
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امام علی )ع(:

 ُحسُن التَّدبیر ُینمی َقلیَل المال،

 دبیر ُیفنی کَثیره.َوُسوُء التَّ  

  
 

  

  
دهداقتصادی(،مالاندکراافزایشمیدرست)ریزیبرنامه

کند.ریزینادرست،مالفراوانرانابودمیوبرنامه
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 های تبصرهها و اهـم  ظرفیـت

 ۱۰۴۱ قـانـون بــودجـه ســال

 به انضمام اسناد باالدستی(کشور )کل 
  

 

 

 

 

 

 

 

 داود شایقی                                             نظارت عالی: 
 یریت و برنامه ریزی استان اردبیلرئیس سازمان مد

 محمد حسینقلی زاده                    نظارت و هماهنگی: 
 معاون هماهنگی برنامه و بودجه استان

 نوربخش محمدی          نظارت و هماهنگی انتشارات: 
 رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان

 بالل پیرمحمد                                       تهیه و تدوین: 
 رئیس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 .                              طراحی، ویراستاری، صفحه آرایی:
 کـانـون تبــلیغـاتـی آیـریـس

 ریزی استان اردبیل سازمان مدیریت و برنامه                ناشر: 
 توسعه استانریزی و  دبیرخانه شورای برنامه        شده:  تهیه

 ۱۰۴۱بهار                                                                 تاریخ انتشار:
 ص، جدول( ۱۳۴) ۱۰۴۱-۶                                  شماره نشریه: 

 جلد ۰۴۴                                                                     شمارگان: 
  

 ریزی درس: اردبیل شهرک اداری، سازمان مدیریت و برنامهآ
 ۴۰۰ -۳۳۲۰۴۷۱۲   دورنگار:    ۴۰۰ - ۳۳۲۰۰۷۱۴      تلفن:

 www.ardabilmpo.ir                                      نشانی سایت:

 استفاده از مطالب این مجموعه با ذکر منبع بالمانع می باشد



  

 

 پیش گفتار

خصيو،  اديداب بي      تدابیری منطقيی بي    را جهت اعمال ها سازمانهای عصر حاضر نیاز  تحوالت و پیچیدگی

 های جوامع مطرح ساخت  است. گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط ب  نیازمندی ریزی صحیح  تصمیم برنام 

ایفيا   هيا  ازمانسي بوده و نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف  ها سازمانهای  ها و فعالیت بودج  شاهرگ حیاتی و آیین  تماب نمای هم  برنام 

 باشد میعاب( ) یملای  سرمای  های دارائیتملک  های طرحشده ک  بخش اول شامل  کند. مجموع  حاضر از پنج بخش و دو ضمیم  تشکیل می

ن خا،( استا) یملای  سرمای  های دارائیتملک  های طرحکننده( آورده شده است. در بخش دوب   پیگیری های دستگاهک  ب  تفکیک )اعتبار و 

ای  سرمای  های دارائیتملک  های طرحبخش سوب   درکننده  اعتبار مصوب( آورده شده است.  اردبیل ب  تفکیک )عنوان پروژه  دستگاه پیگیری

. کننده  اعتبار مصوب( آورده شده اسيت  ملی استانی شده( استان اردبیل ب  تفکیک )عنوان پروژه  دستگاه پیگیریدانون )استانی ویژه مصوب 

هيای ديانون بودجي      و در بخش پنجم  اهم تبصرهمتفرد   های ردیفای از محل اعتبارات  سرمای  های دارائیتملک  های طرحخش چهارب  ب در

دانون الحاق برخی مواد کل کشور و همچنین  ۱۰۴۱در پایان هم ضوابط اجرایی دانون بودج  سال  ؛ وکل کشور آورده شده است ۱۰۴۱سال 

 گردیده است.  ( ضمیم ۲از مقررات مالی دولت )ب  دانون تنظیم بخشی 

هيا( را   متمرکز در وزارتخاني  ) یملگیری از این مطالب بتوانند ب  سهولت سهم استان از اعتبارات  اجرایی استان با بهره های دستگاهامید است 

 پیگیری و جذب نمایند.

 داود شایقی

 ریزی استان اردبیل رئیس سازمان مدیریت و برنامه



 

  

 

 فهرست مطالب

 

 

 ۱ ----------------------------------------۱۰۴۱عام( در سال ) یملای  سرمایه های دارائیتملک  های طرح بخش اول:
 ۸۳-------------------کل کشور  ۱۰۴۱در سال استان اردبیل  یملای  سرمایه های دارائیتملک  های طرح بخش دوم:

 ۲۵ ----------- ۱۰۴۱متفرقه در سال  های ردیفای از محل اعتبارات  سرمایه های دارائیتملک  های طرح :سومبخش 
 ۲۵ ------------------------------------------------کل کشور ۱۰۴۱های قانون بودجه سال  اهم تبصره :چهارمبخش 

  

 :ضمایمبخش پنجم، 
 ۵۵ -----------------------------------------------------کل کشور ۱۰۴۱ضوابط اجرایی قانون بودجه سال : ۱ضمیمه 
 ۱۴۲ ------------------------------قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: ۵ضمیمه 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 بخش اول:

 

ایسرمایههایدارائیتملکهایطرح

۱۰۴۱مــلـی)عــــــام(درســـال







 (1۰۴1سال  قانون بودجه 1پیوست شماره ) ای ملی عام های سرمایه های تملک دارائی طرحاعتبار 

2 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۴۴۰۴۱۱۴۴۱ 
۱۴۴۰۴۴۲۴۴۱ 

 اریدر اخت شده ثبت یو مرمت آثار و بناها ریتعم
 یدولت های دستگاه

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۲۰۴۴۴ ۲۵۱۰۴ 

۲ 
۱۴۴۰۴۱۱۴۴۲ 
۱۴۴۰۴۴۲۴۴۲ 

کشور  دهش ثبتو مرمت آثار  سازی آمادهحفاظت و 
 یدر فهرست جهان

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۰۴۴۰۴۴ ۲۴۵۲۰۲ 

۳ 
۱۴۴۰۴۱۱۴۱۴ 
۱۴۴۰۴۴۲۴۴۵ 

 یخیباارزش تار اءیو اش  یو ابن میحر دیخر
  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۵۰۴۴۴۴ ۴۱۰۴۴۰ 

۰ 
۱۴۴۰۴۱۱۴۱۲ 
۱۴۴۰۴۴۲۴۴۰ 

و مساجد  یخیتار مهم یبناها ریو تعم یسامانده
 یخیجامع تار

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۰۴۴۴۴۴ ۱۴۰۳۰۰۲ 

۰ 
۱۴۴۰۴۱۱۴۲۳ 
۱۴۴۰۴۴۲۴۱۳ 

بقاع  یخیتار های باغو  ها محوط و مرمت  یسامانده
 مفاخر های آرامگاهمتبرک  و 

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۱۴۴۴۴۴ ۱۱۳۳۱۰ 

۵ 
۱۴۴۰۴۱۱۴۲۰ 
۱۴۴۰۴۴۲۴۱۰ 

و  یخیتار اءیو اش  یو مرمت ابن ریمشارکت در تعم
 یردولتیبخش غ اریدر اخت های موزه لیتکم

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۲۰۴۴۴۴ ۳۴۰۴۰۰ 

۴ 
۱۴۴۰۴۱۱۴۲۰ 
۱۴۴۰۴۴۲۴۱۵ 

 کشور یخیتار های بافتمطالع   مرمت و حفاظت 
  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی نایعص و یگردشگر

۲۳۵۴۴۴ ۱۲۰۲۰۲۲ 

۰ 
۱۴۴۰۴۱۱۴۴۰ 
۱۴۴۰۴۴۲۴۱۴ 

حوزه  یردولتیب  بخش غ یو اعتبار یفن های کمک
 یفرهنگ راثیم

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۳۵۴۴۴ ۳۵۵۴۰ 

۲ 
۱۴۴۰۴۱۱۴۴۲ 
۱۴۴۰۴۴۰۴۴۰ 

و ساخت مخازن امن در  یحفاظت ستمیس جادیا
 ها موزه کاخو  ها موزه

  یفرهنگ راثیم اداره کل
 دستی صنایع و یگردشگر

۵۵۴۴۴۴ ۴۰۰۳۵۲ 

۱۴ 
۱۴۴۵۴۴۰۴۴۲ 
۱۴۴۵۴۴۲۴۴۲ 

حوزه  یردولتیغ ب  بخش یو اعتبار یفن های کمک
 یگردشگر

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۰۴۴۴۴۴ ۰۳۰۰۰۴ 
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3 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱۱ 
۱۴۴۰۴۱۱۴۱۱ 
۱۴۴۰۴۴۰۴۴۴ 

 ها موزهایجاد و تجهیز سایت 
  ینگفره راثیاداره کل م
 دستی صنایعو  یگردشگر

۰۴۴۴۴ ۰۴۲۰۲ 

۱۲ 
۱۴۴۵۴۴۰۴۴۳ 
۱۴۴۵۴۴۲۴۴۰ 

 جادیو ا سنجی امکان  ییمطالع   شناسا
 یدر مناطق نمون  گردشگر ازیموردن های زیرساخت

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۱۳۰۵۵۴ ۰۴۰۰۴۰ 

۱۳ 
۱۴۴۵۴۴۰۴۴۰ 
۱۴۴۵۴۴۲۴۴۰ 

خدمات  های مجتمعو  ها اردوگاه جادیمطالع  و ا
 یگردشگر

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۱۰۴۴۴۴ ۵۴۱۰۲۰ 

۱۰ 
۱۴۴۵۴۴۰۴۴۰ 
۱۴۴۵۴۴۲۴۴۵ 

 جادیو ا سنجی امکان  ییمطالع   شناسا
 یو محورها ها دطب موردنیاز های زیرساخت

 یگردشگر

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۰۰۴۴۴۴ ۰۲۱۰۴۰ 

۱۰ 
۱۴۴۴۴۴۰۴۴۱ 
۱۴۴۴۴۴۱۴۴۱ 

حوزه  یردولتیخش غب  ب یو اعتبار یفن های کمک
 دستی صنایع

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۱۳۴۴۴۴ ۱۳۴۴۰۲ 

۱۵ 
۱۴۴۵۴۴۰۴۴۰ 
۱۴۴۵۴۴۲۴۴۳ 

 های سرویس و احداث یو اعتبار یفن های کمک
 راهی بین یبهداشت

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۲۴۴۴۴۴ ۲۵۱۰۴۰ 

۱۴ 
۱۴۴۰۴۱۱۴۱۰ 
۱۴۴۰۴۴۲۴۴۰ 

و  یحفاظت های پایگاه و مرمت سازی آمادهحفاظت و 
 یپژوهش

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۰۰۰۴۴۴ ۲۳۲۵۲۰ 

۱۰ 
۱۴۴۰۲۱۴۴۰ 
۱۴۴۰۴۴۱۴۴۲ 

 راثیم های پروژه سنجی امکانو  ییمطالع   شناسا
 یو گردشگر دستی صنایع  یفرهنگ

  یفرهنگ راثیاداره کل م
 دستی صنایع و یگردشگر

۱۴۴۴۴ ۱۴۰۰۰ 

۰۶۰۸۱۶۱۸۱۴۰۰۸۱جمعکل:
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رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

عنوانپروژهبندیطبقهفیرد
دستگاه

کنندهپیگیری
۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوب

۱ 
۱۳۴۲۴۴۵۴۴۲ 
۱۳۴۲۴۴۱۴۱۲ 

 یپست اتیدر عمل یتوسع  فناور
 اداره کل پست

 استان اردبیل 
۲۰۰۴۴ ۲۴۴۱۰ 

۲ 
۱۳۴۲۴۴۵۴۴۲ 
۱۳۴۲۴۴۱۴۱۰ 

 یاتیعمل های ساختمان سازی مقاوب یمطالع  و اجرا
 و مراکز مهم شرکت پست ج ا ا 

 اداره کل پست
 ستان اردبیلا 

۵۴۴۰ ۵۴۲۵ 

۳ 
۱۳۴۲۴۴۵۴۱۰ 
۱۳۴۲۴۴۲۴۴۱ 

 ردمی ده یکد پست یبهنگاب ساز
 اداره کل پست

 استان اردبیل 
۳۲۰۴۴ ۲۲۵۳۰ 

۰ ۱۳۴۲۴۴۵۴۱۰ 
وزارت  آالت ماشینتجهیزات و  تأمینتعمیرات اساسی و 

 تابع های دستگاهارتباطات و فناوری اطالعات و 
 اداره کل پست

 استان اردبیل 
۲۲۰۲۴۱ ۲۳۵۰۴۳ 

۶۸۰۸۴۶۶۸۸۰۰۸معکل:ج

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۳۴۰۴۱۲۴۳۰ 
۱۳۴۰۴۰۰۴۴۲ 

 ها نانوایی یبهساز یو اعتبار یفن های کمک
اداره کل غل  و خدمات 

 لیاستان اردب یبازرگان
۲۴۴۴۴ ۱۰۲۲۰ 

۲ 
۱۳۴۰۴۵۰۴۴۳ 
۱۳۴۰۴۱۲۴۴۱ 

 تأسیسات لیو تکم ینگهدار  یبازساز ز یتجه
 گندب موجود کشور ای یرهذخ

اداره کل غل  و خدمات 
 لیاستان اردب یبازرگان

۱۰۴۴۴ ۱۵۰۵۴ 

۰۸۱۱۱۰۰۸۰۸جمعکل:
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رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۳۴۱۴۰۳۴۱۴ 
۱۳۴۱۴۱۰۴۴۱ 

 یکشاورز های چاهشبک  برق  تیاحداث و تقو
برق  یروین عیشرکت توز
 تاناس ای منطق 

۳۰۴۴۴ ۳۰۳۰۲ 

۲ 
۱۳۴۱۴۱۰۴۴۰ 
۱۳۴۱۴۲۰۴۴۰ 

 یجوه اداره شده براو التیسود تسه اران ی
 یمصرف انرژ سازی بهین  - یکاهش شدت انرژ

برق  یروین عیشرکت توز
 استان ای منطق 

۴۴۴۴۴ ۵۱۴۱۰ 

۳ 
۱۳۴۱۴۰۳۴۱۵ 
۱۳۴۱۴۳۴۴۴۲ 

 یباد های نیروگاهتوسع  
برق  یروین عیشرکت توز
 استان ای منطق 

۲۰۴۴۴ ۲۵۱۰۴ 

۰ 
۱۳۴۱۴۱۰۴۴۳ 
۱۳۴۱۴۳۴۴۴۳ 

 یمصرف انرژ سازی ن یبه نو  های انرژی آوری نف
برق  یروین عیشرکت توز
 استان ای منطق 

۱۴۴۴۴۴ ۵۲۴۳۰ 

 کوچک آبی برق روگاهین ۱۳۴۱۴۱۵۴۱۴ ۰
برق  یروین عیشرکت توز
 استان ای منطق 

۱۰۴۴۴۴ ۲۲۵۵۳۴ 

۰۶۸۱۱۱۰۶۰۸۸۰جمعکل:

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۴۴۳۴۴۵۴۴۱ 
 های ساختمان زیو تجه یاساس ریتعم ل یتکم

 محاسبات کشور وانید
 محاسبات وانید
 لیاستان اردب 

۲۳۴۴۴۴ ۲۲۱۰۴۱ 

۶۰۱۱۱۱۶۶۰۰۱۰جمعکل:
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6 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۳۴۴۴۴۳۱۲۲ 
و انتقال آب در  مینتأ های طرحمطالع  

 کشور زیآبر های حوض 
 ۲۲۲۲۴۰ ۲۱۴۴۴۴ لیاردب ای منطق شرکت آب 

۲ ۱۳۴۴۴۴۲۲۲۲ 
 زیحوض  آبر یاریآب یفرع های شبک ساختمان 

 کشور
 ۰۴۱۵۰ ۱۳۳۰۰۴ لیاردب ای منطق شرکت آب 

۳ ۱۳۴۴۴۴۰۴۴۵ 
حد بستر و  نییتع  یسامانده یمطالع  و اجرا

 کشور زیآبر های حوض در  ها رودخان  میحر
 ۰۲۵۲۰۱۰ ۰۰۴۴۴۴۴ لیاردب ای منطق شرکت آب 

۰ ۱۳۴۴۴۴۵۴۴۳ 
 یو ارتقا گیری اندازهنقاط مصرف ب  ابزار  زیتجه

 سدها یداریو پا یمنیا
 ۳۰۰۵۴۲ ۳۴۴۴۴۴ لیاردب ای منطق شرکت آب 

 ۵۱۴۱۴۵ ۵۴۴۴۴۴ لیاردب ای منطق شرکت آب  کشور یمرز یها رودخان  یسامانده ۱۳۴۴۴۴۰۴۲۱ ۰

۵ ۱۳۴۴۴۴۵۱۱۳ 
در دست  یآب تأسیسات یمرمت و بازساز

 ها استاندر محدوده  برداری بهره
 ۵۲۴۳۰۰ ۴۰۴۴۴۴ لیاردب ای منطق شرکت آب 

۴ ۱۳۴۴۴۴۵۱۱۰ 
  یتغذ  یتعادل بخش های طرح یمطالع  و اجرا

 ها استاندر محدوده  لیو پخش س یمصنوع
 ۰۰۰۱۰۴۰ ۰۴۴۴۴۴۴ لیاردب ای منطق شرکت آب 

۰ ۱۳۴۴۴۴۵۱۱۰ 
 های آب گیری اندازه های شبک  زیو تجه لیتکم

 ها استاندر محدوده  ینیرزمیز یسطح
 ۵۱۴۱۴۵ ۴۴۴۴۴۴ لیاردب ای منطق شرکت آب 

 ۲۵۱۰۴ ۳۴۴۴۴ لیاردب ای منطق شرکت آب  آب یخیتار های سازهو مرمت  یمطالع   بازساز ۱۳۴۴۴۴۳۱۲۴ ۲

 ۰۴۱۵۰ ۱۴۴۴۴۴ لیاردب ای منطق شرکت آب  شورمنابع آب ک گیری اندازهشبک   یطراح ۱۳۴۴۴۴۵۴۳۵ ۱۴

۰۶۰۶۰۰۰۱۰۰۸۰۰۱۰۰جمعکل: 

 



 (1۰۴1قانون بودجه سال  1شماره  وستیعام )پ یملای  یههای سرما های تملک دارائی طرحاعتبار 

7 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۳۴۴۴۴۲۴۰۴ 
 یارتقا و یتنش آب یدارا یب  شهرها رسانی آب

 آب شرب یفیک
 شرکت آب و فاضالب

 لیاستان اردب
۳۲۰۴۴۴۴ ۳۱۲۰۴۰۰ 

۲ ۱۳۴۴۴۴۵۴۴۲ 
ب   رسانی آب تأسیساتاز  برداری بهرهو  یبازساز

 شهرها
شرکت آب و فاضالب 

 لیاستان اردب
۳۰۴۴۴۴ ۳۴۰۴۰۰ 

 تیاولو یدارا یفاضالب روستاها تأسیسات جادیا ۱۰۴۳۴۴۲۴۴۰ ۳
شرکت آب و فاضالب 

 لیاستان اردب
۱۴۰۴۴۴۴ ۲۴۲۱۲۴۲ 

۰ ۱۰۴۳۴۴۳۴۴۴ 
در رفت کاهش ه - امدهین حساب ب کاهش آب 

 ییو روستا یآب شهر
شرکت آب و فاضالب 

 لیاستان اردب
۰۰۴۴۴۴ ۰۴۲۴۰۲ 

 ییو روستا یمصرف آب شهر تیریمد ۱۰۴۳۴۴۳۴۴۰ ۰
شرکت آب و فاضالب 

 لیاستان اردب
۱۴۳۴۴۴ ۱۰۴۴۲۴ 

۵ ۱۰۴۳۴۴۲۲۳۱ 
فاضالب  تأسیسات جادیطرح ا ۲۵ جادیو ا لیتکم

 یشهر
شرکت آب و فاضالب 

 لیاستان اردب
۱۴۱۴۴۴۴ ۲۰۰۰۰۱۰ 

۴ 
۱۳۱۴۴۲۱۴۲۰ 
۱۳۱۴۴۲۴۴۴۰ 

 های سامان  سازی مقاوبمطالع  و اجرای 
 شهری رسانی آب

شرکت آب و فاضالب 
 لیاستان اردب

۱۴۴۴۴ ۰۴۱۴ 

۰ ۱۰۴۳۴۴۳۴۴۵ 
 های مجتمع لیب  تک روستاها و تکم رسانی آب

 ییروستا دار اولویت رسانی آب
شرکت آب و فاضالب 

 لیاستان اردب
۲۵۲۰۴۴۴ ۲۲۰۰۰۵۰۴ 

۰۴۰۱۸۱۱۱۰۰۰۰۰۸۸۶جمعکل:

 

 



 (1۰۴1سال  قانون بودجه 1پیوست شماره ) ای ملی عام های سرمایه های تملک دارائی طرحاعتبار 

8 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۳۴۰۴۱۲۴۴۱ 
  یمواد اول دیتول یبرا یو اعتبار یفن های کمک

 یبافیدال های مجتمع جادیفرش دستباف و ا
 اداره کل صنعت  معدن

 لیو تجارت استان اردب 
۳۰۴۴۴ ۳۱۳۴۳ 

 عیب  صنا یو اعتبار یفن های کمک یاعطا ۱۳۴۰۴۱۲۴۴۲ ۲
 اداره کل صنعت  معدن 

 لیو تجارت استان اردب
۵۳۰۰۰۲ ۵۲۴۲۰۰ 

۳ ۱۳۴۰۴۱۲۴۱۱ 
 های طرحب   یو اعتبار یفن های کمک یاعطا

 یردولتیغ یمعدن
 اداره کل صنعت  معدن

 لیو تجارت استان اردب 
۱۴۴۴۴۴ ۱۰۰۱۰۵ 

 یلبن عیب  صنا یبارو اعت یفن های کمک ۱۳۴۰۴۱۲۴۲۰ ۰
 اداره کل صنعت  معدن

 لیو تجارت استان اردب 
۰۰۴۴۴ ۰۲۳۴۱ 

۰ ۱۳۴۰۴۱۲۴۲۴ 
کوچک و  عیب  صنا یو اعتبار یفن های کمک

 متوسط
 اداره کل صنعت  معدن

 لیو تجارت استان اردب 
۱۵۴۴۴۴ ۱۴۵۲۰۵ 

۵ ۱۳۴۰۴۱۲۴۱۳ 
الزب در معادن بزرگ و مناطق  یربناهایز جادیا

 یمعدن
 کل صنعت  معدناداره 

 لیو تجارت استان اردب 
۱۰۴۴۴۴ ۱۳۲۰۵۲ 

 نینو عیو توسع  صنا یکمک ب  ارتقاء نوآور ۱۳۴۰۴۱۲۴۱۰ ۴
 اداره کل صنعت  معدن

 لیو تجارت استان اردب 
۱۲۴۴۴۴ ۱۱۳۳۱۰ 

 عیساختار صنا دیو تجد یکمک ب  نوساز ۱۳۴۰۴۱۲۴۲۳ ۰
 اداره کل صنعت  معدن

 لیو تجارت استان اردب 
۵۴۴۴۴ ۰۲۳۴۱ 

۰۰۸۰۰۰۸۰۰۰۰۰۴۸جمعکل:

 



 (1۰۴1قانون بودجه سال  1شماره  وستیعام )پ یملای  یههای سرما های تملک دارائی طرحاعتبار 

9 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۳۴۰۴۱۲۴۲۲ 
فاضالب  های خان  ایجاد تصفی و  لیکمک ب  تکم

 یصنعت های شهرک
 یصنعت های شهرکشرکت 

 لیاستان اردب
۴۰۴۴۴۴ ۱۲۵۳۲۳۵ 

 یصنعت یرشهرک فناو ۴ جادیا ۱۳۴۰۴۱۲۴۱۲ ۲
 یصنعت های شهرکشرکت 

 لیاستان اردب
۱۳۴۴۴ ۱۱۳۲۰ 

 وکار کسبو  یمراکز خدمات فناور جادیا ۱۳۴۰۴۱۲۴۱۰ ۳
 یصنعت های شهرکشرکت 

 لیاستان اردب
۲۰۴۴۴ ۵۰۳۴۵ 

 یصنعت های خوش و توسع   جادیکمک ب  ا ۱۳۴۰۴۱۲۴۲۱ ۰
 یصنعت های شهرکشرکت 

 لیاستان اردب
۲۴۴۴۴ ۴۰۰۰۱ 

۸۴۸۱۱۱۰۰۰۸۱۸۰جمعکل:

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۳۴۰۴۱۰۴۴۳ 
 های آزمایشگاه زیکمک ب  توسع  و تجه

 همکار )وجوه اداره شده(
 قاتیاداره کل استاندارد و تحق

 لیاستان اردب یصنعت
۲۳۴۴۴ ۲۱۴۲۳ 

۶۰۱۱۱۶۰۴۸۰جمعکل:

 



 (1۰۴1سال  قانون بودجه 1پیوست شماره ) ای ملی عام های سرمایه های تملک دارائی طرحاعتبار 

01 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهدیبنطبقهفیرد

۱ 
۱۰۴۲۴۱۴۴۱۴ 
۱۰۴۲۴۲۲۴۴۰ 

 یجامع شهر های طرح  یته
 یاداره کل راه و شهرساز

 لیاستان اردب
۰۱۴۴۴۴ ۵۱۴۱۴۵ 

۲ 
۱۰۴۲۴۱۴۴۱۰ 
۱۰۴۲۴۲۲۴۴۰ 

 ژهیو ای ناحی و  یکالبد های طرح  یته
 یاداره کل راه و شهرساز

 لیاستان اردب
۰۰۳۴۴ ۴۰۰۰۱ 

۳ 
۱۰۴۲۴۱۴۴۲۲ 
۱۰۴۲۴۲۲۴۴۳ 

بافت  یو نوساز یالع  و کمک ب  بهسازمط
 یفرسوده شهر

 یاداره کل راه و شهرساز
 لیاستان اردب

۱۴۰۴۴۴۴ ۱۴۰۰۱۲۰ 

۰ 
۱۰۴۲۴۱۴۴۲۰ 
۱۴۴۲۴۴۰۴۴۰ 

ادارات کل در  های ساختمانو احداث  لیتکم
 ها استانمراکز 

 یاداره کل راه و شهرساز
 لیاستان اردب

۰۴۴۴۴ ۱۵۰۵۱۲ 

۰ 
۱۰۴۲۴۱۴۴۲۱ 
۱۰۴۲۴۲۲۴۴۱ 

 یررسمیغ های سکونتگاه یمطالع  و سامانده
 یاداره کل راه و شهرساز

 لیاستان اردب
۵۴۰۰۵۱ ۱۰۱۲۳۰۲ 

۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۴۸۰جمعکل:

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۳۴۰۴۴۴۴۱۰ 
۱۴۴۲۴۰۴۴۱۴ 

در گمرکات  یکیخدمات الکترون سازی پیاده
 کشور

 اداره کل گمرکات 
 لیاستان اردب

۰۰۴۴۴ ۰۴۲۵۳ 

۰۰۱۱۱۰۱۸۶۰جمعکل:

 



 (1۰۴1قانون بودجه سال  1شماره  وستیعام )پ یملای  یههای سرما های تملک دارائی طرحاعتبار 

00 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۳۴۳۴۳۲۴۱۴ 
۱۳۴۳۴۱۵۱۳۴ 

 یراهدار یواحدها یو نگهدار یاحداث  بهساز
 ها درراهمستقر 

  یاداره کل راهدار
 ای جاده ونقل حملو 

۲۴۴۴۴ ۱۴۰۳۰ 

۲ 
۱۳۴۳۴۳۲۴۱۱ 
۱۳۴۳۴۱۵۱۳۰ 

 کشور یانیشر یها راه یو نگهدار سازی ایمن
  یاداره کل راهدار

 ای جاده ونقل حملو 
۳۳۳۴۴۴۴ ۰۲۴۴۰۰۰ 

۳ 
۱۳۴۳۴۳۲۴۴۵ 
۱۳۴۳۴۱۵۲۱۲ 

 یمنیو عالئم ا آالت ماشینو  زاتیتجه تأمین
 کشور یانیشر های راه

  یاداره کل راهدار
 ای جاده ونقل حملو 

۲۴۴۴۴ ۱۴۰۳۰ 

۰ 
۱۳۴۳۴۳۲۴۴۱ 
۱۳۴۳۴۱۵۲۰۰ 

 یو نگهدار یاساس راتیتعم یمطالع  و اجرا
 کشور های راه یفن  یو ابنبزرگ  های پل

 یاداره کل راهدار
 ای جاده ونقل حملو  

۱۰۴۴۴۴۴ ۱۳۲۰۵۰۰ 

۰ 
۱۳۴۳۴۳۲۴۴۰ 
۱۳۴۳۴۱۵۲۲۰ 

و  یاصل های راه سازی ایمنآسفالت و  روکش
 یانیشر ریغ یفرع

  یاداره کل راهدار
 ای جاده ونقل حملو 

۱۲۰۴۴۴۴ ۱۱۴۴۲۲۰ 

۵ 
۱۳۴۳۴۳۲۴۴۲ 
۱۳۴۳۴۱۵۲۲۰ 

 ای جاده ونقل حمل یو اعتبار یفن های کمک
  یره کل راهدارادا
 ای جاده ونقل حملو 

۱۴۴۴۴ ۰۴۱۴ 

۴ 
۱۳۴۳۴۳۲۴۴۰ 
۱۳۴۳۴۱۵۲۰۱ 

 شمال و غرب یمحورها یانیشر های راه ینگهدار
 یاداره کل راهدار

 ای جاده ونقل حملو  
۰۴۴۴۴۴ ۴۰۲۵۰۰ 

۰ 
۱۳۴۳۴۳۲۴۴۰ 
۱۳۴۳۴۱۵۲۰۲ 

 یراهدار آالت ماشینناوگان  ینوساز
  یاداره کل راهدار

 ای جاده ونقل حملو 
۰۴۴۴۴۴ ۰۵۱۲۲۴ 

۴۰۶۱۱۱۱۸۶۰۸۰۸۰عکل:جم

 



 (1۰۴1سال  قانون بودجه 1پیوست شماره ) ای ملی عام های سرمایه های تملک دارائی طرحاعتبار 

02 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

 یو مراکز هواشناس ها ایستگاه یو نوساز یبهساز ۱۳۴۳۴۴۰۴۴۱ ۱
 یاداره کل هواشناس

 لیاستان اردب 
۳۰۴۴۴۴ ۳۳۱۲۳۰ 

۰۰۱۱۱۱۰۰۰۶۰۸جمعکل:

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریگاهدستعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۳۴۰۴۰۰۴۴۱ 
 یتعاون های شرکت اندازی راهو  لیتکم ز یتجه

 دیتول
 ییاداره کل تعاون روستا

 لیاستان اردب
۲۴۴۴۴ ۲۰۰۴۳ 

۲ ۱۳۴۰۴۵۰۴۴۲ 
 تأسیساتاحداث  یو اعتبار یفن های کمک
و مراکز عرض   بندی بست   یفرآور  ینگهدار

 یمحصوالت کشاورز

 ییره کل تعاون روستاادا
 لیاستان اردب

۵۳۴۴۴ ۵۰۳۴۵ 

۸۱۱۱۱۸۸۴۴۸جمعکل:

 

 



 (1۰۴1قانون بودجه سال  1شماره  وستیعام )پ یملای  یههای سرما های تملک دارائی طرحاعتبار 

03 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۰۴۱۴۴۰۴۴۱ 
۱۰۴۱۴۴۱۴۴۲ 

 درآمد کم های گروهکمک ب  مسکن 
مسکن  ادیاداره کل بن

 لیاستان اردب
۲۴۴۴۴۴ ۲۲۰۵۲۰ 

۲ ۱۰۴۲۴۱۴۴۴۱ 
و مطالع   یهاد های طرح یااجرتهی  و 

 ییروستا های منظوم 
مسکن  ادیاداره کل بن

 لیاستان اردب
۱۲۰۴۴۴۴۴ ۲۵۴۴۴ 

 ییروستا باارزشبافت  یبهساز ۱۰۴۲۴۱۴۴۴۲ ۳
مسکن  ادیاداره کل بن

 لیاستان اردب
۱۲۲۴۴۴۴ ۱۵۵۰۰۰۰ 

 ییمسکن روستا یطرح جامع بهساز ۱۰۴۲۴۱۴۴۴۳ ۰
مسکن  ادیاداره کل بن

 لیاستان اردب
۰۴۱۴۴۴ ۱۲۳۴۲۲۰ 

 روستاها یمطالعات جامع توسع  کالبد ۱۰۴۲۴۱۴۴۴۰ ۰
مسکن  ادیاداره کل بن

 لیاستان اردب
۱۴۴۴۴ ۲۰۰۱ 

۵ ۱۰۴۲۴۱۴۴۴۰ 
و  یناکارآمد شهر های بافت یو بهساز یسامانده
 های بافت یشهر میمحدوده و حر ییروستا

 فرسوده در معرض خطر

مسکن  ادیاداره کل بن
 لیاستان اردب

۱۲۰۲۰۴۴ ۱۲۰۱۳۴۴ 

۴ ۱۰۴۲۴۱۴۴۴۵ 
در معرض خطر  یدرصد روستاها ۳۴ سازی ایمن

 حوادث
مسکن  ادیاداره کل بن

 لیاستان اردب
۱۰۲۲۱۴۴ ۲۵۱۵۱۲۲ 

۰۴۸۰۸۰۱۱۴۰۸۰۰۸۱جمعکل:
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 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۳۴۰۴۱۲۴۱۴ 
 های طرحب   یعتبارو ا یفن های کمک یاعطا

 یکشاورز یلیو تکم یلیتبد عیصنا
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۳۴۴۴۴۴ ۰۳۰۰۰۴ 

۲ 
۱۳۴۵۴۲۰۴۴۲ 
۱۳۴۵۴۴۴۴۴۱ 

 ونیزاسیتوسع  مکان یبرا یو اعتبار یفن های کمک
 یکشاورز

 یاداره کل جهاد کشاورز
 لیاستان اردب

۱۴۴۴۴۴ ۱۰۰۱۰۵ 

۳ ۱۳۴۵۴۴۲۴۴۱ 
 در  و انتقال آب توسع  باغات تأمین

 دار شیب یاراض
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۳۰۳۴۴۴ ۳۰۰۵۴۲ 

 کشور تونیتوسع  و اصالح باغات ز ۱۳۴۵۴۴۲۴۴۲ ۰
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۳۴۴۴۴ ۵۵۲۲۴ 

۰ ۱۳۴۵۴۴۲۴۴۳ 
اصالح و توسع   یبرا یو اعتبار یفن های کمک

ش و باغات انگور ب  رو نینو های روشباغات ب  
 باغات گردو یکار سرشاخ و اصالح و  یداربست

 یاداره کل جهاد کشاورز
 لیاستان اردب

۲۰۴۴۴۴۴ ۲۴۰۲۳۴۵ 

۵ 
۱۳۴۵۴۴۲۴۱۱ 
۱۳۴۵۴۱۱۴۴۴ 

 دیتول شیافزا یبرا یو اعتبار یفن های کمک
  ای گلخان و  یمحصوالت زراع

 یحفاظت یکشاورز یو اجرا

 یاداره کل جهاد کشاورز
 لیاستان اردب

۴۵۴۴۴۴ ۵۰۳۴۵۴ 

۴ 
۱۳۴۵۴۰۲۴۴۱ 
۱۳۴۵۴۳۲۴۴۱ 

  رساختیز یو اجرا یمطالع  و طراح
 یکشاورز های شهرک

 یاداره کل جهاد کشاورز
 لیاستان اردب

۰۲۴۴۴۴ ۲۰۵۵۲۴۴ 

 و گوشت درمز ریش دیتول شیافزا ۱۳۴۵۴۱۴۴۴۱ ۰
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۰۰۴۴۴ ۳۲۲۲۵ 

۲ ۱۳۴۵۴۱۴۴۴۲ 
داب  داتیتول شیافزا یبرا یو اعتبار یفن های کمک

 وریطو 
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۲۴۴۴۴۴ ۱۰۵۲۴۲ 
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انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱۴ ۱۳۴۵۴۱۲۴۴۱ 
 های تشکلدر عرص   وخاک آب اتیعمل یاجرا

 یکشاورز
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۲۱۴۴۴۴ ۲۱۴۲۲۴ 

۱۱ ۱۳۴۵۴۱۲۴۴۰ 
  یمخزن زیر سدهای یاراض یو نوساز زیتجه

 یزاریمستقل و شال یانحراف یبندها
 یل جهاد کشاورزاداره ک

 لیاستان اردب
۱۰۲۴۴۴۴ ۲۱۴۲۲۴۴ 

۱۲ ۱۳۴۵۴۱۲۴۴۰ 
 های روشتوسع   یبرا یو اعتبار یفن های کمک

 فشار کمو  یاریآب نینو
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۴۴۴۴۴۴۴ ۱۰۰۱۴۰۲۰ 

 وریو اصالح نژاد داب و ط یحفظ و حراست منابع ژن ۱۳۴۵۴۱۴۴۴۰ ۱۳
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۲۱۴۴۴۴ ۲۱۴۲۲۴ 

۱۰ ۱۳۴۵۴۱۲۴۳۴ 
و  یاریآب یشبک  فرع یو اعتبار یفن های کمک

 کشور زیآبر های حوض  یزهکش
 (برداران بهرهسهم  تأمین)

 یاداره کل جهاد کشاورز
 لیاستان اردب

۰۲۲۴ ۲۰۰۰ 

۱۰ ۱۳۱۴۴۲۴۴۴۰ 
 یو مطالعات راهبرد یکاربرد قاتیتحق

 زیآبر های حوض  
 یاد کشاورزاداره کل جه

 لیاستان اردب
۱۰۴۴۴۴ ۱۳۴۴۰۲ 

 خاک و آب قاتیموسس  تحق زیو تجه لیتکم ۱۳۱۴۴۲۱۴۴۰ ۱۵
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۱۳۴۴۴۴ ۱۳۰۱۱۴ 

۱۴ ۱۳۱۴۴۲۱۴۴۴ 
بذر و  دیتول یتکنولوژ قاتیتحق زیو تجه لیتکم

 یاهینهال و ثبت ارداب گ
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۲۴۴۴۴ ۰۳۰۰۰ 

۱۰ ۱۳۱۴۴۲۱۴۴۰ 
 قاتیموسس  تحق زیو تجه لیتکم
 نهال و بذر  یاصالح و ته 

 یاداره کل جهاد کشاورز
 لیاستان اردب

۰۴۴۴۴ ۴۰۴۲۳ 

 فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی دنوات های کمک ۱۳۴۵۴۱۲۴۴۴ ۱۲
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۰۱۴۴۴۴۴ ۰۲۴۱۲۳۲ 
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 یعلوب دام قاتیموسس  تحق زیو تجه لیتکم ۱۳۱۴۴۲۱۴۴۲ ۲۴
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۳۰۴۴۴ ۰۲۲۴۱ 

۲۱ ۱۳۱۴۴۲۱۴۱۱ 
  ها ایستگاه آالت ماشین تأمینو  زیتجه ل یتکم

 وابست  یقاتیتحق مؤسساتمراکز و 
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۴۰۴۴۴۴ ۴۰۰۳۵۲ 

 کشور ینبات ن یدرنط زیتوسع  و تجه ۱۳۴۵۴۳۱۴۴۱ ۲۲
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۱۴۴۴۴۴ ۱۴۰۳۳۵ 

۲۳ ۱۳۴۵۴۳۱۴۴۲ 
امکانات  زیو تجه یآفات نبات  یعل یقیمبارزه تلف

 یو همگان یمبارزه با آفات عموم
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۲۰۴۴۴۴ ۰۳۱۲۰۰ 

۲۰ ۱۳۴۵۴۲۲۴۴۰ 
  آالت ماشین زات یتجه تأمین

 (ی)امور اراض ها ساختمان یساسا راتیو تعم
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۰۴۴۴۴ ۰۰۴۴۴ 

۲۰ 
۱۳۴۵۴۲۰۴۴۲ 
۱۳۴۵۴۲۲۴۴۱ 

 یکشاورز یاراض شی)کاداستر( و پا یحدنگار
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۵۲۰۴۴۴ ۵۴۰۲۲۲ 

 یو توسع  کشاورز ایاح ۱۳۴۵۴۱۲۴۴۲ ۲۵
 یاداره کل جهاد کشاورز

 لیاستان اردب
۱۰۴۴۴۴ ۱۴۰۳۲۵ 

۲۴ ۱۳۴۵۴۱۲۴۳۱ 
  یاریآب های شبک ساختمان 
 یکشاورز یاراض یو زهکش

 یاداره کل جهاد کشاورز
 لیاستان اردب

۴۲۴۴۴۴۴ ۲۱۴۲۴۰۵ 

۶۸۶۶۶۸۸۱۰۰۶۰۸۶۱۰جمعکل:
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انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۳۴۵۴۴۰۴۴۱ 
و  یریگیماه ان یزپرورش آب های روشاصالح 

 یادیناوگان ص لیتعد
  التیاداره کل ش
 لیاستان اردب

۱۳۴۴۴۴ ۵۰۳۴۵ 

۲ 
۱۳۴۵۴۴۰۴۴۰ 
۱۳۴۵۴۴۰۴۴۱ 

 یو اعتبار یفن های کمک
 انیآبز دیتول شیافزا یبرا 

  التیاداره کل ش
 لیاستان اردب

۰۰۴۴۴۴ ۲۴۴۰۰۵ 

 حفاظت گانی زیو تجه انیآبز ریحفاظت از ذخا ۱۳۴۵۴۴۰۴۴۲ ۳
  التیاداره کل ش

 لیتان اردباس
۳۴۴۴۴۴ ۳۲۵۵۱۰ 

۸۸۱۱۱۱۶۶۶۰۴۶جمعکل:

 

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۳۴۵۴۵۰۴۴۲ 
 مطالعات جامع 

 ریعشا یسامانده ییاجرا اتیو عمل
  ریاداره کل امور عشا

 لیاستان اردب
۵۲۰۴۴۴ ۰۲۰۵۴۲ 

۶۶۰۱۱۱۸۶۰۶۱۶جمعکل:
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 تبصره های قانون
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۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۳۴۵۴۱۰۴۴۱ 
و  ریواگ های بیماری یکنترل  مرادبت و بررس

 داب مشترک با انسان ای درنطین 
 یاداره کل دامپزشک

 لیاستان اردب 
۱۴۴۴۴۴ ۳۱۰۱۵۳ 

 یدام های درنطین گسترش شبک   ۱۳۴۵۴۱۰۴۴۳ ۲
  یشکاداره کل دامپز
 لیاستان اردب

۰۴۴۴۴ ۱۴۰۵۲۰ 

۳ 
۱۳۴۵۴۱۰۴۴۵ 
۱۳۴۵۴۴۰۴۴۱ 

  ای منطق  های آزمایشگاه و تجهیزاحداث 
 یمراکز مرجع دامپزشک و

 یاداره کل دامپزشک
 لیاستان اردب 

۲۲۴۴۴۴ ۳۳۱۲۳۰ 

۰۴۱۱۱۱۸۶۸۱۸۰جمعکل:

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۰۴۰۴۴۳۴۲۵ 
۱۰۴۰۴۱۰۴۴۱ 

 مؤسسات های کارگاهو  ها آزمایشگاه زیتجه
 یعلم و فناور های پارکو  یپژوهش

  یپارک علم و فناور
 لیاستان اردب

۵۴۴۴۴ ۲۴۰۵۰ 

۶۱۱۱۱۸۱۸۶۰جمعکل:
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۱ ۱۳۱۴۴۲۱۴۴۳ 
  آالت ماشین زات یتجه تأمین

 شناسی گیاه های باغ لیتکمو 
 یعیاداره کل منابع طب

 لیاستان اردب
۲۴۴۴۴۴ ۳۴۰۴۰۰ 

۲ 
۱۳۴۵۴۴۲۴۱۵ 
۱۳۴۵۴۲۰۴۴۲ 

 اتیتثنثم کیو تفک یاراض یزیمم
 یعیاداره کل منابع طب

 لیاستان اردب
۰۰۴۴۴۴ ۱۴۰۳۳۵ 

۳ ۱۳۴۵۴۴۱۴۱۴ 
 زیدر حوزه آبخ یزداریآبخ اتیعمل یاجرا

 کشور یسدها
 یعیاداره کل منابع طب

 لیباستان ارد
۱۰۰۴۴۴۴ ۰۲۲۴۰۲۰ 

 قیحفاظت و اطفا حر گانی زاتیتجه تأمین ۱۳۴۵۴۴۵۴۴۰ ۰
 یعیاداره کل منابع طب

 لیاستان اردب
۰۵۰۴۴۴ ۱۴۰۲۵۴۴ 

۰ ۱۳۴۵۴۴۲۴۱۱ 
  یاجرا یبرا یو اعتبار یفن های کمک
 یزداریو آبخ یعیمنابع طب های طرح

 یعیاداره کل منابع طب
 لیاستان اردب

۲۴۴۴۴ ۱۴۰۳۰ 

۵ ۱۳۴۵۴۴۲۴۴۰ 
  یو اعتبار یفن های کمک

 توسع  زراعت چوب یبرا
 یعیاداره کل منابع طب

 لیاستان اردب
۱۴۴۴۴۴ ۵۲۴۳۰ 

۴ ۱۳۴۵۴۴۱۴۱۲ 
و  یزداریآبخ اتیعمل یمطالع  و اجرا

 و مرزید فادد س زیآبخ های حوزهدر  داری آبخوان
 کشور

 یعیاداره کل منابع طب
 لیاستان اردب

۱۴۲۴۴۴۴ ۰۰۴۰۰۱۵ 

۰ 
۱۳۴۵۴۴۲۴۱۴ 
۱۳۴۵۴۴۰۴۴۲ 

 یو جوامع محل ها تشکل توانمندسازیو  جیترو
 یعیمنابع طب اءیدر حفظ و اح

 یعیاداره کل منابع طب
 لیاستان اردب

۰۴۴۴۴ ۱۳۴۴۰۲ 

۲ 
۱۳۴۵۴۴۲۴۱۰ 
۱۳۴۵۴۴۳۴۴۱ 

 مراتع کشور حفاظت  پایش و کمک ب  احیاء
 یعیاداره کل منابع طب

 لیاستان اردب
۱۲۴۴۴۴ ۲۴۰۴۰۰ 

۰۸۰۰۱۱۱۰۰۰۶۰۸۴۶جمعکل:
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۱ ۱۵۴۱۴۴۰۴۴۱ 
 خطرساز  یب های سیستم جادیا

 یمارستانیب پسماندهای
 یدانشگاه علوب پزشک

 لیاستان اردب
۲۰۴۴۴ ۲۰۰۴۳ 

 ها بیمارستانفاضالب  ستمیس یو بهساز راتیتعم ۱۵۴۱۴۴۰۴۴۲ ۲
 یدانشگاه علوب پزشک

 لیاستان اردب
۲۰۴۴۴ ۲۰۰۴۳ 

۳ ۱۵۴۲۴۴۱۱۴۰ 
 یپزشک های فوریتمراکز اورژانس و  جادیا

 کشور های جادهدر  
 یدانشگاه علوب پزشک

 لیاستان اردب
۱۱۴۴۴۴ ۱۳۴۴۰۲ 

۰ ۱۵۴۲۴۴۱۱۵۳ 
هزار تخت  ۵۴ یبرا موردنیاز زاتیتجه تأمین

 کشور یها بیمارستان
 یدانشگاه علوب پزشک

 لیاستان اردب
۲۰۴۴۴ ۲۵۱۰۴ 

۰ ۱۵۴۲۴۴۱۱۵۰ 
 یپزشک نیمسکن متخصص تأمین

 صد هزار نفر ریز شهرهایدر  
 یدانشگاه علوب پزشک

 لیاستان اردب
۱۱۴۴۴۴ ۳۱۵۵۰۵ 

۵ ۱۵۴۲۴۴۱۲۰۴ 
 یدرمان یمراکز بهداشت یآمبوالنس برا دیخر
 مناطق محروب تیفادد آمبوالنس با اولو ییروستا

 یدانشگاه علوب پزشک
 لیاستان اردب

۱۱۴۴۴۴ ۱۴۰۳۳۵ 

 مرجع و اورژانس های آزمایشگاه زاتیتجه دیخر ۱۵۴۲۴۴۱۲۰۲ ۴
 یدانشگاه علوب پزشک

 لیاستان اردب
۰۴۴۴۴ ۰۴۴۲۵ 

 زیالیهمود های دستگاه دیخر ۱۵۴۲۴۴۱۲۰۴ ۰
 یدانشگاه علوب پزشک

 لیاستان اردب
۰۴۴۴۴ ۵۲۴۳۰ 

۲ ۱۵۴۲۴۴۱۲۳۰ 
  یو مراکز درمان ها بیمارستان لیتکم

 یها کمکمحل  از ها آندرصد اعتبار  ۰۴ک  
 شده باشد تأمین یمردم

 یدانشگاه علوب پزشک
 لیاستان اردب

۳۰۴۴۴۴ ۲۲۰۴۵۴۲ 

۱۴ ۱۵۴۲۴۴۱۴۴۱ 
 های تخت یکاربر رییتغ ای دیاحداث بخش جد

 یب  بخش سوختگ ازیمازاد بر ن یمارستانیب
 یدانشگاه علوب پزشک

 لیاستان اردب
۱۵۴۴۴۴ ۱۴۰۳۳۵ 

۰۱۱۰۱۱۱۰۸۰۰۰۰۸جمعکل:
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انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

 

وانپروژهعنبندیطبقهفیرد
 دستگاه

کنندهپیگیری
۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوب

۱ ۱۰۴۳۴۴۱۳۱۰ 
 آموزشی کمکو  یآموزش یفضاها یمطالع  و سامانده
 یآموزش عال مؤسساتو  ها دانشگاه

 دانشگاه 
 یلیمحقق اردب

۳۰۰۰ ۱۳۴۵ 

۲ ۱۰۴۳۴۴۱۳۴۵ 
 آموزشی کمکو  یآموزش یفضاها لیکمک ب  تکم

ک   و پژوهشی یآموزش مؤسسات و ها دانشگاه تماب نیم 
 شده باشد. تأمین نیریدرصد اعتبار آن توسط خ ۰۴

 دانشگاه 
 یلیمحقق اردب

۰۱۴۴۴۴ ۲۲۳۳۰۱ 

۳ 
۱۰۴۰۴۴۳۴۲۰ 
۱۰۴۰۴۱۰۴۴۳ 

درصد  ۰۴ک  حدادل  یپژوهش یفضاها لیکمک ب  تکم
 شده باشد. تأمین نیریخ ایمنابع  ریآن از محل سا

 دانشگاه 
 یلیمحقق اردب

۳۳۳۰۴۲ ۰۰۰۲۴۴ 

۰ ۱۰۴۳۴۴۱۳۱۳ 
  های ساختمان سازی مقاوب یطالع  و اجرام

 یمراکز آموزش عال
 دانشگاه 
 یلیمحقق اردب

۲۴۴۴۴۴ ۲۴۲۵۰۳ 

۰ ۱۰۴۳۴۴۱۲۴۰ 
ک   آموزشی کمکو  یآموزش یفضاها لیکمک ب  تکم

شده  تأمینمنابع  ریدرصد آن از محل سا ۰۴ حدادل
 باشد.

