ناشي نمي شود، بلکه از سوي آن هاي است که به اسم اسالم مي 
در جوامع مسيحي . اين خواست جوامع مسلمان نيست. خواهند عقايد سنتي و قديمي را حفظ کنند

ار کليسا مبارزه شد تا نيز همين مسائل وجود داشت و سال ها با بخش هاي سنتي و محافظه ک
  .اصالحات و دموکراسي برقرار شود

اتحاديه : او گفت. سخنران بعدي جلسه مارک اوته، نماينده ويژه اتحاديه اروپا در خاورميانه، بود.: ط.ش
 ميليون يورو براي پيشبرد برنامه اصالحات در خاورميانه در نظر گرفته است و 120اروپا بودجه اي معادل 

ه اين برنامه به جهان عرب محدود نمي شود و کشورهايي مانند ايران، پاکستان، و غيره را اضافه کرد ک
  . نيز در بر مي گيرد

شما در اين جا مي گوييد بري : در گفتگويي که پس از جلسه با مارک اوته داشتم، از او پرسيدم
ي را به آن اختصاص پيشبرد دموکراسي در کشورهاي خاورميانه برنامه مشخصي داريد و بودجه کالن

بسياري معتقدند در انتخابات اخير ايران، اصالحات و پيشبرد دموکراسي پس از حمايت وسيع . داده ايد
شما در مورد ايران چه سياستي را براي پيشبرد اصالحات که تقاضا براي . مردم از آن نايده گرفته شد

  ايد؟آن پيش از تمام کشورهاي ديگر منطقه شروع شد، انجام داده 
  

دموکراسي بخشي از برنامه اصالحات در خاورميانه ): نماينده ويژه اتحاديه اروپا در خاورميانه(مارک اوته 
است و همان طور که گفتيد، مردم ايران و همين طور مردم مناطق ديگر خاورميانه، خواهان برقراري 

، اما همان طور که مي دانيد ما قطعا مسائل ايران را تحت نطر داريم. دموکراسي در کشورشان هستند
دموکراسي مساله اي است که از پايين و از ميان مردم بايد بجوشد و هيچ وقت از باال تقديم مردم 

اما ما در تمام قراردادهاي خود با ايران، اين موضوع را در نظر خواهيم گرفت و روابط خود را . نشده است
  . و حقوق بشر خواهيم کردبا ايران مشروط به پيشبرد اصالحات، دموکراسي،

  
مي گوييد دموکراسي بايد از پايين : از نماينده ويژه اتحاديه اروپا در امور خاورميانه مي پرسم.: ط.ش

مردم ايران اگر نه يک قرن، طي هفت سال گذشته با صداي بلند براي دموکراسي فرياد . خواسته شود
انان خودتان در اين جلسه، شما جوابي به آن ها زده اند، اما به گفته ناظران سياسي و خيلي از سخنر

  حال که اين برنامه مشخص را داريد، چه خواهيد کرد؟. نداديد
ما به تشويق مردم ايران در مبارزه اشان براي دموکراسي ادامه مي دهيم و در گفتگوي : مارک اوته

. اصالحات رعايت کندسياسي خود با دولت ايران خواهيم خواست که ضوابط مشخصي را براي پيشبرد 
  .اما بايد به شما بگويم که ما به هيچ کشوري حمله نظامي نخواهيم کرد

  
مي گويم مردم ايران هم چنين چيزي نخواسته اند و به کرات در نظرپرسي ها و مصاحبه .: ط.ش

  :او مي گويد. هايشان با رسانه ها گفته اند که خواهان حمله نظامي به کشور ايران نيستند
مردم ايران در گذشته هم ثابت کرده ند که اگر . مي دانم که آن ها چنين خواستي ندارند: اوتهمارک 

بنابراين من فکر مي کنم آن چه بايد در ايران شروع . بخواهند، خودشان مي توانند براي خود اقدام کنند
  .شود، روند مبارزه براي دموکراسي از سوي خود ايرانيان است

 

  مهم ايرانبرخي از رويدادهاي 
  

  درگيري جوانان با نيروهاي انتظامي در بانه
  2004  مارس 2  -1382 اسفند  12سه شنبه : پيک ايران 

بنا به گزارشهاي رسيده مردم و جوانان دلير بانه در اعتراض به جنايت نيروي انتظامي که يکي از 
زارشهاي دريافتي روز دوشنبه بر پايه گ. ساکنان اين شهر را به قتل رسانده بود دست به اعتراض زدند

