




 امام علی )ع(:
 حُسنُ التَّدبیر یُنمی قَلیلَ المال،

 وَسُوءُ التَّدبیر یُفنی کَثیره. 
 

 

 
دهدریزیدرست)اقتصادی(،مالاندکراافزایشمیبرنامه

 کند.ریزینادرست،مالفراوانرانابودمیوبرنامه

 

 761غررالحکم/







 نظارت عالی :                                                       داود شایقی
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل
 نظارت و هماهنگی :                             محمد حسینقلی زاده
 معاون هماهنگی برنامه و بودجه استان
 نظارت و هماهنگی انتشارات:                    نوربخش محمدی
 رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان
 تهیه و تدوین :                                                بالل پیرمحمد
 رئیس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 طراحی، ویراستاری، صفحه آرایی:                  مسعود ناصری
 کـانـون تبــلیغـاتـی آیـریـس

 های ها و اهـم تبصـره ظرفیـت
 9911قـانـون بــودجـه ســال  

 )به انضمام اسناد باالدستی(کل کشور 

 ریزی استان اردبیل سازمان مدیریت و برنامهناشر :                
 ریزی و توسعه استان دبیرخانه شورای برنامهشده:          تهیه

 9911ماه  تاریخ انتشار :                                            اردیبهشت
 ص، جدول(   995)  11-50شماره نشریه :                                

 جلد 055شمارگان:                                                                     
 

 ریزی آدرس:  اردبیل شهرک اداری، سازمان مدیریت و برنامه
 540 -99241792دورنگار:           540 - 99244795تلفن:  

  www.ardabilmpo.irنشانی سایت:                                    

استفاده از مطالب و تصاویر این مجموعه 
 تنها با ذکر منبع باالمانع می باشد



خصقو  ادقداب بق   ها را جهت اعمال تدابیری منطقيقی بق  های عصر حاضر نیاز سازمان تحوالت و پیچیدگی

و آیین  تمقاب  های جوامع مطرح ساخت  است. بودج  شاهرگ حیاتی گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط ب  نیازمندی ریزی صحیح، تصمیم برنام 

دو ضقمقیقمق  کند. مجموع  حاضر از پقنقب بقوقش و  ها ایفا می ها بوده و نيش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف سازمان های سازمان ها و فعالیت نمای هم  برنام 

کننقده( آورده  های پیگیری باشد ک  ب  تفکیک )اعتبار و دستگاه می9911ای ملی)عاب( در سال  های سرمای  های تملک دارائی شامل طرح بخشاولشده ک   تشکیل

کننده، اعتقبقار  ب  تفکیک )عنوان پروژه، دستگاه پیگیری  9911ای ملی)خا ( استان اردبیل در سال  های سرمای  های تملک دارائی ، طرحبخشدومشده است. در 

ای استانی ویژه مصوب دانون)ملی استانی شده( استان اردبیل در سقال  های سرمای  های تملک دارائی ، طرحبخشسوم( آورده شده است. در 9911مصوب در سال 

ای از  های سرمایق  های تملک دارائی ، طرحبخشچهارم( آورده شده است. در 9911کننده، اعتبار مصوب در سال  ب  تفکیک )عنوان پروژه، دستگاه پیگیری 9911

 کل کشور آورده شده است.  9911های دانون بودج  سال  ، اهم تبصرهبخشپنجمو در  9911های متفرد  در سال  محل اعتبارات ردیف

  ( ضقمقیقمق 2دانون الحاق برخی مواد ب  دانون تنظیم بوشی از ميررات مالی دولت )کل کشور و همچنین  9911در پایان هم ضوابط اجرایی دانون بودج  سال 

 گردیده است. 

پیگیری و جذب  ها( را گیری از این مطالب بتوانند ب  سهولت سهم استان از اعتبارات ملی)متمرکز در وزارتوان  های اجرایی استان با بهره امید است دستگاه

 نمایند.
 داود شایقی

 ریزی استان اردبیل رئیس سازمان مدیریت و برنامه

 پیش گفتار



 فهرست مطالب  

9 
49 
41 

09 
01 

 
 

50 
21 

 9911ای ملی)عام( در سال  های سرمایه های تملک دارائی طرح بخش اول :
 9911ای ملی)خاص( در سال  های سرمایه های تملک دارائی طرح بخش دوم :

 9911ای استانی ویژه مصوب قانون)ملی استانی شده( در سال  های سرمایه های تملک دارائی طرح بخش سوم :
 9911های متفرقه در سال  ای از محل اعتبارات ردیف های سرمایه های تملک دارائی طرح بخش چهارم :
 کل کشور 9911های قانون بودجه سال  اهم تبصره بخش پنجم :

 

 ضمائم:
 کل کشور 9911ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 

 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





 بخش اول:

یئطرح سرمایههایتملکدارا ایهای

ســـال  9911مـــــلـی)عــــــام(در
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1072774771  
 تعمیرومرمتآثاروبناهایثبتشده

 دراختیاردستگاههایدولتی

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
47777 10777 

4 1072774774  
 حفاظتوآمادهسازیومرمتآثارثبتشده

 کشوردرفهرستجهانی

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
207777 810877 

3 1072774771  خریدحریموابنیهواشیاءباارزشتاریخی 
ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
147777 488777 

2 1072774770  
 ساماندهیوتعمیربناهایمهمتاریخی

 ومساجدجامعتاریخی

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
378777 323700 

8 1072774713  
ساماندهیومرمتمحوطههاوباغهایتاریخی،

 بقاعمتبرکهوآرامگاههایمفاخر

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
07777 04487 

1 1072774712  
مشارکتدرتعمیرومرمتابنیهواشیاءتاریخیو

 تکمیلموزههایدراختیاربخشغیردولتی

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
187777 104177 

0 1072774711  
 کمکهایفنیواعتباریو

 مطالعه،مرمتوحفاظتبافتهایتاریخیکشور

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
177777 107777 

0 1072774710  
 کمکهایفنیواعتباریبهبخشغیردولتی

 حوزهمیراثفرهنگی

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
38777 48877 

0 
 ایجادسیستمحفاظتیوساختمخازنامن

 درموزههاوکاخموزهها

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
477777 404777 1072770778 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

17 1071774774  
 کمکهایفنیواعتباریبهبخش

 غیردولتیحوزهگردشگری

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
340777 400187 

11 1071774772  
 مطالعه،شناسایی،امکانسنجیوایجاد

 زیرساختهایموردنیازدرمناطقنمونهگردشگری

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
148777 03877 

14 1071774778  
 مطالعهوایجاداردوگاههاومجتمعهای

 خدماتگردشگری

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
134777 174777 

13 1071774771  
مطالعه،شناسایی،امکانسنجیوایجادزیرساخت

 هایموردنیازقطبهاومحورهایگردشگری

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
437777 404777 

12 1070771771  
 کمکهایفنیواعتباریبهبخشغیردولتی

 حوزهصنایعدستی

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
117777 08777 

18 1071774773  
 کمکهایفنیواعتباریواحداث

 سرویسهایبهداشتیبینراهی

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
441777 140877 

11 1072774778  
 حفاظتوآمادهسازیومرمتپایگاههای

 حفاظتیوپژوهشی

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
317777 817777 

10 
مطالعه،شناساییوامکانسنجیپروژههایمیراث

 فرهنگی،صنایعدستیوگردشگری

ادارهکلمیراثفرهنگی،

 صنایعدستیوگردشگری
43777 0877 1070771774-  

 3323800 4080777 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 1374771714 42448 34777 ادارهکلپست توسعهفناوریدرعملیاتپستی 1

4 1374771718 
مطالعهواجرایمقاومسازیساختمانهای

 عملیاتیومراکزمهمشرکتپستجاا
 8100 0777 ادارهکلپست

 40148 28777 ادارهکلپست بهنگامسازیکدپستیدهرقمی 1374774771 3

 80820 01777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 احداثوتقویتشبکهبرقچاههایکشاورزی 1371712771 1
شرکتتوزیعنیرویبرق

 منطقهایاستان
81777 48877 

 مطالعهنیروگاههایآبی 1371711773 4
شرکتتوزیعنیرویبرق

 منطقهایاستان
47777 10777 

 توسعهفناوریپیلسوختی 1371748774 3
شرکتتوزیعنیرویبرق

 منطقهایاستان
8777 3277 

 توسعهنیروگاههایبادی 2
شرکتتوزیعنیرویبرق

 منطقهایاستان
18777 10777 1371737774 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

8 1371737773 
 فنآوریانرژیهاینو،

 بهینهسازیمصرفانرژی

شرکتتوزیعنیرویبرق

 منطقهایاستان
07777 11477 

 نیروگاهبرقآبیکوچک 1
شرکتتوزیعنیرویبرق

 منطقهایاستان
07777 08777 1371711717 

 470177 341777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 
 مطالعهطرحهایتامینوانتقالآب

 درحوضههایآبریزکشور
 1370773144 183777 107777 شرکتآبمنطقهایاردبیل

4 1370774444 
 ساختمانشبکههایفرعیآبیاری

 حوضهآبریزکشور
 01877 177378 شرکتآبمنطقهایاردبیل

3 1370778771 
 مطالعهواجرایساماندهی،تعیینحدبستر

 وحریمرودخانههادرحوضههایآبریزکشور
 4417777 077777 شرکتآبمنطقهایاردبیل

2 1370771773 
 تجهیزنقاطمصرفبهابزاراندازهگیری

 وارتقایایمنیوپایداریسدها
 414877 377777 شرکتآبمنطقهایاردبیل

 304877 232777 شرکتآبمنطقهایاردبیل ساماندهیرودخانههایمرزیکشور 1370778741 8
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1370771113 
مرمتوبازسازیتاسیساتآبیدردستبهره

 برداریدرمحدودهاستانها
 808777 140777 شرکتآبمنطقهایاردبیل

0 1370771112 
مطالعهواجرایطرحهایتعادلبخشی،تغذیه

 مصنوعیوپخشسیلدرمحدودهاستانها
 4417777 4118777 شرکتآبمنطقهایاردبیل

0 1370771118 
تکمیلوتجهیزشبکههایاندازهگیریآبهای

 سطحیزیرزمینیدرمحدودهاستانها
 817777 814777 شرکتآبمنطقهایاردبیل

0 1370773147 
 مطالعه،بازسازیومرمت

 سازههایتاریخیآب
 14087 18777 شرکتآبمنطقهایاردبیل

17 1370771731 
 طراحیشبکهاندازهگیری

 منابعآبکشور
 183777 137777 شرکتآبمنطقهایاردبیل

 1818487 8048378 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1370774707 
 آبرسانیبهشهرهایدارایتنشآبی

 وارتقایکیفیآبشرب

 شرکتآبوفاضالب

 شهریاستاناردبیل
1017777 1008777 

4 1370771774 
 بازسازیوبهرهبرداریازتاسیسات

 آبرسانیبهشهرها

 شرکتآبوفاضالب

 شهریاستاناردبیل
387777 400877 

3 
 ایجادتاسیساتفاضالب

 روستاهایدارایاولویت

 شرکتآبوفاضالب

 شهریاستاناردبیل
077777 130877 1873774770 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 
آبرسانیبهتکروستاهاوتکمیلمجتمعهای

 آبرسانیاولویتدارروستایی

شرکتآبوفاضالب

 روستاییاستاناردبیل
0448244 1031187 1873773771 

 1031187 0448244 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

2 1873773770 
 کاهشهدررفت-کاهشآببهحسابنیامده

 آبشهریوروستایی

 شرکتآبوفاضالب

 شهریاستاناردبیل
227777 327777 

8 1873774770 
 ایجادتاسیساتفاضالبروستاهای

 وامی-دارایاولویت

 شرکتآبوفاضالب

 شهریاستاناردبیل
40777 087 

 مدیریتمصرفآبشهریوروستایی 1873773770 1
 شرکتآبوفاضالب

 شهریاستاناردبیل
181777 134177 

0 
 طرحایجاد41تکمیلوایجاد

 تاسیساتفاضالبشهری

 شرکتآبوفاضالب

 شهریاستاناردبیل
078777 1740238 1873774431 

 2444008 2100777 جمعکل



 7 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1372714770 
 تعمیراتاساسیوتامین

 تجهیزاتوماشینآالت

 ادارهکلصنعت،معدن

 وتجارتاستاناردبیل
81877 30487 

4 1378710771 
کمکهایفنیواعتباریبرایتولیدمواداولیه

 فرشدستبافوایجادمجتمعهایقالیبافی

 ادارهکلصنعت،معدن

 وتجارتاستاناردبیل
41877 41008 

 اعطایکمکهایفنیواعتباریبهصنایع 1372714770 3
 ادارهکلصنعت،معدن

 وتجارتاستاناردبیل
240777 248777 

2 1372714711 
 اعطایکمکهایفنیواعتباری

 بهطرحهایمعدنیغیردولتی

 ادارهکلصنعت،معدن

 وتجارتاستاناردبیل
114777 140877 

 کمکهایفنیواعتباریبهصنایعلبنی 1372714777 8
 ادارهکلصنعت،معدن

 وتجارتاستاناردبیل
20777 21187 

1 1372714740 
 کمکهایفنیواعتباری

 بهصنایعکوچکومتوسط

 ادارهکلصنعت،معدن

 وتجارتاستاناردبیل
177777 08777 

0 1372714713 
 ایجادزیربناهایالزم

 درمعادنبزرگومناطقمعدنی

 ادارهکلصنعت،معدن

 وتجارتاستاناردبیل
108777 110777 

 کمکبهارتقاءنوآوریوتوسعهصنایعنوین 1372714710 0
 ادارهکلصنعت،معدن

 وتجارتاستاناردبیل
07777 10777 

 کمکبهنوسازیوتجدیدساختارصنایع 0
 ادارهکلصنعت،معدن

 وتجارتاستاناردبیل
87777 24877 1372714743 

 003108 1701777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  



 1 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1372712774 
 احداثوتکمیلساختمانهای

 سازمانملیاستاندارددراستانها

ادارهکلاستانداردوتحقیقات

 صنعتیاستاناردبیل
13877 1077 

4 1372712773 
 کمکبهتوسعهوتجهیز

 آزمایشگاههایهمکار)وجوهادارهشده(

ادارهکلاستانداردوتحقیقات

 صنعتیاستاناردبیل
1877 2037 

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 3
ادارهکلاستانداردوتحقیقات

 صنعتیاستاناردبیل
47777 10077 1372712772 

 37237 38777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1372714744 
 کمکبهتکمیلوایجادتصفیهخانههای

 فاضالبشهرکهایصنعتی

شرکتشهرکهایصنعتی

 استاناردبیل
287777 211373 

 شهرکفناوریصنعتی0ایجاد 1372714714 4
شرکتشهرکهایصنعتی

 استاناردبیل
47777 17477 

 ایجادمراکزخدماتفناوریوکسبوکار 1372714712 3
شرکتشهرکهایصنعتی

 استاناردبیل
41777 14087 

 کمکبهایجادوتوسعهخوشههایصنعتی 1372714741 2
شرکتشهرکهایصنعتی

 استاناردبیل
28777 88487 

 202873 821777 جمعکل



 95 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1378722774 
 تجهیز،بازسازی،نگهداریوتکمیل

 تاسیساتذخیرهایگندمموجودکشور

ادارهکلغلهوخدمات

 بازرگانیاستاناردبیل
17777 18377 

 کمکهایفنیواعتباریبهسازینانواییها 4
ادارهکلغلهوخدمات

 بازرگانیاستاناردبیل
12877 11808 1372710771 

 31008 42877 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تهیهطرحهایجامعشهری 1874744772 1
ادارهکلراهوشهرسازی

 استاناردبیل
177777 304877 

 تهیهطرحهایکالبدیوناحیهایوویژه 187474478 4
ادارهکلراهوشهرسازی

 استاناردبیل
0777 21087 

3 1874744773 
 مطالعهوکمکبهبهسازیونوسازی

 بافتفرسودهشهری

ادارهکلراهوشهرسازی

 استاناردبیل
1177777 107777 

2 1774702772 
 تکمیلواحداثساختمانهایاداراتکل

 درمراکزاستانها

ادارهکلراهوشهرسازی

 استاناردبیل
48777 41487 

 مطالعهوساماندهیسکونتگاههایغیررسمی 1874744771 8
ادارهکلراهوشهرسازی

 استاناردبیل
018777 220177 

 1800177 1020777 جمعکل



 99 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1373711130 
 احداث،بهسازیونگهداری

 واحدهایراهداریمستقردرراهها

 ادارهکلراهداری

 وحملونقلجادهای
0207 0877 

 ایمنسازیونگهداریراههایشریانیکشور 1373711130 4
 ادارهکلراهداری

 وحملونقلجادهای
4210287 4100877 

3 1373711410 
 تامینتجهیزاتوماشینآالتوعالئمایمنی

 راههایشریانیکشور

 ادارهکلراهداری

 وحملونقلجادهای
0207 0877 

2 1373711443 
 حذفواصالحنقاطحادثهخیزدرراههای

 شریانیکشوربااولویتمسیرهایپرتردد

 ادارهکلراهداری

 وحملونقلجادهای
1013834 4417777 

8 1373711442 
 روکشآسفالتوایمنسازیراههای

 اصلیوفرعیغیرشریانی

 ادارهکلراهداری

 وحملونقلجادهای
043808 1742487 

 کمکهایفنیواعتباریحملونقلجادهای 1373711448 1
 ادارهکلراهداری

 وحملونقلجادهای
0204 0877 

 نگهداریراههایشریانیمحورهایشمالوغرب 1373711481 0
 ادارهکلراهداری

 وحملونقلجادهای
881020 107777 

 نوسازیناوگانماشینآالتراهداری 1373711484 0
 ادارهکلراهداری

 وحملونقلجادهای
1000 1077 

 1110087 8008012 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1378771771 1
 ادارهکلگمرکات

 استاناردبیل
00777 111008 

 پیادهسازیخدماتالکترونیکیدرگمرکاتکشور 4
 ادارهکلگمرکات

 استاناردبیل
33777 34031 1774780717 

 120011 141777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 بهسازیونوسازیایستگاههاومراکزهواشناسی 1373778771 1
 ادارهکلهواشناسی

 استاناردبیل
177777 140877 

 تامینتجهیزاتوماشینآالت 4
 ادارهکلهواشناسی

 استاناردبیل
17777 0877 1373778774 

 131777 117777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 
 تکمیل،تعمیراساسیوتجهیزساختمانهای

 دیوانمحاسباتکشور
 1773778771 100877 477777 دیوانمحاسباتاستاناردبیل

 100877 477777 جمعکل



 99 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 کمکبهمسکنگروههایکمدرآمد 1871771774 1
 ادارهکلبنیادمسکن

 استاناردبیل
00210 111177 

4 1874710771 
 اجرایطرحهایهادی

 ومطالعهمنظومههایروستایی

 ادارهکلبنیادمسکن

 استاناردبیل
0171777 17477777 

 بهسازیبافتباارزشروستایی 1874710774 3
 ادارهکلبنیادمسکن

 استاناردبیل
024777 087777 

 طرحجامعبهسازیمسکنروستایی 1874710773 2
 ادارهکلبنیادمسکن

 استاناردبیل
841827 044877 

 مطالعاتجامعتوسعهکالبدیروستاها 1874710772 8
 ادارهکلبنیادمسکن

 استاناردبیل
0777 0877 

1 1874710778 
ساماندهیوبهسازیبافتهایناکارآمدشهریوروستایی

 محدودهوحریمشهریبافتهایفرسودهدرمعرضخطر

 ادارهکلبنیادمسکن

 استاناردبیل
1877777 021877 

 درصدروستاهایدرمعرضخطر37ایمنسازی 1874710771 0
 ادارهکلبنیادمسکن

 استاناردبیل
7 1024487 

 12031387 14710080 جمعکل



 94 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1372714717 
اعطایکمکهایفنیواعتباریبهطرحهای

 صنایعتبدیلیوتکمیلیکشاورزی

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
117777 107777 

4 1371770771 
 کمکهایفنیواعتباریبرایتوسعه

 مکانیزاسیونکشاورزی

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
117777 140877 

3 1371770771 
 تامینوانتقالآبتوسعهباغات

 دراراضیشیبدار

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
242777 403077 

 توسعهواصالحباغاتزیتونکشور 1371770774 2
ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
28777 41487 

8 1371770773 

کمکهایفنیواعتباریبرایاصالحوتوسعه

باغاتبهروشهاینوینوباغاتانگوربهروش

 داربستیواصالحوسرشاخهکاریباغاتگردو

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
287777 304877 

1 1371711770 
 کمکهایفنیواعتباریبرایافزایشتولیدمحصوالت

 زراعیوگلخانهایواجرایکشاورزیحفاظتی

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
018127 808777 

0 1371734771 
 مطالعهوطراحیواجرای

 زیرساختشهرکهایکشاورزی

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
183777 302277 

 افزایشتولیدشیروگوشتقرمز 1371717771 0
ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
27777 32777 

0 
 کمکهایفنیواعتباریبرای

 افزایشتولیداتداموطیور

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
477777 122877 1371717774 



 90 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

17 1371714771 
 اجرایعملیاتآبوخاک

 درعرصهتشکلهایکشاورزی

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
404777 111877 

11 1371714772 
 تجهیزونوسازیاراضیزیرسدهایمخزنی،

 بندهایانحرافیمستقلوشالیزاری

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
000177 021877 

14 1371714770 
 کمکهایفنیواعتباریبرایتوسعه

 روشهاینوینآبیاریوکمفشار

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
1711478 2001777 

 حفظوحراستمنابعژنیواصالحنژادداموطیور 1371717777 13
ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
07777 112087 

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1371770774 12
ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
17777 88487 

18 1371714737 

 کمکهایفنیواعتباریشبکهفرعیآبیاری

 وزهکشیحوضههایآبریزکشور

 )تامینسهمبهرهبرداران(

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
0000 2487 

11 1317747772 
 تحقیقاتکاربردیومطالعات

 راهبردیحوضههایآبریز

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
148777 174777 

 تکمیلوتجهیزموسسهتحقیقاتخاکوآب 1317741778 10
ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
11777 41487 

10 1317741770 
 تکمیلوتجهیزتحقیقاتتکنولوژی

 تولیدبذرونهالوثبتارقامگیاهی

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
0877 0877 

10 
 تکمیلوتجهیزموسسهتحقیقات

 اصالحوتهیهنهالوبذر

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
24877 30028 1317741770 



 95 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تکمیلوتجهیزموسسهتحقیقاتعلومدامی 1317741770 47
ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
18777 10777 

41 1317741711 
 تکمیل،تجهیزوتامینماشینآالت

 ایستگاهها،مراکزوموسساتتحقیقاتیوابسته

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
344177 400777 

 توسعهوتجهیزقرنطینهنباتیکشور 1371731771 44
ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
141777 117877 

43 1371731774 
 مبارزهتلفیقیعلیهآفاتنباتیوتجهیز

 امکاناتمبارزهباآفاتعمومیوهمگانی

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
123477 113477 

42 1371740777 
 تامینتجهیزات،ماشینآالت

 وتعمیراتاساسیساختمانها)اموراراضی(

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
87777 24877 

 حدنگاری)کاداستر(وپایشاراضیکشاورزی 1371740771 48
ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
417777 300487 

 احیاوتوسعهکشاورزی 1371714770 41
ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
438877 130277 

40 1317747771 
 محافظتازیخچالهایطبیعیکشور

 )موسسهتحقیقاتآب(

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
13777 0877 

40 
 ساختمانشبکههایآبیاری

 وزهکشیاراضیکشاورزی

ادارهکلجهادکشاورزی

 استاناردبیل
1248777 4701820 1371714731 

 3442000 4807377 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1371778771  
 اصالحروشهایپرورشآبزیان،ماهیگیری

 وتعدیلناوگانصیادی
 24877 21777 ادارهکلشیالتاستاناردبیل

4 1371770771  
 کمکهایفنیواعتباری

 برایافزایشتولیدآبزیان
 0877 17777 ادارهکلشیالتاستاناردبیل

3 1371778774  433087 107777 ادارهکلشیالتاستاناردبیل حفاظتازذخایرآبزیانوتجهیزیگانحفاظت 

1371778773 10777 18777 ادارهکلشیالتاستاناردبیل تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 2  

 371087 431777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1378712771 1
ادارهکلتعاونروستایی

 استاناردبیل
2777 2878 

4 1378712774 

کمکهایفنیواعتباریاحداثتاسیسات

 نگهداری،فرآوری،بستهبندی

 ومراکزعرضهمحصوالتکشاورزی

ادارهکلتعاونروستایی

 استاناردبیل
81777 20177 

3 
 تجهیز،تکمیلوراهاندازی

 شرکتهایتعاونیتولید

ادارهکلتعاونروستایی

 استاناردبیل
18777 47128 1378788771 

 04487 08777 جمعکل



 97 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1371718771  
 کنترل،مراقبتوبررسیبیماریهایواگیر

 وقرنطینهایداممشترکباانسان

 ادارهکلدامپزشکی

 استاناردبیل
137777 117877 

4 1371718773  گسترششبکهقرنطینههایدامی 
 ادارهکلدامپزشکی

 استاناردبیل
27777 80877 

3 1371700771 
 احداثوتجهیزآزمایشگاههایمنطقهای

 ومراکزمرجعدامپزشکی

 ادارهکلدامپزشکی

 استاناردبیل
128777 143487 

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 2
 ادارهکلدامپزشکی

 استاناردبیل
47777 41487 1371718778 

 312877 338777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1317741773 
 تامینتجهیزات،ماشینآالت

 وتکمیلباغهایگیاهشناسی

 ادارهکلمنابعطبیعی

 استاناردبیل
187777 140877 

4 1371740774  ممیزیاراضیوتفکیکمتثنیات 
 ادارهکلمنابعطبیعی

 استاناردبیل
417777 211877 

3 1371771717  
 اجرایعملیاتآبخیزداریدرحوزهآبخیز

 سدهایکشور

 ادارهکلمنابعطبیعی

 استاناردبیل
080777 840777 

 تامینتجهیزاتیگانحفاظتواطفاحریق 2
 ادارهکلمنابعطبیعی

 استاناردبیل
223777 308487 1371771772 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

8 1371774711 
کمکهایفنیواعتباریبرایاجرایطرحهای

 منابعطبیعیوآبخیزداری

 ادارهکلمنابعطبیعی

 استاناردبیل
34877 10777 

1 1371774770  
 کمکهایفنیواعتباری

 برایتوسعهزراعتچوب

 ادارهکلمنابعطبیعی

 استاناردبیل
13777 24877 

0 1371771714  
مطالعهواجرایعملیاتآبخیزداریوآبخوانداری

 درحوزههایآبخیزفاقدسدکشور

 ادارهکلمنابعطبیعی

 استاناردبیل
147777 280777 

0 1371772774 
 ترویجوتوانمندسازیتشکلهاوجوامعمحلی

 درحفظواحیاءمنابعطبیعی

 ادارهکلمنابعطبیعی

 استاناردبیل
27377 48877 

0 1371773771  مدیریتپایدارمراتعکشور 
 ادارهکلمنابعطبیعی

 استاناردبیل
177777 01877 

 147877 078077 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 مطالعاتجامعوعملیاتاجراییساماندهیعشایر 1
 ادارهکلامورعشایر

 استاناردبیل
302777 211117 1371710774 

 211117 302777 جمعکل



 75 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 1084 0140 دانشگاهمحققاردبیلی تامینتجهیزاتوماشینآالتوتعمیراتاساسی 1073771713 1

4 1073771371 
نیمهکمکبهتکمیلفضاهایآموزشیوکمکآموزشی

 وموسساتآموزشیوپژوهشیتمامدانشگاهها
 410380 340073 دانشگاهمحققاردبیلی

3 1072718773 
 کمکبهتکمیلفضاهایپژوهشیکه

 درصدآنازمحلسایرمنابع87حداقل
 140808 143341 دانشگاهمحققاردبیلی

2 1073771313 
 مطالعهواجرایمقاومسازی

 ساختمانهایمراکزآموزشعالی
 08777 121300 دانشگاهمحققاردبیلی

8 1073771470 

کمکبهتکمیلفضاهایآموزشیوکمکآموزشیکه

 درصدآنازمحلسایرمنابع87حداقل

 تامینشدهباشد.