 دانشگاه 
 یلیمحقق اردب

۰۰۰۴۴۴ ۰۲۲۴۳۲ 

۵ ۱۰۴۳۴۴۱۱۰۵ 
فاخر در  های گوش خلق  تیریو مد ها زمایشگاهآ زیتجه

 یآموزش عال مؤسساتو  ها دانشگاه
 دانشگاه 
 یلیمحقق اردب

۴۳۴۰۰ ۴۴۴۰۴ 

۴ ۱۰۴۳۴۴۱۳۱۴ 
ک   ها دانشگاهسبز در  تیریمد های پروژه لیکمک ب  تکم

 باشد. یکیزیف شرفتیدرصد پ ۰۴حدادل  یدارا
 دانشگاه 
 یلیمحقق اردب

۰۲۴۴۴۴ ۰۳۴۱۰۴ 

 ها دانشگاه یسامانده های طرح یاجرا ۱۰۴۳۴۴۱۳۱۲ ۰
 دانشگاه 
 یلیمحقق اردب

۴۰۴۴۴۴ ۰۳۰۰ 

۶۶۴۰۸۰۰۰۰۰۶۸۸۱جمعکل:
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 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۴۴۳۴۵۴۴۲۲ 
۱۴۴۳۴۰۲۴۱۵ 

 یهنر یفرهنگ های مجتمعاحداث 
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 لیاستان اردب یاسالم
۱۰۰۲۴۴ ۲۱۳۰۴۰ 

۲ 
۱۴۴۳۴۵۴۴۰۴ 
۱۴۴۳۴۰۲۴۲۰ 

 یو هنر یفرهنگ یفن زاتیتجه ریتعم ل یتکم
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 لیاستان اردب یاسالم
۵۰۴۴۴۴ ۱۴۰۵۴۱۵ 

۳ 
۱۴۴۳۴۵۴۴۴۲ 
۱۴۴۳۴۰۲۴۲۲ 

و  یو هنر یفرهنگ تماب نیم  های پروژه لیتکم
از محل  ها آنک  چهل درصد اعتبار  یمساجد

 شده باشد تأمین یمردم های کمک

کل فرهنگ و ارشاد اداره 
 لیاستان اردب یاسالم

۲۴۴۴۴ ۱۴۰۳۰ 

۰ 
۱۴۴۳۴۵۴۴۲۴ 
۱۴۴۳۴۰۲۴۳۰ 

  یهنر یمجتمع فرهنگ ۱۰مطالع  و احداث 
 ها استاندر مراکز 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 لیاستان اردب یاسالم

۱۰۲۴۴۴۴ ۲۵۴۴۴۲۰ 

۰ 
۱۴۴۳۴۵۴۴۰۵ 
۱۴۴۳۴۰۲۴۲۳ 

 یو هنر یمراکز فرهنگ زیو تجه لیاحداث  تکم
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 لیاستان اردب یسالما
۲۰۴۴۴۴ ۲۲۵۳۴۱ 

۵ 
۱۴۴۳۴۵۴۴۱۱ 
۱۴۴۳۴۰۲۴۳۰ 

 های پروژه یبرا یو اعتبار یفن های کمک
 در سطح کشور یفرهنگ

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 لیاستان اردب یاسالم

۱ ۱ 

۴ ۱۴۴۳۴۵۴۴۰۲ 
 آالت ماشینتجهیزات و  تأمینتعمیرات اساسی و 

 های دستگاهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
 تابع

ه کل فرهنگ و ارشاد ادار
 لیاستان اردب یاسالم

۵۱۰۵۴۴ ۴۲۴۲۰۵ 

۰۰۶۶۸۱۰۰۸۴۸۶۰۰جمعکل:
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23 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۴۴۱۴۴۳۴۴۰ 
۱۴۴۱۴۲۰۴۴۲ 

و  یمدارس حوزو یو نوساز یکمک ب  بازساز
 ینیعلوب د

  یعلم های حوزه
 لیاستان اردب 

۰۴۰۰۱۵۴ ۵۲۴۳۰۰ 

۲ 
۱۴۴۱۴۴۳۴۴۲ 
۱۴۴۱۴۰۳۴۴۱ 

و  یمدارس حوزو یو نوساز یکمک ب  بازساز
 خواهران ینیعلوب د

  یعلم های حوزه
 لیاستان اردب 

۵۵۲۰۴۴ ۰۴۱۵۰۴ 

۰۴۰۱۰۶۱۰۰۶۸۱۶۰جمعکل:

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۴۴۳۴۵۴۴۳۰ 
۱۴۴۳۴۱۳۴۴۲ 

 نابگم یحرب شهدا یاحداث و سامانده
 در سراسر کشور 

 های ارزشحفظ آثار و  ادیبن
 لیدفاع مقدس استان اردب

۲۴۴۴۴ ۱۴۰۵۴۴ 

۲ 
۱۴۴۳۴۵۴۴۲۰ 
۱۴۴۰۴۴۴۴۴۲ 

ک   ییها استاناحداث موزه دفاع مقدس در 
 موزه هستند نیفادد ا

 های ارزشحفظ آثار و  ادیبن
 لیدفاع مقدس استان اردب

۳۰۰۰۴۴ ۱۱۰۳۰۴۲ 

۰۱۰۰۱۱۰۶۰۸۱۱۶جمعکل:
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 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۴۴۲۴۴۱۴۴۰ 
۱۴۴۲۴۴۰۴۱۵ 

 (ها استاندر سطح کشور ) یورزش یاحداث فضاها
اداره کل ورزش و جوانان 

 لیاستان اردب
۲۰۲۵۴۴۴ ۲۱۱۲۱۴۵ 

۲ 
۱۴۴۲۴۴۱۴۴۳ 
۱۴۴۲۴۴۰۴۱۰ 

 ییروستا یورزش های زمین زیاحداث و تجه
اداره کل ورزش و جوانان 

 لیاستان اردب
۰۴۴۴۴۴ ۰۴۲۰۰۴ 

۳ 
۱۴۴۲۴۴۱۴۴۰ 
۱۴۴۲۴۴۰۴۲۴ 

  تأسیسات اندازی راهو  زاتیتجه
 و موجود برداری بهره در حالملی  یو اماکن ورزش

اداره کل ورزش و جوانان 
 لیاستان اردب

۱۴۴۴۴۴ ۲۰۴۵۰۰ 

۰ 
۱۴۴۲۴۴۱۴۴۲ 
۱۴۴۲۴۴۰۴۲۰ 

 غیردولتیب  بخش  یو اعتبار یفن های کمک
اداره کل ورزش و جوانان 

 لیاستان اردب
۱۰۴۴۴۴ ۰۴۱۵۰ 

۰ 
۱۴۴۲۴۴۱۴۲۴ 
۱۴۴۲۴۴۰۴۱۴ 

 تیدر سطح کشور با اولو یورزش یاحداث فضاها
 یکمتر برخوردار از متوسط کشور های شهرستان

اداره کل ورزش و جوانان 
 لیاستان اردب

۰۴۴۴۴۴ ۱۰۲۲۲۴۲ 

۵ 
۱۴۴۲۴۴۱۴۲۰ 
۱۴۴۲۴۴۰۴۲۳ 

  یورزش تماب نیم  های پروژه لیتکم
 در سطح کشور

اداره کل ورزش و جوانان 
 لیاستان اردب

۰۰۴۴۴۴ ۱۰۲۲۰۲۴ 

۴ 
۱۴۴۲۴۴۱۴۱۱ 
۱۴۴۲۴۴۰۴۲۵ 

 یورزش یفضاها زیتوسع  و تجه
 انینایو ناب نیجانبازان  معلول 

اداره کل ورزش و جوانان 
 لیاستان اردب

۴۰۰۰۴ ۱۴۰۳۳۵ 

۰ ۱۴۴۲۴۴۱۴۲۲ 
 آالت ماشینتجهیزات و  تأمینتعمیرات اساسی و 

 تابع های دستگاهوزارت ورزش و جوانان و 
اداره کل ورزش و جوانان 

 لیاستان اردب
۲۰۴۴۴ ۱۰۰۱۰۵ 

۰۱۰۱۰۰۱۶۴۰۰۰۰۶جمعکل:
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انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۰۴۱۴۱۴۴۴۱ 
 ن یزم دیخر یبرا یو اعتبار یفن های کمک

 یردولتیمدارس غ راتیساختمان و تعم
اداره کل آموزش و پرورش 

 لیاستان اردب
۰۴۴۴۴۴ ۳۵۵۱۴۵ 

۲ ۱۰۴۱۴۴۱۴۴۲ 
  یجاریمدارس است دیخر

 ودمعی دلعو عرص  مدارس 
اداره کل آموزش و پرورش 

 لیاستان اردب
۱۰۴۴۴۴ ۲۵۱۰۴۰ 

۳ ۱۰۴۱۴۴۱۴۴۴ 
آالت  تجهیزات و ماشین تأمینتعمیرات اساسی و 

 تابع های دستگاهوزارت آموزش و پرورش و 
اداره کل آموزش و پرورش 

 لیاستان اردب
۲۰۰۲۳۲۵ ۲۲۲۰۱۴۲ 

۰۰۱۸۰۸۶۰۶۶۰۴۰۸جمعکل:

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۴۴۱۴۴۴۴۱۴ 
 آالت نیو ماش زاتیتجه تأمینو  ات اساسیریتعم

 تابع های دستگاهسازمان تبلیغات اسالمی و 
 غاتیتبل یهماهنگ یشورا

 لیاستان اردب یاسالم
۰۴۴۲۲۴ ۳۰۲۴۲۴ 

۰۴۴۸۶۱۰۸۶۴۸۴جمعکل:

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

 یعموم های کتابخان  زیو تجه روزآمدسازی ۱۴۴۳۴۵۴۴۲۰ ۱
 های کتابخان اداره کل 

 لیاستان اردب یعموم
۳۰۲۲۰۴ ۰۲۰۳۴۵ 

۰۰۸۶۰۱۰۶۰۰۴۶جمعکل:
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۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۴۴۲۴۰۲۴۴۲ 
 آالت نیو ماش زاتیتجه تأمینو  ات اساسیریتعم

 تابع های دستگاهوزارت دادگستری و 
دادگستری  بازرسی 
 تعزیرات حکومتی

۰۱۰۴۴۴ ۰۳۵۴۴۰ 

۰۰۸۱۱۱۰۰۶۴۱۰جمعکل:

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۰۴۱۴۱۱۴۴۵ 
۱۰۴۱۴۲۴۴۴۳ 

و  راستانداردیمدارس غ یو بازساز بیتخر
 مدارس بدون استحکاب سازی مقاوب

و  توسع   یاداره کل نوساز
 لیمدارس استان اردب زیتجه

۰۳۴۴۴۴۴ ۵۴۲۴۴۴۴ 

۲ 
۱۰۴۲۴۱۲۴۴۲ 
۱۰۴۲۴۱۵۴۴۱ 

 انیمراکز دانشگاه فرهنگ زیاحداث و تجه
و  توسع   یاداره کل نوساز

 لیمدارس استان اردب زیتجه
۰۴۴۴۴۴ ۵۱۲۴۴۰ 

۳ 
۱۰۴۱۴۰۰۴۴۲ 
۱۰۴۱۴۲۴۴۴۴ 

  زاتیتجه تأمینکمک ب  
 مدارس مناطق محروب یکالس

و  توسع   یاداره کل نوساز
 لیمدارس استان اردب زیتجه

۲۴۴۴۴۴۴ ۰۴۰۳۴۰۰ 

۰ 
۱۰۴۱۴۱۱۴۴۰ 
۱۰۴۱۴۲۴۴۴۲ 

 یپرورش  یآموزش یفضاها زیتجه ل یتکم
 یو استان یمل یرزشو 

و  توسع   یاداره کل نوساز
 لیمدارس استان اردب زیتجه

۴۴۴۴۴۴۴ ۴۰۱۰۱۱۲ 

۰ 
۱۰۴۱۴۱۱۴۴۴ 
۱۰۴۱۴۲۴۴۴۲ 

و  یشیگرما های سیستم ریو تعم تأمین
 آموزشی کمکو  یآموزش زاتیو تجه یشیسرما

 ها هنرستانمدارس و 

و  توسع   یاداره کل نوساز
 لیمدارس استان اردب زیتجه

۱۴۴۴۴۴۴ ۲۵۴۴۴۴ 

۰۰۸۱۱۱۱۱۶۰۰۴۱۶۱۸جمعکل:
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27 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

 آزاد های آموزشگاهب   و اعتباری یفن های کمک ۱۰۴۲۴۴۰۴۴۱ ۱
و  یاداره کل آموزش فن

 لیاستان اردب ای حرف 
۴ ۲۱۴۲۲۴ 

۱۶۰۴۸۶۱جمعکل:

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۲۴۳۴۰۵۴۴۰ 
 لیتکم  ینگهدار ر یتوسع   تعم جاد یا
 و تفریحی یفرهنگ  یاماکن ورزش زیو تجه 

اداره کل تعاون  کار و رفاه 
 لیاستان اردب یاجتماع

۳۰۴۴۴۴ ۳۰۳۰۳۲ 

۲ ۱۲۴۳۴۰۵۴۱۰ 
 آالت نیو ماش زاتیتجه تأمینو  یاساس راتیتعم

 تعاون  کار و رفاه اجتماعیوزارت 
 تابع های دستگاهو  

اداره کل تعاون  کار و رفاه 
 لیاردب استان یاجتماع

۱۰۴۴۴ ۲۵۱۰۴ 

۳ ۱۲۴۳۴۰۵۴۴۱ 
 ورزشی  فرهنگی های مجموع احداث و تجهیز 
 و رفاهی کارگران 

اداره کل تعاون  کار و رفاه 
 لیاستان اردب یاجتماع

۱۲۰۴۴۴ ۳۲۵۵۴۲ 

۰۸۸۱۱۱۸۱۶۰۶۰جمعکل:
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28 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۲۴۳۴۴۱۴۴۱ 
  یاساس راتیتعم

 آالت ماشینو  زاتیتجه تأمینو 
امداد اماب  ت یاداره کل کم

 لیره( استان اردب) ینیخم
۰۴۴۴۴ ۴۰۰۰۱ 

۸۱۱۱۱۴۸۰۰۰جمعکل:

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۲۴۱۴۴۰۴۴۱ 
  یاساس راتیتعم

 آالت ینماشو  زاتیتجه تأمینو 
 احمر هالل تیجمع
 لیاستان اردب 

۰۰۴۴۴ ۵۲۴۳۰ 

۰۰۱۱۱۶۸۴۰۰جمعکل:

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۲۴۱۴۱۲۴۲۲ 
۱۲۴۱۴۱۰۴۴۲ 

 زاتیتجه تأمینو  یاساس راتیتعم
 )استان و ستاد( آالت ماشینو  

 ۰۰۴۰۰۰ ۰۲۴۴۴۴ یعدالت ادار وانید

۰۶۱۱۱۱۰۰۱۰۰۸کل:جمع
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29 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

 ۲۴۲۴۰۰ ۳۴۴۴۴۴ لیکل استان اردب یدادگستر خانواده ییاحداث مجتمع دضا ۱۲۴۱۴۱۲۴۴۰ ۱

 ۱۲۲۴۳۰۲ ۱۲۴۴۴۴۴ لیکل استان اردب یدادگستر ییمجتمع دضا ۳۵ زیاحداث و تجه ۱۲۴۱۴۱۲۴۴۰ ۲

۳ ۱۲۴۱۴۱۲۴۲۴ 
و  زاتیتجه تأمینو  یاساس راتیتعم
 تابع های دستگاهدوه دضائی  و  آالت نیماش

 ۵۲۲۰۲۰۴ ۳۰۰۲۴۴۴ لیکل استان اردب یدادگستر

 ۱۲۴۴۰۲۴ ۱۴۴۴۴۴۴ لیکل استان اردب یدادگستر یدادگاه عموم ۲۰۵ زیاحداث و تجه د یخر ۱۲۴۱۴۱۲۴۴۰ ۰

۶۱۰۸۱۱۱۸۸۶۸۰۶۴جمعکل:

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهندیبطبقهفیرد

۱ ۱۴۴۳۴۴۱۴۱۰ 
و  زاتیتجه تأمینو  یاساس راتیتعم
 امور ادتصادی و داراییوزارت  آالت نیماش

 تابع های دستگاهو  

و  یاداره کل امور ادتصاد
 لیاستان اردب ییدارا

۲۰۳۰۰۴ ۲۲۱۳۲۲ 

۸۸۰۰۰۱۸۸۰۰۸۶جمعکل:
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31 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

 یدانون یواحد پزشک ۱۲۰ زیاحداث و تجه ۱۲۴۱۴۴۰۴۴۲ ۱
 یدانون یاداره کل پزشک
 لیاستان اردب

۲۴۴۴۴۴ ۱۱۵۴۰۲۲ 

۸۱۱۱۱۱۰۰۶۱۰۸۶جمعکل:

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

 ندامتگاه ۰۲مطالع  و احداث  ۱۲۴۱۴۴۰۴۴۰ ۱
و اددامات  ها زنداناداره کل 

 لیاستان اردب یتیو ترب تأمینی
۲۳۴۴۴۴۴ ۲۴۰۰۴۲۲ 

 مودت های بازداشتگاهمطالع  و احداث  ۱۲۴۱۴۴۰۴۱۲ ۲
و اددامات  ها زنداناداره کل 

 لیاستان اردب یتیو ترب تأمینی
۰۴۴۴۴۴ ۰۴۳۵۰۳ 

۰۰۱۱۱۱۱۰۰۰۸۰۴۰جمعکل:

 
۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۳۴۱۴۲۴۴۴۳ 
 تأمینو  یاساس راتیتعمخرید  تکمیل  

 آالت ماشینو  زاتیتجه
استان  بازرسیاداره کل 

 لیاردب
۰۲۴۴۴۴ ۰۱۰۰۴۵ 

۰۶۱۱۱۱۰۰۸۰۱۶جمعکل:
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30 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبندهکنپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۲۴۱۴۱۴۴۴۲ 
۱۲۴۱۴۴۲۴۴۱ 

 ساختمان  ۱۵۲ دیاحداث و خر
 ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و 
 لیامالک استان اردب

۵۴۴۴۴۴ ۵۱۵۱۴۵ 

۲ 
۱۲۴۱۴۱۴۴۴۰ 
۱۲۴۱۴۴۲۴۴۳ 

  ۰۱و احداث  ها ساختمان لیتکم
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور یواحد ادار

اداره کل ثبت اسناد و 
 لین اردبامالک استا

۵۴۴۴ ۵۴۱۴ 

۳ 
۱۲۴۱۴۱۴۴۴۰ 
۱۲۴۱۴۴۲۴۴۰ 

 های ساختمانو احداث و توسع   دیخر
 ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و 
 لیامالک استان اردب

۴۰۴۴۴۴ ۴۰۰۰۱۲ 

۰۰۰۶۱۱۱۰۰۱۶۶۸۸جمعکل:

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ ۱۴۴۳۴۴۱۴۱۰ 
 آالت نیو ماش زاتیتجه تأمینو  یاساس اتریتعم

 وزارت امور ادتصادی و دارایی
 تابع های دستگاهو  

 یاتیاداره کل امور مال
 لیاستان اردب

۲۰۳۰۰۴ ۲۲۱۳۲۲ 

۲ ۱۴۴۳۴۴۱۴۱۱ 
 موردنیاز های ساختمان لیو تکم تأمین

 سازمان امور مالیاتی
 یاتیاداره کل امور مال
 لیاستان اردب

۰۲۴۴۴۴ ۰۲۰۴۲۵ 

۰۸۱۰۰۰۱۰۸۰۸۰۸۸جمعکل:
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رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه


فیرد

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقه

۱ ۱۱۴۲۴۱۰۴۲۲ 
آالت  تجهیزات و ماشین تأمینتعمیرات اساسی و 

 فرماندهی کل نیروی انتظامی ایران
 تابع های دستگاهو  

 یانتظام یروین یفرمانده
 لیاستان اردب

۲۲۴۱۴۴ ۲۲۰۳۵۳ 

۲ 
۱۱۴۲۴۱۰۴۲۱ 
۱۱۴۲۴۱۰۴۴۱ 

 یمرز های پاسگاه و ها هنگ احداث
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۰۰۴۴۴۴ ۵۱۴۱۴۵ 

۳ ۱۱۴۲۴۱۰۴۴۲ 
   یاداره آگاه ۱۰احداث 

 نگاری انگشتو  تیهو صیتشخ
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۴۰۴۴۴ ۴۰۲۰۴ 

 یعموم وظیف  نظابادارات  زیاحداث و تجه ۱۱۴۲۴۱۰۴۴۴ ۰
 یانتظام یروین یاندهفرم

 لیاستان اردب
۱۵۴۴۴ ۱۴۴۴۴ 

 ناجا یمنازل سازمان یو بازساز تأمین ۱۱۴۲۴۱۰۴۴۰ ۰
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۲۱۴۴۴۴ ۲۱۰۰۰۱ 

 استان و شهرستان ستادهایاحداث  ۱۱۴۲۴۱۰۴۴۲ ۵
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۰۴۴۴۴۴ ۰۴۱۳۱۵ 

 استان( ۳۱ب  اماکن ناجا ) سانیگازر ۱۴۴۲۴۱۰۴۱۴ ۴
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۲۴۴۴۴ ۲۱۴۲۲ 

 فتا در سراسر کشور سیساختمان پل ۳۳احداث  ۱۱۴۲۴۱۰۴۱۱ ۰
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۱۱۴۴۴۴ ۲۴۰۰۰۰ 

۲ ۱۱۴۲۴۱۰۴۱۲ 
 یتخصص زاتیتجه تأمینو  ها ساختماناحداث 

 ورکش یبازرس یها ایستگاه
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۱۴۴۴۴۴ ۱۴۴۰۰۲ 

 یانتظام های پاسگاهاحداث  ۱۱۴۲۴۱۰۴۱۰ ۱۴
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۲۲۰۲۰۰ ۵۲۴۰۰۴ 

 یکالنتر ۰۴۴احداث  ۱۱۴۲۴۱۰۴۱۰ ۱۱
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۰۲۴۴۴۴۴ ۵۵۰۱۵۳۰ 
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رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه


فیرد

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقه

 ویژه یها یگاناحداث  ۱۱۴۲۴۱۰۴۴۳ ۱۲
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۲۴۴۴۴۴ ۲۴۴۲۲۱ 

۱۳ ۱۱۴۲۴۱۰۴۴۰ 
احداث و بازسازی مراکز آموزشی  فرهنگی 

 رزشی ناجاو
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۱۰۴۴۴ ۰۴۱۵۰۴ 

۱۰ ۱۱۴۲۴۱۰۴۴۵ 
پلیس اطالعات و امنیت و  های ساختماناحداث 

 ادارات گذرنام  ناجا
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۳۰۴۴۴۴ ۳۳۲۲۰۰ 

۱۰ 
۱۴۴۲۱۲۵۴۴۱ 
۱۱۴۲۴۴۳۴۴۰ 

 احداث و تجهیز مراکز راهنمایی و رانندگی
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۰۰۴۴۴ ۰۰۳۲۴ 

۱۵ 
۱۴۴۲۴۲۳۴۴۲ 
۱۱۴۲۴۱۰۴۴۴ 

 عمومی وظیف  نظاباحداث و تجهیز ادارات 
 یانتظام یروین یفرمانده

 لیاستان اردب
۱۴۴۴۴ ۱۴۰۳۰ 

 ۰۰۱۰۸۴۰۱ ۸۶۴۴۱۰۰جمعکل:  

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۲۴۳۴۰۵۴۱۴ 
۱۲۴۳۴۴۰۴۴۱ 

 بخشی توانو  یورزش یمراکز فرهنگ
  بنیاد شهیداداره کل 

 لیاستان اردب ثارگرانیو امور ا
۲۰۴۴۴۴ ۴۴۵۴۲۵ 

۶۰۱۱۱۱۴۴۶۱۶۶جمعکل:

 



 (1۰۴1سال  قانون بودجه 1پیوست شماره ) ای ملی عام های سرمایه های تملک دارائی طرحاعتبار 

34 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۱۴۲۴۴۱۴۴۲ 
۱۴۴۲۴۱۳۴۴۱ 

 یبرگزار زاتیتجه تأمین
 زهیانتخابات مکان 

 ۲۲۵۲۰ ۳۴۴۴۴ لیاردب یاستاندار

۲ 
۱۱۴۲۴۴۱۴۴۵ 
۱۴۴۲۴۱۳۴۴۲ 

 ۱۲۱۴۴۴ ۱۲۴۴۴۴ لیاردب یاستاندار یو انتظام یتیامن  یبن تیتقو

۳ 
۱۱۴۲۴۴۱۴۴۴ 
۱۴۴۲۴۱۳۴۴۳ 

 و کنترل و انسداد  تیتقو
 شرق اولویتکشور با  یمرزها

 ۱۵۰۵۱۲۲ ۱۵۰۴۴۴۴ لیاردب یاستاندار

۰ 
۱۱۴۲۴۴۱۴۴۰ 
۱۴۴۲۴۱۳۴۴۰ 

  آوری جمعمراکز  جادیکمک ب  ا
 انیمتکد یو سامانده

 ۰۴۴۳ ۰۴۴۴ لیاردب یاستاندار

۰ 
۱۱۴۲۴۴۱۴۴۲ 
۱۴۴۲۴۱۳۴۴۰ 

 سازی مقاوب یمطالع  و اجرا
 نشانی آتشو  یامدادرسانمراکز  

 ۰۴۴۳ ۰۴۴۴ لیاردب یاستاندار

۵ 
۱۱۴۲۴۴۱۴۴۰ 
۱۴۴۲۴۱۳۴۴۵ 

 ۲۰۱۴۰۴ ۲۰۴۴۴۴ لیاردب یاستاندار ها استانداریاحداث ساختمان 

۴ 
۱۱۴۲۴۴۱۴۴۰ 
۱۴۴۲۴۱۳۴۴۴ 

  ها استانداری استانداردسازی
 ها بخشداریو  ها فرمانداری

 ۵۴۱۰۰ ۵۴۴۴۴ لیاردب یاستاندار

۰ 
۱۱۴۲۴۴۱۴۴۱ 
۱۴۴۲۴۱۳۴۴۲ 

 ۱۱۰۰۴۲ ۱۱۴۴۴۴ لیاردب یاستاندار یمرز های راه لیتکم

۲ ۱۱۴۲۴۴۱۴۱۴ 
و  زاتیتجه تأمینو  یاساس راتیتعم

 وزارت کشور آالت ماشین
 تابع های دستگاهو  

)ستاد مبارزه با  لیاردب یاستاندار
 داچاق کاال و ارز(

۰۲۴۲۴۰ ۰۰۱۰۰۲ 
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انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱۴ ۱۰۴۲۴۴۱۴۴۲ 
 نشانی آتش یو سامانده زیتجه
 و نجات یمنیخدمات ا و 

)سازمان امور  لیاردب یاستاندار
 کشور( های دهیاریو  ها شهرداری

۳۳۰۴۴۴ ۳۰۰۱۴۴ 

۱۱ ۱۰۴۲۴۴۲۴۱۰ 
 یکمک ب  توسع  و نوساز

 یعموم ونقل حملناوگان  
)سازمان امور  لیاردب یاستاندار
 کشور( های دهیاریو  ها شهرداری

۱۰۲۰۰۳۳ ۰۴۴۴۴۴۴ 

۱۲ ۱۰۴۳۴۴۳۴۴۲ 
 ارکت در احداث مطالع  و مش

 یسبز شهر یفضا یاریشبک  آب
)سازمان امور  لیاردب یاستاندار
 کشور( های دهیاریو  ها شهرداری

۰۳۵۴۴ ۰۴۲۰۲ 

۰۴۱۸۶۰۸۸۶۸۸۰۸۰جمعکل:

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

 هوشمند یصدور کارت مل ۱۴۴۲۴۳۴۴۴۰ ۱
 احوال بتثاداره کل 

 لیاستان اردب 
۴۰۴۴۴ ۴۰۴۲۳ 

۴۰۱۱۱۴۰۱۸۰جمعکل:

 

 

 

 



 (1۰۴1سال  قانون بودجه 1پیوست شماره ) ای ملی عام های سرمایه های تملک دارائی طرحاعتبار 

36 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۴۴۰۴۰۲۴۴۱ 
۱۴۴۰۴۴۴۴۴۵ 

 ییویراد های شبک پوشش  لیو تکم شیافزا
 یو استان ی.اب سراسریا

  یمایاداره کل صدا و س
 لیمرکز اردب

۰۴۴۴۴ ۱۴۰۵۴۲ 

۲ 
۱۴۴۰۴۰۴۴۴۳ 
۱۴۴۰۴۴۴۴۴۴ 

 یونیزیتلو های شبک پوشش  شیو افزا جادیا
 در نقاط فادد پوشش

  یمایاداره کل صدا و س
 لیمرکز اردب

۳۲۴۴۴۴ ۰۲۴۱۲۳ 

۳ 
۱۴۴۰۴۰۴۴۴۲ 
۱۴۴۰۴۴۴۴۴۰ 

 دیو توسع  مراکز تول جادیا
 و پخش در سراسر کشور 

 یمایاداره کل صدا و س
 لیمرکز اردب 

۲۲۱۱۴۴۴ ۱۰۳۳۰۲۰ 

۰ 
۱۴۴۰۴۰۴۴۴۰ 
۱۴۴۰۴۴۴۴۱۴ 

 شرفت یپ آوری فنموجود ب   آوری فن لیتبد
 (تالیجی)آنالوگ ب  د

 یمایاداره کل صدا و س
 لیمرکز اردب 

۰۰۴۴۴۴ ۰۲۲۴۰۲ 

۰ 
۱۴۴۰۴۰۴۴۴۵ 
۱۴۴۰۴۴۴۴۱۲ 

 جایگزینی و پیشرفت  سازی تجهیزات فنی
 یمایاداره کل صدا و س

 لیمرکز اردب 
۱۴۴۴۰۴ ۲۴۲۱۴۴ 

 توسع  ارتباطات رادیویی ۱۳۴۲۴۴۰۴۴۳ ۵
 یمایاداره کل صدا و س

 لیمرکز اردب 
۲۰۴۴۴ ۰۵۲۲۰ 

۰۰۶۰۴۰۱۶۸۰۰۶۸۶جمعکل:
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انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۰۴۳۴۴۲۴۴۰ 
۱۰۴۰۴۴۲۴۴۱ 

مناطق چهارگان  تحت  اییو اح شیحفاظت  پا
 زیست حیطمسازمان حفاظت  تیریمد

 اداره کل حفاظت 
 زیست محیط

۱۴۴۴۴۴ ۵۰۰۴۰۳ 

۲ ۱۰۴۳۴۴۱۴۱۲ 
 کنترل  های سیستم جادیا
 زیست محیط های آلودگی شیو پا

 اداره کل حفاظت
 زیست محیط 

۰۴۴۴۴۴ ۵۵۰۰۰۰ 

۳ ۱۰۴۳۴۴۲۴۱۴ 
 تجهیزات یگان حفاظت تأمین

 و اطفاء حریق مناطق تحت مدیریت
 زیست محیطسازمان حفاظت 

 فاظت اداره کل ح
 زیست محیط

۱۰۰۰۴۴۴ ۲۲۰۴۲۱۰ 

۰ ۱۰۴۳۴۴۲۴۱۱ 
آالت  تجهیزات و ماشین تأمینتعمیرات اساسی و 

 تابع های دستگاهزیست و  سازمان حفاظت محیط
 اداره کل حفاظت

 زیست محیط 
۰۲۴۴۴۴ ۰۰۳۲۴۰ 

۶۰۰۸۱۱۱۰۱۱۶۸۸۱جمعکل:

 

 

۰۰۱۰مصوب۰۰۱۱مصوبکنندهپیگیریدستگاهعنوانپروژهبندیطبقهفیرد

۱ 
۱۳۴۲۴۳۰۴۴۴ 
۱۳۴۲۴۴۲۴۱۴ 

  ای منطق و توسع  متوازن  جادیا
 اطالعات یارتباطات و فناور یخدمات بخش

اداره کل ارتباطات و 
 اطالعات یفناور

۱۰۰۴۴ ۱۳۴۴۰ 

۲ 
۱۳۴۲۴۳۰۴۴۰ 
۱۳۴۲۴۴۲۴۴۳ 

کاربردی و خدمات  ها زیرساختایجاد و توسع  
 ارتباطات و فناوری اطالعات بخش

ارتباطات و  اداره کل
 اطالعات یفناور

۱۰۰۴۴ ۱۳۴۴۰ 

۶۸۱۱۱۶۶۰۰۱جمعکل:

 



 

 

 

 

 

 :دومبخش 

 

 ایسرمایههایدارائیتملکهایطرح

۱۰۴۱قانونبودجهدراستاناردبیلملی



 

 



 کل کشور 1۰۴1انون بودجه سال در ق لیاستان اردب یمل یا هیسرما ییتملک دارا یها طرح 

39 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

کلکشور۱۰۴۱بودجهسالدرقانوناستاناردبیلملیایسرمایهتملکداراییهایطرح

 

ف
دی
ر

 

بندیطبقهکد
 طرح

 نوانع
دستگاه

 کنندهپیگیری

وع
شر

ل
سا

 

ن
ایا
لپ

سا
 

عملکرد
هایسال

برنامهپنجم
 وقبلازآن

 دورانبرنامهششم

عملکرد جمعکل
۰۰۸۶هایسال

 ۰۰۸۸لغایت
 ۰۰۱۰مصوب ۰۰۱۱مصوب

بینیپیش
 بعدهایسال

۱ ۱۳۴۳۴۱۰۴۴۱ 
اتصال اردبیل و 

ب  شبک   آباد پارس
 ریلی

شرکت مادر 
ساخت  تخصصی

و توسع  
زیربناهای 

 کشور ونقل حمل

۱۳
۰۲

 

۱۰
۱۲

 

۳۲۰۱۰۱۲ ۵۰۳۳۳۲۰ ۲۴۴۴۴۴۴ ۰۰۰۱۰۴۰ ۰۵۲۱۰۲۴۳ ۴۳۰۰۰۱۲۰ 

۲ ۱۳۴۳۴۱۰۴۴۲ 
اتصال سراب و 
اردبیل ب  شبک  

 ریلی

شرکت مادر 
تخصصی ساخت 

و توسع  
زیربناهای 

 کشور ونقل حمل

۱۳
۲۱

 

۱۰
۴۰

 

۳۱۰۰ ۱۰۴۱۰۲ ۱۴۴۴۴۴ ۰۴۴۰۰۵ ۲۱۳۲۰۴۰ ۲۴۰۳۲۵۰ 

۳ ۱۳۴۳۴۱۵۴۱۴ 

احداث باند دوب 
 -اردبیل

اهر  -شهر مشکین
-شهر مشکینو 

 آباد پارس

شرکت مادر 
تخصصی ساخت 

و توسع  
زیربناهای 

 کشور ونقل حمل

۱۳
۲۱

 

۱۰
۴۰

 

۲۵۱۵۳۵ ۱۳۴۱۴۰۱ ۳۴۴۴۴۴ ۵۴۲۲۱۴ ۵۴۱۰۱۰۴ ۰۰۵۴۴۳۰ 

۰ ۱۳۴۳۴۱۵۴۴۴ 
بهسازی راه اصلی 

آستارا و ...  -نمین 
 سرچم-اردبیل

شرکت مادر 
خت تخصصی سا
و توسع  
زیربناهای 

 کشور ونقل حمل

۱۳
۴۰

 

۱۰
۴۴

 

۳۰۴۵۴۵۲ ۳۲۴۴۵۱۰ ۰۰۴۴۴۴ ۱۲۲۰۰۴۴ ۰۰۴۱۳۰۳۴ ۰۳۰۴۲۴۰۰ 
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ف
دی
ر

 

بندیطبقهکد
 طرح

 نوانع
دستگاه

 کنندهپیگیری

وع
شر

ل
سا

 

ن
ایا
لپ

سا
 

عملکرد
هایسال

برنامهپنجم
 وقبلازآن

 دورانبرنامهششم

عملکرد جمعکل
۰۰۸۶هایسال

 ۰۰۸۸لغایت
 ۰۰۱۰مصوب ۰۰۱۱مصوب

بینیپیش
 بعدهایسال

۰ ۱۳۴۳۴۱۵۱۱۲ 
احداث راه اصلی 

ابیر  -دراب  -کلور
 گیلوان -

وزارت راه و 
۱۳ شهرسازی

۰۲
 

۱۰
۴۰

 

۲۱۰۱۲ ۴۴۵۰۵۴ ۲۴۴۴۴۴ ۳۴۰۴۰۰ ۰۴۴۰۰۰۳ ۰۳۴۰۳۲۴ 

۵ ۱۳۴۳۴۱۵۱۲۲ 

احداث راه اصلی 
-میان  -نیر

 میاندوآب 
آق  -فیروزآباد

 -کند  رضوانشهر
خلخال  پونل 

اسالم و  -خلخال
 خلخال -فیروزآباد

شرکت مادر 
تخصصی ساخت 

و توسع  
زیربناهای 

 کشور ونقل حمل

۱۳
۴۲

 

۱۰
۴۳

 

۳۲۴۰۰۴۲ ۰۰۴۰۴۴ ۰۴۴۴۴۴ ۲۰۰۵۲۴ ۴۴۰۰۵۰۴ ۱۲۵۴۴۰۲۵ 

۴ ۱۳۴۳۴۱۵۱۵۴ 

بهسازی راه اصلی 
 -تبریز -آباد بستان
ایو  راهی س  -مرند

 -اوغلی  میاندوآب
-  اردبیلآذرشهر
 آباد بستان -سراب

و احداث 
کمربندی 
میاندوآب و 
 کمربندی بناب

شرکت مادر 
تخصصی ساخت 

و توسع  
زیربناهای 

 کشور ونقل حمل

۱۳
۵۴

 

۱۰
۴۴

 

۲۲۲۱۰۳۰ ۱۲۰۱۰۲۲ ۰۲۴۴۴۴ ۴۰۰۴۴۴ ۲۰۴۴۰۰۱ ۱۰۴۲۲۱۴۰ 
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انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

ف
دی
ر

 

بندیطبقهکد
 طرح

 نوانع
دستگاه

 کنندهپیگیری

وع
شر

ل
سا

 

ن
ایا
لپ

سا
 

عملکرد
هایسال

برنامهپنجم
 وقبلازآن

 دورانبرنامهششم

عملکرد جمعکل
۰۰۸۶هایسال

 ۰۰۸۸لغایت
 ۰۰۱۰مصوب ۰۰۱۱مصوب

بینیپیش
 بعدهایسال

۰ ۱۳۴۳۴۱۵۱۵۰ 

بهسازی راه اصلی 
 -خدآفرین -جلفا

 -الندوزاص
بیل   -آباد پارس

-سوار  دره آغاج
زهرا -انگوت  گرمی

 موران()

وزارت راه و 
۱۳ شهرسازی

۰۵
 

۱۰
۴۰

 

۲۵۱۲۲۰ ۰۰۲۴۱۳ ۳۳۴۴۴۴ ۳۴۰۴۰۰ ۱۰۰۱۴۰۰۱ ۱۵۲۰۲۰۰۵ 

۲ ۱۳۴۳۴۱۵۱۰۰ 

بهسازی راه اصلی 
 -رضی راهی س 

-لنگان-امیرکندی
 بیل  سوار-گرمی

وزارت راه و 
۱۳ شهرسازی

۰۰
 

۱۰
۴۲

 

۳۴۲۵۳۰ ۴۳۳۳۰۰ ۲۰۴۴۴۴ ۲۰۴۵۰۰ ۳۴۴۰۰۲۱ ۰۰۰۰۲۵۰ 

۱۴ ۱۳۴۴۴۴۳۱۲۴ 
 برداری بهرهتوسع  

از رودخان  بالهارود 
 در محدوده اردبیل

شرکت سهامی 
 ای منطق آب 

۱۳ اردبیل
۰۰

 

۱۰
۴۳

 

۱۳۴۴۲۳ ۴ ۱۱۴۴۴۴ ۰۳۰۰۰ ۱۴۴۲۱۴۵ ۱۲۰۵۰۱۳ 

۱۱ ۱۳۴۴۴۴۳۱۲۰ 
ساختمان سد 
عمارت و شبک  
 آبیاری و زهکشی

شرکت سهامی 
 ای منطق آب 

۱۳ اردبیل
۵۰

 

۱۰
۴۰

 

۰۰۰۳۳۰ ۱۲۰۴۴۴ ۰۴۴۴۴۴ ۱۵۲۰۰۱۰ ۳۵۰۵۱۰۴ ۵۰۵۱۰۲۵ 

۱۲ ۱۳۴۴۴۴۲۲۲۵ 
ساختمان شبک  
آبیاری و زهکشی 

 خدآفرین

شرکت سهامی 
 ای منطق آب 

۱۳ اردبیل
۵۲

 

۱۰
۴۳

 

۱۵۵۵۰۰۴ ۱۰۴۲۰۱ ۱۳۴۴۴۴۴ ۳۰۰۵۴۲۴ 
 

۵۰۲۰۲۰۰ 
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ف
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ر

 

بندیطبقهکد
 طرح

 نوانع
دستگاه

 کنندهپیگیری

وع
شر

ل
سا

 

ن
ایا
لپ

سا
 

عملکرد
هایسال

برنامهپنجم
 وقبلازآن

 دورانبرنامهششم

عملکرد جمعکل
۰۰۸۶هایسال

 ۰۰۸۸لغایت
 ۰۰۱۰مصوب ۰۰۱۱مصوب

بینیپیش
 بعدهایسال

۱۳ ۱۰۴۳۴۴۲۱۲۱ 
 تأسیساتایجاد 

فاضالب شهر 
 اردبیل

شرکت آب و 
۱۳ اردبیل فاضالب

۵۰
 

۱۰
۴۴

 

۰۴۴۴۵۵ ۵۴۲۰۴۴ ۳۲۰۴۴۴ ۰۴۲۰۲۰ ۵۴۰۴۵۴۴ ۴۲۵۰۲۲۴ 

۱۰ ۱۵۴۲۴۴۱۴۲۱ 
احداث بیمارستان 
آموزشی جایگزین 
 فاطمی اردبیل

سازمان مجری 
و  ها ساختمان
دولتی  تأسیسات

و عمومی  شرکت 
 مادر تخصصی

۱۳
۲۴

 

۱۰
۴۰

 

۴۴۱۰ ۱۰۰۰۰۰ ۲۳۴۴۴۴ ۰۴۱۵۰۴ ۰۴۱۰۵۲۲ ۲۳۱۳۱۴۰ 

۱۰ ۱۵۴۲۴۴۱۰۱۳ 
  بیمارستان توسع

 عصر ولی
 شهر مشکین

سازمان مجری 
و  ها ساختمان
دولتی  تأسیسات

و عمومی  شرکت 
 مادر تخصصی

۱۰
۴۱

 

۱۰
۴۰

 

۴ ۴ ۴ ۳۰۰۵۴ ۱۵۴۳۵۰۴ ۱۵۳۰۰۰۴ 

۱۵ ۱۵۴۲۴۴۱۰۰۴ 
احداث بیمارستان 

 اردبیل جایگزین

دانشگاه علوب 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی  درمانی 

 استان اردبیل

۱۰
۴۴

 

۱۰
۴۰

 

۴ ۴ ۳۴۴۴۴ ۰۳۰۰۰ ۲۲۴۰۵۴۴ ۲۲۴۰۱۰۰ 

۱۴ ۱۵۴۲۴۴۱۱۰۴ 
بهبود استاندارد 

تجهیزات 
 ها بیمارستان

دانشگاه علوب 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی  درمانی 

 استان اردبیل

۱۳
۰۰

 

۴
 

۱۴۲۴۴۲ ۳۴۰۰۴ ۱۲۱۰۴ ۲۰۰۲۲ ۴ ۲۰۴۱۰۱ 



 کل کشور 1۰۴1انون بودجه سال در ق لیاستان اردب یمل یا هیسرما ییتملک دارا یها طرح 

43 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

ف
دی
ر

 

بندیطبقهکد
 طرح

 نوانع
دستگاه

 کنندهپیگیری

وع
شر

ل
سا

 

ن
ایا
لپ

سا
 

عملکرد
هایسال

برنامهپنجم
 وقبلازآن

 دورانبرنامهششم

عملکرد جمعکل
۰۰۸۶هایسال

 ۰۰۸۸لغایت
 ۰۰۱۰مصوب ۰۰۱۱مصوب

بینیپیش
 بعدهایسال

۱۰ ۱۵۴۲۴۴۱۲۴۲ 
تعمیرات اساسی 

 ها بیمارستان

دانشگاه علوب 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی  درمانی 

 تان اردبیلاس

۱۳
۰۰

 

۴
 

۰۲۴۰۲ ۲۰۲۲۴ ۱۵۲۰۴ ۰۴۴۱۱ ۴ ۱۰۴۲۱۳ 

۱۲ ۱۵۴۲۴۴۱۳۳۲ 
بهبود استاندارد 

تجهیزات 
 ها بیمارستان

دانشگاه علوب 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی  درمانی 
 استان خلخال

۱۳
۲۰

 

۴
 

۴ ۳۴۴۴ ۲۲۴۴ ۲۲۳۳ ۴ ۰۰۳۳ 

۲۴ ۱۵۴۲۴۴۱۳۳۳ 
تعمیرات اساسی 

 ها بیمارستان

دانشگاه علوب 
ت پزشکی و خدما

بهداشتی  درمانی 
 استان خلخال

۱۳
۲۰

 

۴
 

۴ ۰۴۴۴ ۲۲۴۴ ۰۳۵۰ ۴ ۱۰۲۵۰ 

۲۱ ۱۰۴۲۴۱۴۴۱۳ 

مطالع  و احداث 
 های ورزشگاه

  الیگودرز  آباد خرب
بروجرد  شهرکرد  
اردبیل  بناب و 
 گنبدکاووس

سازمان مجری 
و  ها ساختمان
دولتی  تأسیسات

و عمومی شرکت 
 مادر تخصصی

۱۳
۴۱

 

۱۰
۴۰

 

۱۲۱۵۴۴۰ ۰۰۰۴۲۰ ۳۳۰۲۴۵ ۰۴۰۴۳۴ ۰۰۰۱۰۲۴ ۰۴۰۴۱۵۲ 
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 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

ف
دی
ر

 

بندیطبقهکد
 طرح

 نوانع
دستگاه

 کنندهپیگیری

وع
شر

ل
سا

 

ن
ایا
لپ

سا
 

عملکرد
هایسال

برنامهپنجم
 وقبلازآن

 دورانبرنامهششم

عملکرد جمعکل
۰۰۸۶هایسال

 ۰۰۸۸لغایت
 ۰۰۱۰مصوب ۰۰۱۱مصوب

بینیپیش
 بعدهایسال

۲۲ ۱۴۴۲۴۴۱۴۱۲ 

مطالع   احداث و 
 های سالنتکمیل 
نفری در  ۵۴۴۴

شهرهای ساری  
تبریز  اردبیل  
سنندج  یزد  

مشهد  اصفهان  
 رشت و همدان

شرکت سهامی 
توسع  و نگهداری 
اماکن ورزشی 

 کشور

۱۳
۴۴

 