مردم وجوانان بانه در . جواني با نام علي فرجي فرزند رحمان توسط نيروهاي حکومتي به قتل ميرسد
اعتراض به اين جنايت در خيابانهاي اصلي شهر تجمع کرده و به مراکز و خودروهاي دولتي حمله کردند و 

.  همان روز ادامه داشت17بانه تا ساعت اعتراض مردم . خسارات سنگيني به انها وارد اوردند
تظاهرکنندگان براي گرفتن پيکر جوان مقتول در مقابل فرمانداري شهر تجمع کرده و با نيروهاي حکومتي 

 .به مقابله پرداختند
  
  

  گوناگون
  

   آل آشور نهايي شد83اليحه بودجه سال 
  2004  مارس 2  -1382 اسفند  12سه شنبه 

اي، با تصويب نمايندگان مجلس  آل آشور پس از بررسي بندهاي درآمدي و هزينه 83 سال   بودجه اليحه
  . شوراي اسالمي نهايي شد

  . به گزارش خبرنگار ايلنا، ماده واحده اين اليحه روز يكشنبه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد
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 320 هزار و154 و  آل آشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون83بر اساس اين ماده واحده، بودجه سال 
  :  هزار ريال به شرح زير است841ميليون و 784ميليارد و 

اي و مالي و مصارف  هاي سرمايه  عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي  منابع بودجه-الف 
 828هزار و488اي و مالي بالغ بر هاي سرمايه ها و تملك دارايي  عمومي دولت از حيث هزينه بودجه
  : هزار ريال شامل602 ميليون و649رد وميليا

هاي   هزار ريال و هزينه و تملك دارايي846 ميليون و 622 ميليارد و 738 هزار و 429 منابع عمومي مبلغ-
  .  هزار ريال846 ميليون و622 ميليارد و 738 هزار و429اي و مالي از آن محل مبلغ  سرمايه

 756 ميليون و26 ميليارد و90 هزار و 59 دولتي مبلغ ها و موسسات  درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه-
  .  هزار ريال756ميليون و 26 ميليارد و 90 هزار و59ها از آن محل مبلغ  هزار ريال و هزينه و ساير پرداخت

ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير  هاي دولتي و بانك  بودجه شرآت-ب 
ها و   هزار ريال و از حيث هزينه239ميليون و 598 ميليارد و 920 هزار و 688 بالغ برمنابع تامين اعتبار

  .  هزار ريال239 ميليون و 598 ميليارد و 920هزار و 688ها، بالغ بر  ساير پرداخت
شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين  به دولت اجازه داده مي

ها و  اي و مالي وزارتخانه هاي سرمايه ها و تملك دارايي  وصول و هزينه83ات مربوط در سال و مقرر
هاي  ها و ساير اعتباراتي را آه در جداول قسمت چهارم و پيوست چنين آمك موسسات دولتي و هم

رعايت  با 83اين قانون منظور شده است، در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال) 2(و)1(شماره 
هاي مبادله شده و  هاي موافقتنامه قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت

  . هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد تبصره
ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت  هاي دولتي و بانك هاي شرآت وصول درآمدها و پرداخت هزينه

هاي  هاي تملك دارايي اي آه منابع آن از محل منابع عمومي طرح هاي سرمايه زينهبه استثناي ه
باشد بر طبق  شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معامالتي دولت مي اي تامين مي سرمايه

ها و موسسات انتفاعي مذآور مجاز خواهد  ها و بانك اساسنامه و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شرآت
  . بود
اي و تملك  ور متوسط بيست و سه صدم درصد تا مبلغ هفتصد ميليارد ريال از اعتبارات هزينهبه ط

  . شود جويي ضمن اجراي بودجه تامين مي اي مندرج در اين قانون از محل صرفه هاي سرمايه دارايي
بارات جويي در اعت اي انجام دهد آه ميزان صرفه جويي در اعتبارات را به گونه دولت مكلف است صرفه

  . جويي باشد اي حداآثر معادل سي درصد آل رقم صرفه هاي سرمايه تملك دارايي
  :شود اي به شرح زير تعيين مي هاي سرمايه اولويت تخصيص اعتبارات تملك دارايي

  . رسند  به اتمام مي83هايي آه سال   طرح-
  . رسند  به اتمام مي84هايي آه سال   طرح- 

  . ردا هاي مهم و اولويت  طرح-
  . دار هاي ادامه  طرح-

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در 61رعايت ماده 
  . هاي جديد الزامي است تمام پروژه
  پايان پيام
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