امام علی (ع):

حُسنُ التَّدبیر یُنمی قَلیلَ المال،
وَسُوءُ التَّدبیر یُفنی کَثیره.

ریزیدرست(اقتصادی)،مالاندکراافزایشمیدهد


برنامه

ریزینادرست،مالفراوانرانابودمیکند.


وبرنامه

غررالحکم761/

ظرفیـتها و اهـم تبصـرههای
قـانـون بــودجـه ســال 9911
کل کشور (به انضمام اسناد باالدستی)
داود شایقی
نظارت عالی :
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل
محمد حسینقلی زاده
نظارت و هماهنگی :
معاون هماهنگی برنامه و بودجه استان
نوربخش محمدی
نظارت و هماهنگی انتشارات:
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان
بالل پیرمحمد
تهیه و تدوین :
رئیس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان
مسعود ناصری
طراحی ،ویراستاری ،صفحه آرایی:
کـانـون تبــلیغـاتـی آیـریـس

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل
ناشر :
دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان
تهیهشده:
اردیبهشتماه 9911
تاریخ انتشار :
 995( 11-50ص ،جدول)
شماره نشریه :
 055جلد
شمارگان:

آدرس :اردبیل شهرک اداری ،سازمان مدیریت و برنامهریزی
دورنگار540 -99241792 :
تلفن540 - 99244795 :
www.ardabilmpo.ir
نشانی سایت:

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

پیش گفتار
تحوالت و پیچیدگیهای عصر حاضر نیاز سازمانها را جهت اعمال تدابیری منطقيقی بق خصقو ادقداب بق
برنام ریزی صحیح ،تصمیمگیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط ب نیازمندیهای جوامع مطرح ساخت است .بودج شاهرگ حیاتی و آیین تمقاب
نمای هم برنام ها و فعالیتهای سازمانها بوده و نيش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف سازمانها ایفا میکند .مجموع حاضر از پقنقب بقوقش و دو ضقمقیقمق
تشکیلشده ک بخشاول شامل طرحهای تملک دارائیهای سرمای ای ملی(عاب) در سال 9911میباشد ک ب تفکیک (اعتبار و دستگاههای پیگیریکننقده) آورده

شده است .در بخشدوم ،طرحهای تملک دارائیهای سرمای ای ملی(خا ) استان اردبیل در سال  9911ب تفکیک (عنوان پروژه ،دستگاه پیگیریکننده ،اعتقبقار
مصوب در سال  )9911آورده شده است .در بخشسوم ،طرحهای تملک دارائیهای سرمای ای استانی ویژه مصوب دانون(ملی استانی شده) استان اردبیل در سقال
 9911ب تفکیک (عنوان پروژه ،دستگاه پیگیریکننده ،اعتبار مصوب در سال  )9911آورده شده است .در بخشچهارم ،طرحهای تملک دارائیهای سرمایق ای از
محل اعتبارات ردیفهای متفرد در سال  9911و در بخشپنجم ،اهم تبصرههای دانون بودج سال  9911کل کشور آورده شده است.
در پایان هم ضوابط اجرایی دانون بودج سال  9911کل کشور و همچنین دانون الحاق برخی مواد ب دانون تنظیم بوشی از ميررات مالی دولت ( )2ضقمقیقمق
گردیده است.
امید است دستگاههای اجرایی استان با بهره گیری از این مطالب بتوانند ب سهولت سهم استان از اعتبارات ملی(متمرکز در وزارتوان ها) را پیگیری و جذب
نمایند.
داود شایقی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل

فهرست مطالب
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بخش اول:

طرح هایتملکدارا یئ های سرمایه ای

مـــــلـی(عــــــام)در ســـال 9911

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

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1072774771

4

1072774774

3

1072774771

2

1072774770

8

1072774713

1

1072774712

0

1072774711

0

1072774710

0

1072770778

7

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

تعمیرومرمتآثاروبناهایثبتشده

ادارهکلمیراثفرهنگی،

دراختیاردستگاههایدولتی

صنایعدستیوگردشگری

حفاظتوآمادهسازیومرمتآثارثبتشده

ادارهکلمیراثفرهنگی،

کشوردرفهرستجهانی

صنایعدستیوگردشگری

خریدحریموابنیهواشیاءباارزشتاریخی

ادارهکلمیراثفرهنگی،
صنایعدستیوگردشگری

ساماندهیوتعمیربناهایمهمتاریخی

ادارهکلمیراثفرهنگی،

ومساجدجامعتاریخی

صنایعدستیوگردشگری

ساماندهیومرمتمحوطههاوباغهایتاریخی،

ادارهکلمیراثفرهنگی،

بقاعمتبرکهوآرامگاههایمفاخر

صنایعدستیوگردشگری

مشارکتدرتعمیرومرمتابنیهواشیاءتاریخیو

ادارهکلمیراثفرهنگی،

تکمیلموزههایدراختیاربخشغیردولتی

صنایعدستیوگردشگری

کمکهایفنیواعتباریو

ادارهکلمیراثفرهنگی،

مطالعه،مرمتوحفاظتبافتهایتاریخیکشور

صنایعدستیوگردشگری

کمکهایفنیواعتباریبهبخشغیردولتی

ادارهکلمیراثفرهنگی،

حوزهمیراثفرهنگی

صنایعدستیوگردشگری

ایجادسیستمحفاظتیوساختمخازنامن

ادارهکلمیراثفرهنگی،

درموزههاوکاخموزهها

صنایعدستیوگردشگری

مبالغ(میلیونریال)
مصوب 19

ابالغ 11

47777

10777

207777

810877

147777

488777

378777

323700

07777

04487

187777

104177

177777

107777

38777

48877

477777

404777

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

کمکهایفنیواعتباریبهبخش

ادارهکلمیراثفرهنگی،

غیردولتیحوزهگردشگری

صنایعدستیوگردشگری

340777

400187

مطالعه،شناسایی،امکانسنجیوایجاد

ادارهکلمیراثفرهنگی،

148777

03877

134777

174777

437777

404777

117777

08777

441777

140877

317777

817777

43777

0877

ردیف

شماره طبقه بندی

17

1071774774

11

1071774772

14

1071774778

13

1071774771

12

1070771771

18

1071774773

11

1072774778

10

-1070771774

زیرساختهایموردنیازدرمناطقنمونهگردشگری صنایعدستیوگردشگری
مطالعهوایجاداردوگاههاومجتمعهای

ادارهکلمیراثفرهنگی،

خدماتگردشگری

صنایعدستیوگردشگری

مطالعه،شناسایی،امکانسنجیوایجادزیرساخت

ادارهکلمیراثفرهنگی،

هایموردنیازقطبهاومحورهایگردشگری

صنایعدستیوگردشگری

کمکهایفنیواعتباریبهبخشغیردولتی

ادارهکلمیراثفرهنگی،

حوزهصنایعدستی

صنایعدستیوگردشگری

کمکهایفنیواعتباریواحداث

ادارهکلمیراثفرهنگی،

سرویسهایبهداشتیبینراهی

صنایعدستیوگردشگری

حفاظتوآمادهسازیومرمتپایگاههای

ادارهکلمیراثفرهنگی،

حفاظتیوپژوهشی

صنایعدستیوگردشگری

مطالعه،شناساییوامکانسنجیپروژههایمیراث

ادارهکلمیراثفرهنگی،

فرهنگی،صنایعدستیوگردشگری

صنایعدستیوگردشگری

جمعکل

3323800 4080777

9

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

1

1374771714

توسعهفناوریدرعملیاتپستی

ادارهکلپست

34777

42448

4

1374771718

ادارهکلپست

0777

8100

3

1374774771

ادارهکلپست

28777

40148

01777

80820

مطالعهواجرایمقاومسازیساختمانهای
عملیاتیومراکزمهمشرکتپستجاا
بهنگامسازیکدپستیدهرقمی

جمعکل

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

81777

48877

47777

10777

8777

3277

18777

10777

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1371712771

احداثوتقویتشبکهبرقچاههایکشاورزی

4

1371711773

مطالعهنیروگاههایآبی

3

1371748774

توسعهفناوریپیلسوختی

2

1371737774

توسعهنیروگاههایبادی

4

شرکتتوزیعنیرویبرق
منطقهایاستان
شرکتتوزیعنیرویبرق
منطقهایاستان

شرکتتوزیعنیرویبرق
منطقهایاستان
شرکتتوزیعنیرویبرق
منطقهایاستان

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

07777

11477

07777

08777

341777

470177

ردیف

شماره طبقه بندی

8

1371737773

1

1371711717

عنوان پروژه

فنآوریانرژیهاینو،

شرکتتوزیعنیرویبرق

بهینهسازیمصرفانرژی

منطقهایاستان

نیروگاهبرقآبیکوچک

شرکتتوزیعنیرویبرق
منطقهایاستان

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

شرکتآبمنطقهایاردبیل

107777

183777

شرکتآبمنطقهایاردبیل

177378

01877

شرکتآبمنطقهایاردبیل

077777

4417777

شرکتآبمنطقهایاردبیل

377777

414877

شرکتآبمنطقهایاردبیل

232777

304877

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1370773144

4

1370774444

3

1370778771

2

1370771773

8

1370778741

عنوان پروژه

مطالعهطرحهایتامینوانتقالآب
درحوضههایآبریزکشور
ساختمانشبکههایفرعیآبیاری
حوضهآبریزکشور
مطالعهواجرایساماندهی،تعیینحدبستر
وحریمرودخانههادرحوضههایآبریزکشور

تجهیزنقاطمصرفبهابزاراندازهگیری
وارتقایایمنیوپایداریسدها
ساماندهیرودخانههایمرزیکشور

0

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

شرکتآبمنطقهایاردبیل

140777

808777

شرکتآبمنطقهایاردبیل

4118777

4417777

شرکتآبمنطقهایاردبیل

814777

817777

شرکتآبمنطقهایاردبیل

18777

14087

شرکتآبمنطقهایاردبیل

137777

183777

8048378

1818487

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1370771113

0

1370771112

0

1370771118

0

1370773147

17

1370771731

عنوان پروژه

مرمتوبازسازیتاسیساتآبیدردستبهره
برداریدرمحدودهاستانها
مطالعهواجرایطرحهایتعادلبخشی،تغذیه
مصنوعیوپخشسیلدرمحدودهاستانها
تکمیلوتجهیزشبکههایاندازهگیریآبهای
سطحیزیرزمینیدرمحدودهاستانها
مطالعه،بازسازیومرمت
سازههایتاریخیآب
طراحیشبکهاندازهگیری
منابعآبکشور

جمعکل

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

آبرسانیبهشهرهایدارایتنشآبی

شرکتآبوفاضالب

وارتقایکیفیآبشرب

شهریاستاناردبیل

1017777

1008777

بازسازیوبهرهبرداریازتاسیسات

شرکتآبوفاضالب

آبرسانیبهشهرها

شهریاستاناردبیل

387777

400877

ایجادتاسیساتفاضالب

شرکتآبوفاضالب

روستاهایدارایاولویت

شهریاستاناردبیل

077777

130877

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1370774707

4

1370771774

3

1873774770

5

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

کاهشآببهحسابنیامده-کاهشهدررفت

شرکتآبوفاضالب

آبشهریوروستایی

شهریاستاناردبیل

227777

327777

ایجادتاسیساتفاضالبروستاهای

شرکتآبوفاضالب

دارایاولویت-وامی

شهریاستاناردبیل

40777

087

181777

134177

078777

1740238

2100777

2444008

ردیف

شماره طبقه بندی

2

1873773770

8

1873774770

1

1873773770

0

1873774431

مدیریتمصرفآبشهریوروستایی

شرکتآبوفاضالب
شهریاستاناردبیل

تکمیلوایجاد41طرحایجاد

شرکتآبوفاضالب

تاسیساتفاضالبشهری

شهریاستاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

آبرسانیبهتکروستاهاوتکمیلمجتمعهای

شرکتآبوفاضالب

آبرسانیاولویتدارروستایی

روستاییاستاناردبیل

0448244

1031187

0448244

1031187

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1873773771

جمعکل

2

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

تعمیراتاساسیوتامین

ادارهکلصنعت،معدن

تجهیزاتوماشینآالت

وتجارتاستاناردبیل

81877

30487

کمکهایفنیواعتباریبرایتولیدمواداولیه

ادارهکلصنعت،معدن

فرشدستبافوایجادمجتمعهایقالیبافی

وتجارتاستاناردبیل

41877

41008

240777

248777

114777

140877

20777

21187

177777

08777

108777

110777

07777

10777

87777

24877

1701777

003108

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1372714770

4

1378710771

3

1372714770

2

1372714711

8

1372714777

1

1372714740

0

1372714713

0

1372714710

کمکبهارتقاءنوآوریوتوسعهصنایعنوین

0

1372714743

کمکبهنوسازیوتجدیدساختارصنایع

اعطایکمکهایفنیواعتباریبهصنایع

7

وتجارتاستاناردبیل

اعطایکمکهایفنیواعتباری

ادارهکلصنعت،معدن

بهطرحهایمعدنیغیردولتی

وتجارتاستاناردبیل

کمکهایفنیواعتباریبهصنایعلبنی

ادارهکلصنعت،معدن
وتجارتاستاناردبیل

کمکهایفنیواعتباری

ادارهکلصنعت،معدن

بهصنایعکوچکومتوسط

وتجارتاستاناردبیل

ایجادزیربناهایالزم

ادارهکلصنعت،معدن

درمعادنبزرگومناطقمعدنی

وتجارتاستاناردبیل

جمعکل
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ادارهکلصنعت،معدن

ادارهکلصنعت،معدن

وتجارتاستاناردبیل
ادارهکلصنعت،معدن
وتجارتاستاناردبیل

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

کمکبهتکمیلوایجادتصفیهخانههای

شرکتشهرکهایصنعتی

فاضالبشهرکهایصنعتی

استاناردبیل

287777

211373

47777

17477

41777

14087

28777

88487

821777

202873

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1372714744

4

1372714714

ایجاد0شهرکفناوریصنعتی

3

1372714712

ایجادمراکزخدماتفناوریوکسبوکار

2

1372714741

کمکبهایجادوتوسعهخوشههایصنعتی

شرکتشهرکهایصنعتی
استاناردبیل
شرکتشهرکهایصنعتی
استاناردبیل
شرکتشهرکهایصنعتی
استاناردبیل

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

احداثوتکمیلساختمانهای

ادارهکلاستانداردوتحقیقات

سازمانملیاستاندارددراستانها

صنعتیاستاناردبیل

13877

1077

1877

2037

47777

10077

38777

37237

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1372712774

4

1372712773

3

1372712772

کمکبهتوسعهوتجهیز

ادارهکلاستانداردوتحقیقات

آزمایشگاههایهمکار(وجوهادارهشده)

صنعتیاستاناردبیل

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

جمعکل

ادارهکلاستانداردوتحقیقات
صنعتیاستاناردبیل

1

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

17777

18377

12877

11808

42877

31008

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1378722774

4

1372710771

عنوان پروژه

تجهیز،بازسازی،نگهداریوتکمیل

ادارهکلغلهوخدمات

تاسیساتذخیرهایگندمموجودکشور

بازرگانیاستاناردبیل

کمکهایفنیواعتباریبهسازینانواییها

ادارهکلغلهوخدمات

بازرگانیاستاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

177777

304877

0777

21087

1177777

107777

48777

41487

018777

220177

1020777

1800177

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1874744772

تهیهطرحهایجامعشهری

4

187474478

تهیهطرحهایکالبدیوناحیهایوویژه

3

1874744773

2

1774702772

8

1874744771

95

استاناردبیل
ادارهکلراهوشهرسازی
استاناردبیل

مطالعهوکمکبهبهسازیونوسازی

ادارهکلراهوشهرسازی

بافتفرسودهشهری

استاناردبیل

تکمیلواحداثساختمانهایاداراتکل

ادارهکلراهوشهرسازی

درمراکزاستانها

استاناردبیل

مطالعهوساماندهیسکونتگاههایغیررسمی

جمعکل
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ادارهکلراهوشهرسازی

ادارهکلراهوشهرسازی
استاناردبیل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

0207

0877

4210287

4100877

0207

0877

1013834

4417777

043808

1742487

0204

0877

881020

107777

1000

1077

عنوان پروژه

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1373711130

4

1373711130

3

1373711410

2

1373711443

8

1373711442

1

1373711448

کمکهایفنیواعتباریحملونقلجادهای

0

1373711481

نگهداریراههایشریانیمحورهایشمالوغرب

0

1373711484

نوسازیناوگانماشینآالتراهداری

احداث،بهسازیونگهداری

ادارهکلراهداری

واحدهایراهداریمستقردرراهها

وحملونقلجادهای

ایمنسازیونگهداریراههایشریانیکشور

ادارهکلراهداری
وحملونقلجادهای

تامینتجهیزاتوماشینآالتوعالئمایمنی

ادارهکلراهداری

راههایشریانیکشور

وحملونقلجادهای

حذفواصالحنقاطحادثهخیزدرراههای

ادارهکلراهداری

شریانیکشوربااولویتمسیرهایپرتردد

وحملونقلجادهای

روکشآسفالتوایمنسازیراههای

ادارهکلراهداری

اصلیوفرعیغیرشریانی

وحملونقلجادهای

جمعکل

ادارهکلراهداری
وحملونقلجادهای
ادارهکلراهداری
وحملونقلجادهای

ادارهکلراهداری
وحملونقلجادهای

1110087 8008012

99

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

00777

111008

33777

34031

141777

120011

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1378771771

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

4

1774780717

پیادهسازیخدماتالکترونیکیدرگمرکاتکشور

ادارهکلگمرکات
استاناردبیل
ادارهکلگمرکات

استاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

177777

140877

17777

0877

117777

131777

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1373778771

بهسازیونوسازیایستگاههاومراکزهواشناسی

4

1373778774

تامینتجهیزاتوماشینآالت

ادارهکلهواشناسی
استاناردبیل
ادارهکلهواشناسی
استاناردبیل

جمعکل

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

دیوانمحاسباتاستاناردبیل

477777

100877

477777

100877

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1773778771

عنوان پروژه

تکمیل،تعمیراساسیوتجهیزساختمانهای
دیوانمحاسباتکشور

جمعکل

97

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

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1871771774

کمکبهمسکنگروههایکمدرآمد

4

1874710771

3

1874710774

بهسازیبافتباارزشروستایی

2

1874710773

طرحجامعبهسازیمسکنروستایی

8

1874710772

مطالعاتجامعتوسعهکالبدیروستاها

1

1874710778

0

1874710771

دستگاه پیگیری کننده

ادارهکلبنیادمسکن
استاناردبیل

اجرایطرحهایهادی

ادارهکلبنیادمسکن

ومطالعهمنظومههایروستایی

استاناردبیل
ادارهکلبنیادمسکن
استاناردبیل
ادارهکلبنیادمسکن
استاناردبیل
ادارهکلبنیادمسکن
استاناردبیل