۱۰
۴۰

 

۲۲۴۴۴۵ ۲۵۵۲۴۴ ۰۴۴۴۴۴ ۰۳۰۰۰۴ ۱۰۰۵۴۴۴ ۰۲۰۵۰۲۳ 

۲۳ ۱۰۴۳۴۴۱۳۵۲ 
احداث آموزشکده 

 ای حرف فنی و 
 اردبیل

دانشگاه فنی و 
۱۳ ای حرف 

۰۴
 

۱۰
۴۳

 

۳۲۲۵۲ 
 

۲۴۴۴ ۳۰۰۵۴ 
 

۴۴۰۲۲ 

۲۰ ۱۰۴۳۴۴۱۴۳۴ 

تعمیرات اساسی  
خرید تجهیزات و 

و  سازی محوط 
 زیربنایی تأسیسات

دانشگاه محقق 
۱۳ اردبیلی

۴۵
 

۴
 

۱۵۴۰۰۵ 
 

۲۳۰۱۵ ۱۰۰۰۱۳ 
 

۰۰۲۳۴۰ 

۲۰ ۱۰۴۳۴۴۱۱۰۰ 
تجهیز  احداث و

دانشکده ادبیات و 
 علوب انسانی

دانشگاه محقق 
۱۳ اردبیلی

۲۱
 

۱۰
۴۱

 
۲۳۲۲۱ ۲۱۰۳۳ ۰۰۴۴۴ ۲۵۴۴۴ ۴ ۲۰۰۴۰۰ 

۲۵ ۱۰۴۳۴۴۱۰۰۱ 

تعمیرات اساسی و 
تجهیزات و  تأمین

 آالت ماشین
 های برنام )اجرای 

 آموزشی(

دانشگاه علوب 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی  درمانی 

 استان اردبیل

۱۳
۴۵

 

۴
 

۲۴۵۴۴ 
 

۱۵۰۲ ۲۱۳۰ 
 

۲۰۰۰۰ 
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انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

ف
دی
ر

 

بندیطبقهکد
 طرح

 نوانع
دستگاه

 کنندهپیگیری

وع
شر

ل
سا

 

ن
ایا
لپ

سا
 

عملکرد
هایسال

برنامهپنجم
 وقبلازآن

 دورانبرنامهششم

عملکرد جمعکل
۰۰۸۶هایسال

 ۰۰۸۸لغایت
 ۰۰۱۰مصوب ۰۰۱۱مصوب

بینیپیش
 بعدهایسال

۲۴ ۱۰۴۳۴۴۱۰۰۲ 
فضاهای  تأمین

آموزشی و 
 آموزشی کمک

دانشگاه علوب 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی  درمانی 

 استان اردبیل

۱۳
۰۱

 

۱۰
۴۰

 

۱۴۴۵۵۴ ۱۵۴۰۰۵ ۲۴۴۴۴ ۲۱۰۲۵ ۲۰۰۱۵۵۴ ۳۴۳۱۴۴۲ 

۲۰ ۱۰۴۳۴۴۱۳۴۴ 

و تعمیرات اساسی 
تجهیزات و  خرید

 آالت ماشین
 های برنام )اجرای 

 آموزشی(

نشگاه علوب دا
پزشکی و خدمات 
بهداشتی  درمانی 
 استان خلخال

۱۳
۲۰

 

۴
 

۴ 
 

۲۰۲۰ ۳۱۱۰ 
 

۰۰۰۳ 

۲۲ ۱۰۴۰۴۰۲۴۰۴ 
فضای  تأمین

 پژوهشی و فناوری
پارک علم و 

۱۳ فناوری
۲۴

 

۱۰
۴۳

 

۴ ۲۲۵۴۴ ۰۴۴۴۴ ۰۴۱۵۰ ۰۴۲۲۴۴ ۵۰۰۲۵۰ 

۳۴ ۱۳۴۳۴۱۵۱۳۰ 
احداث کنارگذر 

 اردبیل
وزارت راه و 
۱۳ شهرسازی

۲۱
 ۱۰

۴۰
 

۱۰۰۳۱۵ ۰۵۰۲۰ ۵۴۴۴۴ ۴۰۰۰۱ ۰۱۰۳۰۴۵ ۰۰۲۰۴۴۱ 

۳۱ ۱۳۴۳۴۱۵۱۲۴ 
بهسازی راه اصلی 

خلخال کوثر ب  
 کوثر ب  پروچ()

وزارت راه و 
۱۳ شهرسازی

۲۱
 ۱۰

۴۲
 

۱۰۱۱۰ ۲۰۰۲۰ ۰۰۴۴۴ ۵۲۴۳۰ ۵۳۴۵۵۰ ۰۰۰۲۰۲ 
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 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

ف
دی
ر

 

بندیطبقهکد
 طرح

 نوانع
دستگاه

 کنندهپیگیری

وع
شر

ل
سا

 

ن
ایا
لپ

سا
 

عملکرد
هایسال

برنامهپنجم
 وقبلازآن

 دورانبرنامهششم

عملکرد جمعکل
۰۰۸۶هایسال

 ۰۰۸۸لغایت
 ۰۰۱۰مصوب ۰۰۱۱مصوب

بینیپیش
 بعدهایسال

۳۲ ۱۳۴۵۴۱۲۴۲۵ 
ساختمان شبک  
فرعی آبیاری و 
 زهکشی مغان

وزارت جهاد 
۱۳ کشاورزی

۵۰
 ۱۰

۴۲
 

۴۳۲۰۴۰ ۱۴۳۳۱۰ ۳۰۴۴۴ ۳۰۰۵۴ ۲۱۱۰۵۱ ۱۱۲۰۰۰۴ 

۳۳ ۱۳۴۴۴۴۲۴۲۴ 
ب  شهر  رسانی آب

 اردبیل

شرکت سهامی 
 ای منطق آب 

۱۳ اردبیل
۰۱

 ۱۰
۴۱

 

۰۴۲۲۲۰ ۰۵۰۰۲۴ ۱۰۴۴۴ ۲۱۴۲۲۴ ۴ ۱۵۴۱۴۳۰ 

۳۰ ۱۳۴۴۴۴۲۴۴۲ 
ب  شهر  رسانی آب

 شهر مشکین

شرکت سهامی 
 ای منطق آب 

۱۳ اردبیل
۵۲

 ۱۰
۴۳

 

۲۰۳۴۰۴ ۱۳۵۴۰۰ ۱۴۴۴۴۴ ۱۴۰۳۳۵ ۱۲۴۲۳۲۰ ۱۲۵۵۰۰۱ 

۳۰ ۱۳۴۴۴۴۲۱۵۳ 
ساختمان شبک  
آبیاری و زهکشی 

 سبالن

شرکت سهامی 
 ای منطق آب 

۱۳ اردبیل
۵۰

 ۱۰
۴۰

 

۰۰۳۴۴۳ ۱۵۲۰۲۴ ۱۴۴۴۴۴ ۱۳۴۴۰۲ ۳۵۱۲۰۰۵ ۰۰۰۲۰۴۱ 

۳۵ ۱۳۴۴۴۴۲۱۰۲ 
 ساختمان شبک 

آبیاری و زهکشی 
 عمارت

شرکت سهامی 
 ای منطق آب 

۱۳ اردبیل
۵۰

 ۱۰
۴۰

 
۱۰۰۴۲ ۴۰۰۰ ۱۴۴۴۴ ۰ ۰۰۰۵۵۳۲ ۰۰۰۴۳۳۴ 

۳۴ ۱۳۴۴۴۴۲۲۴۲ 

ساختمان سد 
 مخزنی گیوی و
شبک  آبیاری و 
 زهکشی گیوی

شرکت سهامی 
 ای منطق آب 

۱۳ اردبیل
۰۰

 ۱۰
۴۰

 

۲۲۳۲۴ ۳۲۵۱ ۱۲۴۴۴۴ ۰۵۵۰۲۲ ۱۴۵۴۴۲۲۲ ۱۱۳۲۴۱۴۲ 
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انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه
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 طرح

 نوانع
دستگاه

 کنندهپیگیری

وع
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لپ

سا
 

عملکرد
هایسال

برنامهپنجم
 وقبلازآن

 دورانبرنامهششم

عملکرد جمعکل
۰۰۸۶هایسال

 ۰۰۸۸لغایت
 ۰۰۱۰مصوب ۰۰۱۱مصوب

بینیپیش
 بعدهایسال

۳۰ ۱۳۴۴۴۴۳۱۴۰ 
ساختمان سد 

هشتجین و سامان  
 انتقال آب

شرکت سهامی 
 ای منطق آب 

۱۰ اردبیل
۴۴

 ۱۰
۴۰

 

۴ ۴ ۲۴۴۴۴۴ ۱۴۰۳۳۵ ۵۰۵۱۴۰ ۱۴۲۴۰۰۰ 

۳۲ ۱۳۴۴۴۴۵۴۰۲ 

عالج بخشی و 
بهسازی شبک  
آبیاری و زهکشی 

مغان و سد 
 انحرافی میل مغان

شرکت سهامی 
 ای منطق آب 

۱۳ اردبیل
۰۰

 ۱۰
۴۳

 

۰۱۲۱۴۱ ۱۳۴۲۲۰ ۰۴۴۴۴ ۰۳۰۰۰ ۱۲۱۰۴۲۳ ۱۰۰۱۴۴۳ 

۰۴ ۱۳۴۴۴۴۳۱۲۲ 
ساختمان سد و 
شبک  آبیاری و 
 زهکشی عنبران

می شرکت سها
 ای منطق آب 

۱۳ اردبیل
۲۱

 ۱۰
۴۱

 

۳۱۵۰۴ ۰۰۴۴۴ ۲۴۴۴۴۴ ۱۴۰۳۳۵ ۴ ۰۵۴۲۰۵ 

۰۱ ۱۰۴۳۴۴۲۱۴۰ 
 تأسیساتایجاد 

 فاضالب شهر
 سرعین و انگوت

شرکت آب و 
۱۳ فاضالب اردبیل

۰۴
 ۱۰

۴۲
 

۱۰۵۴۰۲ ۱۲۰۳۰۰ ۰۵۴۴۴ ۳۰۰۵۴ ۵۳۵۰۴ ۰۲۰۲۰۱ 

۰۲ ۱۰۴۳۴۴۲۱۰۱ 
 تأسیساتایجاد 

فاضالب شهر نیر و 
 نمین

شرکت آب و 
۱۳ اضالب اردبیلف

۰۴
 ۱۰

۴۰
 

۱۴۴۰۲۴ ۰۰۴۴۴ ۰۴۴۴۴ ۱۱۳۳۱۰ ۲۰۲۵۴ ۳۰۱۰۴۰ 
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 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

ف
دی
ر

 

بندیطبقهکد
 طرح

 نوانع
دستگاه

 کنندهپیگیری

وع
شر

ل
سا

 

ن
ایا
لپ

سا
 

عملکرد
هایسال

برنامهپنجم
 وقبلازآن

 دورانبرنامهششم

عملکرد جمعکل
۰۰۸۶هایسال

 ۰۰۸۸لغایت
 ۰۰۱۰مصوب ۰۰۱۱مصوب

بینیپیش
 بعدهایسال

۰۳ ۱۴۴۳۴۵۴۴۱۲ 
احداث مجتمع 

فرهنگی هنری در 
 اردبیل

وزارت فرهنگ و 
۱۳ ارشاد اسالمی

۰۴
 ۱۰

۴۰
 

۱۰۳۴۵۳ ۰۰۴۰۲ ۲۰۰۲۱ ۲۵۱۰۴۰ ۴۱۰۴۴۲ ۱۲۳۰۲۰۵ 

۰۰ ۱۰۴۳۴۴۱۱۲۲ 

تعمیرات اساسی  
خرید تجهیزات و 

و  سازی محوط 
 یربناییز تأسیسات

دانشگاه محقق 
دانشکده -اردبیلی
نوین  های فناوری

 نمین

۱۳
۰۴

 

۴ ۲۴۰۳۳ ۲۴۴۳۰ ۴۳۰۴ ۲۰۰۲ ۴ ۰۴۰۴۵ 

۰۰ ۱۰۴۳۴۴۱۲۰۳ 
تعمیرات اساسی و 
خرید تجهیزات و 

 آالت ماشین

دانشگاه محقق 
دانشکده -اردبیلی

کشاورزی و منابع 
 طبیعی مغان

۱۳
۲۲

 

۴ ۱۰۰۳۴ ۱۰۲۰۲ ۴۲۰۲ ۲۰۴۰ ۴ ۰۴۰۰۳ 

۰۵ ۱۰۴۳۴۴۱۲۰۲ 
تعمیرات اساسی و 
خرید تجهیزات و 

 آالت ماشین

دانشگاه محقق 
دانشکده -اردبیلی

کشاورزی 
 شهر مشکین

۱۳
۲۲

 

۴ ۱۰۰۳۴ ۲۲۳۲۰ ۴۰۱۱ ۱۴۰۳۴ ۴ ۰۲۱۴۲ 

۰۴ ۱۰۴۰۴۰۲۴۵۵ 
تعمیرات اساسی و 
خرید تجهیزات و 

 آالت ماشین

پارک علم و 
۱۳ فناوری اردبیل

۲۵
 

۴ ۴ ۱۰۲۴۵ ۴۴۴۴ ۱۴۰۵۲ ۴ ۳۰۵۴۰ 

 ۳۴۳۳۳۱۳۰۰ ۱۲۰۲۲۳۱۲۳ ۲۲۴۵۲۵۳۲۳ ۲۰۰۴۰۲۰ ۲۱۳۰۲۴۰۳ ۲۳۵۰۵۰۲۳ جمع کل



 

 

 

 

 

 :سومبخش 

 

ایسرمایههایدارائیتملکهایطرح

متفرقههایردیفازمحلاعتبارات

کلکشور۱۰۴۱لساقانونبودجهدر
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شماره

 بندیطبقه
 عنوان

اعتباراتتملک

 ایسرمایههایدارایی

 ۸۸۰۰۴۶۰۰۰جمعکل 

 ۰۱۸۱۱۱۱۱ کنندهپیگیریدستگاه نشدهبینیپیشاعتباراتخاصو ۰۰۱۱۱۱

 ۱۴۴۴۴۴۴۴ ریزی برنام استانداری و سازمان مدیریت و  مربوط ب  تعهدات سفرهای مقاب معظم رهبری های طرحاعتبار  ۳

 ۲۴۴۴۴۴ ریزی برنام استانداری و سازمان مدیریت و  جمهور رئیسمربوط ب  تعهدات سفرهای  های طرحاعتبار  ۰

 ۴۱۱۱۱۱۱ کنندهپیگیریدستگاه هایارانهاعتبارات ۰۶۱۱۱۱

 مسکن زیرساخت تأمین ۱
ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن 

 استان
۴۴۴۴۴۴۴ 
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 ۰۰۰۰۰۸۰۰۱ کنندهپیگیریدستگاه هزینه-زدرآمداعتباراتمتمرک ۰۰۱۱۱۱

 ۱۱۴۴۴۴۴۴ اجرایی های دستگاه اگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتیوفروش  بازپرداختاعتبار موضوع  ۳

۵ 
وابست  ب  دوه  های دستگاهاداری  های ساختمانخرید  احداث  تکمیل و تجهیز 

 دضائی 

 اجرایی های دستگاه

 ی دوه دضای زیرمجموع 
۰۰۴۴۴۴۴ 

۰ 
دانون تنظیم بخشی از مقررات  ۵۳موضوع ماده  -ای منطق شرکت سهامی آب 

 مالی دولت
 ۳۰۰۲۰۴ ای منطق شرکت آب 

۱۲ 
( دانون ساماندهی و حمایت مالی از ۰اجرایی ماده ) نام  آییناعتبار موضوع 

 تولید و عرض  مسکن
 ۱۵۲۴۴۴ اداره کل راه و شهرسازی

۱۰ 
  تماب نیم  ای سرمای  های داراییتملک  های طرحگذاری اعتبارات موضوع وا

 دولت برداری بهرهتکمیل شده و آماده 
 ۲۴۴۴۴۴ اجرایی های دستگاه

 ۱۲۵۴۴۴۴ شرکت راه و آهن شبک  ریلی های طرحتوسع  و نوسازی و تکمیل  ۱۰

۲۴ 
مصرف  سازی بهین  های طرحکمک ب   -مصرف سوخت کشور سازی بهین شرکت 

 انرژی
 ۰۰۴۴۴ اجرایی های دستگاهنداری و استا

 ۰۴۰۴۴۴۴ ریزی برنام استانداری و سازمان مدیریت و  (۲دانون الحاق ) ۵۰ب( ماده بند )اعتبارات موضوع  ۲۳

 ۵۳۴۴۴۴ سازمان جهاد کشاورزی ((۵تبصره )،( بند )افزایش تولید شیر و گوشت )موضوع  ۲۵
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۲۰ 
 تای جلوگیری از خاب فروشیکمک ب  نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش در راس

 و ارتقاء نظاب مالی کشور( پذیر ردابتدانون رفع موانع تولید  ۳۴)موضوع ماده 
 ۴۰۴۴۰۴۴ سازمان صنعت  معدن و تجارت

 ۰۱۴۴۴ ای منطق شرکت آب  دانون بودج ( ۰و( تبصره بند )موضوع کشور )ی ها رودخان ساماندهی  ۲۲

۳۵ 
 های فعالیتاز معادن و  برداری بهرهی از اعتبارات موضوع جبران خسارات ناش

 دانون برنام  ششم توسع ( ۰۳الف( ماده بند ) ۰موضوع جزء ) یمعدنصنایع 
 ۳۱۰۴۴۴۴ سازمان صنعت  معدن و تجارت

۳۰ 
تبدیل پسماند ب  مواد و انرژی با اولویت مشارکت  ای منطق  تأسیساتایجاد 

 بخش خصوصی
 ۲۴۴۴۴۴۴ ها شهرداریاستانداری و 

۰۲ 
فنی  های کمکو  زیرزمینی های آباجرای طرح تعادل بخشی و تغذی  مصنوعی 

 دانون الحاق ۰۴و اعتباری برای نصب کنتور هوشمند حجمی آب موضوع ماده 
 ۱۲۱۰۴۴ ای منطق شرکت آب 

۰۰ 
( دانون الحاق برخی مواد ب  دانون تنظیم بخشی از ۳۴ماده )اعتبارات موضوع 

 (۲دولت )مقررات مالی 
 ۴۴۰۲۰۴۴۴ اجرایی های گاهدست

۰۵ 
رزشی از محل حساب ذخیره وبازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی  پرورشی 

 ارزی

ادارات کل آموزش و پرورش و نوسازی 

 مدارس
۱۵۲۴۴۴۴ 

 واگذاری اموال تودیفی( از محلتقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی ) ۰۰
اداره کل میراث فرهنگی  گردشگری و 

 دستی صنایع
۰۱۰۰۴ 

 در صد ارزش گمرکی ۱۴عمومی از محل  ونقل حملتوسع  ناوگان  ۰۲
  اداره کل راهداری و ها شهرداریاستانداری  

 ای جاده ونقل حمل
۰۱۴۴۴ 



 1۰۴1متفرقه در قانون بودجه سال  یها فیاز محل اعتبارات رد یا هیسرما یهایتملک دارائ یهاطرح 

53 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

شماره

 بندیطبقه
 عنوان

اعتباراتتملک

 ایسرمایههایدارایی

۰۴ 
آب با توزیع استانی و جبران خسارات  برداری بهرهتعادل بخشی و بهبود 

 سالی خشکاز  دیده آسیبکشاورزان 

جهاد استان  سازمان  ای منطق شرکت آب 

 کشاورزی
۱۰۴۴۴۴۴ 

۰۲ 
روستایی   های جادهآب شرب  احداث  تأمینرفع محرومیت و سازندگی شامل 

 و پیشرفت و آبادانی مناطق محروب نشینی حاشی ساماندهی 
 ۲۴۴۴۴۴ سازمان بسیج سازندگی

 ۱۱۳۰۴۴۴ کمیت  امداد و بهزیستی مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی تأمیناعتبارات موضوع  ۴۰

۴۵ 

میلیارد ریال برای  ۱۰۴۴) یرانندگ جرائممیلیارد  ۰۴۴۴اعتبار موضوع افزایش 

و روستاهای مناطق  شهرها خیز حادث روستایی و معابر در نقاط  های راهاصالح 

میلیارد ریال برای معلولین شدید و ضایع  ۱۰۴۴راه و شهرسازی(  ) یمرز

میلیارد ریال برای  ۱۴۴۴  بهزیستی() یرانندگنخاعی ناشی از تصادفات 

میلیارد ریال برای کمک ب   ۱۴۴۴(  احمر هالل) ای جادهتجهیزات و حوادث 

 پزشکی دانونی(() حیتشرخرید تجهیزات و امکانات اتاق 

ادارات کل راه و شهرسازی  بهزیستی  

   پزشکی دانونیاحمر هالل
۳۱۰۴۴۴۴ 

۰۴ 
تکمیل  های طرححل عواید از م) یمرز های آبمهار و تنظیم  های طرحتکمیل 

 شده(
 ۱۰۴۴۴۴۴ ای منطق شرکت آب 

 ۲۴۴۴۴۴۲۴۴ ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اجرای دانون جهش تولید مسکن ۰۳

۰۲ 
 ۵۴افزوده ) ارزشدرصد تعرف  مالیات بر  ۲درصد از  ۴/۲۴اعتبارات موضوع 

 درصد سهم آموزش و پرورش( ۰۴سهم ورزش و جوانان و  درصد

ارات کل ورزش و جوانان و آموزش و اد

 پرورش
۱۲۱۴۱۰۴۴ 
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 ۰۰۸۸۰۰۰۰۰ کنندهپیگیریدستگاه موردی)موقت(هایردیفاعتبارات ۰۰۱۱۱۱

۱ 
مناطق کمتر  های زیرساختضروری و تکمیل  های هزین توسع  خدمات  

 و بحرانی ای حاشی  یافت  توسع 
 ۳۲۰۴۴۴۴ ریزی برنام سازمان مدیریت و 

 ۱۱۰۴۴۴۴۴۴ استانداری و شرکت آب و فاضالب اضطراری ب  شهرها و روستاها رسانی آب  آب تأمین ۲

۱۱ 

فنی و  های کمکروستایی و  زیربناهایکمک ب  ادتصاد روستاها از طریق توسع  

معاونت توسع  روستایی نهاد ریاست ) ییروستااعتباری ب  توسع  اشتغال 

 جمهوری(

و رفاه استانداری و اداره کل تعاون  کار 

 اجتماعی
۰۰۰۰۴۴۴ 

۱۲ 
دانون  ۵۰و  ۵۳دبل  موضوع مواد  های سالبودج   نشده پرداختتعهدات 

 خاتم  یافت  سنوات دبل های طرحمحاسبات عمومی کشور و اعتبارات تکمیلی 
 ۰۰۰۴۴۴۴ ریزی برنام استانداری و سازمان مدیریت و 

 یو اماکن فرهنگی و مذهب مصالمساجد   احداث و تکمیل ۲۳
سازمان تبلیغات اسالمی  اداره کل اوداف و 

 امور خیری 
۲۰۳۴۴۴ 

 ۴۲۴۴۴۴۴ رزش و جوانانوادارات کل نوسازی مدارس  ورزش های زیرساخترزش همگانی و وتوسع  ورزش مدارس  ۲۵

 ۰۱۴۴۴۴ سازمان جهاد کشاورزی روغنی های دان حمایت از توسع  کشت  ۳۱
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 ۲۱۴۴۴۴ شرکت آب و فاضالب استان شهرهای دارای تنشفاضالب  های طرحتقویت اعتبارات  ۳۰

۰۵ 
دانون برنام  ششم توسع  در  ۰۲ب( ماده بند )اعتبار موردنیاز اجرای  تأمین

 درآمد کمخصو، مسکن ادشار محروب و 
 ۲۳۴۰۰۴ اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن

 ۲۴۴ یاستاندار دانون مدیریت بحران کشور ۱۴اعتبارات موضوع ماده  ۰۰

۰۰ 
میلیارد ریال از  ۳۰۴۴۴۴۴برگشت مازاد درآمدهای استانی مشروط ب  تحقق 

 (ماه  س توزیع در مقاطع ) یاستاندرآمدهای 
 ۱۵۲۴۴۴۴ ریزی برنام استانداری و سازمان مدیریت و 

 ۲۳۱۰۴۴ ریزی برنام استانداری و سازمان مدیریت و  دانون مدیریت بحران کشور ۱۵اعتبارات موضوع ماده  ۵۲

۵۳ 
بند  ۱موضوع جزء ) ییروستا زایی اشتغالتوسع  ادتصادی و  های برنام اجرای 

 دانون برنام  ششم توسع ( ۲۴الف ماده 
 ۱۰۴۴۴۴ مربوط  های دستگاهاستانداری و 

 ۴۲۴۴۴۴ استانداری غیرعاملویژه پدافند  های پروژهاجرای  ۵۵

۵۲ 
گسترش  -لویت مناطق محروببا او گذاری سرمای  های طرحبابت مشارکت در 

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(سبز )سوخت 
 ۰۰۴۴۴۴ استانداری و صنعت  معدن و تجارت

 دستی صنایع های بازارچ  اندازی راهایجاد و  ۴۵
اداره کل میراث فرهنگی  گردشگری و 

 دستی صنایع
۲۴۴۴۴ 
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 ۳۵۴۴۴۴۴ اداره کل امور عشایر عشایری رسانی آب های طرح ۰۰

۲۵ 
اعتبارات بند ) یردولتیغعمومی و  های بخشبا مشارکت  ها طرحموضوع تکمیل 

 دانون بودج ( ۰الف تبصره 
 ۲۴۴ ریزی برنام استانداری و سازمان مدیریت و 

 ۲۰۰۰۴۴۴۴۴ ریزی برنام استانداری و سازمان مدیریت و  توزیع استانی -ادتصادی  های شاخصالزامات تحقق رشد  تأمین ۲۴

 ۱۴۴۴۴۴۴۴۴ ای منطق استانداری و شرکت آب  مناطق سردسیری و گرمسیری( های طرح) یمرز های آب مهار های طرحتکمیل  ۱۴۴

۱۴۱ 
و فناوری  وزارت علوب  تحقیقات های دانشگاه تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی

 و جهاد دانشگاهی
 ۲۴۴۴۴۴۴۴ استان های دانشگاه

۱۴۲ 

دنوات (  احیای ۰۴۴۴) یریعشاراه روستایی و (  ۰۴۴۴) یریعشاآب روستایی 

جمعیت  بر اساس(  تقسیم ۲۴۴۴) ییروستاهادی  های طرحو اجرای  (۰۴۴۴)

 (۵۴۴۴احمر ) هاللروستایی و عشایری و جمعیت 

ادارات کل امور عشایر  راهداری  جهاد 

 احمر هاللکشاورزی  بنیاد مسکن  
۲۴۴۴۴۴۴۴ 

 ۳۴۴۰۲۵۳ ریزی برنام ری و سازمان مدیریت و استاندا عمرانی های طرحتکمیل  ۱۱۴

 ۲۳۰۴۴۴۴ ریزی برنام استانداری و سازمان مدیریت و  تملک استانی های طرحتقویت  ۱۰۴

 



 

 

 

 

 

 :چهارمبخش 

 

قانونبودجههایتبصرهاهم

کـــلکشـور۱۰۴۱الـــس
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کلکشور۱۰۴۱قانونبودجهسالهایتبصرهاهم

 

 ردیف
محلقانونی

 صرهتب
 مصوبه

هایدستگاه

 کنندهپیگیری

 د(بند ) ۱

 ۱تبصره 

%( شرکت مذکور تا میزان ۰/۱۰مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد ) ربط ذیوزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع  

ب   گازرسانی تماب نیم ( های پروژهب  روستاها و اتماب طرح ) گازرسانی( ریال نسبت ب  ۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴سی هزار میلیارد )

و گاز  خیز نفتی ها استانروستاها  تداوب گازرسانی با اولویت گازرسانی ب  شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و 

شهری و روستایی  گازرسانی ازلحاظو مناطق بحرانی ک   ها جنگلخیز  با اولویت روستاها و مناطق در حاشی  و محاط در 

حدادل چهار برابر  العبور صعبو  سردسیرو همچنین روستاهای وادع در مناطق کوهستانی   باشند میشور از متوسط ک تر پایین

 سران  اددامات الزب را ب  عمل آورد. شرکت مذکور موظف ب  گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

شرکت گاز  

آموزش و پرورش  

نوسازی مدارس  

 تبلیغات اسالمی

 ز(بند ) ۲

 ۱بصره ت 

( ریال نفت خاب از محل ۱۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴و نود هزار میلیارد ) صد یکوزارت نفت مکلف است معادل مبلغ  ۱۰۴۱در سال 

مواد اولی  دیر  ۱۰۴۱ماهان  از ابتدای سال  صورت ب درارداده و ب  میزان آن   ها پاالیشگاهمنابع شرکت ملی نفت ایران در اختیار 

 ۴۰دیمت هر تن  التفاوت ماب اجرایی موضوع این دانون درار دهد. وزارت نفت مکلف است  های دستگاه )وکیوب باتوب( در اختیار

خوراک از  معامالتی مواد اولی  )وکیوب باتوب( در بورس را با تعدیل دیمت ماهان  های دیمتمیلیون ریال با میانگین وزنی ماهان  

 های دستگاهنماید. در صورت کاهش دیمت دیر  مقدار دیر تحویلی ب  طریق شرکت ملی پخش و پاالیش جبران و اعمال حساب 

 :باشد میاجرایی ب  شرح زیر  های دستگاه سهم .یابد میموضوع این بند افزایش 

 

 
 

 استانداری
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محالت  اصلی  فرعی  معابر های راهفرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبک   های راهي وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت  ۱

 %(۰۰مسکن ملی جهل و هشت درصد ) های طرحمسکن مهر و  های طرحهدف بازآفرینی شهری و 

 راه و شهرسازی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی )برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح )پروژه( های مشارکتی با نهادهای محلی  ي ۲

 %(۲۴( بیست درصد )ها دهیاریو 

 بنیاد مسکن

وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت  ي ۳

 %(۰دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( پنج درصد ) های پردیسآموزش و پرورش و همچنین 

آموزش و پرورش  

 نوسازی مدارس

 درصد پنجاه%( ک  ۱۴( هفده درصد )ربط ذیسازمان  طریق)برای آسفالت معابر از  ربط ذیازمان وزارت کشور از طریق س ي ۰

. شهرهای باالی پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده شود مینفر جمعیت استفاده  هزار پنجاه%( مابقی برای شهرهای باالی ۰۴)

 از این سهمی  را ندارند.

 استانداری

 های پاسگاهبین مزارع   های راه%( برای آسفالت مسیر ۰%( ب  شرح ذیل: پنج درصد )۴رصد )بسیج سازندگی هفت د ي ۰

 های پایگاه( برای آسفالت ۲دفاع مقدس؛ دو درصد )% های یادمانو  موزه باغمقاومت بسیج گلزار شهدا   های پایگاهانتظامی  

 ستاد کل ارتش جمهوری اسالمی ایران تائیدمسکونی نظامی و اداری با  های مجتمعنظامی و  های پادگانشکاری و 

 بسیج سازندگی

و انجاب عملیات دیرآب  پاشی و  زدایی بیابان  مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای ها جنگلوزارت جهاد کشاورزی )سازمان  ي ۵

 %(۲( دو درصد )زیست محیطسازگار با  پوش خاک

 جهاد کشاورزی

 های جادهو  ها خیابانصنعتی( برای آسفالت معابر   های شهرکزمان صنایع کوچک و وزارت صنعت  معدن و تجارت )سا ي ۴

 %(۱و نواحی صنعتی یک درصد ) ها شهرکدسترسی 

صنعت و معدن و 

 تجارت
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 ب(بند ) ۳

 ۱تبصره 

و با همکاری مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ این دانون توسط وزارت نفت  های ادلیمالگوی مصرف گاز طبیعی برای 

 .رسد میسازمان برنام  و بودج  کشور  وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهی  و ب  تصویب وزیران 

استانداری و 

 شرکت گاز

 ف(بند ) ۰

 ۱تبصره 

طرح پیشنهادی  ۱۰۴۱زارت راه و شهرسازی موظف است تا مرداد سال وکشور  های شهرداریوزارت کشور با همکاری 

( دانون ۱۲بر اساس ماده ) شهری برونو  شهری درون ونقل حملمصرف سوخت در دالب ارتقا  سازی بهین در جهت  گذاری ی سرما

و ارتقای نظاب مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی ب  شورای ادتصاد ب  میزان حدادل یک هزار  پذیر ردابترفع موانع 

 ید. وزارت نفت مکلف ب  همکاری در این خصو، است.( ریال ارائ  نما۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴میلیارد )

استانداری  راه و 

 شهرسازی

 (۴جزء ) ۰

 س(بند )

 ۱تبصره  

سال  ماه اردیبهشتخود را حداکثر تا پایان  گذاری سرمای شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلی  طرح )پروژه( های 

 رژی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.ب  کمیسیون های برنام  و بودج  و محاسبات و ان ۱۰۴۱

استانداری  

سازمان مدیریت و 

 ریزی برنام 

 و(بند ) ۵

 ۲تبصره 

 درصد پنجاهپس از پرداخت حقوق دولتی )شامل  ونقل حملدولتی تابع  وزارت راه و شهرسازی در حوزه  های سازمانو  ها شرکت

خود را تا سقف ده هزار میلیارد  های فعالیتساالن  ناشی از  تقسیم دابلسود  ندا مکلف%( سود ویژه و مالیات( ۰۴)

کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز  داری خزان نزد  ونقل حملصندوق توسع   حساب ب ( ریال ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴)

 چهارچوببوط ب  شرکت یا سازمان در و زیر طرح )پروژه( های مر ها طرحمالی  تأمیناست متناسب با مبالغ واریزی نسبت ب  

تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا  شود میاجازه داده  ونقل حملاساسنام  خود ادداب نماید. ب  صندوق توسع  

 های بخشمنابع از  آوری جمعصندوق طرح )پروژه( نسبت ب   تأسیساز طریق  ونقل حملانتفاعی بخش  های طرحاحداث 

ادداب و نسبت ب  واگذاری سهاب و یا تضمین حدادل سودی معادل با نرخ سود تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار  لتیغیردو

 برای هر طرح )پروژه( ادداب نماید.

 راه و شهرسازی
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 ی(بند ) ۴

 ۲تبصره 

یلیارد و سیصد هزار م میلیون یک( دانون اساسی مبلغ ۰۰کلی اصل ) های سیاستدولت مکلف است با رعایت 

مربوط  ب   های دستگاهدولتی بابت اجرای احکاب ذیل ب   های شرکت( ریال از طریق واگذاری سهاب ۱۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴)

کل واریز و ب   داری خزان پس از دریافت سهاب و فروش آن وجوه حاصل  را ب   اند مکلف ها دستگاهشرح زیر ادداب نماید. این 

 انند.مصارف مندرج در حکم این بند برس

 

ششم توسع  ادتصادی   سال  پنج( دانون برنام  ۱۲( ریال در اجرای ماده )۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴مبلغ نهصد هزار میلیارد )-۱

بازنشستگان  سازی متناسباجتماعی و  تأمیناجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  بابت پرداخت بدهی دولت ب  سازمان 

 ناجتماعی و بیم  دالیبافا تأمین

اجتماعی   تأمین

صنعت و معدن و 

 تجارت

مربوط جهت  ای هزین  های ردیف( ریال منابع مذکور از طریق جداول و ۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴مبلغ شصت هزار میلیارد ) -۰

ششم  سال  پنج( دانون برنام  ۱۱۲و بهسازی روستاها  اجاری ماده ) طرح هادیروستایی  راه روستایی اجرای  رسانی آبکمک ب  

عشایری زنان سرپرست خانواده  مساعدت ب   رسانی آبو  ها راهتوسع  ادتصادی اجتماعی و فرهنگی و جمهوری اسالمی ایران 

 زندانیان زن  مساعدت ب  زندانیان نیازمند بدهکار

شرکت آب و 

فاضالب  بنیاد 

 مسکن

 ،(بند ) ۰

 ۲تبصره 

  از محل ها طرححرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این و  آبی برق های طرحبانکی و مالیاتی مربوط ب   های بدهی

خرجی تا  –جمعی  صورت ب تکلیفی و تماب شده برق   های دیمت التفاوت ماب شرکت توانیر از دولت بابت  ومطالبات وزارت نیر

 ( ریال دابل تسوی  و تهاتر خواهد بود.۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴هزار میلیارد ) صد یکسقف 

زیع شرکت تو

 نیروی برق

 ر(بند ) ۲

 ۲تبصره 

تا  ها آنک  میزان نرخ باروری  هایی شهرستانبرای  شود میمتولد  ۱۰۴۱دولت مکلف است ب  ازای هر فرزندی ک  از ابتدای سال 

( ریال از محل ردیف ۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴( ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد )۱۰۴۴۴۴۴۴باشد مبلغ پانزده میلیون ) ۲٫۰

دابل معامل  در بورس ب  ناب فرزند  گذاری سرمای جهت خرید واحدهای صندوق  صرفاً( این دانون ۰جدول شماره ) ۱۳۴۰۲۰

مرتبط ب  پیشنهاد وزارت امور ادتصادی و  های هزین نحوه خرید  انتخاب صندوق و  ازجمل اختصا، دهد و ساز کار اجرایی 

 .رسد می وزیران هیئتدارایی ب  تصویب 

ی و استاندار

 دارایی
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ششم توسع  ادتصادی  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در  سال  پنج( دانون برنام  ۰با رعایت بند )الف( ماده )-الف

معادل ریالی سی میلیارد  غیردولتیدولتی و  های طرحمالی خارجی )فاینانس( برای  تأمینسقف تسهیالت  ۱۰۴۱سال 

. در مواردی ک  استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( منوط ب  تضمین دولت شود می( یورو تعین ۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴)

 های بانکمالی  کنندگان تأمینشده از منابع  اخذتسهیالت مالی  های هزین جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و 

باشد  وزیر امور ادتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب  المللی بین ای توسع مالی و  مؤسساتو  ها بانککارگزار خارجی و 

مذکور را حداکثر ظرف یک ماه  های طرحکلی یا اختصاصی الزب برای  های نام  ضمانتب  نمایندگی از طرف دولت  وزیران هیئت

توسع  و تکمیل مسیرهای  منظور ب  تفویض کند. ربط ذیب  مقاب مسئول  وزیران هیئتصادر یا اختیار امضای آن را با تصویب 

( یورو از محل تسهیالت مالی خارجی ۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد )

تا جهت اتصال خط آهن ایران ب  همسایگان هزین   گیرد میجمهوری اسالمی ایران درار  آهن راه)فاینانس( در اختیار شرکت 

 رداخت این تسهیالت ب  عهده این شرکت است.گردد. بازپ

استانداری  راه و 

 شهرسازی

دولت مجاز است با رعایت دانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی از تسهیالت  -۲

تجهیز  منظور ب  المللی بین ای توسع مالی و  مؤسساتو  ها بانک  برای استفاده از منابع الذکر فوقمالی خارجی )فاینانس(  تأمین

آموزش عالی و  مؤسساتعلوب پزشکی  های دانشگاه( یورو برای ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴  مبلغ یک میلیارد )ها کارگاهو  ها آزمایشگاه

 های هنرستان( یورو برای ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی با تضمین و بازپرداخت خود و یک میلیارد )

دولتی و سازمان  ای حرف وزارت آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مراکز آموزش فنی و 

 کند. تأمینتحقیقات  آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودج  عمومی 

دانشگاه علوب 

پزشکی  دانشگاه 

محقق اردبیلی  

داره کل آموزش ا

  ای حرف فنی و 

جهاد کشاورزی  

 آموزش و پرورش 

( دالر از ۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴دولت موظف است حدادل مبلغ دو میلیارد ) شهری درونخط آهن  ونقل حملتوسع   منظور ب -۳

ی و خرید کاهش آلودگ های طرحدطار سبک شهری و  واز خطوط متر برداری بهرهتسهیالت خارجی این بند را جهت ساخت و 

 شهری اختصا، دهد. ونقل حملاتوبوس 

 شهرداری اردبیل
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و  مؤسساتاز سوی  المللی بین بالعوض های کمک( یورو ۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴تا سقف دو میلیارد ) شود میب  دولت اجازه داده 

و زیر بنایی کشور را  ای توسع  های طرحای برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزل   سیل و همچنین اجر المللی بین های سازمان

مرتبط نمایند. دولت موظف است مبلغ دویست میلیون  های هزین کل صرف  داری خزان اریز ب  ودریافت و پس از تسعیر 

و  بلندمرتب و نردبان هیدرولیک  نشانی آتش های دستگاه( یورو از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید ۲۴۴۴۴۴۴۴۴)

راهداری برای  آالت ماشینو سازمان اورژانس کشور و  احمر هاللکشور  آمبوالنس برای جمعیت  های شهرداریس برای آمبوالن

 امداد و نجات بسیج نماید. های گروهراه و شهرسازی و کشور و تجهیز  های وزارتخان 

استانداری  

  احمر هالل

راهداری  راه و 

شهرسازی  علوب 

 پزشکی

 و(بند ) ۱۲

 ۳تبصره  

با احتساب مطالبات  نام  ضمانت اخذ)،( و  االنبیا خاتمبا درارگاه سازندگی  ای توافقنام با انعقاد  شود میب  دولت اجازه داده 

مالی خارجی )فاینانس( طرح )پروژه( های  تأمینبازپرداخت اصل و سود تسهیالت  نام  ضمانتدرارگاه از دولت نسبت ب  صدور 

پس از عقد  شود میدولت اجازه داده  ب  تابع  آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل ادداب نماید. های شرکتمتعلق ب  درارگاه و 

%( تسهیالت ارزی از محل منابع صندوق ۱۰سهم پانزده ) تأمینمالی خارجی اددامات دانونی الزب را برای  کننده تأمیندرارداد با 

 کند. خط آهن هزین  های طرحتوسع  ملی ب  عمل آورد و برای 

استانداری  راه و 

 شهرسازی

 د(بند ) ۱۳

 ۰تبصره 

 های داراییمنابع حاصل از واگذاری  ازجمل از محل منابع خود  شود میاعتباری غیر بانکی اجازه داده  مؤسساتو  ها بانکب  

آزادراهی و بزرگراهی و  یها طرحنظیر  ای سرمای تملک دارایی  های طرحمازاد در هر یک از طرح )پروژه( های بزرگ زیر بنایی و 

 و صندوق طرح )پروژه( مشارکت نمایند. مالی و تملک و ایجاد شرکت تأمیناصلی  صنعتی و تولیدی در دالب  های راه

راه و شهرسازی  

شرکت 

 های شهرک

صنعتی  صنعت و 

 معدن و تجارت
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( مصوب ۱اق موادی ب  دانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( دانون الح۰۵استفاده از ظرفیت ماده ) تسهیلدر راستای 

  سازمان برنام  و بودج  کشور  وزارت امور ادتصادی ای سرمای  های داراییتملک  های طرحجهت تسریع در تکمیل  ۱۳۰۰/۰/۱۰

ون تا سقف پانصد هزار حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این دان اند مکلفو دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این  ها زارتخان و ها بانک( ریال سهم هر یک از ۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴میلیارد )

ابالغ نمایند. پس از صدور تضمین توسط سازمان برنام  و بودج   نفع ذی های زارتخان وی عامل ها بانکتسهیالت را صادر و ب  

حداکثر یک ماه پس از دریافت  نفع ذیدر صورت درخواست تسهیالت از سوی وزارتخان   اند مکلفعامل  های بانککشور  

ب  پرداخت این تسهیالت در وج   نسبت)فصل کاری طرح )پروژه( ها در مناطق سردسیر(  شهریورماهدرخواست و دبل از 

نون الحاق برخی مواد ب  دانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( دا۲۳ماده ) مجوز ادداب نمایند. نفع ذیوزارتخان  و یا شرکت تابع  

( برای تشخیص شرایط و توجی  ۱( دانون الحاق موادی ب  دانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۰۵( و ماده )۲دولت )

را ندارند. سقف  ها حطری عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد ها بانکو  کند میکفایت  الذکر فوقبرخورداری از تسهیالت بانکی 

( ریال است. در صورت عدب امکان استفاده کامل از این تسهیالت تا ۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴هر طرح )پروژه( پنج هزار میلیارد )

( ۰۵از تسهیالت ماده ) ها دستگاهسقف استفاده  ۱۰۴۱  پرداخت تسهیالت تا پایان سال بالمانع است. در سال شهریورماهابتدای 

اعتبارات  سرجمع%( ۳۴%( ب  سی درصد )۱۴( از ده درصد )۱دی ب  دانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )دانون الحاق موا

 .یابد میدر هم  فصول افزایش  ها دستگاه

سازمان مدیریت و 

   داراییریزی برنام 

 الف(بند ) ۱۰

 ۰تبصره  

اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین و بازپرداخت  ( ریال۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴هزار میلیارد ) صد یکدولتی تا سقف  های شرکت

خود ک  ب   محیطی زیستدارای توجی  فنی  ادتصادی  مالی و  های طرحتا برای اجرای  اصل و سود توسط خود  منتشر کنند

   ب  مصرف برسانند.رسد میتصویب شورای ادتصاد 

 استانداری

 ب(بند ) ۱۵

 ۰تبصره 

( ریال از محل منابع این بند برای پرداخت ۳۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴هزار میلیارد ) وپنج سی... مبلغ ... شود میب  دولت اجازه داده 

سازمان امور  موردنیاز رسانی آبروستایی و پیمانکاری بهسازی معابر روستایی و خرید تانکرهای  های راهمطالبات پیمانکاری 

 .یابد میعشایر ایران اختصا، 

راهداری  بنیاد 

مسکن  امور 

 رعشای
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فرسوده  های بافت  بازسازی سوز زبال  های نیروگاهشهری  مدیریتی پسماند و  های زیرساختعمومی و  ونقل حملتوسع   منظور ب 

با  شود میاجازه داده  ها آنوابست  ب   های سازمانکشور و  های شهرداریب   غیررسمی های سکونتگاهو  نشینی حاشی و ساماندهی 

( ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین ۱۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴و بیست هزار میلیارد ) صد یکوزارت کشور تا سقف  یدتائ

منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای  ها شهرداریخود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان 

( ریال تا سقف شصت هزار میلیارد ۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴میلیارد ) هزار پنجاه شهری از مبلغ ونقل حملدطار شهری و  های طرح

است. بیست میلیارد  ها شهرداری%( ۰۴) درصد پنجاه%( دولت و ۰۴) درصد پنجاه( ریال ب  نسبت ۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴)

مطهر حضرت  های حربفرسوده پیرامون  های بافت( ریال از اوراق موضوع این بند ب  بازآفرینی شهری ۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴)

. اوراق یابد میاماب رضا )ع(  حضرت معصوم  )س(  حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( و حضرت احمد بن موسی )ع( اختصا، 

 .باشد میشهرداری مربوط دابل واگذاری ب  طلبکاران آن طرح  تائیدفروش نرفت  این بند در سقف مطالبات معوق طرح با 

استانداری  

 ها شهرداری

 (۱جزء ) ۱۰

 ط(بند )

 ۰ تبصره

تا جهت  ( ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴مبلغ سی هزار میلیارد ) شود میب  دولت اجازه داده 

آموزش و پرورش )سازمان نوسازی  توسع  و تجهیز مدارس کشور( با  وزارترزشی واحداث  تکمیل فضاهای آموزشی  پژوهشی 

رس  یا دارای مدرس  کانکسی و عشایر )با هماهنگی سازمان امور عشایر( و دانشگاه فرهنگیان اولویت مدارس روستاهای فادد مد

ب  مصرف می رشد. منابع حاصل از این بند ب  ردیف شماره  صادرشده های تخصیصب  مصرف برسد. این اوراق بر اساس اعتبار و 

 .گردد می( این دانون واریز ۰جدول شماره ) ۳۱۴۱۴۰

آموزش و پرورش 

و نوسازی مدارس 

 و امور عشایر

 (۲جزء ) ۱۲

 ط(بند ) 

 ۰ تبصره 

( ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند تا جهت ۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴مبلغ بیست هزار میلیارد ) شود میب  دولت اجازه داده 

علوب  تحقیقات و فناوری وزارت  های دانشگاهفضای فیزیکی فرسوده و یا در حال تخریب  سازی مقاوبتعمیر  نگهداری  بازسازی و 

 و جهاد دانشگاهی ب  مصرف برسد.