 410380 340073 دانشگاهمحققاردبیلی

1 1073771121 
تجهیزآزمایشگاههاومدیریتخلقگوشههایفاخر

 دردانشگاههاوموسساتآموزشعالی
 20230 12184 دانشگاهمحققاردبیلی

0 1073771310 
کمکبهتکمیلپروژههایمدیریتسبزدردانشگاهها

 درصدپیشرفتفیزیکیباشد.87کهدارایحداقل
 372882 302300 دانشگاهمحققاردبیلی

 1073771310 017008 2011 دانشگاهمحققاردبیلی اجرایطرحهایساماندهیدانشگاهها 0

 1041723 1301072 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تعمیراتاساسیوخریدتجهیزاتوماشینآالت 1
 دانشگاهپیامنور

 استاناردبیل
00017 80872 1073771708 

 80872 00017 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 
 ایجادسیستمهایبیخطرساز

 پسماندهایبیمارستانی

 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
18777 10777 1171778771  

4 1171778774  تعمیراتوبهسازیسیستمفاضالببیمارستانها 
 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
18777 10777 

3 1174771170  
 ایجادمراکزاورژانسوفوریتهایپزشکی

 درجادههایکشور

 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
17777 08777 

2 1174771113  
 تامینتجهیزاتموردنیازبرای

 هزارتختبیمارستانهایکشور17

 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
48777 10777 

8 1174771112  تامینتجهیزاتوماشینآالت 
 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
1277 0877 

1 1174771118  
 تامینمسکنمتخصصینپزشکی

 درشهرهایزیرصدهزارنفر

 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
11777 08777 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

0 
 تعمیروتجهیزپایگاههایاورژانس

 وفوریتهایپزشکی

 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
17777 08777 1174771110  

0 1174771420  
خریدآمبوالنسبرایمراکزبهداشتیدرمانی

 روستاییفاقدآمبوالنسبااولویتمناطقمحروم

 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
87777 08777 

0 1174771420  خریدتجهیزاتآزمایشگاههایمرجعواورژانس 
 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
47777 10777 

17 1174771487  خریددستگاههایهمودیالیز 
 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
47777 10777 

11 1174771432  
درصد27تکمیلبیمارستانهاومراکزدرمانیکه

 اعتبارآنهاازمحلکمکهایمردمیتامینشدهباشد

 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
408777 413877 

14 1774780713  
 گسترشفناوریارتباطاتواطالعات

 دربهداشتودرمان

 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
37777 48877 

13 1074774774  تامینتجهیزاتوماشینآالت 
 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
4777 1077 

12 1074774773  
 کمکبهتوسعهفضاهایورزشی

 دانشگاههایعلومپزشکی

 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
27777 24877 

18 1174771771  
احداثبخشجدیدیاتغییرکاربریتختهای

 بیمارستانیمازادبرنیازبهبخشسوختگی

 دانشگاهعلومپزشکی

 استاناردبیل
27777 08777 

 081077 042277 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 احداثمجتمعهایفرهنگیهنری 1073780711 1
ادارهکلفرهنگوارشاد

 اسالمیاستاناردبیل
07777 120787 

 تکمیل،تعمیرتجهیزاتفنیفرهنگیوهنری 1073780742 4
ادارهکلفرهنگوارشاد

 اسالمیاستاناردبیل
101024 30487 

 تعمیروتامینتجهیزاتوماشینآالت 1073780740 3
ادارهکلفرهنگوارشاد

 اسالمیاستاناردبیل
47777 48877 

2 1073780740 

تکمیلپروژههاینیمهتمامفرهنگیوهنریو

 مساجدیکهچهلدرصداعتبارآنهاازمحل

 کمکهایمردمیتامینشدهباشد

ادارهکلفرهنگوارشاد

 اسالمیاستاناردبیل
21777 12287 

8 1073780732 
 مجتمعفرهنگیهنری18مطالعهواحداث

 درمراکزاستانها

ادارهکلفرهنگوارشاد

 اسالمیاستاناردبیل
1137777 038777 

 احداث،تکمیلوتجهیزمراکزفرهنگیوهنری 1073780743 1
ادارهکلفرهنگوارشاد

 اسالمیاستاناردبیل
108777 10777 

0 1073780738 
 کمکهایفنیواعتباریبرای

 پروژههایفرهنگیدرسطحکشور

ادارهکلفرهنگوارشاد

 اسالمیاستاناردبیل
1 1 

 1100481 1124023 جمعکل



 74 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تعمیروتامینتجهیزاتوماشینآالت 1073780741 1
ادارهکلکتابخانههایعمومی

 استاناردبیل
1777 2487 

 روزآمدسازیوتجهیزکتابخانههایعمومی 4
ادارهکلکتابخانههایعمومی

 استاناردبیل
410777 487087 1073780731 

 488777 408777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1071748774 
 کمکبهبازسازیونوسازیمدارسحوزوی

 وعلومدینی

 حوزههایعلمیه

 استاناردبیل
87777 31887 

4 
 کمکبهبازسازیونوسازیمدارسحوزوی

 وعلومدینیخواهران

 حوزههایعلمیه

 استاناردبیل
110777 143487 1071723771 

 180077 410777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 
 تجهیزآزمایشگاههاوکارگاههای

 موسساتپژوهشیوپارکهایعلموفناوری

 پارکعلموفناوری

 استاناردبیل
37777 48877 1072718771 

 48877 37777 جمعکل



 70 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تامینتجهیزاتپایگاههایانتقالخون 1
 ادارهکلانتقالخون

 استاناردبیل
118777 140877 1174771774  

 تعمیراتساختمانوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1174771304 4
 ادارهکلانتقالخون

 استاناردبیل
2077 2487 

 131087 110077 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1073713774 
 احداثوساماندهیحرم

 شهدایگمنامدرسراسرکشور

بنیادحفظآثاروارزشهای

 دفاعمقدساستاناردبیل
2777 38408 

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1073713743 4
بنیادحفظآثاروارزشهای

 دفاعمقدساستاناردبیل
1287 00008 

3 
 احداثموزهدفاعمقدس

 دراستانهاییکهفاقداینموزههستند

بنیادحفظآثاروارزشهای

 دفاعمقدساستاناردبیل
408877 434077 1072770774 

 381187 407087 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 
 احداثفضاهایورزشیدرسطحکشور

 1)استانها(

ادارهکلورزشوجوانان

 استاناردبیل
1004777 1808487 1074772711  

4 1074772710  احداثوتجهیززمینهایورزشیروستایی 
ادارهکلورزشوجوانان

 استاناردبیل
313877 414877 

3 1074772747  
 تجهیزاتوراهاندازیتاسیسات

 واماکنورزشیموجود

ادارهکلورزشوجوانان

 استاناردبیل
08777 81777 

2 1074772740  کمکهایفنیواعتباریبهبخشغیردولتی 
ادارهکلورزشوجوانان

 استاناردبیل
107777 140877 

8 1074772710  
احداثفضاهایورزشیدرسطحکشوربااولویت

 شهرستانهایکمتربرخوردارازمتوسطکشوری

ادارهکلورزشوجوانان

 استاناردبیل
188777 004777 

1 1074772743  
 تکمیلپروژههاینیمهتمامورزشی

 درسطحکشور

ادارهکلورزشوجوانان

 استاناردبیل
000777 304877 

0 1074772741  
 توسعهوتجهیزفضاهایورزشی

 جانبازان،معلولینونابینایان

ادارهکلورزشوجوانان

 استاناردبیل
24877 24877 

0 1074772710  
 احداث،تکمیل،تجهیزوراهاندازی

 تاسیساتواماکنورزشیملی

ادارهکلورزشوجوانان

 استاناردبیل
177777 08777 

 تعمیر،تامینتجهیزاتوماشینآالت 1074772721 0
ادارهکلورزشوجوانان

 استاناردبیل
42777 40087 

 3400777 2387777 جمعکل



 72 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تجهیزمدارسعشایری 1
ادارهکلآموزشوپرورش

 استاناردبیل
28777 30087 1071771771  

4 1071737771  تعمیروتجهیزاردوگاههاوکانونهایپرورشی 
ادارهکلآموزشوپرورش

 استاناردبیل
17777 0877 

3 1071717771  
کمکهایفنیواعتباریبرایخریدزمین،

 ساختمانوتعمیراتمدارسغیردولتی

ادارهکلآموزشوپرورش

 استاناردبیل
377777 413877 

2 1071718778  تعمیراتساختمانوتامینماشینآالتوتجهیزات 
ادارهکلآموزشوپرورش

 استاناردبیل
4077 0877 

8 1071718774  تجهیزاتکمکآموزشی 
ادارهکلآموزشوپرورش

 استاناردبیل
10777 11187 

1 1071771774 
 خریدمدارساستیجاری

 وعرصهمدارسقلعوقمعی

ادارهکلآموزشوپرورش

 استاناردبیل
177777 08777 

0 1774780740 
 گسترشفناوریاطالعاتوایجاد

 شبکههوشمندسازیمدارس

ادارهکلآموزشوپرورش

 استاناردبیل
18777 08777 

 تجهیزهنرستانهایسراسرکشور 1074708771 0
ادارهکلآموزشوپرورش

 استاناردبیل
287777 300877 

0 1071774771 
 تجهیزاتکمکآموزشی

 )تجهیزمدارساستثنایی(

ادارهکلآموزشوپرورش

 استاناردبیل
47777 41487 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تعمیروتامینتجهیزاتوماشینآالت 1
شورایهماهنگیتبلیغات

 اسالمیاستاناردبیل
1477 1747 1071710771 

 1747 1477 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تجهیزاتکمکآموزشی 1071713771 17
ادارهکلآموزشوپرورش

 استاناردبیل
12777 11077 

 تعمیراتساختمانوتامینماشینآالتوتجهیزات 11
ادارهکلآموزشوپرورش

 استاناردبیل
2477 4008 1071713774  

 12008 10477 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تعمیروتامینتجهیزاتوماشینآالت 1
کانونپرورشفکریکودکان

 ونوجواناناستاناردبیل
01777 03177 1073740771 

 03177 01777 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1071740773 
 تخریبوبازسازیمدارسغیراستاندارد

 ومقاومسازیمدارسبدوناستحکام

ادارهکلنوسازی،توسعهو

 تجهیزمدارساستاناردبیل
1310877 3048777 

4 1071740778 
 تعمیراتساختمانوتامین

 ماشینآالتوتجهیزات

ادارهکلنوسازی،توسعهو

 تجهیزمدارساستاناردبیل
07777 114777 

3 1071740771 
 تکمیلفضاهایآموزشینیمهتمام

 درصدآنتوسطخیرینتامینشدهباشد87که

ادارهکلنوسازی،توسعهو

 تجهیزمدارساستاناردبیل
17718777 10008777 

 احداثوتجهیزمراکزدانشگاهفرهنگیان 1074711771 2
ادارهکلنوسازی،توسعهو

 تجهیزمدارساستاناردبیل
287777 248777 

8 1071740770 
کمکبهتامینتجهیزاتکالسیمدارسمناطق

 محروم

ادارهکلنوسازی،توسعهو

 تجهیزمدارساستاناردبیل
877777 881087 

1 1071740770 
تکمیل،تجهیزفضاهایآموزشی،پرورشیوورزشی

 ملیواستانی

ادارهکلنوسازی،توسعهو

 تجهیزمدارساستاناردبیل
0138777 8407113 

0 1071717771 
کمکهایفنیواعتباریبرایخریدزمین،

 ساختمانوتعمیراتمدارسغیردولتی

ادارهکلنوسازی،توسعهو

 تجهیزمدارساستاناردبیل
377777 413877 

0 

تامینوتعمیرسیستمهایگرمایشیوسرمایشیو

تجهیزاتآموزشیوکمکآموزشیمدارسو

 هنرستانها

ادارهکلنوسازی،توسعهو

 تجهیزمدارساستاناردبیل
1470777 087777 1071740774 

 31000013 40202877 جمعکل



 95 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1073721772 
 ایجاد،توسعه،تعمیر،نگهداری،تکمیل

 وتجهیزاماکنورزشی،فرهنگیوتفریحی

ادارهکلتعاون،کارورفاه

 اجتماعیاستاناردبیل
317777 488777 

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 4
ادارهکلتعاون،کارورفاه

 اجتماعیاستاناردبیل
18777 14087 1073721773 

 410087 308777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1074702771 
 تعمیراتساختمانهاوتامینماشینآالت

 وتجهیزاتمراکزآموزشی

 ادارهکلآموزشفنی

 وحرفهایاستاناردبیل
210107 287877 

 کمکهایفنیواعتباریبهآموزشگاههایآزاد 1074700771 4
 ادارهکلآموزشفنی

 وحرفهایاستاناردبیل
38017 32777 

 تعمیروتجهیزساختمانهایاداری 3
 ادارهکلآموزشفنی

 وحرفهایاستاناردبیل
022 808 1074702774 

 208708 878432 جمعکل



 99 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 
 خرید،تکمیل،تعمیراتاساسیوتامینتجهیزات

 وماشینآالت

 ادارهکلبازرسی

 استاناردبیل
137777 140877 1471747777 

 140877 137777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1
ادارهکلکمیتهامدادامام

 خمینی)ره(استاناردبیل
44781 10141 1073771771 

 10141 44781 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1
جمعیتهاللاحمراستان

 اردبیل
10777 30487 1071772771 

 30487 10777 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 
 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزات

 وماشینآالت)استانوستاد(
1471712774 00204 110741 دیوانعدالتاداری  

 00204 110741 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 440877 187777 دادگستریکلاستاناردبیل احداثمجتمعقضاییخانواده 1471714772 1

 102487 000777 دادگستریکلاستاناردبیل مجتمعقضایی31احداثوتجهیز 1471714778 4

 248777 377777 دادگستریکلاستاناردبیل تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1471714770 3

 107777 087777 دادگستریکلاستاناردبیل دادگاهعمومی481خرید،احداثوتجهیز 1471714770 2

 10777 00777 دادگستریکلاستاناردبیل تامینتجهیزاتشوراهایحلاختالف 1471711771 8

 4701087 4410777 جمعکل



 99 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1471772774  واحدپزشکیقانونی148احداثوتجهیز 
ادارهکلپزشکیقانونی

 استاناردبیل
303777 884877 

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 4
ادارهکلپزشکیقانونی

 استاناردبیل
177777 111877 1471772772  

 012777 203777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1
ادارهکلزندانهاواقدامات

 تامینیوتربیتیاستاناردبیل
318777 1110087 1471778773  

4 1471778772  ندامتگاه80مطالعهواحداث 
ادارهکلزندانهاواقدامات

 تامینیوتربیتیاستاناردبیل
1377777 1074777 

3 1471778714  مطالعهواحداثبازداشتگاههایموقت 
ادارهکلزندانهاواقدامات

 تامینیوتربیتیاستاناردبیل
121777 804787 

 3201077 1011777 جمعکل



 94 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 
 ساختمان114احداثوخرید

 ثبتاسنادوامالککشور

ادارهکلثبتاسنادوامالک

 استاناردبیل
277777 248777 1471770771  

4 1471770774  تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 
ادارهکلثبتاسنادوامالک

 استاناردبیل
34777 40477 

3 1471770773  
واحداداری81تکمیلساختمانهاواحداث

 سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهکلثبتاسنادوامالک

 استاناردبیل
3777 4887 

2 1471770772  
 خریدواحداثوتوسعهساختمانهای

 ثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالک

 استاناردبیل
277777 817777 

 012087 038777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1
ادارهکلتعزیراتحکومتی

 استاناردبیل
437777 307777 1471713771  

 307777 437777 جمعکل



 90 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 احداثوتجهیزمراکزراهنماییورانندگی 1174773772 1
فرماندهینیرویانتظامی

 استاناردبیل
10777 28787 

 احداثپاسگاههایمرزی 1174712771 4
فرماندهینیرویانتظامی

 استاناردبیل
407777 371777 

3 1174718774 
 ادارهآگاهی،تشخیصهویت18احداث

 وانگشتنگاری

فرماندهینیرویانتظامی

 استاناردبیل
30777 80077 

 احداثوتجهیزاداراتنظاموظیفهعمومی 1174718770 2
فرماندهینیرویانتظامی

 استاناردبیل
10777 13177 

 تامینوبازسازیمنازلسازمانیناجا 1174718770 8
فرماندهینیرویانتظامی

 استاناردبیل
107777 181277 

 احداثستادهایاستانوشهرستان 1174718770 1
فرماندهینیرویانتظامی

 استاناردبیل
307777 304877 

 استان(31گازرسانیبهاماکنناجا) 1774718717 0
فرماندهینیرویانتظامی

 استاناردبیل
13110 17148 

 ساختمانپلیسفتادرسراسرکشور33احداث 1174718711 0
فرماندهینیرویانتظامی

 استاناردبیل
110777 08777 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تامینتجهیزاتوماشینآالت 1
 ادارهکلاموراقتصادی

 وداراییاستاناردبیل
11777 13177 1773770771  

 13177 11777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

0 1174718714 
احداثساختمانهاوتامینتجهیزاتتخصصی

 ایستگاههایبازرسیکشور

فرماندهینیرویانتظامی

 استاناردبیل
30777 111287 

 احداثپاسگاههایانتظامی 1174718712 17
فرماندهینیرویانتظامی

 استاناردبیل
187777 411087 

 کالنتری407احداث 1174718718 11
فرماندهینیرویانتظامی

 استاناردبیل
018777 100777 

 4700108 1000110 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 مراکزفرهنگیورزشیوتوانبخشی 1
ادارهکلبنیادشهیدوامور

 ایثارگراناستاناردبیل
437777 107777 1073770771  

 107777 437777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1078770771  
 افزایشوتکمیلپوشششبکههایرادیویی

 ای.امسراسریواستانی

 ادارهکلصداوسیمای

 مرکزاردبیل
37777 48877 

4 1078770770  
 ایجادوافزایشپوشششبکههایتلویزیونی

 درنقاطفاقدپوشش

 ادارهکلصداوسیمای

 مرکزاردبیل
173177 01877 

3 1078770770  
 ایجادوتوسعهمراکزتولیدوپخش

 درسراسرکشور

 ادارهکلصداوسیمای

 مرکزاردبیل
107777 107777 

2 1078770717  
 تبدیلفنآوریموجودبهفنآوری

 پیشرفته)آنالوگبهدیجیتال(

 ادارهکلصداوسیمای

 مرکزاردبیل
277777 330377 

8 

 توسعهزیرساختارتباطیموردنیاز

 سیگنالرسانیزمینیصداوسیما

 بااستفادهازفیبرنوریولینکهایرادیویی

 ادارهکلصداوسیمای

 مرکزاردبیل
87777 30087 1374771771  

 187487 013177 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 41487 48777 استانداریاردبیل تامینتجهیزاتبرگزاریانتخاباتمکانیزه 1774713771 1

 122877 107777 استانداریاردبیل تقویتبنیهامنیتیوانتظامی 1774713774 4

3 1774713773 
 تقویتوکنترلوانسدادمرزهایکشور

 باالویتشرق
 1317777 1007777 استانداریاردبیل

2 1774713772 
 کمکبهایجادمراکزجمعآوری

 وساماندهیمتکدیان
 4887 4877 استانداریاردبیل

8 1774713778 
 مطالعهواجرایمقاومسازیمراکز

 امدادرسانیوآتشنشانی
 4887 4877 استانداریاردبیل

 08777 07777 استانداریاردبیل احداثساختماناستانداریها 1774713771 1

0 1774713770 
 استانداردسازیاستانداریها،

 فرمانداریهاوبخشداریها
 21087 88777 استانداریاردبیل

 80877 07777 استانداریاردبیل تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1774713770 0

 1774713770 08777 177777 استانداریاردبیل تکمیلراههایمرزی 0
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

17 1774117771 
 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزات

 وماشینآالت

استانداریاردبیل)ستادمبارزهبا

 قاچاقکاالوارز(
4877 31887 

11 1774734774  
 تامینتجهیزاتسازمان

 مدیریتبحرانکشور
 1077 4777 استانداریاردبیل

14 1874771771  تامینتجهیزاتوماشینآالت 
استانداریاردبیل)سازمانامور

 شهرداریهاودهیاریهایکشور(
31877 10077 

13 1874771774  
 تجهیزوساماندهیآتشنشانی

 وخدماتایمنیونجات

استانداریاردبیل)سازمانامور

 شهرداریهاودهیاریهایکشور(
07777 402087 

12 1874774718  
 کمکبهتوسعهونوسازی

 ناوگانحملونقلعمومی

استانداریاردبیل)سازمانامور

 شهرداریهاودهیاریهایکشور(
417777 1401110 

18 1873773770  
 مطالعهومشارکتدراحداث

 شبکهآبیاریفضایسبزشهری

استانداریاردبیل)سازمانامور

 شهرداریهاودهیاریهایکشور(
14110 28817 

 3207000 4083110 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1774730773  تامینتجهیزاتوماشینآالت 
 ادارهکلثبتاحوال

 استاناردبیل
1777 8177 

 صدورکارتملیهوشمند 4
 ادارهکلثبتاحوال

 استاناردبیل
10777 81087 1774730778  

 14787 03777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 1371732774 10777 17777 شرکتگازاستاناردبیل گازرسانیبهروستاهایکشور 1

 10777 17777 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 

 توسعهزیرساختارتباطیموردنیاز

 سیگنالرسانیزمینیصداوسیما

 بااستفادهازفیبرنوریولینکهایرادیویی

 شرکتسهامی

 ارتباطاتزیرساخت
87777 30087 1374771771  

 30087 87777 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تامینتجهیزاتوماشینآالت 1
 ادارهکلامورمالیاتی

 استاناردبیل
407777 412288 1773712771 

 تعمیراتاساسیساختمانها 1773712773 4
 ادارهکلامورمالیاتی

 استاناردبیل
301877 404110 

 تامینوتکمیلساختمانهایموردنیاز 1773712774 3
 ادارهکلامورمالیاتی

 استاناردبیل
007777 100777 

 1103802 1181877 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

 تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت 1374771712 1
 ادارهکلارتباطات

 وفناوریاطالعات
14077 0088 

4 
ایجادوتوسعهمتوازنمنطقهایخدماتبخشی

 ارتباطاتوفناوریاطالعات

 ادارهکلارتباطات

 وفناوریاطالعات
47777 14348 1374774717 

 41707 34077 جمعکل

 مبالغ)میلیونریال(  1911( قانون بودجه 1اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام )پیوست شماره 

 11ابالغ  19مصوب  دستگاه پیگیری کننده عنوان پروژه شماره طبقه بندی  ردیف

1 1272774771  

 تفصیلی-تدوینواجرایطرحهایتوجیهی

 مناطقچهارگانهتحتمدیریت

 سازمانحفاظتمحیطزیست

 ادارهکلحفاظت

 محیطزیست
243777 248777 

4 1272774774  
 حفاظتازتنوعزیستی

 وزیستگاههایحیاتوحش

 ادارهکلحفاظت

 محیطزیست
100777 104188 

 ایجادسیستمکنترلوپایشآلودگیهوا 3
 ادارهکلحفاظت

 محیطزیست
408777 422023 1273771714 

 081000 070777 جمعکل
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 بخش دوم:

یئطرح سرمایههایتملکدارا ایهای

ســـال  9911مـــــلـی)خـــاص(در
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام )میلیون ریال(  1911طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی)خاص( استان اردبیل درقانون بودجه سال   

ف
ردی

 

 دستگاه پیگیری کننده  عنوان کد طرح

شروع
سال 

ن 
سال پایا

 

عملکرد سالهای 

برنامه پنجم و 

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
 عملکرد جمع کل

 61و  66

 مصوب

 7961 

 ابالغ

 7966  

 برآورد

7011 

 پیش بنی

 سالهای بعد 

 اتصال اردبیل به شبکه ریلی 1535313331 1
شرکت مادر تخصصی 

ساخت و توسعه زیربناهای 
 حمل و نقل کشور

1531 

1031 5331013 1131333 1333333 1133333 1113333 3333333 77793011 

1 1535313311 
 -احداث باند دوم اردبیل

 اهر -مشکین شهر 

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه زیربناهای 

 حمل و نقل کشور

1531 

1035 131353 150313 103333 133333 513333 1331330 0301767 

5 1535313311 
  -بهسازی راه اصلی نمین 

 سرچم-آستارا و ... اردبیل

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه زیربناهای 

 حمل و نقل کشور
1510 

1033 5130335 103333 313333 313333 313333 13330133 96919773 

 وزارت راه و شهرسازی درام -احداث راه اصلی کلور 1535313111 0

1533 

1030 31313 133130 133333 100333 111333 1333330 3119761 

3 1535313111 
 میاندوآب،-احداث راه اصلی میانه

 -آق کند ، رضوانشهر -فیروزآباد
 خلخال -خلخال و فیروز آباد

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه زیربناهای 

 حمل و نقل کشور

1513 

1035 5113311 135131 133333 113333 133333 1133333 6611970 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام )میلیون ریال(  1911طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی)خاص( استان اردبیل درقانون بودجه سال   
ف
ردی

 

 دستگاه پیگیری کننده  عنوان کد طرح

شروع
سال 

ن 
سال پایا

 

عملکرد سالهای 

برنامه پنجم و 

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
 عملکرد جمع کل

 61و  66

 مصوب

 7961 

 ابالغ

 7966  

 برآورد

7011 

 پیش بنی

 سالهای بعد 

3 1535313133 

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

آذر شهر،  -اوغلی، میاندوآب
بستان آباد و  -سراب-اردبیل

احداث کمربندی میاندوآب و 
 کمربندی بناب

شرکت مادر تخصصی 
ساخت و توسعه زیربناهای 

 حمل و نقل کشور

1533 

1030 

1131350 551151 533333 131333 051333 5113333 1030971 

1 1535313133 
 -بهسازی راه اصلی جلفا

 بیله سوار -پارس آباد -اصالندوز
 وزارت راه و شهرسازی

1533 

1035 

131130 133153 503333 133333 011333 1011313 1131671 

3 1535313130 
بهسازی راه اصلی سه راهی 

 -لنگان-امیرکندی -رضی
 بیله سوار-گرمی

 وزارت راه و شهرسازی
1533 

1031 

533353 153333 133333 111333 511333 1101330 3063011 

3 1531331333 
توسعه بهره برداری از رودخانه 

 بالهارود در محدوده اردبیل
شرکت سهامی آب منطقه 

 ای اردبیل

1533 

1031 

153115 3 1 1 1 1333133 7796117 

13 1531331313 
 ساختمان سد عمارت 

 و شبکه آبیاری و زهکشی
شرکت سهامی آب منطقه 

 ای اردبیل

1533 

1031 

033553 3 1 113333 511333 1113333 3677996 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام )میلیون ریال(  1911طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی)خاص( استان اردبیل درقانون بودجه سال   
ف
ردی

 

 دستگاه پیگیری کننده  عنوان کد طرح

شروع
سال 

ن 
سال پایا

 

عملکرد سالهای 

برنامه پنجم و 

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
 عملکرد جمع کل

 61و  66

 مصوب

 7961 

 ابالغ

 7966  

 برآورد

7011 

 پیش بنی

 سالهای بعد 

11 1531331331 
 ساختمان شبکه آبیاری

 و زهکشی خدآفرین 
شرکت سهامی آب منطقه 

 ای اردبیل

1533 

1031 1333331 3 1 111333 011333 333333 3176771 

11 1335331131 
ایجاد تاسیسات فاضالب 
 شهرهای اردبیل و گرمی

شرکت آب و فاضالب 
 اردبیل

1533 

1030 313133 103333 33333 35333 153310 5333333 0601161 

15 1331331311 
احداث بیمارستان آموزشی 

 جایگزین فاطمی اردبیل

سازمان مجری ساختمانها و 
تاسیسات دولتی و عمومی، 

 شرکت مادر تخصصی

1533 

1033 1333 33333 13333 50333 31333 5313133 0799711 

10 1331331133 
بهبود استاندارد تجهیزات 

 بیمارستانها

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 استان اردبیل
1530 

3 111131 10333 3033 1103 11133 3 377933 

 تعمیرات اساسی بیمارستانها 1331331133 13
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 استان اردبیل

1530 

3 31301 3133 11133 3313 13103 3 61313 

13 1331331551 
بهبود استاندارد تجهیزات 

 بیمارستانها

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 استان اردبیل

1533 

3 3 3 1333 1133 1333 3 6611 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام )میلیون ریال(  1911طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی)خاص( استان اردبیل درقانون بودجه سال   
ف
ردی

 

 دستگاه پیگیری کننده  عنوان کد طرح

شروع
سال 

ن 
سال پایا

 

عملکرد سالهای 

برنامه پنجم و 

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
 عملکرد جمع کل

 61و  66

 مصوب

 7961 

 ابالغ

 7966  

 برآورد

7011 

 پیش بنی

 سالهای بعد 

 تعمیرات اساسی بیمارستانها 1331331555 11
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 استان خلخال

1533 

3 3 3 1333 1133 1333 3 77611 

13 1131330351 

مطالعه و احداث ورزشگاههای 
خرم آباد، الیگودرز، بروجرد، 

 شهرکرد، اردبیل، بناب
 و گنبد کاووس 

سازمان مجری ساختمانها و 
تاسیسات دولتی و عمومی 

 شرکت مادر تخصصی

1511 

1031 

1113330 131531 133133 133353 133335 133033 9111117 

13 1131330355 

مطالعه، احداث و تکمیل سالن 
نفری در شهرهای  3333های 

ساری، تبریز، اردبیل، سنندج، یزد، 
 مشهد، اصفهان، رشت و همدان

شرکت سهامی توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی 

 کشور
1511 

1031 

331113 513013 111333 111333 131333 333510 9111111 

13 1331313331 
 احداث آموزشکده فنی

 و حرفه ای اردبیل 
 دانشگاه فنی و حرفه ای

1531 

1031 

51331 5531 1333 1133 0533 113333 379106 

11 1335331353 
تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات 

 و محوطه سازی 
 و تاسیسات زیربنایی

 دانشگاه محقق اردبیلی

1513 

3 133003 33010 33133 31335 30333 3 063116 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام )میلیون ریال(  1911طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی)خاص( استان اردبیل درقانون بودجه سال   
ف
ردی

 

 دستگاه پیگیری کننده  عنوان کد طرح

شروع
سال 

ن 
سال پایا

 

عملکرد سالهای 

برنامه پنجم و 

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
 عملکرد جمع کل

 61و  66

 مصوب

 7961 

 ابالغ

 7966  

 برآورد

7011 

 پیش بنی

 سالهای بعد 

11 1335331133 
 احداث و تجهیز دانشکده ادبیات

 و علوم انسانی 
 دانشگاه محقق اردبیلی

1531 

1033 15111 53131 15331 50333 03333 3 771177 

15 1335313311 
تعمیرات اساسی و تامین 
 تجهیزات و ماشین آالت

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 استان اردبیل

1513 

1033 13313 0533 1333 1133 5313 3 97636 

10 1335313315 
 تامین فضاهای آموزشی

 و کمک آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 استان اردبیل

1531 

1031 131333 35333 11333 33333 03313 35333 003661 

13 1335313033 
 تعمیرات اساسی وخرید 
 تجهیزات و ماشین آالت

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 استان اردبیل
1533 

3 3 3 1333 333 1033 3 9911 

 پارک علم و فناوری تامین فضای پژوهشی و فناوری 1333313305 13

1531 

1035 3 3 13333 11133 51133 113333 317111 

 711176911 33131331 3533511 0111113 0303305 0333310 13331100 جمع کل 



 41 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 بخش سوم:

یئطــرح سـرمایههـایتمـلکدارا ایهای

شده( ین ســتـا ینویــژه)مـــلـیا سـتـا  ا

سال ستاناردبیلدرقانونبودجه  9911ا



 05 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام )میلیون ریال( 1911طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای استانی ویژه)ملی استانی شده( استان اردبیل درقانون بودجه سال   

ف
ردی

 

 دستگاه پیگیری کننده  عنوان کد طرح

شروع
سال 

ن 
سال پایا

 

عملکرد سالهای 

برنامه پنجم و 

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
 عملکرد جمع کل

 61و  66

 مصوب

 7961 

 ابالغ

 7966  

 برآورد

7011 

 پیش بنی

 سالهای بعد 

 وزارت راه و شهرسازی احداث کنارگذر اردبیل 1535313150 1

1531 

1035 

103513 11333 05333 50333 33333 5331333 0767931 

1 1535313131 
بهسازی راه اصلی کوثر به 

 خلخال)کوثر به پروچ(
 وزارت راه و شهرسازی

1531 

1031 

13113 53313 333 11133 51133 155005 997716 

5 1533311313 
 ساختمان شبکه فرعی

 آبیاری و زهکشی مغان 
 وزارت جهاد کشاورزی

1530 

1033 

153330 01113 53333 13333 55131 3 117111 

0 1531331311 
 آبرسانی به شهر خلخال 

 از سد بفراجرد
 شرکت سهامی آب

 منطقه ای اردبیل 
1533 

1533 

13333 30133 133333 33333 3 3 966701 

3 1531331313 
 آبرسانی به شهر اردبیل

 از سد یامچی 
 شرکت سهامی آب

 منطقه ای اردبیل 

1531 

1533 
331313 113103 533333 11133 3 3 7077677 

 آبرسانی به شهر مشکین شهر 1531331311 3
 شرکت سهامی آب 
 منطقه ای اردبیل

1533 

1031 

135331 30111 33333 50333 33333 315113 7967171 

1 1531331135 
 ساختمان شبکه آبیاری

 و زهکشی سبالن 
 شرکت سهامی آب

 منطقه ای اردبیل 

1533 

1031 

335115 113131 03333 50333 03333 1551133 9037119 



 09 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام )میلیون ریال( 1911طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای استانی ویژه)ملی استانی شده( استان اردبیل درقانون بودجه سال   
ف
ردی

 

 دستگاه پیگیری کننده  عنوان کد طرح

شروع
سال 

ن 
سال پایا

 