ساماندهیوبهسازیبافتهایناکارآمدشهریوروستایی ادارهکلبنیادمسکن
محدودهوحریمشهریبافتهایفرسودهدرمعرضخطر
ایمنسازی37درصدروستاهایدرمعرضخطر

جمعکل

استاناردبیل
ادارهکلبنیادمسکن

استاناردبیل

مبالغ(میلیونریال)
مصوب 19

ابالغ 11

00210

111177

0171777

17477777

024777

087777

841827

044877

0777

0877

1877777

021877

7

1024487

12031387 14710080

99

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

اعطایکمکهایفنیواعتباریبهطرحهای

ادارهکلجهادکشاورزی

صنایعتبدیلیوتکمیلیکشاورزی

استاناردبیل

117777

107777

کمکهایفنیواعتباریبرایتوسعه

ادارهکلجهادکشاورزی

مکانیزاسیونکشاورزی

استاناردبیل

117777

140877

تامینوانتقالآبتوسعهباغات

ادارهکلجهادکشاورزی

دراراضیشیبدار

استاناردبیل

242777

403077

28777

41487

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1372714717

4

1371770771

3

1371770771

2

1371770774

8

1371770773

1

1371711770

0

1371734771

0

1371717771

0

1371717774

توسعهواصالحباغاتزیتونکشور
کمکهایفنیواعتباریبرایاصالحوتوسعه
باغاتبهروشهاینوینوباغاتانگوربهروش
داربستیواصالحوسرشاخهکاریباغاتگردو

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

94

ادارهکلجهادکشاورزی
استاناردبیل
ادارهکلجهادکشاورزی
استاناردبیل

کمکهایفنیواعتباریبرایافزایشتولیدمحصوالت

ادارهکلجهادکشاورزی

زراعیوگلخانهایواجرایکشاورزیحفاظتی

استاناردبیل

مطالعهوطراحیواجرای

ادارهکلجهادکشاورزی

زیرساختشهرکهایکشاورزی

استاناردبیل

افزایشتولیدشیروگوشتقرمز

ادارهکلجهادکشاورزی

استاناردبیل

کمکهایفنیواعتباریبرای

ادارهکلجهادکشاورزی

افزایشتولیداتداموطیور

استاناردبیل

287777

304877

018127

808777

183777

302277

27777

32777

477777

122877

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

اجرایعملیاتآبوخاک

ادارهکلجهادکشاورزی

درعرصهتشکلهایکشاورزی

استاناردبیل

404777

111877

تجهیزونوسازیاراضیزیرسدهایمخزنی،

ادارهکلجهادکشاورزی

بندهایانحرافیمستقلوشالیزاری

استاناردبیل

000177

021877

کمکهایفنیواعتباریبرایتوسعه

ادارهکلجهادکشاورزی

روشهاینوینآبیاریوکمفشار

استاناردبیل

1711478

2001777

07777

112087

17777

88487

0000

2487

ردیف

شماره طبقه بندی

17

1371714771

11

1371714772

14

1371714770

13

1371717777

حفظوحراستمنابعژنیواصالحنژادداموطیور

12

1371770774

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

18

1371714737

11

1317747772

10

1317741778

10

1317741770

10

1317741770

کمکهایفنیواعتباریشبکهفرعیآبیاری
وزهکشیحوضههایآبریزکشور
(تامینسهمبهرهبرداران)

ادارهکلجهادکشاورزی
استاناردبیل
ادارهکلجهادکشاورزی
استاناردبیل
ادارهکلجهادکشاورزی
استاناردبیل

تحقیقاتکاربردیومطالعات

ادارهکلجهادکشاورزی

راهبردیحوضههایآبریز

استاناردبیل

تکمیلوتجهیزموسسهتحقیقاتخاکوآب

ادارهکلجهادکشاورزی

استاناردبیل

تکمیلوتجهیزتحقیقاتتکنولوژی

ادارهکلجهادکشاورزی

تولیدبذرونهالوثبتارقامگیاهی

استاناردبیل

تکمیلوتجهیزموسسهتحقیقات

ادارهکلجهادکشاورزی

اصالحوتهیهنهالوبذر

استاناردبیل

148777

174777

11777

41487

0877

0877

24877

30028
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ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

18777

10777

344177

400777

141777

117877

123477

113477

87777

24877

417777

300487

438877

130277

13777

0877

1248777

4701820

4807377

3442000

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

47

1317741770

تکمیلوتجهیزموسسهتحقیقاتعلومدامی

41

1317741711

44

1371731771

43

1371731774

42

1371740777

48

1371740771

حدنگاری(کاداستر)وپایشاراضیکشاورزی

41

1371714770

احیاوتوسعهکشاورزی

40

1317747771

40

1371714731

95

استاناردبیل

تکمیل،تجهیزوتامینماشینآالت

ادارهکلجهادکشاورزی

ایستگاهها،مراکزوموسساتتحقیقاتیوابسته

استاناردبیل

توسعهوتجهیزقرنطینهنباتیکشور

ادارهکلجهادکشاورزی
استاناردبیل

مبارزهتلفیقیعلیهآفاتنباتیوتجهیز

ادارهکلجهادکشاورزی

امکاناتمبارزهباآفاتعمومیوهمگانی

استاناردبیل

تامینتجهیزات،ماشینآالت

ادارهکلجهادکشاورزی

وتعمیراتاساسیساختمانها(اموراراضی)

استاناردبیل
ادارهکلجهادکشاورزی
استاناردبیل
ادارهکلجهادکشاورزی
استاناردبیل

محافظتازیخچالهایطبیعیکشور

ادارهکلجهادکشاورزی

(موسسهتحقیقاتآب)

استاناردبیل

ساختمانشبکههایآبیاری

ادارهکلجهادکشاورزی

وزهکشیاراضیکشاورزی

استاناردبیل

جمعکل
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ادارهکلجهادکشاورزی

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

2777

2878

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1378712771

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

4

1378712774

3

1378788771

کمکهایفنیواعتباریاحداثتاسیسات
نگهداری،فرآوری،بستهبندی
ومراکزعرضهمحصوالتکشاورزی

ادارهکلتعاونروستایی
استاناردبیل
ادارهکلتعاونروستایی
استاناردبیل

تجهیز،تکمیلوراهاندازی

ادارهکلتعاونروستایی

شرکتهایتعاونیتولید

استاناردبیل

جمعکل

81777

20177

18777

47128

08777

04487

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

ادارهکلشیالتاستاناردبیل

21777

24877

ادارهکلشیالتاستاناردبیل

17777

0877

ادارهکلشیالتاستاناردبیل

107777

433087

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت ادارهکلشیالتاستاناردبیل

18777

10777

431777

371087

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1371778771

4

1371770771

3

1371778774

2

1371778773

عنوان پروژه

اصالحروشهایپرورشآبزیان،ماهیگیری
وتعدیلناوگانصیادی
کمکهایفنیواعتباری
برایافزایشتولیدآبزیان
حفاظتازذخایرآبزیانوتجهیزیگانحفاظت

جمعکل

92

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

کنترل،مراقبتوبررسیبیماریهایواگیر

ادارهکلدامپزشکی

وقرنطینهایداممشترکباانسان

استاناردبیل

137777

117877

27777

80877

128777

143487

47777

41487

338777

312877

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1371718771

4

1371718773

3

1371700771

2

1371718778

گسترششبکهقرنطینههایدامی

ادارهکلدامپزشکی

استاناردبیل

احداثوتجهیزآزمایشگاههایمنطقهای

ادارهکلدامپزشکی

ومراکزمرجعدامپزشکی

استاناردبیل

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

ادارهکلدامپزشکی
استاناردبیل

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

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1317741773

4

1371740774

3

1371771717

2

1371771772

97

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

تامینتجهیزات،ماشینآالت

ادارهکلمنابعطبیعی

وتکمیلباغهایگیاهشناسی

استاناردبیل

ممیزیاراضیوتفکیکمتثنیات

ادارهکلمنابعطبیعی
استاناردبیل

اجرایعملیاتآبخیزداریدرحوزهآبخیز

ادارهکلمنابعطبیعی

سدهایکشور

استاناردبیل

تامینتجهیزاتیگانحفاظتواطفاحریق

ادارهکلمنابعطبیعی
استاناردبیل

مبالغ(میلیونریال)
مصوب 19

ابالغ 11

187777

140877

417777

211877

080777

840777

223777

308487

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

کمکهایفنیواعتباریبرایاجرایطرحهای

ادارهکلمنابعطبیعی

منابعطبیعیوآبخیزداری

استاناردبیل

34877

10777

کمکهایفنیواعتباری

ادارهکلمنابعطبیعی

برایتوسعهزراعتچوب

استاناردبیل

13777

24877

مطالعهواجرایعملیاتآبخیزداریوآبخوانداری

ادارهکلمنابعطبیعی

درحوزههایآبخیزفاقدسدکشور

استاناردبیل

147777

280777

ترویجوتوانمندسازیتشکلهاوجوامعمحلی

ادارهکلمنابعطبیعی

درحفظواحیاءمنابعطبیعی

استاناردبیل

27377

48877

177777

01877

078077

147877

ردیف

شماره طبقه بندی

8

1371774711

1

1371774770

0

1371771714

0

1371772774

0

1371773771

مدیریتپایدارمراتعکشور

ادارهکلمنابعطبیعی
استاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

302777

211117

302777

211117

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1371710774

مطالعاتجامعوعملیاتاجراییساماندهیعشایر

جمعکل

ادارهکلامورعشایر
استاناردبیل
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ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

1

1073771713

تامینتجهیزاتوماشینآالتوتعمیراتاساسی

دانشگاهمحققاردبیلی

0140

1084

4

1073771371

دانشگاهمحققاردبیلی

340073

410380

3

1072718773

دانشگاهمحققاردبیلی

143341

140808

2

1073771313

دانشگاهمحققاردبیلی

121300

08777

8

1073771470

1

1073771121

0

1073771310

0

1073771310

کمکبهتکمیلفضاهایآموزشیوکمکآموزشینیمه
تمامدانشگاههاوموسساتآموزشیوپژوهشی
کمکبهتکمیلفضاهایپژوهشیکه
حداقل87درصدآنازمحلسایرمنابع
مطالعهواجرایمقاومسازی
ساختمانهایمراکزآموزشعالی
کمکبهتکمیلفضاهایآموزشیوکمکآموزشیکه
حداقل87درصدآنازمحلسایرمنابع

دانشگاهمحققاردبیلی

340073

410380

تامینشدهباشد.

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

تجهیزآزمایشگاههاومدیریتخلقگوشههایفاخر
دردانشگاههاوموسساتآموزشعالی
کمکبهتکمیلپروژههایمدیریتسبزدردانشگاهها
کهدارایحداقل87درصدپیشرفتفیزیکیباشد.
اجرایطرحهایساماندهیدانشگاهها

جمعکل

75

دانشگاهمحققاردبیلی

12184

20230

دانشگاهمحققاردبیلی

302300

372882

دانشگاهمحققاردبیلی

2011

017008

1301072

1041723

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

00017

80872

00017

80872

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1073771708

تعمیراتاساسیوخریدتجهیزاتوماشینآالت

دانشگاهپیامنور
استاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

ایجادسیستمهایبیخطرساز

دانشگاهعلومپزشکی

پسماندهایبیمارستانی

استاناردبیل

18777

10777

18777

10777

17777

08777

48777

10777

1277

0877

11777

08777

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1171778771

4

1171778774

3

1174771170

2

1174771113

8

1174771112

1

1174771118

تعمیراتوبهسازیسیستمفاضالببیمارستانها

دانشگاهعلومپزشکی
استاناردبیل

ایجادمراکزاورژانسوفوریتهایپزشکی

دانشگاهعلومپزشکی

درجادههایکشور

استاناردبیل

تامینتجهیزاتموردنیازبرای

دانشگاهعلومپزشکی

17هزارتختبیمارستانهایکشور

استاناردبیل

تامینتجهیزاتوماشینآالت

دانشگاهعلومپزشکی
استاناردبیل

تامینمسکنمتخصصینپزشکی

دانشگاهعلومپزشکی

درشهرهایزیرصدهزارنفر

استاناردبیل

79

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

تعمیروتجهیزپایگاههایاورژانس

دانشگاهعلومپزشکی

وفوریتهایپزشکی

استاناردبیل

17777

08777

87777

08777

47777

10777

47777

10777

408777

413877

37777

48877

4777

1077

27777

24877

27777

08777

042277

081077

ردیف

شماره طبقه بندی

0

1174771110

0

1174771420

0

1174771420

خریدتجهیزاتآزمایشگاههایمرجعواورژانس

17

1174771487

خریددستگاههایهمودیالیز

11

1174771432

14

1774780713

13

1074774774

12

1074774773

18

1174771771

خریدآمبوالنسبرایمراکزبهداشتیدرمانی

دانشگاهعلومپزشکی

روستاییفاقدآمبوالنسبااولویتمناطقمحروم

استاناردبیل

77

استاناردبیل
دانشگاهعلومپزشکی
استاناردبیل

تکمیلبیمارستانهاومراکزدرمانیکه27درصد

دانشگاهعلومپزشکی

اعتبارآنهاازمحلکمکهایمردمیتامینشدهباشد

استاناردبیل

گسترشفناوریارتباطاتواطالعات

دانشگاهعلومپزشکی

دربهداشتودرمان

استاناردبیل

تامینتجهیزاتوماشینآالت

دانشگاهعلومپزشکی
استاناردبیل

کمکبهتوسعهفضاهایورزشی

دانشگاهعلومپزشکی

دانشگاههایعلومپزشکی

استاناردبیل

احداثبخشجدیدیاتغییرکاربریتختهای

دانشگاهعلومپزشکی

بیمارستانیمازادبرنیازبهبخشسوختگی

استاناردبیل

جمعکل
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

دانشگاهعلومپزشکی

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

07777

120787

101024

30487

47777

48877

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1073780711

احداثمجتمعهایفرهنگیهنری

4

1073780742

تکمیل،تعمیرتجهیزاتفنیفرهنگیوهنری

3

1073780740

تعمیروتامینتجهیزاتوماشینآالت

2

1073780740

8

1073780732

1

1073780743

0

1073780738

تکمیلپروژههاینیمهتمامفرهنگیوهنریو
مساجدیکهچهلدرصداعتبارآنهاازمحل
کمکهایمردمیتامینشدهباشد

ادارهکلفرهنگوارشاد

اسالمیاستاناردبیل
ادارهکلفرهنگوارشاد
اسالمیاستاناردبیل
ادارهکلفرهنگوارشاد
اسالمیاستاناردبیل
ادارهکلفرهنگوارشاد
اسالمیاستاناردبیل

مطالعهواحداث18مجتمعفرهنگیهنری

ادارهکلفرهنگوارشاد

درمراکزاستانها

اسالمیاستاناردبیل

احداث،تکمیلوتجهیزمراکزفرهنگیوهنری

ادارهکلفرهنگوارشاد
اسالمیاستاناردبیل

کمکهایفنیواعتباریبرای

ادارهکلفرهنگوارشاد

پروژههایفرهنگیدرسطحکشور

اسالمیاستاناردبیل

جمعکل

21777

12287

1137777

038777

108777

10777

1

1

1124023

1100481
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ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

تجهیزآزمایشگاههاوکارگاههای

پارکعلموفناوری

موسساتپژوهشیوپارکهایعلموفناوری

استاناردبیل

37777

48877

37777

48877

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1072718771

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

1777

2487

410777

487087

408777

488777

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1073780741

تعمیروتامینتجهیزاتوماشینآالت

4

1073780731

روزآمدسازیوتجهیزکتابخانههایعمومی

ادارهکلکتابخانههایعمومی
استاناردبیل
ادارهکلکتابخانههایعمومی
استاناردبیل

جمعکل

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

کمکبهبازسازیونوسازیمدارسحوزوی

حوزههایعلمیه

وعلومدینی

استاناردبیل

87777

31887

کمکبهبازسازیونوسازیمدارسحوزوی

حوزههایعلمیه

وعلومدینیخواهران

استاناردبیل

110777

143487

410777

180077

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1071748774

4

1071723771

جمعکل

74

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

2777

38408

1287

00008

408877

434077

407087

381187

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1073713774

4

1073713743

3

1072770774

عنوان پروژه

احداثوساماندهیحرم

بنیادحفظآثاروارزشهای

شهدایگمنامدرسراسرکشور

دفاعمقدساستاناردبیل

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

بنیادحفظآثاروارزشهای
دفاعمقدساستاناردبیل

احداثموزهدفاعمقدس

بنیادحفظآثاروارزشهای

دراستانهاییکهفاقداینموزههستند

دفاعمقدساستاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

118777

140877

2077

2487

110077

131087

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1174771774

تامینتجهیزاتپایگاههایانتقالخون

4

1174771304

تعمیراتساختمانوتامینتجهیزاتوماشینآالت

جمعکل

ادارهکلانتقالخون
استاناردبیل
ادارهکلانتقالخون
استاناردبیل

70

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

احداثفضاهایورزشیدرسطحکشور

ادارهکلورزشوجوانان

(استانها)1

استاناردبیل

1004777

1808487

313877

414877

08777

81777

107777

140877

188777

004777

000777

304877

24877

24877

177777

08777

42777

40087

2387777

3400777

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1074772711

4

1074772710

3

1074772747

2

1074772740

8

1074772710

1

1074772743

0

1074772741

0

1074772710

0

1074772721

احداثوتجهیززمینهایورزشیروستایی

75

استاناردبیل

تجهیزاتوراهاندازیتاسیسات

ادارهکلورزشوجوانان

واماکنورزشیموجود

استاناردبیل

کمکهایفنیواعتباریبهبخشغیردولتی

ادارهکلورزشوجوانان
استاناردبیل

احداثفضاهایورزشیدرسطحکشوربااولویت

ادارهکلورزشوجوانان

شهرستانهایکمتربرخوردارازمتوسطکشوری

استاناردبیل

تکمیلپروژههاینیمهتمامورزشی

ادارهکلورزشوجوانان

درسطحکشور

استاناردبیل

توسعهوتجهیزفضاهایورزشی

ادارهکلورزشوجوانان

جانبازان،معلولینونابینایان

استاناردبیل

احداث،تکمیل،تجهیزوراهاندازی

ادارهکلورزشوجوانان

تاسیساتواماکنورزشیملی

استاناردبیل

تعمیر،تامینتجهیزاتوماشینآالت

جمعکل
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ادارهکلورزشوجوانان

ادارهکلورزشوجوانان
استاناردبیل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