استان  های دانشگاه

 و جهاد دانشگاهی

 (۳جزء ) ۲۴

 ط(بند ) 

 ۰ تبصره

تا جهت آب  منتشر کند اسالمی( ریال اوراق مالی ۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴مبلغ بیست هزار میلیارد ) شود میب  دولت اجازه داده 

روستایی با اولویت روستاهای ک  فادد راه احداثی و غیر آسفالت   طرح هادینوات  اجرای و راه روستایی و عشایری  احیای د

 جمهوری اسالمی ایران اختصا، یابد. احمر هاللاست و جمعیت 

بنیاد مسکن  

شرکت آب و 

فاضالب  راهداری  

 امور عشایر



 کل کشور 1۰۴1قانون بودجه سال  یاهم تبصره ها

66 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 ورکش ۱۰۴۱بودجه

 ردیف
محلقانونی

 صرهتب
 مصوبه

هایدستگاه

 کنندهپیگیری

 ل(بند ) ۲۱

 ۰تبصره 

اسناد  ازجمل ( ریال انواع اوراق مالی اسالمی ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴د )هزار میلیار صد یکتا سقف  شود میب  دولت اجازه داده 

شماره  درآمدیرا منتشر نماید و ب  ردیف  اسالمی باشدو مقررات و در چارچوب عقود  خزان  اسالمی ک  منطبق بر دوانین

ودج  کشور پس از مبادل  ( دانون برنام  و ب۳۴. این اوراق با رعایت ماده )گردد میدانون واریز  ۰جدول شماره  ۳۱۴۱۴۰

آب شرب با اولویت  تأمینمهار و  تماب نیم  های طرحبا سازمان برنام  و بودج  کشور جهت احداث و تکمیل  نام  موافقت

 .گیرد میوابست  و تابع  وزارت نیرو درار  های شرکتدر اختیار  آبی برق های طرحمرزی گرمسیری و سردسیری و  های طرح

سازمان مدیریت و 

 آب  ریزی رنام ب

 ای منطق 

 ع(بند ) ۲۲

 ۰تبصره  

 ها بانکاجتماعی و  تأمیناجرایی   های دستگاهدطعی شده با  های بدهیبرای تسوی  مطالبات و  شود میاجازه داده  ها شهرداریب  

همکاری وزارت امور ک  ظرف دو ماه ب  پیشنهاد وزارت کشور و با  ای نام  آییننسبت ب  مبادل  اراضی و امالک در چهارچوب 

   ادداب نمایند.رسد می وزیران هیئتادتصادی و دارایی ب  تصویب 

استانداری  

  ها شهرداری

 دارایی

 الف(بند ) ۲۳

 ۵تبصره 

ب  ازای هر مترمکعب فروش  بها آبآب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است عالوه بر نرخ  های شرکتوزارت نیرو از طریق 

را افزایش دهد و از مشترکانی ک  بیش از  بها آب( نرخ %۱۰تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد ) مصرفز الگوی آب شرب باالتر ا

 داری خزان ( نرخ را افزایش و از آنان دریافت و ب  %۳۰درصد ) وپنج سیمازاد  مترمکعبب  ازای هر  اند کردهدو برابر الگو مصرف 

( وجوه %۱۴۴صد )نخواهد بود. صد در  افزوده ارزشمالیات بر درآمد و مالیات بر  کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول

شرب روستای و  رسانی آبدریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودج  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور جهت 

( منابع مذکور برای %۳۴د )درصسی  ک  نحوی ب   یابد میعشایری و اصالح شبک  آن و تکمیل فاضالب روستایی اختصا، 

توزیع شود. مبادل   ماه  س در مقاطع  ها استانبحران و کمبود آب سالم بین  بر اساسعشایری و البادی روستایی  رسانی آب

 استان الزامی است. ریزی برنام آب و فاضالب و سازمان امور عشایر و سازمان مدیریت و  های شرکتبین  نام  موافقت

 سازمان مدیریت و

  ریزی برنام 

شرکت آب و 

فاضالب  امور 

 عشایر

 (۲جزء ) ۲۰

 د(بند )

 ۵تبصره 

استان محل  حساب ب طرح )پروژه( های وادع در استان  پیمانکاریدریافتی از واحدهای تولیدی و  افزوده ارزشمالیات و عوارض 

. شود میمنظور  ۱۰۴۴/۳/۲مصوب  افزوده ارزشبر ( دانون مالیات ۳۲( و ماده )۳۰( ماده )۲استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء )

واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقودی دارای یک محل فعالیت  های پروندهسازمان امور مالیاتی مکلف است 

مالیاتی  کل امور ادارهنیست ب   ها آندر استان محل استقرار دفتر مرکزی  ها آنرا ک  محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی 

واحدهای خدماتی ملی ب  نسبت سهم هر  افزوده ارزشاستان محل استقرار تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر 

 .شود میواریز  ربط ذیخزان  استان  حساب ب استان از جمعیتی کشور  

 امور مالیاتی
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 کنندهپیگیری

 و(بند ) ۲۰

 ۵تبصره 

( این ۲جدول شماره ) ۰۳۴۴۴۴-۳۰( ریال از محل ردیف شماره ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد )

با سازمان برنام  و بودج  کشور برای بازیافت پسماندهای  نام  موافقتتا پس از مبادل   گیرد میدانون در اختیار وزارت کشور درار 

رژی( با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت تبدیل پسماند ب  مواد و ان ای منطق  تأسیساتحاصل از کاالهای مزبور )ایجاد 

صول توسط سازمان امور وشناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالب   دستورالعمل مصرف شود. زیست محیطسازمان حفاظت 

 .شود میوزیر امور ادتصادی و دارایی ابالغ  تائیدمالیاتی کشور تهی  و پس از 

  امور زیست محیط

 ییدارا مالیاتی 

 (۱جزء ) ۲۵

 ط(بند ) 

 ۵تبصره 

خدمات  کنندگان استفاده( ریال از ۳۴خدمات مخابراتی  عالوه بر دیمت هر پیامک مبلغ سی ) دهنده ارائ کارور )اپراتور( های 

. درآمد حاصل  متناسب با کنند میکل کشور واریز  داری خزان نزد  ۱۵۴۱۰۰درآمد عمومی ردیف  حساب ب مزبور دریافت و 

( دانون حمایت از حقوق معلوالن و ۰( و )۵(  )۰( ریال جهت اجرای مواد )۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴میلیارد ) زاریک هوصول تا سقف 

( ریال ۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴پنج هزار میلیارد ) و ۱۳۱۰۴۴ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 

شبک  ملی اطالعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری  ( این دانون صرف۲جدول شماره ) ۰۳۴۴۴۴-۲۴مابقی از محل ردیف 

 ردابتی صرف شبک  ملی اطالعات شود. صورت ب و  غیردولتیاطالعات از طریق پیمانکاران بخش 

بهزیستی  

ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 ،(بند ) ۲۴

 ۵تبصره 

و توسع  زنجیره ارزش  بنیان دانشید کلی ابالغی مقاب معظم رهبری در جهت تحقق جهت تول های سیاستاجرای  منظور ب 

  بیلت  ازجمل  غیرفلزیتولید و عبور از خاب فروشی  درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت معدنی و صنایع معدنی فلزی و 

ب نقاط در تما خاب نیم خاب و  صورت ب  اتیلن پلیدیر و متانول  اوره و  ازجمل بلوب و اسلپ  محصوالت نفتی  گازی و پتروشیمی 

عالوه بر موارد مذکور و همچنین عالوه  خاب نیم : تعریف و فهرست مواد خاب و شود میکشور  مشمول مالیات و عوارض صادراتی 

امور ادتصادی و دارایی  صنعت   های وزارتخان ب  پیشنهاد مشترک  وزیران هیئت ۰۲۱۰۵شماره  نام  تصویبدر  مندرجبر موارد 

و  شود میتهی   جمهوریرگانی  صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست معدن و تجارت و اتاق باز

. وزارت امور ادتصادی و دارایی موظف است رسد می وزیران هیئتحداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این دانون ب  تصویب 

( کلی  ۱۳۲۴/۰/۲۲( دانون امور گمرکی مصوب ۱ماده )نسبت ب  وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی )مطابق بند )د( 

 و تجهیزات تولیدی  صنعتی  معدنی و کشاورزی ادداب نماید. آالت ماشین

استانداری  دارایی  

صنعت  معدن و 

تجارت و اتاق 

بازرگانی  صنایع و 

 معادن و کشاورزی
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 (۳جزء ) ۲۰

 ط(بند )

 ۴تبصره 

ب  خزان  معین استان واریز نماید و ب   بار یکحقوق دولتی معادن را هر س  ماه %( ۱۰) درصدی پانزدهدولت موظف است سهم 

آن اختصا، و گزارش آن را ب  مجلس ارائ  کند. همچنین در  های زیرساختجهت توسع   دراردادشهرستانی ک  معدن در آن 

ب  منابع طبیعی گزارش اددامات  وارده های خرابی%( از فروش معادن بابت اصالح ۱جهت اجرای دانون پرداخت یک درصد )

 رائ  دهد.اب  مجلس را  بار یکصورت گرفت  را هر دو ماه 

صنعت  معدن و 

 تجارت

 ب(بند ) ۲۲

 ۴تبصره 

وزارت صنعت  معدن و تجارت مکلف است نسبت ب  واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمای  و 

سهامی عاب طرح )پروژه( از طریق بازار  های شرکتحقیقی و حقودی ادداب نماید و یا در دالب بعد از اهلیت سنجی ب  اشخا، 

 غیردولتیسرمای  واگذار نماید. همچنین شش ماه پس از ابالغ این دانون مجوز کلی  معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و 

 نام  آیین. گردد میخودکار لغو  صورت ب و دوانین  مابین فی  با رعایت درارداد گذرد می ها آنک  بیش از یک سال از تعطیلی 

شورای عالی بورس تدوین  تائیداجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابالغ این دانون با پیشنهاد وزارت صنعت  معدن و تجارت و 

لس شورای اسالمی و . گزارش عملکرد این بند س  ماه پس از مهلت مقرر ب  کمیسیون صنایع و معادن مجگردد میو اجرایی 

 .شود میدیوان محاسبات کشور ارائ  

صنعت  معدن و 

 تجارت

 ج(بند ) ۳۴

 ۰تبصره 

از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات  اند مکلفو سازمان آب و برق خوزستان  ها استان ای منطق آب  های شرکت

کنتور( شمارشگر )خرید و نصب  های هزین  تأمینشده نسبت ب  تعادل بخشی و تغذی  مصنوعی در دالب وجوه اداره  های طرح

سود  گون  هیچآب کشاورزی مجاز  ادداب کنند و اصل مبلغ تسهیالت پرداختی را بدون  های چاههای حجمی و هوشمند 

ریافت کنند. د ها چاهاز کشاورزان صاحب این  رسد میجهاد کشاورزی  وک  ب  تصویب وزرای نیر بندی زمانادساط با  صورت ب 

آب  های شرکتاحیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار  های طرح( ادساط وصولی برای اجرای %۱۴۴صد درصد )

با رعایت  شود میآب و فاضالب استانی اجازه داده  های شرکت. ب  گیرد میو سازمان آب و برق خوزستان درار  ها استان ای منطق 

  گذار سرمای   معادل ارزشی آن در همان استان آب ب  گذاران سرمای از دریاها از  شده تصفی یافت آب موازین شرعی در مقابل در

چوب  تولیدکنندگانو یا آب خاب و یا آب شرب برای فروش ب  واحدهای صنعتی و یا متولیان فضای سبز و یا  ها فاضالبپساب 

 تحویل نمایند.

شرکت آب 

 ای منطق 
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 د(بند ) ۳۱

 ۰تبصره 

مایند موضوع ن ب ب  تفکیک ملک و افزایش واحد می( وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها ک  اددا%۱۴ده درصد )-۱

با اصالحات و الحادات بعدی  صرف اصالح شبک  آب روستایی  ۱۳۵۲/۱۴/۱۱آب و فاضالب مصوب  های شرکت( دانون تشکیل ۱۱ماده )

آب و  های شرکت- ۲آن استان خواهد شد.  های شهرستانت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شاخص جمعی بر اساسهمان استان 

 های طرح( دانون ایجاد تسهیالت برای توسع  ۳( از منابع حاصل از اجرای تبصره )%۱۴فاضالب استانی مجازند حداکثر ده درصد )

 های طرحو توسع   اجراو الحادات بعدی را برای تسریع در با اصالحات  ۱۳۴۴/۳/۲۰آب شهری مصوب  های شبک فاضالب و بازسازی 

-۲ایجاد و بازسازی فاضالب در روستاهای همان بخش هزین  نمایند. های طرحآب و فاضالب با اولویت اجرای  تأسیساتایجاد 

ایجاد تسهیالت برای  ( دانون۳( از منابع حاصل از اجرای تبصره )%۱۴آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر ده درصد ) های شرکت

و  اجرابا اصالحات و الحادات بعدی را برای تسریع در  ۱۳۴۴/۳/۲۰آب شهری مصوب  های شبک فاضالب و بازسازی  های طرحتوسع  

ایجاد و بازسازی فاضالب در روستاهای همان بخش هزین   های طرحآب و فاضالب با اولویت اجرای  تأسیساتایجاد  های طرحتوسع  

 نمایند.

رکت آب و ش

 فاضالب

 ه(بند ) ۳۲

 ۰تبصره 

با اصالحات و الحادات بعدی و برای حفظ و صیانت از  ۱۳۵۱/۱۲/۱۵( دانون توزیع عادالن  آب مصوب ۳۳در اجرای بند )ب( ماده )

ی برای کشاورز های تشکلبا نظارت  اند مکلفو سازمان آب و برق خوزستان  ها استان ای منطق آب  های شرکتکشور   های آبخوان

آب کشاورزی برای  کنندگان مصرفب  شرایط ادتصادی و ادلیمی مناطق مختلف کشور از  توج با  ها چاهشمارشگر )کنتور( دار شدن 

 های چاهو برای  ها آن برداری بهره( برابر ظرفیت پروان  ۲/۱دهم ) دومجاز فادد شمارشگر )کنتور( هوشمند بر اساس یک و  های چاه

  حداکثر معادل ها آبخوانبرداشت آب از  مترمکعب  ب  ازای هر ها آنگر )کنتور( هوشمند بر اساس برداشت مجاز از مجاز دارای شمارش

جهاد کشاورزی   ومشترک وزرای نیر دستورالعمل( ریال متناسب با کشت غالب منطق  و میزان درآمد کشاورزان مطابق ۳۴۴سیصد )

کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از  داری خزان ( این دانون نزد ۰) جدول شماره ۱۵۴۱۱۲دریافت و ب  ردیف شماره 

از طریق صندوق  سالی خشکاز  دیده خسارت( این دانون ب  کشاورزان ۲جدول شماره ) ۰۳۴۴۴۴-۰۴از محل ردیف  نام  موافقتمبادل  

افزایش  های طرحتعادل بخشی  آبخیزداری و اجرای  ایه برنام بیم  محصوالت کشاورزی  خسارت نکشت ب  کشاورزان همان منطق   

و بودج  کشور تهی   جهاد کشاورزی و سازمان برنام  ونیر های وزارتخان اجرائی این بند توسط  نام  آیین. گردد میآب پرداخت  وری بهره

پنج  .رسد می وزیران هیئتب  تصویب . در اجرای این بند اساسنام  صندوق بیم  کشاورزی اصالح و رسد می وزیران هیئتو ب  تصویب 

 های شهرستانب  روستاهای  رسانی آبآبخیزداری و  های طرح%( از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از ۰درصد )

 .شود میمحل استقرار سد 

شرکت آب 

 جهاد  ای منطق 

 کشاورزی
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 و(بند ) ۳۳

 ۰تبصره 

  نیم درصد گیرد میکشور ک  از طریق صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی صورت جبران صادرات آب مجازی از  منظور ب 

( این ۰جدول شماره ) ۱۵۴۱۰۴شماره  درآمدیو ب  ردیف  اخذ( از ارزش محصوالت صادراتی این موضوع این موضوع ۰/۴%)

ی در جهت نصب شمارشگر )کنتور( جهاد کشاورز وزارت . تا از طریق وزارت نیروشود میکل کشور واریز  داری خزان دانون نزد 

و جلوگیری از فرونشست زمین  حفظ   ها آبخواناجرای آبخیزداری و تغذی  مناسب  های آبخوانهوشمند  تعادل بخشی و احیای 

آب  وری بهرهیا کم بازده  افزایش  غیرانتفاعی های چاه  بازچرخانی پساب خرید ها مخزن  جبران کسری ها دناتنگهداری و مرمت 

و فناوران    بنیان دانش  اجرای سامان  )سیستم( های نوین آبیاری  حمایت از کشاورزی ها خاکمدیریت و اصالح  ظ طریق حف از

 تولید محصوالت کشاورزی و اجرای الگوی کشت استفاده گردد. وری بهرهافزایش 

 جهاد کشاورزی

 (۱جزء ) ۳۰

 ز(بند )

 ۰تبصره  

 ها تاالبو الیروبی  استخرهاناشی از سیل و ساماندهی و الیروبی و رودخان  و آب بندانها و  پیشگیری و بازسازی خسارت منظور ب 

از مصالح مازاد  برداری بهرهو  شود میو سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده  ها استان ای منطق آب  های شرکتب   و سدها

پیمانکاران  کارگیری ب شن و ماس  )با ب   برداران بهرهمانکاران و و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده ب  پی ای رودخان 

بخش کشاورزی  برداران بهرهان و نفع ذیی و حقوق زیست محیطواریز حقوق دولتی و رعایت مالحظات  شرط ب دارای صالحیت( 

واریز  ۱۵۴۱۰۲ درآمدیردیف واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در درارداد  منابع حاصل  ب 

( این دانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران و ۲جدول شماره ) ۰۳۴۴۴۴-۲۲. منابع حاصل  از محل ردیف گردد می

متبادل  با سازمان برنام  و بودج  کشور  نام  موافقت چهارچوبتا در  گیرد می  مراتع و آبخیزداری کشور درار ها جنگلسازمان 

ی کشور و بهسازی  بازسازی و مرمت آب بندانها شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند  هر ها رودخان ندهی صرف ساما

کشاورزی  آب   کمیسیونمدیریت بحران کشور  سازمان برنام  و بودج  کشور   های سازمانتوسط وزارت نیرو ب   بار یکس  ماه 

. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف گردد میو دیوان محاسبات کشور ارسال  مجلس شورای اسالمی زیست محیطمنابع طبیعی و 

 .گردد میس  ماه از تاریخ ابالغ این دانون توسط وزارت نیرو تهی  و ابالغ 

استانداری  منابع 

طبیعی و 

  زیست محیط

 مدیریت بحران
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ناشی از ودوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت  کارگروهی مرکب از  های یخرابتسریع در جبران خسارت و ترمیم  منظور ب 

سازمان آب و برق  مدیرعاملاستان و حسب مورد  ای منطق آب  مدیرعامل(  کارگروهاستاندار با معاون عمرانی وی )رئیس 

دادگستری  کل رئیسن و صنعت  معدن و تجارت استا مدیرکلمدیریت بحران استان   مدیرکلخوزستان برای این دستگاه  

  مجوز ترک تشریفات ربط ذیاستان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده  با پیشنهاد فرماندار شهرستان 

برای پیمانکاری ک  در راستای جبران خسارت و  ای و خاک مازاد آب بند ها رودخان از مصالح مازاد  برداری بهرهمزایده برای 

برای ساماندهی و  ای رودخان از مصالح مازاد  برداری بهرهرا صادر کنند. واگذاری  اند شدهسیل بکار گرفت   ایه خرابیترمیم 

آب  های شرکتالیروبی رودخان  مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده ب  شهرداری همان شهر  توسط 

 .باشد مین برای این استان مجاز و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستا ها استان ای منطق 

استانداری  

مدیریت بحران  

شرکت آب 

 ای منطق 

 ط(بند ) ۳۵

 ۰تبصره  

( ریال از اموال منقول و غیرمنقول ۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصد هزار میلیارد )

( این دانون واریز ۰مندرج در جدول شماره ) ۲۱۴۲۳۲ مدیدرآتابع  را ب  فروش رسانده و ب  ردیف  های دستگاهمازاد خود و 

از محل  شود میکل کشور افتتاح  داری خزان ی ک  ب  همین منظور نزد حساب ب نماید. وجوه حاصل از این محل پس از واریز 

یز ( ب  صندودهای حمایت از توسع  بخش کشاورزی استانی  تخصصی و محصولی وار۲جدول شماره ) ۰۳۴۴۴۴-۰۱ردیف 

حمایت از توسع  بخش کشاورزی و  های صندوقسهم مشارکت دولت در  تأمینتا با ابالغ وزارت جهاد کشاورزی صرف  شود می

فنی و اعتباری  یاران  نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت  اجرای طرح تحول نخیالت   های کمکالعوض   های کمک

  بنیان دانش های شرکتوران  و همچنین مرغ الین آرین و صنعت طیور توسط و فنا بنیان دانشتحقیق و توسع  کشاورزی 

فرعی آبیاری و زهکشی   های شبک پرتو دهی محصوالت کشاورزی  های سامان کشاورزی دراردادی  توسع  کشاورزی نوین و 

بود خاک های کشاورزی و عشایری  مدیریت اصالح و به های راهو  رسانی آب  وخاک آباجرای عملیات آبخیزداری  عملیات 

صادرات محصوالت کشاورزی و خرید محصوالت کشاورزی  تنظیم بازار  گذاری سرمای توسع  منابع تبدیلی و تکمیلی و تضمین 

 محصوالت کشاورزی و فعالیتهای مرتبط شود.

 جهاد کشاورزی
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آبخیزداری کشور  امو راراضی کشور  دامپزشکی کشور و حفظ  منابع طبیعی و های سازمان( مازاد درآمدهای %۱۴۴درصد )صد 

مربوط  نزد  های ردیفپس از واریز ب   ۱۰۴۴نسبت ب  درآمدهای مصوب ان سازمانها در سال  ۱۰۴۱نباتات کشور در سال 

 الذکر فوق ایه سازمان( این دانون ب  ۲جدول شماره ) ۰۳۴۴۴۴-۱هزین  از ردیف شماره -کل کشور ب  شکل درآمد داری خزان 

 .گردد میپرداخت 

 منابع طبیعی

 ب(بند ) ۳۰

 ۰تبصره  

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابالغ این دانون طی دستورالعمل امکان پذیرش پروان  

وثیق  و تضمین  عنوان ب چرای داب  پروان  چاه کشاورزی  سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای و حساب یاران  

اعتباری  مؤسساتدولتی و خصوصی و  های بانکبازپرداخت تسهیالت دریافتی روستائیان  کشاورزان  دامداران سنتی و عشایر از 

 غیربانکی را فراهم نماید.

جهاد کشاورزی  

 ای منطق آب 

 ع(بند ) ۳۲

 ۰تبصره 

با رعایت مالحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از امالک  شود میابست  ب  وزارت نیرو اجازه داده وتابع   های شرکتب  

در مناطق کمتر  ویژه ب و شبک  فرسوده آب و برق کشور  تأسیساتنوسازی  های طرحمالی  تأمینخود نسبت ب   های داراییو 

 دداب کنند.( ریال ا۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴تا سقف دویست هزار میلیارد ) تماب نیم  های طرحو  یافت  توسع 

برق   های شرکت

و  ای منطق آب 

 آب و فاضالب

 ف(بند ) ۰۴

 ۰تبصره 

جامع  هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای  های طرحبازنگری و یا الحاق ب   های طرحک  در  هایی زمیندر برخورد با مالکان 

  پس از شود میب  محدوده شهر ملحق  ها آن و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  اراضی ها استانو توسع   ریزی برنام 

( ماده واحده دانون تعیین وضعیت ۰تبصره ) بر اساس صرفاًابالغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدب نیاز ب  تفکیک زمین  

 اًصرفمحاسب  و در صورت نیاز ب  تفکیک زمین   ها آنعوارض  ۱۳۵۴/۰/۲۲مصوب  ها شهرداریدولتی و  های طرحامالک وادع در 

 .شود میبرخورد  ها آنبا اصالحات و الحادات بعدی با  ۱۳۳۰/۰/۱۱( دانون شهرداری مصوب ۱۴۱ماده ) موجب ب 

استانداری  

سازمان مدیریت و 

و  ریزی برنام 

 ها شهرداری

 ،(بند ) ۰۱

 ۰تبصره  

آب سطحی و  های دادهراهنمای سامان  جامع و اطلس  اندازی راهنسبت ب   ۱۰۴۱وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریورماه 

ب  تصویب شورای عالی آمایش و  ۱۰۴۱ مهرماهآن مناطق بحرانی آب را حداکثر تا پایان  بر اساسزیرزمینی ادداب نماید و 

از صدور مجوز فعالیت و پروان   اند موظفاجرائی  های دستگاهسرزمین برساند. پس از تصویب مصادیق مناطق بحرانی آب کلی  

زیرساخت )آب  برق و گاز( و ارائ  خدمت ب  واحدهای جدید صنایع آب بر )ب  تشخیص وزارت نیرو(  تأمین  ریبردا بهره

 جلوگیری نمایند.

سازمان مدیریت و 

  آب ریزی برنام 

 ای منطق 
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نظارت نمایندگان مجلس  زوکارساایجاد شفافیت و تسهیل  منظور ب  وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشور

شورای اسالمی در نحوه تخصیص اعتبارات ب  طرح )پروژه( های دارای ردیف ملی و استانی مربوط ب  هر استان را ب  تفکیک 

مکتوب ب   صورت ب   بار یک  هر س  ماه ( هاپروژهطرح )همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این  ها شهرستان

 اسالمی اعالب نمایند. مجلس شورای

 استانداری

 ث(بند ) ۰۳

 ۰تبصره  

شرب و خاب در واحدهای صنعتی  خدماتی و فضای سبز و جذب  های آب جای ب  ها فاضالبجایگزینی پساب  منظور ب 

و  از طریق مذاکره اند مکلفآب و فاضالب استانی  های شرکتشهری   های فاضالبتصفی   های طرحجهت اجرای  گذار سرمای 

صنعتی  خدماتی و فضای سبز ک  امکان استفاده از پساب را  های بخششرب و خاب در  های آبعمده  کنندگان مصرفتشویق 

را  گذاری سرمای نسبت ب  خرید تضمینی پساب ادداب و بخشی از هزین   کنندگان مصرفدارند  شرایطی را فراهم کنند ک  این 

 تحویل بگیرند. گذار سرمای خود را از  موردنیازتصفی  پساب پرداخت و آب  ارگذ سرمای ب   خرید پیشدر دالب درارداد 

شرکت آب و 

 فاضالب

 الف(بند ) ۰۰

 ۲تبصره 

خود تا سقف  امنای هیئتبا تصویب  شود میعلم و فناوری اجازه داده  های پارکآموزشی و پژوهشی و  مؤسسات  ها دانشگاهب  

از محل توثیق اموال در اختیار خود ادداب کنند و در  ها بانکتسهیالت از  اخذب  نسبت  ۱۰۴۴عملکرد درآمد اختصاصی سال 

مناطق  ویژه ب  متأهلین های خوابگاهخود با اولویت ساخت  خرید و تکمیل  ای سرمای  های داراییتملک  های طرحجهت تکمیل 

سع  ادتصادی  اجتماعی و فرهنگی جمهوری ششم تو سال  پنج( دانون برنام  ۱۴۳موضوع بند )پ( ماده ) یافت  توسع کمتر 

و مراکز آموزش عالی و  ها دانشگاهاسالمی ایران استفاده و نسبت ب  بازپرداخت ادساط از محل درآمد اختصاصی خود ادداب کنند. 

  ندا بودهاختصاصی و جاری یا تملک مستقل  درآمدیو دارای ردیف  اند بودهدارای ردیف مستقل  ۱۰۴۴پژوهشی ک  در سال 

 منظور ب خود  های فعالیتاعتبار الزب در  بینی پیشنسبت ب   اند مکلفرفاه دانشجویان  های صندوقکماکان مستقل خواهند بود. 

ادداب کنند.  متأهلین های خوابگاهپرداخت یاران  سود و کارمزد تسهیالت با اولویت تسهیالت مربوط ب  احداث و تکمیل 

با رعایت  توانند میعلم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز  های پارکپژوهشی و فناوری و آموزشی و  مؤسساتو  ها دانشگاه

خود استفاده  های کارگاهو  ها آزمایشگاه روزرسانی ب تخصیصی و  صرفاًمفاد این بند از تسهیالت بانکی برای خرید تجهیزات 

 .گردد میبدهی دولت تلقی ن عنوان  بنمایند. اصل و سود تسهیالت بانکی دریافتی موضوع این بند  

 استان های دانشگاه
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ششم توسع  ادتصادی  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  سال  پنج( دانون برنام  ۵۰در راستای اجرای بند )ب( ماده )

( ب  امور ۵و  ۱فصول  استثنای ب ) یاجرائ ایه دستگاهتخصیص یافت  ب   ای هزین ( از اعتبارات %۱مبنی بر اختصا، یک درصد )

و توسع  استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات  ریزی برنام پژوهشی و توسع  فناوری  شورای 

 بر اساساجرائی استانی و  های دستگاهدانون کسر کند و با هماهنگی  نی( ا۱۴استان مندرج در جدول شماره ) ای هزین 

پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنام  و بودج  کشور ک   های سیاستو  ها اولویت

  برای امور پژوهشی و شود میعلوب  تحقیقات و فناوری و بهداشت  درمان و آموزش پزشکی تدوین  های وزارتخان با هماهنگی 

 جهاد دانشگاهی اختصا، دهد. ازجمل استانی تعیین شده توسط آن شورا  اجرائی های دستگاهتوسع  فناوری ب  

استانداری و 

سازمان مدیریت و 

  جهاد ریزی برنام 

 دانشگاهی

 ز(بند ) ۰۵

 ۲تبصره 

 و افزایی همخود را برای  های هزین ( از بودج  %۲آن مجازند تا دو درصد ) های پیوستاجرائی مندرج در این دانون و  های دستگاه

نوین  نشر و کتاب و گردشگری  ای رسان و تولیدات فرهنگی از دبیل موضوعات درآنی  نمایشی  مطبوعاتی   ها فعالیتارتقای 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث فرهنگی  گردشگری   های وزارتخان اجرائی این بند توسط  نام  آییناختصا، دهند. 

 .رسد می وزیران هیئتب  تصویب  و سازمان تبلیغات اسالمی تهی  و دستی صنایع

فرهنگ و ارشاد 

اسالمی  میراث 

فرهنگی  

گردشگری  

  دستی صنایع

 تبلیغات اسالمی

 ح(بند ) ۰۴

 ۲تبصره  

ششم توسع  ادتصادی  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  وزارت  سال  پنج( دانون برنام  ۲۲ب  استناد بند )پ( ماده )

تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را  ای درآمده اند مکلفان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ورزش و جوانان و سازم

مندرج در  ۰۳۴۴۴۴-۰۴کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف  داری خزان نزد  ۱۰۴۱۰۰شماره  درآمدیب  ردیف 

مربوط(  های فدراسیونوزارت ورزش و جوانان )برای کمک ب   ( در اختیار%۳۴( این دانون ب  نسبت سی درصد )۲جدول شماره )

 .گیرد می( در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران درار %۴۴و هفتاد درصد )

ورزش و جوانان و 

 صدا و سیما

 ی(بند ) ۰۰

 ۲تبصره  

با رعایت دوانین و مقررات پس از واریز ب  مازاد را  غیرمنقولوزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال 

کل کشور  صرف توسع  و تکمیل مدارس در مناطق  داری خزان ( این دانون نزد ۰جدول شماره ) ۲۱۴۲۲۲ درآمدیردیف 

 در همان استان و شهرستان نماید. خیر سازمحروب با اولویت مدارس 

 آموزش و پرورش
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حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوب ایثار   سازی یکپارچ ویج فرهنگ ایثار و شهادت و توسع  و تر منظور ب 

اجرائی موضوع  های دستگاهدر این امر خطیر  کلی   ها دستگاهسبک زندگی فاخر و مشارکت  عنوان ب جهاد  مقاومت و شهادت 

  حدادل یک درصد اند مکلفعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ششم توسع  ادتصادی  اجتما سال  پنج( دانون برنام  ۲۲ماده )

(  برای ترویج و توسع  فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ۲( و )۱فصول ) استثناء ب خود را  ای هزین ( از اعتبارات ۱%)

   هزین  نمایند.گردد میابالغ  ایثارگران  مطابق دستورالعمل اجرائی ک  توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهی  و

استانداری  بنیاد 

 حفظ آثار

 الف(بند ) ۰۴

تبصره  

۱۴ 

از اصل حق بیم  شخص ثالث دریافتی را طی  الی( ر۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیممبلغ پنج هزار  اند مکلف ای بیم  های شرکت

ماهان   صورت رسد ب  میشورای عالی بیم   تعیین و ب  تصویب ها شرکتفروش بیم  )پرتفوی( هر یک از  بر اساسجدولی ک  

کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی  داری خزان ( این دانون نزد ۰جدول شماره ) ۱۵۴۱۱۱درآمد عمومی ردیف  حساب ب 

حاصل  در اختیار سازمان  منابع .شود میمالیاتی محسوب  دبول دابل های هزین  عنوان ب بیم  موضوع این بند  های شرکت

 احمر هاللیران  سازمان اورژانس کشور  جمعیت اکشور  فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی  ای جاده ونقل حملری و راهدا

 ها دستگاهمربوط ب  این  های ردیفتا در  گیرد میجمهوری اسالمی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران درار 

و آگاهی بخشی  سازی فرهنگ های برنام و ساخت  ومیر مرگب  کاهش تصادفات و ( این دانون در امور منجر ۴در جدول شماره )

و سوانح رانندگی مصوب  ونقل حملمدیریت ایمنی  نام  آییندر جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنام  عملیاتی 

 هزین  شود. وزیران هیئت ۱۰۴۴/۱۴/۲۲

راهداری و 

 ونقل حمل

  فرماندهی ای جاده

 انتظامی  دانشگاه

علوب پزشکی  

جمعیت 

و  احمر هالل

سازمان صدا و 

 سیما

 ج(بند ) ۰۱

تبصره 

۱۴ 

 های جریم تعرف   ۱۳۰۲/۱۲/۰مندرج در دانون رسیدگی ب  تخلفات رانندگی مصوب  های جریم عالوه بر  ۱۰۴۱در سال 

. شود میکل کشور واریز  ریدا خزان نزد  ۱۰۴۱۴۱ درآمدیو مبالغ حاصل ب  ردیف  یابد می( افزایش %۰رانندگی پنج درصد )

 :یابد میمعادل مبلغ افزایش یافت  ب  شرح زیر اختصا، 

سازمان مدیریت و 

 ریزی برنام 

جهت هزین  معلولین شدید و ضایع  نخاعی ناشی از تصادفات  الی( ر۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیممبلغ یک هزار و پانصد -۱

 ن بهزیستی کشوررانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازما

 بهزیستی

 خیز حادث روستایی و معابر در نقاط  های راهجهت اصالح  الی( ر۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد )-۲

هوشمند ) یا جادهروستایی و شهری و  های راهو  ها تقاطعدر  خیز حادث   اصالح هندسی و حذف نقاط سازی ایمن  شهری بین

 مناطق محروب مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی های راه( و ها جادهتصویری  سازی

 راهداری
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درمانی در اختیار جمعیت  موردنیازو تجهیزات  ای جادهبرای حوادث  الی( ر۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴مبلغ یک هزار میلیارد )-۳

 جمهوری اسالمی ایران احمر هالل

 احمر هالل

( ریال برای کمک ب  خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴مبلغ یک هزار میلیارد )-۰

 پزشکی دانونی کشور

 پزشکی دانونی

 د(بند ) ۰۲

تبصره 

۱۴ 

تهی   منظور ب  ربط ذیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان تابع  

یفی و مکانی اراضی کشاورزی  در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت  ب  ازای هر نقش  و اطالعات توص

کل  داری خزان  حساب ب و  اخذ( ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی ۰۴۴۴۴۴هزار )هکتار مبلغ پانصد 

در  ۴۳۴۴۴۴-۲۴طی ردیف  الی( ر۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیم( تا سقف شش هزار %۱۴۴درصد )کشور واریز و معادل صد 

مربوط  های نقش بخش غیردولتی نسبت ب  تهی   های ظرفیته تا با استفاده از درارداداختیار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

با صدور  زمان همادداب و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید. سازمان ثبت اسناد امالک کشور موظف است 

   نسبت ب  ارائ  اطالعات مکان محور این اسناد ب  شرکت پست جمهوری اسالمی ایران ادداب کنند.برگ تکاسناد 

ثبت اسناد و 

امالک  شرکت 

 پست

 (۱جزء ) ۰۳

 ه(بند )

تبصره 

۱۴ 

معسر و مواردی ک   ناشی از تصادف با اولویت زنان غیر عمدکسری اعتبارات دی  محکومان معسر جرائم  تأمین منظور ب -۱

با اولویت خسارت ناشی از تصادف(  وزیر دادگستری مجاز است با تصویب است )یا دولت  المال بیتپرداخت خسارت بر عهده 

( ریال از منابع درامد ۳۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیمبدنی حداکثر تا س  هزار و پانصد  های خسارت تأمیننظارت صندوق  هیئت

دانون بیم  اجباری خسارات وارد شده ب  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل  ۲۰( و )ج( ماده بندهای )ث ساالن  موضوع

( این ۴جدول شماره ) ۱۱۴۴۴۴بدنی ذیل ردیف  های خسارت تأمینرا از محل اعتبارات صندوق  ۱۳۲۰/۲/۲۴نقلی  مصوب 

 دانون دریافت و هزین  کند.

دادگستری و 

 زندان

 (۲جزء ) ۰۰

 ه(بند )

صره تب

۱۴ 

سقف  محدودیترا ک  ب  دلیل هرگون   غیر عمدبدنی مکلف است دی  زندانیان حوادث رانندگی  های خسارت تأمینصندوق -۲

و دبل از الزب االجراء شدن دانون بیم  اجباری خسارات وارد  برند میبیم  و صندوق مذکور در زندان ب  سر  های شرکتتعهدات 

 صورت ب کند تا پس از معرفی ستاد دی  کشور  تأمین  اند شدهناشی از وسایل نقلی   زندانی شده ب  شخص ثالث در اثر حوادث 

 ادداب شود. ها آنبالعوض نسبت ب  آزادی 

دادگستری و 

 زندان
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 (۰جزء ) ۰۰

 ه(بند ) 

تبصره 

۱۴ 

دی  شامل مقتوالن و ( این بند نسبت ب  پرداخت دی  مستحقان دریافت ۳جزء )وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع 

تور( های امنیتی و بازرسی گشت )  ها گشتارتش  سپاه و مرزبانی و  های یگانمجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز ک  توسط 

ک  در محیط پادگان در اثر حوادث  ای وظیف و همچنین سربازان  گیرند میبسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلول  درار 

سپاه  و  با معرفی ارتش جمهوری اسالمی ایران  فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران شوند مییا مجروح مختلف کشت  

( این دانون ادداب ۲جدول شماره ) ۰۳۴۴۴۴-۵۲( از محل اعتبارات ردیف %۲۴پاسداران انقالب اسالمی تا سقف بیست درصد )

 نماید.

دادگستری و 

زندان و نیروی 

 انتظامی

 بندهای ۰۵

( و )ک

 ل()

تبصره  

۱۴ 

فرماندهی نیروی  تائید)با  ها پاسگاهو  ها کالنتریک: وجوهی ک  توسط خیرین و اشخا، صرف احداث  تکمیل  تقویت و توسع  

  شود میسپاه استان(  تائیدبا جهادگران )های عمرانی  (پروژهطرح )بسیج و  های حوزهبسیج و  های پایگاهانتظامی استان( و 

کشور از  های دهیاریو  ها شهرداریکل کشور موظف است سهم  داری خزان -ل .شود میمالیاتی تلقی  دبول دابلن  هزی عنوان ب 

تمرکز وجوه وزارت کشور نزد  حساب ب  هرماهرا  ۳۱/۳/۱۳۲۴( دانون رسیدگی ب  تخلفات رانندگی اصالحی ۲۳محل ماده )

 کل کشور واریز کند. داری خزان 

امور استانداری  

  تیمالیا

 ها شهرداری

 ب(بند ) ۰۴

تبصره  

۱۴ 

استان موضوع  ای سرمای ( از کل اعتبارات تملک دارای های %۰مجازند تا پنج درصد ) ها استانو توسع   ریزی برنام شورای 

اختصا،  ها کالنتریو  ها پاسگاهانتظامی با اولویت  های رده( این دانون را برای احداث  تکمیل  بازسازی و تجهیز ۱۴-۱جدول )

 دهند.

استانداری و 

سازمان مدیریت و 

 ریزی برنام 

 الف(بند ) ۰۰

تبصره 

۱۱ 

خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای  تأمین  سازی محوط   سازی آماده  برای عملیات شود میب  دولت اجازه داده 

 های طرحود در بافت فرسوده  مصالی تهران  فرسوده و تاریخی موج های بافتبازآفرینی شهری و احیای  های طرحمسکن مهر  

: ادداماتی را ب  شرح زیر را ب  عمل آورد ۱۰۴۴/۰/۱۴مسکن و سایر موارد پیش بنی شده در دانون جهش تولید مسکن مصوب 

علمی  و مبلغ هزار میلیارد  های حوزه( ریال برای احداث و تکمیل بناهای ۱۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴نوزده هزار میلیارد ) مبلغ

 هزین  شود. روستاهاعالم در  های خان برای احداث  الی( ر۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴)

راه و شهرسازی و 

علمی    های حوزه

 تبلیغات اسالمی
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 (۳جزء ) ۰۲
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۱۱ 

متعلق ب  شرکت مادر تخصصی عمرانی شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و  های زمینراه و شهرسازی مکلف است  وزارت

( ریال طی دراردادهای با ۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴ان و شرکت بازآفرینی شهری ایران را تا سقف پنج هزار میلیارد )مسکن ایر

جامع   های طرحه و متناسب با آن  تسهیالت الزب برای اجرای دراردادمالی در رهن آنان  تأمین های صندوقعامل و  های بانک

نماید و از محل فروش عرص   ها طرحو منابع حاصل را صرف تکمیل این  اخذمصوب را  سازی آمادهفرسوده و  های بافتتفصیلی  

را ب  اجرای  مانده بادیعامل تسوی  کند و  های بانکتکمیل شده با رعایت دوانین و مقررات و گردش خزان   با  های طرحو اعیان 

 صدرالذکر این جزء اختصا، دهد. های طرح

 راه و شهرسازی

 ب(بند ) ۵۴

تبصره 

۱۱ 

در این بخش  وزارت راه و شهرسازی با رعایت دوانین و  وری بهرهکشور و ارتقای سطح  ونقل حملتوسع  زیربناهای  نظورم ب 

تابع  مجاز ب  مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر  های سازمانو  ها شرکتمقررات مربوط از طریق 

( ریال است. تهاتر اموال مذکور ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴هزار میلیارد ) صد یکسقف  مازاد در اختیار تا های زمینکاربری و فروش 

کل کشور  داری خزان نزد  ونقل حملصندوق توسع   حساب ب این بند مجاز است. منابع حاصل پس از واریز  های طرحبا طلبکاران 

. مبلغ هزار شود میایی و تجهیزات و ناوگان   هوایی  درییلیر  ای جاده ونقل حمل های زیرساختصرف تکمیل  توسع  و نگهداری 

 .شود می( ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیم

 راه و شهرسازی

 د(بند ) ۵۱

تبصره 

۱۱ 

و ششم توسع  ادتصادی  اجتماعی  سال  پنج( دانون برنام  ۰۲غیررسمی موضوع بند )الف( ماده ) های سکونتگاهبرای ساماندهی 

اسکان وادع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم  های محیطفرهنگی جمهوری اسالمی ایران  بهسازی 

زیرساخت و فراهم کردن حدادل خدمات عمومی اعم از مدرس   مسجد  کتابخان   روشنایی محیط  پایگاه بسیج   تأمینشهرها و 

معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از  اند موظف  ها استان ریزی برنام سع  و پاسگاه و کالنتری در این مناطق  شورای تو

( دانون مالیات ۳۲  از محل عوارض ماده )رسد می وزیران هیئتاجرائی ک  ب  تصویب  نام  آیین بر اساسکل جمعیت هر استان را 

 تان نمایند.در همان اس الذکر فوقو بهسازی مناطق  زدایی محرومیتصرف  افزوده ارزشبر 

استانداری و 

سازمان مدیریت و 

و راه و  ریزی برنام 

 شهرسازی
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 ه(بند ) ۵۲

تبصره 

۱۱ 

صنایع معدنی   های فعالیتاز معادن و  برداری بهرهناشی از  ونقل حمل ای جادهجبران ناشی از خسارت وارده ب  شبک   منظور ب 

را از طریق اداره کل راهداری و  ها استانه مالکان  سهم معادن ( از وصولی بهر%۲شورای معادن استان موظف است دو درصد )

مورد استفاده معادن اختصا،  های جادهبا اولویت  ای جادههمان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای  ای جاده ونقل حمل

 دهد.