عملکرد سالهای 

برنامه پنجم و 

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
 عملکرد جمع کل

 61و  66

 مصوب

 7961 

 ابالغ

 7966  

 برآورد

7011 

 پیش بنی

 سالهای بعد 

3 1531331131 
 ساختمان شبکه  آبیاری

 و زهکشی عمارت 
 شرکت سهامی آب

 منطقه ای اردبیل 

1533 

1031 

13333 0315 1 3333 11333 1110313 7170077 

3 1531331131 
 ساختمان شبکه آبیاری 

 و زهکشی گیوی
 شرکت سهامی آب

 منطقه ای اردبیل 

1533 

1031 

33511 3 13333 3333 11333 1331333 3331939 

 ساختمان سد بفراجرد 1531335351 13
 شرکت سهامی آب

 منطقه ای اردبیل 

  

1533 

530103 111113 130333 113333 3 3 196636 

11 1531333301 
 مرمت و بازسازی اساسی

 شبکه آبیاری و زهکشی مغان 
 شرکت سهامی آب

 منطقه ای اردبیل 
1503 

1031 

013111 31303 33333 13333 50333 153333 7960116 

11 1531331303 
 ساختمان سد و شبکه

 آبیاری و زهکشی عنبران 
 شرکت سهامی آب

 منطقه ای اردبیل 

1531 

1031 
51333 3 1 01333 111333 553333 797677 

15 1335331133 
 ایجاد تاسیسات فاضالب 

 شهر  سرعین
 شرکت آب و

 فاضالب اردبیل 

1531 

1033 

103303 33113 13333 01333 33033 3 971330 

10 1335331131 
 ایجاد تاسیسات فاضالب

 شهر نیر و نمین 
 شرکت آب و

 فاضالب اردبیل 

1531 

1031 

153133 53333 33333 01333 33513 53153 919317 



 07 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام )میلیون ریال( 1911طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای استانی ویژه)ملی استانی شده( استان اردبیل درقانون بودجه سال   

ف
ردی

 

 دستگاه پیگیری کننده  عنوان کد طرح

شروع
سال 

ن 
سال پایا

 

عملکرد سالهای 

برنامه پنجم و 

 قبل از آن

 دوران برنامه ششم
 عملکرد جمع کل

 61و  66

 مصوب

 7961 

 ابالغ

 7966  

 برآورد

7011 

 پیش بنی

 سالهای بعد 

13 1135333331 
 احداث مجتمع فرهنگی هنری

 در اردبیل 
 وزارت فرهنگ 
 و ارشاد اسالمی

1531 

1031 

105335 01331 53333 11335 13331 103333 073700 

13 1335331113 
 تعمیرات اساسی، خرید

تجهیزات و محوطه سازی و  
 تاسیسات زیربنایی

-دانشگاه محقق اردبیلی
 دانشکده فناوری های

 نوین نمین 

1531 

1033 

13355 3111 3131 0131 3033 3 01661 

11 1335331105 
 تعمیرات اساسی و خرید

 تجهیزات و ماشین آالت 

-دانشگاه محقق اردبیلی
دانشکده کشاورزی و منابع 

 طبیعی مغان

1531 

1033 

13351 3111 3331 0131 3533 3 07916 

13 1335331133 
 تعمیرات اساسی و خرید

 تجهیزات و ماشین آالت 

-دانشگاه محقق اردبیلی
 دانشکده کشاورزی

 مشکین شهر 

1531 

1033 
13351 3111 13331 3311 3331 3 77166 

13 1333313301 
 تعمیرات اساسی و خرید

 تجهیزات و ماشین آالت 
 پارک علم و فناوری اردبیل

1533 

3 3 0333 3333 0133 3133 3 76176 

 31711313 73069711 610763 693776 7117611 616171 0993616 جمع کل 



 09 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 بخش چهارم:

یئطرح سرمایههایتملکدارا  ایهای

 هایمتـفرقهازمحـلاعتبـاراتردیـف

ســــــــــــــــــــــــــال  9911در



 04 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام)میلیونریال( 1911طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از محل اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 

 شماره 

 طبقه بندی 
 دستگاه پیگیری کننده  عنوان                 

 اعتبار تملک

 دارایی های سرمایه ای 

 96878978 جمع کل

 8888888 اعتبارات یارانه ها  808888

4 
 تامینزیرساختویارانهسودتسهیالت

 مسکنمهروروستایی

 اداراتکلراهوشهرسازی

 وبنیادمسکناستان
8777777 

 86708718 دستگاه پیگیری کننده  هزینه -اعتبارات متمرکز درآمد 898888

 277777 دستگاههایاجرایی هزینهایدستگاههایاجرایی-اعتباراتدرآمد 1

3 
 اعتبارموضوعبازپرداختفروشوواگذاری

 اموالمنقولوغیرمنقولدولتی
 0177777 دستگاههایاجرایی

14 
 (قانون0اعتبارموضوعآییننامهاجراییماده)

 ساماندهیوحمایتمالیازتولیدوعرضهمسکن
 108777 ادارهکلراهوشهرسازی

18 
 اعتباراتموضوعواگذاریطرحهایتملکداراییهای

 سرمایهاینیمهتمام،تکمیلشدهوامادهبهرهبرداریدولت
 087777 دستگاههایاجرایی

10 
 سازمانزندانهاواقداماتتامینیوتربیتیکشور

 موضوعفروشزندانهایقدیمی-

 ادارهکلزندانها

 واقداماتتامینیوتربیتی
343777 



 00 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام)میلیونریال( 1911طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از محل اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 

 شماره 

 طبقه بندی 
 دستگاه پیگیری کننده  عنوان                 

 اعتبار تملک

 دارایی های سرمایه ای 

41 
 شرکتبهینهسازیمصرفسوختکشور

 کمکبهطرحهایبهینهسازیمصرفانرژی-
 38117 استانداریودستگاههایاجرایی

40 

درصدتعرفهمالیاتبرارزش0درصداز7240اعتباراتموضوع

درصدسهم18درصدسهموزارتورزشوجوانان،08افزوده،

 درصدازکلسهمجوانانواشتغال(47آموزشوپرورش)

ادارهکلامورمالیاتی،ورزشو

 جوانان،آموزشوپرورش،

 تعاونکارورفاهاجتماعی

0008287 

30 

 اعتباراتموضوعجبرانخساراتناشیازبهرهبرداری

 ازمعادنوفعالیتهایصنایعمعدنی

 قانونبرنامهششمتوسعه(23بند)الف(ماده8)موضوعجزء

 37777 سازمانصنعت،معدنوتجارت

30 
 ایجادتاسیساتمنطقهایتبدیلپسماندبهمواد

 وانرژیبااولویتمشارکتبخشخصوصی
 0877777 استانداریوشهرداریها

21 
 (قانونالحاقبرخیمواد30اعتباراتموضوعماده)

 (4بهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت)
 40714777 دستگاههایاجرایی

81 
 درصدارزشگمرکی17توسعهناوگانحملونقلعمومیازمحل

 درصدسازمانراهداری(27درصدسازمانشهرداریهاو17)

استانداری،شهرداریها،ادارهکل

 راهداریوحملونقلجادهای
477777 

 1877777 شرکتآبمنطقهایاستان تعادلبخشیوبهبودبهرهبرداریآب 84

 تعمیرونگهداریخانههایسازمانینیروهایمسلح 17
فرماندهینیرویانتظامی،

 مرزبانی،سپاه
1777777 



 05 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام)میلیونریال( 1911طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از محل اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 

 شماره 

 طبقه بندی 
 دستگاه پیگیری کننده  عنوان                 

 اعتبار تملک

 دارایی های سرمایه ای 

 00108088 دستگاه پیگیری کننده  اعتبارات ردیف های موردی )موقت( 888888

1 
 توسعهخدماتوتکمیلزیرساختهای

 مناطقکمترتوسعهیافتهحاشیهایوبحرانی
 1127777 سازمانمدیریتوبرنامهریزی

4 

 اعتبارموضوعوجوهادارهشدهبرایاعطایوامقرضالحسنه

 باحداقلکارمزدوارایهحمایتهایمالیبهدانشجویان

ازطریقصندوقهایرفاهوزارتخانههایعلوم،تحقیقاتو

 فناوری،بهداشت،درمانوآموزشپزشکی،

 دانشگاهآزاداسالمیومراکزآموزشعالیغیرانتفاعی

بهنسبتتعداددانشجویانوبازپرداختپسازفراغتازتحصیل

 دانشجویانومبلغشهریهوبازپرداختمبلغشهریه

 208777 دانشگاههایسطحاستان

2 
 اعتباراتمطالعهواحداثقطارهایحومهایجدید

 18موضوعجدولشماره
 84487 استانداری

 کمکبههزینهایاجتنابناپذیروضروری 0
سازمانمدیریتوبرنامهریزیو

 دستگاههایاجرایی
087777 



 02 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام)میلیونریال( 1911طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از محل اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 

 شماره 

 طبقه بندی 
 دستگاه پیگیری کننده  عنوان                 

 اعتبار تملک

 دارایی های سرمایه ای 

 7(47موضوعجدولشماره)-طرحهایمطالعاتیواجرایی 17

اداراتکلراهوشهرسازی،امور

آب،منابعطبیعی،علومپزشکی،

 کمیتهامداد

887777 

14 

 معاونتتوسعهروستاییومناطقمحرومکشور

کمکبهتوسعهزیربناهایروستایی،تکمیلمجتمعهای-

 آبرسانیوزیرساختهاینواحیصنعتی

 وکمکهایفنیواعتباریبهتوسعهاشتغالروستایی

 استانداریو

 سازمانمدیریتوبرنامهریزی
4877777 

11 
تهیهواجرایطرحجامعکنترلوکاهشآسیبهایاجتماعی

 (قانونبرنامهششمتوسعه07موضوعماده)

 استانداری

 ادارهکلبهزیستی-
4477777 

 387777 ورزشوجوانان ایجادخانههایجواناندرمراکزاستانها 41

 1777777 آبوفاضالبشهریوروستایی تقویتاعتباراتطرحهایفاضالبشهرهایدارایتنش 27

 کمکبهساختوتجهیزمساجدومصلیها 20
 سازمانتبلیغاتاسالمی،

 ادارهکلاوقافوامورخیریه
133777 



 07 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 ارقام)میلیونریال( 1911طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از محل اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 

 شماره 

 طبقه بندی 
 دستگاه پیگیری کننده  عنوان                 

 اعتبار تملک

 دارایی های سرمایه ای 

84 

 80تامیناعتبارموردنیازاجرایبند)ب(ماده

 قانونبرنامهششمتوسعهدرخصوصمسکناقشارمحروم

 وکمدرآمد

 ادارهکلراهوشهرسازی

 وبنیادمسکن
408777 

83 

 (40بند)الف(ماده)0تامیناعتباراجرایحکمجزء

درصد37قانونبرنامهششمتوسعهدرموردایمنسازی

 روستاهایدرمعرضخطرحوادث

 408777 ادارهکلبنیادمسکن

18 
1877777برگشتمازاددرآمدهایاستانیمشروطبهتحقق

 توزیعدرمقاطعسهماهه-میلیاردریالازدرآمدهایاستانی
 4777777 ادارهکلاموراقتصادیودارایی

 4777777 استانداری قانونمدیریتبحرانکشور11اعتباراتموضوعماده 07

01 
 اجرایطرحهایمهاروتنظیمآبهایمرزی

 واحداثشبکههایآبیاریوزهکشیمتناظر

 شرکتآبمنطقهای

 ،سازمانجهادکشاورزی
11777777 



 01 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 بخش پنجم:

صـره  هایقانـونبـودجهاهـــمتب

شــور9911ســـــــال  کــــلکـ



 55 

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 کل کشور 1911های قانون بودجه سال  اهم تبصره

 دستگاه پیگیری کننده  مصوبات تبصره ردیف

1 

 4جزء

بند)ه(

 4تبصره

ومعاونانومدیران02021301(قانونمدیریتخدماتکشوریمصوب01عضویتهمزمانمقاماتموضوعماده)

(قانونمحاسباتعمومیکشورمصوب8(قانونمدیریتخدماتکشوریوماده)8دستگاههایاجرائیموضوعماده)

هایمدیره،مدیریتعاملیوسایرمدیریتوهمچنینکارکنانشاغلدرکلیهپستهایمدیریتیدرهیأت12121311

هااعماززیرمجموعهخودوزیرمجموعهسایردستگاههااجرائیشرکتهایدولتیونهادهایعمومیغیردولتیوسازمان

هاوشرکتهایوابستهبهمؤسساتونهادهایعمومیغیردولتیوهاوشرکتهایدولتیوسازمانممنوعاست.سازمان

مدیرههستندازشمولاینحکممستثنیهاکهبهموجباساسنامهآنها،اشخاصموضوعاینجزء،عضوهیأتشهرداری

   باشند.می

 دستگاههایاجرایی

4 
بند)د(

 3تبصره

ربطوتعهدبههاودستگاههایذی%(سهمدستگاهتوسطشهرداری18درصد)دولتمجازاستدرصورتتأمینپانزده

(دالرازتسهیالتمالیخارجیدرسقف4077707770777بازپرداختاصلوسودتوسطهماندستگاهحداقلدومیلیارد)

برداریازخطوطقطارشهریوطرحهایکاهشآلودگیهواسهمیهبند)الف(اینتبصرهرادرجهتساختوبهره

هایحملونقلریلیشهریوحومهمصوب(قانونحمایتازسامانه8اختصاصدهد.دولتموظفاستبارعایتماده)

 نسبتبهتضمیناصلوسوداینتسهیالتاقدامکند.442821308

استانداری،راهو

 شهرسازیوشهرداری

3 

جزءهای

 3و4،1

 بند)الف(

 2تبصره

-ازمحلمنابعدراختیارنسبتبهاعطایتسهیالتارزی1300شوددرسالبهبانکهایتجاریوتخصصیاجازهدادهمی

گذارانبخشهایخصوصی،تعاونیو(دالربهسرمایه3077707770777تامبلغسهمیلیارد)-1ریالیبهمواردزیراقدامکنند:

ایباالدستینفتوگازبااولویتمیادیناالنبیاءبرایطرحهایتوسعهنهادهایعمومیغیردولتیوقرارگاهسازندگیخاتم

آوریگازهایهمراهبدونانتقالمالکیتنفتمشترکبرایافزایشضریببازیافتمخازنواحیایمیادینقدیمیوجمع

ایبخشصنعتومعدنوهایتوسعهایوزیربناییسازمانطرحهایتوسعه-4وگازموجوددرمخازنوتولیدیازآنها

%(بخشهایخصوصیوتعاونیبااولویتمناطقمحرومو81درصدی)ویکبخشبرقبامشارکتحداقلپنجاه

گذارانبخشهایخصوصی،تعاونیونهادهایعمومیغیردولتیسرمایه-3اییافتهبراساسمزیتهایمنطقهکمترتوسعه

 برایطرحهایصنایعتکمیلیوتبدیلیچغندرقند

صنعت،معدنوتجارت،

جهادکشاورزی،تعاون،

 کارورفاهاجتماعی
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2 
بند)ب(

 2تبصره

-ارزیازمحلمنابعدراختیارنسبتبهاعطایتسهیالت1300شوددرسالبهبانکهایتجاریوتخصصیاجازهدادهمی

ایونیزهایتوسعهایسازمانهابرایطرحهایتوسعهگذارانبخشهایخصوصیوتعاونیوشهرداریریالیبهسرمایه

هایشهریوهمچنینحملونقلدریاییبدونانتقالمالکیتوبامعرفیسازمانانواعمختلفحملونقلدرونوبرون

ربطاینوزارتخانهویاوزارتکشورباهاوشرکتهایتابعهوذیایووزارتراهوشهرسازیوتضمینسازمانتوسعه

کنندگانتاهایکشوردرقبالأخذحقدسترسییافروشخدماتبهاستفادههاودهیاریتضمینسازمانامورشهرداری

 استهالکاصلسرمایهوسودآناقدامکنند.

استانداری،راهوشهرسازی

 وشهرداری

صنعت،معدنوتجارت،

جهادکشاورزی،تعاون،کار

 ورفاهاجتماعی

8 
بند)الف(

 1تبصره

شهری،بهبهایوزارتنیروازطریقشرکتهایآبوفاضالباستانیسراسرکشورمکلفاستعالوهبردریافتنرخآب

(ریالاز477شدهتوسطهیأتوزیرانمبلغدویست)ازایهرمترمکعبفروشآبشربباالترازالگویمصرفتعیین

%(177درصد)کشورواریزکند.وجوهفوقمشمولمالیاتبهنرخصفراست.صدداریکلمشترکانآب،دریافتوبهخزانه

(ریالازمحلحسابمذکوردرردیفمعیندر018077707770777وجوهدریافتیتاسقفنهصدوشصتوپنجمیلیارد)

بودجهشرکتمهندسیآبوفاضالبکشورصرفاًجهتآبرسانیشربروستاییوعشایریواصالحشبکهآبمربوطبه

%(برایآبرسانی07درصد)%(اعتبارمذکوربرایآبرسانیشربعشایریوهشتاد47درصد)یابد.بیستآناختصاصمی

ماههازطریقشرکتهایکشوردرمقاطعسهشربروستاییبراساسشاخصجمعیتوکمبودآبشربسالمبیناستان

هاوریزیاستانشودتاپسازمبادلهموافقتنامهبینسازمانمدیریتوبرنامهمهندسیآبوفاضالبکشورتوزیعمی

  شرکتهایآبوفاضالباستانیویاسازمانامورعشایرایرانهزینهشود.

شرکتآبوفاضالب

 استان

1 
بند)ث(

 1تبصره

هایسراسرکشورواحدهایمسکونیخالیازسکنهواقعدرسازمانامورمالیاتیکشورمکلفاستباهمکاریشهرداری

راشناساییومالیاتمتعلقهماده)1300و1300،1300هایشهرهایباجمعیتبیشازیکصدهزارنفرجمعیتدرسال

هایمالیاتیموضوعهایمستقیمراازمالکانیکهبیشازیکخانهخالیدارند،أخذکند.معافیتمکرر(قانونمالیات82

درصد)شود.پنجاههایمستقیمدرمحاسبهمالیاتموضوعاینحکمدرنظرگرفتهنمی(قانونمالیات83(ماده)11تبصره)

داری(اینقانوننزدخزانه8جدولشماره)117472%(ازدرآمدحاصلازاینمالیاتبهحسابدرآمدعمومیدرردیف87

عنوانسهمشهرداریهابهحسابشهرداریشهرهایمحلأخذمالیاتواریزماندهبه%(باقی87درصد)کلکشوروپنجاه

ربطاینحکمشود.سازمانامورمالیاتیکشورووزارتخانههایراهوشهرسازیونیروودیگروزارتخانههایذی¬می

 هایکشورقراردهند.هایخالیازسکنهرادراختیارشهرداریاطالعاتالزمجهتشناساییخانهمکلفندکلیه

ادارهکلامورمالیاتیو

 شهرداریها
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0 

 بندهای

)ج(و)و(

 0تبصره

هاوسازمانآبوبرقخوزستانمجازندازمحلمنابعداخلیخودوبخشیازاعتباراتایاستانشرکتهایآبمنطقه-ج

هایخریدونصبکنتورهایحجمیوشدهنسبتبهتأمینهزینهبخشیوتغذیهمصنوعیدرقالبوجوهادارهطرحهایتعادل

شود،صورتاقساطیباروشیکهتوسطدستگاهاجرائیمربوطهتعیینمیهوشمندچاههایآبکشاورزیمجاز،اقدامکنندوبه

%(اقساطوصولیبرایاجرایطرحهایاحیاءو177درصد)اصلاینتسهیالتراازصاحباناینچاههادریافتکنند.صد

-گیرد.وهاوسازمانآبوبرقخوزستانقرارمیایاستانزمینیدراختیارشرکتهایآبمنطقهبخشیمنابعآبزیرتعادل

هایدرمعرضیامستعدوقوعسیالب،بهمنظورتأمینبخشیازکسریمنابعموردنیازطرحهایساماندهیوالیروبیرودخانهبه

ایرادربرداریازمصالحمازادرودخانهشودبهرههاوسازمانآبوبرقخوزستاناجازهدادهمیایاستانشرکتهایآبمنطقه

واریزکنندوازمحلمنابع417371خصوصی،بهپیمانکارانواگذارومنابعحاصلهرابهردیف-قالبقراردادمشارکتعمومی

مزبورنسبتبهاجرایاقداماتپیشگیرانهمرتبطباطرحهایمذکوروبازسازیورفعخساراتناشیازسیالباقدامکنند.

 گردد.ماهازتاریخابالغاینقانونتوسطوزارتنیروتهیهوابالغمیدستورالعملاجرائیاینبندظرفمدتسه

 شرکتآب

 منطقهایاستان

0 

 بندهای

)د(و)ز(

 0تبصره

منظورشودبههایآموزشوپرورش،علوم،تحقیقاتوفناوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیاجازهدادهمیبهوزارتخانه-د

سازیکاربریبخشیازامالکوفضاهایآموزشی،ورزشیوتربیتیخودوبارعایتمالحظاتآموزشیوساماندهیوبهینه

برداریازآنهااقدامکند.تغییرکاربریموضوعاینبندبهترتیببهپیشنهادشورایتربیتی،نسبتبهاحداث،بازسازیوبهره

عالیشهرسازیو(قانونتأسیسشورای8آموزشوپرورشاستانوهمچنینهیأتامنایهردانشگاهوتصویبکمیسیونماده)

گیردوازپرداختکلیهعوارضشاملتغییرکاربری،بااصالحاتوالحاقاتبعدیصورتمی4421421381معماریایرانمصوب

درراستای-باشد.زبرداری،احداث،تخریب،بازسازیوسایرعوارضشهرداریمعافمینقلوانتقالامالک،أخذگواهیبهره

یافتهبهایتخصیص%(ازاعتباراتهزینه1درصد)(قانونبرنامهششمتوسعهمبنیبراختصاصیک12اجرایبند)ب(ماده)

ریزیوتوسعهاستانمجازاست(بهامورپژوهشیوتوسعهفناوری،شورایبرنامه1و1دستگاههایاجرائی)بهاستثنایفصول

اساسایاستانکسرکندوباهماهنگیدستگاههایاجرائیاستانیوبراعتباراتموضوعاینمادهراازسرجمعاعتباراتهزینه

هایپژوهشیمصوبونیازهایاستانودرچهارچوبدستورالعملابالغیسازمانبرنامهوبودجهکشورکهباهاوسیاستاولویت

شود،برایامورپژوهشیوهایعلوم،تحقیقاتوفناوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیتدوینمیهماهنگیوزارتخانه

 شدهتوسطآنشورااختصاصدهد.توسعهفناوریبهجهاددانشگاهیاستانودستگاههایاجرائیاستانیتعیین

آموزشوپرورش،

 دانشگاههاو

جهاددانشگاهی

 استان
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0 
بند)ج(

 14تبصره

هایملکیها،پیشنهادفروشساختمانهایاداریشهرستاناستاندارانموظفندبهمنظورتکمیلیااحداثمجتمع

هایاستانرابهاستثنایانفالومواردمندرجدراصلدستگاههایاجرائیزیرمجموعهقوهمجریهمستقردرشهرستان

ریزیوتوسعهاستانارائهوپساز(قانوناساسیبارعایتقوانینومقرراتمربوطهبهشورایبرنامه03هشتادوسوم)

کشورواریزکنند.درآمدداریکلاینقانوننزدخزانه417471تصویبوفروش،درآمدحاصلرابهردیفدرآمدعمومی

  شود.هامیحاصلهپسازمبادلهموافقتنامه،صرفتکمیلیااحداثمجتمعاداریهمانشهرستان

 استانداریو

 سازمانمدیریت

 وبرنامهریزیاستان

17 

 1جزء

بند)د(

 14تبصره

،اطالعات1300(قانونبرنامهششمتوسعهمکلفندتاپایانخردادماهسال40دستگاههایاجرائیموضوعماده)

هایغیرمنقولرادرسامانهجامعاموالدستگاههایاجرائیها،فضاهایاداری،غیراداریوسایراموالوداراییساختمان

منوطبهثبت1300آالتوتجهیزاتدرسال)سادا(تکمیلکنند.تخصیصاعتباراتطرحهایتعمیراتاساسیوماشین

سنجیاطالعاتاستانیموضوعاینبند،باهمکاریهامکلفندضمنصحتاطالعاتموضوعاینبنداست.استانداری

هایمازادبهوزارتاموراقتصادیوداراییاقدامنمایند.دستگاهاجرائیاستانینسبتبهارائهپیشنهادمولدسازیدارایی

شرکتهایدولتیمکلفندپیشنهادمولدسازیاموالغیرمنقولدولتیدراختیارراباأخذمجوزهیأتوزیرانواموال

ارائهنمایند.مجامععمومیشرکتهایموضوعاینبندموظفند1300متعلقبهشرکترابهمجمععمومیساالنهدرسال

هااتخاذنمایند.وزارتاموراقتصادیوداراییمکلفاستنسبتبهایجادتصمیماتالزمرادرخصوصمولدسازیدارایی

1300هاودسترسیعمومیبهسامانهمزبورتاپایانسالدسترسینظارتیبرایسازمانبرنامهوبودجهکشور،استانداری

 اقدامنماید.

 استانداری

 وسازمانمدیریت

 وبرنامهریزیاستان

11 
بند)و(

 14تبصره

%(ازاعتباراتتملک8)درصدهامجازندتاپنجریزیشهرستانهاوکمیتهبرنامهشورایبرنامهریزیوتوسعهاستان

هایانتظامیبااولویت(رابرایاحداث،تکمیل،بازسازیوتجهیزرده17-1ایاستانموضوعجدول)هایسرمایهدارایی

 هاهزینهکنند.پاسگاههاوکالنتری

 استانداری

وسازمانمدیریتو

 برنامهریزیاستان
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14 
(1جزء)

 10تبصره

(،از4)(قانونالحاقبرخیموادبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت40دستگاههایاجرائیمکلفنددراجرایماده)

برداریوبهرهتماموآمادهجدید،نیمههایخودتمهیداتالزمرابرایاجرایطرحهایکشوروداراییمحلمنابعبودجهکل

ایبامنابععمومیواختصاصیوطرحهایشرکتهایدولتیباهایسرمایهبرداریاعمازطرحهایتملکداراییدرحالبهره

هابااولویتهاودهیاریمنابعداخلیازطریقانعقادقرارداددرقالبمادهفوقبابخشهایخصوصی،تعاونیوشهرداری

های(ازاعتباراتتملکدارایی%17درصد)شودتادهبهدولتاجازهدادهمی-1بخشهایخصوصیوتعاونیفراهمکنند.

واریزکندتابااعتبارمصوبطرحها887777-30ایهردستگاهاجرائیمندرجدراینقانونراکسروبهردیفشمارهسرمایه

شده(اینقانون،درقالبیارانهسود،وجوهاداره1وزیرطرحهایهماندستگاهاجرائیمندرجدرقسمتدومپیوستشماره)

ویاکمک،برایقراردادهایمذکوراختصاصدهد.جابجاییاعتبارات،طرحهاوزیرطرحهایمندرجدرقسمتدومپیوست

(شود.نحوهتوزیعاعتباراتطرح)پروژهبندیآنهاتوسطسازمانبرنامهوبودجهکشورانجاممیاینقانونواولویت(1شماره)

هاهاودهیاریشود.بخشهایخصوصی،تعاونیوشهرداریریزیوتوسعهاستانتعیینمیهایاستانیتوسطشورایبرنامه

،منابعبانکی،(اینقانون(3توانندتأمینمالیراازطریقروشهاییچونتأمینمالیخارجی)موضوعبند)الف(تبصره)می

%(از1درصد)بازارسرمایهوتسهیالتریالیوارزیصندوقتوسعهملی)بارعایتقوانینومقرراتموضوعه(انجامدهند.یک

 شود.سازیسالنهایفرهنگی،ورزشیوامدادیبسیجهزینهمیاعتباراتموضوعاینجزءجهتتکمیل،تجهیزوآماده

 استانداری،

سازمانمدیریتو

برنامهریزیاستانو

 دستگاههای

 اجراییاستان

13 
(3جزء)

 10تبصره

ایاستانرابرایطرحهایهایسرمایه(ازاعتباراتتملکدارایی%17درصد)ریزیوتوسعهاستانتاسقفدهشورایبرنامه

(قانونالحاقبرخیمواد40شدهصرفاًدرقالبماده)جدیداستانیاختصاصدهدوبرایطرحهایجدیدبیشازسقفتعیین

باشد.خریدمحصولطرحهایمشارکتیازمحلاعتباراتتملک(مجازمی4بهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت)

 باشد.پذیرمیریزیوتوسعهاستانامکانایاستانطرحهایاستانیمصوبشورایبرنامهایوهزینههایسرمایهدارایی

سازمانمدیریتو

 برنامهریزیاستان

12 
(17جزء)

 10تبصره

شدهکهدرموقعیتجغرافیایییکاستانواقعهایملییاملیاستانیاجرائیملیمجازاستبرایطرح)پروژه(دستگاه

اعمازفرآیندخصوصیطرح)پروژه(-اندبادرخواستاستاندار،وظایفواختیاراتفرآینداجرائیمشارکتعمومیشده

خصوصی-ارجاعکاروانعقادقراردادرابهدستگاهاجرائیتابعاستانیتفویضکند.استاندار،راهبریاجرایمشارکتعمومی

 هایمذکوررابرعهدهدارد.طرح)پروژه(

 استانداریو

 دستگاههایاجرایی
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 کل کشور: 1911ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 

ممور   79017به پیشنهاد شممماره 7966/7/97هیئت وزیران در جلسه 

 سازمان برنامه و بودجمه کشمور و بمه اسمتمنماد ا مل  7966/7/31

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ضوابط اجرایی 

 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: 7966قانون بودجه سال 
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 روند:نامهاصطالحاتزیردرمعانیمشروحمربوطبهکارمیدراینتصویب -1ماده 

 کلکشور1300بودجهسال قانون قانون:-1

 -1303مصوب- (4قانونالحاقبرخیموادبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت) (:4قانونالحاق)-4

 -1308مصوب-اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران قانونبرنامهپنجسالهششمتوسعه قانونبرنامه:-3

 سازمان:سازمانبرنامهوبودجهکشور-2

 ها(ذکرشدهاست.ها،جداولوردیفهایآن)ازجملهتبصرههاییکهعناوینآنهادرقانونوپیوستدستگاهاجرایی:دستگاه-8

 

ماادههایسرمایهای،تملکداراییهایهزینههایاجراییموظفندموافقتنامهدستگاه  -0ماده  )ی(  ایجدیدومالیخودرابراساسبند

دارایای(ودستورالعمل4(قانونالحاق)40) هاایهایابالغیسازمانتنظیموباسازمانمبادلهنمایند.مبادلهموافقتنامهطرحتملاک

 (است.4(قانونالحاق)43هاییادشدهمنوطبهطیمراحلقانونیواخذمجوزماده)ایجدید،تغییراهدافکمیوحجمطرحسرمایه

هایاساتاانای،(قانونوهمچنیندستگاه0هایاجراییمندرجدرجدول)ایدستگاهابالغتخصیصسهماههدوماعتباراتهزینه-تبصره

 ایاست.منوطبهمبادلهموافقتنامههزینه

 

هاایهایاجراییملیواستانیموظفندمطابقبخشنامهدستگاه-1381مصوب- قانونبرنامهوبودجهکشور (38دراجرایماده)  -9ماده 

 کلکشوررابهسازمانارایهدهند.1300و1300سازمان،عملکردقانونبودجهسال

 

 -0ماده 

)هاودستگاهداریکلکشورومعیناستان(تغییراتمتفرقهقانون،خزانه24دراجرایبند)-1 قااناون،0هایاجراییمندرجدرجدول )

هایابالغیاعتباراتهادرسقفتخصیصمکلفبهتأمینوپرداختحقوقومزایایکارکنانوبازنشستگانکشوریولشکریومستمری

 اختصاصی(قبلازهرگونهپرداختیهستند.-ای)عمومیهزینه
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موظفبهثبتاطالعاتکارکنانرسامای،1300ماهسالهایاجراییتابیستماردیبهشت(قانون،دستگاه41دراجرایبند)الف(تبصره)-4

پیمانی،قراردادکارمعینومشخصوقراردادکارگریوکارکنانحوزهسالمتبراساسقانونمربوطبهخدماتپزشکانوپیراپزشکاندر

و سامانهکارمندایرانوسامانهثبتحقوقومزایاهستند.همچنیندریافتشمارهمستخدمیاشمارهشناسهوانجامامورمختلفاداری

 مکاتباتموضوعاینمادهبایدازطریقسامانهکارمندایرانانجامپذیرد.