28777

30087

17777

0877

377777

413877

4077

0877

10777

11187

177777

08777

18777

08777

287777

300877

47777

41487

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1071771771

تجهیزمدارسعشایری

4

1071737771

تعمیروتجهیزاردوگاههاوکانونهایپرورشی

3

1071717771

2

1071718778

تعمیراتساختمانوتامینماشینآالتوتجهیزات

8

1071718774

تجهیزاتکمکآموزشی

1

1071771774

0

1774780740

0

1074708771

0

1071774771

ادارهکلآموزشوپرورش
استاناردبیل

ادارهکلآموزشوپرورش
استاناردبیل

کمکهایفنیواعتباریبرایخریدزمین،

ادارهکلآموزشوپرورش

ساختمانوتعمیراتمدارسغیردولتی

استاناردبیل
ادارهکلآموزشوپرورش
استاناردبیل
ادارهکلآموزشوپرورش
استاناردبیل

خریدمدارساستیجاری

ادارهکلآموزشوپرورش

وعرصهمدارسقلعوقمعی

استاناردبیل

گسترشفناوریاطالعاتوایجاد

ادارهکلآموزشوپرورش

شبکههوشمندسازیمدارس

استاناردبیل

تجهیزهنرستانهایسراسرکشور

ادارهکلآموزشوپرورش
استاناردبیل

تجهیزاتکمکآموزشی

ادارهکلآموزشوپرورش

(تجهیزمدارساستثنایی)

استاناردبیل

72

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

12777

11077

2477

4008

10477

12008

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

17

1071713771

تجهیزاتکمکآموزشی

11

1071713774

تعمیراتساختمانوتامینماشینآالتوتجهیزات

ادارهکلآموزشوپرورش
استاناردبیل
ادارهکلآموزشوپرورش
استاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

01777

03177

01777

03177

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1073740771

تعمیروتامینتجهیزاتوماشینآالت

کانونپرورشفکریکودکان
ونوجواناناستاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

1477

1747

1477

1747

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1071710771

تعمیروتامینتجهیزاتوماشینآالت

جمعکل
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

77

شورایهماهنگیتبلیغات
اسالمیاستاناردبیل

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

تخریبوبازسازیمدارسغیراستاندارد

ادارهکلنوسازی،توسعهو

ومقاومسازیمدارسبدوناستحکام

تجهیزمدارساستاناردبیل

1310877

3048777

تعمیراتساختمانوتامین

ادارهکلنوسازی،توسعهو

ماشینآالتوتجهیزات

تجهیزمدارساستاناردبیل

07777

114777

تکمیلفضاهایآموزشینیمهتمام

ادارهکلنوسازی،توسعهو

که87درصدآنتوسطخیرینتامینشدهباشد

تجهیزمدارساستاناردبیل

17718777

10008777

287777

248777

877777

881087

0138777

8407113

377777

413877

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1071740773

4

1071740778

3

1071740771

2

1074711771

8

1071740770

1

1071740770

0

1071717771

0

1071740774

احداثوتجهیزمراکزدانشگاهفرهنگیان

ادارهکلنوسازی،توسعهو
تجهیزمدارساستاناردبیل

کمکبهتامینتجهیزاتکالسیمدارسمناطق

ادارهکلنوسازی،توسعهو

محروم

تجهیزمدارساستاناردبیل

تکمیل،تجهیزفضاهایآموزشی،پرورشیوورزشی ادارهکلنوسازی،توسعهو
ملیواستانی

تجهیزمدارساستاناردبیل

کمکهایفنیواعتباریبرایخریدزمین،

ادارهکلنوسازی،توسعهو

ساختمانوتعمیراتمدارسغیردولتی

تجهیزمدارساستاناردبیل

تامینوتعمیرسیستمهایگرمایشیوسرمایشیو
تجهیزاتآموزشیوکمکآموزشیمدارسو
هنرستانها

جمعکل

ادارهکلنوسازی،توسعهو
تجهیزمدارساستاناردبیل

1470777

087777

31000013 40202877
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ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

تعمیراتساختمانهاوتامینماشینآالت

ادارهکلآموزشفنی

وتجهیزاتمراکزآموزشی

وحرفهایاستاناردبیل

210107

287877

38017

32777

022

808

878432

208708

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1074702771

4

1074700771

کمکهایفنیواعتباریبهآموزشگاههایآزاد

3

1074702774

تعمیروتجهیزساختمانهایاداری

ادارهکلآموزشفنی
وحرفهایاستاناردبیل
ادارهکلآموزشفنی
وحرفهایاستاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

ایجاد،توسعه،تعمیر،نگهداری،تکمیل

ادارهکلتعاون،کارورفاه

وتجهیزاماکنورزشی،فرهنگیوتفریحی

اجتماعیاستاناردبیل

317777

488777

18777

14087

308777

410087

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1073721772

4

1073721773

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

جمعکل
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور
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ادارهکلتعاون،کارورفاه
اجتماعیاستاناردبیل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

44781

10141

44781

10141

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1073771771

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

ادارهکلکمیتهامدادامام
خمینی(ره)استاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

خرید،تکمیل،تعمیراتاساسیوتامینتجهیزات

ادارهکلبازرسی

وماشینآالت

استاناردبیل

137777

140877

137777

140877

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1471747777

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

10777

30487

10777

30487

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1071772771

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

جمعکل

جمعیتهاللاحمراستان
اردبیل

99

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

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

مبالغ(میلیونریال)

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

1

1471714772

احداثمجتمعقضاییخانواده

دادگستریکلاستاناردبیل

187777

440877

4

1471714778

احداثوتجهیز31مجتمعقضایی

دادگستریکلاستاناردبیل

000777

102487

3

1471714770

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت دادگستریکلاستاناردبیل

377777

248777

2

1471714770

خرید،احداثوتجهیز481دادگاهعمومی

دادگستریکلاستاناردبیل

087777

107777

8

1471711771

تامینتجهیزاتشوراهایحلاختالف

دادگستریکلاستاناردبیل

00777

10777

4410777

4701087

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

دیوانعدالتاداری

110741

00204

110741

00204

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1471712774

عنوان پروژه

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزات
وماشینآالت(استانوستاد)

جمعکل
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور
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اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام (پیوست شماره  )1قانون بودجه 1911

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

303777

884877

177777

111877

203777

012777

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1471772774

احداثوتجهیز148واحدپزشکیقانونی

4

1471772772

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

ادارهکلپزشکیقانونی
استاناردبیل
ادارهکلپزشکیقانونی
استاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

318777

1110087

1377777

1074777

121777

804787

1011777

3201077

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1471778773

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

4

1471778772

مطالعهواحداث80ندامتگاه

3

1471778714

مطالعهواحداثبازداشتگاههایموقت

جمعکل

ادارهکلزندانهاواقدامات
تامینیوتربیتیاستاناردبیل
ادارهکلزندانهاواقدامات
تامینیوتربیتیاستاناردبیل

ادارهکلزندانهاواقدامات
تامینیوتربیتیاستاناردبیل
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اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام (پیوست شماره  )1قانون بودجه 1911

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

احداثوخرید114ساختمان

ادارهکلثبتاسنادوامالک

ثبتاسنادوامالککشور

استاناردبیل

277777

248777

34777

40477

3777

4887

277777

817777

038777

012087

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1471770771

4

1471770774

3

1471770773

2

1471770772

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

ادارهکلثبتاسنادوامالک
استاناردبیل

تکمیلساختمانهاواحداث81واحداداری

ادارهکلثبتاسنادوامالک

سازمانثبتاسنادوامالککشور

استاناردبیل

خریدواحداثوتوسعهساختمانهای

ادارهکلثبتاسنادوامالک

ثبتاسنادوامالک

استاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

437777

307777

437777

307777

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1471713771

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

جمعکل

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

94

ادارهکلتعزیراتحکومتی
استاناردبیل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

10777

28787

407777

371777

30777

80077

10777

13177

107777

181277

307777

304877

13110

17148

110777

08777

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1174773772

احداثوتجهیزمراکزراهنماییورانندگی

4

1174712771

احداثپاسگاههایمرزی

3

1174718774

2

1174718770

احداثوتجهیزاداراتنظاموظیفهعمومی

8

1174718770

تامینوبازسازیمنازلسازمانیناجا

1

1174718770

احداثستادهایاستانوشهرستان

0

1774718717

گازرسانیبهاماکنناجا(31استان)

0

1174718711

احداث33ساختمانپلیسفتادرسراسرکشور

فرماندهینیرویانتظامی

استاناردبیل
فرماندهینیرویانتظامی
استاناردبیل

احداث18ادارهآگاهی،تشخیصهویت

فرماندهینیرویانتظامی

وانگشتنگاری

استاناردبیل
فرماندهینیرویانتظامی
استاناردبیل
فرماندهینیرویانتظامی
استاناردبیل
فرماندهینیرویانتظامی
استاناردبیل
فرماندهینیرویانتظامی
استاناردبیل
فرماندهینیرویانتظامی
استاناردبیل
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اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام (پیوست شماره  )1قانون بودجه 1911

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

احداثساختمانهاوتامینتجهیزاتتخصصی

فرماندهینیرویانتظامی

ایستگاههایبازرسیکشور

استاناردبیل

30777

111287

187777

411087

018777

100777

1000110

4700108

ردیف

شماره طبقه بندی

0

1174718714

17

1174718712

احداثپاسگاههایانتظامی

11

1174718718

احداث407کالنتری

فرماندهینیرویانتظامی
استاناردبیل
فرماندهینیرویانتظامی
استاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

11777

13177

11777

13177

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1773770771

تامینتجهیزاتوماشینآالت

جمعکل

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور
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ادارهکلاموراقتصادی
وداراییاستاناردبیل

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

مبالغ(میلیونریال)

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

افزایشوتکمیلپوشششبکههایرادیویی

ادارهکلصداوسیمای

ای.امسراسریواستانی

مرکزاردبیل

37777

48877

ایجادوافزایشپوشششبکههایتلویزیونی

ادارهکلصداوسیمای

درنقاطفاقدپوشش

مرکزاردبیل

173177

01877

ایجادوتوسعهمراکزتولیدوپخش

ادارهکلصداوسیمای

درسراسرکشور

مرکزاردبیل

107777

107777

تبدیلفنآوریموجودبهفنآوری

ادارهکلصداوسیمای

پیشرفته(آنالوگبهدیجیتال)

مرکزاردبیل

277777

330377

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1078770771

4

1078770770

3

1078770770

2

1078770717

8

1374771771

توسعهزیرساختارتباطیموردنیاز
سیگنالرسانیزمینیصداوسیما
بااستفادهازفیبرنوریولینکهایرادیویی

ادارهکلصداوسیمای
مرکزاردبیل

جمعکل

87777

013177

30087

187487

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

437777

107777

437777

107777

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1073770771

مراکزفرهنگیورزشیوتوانبخشی

جمعکل

ادارهکلبنیادشهیدوامور
ایثارگراناستاناردبیل
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اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام (پیوست شماره  )1قانون بودجه 1911

مبالغ(میلیونریال)

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

1

1774713771

تامینتجهیزاتبرگزاریانتخاباتمکانیزه

استانداریاردبیل

48777

41487

4

1774713774

تقویتبنیهامنیتیوانتظامی

استانداریاردبیل

107777

122877

3

1774713773

استانداریاردبیل

1007777

1317777

2

1774713772

استانداریاردبیل

4877

4887

8

1774713778

استانداریاردبیل

4877

4887

1

1774713771

استانداریاردبیل

07777

08777

0

1774713770

استانداریاردبیل

88777

21087

0

1774713770

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

استانداریاردبیل

07777

80877

0

1774713770

تکمیلراههایمرزی

استانداریاردبیل

177777

08777

97

تقویتوکنترلوانسدادمرزهایکشور
باالویتشرق
کمکبهایجادمراکزجمعآوری
وساماندهیمتکدیان

مطالعهواجرایمقاومسازیمراکز
امدادرسانیوآتشنشانی
احداثساختماناستانداریها
استانداردسازیاستانداریها،
فرمانداریهاوبخشداریها

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

شماره طبقه بندی

17

1774117771

11

1774734774

14

1874771771

13

1874771774

12

1874774718

18

1873773770

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزات

استانداریاردبیل(ستادمبارزهبا

وماشینآالت

قاچاقکاالوارز)

تامینتجهیزاتسازمان
مدیریتبحرانکشور
تامینتجهیزاتوماشینآالت

استانداریاردبیل
استانداریاردبیل(سازمانامور
شهرداریهاودهیاریهایکشور)

تجهیزوساماندهیآتشنشانی

استانداریاردبیل(سازمانامور

وخدماتایمنیونجات

شهرداریهاودهیاریهایکشور)

کمکبهتوسعهونوسازی

استانداریاردبیل(سازمانامور

ناوگانحملونقلعمومی

شهرداریهاودهیاریهایکشور)

مطالعهومشارکتدراحداث

استانداریاردبیل(سازمانامور

شبکهآبیاریفضایسبزشهری

شهرداریهاودهیاریهایکشور)

جمعکل

مبالغ(میلیونریال)
مصوب 19

ابالغ 11

4877

31887

4777

1077

31877

10077

07777

402087

417777

1401110

14110

28817

4083110

3207000
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اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام (پیوست شماره  )1قانون بودجه 1911

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

1777

8177

10777

81087

03777

14787

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1774730773

تامینتجهیزاتوماشینآالت

4

1774730778

صدورکارتملیهوشمند

ادارهکلثبتاحوال
استاناردبیل
ادارهکلثبتاحوال
استاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

1

1371732774

گازرسانیبهروستاهایکشور

شرکتگازاستاناردبیل

17777

10777

17777

10777

جمعکل
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور
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اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام (پیوست شماره  )1قانون بودجه 1911

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

407777

412288

301877

404110

007777

100777

1181877

1103802

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1773712771

تامینتجهیزاتوماشینآالت

4

1773712773

تعمیراتاساسیساختمانها

3

1773712774

تامینوتکمیلساختمانهایموردنیاز

ادارهکلامورمالیاتی

استاناردبیل
ادارهکلامورمالیاتی
استاناردبیل
ادارهکلامورمالیاتی
استاناردبیل

جمعکل

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

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

ابالغ 11

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1374771771

عنوان پروژه

توسعهزیرساختارتباطیموردنیاز
سیگنالرسانیزمینیصداوسیما
بااستفادهازفیبرنوریولینکهایرادیویی

جمعکل

شرکتسهامی
ارتباطاتزیرساخت

مصوب 19

87777

87777

30087

30087
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اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام (پیوست شماره  )1قانون بودجه 1911

مبالغ(میلیونریال)

دستگاه پیگیری کننده

ابالغ 11

ردیف

شماره طبقه بندی

1

1272774771

4

1272774774

3

1273771714

عنوان پروژه

تدوینواجرایطرحهایتوجیهی-تفصیلی
مناطقچهارگانهتحتمدیریت
سازمانحفاظتمحیطزیست

ادارهکلحفاظت

محیطزیست

حفاظتازتنوعزیستی

ادارهکلحفاظت

وزیستگاههایحیاتوحش

محیطزیست

ایجادسیستمکنترلوپایشآلودگیهوا

ادارهکلحفاظت
محیطزیست

جمعکل

100777

104188

408777

422023

070777

081000

اعتبارطرح های تملک دارایی های سرمایه ای عام (پیوست شماره  )1قانون بودجه 1911
دستگاه پیگیری کننده

مصوب 19

ابالغ 11

14077

0088

47777

14348

34077

41707

ردیف

شماره طبقه بندی

عنوان پروژه

1

1374771712

تعمیراتاساسیوتامینتجهیزاتوماشینآالت

4

1374774717

47

243777

248777

مبالغ(میلیونریال)

ادارهکلارتباطات
وفناوریاطالعات

ایجادوتوسعهمتوازنمنطقهایخدماتبخشی

ادارهکلارتباطات

ارتباطاتوفناوریاطالعات

وفناوریاطالعات

جمعکل
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

مصوب 19

بخش دوم:

طرح هایتملکدارا یئ های سرمایه ای

مـــــلـ ی(خـــا ص)در ســـال 9911

49
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ردیف

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
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 66و 61

7961

7966

7011

سالهای بعد

77793011 3333333 1113333 1133333 1333333 1131333 5331013

313333 103333 5130335

96919773 13330133 313333 313333

وزارت راه و شهرسازی

133333 133130

3119761 1333330 111333 100333

133333 135131 5113311

6611970 1133333 133333 113333

1035

1513

شرکت مادر تخصصی
ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

1035

شرکت مادر تخصصی
ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

1533

3

احداث راه اصلی میانه-میاندوآب ،شرکت مادر تخصصی
 1535313111فیروزآباد -آق کند  ،رضوانشهر -ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور
خلخال و فیروز آباد -خلخال

قبل از آن

1510

1531

0

1535313111

احداث راه اصلی کلور -درام

برنامه پنجم و

عملکرد

مصوب

ابالغ

برآورد

پیش بنی

1531

سال شروع

5

1535313311

بهسازی راه اصلی نمین -
آستارا و  ...اردبیل-سرچم

عملکرد سالهای

1030

1

1535313311

احداث باند دوم اردبیل-
مشکین شهر -اهر

دوران برنامه ششم
جمع کل

1033

1

1535313331

اتصال اردبیل به شبکه ریلی

شرکت مادر تخصصی
ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

1031

کد طرح

عنوان

دستگاه پیگیری کننده

سال پایان

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

ارقام (میلیون ریال)

131353

31313

103333 150313

0301767 1331330 513333 133333

دستگاه پیگیری کننده

سال شروع

بهسازی راه اصلی بستان آباد-
تبریز -مرند -سه راهی ایو
شرکت مادر تخصصی
اوغلی ،میاندوآب -آذر شهر،
ساخت و توسعه زیربناهای
1535313133
اردبیل-سراب -بستان آباد و
حمل و نقل کشور
احداث کمربندی میاندوآب و
کمربندی بناب

1533

1030

533333 551151 1131350

1030971 5113333 051333 131333

وزارت راه و شهرسازی

1533

1035

131130

503333 133153

1131671 1011313 011333 133333

وزارت راه و شهرسازی

1533

1031

533353

133333 153333

3063011 1101330 511333 111333

3

1535313130

بهسازی راه اصلی سه راهی
رضی -امیرکندی-لنگان-
گرمی-بیله سوار

3

1531331333

توسعه بهره برداری از رودخانه شرکت سهامی آب منطقه
ای اردبیل
بالهارود در محدوده اردبیل