راهداری و صنعت 

 و معدن

 و(بند ) ۵۳

تبصره 

۱۱ 

با همکاری فرماندهی انتظامی و با  اند مکلف( نفر ب  باال ۰۴۴۴۴) هزار پنجاهمعیت با ج های شهرداریوزارت راه و شهرسازی و 

غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود ساالن  از محل درآمدها و با شرایط ردابتی نسبت ب   های بخش گذاری سرمای استفاده از 

 های ب  حسابحاصل از ثبت تخلفات را  آمددرکنترل( سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات ادداب و ) شیپا های دوربیننصب 

 تعیین شده توزیع گردد. های نسبتمقرر در دانون رسیدگی ب  تخلفات رانندگی واریز تا ب  

راه و شهرسازی و 

 ها شهرداری

 ز(بند ) ۵۰

تبصره 

۱۱ 

 ریزی برنام شورای  تائیدندار و با پیشنهاد استا شود میاجازه داده  ها شهرستاندوه مجری  در  زیرمجموع اجرائی  های دستگاهب  

ملکی خویش  های ساختمان( ریال نسبت ب  معاوض  امالک و ۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴و توسع  استان در سقف سی هزار میلیارد )

پس از اعالب شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط ب  دیمت کارشناسی برای احداث  ها شهرداریبا امالک و اموال غیرمنقول 

خرجی ثبت کند. دستورالعمل اجرای این -جمعی صورت ب اری همان شهرستان ادداب کند و عملکرد این بند را اد های مجتمع

 .شود میجزء توسط وزارت امور ادتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنام  و بودج  کشور تهی  و ابالغ 

استانداری و 

سازمان مدیریت و 

و راه و  ریزی برنام 

شهرسازی و 

 ها شهرداری

 ک(بند ) ۵۰

تبصره  

۱۱ 

 ۱۳۲۰غیررسمی ک  دبل از سال  های سکونتگاهاراضی در مالکیت خود را با اولویت  شود میب  وزارت راه و شهرسازی اجازه داده 

 برداری بهرهصورت گرفت  است و در حال  وساز ساختمصوب شهری  های طرح بر اساسب  تصرف اشخا، درآمده است و 

 ین اعیانی واگذار نماید.را ب  مالک باشد می

راه و شهرسازی و 

 ها شهرداری

 (۳جزء ) ۵۵

 الف(بند )

تبصره 

۱۰ 

و جداول  افزوده ارزش( دانون مالیات بر ۲۵انرژی موضوع بند )الف( ماده ) های حاملاز فروش  ها دهیاریو  ها شهرداریعوارض 

 ها شهرداریتا ب   شود میتمرکز وجوه وزارت کشور واریز  حساب ب مصارف( این تبصره  پس از وصول  ظرف یک ماه ها ) پرداختی

 پرداخت شود. ها دهیاریو 

استانداری  

 ها شهرداری
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 ط(بند ) ۵۴

تبصره  

۱۰ 

فلزی   های کانیوزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی ب  صنایع فوالدی  آلومینیومی  مس  فلزات اساسی و 

دارای درارداد تبدیل انرژی )ای.  های نیروگاهشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از واحدهای پاالیشگاهی و پترو

 صورت ب ( ریال ۱۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴و شصت هزار میلیارد ) صد یکسی.ای( محاسب  و دریافت نماید. منابع حاصل تا سقف 

( ریال صرف توسع  و ۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴رد )کامل تا سقف شصت هزار میلیا صورت ب ماهان  و متناسب با وصول درآمد 

برق و تا سقف بیست  تولیدکنندگاننوسازی شبک  فرسوده برق کشور و جابجایی نیروهای برق روستایی و پرداخت مطالبات 

و با تصویب شورای ادتصاد صرف اعطای  آبی برق( ریال صرف توسع  و تکمیل نیروهای ۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴هزار میلیارد )

( انواع تماب نیم  های طرح)ایجاد  توسع  و تکمیل  گذاری سرمای تسهیالت جهت افزایش توان تولید برق از طریق  یاران  سود

 ویژه ب تجدید پذیر خورشیدی و بادی  های نیروگاه%( و بیشتر  حمایت از احداث ۰۰درصد ) وپنج پنجاهبرق با بازده  های نیروگاه

( ریال در دالب مشارکت توانیر ب  میزان چهل ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴هزار میلیارد ) تا سقف ده در استان سیستان و بلوچستان

%( ۵۴صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه ادتصادی با آورده شصت درصد ) های شهرکب  داخل  رسانی برق%( در ۰۴درصد )

 های آزمایشگاهو تکمیل  یستأس( ریال صرف ۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴تا سقف چهار هزار میلیارد )   نواحی و مناطقها شهرکآن 

( ریال صرف تکمیل سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش ۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴تا سقف چهل هزار میلیارد ) مرجع تجدید پذیر

ب  مناطق محروب و تا سقف  رسانی آبآبی شهرهای دارای تنش و اصالح و بازسازی شبک  فاضالب و آب شرب روستایی و 

صنعت برق و  بنیان دانش های شرکتب   خطرپذیر( ریال اعطای تسهیالت ۲۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴هزار میلیارد ) وشش بیست

 .شود میفعال در حوزه اصالح الگوی مصرف انرژی هزین   های شرکت

 شرکت برق
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 ها آن  تاریخ ازدواج ک هایی زوجازدواج برای هر یک از  الحسن  درضتسهیالت -۱ برای تشکیل خانواده: الحسن  درضتسهیالت 

است. تسهیالت  سال  ده( ریال و با دوره بازپرداخت ۱۲۴۴۴۴۴۴۴۴بوده است  یک میلیارد و دویست میلیون ) ۱۳۲۴/۱/۱ ازبعد 

 ونیلیمسال یک میلیارد و پانصد  وس  بیستزیر  های زوج سال و  وپنج بیستزیر  های زوجازدواج برای  الحسن  درض

ازدواج پرداختی و تعداد  الحسن  درضماهان   تعداد تسهیالت  صورت ب  اند موظف ها بانک. تمامی باشد می( ریال ۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴)

 عمومی اعالب کنند. صورت ب افراد در نوبت دریافت این تسهیالت را 

استانداری و 

 ها بانک

 ونیلیمد آوری  ب  ازای فرزند اول دویست فرزن الحسن  درضتسهیالت  اند آمدهب  بعد ب  دنیا  ۱۰۴۴برای فرزندانی ک  از سال -۲

( ریال و ب  ازای فرزند سوب ششصد میلیون ۰۴۴۴۴۴۴۴۴) ونیلیم( ریال و ب  ازای فرزند دوب چهارصد ۲۴۴۴۴۴۴۴۴)

 اردیلیم( ریال و ب  ازای فرزند پنج و ب  بعد یک ۰۴۴۴۴۴۴۴۴( ریال و ب  ازای فرزند چهارب هشتصد میلیون )۵۴۴۴۴۴۴۴۴)

 ( ریال.۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴)

برای  سال  بیستیا خرید یا ساخت مسکن )بنا ب  درخواست خانواده( با بازپرداخت حداکثر  ودیع  الحسن  درضتسهیالت -۳

 اردیلیمب  میزان دو  شوند میب  بعد صاحب فرزند سوب یا بیشتر شده یا  ۱۳۲۲فادد مسکن ک  در سال  های خانواده

 ادداب نماید. ریال( ۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴)

جهیزی  کاالی ایرانی با معرفی ستاد اجرائی  تأمین( ریال از منابع این بند برای ۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیممبلغ سی هزار -۰

 .یابد میفرمان اماب )ره( اختصا، 
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مایت از اشتغال از طریق : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است برای حزایی اشتغالبرای  الحسن  درضتسهیالت 

را ب  اجزاء این  الحسن  درض( ریال تسهیالت ۱۴۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴و بیست هزار میلیارد ) میلیون یکی عامل مبلغ ها بانک

عامل و کلی  مدیران و کارکنان  های بانکبند اختصا، دهد. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند ب  عهده بانک مرکزی و 

. باشد می صالح ذیدر مراجع  پیگیری دابلدر پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و  تأخیریا  اجرا. عدب باشد می ربط ذی

در سامان  ناظر وزارت تعاون  کار و رفاه  بایست میو  شود میاشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی پایش 

در شورای عالی اشتغال ارائ  داده و  بار یکس  ماه  صورت ب د را گزارش عملکرد خو اند موظفاجتماعی ثبت شود. مراجع مزبور 

مبلغ دویست و  ي ۱ مکتوب ب  کمیسیون برنام  و بودج  و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسالمی ارائ  دهند. صورت ب 

( ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴( ریال ب  کمیت  امداد خمینی )ره( و صد هزار میلیارد )۲۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴میلیارد ) هزار پنجاه

خرد  تسهیالتدسترسی ب  اعتبار و پوشش خطر )ریسک(  تسهیل منظور ب . یابد میریال ب  سازمان بهزیستی کشور اختصا، 

نسبت ب  ایجاد صندوق تضمین ادداب نمایند.  شود میموضوع این جزء داده  های دستگاه  ب  زایی اشتغالپرداختی با هدف 

با اولویت مناطق محروب  بانک مرکزی  ها استانو صنایع خالق در سراسر کشور و تمامی  بنیان نشداهمچنین در راستای اشتغال 

( ریال از محل منابع ۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴میلیارد ) هزار پنجاهی عامل مبلغ ها بانکجمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق 

و خالق  بنیان دانش های شرکتب   شکوفاییصندوق نوآوری و  نظاب بانکی را با معرفی الحسن  درضو جاری  انداز پس های ردهسپ

 ي ۲ .شود میزارت امور ادتصادی و دارایی تعیین واختصا، دهد. شرایط و سقف تسهیالت پرداختی در این بند توسط صندوق 

بر اساس  اه شهرستانو  ها استان( ریال از منابع این بند بین ۵۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد )

. در باشد می. مسئول ایجاد اشتغال هر استان  استان یابد میجمعیت  نرخ بیکاری بر مبنای جدول پیوست تخصیص  های شاخص

)ستاد اجرائی فرمان حضرت اماب )ره( )بنیاد برکت(  بنیاد مستضعفان  سازمان  ربط ذیهر استان متناسب با توانمندی نهادهای 

بر اساس مصوب  شورای  ای سهمی ( ها سازمان  آستان ددس رضوی و سایر ارتش عفین سپاه بسیج سازندگی  بسیج مستض

  نشین حاشی . تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروب و شود میو توسع  استان تخصیص داده  ریزی برنام 

 .باشد می ها تعاونیو  بنیان دانشفعالیت خالق و 

استانداری  

ت و سازمان مدیری

و اداره  ریزی برنام 

کل تعاون  کار و 

 رفاه اجتماعی
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استانداری  زندان   حمایتی: الحسن  درضتسهیالت 

بهزیستی و کمیت  

 امداد

تحت پوشش کمیت   بضاعت بیبرای دانشجویان  الحسن  درض تسهیالت( ریال ۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیممبلغ دو هزار  -۰

 .یابد میب خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور اختصا، امداد اما

(  مبلغ پنج ۲( دانون الحاق برخی موارد ب  دانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۴۴دولت مکلف است در اجرای ماده )-۰

ور دی  اختصا، دهد تا ب    ب  ستاد مردمی رسیدگی ب  امها بانک الحسن  درض( ریال از منابع ۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیمهزار 

 زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهری  پرداخت شود.

ودیع  مسکن مدد جویان تحت  الحسن  درض( ریال جهت اعطای تسهیالت ۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیممبلغ بیست هزار -۵

 .یابد می( اختصا، %۳۴سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد )( و %۴۴پوشش کمیت  امداد اماب خمینی )ره( هفتاد درصد )

 (۵جزء ) ۴۱

 د(بند )

تبصره 

۱۵ 

عامل با معرفی بسیج سازندگی نسبت ب  اختصا، شصت هزار میلیارد  های بانکبانک مرکزی مکلف است از طریق 

نفر جهت  هزار پنجاهرداخت ب  تعداد برای پ ها بانکو جاری  الحسن  درض های رده( ریال از محل منابع سپ۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴)

در روستاها و حاشی  شهرها و مناطق محروب ب  ازای هر نفر یک میلیارد و دویست  کیلوواتیایجاد نیروگاه خورشیدی پنج 

این  اندازی راهنصب و  مسئولیت( ادداب نماید. %۰و نرخ چهار درصد ) هشتادماه ( ریال با بازپرداخت ۱۲۴۴۴۴۴۴۴۴میلیون )

و استفاده از تسهیالت این بند منوط ب  ارائ  درارداد  باشد میرایگان ب  عهده سازمان بسیج مستضعفین  صورت ب  ها وگاهنیر

 وزارت نیرو است. های شرکتخرید تضمینی برق از سوی 

بسیج سازندگی  

 شرکت برق

 ز(بند ) ۴۲

تبصره 

۱۵ 

( ۲الحاق برخی مواد ب  دانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ( دانون۵۲در اجرای ماده ) اند مکلفدولت و بانک مرکزی -۱

مکرر( دانون جامع  ۳مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشموالن ماده ) تأمینتسهیالت الزب برای تحقق هدف دانون مبنی بر 

 .شود می تأمینون ( این دان۴جدول ) ۱۳۱۵۴۴کند. یاران  سود تسهیالت از ردیف  تأمینب  ایثارگران را  رسانی خدمات

 ها بانکاستانداری  

و راه و شهرسازی 

 و بنیاد مسکن

شده  مند بهره( ریال ۲۰۴۴۴۴۴۴۴تا سقف دویست و پنجاه میلیون ) دیمت ارزانایثارگرانی ک  در سنوات گذشت  از تسهیالت -۲

خرید یا ساخت  شرط ب متعارف باشد  نامناسب یا نا ها آندر صورتی ک  مسکن  اند نموده حساب تسوی  ۱۳۲۲و تا پایان سال 

. یاران  سود این تسهیالت از ردیف مربوط شوند می مند بهرهایثارگری این دانون  دیمت ارزانمسکن جدید از تسهیالت مسکن 

 .شود می تأمین
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و  تماب نیم   تکمیل واحدهای ها گذاری ای سرمو توسع   وری بهرهی کشور از طریق ارتقای ها استانرشد و پیشرفت  منظور ب -۱

و پیشران و  بنیان دانشتولیدی بر پای  آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح )پروژه( های  های بنگاهخالی  های ظرفیت

 :ابدی میبسط و عدالت سرزمینی منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید  اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد ادتصادی اختصا، 

استانداری  

سازمان مدیریت و 

  اداره ریزی برنام 

کل تعاون  کار و 

رفاه اجتماعی و 

 های دستگاه

 اجرایی استان

 این دانون ۰۰۴۴۴۴-۲۴( ریال از ردیف ۰۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیم هزار پنجاهمبلغ هشتصد و -۱-۱

مکانات کشور و توزیع عادالن  و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق ( از اعتبار دانونی استفاده متوازن از ا%۲۴درصد )بیست -۱-۲

 یافت  توسع کمتر 

 ( این دانون۰جدول شماره ) ۱۴۱۴۴۰از ردیف  الی( ر۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیممبلغ ده هزار -۱-۳

 ( این دانون۴وجوه مربوط ب  بند )ز( تبصره )-۱-۰

 واریز گردیده است. ۳۱۴۵۴۲ درآمدیکل کشور ک  ب  ردیف  ۱۰۴۴بودج  سال ( دانون ۱۰بازگشتی منابع تبصره )-۱-۰

 مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی-۱-۵

 استانی ای درآمدهاز حقوق دولتی معادن و مازاد  ها استانسهم -۱-۴

( مصارف ۲۰ف است رأساً نسبت ب  اختصا، و پرداخت بادیمانده مبلغ مندرج در ردیف )موظ ها یاران سازمان هدفمندسازی -۲

کل کشور ک  در سال مذکور اختصا، نیافت  و همچنین مازاد منابع حاصل از  ۱۰۴۴( دانون بودج  سال ۱۰جدول تبصره )

برای  داری خزان  حساب ب این دانون را  ۱۰شده در جدول تبصره  بینی پیشنسبت ب  منابع  ها یاران اجرای دانون هدفمندسازی 

 ۱۰۴۱کل کشور در سال  ۱۳۲۰( دانون بودج  سال ۵بند )و( تبصره ) همچنین( این بند واریز نماید. ۱اهداف منظور در جزء )

 .شود میجوه آن ب  منابع این بند اضاف  وتنفیذ 

هزار  ودو بیستمساوی هر استان  صورت ب منابع فوق  ( ریال از۵۰۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴هزار ) هشتادودوحدادل مبلغ ششصد و -۳

 .یابد میاختصا،  ها استان( ریال ب  ۲۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴میلیارد )

اشتغال خرد و خانگی افراد تحت پوششی  منظور ب از منابع این بند  الی( ر۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴) اردیلیمتا سقف بیست هزار -۰

( و افراد تحت پوشش سازمان %۴۴)ره( ب  نسبت هفتاد درصد ) خمینیداد اماب ک  دابلیت توانمند شدن دارند کمیت  ام

 .یابد میتخصیص  الحسن  درضتسهیالت بانکی  صورت ب ( %۳۴بهزیستی کل کشور سی درصد )
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با اولویت مناطق روستایی و  زایی اشتغال های طرح( ریال برای اجرای ۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴تا سقف سی هزار میلیارد )-۰

 .یابد میره( اختصا، اماب )ت ضرخرد  کارگاهی و بنگاهی ب  بنیاد برک ستاد اجرائی فرمان ح های طرححروب جهت ایجاد م

و سازمان فنی و  ای حرف کشور  دانشگاه فنی و  موردنیاز های حرف هدایت عرض  نیروی کار ب  سمت مشاغل و  منظور ب -۵

و  التحصیالن فارغ زایی اشتغالتسهیالت برای  صورت ب با ترکیب منابع بانکی  توانند می ( از این منابع را%۰درصد )پنج  ای حرف 

 وزشی خود استفاده نمایند. های کارگاه روزرسانی ب تجهیز و 

 منظور ب و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید  ای توسع  های بانکبا اولویت  ها بانکدر  گذاری سپردهاز طریق  یادشدهمنابع -۴

و زنجیره  ها فعالیتبر  تأکیدبا  ها بنگاهخالی  های ظرفیتو  تماب نیم  های طرحبرای تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل  گذاری سرمای 

تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافت  و  سازوکارکاالهای اساسی و راهبردی با  تأمینتولید و 

 و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسع  ملی با رعایت اساسنام  آن مجاز است. اختیاردر تلفیق منابع 

( و نرخ سود تسهیالت اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع %۱منابع مذکور حدادل یک درصد ) گذاری سپردهنرخ سود -۰

 .گردد میآوری و شکوفایی تعیین توسع  ملی و صندوق نو صندوق سیستم( بانکی نظاب )

 ییشورااجرائی توسط  های دستگاه های برنام و  گذاری سپردهدستورالعمل اجرائی نحوه تعیین نرخ سود تسهیالت  نرخ -۲

رئیس(  رئیس سازمان برنام  و بودج  کشور  رئیس بانک  عنوان ب حساب( مرکب از وزیر امور ادتصادی و دارایی ) امنای هیئت)

زرای صنعت  معدن و تجارت  جهاد کشاورزی  کشور  راه و شهرسازی  میراث وکزی  معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مر

  نفت  ارتباطات و فناوری اطالعات و تعاون  کار و رفاه اجتماعی و س  نماینده مجلس شورای دستی صنایعفرهنگی  گردشگری و 

 .گردد میناظر( مشخص  عنوان ب ) یاسالم

مشمول این بند را ظرف دو ماه پس از تصویب این دانون ب  وزارت امور  های طرحاجرائی مربوط موظف هستند  های دستگاه-۱۴

 ارائ  نمایند. تائیدادتصادی و دارایی جهت بررسی و 

تعیین شده در شورای چهارچوب  بر اساسو یاران  سود  اعتباریکمک فنی و  صورت ب ( از منابع مزبور %۱۴تا ده درصد )-۱۱

 موصوف دابل هزین  کرد است.

بیکاری  های شاخص بر اساس( و ۳شده برای هر استان در جزء ) بینی پیشتوزیع استانی منابع این بند با رعایت حدادل -۱۲

 .شود می( این بند تهی  و ابالغ ۲جزء )توسط شورای موضوع  ها استانمحرومیت  وسعت و جمعیت 
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امور ادتصادی و دارایی موظف است با همکاری دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه پس از تصویب این دانون روی  وزارت -۱۳

ثبت و نگهداری حساب منابع  مصارف و برگشتی وجوه این بند در تدوین و ابالغ نماید. همچنین این وزارتخان  موظف است با 

تولیدی تکمیل  های ظرفیتگزارش عملکرد این بند شامل  بار یکهر س  ماه  ها استانداریو  ربط ذیاجرائی  های دستگاههمکاری 

های برنام  و بودج  و محاسبات  جهش و رونق تولید و  و مشاغل ایجاد شده را تهی  و ب  کمیسیون یافت  توسع شده  ایجادی و 

 نماید.( دانون اساسی و ادتصادی مجلس شورای اسالمی ارائ  ۰۰نظارت بر اصل چهل و چهارب )

 ب(بند ) ۴۰

تبصره  

۱۰ 

 استثنای ب ) یدولتاموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد  شود میاجرایی ملی/استانداران اجازه داده  های دستگاهب  روسای 

انی است های دستگاهتابع /  مؤسسات( دانون اساسی( در اختیار خود و دستگاه و ۰۳) و سوب انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد

کارگروههای واگذاری اموال در سطح ملی با ترکیب وزرای کشور  امور ادتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس  تائیدرا پس از 

امور  مدیرکلاستان   ریزی برنام سازمان برنام  و بودج  کشور و در سطح استانی با ترکیب استاندار  رئیس سازمان مدیریت و 

 وزیران هیئتدادگستری استان بدون حق رأی و بدون رعایت تشریفات مربوط ب  تصویب  کل ئیسرادتصادی و دارایی استان و 

با رعایت دوانین و مقررات  از طریق حراج عمومی در بورس کاال و یا از طریق مزایده عمومی در سامان  تدارکات الکترونیک 

و الحادات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در دانون  با اصالحات ۱۳۰۲/۱۴/۱۴دولت با رعایت دانون تجارت الکترونیک مصوب 

کل کشور واریز  داری خزان  حساب ب با مزایده منطبق باشد  ب  فروش رسانده و منابع حاصل را  ک  نحوی ب برگزاری منادصات 

 نمایند.

استانداری و 

 های دستگاه

 اجرایی

 ه(بند ) ۴۰

تبصره 

۱۰ 

ارتباطات و فناوری اطالعات  صنعت  معدن و تجارت  جهاد کشاورزی و  های وزارتخان ع  تاب ای توسع  های سازمانو  ها شرکتب  

( ریال از منابع داخلی خود را برای ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد ) تائیدبا  شود مینفت اجازه داده 

 ی( ها و خدمات  حمایت از ساخت داخل و طرح )پروژهتحقق رشد و تولید  صادرات کاال های برنام در  گذاری سرمای کمک ب  

فنی و اعتباری و پرداخت ما ب  التفاوت نرخ  های کمکوجوه اداره شده   صورت ب خصوصی و تعاونی  های بخشتوسط  ای توسع 

رداد عاملیت   میزان حمایت و چهارچوب دراها طرحتصویب  سازوکاراجرائی این بند مشتمل بر  نام  آیینسود اختصا، دهند. 

. ادساط وصولی و رسد می وزیران هیئتمذکور تهی  و ب  تصویب  های وزارتخان توسط سازمان برنام  و بودج  کشور با همکاری 

حسب مورد واریز  ربط ذیشرکت یا سازمان  حساب ب مانده وجوه استفاده نشده )مسدود نشده بابت تعهدات( در پایان سال 

 .گردد می

ارتباطات و فناوری 

اطالعات  صنعت  

معدن و تجارت  

جهاد کشاورزی و 

گاز  سازمان 

مدیریت و 

 ریزی برنام 
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 (۱جزء ) ۴۵

 و(بند )

تبصره 

۱۰ 

عملیاتی  های برنام  ۱۰۴۱تا پایان خردادماه سال  اند موظف( دانون مدیریت خدمات کشوری ۰اجرایی موضوع ماده ) های دستگاه

سازمان تابع   تائیداحدهای تابع  خود را ارائ  و ب  ودر ستاد  وری بهره های شاخصخ  مدیریت و ارتقای خود برای استقرار چر

های متبادل  با سازمان برنام  و  نام  موافقتدر  اند مکلفاجرایی  های دستگاهسازمان اداری و استخدامی کشور برسانند.  ربط ذی

 ماه  س نمایند. تخصیص اعتبار  بینی پیش« وری بهرهارتقای »با عنوان  ای برنام در بودج  کشور  اعتبارات الزب ب  این موضوع را 

 تائیدو  وری بهرهب  سازمان برنام  و بودج  کشور و سازمان ملی  ها دستگاهاین برنام  منوط ب  ارسال گزارش عملکرد از سوی 

 عملکرد از سوی سازمان اخیر الذکر است.

سازمان مدیریت و 

و  یریز برنام 

 های دستگاه

 اجرایی

 ل(بند ) ۴۴

تبصره  

۱۲ 

( ۰اجرائی مشمول ماده ) های دستگاهتوسع  کشور مبنی بر تکلیف  های برنام دائمی  ( دانون احکاب۳۴در اجرای بند )چ( ماده )

( طی ۵و  ۰  ۱فصول  استثنای ب خود ) ای هزین ( از اعتبارات %۱دانون مدیریت خدمات کشوری ب  هزین  کرد یک درصد )

  سازمان برنام  و رسانی اطالعو آگاهی بخشی و  سازی فرهنگدرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنام  جهت 

  اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار ای هزین بودج  کشور مکلف است در هر مرحل  از تخصیص اعتبارات 

 ربط ذیاجرایی  های دستگاهسازمان صدا و سیما تخصیص دهد. سازمان صدا و سیما و  دستگاه اجرائی مشمول کسر و ب 

دوانین و مقررات مربوط نسبت ب  انعقاد یا تمدید درارداد و اجرای آن ادداب و گزارش عملکرد این بند را ب   بر اساس اند موظف

 ائ  نمایند.سازمان برنام  و بودج  کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ار

سازمان مدیریت و 

  صدا و ریزی برنام 

سیما و 

 های دستگاه

 اجرایی

 ح(بند ) ۴۰

تبصره  

۲۴ 

دولت ب   هیئت  در صورت موافقت شود میداده  ( اجازهکشور ای جاده ونقل حملب  وزارت راه و شهرسازی )سازمان راهداری و 

کشور را ک  دارای  ونقل حملسازمان راهداری و  موردنیازن سنگین و نیم  سنگی آالت ماشینتعداد چهار هزار دستگاه 

فاینانس( داخلی ) یمال تأمیناستانداردهای روز بوده و عمر کمتر از پنج سال داشت  باشند از محل منابع در اختیار و تسهیالت 

جدول  ۱۱۴۰۴۱شماره و خارجی با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت وارد کشور نماید. درآمد حاصل  ب  ردیف 

 .شود می( این دانون واریز ۰شماره )

راهداری و 

 ای جاده ونقل حمل
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 ی(بند ) ۴۲

تبصره 

۲۴ 

 های ردیفرا از طریق  افزوده ارزش( مالیات بر %۲( از کل ن  درصد )%۴/۲۴درصد )دولت مکلف است بیست و هفت صدب 

همگانی  ورزش روستایی و عشایری  ورزش بانوان و مربوط  برای توسع  ورزش مدارس  ورزش  ای هزین و  درآمدی

مربوط ب  وزارت ورزش و  های ردیفدر حوزه معلوالن و جانبازان اختصا، دهد. این مبلغ از طریق  ویژه ب ورزش  های زیرساخت

 ها  وزارتخانب  این  نام  موافقت( و پس از مبادل  %۰۴زارت آموزش و پرورش چهل درصد )و( %۵۴جوانان شصت درصد )

 .یابد میاختصا، 

ورزش و جوانان  

 آموزش و پرورش

 .گردد میهزین   ها استاناین اعتبار فقط در -۱

ممنوع است و در حکم تصرف  ای حرف پرداخت هرگون  وجهی از بودج  کل کشور ب  هر شکل و ب  هر نحو ب  ورزش -۲

 غیردانونی در وجوه و اموال دولتی است.

دبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان  مبلغ  افزوده ارزش( موضوع دانون مالیات بر %۲رض و مالیات ن  درصدی )از مجموع عوا-۳

 مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

( ۴۳ماده ) درآمدی( دانون برنام  ششم توسع  و یک پنجم از منابع ۲۰ماده ) درآمدیدولت مکلف است یک پنجم از منابع -۰

 سهم وزارت ورزش و جوانان هزین  نمایند. عنوان ب را برای ازدواج و اشتغال جوانان  دانون مذکور

 

 

 



 

 

 

 

 

 :پنجمبخش 

 

:ضمایم

کلکشور۱۰۴۱قانونبودجهسالیی:ضوابطاجرا۱مهیضم

موادی:قانونالحاقبرخ۲مهیضم

دولتیازمقرراتمالیبخشمیبهقانونتنظ
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 کشور ۱۰۴۱بودجه

 

سازمان برنام  و بودج  کشور و ب  استناد اصل  ۱۰۴۱/ ۱/ ۱۴مورخ  ۱۰۲۳۲ب  پیشنهاد شماره  ۱۰۴۱/ ۱/ ۲۰در جلس   وزیران هیئت

کل کشور را ب  شرح زیر تصویب  ۱۰۴۱و سی و هشتم دانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ضوابط اجرایی دانون بودج  سال  صد یک

 کرد:

 کل کشور ۱۰۴۱ضوابط اجرایی دانون بودج  سال 

 ۲۰/۴۱/۱۰۴۱مصوب 

 

 :روند می  اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط ب  کار نام  تصویبدر این  -۱ماده 

 کل کشور. ۱۰۴۱دانون: دانون بودج  سال  -۱

 .-۱۳۲۳مصوب  -( ۲(: دانون الحاق برخی مواد ب  دانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲دانون الحاق ) -۲

 .-۱۳۲۰مصوب  -ششم توسع  ادتصادی  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران سال  پنج دانون برنام : دانون برنام  -۳

 سازمان: سازمان برنام  و بودج  کشور. -۰

( و همچنین در ها ردیف  جداول و ها تبصره ازجمل آن ) های پیوستدر دانون و  ها آنیی ک  عناوین ها دستگاهدستگاه اجرایی:  -۰

 ( دانون ذکر شده است.۱۲اجرایی بند )الف( تبصره ) نام  آیینموضوع  های نام  تفاهم

های خود با  نام  موافقت( دانون  نسبت ب  مبادل  ۱۲اجرایی بند )الف( تبصره ) نام  آیینمطابق  اند موظفی اجرایی ها دستگاه -۲ماده 

 ( ادداب نمایند.ها استان ریزی برنام سازمان )در سطح استان با سازمان مدیریت و 

ی استانی  منوط ب  مبادل  ها دستگاهی اجرایی و همچنین ها دستگاه ای هزین دوب اعتبارات  ماه  س ابالغ تخصیص و پرداخت  -۱تبصره 

 است. ای هزین  نام  موافقت

در سطح ی اجرایی ب  سازمان )ها دستگاهتوسط  ای سرمای  های داراییی تملک ها طرح نام  موافقتمهلت ارسال اصالحی   -۲تبصره 

های مذکور بعد از  نام  موافقتاست. اصالح  ۱۰۴۱سال  شهریورماه(  حداکثر تا پایان ها استان ریزی برنام استان ب  سازمان مدیریت و 
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 سازمان( دابل انجاب است. های ابالغی )و یا  وزیران هیئتصادرشده توسط   های نام  تصویبتاریخ یادشده  برای اجرای 

 

مطابق  اند موظفی اجرایی ملی و استانی ها دستگاه -۱۳۰۱مصوب  -( دانون برنام  و بودج  کشور۳۰ماده )در اجرای  -۳ماده 

کل کشور را ب  سازمان )در سطح استان ب  سازمان مدیریت و  ۱۰۴۱و  ۱۰۴۴سازمان  عملکرد دانون بودج  سال  های بخشنام 

 دهند. ارائ ( ها استان ریزی برنام 

 -۰ماده 

کل کشور و معین  داری خزان   ها مستمریحقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و  مودع ب پرداخت  منظور ب  -۱

 -)عمومی ای هزین ابالغی اعتبارات  های تخصیصدر سقف  الذکر فوقی اجرایی مکلف ب  تأمین و پرداخت موارد ها دستگاهو  ها استان

 ند.اختصاصی( دبل از هرگون  پرداختی هست

تمامی  روزرسانی ب موظف ب  ثبت یا  ۱۰۴۱سال  ماه اردیبهشتی اجرایی تا بیستم ها دستگاه( دانون  ۲۴در اجرای بند )الف( تبصره ) -۲

اطالعات کارکنان در سامان  یکپارچ  نظاب اداری )کارمند ایران( هستند. چگونگی ثبت اطالعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی 

صنایع نظامی  نیروهای مسلح  وزارت اطالعات  حفاظت اطالعات دوه دضائی   سازمان انرژی اتمی ایران و  های شرکتسلح و نیروهای م

سازوکار  بر اساسب  تشخیص دبیرخان  شورای عالی امنیت ملی  ها دستگاهآن و دبیرخان  شورای عالی امنیت ملی و سایر  های شرکت

برنام  و بودج  کشور و  های سازمانتوسط  نام  تصویبمستقلی ک  ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این  ایه نام  شیوهاجرایی تعیین شده در 

 .گردد می  تعیین شود میی اجرایی مذکور تدوین ها دستگاهاداری و استخدامی کشور با همکاری 

ماده باید از طریق سامان  یکپارچ  نظاب  دریافت شماره مستخدب یا شماره شناس  و انجاب امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این

 اداری )کارمند ایران( انجاب پذیرد.

ترویج و توسع  فرهنگ نماز مطابق  نام  آییندینی  فرهنگی و اجرای  های فعالیتمربوط ب  اموری مانند درآنی   های هزین  -۰ماده 

یج فرهنگ ایثار و شهادت مطابق دستورالعمل اجرایی بند )ل( تبصره مربوط ب  ترو های هزین ( دانون  ۲اجرایی بند )ز( تبصره ) نام  آیین

 ای هزین رزشی و بهبود و ارتقای دانش و سالمت کارکنان از محل اعتبارات ومقاومت بسیج  های پایگاه( دانون و سایر امور مانند ۲)

وارد  ای خدش اصلی دستگاه  های فعالیتب  انجاب  ک  ینحو ب (( ۵( و )۱فصول ) استثنای ب خزان  ب  دستگاه اجرایی ) شده پرداختابالغی 

دابل  ۱۰۴۴( در سقف عملکرد سال ها استان ریزی برنام با سازمان )در سطح استان با سازمان مدیریت و  نام  موافقتنشود  در دالب 
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اداری و عمومی  های هزین ل از مح صرفاً( دانون  ۳دولتی مندرج در پیوست شماره ) های شرکتفوق در  های هزین پرداخت است. 

 کارگزینی )پرسنلی( و پاداش سنوات کارکنان و استهالک و در سقف تعیین شده دابل اجرا است. های هزین  استثنای ب 

آزاد و یا عناوین مشياب  ب  هر شکل توسط ادارات کل آموزش و  التدریس حق صورت ب افراد جدید  کارگیری ب  ۱۰۴۱در سال  -۵ماده 

 ممنوع است. ها ستاناپرورش 

  اوالد و عیدی برای بازنشستگان مندی عایل  هزین  کمکصندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت ب  پرداخت  -۴ماده 

 های هزین دبالً کسر گردیده است  ادداب نماید. سایر  ها آنای  مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزین  های هزین ی اجرایی ک  ها دستگاه

 ربط ذیی اجرایی ها دستگاهفوت  حق بیم  عمر و حوادث توسط  هزین  کمکازدواج   هزین  کمکب  بازنشستگان از دبیل مربوط 

بازنشستگان صندوق مذکور ک  دستگاه  ازجمل . سهم دستگاه اجرایی برای حق بیم  درمان بازنشستگان کشوری )شود میپرداخت 

بابت  شده بیم . سهم شود میاگذار شده است(  توسط سازمان بیم  سالمت ایران پرداخت اجرایی زمان اشتغال آنان ب  بخش غیردولتی و

 .شود میحق بیم  درمان پای  ایثارگران بازنشست  صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت 

محل منابع داخلی مربوط ب  شرکت دابل پرداخت است   دولتی  مزایای یادشده کماکان از های شرکتدر مورد بازنشستگان  -۱تبصره 

 دانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط دابل پرداخت باشد. موجب ب مگر در مواردی ک  

امکانات رفاهی ب   ارائ در حدود تکالیف دانونی نسبت ب   اند مکلفی اجرایی ها دستگاه( دانون برنام   ۳۴در اجرای ماده ) -۲تبصره 

ادداب  نام  تصویب( این ۰۳دستورالعمل موضوع ماده ) بر اساسخود در سقف اعتبارات ابالغی مربوط و  بگیران مستمریو  بازنشستگان

 نمایند.

استقرار سامان  )سیستم( مدیریت سبز و  منظور ب ( از اعتبارات ابالغی را %۱ی اجرایی مجازند تا یک درصد )ها دستگاه -۰ماده 

 اند موظفاجرایی آن  هزین  کنند و  نام  آیین( دانون برنام  و ۳۰  مطابق مفاد بند )ز( ماده )ها دستگاه مصرف انرژی در سازی بهین 

 ارسال نمایند. زیست محیطگزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک بار ب  سازمان حفاظت 

 ای هزین ( دانون برنام  ک  اعتبارات ۲۲ی موضوع ماده )ی اجرایها دستگاه( دانون  تماب اختیارات ۲۴ب  استناد بند )ب( تبصره ) -۲ماده 

وزارت  استثنای ب  باشند میو دارای مقررات خا، اداری و استخدامی  کنند میآن دریافت  های پیوستخود را از محل این دانون و 

( دانون محاسبات عمومی در سال ۵۵ی مندرج در ماده )ها دستگاهاطالعات  سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطالعات دوه دضایی  و 

 .شود میمودوف االجرا  ۱۰۴۱
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بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و  صرفاًی اجرایی مذکور  ها دستگاهنیروی انسانی در تماب  کارگیری ب هرگون  استخداب و 

 مالی در دانون است.بار  بینی پیشتأییدی  از سازمان برنام  و بودج  کشور مبنی بر  اخذاستخدامی کشور و 

حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکاب کارگزینی را در صورت  ۱۰۴۱در سال  توانند میی اجرایی ها دستگاه -۱۴ ماده

پاداش  عنوان ب ( دانون برنام  ۴وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافت  دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای )ت( و )ث( ماده )

 های شرکتدولتی )اعم از  های شرکتعامل و کارکنان  هیئت/  مدیره هیئتپرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور ب  اعضای 

( دانون و ۱۰( بند )و( تبصره )۲جزء ) ازجمل دولتی با رعایت دوانین و مقررات مربوط  های بیم و  ها بانکمستلزب ذکر و تصریح ناب(  

 مجاز است. ها آنعمومی یا شوراهای عالی پس از تصویب مجامع 

مبادل  شده و  نام  موافقتاجتناب ناپذیر و ضروری( مطابق با  های هزین  ازلحاظرفاهی مستقیم و غیرمستقیم )پس  های کمک -۱۱ماده 

( این ۰۳ضوع ماده )دستورالعمل مو بر اساسو  ۱۰۴۴دولتی  حداکثر معادل عملکرد بودج  سال  های شرکتو  ها بیم   ها بانکبرای 

رفاهی مستقیم و غیرمستقیم ب  کارکنان درارداد کار معین )مشخص( و ساعتی و  های کمکدابل پرداخت است. پرداخت  نام  تصویب

مجاز  نام  موافقتخزان  و با رعایت مفاد  شده پرداخت( دانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابالغی ۱۲۰موارد موضوع ماده )

 است.

در سقف اعتبار ابالغی دستگاه  غیرمستقیمرفاهی مستقیم و  های کمکسازمان مجاز است در موارد خا، نسبت ب  افزایش سقف 

 اجرایی ادداب نماید.

ی اجرایی اعم از رسمی  پیمانی و دراردادی با تأیید ها دستگاهشب کارکنان مشمول در  کاری نوبتهزین  غذای ایاب تعطیل و  -۱تبصره 

 اداری دابل پرداخت است. های هزین  عنوان ب رین مقاب دستگاه اجرایی یا مقاب مجاز از طرف وی باالت

 ونقل حملکارمندانی ک  از خدمات  وذهاب ایاب( ریال  ۱۰۴/ ۴) هزار پنجاهو  صد یکغذای روزان  حداکثر  هزین  کمک -۲تبصره 

( ریال و در شهرهای دارای پانصد ۲/ ۰۴۴/  ۴کثر دو میلیون و چهارصد )در تهران ماهان  حدا نمایند نمی)سرویس( سازمانی استفاده 

ی ها دستگاه( ریال  مهد کودک برای زنان کارمند ۱/ ۰۳۴/ ۴هزار نفر جمعیت و باالتر ماهان  حداکثر یک میلیون پانصد و سی هزار )

 ( ریال دابل پرداخت است.۲/ ۴/ ۴میلیون ) اجرایی فادد مهد کودک دولتی ب  ازای هر فرزند زیر شش سال  ماهان  حداکثر دو
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کارکنان خود را ب  شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای  وذهاب هزین  ایابمجازند  شهرها کالنی اجرایی مستقر در ها دستگاه -۳تبصره 

یردولتی ادداب کنند. سقف شهری غ ونقل حمل های شرکت)سرویس( کارکنان نسبت ب  عقد درارداد با  ونقل حملاز خدمات  برداری بهره

 باشد. ۱۰۴۴پرداختی ب  کارکنان در سال  وذهاب هزین  ایاب%( بیش از عملکرد ۲۴حداکثر بیست درصد ) تواند میدرارداد مربوط 

دولتی بر اساس  های شرکتو  ها بیم   ها بانکو کارکنان  مدیره هیئتضوابط اعطای تسهیالت رفاهی ب  مدیرعامل  اعضای  -۰ تبصره

 .شود میتعیین  نام  تصویب( این ۰۳ستورالعمل موضوع ماده )د

مأمور برای  عنوان ب ک   نام  تصویبی اجرایی مشمول این ها دستگاهمأموریت روزان  داخل کشور ب  کارمندان  العاده فوق -۱۲ماده 

تا میزان حدادل حقوق و  ف شبان  هستندو ناچار ب  تود شوند میمودت ب  خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزاب  وظیف  انجاب

در سقف اعتبار ابالغی  پنجاهم یکب  مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت ب  مازاد ب  مأخذ  نام  تصویبمزایا در مورد مشمولین این 

ب کشوری و اصالحات ( دانون استخدا۳۲روزان  موضوع بند )ث( ماده ) العاده فوق نام  آییندستگاه دابل پرداخت است. سایر موارد مطابق 

 بعدی آن خواهد بود.

 %( از میزان مندرج در بند یادشده دابل پرداخت است.۰۴) درصد پنجاهدر صورت عدب تودف شبان   تنها  -۱تبصره 

موظف ب   ها راهک  ب  سبب انجاب وظایف خا، نگهداری  مرمت و بازگشایی  ای جادهکارمندان سازمان راهداری و حمل نقل  -۲تبصره 

و تبصره  «خدمت خارج از حوزه شهرستان محل »  از دید باشند میمداوب در خارج از حریم شهر محل خدمت خود  های مأموریتنجاب ا

 دابل پرداخت است. ها آنمربوط ب   العاده فوقبوده و با اعزاب ب  مأموریت   مستثنا( این ماده ۱)

( ریال در ماه ب  مدیران و کارمندانی ک  بنا ب  شرایط خا، ۳۴۴/ ۴زار )تلفن همراه تا مبلغ سیصد ه هزین  کمکپرداخت  -۱۳ماده 

 دستگاه اجرایی یا مقاب مجاز از طرف وی مجاز است. رئیسمستمر در دسترس باشند  ب  تشخیص  طور ب باید 

ح اختالفات بین پرداخت وج  از هر محل تحت عناوین مختلف هزین  دادرسی  هزین  کارشناسی و مشاب  آن برای طر -۱۰ماده 

یا مؤسسات مستقل  ها وزارتخان ی زیرمجموع  ها دستگاهو مؤسسات دولتی در مراجع دضایی ممنوع است و اختالفات  ها وزارتخان 

  استاندار مربوط و ربط ذیی ستادی ب  ترتیب از طریق وزارتخان  یا مؤسس  مستقل دولتی ها دستگاهی استانی و ها دستگاهدولتی  

 نام  آیینو  -۱۳۰۴مصوب  -( دانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۵۲( ماده )۰و با رعایت تبصره ) جمهور رئیسدی معاونت حقو

 ۳۴۰۰۴ /ت ۲۱۲۴۵۴شماره  نام  تصویبی اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی دوه مجری   موضوع ها دستگاهچگونگی رفع اختالف بین 



 کل کشور 1۰۴1قانون بودجه سال  یی: ضوابط اجرا1 مهیضم

95 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصميیمات مراجع یادشيده در شود می وفصل حل ۱۳۰۵/ ۱۲/ ۲۴مورخ  ک

 .شود میرفتار  -۱۳۴۲مصوب  -چهارچوب دانون رسیدگی ب  تخلفات اداری 

از محل  ها آنک  حق عضویت جمهوری اسالمی ایران و سهمی  تعهدات ساالن   المللی بینو مجامع  ها سازمانفهرست  -۱۰ ماده

ب  پیشنهاد  ۱۰۴۱تا پایان خرداد  شود میپرداخت  ربط ذیی اجرایی ها دستگاهشده در دانون و اعتبارات  بینی پیشی مصوب ها ردیف

 خواهد رسید. وزیران هیئتب  تصویب  المللی بینو مجامع  ها سازمانکمیت  بررسی عضویت دولت در 

  نسبت ب  المللی بینو مجامع  ها سازمانبررسی عضویت دولت در  مکلف است با همکاری کمیت  جمهور رئیسمعاونت حقودی  -تبصره 

ادداب و بر اساس آن نسبت ب  تدوین ضوابط  المللی بینو مجامع  ها سازمانتهی  گزارش در خصو، بازبینی حق عضویت دولت در 

 نماید. ادداب نام  تصویبپرداخت حق عضویت  سهمی  و تعهدات ساالن  ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این 

متمرکز از طریق  صورت ب ملی است و  ها آنوق و مزایای واحدهای استانی حق ب ی اجرایی ک  اعتبارات مربوط ها دستگاهکلی   -۱۵ماده 

فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامان  یکپارچ  نظاب اداری )کارمند ایران(  اند مکلف  شود میکل کشور پرداخت  داری خزان 

 کل کشور ارسال کنند. داری خزان   ماهان  ب  تفکیک استان ب  نام  تصویب( این ۰( ماده )۲بند )موضوع 

ی اجرایی مکلف ب  رعایت مفاد بند )و( ها دستگاهرشد تولید ملی   سازی زمین و  وری بهرهدر راستای دستیابی ب  ارتقای  -۱۴ماده 

 .باشند میاجرایی بند مذکور  نام  آیینمطابق  وری بهره  ارتقای اعتبار در برنام بینی پیش ازجمل ( دانون ۱۰تبصره )

  بخشنام   دستورالعمل  تغییر تشکیالت  نام  تصویب( دانون  صدور و اجرای هرگون  ۱۲( بند )الف( تبصره )۵در اجرای جزء ) -۱۰ماده 

( دانون برنام  و همچنین ۲۲رایی مشمول ماده )ی اجها دستگاهامنا و نظایر آن در  های هیئتمشاغل و همچنین مصوبات  بندی طبق 

  منوط ب  -۱۳۲۰مصوب -توسع  کشور  های برنام  دائمی( دانون احکاب ۱ی اجرایی مشمول ماده )ها دستگاهسازمان انرژی اتمی ایران و 

مجوز  اخذن برنام  و ( دانو۴  بند )ج( ماده )-۱۳۰۵مصوب  -( دانون مدیریت خدمات کشوری ۴۰رعایت ترتیبات مندرج در ماده )

 .شود میسازمان صادر  رئیستوسط  صرفاً. مجوز مذکور باشد میمکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در دانون 

  بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین وری بهرهتشویق  ایجاد انگیزه  افزایش  منظور ب دانونی و خا،  های پرداخت -۱۲ماده 

ی اجرایی دارای دانون پرداخت )نظیر گمرک جمهوری اسالمی ایران و دیوان محاسبات کشور( و از محل اعتبارات ها دستگاهنان در کارک

و  نام  موافقتو در چهارچوب  نام  تصویب( این ۰۳درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده ) ای هزین 

 است. متناسب با وصولی دابل انجاب
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خزان  ب  خود از محل اعتبارات ابالغی  شده پرداخت ای هزین حداکثر س  در هزار اعتبارات  اند مکلفی اجرایی ها دستگاه -۲۴ماده 

و تبلیغ دستاوردهای  رسانی اطالعدولت برای  رسانی اطالع(( را با هماهنگی و نظارت دبیرخان  شورای ۵( و )۰(  )۱فصول ) جز ب مربوط )

متبادل  با سازمان و در سطح استان با  نام  موافقت  در دالب ها دستگاهستگاه اجرایی عالوه بر اعتبارات مربوط ب  روابط عمومی همان د

از محل  صرفاً( دانون  ۳دولتی مندرج در پیوست شماره ) های شرکتهزین  نمایند. این حکم در  ها استان ریزی برنام سازمان مدیریت و 

کارگزینی )پرسنلی( و پاداش سنوات کارکنان و استهالک و در سقف تعیین شده دابل  های هزین  استثنای ب و عمومی  اداری های هزین 

 اجرا است.

پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل فروش اموال  اند مکلفی اجرایی استانی ها دستگاهی اجرایی و همچنین ها دستگاه -۲۱ماده 

از محل درآمد اختصاصی تأمین  ای هزین و اعتبارات  ای هزین در اعتبارات  جویی صرف یرمنقول مازاد و همچنین منقول و غ های داراییو 

 و پرداخت نمایند.

سرمای  استانی برای اجرای طرح  های داراییاعتبار از محل اعتبارات تملک  بینی پیشو توسع  استان  ریزی برنام شورای  -۲۲ماده 

 ( دانون برنام  ب  شکل وجوه اداره شده را در اولویت اددامات خود درار دهد.۲۴موضوع بند )الف( ماده ) زایی اشتغالتولید و  ( های)پروژه

 -۲۳ماده 

ی دارای مجوز کمیسیون ماده ها طرحمندرج در دانون  منحصر ب   ای سرمای  های داراییی تملک ها طرح نام  موافقتاجرا و مبادل   -۱

پروژه(  تعداد طرح )پروژه( در طرح )سال جاری است. تغییر اهداف کمی  تغییر عنوان  خردادماه( تا پایان ماه ۲( دانون الحاق )۲۳)

باشد ک  منجر ب  تغییر حجم  ای گون  ب تغییر عنوان طرح  ک  درصورتیی در حال اجرا نیز مستلزب کسب مجوز مذکور است. ها طرح

طرح با عنوان و حجم دبلی ک  دارای  نام  موافقتاین مجوز مبادل   اخذمی است و تا زمان الزا الذکر فوقمجوز  اخذعملیات طرح گردد  

 مجوز است دابل انجاب است.

سال جاری را ابتدا ب  طرح )پروژه( های  ای سرمای  های داراییاعتبارات تملک  اند موظف ها استان ریزی برنام مدیریت و  های سازمان -۲

  اختصا، دهند. مازاد اعتبار ابالغی ب  شهرستان برای طرح باشند میک  دارای تعهدات  ۱۰۴۴شده در سال  استانی )شهرستانی( مبادل 

%( از اعتبار کل طرح )پروژه( برای سال اول تأمین و طول عمر طرح ۲۴باشد ک  حدادل بیست درصد ) ای گون  ب )پروژه( جدید باید 

( ۲( دانون الحاق )۲۴در دالب ماده ) صرفاًار برای طرح )پروژه( جدید بیش از سقف فوق  )پروژه( از س  سال تجاوز ننماید. اختصا، اعتب
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 ( دانون مجاز است.۰و بند )الف( تبصره )

 استثنای ب ی اجرایی  ها دستگاهبرای حقوق و مزایا ب  کارکنان  ای سرمای  های داراییهرگون  پرداخت از محل اعتبارات تملک  -۲۰ماده 

 ( دانون برنام ( ممنوع است.۰۰ماده ) ازجمل دوانین مربوط ) موارد مقرر در

ی اجرایی حداکثر ها دستگاهخرید هرگون  خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط  -۲۰ماده 

 ب  تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

 های اتومبیلدولتی و فروش  های اتومبیل( الیح  دانونی نحوه استفاده از ۲ارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده )مو -تبصره

 خواهد رسید. وزیران هیئتب  تصویب  -۱۳۰۰مصوب  - زائد

احدهایی ک  حسب ضرورت در و استثنای ب در چهارچوب اعتبارات ابالغی مربوط سال جاری  نوسازی تجهیزات و لوازب اداری  -۲۵ماده 

ی اجرایی مشمول بودج  ها دستگاهمجاز خواهد بود. اجرای این حکم در  ۱۰۴۴  حداکثر معادل عملکرد سال شوند میایجاد  ۱۰۴۱سال 

 و توسع  استان است. ریزی برنام ( دانون و در اختیار شورای ۱۴استانی بر اساس جدول )

 -۲۴ماده 

مالی خارجی در اولویت پرداخت از  -ی اجرایی از نهادها و مؤسسات پولیها دستگاهتسهیالت دریافتی شده  پرداخت ادساط سررسید -۱

محل اعتبار ابالغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدب پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط  بانک مرکزی 

فهرست موارد فوق را در پایان  اند موظفدتصادی و فنی ایران حسب مورد ا های کمکو  گذاری سرمای جمهوری اسالمی ایران یا سازمان 

زارت امور ادتصادی و دارایی اعالب نماید تا سازمان نسبت ب  تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه ومرداد و آبان ب  سازمان  های ماه

دستگاه اجرایی فادد بودج  عمومی ادداب  های سابحزارت امور ادتصادی و دارایی نسبت ب  برداشت از واجرایی دارای بودج  عمومی 

 کنند.