داریکلکشورمکلفاست(قانون،خزانه41(بند)الف(تبصره)3(وجزء)47(بند)ج(تبصره)8ودراجرایجزء)1300ازابتدایتیرماه-3

هایاجراییاعمازمشمولوغیرمشمولقانونمادیاریاتداردستگاهحقوقومزایایمستمرکارکنانرسمی،پیمانیوقراردادیشناسه

)هاا(ایکهتوسطسازمانتعیینمیخدماتکشوریرابهشیوه شودوبراساستخصیصابالغیپرداختکند.همچنین،براساسباناد

حاقالتدریس،حقهایمشابهحقوقودستمزدمانندحقهایاجراییموظفندکلیهپرداخت(قانون،دستگاه14تبصره) الزحمهساعتای،

 ناپذیرمحسوبودردرخواستتخصیصاعتبارخودلحاظنمایند.هایاجتنابنظارتوپاداششوراهایحلاختالفرابهعنوانهزینه
 

هایدینی،فرهنگیوورزشیوبهبودوارتقایدانشوسالماتهایمقاومتبسیجوفعالیتهایمربوطبهامورقرآنی،پایگاههزینه  -8ماده 

اجارایاینامهترویجوتوسعهفرهنگنمازازمحلاعتباراتهزینهکارکنانواجرایآیین دساتاگااه  ایمصوبپرداختشدهخزانهبه

ایواردنشود،درقالبموافقتنامهباسازمانتاسقافهایاصلیدستگاهخدشه((بهنحویکهبهانجامفعالیت1(و)1استثنایفصول))به

 قابلپرداختاست.1300اعتباراتسال
 

وبهکارگیریافرادجدیدبهصورتحق1300درسال  -7ماده  آماوزش التدریسآزادویاعناوینمشاابهبههرشکلتوسطاداراتکال

 هاممنوعاست.پرورشاستان
 

هایمندی،اوالدوعیدیبرایبازنشستگاندستگاهصندوقبازنشستگیکشوریموظفاستنسبتبهپرداختکمکهزینهعایله  -6ماده 

باهایآنهاقبالًکسرگردیدهاست،اقدامنماید.سایرهزینههایمذکورتوسطسازمانازاعتباراتهزینهاجراییکههزینه مارباوط های

شاود.ربطپرداختمیهایاجراییذیبازنشستگانازقبیلکمکهزینهازدواج،کمکهزینهفوت،حقبیمهعمروحوادثتوسطدستگاه

شود.سهمبیمهشدهبابتسهمدستگاهاجراییبرایحقبیمهدرمانبازنشستگانکشوری،توسطسازمانبیمهسالمتایرانپرداختمی

 شود.حقبیمهدرمانپایهایثارگرانبازنشستهصندوقبازنشستگیکشوریتوسطدستگاهاجراییزماناشتغالآنانپرداختمی
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اسات،درموردبازنشستگانشرکت-1تبصره پارداخات  هایدولتی،مزایاییادشدهکماکانازمحلمنابعداخلیمربوطبهشرکتقابل

 مگردرمواردیکهبهموجبقانونتوسطصندوقبازنشستگیمربوطقابلپرداختباشد.

باههایاجراییمی(قانونبرنامه،دستگاه37دراجرایماده)-4تبصره رفااهای تواننددرحدودتکالیفقانونینسبتبهارایهامکاناات

 بگیرانخوددرسقفاعتباراتمصوبمربوطاقدامنمایند.بازنشستگانومستمری
 

و1هایاجراییمجازندیکدرصد)دستگاه  -9ماده  %(ازاعتباراتمندرجدرقانونرابهمنظوراستقرارسامانه)سیستم(مدیریتساباز

نامهاجراییآن،هزینهکنندوموظفندگزارشقانونبرنامهوآیین (30ها،مطابقمفادبند)ز(ماده)سازیمصرفانرژیدردستگاهبهینه

 باربهسازمانحفاظتمحیطزیستارسالنمایند.ماهیکعملکرداینموضوعراهرشش
 

هایاجرایی)ازمحلهرگونهاعتبار(صرفاًبامجاوزهایدستگاهکارگیرینیرویانسانیبههرشکلوعنواندرمشاغلوفعالیتبه  -1ماده 

بینیبارمالیدرقانونوبارعایتقوانینومقرراتمربوطازجملاهسازماناداریواستخدامیکشوروبااخذتأییدسازمانمبنیبرپیش

 هایاجراییمشمولالزامیاست.(قانونبرایدستگاه41پذیراست.رعایتبند)ب(تبصره)قانونمدیریتخدماتکشوریامکان
 

حداکثرمعادلیکماهحقوقومزایایمندرجدراحکامکارگزینیرادرصورتوجود1300تواننددرسالهایاجراییمیدستگاه  -18ماده 

پارداخات0بندهای)ت(و)ث(ماده) یافتهدستگاهاجراییوبارعایتاعتباردرسقفاعتباراتتخصیص (قانونبرنامهبهعنوانپاداش

هایمستلزمذکروهایدولتی)اعمازشرکتمدیره2هیئتعاملوکارکنانشرکتنمایند.پرداختیکماهپاداشمذکوربهاعضایهیئت

 تاباصاره(بند)د(3(وجزء)4(بند)ها(تبصره)1هایدولتیبارعایتقوانینومقرراتمربوطازجملهجزء)هاوبیمهتصریحنام(،بانک

 (قانونوپسازتصویبمجامععمومییاشوراهایعالیآنهامجازاست.41)
 

ساقافهاوشرکتها،بیمههایرفاهیمستقیموغیرمستقیممطابقباموافقتنامهمبادلهشدهوبرایبانککمک  -11ماده  هایدولتیدر

هایرفاهیمستقیموغیرمستقیمبهکارکنانقراردادکارمعین)مشخص(وقابلپرداختاست.پرداختکمک1300عملکردبودجهسال

مافااد(قانونمدیریتخدماتکشوریازمحلاعتباراتمصوبپرداخت142ساعتیومواردموضوعماده) رعاایات شدهخزانهوباا

 موافقتنامهمجازاست.
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تاأیایادهزینهغذایایامتعطیلونوبتکاریشبکارکنانمشمولدردستگاه-1تبصره هایاجراییاعمازرسمی،پیمانیوقراردادیبا

 هایاداریقابلپرداختاست.باالترینمقامدستگاهاجرایییامقاممجازازطرفویبهعنوانهزینه

(ریال،ایابوذهابکارمندانیکهازخدماتحملونقل)سرویس(020777کمکهزینهغذایروزانهحداکثرهشتادوچهارهزار)-4تبصره

نافار101770777نماینددرتهرانماهانهحداکثریکمیلیونششصدهزار)سازمانیاستفادهنمی (ریالودرشهرهایدارایپانصدهازار

هایاجراییفاقاد(ریال،مهدکودکبرایزنانکارمنددستگاه107800777جمعیتوباالترماهانهحداکثریکمیلیونپنجاهوهشتهزار)

قاابال104180777مهدکودکدولتیبهازایهرفرزندزیرششسال،ماهانهحداکثریکمیلیونودویستوشصتوپنجهزار) (ریاال

 پرداختاست.

بارایدستگاه-3تبصره هایاجراییمستقردرکالنشهرهامجازندهزینهایابوذهابکارکنانخودرابهشکلنقدیپرداختنمودهویاا

مارباوطشرکت برداریازسرویسکارکناننسبتبهعقدقراردادبابهره قارارداد هایحملونقلشهریغیردولتیاقدامکنند.سقف

 باشد.1300%(بیشازعملکردهزینهایابوذهابپرداختیبهکارکناندرسال17تواندحداکثردهدرصد)می

اسااسهاوشرکتها،بیمهضوابطاعطایتسهیالترفاهیبهمدیرعامل،اعضایهیئتمدیرهوکارکنانبانک-2تبصره بار هایدولتای

نامه،توسطوزارتاموراقتصادیودارایی،بانکمرکزیجمهوریاساالمایدستورالعملیاستکهظرفیکماهپسازابالغاینتصویب

 ایرانوسازمانتهیهوابالغخواهدشد.
 

نامهکهبهعنوانمأموربرایاناجاامهایاجراییمشمولاینتصویبالعادهمأموریتروزانهداخلکشوربهکارمنداندستگاهفوق  -10ماده 

شوندوناچاربهتوقفشبانههستند،تامیزانحداقلحقوقومزایااوظیفهموقتبهخارجازحوزهشهرستانمحلخدمتخوداعزاممی

قاابالدرموردمشمولیناینتصویب نامهبهمأخذیکبیستمونسبتبهمازادبهمأخذیکپنجاهمدرسقفاعتبارمصوبدساتاگااه

آن30العادهروزانهموضوعبند)ث(ماده)نامهفوقپرداختاست.سایرمواردمطابقآیین (قانوناستخدامکشوریواصالحاتباعادی

 خواهدبود.

 %(ازمیزانمندرجدربندیادشدهقابلپرداختاست.87درصورتعدمتوقفشبانه،تنهاپنجاهدرصد)-1تبصره

هاایهاموظفبهانجاممأموریتکارمندانوزارتراهوشهرسازیکهبهسببانجاموظایفخاصنگهداری،مرمتوبازگشاییراه-4تبصره

(اینمادهمستثنای1وتبصره)»خارجازحوزهشهرستانمحلخدمت«باشند،ازقیدمداومدرخارجازحریمشهرمحلخدمتخودمی

 العادهمربوطبهآنهاقابلپرداختاست.بودهوبااعزامبهمأموریت،فوق
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(ریالدرماهبهمدیرانوکارمندانیکهبنابهشرایطخاصبایدبهطاور377ر777پرداختکمکهزینهتلفنهمراهتاسیصدهزار) -19ماده 

 مستمردردسترسباشند،بهتشخیصرییسدستگاهاجرایییامقاممجازازطرفویمجازاست.

 

هاپرداختوجهازهرمحلتحتعناوینمختلفهزینهدادرسی،هزینهکارشناسیومشابهآنبرایطرحاختالفاتبینوزارتخانه -10ماده 

دولاتای،هایزیرمجموعهوزارتخانهومؤسساتدولتیدرمراجعقضاییممنوعاستواختالفاتدستگاه مساتاقال هایامؤساساات

ماعااوناتهایستادیبهترتیبازطریقوزارتخانهیامؤسسهمستقلدولتیذیهایاستانیودستگاهدستگاه و ربط،استاندارمربوط

نامهچگوناگایآیین و-1307مصوب-مقرراتمالیدولت (قانونتنظیمبخشیاز10(ماده)0جمهوروبارعایتتبصره)حقوقیرییس

ماورخ230887ت414010نامهشمارهمجریه،موضوعتصویبهایاجراییازطریقسازوکارهایداخلیقوهرفعاختالفبیندستگاه ک

قااناونحلوفصلمی4021421301 شود.بامتخلفینازاجرایاینحکمومستنکفینازاجرایتصمیماتمراجعیادشدهدرچارچوب

 شود.رفتارمی-1304مصوب-رسیدگیبهتخلفاتاداری

 

ردیافهاومجامعبینفهرستسازمان  -18ماده  ماحال  المللیکهحقعضویتجمهوریاسالمیایرانوسهمیهتعهداتساالنهآنهااز

هاای(قانون،باعنوانسهمیهحقعضویتوکمکدولتایرانبابتمخارجسازمانمللمتحدوسایرسازمان0(جدولشماره)170772)

المللیبههاومجامعبینبهپیشنهادکمیتهبررسیعضویتدولتدرسازمان1300شود،تاپایانخردادالمللیوتعهداتپرداختمیبین

ماجااماعهایاجراییموظفندحقعضویتوسهمیهتعهداتساالنهسایرسازماانتصویبهیئتوزیرانخواهدرسید.دستگاه و هاا

گیرند،ازمحلاعتباراتمصوبپرداختومراتبرابهدفترهیئتدولت،سازمانومعااوناتالمللیراکهدرفهرستمذکورقرارنمیبین

 جمهوراعالمکنند.حقوقیرییس

المللی،نسبتبهتهیههاومجامعبینجمهورمکلفاستباهماهنگیکمیتهبررسیعضویتدولتدرسازمانمعاونتحقوقیرییس-تبصره

تادویان(4(و)1المللیدرگروه)هاومجامعبینگزارشدرخصوصبازبینیحقعضویتدولتدرسازمان اقداموبراساسآننسبتبه

باانویسضوابطپرداختحقعضویت،سهمیهوتعهداتساالنهحداکثرتادوماهپسازابالغاینتصویبپیش نامهاقدامنماید.سزامان

  هماهنگیوزارتامورخارجهدرتخصیصاعتباراتبراساسضوابطمذکورعملخواهدکرد.
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طاریاقهایاجراییکهاعتباراتمربوطبهحقوقومزایایواحدهایاستانیکلیهدستگاه  -17ماده  آنهاملیاستوبهصورتمتمرکزاز

 داریکلکشورارسالکنند.شود،مکلفندفهرستحقوقراماهانهبهتفکیکاستانبهخزانهداریکلکشورپرداختمیخزانه
 

 سازیرشدتولیدملی،وریوزمینهدرراستایدستیابیبهارتقایبهره -16ماده 

(قانونازجملهپیشبینیاعتباردربرنامهارتقایبهرهوریمطابقآییننااماه41هایاجراییمکلفبهرعایتمفادبند)د(تبصره)دستگاه

 اجراییبندمذکورمیباشند.
 

(تغییراتمتفرقهقانون،اجرایهرگونهتصویبنامه،بخشنامه،دستورالعمل،تغییراتتشکیالت،تغییرضرایب174دراجرایبند)  -19ماده 

درجداولحقوقیوطبقه آن بندیمشاغلوافزایشمبنایحقوقی،اعطایمجوزاستخداموبکارگیرینیرو،مصوباتهیأتامناونظایر

ایان0منوطبهرعایتبند)ج(ماده)1300سال در آن (قانونبرنامه)دریافتتأییدیهازرییسسازمان(وپیشبینیبارمالیناشیاز

قانوناست.مسئولیتاجرایاینحکمبرعهدهباالترینمقامدستگاهاجراییویامقاماتمجازوذیحسابان2مدیرانمالیمربوطاست.

و800تخلفازاینحکم،تعهدزایدبراعتبارمحسوبومتخلفبهمجازاتموضوعماده) (کتابپنجمقانونمجازاتاسالمی)تعزیرات

 ابااصالحاتوالحاقاتبعدیمحکوممیگردد.1308مجازاتهایبازدارنده(امصوب
 

بایانهایقانونیوخاصکهبهمنظورتشویق،ایجادانگیزه،افزایشبهرهپرداخت  -11ماده  آن وری،بهبودکمیوکیفیخدماتونظایر

هایاجراییدارایقانونپرداخت)نظیرگمرکجمهوریاسالمیایرانودیوانمحاسباتکشور(وازمحلاعتابااراتکارکناندردستگاه

ساقافایدرآمدهایاختصاصیسالجاریدرچهارچوبدستورالعملمصوبوزیریاباالترینمقامدستگاهاجراییذیهزینه ربطوتاا

 قابلانجاماست.1300عملکردسال
 

ازهایدولتیمکلفندحداکثرسهدرهزاراعتباراتهزینههایاجراییازجملهشرکتدستگاه  -08ماده  خاود ایپرداختشدهخزانهبه

ورسانیدولتبرایاطالع((راباهماهنگیونظارتدبیرخانهشورایاطالع1(و)1محلاعتباراتمصوبمربوط)بهجزفصول) رساانای

 تبلیغدستاوردهایهماندستگاهاجرایی)درقالبموافقتنامهمتبادلهباسازمان(وشرکتدولتیهزینهنمایند.
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(قانونوهمچنیندستگاههایاجراییاستانی،مکلفندپاداشپایانخدمتوبازخریاد0دستگاههایاجراییمندرجدرجدول)  -01ماده 

از کارکنانخودراازمحلفروشاموالوداراییهایمنقولوغیرمنقولمازاد،صرفهجوییدراعتباراتهزینهایواعتباراتهزینهای

 محلدرآمداختصاصیتأمینوپرداختنمایند.
 

 -00ماده 

ای،حمایتیوامدادیموظفندهاونهادهایبیمهها،سازمان(قانون،کلیهدستگاههایاجراییاعمازصندوق10ادراجرایبند)ح(تبصره)1

هاوکمکهابهجامعههدفتحتپوششخودرابهتفکیکخانواربراساسشمارهملیسرپرستواعضایتحاتتمامیاطالعاتحمایت

ا11پوششویدرپایگاهاطالعاتینظامجامعتأمیناجتماعیموضوعبند)م(ماده) (قانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتمااعای

 رسانینمایند.هنگامصورتماهانهبهاثبتوبه1303مصوب

(قانون،دستگاههایاجراییمشمولموظفندبرایپرداختمعادلوجهدریافتیبهجامعههدف،فهارسات41ادراجرایبند)ج(تبصره)4

 افرادتحتپوششخودرابهصورتماهانهازطریقسامانهدرخواستوجهالکترونیکبهخزانهداریکلکشورارسالنمایند.
 

در1300بهمنظورشفافسازیسیاستهایحمایتی،سازمانهدفمندسازییارانههامکلفاستازابتدایاردیبهشتماهسالـ 09ماده 

قااناون12(بخشمصارفهدفمندیجدولتبصره)37(و)42سقفتخصیصهایصادرهتوسطسازمان،پرداختازمحلردیفهای) )

باراسااس را کشاور بابتمستمریافرادتحتپوششدستگاههایاجراییازقبیلکمیتهامدادامامخمینی)ره(وسازمانبهزیستی

  فهرستارسالیازسویدستگاههایفوقالذکردرهرماه،بهحسابذینفعنهاییپرداختوگزارشعملکردرابهسازمانارسالنماید.
 

هایاجرایی،بهاستثاناایایبرایحقوقومزایابهکارکناندستگاههایسرمایههرگونهپرداختازمحلاعتباراتتملکداراییـ 00ماده 

 (قانونبرنامه(ممنوعاست.88مواردمقرردرقوانینمربوط)ازجملهماده)
 

هایاجراییحداکثربهتاعادادخریدهرگونهخودرویسواریخارجیممنوعاست.خریدخودرویسواریداخلیتوسطدستگاهـ 08ماده 

 خروجخودروهایسواریبارعایتمقرراتودرسقفاعتبارمجازخواهدبود.
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هایزایداهایدولتیوفروشاتومبیل(الیحهقانونینحوهاستفادهازاتومبیل4تبصرهاموارداستثناپسازتأییدکمیسیونموضوعماده)

 ابهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.1380مصوب

 

درـ 07ماده  درچهارچوباعتباراتمصوبمربوطسالجاری،نوسازیتجهیزاتولوازماداریبهاستثنایواحدهاییکهحسبضارورت

 مجازخواهدبود.1300شوند،حداکثرمعادلعملکردسالایجادمی1300سال

 

ماحالپرداختاقساطتسهیالتدریافتیدستگاهـ 06ماده  هایاجراییازنهادهاومؤسساتپولیامالیخارجیدراولویتپرداختاز

اعتبارمصوبهردستگاهاجراییاست.درصورتعدمپرداختتعهداتموضوعاینمادهدرسرسیدهایمربوط،بانکمرکزیجمهاوری

ناسالمیایرانموظفاستفهرستمواردفوقرادرپایانمردادماهوآبانماهبهسازمانووزارتاموراقتصادیوداراییاعالمتاسازماا

حسااب نسبتبهتخصیصآنازمحلاعتباردستگاهاجراییدارایبودجهعمومیووزارتاموراقتصادیودارایینسبتبهبرداشتاز

 هایدستگاهاجراییفاقدبودجهعمومیاقدامکنند.

 

هاومؤسساتانتافااعایهایدولتی،بانکهایاجراییازجملهشرکتهایجدیداداریتوسطدستگاهاحداثوخریدساختمانـ 09ماده 

هایاداریموجودوبازسازیساختمانهایدرحاالوابستهبهدولت)بهاستثنایمواردتغییرسطحتقسیماتکشوری،تجمیعساختمان

درتخریببدونایجادبارمالیجدید،تمرکززداییوخروجازکالنشهرهابدونایجادبارمالیجدیدوهمچنینطرح هایخریدیااحداث

 (قانونوحوادثغیرمترقبه(ممنوعاست.1هایمصوبپیوستشماره)طرح

 اسایرمواردمستثنیازمفاداینمادهباپیشنهاددستگاهاجراییوموافقت1تبصره

 هاوهمچنینتأییدسازمانبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.ریزیاستانسازماناداریواستخدامیکشور2سازمانمدیریتوبرنامه

 هایباارزشیاقدمتتاریخیدرمالکیتدولتودراختیاراساختمان4تبصره

ودستگاه هایاجراییپسازدریافتتأییدیهازشرکتمادرتخصصیعمرانوبهسازیشهریایرانویاوزارتمیراثفرهنگی،گردشگری

 گیرد.صنایعدستیوبارعایتقوانینومقرراتمربوطباکاربریمناسبمورداستفادهقرارمی
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 (قانون،دستگاههایاجراییمکلفند:14دراجرایبند)د(تبصره)ـ 01ماده 

بااانسبتبهمستندسازیاموالغیرمنقولدراختیارخودبرایصدوراسنادمالکیتتک1 ایاران برگیبهنامدولتجمهوریاساالمای

اماور )وزارت نمایندگیوزارتخانهیامؤسسهمربوطبرابرمقرراتاقدامواصلاسنادمالکیترابهخزانهاسناداموالغیرمنقولدولات

 اقتصادیودارایی(تحویلنمایند.

دارایاتاپایانخردادماهنسبتبهثبتکلیهاموالغیرمنقولاعمازاراضی،امالک،ساختمان4 هاوفضاهایاداریدراختیاریاتصارفای

هایاجرایی)سادا(مطااباقسندمالکیتیافاقدسندمالکیت،اجارییاوقفییاملکیدرسامانهجامعاطالعاتاموالغیرمنقولدستگاه

وقوانینمربوطاقدامنمایند.عدمثبتاطالعاتدرسامانهمذکوربهمنزلهمازادنیازبودناموالتلقیمی شودووزارتاموراقتاصاادی

 داراییمجازبهشناساییوفروشایناموالاست.

(قانون،پرداختتخصیصاعتبارطرحهایتعمیراتاساسیوماشینآالتوتجهیزات)اعماز14(بند)د(تبصره)1ابهاستنادجزء)1تبصره

 (اینمادهاست.4ملیواستانی(منوطبهاجرایبند)

اسازمانثبتاسنادوامالککشورمکلفاستباهماهنگیوزارتاموراقتصادیودارایینسبتبهبرقراریالکترونیکیپاایاگااه4تبصره

اطالعاتامالکسازمانباسامانهمذکور،برایواپایی)کنترل(وصحتمشخصاتثبتیامالکدولتیوثبتشناسهملیدستگاهاجرایای

اقدامکند.همچنینشرکتپستجمهوریاسالمیایرانمکلفبهبرقراریارتباطپایگاهاطالعاتشناسه)کد(پستیبرایشنااساایای

شارایاطباشد.سایردستگاهامالکدولتیباسامانهیادشدهمی دارایای، و هایاجراییموظفندحسباعالمنیازوزارتاموراقتصادی

 هایاطالعاتیمرتبطبااموالغیرمنقولدراختیارخودرافراهمکنند.هاوپایگاهدسترسیبهبانک

هایاجراییموظفندپیشازاخذهرگونهمصوبهازدولتبابتانتقالاموالغیرمنقولنسبتبهثبتپیشنهادانتقالدرساماناهادستگاه3

 سادااقدامنمایند.

 

ای2هایسرمایاههایتملکداراییهایمهندسینمشاورمرتبطباطرحبهمنظورحفظونگهداریمنابعانسانیشاغلدرشرکتـ 98ماده 

 هایمذکوررادراولویتقراردهند.هایمربوطبهشرکتهایاجراییمکلفندپرداختای،دستگاههایسرمایهطرح
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)ـ 91ماده  قااناون43پلیسراهنماییورانندگینیرویانتظامیجمهوریاسالمیایرانموظفاستاطالعاتمربوطبهموضوعمااده )

داریکلکشوربهتفکیکاستانمحلوقوعووصول،درمقاطعزماانایخزانه  اراباتأیید1300رسیدگیبهتخلفاترانندگیامصوب

 ماههبهسازماناعالمکند.سه
 

هایاجراییملیموظفندابالغیهاعتابااراتادستگاه1311(قانونمحاسباتعمومیکشورامصوب08بهاستنادتبصرهماده)ـ 90ماده 

داریکلکشوراعاالمهایاستانییاملیرابهسازمانوخزانهایازمحلدرآمداختصاصیبهدستگاههایسرمایهای،تملکداراییهزینه

 نمایند.
 

هایاجراییمکلفندگزارشعملکردمنابععمومیمندرجدرجدول(قانونمحاسباتعمومیکشور،دستگاه30دراجرایماده)ـ 99ماده 

داریکلکشوروسازمانبادرجعللعدمتحققاحتمالیمناباعتاپانزدهمماهبعد،بهخزانه  (قانونرادرمقاطعزمانیدوماهه8شماره)

هایاجراییدرخصوصحصولصحیحوبهموقعمنابععمومی)درآمدها(داریکلکشورموظفاستعملکرددستگاهارسالکنند.خزانه

 باربههیأتوزیرانارسالنماید.هایالزمراهردوماهیکرابررسیوگزارش
 

هاییکهسهمدولاتسازیمکلفاستاطالعاتدریافتیمربوطبهشرکتقانون،سازمانخصوصی(4تبصره)دراجرایبند)ج(ـ 90ماده 

هاباابات(است)ازجملهمیزانسهامدولت،اطالعاتمالیمربوطبهعملکرد،تعهداتاحتمالیشرکت%87درآنهاکمترازپنجاهدرصد)

داریکلکشورموظفاستباهمکاریسازمانامورمالیاتیکشوروبااستفادهازداریکلکشوراعالمنماید.خزانهسودسهام(رابهخزانه

 هااقدامنماید.(قانونمحاسباتعمومیکشورنسبتبهوصولسودسهامدولتازاینشرکت20سازوکارماده)
 

هاا،هایاجراییمکلفنداجرایمصوباتابالغیستادهایفرماندهیاقتصادمقاومتیوملیمقابلهباکرونا)اعمازبساتاهدستگاهـ 98ماده 

هایاجراییخودقراردادهومنابعالزمبرایمدیریتودراولویتبرنامه1300ها(وبرنامهجهشتولیدرادرسالهاوپروژهها،طرحبرنامه

 اجرایآنهاراازمحلاعتباراتخودشاملمنابعداخلیومصوبابالغیوتسهیالتبانکیبارعایتقوانینومقرراتمربوطتأمینکنند.
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(قانون،سازمانموظفاستباهمکاریبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایرانودستگاههایذینفع17دراجرایبند)الف(تبصره)ـ 97ماده 

نبندمذکور،دستورالعملاجراییمشتملبربرنامههاوعملیاتاجرایی،نحوهنظارتوتخصیصاعتبارراحداکثرتادوماهپسازابالغای

 تصویبنامهتهیهوابالغنماید.
 

اساتهایمجلسشورایاسالمیمیهایاجراییکهبراساسقانونموظفبهگزارشعملکردبهکمیسیوندستگاهـ 96ماده  باشند،الزم

ساازماانهایذیهابهکمیسیونهایمربوطرادرمهلتمقررتهیهوهمزمانباارسالاینگزارشگزارش ربط،نسخهایازگزارشرابه

 ارسالکنند.
 

بازپرداختاصلوفرعاوراقمالیاسالمیمنتشرشدهازجملهاسنادخزانهاسالمی،اوراقمشارکتوصکوکاسالمیدراولویاتـ 99ماده 

داریداریکلکشورمجازاستدرصورتعدمدریافتتخصیصتاموعدمقرر)اعالمیتوسطخزاناهباشدوخزانهتخصیصوپرداختمی

 کلکشور(نسبتبهتأمینوپرداختمبالغمربوطدرقالبتنخواهگرداناقدامکند.
 

گیرینامه،امکاندسترسیوگزارشبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانمکلفاستحداکثرتایکماهپسازابالغاینتصویبـ 91ماده 

هاوهمچنینپرداخاتداریکلکشورومعیناستانهایدرآمدعمومی)ملیواستانی(نزدخزانههایبانکیمرتبطباردیفبرخطحساب

اماورداریکلکشورومعیناستانهایقانونتوسطخزانههایاجراییازمحلردیفبهدستگاه وزارت هابرایسازمانفراهمنماایاد.

 اقتصادیودارایی)خزانهداریکلکشور(موظفبههمکاریاست.
 

ماورخ  ها288408ت14101نامهشمارهتصویب داردولتالکترونیکموضوعهایاولویتهایاجراییمتولیطرح2پروژهدستگاهـ 08ماده 

 هایمذکورراهرسهماهیکباربهکمیسیونتوسعهدولتالکترونیکارسالنمایند.موظفندگزارشعملکردطرح2پروژه13002420
 

نمایندموظفندبهمناظاور(قانونبرنامهاستفادهمی40(بند)الف(ماده)4هایاجراییکهازاعتباراتموضوعجزء)کلیهدستگاهـ 01ماده 

افزاییوهدایتصحیحاعتبارات،گزارشعملکرداقداماتراهرسهماهیکباربهمعاونتتوسعهروستاییومناطقمحرومکشوراعالمهم

 نمایند.
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 :1ضمائم 

 ضوابط اجرایی

 قانـون  بودجه 

  1911ســال 

 کــل کشـور

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

(قانونمدیریتخدماتکشوری،برقراریهرگونهافزایشحقوقومزایایجدیدتوسطدستگاههایاجرایای02دراجرایماده)ـ 00ماده 

درسالجاریبدونموافقتشورایحقوقودستمزدممنوعوغیرقابلاجرااستوتصویبیااجرایآنتصرفدراموالعمومیمحسوب

 میشود.