1533

13

1531331313

شرکت سهامی آب منطقه
ای اردبیل

1533

1

بهسازی راه اصلی جلفا-
1535313133
اصالندوز -پارس آباد -بیله سوار

ساختمان سد عمارت
و شبکه آبیاری و زهکشی

1031

3

1031

کد طرح

عنوان

سال پایان

ردیف

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

ارقام (میلیون ریال)

دوران برنامه ششم

عملکرد سالهای
برنامه پنجم و
قبل از آن

جمع کل

عملکرد

مصوب

ابالغ

برآورد

پیش بنی

 66و 61

7961

7966

7011

سالهای بعد

153115

3

1

033553

3

1

1

1

7796117 1333133

3677996 1113333 511333 113333

40

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ردیف

سال شروع

1533
1533
1533
1530
1530

13

1331331551

بهبود استاندارد تجهیزات
بیمارستانها

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
استان اردبیل

1533

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

45

3

13

1331331133

تعمیرات اساسی بیمارستانها

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
استان اردبیل

3

10

1331331133

بهبود استاندارد تجهیزات
بیمارستانها

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
استان اردبیل

3

15

1331331311

احداث بیمارستان آموزشی
جایگزین فاطمی اردبیل

سازمان مجری ساختمانها و
تاسیسات دولتی و عمومی،
شرکت مادر تخصصی

1033

11

1335331131

ایجاد تاسیسات فاضالب
شهرهای اردبیل و گرمی

شرکت آب و فاضالب
اردبیل

1030

11

1531331331

ساختمان شبکه آبیاری
و زهکشی خدآفرین

شرکت سهامی آب منطقه
ای اردبیل

1031

کد طرح

عنوان

دستگاه پیگیری کننده

سال پایان

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

دوران برنامه ششم

عملکرد سالهای
برنامه پنجم و

ارقام (میلیون ریال)

عملکرد

مصوب

ابالغ

برآورد

پیش بنی

 66و 61

7961

7966

7011

سالهای بعد

1333331

3

1

قبل از آن

333333 011333 111333

جمع کل

3176771

313133

103333

33333

35333

0601161 5333333 153310

1333

33333

13333

50333

31333

0799711 5313133

111131

10333

3033

1103

11133

3

377933

31301

3133

11133

3313

13103

3

61313

3

3

1333

1133

1333

3

6611

3

1333

1133

1333

3

133033 133335 133353 133133 131531 1113330

77611

9111117

مطالعه ،احداث و تکمیل سالن
شرکت سهامی توسعه و
های  3333نفری در شهرهای
نگهداری اماکن ورزشی
1131330355
ساری ،تبریز ،اردبیل ،سنندج ،یزد،
کشور
مشهد ،اصفهان ،رشت و همدان

331113

333510 131333 111333 111333 513013

9111111

دانشگاه فنی و حرفه ای

51331

5531

1333

1133

0533

113333

379106

دانشگاه محقق اردبیلی

1513

ردیف

3

 66و 61

7961

7966

7011

سالهای بعد

1531

1511

قبل از آن

1511

1533

برنامه پنجم و

3

سال شروع

عملکرد سالهای

عملکرد

مصوب

ابالغ

برآورد

پیش بنی

1031

13

دوران برنامه ششم
جمع کل

1031

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

1031

11

1331331555

تعمیرات اساسی بیمارستانها

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
استان خلخال

3

کد طرح

عنوان

دستگاه پیگیری کننده

سال پایان

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

ارقام (میلیون ریال)

133003

33010

33133

31335

30333

3

063116

احداث آموزشکده فنی
و حرفه ای اردبیل

13

1331313331

11

تعمیرات اساسی ،خرید تجهیزات
و محوطه سازی
1335331353
و تاسیسات زیربنایی

42

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

13

1335313033

تعمیرات اساسی وخرید
تجهیزات و ماشین آالت

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
استان اردبیل

1533

13

 1333313305تامین فضای پژوهشی و فناوری

پارک علم و فناوری

1531

1035

3

3

13333

11133

51133

10

1335313315

تامین فضاهای آموزشی
و کمک آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
استان اردبیل

1531

3

3

3

1333

333

1033

15

1335313311

تعمیرات اساسی و تامین
تجهیزات و ماشین آالت

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
استان اردبیل

1513

131333

35333

11333

33333

1531

سال شروع

13313

0533

1333

دانشگاه محقق اردبیلی

11

جمع کل

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

47

1031

احداث و تجهیز دانشکده ادبیات
1335331133
و علوم انسانی

15111

53131

1033

کد طرح

قبل از آن

1033

عنوان

دستگاه پیگیری کننده

سال پایان

ردیف

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

ارقام (میلیون ریال)

دوران برنامه ششم

عملکرد سالهای
برنامه پنجم و

جمع کل

عملکرد

مصوب

ابالغ

برآورد

پیش بنی

 66و 61

7961

7966

7011

سالهای بعد

15331

50333

03333

3

771177

1133

5313

3

97636

03313

35333

003661

3

9911

113333

317111

33131331 3533511 0111113 0303305 0333310 13331100

711176911

بخش سوم:

طــرح هـایتمـلکدارا یئ های سـرمایه ای

ا سـتـا ین ویــژه( مـــلـیا ســتـا ین شده)
ا ستاناردبیلدرقانونبودجه سال 9911

41

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ردیف

سال پایان

1

1535313150

احداث کنارگذر اردبیل

وزارت راه و شهرسازی

1531

1035

1

1535313131

بهسازی راه اصلی کوثر به
خلخال(کوثر به پروچ)

وزارت راه و شهرسازی

1531

1031

5

1533311313

ساختمان شبکه فرعی
آبیاری و زهکشی مغان

وزارت جهاد کشاورزی

1530

1033

0

1531331311

آبرسانی به شهر خلخال
از سد بفراجرد

شرکت سهامی آب
منطقه ای اردبیل

1533

3

1531331313

آبرسانی به شهر اردبیل
از سد یامچی

شرکت سهامی آب
منطقه ای اردبیل

1531

3

1531331311

آبرسانی به شهر مشکین شهر

شرکت سهامی آب
منطقه ای اردبیل

1533

1

1531331135

ساختمان شبکه آبیاری
و زهکشی سبالن

شرکت سهامی آب
منطقه ای اردبیل

1533

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

05

1031

1031

1533

1533

کد طرح

عنوان

دستگاه پیگیری کننده

سال شروع

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

دوران برنامه ششم

عملکرد سالهای
برنامه پنجم و

ارقام (میلیون ریال)

جمع کل

عملکرد

مصوب

ابالغ

برآورد

پیش بنی

 66و 61

7961

7966

7011

سالهای بعد

05333

50333

33333

0767931 5331333

11133

51133

155005

997716

55131

3

117111

3

966701

7077677

7967171

قبل از آن

103513

11333

13113

53313

333

153330

01113

53333

13333

13333

30133

133333

33333

3

331313

113103

533333

11133

3

3

135331

30111

33333

50333

33333

315113

335115

113131

03333

50333

03333

9037119 1551133

ردیف

سال شروع

3

1531331131

ساختمان شبکه آبیاری
و زهکشی عمارت

شرکت سهامی آب
منطقه ای اردبیل

1533

3

1531331131

ساختمان شبکه آبیاری
و زهکشی گیوی

شرکت سهامی آب
منطقه ای اردبیل

1533

1531335351 13

ساختمان سد بفراجرد

شرکت سهامی آب
منطقه ای اردبیل

1531333301 11

مرمت و بازسازی اساسی
شبکه آبیاری و زهکشی مغان

شرکت سهامی آب
منطقه ای اردبیل

1503

1031

1531331303 11

ساختمان سد و شبکه
آبیاری و زهکشی عنبران

شرکت سهامی آب
منطقه ای اردبیل

1531

1335331133 15

ایجاد تاسیسات فاضالب
شهر سرعین

شرکت آب و
فاضالب اردبیل

1531

1335331131 10

ایجاد تاسیسات فاضالب
شهر نیر و نمین

شرکت آب و
فاضالب اردبیل

1531

1031

1033

1031

1031

1031

سال پایان

کد طرح

عنوان

دستگاه پیگیری کننده

1533

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

دوران برنامه ششم

عملکرد سالهای
برنامه پنجم و

ارقام (میلیون ریال)

جمع کل

عملکرد

مصوب

ابالغ

برآورد

پیش بنی

 66و 61

7961

7966

7011

سالهای بعد

13333

0315

1

3333

11333

7170077 1110313

33511

3

13333

3333

11333

3331939 1331333

قبل از آن

530103

111113

130333

113333

3

3

196636

013111

31303

33333

13333

50333

153333

7960116

51333

3

1

01333

553333 111333

797677

103303

33113

13333

01333

33033

3

971330

153133

53333

33333

01333

33513

53153

919317

09

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

1531

1335331113 13

تعمیرات اساسی ،خرید
تجهیزات و محوطه سازی و
تاسیسات زیربنایی

دانشگاه محقق اردبیلی-
دانشکده فناوری های
نوین نمین

1531

1335331105 11

تعمیرات اساسی و خرید
تجهیزات و ماشین آالت

دانشگاه محقق اردبیلی-
دانشکده کشاورزی و منابع
طبیعی مغان

1531

1335331133 13

تعمیرات اساسی و خرید
تجهیزات و ماشین آالت

دانشگاه محقق اردبیلی-
دانشکده کشاورزی
مشکین شهر

1531

1033

1333313301 13

تعمیرات اساسی و خرید
تجهیزات و ماشین آالت

پارک علم و فناوری اردبیل

1533

3

جمع کل
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

07

1033

1033

1031

ردیف

1135333331 13

احداث مجتمع فرهنگی هنری
در اردبیل

وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی

کد طرح

سال پایان

عنوان

دستگاه پیگیری کننده

سال شروع

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

دوران برنامه ششم

عملکرد سالهای
برنامه پنجم و

ارقام (میلیون ریال)

جمع کل

عملکرد

مصوب

ابالغ

برآورد

پیش بنی

 66و 61

7961

7966

7011

سالهای بعد

105335

01331

53333

11335

13331

103333

073700

13355

3111

3131

0131

3033

3

01661

13351

3111

3331

0131

3533

3

07916

13351

3111

13331

3311

3331

3

77166

3

0333

3333

0133

3133

3

76176

قبل از آن

31711313 73069711 610763 693776 7117611 616171 0993616

بخش چهارم:

طرح هایتملکدارا یئ های سرمایه ای

از محـلاعتبـاراتردیـف های متـفرقه
 در ســــــــــــــــــــــــــال 9911

09

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از محل اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 1911
شماره
طبقه بندی

دستگاه پیگیری کننده

عنوان

جمع کل
808888

ارقام(میلیونریال)
اعتبار تملک
دارایی های سرمایه ای

96878978
8888888

اعتبارات یارانه ها
تامینزیرساختویارانهسودتسهیالت

اداراتکلراهوشهرسازی

مسکنمهروروستایی

وبنیادمسکناستان

898888

اعتبارات متمرکز درآمد -هزینه

دستگاه پیگیری کننده

86708718

1

اعتباراتدرآمد-هزینهایدستگاههایاجرایی

دستگاههایاجرایی

277777

دستگاههایاجرایی

0177777

ادارهکلراهوشهرسازی

108777

دستگاههایاجرایی

087777

4

اعتبارموضوعبازپرداختفروشوواگذاری

3

اموالمنقولوغیرمنقولدولتی
اعتبارموضوعآییننامهاجراییماده()0قانون

14

ساماندهیوحمایتمالیازتولیدوعرضهمسکن

اعتباراتموضوعواگذاریطرحهایتملکداراییهای

18

سرمایهاینیمهتمام،تکمیلشدهوامادهبهرهبرداریدولت

10
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

04

سازمانزندانهاواقداماتتامینیوتربیتیکشور

ادارهکلزندانها

-موضوعفروشزندانهایقدیمی

واقداماتتامینیوتربیتی

8777777

343777

طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از محل اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 1911
شماره
طبقه بندی

41

40

عنوان

شرکتبهینهسازیمصرفسوختکشور
-کمکبهطرحهایبهینهسازیمصرفانرژی

دستگاه پیگیری کننده

استانداریودستگاههایاجرایی

اعتباراتموضوع7240درصداز0درصدتعرفهمالیاتبرارزش

ادارهکلامورمالیاتی،ورزشو

افزوده08،درصدسهموزارتورزشوجوانان18،درصدسهم

جوانان،آموزشوپرورش،

آموزشوپرورش(47درصدازکلسهمجوانانواشتغال)

تعاونکارورفاهاجتماعی

ارقام(میلیونریال)
اعتبار تملک
دارایی های سرمایه ای

38117

0008287

اعتباراتموضوعجبرانخساراتناشیازبهرهبرداری
30

ازمعادنوفعالیتهایصنایعمعدنی

سازمانصنعت،معدنوتجارت

37777

(موضوعجزء8بند(الف)ماده23قانونبرنامهششمتوسعه)
30
21
81

ایجادتاسیساتمنطقهایتبدیلپسماندبهمواد
وانرژیبااولویتمشارکتبخشخصوصی
اعتباراتموضوعماده()30قانونالحاقبرخیمواد
بهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت()4

استانداریوشهرداریها

0877777

دستگاههایاجرایی

40714777

توسعهناوگانحملونقلعمومیازمحل17درصدارزشگمرکی استانداری،شهرداریها،ادارهکل
(17درصدسازمانشهرداریهاو27درصدسازمانراهداری)

راهداریوحملونقلجادهای

84

تعادلبخشیوبهبودبهرهبرداریآب

شرکتآبمنطقهایاستان

17

تعمیرونگهداریخانههایسازمانینیروهایمسلح

فرماندهینیرویانتظامی،
مرزبانی،سپاه

477777
1877777
1777777

00

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از محل اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 1911
شماره

عنوان

طبقه بندی

اعتبارات ردیف های موردی (موقت)

888888

توسعهخدماتوتکمیلزیرساختهای

1

مناطقکمترتوسعهیافتهحاشیهایوبحرانی

دستگاه پیگیری کننده

ارقام(میلیونریال)
اعتبار تملک
دارایی های سرمایه ای

دستگاه پیگیری کننده

00108088

سازمانمدیریتوبرنامهریزی

1127777

اعتبارموضوعوجوهادارهشدهبرایاعطایوامقرضالحسنه
باحداقلکارمزدوارایهحمایتهایمالیبهدانشجویان

ازطریقصندوقهایرفاهوزارتخانههایعلوم،تحقیقاتو
فناوری،بهداشت،درمانوآموزشپزشکی،

4

دانشگاههایسطحاستان

208777

دانشگاهآزاداسالمیومراکزآموزشعالیغیرانتفاعی
بهنسبتتعداددانشجویانوبازپرداختپسازفراغتازتحصیل
دانشجویانومبلغشهریهوبازپرداختمبلغشهریه
اعتباراتمطالعهواحداثقطارهایحومهایجدید

2

موضوعجدولشماره18

0
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

کمکبههزینهایاجتنابناپذیروضروری

05

استانداری
سازمانمدیریتوبرنامهریزیو
دستگاههایاجرایی

84487

087777

طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از محل اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 1911
شماره
طبقه بندی

عنوان

دستگاه پیگیری کننده

ارقام(میلیونریال)
اعتبار تملک
دارایی های سرمایه ای

اداراتکلراهوشهرسازی،امور
17

طرحهایمطالعاتیواجرایی-موضوعجدولشماره(7)47

887777

آب،منابعطبیعی،علومپزشکی،
کمیتهامداد

معاونتتوسعهروستاییومناطقمحرومکشور
14

-کمکبهتوسعهزیربناهایروستایی،تکمیلمجتمعهای

استانداریو

آبرسانیوزیرساختهاینواحیصنعتی

سازمانمدیریتوبرنامهریزی

4877777

وکمکهایفنیواعتباریبهتوسعهاشتغالروستایی
تهیهواجرایطرحجامعکنترلوکاهشآسیبهایاجتماعی

استانداری

موضوعماده()07قانونبرنامهششمتوسعه

-ادارهکلبهزیستی

41

ایجادخانههایجواناندرمراکزاستانها

ورزشوجوانان

387777

27

تقویتاعتباراتطرحهایفاضالبشهرهایدارایتنش

آبوفاضالبشهریوروستایی

1777777

20

کمکبهساختوتجهیزمساجدومصلیها

11

4477777

سازمانتبلیغاتاسالمی،

133777

ادارهکلاوقافوامورخیریه

02

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

طرح های تملک دارائی های سرمایه ای از محل اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 1911
شماره
طبقه بندی

عنوان

تامیناعتبارموردنیازاجرایبند(ب)ماده80
قانونبرنامهششمتوسعهدرخصوصمسکناقشارمحروم

84

وکمدرآمد

دستگاه پیگیری کننده

ادارهکلراهوشهرسازی
وبنیادمسکن

ارقام(میلیونریال)
اعتبار تملک
دارایی های سرمایه ای

408777

تامیناعتباراجرایحکمجزء0بند(الف)ماده()40
قانونبرنامهششمتوسعهدرموردایمنسازی37درصد

83

ادارهکلبنیادمسکن

408777

روستاهایدرمعرضخطرحوادث
برگشتمازاددرآمدهایاستانیمشروطبهتحقق1877777

18

اعتباراتموضوعماده11قانونمدیریتبحرانکشور

استانداری

4777777

اجرایطرحهایمهاروتنظیمآبهایمرزی

شرکتآبمنطقهای

واحداثشبکههایآبیاریوزهکشیمتناظر

،سازمانجهادکشاورزی

میلیاردریالازدرآمدهایاستانی-توزیعدرمقاطعسهماهه

07

01

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ادارهکلاموراقتصادیودارایی

4777777

07

11777777

بخش پنجم:

اهـــ متب صـره هایقانـونبـودجه
ســـــــال   9911کــــلکـ شــور

01

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

اهم تبصرههای قانون بودجه سال  1911کل کشور
تبصره

ردیف

مصوبات

دستگاه پیگیری کننده

عضویتهمزمانمقاماتموضوعماده()01قانونمدیریتخدماتکشوریمصوب02021301ومعاونانومدیران
دستگاههایاجرائیموضوعماده()8قانونمدیریتخدماتکشوریوماده()8قانونمحاسباتعمومیکشورمصوب

1

جزء4

مدیره،مدیریتعاملیوسایرمدیریتهای


وهمچنینکارکنانشاغلدرکلیهپستهایمدیریتیدرهیأت
12121311

بند(ه)

اجرائیشرکتهایدولتیونهادهایعمومیغیردولتیوسازمانهااعماززیرمجموعهخودوزیرمجموعهسایردستگاهها


تبصره4

دستگاههایاجرایی

هاوشرکتهایدولتیوسازمانهاوشرکتهایوابستهبهمؤسساتونهادهایعمومیغیردولتیو


ممنوعاست.سازمان
هاکهبهموجباساسنامهآنها،اشخاصموضوعاینجزء،عضوهیأتمدیرههستندازشمولاینحکممستثنی


شهرداری
میباشند.