( ۰۵ماده ) ازجمل  غیر بانکیو مؤسسات اعتباری  ها بانکی اجرایی از ها دستگاهپرداخت ادساط سررسید شده تسهیالت دریافتی  -۲

پرداخت از محل اعتبارات ابالغی در اولویت  -۱۳۰۰مصوب  -( ۱دانون الحاق برخی مواد ب  دانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 های خود درج نماید. نام  موافقتهر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در 

و مؤسسات انتفاعی  ها بانکدولتی   های شرکت ازجمل ی اجرایی ها دستگاهی جدید اداری توسط ها ساختماناحداث و خرید  -۲۰ماده 

ی در حال ها ساختمانی اداری موجود و بازسازی ها ساختمانموارد تغییر سطح تقسیمات کشوری  تجمیع  استثنای ب وابست  ب  دولت 



 کل کشور 1۰۴1قانون بودجه سال  ییضوابط اجرا: 1ضمیمه 

98 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 کشور ۱۰۴۱بودجه

و  دائمیمالی جدید  تبدیل استیجاری ب   بدون ایجاد بار شهرها کالنتخریب بدون ایجاد بار مالی جدید  تمرکززدایی و خروج از 

 ( دانون و حوادث غیرمتردب  ممنوع است.۱وب پیوست شماره )ی مصها طرحی خرید یا احداث در ها طرحهمچنین 

از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور / سازمان مدیریت و  مستثناموارد  -۱ تبصره

 خواهد رسید. وزیران هیئتو همچنین تأیید سازمان ب  تصویب  ها استان ریزی برنام 

ی اجرایی پس از دریافت تأییدی  حسب مورد ها دستگاهیا ددمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار  باارزشی ها ساختمان -۲تبصره 

و با رعایت دوانین و مقررات مربوط  دستی صنایعبازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی  گردشگری و  مادر تخصصیاز شرکت 

 .گیرد میاده درار با کاربری مناسب مورد استف

 -۲۲ماده 

 ماه اردیبهشتتا پایان  اند مکلف( دانون برنام  ۲۲ی اجرایی موضوع ماده )ها دستگاه( دانون  ۱۰( بند )ب( تبصره )۳در اجرای جزء ) -۱

اماکن  استثنای ب دارند را    متولی و نماینده دولت در اختیاربردار بهرهمالک   عنوان ب اطالعات اموال غیرمنقول  انفال و اموال تملیکی ک  

 ی اجرایی )سادا( ثبت نمایند.ها دستگاهنظامی در سامان  جامع اموال 

و  آالت ماشینی تعمیرات اساسی و ها طرح ازجمل ( دانون  پرداخت هرگون  اعتبارات ۱۰( بند )ب( تبصره )۳ب  استناد جزء ) -۱تبصره 

از محل درآمدهای  ها هزین هرگون  پرداخت برای تجهیز  نگهداری و سایر و همچنین  ۱۰۴۱تجهیزات  هزین  آب و برق در سال 

دولتی برای موارد ثبت نشده در سامان  سادا ممنوع است. عدب اجرای این بند  های شرکتاختصاصی  سایر منابع و یا اعتبارات و منابع 

 ت.جوه عمومی اسوب  منزل  تصرف غیردانونی در اموال  ها دستگاهتوسط کارکنان 

کشور  سازمان جغرافیایی نیروهای  برداری نقش سازمان  ازجمل ی اجرایی دارای سامان  مرتبط با امالک و اراضی ها دستگاه -۲تبصره 

تابع وزارت نیرو  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  سازمان ملی زمین و مسکن   های سازمانو  ها شرکتمسلح  وزارت جهاد کشاورزی  

 غیرمنقولرکت پست جمهوری اسالمی ایران مکلف ب  تبادل اطالعات توصیفی و مکان محور و نقش  ردومی اموال و ش ها شهرداری

 دولتی با سامان  سادا هستند.

از شمول حکم مذکور  ای جاده ونقل حملغیرعملیاتی سازمان راهداری و  آالت ماشینانجاب هزین  برای بازسازی و نوسازی  -۳تبصره 

 در سامان  سادا ثبت گردند. سازی آمادهتا پس از انجاب تعمیرات اساسی و  گردد می مستثنا
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غیرمنقول مازاد  های دارایی( دانون  وزارت امور ادتصادی و دارایی مجاز ب  فروش اموال و ۱۰( بند )ب( تبصره )۲در اجرای جزء ) -۲

کاهش تشریفات اداری مجوزهای صادره توسط وزارت امور  ورمنظ ب است.  وزیران هیئتدر سامان  سادا بدون رعایت تشریفات  شده ثبت

 .گردد میادتصادی و دارایی برای فروش اموال فوق در سنوات گذشت  تنفیذ 

ی اجرایی بدون ثبت اطالعات در سامان  سادا ها دستگاهاموال غیرمنقول دولتی توسط  بردار بهرهفروش  مولدسازی و تغییر  -۱تبصره 

 ممنوع است.

اموال و  وانتقال نقلبرخط اطالعات مربوط ب   ارائ وزارت صنعت  معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف ب   -۲تبصره 

ی اجرایی ک  از طریق سامان  تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و بورس کاالی ایران انجاب ها دستگاهمنقول و غیرمنقول  های دارایی

 هستند.   ب  سامان  ساداپذیرد می

( ۲۳پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است اطالعات مربوط ب  موضوع ماده ) -۳۴ماده 

صول  در مقاطع وکل کشور ب  تفکیک استان محل ودوع  داری خزان را با تأیید  -۱۳۰۲مصوب  -دانون رسیدگی ب  تخلفات رانندگی 

 زارت کشور اعالب کند.ون ب  سازما ماه  س زمانی 

  ای هزین ابالغی  اعتبارات  اند موظفی اجرایی ملی ها دستگاه( دانون محاسبات عمومی کشور  ۴۰ب  استناد تبصره ماده ) -۳۱ماده 

 ب نمایند.کل کشور اعال داری خزان ی استانی یا ملی را ب  سازمان و ها دستگاهاز محل درآمد اختصاصی ب   ای سرمای  های داراییتملک 

گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در  اند مکلفی اجرایی ها دستگاه( دانون محاسبات عمومی کشور  ۳۴در اجرای ماده ) -۳۲ماده 

کل  داری خزان کل کشور و سازمان با درج علل عدب تحقق احتمالی منابع ارسال کنند.  داری خزان   ب  هرماه( دانون را ۰جدول شماره )

 های گزارشمنابع عمومی )درآمدها( را بررسی و  مودع ب ی اجرایی در خصو، حصول صحیح و ها دستگاهاست عملکرد  کشور موظف

 ارسال نماید. وزیران هیئتالزب را هر دو ماه یک بار ب  

ود با سازمان صدا و گزارش عملکرد اجرای دراردادهای خ اند موظفی اجرایی ها دستگاه( دانون  ۱۲در اجرای بند )ل( تبصره ) -۳۳ماده 

ب   ماه  س یا مدیر امور مالی و باالترین مقاب دستگاه اجرایی در فواصل زمانی  حساب ذیسیمای جمهوری اسالمی ایران را با امضای 

 گزارش عملکرد است. ارائ منوط ب   الذکر فوقسازمان ارسال نمایند. هرگون  تخصیص و پرداخت اعتبار ب  دراردادهای 
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 -۳۰ماده 

  ها بست اجرای مصوبات ابالغی ستادهای فرماندهی ادتصاد مقاومتی و ملی مقابل  با کرونا )اعم از  اند مکلفی اجرایی ها دستگاه -۱

ه و درارداداجرایی خود  های برنام در اولویت  ۱۰۴۱و اشتغال آفرین را در سال  بنیان دانش( و برنام  تولید  ها پروژهو  ها طرح  ها برنام 

را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابالغی و تسهیالت بانکی با رعایت دوانین و  ها آنالزب برای مدیریت و اجرای  منابع

 مقررات مربوط تأمین کنند.

ای طرح استانی را بر ای سرمای  های دارایی%( اعتبارات تملک ۱۴و توسع  استان مکلف است حدادل ده درصد ) ریزی برنام شورای  -۲

 اختصا، دهد. ها شهرستانو  ها استانمولد و منجر ب  رشد ادتصادی در سطح  بنیان دانش ( های)پروژه

  الزب باشند میی اجرایی ک  بر اساس دانون موظف ب  گزارش عملکرد ب  کمیسیون های مجلس شورای اسالمی ها دستگاه -۳۰ماده 

از گزارش را ب   ای نسخ   ربط ذیب  کمیسیون های  ها گزارشبا ارسال این  زمان هممربوط را در مهلت مقرر تهی  و  های گزارشاست 

 سازمان ارسال کنند.

 مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است. جمهور رئیسمعاونت امور مجلس 

صکوک اسالمی در اولویت  اسناد خزان  اسالمی  اوراق مشارکت و ازجمل اوراق مالی اسالمی منتشرشده  وفرع اصلبازپرداخت  -۳۵ماده 

( دانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در ۲۰کل کشور مجاز است با رعایت ماده ) داری خزان و  باشد میتخصیص و پرداخت 

کل کشور( نسبت ب  تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در دالب  داری خزان صورت عدب دریافت تخصیص تا موعد مقرر )اعالمی توسط 

 ادداب و در مراحل بعدی تخصیص تسوی  گردد. نگردا تنخواه

 -۳۴ماده 

ی درآمد ها ردیفبانکی مرتبط با  های حساببرخط  گیری گزارشبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است امکان دسترسی و  -۱

ی دانون ها ردیفرایی از محل ی اجها دستگاهو همچنین پرداخت ب   ها استانکل کشور و معین  داری خزان عمومی )ملی و استانی( نزد 

کل کشور( موظف  داری خزان را برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور ادتصادی و دارایی ) ها استانکل کشور و معین  داری خزان توسط 

 ب  همکاری است.
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صادره از دولت در هنگاب  های نام  تضمینبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است تمهیدات الزب برای ثبت شناس  یکتای  -۲

را در سامان  متمرکز اطالعات تسهیالت و تعهدات )سمات(  غیر بانکیو مؤسسات اعتباری  ها بانکاعطای تسهیالت بانکی جدید توسط 

 اتخاذ و امکان استعالب برای سازمان فراهم نماید.

 هي ۰۰۲۰۰ /ت ۱۲۱۴۵شماره  نام  تصویبترونیک موضوع دولت الک دار اولویتی اجرایی متولی طرح )پروژه( های ها دستگاه -۳۰ماده 

گزارش عملکرد طرح )پروژه( های مذکور را هر س  ماه یک بار ب  دبیرخان  شورای اجرایی فناوری اطالعات  اند موظف ۱۳۲۴/ ۲/ ۲مورخ 

 ارسال نمایند.

 منظور ب  اند موظف نمایند میروب در دانون استفاده ی اجرایی ک  از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محها دستگاهکلی   -۳۲ماده 

ب  وزارت کشور و معاونت توسع   بار یکو هدایت صحیح اعتبارات و تسهیالت بانکی  گزارش عملکرد اددامات را هر س  ماه  افزایی هم

 روستایی و مناطق محروب کشور اعالب نمایند.

)موضوع ماده  المللی بینو مجامع  ها سازمانعضویت  حق  ب ی مربوط ها ردیفسازمان موظف است کسری احتمالی اعتبارات  -۰۴ماده 

( ماده ۱مالی خارجی )موضوع بند ) -ی اجرایی از نهادها و مؤسسات پولیها دستگاه( و همچنین تسهیالت دریافتی نام  تصویب( این ۱۰)

 کل کشور تأمین نماید. مربوط در سقف بودج  مقررات( را با رعایت دوانین و نام  تصویب( این ۲۴)

وابست   های شرکتدولتی   های شرکت  مؤسسات و ها سازمان  ها وزارتخان هر یک از مشترکین دولتی گاز  برق و آب )شامل  -۰۱ماده 

 نسبت ب  موارد زیر ادداب نمایند: ۱۰۴۱در سال  اند مکلف( ها استانداری  نهادهای انقالب اسالمی  نیروهای مسلح و ها آنب  

 باشد. ۱۰۴۴مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشاب  سال  -۱

 واحدهای تابع. تناسب ب سرد سال  چهارماه گرب و  ماه  هشتکاهش مصرف برای  های دستورالعملتدوین  ابالغ و پیگیری اجرای  -۲

( دانون اصالح الگوی مصرف انرژی موضوع ۱۰ی ماده )اجرای نام  آیینتأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق  -۳

انرژی با تجهیزات دارای حدادل برچسب  صرفاًو اصالحات بعدی آن  ۱۳۲۵/ ۰/ ۱۵مورخ  هي ۰۰۰۲۰ /ت ۰۰۵۰۰شماره  نام  تصویب

(B.) 

 ها شهرداری  وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  سازمان  صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  سازمان تبلیغات اسالمی -۰

ی نفت و نیرو نسبت ب  ها وزارتخان با همکاری  اند موظف  کنند میک  ب  نحوی از انحا از بودج  کل کشور استفاده  هایی رسان و سایر 

 در مورد اصالح الگوی مصرف آب و انرژی ادداب نمایند. سازی فرهنگ
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 ۱۰۴۱سال  خردادماهپایان  سازمان الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا با همکاری اند مکلفی نفت و نیرو ها وزارتخان  -۰

 برسانند. وزیران هیئتتدوین و ب  تصویب 

گزارش عملکرد مصرف و همچنین اددامات سال دبل و اددامات سال جاری مشترکین این ماده  ارائ نفت مکلف ب   وی نیرها وزارتخان  -۵

 .باشند می وزیران هیئتب   ۱۰۴۱سال  ماه بهمنو ب  ترتیب تا پایان مردادماه 

شورای  -۱۳۲۲مصوب  -اددامات الزب را برای اجرای تکالیف مقرر در سند ملی آمایش سرزمین  اند مکلفی اجرایی ها دستگاه -۰۲ماده 

 د.ب  سازمان ارسال نماین ماه  س عالی آمایش سرزمین ب  عمل آورده و گزارش عملکرد را در فواصل زمانی 

دستورالعملی ک  با توافق  بر اساس نام  تصویب( این ۱۲( و )۱۰)  (۱۱)  (۱۴) مواد و دانون( ۲۴) تبصره( و) بند اجرای – ۰۳ماده 

لحاظ و برای مدیران مربوط الزب الرعای  است  انجاب  نام  موافقتسازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهی  و مفاد آن در 

 .پذیرد می

 نام  تصویباجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این  های دستگاهان )مدیران امور مالی( حساب ذیروسا و  -۰۰ماده 

 هستند.

 

 محمد مخبير - جمهور رئیسمعاون اول 
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 (۲دولت ) یاز مقيررات ميال یبيخش میمواد ب  دانون تنظ یدانون الحاق برخ

 - ۱ماده 

  ربط ذیشرکت تابع   قیزارت نفت از طروکل کشور(  یدار دولت )خزان  نیب حساب  یو نحوه تسو یبط  مالرا نییمنظور تع  ب  -الف 

 نیک  در دوان یو مبالغ حاصل از فروش داخل ی( صادراتیعیو خالص گاز طب یگاز عاناتیاز ارزش نفت )نفت خاب  م یمعادل سهم

 یمزبور ازجمل  بازپرداخت بده شرکت  یا ن یو هز یا  یمصارف سرما  یبابت کلعنوان سهم آن شرکت   ب  گردد  یم نییتع یبودج  سنوات

خالص درآمد  ینفت یها تیاز فعال یناش یها یو آلودگ یطیمح ستیمتقابل و جبران خسارات ز عیو ب یا  یو تعهدات شامل تعهدات سرما

با نرخ صفر  یاتیسهم  ازنظر مال نی. اشود یم نیی( تعفیس ) م یحمل و ب یها ن یهز ابصادرات با احتس اتیاز عمل یناش یها ن یو هز

 .شود یمحاسب  م

الزب را با  یمنابع  دراردادها ریمذکور و سا یموظف است از محل سهم خود از درصدها ربط ذیشرکت تابع   قینفت از طر وزارت

با سازمان  نام  موافقتپس از مبادل   یاتیملشده و در چهارچوب بودج  ع تماب متینفت و گاز بر اساس د دیتول یاتیعمل های شرکت

 .دینما منعقدکشور  یزیر و برنام  تیریمد

نفت  متیدر هر محمول  است و د  یاول یاز مباد یبشک  نفت صادرات کی یمعامالت متید   یاول یاز مباد ینفت صادرات متید -۱

ب   یلینفت تحو یبرا نیاست و همچن یماه شمس کیدر   یاول یاز مباد یصادرات متیشده در بورس متوسط د عرض  یصادرات

نفت  یصادرات یها محمول  ی%( متوسط بها۲۰نودوپنج درصد ) یو خصوص یاعم از دولت یمیپتروش یها و مجتمع یداخل یها شگاهیپاال

 است. یمشاب  در هرماه شمس

دولت و  نیب حساب  یتسو یبرا کند  یم نییتع یفیتکل متیدر داخل کشور د ینفت یها مصرف فرآورده یک  دولت برا یتا زمان - ۲

 یداخل یها شگاهیب  پاال یلیتحو (یگاز عاناتیهر بشک  نفت )نفت خاب و م متید ران یا ینفت یها و پخش فرآورده شیپاال یشرکت مل

و  تیریو سازمان مد ییو دارا ینفت و امور ادتصاد یمتشکل از وزرا یکارگروه شنهادیبود ک  ب  پ واهدخ یدر هرسال برابر با ردم

ک   شود یو اجازه داده م رسد یم رانیوز ئتیه بیب  تصو ۱۳۰۰مصوب  ها اران یدانون هدفمند کردن  تیکشور با رعا یزیر برنام 

 نام  نییکل کشور ثبت و طبق آ یدار در دفاتر خزان  یصورت حسابدار ( بند )الف( ب ۱مذکور در جزء ) متیردم باد نیالتفاوت ا ماب 

 شود. حساب  یماده تسو نیا یاجرائ

در داخل کشور و صادرات را پس از کسر  یعیاز منابع حاصل از فروش گاز طب یمبالغ ربط ذیشرکت تابع   قیوزارت نفت از طر -۳
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 یاستادر ر شود یم نیمع یبودج  سنوات نیموجب دوان ک  هرسال  ب  یدیبابت گاز تول ربط ذیواردات و سهم شرکت تابع   یها ن یهز

 .دینما یم زیکل کشور وار یدار ب  خزان  ها اران یدانون هدفمند کردن  یاجرا

 :شود یاصالح م ریب  شرح ز ها اران ی( دانون هدفمند کردن ۱تبصره بند )ب( ماده ) -۰

 تیرا با رعا ها یمیو پتروش یشیپاال  یصنعت یب  واحدها یلیتحو عیخوراک گاز و خوراک ما متیوزارت نفت مکلف است د - تبصره

 کند: نییتع ریز یارهایمع

محصول با  متید  یارداتو یصادرات  یمصارف داخل ریسا یبرا یلیتحو عیما ایدرآمد حاصل از فروش گاز و  یمتناسب با معدل وزن -۱

 یکالن ادتصاد یرهایو بهبود متغ یالملل نیب یدر بازارها یدیمحصوالت تول یریپذ ردابت تیحفظ دابل

 یو خارج یداخل یگذار  یو امکان جذب سرما زشیانگ جادیا -۲

 یواحدها  یمواد اول تأمینک  بتوانند جهت  ییواحدها ی%( با انعقاد درارداد بلندمدت برا۳۴درصد ) یتا س یپلکان فیاعمال تخف -۳

ک  در  ییها درارداد بنگاه نیدر ادهند.  شیافزوده را افزا ارزش رهیو زنج کنند یم دیتول یو نهائ یانیک  محصوالت م یداخل یمیپتروش

 .گردند یبرخوردار م یشتریب فیاز تخف شوند  یم یانداز راه افت ی ع مناطق کمتر توس

تبصره خارج از درارداد و بااراده دولت  وزارت نفت مکلف  نیمشمول ا یواحدها عیکاهش خوراک گاز و خوراک ما ایصورت دطع  در

در مراحل  یلیخسارت وارده را از محل خوراک تحو ۱۵/۱۱/۱۳۲۴وکار مصوب  کسب طیمستمر مح( دانون بهبود ۲۰است برابر ماده )

 جبران کند. یبعد

کنندگان  مصرف یموردنظر دولت برا اران یعمل است و  یبورس مبنا متیب  دستور دولت  د ایتوسط  یمیمحصوالت پتروش دیخر در

 .ردیگ یدرار م ربط ذیدستگاه  اریدر اخت یداخل

 ریبلندمدت و سا یمشمول و چهارچوب دراردادها عیو نحوه جبران خسارت  دامن  صنا یپلکان فاتیتبصره مشتمل بر تخف نای  نام  آیین

حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ  ییو دارا ینفت  صنعت  معدن و تجارت و امور ادتصاد یها ضوابط مربوط  توسط وزارتخان 

 .رسد یم رانیوز ئتیه بیتصو ب و  شود یم  یدانون ته نیا

اعم  یگاز عاناتیحاصل از صيادرات نفت خاب و مي یها یافتیمکلف است در  ربط ذیتابع   یاصل یشرکت دولت قیوزارت نفت از طر - ب

موضوع  یها پرداخت الحساب یعنوان عل متقابل ب  عیدبل ب  هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات ب های سالاز صادرات هرسال و 
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کل کشور  یدار مربوط در خزان  های ب  حساب رانیا یاسالم یجمهور یمرکز بانک  تائیدمورد  یها حساب قیماده بالفاصل  از طر نیا

 .دینما زیوار

تابع   یشرکت دولت قیطور متناسب  سهم وزارت نفت از طر مکلف است از وجوه حاصل  هرماه  ب  رانیا یاسالم یجمهور یمرکز بانک

 نییموجب دانون تع دولت را ک  ب  یو سهم درآمد عموم یمتقابل(  سهم صندوق توسع  مل عیب یها )با احتساب بازپرداخت بطر ذی

کل  یدار حساب مربوط نزد خزان  ب  کند یپول و اعتبار مشخص م یک  ضوابط آن را شورا یب  نرخ یزپس از فروش مبالغ ار شود  یم

 .دینما زیوار یارز رهیحساب ذخ کشور و مازاد آن را ب 

آن شرکت  های ب  حسابرا  ربط ذیتابع   یشرکت دولت قیمکلف است سهم وزارت نفت از طر رانیا یاسالم یجمهور یمرکز بانک

سازندگان و  مانکاران یپرداخت ب  پ یآن بانک در خارج از کشور برا تائیدکل کشور در داخل و مورد  یدار خزان  تائیدمورد 

 التیتسه یدراردادها یو برا زیشرکت وار یو تعهدات ارز یجار یها ن یدرارداد و هز طرف ب مربوط  زاتیمواد و تجهکنندگان  عرض 

 .دینما قیتوث یخارج یمال

 انیاند در پا موظف یمیپتروش های شرکتو  ینفت داخل شیپاال های شرکتو  رانیا ینفت یها و پخش فرآورده شیپاال یشرکت مل - ج

ب   یلیتحو یمیپتروش های شرکت یها خوراک معادل فرآورده نیخود و همچن یافتیدر یگاز عاناتیراک نفت خاب و مخو یهرماه بها

 .ندینما زیکل کشور وار یدار ماده محاسب  و ب  خزان  نی( بند )الف( ا۲مذکور در جزء ) متیدو پخش را ب   شیپاال یشرکت مل

 های شرکتو  ها پاالیشگاهخوراک  یکلف است وجوه مربوط ب  سهم دولت از بهام  ربط ذیتابع   های شرکت قینفت از طر وزارت

کل کشور  یدار هرماه خزان  انیدر پا ز ی. در صورت عدب واردینما زیکل کشور وار یدار را وصول و ماهان  ب  خزان  یمیپتروش یدست نییپا

. در صورت کند یبرداشت م الحساب یصورت عل ب  یمیپتروشو پخش و  شیپاال های شرکت یها را از حساب بلمبالغ مربوط ب  ماه د

کل  یدار )خزان  ییو دارا یکل کشور  وزارت امور ادتصاد یدار حساب خزان  ب  ها یمیو پتروش ها پاالیشگاهخوراک  یبها زیعدب وار

کل کشور  یدار حساب خزان  ن ب آ زیاروبدهکار  های شرکتکشور( مکلف است با اعالب وزارت نفت رأساً نسبت ب  برداشت از حساب 

 ادداب کند.

شرکت  قیوزارت نفت از طر  یمیپتروش های شرکتو  ها پاالیشگاهحاصل از فروش نفت خوراک  دیوصول عوا نیمنظور تضم ب  - تبصره

ب  فروش خواهد  یرزا ایو  یالیر یاعتبارات اسناد شیگشا قیرا از طر یمیو پتروش یشیپاال ینفت خوراک واحدها  ربط ذیتابع   یدولت

 رساند.
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مربوط  دبل و  نیموجب دوان متقابل ک  ب  عیب های طرحتابع وزارت نفت ازجمل   یدولت های شرکت یا  یبازپرداخت تعهدات سرما -  د

( و فیس) م یحمل و ب یها ن یصدور و فروش نفت با احتساب هز یها ن یهز نیو همچن شوند یم ایو  جادشدهیدانون ا نیا یبعد از اجرا

 .باشد یم ادشدهی های شرکتب  عهده  یانباردار

 های طرح یها نام  موظف است موافقت ربط ذیتابع   یدولت های شرکت قیوزارت نفت از طر  یاتیبودج  عمل یاجرا یدر راستا -  ه

کشور مبادل  و  یزیر و برنام  تیریمنابع  با سازمان مد ریو سا یسنوات یها مندرج در بودج  یاز محل سهم خود را از درصدها یا  یسرما

و  تیریسازمان مد  ییو دارا یماه  ب  وزارت امور ادتصاد در مقاطع س  دانیهر م کید نفت و گاز را ب  تفکیگزارش عملکرد تول

 .دیارائ  نما یاسالم یمجلس شورا یوبودج  و محاسبات و انرژ برنام  یها ونیسیکشور و کم یزیر برنام 

کنندگان و  مصرف  در صورتحساب )دبوض( و عوارض مندرج  اتیافزوده و عوارض آب  برق و گاز با توج  ب  مال ارزشبر  اتیمال - و

و پخش  شیپاال یتوسط شرکت مل ها آن عیو توز دیتول رهیزنج یدر انتها بار یکفقط   یواردات یها و فرآورده یدینفت تول نیهمچن

 های شرکتو  یگاز استان های شرکتوزارت نفت و  ربط ذیتابع  یدولت های شرکتنفت( و  شیپاال های شرکت) رانیا ینفت یها فرآورده

محاسب  و  یفروش داخل متید یبر مبنا یاستان ییو روستا یبرق  آب و فاضالب شهر عیتوز های شرکت وریوزارت ن ربط ذیتابع 

بر  اتی( دانون مال۳۲و عوارض طبق ماده ) زیکشور وارکل  یدار خزان  دنز یحساب درآمد عموم مزبور ب  اتی. مالشود یم افتیدر

محاسب   یفروش برا متید ی. مبناگردد یم زیکشور وار یاتیآن توسط سازمان امور مال یبا اصالحات بعد ۱۳۰۴افزوده مصوب  ارزش

در داخل  یکننده نهائ رففرآورده ب  مص وشفر متیافزوده  د بر ارزش اتی( دانون مال۳۰( ماده )۱موضوع تبصره ) یندگیعوارض آال

 هستند. یندگیمشمول پرداخت عوارض آال زین ندهیآال یمیپتروش یاحدهاو ها پاالیشگاهکشور است. 

موظف است در دبوض مربوط  برق   روی. وزارت نباشند یاز پرداخت عوارض برق معاف م یکشاورز های چاهو  ییروستا یخانگ مشترکان

 .دیآن را اعمال نما

%( آن بر اساس احکاب ۱۴۴درآمد دولت نبوده و صد درصد )  ها دهیاریو  ها شهرداریعنوان عوارض سهم  ب  یزیه واروجو -۱ تبصره

 .شود یم زیوار ربط ذی های ب  حسابصورت ماهان   افزوده ب  بر ارزش اتیدانون مال

و عملکرد  ها یافتیگزارش وصول درآمد  در  بیاند ب  ترت زارت کشور مکلفوکل کشور  یدار خزان   یاتیسازمان امور مال -۲ تبصره

وبودج  و محاسبات و شوراها و امور  برنام   یادتصاد یها ونیسیو کم ها استان یعال یماه  ب  شورا بند را در مقاطع س  نیموضوع ا

 ارائ  کنند. یاسالم یشوراکشور مجلس  یداخل
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 قیک  از طر یو ارز یالیمتمرکز وجوه ر های ب  حسابخود را  یو ارز یالیر یاند درآمدها تابيع وزارت نفت مکلف یدولت های شرکت - ز

 کنند. زیوار شود  یافتتاح م رانیا یاسالم یجمهور ینزد بانک مرکز ها آنکل کشور ب  ناب  یدار خزان 

و  ربط ذیتابع   یکت دولتشر قیکل کشور با وزارت نفت از طر یدار خزان  حساب  یماده شامل سازوکار تسو نیا یاجرائ نام  نییآ - ح

نفت  گاز   اتیعمل یماده برا نیاز طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد ا یندگیک  وزارت نفت ب  نما یدرارداد نیهمچن

و  ینفت  امور ادتصاد یها مشترک وزارتخان  شنهادیدانون ب  پ نیا بیتصو خیکند  ظرف مدت س  ماه از تار یو پخش منعقد م شیپاال

و  دیآثار تول ک  ینحو الزب ب  یحسابدار یها . دستورالعملرسد یم رانیوز ئتیه بیکشور ب  تصو یزیر و برنام  تیریو سازمان مد ییدارا

وزارت نفت انعکاس داشت  باشد  ربط ذیتابع  یدولت های شرکت انیو حساب سود و ز یدر دفاتر دانون یگاز عاناتیفروش نفت خاب و م

 .شود یو ابالغ م  یته ییو دارا یوزارت امور ادتصاد تائیدت نفت و وزار شنهادیب  پ

 .شود ینسخ م یانقالب اسالم یشورا ۰/۱۴/۱۳۰۰کل کشور مصوب  ۱۳۰۰بودج  سال  یدانون ح یال ی( دائم۳۰تبصره ) - ط

سهم   ی( دانون اساس۰۰)اصل چهل و چهارب  یکل یها استیس یدانون اجرا تیالزب و رعا ریدولت مکلف است با اتخاذ تداب - ی

 زانیدانون حدادل ب  م نیا بیاز زمان تصو ندهیو گاز از مخازن مشترک را تا ده سال آ یگاز عاناتیاز نفت خاب  م رانیبرداشت ا

را ب   یمیمحصوالت پتروش دیتول تیمدت مذکور ظرف یدولت مکلف است ط نیبرساند. همچن شترکمخازن م یدارا یبرداشت کشورها

بشک  در روز  ونیلیدر داخل کشور را ب  حدادل پنج م یگاز عاناتینفت خاب و م شیپاال تیتن در سال و ظرف ونیلیم صد کیحدادل 

 دهد. شیافزا

 های شرکت یاز سو یلیتحو یو مواد افزودن ینفت یها شامل فرآورده ییو سوخت هوا یپنج فرآورده اصل متیالتفاوت د ماب  - ک

 ای یصادرات متیباد یکنندگان داخل مصرف شده ب   فروخت  یعیتابع  وزارت نفت و گاز طب یو فرع یاصل های شرکتب   یمیپتروش

و عوارض  اتیفروش  مال ع یو توز ها آنها و نفت خاب معادل  فرآورده یانتقال داخل یها ن یعالوه هز ها حسب مورد ب  فرآورده نیا یواردات

تابع  وزارت نفت  یو فرع یاصل های شرکتحساب بدهکار  نفت و گاز ب  شیپاال های شرکتتر افزوده در دفا بر ارزش اتیموضوع دانون مال

کل کشور  یدار ردم در خزان  نی. معادل اشود یثبت م زیکل کشور( ن یدار در بدهکار حساب دولت )خزان  قیو از آن طر گردد یثبت م

صورت مستقل توسط شرکت مذکور در  بنيد ب  نیا یظور و عملکرد مالتابع  وزارت نفت  من یو فرع یاصل های شرکتحساب بستانکار  ب 

نفت و  یها وزارتخان  ندگانیمتشکل از نما یکارگروه تائیدبا  یسپس از گزارش سازمان حسابر رماهیت انیماه  از پا س  یمقاطع زمان

و  گردد یم  یکل کشور تسو یدار با خزان  الحساب یصورت عل کشور ب  یزیر و برنام  تیریو سازمان مد ییو دارا یامور ادتصاد

 .شود یسال بعد انجاب م رماهیت انیحداکثر تا پا یو مال یکیزیف ینهائ حساب  یتسو
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 -۲ ماده

 یها استیس یموضوع فصل ششم دانون اجرا یمصوب مجامع عموم شده میاند سود سهاب عدالت تقس مکلف ریپذ  یسرما های شرکت

 یساز یب  سازمان خصوص ادشدهیدانون  بیکامل ادساط از زمان تصو حساب  یرا تا تسو یانون اساس( د۰۰اصل چهل و چهارب ) یکل

 قیواگذارشده از طر های شرکتادساط معوق  ریماده و سا نیجهت وصول سود سهاب موضوع ا تواند ی. سازمان مذکور مندیپرداخت نما

کشور موظف است خارج از نوبت در  یاتیسازمان امور مال اتی. اجرائدیادداب نما ۱۳۵۵کشور مصوب  ی( دانون محاسبات عموم۰۰ماده )

 کند. یهمکار یساز یادساط با سازمان خصوص نیخصو، وصول ا

 -۳ ماده

 ی( دانون اجرا۱۰( ماده )۳موضوع بند ) یدولت های شرکتو  یخدمات کشور تیری( دانون مد۰( و )۰موضوع مواد ) یدولت های شرکت

شامل سازمان  یا توسع  های سازمانو  یدولت یها م یو ب ها بانک یاستثنا ب   ی( دانون اساس۰۰چهل و چهارب )اصل  یکل یها استیس

 یصنعت های شهرککوچک و  عیسازمان صنا ران یا یمعدن عیمعادن و صنا یسازمان توسع  و نوساز ران یا عیصنا یگسترش و نوساز

( دانون ۴۵( و )۳۲(  )۳۱مشمول مقررات مواد )  یکشاورز های شهرکو شرکت  ربط ذیتابع   یشرکت دولت قیوزارت نفت از طر ران یا

 یدار خزان  یاز سو شده یمعرف های ب  حساب ها آنکاال و خدمات  فروشحاصل از  یو تماب درآمدها باشند یکشور م یمحاسبات عموم

( دانون محاسبات ۴۵مفاد ماده ) تیشود. عدب رعا ن یمربوط هز یتا حسب مورد طبق احکاب و مقررات دانون شود یم زیکل کشور وار

 .شود یمحسوب م یدر اموال عموم یردانونیاست  تصرف غ افت ی شیک  خالف مقررات مذکور گشا ییها کشور در مورد حساب یعموم

ررات مذکور افتتاح ک  خالف مق ییها اند نسبت ب  بستن حساب کل کشور موظف یدار و خزان  یعامل حسب اعالب بانک مرکز های بانک

 اند  ادداب کنند. شده

 -۰ ماده

 ژهیسود و ها آن یک  در بودج  کل کشور برا ها بانکو  یخدمات کشور تیری( دانون مد۰موضوع ماده ) یدولت های شرکت  یکل

در هرماه  دوازدهم کیصورت  بودج  مصوب ب  الحساب یو سود سهاب عل الحساب یعل اتیمال زیموظف ب  وار شود یم ینیب شیپ

 کیو  الحساب یصورت عل و سود سهاب دولت ب  اتیمال زیدر صورت عدب وار شود یکل کشور اجازه داده م یدار . ب  خزان باشند یم

  از ها بانکو  یدولت های شرکتاز  کیکشور( توسط هر یاتیافزوده )بر اساس اعالب سازمان امور مال بر ارزش اتیدوازدهم  عوارض و مال

ب  کشور و عوارض را  یعموم یحساب درآمدها و سود سهاب را ب  اتیکل کشور برداشت و مال یدار نزد خزان  ها آناب حس یموجود
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 یدولت بر مبنا یدطع حساب  ی. تسودینما زیو حساب تمرکز وجوه ب  ناب وزارت کشور حسب مورد وار ها شهرداری های حساب

خدمات  تیریمد انون( د۰موضوع ماده ) یدولت های شرکتانجاب خواهد شد.  یشده و مصوب مجمع عموم یحسابرس یمال یها صورت

مشمول پرداخت وجوه   یردولتیسهاب بخش غ زانیتناسب م است  ب  یردولتیمتعلق ب  بخش غ ها آناز سهاب  یک  دسمت یکشور

و اصالحات  ۱۳۵۵مصوب سال  میمستق یها اتیتابع احکاب مربوط و مقرر در دانون مال ادشدهی. وصول مبالغ باشند یماده نم نیموضوع ا

 آن است. یبعد

 -۰ ماده

 یها و مجتمع یو رفاه یخدمات یواحدها شود  یاجازه داده م یخدمات کشور تیری( دانون مد۰موضوع ماده ) یاجرائ های دستگاهب   

و  ها شهرداری  یتعاون  یصوصخ های بخش تیب  اشخا، صاحب صالح دهیمزا یبرگزار قیرا از طر یو مازاد ورزش یهنر  یفرهنگ

 یها رده  یورزش یها ونیفدراس تیبا اولو یمساو طیدر شرا یبرابر و در اماکن ورزش طیدر شرا یبخش تعاون تیبا اولو ها دهیاری

و  یداربر بهره یو استانداردها ی. نظارت بر کاربردیصورت اجاره واگذار نما ب  یو شهرستان یاستان یورزش یها ئتیو ه جیمقاومت بس

مربوط  یبر عهده دستگاه اجرائ نیماب یاز درارداد ف یعنوان بخش ب  ندهکن حقوق مصرف تیرعا نیمؤسسات و همچن نیا یرسان خدمات

 یاستان ای یصورت مل ب  یبودج  سنوات نیک  در دوان یا ن یهز-درآمد های ردیفماده بر اساس  نیا یاست. معادل وجوه حاصل از اجرا

و  تیریمد با سازمان نام  موافقتمبادل   در دالب تا ابدی یاختصا، م یاستان ای یمل ربط ذی یاجرائ های دستگاهب   د شو یم ینیب شیپ

 شود. ن یکشور هز ریزی برنام 

 نییتعکل کشور  نحوه  یدار نزد خزان  یعموم یبها ب  درآمدها وجوه اجاره زیارو نییتع  یماده شامل نحوه واگذار نیا یاجرائ نام  نییآ

کشور ب   یزیر و برنام  تیریو سازمان مد ییو دارا یوزارت امور ادتصاد شنهادیپ کنندگان با  و ارائ  خدمات ب  مصرف ها شرکت تیصالح

 .رسد یم رانیوز ئتیه بیتصو

 -۵ ماده

ضرورت  ایمحل  رییب  تغ ازیندر صورت  شود ی  اجازه داده مها استاندر  ها آنتابع  یاحدهاو یمل یها و مؤسسات دولت وزارتخان  ب 

 یتابع استان یاحدهاو ییو دارا یوزارت امور ادتصاد یخود را با هماهنگ رمنقولیاموال غ یکاربر رییب  احسن  درخواست تغ لیتبد

و اصالحات  ۱۳۰۱مصوب  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا تأسیس( دانون ۰موضوع ماده ) ونیسیرخان  کمیحسب مورد ب  دب

با  یتوسع  شهر های طرحبا  رتیموظف است در صورت عدب مغا ونیسیارسال کنند. کم ربط ذی یها از استان کیآن در هر  یدبع

جوار و  محل و امالک هم تیمودع یدرخواست  با بررس لیتحو خیتار زماه پس ا کی( ظرف مدت ۰ماده ) ونیسیکم رخان یدب صیتشخ
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 ونیسیتوسط دستگاه ادداب و مصوب  کم یپس از دستور پرداخت عوارض دانون یکاربر رییز تغنسبت ب  صدور مجو  یضوابط دانون تیرعا

 .دیابالغ نما یرا ب  دستگاه متقاض

و  یکشور و امور ادتصاد یها عملکرد آن را ب  وزارتخان  بار یکحکم نظارت و هر س  ماه  نیا یاند بر حسن اجرا موظف استانداران

 ها دستگاه نیگزارش کنند. ا ها استاناز  کیو توسع  استان هر یزیر برنام  یکشور و شورا یزیر برنام و  تیریسازمان مد  ییدارا

. ندینما زیکل کشور وار یدار نزد خزان  یوجوه حاصل  را ب  درآمد عموم  یعموم دهیمزا قیمذکور از طر امالکاند پس از فروش  موظف

کشور   یزیر و برنام  تیریسازمان مد یاز سو صیو ابالغ تخص نام  موافقتمبادل  هفت  پس از  کیکل کشور مکلف است  یدار خزان 

 ینیگزیدرار دهد تا صرف جا ربط ذی یدستگاه اجرائ اریدر اخت یدر بودج  سنوات ندرجرا در سقف اعتبارات م زشدهیمعادل وجوه وار

مصوب در همان شهرستان و  تماب م ین یا  یسرما های دارایی تملک های طرح لیتکم ایدانون  نی( ا۲۳ماده ) تیشده با رعا ملک فروخت 

 .دیدر سقف درآمد حاصل  نما

 یو اصالحات بعد ۱۳۰۴و عرض  مسکن مصوب  دیاز تول تیو حما ی( دانون سامانده۰موضوع ماده ) یمنازل سازمان یواگذار - تبصره

 .باشد یم مستثناحکم  نیآن از شمول ا

 -۴ ماده

 یالیر پرداخت شیپ تأمینمنظور  ب   ربط ذی یدستگاه اجرائ شنهادیب  پ شود یکشور اجازه داده م یزیر و برنام  تیریب  سازمان مد 

تملک  های طرحاعتبارات  ییجا نسبت ب  جاب  کنند  ی( استفاده منانسی)فا یخارج یمال تأمین التیک  از منابع تسه ییها طرح

 .دیادداب نما ربط ذی%( اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در دالب فصل ۳۴د )درص یتا سقف س کاهشو  یا  یسرما های دارایی

 -۰ ماده

و  پرداخت شیپ یبرا ینگینقد تأمین ای نام  ضمانتمنظور صدور  مربوط ب  نیدوان تیبا رعا شود یاجازه داده م یصندوق توسع  مل ب 

خدمات  ایک  موفق ب  صدور کاال  ییها شرکت ایو  شوند یبرنده م یخارج یها ک  در منادص  یرانیا یخصوص مانکارانیکارگاه پ زیتجه

 .دینما یارز یگذار داخل و خارج سپرده های بانکدر  شوند  یم یمهندس یفن

 -۲ ماده

  مقرر در پروان فیحاصل از تکال یاز درآمدها یدرصد رانیوز ئتیه بیبا تصو شود یاطالعات اجازه داده م یب  وزارت ارتباطات و فناور 

ده هزار نفر  ریز یو شهرها ییروستا تیبا اولو  یو پا یاجبار یخدمات عموم یها کارورها )اپراتورها( را جهت تحقق اهداف و برنام 
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و در صورت لزوب با استفاده از مشارکت  ن یهز -صورت درآمد ب  یبودج  سنوات نیدر دوان شده ینیب شیپ های ردیفاز محل  تیجمع

ب   ک یاطالعات و تحقق دولت الکترون یماده و توسع  بخش ارتباطات و فناور نیمنظور تحقق اهداف ا رساند. ب اپراتورها ب  مصرف ب

و  یفن های کمکو  یا توسع  های طرحمتبادل  در  نام  موافقترا بر اساس مفاد  ادشدهی نابعم شود یوزارتخان  مذکور اجازه داده م

 کند. ن یهز یاعتبار

 -۱۴ ماده

ک   شود یاجازه داده م یردولتیغ یعموم یجز نهادها ب  یخدمات کشور تیری( دانون مد۰موضوع ماده ) یاجرائ های هدستگاب   

 نام  نییو توسع  استان خود را بر اساس آ یزیر برنام  یمصوب شورا ایو  یبودج  سنوات نیمندرج در دوان یدولت تماب م ین یها پروژه

 لیتکم نیریبا استفاده از مشارکت خ رسد  یم رانیوز ئتیه بیکشور ب  تصو یزیر و برنام  تیریمد ازمانس شنهادیک  ب  پ یاجرائ

 .ندینما

 -۱۱ ماده

از  یریگ عمل کنند تا ضمن بهره یا گون  اند در مصوبات خود ب  موظف یو پژوهش یو مؤسسات آموزش عال ها دانشگاه یامنا یها ئتیه

گردد  تأمین اریدر سقف منابع در اخت یتعهدات دانون یتمام  یو آموزش یو مؤسسات پژوهش ها هدانشگا اریدر اخت یها تیامکانات و ظرف

 .دیب  عمل آ یریجلوگ یبر منابع ابالغ ازادتعهد م جادیو از ا

 -۱۲ ماده

در  یبودج  سنوات نینرا ک  طبق دوا یمبلغ شود یاجازه داده م ربط ذیتابع   های شرکت قیاز طر روینفت و ن یها از وزارتخان  کیهر  ب 

اعم از فوت و نقص  یو جان یخسارات مال م یجهت ب صرفاًو  اخذ گردد  یم نییتع یو تجار یهر واحد مسکون یدبوض گاز و برق برا

گاز و برق از  یریعشا یو سکونتگاه ییو روستا یمشترکان شهر تیو مسموم یسوز از انفجار  آتش یناش یپزشک یها ن یجبران هز وعض

 منادص  ادداب کنند. یبا برگزار م یب های شرکت قیطر

 -۱۳ ماده

عالم روستاها و  یها ها  خان  شهدا  امامزاده یگلزارها   یعلم یها ها  حوزه دارالقرآن  یمؤسسات درآن ها   ینیمساجد  حس یاصل یفضاها

 نی. اباشند یب  فاضالب  برق و گاز معاف ممصارف ماهان  آ ن یاز پرداخت هز یمصرح در دانون اساس ینید یها تیادل یاماکن مذهب

 .ستین ها آنوابست  ب   یتجار نحکم شامل اماک
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 .شود یم تأمینماده  نیکننده خدمات موضوع ا ارائ  های دستگاهجهت پرداخت ب   یبودج  سنوات نیموارد مذکور در دوان اعتبارات

 -۱۰ ماده

باز   یها در زندان ای شوند یاعزاب م یک  ب  مرخص یانیزندان شود  یر اجازه داده مکشو یتیو ترب تأمینیو اددامات  ها زندانسازمان  ب 

درار دهد.  یکیرا تحت نظارت و مرادبت الکترون طیاشتيغال دارند و محيکومان واجد شرا یو خدمات یکشاورز  یمؤسسات صنعت

 نییمندرج در دانون آ یها نیعالوه بر سپردن تأم یکیترونصدور حکم نظارت و مرادبت الک زیمذکور و ن ازیامت زا انیزندان یبرخوردار

کنندگان  استفاده  یمذکور از ناح زاتیوارده ب  تجه یمربوط است. خسارات احتمال زاتیبابت تجه ق یوث عیمنوط ب  تود یفریک یدادرس

و توسط سازمان مذکور  نییتع رانیوز تئیمذکور هرسال توسط ه زاتی. تعرف  استفاده از تجهشود یم تأمینمأخوذه  یها ع یاز محل ود

 .گردد یم زیکل کشور وار یدار نزد خزان  یحساب درآمد عموم و ب  اخذکننده  از استفاده

 -۱۰ ماده

 اریدر اخت رمنقولیاسترداد اموال منقول و غ ای تیدر رابط  با محکوم یاحکاب صادره از محاکم حقود یاحکاب صادره در اجرا ب  محکوب 

مسلح موضوع  یروهایمعوق ن یها یمقرر  از محل حساب مربوط ب  اعتبار پرداخت بده یدانون یها مهلت  یکل تیسلح با رعام یروهاین

مسلح  یروهایحساب مذکور  ستاد کل ن یموجود تیکفا . در صورت عدبباشد یدانون بودج  دابل برداشت م ۱۱۱۱۴۴ - ۰ فیاعتبار رد

 ادداب کند. نیگزیحساب جا ایاموال  یز ابالغ نسبت ب  معرفوپنج روز پس ا مکلف است ظرف مدت چهل

  یعل محکوبٌ یها حساب ریاز محل سا ب  محکوبو برداشت  فینسبت ب  تود تواند یم یمهلت فوق مرجع دضائ یپس از انقضا - تبصره

 .دیادداب نما یاصل

 -۱۵ ماده

هر  یا ن یدر اعتبارات هز ییجو %( از محل صرف ۱۴ا معادل ده درصد )ت یا  یسرما های داراییتملک  های طرحاز  کیاعتبار هر  شیافزا 

سازمان  تائیدو  ربط ذی های دستگاه شنهادیمنوط ب  پ فیو دارندگان رد ها دستگاهحکم در مورد اعتبارات  نیدستگاه مجاز است. اعمال ا

 کشور در سقف کل اعتبارات طرح است. یزیر نام و بر تیریمد

 انیآن پا یاجرائ اتیک  عمل یعمران یها و پروژه ها طرحآن دست  از  یا  یسرما های دارایینشده اعتبارات تملک وجوه مصرف  مانده

بعد منتقل شود تا ب  مصرف همان طرح و  های سالبا درج در بودج  ب   تواند یب  خزان  م زیپس از وار یهرسال مال انیدر پا افت  ین

 پروژه برسد.
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 -۱۴ ماده

برابر نصاب معامالت متوسط ساالن   یاستان یا  یسرما های داراییتملک  های طرحدر مورد  ها استان یفن یشورا اریدر اخت یالیر سقف