( (1تبصرهادانشگاهومؤسساتآموزشعالیوپژوهشیوفرهنگستانهاوپارکهایعلموفناوریبراساسآییننامههایموضوعماده

(قانونبرنااماه0اوبدونایجادهرگونهبارمالیجدیدمطابقبند)ث(ماده)1308قانوناحکامدایمیبرنامههایتوسعهکشورامصوب

 عملمیکنند.

 

آناهاا،ـ 09ماده  هریکازمشترکیندولتیگاز)شاملوزارتخانهها،سازمانها،مؤسساتوشرکتهایدولتی،شرکتهایوابستهباه

 نسبتبهمواردزیراقدامنمایند:1300نهادهایانقالباسالمی،نیروهایمسلحواستانداریها(مکلفنددرسال

درپناج1300و1301(مصرفگازطبیعیهرمشترکنسبتبهمتوسطمصرفدرمدتمشابهسالهای%17اکاهشحداقلدهدرصدی)1

 ماههپایانسال.

باه4 اقادام اانجامممیزیانرژیوتعیینوضعیتمصرفوکاهشتلفاتانرژیساختمانهایخودتوسطشرکتهایدارایصالحیتو

 .1273تاسال1277اجرایطرحهایبهینهسازیمصرفانرژیازسال

(قانوناصالحالگویمصرفانرژیموضوعتصویب18اتأمینوجایگزینیتجهیزاتگازسوزموردنیازخودمطابقآییننامهاجراییماده)3

)130128211هامورخ282842ت80180نامهشماره دو(Bواصالحاتبعدیآنصرفاًباتجهیزاتدارایحداقلبرچسبانرژی ظارف

 سال.

 

وزارتفرهنگوارشاداسالمی،سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران،سازمانتبلیغاتاسالمیوشهرداریهاموظفندباـ 00ماده 

 همکاریوزارتخانههاینفتونیرونسبتبهفرهنگسازیدرمورداصالحالگویمصرفانرژیاقدامنمایند.

 

 جمهورااسحاقجهانگیریمعاوناولرئیس
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 :0ضمائم 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  

 (0بـخشی از مقـررات مـالی  دولت )
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 :0ضمائم 

قانون  الحاق برخی 

مواد به قانون تنظیم 

بخشی  از مقـررات 

 (0مـالی  دولـت)

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 - 1ماده 

ربط،معادلداریکلکشور(ووزارتنفتازطریقشرکتتابعهذیحساببیندولت)خزانهمنظورتعیینرابطهمالیونحوهتسویهبه -الف 

میعاناتگازیوخالصگازطبیعی(صادراتیومبالغحاصلازفروشداخلیکهدرقوانینبودجهسنواتی سهمیازارزشنفت)نفتخام،

مزبورازجملهبازپرداختبدهیوتعهداتشاملایشرکتایوهزینهعنوانسهمآنشرکتبابتکلیهمصارفسرمایهگردد،بهتعیینمی

هایناشیازهاینفتیخالصدرآمدوهزینههایناشیازفعالیتمحیطیوآلودگیایوبیعمتقابلوجبرانخساراتزیستتعهداتسرمایه

 شود.شود.اینسهم،ازنظرمالیاتیبانرخصفرمحاسبهمیسیف(تعیینمیهایحملوبیمه)عملیاتصادراتبااحتسابهزینه

هایربطموظفاستازمحلسهمخودازدرصدهایمذکوروسایرمنابع،قراردادهایالزمراباشرکتوزارتنفتازطریقشرکتتابعهذی

ریزینامهباسازمانمدیریتوبرنامهشدهودرچهارچوببودجهعملیاتیپسازمبادلهموافقتعملیاتیتولیدنفتوگازبراساسقیمتتمام

 کشورمنعقدنماید.

قیمتنفتصادراتیازمبادیاولیه،قیمتمعامالتییکبشکهنفتصادراتیازمبادیاولیهدرهرمحمولهاستوقیمتنفتصادراتی  -1

هایداخلیوشدهدربورسمتوسطقیمتصادراتیازمبادیاولیهدریکماهشمسیاستوهمچنینبراینفتتحویلیبهپاالیشگاهعرضه

 هایصادراتینفتمشابهدرهرماهشمسیاست.%(متوسطبهایمحموله08هایپتروشیمیاعمازدولتیوخصوصینودوپنجدرصد)مجتمع

حساببیندولتوشرکتکند،برایتسویههاینفتیدرداخلکشورقیمتتکلیفیتعیینمیتازمانیکهدولتبرایمصرففرآورده  -  0

هایداخلیدرهرسالتحویلیبهپاالیشگاههاینفتیایران،قیمتهربشکهنفت)نفتخامومیعاناتگازی(ملیپاالیشوپخشفرآورده

ریزیکشوربابرابربارقمیخواهدبودکهبهپیشنهادکارگروهیمتشکلازوزراینفتواموراقتصادیوداراییوسازمانمدیریتوبرنامه

التفاوتاینرقمباقیمتشودکهمابهرسدواجازهدادهمیوزیرانمیبهتصویبهیئت1300هامصوبرعایتقانونهدفمندکردنیارانه

 حسابشود.نامهاجرائیاینمادهتسویهداریکلکشورثبتوطبقآیینصورتحسابداریدردفاترخزانه(بند)الف(به1مذکوردرجزء)

هایربطمبالغیازمنابعحاصلازفروشگازطبیعیدرداخلکشوروصادراتراپسازکسرهزینهوزارتنفتازطریقشرکتتابعهذی  -9

سهمشرکتتابعهذی تولیدیکههرسالهبهوارداتو راستایاجرایقانونموجبقوانینبودجهسنواتیمعینمیربطبابتگاز شوددر

 نماید.داریکلکشورواریزمیهابهخزانههدفمندکردنیارانه
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 :0ضمائم 

قانون  الحاق برخی 

مواد به قانون تنظیم 
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 کـــــــــــــل کـشور 

 شود:هابهشرحزیراصالحمی(قانونهدفمندکردنیارانه1تبصرهبند)ب(ماده) -0

هارابارعایتمعیارهایوزارتنفتمکلفاستقیمتخوراکگازوخوراکمایعتحویلیبهواحدهایصنعتی،پاالیشیوپتروشیمی -تبصره 

 زیرتعیینکند:

متناسببامعدلوزنیدرآمدحاصلازفروشگازویامایعتحویلیبرایسایرمصارفداخلی،صادراتیووارداتی،قیمتمحصولباحفظ  -1

 المللیوبهبودمتغیرهایکالناقتصادیپذیریمحصوالتتولیدیدربازارهایبینقابلیترقابت

 گذاریداخلیوخارجیایجادانگیزشوامکانجذبسرمایه -0

9-  ( سیدرصد تا تخفیفپلکانی واحدهای37اعمال اولیه مواد جهتتأمین بتوانند بلندمدتبرایواحدهاییکه قرارداد انعقاد با )%

هاییکهدرمناطقافزودهراافزایشدهند.دراینقراردادبنگاهکنندوزنجیرهارزشپتروشیمیداخلیکهمحصوالتمیانیونهائیتولیدمی

 گردند.شوند،ازتخفیفبیشتریبرخوردارمیاندازیمییافتهراهکمترتوسعه

درصورتقطعیاکاهشخوراکگازوخوراکمایعواحدهایمشمولاینتبصرهخارجازقراردادوباارادهدولت،وزارتنفتمکلفاست

خسارتواردهراازمحلخوراکتحویلیدرمراحلبعدیجبران1121121307وکارمصوب(قانونبهبودمستمرمحیطکسب48برابرماده)

 کند.

کنندگانداخلیدرخریدمحصوالتپتروشیمیتوسطیابهدستوردولت،قیمتبورسمبنایعملاستویارانهموردنظردولتبرایمصرف

 گیرد.ربطقرارمیدراختیاردستگاهذی

دامنهصنایعمشمولوچهارچوبقراردادهایبلندمدتوسایرآیین نامهاینتبصرهمشتملبرتخفیفاتپلکانیونحوهجبرانخسارت،

صنعت،معدنوتجارتواموراقتصادیوداراییحداکثرظرفمدتششماهپسازابالغاینضوابطمربوطهتوسطوزارتخانه هاینفت،

 رسد.وزیرانمیشودوبهتصویبهیئتقانونتهیهمی
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قانون  الحاق برخی 

مواد به قانون تنظیم 

بخشی  از مقـررات 
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ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

هایحاصلازصاادراتنفتخامومایعاناتگازیاعمازربط،مکلفاستدریافتیوزارتنفتازطریقشرکتدولتیاصلیتابعهذی  -ب 

هایموضوعاینالحسابپرداختعنوانعلیهایقبلبههرصورتراپسازکسربازپرداختتعهداتبیعمتقابلبهصادراتهرسالوسال

 داریکلکشورواریزنماید.هایمربوطدرخزانهمرکزیجمهوریاسالمیایرانبهحسابهایموردتأییدبانکمادهبالفاصلهازطریقحساب

سهموزارتنفتازطریقشرکتدولتیتابعهبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانمکلفاستازوجوهحاصلههرماههبه متناسب، طور

شود،موجبقانونتعیینمیهایبیعمتقابل(،سهمصندوقتوسعهملیوسهمدرآمدعمومیدولتراکهبهربط)بااحتساببازپرداختذی

داریکلکشورومازادآنحسابمربوطنزدخزانهکندبهپسازفروشمبالغارزیبهنرخیکهضوابطآنراشورایپولواعتبارمشخصمی

 حسابذخیرهارزیواریزنماید.رابه

بهحساببانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانمکلفاستسهموزارتنفتازطریقشرکتدولتیتابعهذی هایآنشرکتموردربطرا

کنندگانموادوداریکلکشوردرداخلوموردتأییدآنبانکدرخارجازکشوربرایپرداختبهپیمانکاران،سازندگانوعرضهتأییدخزانه

 هایجاریوتعهداتارزیشرکتواریزوبرایقراردادهایتسهیالتمالیخارجیتوثیقنماید.طرفقراردادوهزینهتجهیزاتمربوطبه

انددرپایانهرماههایپتروشیمیموظفهایپاالیشنفتداخلیوشرکتهاینفتیایرانوشرکتشرکتملیپاالیشوپخشفرآورده -ج 

هایپتروشیمیتحویلیبهشرکتملیهایشرکتبهایخوراکنفتخامومیعاناتگازیدریافتیخودوهمچنینخوراکمعادلفرآورده

 داریکلکشورواریزنمایند.(بند)الف(اینمادهمحاسبهوبهخزانه4پاالیشوپخشرابهقیمتمذکوردرجزء)

دستیهایپایینهاوشرکتربط،مکلفاستوجوهمربوطبهسهمدولتازبهایخوراکپاالیشگاههایتابعهذیوزارتنفتازطریقشرکت

داریکلکشورمبالغمربوطبهداریکلکشورواریزنماید.درصورتعدمواریز،درپایانهرماهخزانهپتروشیمیراوصولوماهانهبهخزانه

کند.درصورتعدمواریزبهایخوراکالحساببرداشتمیصورتعلیهایپاالیشوپخشوپتروشیمیبههایشرکتماهقبلراازحساب

داریکلکشور(مکلفاستبااعالموزارتداریکلکشور،وزارتاموراقتصادیودارایی)خزانهحسابخزانههابههاوپتروشیمیپاالیشگاه

 داریکلکشوراقدامکند.حسابخزانههایبدهکاروواریزآنبهنفترأساًنسبتبهبرداشتازحسابشرکت

هایپتروشیمی،وزارتنفتازطریقشرکتدولتیهاوشرکتمنظورتضمینوصولعوایدحاصلازفروشنفتخوراکپاالیشگاهبه -تبصره 

 ربط،نفتخوراکواحدهایپاالیشیوپتروشیمیراازطریقگشایشاعتباراتاسنادیریالیویاارزیبهفروشخواهدرساند.تابعهذی
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 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

موجبقوانینمربوط،قبلوبعدازهایبیعمتقابلکهبههایدولتیتابعوزارتنفتازجملهطرحایشرکتبازپرداختتعهداتسرمایه  - د 

هایحملوبیمه)سیف(وانبارداریبههایصدوروفروشنفتبااحتسابهزینهشوندوهمچنینهزینهاجرایاینقانونایجادشدهویامی

 باشد.هاییادشدهمیعهدهشرکت

ایهایسرمایههایطرحنامهربطموظفاستموافقتهایدولتیتابعهذیدرراستایاجرایبودجهعملیاتی،وزارتنفتازطریقشرکت -  ه

بودجه درصدهایمندرجدر از را برنامهازمحلسهمخود سازمانمدیریتو با منابع، سایر گزارشهایسنواتیو و مبادله ریزیکشور

ریزیکشوروماههبهوزارتاموراقتصادیودارایی،سازمانمدیریتوبرنامهعملکردتولیدنفتوگازرابهتفکیکهرمیداندرمقاطعسه

 وبودجهومحاسباتوانرژیمجلسشورایاسالمیارائهنماید.هایبرنامهکمیسیون

کنندگانوهمچنینمصرفدرصورتحساب)قبوض(افزودهوعوارضآب،برقوگازباتوجهبهمالیاتوعوارضمندرجمالیاتبرارزش  -و 

هاینفتیهاتوسطشرکتملیپاالیشوپخشفرآوردهباردرانتهایزنجیرهتولیدوتوزیعآنهایوارداتی،فقطیکنفتتولیدیوفرآورده

ربطوزارتنیرووهایتابعذیهایگازاستانیوشرکتربطوزارتنفتوشرکتهایدولتیتابعذیهایپاالیشنفت(وشرکتایران)شرکت

دریافتمیشرکت و روستاییاستانیبرمبنایقیمتفروشداخلیمحاسبه فاضالبشهریو آبو مالیاتمزبورهایتوزیعبرق، شود.

قانونمالیاتبرارزش30داریکلکشورواریزوعوارضطبقماده)حسابدرآمدعمومینزدخزانهبه اصالحات1300افزودهمصوب( با

(30(ماده)1گردد.مبنایقیمتفروشبرایمحاسبهعوارضآالیندگیموضوعتبصره)بعدیآنتوسطسازمانامورمالیاتیکشورواریزمی

هاوواحدهایپتروشیمیآالیندهکنندهنهائیدرداخلکشوراست.پاالیشگاهافزوده،قیمتفروشفرآوردهبهمصرفقانونمالیاتبرارزش

 نیزمشمولپرداختعوارضآالیندگیهستند.

باشند.وزارتنیروموظفاستدرقبوضمربوطهبرق،آنراهایکشاورزیازپرداختعوارضبرقمعافمیمشترکانخانگیروستاییوچاه

 اعمالنماید.

درآمددولتنبودهوصددرصد)هاودهیاریعنوانعوارضسهمشهرداریوجوهواریزیبه  -1تبصره  %(آنبراساساحکامقانون177ها،

 شود.ربطواریزمیهایذیصورتماهانهبهحسابافزودهبهمالیاتبرارزش
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هاوعملکردموضوعاندبهترتیب،گزارشوصولدرآمد،دریافتیداریکلکشورووزارتکشورمکلفسازمانامورمالیاتی،خزانه   -0تبصره 

درمقاطعسه برنامههاوکمیسیونماههبهشورایعالیاستاناینبندرا وبودجهومحاسباتوشوراهاوامورداخلیکشورهایاقتصادی،

 مجلسشورایاسالمیارائهکنند.

بهحسابهایدولتیتاباعوزارتنفتمکلفشرکت  -ز  هایمتمرکزوجوهریالیوارزیکهازطریقانددرآمدهایریالیوارزیخودرا

 شود،واریزکنند.هانزدبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانافتتاحمیداریکلکشوربهنامآنخزانه

تسویهآیین  -ح  شاملسازوکار اجرائیاینماده طریقشرکتدولتیتابعهذیحسابخزانهنامه وزارتنفتاز با ربطوداریکلکشور

همچنینقراردادیکهوزارتنفتبهنمایندگیازطرفدولتباشرکتمزبوردرچهارچوبمفاداینمادهبرایعملیاتنفت،گاز،پاالیشو

هاینفت،اموراقتصادیوداراییوسازمانکند،ظرفمدتسهماهازتاریختصویباینقانونبهپیشنهادمشترکوزارتخانهپخشمنعقدمی

کهآثارتولیدوفروشنفتخامونحویهایحسابداریالزمبهرسد.دستورالعملوزیرانمیریزیکشوربهتصویبهیئتمدیریتوبرنامه

ربطوزارتنفتانعکاسداشتهباشدبهپیشنهادوزارتنفتوهایدولتیتابعذیمیعاناتگازیدردفاترقانونیوحسابسودوزیانشرکت

 شود.تأییدوزارتاموراقتصادیوداراییتهیهوابالغمی

 شود.شورایانقالباسالمینسخمی821721380کلکشورمصوب1380(دائمیالیحهقانونیبودجهسال30تبصره) -ط 

(قانوناساسی،سهمبرداشت22هایکلیاصلچهلوچهارم)دولتمکلفاستبااتخاذتدابیرالزمورعایتقانوناجرایسیاست  -ی 

ایرانازنفتخام،میعاناتگازیوگازازمخازنمشترکراتادهسالآیندهاززمانتصویباینقانونحداقلبهمیزانبرداشتکشورهای

صدمیلیوندارایمخازنمشترکبرساند.همچنیندولتمکلفاستطیمدتمذکورظرفیتتولیدمحصوالتپتروشیمیرابهحداقلیک

 تندرسالوظرفیتپاالیشنفتخامومیعاناتگازیدرداخلکشوررابهحداقلپنجمیلیونبشکهدرروزافزایشدهد.

هایپتروشیمیهاینفتیوموادافزودنیتحویلیازسویشرکتالتفاوتقیمتپنجفرآوردهاصلیوسوختهواییشاملفرآوردهمابه  -ک 

هاکنندگانداخلیباقیمتصادراتییاوارداتیاینفرآوردهمصرفشدهبههایاصلیوفرعیتابعهوزارتنفتوگازطبیعیفروختهبهشرکت

هاوتوزیع،فروش،مالیاتوعوارضموضوعقانونمالیاتبرهاونفتخاممعادلآنهایانتقالداخلیفرآوردهعالوههزینهحسبموردبه

گرددوازآنطریقهایاصلیوفرعیتابعهوزارتنفتثبتمیحساببدهکارشرکتهایپاالیشنفتوگازبهافزودهدردفاترشرکتارزش
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نیزثبتمیدربدهکارحسابدولت)خزانه معادلاینرقمدرخزانهداریکلکشور( هایحساببستانکارشرکتداریکلکشوربهشود.

منظوروعملکردمالیاینبنادبه ماههازپایانصورتمستقلتوسطشرکتمذکوردرمقاطعزمانیسهاصلیوفرعیتابعهوزارتنفت،

تأییدکارگروهیمتشکلازنمایندگانوزارتخانه گزارشسازمانحسابرسیبا داراییوسازمانتیرماهپساز اقتصادیو هاینفتوامور

حسابنهائیفیزیکیومالیحداکثرتاگرددوتسویهداریکلکشورتسویهمیالحسابباخزانهصورتعلیریزیکشوربهمدیریتوبرنامه

 شود.پایانتیرماهسالبعدانجاممی

 -0ماده 

هایکلیشدهمصوبمجامععمومیموضوعفصلششمقانوناجرایسیاستاندسودسهامعدالتتقسیمهایسرمایهپذیرمکلفشرکت

تاتسویه22اصلچهلوچهارم) سازیپرداختحسابکاملاقساطاززمانتصویبقانونیادشدهبهسازمانخصوصی(قانوناساسیرا

(20هایواگذارشدهازطریقماده)تواندجهتوصولسودسهامموضوعاینمادهوسایراقساطمعوقشرکتنمایند.سازمانمذکورمی

اقدامنماید.اجرائیاتسازمانامورمالیاتیکشورموظفاستخارجازنوبتدرخصوصوصول1311قانونمحاسباتعمومیکشورمصوب

 سازیهمکاریکند.ایناقساطباسازمانخصوصی

 -9ماده 

)شرکت مواد )2هایدولتیموضوع و شرکت8( مدیریتخدماتکشوریو قانون )( بند دولتیموضوع )3های ماده اجرای10( قانون )

)سیاست چهارم و چهل اصل به22هایکلی اساسی، قانون بانک( بیمهاستثنای و سازمانها و دولتی توسعههای سازمانهای شامل ای

هایصنعتیایران،گسترشونوسازیصنایعایران،سازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنیایران،سازمانصنایعکوچکوشهرک

(قانونمحاسبات01(و)30(،)31هایکشاورزی،مشمولمقرراتمواد)ربطوشرکتشهرکوزارتنفتازطریقشرکتدولتیتابعهذی

داریکلکشورواریزشدهازسویخزانههایمعرفیهابهحسابباشندوتمامدرآمدهایحاصلازفروشکاالوخدماتآنعمومیکشورمی

(قانونمحاسباتعمومیکشوردرمورد01شودتاحسبموردطبقاحکامومقرراتقانونیمربوطهزینهشود.عدمرعایتمفادماده)می

 شود.هاییکهخالفمقرراتمذکورگشایشیافتهاست،تصرفغیرقانونیدراموالعمومیمحسوبمیحساب

موظفهایعاملحسباعالمبانکمرکزیوخزانهبانک افتتاحاندنسبتبهبستنحسابداریکلکشور هاییکهخالفمقرراتمذکور

 اند،اقدامکنند.شده
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بینیهاسودویژهپیشهاکهدربودجهکلکشوربرایآن(قانونمدیریتخدماتکشوریوبانک8هایدولتیموضوعماده)کلیهشرکت

داریباشند.بهخزانهصورتیکدوازدهمدرهرماهمیالحساببودجهمصوببهالحسابوسودسهامعلیشودموظفبهواریزمالیاتعلیمی

عوارضومالیاتبرصورتعلیشوددرصورتعدمواریزمالیاتوسودسهامدولتبهکلکشوراجازهدادهمی الحسابویکدوازدهم،

شرکتارزش هریکاز توسط کشور( مالیاتی امور سازمان اعالم اساس )بر بانکافزوده و دولتی آنهای حساب موجودی از نزدها، ها

هاوحسابهایشهرداریحسابدرآمدهایعمومیکشوروعوارضرابهحسابداریکلکشوربرداشتومالیاتوسودسهامرابهخزانه

تسویه بهناموزارتکشورحسبموردواریزنماید. مصوبحسابقطعیدولتبرمبنایصورتتمرکزوجوه و هایمالیحسابرسیشده

هامتعلقبهبخش(قانونمدیریتخدماتکشوریکهقسمتیازسهامآن8هایدولتیموضوعماده)مجمععمومیانجامخواهدشد.شرکت

باشند.وصولمبالغیادشدهتابعاحکامتناسبمیزانسهامبخشغیردولتی،مشمولپرداختوجوهموضوعاینمادهنمیغیردولتیاست،به

 واصالحاتبعدیآناست.1311هایمستقیممصوبسالمربوطومقرردرقانونمالیات

 -8ماده 

دستگاه )به ماده اجرائیموضوع می8های داده مدیریتخدماتکشوریاجازه قانون مجتمع( رفاهیو واحدهایخدماتیو هایشود،

هاهاودهیاریهایخصوصی،تعاونی،شهرداریفرهنگی،هنریومازادورزشیراازطریقبرگزاریمزایدهبهاشخاصصاحبصالحیتبخش

اولویتفدراسیون اماکنورزشیدرشرایطمساویبا اولویتبخشتعاونیدرشرایطبرابرودر ردهبا هایمقاومتبسیجوهایورزشی،

شهرستانیبههیئت استانداردهایبهرههایورزشیاستانیو کاربریو نظارتبر نماید. واگذار خدماتصورتاجاره رسانیاینبرداریو

همچنینرعایتحقوقمصرف بهمؤسساتو فیکننده قرارداد معادلوجوهعنوانبخشیاز اجرائیمربوطاست. دستگاه مابینبرعهده

شود،بهبینیمیصورتملییااستانیپیشایکهدرقوانینبودجهسنواتیبههزینه-هایدرآمدحاصلازاجرایاینمادهبراساسردیف

 شود.ریزیکشورهزینهنامهباسازمانمدیریتوبرنامهیابدتادرقالبمبادلهموافقتربطملییااستانیاختصاصمیهایاجرائیذیدستگاه

تعیینوواریزوجوهاجارهآیین نحوهتعیینبهابهدرآمدهایعمومینزدخزانهنامهاجرائیاینمادهشاملنحوهواگذاری، داریکلکشور،

وارائهخدماتبهمصرفصالحیتشرکت ها ریزیکشوربهپیشنهادوزارتاموراقتصادیوداراییوسازمانمدیریتوبرنامهکنندگانبا

 رسد.وزیرانمیتصویبهیئت
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 -7ماده 

شوددرصورتنیازبهتغییرمحلیاضرورتتبدیلها،اجازهدادهمیهادراستانهاومؤسساتدولتیملیوواحدهایتابعآنبهوزارتخانه

بهاحسن،درخواستتغییرکاربریاموالغیرمنقولخودراباهماهنگیوزارتاموراقتصادیوداراییوواحدهایتابعاستانیحسبموردبه

واصالحاتبعدیآندرهریکاز1381(قانونتأسیسشورایعالیشهرسازیومعماریایرانمصوب8دبیرخانهکمیسیونموضوعماده)

هایتوسعهشهریباتشخیصدبیرخانهکمیسیونمادهربطارسالکنند.کمیسیونموظفاستدرصورتعدممغایرتباطرحهایذیاستان

جوارورعایتضوابطقانونی،نسبتبهصدور(ظرفمدتیکماهپسازتاریختحویلدرخواست،بابررسیموقعیتمحلوامالکهم8)

 مجوزتغییرکاربریپسازدستورپرداختعوارضقانونیتوسطدستگاهاقدامومصوبهکمیسیونرابهدستگاهمتقاضیابالغنماید.

هایکشورواموراقتصادیودارایی،بارعملکردآنرابهوزارتخانهاندبرحسناجرایاینحکمنظارتوهرسهماهیکاستاندارانموظف

اندپسازهاموظفهاگزارشکنند.ایندستگاهریزیوتوسعهاستانهریکازاستانریزیکشوروشورایبرنامهسازمانمدیریتوبرنامه

داریکلکشورداریکلکشورواریزنمایند.خزانهفروشامالکمذکورازطریقمزایدهعمومی،وجوهحاصلهرابهدرآمدعمومینزدخزانه

ریزیکشور،معادلوجوهواریزشدهرادرنامهوابالغتخصیصازسویسازمانمدیریتوبرنامهمکلفاستیکهفتهپسازمبادلهموافقت

شدهبارعایتماده)ربطقراردهدتاصرفجایگزینیملکفروختهسقفاعتباراتمندرجدربودجهسنواتیدراختیاردستگاهاجرائیذی

 تماممصوبدرهمانشهرستانودرسقفدرآمدحاصلهنماید.اینیمههایسرمایههایتملکدارایی(اینقانونیاتکمیلطرح43

واصالحاتبعدیآناز1300(قانونساماندهیوحمایتازتولیدوعرضهمسکنمصوب0واگذاریمنازلسازمانیموضوعماده)  -تبصره 

 باشد.شمولاینحکممستثنیمی

 -6ماده 

برنامه و مدیریت سازمان میبه داده اجازه کشور ذیریزی اجرائی دستگاه پیشنهاد به بهشود پیشربط، تأمین ریالیمنظور پرداخت

هایهایتملکداراییجاییاعتباراتطرحکنند،نسبتبهجابههاییکهازمنابعتسهیالتتأمینمالیخارجی)فاینانس(استفادهمیطرح

 ربطاقدامنماید.%(اعتبارهرطرحدرهردستگاهودرقالبفصلذی37ایوکاهشتاسقفسیدرصد)سرمایه



 77 

 :0ضمائم 

قانون  الحاق برخی 

مواد به قانون تنظیم 

بخشی  از مقـررات 

 (0مـالی  دولـت)

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

 -9ماده 

پرداختوتجهیزنامهیاتأمیننقدینگیبرایپیشمنظورصدورضمانتشودبارعایتقوانینمربوطبهبهصندوقتوسعهملیاجازهدادهمی

هاییکهموفقبهصدورکاالیاخدماتفنیمهندسیشوندویاشرکتهایخارجیبرندهمیکارگاهپیمانکارانخصوصیایرانیکهدرمناقصه

 گذاریارزینماید.هایداخلوخارجسپردهشوند،دربانکمی

 -1ماده 

تصویبهیئتبهوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتاجازهدادهمی وزیراندرصدیازدرآمدهایحاصلازتکالیفمقرردرپروانهشودبا

هایخدماتعمومیاجباریوپایهبااولویتروستاییوشهرهایزیردههزارنفرجمعیتازکارورها)اپراتورها(راجهتتحققاهدافوبرنامه

هزینهودرصورتلزومبااستفادهازمشارکتاپراتورهابهمصرف-صورتدرآمدشدهدرقوانینبودجهسنواتیبهبینیهایپیشمحلردیف

منظورتحققاهدافاینمادهوتوسعهبخشارتباطاتوفناوریاطالعاتوتحققدولتالکترونیک،بهوزارتخانهمذکوراجازهدادهبرساند.به

 هایفنیواعتباریهزینهکند.ایوکمکهایتوسعهنامهمتبادلهدرطرحشودمنابعیادشدهرابراساسمفادموافقتمی

 -18ماده 

هایشودکهپروژهجزنهادهایعمومیغیردولتیاجازهدادهمی(قانونمدیریتخدماتکشوریبه8هایاجرائیموضوعماده)بهدستگاه

براساسآیینتمامدولتیمندرجدرقوانینبودجهسنواتیویامصوبشورایبرنامهنیمه نامهاجرائیکهبهریزیوتوسعهاستانخودرا

 رسد،بااستفادهازمشارکتخیرینتکمیلنمایند.وزیرانمیریزیکشوربهتصویبهیئتپیشنهادسازمانمدیریتوبرنامه

 -11ماده 

پژوهشیموظفهایامنایدانشگاههیئت مؤسساتآموزشعالیو و بهها مصوباتخود در ضمنبهرهگونهاند تا کنند ازایعمل گیری

هاومؤسساتپژوهشیوآموزشی،تمامیتعهداتقانونیدرسقفمنابعدراختیارتأمینگرددوازهایدراختیاردانشگاهامکاناتوظرفیت

 ایجادتعهدمازادبرمنابعابالغیجلوگیریبهعملآید.
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 -10ماده 

کهطبققوانینبودجهسنواتیدرربطاجازهدادهمیهایتابعهذیهاینفتونیروازطریقشرکتبههریکازوزارتخانه شودمبلغیرا

گردد،اخذوصرفاًجهتبیمهخساراتمالیوجانیاعمازفوتونقصعضووقبوضگازوبرقبرایهرواحدمسکونیوتجاریتعیینمی

سوزیومسمومیتمشترکانشهریوروستاییوسکونتگاهیعشایریگازوبرقازطریقهایپزشکیناشیازانفجار،آتشجبرانهزینه

 هایبیمهبابرگزاریمناقصهاقدامکنند.شرکت

 -19ماده 

دارالقرآنفضاهایاصلیمساجد،حسینیه مؤسساتقرآنی، حوزهها، امامزادهها، گلزارهایشهدا، خانههایعلمیه، وها، هایعالمروستاها

باشند.اینحکمهایدینیمصرحدرقانوناساسیازپرداختهزینهمصارفماهانهآب،فاضالب،برقوگازمعافمیاماکنمذهبیاقلیت

 هانیست.شاملاماکنتجاریوابستهبهآن

 شود.کنندهخدماتموضوعاینمادهتأمینمیهایارائهاعتباراتمواردمذکوردرقوانینبودجهسنواتیجهتپرداختبهدستگاه

 -10ماده 

سازمانزندان میبه داده اجازه تربیتیکشور اقداماتتأمینیو و میها مرخصیاعزام به زندانیانیکه زندانشود، در یا هایباز،شوند

مؤسساتصنعتی،کشاورزیوخدماتیاشتاغالدارندومحاکومانواجدشرایطراتحتنظارتومراقبتالکترونیکیقراردهد.برخورداری

هایمندرجدرقانونآییندادرسیکیفریزندانیانازامتیازمذکورونیزصدورحکمنظارتومراقبتالکترونیکیعالوهبرسپردنتأمین

هایکنندگانازمحلودیعهمنوطبهتودیعوثیقهبابتتجهیزاتمربوطاست.خساراتاحتمالیواردهبهتجهیزاتمذکورازناحیهاستفاده

کنندهاخذووزیرانتعیینوتوسطسازمانمذکورازاستفادهشود.تعرفهاستفادهازتجهیزاتمذکورهرسالتوسطهیئتمأخوذهتأمینمی

 گردد.داریکلکشورواریزمیحسابدرآمدعمومینزدخزانهبه

 -18ماده 

اختیارمحکومٌ اموالمنقولوغیرمنقولدر استرداد محکومیتیا با رابطه ازمحاکمحقوقیدر اجرایاحکامصادره در بهاحکامصادره

رعایتکلیهمهلت پرداختبدهینیروهایمسلحبا محلحسابمربوطبهاعتبار از هایمعوقنیروهایمسلحموضوعهایقانونیمقرر،
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کفایتموجودیحسابمذکور،ستادکلنیروهایمسلحمکلفباشد.درصورتعدمقانونبودجهقابلبرداشتمی111177-8اعتبارردیف

 وپنجروزپسازابالغنسبتبهمعرفیاموالیاحسابجایگزیناقدامکند.استظرفمدتچهل

علیهاصلیهایمحکومٌبهازمحلسایرحسابتواندنسبتبهتوقیفوبرداشتمحکومٌپسازانقضایمهلتفوقمرجعقضائیمی  -تبصره 

 اقدامنماید.