هاودستگاههایذیربطوتعهدبه


)%سهمدستگاهتوسطشهرداری
دولتمجازاستدرصورتتأمینپانزدهدرصد(18


4

بازپرداختاصلوسودتوسطهماندستگاهحداقلدومیلیارد()4077707770777دالرازتسهیالتمالیخارجیدرسقف

بند(د)

سهمیهبند(الف)اینتبصرهرادرجهتساختوبهرهبرداریازخطوطقطارشهریوطرحهایکاهشآلودگیهوا


تبصره3

)قانونحمایتازسامانههایحملونقلریلیشهریوحومهمصوب

اختصاصدهد.دولتموظفاستبارعایتماده(8

استانداری،راهو

شهرسازیوشهرداری

442821308نسبتبهتضمیناصلوسوداینتسهیالتاقدامکند.
بهبانکهایتجاریوتخصصیاجازهدادهمیشوددرسال1300ازمحلمنابعدراختیارنسبتبهاعطایتسهیالتارزی-


)دالربهسرمایهگذارانبخشهایخصوصی،تعاونیو

ریالیبهمواردزیراقدامکنند-1:تامبلغسهمیلیارد(3077707770777
ایباالدستینفتوگازبااولویتمیادین


االنبیاءبرایطرحهایتوسعه

نهادهایعمومیغیردولتیوقرارگاهسازندگیخاتم
جزءهای
مشترکبرایافزایشضریببازیافتمخازنواحیایمیادینقدیمیوجمعآوریگازهایهمراهبدونانتقالمالکیتنفت صنعت،معدنوتجارت،


3

4،1و3

بند(الف)
تبصره2

هایتوسعهایبخشصنعتومعدنو


ایوزیربناییسازمان

طرحهایتوسعه
وگازموجوددرمخازنوتولیدیازآنها-4

ویکدرصدی()%81بخشهایخصوصیوتعاونیبااولویتمناطقمحرومو
بخشبرقبامشارکتحداقلپنجاه 

سرمایهگذارانبخشهایخصوصی،تعاونیونهادهایعمومیغیردولتی

یافتهبراساسمزیتهایمنطقهای-3


کمترتوسعه
برایطرحهایصنایعتکمیلیوتبدیلیچغندرقند

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

55

جهادکشاورزی،تعاون،

کارورفاهاجتماعی

اهم تبصرههای قانون بودجه سال  1911کل کشور
ردیف

مصوبات

تبصره

ازمحلمنابعدراختیارنسبتبهاعطایتسهیالتارزی-

بهبانکهایتجاریوتخصصیاجازهدادهمیشوددرسال1300


هایتوسعهایونیز


ایسازمان

هابرایطرحهایتوسعه

گذارانبخشهایخصوصیوتعاونیوشهرداری

ریالیبهسرمایه

2

بند(ب)

شهریوهمچنینحملونقلدریاییبدونانتقالمالکیتوبامعرفیسازمانهای


انواعمختلفحملونقلدرونوبرون

تبصره2

هاوشرکتهایتابعهوذیربطاینوزارتخانهویاوزارتکشوربا


ایووزارتراهوشهرسازیوتضمینسازمان

توسعه
هایکشوردرقبالأخذحقدسترسییافروشخدماتبهاستفادهکنندگانتا


هاودهیاری

تضمینسازمانامورشهرداری
استهالکاصلسرمایهوسودآناقدامکنند.

دستگاه پیگیری کننده
استانداری،راهوشهرسازی
وشهرداری

صنعت،معدنوتجارت،
جهادکشاورزی،تعاون،کار
ورفاهاجتماعی

بهایشهری،به


وزارتنیروازطریقشرکتهایآبوفاضالباستانیسراسرکشورمکلفاستعالوهبردریافتنرخآب

ازایهرمترمکعبفروشآبشربباالترازالگویمصرفتعیینشدهتوسطهیأتوزیرانمبلغدویست()477ریالاز

کشورواریزکند.وجوهفوقمشمولمالیاتبهنرخصفراست.صددرصد()%177

داریکل


مشترکانآب،دریافتوبهخزانه

8

بند(الف)

تبصره1

وجوهدریافتیتاسقفنهصدوشصتوپنجمیلیارد()018077707770777ریالازمحلحسابمذکوردرردیفمعیندر
بودجهشرکتمهندسیآبوفاضالبکشورصرفاًجهتآبرسانیشربروستاییوعشایریواصالحشبکهآبمربوطبه

شرکتآبوفاضالب

استان

)%اعتبارمذکوربرایآبرسانیشربعشایریوهشتاددرصد()%07برایآبرسانی

یابد.بیستدرصد(47


آناختصاصمی
هایکشوردرمقاطعسهماههازطریقشرکت


شربروستاییبراساسشاخصجمعیتوکمبودآبشربسالمبیناستان
ریزیاستانهاو


شودتاپسازمبادلهموافقتنامهبینسازمانمدیریتوبرنامه

مهندسیآبوفاضالبکشورتوزیعمی
شرکتهایآبوفاضالباستانیویاسازمانامورعشایرایرانهزینهشود.
سازمانامورمالیاتیکشورمکلفاستباهمکاریشهرداریهایسراسرکشورواحدهایمسکونیخالیازسکنهواقعدر


شهرهایباجمعیتبیشازیکصدهزارنفرجمعیتدرسالهای1300،1300و1300راشناساییومالیاتمتعلقهماده(

هایمستقیمراازمالکانیکهبیشازیکخانهخالیدارند،أخذکند.معافیتهایمالیاتیموضوع


مکرر)قانونمالیات
82

1

شود.پنجاهدرصد( ادارهکلامورمالیاتیو


هایمستقیمدرمحاسبهمالیاتموضوعاینحکمدرنظرگرفتهنمی

)قانونمالیات
بند(ث) تبصره()11ماده(83
تبصره1

)اینقانوننزدخزانهداری

)%87ازدرآمدحاصلازاینمالیاتبهحسابدرآمدعمومیدرردیف117472جدولشماره(8

شهرداریها

ماندهبهعنوانسهمشهرداریهابهحسابشهرداریشهرهایمحلأخذمالیاتواریز


)%باقی
کلکشوروپنجاهدرصد(87

شود.سازمانامورمالیاتیکشورووزارتخانههایراهوشهرسازیونیروودیگروزارتخانههایذیربطاینحکم

می¬
هایخالیازسکنهرادراختیارشهرداریهایکشورقراردهند.


اطالعاتالزمجهتشناساییخانه
مکلفندکلیه

59

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

اهم تبصرههای قانون بودجه سال  1911کل کشور
تبصره

ردیف

مصوبات

دستگاه پیگیری کننده

ایاستانهاوسازمانآبوبرقخوزستانمجازندازمحلمنابعداخلیخودوبخشیازاعتبارات


شرکتهایآبمنطقه
ج-
شدهنسبتبهتأمینهزینههایخریدونصبکنتورهایحجمیو


بخشیوتغذیهمصنوعیدرقالبوجوهاداره

طرحهایتعادل

صورتاقساطیباروشیکهتوسطدستگاهاجرائیمربوطهتعیینمیشود،


هوشمندچاههایآبکشاورزیمجاز،اقدامکنندوبه

بندهای
0

(ج)و(و)
تبصره0

اصلاینتسهیالتراازصاحباناینچاههادریافتکنند.صددرصد()%177اقساطوصولیبرایاجرایطرحهایاحیاءو

هاوسازمانآبوبرقخوزستانقرارمیگیرد.و-


ایاستان

زمینیدراختیارشرکتهایآبمنطقه

بخشیمنابعآبزیر

تعادل
منظورتأمینبخشیازکسریمنابعموردنیازطرحهایساماندهیوالیروبیرودخانههایدرمعرضیامستعدوقوعسیالب،به


به

شرکتآب
منطقهایاستان

برداریازمصالحمازادرودخانهایرادر


شودبهره

هاوسازمانآبوبرقخوزستاناجازهدادهمی

ایاستان

شرکتهایآبمنطقه
قالبقراردادمشارکتعمومی-خصوصی،بهپیمانکارانواگذارومنابعحاصلهرابهردیف417371واریزکنندوازمحلمنابع
مزبورنسبتبهاجرایاقداماتپیشگیرانهمرتبطباطرحهایمذکوروبازسازیورفعخساراتناشیازسیالباقدامکنند.
ماهازتاریخابالغاینقانونتوسطوزارتنیروتهیهوابالغمیگردد.


دستورالعملاجرائیاینبندظرفمدتسه
شودبهمنظور


هایآموزشوپرورش،علوم،تحقیقاتوفناوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیاجازهدادهمی

بهوزارتخانه
د-
ساماندهیوبهینهسازیکاربریبخشیازامالکوفضاهایآموزشی،ورزشیوتربیتیخودوبارعایتمالحظاتآموزشیو

تربیتی،نسبتبهاحداث،بازسازیوبهرهبرداریازآنهااقدامکند.تغییرکاربریموضوعاینبندبهترتیببهپیشنهادشورای

)قانونتأسیسشورایعالیشهرسازیو

آموزشوپرورشاستانوهمچنینهیأتامنایهردانشگاهوتصویبکمیسیونماده(8

بندهای
0

(د)و(ز)
تبصره0

بااصالحاتوالحاقاتبعدیصورتمیگیردوازپرداختکلیهعوارضشاملتغییرکاربری،

معماریایرانمصوب4421421381

آموزشوپرورش،

برداری،احداث،تخریب،بازسازیوسایرعوارضشهرداریمعافمیباشد.ز-درراستای


نقلوانتقالامالک،أخذگواهیبهره

دانشگاههاو

ایتخصیصیافتهبه


)%ازاعتباراتهزینه
)قانونبرنامهششمتوسعهمبنیبراختصاصیکدرصد(1

اجرایبند(ب)ماده(12

جهاددانشگاهی

)بهامورپژوهشیوتوسعهفناوری،شورایبرنامهریزیوتوسعهاستانمجازاست

دستگاههایاجرائی(بهاستثنایفصول1و1
ایاستانکسرکندوباهماهنگیدستگاههایاجرائیاستانیوبراساس


اعتباراتموضوعاینمادهراازسرجمعاعتباراتهزینه
هاوسیاستهایپژوهشیمصوبونیازهایاستانودرچهارچوبدستورالعملابالغیسازمانبرنامهوبودجهکشورکهبا


اولویت
هایعلوم،تحقیقاتوفناوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیتدوینمیشود،برایامورپژوهشیو


هماهنگیوزارتخانه
توسعهفناوریبهجهاددانشگاهیاستانودستگاههایاجرائیاستانیتعیینشدهتوسطآنشورااختصاصدهد.
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استان

اهم تبصرههای قانون بودجه سال  1911کل کشور
ردیف

مصوبات

دستگاه پیگیری کننده

تبصره

دستگاههایاجرائیزیرمجموعهقوهمجریهمستقردرشهرستانهایاستانرابهاستثنایانفالومواردمندرجدراصل


استانداریو

ها،پیشنهادفروشساختمانهایملکی


هایاداریشهرستان

استاندارانموظفندبهمنظورتکمیلیااحداثمجتمع


0

بند(ج)

)قانوناساسیبارعایتقوانینومقرراتمربوطهبهشورایبرنامهریزیوتوسعهاستانارائهوپساز

هشتادوسوم(03

داریکلکشورواریزکنند.درآمد


اینقانوننزدخزانه
تبصره 14تصویبوفروش،درآمدحاصلرابهردیفدرآمدعمومی417471
هامیشود.


حاصلهپسازمبادلهموافقتنامه،صرفتکمیلیااحداثمجتمعاداریهمانشهرستان

سازمانمدیریت
وبرنامهریزیاستان

دستگاههایاجرائیموضوعماده()40قانونبرنامهششمتوسعهمکلفندتاپایانخردادماهسال،1300اطالعات
ها،فضاهایاداری،غیراداریوسایراموالوداراییهایغیرمنقولرادرسامانهجامعاموالدستگاههایاجرائی


ساختمان
(سادا)تکمیلکنند.تخصیصاعتباراتطرحهایتعمیراتاساسیوماشینآالتوتجهیزاتدرسال1300منوطبهثبت


17

هامکلفندضمنصحتسنجیاطالعاتاستانیموضوعاینبند،باهمکاری


اطالعاتموضوعاینبنداست.استانداری

جزء1

دستگاهاجرائیاستانینسبتبهارائهپیشنهادمولدسازیداراییهایمازادبهوزارتاموراقتصادیوداراییاقدامنمایند.


بند(د)

شرکتهایدولتیمکلفندپیشنهادمولدسازیاموالغیرمنقولدولتیدراختیارراباأخذمجوزهیأتوزیرانواموال

تبصره14

متعلقبهشرکترابهمجمععمومیساالنهدرسال1300ارائهنمایند.مجامععمومیشرکتهایموضوعاینبندموظفند

استانداری
وسازمانمدیریت
وبرنامهریزیاستان

تصمیماتالزمرادرخصوصمولدسازیداراییهااتخاذنمایند.وزارتاموراقتصادیوداراییمکلفاستنسبتبهایجاد

دسترسینظارتیبرایسازمانبرنامهوبودجهکشور،استانداریهاودسترسیعمومیبهسامانهمزبورتاپایانسال1300

اقدامنماید.
درصد()%8ازاعتباراتتملک


هامجازندتاپنج

ریزیشهرستان

هاوکمیتهبرنامه

شورایبرنامهریزیوتوسعهاستان

11

بند(و)
تبصره14

)رابرایاحداث،تکمیل،بازسازیوتجهیزردههایانتظامیبااولویت

هایسرمایهایاستانموضوعجدول(17-1


دارایی
پاسگاههاوکالنتریهاهزینهکنند.


استانداری
وسازمانمدیریتو
برنامهریزیاستان
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اهم تبصرههای قانون بودجه سال  1911کل کشور
تبصره

ردیف

مصوبات

دستگاه پیگیری کننده

)قانونالحاقبرخیموادبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت(،)4از

دستگاههایاجرائیمکلفنددراجرایماده(40
بهرهبرداریو
تماموآماده 


جدید،نیمه
هایخودتمهیداتالزمرابرایاجرایطرحهای


کشورودارایی
محلمنابعبودجهکل


هایسرمایهایبامنابععمومیواختصاصیوطرحهایشرکتهایدولتیبا


برداریاعمازطرحهایتملکدارایی

درحالبهره
هاودهیاریهابااولویت


منابعداخلیازطریقانعقادقرارداددرقالبمادهفوقبابخشهایخصوصی،تعاونیوشهرداری
)ازاعتباراتتملکداراییهای

شودتادهدرصد(17%


بهدولتاجازهدادهمی
بخشهایخصوصیوتعاونیفراهمکنند-1.
استانداری،

سرمایهایهردستگاهاجرائیمندرجدراینقانونراکسروبهردیفشماره887777-30واریزکندتابااعتبارمصوبطرحها سازمانمدیریتو

14


جزء( )1وزیرطرحهایهماندستگاهاجرائیمندرجدرقسمتدومپیوستشماره(1
)اینقانون،درقالبیارانهسود،وجوهادارهشده برنامهریزیاستانو
تبصره 10ویاکمک،برایقراردادهایمذکوراختصاصدهد.جابجاییاعتبارات،طرحهاوزیرطرحهایمندرجدرقسمتدومپیوست
دستگاههای
شود.نحوهتوزیعاعتباراتطرح(پروژه)


بندیآنهاتوسطسازمانبرنامهوبودجهکشورانجاممی

اینقانونواولویت
شماره( 1
)

هاودهیاریها


شود.بخشهایخصوصی،تعاونیوشهرداری

ریزیوتوسعهاستانتعیینمی

هایاستانیتوسطشورایبرنامه

اجراییاستان

)اینقانون)،منابعبانکی،

میتوانندتأمینمالیراازطریقروشهاییچونتأمینمالیخارجی(موضوعبند(الف)تبصره(3

بازارسرمایهوتسهیالتریالیوارزیصندوقتوسعهملی(بارعایتقوانینومقرراتموضوعه)انجامدهند.یکدرصد()%1از

سازیسالنهایفرهنگی،ورزشیوامدادیبسیجهزینهمیشود.


اعتباراتموضوعاینجزءجهتتکمیل،تجهیزوآماده
هایسرمایهایاستانرابرایطرحهای


)ازاعتباراتتملکدارایی
ریزیوتوسعهاستانتاسقفدهدرصد(17%


شورایبرنامه

13


جزء()3
جدیداستانیاختصاصدهدوبرایطرحهایجدیدبیشازسقفتعیینشدهصرفاًدرقالبماده()40قانونالحاقبرخیمواد سازمانمدیریتو
)مجازمیباشد.خریدمحصولطرحهایمشارکتیازمحلاعتباراتتملک

تبصره 10بهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت(4
پذیرمیباشد.


ریزیوتوسعهاستانامکان

ایاستانطرحهایاستانیمصوبشورایبرنامه

ایوهزینه

هایسرمایه

دارایی

برنامهریزیاستان

هایملییاملیاستانیشدهکهدرموقعیتجغرافیایییکاستانواقع


اجرائیملیمجازاستبرایطرح(پروژه)
دستگاه


12

خصوصیطرح(پروژه)اعمازفرآیند

شدهاندبادرخواستاستاندار،وظایفواختیاراتفرآینداجرائیمشارکتعمومی-

جزء()17

استانداریو

تبصره 10ارجاعکاروانعقادقراردادرابهدستگاهاجرائیتابعاستانیتفویضکند.استاندار،راهبریاجرایمشارکتعمومی-خصوصی دستگاههایاجرایی
طرح(پروژه)هایمذکوررابرعهدهدارد.
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ضمائ م
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ضمائم :1
ضوابط اجرایی
قانـون بودجه
ســال 1911

ضمائم :1

کــل کشـور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  1911کل کشور:
هیئت وزیران در جلسه 7966/7/97به پیشنهاد شممماره  79017ممور
 7966/7/31سازمان برنامه و بودجمه کشمور و بمه اسمتمنماد ا مل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ضوابط اجرایی
قانون بودجه سال  7966کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
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ضمائم :1

نامهاصطالحاتزیردرمعانیمشروحمربوطبهکارمیروند:


دراینتصویب
ماده -1
-1قانون :قانون بودجهسال1300کلکشور

ضوابط اجرایی

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

قانـون بودجه

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

ســال 1911

-2سازمان:سازمانبرنامهوبودجهکشور

کــل کشـور

ها،جداولوردیفها)ذکرشدهاست.