 .شود یاصالح م

 -۱۰ ماده

تملک  های طرح یمجر یاجرائ های دستگاهب    یا  یسرما های داراییتملک  های طرح یشرکت در اجرا یبرا نیریخ قیتشو منظور ب 

 یمصوب شورا یاستان یا  یسرما  های داراییتملک  های طرحو  یبودج  سنوات نی( دوان۱شماره ) وستیمندرج در پ یا  یسرما یها دارایی

سود و  تأمین یهر طرح را برا یا  یسرما های داراییاز اعتبارات تملک  یبخش ایتماب  شود  یاجازه داده م ها استانو توسع   یزیر برنام 

 یدستگاه اجرائ اریهمان طرح در اخت یمنظور اجرا ک  ب  یو اعتبار یو مؤسسات مال یاز شبک  بانک نیریخ یافتیدر التیکارمزد تسه

و  تیریو سازمان مد شود یم نیتضم نیریتوسط خ  یاعطائ التی. تسهندیمنظور نما  یدطع  ن یهز   ب و   پرداخت رد یگ یدرار م ربط ذی

را در  یمشخص یاعتبار فیرد افت  یخاتم   های طرح مانده یباد التیرداخت سود و کارمزد تسهبازپ یکشور موظف است برا یزیر برنام 

 کند. ینیب شیپ یبودج  سنوات  حیلوا

مشارکت   یمتقاض نیریخ رشی  پذها طرحدر مورد  یدستگاه اجرائ یرسان اطالع یماده مشتمل بر چگونگ نیا یاجرائ نام  نییآ

 شنهادیب  پ مانکاران یپرداخت ب  پ یبرا یتوسط دستگاه اجرائ ها آنو مصرف  نیریتوسط خ یافتیدر التیتسه زیوار یسازوکارها

 .رسد یم رانیوز ئتیه بیب  تصو رکشو یزیر و برنام  تیریسازمان مد

 -۱۲ ماده

انقالب  یعال یشورا یدرآن یها تیتوسع  فعال یتخصص یو شورا یجمهور استیر یو فناور یامور زنيان و خانواده و علم یها معاونت

در چهارچوب  یاجرائ های دستگاه قیموردنظر از طر یها استیتحقق اهداف و س یخود را در راستا یاجرائ یها تیمجازند فعال یفرهنگ

توسع  فرهنگ  یب  انجاب رسانند. شورا یبودج  سنوات نیمربوط ب  خود در دوان شده ینیب شیاعتبارات پ محلاز  نیماب ینام  ف تفاهم

ب   بار یکو هر شش ماه  اخذ ربط ذی یاجرائ های دستگاهماده را از  نیاند گزارش عملکرد ا و معاونت امور زنان و خانواده موظف یرآند

 کنند. میتقد یاسالم یمجلس شورا
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 -۲۴ ماده

  یو خارج یاعم از داخل ذارانگ  یاز سرما شده   یو پساب تصف یآب استحصال دیخر شود  یتابع اجازه داده م های شرکت وریوزارت ن ب 

 متیرا حسب مورد باد یردولتیانتقال آب توسط بخش غ یها ن یمصرف و هز های بخشداران در  ب احق ییجو از صرف  یآب مازاد ناش

 کنند. نیادتصاد  تضم یبر اساس دستورالعمل مصوب شورا اران یبا پرداخت  ای یتوافق

 -۲۱ ماده

کاال و خدمات  دولت  عیتوز ندیفرآ یساز و شفاف عیشبک  توز یور بهره یسطح ردابت  ارتقا شیافزا مناسب بازار  میمنظور تنظ ب  

 یرا ب  کاالها و خدمات عموم یگذار متید  ی( دانون اساس۰۰اصل چهل و چهارب ) یکل یها استیس یدانون اجرا تیمکلف است با رعا

 کند.محدود  یو ضرور یا اران ی یاساس یو کاالها یو انحصار

 شنهادیکاالها و خدمات ب  پ نیا متیو فهرست و د یو خدمات عموم یانحصار  یاساس یکاالها نییدستورالعمل نحوه تع - تبصره

و  تیریسازمان مد رو ین  ییو دارا یامور ادتصاد  یصنعت  معدن و تجارت  جهاد کشاورز یها وزارتخان  ندگانیمتشکل از نما یکارگروه

 .رسد یادتصاد م یشورا بیب  تصو ربط ذیوزارتخان   موردحسب  کشور و یزیر برنام 

 - ۲۲ ماده

بااطالع  یو پژوهش یآموزش یها شاغل در سمت یو پژوهش یو مؤسسات آموزش عال ها دانشگاه یو پژوهش یآموزش یعلم ئتیه یاعضا 

مشمول دانون راجع ب  منع  ان یبن دانش های شرکت رهیمد ئتیدر ه تیالشراک  و عضو سهم ایداشتن سهاب  یدانشگاه برا تیریمد

 .ستندین ۱۳۳۴مصوب  یو کشور یو کارمندان در معامالت دولت نیمجلس ندگانیمداخل  وزرا و نما

 - ۲۳ ماده

 است: ریپذ امکان ریموارد ز تیبا رعا یبودج  سنوات حیدر لوا دیجد یا  یسرما های داراییتملک  های طرح شنهادیپ 

وبودج   ( دانون برنام ۲۳( و )۲۲مواد ) تیبا رعا دیجد یا  یسرما یها ییدارا تملک     های طرحو اعتبارات  یکمّ اهداف ن یعناو - الف

 یفن یهیبر اساس گزارش توج ی( دانون اساس۰۰اصل چهل و چهارب ) یکل یها استیس یدانون نحوه اجرا تیو رعا ۱۳۰۱مصوب 

 تائیدپس از  یمشاور و دستگاه اجرائ یاز سو رعاملیپدافند غ تیو رعا یطیمح ستیز و یمال  یاجرا(  ادتصاد بندی زمان)حجم کار و 
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بودج  ساالن   ح یبار در ال نیاول یموردنظر برا های طرحک   یثابت سال متیو ب  د بار یک یکشور برا یزیر و برنام  تیریسازمان مد

 .رسد یم یاسالم یمجلس شورا بیبعد ب  تصو های سالتوسع  و  یها برنام  های سال کیب  تفک گردد  یمنظور م

 تائیدرا پس از  یا  یسرما ییتملک دارا    های طرح یالزب برا یطیمح  ستیموظف است ضوابط ز ستیز طیسازمان حفاظت مح - تبصره

کشور جهت ابالغ ب   یزیر و برنام  تیریدانون  ب  سازمان مد نیاالجرا شدن ا شش ماه بعد از الزب یط ستیز طیحفاظت مح یعال یشورا

خود اعالب  یا  یسرما های داراییتملک  های طرح یمفاد آن در طراح تیمنظور رعا مشاور ب  نیمهندس های شرکتو  یاجرائ های دستگاه

 .دینما

 شرفتیاعتبارات مصوب  پ ات یمشتمل بر اهداف طرح  شرح عمل یا  یسرما یها ییدارا تملک  های طرح یها نام  مبادل  موافقت - ب

دوران اجرا معتبر و  یها برا نام  موافقت نی. اردیپذ یتوسع  انجاب م یها در دوران برنام  بار یکفقط  ازیموردن یو مشخصات فن یکیزیف

 .شود یدرج م زیها ن نام  موافقت  یدر خصو، موارد فوق در اصالح ی. اطالعات ضروربودمالک عمل خواهد 

 لیتعد بیطرح در برنام  با اعمال ضرا یاجرا مانده یباد های سال یبرا یا  یسرما های داراییتملک  یها طرح ازیاعتبارات موردن - تبصره

 .شود یکشور منظور م یزیر و برنام  تیریمحتمل محاسب  و توسط سازمان مد

داشت  و  یجنب  اصالح شوند  یمبادل  م یبودج  سنوات نیبا دوان ها طرحاعتبارات ساالن   زانیانطباق م یک  برا ییها نام  موافقت - ج

با  شوند یها م تعداد پروژه ای اتیحجم عمل رییطرح شوند. موارد استثناء ک  منجر ب  تغ یها اهداف و تعداد پروژه شیموجب افزا دینبا

ماده  نیند )الف( امفاد ب تیبا رعا رانیوز ئتیه بیکشور و تصو یزیر و برنام  تیریسازمان مد تائیدو  ربط ذی یاجرائ ستگاهد شنهادیپ

 بالمانع است.

وزارت  شنهادیاست ک  ب  پ یمحرمان  و بخش دفاع تابع دستورالعمل یا  یسرما های داراییتملک  های طرح یها نام  مبادل  موافقت - د

 .رسد یم رانیوز ئتیه تائیدکشور ب   یزیر و برنام  تیریمسلح و سازمان مد یروهاین یبانیدفاع و پشت

 یمال تأمین یک  از منابع عموم ییها طرح یهیتوج یها از گزارش یا کشور موظف است خالص  یزیر و برنام  تیریدسازمان م -ه

خود در دسترس عموب  یرسان اطالع یمجاز گاهیپا قیاز طر بیسال پس از تصو کیرا  یتیو امن یدفاع های طرح یاستثنا ب  شود  یم

 .دکارشناسان و پژوهشگران درار ده

 ینیب شیکشور  منوط ب  پ یزیر و برنام  تیریدر هر فصل توسط سازمان مد دیجد یا  یسرما های داراییتملک  های طرح بیتصو -و

 یزمان اجرا ب  مدت ازیاز نسبت کل اعتبار موردن دیطرح جد یاعتبار سال اول اجرا ک  یطور مزبور است ب  های طرح یاعتبار کامل برا
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 .نشودطرح )برحسب سال( کمتر 

و  یادتصاد یها ونیسیماده را ب  کم نیکشور موظف است هرسال  گزارش عملکرد ا یزیر و برنام  تیریسازمان مد - صرهتب

 ارائ  کند. یاسالم یوبودج  و محاسبات مجلس شورا برنام 

 -۲۰ ماده

و  اتیشرح عمل تیمشروط ب  رعا  یاجرائ های دستگاهمتبادل  با  یها نام  موافقت  یاعتبار  تعهد و پرداخت در اجرا صیتخص - الف

 ریمغا دینبا ادشدهیخواهد بود. شروط  شود  یکشور درج م یزیر و برنام  تیریک  توسط سازمان مد نام  موافقتموضوع  یها تیفعال

 دانون باشد.

ذار شود  آن بخش از واگ گریب  محل د یاز محل ای گریب  دستگاه د یاز دستگاه اراتیو اخت فیبودج  وظا یهرگاه در طول اجرا - ب

و  تیریسازمان مد شنهادیندارد با پ تیکرد آن توسط دستگاه موضوع ن یهز ف یوظا یدستگاه ک  با توج  ب  واگذار یا ن یاعتبارات هز

 .شود یحسب مورد واگذار م گرید های دستگاه ای ها استانب   رانیوز ئتیه بیتصوکشور و  یزیر برنام 

 یاجرائ های دستگاه  یعل یمراجع دضائ ریو سا یو دفاتر اسناد رسم یثبت یاالجرا ها و اوراق الزب دگاهدا یدر مورد احکاب دطع - ج

دولت و  ب  محکوبمذکور ظرف مهلت مقرر در دانون نحوه پرداخت  های دستگاهچنانچ    یخدمات کشور تیری( دانون مد۰موضوع ماده )

مراتب را  دیبا ادشدهی یثبت ای یکنند  مرجع دضائ یحکم خوددار یاز اجرا لیدل ب  هر ۱۳۵۰مصوب  یدولت موالا فیو تود تأمینعدب 

 تیرا بدون رعا ب  محکوبکشور اعالب کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت س  ماه   یزیر و برنام  تیریجهت اجرا ب  سازمان مد

ب   ماًیدستگاه مربوط کسر و مستق یاز بودج  سنوات یا ن یو هز یا  یسرما های داراییدر بودج  تملک  ییجا جاب  یها تیمحدود

 مربوط پرداخت کند. یو ثبت یمراجع دضائ ریسا ایاحکاب دادگاه  یاجرا ایل   محکوبٌ

 - ۲۰ ماده

اند  مکلف شود  یم نییتع رانیوز ئتیتوسط ه ها آنک  فهرست  یخدمات کشور تیری( دانون مد۰( و )۰موضوع مواد ) یدولت های شرکت

 یعضو جامع  حسابداران رسم یمؤسسات حسابرس ایو  یسازمان حسابرس قیتوسع  از طر یها برنام  های سالدر طول  بار یکدل حدا

  یمال یها اعتماد گزارش تیدابل شیو افزا ها شرکت تیفعال یو اثربخش ییکارا  یش صرف  ادتصادیحسب مورد در جهت افزا رانیا

ماده را بر  نیا یاجرا تیمسؤول ها شرکت نیا رهیمد ئتیادداب کنند. ه یارائ  آن ب  مجمع عمومو  یاتیعمل ینسبت ب  انجاب حسابرس

 عهده دارند.
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 .شوند یم مستثناماده  نیاز شمول ا باشند  یم یبند طبق  یدارا رانیوز ئتیک  بر اساس مصوب  ه ییها شرکت - ۱ تبصره

االجرا شدن  را ظرف مدت شش ماه پس از الزب یاتیعمل یحسابرس یداردهامکلف است چهارچوب و استان یسازمان حسابرس - ۲ تبصره

 .دیو ابالغ نما  یدانون ته نیا

 

 - ۲۵ ماده

خود را  یمال یها اند صورت دولت  مکلف یدر موارد استفاده از بودج  عموم یاجرائ های دستگاه ریو سا یها  مؤسسات دولت وزارتخان  - ۱

 یها ( در چهارچوب دستورالعملیتوسط سازمان حسابرس شده نیکشور )تدو یبخش عموم یرحسابدا یبر اساس استانداردها

 .ندینما  ی( تهیتعهد یحسابدار ی)بر مبنا ییو دارا یوزارت امور ادتصاد یحسابدار

 شنهادیب  پاست ک   یاجرائ نام   نیی)حداکثر ظرف مدت س  سال( طبق آ یتعهد یکامل حسابدار یاجرا بندی زماننحوه و  - تبصره

 .رسد یم رانیوز ئتیه بیمحاسبات کشور ب  تصو وانیکشور و د یزیر و برنام  تیریسازمان مد  ییو دارا یوزارت امور ادتصاد

اساس   نیاعتبارات بر ا صیو اددامات و تخص ها تیشده فعال تماب ن یعملکرد  با توج  ب  محاسب  هز یبر مبنا یزیر بودج  یدر اجرا - ۲

بالمحل  تعهدات زائد بر  ونید رینظ ها ن یهز ریو سا یمخابرات  یپستي یها ن یبابت حق اشتراک برق  آب  هيز یون  بدههرگ جادیا

 ممنوع است. یتعهدات ارز اختاعتبار  بازپرد

همان برنام    یها تیفعال ریاز محل کاهش سا یدستگاه اجرائ یها برنام  لیمنظور شده در ذ یها تیاز فعال کیاعتبار هر  شیافزا - ۳

%( در چهارچوب ۳۴درصد ) یس زانیحاصل نشود حداکثر ب  م رییآن دستگاه تغ یها مشروط بر آنک  در سرجمع اعتبارات برنام 

دولت  یاز مقررات مال یبخش می( دانون تنظ۴۲ماده ) تیها با رعا برنام  یا ن یاعتبارات هز شیاست. افزا جازمتبادل  م یها نام  موافقت

 .باشد یم ریپذ بر همان اساس امکان زین ها تیفعال ای تیو کاهش اعتبار فعال شیست و افزامجاز ا

 یمربوط از محل منابع وصول یمقررات دانون تیبا رعا شود یکل کشور( اجازه داده م یدار )خزان  ییو دارا یب  وزارت امور ادتصاد - ۰

سال  ماه نیفرورد انیاست  حداکثر تا پا زشدهیوار یدار مربوط در خزان  های ب  حساباسفندماه هرسال  انیدولت ک  تا پا یبودج  عموم

پنجم توسع   سال  پنج( دانون برنام  ۲۲۰مفاد بند )و( ماده ) تیمربوط ک  با رعا یسال مال انیتا پا یابالغ یها صیبعد و در سقف تخص

آن صورت گرفت    یو اصالحات بعد ۱۳۰۱بودج  کشور مصوب و ( دانون برنام ۳۴و ماده ) ۱۰/۱۴/۱۳۰۲مصوب  رانیا یاسالم یجمهور

)اعم از محل  یا  یسرما های داراییبابت اعتبارات مصوب تملک  ربط ذی یاجرائ های دستگاه ج و پرداخت درخواست و تأمیننسبت ب  



 (2دولت ) یاز مقـررات مـال یبـخش میتنظ مواد به قانون ی: قانون الحاق برخ2ضمیمه 

008 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 کشور ۱۰۴۱بودجه

 ( ادداب کند.یعموم ای یدرآمد اختصاص

در مورد اعتبارات »عبارت  ۱۰/۱۲/۱۳۴۲کشور مصوب  ینون محاسبات عموم( دا۵۰( و )۵۳واحده دانون اصالح مواد ) در ماده - تبصره

 اریکل کشور در اخت یدار سال بعد توسط خزان  ماه نیفرورد انیتا پا یا  یسرما های داراییو اعتبارات تملک  یسال مال انیتا پا یا ن یهز

 یحساب یذ اریکل کشور در اخت یدار توسط خزان  یالسال م انیو تا پا»عبارت  نیگزیجا «باشنددرارگرفت   یرائاج های دستگاه

 .شود یم «درارگرفت  باشند ربط ذی یاجرائ های دستگاه

کننده منابع   وصول یاجرائ های دستگاهکل کشور محسوب شده و  یدار دولت  حساب خزان  یمنابع عموم افتیدر یها حساب - ۰

کل کشور در مرکز و  یدار مجاز خزان  یب  عهده صاحبان امضاها دشدهای یها . حق برداشت از حسابشوند ینم یصاحب حساب تلق

 یها را ندارد. برداشت از حساب ادشدهی یها حق برداشت از حساب یگریمرجع د چیو ه باشد یم ها استاناستان در  نیخزان  مع

 ۱۰/۰/۱۳۵۰مصوب  یاموال دولت فیدو تو تأمیندولت و عدب  ب  محکوبدانون نحوه پرداخت  تیبا رعا یاجرائ های دستگاهپرداخت 

 است. ریپذ امکان

 - ۲۴ ماده

 را ب  عمل آورد: ریاددامات ز شود یدولت اجازه داده م ب 

 طیدر دالب دراردادها و شرا یبردار و آماده بهره شده لیو تکم تماب م یو ن دیجد یا  یسرما های داراییتملک  های طرح یواگذار - الف

خدمات در مدت  دیخر ای یبردار بهره یها ن ی(  پرداخت هزنانسیدوره ساخت )فا یمال تأمیننحوه  نیید با تعادتصا یشورا بیمورد تصو

 یبا حفظ کاربر یردولتیطرح پس از دوره درارداد ب  بخش غ یواگذار تاًیخدمات و نها تیفیک یاجرا یاستانداردها تیادرارداد با رع

است  یردولتیعرض  توسط بخش غ دابل ها آنک  خدمات  شده لیو تکم تماب م ین یا  یاسرم های داراییتملک  های طرح یواگذار - ب

 یبا حفظ کاربر یردولتیصورت نقد و ادساط ب  بخش غ ب 

اموال منقول و  زیو ن یواگذار دابل یا  یسرما های داراییتملک  های طرح یبردار بهره ایو  یبردار حق بهره ت یمالک یواگذار - ج

 یدولت با حفظ کاربر ازیمازاد بر ن یحقوق مالو  رمنقولیغ

منظور  نیا یک  برا یخاص فیکل کشور و از محل رد یدار ب  خزان  زیماده پس از وار نیاحکاب ا یاز اجرا یدرآمد دولت ناش - ۱ تبصره

 التیدر دالب تسه یا  یسرما یها داراییتملک  های طرحمربوط ب   های ردیفاعتبار  زیو ن شود یم ینیب شیپ یبودج  سنوات نیدر دوان

 های طرحادتصاد ب   یشورا بیمورد تصو یمال تأمین یها روش ریو کمک و سا التیتسه ایسود و کارمزد و  اران  یشامل  هجوه اداره شدو
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تبادل  با سازمان م نام  موافقتدر دالب  رمنقولیو اموال غ یا  یسرما زاتیب  احسن نمودن تجه لیتبد ایو  یا  یسرما های داراییتملک 

 دابل اختصا، است. رکشو یزیر و برنام  تیریمد

 .ستیبر درآمد ن اتیو مشمول پرداخت مال شود ینم یماده  درآمد اشخا، تلق نیبالعوض موضوع ا های کمک - ۲ تبصره

 - ۲۰ ماده

 های شرکت»  بعد از عبارت ۱۰/۰/۱۳۰۰ب ( مصو۱دولت ) یاز مقررات مال یبخش میب  دانون تنظ ی( دانون الحاق مواد۲در ماده ) - الف

 یاعتبارات اسناد شیو گشا یدولت یعمران های طرح یاجرا یبرا صرفاً یبرق استان عیآب و فاضالب و توز های شرکتو »عبارت « یدولت

 .شود یاضاف  م «یالیر

گردان  از محل تنخواه ای یو موارد ضرور یاجرائ های دستگاهمستمر  یایهرگون  پرداخت توسط خزان  ازجمل  پرداخت حقوق و مزا - ب

 مجاز است. ۱۳۰۱وبودج  مصوب  ( دانون برنام ۳۴سازوکار موضوع ماده ) تیخزان  با رعا

 ژهیسود و ها آن یک  در بودج  کل کشور برا یخدمات کشور تیری( دانون مد۰موضوع ماده ) های بانکو  یدولت های شرکت - ج

حساب درآمد  دانون ب  نی( ا۰را هرسال با سازوکار ماده ) شده ینیب شی%( سود پ۰۴) درصد پنجاهدل اند حدا است  مکلف شده ینیب شیپ

سهاب بخش  زانیتناسب م است  ب  یردولتیمتعلق ب  بخش غ ها آناز سهاب  یک  دسمت یدولت های شرکت. ندینما زیوار یعموم

( ژهی)سود و ی%( سود ابراز۰۴) درصد پنجاهاز   یردولتیبخش غ و سهم باشند یبند نم نیمشمول پرداخت وجوه موضوع ا  یردولتیغ

تابع احکاب مربوط و مقرر  ادشدهیپرداخت شود. وصول مبلغ  ادشدهیب  سهامداران بخش  ربط ذی یدولت های شرکتتوسط  دیمذکور با

 آن است. یو اصالحات بعد ۱۳۵۵مصوب  میمستق یها اتیدر دانون مال

بودج   نیمندرج در جداول دوان های ردیفاعتبارات و  ریها و سا و کمک یو مال یا  یسرما های داراییتملک و  یا ن یاعتبارات هز - د

و ارداب مندرج در  نیب  شرح عناو یمنابع عموم ریدرآمدها و سا یو ارداب جداول مذکور فقط در حدود وصول نیب  شرح عناو یسنوات

کشور و در حدود ابالغ و  یزیر و برنام  تیریمتبادل  دستگاه با سازمان مد یها نام  فقتبر اساس مفاد موا ادشدهی نیجداول مربوط دوان

دابل تعهد  پرداخت و  ۱۳۰۱وبودج  مصوب  ( دانون برنام ۳۴سازوکار موضوع ماده ) تیسازمان مذکور  با رعا یاعتبار از سو صیتخص

 است. ن یهز

 تیکشور بدون رعا ی( دانون محاسبات عموم۴۴و مقررات مختلف ازجمل  ماده ) نیدوان یانجاب هرگون  تعهد و پرداخت در اجرا -ه

 متبادل   ممنوع است. یها نام  موافقت اتیشرح عمل زیو ن صیتخص یها تیسقف اعتبارات مصوب و الزامات دانون در خصو، محدود
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ک   اندهیز یدوليت های شرکتهرسال   رماهیت انیپا اند تا موظف ییو دارا یزارت امور ادتصادوکشور  یزیر و برنام  تیریسازمان مد -و

 های شرکت ری. در مورد ساندیگزارش نما رانیوز ئتیضرورت دارد را احصاء و ب  ه یدانون لیب  دال یدر بخش دولت ها آن تیادام  فعال

انحالل شرکت  ایسهاب  یدر دالب واگذار دولت یدانون یارهایکشور و با استفاده از اخت یزیر و برنام  تیریسازمان مد شنهادیپبا  اندهیز

 .شود یادداب م مانده یاموال باد یاگذارو

 کنند: تیرا رعا ریاند موارد ز موظف یهرگون  تعهد و پرداخت وج  از محل اعتبارات عموم جادیدر ا یاجرائ های دستگاه -ز

 یاعتبارات عموم میمستق ن یب  هز نسبت یردولتیب  بخش غ ها یو تصد تیریمد ف یامور  وظا یواگذار تیاولو - ۱

 پرداخت و کمک بالعوض یها جوه اداره شده نسبت ب  روشو یو اعتبار یفن های کمک رینظ التیپرداخت تسه وهیش تیاولو - ۲

 های دستگاهازجمل   یاجرائ های دستگاهتوسط   یبودج  سنوات نیمازاد بر ارداب مندرج در دوان یهرگون  بار مال لیو تحم جادیا - ح

ها و  نهاده اران یبازار   میتنظ مت یتفاوت د ان یجبران ز د یخر یتبع یها ن یو هز ینیتضم دیخر لیمباشر دولت در موارد مختلف از دب

ممنوع است.  شود  یاستفاده م یک  از اعتبارات عموم و مانند آن یصادرات زهیجا  یاساس یتعهدات خا،  کاالها یفایآن  ا ریغ

حکم و  نیمربوط است. تخلف از ا یمال رانیمقامات مجاز و مد ایو  یمقاب دستگاه اجرائ نیحکم بر عهده باالتر نیا یاجرا تیمسؤول

 .شود یو مشمول مجازات مربوط م بموارد  تعهد زائد بر اعتبار محسو ریسا

 - ط

%( از محل کاهش اعتبارات ۱۴ده درصد ) حداکثر یبودج  سنوات نیمندرج در دوان یا  یسرما های داراییتملک  های طرحاعتبار  - ۱

است و  شیافزا کشور و در دالب سقف اعتبار کل طرح دابل یزیر و برنام  تیریسازمان مد تائیدمذکور با  نیمندرج در دوان های طرح ریسا

 .شوند یانتخاب م ۱۳۰۱وبودج  مصوب  ( دانون برنام ۲۲ماده ) تیمذکور با رعا های طرح یعوامل اجرائ

%( ۱۴حداکثر ده درصد ) یبودج  سنوات نیمندرج در دوان یا ن یو هز یمال های داراییمتفرد   تملک  های ردیفاز  کیعتبارات هر ا - ۲

کشور در  یزیر و برنام  تیریتوسط سازمان مد یا ن یو هز یمال های داراییمتفرد   اعتبار تملک  های ردیف ریاز محل کاهش اعتبارات سا

 است. شیافزا کل کشور دابل یواتسقف بودج  سن

%( از ۱درصد ) کیدولت  حداکثر  یبودج  عموم افت ی صیتخص یو اختصاص  یا ن ی%( از اعتبارات هز۰/۴درصد ) میحداکثر ن - ۳

  %( از مجموع۲۰/۴صدب درصد ) وپنج ستیدولت  حداکثر ب یبودج  عموم افت ی صیتخص یا  یسرما های داراییاعتبارات تملک 

%( از ۰۴) درصد پنجاهو  یدولت های شرکت یا  یسرما یها ن ی%( از مجموع هز۰/۴درصد ) میحداکثر ن  یدولت های شرکت  یها ن یهز
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کشور  یزیر و برنام  تیریسازمان مد تائیدبا  یکاربرد یها و پژوهش یتوسع  علوب و فناور افت ی صیتخص یو اختصاص یا ن یاعتبارات هز

کردن  ن یدانون نحوه هز» تیکشور و با رعا یو مقررات عموم نیدوان ریکشور و سا یمحاسبات عمومدانون  تیو بدون الزاب ب  رعا

 ن یهز «۱۳۵۰هستند مصوب  مستثنادولت  یمقررات عموم ریو سا یدانون محاسبات عموم تیموجب دانون از رعا ک  ب  یاعتبارات

 .شود یم

کشور  ینقش  جامع علم یها تیو اولو ها استیدر چهارچوب س یکاربرد یها و پژوهش یاعتبارات موضوع توسع  علوب و فناور - تبصره

 .شود یم ن یهز

اعم از  یهرسال بر اساس اعتبار ابالغ بهشتیارد انیاند تا پا موظف یبودج  سنوات نیدر دوان فیرد یدارا یاجرائ های دستگاه - ی

توسع  و  یها برنام  نیمربوط را بر اساس الزامات دوان نام  موافقت یادشنهیمتن پ د یجد یا  یسرما های داراییو تملک  یمال  یا ن یهز

و  تیریسازمان مد یابالغ یها و دستورالعمل طیها  شرا و مقررات مربوط در چهارچوب فرب نیدوان ریو سا یسنواتبودج   نیدوان

ظرف مدت پانزده   یشنهادیصورت موافقت با متن پ کشور موظف است در یزیر و برنام  تیری. سازمان مدندیکشور ارائ  نما یزیر برنام 

ظرف مدت پانزده روز نسبت ب    یشنهادیو در صورت عدب موافقت با متن پ دیآن ادداب نما غو ابال نام  موافقت یروز نسبت ب  امضا

 دانون نباشد  ادداب کند. ریمغا ک  ینحو االجرا است  ب  ک  الزب ینهائ نام  موافقتاصالح و ابالغ 

علوب   یها وزارتخان  یگسترش آموزش عال یمجوز از شورا یک  دارا یو پژوهش یو مؤسسات آموزش عال ها دانشگاهدر خصو،  - تبصره

 یلیبودج  تفص  یا ن یاعتبارات هز یبرا باشند  یم ربط ذی یمراجع دانون ریو سا یو بهداشت  درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتیتحق

 .باشد یامناء  مالک عمل م     ئتیه تائیدمورد 

اجازه داده  یدولت های شرکتب   یطیمح ستیو ز یمال  یادتصاد  یفن  یتوج یدارا های طرح ازیموردن یمنابع ارز تأمینمنظور  ب  - ک

 یزارهادر با یاوراق مشارکت ارز ایحسب مورد نسبت ب  صدور اوراق صکوک و  یبودج  سنوات نیدر حدود ارداب مقرر در دوان شود یم

منوط  ادشدهیتوسع  ادداب کنند. صدور اوراق  یها برنام  نیو در سقف مقرر در دوان یضوابط بانک مرکز تیرعا با یو خارج یداخل یمال

مربوط  های شرکتاوراق با  نیاصل و سود ا نیکشور بوده و بازپرداخت و تضم یزیر و برنام  تیریو سازمان مد ادشدهیبانک  تائیدب  

ماده  تیبند رعا نیا یپول و اعتبار است. در اجرا یشورا تائیدمنوط ب   یقیبا سود تشو  یمصکوک اسال ایاوراق مشارکت  است. صدور

 است. یدولت الزام یاز مقررات مال یبخش می( دانون تنظ۰۴)

شده خود را  دیتعهدات سررسنتواند  یلیب  هر دل دیک  اوراق مذکور را ب  فروش رسانده است در زمان سررس یچنانچ  شرکت - تبصره

آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات  درآمدیکل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه  یدار بپردازد  خزان 
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 .ندشده را پرداخت ک دیسررس

بودج   نیدوان وستیک  در پ یاعتبارات شود یاجازه داده م یدولت های شرکتو  یاعم از مؤسسات دولت یاجرائ های دستگاهب   - ل

 یمنابع داخل ایو  یاز محل بودج  عموم یو تعاون یخصوص های بخش تیو توسع  فعال یگذار  یمنظور تحقق اهداف سرما ب  یسنوات

اره صورت وجوه اد ب  التیسود تسه  اران یو  یقیتلف التیپرداخت تسه یاست  برا شده ینیب شیپ یتبارو اع یفن های کمکتحت برنام  

بند  نیا یاجرائ نام  نییدرار دهند. آ یدولت یا و توسع  یتیحما یها عامل و صندوق های بانک اریدر اخت تیدرارداد عامل قیشده از طر

 یها و صندوق یمنابع بانک زیسود و نحوه تجه اران یدر دالب  تیحما زانیو م التیهتس طیشرا ت یمشتمل بر چهارچوب درارداد عامل

 .رسد یم رانیوز ئتیه بیب  تصو ییو دارا یزارت امور ادتصادوکشور  یزیر و برنام  تیریمشترک سازمان مد شنهادیا پمورد اشاره ب

از حوادث  دهید بیمناطق آس یو نوساز یبازساز  یامدادرسان  یریشگیپ  یآگاه شیمنظور پ ب  شود یب  دولت اجازه داده م - ب

محصوالت  ریفراگ یها آفت ا یآب در یشرویگردوغبار  پ  یسوز تگرگ  طوفان  آتش  یزلزل   سرمازدگ ل یازجمل  س رمتردب یغ

 می( دانون تنظ۱۴گردان موضوع ماده ) تنخواه  سالی خشک تیریو مد وحش اتیو ح یو دام یانانس ریگ هم  یها یماریو ب یکشاورز

بحران  تیریسازمان مد لی( دانون تشک۱۲وع ماده )%( و اعتبارات موض۳را ب  س  درصد ) ۱۳۰۴دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش

 یزیر و برنام  تیریسازمان مد تائیدوزارت کشور و  شنهادیپ بادهد. اعتبارات مذکور  شی%( افزا۲را ب  دو درصد ) ۱۳۰۴کشور مصوب 

 یزانیو م بیت مذکور ب  ترتاز اعتبارا یبخش ۱۳۲۰سال  یاست. از ابتدا ن یدابل هز رانیوز ئتیه بیکشور )ظرف مدت ده روز( و تصو

زارت بهداشت  واحمر  هالل تیب  جمع یا  یسرما های داراییو تملک  یا ن یصورت هز ب  شود یم نییتع یبودج  سنوات نیک  در دوان

 گردد. ن یو مقابل  با حوادث و سوانح هز یتا در جهت آمادگ ابدی یاختصا، م یدرمان و آموزش پزشک

 یمبنا شیمشاغل و افزا یبند و طبق  یجداول حقود ب یضرا رییتغ الت یتشک رییها  تغ ها و دستورالعمل ام بخشن ها  نام  بیتصو - ن

 یک  متضمن بار مال یو مؤسسات آموزش عال ها دانشگاه یامنا ئتیمصوبات ه ورین یریکارگ مجوز هر نوع استخداب و ب  یاعطا  یحقود

از آن در  یناش یو اجرا است ک  بار مال بیطرح و تصو دابل یباشد  در صورت یاجرائ های دستگاهو  یبازنشستگ یها قدولت و صندو یبرا

 نیبرخالف ا یشده باشد. ادداب دستگاه اجرائ تأمین ربط ذی یدستگاه اجرائ یمنابع داخل ایگذشت  محاسب  و در دانون بودج  کل کشور 

 .شود یحکم  تعهد زائد بر اعتبار محسوب م

 ممنوع است. ها آنوابست  و تابع  یاحدهاوو مؤسسات  ها شرکتو  یدولت های بانکاوراق مشارکت توسط  اول دست دیخر - س

و  یو فناور قاتیعلوب  تحق یها تحت پوشش وزارتخان  یو پژوهش یو مؤسسات آموزش عال ها دانشگاهاز  کیک  ب  هر  یمبالغ - ع

 شود  یمتمرکز پرداخت م های ردیف لیذ یا  یسرما های داراییو تملک  یا ن یاز محل اعتبارات هز یبهداشت  درمان و آموزش پزشک
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و  نیبر اساس دوان نام  موافقتمندرج در  اتیتا مطابق شرح عمل شود یافزوده م ها آنسرجمع اعتبارات   عنوان کمک ب پس از ابالغ ب 

 کنند. ن یمقررات مربوط هز

 - ۲۲ ماده

ساختار  اصالح  ب    نسبت  یو بازنشستگ م یب یها منابع و مصارف صندوق نیو تعادل ب یداری  پاثبات جادیا یمکلف است در راستا دولت

 ب  عمل آورد: یادداب دانون ریاصول ز ها بر اساس  صندوق  نیا 

 

تلف از طرق مخ م یدولت در حق ب یسهم دانون یاستثنا دولت ب  یها ب  کمک از محل بودج  عموم صندوق نیا یکاهش وابستگ - ۱

ها و انتقال  صندوق یا م یب ریغ یها تیکاهش حما  یا م یها منطبق بر محاسبات ب عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق میازجمل  تنظ

 تیسودآور با اولو یگذار  یو سرما یادتصاد یها تیفعال تیو تقو ها م یمودع حق ب وصول ب  یسازوکارها تیقوت  یتیحما یآن ب  نهادها

 نباشد. یموردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانک یگذار  یسود سرما ک  ینحو ب    یدر بازار پول و سرما یارگذ  یسرما

ها ممنوع است. تعهدات  صندوق یبرا یبودج  سنوات نیخارج از ارداب مقرر در جداول دوان یو بار مال یا م یهرگون  تعهد ب جادیا - ۲

 اجرا است. دابلشده فقط در حدود ارداب مذکور  فیتکل

مندرج در  شده ینیب شیاند از محل تماب اعتبارات پ مسلح مکلف یروهاین یاجتماع تأمینو سازمان  یکشور یبازنشستگ صندوق  - ۳

منابع حاصل از  ریخود و سا یمنابع داخل گریب  انضماب د ردیگ یدرار م ها آن اریمراحل در اخت یک  پس از ط یبودج  سنوات نیدوان

 رانیبگ یو مستمر نیبازنشيستگان  موظف یو اوالد را برا یميند عائل  ن یهز ماهان  در طول سال و کمک یها تپرداخ  ها گذاری سرمای 

 .ندینما تأمینخود 

 - ۳۴ ماده

و شرط مصدومان حوادث و سوانح  دیو بدون د یدرمان فور یموظف است اددامات الزب برا یوزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشک 

 یبعد یو مراجعات ضرور یاعزاب ب  مراکز تخصص ریدر مس نیو همچن یردولتیو غ یدولت یو درمان یبهداشت یدر هم  واحدها یانندگر

%( از ۱۴مصدومان  معادل ده درصد ) نیب  ا یو درمان یصیاز منابع الزب جهت ارائ  خدمات تشخ یخشب تأمین یرا ب  عمل آورد. برا

کل  یدار نزد خزان  یاختصاص یحساب درآمدها دبض جداگان  ب  یط میطور مستق و مازاد ب  نی  سرنششخص ثالث یپرداخت م یحق ب

 نیمنابع ب نیا عی. توزشود یم زیوار یبهداشت  درمان و آموزش پزشک تب  ناب وزار یکشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودج  سنوات
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بر  ادشدهی یکشور بر اساس عملکرد واحدها یزیر و برنام  تیریسازمان مد ئیدتاتوسط وزارتخان  مذکور با  یعلوب پزشک های دانشگاه

کرد اعتبارات  ن یموظف است هز ی. وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکردیگ یصورت م بار یکمصوب هر س  ماه  یها تعرف  یمبنا

بهداشت و  ونیسیکشور و کم یزیر و برنام  تیریو سازمان مد رانیا یاسالم یجمهور یمرکز م یب  ب بار یکمذکور را هر شش ماه 

 ماده است. نیا یمسئول حسن اجرا رانیا یاسالم یجمهور یمرکز م یگزارش کند. ب یاسالم یدرمان مجلس شورا

 

 

 - ۳۱ ماده

و در  صیاز تخص و بعد نام  موافقتفقط بر اساس مفاد   یاجرائ های دستگاهتوسط  یهرگون  پرداخت و کمک مال  یدر موارد دانون - الف

منفعت و مشاب  آن  ن یازجمل  ع یو مال یا  یسرما های دارایی یاگذارو ینقد ریهرگون  کمک غ  یحدود آن مجاز است. در موارد دانون

سازمان  یابالغ یها و دستورالعمل طیها  شرا مطالبات  حقوق و مانند آن در دالب فرب ون یرد د زیو ن رمنقولیو غ قولشامل اموال من

خواهد شد. احکاب  یدستگاه اجرائ یا ن یاعتبارات هز نام  موافقت م یها  ضم فرب نیاز ا یا کشور مجاز است. نسخ  یزیر و برنام  تیریمد

معوض آن   ایازاء  و ماب  یبودج  سنوات نیدر حدود اعتبارات مندرج در دوان یردولتیغ یمؤسسات عموم وبند در خصو، نهادها  نیا

 ت.االجرا اس الزب

خود مجاز ب  کمک ب  اشخا،  فیک  در چهارچوب وظا یخدمات کشور تیری( دانون مد۰موضوع ماده ) یاجرائ های دستگاه - ب

 یشماره مل اخذاعتبار  نسبت ب   صیتخص تیاند با رعا موظف باشند  یم یبودج  سنوات نیاز محل اعتبارات دوان یو حقود یقیحق

 رندهیگ یاشخا، حقود یبازرسان دانون ایو بازرس  رهیمد ئتیه یالشراک  و اعضا ن و صاحبان سهمسهامدارا ایو  رندهیگ یقیاشخا، حق

ادداب و سپس مبلغ  گردد  یم جادیمنظور ا نیا یکشور برا یزیر و برنام  تیریک  توسط سازمان مد یکمک و درج آن در بانک اطالعات

حکم است.  نیمشمول ا زیکشور ن یزیر و برنام  تیریسازمان مد اریاختدر  های ردیفکمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و 

شده توسط کمک  انجاب یها ن یو انطباق هز رندهیکمک گ یها( و حساب ساالن  اشخا، حقود و پرداخت ها افتی)در یمال اتیگردش عمل

شود  یدگیرس رندهیکمک گ یس و بازرس دانونتوسط حسابر دیکننده کمک با پرداخت یشده توسط دستگاه اجرائ با اهداف اعالب رندهیگ

 کشور ارسال شود. یزیر و برنام  تیریسال بعد ب  سازمان مد ورماهیشهر انیکننده تا پا کمک یتوسط دستگاه اجرائ یدگیرس ج یو نت

 - ۳۲ ماده
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 یها تیوابست  در بخش فعال های دستگاهتابع و  های شرکتو  رانیا یاتم یسازمان انرژ یو استخدام یادار  یمعامالت  یمال مقررات

و اصالحات و  یخدمات کشور تیریمنادصات  دانون مد یکشور  دانون برگزار یدانون محاسبات عموم تیبدون الزاب ب  رعا یتخصص

ر حاکم ب ادشدهیو مقررات  یرتخصصیو غ یامور تخصص قیخواهد بود. مصاد یمجر یو مقررات عموم نیدوان ریو سا ها آن یالحادات بعد

مقررات  ی. اجرارسد یم رانیوز ئتیه بیکشور ب  تصو یزیر و برنام  تیریسازمان مد تائیدسازمان مذکور و  شنهادیبنا ب  پ یامور تخصص

 مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

 

 - ۳۳ ماده

خود و مؤسسات تابع را  یژوهشو پ یشگاهیو آزما یموظف است درآمد حاصل از ارائ  خدمات اکتشاف رانیا یاتم یسازمان انرژ 

ک  در  یزانیب  م زین یزیکند. عالوه بر اعتبارات مصوب  از محل مبالغ وار زیکل( وار یدار کشور )نزد خزان  یحساب درآمد عموم ب 

و  یشگاهیآزما  یو مقررات صرف امور اکتشاف نیتا طبق دوان ردیگ یسازمان مزبور درار م اریدر اخت شود یم نییبودج  ساالن  تع نیدوان

 گردد. یپژوهش

 - ۳۰ ماده

وابست   های دستگاهتابع و  های شرکت ران یا یاتم یب  کارکنان شاغل در سازمان انرژ شود یاجازه داده م رانیا یاتم یب  سازمان انرژ 

 نام  نییدر برابر اشع  و آسازمان  طبق دانون حفاظت  یپرتوکار صیتشخ ونیسیکم تائیدبا  باشند یک  در معرض اشع  و مواد پرتوزا م

 العاده کار با اشع  در دوران اشتغال پرداخت کند. مربوط  فوق تورالعملو دس یاجرائ

 - ۳۰ ماده

و  ییو اسناد منازل روستا یکشاورز یلیتکم عیو صنا یکشاورز های طرح یمحل اجرا یکشاورز یاراض یاند اسناد رسم مکلف ها بانک

 .رندیبپذ ییو روستا یبخش کشاورز التیب و تسهوا ق یعنوان وث را ب  یریعشا

 - ۳۵ ماده

و  ۱۳۲۱مصوب  یدر وزارت جهاد کشاورز یمربوط ب  بخش کشاورز اراتیو اخت يفی( دانون تمرکز وظا۱بند )الف( مياده ) یدر اجيرا 

مکلف است در  رانیا یاسالم یجمهور ی  بانک مرکز۱۳۰۲مصوب  یعیو منابع طب یبخش کشاورز یور بهره شی( دانون افزا۳۳) ماده
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 یکشاورز کیو استراتژ یگندب و محصوالت اساس دیخر یالزب را برا التیبانک عامل  تسه قیمستقل از طر یخط اعتبار جادیدالب ا

ت دبل از شروع فصل برداش شود  یم نییتع رانیوز ئتیه بیو تصو یوزارت جهاد کشاورز شنهادیبا پ  ک یاعتبار زانیب  م یداخل دیتول

درار دهد. مباشران و  یتوسط وزارت جهاد کشاورز شده ی( معرفیو تعاون یخصوص های بخش دارانیمباشران و کارگزاران )خر اریدر اخت

 کنند. بازپرداختمذکور را در موعد مقرر  التیاند تسه کارگزاران موظف

هر محصول و  دیتول یها ن یشده اعم از هز تماب متیبا در نظر گرفتن د ینیتضم دیمشمول دانون خر یمحصوالت کشاورز دیخر متید

 .شود یاجرا ابالغ م یو برا نییادتصاد تع یسال  توسط شورا سود متعارف و معقول هم 

 

 - ۳۴ ماده

بر  اتیسالمت ب  نرخ مال اتیعنوان مال واحد درصد در هرسال ب  کی صرفاًافزوده   بر ارزش اتینرخ مال یدانون شیبر افزا عالوه

 ینیب شیپ یبودج  سنوات نیمنظور در دوان نیا یک  برا درآمدی فیب  رد ماًیمستق افت یبا در زمان همزوده سهم دولت اضاف  و اف ارزش

 یبودج  سنوات نیمنظور در دوان نیا یک  برا ییها فیرد ای فیرد قیاز طر یافتی%( منابع در۱۴۴گردد. صد درصد ) یم زیوار شود  یم

و  تر نییو پا تیهزار نفر جمع ستیب یدارا یو پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرها یریشگیب  پ شود  یم ینیب شیپ

 زاتیتجه تأمینو  لیو پيس از تحقق هدف مذکور نسبت ب  تکم ابدی یم اختصا،)در چهارچوب نظاب ارجاع(   یریجامع  عشا

 م یسطح ب یو ارتقا یارز یامنا ئتیمصارف ه افت  ین مناطق توسع  یها مارستانیب تیبا اولو یو درمان یو مراکز بهداشت یمارستانیب

 ادداب شود. تیهزار نفر جمع ستیب یباال یشهرها وخارج از روستاها  یتیحما یالعالج و افراد تحت پوشش نهادها صعب مارانیب

  یور کاران   بهره ت یمأمور یها    العاده داش  فوقپا  یرفاه های کمککار   اضاف  ا یحقوق و مزا رینظ یپرسنل یها ن یپرداخت هز هرگون 

محل ممنوع  نیاز ا یو منصوبات ادار  یاثاث تأمینو  یادار یادالب مصرف رینظ یادار یها ن یو مانند آن و هز ونید  ینوبت کار ت یریمد

 .باشد یم

 - ۳۰ ماده

طرف درارداد را دبل  یها مارستانیب یاز سو یارسال یها ب%( صورتحسا۵۴اند شصت درصد ) موظف یخدمات درمان گر م یب های سازمان

 لیرا تا س  ماه پس از تحو یو درمان یمطالبات مؤسسات و مراکز بهداشت  یو بق الحساب یعنوان عل ظرف مدت دو هفت  ب  یدگیاز رس

موظف ب   گر م یب های سازمانه  ماد نیحکم ا ی. در صورت عدب اجراندیصندوق مربوط  پرداخت نما یرسم ندهیاسناد مربوط ب  نما
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 .باشند یآن معادل نرخ اوراق مشارکت م انیضرر و ز تأمین

 - ۳۲ ماده

و  یدرمان م یسهم کارفرما  ب م یحق ب گردد یم ینیب شیپ یبودج  سنوات نیک  در دوان ییها فیاز محل رد شود یدولت اجازه داده م ب 

پنج  نیها  جانبازان معسر ب سال سابق  حضور داوطلبان  در جبه  کیاز  شیب یاراطالب و کمک ب  رزمندگان معسر د یتیحما ن یهز

 را پرداخت کند. ازمندیشاغل ن ریغ ف یظو یجی%(  جانبازان بس۲۰درصد ) وچهار ستی%( تا ب۰درصد )

 

 

 - ۰۴ ماده

منطبق با  ها آن یو شکل حقود شود یم تأمین یاز محل منابع بودج  عموم ها آناز اعتبارات  یدسمت ایک  تماب و  یحقود اشخا،

مقررات  یدر مصرف اعتبارات مذکور ازلحاظ اجرا ست یکشور ن ی( دانون محاسبات عموم۰( و )۰(  )۳(  )۲مذکور در مواد ) فیتعار