 -17ماده 

طرح هریکاز درصد)هایسرمایههایتملکداراییافزایشاعتبار معادلده محلصرفه17ایتا از اعتباراتهزینه%( ایهرجوییدر

ربطوتأییدسازمانهایذیهاودارندگانردیفمنوطبهپیشنهاددستگاهدستگاهمجازاست.اعمالاینحکمدرمورداعتباراتدستگاه

 ریزیکشوردرسقفکلاعتباراتطرحاست.مدیریتوبرنامه

هایعمرانیکهعملیاتاجرائیآنپایاننیافته،هاوپروژهایآندستهازطرحهایسرمایهماندهوجوهمصرفنشدهاعتباراتتملکدارایی

 هایبعدمنتقلشودتابهمصرفهمانطرحوپروژهبرسد.تواندبادرجدربودجهبهسالدرپایانهرسالمالیپسازواریزبهخزانهمی

 -16ماده 

ایاستانیبرابرنصابمعامالتمتوسطساالنهاصالحهایسرمایههایتملکداراییهادرموردطرحسقفریالیدراختیارشورایفنیاستان

 شود.می

 -19ماده 

طرحبه اجرای در شرکت برای خیرین تشویق تملکداراییمنظور سرمایههای دستگاههای به طرحای، مجری اجرائی تملکهای های

ایاستانیمصوبشورایسرمایههایهایتملکدارایی(قوانینبودجهسنواتیوطرح1ایمندرجدرپیوستشماره)هایسرمایهدارایی

توسعهاستانبرنامه میریزیو اجازهداده اعتباراتتملکداراییها بخشیاز تمامیا برایتأمینسودوهایسرمایهشود، ایهرطرحرا

ربطمنظوراجرایهمانطرحدراختیاردستگاهاجرائیذیکارمزدتسهیالتدریافتیخیرینازشبکهبانکیومؤسساتمالیواعتباریکهبه

ریزیشودوسازمانمدیریتوبرنامهمنظورنمایند.تسهیالتاعطائی،توسطخیرینتضمینمیقطعیهزینهبهوگیرد،پرداختقرارمی

درلوایحماندهطرحکشورموظفاستبرایبازپرداختسودوکارمزدتسهیالتباقی بودجههایخاتمهیافته،ردیفاعتباریمشخصیرا

 بینیکند.سنواتیپیش
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ها،پذیرشخیرینمتقاضیمشارکت،سازوکارهایرسانیدستگاهاجرائیدرموردطرحنامهاجرائیاینمادهمشتملبرچگونگیاطالعآیین

بهپیشنهادسازمانمدیریتوواریزتسهیالتدریافتیتوسطخیرینومصرفآن توسطدستگاهاجرائیبرایپرداختبهپیمانکاران، ها

 رسد.وزیرانمیریزیکشوربهتصویبهیئتبرنامه

 -11ماده 

فعالیتمعاونت شورایتخصصیتوسعه فناوریریاستجمهوریو علمیو و خانواده و زناان امور انقالبهای قرآنیشورایعالی های

سیاستفرهنگیمجازندفعالیت راستایتحققاهدافو در ازطریقدستگاههایاجرائیخودرا چهارچوبهایموردنظر هایاجرائیدر

شدهمربوطبهخوددرقوانینبودجهسنواتیبهانجامرسانند.شورایتوسعهفرهنگقرآنیوبینیمابینازمحلاعتباراتپیشنامهفیتفاهم

باربهمجلسشورایربطاخذوهرششماهیکهایاجرائیذیاندگزارشعملکرداینمادهراازدستگاهمعاونتامورزنانوخانوادهموظف

 اسالمیتقدیمکنند.

 -08ماده 

گذاراناعمازداخلیوخارجی،آبشدهازسرمایهشود،خریدآباستحصالیوپسابتصفیههایتابعاجازهدادهمیبهوزارتنیرووشرکت

هایانتقالآبتوسطبخشغیردولتیراحسبموردباقیمتتوافقییاباهایمصرفوهزینهداراندربخشجوییحقآبهمازادناشیازصرفه

 پرداختیارانهبراساسدستورالعملمصوبشورایاقتصاد،تضمینکنند.

 -01ماده 

سازیفرآیندتوزیعکاالوخدمات،دولتمکلفوریشبکهتوزیعوشفافمنظورتنظیممناسببازار،افزایشسطحرقابت،ارتقایبهرهبه

گذاریرابهکاالهاوخدماتعمومیوانحصاریو(قانوناساسی،قیمت22هایکلیاصلچهلوچهارم)استبارعایتقانوناجرایسیاست

 ایوضروریمحدودکند.کاالهایاساسییارانه

دستورالعملنحوهتعیینکاالهایاساسی،انحصاریوخدماتعمومیوفهرستوقیمتاینکاالهاوخدماتبهپیشنهادکارگروهی-تبصره 

ریزیهایصنعت،معدنوتجارت،جهادکشاورزی،اموراقتصادیودارایی،نیرو،سازمانمدیریتوبرنامهمتشکلازنمایندگانوزارتخانه

 رسد.ربطبهتصویبشورایاقتصادمیکشوروحسبموردوزارتخانهذی
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هایآموزشیوپژوهشیبااطالعهاومؤسساتآموزشعالیوپژوهشیشاغلدرسمتعلمیآموزشیوپژوهشیدانشگاهاعضایهیئت

بنیان،مشمولقانونراجعبهمنعمداخلههایدانشمدیرهشرکتالشراکهوعضویتدرهیئتمدیریتدانشگاهبرایداشتنسهامیاسهم

 نیستند.1330وزراونمایندگانمجلسینوکارمنداندرمعامالتدولتیوکشوریمصوب

 - 09ماده 

 پذیراست:ایجدیددرلوایحبودجهسنواتیبارعایتمواردزیرامکانهایسرمایههایتملکداراییپیشنهادطرح

وبودجهمصوب(قانونبرنامه43(و)44ایجدیدبارعایتمواد)هایسرمایهداراییتملکهایعناوین،اهدافکمّیواعتباراتطرح-الف 

اجرایسیاست1381 رعایتقانوننحوه و22هایکلیاصلچهلوچهارم)و اساسگزارشتوجیهیفنی)حجمکار قانوناساسیبر )

محیطیورعایتپدافندغیرعاملازسویمشاورودستگاهاجرائیپسازتأییدسازمانمدیریتوزمانبندیاجرا(،اقتصادی،مالیوزیست

گردد،بهتفکیکهایموردنظربرایاولینباردرالیحهبودجهساالنهمنظورمیباروبهقیمتثابتسالیکهطرحریزیکشوربراییکبرنامه

 رسد.هایبعدبهتصویبمجلسشورایاسالمیمیهایتوسعهوسالهایبرنامهسال

ایراپسازتأییدشورایتملکداراییسرمایههایمحیطیالزمبرایطرحزیستموظفاستضوابطزیستسازمانحفاظتمحیط-تبصره 

محیط حفاظت الزمعالی از بعد ماه شش طی برنامهزیست و مدیریت سازمان به قانون، این شدن بهاالجرا ابالغ جهت کشور ریزی

ایخوداعالمهایسرمایههایتملکداراییمنظوررعایتمفادآندرطراحیطرحهایمهندسینمشاوربههایاجرائیوشرکتدستگاه

 نماید.

ایمشتملبراهدافطرح،شرحعملیات،اعتباراتمصوب،پیشرفتفیزیکیهایسرمایهداراییهایتملکهایطرحنامهمبادلهموافقت-ب 

هابرایدوراناجرامعتبرومالکعملنامهپذیرد.اینموافقتهایتوسعهانجاممیباردردورانبرنامهومشخصاتفنیموردنیازفقطیک

 شود.هانیزدرجمینامهخواهدبود.اطالعاتضروریدرخصوصمواردفوقدراصالحیهموافقت

اعمالضرایبتعدیلهایباقیایبرایسالهایسرمایههایتملکداراییاعتباراتموردنیازطرح-تبصره  ماندهاجرایطرحدربرنامهبا

 شود.ریزیکشورمنظورمیمحتملمحاسبهوتوسطسازمانمدیریتوبرنامه
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شوند،جنبهاصالحیداشتهونبایدهاباقوانینبودجهسنواتیمبادلهمیهاییکهبرایانطباقمیزاناعتباراتساالنهطرحنامهموافقت-ج 

موارداستثناءکهمنجربهتغییرحجمعملیاتیاتعدادپروژهموجبافزایشاهدافوتعدادپروژه شوندباپیشنهادهامیهایطرحشوند.

 وزیرانبارعایتمفادبند)الف(اینمادهبالمانعاست.ریزیکشوروتصویبهیئتربطوتأییدسازمانمدیریتوبرنامهدستگاهاجرائیذی

ایمحرمانهوبخشدفاعتابعدستورالعملیاستکهبهپیشنهادوزارتدفاعهایسرمایههایتملکداراییهایطرحنامهمبادلهموافقت-د 

 رسد.وزیرانمیریزیکشوربهتأییدهیئتوپشتیبانینیروهایمسلحوسازمانمدیریتوبرنامه

شود،هاییکهازمنابععمومیتأمینمالیمیهایتوجیهیطرحایازگزارشریزیکشورموظفاستخالصهسازمانمدیریتوبرنامه-ه

رسانیخوددردسترسعمومکارشناسانوهایدفاعیوامنیتیرایکسالپسازتصویبازطریقپایگاهمجازیاطالعاستثنایطرحبه

 پژوهشگرانقراردهد.

بینیاعتبارریزیکشور،منوطبهپیشایجدیددرهرفصلتوسطسازمانمدیریتوبرنامههایسرمایههایتملکداراییتصویبطرح-و

برایطرح استبهکامل مزبور مدتطوریهای به موردنیاز اعتبار نسبتکل از اجرایطرحجدید اول سال اعتبار طرحکه اجرای زمان

 )برحسبسال(کمترنشود.

وبودجهوهایاقتصادیوبرنامهریزیکشورموظفاستهرسالهگزارشعملکرداینمادهرابهکمیسیونسازمانمدیریتوبرنامه-تبصره 

 محاسباتمجلسشورایاسالمیارائهکند.

 -00ماده 

اجرای-الف  در پرداخت و تعهد دستگاهنامهموافقتتخصیصاعتبار، با متبادله وهای عملیات رعایتشرح به مشروط اجرائی، های

شود،خواهدبود.شروطیادشدهنبایدمغایرقانونریزیکشوردرجمینامهکهتوسطسازمانمدیریتوبرنامههایموضوعموافقتفعالیت

 باشد.

آنبخشاز-ب  واگذارشود، محلیبهمحلدیگر از یا دیگر دستگاهیبهدستگاه اختیاراتاز درطولاجرایبودجهوظایفو هرگاه

پیشنهادسازمانمدیریتواعتباراتهزینه با هزینهکردآنتوسطدستگاهموضوعیتندارد توجهبهواگذاریوظایف، کهبا ایدستگاه

 شود.هایدیگرحسبموردواگذارمیهایادستگاهوزیرانبهاستانریزیکشوروتصویبهیئتبرنامه
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هایاجرائیموضوعاالجرایثبتیودفاتراسنادرسمیوسایرمراجعقضائیعلیهدستگاههاواوراقالزمدرمورداحکامقطعیدادگاه-ج 

بهدولتوعدمتأمینهایمذکورظرفمهلتمقرردرقانوننحوهپرداختمحکومٌ(قانونمدیریتخدماتکشوری،چنانچهدستگاه8ماده)

به1318وتوقیفاموالدولتیمصوب بههردلیلازاجرایحکمخودداریکنند،مرجعقضائییاثبتییادشدهبایدمراتبراجهتاجرا

هایبهرابدونرعایتمحدودیتریزیکشوراعالمکندوسازمانمذکورموظفاستظرفمدتسهماه،محکومٌسازمانمدیریتوبرنامه

بهمحکومٌایوهزینههایسرمایهجاییدربودجهتملکداراییجابه لهیااجرایاحکامایازبودجهسنواتیدستگاهمربوطکسرومستقیماً

 دادگاهیاسایرمراجعقضائیوثبتیمربوطپرداختکند.

  - 08ماده 

و)2هایدولتیموضوعمواد)شرکت قانونمدیریتخدماتکشوریکهفهرستآن8( توسطهیئت( مکلفوزیرانتعیینمیها اندشود،

هایتوسعهازطریقسازمانحسابرسیویامؤسساتحسابرسیعضوجامعهحسابدارانرسمیایرانهایبرنامهباردرطولسالحداقلیک

هایمالی،نسبتبهانجامهاوافزایشقابلیتاعتمادگزارشحسبمورددرجهتافزایشصرفهاقتصادی،کاراییواثربخشیفعالیتشرکت

 هامسؤولیتاجرایاینمادهرابرعهدهدارند.مدیرهاینشرکتحسابرسیعملیاتیوارائهآنبهمجمععمومیاقدامکنند.هیئت

 شوند.باشند،ازشمولاینمادهمستثنیمیبندیمیوزیراندارایطبقههاییکهبراساسمصوبههیئتشرکت- 1تبصره 

االجراشدناینسازمانحسابرسیمکلفاستچهارچوبواستانداردهایحسابرسیعملیاتیراظرفمدتششماهپسازالزم-  0تبصره 

 قانونتهیهوابالغنماید.

 - 07ماده 

هایمالیخودرابراندصورتهایاجرائیدرموارداستفادهازبودجهعمومیدولت،مکلفها،مؤسساتدولتیوسایردستگاهوزارتخانه-  1

)تدوین کشور بخشعمومی حسابداری چهارچوبدستورالعملاساساستانداردهای در حسابرسی( سازمان توسط حسابداریشده های

 وزارتاموراقتصادیودارایی)برمبنایحسابداریتعهدی(تهیهنمایند.

نامهاجرائیاستکهبهپیشنهادوزارتبندیاجرایکاملحسابداریتعهدی)حداکثرظرفمدتسهسال(طبقآییننحوهوزمان-تبصره 

 رسد.وزیرانمیریزیکشورودیوانمحاسباتکشوربهتصویبهیئتاموراقتصادیودارایی،سازمانمدیریتوبرنامه
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باتوجهبهمحاسبههزینهتمامدراجرایبودجه-  0 هاواقداماتوتخصیصاعتباراتبرایناساس،شدهفعالیتریزیبرمبنایعملکرد،

هانظیردیونبالمحل،تعهداتزائدبراعتبار،هایپستای،مخابراتیوسایرهزینهایجادهرگونهبدهیبابتحقاشتراکبرق،آب،هازینه

 بازپرداختتعهداتارزیممنوعاست.

فعالیت-  9 یکاز هر ذیلبرنامهافزایشاعتبار در شده فعالیتهایمنظور محلکاهشسایر اجرائیاز برنامه،هایدستگاه هایهمان

برنامه اعتبارات سرجمع در آنکه بر )مشروط درصد سی میزان به حداکثر نشود حاصل تغییر دستگاه آن چهارچوب37های در )%

(قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتمجاز00هابارعایتماده)ایبرنامههایمتبادلهمجازاست.افزایشاعتباراتهزینهنامهموافقت

 باشد.پذیرمیهانیزبرهماناساسامکاناستوافزایشوکاهشاعتبارفعالیتیافعالیت

شودبارعایتمقرراتقانونیمربوطازمحلمنابعوصولیبودجهداریکلکشور(اجازهدادهمیبهوزارتاموراقتصادیودارایی)خزانه-  0

ماهسالبعدودرداریواریزشدهاست،حداکثرتاپایانفروردینهایمربوطدرخزانهعمومیدولتکهتاپایاناسفندماههرسالبهحساب

)سقفتخصیص ماده بند)و( رعایتمفاد با پایانسالمالیمربوطکه پنج442هایابالغیتا قانونبرنامه جمهوری( پنجمتوسعه ساله

واصالحاتبعدیآنصورتگرفته،نسبتبهتأمینو1381وبودجهکشورمصوب(قانونبرنامه37وماده)1821721300اسالمیایرانمصوب

ای)اعمازمحلدرآمداختصاصییاهایسرمایهربطبابتاعتباراتمصوبتملکداراییهایاجرائیذیپرداختدرخواستوجهدستگاه

 عمومی(اقدامکند.

ماده-تبصره  )در مواد اصالح قانون )13واحده و مصوب12( محاسباتعمومیکشور قانون اعتبارات»عبارت1821421300( مورد در

پایانسالمالیواعتباراتتملکداراییهزینه پایانفروردینهایسرمایهایتا اختیارماهسالبعدتوسطخزانهایتا داریکلکشوردر

هایحسابیدستگاهداریکلکشوردراختیارذیوتاپایانسالمالیتوسطخزانه»جایگزینعبارت»هایاجرائیقرارگرفتهباشنددستگاه

 شود.می»ربطقرارگرفتهباشنداجرائیذی

کنندهمنابع،صاحبهایاجرائیوصولداریکلکشورمحسوبشدهودستگاههایدریافتمنابععمومیدولت،حسابخزانهحساب-  8

داریکلکشوردرمرکزوخزانهمعینهاییادشدهبهعهدهصاحبانامضاهایمجازخزانهشوند.حقبرداشتازحسابحسابتلقینمی

هایهایپرداختدستگاههاییادشدهراندارد.برداشتازحسابباشدوهیچمرجعدیگریحقبرداشتازحسابهامیاستاندراستان

 پذیراست.امکان182021318بهدولتوعدمتأمینوتوقیفاموالدولتیمصوباجرائیبارعایتقانوننحوهپرداختمحکومٌ
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  - 06ماده 

 شوداقداماتزیررابهعملآورد:بهدولتاجازهدادهمی

برداریدرقالبقراردادهاوشرایطموردشدهوآمادهبهرهتماموتکمیلایجدیدونیمههایسرمایههایتملکداراییواگذاریطرح-الف 

بردارییاخریدخدماتدرمدتقراردادباهایبهرهتصویبشورایاقتصادباتعییننحوهتأمینمالیدورهساخت)فاینانس(،پرداختهزینه

 رعایتاستانداردهایاجرایکیفیتخدماتونهایتاًواگذاریطرحپسازدورهقراردادبهبخشغیردولتیباحفظکاربری

طرح-ب  تملکداراییواگذاری سرمایههای نیمههای تکمیلای و خدماتآنتمام که قابلشده استها بخشغیردولتی توسط عرضه

 صورتنقدواقساطبهبخشغیردولتیباحفظکاربریبه

واگذاریونیزاموالمنقولوغیرمنقولوایقابلهایسرمایههایتملکداراییبرداریطرحبرداریویابهرهواگذاریمالکیت،حقبهره-ج 

 حقوقمالیمازادبرنیازدولتباحفظکاربری

داریکلکشوروازمحلردیفخاصیکهبرایاینمنظوردردرآمددولتناشیازاجرایاحکاماینمادهپسازواریزبهخزانه-  1تبصره 

ایدرقالبتسهیالتووجوههایسرمایههایتملکداراییهایمربوطبهطرحشودونیزاعتبارردیفبینیمیقوانینبودجهسنواتیپیش

هایتملکهایتأمینمالیموردتصویبشورایاقتصادبهطرحادارهشدهشاملیارانه،سودوکارمزدویاتسهیالتوکمکوسایرروش

نامهمتبادلهباسازمانمدیریتوایواموالغیرمنقولدرقالبموافقتایویاتبدیلبهاحسننمودنتجهیزاتسرمایههایسرمایهدارایی

 ریزیکشورقابلاختصاصاست.برنامه

 شودومشمولپرداختمالیاتبردرآمدنیست.هایبالعوضموضوعاینماده،درآمداشخاصتلقینمیکمک- 0تبصره 

 - 09ماده 

)-الف  ماده قانونالحاقموادیبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت)4در بعدازعبارت182021302(مصوب1( هایشرکت»،

برایاجرایطرحوشرکت»عبارت»دولتی هایعمرانیدولتیوگشایشاعتباراتاسنادیهایآبوفاضالبوتوزیعبرقاستانیصرفاً

 شود.اضافهمی»ریالی
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گردانخزانههایاجرائیومواردضرورییاازمحلتنخواههرگونهپرداختتوسطخزانهازجملهپرداختحقوقومزایایمستمردستگاه-ب 

 مجازاست.1381وبودجهمصوب(قانونبرنامه37بارعایتسازوکارموضوعماده)

بانکشرکت-ج  و دولتی )های ماده موضوع آن8های برای کشور کل بودجه در که کشوری خدمات مدیریت قانون ویژه( سود ها

مکلفبینیپیش است، درصد)شده پیش87اندحداقلپنجاه سود )بینی%( ماده سازوکار هرسالبا را اینقانونبه2شده حسابدرآمد(

تناسبمیزانسهامبخشغیردولتی،هامتعلقبهبخشغیردولتیاست،بههایدولتیکهقسمتیازسهامآنعمومیواریزنمایند.شرکت

%(سودابرازی)سودویژه(مذکوربایدتوسط87ازپنجاهدرصد)باشندوسهمبخشغیردولتیمشمولپرداختوجوهموضوعاینبندنمی

وصولمبلغیادشدهتابعاحکاممربوطومقرردرقانونمالیاتهایدولتیذیشرکت هایربطبهسهامدارانبخشیادشدهپرداختشود.

 واصالحاتبعدیآناست.1311مستقیممصوب

هایمندرجدرجداولقوانینبودجهسنواتیهاوسایراعتباراتوردیفایومالیوکمکهایسرمایهایوتملکداراییاعتباراتهزینه-د 

بهشرحعناوینوارقامجداولمذکورفقطدرحدودوصولیدرآمدهاوسایرمنابععمومیبهشرحعناوینوارقاممندرجدرجداولمربوط

ریزیکشورودرحدودابالغوتخصیصاعتبارازهایمتبادلهدستگاهباسازمانمدیریتوبرنامهنامهقوانینیادشدهبراساسمفادموافقت

 قابلتعهد،پرداختوهزینهاست.1381وبودجهمصوب(قانونبرنامه37سویسازمانمذکور،بارعایتسازوکارموضوعماده)

(قانونمحاسباتعمومیکشوربدونرعایتسقف07انجامهرگونهتعهدوپرداختدراجرایقوانینومقرراتمختلفازجملهماده)-ه

 هایمتبادله،ممنوعاست.نامههایتخصیصونیزشرحعملیاتموافقتاعتباراتمصوبوالزاماتقانوندرخصوصمحدودیت

هایدولاتیزیاندهکهاندتاپایانتیرماههرسال،شرکتریزیکشورووزارتاموراقتصادیوداراییموظفسازمانمدیریتوبرنامه   -و

باهایزیاندهوزیرانگزارشنمایند.درموردسایرشرکتهادربخشدولتیبهدالیلقانونیضرورتداردرااحصاءوبههیئتادامهفعالیتآن

ریزیکشوروبااستفادهازاختیارهایقانونیدولتدرقالبواگذاریسهامیاانحاللشرکتوواگذاریپیشنهادسازمانمدیریتوبرنامه

 شود.ماندهاقداممیاموالباقی
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 اندمواردزیررارعایتکنند:هایاجرائیدرایجادهرگونهتعهدوپرداختوجهازمحلاعتباراتعمومیموظفدستگاه-ز

 هابهبخشغیردولتینسبتبههزینهمستقیماعتباراتعمومیاولویتواگذاریامور،وظایف،مدیریتوتصدی- 1

 هایپرداختوکمکبالعوضهایفنیواعتباریووجوهادارهشدهنسبتبهروشاولویتشیوهپرداختتسهیالتنظیرکمک- 0

هایمباشرهایاجرائیازجملهدستگاهایجادوتحمیلهرگونهبارمالیمازادبرارقاممندرجدرقوانینبودجهسنواتی،توسطدستگاه-ح 

یارانهنهادهدولتدرمواردمختلفازقبیلخریدتضمینیوهزینه تنظیمبازار، تفاوتقیمت، هاوغیرآن،هایتبعیخرید،جبرانزیان،

شود،ممنوعاست.مسؤولیتاجرایاینکهازاعتباراتعمومیاستفادهمیایفایتعهداتخاص،کاالهایاساسی،جایزهصادراتیومانندآن

تعهدزائدبر تخلفازاینحکموسایرموارد، حکمبرعهدهباالترینمقامدستگاهاجرائیویامقاماتمجازومدیرانمالیمربوطاست.

 شود.اعتبارمحسوبومشمولمجازاتمربوطمی

 -ط 

%(ازمحلکاهشاعتباراتسایر17ایمندرجدرقوانینبودجهسنواتیحداکثردهدرصد)هایسرمایههایتملکداراییاعتبارطرح-  1

افزایشاستوعواملریزیکشورودرقالبسقفاعتبارکلطرحقابلهایمندرجدرقوانینمذکورباتأییدسازمانمدیریتوبرنامهطرح

 شوند.انتخابمی1381وبودجهمصوب(قانونبرنامه44هایمذکوربارعایتماده)اجرائیطرح

%(از17ایمندرجدرقوانینبودجهسنواتیحداکثردهدرصد)هایمالیوهزینههایمتفرقه،تملکداراییاعتباراتهریکازردیف-  0

ریزیکشوردرسقفایتوسطسازمانمدیریتوبرنامههایمالیوهزینههایمتفرقه،اعتبارتملکداراییمحلکاهشاعتباراتسایرردیف

 افزایشاست.بودجهسنواتیکلکشورقابل

%(ازاعتبارات1یافتهبودجهعمومیدولت،حداکثریکدرصد)واختصاصیتخصیصای%(ازاعتباراتهزینه827حداکثرنیمدرصد)-  9

هایشرکتهایهزینه%(ازمجموع4827وپنجصدمدرصد)یافتهبودجهعمومیدولت،حداکثربیستایتخصیصهایسرمایهتملکدارایی

ایواختصاصی%(ازاعتباراتهزینه87هایدولتیوپنجاهدرصد)ایشرکتهایسرمایه%(ازمجموعهزینه827دولتی،حداکثرنیمدرصد)

پژوهشتخصیص فناوریو و برنامهیافتهتوسعهعلوم تأییدسازمانمدیریتو رعایتقانونهایکاربردیبا به بدونالزام و ریزیکشور

موجبقانونازرعایتقانوننحوههزینهکردناعتباراتیکهبه»محاسباتعمومیکشوروسایرقوانینومقرراتعمومیکشوروبارعایت

 شود.هزینهمی»1312قانونمحاسباتعمومیوسایرمقرراتعمومیدولتمستثنیهستندمصوب
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پژوهش-تبصره  فناوریو واولویتهایکاربردیدرچهارچوبسیاستاعتباراتموضوعتوسعهعلومو هاینقشهجامععلمیکشورها

 شود.هزینهمی

ای،اندتاپایاناردیبهشتهرسالبراساساعتبارابالغیاعمازهزینههایاجرائیدارایردیفدرقوانینبودجهسنواتیموظفدستگاه-ی 

هایتوسعهوقوانینبودجهنامهمربوطرابراساسالزاماتقوانینبرنامهایجدید،متنپیشنهادیموافقتهایسرمایهمالیوتملکدارایی

شرایطودستورالعملسنواتیوسایرقوانینومقرراتمربوطدرچهارچوبفرم ریزیکشورارائههایابالغیسازمانمدیریتوبرنامهها،

برنامه سازمانمدیریتو امضاینمایند. نسبتبه روز ظرفمدتپانزده متنپیشنهادی، صورتموافقتبا موظفاستدر ریزیکشور

نامهنامهوابالغآناقدامنمایدودرصورتعدمموافقتبامتنپیشنهادی،ظرفمدتپانزدهروزنسبتبهاصالحوابالغموافقتموافقت

 کهمغایرقانوننباشد،اقدامکند.نحویاالجرااست،بهنهائیکهالزم

هایعلوم،هاومؤسساتآموزشعالیوپژوهشیکهدارایمجوزازشورایگسترشآموزشعالیوزارتخانهدرخصوصدانشگاه-تبصره 

درمانوآموزشپزشکیوسایرمراجعقانونیذی برایاعتباراتهزینهربطمیتحقیقاتوفناوریوبهداشت، بودجهتفصیلیباشند، ای،

 باشد.امناء،مالکعملمیموردتأییدهیئت

طرحبه-ک  ارزیموردنیاز تأمینمنابع زیستمنظور مالیو اقتصادی، فنی، شرکتهایدارایتوجیه دادهمحیطیبه هایدولتیاجازه

شوددرحدودارقاممقرردرقوانینبودجهسنواتیحسبموردنسبتبهصدوراوراقصکوکویااوراقمشارکتارزیدربازارهایمالیمی

هایتوسعهاقدامکنند.صدوراوراقیادشدهمنوطبهتأییدداخلیوخارجیبارعایتضوابطبانکمرکزیودرسقفمقرردرقوانینبرنامه

هایمربوطاست.صدورریزیکشوربودهوبازپرداختوتضمیناصلوسودایناوراقباشرکتبانکیادشدهوسازمانمدیریتوبرنامه

(قانونتنظیم00باسودتشویقیمنوطبهتأییدشورایپولواعتباراست.دراجرایاینبندرعایتماده)اوراقمشارکتیاصکوکاسالمی

 بخشیازمقرراتمالیدولتالزامیاست.