هایآن(ازجملهتبصره

هاییکهعناوینآنهادرقانونوپیوست

دستگاهاجرایی:دستگاه
-8
هایسرمایه ایجدیدومالیخودرابراساسبند (ی) مااده


ای،تملکدارایی

هایهزینه

هایاجراییموظفندموافقتنامه

دستگاه
ماده -0
)ودستورالعمل هایابالغیسازمانتنظیموباسازمانمبادلهنمایند.مبادلهموافقتنامهطرحتملاک دارایایهاای

( )40قانونالحاق(4

ایجدید،تغییراهدافکمیوحجمطرحهاییادشدهمنوطبهطیمراحلقانونیواخذمجوزماده()43قانونالحاق()4است.


سرمایه
)قانونوهمچنیندستگاههایاساتاانای،

ایدستگاههایاجراییمندرجدرجدول(0


ابالغتخصیصسهماههدوماعتباراتهزینه
تبصره-
منوطبهمبادلهموافقتنامههزینهایاست.

هایاجراییملیواستانیموظفندمطابقبخشنامههاای


دستگاه
ماده  -9دراجرایماده( )38قانونبرنامهوبودجهکشور -مصوب-1381
سازمان،عملکردقانونبودجهسال1300و1300کلکشوررابهسازمانارایهدهند.
ماده -0
هاودستگاههایاجراییمندرجدرجدول ( )0قااناون،


داریکلکشورومعیناستان

)تغییراتمتفرقهقانون،خزانه
-1دراجرایبند(24
هادرسقفتخصیصهایابالغیاعتبارات


مکلفبهتأمینوپرداختحقوقومزایایکارکنانوبازنشستگانکشوریولشکریومستمری
هزینهای(عمومی-اختصاصی)قبلازهرگونهپرداختیهستند.
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هایاجراییتابیستماردیبهشتماهسال1300موظفبهثبتاطالعاتکارکنانرسامای،


)قانون،دستگاه
-4دراجرایبند(الف)تبصره(41

ضمائم :1

پیمانی،قراردادکارمعینومشخصوقراردادکارگریوکارکنانحوزهسالمتبراساسقانونمربوطبهخدماتپزشکانوپیراپزشکاندر

ضوابط اجرایی

سامانهکارمندایرانوسامانهثبتحقوقومزایاهستند.همچنیندریافتشمارهمستخدمیاشمارهشناسهوانجامامورمختلفاداری و

قانـون بودجه

مکاتباتموضوعاینمادهبایدازطریقسامانهکارمندایرانانجامپذیرد.
)قانون،خزانهداریکلکشورمکلفاست

-3ازابتدایتیرماه1300ودراجرایجزء()8بند(ج)تبصره()47وجزء()3بند(الف)تبصره(41

ســال 1911

داردستگاه هایاجراییاعمازمشمولوغیرمشمولقانونمادیاریات


حقوقومزایایمستمرکارکنانرسمی،پیمانیوقراردادیشناسه

کــل کشـور

ایکهتوسطسازمانتعیینمیشودوبراساستخصیصابالغیپرداختکند.همچنین،براساسباناد (هاا)


خدماتکشوریرابهشیوه
التدریس،حقالزحمهساعتای ،حاق


هایمشابهحقوقودستمزدمانندحق

هایاجراییموظفندکلیهپرداخت

)قانون،دستگاه
تبصره(14
هایاجتنابناپذیرمحسوبودردرخواستتخصیصاعتبارخودلحاظنمایند.


نظارتوپاداششوراهایحلاختالفرابهعنوانهزینه

هایمقاومتبسیجوفعالیتهایدینی،فرهنگیوورزشیوبهبودوارتقایدانشوسالمات


هایمربوطبهامورقرآنی،پایگاه

هزینه
ماده -8
نامهترویجوتوسعهفرهنگنمازازمحلاعتباراتهزینه ایمصوبپرداختشدهخزانهبه دساتاگااه اجارایای


کارکنانواجرایآیین
هایاصلیدستگاهخدشهایواردنشود،درقالبموافقتنامهباسازمانتاسقاف


))بهنحویکهبهانجامفعالیت
(بهاستثنایفصول()1و(1

اعتباراتسال1300قابلپرداختاست.
بهکارگیریافرادجدیدبهصورتحق التدریسآزادویاعناوینمشاابهبههرشکلتوسطاداراتکال آماوزش و

ماده  -7درسال1300
پرورشاستانهاممنوعاست.


مندی،اوالدوعیدیبرایبازنشستگاندستگاههای


صندوقبازنشستگیکشوریموظفاستنسبتبهپرداختکمکهزینهعایله
ماده -6
اجراییکههزینههایمذکورتوسطسازمانازاعتباراتهزینهایآنهاقبالًکسرگردیدهاست،اقدامنماید.سایرهزینههای مارباوط باه

ربطپرداختمیشاود.


هایاجراییذی

بازنشستگانازقبیلکمکهزینهازدواج،کمکهزینهفوت،حقبیمهعمروحوادثتوسطدستگاه
سهمدستگاهاجراییبرایحقبیمهدرمانبازنشستگانکشوری،توسطسازمانبیمهسالمتایرانپرداختمیشود.سهمبیمهشدهبابت
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حقبیمهدرمانپایهایثارگرانبازنشستهصندوقبازنشستگیکشوریتوسطدستگاهاجراییزماناشتغالآنانپرداختمیشود.
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درموردبازنشستگانشرکت هایدولتی،مزایاییادشدهکماکانازمحلمنابعداخلیمربوطبهشرکتقابل پارداخات اسات،

تبصره-1

ضمائم :1

مگردرمواردیکهبهموجبقانونتوسطصندوقبازنشستگیمربوطقابلپرداختباشد.

ضوابط اجرایی

هایاجراییمی تواننددرحدودتکالیفقانونینسبتبهارایهامکاناات رفااهای باه


)قانونبرنامه،دستگاه
تبصره-4دراجرایماده(37
بازنشستگانومستمریبگیرانخوددرسقفاعتباراتمصوبمربوطاقدامنمایند.


قانـون بودجه
ســال 1911

دستگاههایاجراییمجازندیکدرصد()% 1ازاعتباراتمندرجدرقانونرابهمنظوراستقرارسامانه(سیستم)مدیریتساباز و

ماده -9

کــل کشـور

قانونبرنامهوآییننامهاجراییآن،هزینهکنندوموظفندگزارش

سازیمصرفانرژیدردستگاهها،مطابقمفادبند(ز)ماده(  )30


بهینه
ماهیکباربهسازمانحفاظتمحیطزیستارسالنمایند.


عملکرداینموضوعراهرشش
هایدستگاههایاجرایی(ازمحلهرگونهاعتبار)صرفاًبامجاوز


کارگیرینیرویانسانیبههرشکلوعنواندرمشاغلوفعالیت
ماده  -1
به

سازماناداریواستخدامیکشوروبااخذتأییدسازمانمبنیبرپیشبینیبارمالیدرقانونوبارعایتقوانینومقرراتمربوطازجملاه

)قانونبرایدستگاههایاجراییمشمولالزامیاست.

قانونمدیریتخدماتکشوریامکانپذیراست.رعایتبند(ب)تبصره(41

هایاجراییمیتواننددرسال1300حداکثرمعادلیکماهحقوقومزایایمندرجدراحکامکارگزینیرادرصورتوجود


دستگاه
ماده -18
اعتباردرسقفاعتباراتتخصیصیافتهدستگاهاجراییوبارعایت بندهای(ت)و(ث)ماده()0قانونبرنامهبهعنوانپاداش پارداخات

هایدولتی(اعمازشرکتهایمستلزمذکرو


مدیره2هیئتعاملوکارکنانشرکت
نمایند.پرداختیکماهپاداشمذکوربهاعضایهیئت

)بند(د)تاباصاره

هاوبیمه هایدولتیبارعایتقوانینومقرراتمربوطازجملهجزء()1بند(ها)تبصره()4وجزء(3


تصریحنام)،بانک

()41قانونوپسازتصویبمجامععمومییاشوراهایعالیآنهامجازاست.
هاوشرکتهایدولتیدر ساقاف


ها،بیمه

هایرفاهیمستقیموغیرمستقیممطابقباموافقتنامهمبادلهشدهوبرایبانک

کمک
ماده -11
قابلپرداختاست.پرداختکمکهایرفاهیمستقیموغیرمستقیمبهکارکنانقراردادکارمعین(مشخص)و

عملکردبودجهسال 1300
)قانونمدیریتخدماتکشوریازمحلاعتباراتمصوبپرداختشدهخزانهوباا رعاایات مافااد

ساعتیومواردموضوعماده( 142
موافقتنامهمجازاست.
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ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

هزینهغذایایامتعطیلونوبتکاریشبکارکنانمشمولدردستگاه هایاجراییاعمازرسمی،پیمانیوقراردادیبا تاأیایاد

تبصره-1

ضمائم :1

باالترینمقامدستگاهاجرایییامقاممجازازطرفویبهعنوانهزینههایاداریقابلپرداختاست.

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

ضوابط اجرایی

سازمانیاستفادهنمینماینددرتهرانماهانهحداکثریکمیلیونششصدهزار()101770777ریالودرشهرهایدارایپانصدهازار نافار


قانـون بودجه

)ریال،مهدکودکبرایزنانکارمنددستگاههایاجراییفاقاد

جمعیتوباالترماهانهحداکثریکمیلیونپنجاهوهشتهزار(107800777

ســال 1911

مهدکودکدولتیبهازایهرفرزندزیرششسال،ماهانهحداکثریکمیلیونودویستوشصتوپنجهزار()104180777ریاال قاابال

کــل کشـور

پرداختاست.
دستگاه هایاجراییمستقردرکالنشهرهامجازندهزینهایابوذهابکارکنانخودرابهشکلنقدیپرداختنمودهویاا بارای

تبصره-3
شرکتهایحملونقلشهریغیردولتیاقدامکنند.سقف قارارداد مارباوط

بهرهبرداریازسرویسکارکناننسبتبهعقدقراردادبا 

میتواندحداکثردهدرصد()%17بیشازعملکردهزینهایابوذهابپرداختیبهکارکناندرسال1300باشد.


هاوشرکتهایدولتای بار اسااس


ها،بیمه

ضوابطاعطایتسهیالترفاهیبهمدیرعامل،اعضایهیئتمدیرهوکارکنانبانک
تبصره -2
دستورالعملیاستکهظرفیکماهپسازابالغاینتصویب نامه،توسطوزارتاموراقتصادیودارایی،بانکمرکزیجمهوریاساالمای

ایرانوسازمانتهیهوابالغخواهدشد.
هایاجراییمشمولاینتصویبنامهکهبهعنوانمأموربرایاناجاام


العادهمأموریتروزانهداخلکشوربهکارمنداندستگاه
ماده  -10
فوق
وظیفهموقتبهخارجازحوزهشهرستانمحلخدمتخوداعزاممی شوندوناچاربهتوقفشبانههستند،تامیزانحداقلحقوقومزایاا

درموردمشمولیناینتصویب نامهبهمأخذیکبیستمونسبتبهمازادبهمأخذیکپنجاهمدرسقفاعتبارمصوبدساتاگااه قاابال


نامهفوقالعادهروزانهموضوعبند(ث)ماده()30قانوناستخدامکشوریواصالحاتباعادی آن


پرداختاست.سایرمواردمطابقآیین
خواهدبود.
تبصره-1درصورتعدمتوقفشبانه،تنهاپنجاهدرصد()%87ازمیزانمندرجدربندیادشدهقابلپرداختاست.
هاموظفبهانجاممأموریتهاای


کارمندانوزارتراهوشهرسازیکهبهسببانجاموظایفخاصنگهداری،مرمتوبازگشاییراه
تبصره-4
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

مداومدرخارجازحریمشهرمحلخدمتخودمیباشند،ازقید»خارجازحوزهشهرستانمحلخدمت«وتبصره()1اینمادهمستثنای

بودهوبااعزامبهمأموریت،فوقالعادهمربوطبهآنهاقابلپرداختاست.
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ماده  -19پرداختکمکهزینهتلفنهمراهتاسیصدهزار(777ر)377ریالدرماهبهمدیرانوکارمندانیکهبنابهشرایطخاصبایدبهطاور

ضمائم :1

مستمردردسترسباشند،بهتشخیصرییسدستگاهاجرایییامقاممجازازطرفویمجازاست.

ضوابط اجرایی
پرداختوجهازهرمحلتحتعناوینمختلفهزینهدادرسی،هزینهکارشناسیومشابهآنبرایطرحاختالفاتبینوزارتخانهها

ماده -10

قانـون بودجه

هایزیرمجموعهوزارتخانههایامؤساساات مساتاقال دولاتای،


ومؤسساتدولتیدرمراجعقضاییممنوعاستواختالفاتدستگاه

ســال 1911

هایستادیبهترتیبازطریقوزارتخانهیامؤسسهمستقلدولتیذیربط،استاندارمربوط و ماعااونات


هایاستانیودستگاه

دستگاه

کــل کشـور

آییننامهچگوناگای

حقوقیرییسجمهوروبارعایتتبصره( )0ماده()10قانونتنظیمبخشیاز مقرراتمالیدولت-مصوب-1307و

مجریه،موضوعتصویبنامهشماره2414010ت 30887ک ماورخ

هایاجراییازطریقسازوکارهایداخلیقوه


رفعاختالفبیندستگاه
حلوفصلمی شود.بامتخلفینازاجرایاینحکمومستنکفینازاجرایتصمیماتمراجعیادشدهدرچارچوب قااناون

4021421301
رفتارمیشود.

رسیدگیبهتخلفاتاداری-مصوب-1304
هاومجامعبین المللیکهحقعضویتجمهوریاسالمیایرانوسهمیهتعهداتساالنهآنهااز ماحال ردیاف


فهرستسازمان
ماده -18
)قانون،باعنوانسهمیهحقعضویتوکمکدولتایرانبابتمخارجسازمانمللمتحدوسایرسازمانهاای

( )170772جدولشماره(0
هاومجامعبینالمللیبه


بهپیشنهادکمیتهبررسیعضویتدولتدرسازمان
المللیوتعهداتپرداختمیشود،تاپایانخرداد 1300


بین
هایاجراییموظفندحقعضویتوسهمیهتعهداتساالنهسایرسازماانهاا و ماجااماع


تصویبهیئتوزیرانخواهدرسید.دستگاه
المللیراکهدرفهرستمذکورقرارنمیگیرند،ازمحلاعتباراتمصوبپرداختومراتبرابهدفترهیئتدولت،سازمانومعااونات


بین
حقوقیرییسجمهوراعالمکنند.

هاومجامعبینالمللی،نسبتبهتهیه


جمهورمکلفاستباهماهنگیکمیتهبررسیعضویتدولتدرسازمان

معاونتحقوقیرییس
تبصره-
هاومجامعبینالمللیدرگروه()1و()4اقداموبراساسآننسبتبه تادویان


گزارشدرخصوصبازبینیحقعضویتدولتدرسازمان
نویسضوابطپرداختحقعضویت،سهمیهوتعهداتساالنهحداکثرتادوماهپسازابالغاینتصویبنامهاقدامنماید.سزامان باا


پیش
هماهنگیوزارتامورخارجهدرتخصیصاعتباراتبراساسضوابطمذکورعملخواهدکرد.
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ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ضمائم :1

هایاجراییکهاعتباراتمربوطبهحقوقومزایایواحدهایاستانیآنهاملیاستوبهصورتمتمرکزاز طاریاق


کلیهدستگاه
ماده -17
شود،مکلفندفهرستحقوقراماهانهبهتفکیکاستانبهخزانهداریکلکشورارسالکنند.


داریکلکشورپرداختمی

خزانه

ضوابط اجرایی

وریوزمینهسازیرشدتولیدملی،


درراستایدستیابیبهارتقایبهره
ماده -16

قانـون بودجه

دستگاههایاجراییمکلفبهرعایتمفادبند(د)تبصره()41قانونازجملهپیشبینیاعتباردربرنامهارتقایبهرهوریمطابقآییننااماه


ســال 1911

اجراییبندمذکورمیباشند.

کــل کشـور

ماده  -19دراجرایبند() 174تغییراتمتفرقهقانون،اجرایهرگونهتصویبنامه،بخشنامه،دستورالعمل،تغییراتتشکیالت،تغییرضرایب
جداولحقوقیوطبقه بندیمشاغلوافزایشمبنایحقوقی،اعطایمجوزاستخداموبکارگیرینیرو،مصوباتهیأتامناونظایر آن در

سال1300منوطبهرعایتبند(ج)ماده()0قانونبرنامه(دریافتتأییدیهازرییسسازمان)وپیشبینیبارمالیناشیاز آن در ایان

قانوناست.مسئولیتاجرایاینحکمبرعهدهباالترینمقامدستگاهاجراییویامقاماتمجازوذیحسابان2مدیرانمالیمربوطاست.
تخلفازاینحکم،تعهدزایدبراعتبارمحسوبومتخلفبهمجازاتموضوعماده( )800کتابپنجمقانونمجازاتاسالمی(تعزیرات و
مجازاتهایبازدارنده)امصوب1308ابااصالحاتوالحاقاتبعدیمحکوممیگردد.
هایقانونیوخاصکهبهمنظورتشویق،ایجادانگیزه،افزایشبهرهوری،بهبودکمیوکیفیخدماتونظایر آن بایان


پرداخت
ماده -11
کارکناندردستگاه هایاجراییدارایقانونپرداخت(نظیرگمرکجمهوریاسالمیایرانودیوانمحاسباتکشور)وازمحلاعتاباارات

ایدرآمدهایاختصاصیسالجاریدرچهارچوبدستورالعملمصوبوزیریاباالترینمقامدستگاهاجراییذیربطوتاا ساقاف


هزینه

عملکردسال1300قابلانجاماست.
هایدولتیمکلفندحداکثرسهدرهزاراعتباراتهزینهایپرداختشدهخزانهبه خاود از


هایاجراییازجملهشرکت

دستگاه
ماده -08
رسانیدولتبرایاطالعرساانای و


))راباهماهنگیونظارتدبیرخانهشورایاطالع
محلاعتباراتمصوبمربوط(بهجزفصول()1و(1
تبلیغدستاوردهایهماندستگاهاجرایی(درقالبموافقتنامهمتبادلهباسازمان)وشرکتدولتیهزینهنمایند.
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور
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ماده  -01دستگاههایاجراییمندرجدرجدول()0قانونوهمچنیندستگاههایاجراییاستانی،مکلفندپاداشپایانخدمتوبازخریاد
کارکنانخودراازمحلفروشاموالوداراییهایمنقولوغیرمنقولمازاد،صرفهجوییدراعتباراتهزینهایواعتباراتهزینهای از
محلدرآمداختصاصیتأمینوپرداختنمایند.