 .ندیآ یب  شمار م یردولتیغ یعموم ینهادها ودر حکم مؤسسات  ادشدهیدانون 

 - ۰۱ ماده

در  یکاف تیک  ظرف یدر مناطق م یآموزان الزب التعل دانش یلیمنظور پوشش کامل تحص ب  شود  یداده موپرورش اجازه  ب  وزارت آموزش 

 ادداب کند. یخدمات آموزش دیوجود ندارد نسبت ب  خر یمدارس دولت

 - ۰۲ ماده

صورت  ک  معامل  ب  یدب  موار ۱۳۰۳منادصات مصوب  ینصاب معامالت  موضوع دانون برگزار نییدر مورد تع رانیوز ئتیه اراتیاخت

 .ابدی یم یتسر شود  یانجاب م دهیمزا

 - ۰۳ ماده

حداکثر ک   انیبن دانش های شرکتو مشارکت در  جادی( مجازند با ایردولتیو غ ی)دولت یو پژوهش یو مؤسسات آموزش عال ها دانشگاه 

 یسهاب متعلق ب  اعضا یو مابق یدولت یدهاواح گریو د ی  مؤسسات پژوهشها دانشگاه%( سهاب آن متعلق ب  ۰۲ون  درصد ) چهل

 یساز یخود را تجار انیو دانشجو یعلم ئتیه یاعضا قاتیتحق جیاست  نتا یر سهامداران بخش خصوصیو سا انیو دانشجو یعلم ئتیه



 (2دولت ) یاز مقـررات مـال یبـخش میتنظ مواد به قانون ی: قانون الحاق برخ2ضمیمه 

028 
رفیت ها و اهم ظ

 تبصره های قانون
 کشور ۱۰۴۱بودجه

مشمول  ها کتشر نی. ادیمؤسس  مربوط خواهد رس یامنا ئتیه بیمربوط ب  تصو طیشرا گریسهاب و د یشرکت و درصدها جادی. اندینما

 .ستندین ۱۳۳۴مصوب  یو کشور یدر معامالت دولت مندانو کار نیمجلس ندگانیدانون راجع ب  منع مداخل  وزرا و نما

 - ۰۰ ماده

 :ردیگ یصورت م ریاستان اددامات ز یا در جهت توسع  و عمران و توازن منطق  اراتیاخت شیو افزا یزدائ تمرکز منظور ب 

و سهم از  یا  یو سرما یمال های دارایی یواگذار  یدرآمد اختصاص  یاعم از درآمد استان یان شامل منابع استانبودج  ساالن  است - الف

صورت سرجمع در  کداب ب  هر یو مال یا  یسرما های داراییو تملک  یا ن یاعم از اعتبارات هز یمصارف استان نیو همچن یمنابع مل

 یا  یسرما های داراییسرجمع اعتبارات تملک  عیو توز یا ن یاعتبارات هز« برنام  –دستگاه » عی. توزشود یدرج م یواتبودج  سن نیدوان

 و توسع  استان است. یزیر برنام  یدانون بر عهده شورا نیمطابق ضوابط مندرج در ا ها شهرستان

صورت مجزا  و توسط شورا ب  میطور مستق  ب رندیگ یدر چند شهرستان درار م ایداشت  و  یاستان تیک  ماه ییها اعتبار پروژه - تبصره

 .شود یم نییتع

و توسع  استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابالغ بودج  مصوب استان شامل درآمدها   یزیر برنام  یشورا - ب

 یدانون ح ی)موضوع ال ها استان یزیر و برنام  تیریسازمان مد سیرئ شنهادیبر اساس پ یا ن یو اعتبارات هز یا  یسرما های داراییتملک 

موجود  یها آن در سقف پست یالتیانقالب( ک  ساختار تشک یشورا ۱۰/۰/۱۳۰۲مصوب  ها استانوبودج   برنام  انسازم لیراجع ب  تشک

وب اهداف و شورا( و در چهارچ ریعنوان دب )ب  شود یو ابالغ م نییکشور تع یزیر و برنام  تیریتوسط سازمان مد ها استاندولت و 

سازمان  یابالغ یها و دستورالعمل ها یمش و خط رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یعاجتما  یتوسع  ادتصاد یها برنام  یها استیس

 کند: عیتوز ریاست ب  شرح ز دهیب  استان را ک  در دانون بودج  درج گرد ی%( اعتبارات ابالغ۱۴۴صد درصد )

 شهرستان کیب  تفک یاجرائ های دستگاهها و  فصول  برنام  نیمدون مصوب شورا ب های شاخصساس بر ا یاستان یاعتبارات عمران - ۱

 نیب یاستان افت ین و نقاط توسع  یافتگین توسع  های شاخصبر اساس   ییزدا تیمحروم یاستان یا  یسرما های داراییاعتبارات تملک  - ۲

 شهرستان کیب  تفک یافتگین مربوط ب  توسع  یها فصول و برنام 

استان و سهم دوسوب استان  زیو گاز خ زیخ ب  مناطق نفت صرفاًاستان  سوب کی%( نفت و گاز )سهم ۲اعتبارات موضوع دو درصد ) - ۳

 شهرستان کی( ب  تفکافت ین ب  مناطق توسع  صرفاً
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( و ت یکم ریاستان )دب یزیر و برنام  تیریدسازمان م ندهی(  نمات یکم سیک  متشکل از فرماندار )رئ شهرستان  یزیر برنام  ت یکمي - ج

 یعمران یها اند پروژه و توسع  استان هستند  موظف یزیر برنام  یعضو شورا ها آنکل  رانیک  مد یاجرائ های دستگاه یرؤسا تیعضو

ب  سازمان  ربط ذی یاجرائ های دستگاهبا  نام  موافقتپانزده روز پس از ابالغ سهم شهرستان  مصوب و جهت مبادل   کثرشهرستان را حدا

 .ندیاستان مذکور اعالب نما

)ضمن ارائ   یاسالم یشهرستان در مجلس شورا ندگانیاز نما ت یجلسات کم لیهفت  دبل از تشک کیاند  فرمانداران موظف - تبصره

 آورند. عنوان ناظر در جلسات دعوت ب  عمل مستندات دستور جلس ( ب 

و  شود یبا ابالغ اعتبارات ب  استان ابالغ م زمان همکشور  یزیر و برنام  تیریتان توسط سازمان مدسهم هر اس یاستان یدرآمدها - د

( و ریاستان )دب ییو دارا یامور ادتصاد رکلی(  مدسیسازمان استان مذکور )رئ سیک  متشکل از رئ درآمد استان  زیستاد تجه

و  تیریصول درآمدها را ب  سازمان مدوصورت ماهان   گزارش عملکرد   جلسات ب لیمکلف است ضمن تشک  ربط ذی یاجرائ های دستگاه

 گزارش کند. ییو دارا یزارت امور ادتصادوکشور  یزیر برنام 

ناظر بر بودج   یکل یها یمش و خط ها استیتحقق درآمدها  س تیاستان با لحاظ وضع اریدر اخت یاعتبارات استان صیمنظور تخص ب  -  ه

 سی( و رئریاستان )دب یزیر و برنام  تیریسازمان مد تیاستاندار و عضو تیاعتبارات استان با مسؤول صیتخص ت یدولت  کم یعموم

 .شود یم لیاستان تشک ییو دارا یسازمان امور ادتصاد

  ید( دانون برنام  سوب توسع  ادتصا۴۴موضوع ماده ) یاعتبار استان صیتخص ت یاعتبارات توسط کم صیسقف تخص نییپس از تع -و

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع  ی( دانون برنام  چهارب توسع  ادتصاد۰۳شده در ماده ) ذیتنف رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

 های داراییاعتبارات تملک  صیبرحسب دستگاه  برنام  و فصول و تخص یا ن یاعتبار هز صیتخص ۱۱/۵/۱۳۰۳مصوب  رانیا یاسالم

 .شود یو ابالغ م نییاستان برحسب طرح و پروژه تع یزیر و برنام  تیریدتوسط سازمان م یا  یسرما

گان   موارد س  یبرا صیاند در هر مقطع از ابالغ تخص استان مکلف یزیر و برنام  تیریو سازمان مد یاستان صیتخص ت یکم - ۱ تبصره

هر موضوع  معادل سهم اعتبارات  صیتخص هر شهرستان را در سرجمع یعمران های طرح صیماده  سهم تخص نیموضوع بند )ب( ا

 کنند. تیرعا ص یتخصموضوع اعتبار شهرستان در سرجمع 

 فی  وظاها استان یا  یسرما های داراییسهم اعتبارات تملک  شیمتناسب با افزا تواند یکشور م یزیر و برنام  تیریسازمان مد - ۲ تبصره

 کند. ضیتفوخود   یمستقل استان یخود را ب  واحدها اراتیو اخت
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اعتبار  ف  یک  پس از انتقال وظ یو موارد ییزدا تیمحروم ژه یو یشده  مل یاستان ی%( نفت و گاز  مل۲عالوه بر اعتبارات دو درصد ) -ز

%( کل اعتبارات ۲۴درصد ) ستی%( تا سقف ب۲ساالن  دو درصد ) یاستان های داراییسهم اعتبارات تملک  شود  یآن ب  استان اضاف  م

 .شود یکشور  افزوده م یا  یسرما های دارایی تملک

 کند یکشور را مشخص م یزیر  و برنام  تیریو توسع  استان و سازمان مد یزیر برنام  یک  تعهدات شورا سند بودج  ساالن  استان  - ح

تورالعمل مربوط  توسط سازمان . دالب درارداد مذکور و دسشود یشورا و سازمان مذکور مبادل  م سیرئ نیو ب میتنظ یدر دالب درارداد

 .شود یم الغو اب  یمذکور ته

. شود یم لیاستان تشک ییو دارا ینظر اداره کل امور ادتصاد ریکل و ز یدار استان وابست  ب  خزان  نیدر هر استان  خزان  مع - ط

استان(  نی)خزان  مع «کل یدار خزان حساب »عنوان  حساب ب  کیاستان   نیمع یها از خزان  کیهر  یکل موظف است برا یدار خزان 

و تملک  یا ن یگردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هز تنخواه زانیم زیهرسال ن یو در ابتدا کنددر مرکز استان افتتاح 

 کند. زیستان( وارا نی)خزان  مع «کل یدار حساب خزان »ب   ماه نیفرورد ستمیآن استان محاسب  و حداکثر تا ب یا  یسرما های دارایی

( دانون ۲۲و ماده ) ۲۴/۱۱/۱۳۰۴دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش می( دانون تنظ۰۰دانون  ماده ) نیاالجرا شدن ا الزب خیاز تار - ی

 .شود ینسخ م ۱۰/۰/۱۳۰۰( مصوب ۱دولت )  یاز مقررات مال یبخش میب  دانون تنظ یالحاق مواد

 - ۰۰ ماده

خانواده ادداب  یو تعال تیمهم و سند جمع های طرح یفرهنگ وستیپ  یفرهنگ یسند نقش  مهندس یرامکلف است نسبت ب  اج دولت

 ارائ  دهد. یاسالم یماه  آن را ب  مجلس شورا کند و گزارش شش

تماب  یفرهنگ وستیپ یزمانبند برنام   کیده طرح مهم و در  یفرهنگ وستیدانون پ نیا یدولت موظف است در سال اول اجرا - تبصره

 اجرا کند. ربط ذینهاد  یمهم را با هماهنگ های طرح

 - ۰۵ ماده

 یها ن ی%( هز۳۴درصد ) یمردب ب  حداکثر معادل س میمستق یها ن یمنظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هز ب  

درمان  پوشش دارو  درمان  ریناپذ ملتح یها ن یهز تأمینکمک ب    یو درمان یعادالن  مردب ب  خدمات بهداشت یدسترس جادیسالمت  ا

و  تأمین ت یو کمک ب  ترب یب  درآمد اختصاص یو درمان یبهداشت یگردش امور واحدها یوابستگ لیالعالج  تقل خا، و صعب مارانیب

عالوه بر  ها اران یدانون هدفمند کردن  ی%( خالص کل وجوه حاصل از اجرا۱۴ده درصد ) از یمتخصص موردن یانسان یروین یداریپا
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 .شود یم زیوار یبهداشت  درمان و آموزش پزشک توزار یحساب درآمد اختصاص اعتبارات بخش سالمت افزوده و ب 

 - ۰۴ ماده

 :شود یاصالح م ریو تبصره آن ب  شرح ز ثارگرانیب  ا یرسان ( دانون جامع خدمات۴۴) ماده

 یبرا شده رفت یفرد پذ نی. حدنصاب آخرافتی شی%( افزا۲۰درصد ) وپنج ستیورود ب  ب  ی%( سهم۲۴درصد ) ستیب - ۴۴ ماده»

 «.شود یم نیی%( تع۴۴هفتاد درصد )  یو فناور قاتیو علوب  تحق یبهداشت  درمان و آموزش پزشک یها وزارتخان 

 - ۰۰ ماده

ول عوارض خا، تحت با احتمال سوءمصرف  مشم یسالمت و داروها ب   رسان بیاردات و عرض  کاالها و خدمات آسو دیتول هرگون 

مصرف توسط  با احتمال سوء یسالمت و داروها ب  رسان بیآس ی. فهرست خدمات و اددامات و کاالهاباشد یعنوان عوارض سالمت م

هرسال توسط  یکاالها در ابتدا نیا یو درصد عوارض )حداکثر ده درصد ارزش کاال( برا یکوزارت بهداشت  درمان و آموزش پزش

تعاون  کار و رفاه   ییو دارا یامور ادتصاد یها وزارتخان  تیو با عضو یوزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشک تیلبا مسؤو یکارگروه

پس  ی%( مبلغ وصول۱۴۴. صد درصد )شود یو ابالغ م نییکشور تع یزیر و برنام  تیریو صنعت  معدن و تجارت و سازمان مد یاجتماع

 .ردیگ یمربوط  درار م یاجرائ های دستگاه اریدر اخت ن یهز -صورت درآمد  ب   نام موافقتب  خزان  و مبادل   زیاز وار

 - ۰۲ ماده

 یو درمان یالتفاوت خدمات بهداشت دولت مکلف است ماب  ثارگران یب  ا یرسان ( دانون جامع خدمات۱۳ماده ) یبندها یدر اجرا 

 یدرمان م یب یها و در تعهد صندوق ستیتگاه دابل پرداخت نمرتبط را ک  مطابق ضوابط آن دس یها ن یهز  یکل یبرا ثارگرانیا

 .دیاضاف  نما ثارگرانیو امور ا دیشه ادیحساب بن دستگاه کسر و جهت پرداخت ب  مشموالن ب  آناز اعتبارات مربوط   باشد  ینم

 - ۰۴ ماده

 .شود یحذف م ثارگرانیب  ا یرسان ( دانون جامع خدمات۰) ماده

 - ۰۱ ماده

 های شرکتدولت و مؤسسات و  یو حقوق مال ها ییمجاز است از محل فروش سهاب  سهم الشرک   اموال  دارا یاد کشاورزوزارت جه 

و  یاز توسع  بخش کشاورز تیحما یها صندوق  یسرما شیساالن  جهت افزا یها ب  خزان  با درج در بودج  زیوابست  پس از وار یدولت
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مربوط ادداب  یاستان یا  یسرما های دارایی( عالوه بر اعتبارات تملک یالتیش  یدام   یا خان )گل یاورزکش های شهرک جادیو ا لیتکم

 کند.

 - ۰۲ ماده

 در هرسال: یب  صندوق توسع  مل یموظف است از منابع ورود یصندوق توسع  مل 

 یمتعلق ب  مؤسسات عموم یادادتص های بنگاهو  یو تعاون یخصوص های بخشب   التی%( را جهت پرداخت تسه۱۴ده درصد ) - الف

در بخش آب   یالیصورت پرداخت و بازپرداخت ر ب  یمتقاض تیو اهل یو مال یطیمح ستیز  یفن  یتوج یدارا های طرحب   یردولتیغ

 یداخل یو خصوص یدولت های بانکدر  یو صادرات محصوالت کشاورز ستیز طیو مح یعیطب منابع  یلیو تکم یلیتبد عیصنا  یکشاورز

. ابدی یبند اختصا، م نیموضوع ا های طرح التیمجدداً جهت پرداخت تسه یو ادساط وصول یگذار کند. سود سپرده یگذار دهسپر

 .ردیگ یصورت م رانیا یاسالم یجمهور ینظر بانک مرکز ریبند ز نیموضوع ا الیارز ب  ر لیتبد

 

 یمتعلق ب  مؤسسات عموم یادتصاد های بنگاهو  یونو تعا یخصوص های بخشب   التی%( را جهت پرداخت تسه۱۴ده درصد ) - ب

در بخش صنعت   یالیصورت پرداخت و بازپرداخت ر ب  یمتقاض تیو اهل یو مال یطیمح ستیز  یفن  یتوج یدارا های طرحب   یردولتیغ

 یداخل یو خصوص یدولت های بانکبخش ساخت مسکن در  یاستثنا ب  یو معدن ینعتص یو صادرات کاالها یمعدن  گردشگر

. ابدی یبند اختصا، م نیموضوع ا های طرح التیمجدداً جهت پرداخت تسه یو ادساط وصول یگذار کند. سود سپرده یگذار سپرده

 .ردیگ یصورت م رانیا یاسالم یجمهور ینظر بانک مرکز ریبند ز نیموضوع ا الیارز ب  ر لیتبد

)ره(  سازمان  ینیامداد اماب خم ت یکم یاشتغال و با معرف یعال یشورا یگذار استیماده با س نی%( از منابع ا۰درصد ) پنج  - ۱ تبصره

خرد  کوچک و  یوکارها و کمک ب  توسع  کسب زایی اشتغال التیمرتبط جهت پرداخت تسه یاجرائ های دستگاه ریو سا یستیبهز

پرداخت  یبرابر آن را از محل منابع داخل کی اند عالوه بر منابع مذکور  حداکثر تا عامل مکلف های بانکو  ابدی یم صیمتوسط تخص

پانزده  نیو همچن ردیعنوان ضمانت بپذ را ب  ها اران ی یهدفمند یپرداخت مبلغ نقد یتعهد محضر اخذکنند. بانک عامل مجاز است با 

 .ابدی یاختصا، م ثارگریافراد ا ب مربوط  های طرح%( از منابع مذکور ب  ۱۰درصد )

گوشت درمز سالم و عرض  مناسب ب  بازار مصرف در دالب طرح  دیتول یور بهره شیو افزا دیتول یساماندهمنظور  ب  - ۲ تبصره

در  کجایصورت  ماده ب  نی%( از منابع بند )ب( ا۱درصد ) کی د یو تول تأمین رهیزنج یور بهره شیبا اصالح و افزا ریداب عشا یپرواربند
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 التیصورت تسه ب  یریعشا یها و تشکل ریعشا یگذار  یاز توسع  سرما تیصندوق حما یمعرفتا با  ردیگ یم درار یبانک کشاورز اریاخت

 مربوط  پرداخت شود. یها و تشکل ریعشا یو پرواربند یگذار  یسرما های طرحب  

 - ۰۳ ماده

و توسع   یدهرمانو  یمنظور توسع  ورزش همگان مجازند ب  یخدمات کشور تیری( دانون مد۰مشمول ماده ) یاجرائ های دستگاه

 یا ن ی( هز۵( و )۱فصول ) یاستثنا %( از بودج  خود ب ۱درصد ) کی یبودج  سنوات نیورزش و امور جوانان در دالب دوان های زیرساخت

  گردد یو ابالغ م  یکشور ته یزیر و برنام  تیریتوسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مد یدستورالعمل یرا ک  ط میمستق یها ن یو هز

 کنند. ن یهز

 .شود یمدارس م یورزش یاعتبار صرف توسع  فضاها نی%( از ا۳۴درصد ) یس - ۱ تبصره

 ی. حدادل سردیگ یو جوانان درار م وزارت ورزش  اریدر اخت یفضاها و اماکن ورزش لیتکم ی%( از اعتبار برا۳۴درصد ) یس - ۲ تبصره

 .شود یدر روستاها متبصره صرف توسع  ورزش  نی%( منابع موضوع ا۳۴درصد )

 - ۰۰ ماده

فاضالب   یو تصف یآور جمع یها و شبک  رسانی آب یها پروژه لیمنظور اجرا و تکم ب  توانند یم ها استانآب و فاضالب  های شرکت 

 افتیدر شیان پعنو و توسع  استان حسب مورد ب  یزیر برنام  یشورا بیرا با تصو ازیاعتبار موردن شده  نیمع یها ن یشهرها عالوه بر هز

دبوض مشترکان مستهلک  قیسال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طر کیو از  افتیآب و فاضالب در راکاشت انیاز متقاض

 .ندینما

 - ۰۰ ماده

 وابست  ب  نفت و گاز مانند یصنعت یاحداث واحدها یبرا ربط ذیتابع   های شرکت قیاز طر شود یوزارت نفت اجازه داده م ب 

اصل  یکل یها استیس ی( دانون اجرا۳ماده ) تیبا رعا یو تعاون یخصوص  یردولتیبا بخش غ یمیگاز و نفت و پتروش یها شگاهیپاال

متناسب با ددر السهم دولت ادداب  یبانک التیتسه نینسبت ب  تضم شده نییمشارکت تع یها سقف و ی( دانون اساس۰۰چهل و چهارب )

 .دینما

 - ۰۵ ماده
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ب  دانون  ی( دانون الحاق مواد۰۴موضوع ماده ) های دستگاهو  یخدمات کشور تیری( دانون مد۰موضوع ماده ) یاجرائ های تگاهدس  یکل 

بودج   نیدستگاه در دوان لیک  ذ یاند عالوه بر اعتبارات پژوهش مکلف ۱۰/۰/۱۳۰۰( مصوب ۱دولت ) یاز مقررات مال یبخش میتنظ

 یدولت های شرکت( و در مورد ۵( و )۱فصول ) یاستثنا ب  یا ن یهز افت ی صی%( از اعتبارات تخص۱)درصد  کیساالن  منظور شده است  

 کنند. ن یهز یو توسع  فناور یامور پژوهش یرا برا یاتیرعملیغ یها ن یاز هز

 بیک  ب  تصو بطر ذیدستگاه  یقاتیتحق یها تیکشور و اولو یچهارچوب نقش  جامع علم تیمذکور ضمن رعا های دستگاه - تبصره

 قاتیعلوب  تحق یعال یب  شورا بار یکماده را هر شش ماه  نیکرد ا ن یاند نحوه هز مکلف رسد یم یو فناور قاتیعلوب  تحق یعال یشورا

  طور ساالن ماده را ب  نیموظف است گزارش عملکرد ا یو فناور قاتیعلوب  تحق یعال یران گزارش دهند. شورایو مرکز آمار ا یو فناور

کرد  ن یمکلف است ساالن  اطالعات مربوط ب  هز رانیمرکز آمار ا نیارائ  کند. همچن یاسالم یمردادماه ب  مجلس شورا انیحداکثر تا پا

 .دیو توسع  را منتشر نما قیتحق

 - ۰۴ ماده

 یگذار سپرده  یتخصص های بانکهرسال صندوق را نزد  ی%( از منابع ورود۱۴ده درصد ) شود یاجازه داده م یب  صندوق توسع  مل 

در   یسرما تأمیندر دالب  یصنعت  معدن و تجارت و جهاد کشاورز یها وزارتخان  یعامل با معرف های بانک ی. مبلغ مذکور از سودینما

 التیصورت تسه ب  یردولتیغ یوابست  ب  مؤسسات عموم یادتصاد های بنگاهو  یو تعاون یخصوص یصادراتو  یدیتول یگردش واحدها

 .شود یپرداخت م یارز

 - ۰۰ ماده

از عوارض  ها دهیاریو  ها شهرداری%( از سهم ۲۴درصد ) ستیب شود ی( اجازه داده مها دهیاریو  ها شهرداریوزارت کشور )سازمان  ب 

 یو عمران یماتخد آالت نیماش تأمینکمک و  یبرا رد یگ یآن وزارتخان  درار م اریافزوده را ک  در اخت بر ارزش اتیموضوع دانون مال

ماده را  نیماه  گزارش عملکرد ا . وزارت کشور مکلف است در مقاطع ششدینما ن یهز ها دهیاریو  تینفر جمع هزار پنجاه ریز یشهرها

 گزارش کند. یاسالم یوبودج  و محاسبات مجلس شورا عمران و برنام  یها ونیسیکشور و کم یزیر و برنام  تیریب  سازمان مد

 - ۰۲ ماده

در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس  یرانیو ا یاسالم یمعمار تیبا رعا  یعلم یها حوزه شرفتیمنظور توسع  و پ ب  - فال

از کشور ک  فادد حوزه  یدر سراسر کشور باألخص در مناطق  یعلم یها حوزه یکیزیف یدانون  طرح جامع توسع  فضا نیا بیاز تصو
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 نی( ا۲۳سازوکار مندرج در ماده ) قیاز طر  یعلم یها حوزه تیریمراکز مد شنهادیآن وجود دارد  ب  پ سع توو  یانداز بوده و امکان راه

 .رسد یم بیدانون ب  تصو

 .شود یم ینیب شیفصل آموزش درج و اعتبارات مربوط  پ لیذ یبودج  سنوات نیدر دوان  یبرنام  احداث مراکز و مدارس علم نیهمچن

 ای شده نییتع یو پژوهش یمراکز آموزش یک  برا یو امکانات ایمزا الت یاز تسه  یعلم یها مراکز خدمات حوزهو   یعلم یها حوزه - ب

 برخوردار هستند. شود  یم

 - ۵۴ ماده

 :شود یکشور الحاق م یمکرر( دانون محاسبات عموم ۴۱تبصره ب  ماده ) کیعنوان  ب  ریز متن

و  یخدمات کشور تیری( دانون مد۰موضوع ماده ) یاجرائ های دستگاههر عنوان توسط تحت  یو پرداخت هرگون  وجه افتیدر - تبصره

ماده  نیو پرداخت برخالف مفاد ا افتیموضيوع  کشور باشد و هيرگون  در نیدر چهارچوب دوان دیبا ی( دانون محاسبات عميوم۰ماده )

حسب مورد  یمال رانیو مد حسابان یذ ران یمد  ربط ذیمسئوالن و مقامات   یاست. کل یدر اموال دولت یردانونیدر حکم تصرف غ

 .باشند یحکم م نیا یمسئول اجرا

 

 

 - ۵۱ ماده

صورت  یاند ول شده یو روان یروح  یجسم بیدچار آس یک  در دوران دفاع مقيدس و حيوادث زمان انقالب اسالم یو رزمندگاني افراد

و امور  دیشه ادیاحراز بن ونیسیتوسط کم یمتول یاعزاب کننده و نهادها های یگان یرا ندارند  با معرف زمان هم ینیسانح  و مدارک بال

و  دیشه ادیتحت پوشش بن  یجانباز زانیو متناسب با م ردیگ یدرار م تائیدمورد  ها آن یجانباز  یپزشک ونیسیکم رو با نظ ثارگرانیا

 .رندیگ یدرار م ثارگرانیامور ا

 - ۵۲ ماده

 :شود یاصالح م ریب  شرح ز ثارگرانیب  ا یرسان جامع خدمات دانون

درصد  تیبا اولو»حذف و عبارت  «%( و باالتر۲۰درصد ) وپنج ستیب»( دانون عبارت ۳بند )ز( ماده ) لی( ذ۱( تبصره )۱در بند ) - الف
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 .شود یم نیگزیجا «یدر سقف بودج  سنوات یجانباز

در هرسال )از سال  یهر واحد مسکون یمزبور ب  ازا التی: مبلغ تسهکند یم رییتغ ریمکرر( دانون  فراز دوب ب  شرح ز ۳در ماده ) - ب

چهار  التیتسه نی. نرخ ارسد یم رانیوز ئتیه بیو ب  تصو نییشهر و روستا تع تی( نسبت ب  سال دبل بر اساس نرخ تورب و جمع۱۳۲۳

 مسکن است. مصرف و نوساز بودن یالگو تیبدون رعا سال  ستیآن ب اخت%( و بازپرد۰درصد )

 - ۵۳ ماده

از پرداخت  تیمشمول دانون معاف ن یکشاورزان با هر متراژ زم یتحت شمول نظاب صنف یکشاورز های کارگاهو کشاورزان  انیکارفرما 

 نیا ی. اعتبار الزب بابت اجراباشند یآن م  یو اصالحات بعد ۱۵/۱۲/۱۳۵۱ک  حداکثر پنج نفر کارگر دارند  مصوب  ییکارفرما م یسهم ب

عوارض از  اخذدرآمد حاصل از »با عنوان  یبودج  سنوات نیمندرج در دوان ۱۵۴۱۳۲ درآمدی فی%( رد۲۴) رصدد ستیحکم از محل ب

 .شود یپرداخت م یاجتماع تأمینو ب  سازمان  تأمین «جاتیو سبز وهیواردات م

 - ۵۰ ماده

 یاسالم یمجلس شورا ۱۴/۱۲/۱۳۰۲کشور مصوب  یعموم یها بخان و نحوه اداره کتا تأسیس( دانون ۵ب  ماده ) ریتبصره ب  شرح ز کی

 :شود یالحاق م

 

کل  یدار )خزان  ییو دارا ی%( مذکور  وزارت امور ادتصاد۰/۴درصد ) مین  یاز تأد ها شهرداریاز  کیدر صورت امتناع هر  - تبصره

کشور  مبالغ مربوط  را از سرجمع اعتبارات  یعموم یها کل نهاد کتابخان  ریاز طرف دب یکشور( مکلف است بر اساس فهرست اعالم

بر  اتی( دانون مال۳۲( و )۳۰درآمد موضوع مواد ) ایکشور( و  های دهیاریو  ها شهرداری)سازمان  ها شهرداریمربوط ب  درآمد 

 د.همان شهر ادداب کن یعموم یها افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت ب  پرداخت آن در وج  کتابخان  ارزش

 - ۵۰ ماده

%( ۱۴ده درصد ) یعیمصرف هر مترمکعب گاز طب ینرخ گاز  ب  ازا افتیعالوه بر در لیذ شده نییتع فیتکال انیمکلف است تا پا دولت

 کند. زیکل کشور وار یدار حساب خزان  و ب  افتیعنوان عوارض از مشترکان در را ب  ها یمیخوراک پتروش یاستثنا ب  یگاز مصرف یبها

مناطق  تیب  شهرها و روستاها  با اولو یو خطوط لول  گازرسان تأسیساتاحداث  یبرا صرفاً یافتی%( وجوه در۰۴هشتاد درصد ) - الف



 (2دولت ) یاز مقـررات مـال یبـخش میمواد به قانون تنظ ی: قانون الحاق برخ2 مهیضم

037 
رفیت ها و اهم ظ

انون قتبصره های 
 کشور ۱۰۴۱بودجه

شرکت  قیاز گاز کمتر از متوسط کشور است  توسط وزارت نفت از طر ها آن یک  برخوردار ییها و استان زیگاز خ ز یخ نفت ر یسردس

 .شود ین  میهز ربط ذیتابع   یدولت

 یگازرسان اتیاز عمل یروستاها ناش یمکلف است خسارات وارده ب  معابر عموم ربط ذیتابع   یشرکت دولت قیوزارت نفت از طر - تبصره

 .دیبند جبران نما نیرا از محل منابع ا

مدارس روستاها   تیولومدارس با ا یشیو سرما یشیسامان  گرما یو استانداردساز تأمین%( از منابع مذکور ب  ۲۴درصد ) ستیب - ب

با  نام  موافقتو با مبادل   یبودج  سنوات نیمشخص در دوان فیدر دالب رد ها هنرستانمدارس و  یآموزش و کمک یآموزش زاتیتجه

 .ابدی یمدارس کشور اختصا، م زیتوسع  و تجه  یکشور ب  سازمان نوساز یزیر و برنام  تیریسازمان مد

 .ستین اتیو مشمول مال شود یوزارت نفت محسوب نم ربط ذیدرآمد شرکت تابع   عنوان منابع مذکور ب  - تبصره

 - ۵۵ ماده

 یدر فهرست واگذار ایو  باشند یم یدر حال واگذار ایک  واگذارشده و  ی( دانون اساس۰۰مشمول اصل چهل و چهارب ) های شرکت

 .ندینما تیتبع ثارگرانیو مقررات مربوط ب  ا نیاز دوان  یگذارشاغل در زمان وا ثارگرانیا یاند برا موظف رند یگ یم ایدرارگرفت  و 

 

 

 - ۵۴ ماده

 یاسالم یآهن جمهور ب  شرکت راه  یلیونقل ر در امر توسع  حمل یگذار  یاز سرما تیو حما گذاران  یجلب مشارکت سرما منظور ب 

 یهرگون  تعهد برا جادیخود بدون ا یز محل منابع داخلالزب ا یها نیتضم اخذتا در مقابل  شود یاجازه داده م ها شهرداریو  رانیا

بخش و استفاده از  نیدر ا یردولتیغ های بخش یگذار  یمربوط ب  سرما التیاصل و سود تسه نیدولت نسبت ب  تضم یبودج  عموم

مزبور ادداب  یها یگذار  یرمااثر نوسانات نرخ ارز در س نیموردنظر و تضم های طرحکردن  یادتصاد یبرا یو اعتبار یفن های کمکابزار 

 کنند.

 - ۵۰ ماده

 یا اجاره های زمین یدطع ینسبت ب  واگذار یانیدر صورت درخواست مالکان اع شود یاجازه داده م یب  وزارت راه و شهرساز 
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%( درآمد ۱۴۴درصد ). صد دینما زیحساب خزان  وار روز ادداب و درآمد حاصل  را ب  یکارشناس متیسال  پروژه مسکن مهر ب  د نودون 

ها و  همان مجموع  تی( مسکن مهر با اولوییو روبنا ییربنایز تأسیسات) رساختیز های طرح یاجرا یبرا یبودج  سنوات قیحاصل  از طر

 .رسد یب  مصرف م دیجد یشهرها ای

 - ۵۲ ماده

 :شود یب  دولت اجازه داده م 

ادداب  یواردات یها یدنیو نوش یخارج  یمشترک داخل دیداخل  تول دیتول یدند یها یدنیعوارض از نوش اخذنسبت ب  وضع و  - الف

ب   شود یک  در دانون بودج  مشخص م یفیرد یو ط زیکل کشور وار یدار نزد خزان  یحساب درآمد عموم . منابع حاصل  ب دینما

 یو غربالگر یسبک زندگ رییآموزش  تغ  یریشگیمنظور پ ب  رانیوز ئتیه بیکشور و تصو یزیر  و برنام تیریسازمان مد شنهادیپ

مشترک انسان و داب  توسع    یها یماریاز ب یریشگیپ  ربط ذی یردولتیغ یها کمک ب  تشکل  یو عرود یدلب مارانیو ب یابتید مارانیب

 شود. ن یو روستاها هز افت ی مناطق کمتر توسع  تیبا اولو یاماکن ورزش زیو تجه لیتکم

 ادداب کند. گاریس یفروش عوارض از خرده اخذنسبت ب  وضع و  اتیمت جامع  و کاهش مصرف دخانسال یمنظور ارتقا ب  - ب

ب   شود یمشخص م یسنوات یها ک  در بودج  یفیرد یو ط زیکل کشور وار یدار نزد خزان  یحساب درآمد عموم حاصل  ب  درآمد

و درمان  یریشگیو آموزش  پ اتیر کاهش مصرف دخانمنظو دولت ب  بیکشور و تصو یزیر و برنام  تیریسازمان مد شنهادیپ

 اریدر مدارس در اخت یخصو، ورزش همگان مصرف آن و توسع  ورزش ب  و درمان عوارض حاصل  از  یاز آن  باز توان یناش یها یماریب

 .ردیدرار گ ربط ذی های دستگاه

 - ۴۴ ماده

 یو بهساز تیو کمک ب  احداث  توسع  ظرف یلیشبک  ر ی  حق دسترستعرف تیکشور و تالش در جهت تثب های راه یمنظور نگهدار ب  

 یندگیدر مصرف سوخت  کاهش آال ییجو کشور باهدف صرف  های راه یو نگهدار یشهر برون یلیونقل ر خطوط  ناوگان و شبک  حمل

مصارف بخش  یاستثنا ب  (لینفت گاز )گازوئ متی%( د۲۴درصد ) ستیب  یا جاده تصادفاتاز  یو کاهش تلفات ناش ستیز طیمح

 .شود یم افتیمحاسب  و در رانیا ینفت یها و پخش فرآورده شیپاال یعنوان عوارض توسط شرکت مل ب  یکشاورز

ب   شود یمشخص م یبودج  سنوات نیک  در دوان ییها فیو در دالب رد زیکل کشور وار یدار نزد خزان  یحساب خاص حاصل  ب  منابع

 های دستگاه نیب نام  موافقتپس از مبادل   ها راه یو نگهدار یلیونقل ر خطوط و ناوگان شبک  حمل یهسازب  توسع   ب ینسبت مساو
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 .ابدی یکشور اختصا، م یزیر و برنام  تیریبا سازمان مد ربط ذی یاجرائ

 - ۴۱ ماده

منظور احداث و  استان را ب  یا  یاسرم یی%( از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارا۱درصد ) کیو توسع  استان  یزیر برنام  یشورا 

 اختصا، دهد. جیمقاومت بس یها حوزه های پایگاهب   زیتوسع  و تجه

 - ۴۲ ماده

زمان  در مدت مایکشور توسط سازمان صداوس یونیزیتلو یها شبک  یتالیجیو پوشش کامل د لیگسترش  تکم یمکلف است برا دولت

 ادداب کند. یبودج  سنوات نیواناعتبار الزب در د ینیب شیسال   نسبت ب  پ شش

 - ۴۳ ماده

 ینیب شیپ یالتفاوت آن هرسال در بودج  سنوات مسلح را با احتساب ماب  یروهایبازنشستگان ن  یخود ب  کل یدولت مکلف است؛ بده 

 .دینما

 - ۴۰ ماده

 نییتع ازیامت ۱۰۴کنان دولت )سهم دولت( انداز کار و حساب پس ازیامت ۵۰۴۴فوت و ازدواج  ن یهز کمک  یاجرائ های دستگاه  یدر کل 

 .شود یو پرداخت م

 

 - ۴۰ ماده

وابست  ب  دولت  نهادها و  یمؤسسات انتفاع  یدولت های شرکت ینقد ریو غ ینقد یها یپرداخت ریو سا ایحقوق و مزا شیسقف افزا

خود ساالن  توسط  رانیب  کارکنان و مد یکشورخدمات  تیری( دانون مد۰موضوع ماده ) ها م یو ب ها بانک  یردولتیغ یمؤسسات عموم

بودج    یاست. در اصالح ریپذ امکان ادشدهیمذکور در سقف  های شرکتبودج   یهرسال  اجرا ی. از ابتداشود یم نییتع رانیوز ئتیه

 نیآن و همچن ریو نظا یدیپاداش تحت هر عنوان  ع ا یحقوق و مزا لیاز دب ینقد ریو غ یپرداخت نقد شیمذکور  افزا نیساالن  عناو

و  یدولت های شرکتو  یردولتیغ ینهادها و مؤسسات عموم رهیمد ئتیه یاعضا و رانیب  کارکنان و مد ینقد ریو غ ینقد های کمک

منظور شده در سقف بودج   یدانون یها ناب است  عالوه بر پرداخت حیتصر ایمستلزب ذکر  ها آنک  شمول دانون در مورد  ییها شرکت
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 مذکور ممنوع است. های دستگاهساالن  مصوب 

 - ۴۵ ماده

وزارت  تائیدو  یبا مجوز بانک مرکز یانفراد ایطور مشترک  ب  شود یم وابست  ب  آن اجازه داده  های سازمانکشور و  های شهرداری ب 

د پرداخت اصل و سود توسط خود و تعه نیاوراق مشارکت با تضم شود یم نییتع یبودج  سنوات نیک  در دوان یکشور تا سقف مبالغ

 .ندینحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر نما انوند تیبا رعا ها شهرداری

 - ۴۴ ماده

جرح  ایاز دتل  یک  ناش و امثال آن  یمانند د یمال یها تیدر محکوم ازمندین انیب  زندان التیپرداخت تسه یاعتبار برا تأمین منظور ب 

 یمبلغ درامانت انتیارتشاء  اختالس  سردت  خ  یبردار از کاله یناش تیاز موارد محکوم ریغ ندازمین یاست و محکومان مال یرعمدیغ

ب   یدگیرس یستاد مردم اریو در اخت ابدی یاختصا، م ها بانکالحسن   از محل وجوه درض شود یم نییبودج  ساالن  تع نیک  در دوان

مذکور  التیپرداخت تسه یاجرائ نام  نییادداب کند. آ یبا نظارت وزارت دادگسترتا  ردیگ یدرار م ازمندین انیو کمک ب  زندان  یامور د

 التیتسه نی. دولت مکلف است نسبت ب  تضمرسد یم رانیوز ئتیه بیو ب  تصو شود یم  یته  یو ستاد د یتوسط وزارت دادگستر

 .دیماده ادداب نما نیا یاعطائ

 - ۴۰ ماده

مناطق  تیوپرورش با اولو آموزش یها آموزشگاه  یکل زیو تجه ی( دانون اساس۳۴) اب یاصل س یجراو ا یعدالت آموزش یمنظور بردرار ب  

فرمان  یمسلح و ستاد اجرائ یروهاین رمجموع یز یادتصاد های بنگاهو آن دست  از مؤسسات و  یمحروب و روستاها  استان ددس رضو

وجود دارد   یفق یک  اذن ول یموارد یاستثنا اند  ب  پرداخت نکرده اتیون مالدان نیا بیک  تا زمان تصو یاجرائ های دستگاه ریاماب و سا

وزارت  اریدر اخت یجهت توسع  عدالت آموزش صرفاًمنابع حاصل   باشند  یافزوده م بر ارزش اتیو مال میمستق اتیموظف ب  پرداخت مال

 .دینما ن یهز رسد  یم رانیوز ئتیه بیو ب  تصو  یر تهمنظو نیک  ب  ا یا نام  نییاساس آ رتا ب ردیگ یوپرورش درار م آموزش

 - ۴۲ ماده

سهم  م یاز حق ب یبخش ایتحت پوشش خود تماب  یاز محل منابع دابل پرداخت ب  خانوارها تواند ی)ره( م ینیامداد اماب خم ت یکمي 

ک  حاضر ب   یانیتحت پوشش ب  کارفرما یارهاخانو ینفر از اعضا کیاشتغال  یکارفرما را بر اساس حدادل حقوق و دستمزد هرسال برا

 .دیپرداخت نما د جذب عضو خانواده باشن
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 - ۰۴ ماده

طرح جامع نحوه استقرار   یمسلح نسبت ب  ته یروهایمسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل ن یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت 

در استقرار  یپراکندگ تیمنظور رعا ب   یطیمح ستیز طیو شرا داتیمسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهد یروهاین

 یاز شهرها یدفاع یبزرگ صنعت یها و کارخان  یمراکز نظام های پادگانانتقال  نیو همچن یعدفا عیو صنا یاتیحساس و ح تأسیسات

 .دیمسلح ادداب نما یروهایکل ن یفرمانده بیتهران پس از تصو ژهیو بزرگ ب 

جامع و  های طرحدر چهارچوب مقررات و  یکاربر رییتغ ن یزم  یبانک  یاعتبار التیتسه یاگذارو تأمینبت ب  مجاز است نس دولت

از محل فروش اماکن  یاز منابع بانک یافتیاددامات الزب را ب  عمل آورد. اعتبارات در ازیموردن تأسیساتجهت  میحر جادیو ا یلیتفص

 .شود یمشده بازپرداخت  منتقل

 - ۰۱ ماده

 یو نواح ها شهرک یآب  برق  گاز و امکانات مخابرات تأمیناند  نسبت ب   اطالعات مکلف ینفت و ارتباطات و فناور رو ین یها وزارتخان 

 ژهیو منطق  و یو معدن یصنعت یو نواح ها شهرکمستقر در  یو معدن یصنعت یتا درب واحدها یادتصاد ژهیو مناطق و یصنعت

 ادداب کنند. یادتصاد

 کند. ینیب شیمنظور پ نیب  ا یبودج  سنوات حیرا در لوا ازیکشور موظف است اعتبار موردن یزیر و برنام  تیریمد انسازم

 

 - ۰۲ ماده

حساب بانک عامل گذشت  و  ب  زیوار خیسال از تار کیرا ک  حداکثر  یالتیسود تسه اران یاند مانده وجوه اداره شده و  موظف ها بانک  یکل

ک  در دانون بودج  منظور  درآمدی فیحساب رد وجوه نزد بانک  ب  ینشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگار رداختپ انیب  متقاض

صنعت  معدن و   ییو دارا یامور ادتصاد یکشور  وزرا یزیر و برنام  تیریسازمان مد سیمرکب از رئ یا ت یکنند. ب  کم زیوار شود  یم

و  تیریسازمان مد قیوجوه الزب را از طر شود یاجازه داده م رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز کل سیو رئ یتجارت و جهاد کشاورز

پس از  یدولت های بانک  یسرما شیافزا ایصنعت  معدن و تجارت و   یعیو منابع طب یکشاورز های طرح یاجرا یکشور برا یزیر برنام 

 اتیب  باغات مثمر  توسع  عمل دار بیش های زمین لیجهت توسع  و تبدپرداخت وجوه اداره شده  ایو  ربط ذی یمرجع دانون بیتصو

 اختصا، دهد. یکشاورز وخاک آب اتیو توسع  عمل ها جنگل یایاح  یکار جنگل  یزداریآبخ
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 - ۰۳ ماده

تحت هر عنوان  ایعنوان کارگر  ک  ب  یافراد ریو سا یو افراد حقود یقیحق مانکارانیموظف است کارگزاران و پ یاجتماع تأمین صندوق

)کارگر( و تا زمان  مانکاریسهم کارگر توسط کارگزار و پ م یحق ب زیرا پس از وار باشند یبوده و م ییطرف درارداد مخابرات روستا گرید

ارتباطات و  یها درار دهد. درهرصورت وزارتخان  م یو دانون کار تحت پوشش ب یاجتماع تأمینبر اساس دانون  یتیریفروش سهاب مد

 ۱۳۲۱( دانون بودج  سال ۵۰بند ) یملزب ب  رفع مشکالت اجرا  ییو دارا یو امور ادتصاد یاطالعات  تعاون  کار و رفاه اجيتماع یفناور

و درارداد  م ی( مکلف ب  استمرار برانی)شرکت مخابرات ا یهستند و شرکت متول ییروستا ابراتکل کشور مرتبط با کارگزاران مخ

 .باشند یو ضوابط مقرر در دانون کار م طیطبق شرا یتا زمان بازنشستگ ییو کارگزاران روستا مانکارانیپبا کارگران   میمستق

 - ۰۰ ماده

از انحاء وابست  ب   یک  ب  نحو یردولتیو غ یدولت های شرکت رهیمد ئتیه یعامل و اعضا رانیمد یافتیدر یایناخالص حقوق و مزا 

 نباشد. شتریکار ب یعال یحداکثر از ده برابر حدادل حقوق مصوب ساالن  شورا دیبا باشند یم یردولتیغ یعموم ینهادها

 یعامل و اعضا رانیآنان دابل پرداخت بوده و مد یب  اشخا، حقود صرفاًفوق  های شرکت رهیمد ئتیه یسال اعضا انیپاداش پا ضمناً

جز حق جلس  ماهان  ک  حداکثر از دو برابر حدادل  ب  ظفرمویغ یفوق و اعضا شده نییتع یایحقوق و مزا رازیغ ب  رهیمد ئتیموظف ه

 .کنند ینم افتیدر یعنوان چیتحت ه یمبلغ گون  چیه ست ین شتریهرماه ب یبرا کار یعال یحقوق مصوب شورا

 

 - ۰۰ ماده

 :شود یالحاق م میمستق یها اتی( دانون مال۱۳۲بند )ح( ماده ) لیعنوان تبصره ذ ب  ریمتن ز 

  یریسازمان حج و اوداف و امور خ اراتیو اخت التی( دانون تشک۱۰موضوع ماده ) قیک  توسط شعب تحق ییها حسابمفاصا - تبصره

 یکشور ارائ  شود  برا یاتیب  سازمان امور مال اظهارنام   میاگر در مهلت مقرر مربوط ب  تسل شود یم ایصادرشده  ۲/۱۴/۱۳۵۳مصوب 

 .شود یم یتلق یمؤد یاتیمنزل  اظهارنام  مال ب  ن یدوان ریسا ایدانون  نیقرر در ام یاتیمال تیفاز هرگون  معا یبرخوردار

ارائ   یاتیب  سازمان امور مال ۱۳۲۰سال  انیمفاصاحساب مربوط تا پا ک  یدانون  درصورت نیدبل از ابالغ ا های سالدر مورد  نیهمچن

 خواهد بود. یاتیمنزل  اظهارنام  مال شود  ب 
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 - ۰۵ ماده

 یدانون الحاق مواد»ب   «آن یو اصالحات بعد ۱۳۰۰دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش میب  دانون تنظ یدانون الحاق مواد» نعنوا

 .ابدی یم رییتغ« (۱دولت ) یاز مقررات مال یبخش میب  دانون تنظ

 

و نودوس   صدیهزار و س کیدماه روز دوشنب  مورخ چهارب اسفن یتبصره در جلس  علن یفوق مشتمل بر هشتادوشش ماده و س دانون

 .دینگهبان رس یشورا تائیدب   ۵/۱۲/۱۳۲۳ خیشد و در تار بیتصو یاسالم یمجلس شورا
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