زمانسررسیدبههردلیلینتواندتعهداتسررسیدشدهخودرا-تبصره  استدر بهفروشرسانده را چنانچهشرکتیکهاوراقمذکور

ازحسابتمرکزوجوهدرآمدیآنشرکتنزدخودبرداشتوتعهداتبپردازد،خزانه داریکلکشورمجازاستمعادلتعهداتمذکوررا

 سررسیدشدهراپرداختکند.
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شوداعتباراتیکهدرپیوستقوانینبودجهسنواتیهایدولتیاجازهدادهمیهایاجرائیاعمازمؤسساتدولتیوشرکتبهدستگاه-ل 

توسعهفعالیتبخشمنظورتحققاهدافسرمایهبه منابعداخلیتحتبرنامهگذاریو یا محلبودجهعمومیو تعاونیاز هایخصوصیو

برایپرداختتسهیالتتلفیقیویارانهبینیهایفنیواعتباریپیشکمک صورتوجوهادارهشدهازطریقسودتسهیالتبهشدهاست،

نامهاجرائیاینبندمشتملبرچهارچوبایدولتیقراردهند.آیینهایحمایتیوتوسعههایعاملوصندوققراردادعاملیتدراختیاربانک

صندوق منابعبانکیو تجهیز نحوه قالبیارانهسودو میزانحمایتدر شرایطتسهیالتو پیشنهادقراردادعاملیت، با اشاره هایمورد

 رسد.وزیرانمیریزیکشورووزارتاموراقتصادیوداراییبهتصویبهیئتمشترکسازمانمدیریتوبرنامه

دیدهازحوادثغیرمترقبهآگاهی،پیشگیری،امدادرسانی،بازسازیونوسازیمناطقآسیبمنظورپیششودبهبهدولتاجازهدادهمی-م 

هایهایفراگیرمحصوالتکشاورزیوبیماریسوزی،گردوغبار،پیشرویآبدریا،آفتازجملهسیل،زلزله،سرمازدگی،تگرگ،طوفان،آتش

حیاتهمه دامیو مدیریتخشکگیرانسانیو تنخواهوحشو )سالی، مقرراتمالیدولت17گردانموضوعماده قانونتنظیمبخشیاز )

رابهدودرصد)1300(قانونتشکیلسازمانمدیریتبحرانکشورمصوب14%(واعتباراتموضوعماده)3رابهسهدرصد)1307مصوب

برنامه4 تأییدسازمانمدیریتو و پیشنهادوزارتکشور با اعتباراتمذکور افزایشدهد. تصویب%( و روز( )ظرفمدتده ریزیکشور

شودبخشیازاعتباراتمذکوربهترتیبومیزانیکهدرقوانینبودجهسنواتیتعیینمی1308وزیرانقابلهزینهاست.ازابتدایسالهیئت

یابدتادراحمرووزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیاختصاصمیایبهجمعیتهاللهایسرمایهایوتملکداراییصورتهزینهبه

 جهتآمادگیومقابلهباحوادثوسوانحهزینهگردد.

بخشنامهنامهتصویب-ن  دستورالعملها، و طبقهها حقوقیو جداول ضرایب، تغییر تشکیالت، تغییر افزایشمبنایها، و مشاغل بندی

هاومؤسساتآموزشعالیکهمتضمنبارمالیبرایامنایدانشگاهکارگیرینیروومصوباتهیئتحقوقی،اعطایمجوزهرنوعاستخداموبه

طرحوتصویبواجرااستکهبارمالیناشیازآندرگذشتههایاجرائیباشد،درصورتیقابلهایبازنشستگیودستگاهدولتوصندوق

ربطتأمینشدهباشد.اقدامدستگاهاجرائیبرخالفاینحکم،تعهدمحاسبهودرقانونبودجهکلکشوریامنابعداخلیدستگاهاجرائیذی

 شود.زائدبراعتبارمحسوبمی

 هاممنوعاست.هاومؤسساتوواحدهایوابستهوتابعآنهایدولتیوشرکتاولاوراقمشارکتتوسطبانکخریددست-س 



 959 

 :0ضمائم 

قانون  الحاق برخی 

مواد به قانون تنظیم 

بخشی  از مقـررات 

 (0مـالی  دولـت)

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

هایعلوم،تحقیقاتوفناوریوبهداشت،هاومؤسساتآموزشعالیوپژوهشیتحتپوششوزارتخانهمبالغیکهبههریکازدانشگاه-ع 

ابالغهایمتمرکزپرداختمیایذیلردیفهایسرمایهایوتملکداراییدرمانوآموزشپزشکیازمحلاعتباراتهزینه پساز شود،

نامهبراساسقوانینومقرراتمربوطشودتامطابقشرحعملیاتمندرجدرموافقتهاافزودهمیعنوانکمکبهسرجمعاعتباراتآنبه

 هزینهکنند.

  - 01ماده 

اینساختاراصالحبههایبیمهوبازنشستگی،نسبتدولتمکلفاستدرراستایایجادثبات،پایداریوتعادلبینمنابعومصارفصندوق

 اصولزیراقدامقانونیبهعملآورد:هابراساسصندوق

استثنایسهمقانونیدولتدرحقبیمهازطرقمختلفازجملههابهکمکازمحلبودجهعمومیدولتبهکاهشوابستگیاینصندوق-  1

مصارفصندوق منابعو بر محاسباتبیمهتنظیمعواملمؤثر منطبقبر کاهشحمایتها بیمهای، بهایصندوقهایغیر انتقالآن و ها

به وصول سازوکارهای تقویت حمایتی، بیمهنهادهای حق فعالیتموقع تقویت و سرمایهها و اقتصادی اولویتهای با سودآور گذاری

 گذاریموردنظرکمترازسوداوراقمشارکتبانکینباشد.کهسودسرمایهنحویگذاریدربازارپولوسرمایه،بهسرمایه

هاممنوعاست.تعهداتتکلیفایوبارمالیخارجازارقاممقرردرجداولقوانینبودجهسنواتیبرایصندوقایجادهرگونهتعهدبیمه  -  0

 اجرااست.شدهفقطدرحدودارقاممذکورقابل

شدهمندرجدرقوانینبینیاندازمحلتماماعتباراتپیشبازنشستگیکشوریوسازمانتأمیناجتماعینیروهایمسلحمکلفصندوق-  9

ها،گذاریگیردبهانضمامدیگرمنابعداخلیخودوسایرمنابعحاصلازسرمایههاقرارمیبودجهسنواتیکهپسازطیمراحلدراختیارآن

 بگیرانخودتأمیننمایند.ماندیواوالدرابرایبازنشاستگان،موظفینومستمریهزینهعائلههایماهانهدرطولسالوکمکپرداخت

 - 98ماده 

سوانح شرطمصدومانحوادثو بدونقیدو برایدرمانفوریو آموزشپزشکیموظفاستاقداماتالزم درمانو وزارتبهداشت،

رانندگیدرهمهواحدهایبهداشتیودرمانیدولتیوغیردولتیوهمچنیندرمسیراعزامبهمراکزتخصصیومراجعاتضروریبعدیرابه

معادلدهدرصد) برایتأمینبخشیازمنابعالزمجهتارائهخدماتتشخیصیودرمانیبهاینمصدومان، ازحقبیمه17عملآورد. )%
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به مازاد و سرنشین بهپرداختیشخصثالث، طیقبضجداگانه مستقیم خزانهطور نزد درحسابدرآمدهایاختصاصی داریکلکشور

هایشود.توزیعاینمنابعبیندانشگاهچهارچوباعتباراتمصوببودجهسنواتیبهناموزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیواریزمی

هایریزیکشوربراساسعملکردواحدهاییادشدهبرمبنایتعرفهعلومپزشکیتوسطوزارتخانهمذکورباتأییدسازمانمدیریتوبرنامه

گیرد.وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیموظفاستهزینهکرداعتباراتمذکورراهرششماهبارصورتمیمصوبهرسهماهیک

ریزیکشوروکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسالمیباربهبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایرانوسازمانمدیریتوبرنامهیک

 گزارشکند.بیمهمرکزیجمهوریاسالمیایرانمسئولحسناجرایاینمادهاست.

 - 91ماده 

نامهوبعدازتخصیصودرحدودهایاجرائی،فقطبراساسمفادموافقتدرمواردقانونی،هرگونهپرداختوکمکمالیتوسطدستگاه-الف 

درمواردقانونی،هرگونهکمکغیرنقدیوواگذاریدارایی منفعتومشابهآنشاملهایسرمایهآنمجازاست. ایومالیازجملهعین،

هایابالغیسازمانمدیریتوها،شرایطودستورالعملاموالمنقولوغیرمنقولونیزرددیون،مطالبات،حقوقومانندآندرقالبفرم

نسخهبرنامه احکاماینبنددرنامهاعتباراتهزینهها،ضمیمهموافقتایازاینفرمریزیکشورمجازاست. ایدستگاهاجرائیخواهدشد.

 االجرااست.ازاءیامعوضآن،الزمخصوصنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیدرحدوداعتباراتمندرجدرقوانینبودجهسنواتیومابه

(قانونمدیریتخدماتکشوریکهدرچهارچوبوظایفخودمجازبهکمکبهاشخاصحقیقیو8هایاجرائیموضوعماده)دستگاه-ب 

موظفحقوقیازمحلاعتباراتقوانینبودجهسنواتیمی رعایتتخصیصاعتبار،نسبتبهاخذشمارهملیاشخاصحقیقیباشند، اندبا

مدیرهوبازرسیابازرسانقانونیاشخاصحقوقیگیرندهکمکودرجآندرالشراکهواعضایهیئتگیرندهویاسهامدارانوصاحبانسهم

گردد،اقداموسپسمبلغکمکراپرداختکنند.ریزیکشوربرایاینمنظورایجادمیبانکاطالعاتیکهتوسطسازمانمدیریتوبرنامه

هاوریزیکشورنیزمشمولاینحکماست.گردشعملیاتمالی)دریافتهایدراختیارسازمانمدیریتوبرنامهکمکازمحلمنابعوردیف

انطباقهزینهپرداخت و اهدافاعالمهایانجامها(وحسابساالنهاشخاصحقوقیکمکگیرنده با توسطکمکگیرنده توسطشده شده

اجرائیپرداخت نتیجهرسیدگیتوسطدستگاهدستگاه بازرسقانونیکمکگیرندهرسیدگیشودو کنندهکمکبایدتوسطحسابرسو

 ریزیکشورارسالشود.کنندهتاپایانشهریورماهسالبعدبهسازمانمدیریتوبرنامهاجرائیکمک
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  - 90ماده 

هایتخصصیهایوابستهدربخشفعالیتهایتابعودستگاهمقرراتمالی،معامالتی،اداریواستخدامیسازمانانرژیاتمیایرانوشرکت

بدونالزامبهرعایتقانونمحاسباتعمومیکشور،قانونبرگزاریمناقصات،قانونمدیریتخدماتکشوریواصالحاتوالحاقاتبعدی

هاوسایرقوانینومقرراتعمومیمجریخواهدبود.مصادیقامورتخصصیوغیرتخصصیومقرراتیادشدهحاکمبرامورتخصصیبنابهآن

برنامه سازمانمدیریتو تأیید و سازمانمذکور تصویبهیئتپیشنهاد به سقفوزیرانمیریزیکشور در اجرایمقرراتمذکور رسد.

 اعتباراتمصوبمجازاست.

 - 99ماده 

حسابسازمانانرژیاتمیایرانموظفاستدرآمدحاصلازارائهخدماتاکتشافیوآزمایشگاهیوپژوهشیخودومؤسساتتابعرابه

)نزدخزانه محلمبالغواریزینیزبهمیزانیکهدرقوانینبودجهدرآمدعمومیکشور از عالوهبراعتباراتمصوب، واریزکند. داریکل(

 گیردتاطبققوانینومقرراتصرفاموراکتشافی،آزمایشگاهیوپژوهشیگردد.شوددراختیارسازمانمزبورقرارمیساالنهتعیینمی

 - 90ماده 

هایوابستهکهدرهایتابعودستگاهشودبهکارکنانشاغلدرسازمانانرژیاتمیایران،شرکتبهسازمانانرژیاتمیایراناجازهدادهمی

نامهاجرائیوباشندباتأییدکمیسیونتشخیصپرتوکاریسازمان،طبققانونحفاظتدربرابراشعهوآیینمعرضاشعهوموادپرتوزامی

 العادهکاربااشعهدردوراناشتغالپرداختکند.دستورالعملمربوط،فوق

  - 98ماده 

مکلفبانک اجرایطرحها اراضیکشاورزیمحل رسمی اسناد واند روستایی منازل اسناد و تکمیلیکشاورزی صنایع هایکشاورزیو

 عنوانوثیقهواموتسهیالتبخشکشاورزیوروستاییبپذیرند.عشایریرابه
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 - 97ماده 

( مااده )الف( بند اجارای کشاورزیمصوب1در وزارتجهاد بخشکشاورزیدر اختیاراتمربوطبه وظایافو تمرکز قانون  و1301(

،بانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانمکلفاستدرقالب1300وریبخشکشاورزیومنابعطبیعیمصوب(قانونافزایشبهره33ماده)

ایجادخطاعتباریمستقلازطریقبانکعامل،تسهیالتالزمرابرایخریدگندمومحصوالتاساسیواستراتژیککشاورزیتولیدداخلی

تصویبهیئت و کشاورزی وزارتجهاد پیشنهاد با اعتباریکه میزان تعیینمیبه اختیاروزیران برداشتدر فصل شروع از قبل شود،

کارگزاران)خریدارانبخش معرفیمباشرانو تعاونی( کارگزارانهایخصوصیو مباشرانو دهد. شدهتوسطوزارتجهادکشاورزیقرار

 اندتسهیالتمذکوررادرموعدمقرربازپرداختکنند.موظف

هایتولیدهرمحصولوسودشدهاعمازهزینهقیمتخریدمحصوالتکشاورزیمشمولقانونخریدتضمینیبادرنظرگرفتنقیمتتمام

 شود.سالهتوسطشورایاقتصادتعیینوبرایاجراابالغمیمتعارفومعقولهمه

  - 96ماده 

یکواحددرصددرهرسالبهعالوهبرافزایشقانونینرخمالیاتبرارزش افزودهعنوانمالیاتسالمتبهنرخمالیاتبرارزشافزوده،صرفاً

بهردیفدرآمدیکهبرایاینمنظوردرقوانینبودجهسنواتیپیشسهمدولتاضافهوهم واریزبینیمیزمانبادریافت،مستقیماً شود،

شود،بهبینیمیهاییکهبرایاینمنظوردرقوانینبودجهسنواتیپیش%(منابعدریافتیازطریقردیفیاردیف177گردد.صددرصد)می

تروجامعهعشایری)درچهارچوبپیشگیریوپوششکاملدرمانافرادساکندرروستاهاوشهرهایدارایبیستهزارنفرجمعیتوپایین

یابدوپاسازتحققهدفمذکورنسبتبهتکمیلوتأمینتجهیزاتبیمارستانیومراکزبهداشتیودرمانیبانظامارجاع(،اختصاصمی

العالجوافرادتحتپوششنهادهایامنایارزیوارتقایسطحبیمهبیمارانصعبنیافته،مصارفهیئتهایمناطقتوسعهاولویتبیمارستان

 حمایتیخارجازروستاهاوشهرهایباالیبیستهزارنفرجمعیتاقدامشود.

پرداختهزینه اضافههرگونه مزایا، و حقوق نظیر پرسنلی کمکهای فوقکار، پاداش، رفاهی، بهرهالعادههای کارانه، مأموریت، وری،های

دیونومانندآنوهزینه نوبتکاری، هایادارینظیراقالممصرفیاداریوتأمیناثاثیهومنصوباتاداریازاینمحلممنوعمدیریت،

 باشد.می
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  - 99ماده 

قبلازهایارسالیازسویبیمارستان%(صورتحساب17اندشصتدرصد)گرخدماتدرمانیموظفهایبیمهسازمان هایطرفقراردادرا

الحسابوبقیهمطالباتمؤسساتومراکزبهداشتیودرمانیراتاسهماهپسازتحویلاسنادعنوانعلیرسیدگیظرفمدتدوهفتهبه

گرموظفبهتأمینضرروهایبیمهمربوطبهنمایندهرسمیصندوقمربوطهپرداختنمایند.درصورتعدماجرایحکماینماده،سازمان

 باشند.زیانآنمعادلنرخاوراقمشارکتمی

  - 91ماده 

گرددحقبیمهسهمکارفرما،بیمهدرمانیوهزینهبینیمیهاییکهدرقوانینبودجهسنواتیپیششودازمحلردیفبهدولتاجازهدادهمی

%(تا8ها،جانبازانمعسربینپنجدرصد)حمایتیطالبوکمکبهرزمندگانمعسردارایبیشازیکسالسابقهحضورداوطلبانهدرجبهه

 %(،جانبازانبسیجیووظیفهغیرشاغلنیازمندراپرداختکند.42وچهاردرصد)بیست

  - 08ماده 

هامنطبقباتعاریفشودوشکلحقوقیآنهاازمحلمنابعبودجهعمومیتأمینمیاشخاصحقوقیکهتمامویاقسمتیازاعتباراتآن

(قانونمحاسباتعمومیکشورنیست،درمصرفاعتباراتمذکورازلحاظاجرایمقرراتقانونیادشدهدر8(و)2(،)3(،)4مذکوردرمواد)

 آیند.حکممؤسساتونهادهایعمومیغیردولتیبهشمارمی

 - 01ماده 

بهوپرورشاجازهدادهمیبهوزارتآموزش درمناطقیکهظرفیتکافیدرمنظورپوششکاملتحصیلیدانششود، آموزانالزمالتعلیم،

 مدارسدولتیوجودنداردنسبتبهخریدخدماتآموزشیاقدامکند.

  - 00ماده 

صورتمزایدهبهمواردیکهمعاملهبه1303وزیراندرموردتعییننصابمعامالت،موضوعقانونبرگزاریمناقصاتمصوباختیاراتهیئت

 یابد.شود،تسریمیانجاممی
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 - 09ماده 

شرکتدانشگاه مشارکتدر و ایجاد با مجازند غیردولتی( پژوهشی)دولتیو مؤسساتآموزشعالیو و کههایدانشها بنیانحداکثر

علمیها،مؤسساتپژوهشیودیگرواحدهایدولتیومابقیسهاممتعلقبهاعضایهیئت%(سهامآنمتعلقبهدانشگاه20ونهدرصد)چهل

سازینمایند.ایجادعلمیودانشجویانخودراتجاریودانشجویانوسایرسهامدارانبخشخصوصیاست،نتایجتحقیقاتاعضایهیئت

هامشمولقانونراجعبهامنایمؤسسهمربوطخواهدرسید.اینشرکتشرکتودرصدهایسهامودیگرشرایطمربوطبهتصویبهیئت

 نیستند.1330منعمداخلهوزراونمایندگانمجلسینوکارمنداندرمعامالتدولتیوکشوریمصوب

  - 00ماده 

 گیرد:ایاستاناقداماتزیرصورتمیزدائیوافزایشاختیاراتدرجهتتوسعهوعمرانوتوازنمنطقهمنظورتمرکزبه

ایوسهمازمنابعهایمالیوسرمایهبودجهساالنهاستانشاملمنابعاستانیاعمازدرآمداستانی،درآمداختصاصی،واگذاریدارایی-الف 

صورتسرجمعدرقوانینبودجهکدامبهایومالیهرهایسرمایهایوتملکداراییملیوهمچنینمصارفاستانیاعمازاعتباراتهزینه

توزیعسنواتیدرجمی »شود. توزیعسرجمعاعتباراتتملکداراییاعتباراتهزینه»برنامه-دستگاه هاایشهرستانهایسرمایهایو

 ریزیوتوسعهاستاناست.مطابقضوابطمندرجدراینقانونبرعهدهشورایبرنامه

صورتمجزاتعیینطورمستقیموتوسطشورابهگیرندبههاییکهماهیتاستانیداشتهویادرچندشهرستانقرارمیاعتبارپروژه-تبصره 

 شود.می

ریزیوتوسعهاستانموظفاستحداکثرظرفمدتپانزدهروزپسازابالغبودجهمصوباستانشاملدرآمدها،تملکشورایبرنامه-ب 

ها)موضوعالیحهقانونیراجعبهریزیاستانایبراساسپیشنهادرئیسسازمانمدیریتوبرنامهایواعتباراتهزینههایسرمایهدارایی

استانتشکیلسازمانبرنامه مصوبوبودجه سقفپست182221380ها تشکیالتیآندر کهساختار هایموجوددولتوشورایانقالب(

برنامهاستان توسطسازمانمدیریتو ابالغمیها تعیینو )بهریزیکشور سیاستشود چهارچوباهدافو در و شورا( هایعنواندبیر

%(177هایابالغیسازمانصددرصد)هاودستورالعملمشیهایتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایرانوخطبرنامه

 اعتباراتابالغیبهاستانراکهدرقانونبودجهدرجگردیدهاستبهشرحزیرتوزیعکند:
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 هایاجرائیبهتفکیکشهرستانهاودستگاههایمدونمصوبشورابینفصول،برنامهاعتباراتعمرانیاستانیبراساسشاخص- 1

براساسشاخصایاستانیمحرومیتهایسرمایهاعتباراتتملکدارایی-  0 نقاطتوسعههایتوسعهزدایی، نیافتهاستانیبیننیافتگیو

 نیافتگیبهتفکیکشهرستانهایمربوطبهتوسعهفصولوبرنامه

خیزوگازخیزاستانوسهمدوسوماستانصرفاًسوماستانصرفاًبهمناطقنفت%(نفتوگاز)سهمیک4اعتباراتموضوعدودرصد)-  9

 نیافته(بهتفکیکشهرستانبهمناطقتوسعه

برنامه-ج  برنامهریزیشهرستانکمایته سازمانمدیریتو نماینده )رئیسکمیته(، فرماندار متشکلاز وکه کمیته( ریزیاستان)دبیر

مدیرانکلآنعضویترؤسایدستگاه شورایبرنامههایاجرائیکه عضو موظفها استانهستند، توسعه پروژهریزیو هایعمرانیاند

ربطبهسازمانهایاجرائیذینامهبادستگاهشهرستانراحداکثرپانزدهروزپسازابالغسهمشهرستان،مصوبوجهتمبادلهموافقت

 استانمذکوراعالمنمایند.

موظف-تبصره  ارائهفرمانداران )ضمن اسالمی مجلسشورای در شهرستان نمایندگان از جلساتکمیته تشکیل از قبل یکهفته اند

 آورند.عنوانناظردرجلساتدعوتبهعملمستنداتدستورجلسه(به

شودوستادزمانباابالغاعتباراتبهاستانابالغمیریزیکشورهمدرآمدهایاستانیسهمهراستانتوسطسازمانمدیریتوبرنامه-د 

هایاجرائیکهمتشکلازرئیسسازماناستانمذکور)رئیس(،مدیرکلاموراقتصادیوداراییاستان)دبیر(ودستگاهتجهیزدرآمداستان

ریزیکشوروصورتماهانه،گزارشعملکردووصولدرآمدهارابهسازمانمدیریتوبرنامهربط،مکلفاستضمنتشکیلجلساتبهذی

 وزارتاموراقتصادیوداراییگزارشکند.

سیاستبه-  ه لحاظوضعیتتحققدرآمدها، استانبا اختیار تخصیصاعتباراتاستانیدر وخطمنظور هایکلیناظربربودجهمشیها

ریزیاستان)دبیر(ورئیسسازمانعمومیدولت،کمیتهتخصیصاعتباراتاستانبامسؤولیتاستانداروعضویتسازمانمدیریتوبرنامه

 شود.اموراقتصادیوداراییاستانتشکیلمی
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)-و ماده استانیموضوع تخصیصاعتبار تعیینسقفتخصیصاعتباراتتوسطکمیته اقتصادی،00پساز توسعه سوم برنامه قانون )

اجتماعیوفرهنگیجمهوری03اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایرانتنفیذشدهدرماده) (قانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،

ایهایسرمایهایبرحسبدستگاه،برنامهوفصولوتخصیصاعتباراتتملکداراییتخصیصاعتبارهزینه112121303اسالمیایرانمصوب

 شود.ریزیاستانبرحسبطرحوپروژهتعیینوابالغمیتوسطسازمانمدیریتوبرنامه

گانهموضوعانددرهرمقطعازابالغتخصیصبرایمواردسهریزیاستانمکلفکمیتهتخصیصاستانیوسازمانمدیریتوبرنامه-  1تبصره 

هایعمرانیهرشهرستانرادرسرجمعتخصیصهرموضوع،معادلسهماعتباراتموضوعاعتباربند)ب(اینماده،سهمتخصیصطرح

 شهرستاندرسرجمعتخصیص،رعایتکنند.

ها،وظایفوایاستانهایسرمایهتواندمتناسبباافزایشسهماعتباراتتملکداراییریزیکشورمیسازمانمدیریتوبرنامه  -  0تبصره 

 اختیاراتخودرابهواحدهایمستقلاستانیخود،تفویضکند.

زداییومواردیکهپسازانتقالوظیفه،اعتبارآنبه%(نفتوگاز،ملیاستانیشده،ملیویژه،محرومیت4عالوهبراعتباراتدودرصد)-ز

می اعتباراتتملکداراییاستاناضافه سهم )شود، درصد دو )4هایاستانیساالنه سقفبیستدرصد تا کلاعتباراتتملک%47( )%

 شود.ایکشور،افزودهمیهایسرمایهدارایی

کنددرریزیکشوررامشخصمیریزیوتوسعهاستانوسازمانمدیریتوبرنامهکهتعهداتشورایبرنامهسندبودجهساالنهاستان-ح 

شود.قالبقراردادمذکورودستورالعملمربوط،توسطسازمانمذکورقالبقراردادیتنظیموبینرئیسشوراوسازمانمذکورمبادلهمی

 شود.تهیهوابالغمی

داریشود.خزانهداریکلوزیرنظرادارهکلاموراقتصادیوداراییاستانتشکیلمیدرهراستان،خزانهمعیناستانوابستهبهخزانه-ط 

)خزانهمعیناستان(درمرکزاستان»داریکلحسابخزانه»عنوانهایمعیناستان،یکحساببهکلموظفاستبرایهریکازخزانه

ایآنهایسرمایهایوتملکداراییگردانهراستانرامتناسببااعتباراتمصوبهزینهافتتاحکندودرابتدایهرسالنیزمیزانتنخواه

 )خزانهمعیناستان(واریزکند.»داریکلحسابخزانه»ماهبهاستانمحاسبهوحداکثرتابیستمفروردین
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(قانونالحاق40وماده)4021121307(قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتمصوب22االجراشدناینقانون،ماده)ازتاریخالزم-ی 

 شود.نسخمی182021302(مصوب1دولت)موادیبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالی

  - 08ماده 

هایمهموسندجمعیتوتعالیخانوادهاقدامکندودولتمکلفاستنسبتبهاجرایسندنقشهمهندسیفرهنگی،پیوستفرهنگیطرح

 ماههآنرابهمجلسشورایاسالمیارائهدهد.گزارششش

زمانبندیپیوستفرهنگیتمامدولتموظفاستدرسالاولاجرایاینقانونپیوستفرهنگیدهطرحمهمودریکبرنامه-تبصره 

 ربطاجراکند.هایمهمراباهماهنگینهادذیطرح

 - 07ماده 

هایسالمت،%(هزینه37هایمستقیممردمبهحداکثرمعادلسیدرصد)منظورتحققشاخصعدالتدرسالمتوکاهشسهمهزینهبه

ناپذیردرمان،پوششدارو،درمانبیمارانخاصهایتحملایجاددسترسیعادالنهمردمبهخدماتبهداشتیودرمانی،کمکبهتأمینهزینه

پایدارینیرویوصعب تأمینو درآمداختصاصیوکمکبهتربیت، درمانیبه واحدهایبهداشتیو تقلیلوابستگیگردشامور العالج،

هاعالوهبراعتباراتبخشسالمت%(خالصکلوجوهحاصلازاجرایقانونهدفمندکردنیارانه17انسانیمتخصصموردنیاز،دهدرصد)

 شود.حسابدرآمداختصاصیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیواریزمیافزودهوبه

  - 06ماده 

 شود:رسانیبهایثارگرانوتبصرهآنبهشرحزیراصالحمی(قانونجامعخدمات07ماده)

« )-07ماده درصد بیست47بیست به ورود سهمیه )%( درصد پذیرفته48وپنج فرد آخرین حدنصاب یافت. افزایش برای%( شده

 »شود.%(تعیینمی07هایبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوعلوم،تحقیقاتوفناوری،هفتاددرصد)وزارتخانه
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  - 09ماده 

سالمتوداروهایبااحتمالسوءمصرف،مشمولعوارضخاصتحتعنوانرسانبههرگونهتولیدووارداتوعرضهکاالهاوخدماتآسیب

مصرفتوسطوزارتبهداشت،سالمتوداروهایبااحتمالسوءرسانبهباشد.فهرستخدماتواقداماتوکاالهایآسیبعوارضسالمتمی

ابتدایهرسالتوسطکارگروهیبامسؤولیت در برایاینکاالها درمانوآموزشپزشکیودرصدعوارض)حداکثردهدرصدارزشکاال(

هایاموراقتصادیودارایی،تعاون،کارورفاهاجتماعیوصنعت،معدنووزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوباعضویتوزارتخانه

برنامه مدیریتو سازمان و میتجارت ابالغ و تعیین کشور )ریزی درصد صد مبادله177شود. و خزانه به واریز پساز وصولی مبلغ )%

 گیرد.هایاجرائیمربوطهقرارمیهزینهدراختیاردستگاه-صورتدرآمدنامهبهموافقت

 - 01ماده 

التفاوتخدماتبهداشتیودرمانیایثارگرانرسانیبهایثارگران،دولتمکلفاستمابه(قانونجامعخدمات13دراجرایبندهایماده)

باشد،ازاعتباراتهایبیمهدرمانینمیهایمرتبطراکهمطابقضوابطآندستگاهقابلپرداختنیستودرتعهدصندوقبرایکلیههزینه

 حساببنیادشهیدوامورایثارگراناضافهنماید.مربوطهآندستگاهکسروجهتپرداختبهمشموالنبه

  - 88ماده 

 شود.رسانیبهایثارگرانحذفمی(قانونجامعخدمات2ماده)

 - 81ماده 

هایدولتیهاوحقوقمالیدولتومؤسساتوشرکتوزارتجهادکشاورزیمجازاستازمحلفروشسهام،سهمالشرکه،اموال،دارایی

هایحمایتازتوسعهبخشکشاورزیوتکمیلوهایساالنهجهتافزایشسرمایهصندوقوابستهپسازواریزبهخزانهبادرجدربودجه

 ایاستانیمربوطاقدامکند.هایسرمایهدامی،شیالتی(عالوهبراعتباراتتملکداراییای،هایکشاورزی)گلخانهایجادشهرک
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 صندوقتوسعهملیموظفاستازمنابعورودیبهصندوقتوسعهملیدرهرسال:

هایاقتصادیمتعلقبهمؤسساتعمومیغیردولتیهایخصوصیوتعاونیوبنگاه%(راجهتپرداختتسهیالتبهبخش17دهدرصد)-الف 

صورتپرداختوبازپرداختریالیدربخشآب،کشاورزی،صنایعمحیطیومالیواهلیتمتقاضیبههایدارایتوجیهفنی،زیستبهطرح

منابعطبیعیومحیط گذاریکند.هایدولتیوخصوصیداخلیسپردهزیستوصادراتمحصوالتکشاورزیدربانکتبدیلیوتکمیلی،

جهتپرداختتسهیالتطرحسودسپرده یابد.تبدیلارزبهریالموضوعهایموضوعاینبنداختصاصمیگذاریواقساطوصولیمجدداً

 گیرد.اینبندزیرنظربانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانصورتمی

هایاقتصادیمتعلقبهمؤسساتعمومیغیردولتیهایخصوصیوتعاونیوبنگاه%(راجهتپرداختتسهیالتبهبخش17دهدرصد)-ب 

طرح زیستبه فنی، توجیه دارای بههای اهلیتمتقاضی و مالی و معدن،محیطی بخشصنعت، در بازپرداختریالی پرداختو صورت

گذاریکند.هایدولتیوخصوصیداخلیسپردهاستثنایبخشساختمسکندربانکگردشگریوصادراتکاالهایصنعتیومعدنیبه

جهتپرداختتسهیالتطرحسودسپرده یابد.تبدیلارزبهریالموضوعهایموضوعاینبنداختصاصمیگذاریواقساطوصولیمجدداً

 گیرد.اینبندزیرنظربانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانصورتمی

)پنج-  1تبصره  سیاست8درصد با منابعاینماده از سازمان%( خمینی)ره(، امام امداد معرفیکمیته با و گذاریشورایعالیاشتغال

وکارهایخرد،کوچکومتوسطزاییوکمکبهتوسعهکسبهایاجرائیمرتبطجهتپرداختتسهیالتاشتغالبهزیستیوسایردستگاه

اندعالوهبرمنابعمذکور،حداکثرتایکبرابرآنراازمحلمنابعداخلیپرداختکنند.بانکعاملهایعاملمکلفیابدوبانکتخصیصمی

%(ازمنابع18عنوانضمانتبپذیردوهمچنینپانزدهدرصد)هارابهمجازاستبااخذتعهدمحضریپرداختمبلغنقدیهدفمندییارانه

 یابد.هایمربوطبهافرادایثارگراختصاصمیمذکوربهطرح

وریتولیدگوشتقرمزسالموعرضهمناسببهبازارمصرفدرقالبطرحپرواربندیداممنظورساماندهیتولیدوافزایشبهرهبه-  0تبصره 

صورتیکجادراختیاربانککشاورزی%(ازمنابعبند)ب(اینمادهبه1وریزنجیرهتأمینوتولید،یکدرصد)عشایربااصالحوافزایشبهره

گذاریهایسرمایهصورتتسهیالتبهطرحهایعشایریبهگذاریعشایروتشکلگیردتابامعرفیصندوقحمایتازتوسعهسرمایهقرارمی

 هایمربوطهپرداختشود.وپرواربندیعشایروتشکل
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)دستگاه ماده مشمول اجرائی به8های مجازند کشوری خدمات مدیریت قانون توسعه( و قهرمانی و همگانی ورزش توسعه منظور

ایو(هزینه1(و)1استثنایفصول)%(ازبودجهخودبه1هایورزشوامورجواناندرقالبقوانینبودجهسنواتییکدرصد)زیرساخت

گردد،هزینهریزیکشورتهیهوابالغمیهایمستقیمراکهطیدستورالعملیتوسطوزارتورزشوجوانانوسازمانمدیریتوبرنامههزینه

 کنند.