ضمائم :1
ضوابط اجرایی
قانـون بودجه

ماده -00
هاونهادهایبیمهای،حمایتیوامدادیموظفند


ها،سازمان

)قانون،کلیهدستگاههایاجراییاعمازصندوق
1ادراجرایبند(ح)تبصره(10

ســال 1911

تمامیاطالعاتحمایت هاوکمکهابهجامعههدفتحتپوششخودرابهتفکیکخانواربراساسشمارهملیسرپرستواعضایتحات


کــل کشـور

پوششویدرپایگاهاطالعاتینظامجامعتأمیناجتماعیموضوعبند(م)ماده()11قانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتمااعای ا
هنگامرسانینمایند.


صورتماهانهبه

اثبتوبه
مصوب1303
4ادراجرایبند(ج)تبصره()41قانون،دستگاههایاجراییمشمولموظفندبرایپرداختمعادلوجهدریافتیبهجامعههدف،فهارسات

افرادتحتپوششخودرابهصورتماهانهازطریقسامانهدرخواستوجهالکترونیکبهخزانهداریکلکشورارسالنمایند.
ماده 09ـ بهمنظورشفافسازیسیاستهایحمایتی،سازمانهدفمندسازییارانههامکلفاستازابتدایاردیبهشتماهسال 1300در
سقفتخصیصهایصادرهتوسطسازمان،پرداختازمحلردیفهای()42و()37بخشمصارفهدفمندیجدولتبصره( )12قااناون
بابتمستمریافرادتحتپوششدستگاههایاجراییازقبیلکمیتهامدادامامخمینی(ره)وسازمانبهزیستی کشاور را باراسااس
فهرستارسالیازسویدستگاههایفوقالذکردرهرماه،بهحسابذینفعنهاییپرداختوگزارشعملکردرابهسازمانارسالنماید.

ایبرایحقوقومزایابهکارکناندستگاههایاجرایی،بهاستثاناای


هایسرمایه

هرگونهپرداختازمحلاعتباراتتملکدارایی
ماده 00ـ
مواردمقرردرقوانینمربوط(ازجملهماده()88قانونبرنامه)ممنوعاست.
خریدهرگونهخودرویسواریخارجیممنوعاست.خریدخودرویسواریداخلیتوسطدستگاههایاجراییحداکثربهتاعاداد

ماده 08ـ
خروجخودروهایسواریبارعایتمقرراتودرسقفاعتبارمجازخواهدبود.

29

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

هایدولتیوفروشاتومبیلهایزایدا


)الیحهقانونینحوهاستفادهازاتومبیل
تبصرهاموارداستثناپسازتأییدکمیسیونموضوعماده(4

ضمائم :1

مصوب1380ابهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.

ضوابط اجرایی
قانـون بودجه

ماده 07ـ درچهارچوباعتباراتمصوبمربوطسالجاری،نوسازیتجهیزاتولوازماداریبهاستثنایواحدهاییکهحسبضارورت در
ایجادمیشوند،حداکثرمعادلعملکردسال1300مجازخواهدبود.

سال1300

ســال 1911
کــل کشـور

پرداختاقساطتسهیالتدریافتیدستگاه هایاجراییازنهادهاومؤسساتپولیامالیخارجیدراولویتپرداختاز ماحال

ماده 06ـ
اعتبارمصوبهردستگاهاجراییاست.درصورتعدمپرداختتعهداتموضوعاینمادهدرسرسیدهایمربوط،بانکمرکزیجمهاوری
اسالمیایرانموظفاستفهرستمواردفوقرادرپایانمردادماهوآبانماهبهسازمانووزارتاموراقتصادیوداراییاعالمتاسازماان
نسبتبهتخصیصآنازمحلاعتباردستگاهاجراییدارایبودجهعمومیووزارتاموراقتصادیودارایینسبتبهبرداشتاز حسااب
هایدستگاهاجراییفاقدبودجهعمومیاقدامکنند.
هایدولتی،بانکهاومؤسساتانتافااعای


هایاجراییازجملهشرکت

هایجدیداداریتوسطدستگاه

احداثوخریدساختمان
ماده 09ـ
وابستهبهدولت(بهاستثنایمواردتغییرسطحتقسیماتکشوری،تجمیعساختمان هایاداریموجودوبازسازیساختمانهایدرحاال

تخریببدونایجادبارمالیجدید،تمرکززداییوخروجازکالنشهرهابدونایجادبارمالیجدیدوهمچنینطرحهایخریدیااحداث در

طرحهایمصوبپیوستشماره()1قانونوحوادثغیرمترقبه)ممنوعاست.


تبصره1اسایرمواردمستثنیازمفاداینمادهباپیشنهاددستگاهاجراییوموافقت
ریزیاستانهاوهمچنینتأییدسازمانبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.


سازماناداریواستخدامیکشور2سازمانمدیریتوبرنامه
اساختمانهایباارزشیاقدمتتاریخیدرمالکیتدولتودراختیار

تبصره4
دستگاه هایاجراییپسازدریافتتأییدیهازشرکتمادرتخصصیعمرانوبهسازیشهریایرانویاوزارتمیراثفرهنگی،گردشگری و

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

صنایعدستیوبارعایتقوانینومقرراتمربوطباکاربریمناسبمورداستفادهقرارمیگیرد.
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ماده 01ـ دراجرایبند(د)تبصره()14قانون،دستگاههایاجراییمکلفند:
انسبتبهمستندسازیاموالغیرمنقولدراختیارخودبرایصدوراسنادمالکیتتکبرگیبهنامدولتجمهوریاساالمای ایاران باا

1
نمایندگیوزارتخانهیامؤسسهمربوطبرابرمقرراتاقدامواصلاسنادمالکیترابهخزانهاسناداموالغیرمنقولدولات (وزارت اماور
اقتصادیودارایی)تحویلنمایند.
اتاپایانخردادماهنسبتبهثبتکلیهاموالغیرمنقولاعمازاراضی،امالک،ساختمانهاوفضاهایاداریدراختیاریاتصارفای دارای

4
سندمالکیتیافاقدسندمالکیت،اجارییاوقفییاملکیدرسامانهجامعاطالعاتاموالغیرمنقولدستگاههایاجرایی(سادا)مطااباق

قوانینمربوطاقدامنمایند.عدمثبتاطالعاتدرسامانهمذکوربهمنزلهمازادنیازبودناموالتلقیمیشودووزارتاموراقتاصاادی و


ضمائم :1
ضوابط اجرایی
قانـون بودجه
ســال 1911
کــل کشـور

داراییمجازبهشناساییوفروشایناموالاست.
تبصره1ابهاستنادجزء()1بند(د)تبصره() 14قانون،پرداختتخصیصاعتبارطرحهایتعمیراتاساسیوماشینآالتوتجهیزات(اعماز
ملیواستانی)منوطبهاجرایبند()4اینمادهاست.
تبصره 4اسازمانثبتاسنادوامالککشورمکلفاستباهماهنگیوزارتاموراقتصادیودارایینسبتبهبرقراریالکترونیکیپاایاگااه
اطالعاتامالکسازمانباسامانهمذکور،برایواپایی(کنترل)وصحتمشخصاتثبتیامالکدولتیوثبتشناسهملیدستگاهاجرایای
اقدامکند.همچنینشرکتپستجمهوریاسالمیایرانمکلفبهبرقراریارتباطپایگاهاطالعاتشناسه(کد)پستیبرایشنااساایای
باشد.سایردستگاه هایاجراییموظفندحسباعالمنیازوزارتاموراقتصادی و دارایای ،شارایاط


امالکدولتیباسامانهیادشدهمی
هاوپایگاههایاطالعاتیمرتبطبااموالغیرمنقولدراختیارخودرافراهمکنند.


دسترسیبهبانک
ادستگاه هایاجراییموظفندپیشازاخذهرگونهمصوبهازدولتبابتانتقالاموالغیرمنقولنسبتبهثبتپیشنهادانتقالدرساماناه

3
سادااقدامنمایند.
هایسرمایاهای2


هایتملکدارایی

هایمهندسینمشاورمرتبطباطرح

بهمنظورحفظونگهداریمنابعانسانیشاغلدرشرکت
ماده 98ـ
هایمربوطبهشرکتهایمذکوررادراولویتقراردهند.


هایاجراییمکلفندپرداخت

ای،دستگاه

هایسرمایه

طرح
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ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ماده 91ـ پلیسراهنماییورانندگینیرویانتظامیجمهوریاسالمیایرانموظفاستاطالعاتمربوطبهموضوعمااده ( )43قااناون

ضمائم :1

خزانهداریکلکشوربهتفکیکاستانمحلوقوعووصول،درمقاطعزماانای

رسیدگیبهتخلفاترانندگیامصوب1300اراباتأیید 

ضوابط اجرایی

سهماههبهسازماناعالمکند.


قانـون بودجه

ادستگاههایاجراییملیموظفندابالغیهاعتاباارات

ماده 90ـ بهاستنادتبصرهماده()08قانونمحاسباتعمومیکشورامصوب1311

ســال 1911

هایاستانییاملیرابهسازمانوخزانهداریکلکشوراعاالم


ایازمحلدرآمداختصاصیبهدستگاه

هایسرمایه

ای،تملکدارایی

هزینه

کــل کشـور

نمایند.
)قانونمحاسباتعمومیکشور،دستگاه هایاجراییمکلفندگزارشعملکردمنابععمومیمندرجدرجدول

ماده 99ـ دراجرایماده(30
تاپانزدهمماهبعد،بهخزانهداریکلکشوروسازمانبادرجعللعدمتحققاحتمالیمناباع

شماره()8قانونرادرمقاطعزمانیدوماهه 

داریکلکشورموظفاستعملکرددستگاه هایاجراییدرخصوصحصولصحیحوبهموقعمنابععمومی(درآمدها)


ارسالکنند.خزانه
هایالزمراهردوماهیکباربههیأتوزیرانارسالنماید.


رابررسیوگزارش
سازیمکلفاستاطالعاتدریافتیمربوطبهشرکتهاییکهسهمدولات


قانون،سازمانخصوصی
دراجرایبند(ج)تبصره()4

ماده 90ـ
)است(ازجملهمیزانسهامدولت،اطالعاتمالیمربوطبهعملکرد،تعهداتاحتمالیشرکتهاباابات

درآنهاکمترازپنجاهدرصد( 87%
داریکلکشوراعالمنماید.خزانهداریکلکشورموظفاستباهمکاریسازمانامورمالیاتیکشوروبااستفادهاز


سودسهام)رابهخزانه
)قانونمحاسباتعمومیکشورنسبتبهوصولسودسهامدولتازاینشرکتهااقدامنماید.

سازوکارماده(20
هایاجراییمکلفنداجرایمصوباتابالغیستادهایفرماندهیاقتصادمقاومتیوملیمقابلهباکرونا(اعمازبساتاههاا،


دستگاه
ماده 98ـ
دراولویتبرنامههایاجراییخودقراردادهومنابعالزمبرایمدیریتو

هاوپروژهها)وبرنامهجهشتولیدرادرسال1300


ها،طرح

برنامه
اجرایآنهاراازمحلاعتباراتخودشاملمنابعداخلیومصوبابالغیوتسهیالتبانکیبارعایتقوانینومقرراتمربوطتأمینکنند.
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور
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ماده 97ـ دراجرایبند(الف)تبصره()17قانون،سازمانموظفاستباهمکاریبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایرانودستگاههایذینفع
بندمذکور،دستورالعملاجراییمشتملبربرنامههاوعملیاتاجرایی،نحوهنظارتوتخصیصاعتبارراحداکثرتادوماهپسازابالغاین

ضمائم :1
ضوابط اجرایی

تصویبنامهتهیهوابالغنماید.
هایمجلسشورایاسالمیمیباشند،الزم اسات


هایاجراییکهبراساسقانونموظفبهگزارشعملکردبهکمیسیون

دستگاه
ماده 96ـ
هایذیربط،نسخهایازگزارشرابه ساازماان


هابهکمیسیون

هایمربوطرادرمهلتمقررتهیهوهمزمانباارسالاینگزارش

گزارش

قانـون بودجه
ســال 1911
کــل کشـور

ارسالکنند.
ماده 99ـ بازپرداختاصلوفرعاوراقمالیاسالمیمنتشرشدهازجملهاسنادخزانهاسالمی،اوراقمشارکتوصکوکاسالمیدراولویات
داریکلکشورمجازاستدرصورتعدمدریافتتخصیصتاموعدمقرر(اعالمیتوسطخزاناهداری


باشدوخزانه

تخصیصوپرداختمی

کلکشور)نسبتبهتأمینوپرداختمبالغمربوطدرقالبتنخواهگرداناقدامکند.
نامه،امکاندسترسیوگزارشگیری


بانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانمکلفاستحداکثرتایکماهپسازابالغاینتصویب
ماده 91ـ
داریکلکشورومعیناستانهاوهمچنینپرداخات


هایدرآمدعمومی(ملیواستانی)نزدخزانه

هایبانکیمرتبطباردیف

برخطحساب
داریکلکشورومعیناستانهابرایسازمانفراهمنماایاد .وزارت اماور


هایقانونتوسطخزانه

هایاجراییازمحلردیف

بهدستگاه
اقتصادیودارایی(خزانهداریکلکشور)موظفبههمکاریاست.
تصویبنامهشماره214101ت88408ها  ماورخ

هایاولویتداردولتالکترونیکموضوع 


هایاجراییمتولیطرح2پروژه

دستگاه
ماده 08ـ
موظفندگزارشعملکردطرح2پروژههایمذکورراهرسهماهیکباربهکمیسیونتوسعهدولتالکترونیکارسالنمایند.

13002420
)قانونبرنامهاستفادهمینمایندموظفندبهمناظاور

کلیهدستگاههایاجراییکهازاعتباراتموضوعجزء()4بند(الف)ماده(40

ماده 01ـ
هم افزاییوهدایتصحیحاعتبارات،گزارشعملکرداقداماتراهرسهماهیکباربهمعاونتتوسعهروستاییومناطقمحرومکشوراعالم

نمایند.
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ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ماده 00ـ دراجرایماده() 02قانونمدیریتخدماتکشوری،برقراریهرگونهافزایشحقوقومزایایجدیدتوسطدستگاههایاجرایای

ضمائم :1

درسالجاریبدونموافقتشورایحقوقودستمزدممنوعوغیرقابلاجرااستوتصویبیااجرایآنتصرفدراموالعمومیمحسوب

ضوابط اجرایی

میشود.

قانـون بودجه

تبصرهادانشگاهومؤسساتآموزشعالیوپژوهشیوفرهنگستانهاوپارکهایعلموفناوریبراساسآییننامههایموضوعماده ()1

ســال 1911

قانوناحکامدایمیبرنامههایتوسعهکشورامصوب1308اوبدونایجادهرگونهبارمالیجدیدمطابقبند(ث)ماده()0قانونبرنااماه
عملمیکنند.

کــل کشـور

ماده 09ـ هریکازمشترکیندولتیگاز(شاملوزارتخانهها،سازمانها،مؤسساتوشرکتهایدولتی،شرکتهایوابستهباه آناهاا،
نهادهایانقالباسالمی،نیروهایمسلحواستانداریها)مکلفنددرسال1300نسبتبهمواردزیراقدامنمایند:
1اکاهشحداقلدهدرصدی()17%مصرفگازطبیعیهرمشترکنسبتبهمتوسطمصرفدرمدتمشابهسالهای1301و1300درپناج
ماههپایانسال.
 4اانجامممیزیانرژیوتعیینوضعیتمصرفوکاهشتلفاتانرژیساختمانهایخودتوسطشرکتهایدارایصالحیتو اقادام باه
اجرایطرحهایبهینهسازیمصرفانرژیازسال1277تاسال.1273
 3اتأمینوجایگزینیتجهیزاتگازسوزموردنیازخودمطابقآییننامهاجراییماده()18قانوناصالحالگویمصرفانرژیموضوعتصویب
نامهشماره280180ت82842هامورخ130128211واصالحاتبعدیآنصرفاًباتجهیزاتدارایحداقلبرچسبانرژی ()Bظارف دو
سال.
ماده 00ـ وزارتفرهنگوارشاداسالمی،سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران،سازمانتبلیغاتاسالمیوشهرداریهاموظفندبا
همکاریوزارتخانههاینفتونیرونسبتبهفرهنگسازیدرمورداصالحالگویمصرفانرژیاقدامنمایند.

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

معاوناولرئیسجمهورااسحاقجهانگیری


27

ضمائم :1
ضوابط اجرایی
قانـون بودجه
ســال 1911
کــل کشـور

ضمائم :0
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بـخشی از مقـررات مـالی دولت ()0
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ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ضمائم :0

ماده - 1

داریکلکشور)ووزارتنفتازطریقشرکتتابعهذیربط،معادل


حساببیندولت(خزانه

منظورتعیینرابطهمالیونحوهتسویه
الف  -
به

قانون الحاق برخی

سهمیازارزشنفت(نفتخام،میعاناتگازیوخالصگازطبیعی)صادراتیومبالغحاصلازفروشداخلیکهدرقوانینبودجهسنواتی

مواد به قانون تنظیم

ایشرکتمزبورازجملهبازپرداختبدهیوتعهداتشامل


ایوهزینه

عنوانسهمآنشرکتبابتکلیهمصارفسرمایه

گردد،به

تعیینمی

بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

هاینفتیخالصدرآمدوهزینههایناشیاز


هایناشیازفعالیت

محیطیوآلودگی

ایوبیعمتقابلوجبرانخساراتزیست

تعهداتسرمایه
شود.اینسهم،ازنظرمالیاتیبانرخصفرمحاسبهمیشود.


سیف)تعیینمی

هایحملوبیمه(

عملیاتصادراتبااحتسابهزینه
ربطموظفاستازمحلسهمخودازدرصدهایمذکوروسایرمنابع،قراردادهایالزمراباشرکتهای


وزارتنفتازطریقشرکتتابعهذی
نامهباسازمانمدیریتوبرنامهریزی


شدهودرچهارچوببودجهعملیاتیپسازمبادلهموافقت

عملیاتیتولیدنفتوگازبراساسقیمتتمام
کشورمنعقدنماید.

 -1قیمتنفتصادراتیازمبادیاولیه،قیمتمعامالتییکبشکهنفتصادراتیازمبادیاولیهدرهرمحمولهاستوقیمتنفتصادراتی
شدهدربورسمتوسطقیمتصادراتیازمبادیاولیهدریکماهشمسیاستوهمچنینبراینفتتحویلیبهپاالیشگاههایداخلیو


عرضه
)%متوسطبهایمحمولههایصادراتینفتمشابهدرهرماهشمسیاست.