 شود.%(ازایناعتبارصرفتوسعهفضاهایورزشیمدارسمی37سیدرصد)- 1تبصره 

گیرد.حداقلسیدرصد)وجوانانقرارمی%(ازاعتباربرایتکمیلفضاهاواماکنورزشیدراختیاروزارتورزش37سیدرصد)-  0تبصره 

 شود.%(منابعموضوعاینتبصرهصرفتوسعهورزشدرروستاهامی37

 - 80ماده 

آوریوتصفیهفاضالبشهرهاهایجمعرسانیوشبکههایآبمنظوراجراوتکمیلپروژهتوانندبههامیهایآبوفاضالباستانشرکت

هزینه بر معینعالوه برنامههای تصویبشورای با را موردنیاز اعتبار بهشده، مورد حسب استان توسعه و ازریزی پیشدریافت عنوان

 متقاضیاناشتراکآبوفاضالبدریافتوازیکسالبعدبااحتسابنرخسوداوراقمشارکتازطریققبوضمشترکانمستهلکنمایند.

 - 88ماده 

هایربطبرایاحداثواحدهایصنعتیوابستهبهنفتوگازمانندپاالیشگاههایتابعهذیشودازطریقشرکتبهوزارتنفتاجازهدادهمی

(22هایکلیاصلچهلوچهارم)(قانوناجرایسیاست3گازونفتوپتروشیمیبابخشغیردولتی،خصوصیوتعاونیبارعایتماده)

 شدهنسبتبهتضمینتسهیالتبانکیمتناسبباقدرالسهمدولتاقدامنماید.هایمشارکتتعیینقانوناساسیوسقف

 - 87ماده 

)کلیهدستگاه قانونمدیریتخدماتکشوریودستگاه8هایاجرائیموضوعماده قانونالحاقموادیبهقانون87هایموضوعماده)( )

اندعالوهبراعتباراتپژوهشیکهذیلدستگاهدرقوانینبودجهساالنهمکلف182021302(مصوب1تنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت)

هایهایدولتیازهزینه(ودرموردشرکت1(و)1استثنایفصول)ایبهیافتههزینه%(ازاعتباراتتخصیص1منظورشدهاست،یکدرصد)

 غیرعملیاتیرابرایامورپژوهشیوتوسعهفناوریهزینهکنند.
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ربطکهبهتصویبشورایهایتحقیقاتیدستگاهذیهایمذکورضمنرعایتچهارچوبنقشهجامععلمیکشورواولویتدستگاه-تبصره 

باربهشورایعالیعلوم،تحقیقاتوفناوریواندنحوههزینهکرداینمادهراهرششماهیکرسدمکلفعالیعلوم،تحقیقاتوفناوریمی

طورساالنهحداکثرتاپایانمرکزآمارایرانگزارشدهند.شورایعالیعلوم،تحقیقاتوفناوریموظفاستگزارشعملکرداینمادهرابه

مردادماهبهمجلسشورایاسالمیارائهکند.همچنینمرکزآمارایرانمکلفاستساالنهاطالعاتمربوطبههزینهکردتحقیقوتوسعهرا

 منتشرنماید.

 - 86ماده 

گذارینماید.هایتخصصی،سپرده%(ازمنابعورودیهرسالصندوقرانزدبانک17شوددهدرصد)بهصندوقتوسعهملیاجازهدادهمی

ازسویبانک معرفیوزارتخانهمبلغمذکور تجارتوجهادکشاورزیدرقالبتأمینسرمایهدرگردشهایعاملبا معدنو هایصنعت،

بنگاه و تعاونی و خصوصی صادراتی و تولیدی بهواحدهای غیردولتی مؤسساتعمومی به وابسته اقتصادی ارزیهای صورتتسهیالت

 شود.پرداختمی

  - 89ماده 

هاازعوارضموضوعهاودهیاری%(ازسهمشهرداری47شودبیستدرصد)ها(اجازهدادهمیهاودهیاریبهوزارتکشور)سازمانشهرداری

کهدراختیارآنوزارتخانهقرارمیقانونمالیاتبرارزش برایکمکوتأمینماشینافزودهرا آالتخدماتیوعمرانیشهرهایزیرگیرد،

ماههگزارشعملکرداینمادهرابهسازمانمدیریتهاهزینهنماید.وزارتکشورمکلفاستدرمقاطعششهزارنفرجمعیتودهیاریپنجاه

 وبودجهومحاسباتمجلسشورایاسالمیگزارشکند.هایعمرانوبرنامهریزیکشوروکمیسیونوبرنامه

 - 81ماده 

هایعلمیهبارعایتمعماریاسالمیوایرانیدرسراسرکشورحداکثرظرفمدتششماهپسازمنظورتوسعهوپیشرفتحوزهبه-الف 

هایعلمیهدرسراسرکشورباألخصدرمناطقیازکشورکهفاقدحوزهبودهوتصویباینقانون،طرحجامعتوسعهفضایفیزیکیحوزه

بهپیشنهادمراکزمدیریتحوزهامکانراه (اینقانونبه43هایعلمیهازطریقسازوکارمندرجدرماده)اندازیوتوسعهآنوجوددارد،

 رسد.تصویبمی
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 شود.بینیمیهمچنینبرنامهاحداثمراکزومدارسعلمیهدرقوانینبودجهسنواتیذیلفصلآموزشدرجواعتباراتمربوطهپیش

خدماتحوزهحوزه-ب  مراکز و پژوهشیتعیینهایعلمیه آموزشیو برایمراکز امکاناتیکه و مزایا تسهیالت، از یاهایعلمیه شده

 شود،برخوردارهستند.می

  - 78ماده 

 شود:مکرر(قانونمحاسباتعمومیکشورالحاقمی01عنوانیکتبصرهبهماده)متنزیربه

(قانونمدیریتخدماتکشوریوماده8هایاجرائیموضوعماده)دریافتوپرداختهرگونهوجهیتحتهرعنوانتوسطدستگاه-تبصره 

(قانونمحاسباتعماومیبایددرچهارچوبقوانینموضاوعهکشورباشدوهارگونهدریافتوپرداختبرخالفمفاداینمادهدرحکم8)

حسابانومدیرانمالیحسبموردمسئولاجرایاینربط،مدیران،ذیتصرفغیرقانونیدراموالدولتیاست.کلیهمسئوالنومقاماتذی

 باشند.حکممی

  - 71ماده 

روانیشده روحیو دوراندفاعمقادسوحاوادثزمانانقالباسالمیدچارآسیبجسمی، رزمندگانایکهدر اندولیصورتافرادو

مدارکبالینیهم و معرفییگانسانحه با ندارند، امورزمانرا و شهید بنیاد نهادهایمتولیتوسطکمیسیوناحراز و کننده هایاعزام

گیردومتناسببامیزانجانبازی،تحتپوششبنیادشهیدوامورهاموردتأییدقرارمیایثارگرانوبانظرکمیسیونپزشکی،جانبازیآن

 گیرند.ایثارگرانقرارمی

  - 70ماده 

 شود:رسانیبهایثارگرانبهشرحزیراصالحمیقانونجامعخدمات

بند)-الف  )1در تبصره )1( ماده ذیلبند)ز( قانونعبارت3( باالتر48وپنجدرصد)بیست»( و عبارت»%( اولویتدرصد»حذفو با

 شود.جایگزینمی»جانبازیدرسقفبودجهسنواتی
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(1303کند:مبلغتسهیالتمزبوربهازایهرواحدمسکونیدرهرسال)ازسالمکرر(قانون،فرازدومبهشرحزیرتغییرمی3درماده)-ب 

%(2رسد.نرخاینتسهیالتچهاردرصد)وزیرانمینسبتبهسالقبلبراساسنرختورموجمعیتشهروروستاتعیینوبهتصویبهیئت

 سالهبدونرعایتالگویمصرفونوسازبودنمسکناست.وبازپرداختآنبیست

 - 79ماده 

هایکشاورزیتحتشمولنظامصنفیکشاورزانباهرمتراژزمین،مشمولقانونمعافیتازپرداختسهمکارفرمایانوکشاورزانکارگاه

باشند.اعتبارالزمبابتاجرایاینحکمازمحلآنمیواصالحاتبعدی1121421311بیمهکارفرماییکهحداکثرپنجنفرکارگردارند،مصوب

( ردیفدرآمدی47بیستدرصد عنوان%117134( سنواتیبا قوانینبودجه و»مندرجدر وارداتمیوه اخذعوارضاز درآمدحاصلاز

 شود.تأمینوبهسازمانتأمیناجتماعیپرداختمی»سبزیجات

  - 70ماده 

مجلسشورایاسالمیالحاق1021421304هایعمومیکشورمصوب(قانونتأسیسونحوهادارهکتابخانه1یکتبصرهبهشرحزیربهماده)

 شود:می

داریکلکشور(%(مذکور،وزارتاموراقتصادیودارایی)خزانه827هاازتأدیهنیمدرصد)درصورتامتناعهریکازشهرداری-تبصره 

هایعمومیکشور،مبالغمربوطهراازسرجمعاعتباراتمربوطبهدرآمدمکلفاستبراساسفهرستاعالمیازطرفدبیرکلنهادکتابخانه

افزودهازسهمهمانشهر(قانونمالیاتبرارزش30(و)30هایکشور(ویادرآمدموضوعمواد)هاودهیاریها)سازمانشهرداریشهرداری

 هایعمومیهمانشهراقدامکند.کسرونسبتبهپرداختآندروجهکتابخانه

  - 78ماده 

%(بهایگاز17شدهذیلعالوهبردریافتنرخگاز،بهازایمصرفهرمترمکعبگازطبیعیدهدرصد)دولتمکلفاستتاپایانتکالیفتعیین

 داریکلکشورواریزکند.حسابخزانهعنوانعوارضازمشترکاندریافتوبههارابهاستثنایخوراکپتروشیمیمصرفیبه



 995 

 :0ضمائم 

قانون  الحاق برخی 

مواد به قانون تنظیم 

بخشی  از مقـررات 

 (0مـالی  دولـت)

ها و اهم  ظرفیت
های قـانون  تبصره

 9911بودجه سال 
 کـــــــــــــل کـشور 

درصد)-الف  اولویتمناطق07هشتاد با روستاها، و گازرسانیبهشهرها خطوطلوله برایاحداثتأسیساتو دریافتیصرفاً وجوه )%

هاازگازکمترازمتوسطکشوراست،توسطوزارتنفتازطریقشرکتدولتیهاییکهبرخورداریآنخیز،گازخیزواستانسردسیر،نفت

 شود.ربطهزینهمیتابعهذی

ربطمکلفاستخساراتواردهبهمعابرعمومیروستاهاناشیازعملیاتگازرسانیراازوزارتنفتازطریقشرکتدولتیتابعهذی-تبصره 

 محلمنابعاینبندجبراننماید.

)-ب  اولویتمدارسروستاها،47بیستدرصد سرمایشیمدارسبا گرمایشیو استانداردسازیسامانه و تأمین به مذکور منابع از )%

نامهباسازمانهادرقالبردیفمشخصدرقوانینبودجهسنواتیوبامبادلهموافقتآموزشیمدارسوهنرستانتجهیزاتآموزشیوکمک

 یابد.ریزیکشوربهسازماننوسازی،توسعهوتجهیزمدارسکشوراختصاصمیمدیریتوبرنامه

 شودومشمولمالیاتنیست.ربطوزارتنفتمحسوبنمیعنواندرآمدشرکتتابعهذیمنابعمذکوربه-تبصره 

 - 77ماده 

باشندویادرفهرستواگذاریقرارگرفته(قانوناساسیکهواگذارشدهویادرحالواگذاریمی22هایمشمولاصلچهلوچهارم)شرکت

 اندبرایایثارگرانشاغلدرزمانواگذاری،ازقوانینومقرراتمربوطبهایثارگرانتبعیتنمایند.گیرند،موظفویامی

 - 76ماده 

آهنجمهوریاسالمیایرانوونقلریلی،بهشرکتراهگذاریدرامرتوسعهحملگذارانوحمایتازسرمایهمنظورجلبمشارکتسرمایهبه

هایالزمازمحلمنابعداخلیخودبدونایجادهرگونهتعهدبرایبودجهعمومیشودتادرمقابلاخذتضمینهااجازهدادهمیشهرداری

هایفنیوهایغیردولتیدراینبخشواستفادهازابزارکمکگذاریبخشدولتنسبتبهتضمیناصلوسودتسهیالتمربوطبهسرمایه

 هایمزبوراقدامکنند.گذاریهایموردنظروتضمیناثرنوساناتنرخارزدرسرمایهاعتباریبرایاقتصادیکردنطرح
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سالهاینودونههایاجارهشوددرصورتدرخواستمالکاناعیانینسبتبهواگذاریقطعیزمینبهوزارتراهوشهرسازیاجازهدادهمی

به %(درآمدحاصلهازطریق177حسابخزانهواریزنماید.صددرصد)پروژهمسکنمهربهقیمتکارشناسیروزاقدامودرآمدحاصلهرا

هاویاشهرهایجدیدبههایزیرساخت)تأسیساتزیربناییوروبنایی(مسکنمهربااولویتهمانمجموعهبودجهسنواتیبرایاجرایطرح

 رسد.مصرفمی

 - 71ماده 

 شود:بهدولتاجازهدادهمی

هایوارداتیاقدامنماید.هایقندیتولیدداخل،تولیدمشترکداخلی،خارجیونوشیدنینسبتبهوضعواخذعوارضازنوشیدنی-الف 

شودبهپیشنهادسازمانداریکلکشورواریزوطیردیفیکهدرقانونبودجهمشخصمیحسابدرآمدعمومینزدخزانهمنابعحاصلهبه

منظورپیشگیری،آموزش،تغییرسبکزندگیوغربالگریبیماراندیابتیوبیمارانوزیرانبهریزیکشوروتصویبهیئتمدیریتوبرنامه

هایمشترکانسانودام،توسعه،تکمیلوتجهیزاماکنورزشیربط،پیشگیریازبیماریهایغیردولتیذیقلبیوعروقی،کمکبهتشکل

 یافتهوروستاهاهزینهشود.بااولویتمناطقکمترتوسعه

 فروشیسیگاراقدامکند.منظورارتقایسالمتجامعهوکاهشمصرفدخانیاتنسبتبهوضعواخذعوارضازخردهبه-ب 

شودبهپیشنهادهایسنواتیمشخصمیداریکلکشورواریزوطیردیفیکهدربودجهحسابدرآمدعمومینزدخزانهدرآمدحاصلهبه

هایناشیازآن،منظورکاهشمصرفدخانیاتوآموزش،پیشگیریودرمانبیماریریزیکشوروتصویبدولتبهسازمانمدیریتوبرنامه

 ربطقرارگیرد.هایذیخصوصورزشهمگانیدرمدارسدراختیاردستگاهمصرفآنوتوسعهورزشبهبازتوانیودرمانعوارضحاصلهاز

 - 68ماده 

بهسازیمنظورنگهداریراهبه توسعهظرفیتو هایکشوروتالشدرجهتتثبیتتعرفهحقدسترسیشبکهریلیوکمکبهاحداث،

حمل شبکه و ناوگان برونخطوط، ریلی راهونقل نگهداری و صرفهشهری باهدف کشور کاهشآالیندگیهای سوخت، مصرف در جویی

بیستدرصد)زیستوکاهشتلفاتناشیازتصادفاتجادهمحیط به47ای، استثنایمصارفبخشکشاورزی%(قیمتنفتگاز)گازوئیل(

 شود.هاینفتیایرانمحاسبهودریافتمیعنوانعوارضتوسطشرکتملیپاالیشوپخشفرآوردهبه
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شودبهنسبتهاییکهدرقوانینبودجهسنواتیمشخصمیداریکلکشورواریزودرقالبردیفحسابخاصینزدخزانهمنابعحاصلهبه

ربطهایاجرائیذینامهبیندستگاههاپسازمبادلهموافقتونقلریلیونگهداریراهمساویبهتوسعه،بهسازیخطوطوناوگانشبکهحمل

 یابد.ریزیکشوراختصاصمیباسازمانمدیریتوبرنامه

 - 61ماده 

منظوراحداثوتوسعهوایاستانرابه%(ازسرجمعکلاعتباراتوتملکداراییسرمایه1ریزیوتوسعهاستانیکدرصد)شورایبرنامه

 هایمقاومتبسیجاختصاصدهد.هایحوزهتجهیزبهپایگاه

  - 60ماده 

پوششکاملدیجیتالیشبکه و تکمیل مدتدولتمکلفاستبرایگسترش، در توسطسازمانصداوسیما کشور تلویزیونی زمانهای

 بینیاعتبارالزمدرقوانینبودجهسنواتیاقدامکند.ساله،نسبتبهپیششش

 - 69ماده 

 بینینماید.التفاوتآنهرسالدربودجهسنواتیپیشدولتمکلفاست؛بدهیخودبهکلیهبازنشستگاننیروهایمسلحرابااحتسابمابه

 - 60ماده 

کلیهدستگاه کمکدر ازدواجهایاجرائی، وحسابپس1877هزینهفوتو امتیاز کارکناندولت)سهمدولت( تعیینو187انداز امتیاز

 شود.پرداختمی

 - 68ماده 

هایدولتی،مؤسساتانتفاعیوابستهبهدولت،نهادهاومؤسساتهاینقدیوغیرنقدیشرکتسقفافزایشحقوقومزایاوسایرپرداختی

وزیران(قانونمدیریتخدماتکشوریبهکارکنانومدیرانخودساالنهتوسطهیئت8هاموضوعماده)هاوبیمهعمومیغیردولتی،بانک

اجرایبودجهشرکتتعیینمی ابتدایهرسال، از امکانشود. درسقفیادشده بودجهساالنهعناوینهایمذکور اصالحیه در پذیراست.

هاینقدیوغیرمذکور،افزایشپرداختنقدیوغیرنقدیازقبیلحقوقومزایا،پاداشتحتهرعنوان،عیدیونظایرآنوهمچنینکمک
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هاییکهشمولقانوندرهایدولتیوشرکتمدیرهنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیوشرکتنقدیبهکارکنانومدیرانواعضایهیئت

برپرداختموردآن عالوه تصریحناماست، مستلزمذکریا هایمذکورهایقانونیمنظورشدهدرسقفبودجهمصوبساالنهدستگاهها

 ممنوعاست.

  - 67ماده 

اطورمشترکیاانفرادیبامجوزبانکمرکزیوتأییدوزارتکشورتشودبهمیهایوابستهبهآناجازهدادههایکشوروسازمانبهشهرداری

هاباشوداوراقمشارکتباتضمینخودوتعهدپرداختاصلوسودتوسطشهرداریسقفمبالغیکهدرقوانینبودجهسنواتیتعیینمی

 رعایتقانوننحوهانتشاراوراقمشارکتمنتشرنمایند.

  - 66ماده 

محکومیتبه زندانیاننیازمنددر برایپرداختتسهیالتبه تأمیناعتبار امثالآنمنظور جرحهایمالیماننددیهو قتلیا ناشیاز که

درامانتمبلغیکهدربرداری،ارتشاء،اختالس،سرقت،خیانتغیرعمدیاستومحکومانمالینیازمندغیرازمواردمحکومیتناشیازکاله

یابدودراختیارستادمردمیرسیدگیبهاموردیهوهااختصاصمیالحسنهبانکشودازمحلوجوهقرضقوانینبودجهساالنهتعیینمی

آیینکمکبهزندانیاننیازمندقرارمی بانظارتوزارتدادگستریاقدامکند. نامهاجرائیپرداختتسهیالتمذکورتوسطوزارتگیردتا

رسد.دولتمکلفاستنسبتبهتضمینتسهیالتاعطائیاینمادهاقداموزیرانمیشودوبهتصویبهیئتدادگستریوستاددیهتهیهمی

 نماید.

 - 69ماده 

قانوناساسیوتجهیزکلیهآموزشگاه37ام)منظوربرقراریعدالتآموزشیواجرایاصلسیبه اولویتمناطقهایآموزش( وپرورشبا

هایاقتصادیزیرمجموعهنیروهایمسلحوستاداجرائیفرمانامامومحروموروستاها،استانقدسرضویوآندستهازمؤسساتوبنگاه

فقیهوجودداردموظفبهاستثنایمواردیکهاذنولیاند،بههایاجرائیکهتازمانتصویباینقانونمالیاتپرداختنکردهسایردستگاه

ارزش بر مالیات و مستقیم مالیات میپرداخت وزارتافزوده اختیار در آموزشی عدالت توسعه جهت صرفاً حاصله منابع باشند،

 رسد،هزینهنماید.وزیرانمیایکهبهاینمنظورتهیهوبهتصویبهیئتنامهگیردتابراساسآیینوپرورشقرارمیآموزش
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تواندازمحلمنابعقابلپرداختبهخانوارهایتحتپوششخودتمامیابخشیازحقبیمهسهمکارفرماکمایتهامدادامامخمینی)ره(می

رابراساسحداقلحقوقودستمزدهرسالبرایاشتغالیکنفرازاعضایخانوارهایتحتپوششبهکارفرمایانیکهحاضربهجذبعضو

 خانوادهباشند،پرداختنماید.

 - 98ماده 

وزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلحمکلفاستبراساسنظرستادکلنیروهایمسلحنسبتبهتهیهطرحجامعنحوهاستقرارنیروهای

منظوررعایتپراکندگیدراستقرارتأسیساتحساسومحیطی،بهمسلحدرسطحکشورمتناسببااندازهونوعتهدیداتوشرایطزیست

ویژهتهرانپسازهایبزرگصنعتیدفاعیازشهرهایبزرگبههایمراکزنظامیوکارخانهحیاتیوصنایعدفاعیوهمچنینانتقالپادگان

 تصویبفرماندهیکلنیروهایمسلحاقدامنماید.

هایجامعوتفصیلیدولتمجازاستنسبتبهتأمینوواگذاریتسهیالتاعتباری،بانکی،زمین،تغییرکاربریدرچهارچوبمقرراتوطرح

محلفروشاماکنمنتقل اعتباراتدریافتیازمنابعبانکیاز بهعملآورد. اقداماتالزمرا شدهوایجادحریمجهتتأسیساتموردنیاز

 شود.بازپرداختمی

 - 91ماده 

فناوریاطالعاتمکلفوزارتخانه ارتباطاتو نفتو امکاناتمخابراتیشهرکهاینیرو، و گاز برق، نسبتبهتأمینآب، نواحیاند، و ها

هاونواحیصنعتیومعدنیومنطقهویژهاقتصادیاقدامصنعتیومناطقویژهاقتصادیتادربواحدهایصنعتیومعدنیمستقردرشهرک

 کنند.

 بینیکند.ریزیکشورموظفاستاعتبارموردنیازرادرلوایحبودجهسنواتیبهاینمنظورپیشسازمانمدیریتوبرنامه
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  - 90ماده 

حساببانکعاملگذشتهوبهاندماندهوجوهادارهشدهویارانهسودتسهیالتیراکهحداکثریکسالازتاریخواریزبههاموظفکلیهبانک

شود،حسابردیفدرآمدیکهدرقانونبودجهمنظورمینشدهبااحتسابسودسپردهدورهماندگاریوجوهنزدبانک،بهمتقاضیانپرداخت

ریزیکشور،وزرایاموراقتصادیودارایی،صنعت،معدنوتجارتوجهادایمرکبازرئیسسازمانمدیریتوبرنامهواریزکنند.بهکمیته

ازطریقسازمانمدیریتوبرنامهکلبانکمرکزیجمهوریاسالمیایراناجازهدادهمیکشاورزیورئیس ریزیکشورشودوجوهالزمرا

هایدولتیپسازتصویبمرجعقانونیهایکشاورزیومنابعطبیعی،صنعت،معدنوتجارتویاافزایشسرمایهبانکبرایاجرایطرح

کاری،احیایداربهباغاتمثمر،توسعهعملیاتآبخیزداری،جنگلهایشیبربطویاپرداختوجوهادارهشدهجهتتوسعهوتبدیلزمینذی

 وخاککشاورزیاختصاصدهد.هاوتوسعهعملیاتآبجنگل

  - 99ماده 

عنوانکارگریاتحتهرعنواندیگرصندوقتأمیناجتماعیموظفاستکارگزارانوپیمانکارانحقیقیوافرادحقوقیوسایرافرادیکهبه

باشندراپسازواریزحقبیمهسهمکارگرتوسطکارگزاروپیمانکار)کارگر(وتازمانفروشسهامطرفقراردادمخابراتروستاییبودهومی

هایارتباطاتوفناوریاطالعات،مدیریتیبراساسقانونتأمیناجتماعیوقانونکارتحتپوششبیمهقراردهد.درهرصورتوزارتخانه

ملزمبهرفعمشکالتاجرایبند) کلکشورمرتبطبا1301(قانونبودجهسال12تعاون،کارورفاهاجاتماعیواموراقتصادیودارایی،

نکارگزارانمخابراتروستاییهستندوشرکتمتولی)شرکتمخابراتایران(مکلفبهاستمراربیمهوقراردادمستقیمباکارگران،پیمانکارا

 باشند.وکارگزارانروستاییتازمانبازنشستگیطبقشرایطوضوابطمقرردرقانونکارمی

 - 90ماده 

هایدولتیوغیردولتیکهبهنحویازانحاءوابستهبهنهادهایمدیرهشرکتناخالصحقوقومزایایدریافتیمدیرانعاملواعضایهیئت

 باشندبایدحداکثرازدهبرابرحداقلحقوقمصوبساالنهشورایعالیکاربیشترنباشد.عمومیغیردولتیمی

هایفوقصرفاًبهاشخاصحقوقیآنانقابلپرداختبودهومدیرانعاملواعضایموظفمدیرهشرکتضمناًپاداشپایانسالاعضایهیئت

جزحقجلسهماهانهکهحداکثرازدوبرابرحداقلحقوقمصوبشدهفوقواعضایغیرموظفبهغیرازحقوقومزایایتعیینمدیرهبههیئت

 کنند.گونهمبلغیتحتهیچعنوانیدریافتنمیشورایعالیکاربرایهرماهبیشترنیست،هیچ
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 شود:هایمستقیمالحاقمی(قانونمالیات130عنوانتبصرهذیلبند)ح(ماده)متنزیربه

(قانونتشکیالتواختیاراتسازمانحجواوقافوامورخیریهمصوب12هاییکهتوسطشعبتحقیقموضوعماده)مفاصاحساب-تبصره 

بهسازمانامورمالیاتیکشورارائهشود،برایبرخورداریازشوداگردرمهلتمقررمربوطبهتسلیماظهارنامهصادرشدهیامی421721313

 شود.منزلهاظهارنامهمالیاتیمؤدیتلقیمیهرگونهمعافیتمالیاتیمقرردراینقانونیاسایرقوانین،به

بهسازمانامورمالیاتیارائهشود،1302کهمفاصاحسابمربوطتاپایانسالهایقبلازابالغاینقانون،درصورتیهمچنیندرموردسال

 منزلهاظهارنامهمالیاتیخواهدبود.به

 - 97ماده 

قانونالحاقموادیبه«به»واصالحاتبعدیآن1302قانونالحاقموادیبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتمصوب«عنوان

 یابد.تغییرمی»(1قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت)

قانونفوقمشتملبرهشتادوششمادهوسیتبصرهدرجلسهعلنیروزدوشنبهمورخچهارماسفندماهیکهزاروسیصدونودوسهمجلس

 بهتأییدشوراینگهبانرسید.121421303شورایاسالمیتصویبشدودرتاریخ
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