مجتمعهایپتروشیمیاعمازدولتیوخصوصینودوپنجدرصد(08

کند،برایتسویهحساببیندولتوشرکت


هاینفتیدرداخلکشورقیمتتکلیفیتعیینمی

تازمانیکهدولتبرایمصرففرآورده
-0
تحویلیبهپاالیشگاههایداخلیدرهرسال


هاینفتیایران،قیمتهربشکهنفت(نفتخامومیعاناتگازی)

ملیپاالیشوپخشفرآورده
برابربارقمیخواهدبودکهبهپیشنهادکارگروهیمتشکلازوزراینفتواموراقتصادیوداراییوسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوربا

شودکهمابهالتفاوتاینرقمباقیمت


رسدواجازهدادهمی

وزیرانمی

بهتصویبهیئت
رعایتقانونهدفمندکردنیارانههامصوب 1300

نامهاجرائیاینمادهتسویهحسابشود.


داریکلکشورثبتوطبقآیین

صورتحسابداریدردفاترخزانه

)بند(الف)به
مذکوردرجزء(1
ربطمبالغیازمنابعحاصلازفروشگازطبیعیدرداخلکشوروصادراتراپسازکسرهزینههای


وزارتنفتازطریقشرکتتابعهذی
-9
واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گاز تولیدی که هرساله بهموجب قوانین بودجه سنواتی معین میشود در راستای اجرای قانون
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داریکلکشورواریزمینماید.


هابهخزانه

هدفمندکردنیارانه
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ضمائم :0

هابهشرحزیراصالحمیشود:


)قانونهدفمندکردنیارانه
 -0تبصرهبند(ب)ماده(1
وزارتنفتمکلفاستقیمتخوراکگازوخوراکمایعتحویلیبهواحدهایصنعتی،پاالیشیوپتروشیمیهارابارعایتمعیارهای

تبصره -

قانون الحاق برخی

زیرتعیینکند:

مواد به قانون تنظیم

 -1متناسببامعدلوزنیدرآمدحاصلازفروشگازویامایعتحویلیبرایسایرمصارفداخلی،صادراتیووارداتی،قیمتمحصولباحفظ

بخشی از مقـررات

پذیریمحصوالتتولیدیدربازارهایبینالمللیوبهبودمتغیرهایکالناقتصادی


قابلیترقابت

مـالی دولـت()0

ایجادانگیزشوامکانجذبسرمایهگذاریداخلیوخارجی

-0
 -9اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد ( )% 37با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای

افزودهراافزایشدهند.دراینقراردادبنگاههاییکهدرمناطق


کنندوزنجیرهارزش

پتروشیمیداخلیکهمحصوالتمیانیونهائیتولیدمی
شوند،ازتخفیفبیشتریبرخوردارمیگردند.


اندازیمی

یافتهراه

کمترتوسعه
درصورتقطعیاکاهشخوراکگازوخوراکمایعواحدهایمشمولاینتبصرهخارجازقراردادوباارادهدولت،وزارتنفتمکلفاست
)قانونبهبودمستمرمحیطکسبوکارمصوب  1121121307خسارتواردهراازمحلخوراکتحویلیدرمراحلبعدیجبران

برابرماده(48
کند.
درخریدمحصوالتپتروشیمیتوسطیابهدستوردولت،قیمتبورسمبنایعملاستویارانهموردنظردولتبرایمصرفکنندگانداخلی


ربطقرارمیگیرد.


دراختیاردستگاهذی
آیین نامهاینتبصرهمشتملبرتخفیفاتپلکانیونحوهجبرانخسارت،دامنهصنایعمشمولوچهارچوبقراردادهایبلندمدتو سایر

ضوابطمربوطهتوسطوزارتخانه هاینفت،صنعت،معدنوتجارتواموراقتصادیوداراییحداکثرظرفمدتششماهپسازابالغاین

وزیرانمیرسد.


شودوبهتصویبهیئت

قانونتهیهمی
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ضمائم :0

ربط،مکلفاستدریافتی هایحاصلازصاادراتنفتخامومایعاناتگازیاعماز


وزارتنفتازطریقشرکتدولتیاصلیتابعهذی
ب-
الحسابپرداختهایموضوعاین


عنوانعلی

هایقبلبههرصورتراپسازکسربازپرداختتعهداتبیعمتقابلبه

صادراتهرسالوسال

قانون الحاق برخی

هایمربوطدرخزانهداریکلکشورواریزنماید.


مرکزیجمهوریاسالمیایرانبهحساب

هایموردتأییدبانک

مادهبالفاصلهازطریقحساب

مواد به قانون تنظیم

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه بهطور متناسب ،سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه

بخشی از مقـررات

موجبقانونتعیینمیشود،


هایبیعمتقابل)،سهمصندوقتوسعهملیوسهمدرآمدعمومیدولتراکهبه

ربط(بااحتساببازپرداخت

ذی

مـالی دولـت()0

حسابمربوطنزدخزانهداریکلکشورومازادآن


کندبه

پسازفروشمبالغارزیبهنرخیکهضوابطآنراشورایپولواعتبارمشخصمی
رابهحسابذخیرهارزیواریزنماید.

ربطرابهحسابهایآنشرکتمورد


بانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانمکلفاستسهموزارتنفتازطریقشرکتدولتیتابعهذی
داریکلکشوردرداخلوموردتأییدآنبانکدرخارجازکشوربرایپرداختبهپیمانکاران،سازندگانوعرضهکنندگانموادو


تأییدخزانه

طرفقراردادوهزینههایجاریوتعهداتارزیشرکتواریزوبرایقراردادهایتسهیالتمالیخارجیتوثیقنماید.


تجهیزاتمربوطبه
هایپتروشیمیموظفانددرپایانهرماه


هایپاالیشنفتداخلیوشرکت

هاینفتیایرانوشرکت

شرکتملیپاالیشوپخشفرآورده
ج-
هایشرکتهایپتروشیمیتحویلیبهشرکتملی


بهایخوراکنفتخامومیعاناتگازیدریافتیخودوهمچنینخوراکمعادلفرآورده
)بند(الف)اینمادهمحاسبهوبهخزانهداریکلکشورواریزنمایند.

پاالیشوپخشرابهقیمتمذکوردرجزء(4
هایپاییندستی


هاوشرکت

ربط،مکلفاستوجوهمربوطبهسهمدولتازبهایخوراکپاالیشگاه

هایتابعهذی

وزارتنفتازطریقشرکت
داریکلکشورواریزنماید.درصورتعدمواریز،درپایانهرماهخزانهداریکلکشورمبالغمربوطبه


پتروشیمیراوصولوماهانهبهخزانه

الحساببرداشتمیکند.درصورتعدمواریزبهایخوراک


صورتعلی

هایپاالیشوپخشوپتروشیمیبه

هایشرکت

ماهقبلراازحساب
داریکلکشور،وزارتاموراقتصادیودارایی(خزانهداریکلکشور)مکلفاستبااعالموزارت


حسابخزانه
هاوپتروشیمی 
هابه


پاالیشگاه
حسابخزانهداریکلکشوراقدامکند.


هایبدهکاروواریزآنبه
نفترأساًنسبتبهبرداشتازحسابشرکت
هاوشرکتهایپتروشیمی،وزارتنفتازطریقشرکتدولتی


منظورتضمینوصولعوایدحاصلازفروشنفتخوراکپاالیشگاه
تبصره  -
به
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
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تابعهذی ربط،نفتخوراکواحدهایپاالیشیوپتروشیمیراازطریقگشایشاعتباراتاسنادیریالیویاارزیبهفروشخواهدرساند.
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هایبیعمتقابلکهبهموجبقوانینمربوط،قبلوبعداز


هایدولتیتابعوزارتنفتازجملهطرح

ایشرکت

بازپرداختتعهداتسرمایه
د-
هایصدوروفروشنفتبااحتسابهزینههایحملوبیمه(سیف)وانبارداریبه


شوندوهمچنینهزینه

اجرایاینقانونایجادشدهویامی
هاییادشدهمیباشد.


عهدهشرکت
هایسرمایهای


هایطرح
ربطموظفاستموافقت 
نامه


هایدولتیتابعهذی

درراستایاجرایبودجهعملیاتی،وزارتنفتازطریقشرکت
ه-
از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه های سنواتی و سایر منابع ،با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبادله و گزارش

ضمائم :0
قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقـررات

ماههبهوزارتاموراقتصادیودارایی،سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورو


عملکردتولیدنفتوگازرابهتفکیکهرمیداندرمقاطعسه

مـالی دولـت()0

هایبرنامهوبودجهومحاسباتوانرژیمجلسشورایاسالمیارائهنماید.


کمیسیون
مصرفکنندگانوهمچنین

مالیاتبرارزش افزودهوعوارضآب،برقوگازباتوجهبهمالیاتوعوارضمندرجدرصورتحساب(قبوض) 

و-
هاتوسطشرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتی


باردرانتهایزنجیرهتولیدوتوزیعآن

هایوارداتی،فقطیک

نفتتولیدیوفرآورده
هایتابعذیربطوزارتنیروو


هایگازاستانیوشرکت

ربطوزارتنفتوشرکت

هایدولتیتابعذی

هایپاالیشنفت)وشرکت

ایران(شرکت
شرکت های توزیع برق ،آب و فاضالب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود .مالیات مزبور

)قانونمالیاتبرارزشافزودهمصوب 1300بااصالحات

حسابدرآمدعمومینزدخزانهداریکلکشورواریزوعوارضطبقماده(30


به
بعدیآنتوسطسازمانامورمالیاتیکشورواریزمیگردد.مبنایقیمتفروشبرایمحاسبهعوارضآالیندگیموضوعتبصره()1ماده()30

کنندهنهائیدرداخلکشوراست.پاالیشگاههاوواحدهایپتروشیمیآالینده


افزوده،قیمتفروشفرآوردهبهمصرف

قانونمالیاتبرارزش
نیزمشمولپرداختعوارضآالیندگیهستند.

هایکشاورزیازپرداختعوارضبرقمعافمی باشند.وزارتنیروموظفاستدرقبوضمربوطهبرق،آنرا


مشترکانخانگیروستاییوچاه
اعمالنماید.
هاودهیاریها،درآمددولتنبودهوصددرصد()%177آنبراساساحکامقانون


عنوانعوارضسهمشهرداری

وجوهواریزیبه
تبصره -1
ربطواریزمیشود.


هایذی

صورتماهانهبهحساب

افزودهبه

مالیاتبرارزش
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ضمائم :0

اندبهترتیب،گزارشوصولدرآمد،دریافتیهاوعملکردموضوع


داریکلکشورووزارتکشورمکلف

سازمانامورمالیاتی،خزانه
تبصره -0
هایاقتصادی،برنامه وبودجهومحاسباتوشوراهاوامورداخلیکشور


هاوکمیسیون

ماههبهشورایعالیاستان

اینبندرادرمقاطعسه

قانون الحاق برخی

مجلسشورایاسالمیارائهکنند.

مواد به قانون تنظیم

انددرآمدهایریالیوارزیخودرابهحسابهایمتمرکزوجوهریالیوارزیکهازطریق


هایدولتیتاباعوزارتنفتمکلف

شرکت
ز-

بخشی از مقـررات

هانزدبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانافتتاحمیشود،واریزکنند.


داریکلکشوربهنامآن

خزانه

مـالی دولـت()0

آییننامه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسویهحساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و

ح-
همچنینقراردادیکهوزارتنفتبهنمایندگیازطرفدولتباشرکتمزبوردرچهارچوبمفاداینمادهبرایعملیاتنفت،گاز،پاالیشو
کند،ظرفمدتسهماهازتاریختصویباینقانونبهپیشنهادمشترکوزارتخانههاینفت،اموراقتصادیوداراییوسازمان


پخشمنعقدمی
نحویکهآثارتولیدوفروشنفتخامو


هایحسابداریالزمبه

رسد.دستورالعمل

وزیرانمی

ریزیکشوربهتصویبهیئت

مدیریتوبرنامه

هایدولتیتابعذیربطوزارتنفتانعکاسداشتهباشدبهپیشنهادوزارتنفتو


میعاناتگازیدردفاترقانونیوحسابسودوزیانشرکت
تأییدوزارتاموراقتصادیوداراییتهیهوابالغمیشود.

شورایانقالباسالمینسخمیشود.

ط  -تبصره()30دائمیالیحهقانونیبودجهسال1380کلکشورمصوب821721380
دولتمکلفاستبااتخاذتدابیرالزمورعایتقانوناجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم()22قانوناساسی،سهمبرداشت

ی-
ایرانازنفتخام،میعاناتگازیوگازازمخازنمشترکراتادهسالآیندهاززمانتصویباینقانونحداقلبهمیزانبرداشتکشورهای
دارایمخازنمشترکبرساند.همچنیندولتمکلفاستطیمدتمذکورظرفیتتولیدمحصوالتپتروشیمیرابهحداقلیکصدمیلیون


تندرسالوظرفیتپاالیشنفتخامومیعاناتگازیدرداخلکشوررابهحداقلپنجمیلیونبشکهدرروزافزایشدهد.
هاینفتیوموادافزودنیتحویلیازسویشرکتهایپتروشیمی


التفاوتقیمتپنجفرآوردهاصلیوسوختهواییشاملفرآورده
ک -
مابه
کنندگانداخلیباقیمتصادراتییاوارداتیاینفرآوردهها


مصرف

شدهبه

هایاصلیوفرعیتابعهوزارتنفتوگازطبیعیفروخته

بهشرکت
هاونفتخاممعادلآن هاوتوزیع،فروش،مالیاتوعوارضموضوعقانونمالیاتبر


هایانتقالداخلیفرآورده

عالوههزینه

حسبموردبه
ظرفیتها و اهم
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هایاصلیوفرعیتابعهوزارتنفتثبتمیگرددوازآنطریق


حساببدهکارشرکت

هایپاالیشنفتوگازبه

افزودهدردفاترشرکت

ارزش
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داریکلکشوربهحساببستانکار شرکتهای


شود.معادلاینرقمدرخزانه

داریکلکشور)نیزثبتمی

دربدهکارحسابدولت(خزانه

ضمائم :0

صورتمستقلتوسطشرکتمذکوردرمقاطعزمانیسهماههازپایان


اصلیوفرعیتابعهوزارتنفت،منظوروعملکردمالیاینبنادبه
تیرماهپساز گزارشسازمان حسابرسیبا تأییدکارگروهی متشکلازنمایندگان وزارتخانههاینفت وامور اقتصادیو داراییو سازمان

قانون الحاق برخی

گرددوتسویهحسابنهائیفیزیکیومالیحداکثرتا


داریکلکشورتسویهمی

الحسابباخزانه

صورتعلی

ریزیکشوربه

مدیریتوبرنامه
پایانتیرماهسالبعدانجاممیشود.


مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقـررات

ماده -0

شدهمصوبمجامععمومیموضوعفصلششمقانوناجرایسیاستهایکلی


اندسودسهامعدالتتقسیم

هایسرمایهپذیرمکلف

شرکت

مـالی دولـت()0

حسابکاملاقساطاززمانتصویبقانونیادشدهبهسازمانخصوصیسازیپرداخت


)قانوناساسیراتاتسویه
اصلچهلوچهارم(22
تواندجهتوصولسودسهامموضوعاینمادهوسایراقساطمعوقشرکتهایواگذارشدهازطریقماده()20


نمایند.سازمانمذکورمی
قانونمحاسباتعمومیکشورمصوب  1311اقدامنماید.اجرائیاتسازمانامورمالیاتیکشورموظفاستخارجازنوبتدرخصوصوصول
ایناقساطباسازمانخصوصیسازیهمکاریکند.

ماده -9
شرکتهای دولتی موضوع مواد ( )2و ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند ( )3ماده ( )10قانون اجرای

سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی ،بهاستثنای بانکها و بیمههای دولتی و سازمانهای توسعهای شامل سازمان

گسترشونوسازیصنایعایران،سازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنیایران،سازمانصنایعکوچکوشهرکهایصنعتیایران،

ربطوشرکتشهرکهایکشاورزی،مشمولمقرراتمواد()30(،)31و()01قانونمحاسبات


وزارتنفتازطریقشرکتدولتیتابعهذی

شدهازسویخزانهداریکلکشورواریز


هایمعرفی

هابهحساب

باشندوتمامدرآمدهایحاصلازفروشکاالوخدماتآن

عمومیکشورمی
می شودتاحسبموردطبقاحکامومقرراتقانونیمربوطهزینهشود.عدمرعایتمفادماده()01قانونمحاسباتعمومیکشوردرمورد

هاییکهخالفمقرراتمذکورگشایشیافتهاست،تصرفغیرقانونیدراموالعمومیمحسوبمیشود.


حساب
بانکهایعامل حسب اعالم بانک مرکزی وخزانهداری کل کشور موظفاند نسبت بهبستن حسابهایی که خالف مقررات مذکور افتتاح

شدهاند،اقدامکنند.
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ضمائم :0

ماده -0

هاسودویژهپیشبینی


هاکهدربودجهکلکشوربرایآن

)قانونمدیریتخدماتکشوریوبانک
کلیهشرکتهایدولتیموضوعماده(8


قانون الحاق برخی

باشند.بهخزانهداری


صورتیکدوازدهمدرهرماهمی

الحساببودجهمصوببه

الحسابوسودسهامعلی

شودموظفبهواریزمالیاتعلی

می

مواد به قانون تنظیم

صورتعلیالحسابویکدوازدهم،عوارضومالیاتبر


شوددرصورتعدمواریزمالیاتوسودسهامدولتبه

کلکشوراجازهدادهمی

بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

ارزش افزوده (بر اساس اعالم سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها ،از موجودی حساب آنها نزد

هایشهرداریهاوحساب


حسابدرآمدهایعمومیکشوروعوارضرابهحساب

داریکلکشوربرداشتومالیاتوسودسهامرابه

خزانه
تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید .تسویهحساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب
)قانونمدیریتخدماتکشوریکهقسمتیازسهامآنهامتعلقبهبخش

مجمععمومیانجامخواهدشد.شرکتهایدولتیموضوعماده(8

تناسبمیزانسهامبخشغیردولتی،مشمولپرداختوجوهموضوعاینمادهنمیباشند.وصولمبالغیادشدهتابعاحکام


غیردولتیاست،به
مربوطومقرردرقانونمالیاتهایمستقیممصوبسال1311واصالحاتبعدیآناست.

ماده -8

به دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود ،واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای
هاودهیاریها


هایخصوصی،تعاونی،شهرداری

فرهنگی،هنریومازادورزشیراازطریقبرگزاریمزایدهبهاشخاصصاحبصالحیتبخش
بااولویت بخش تعاونیدر شرایط برابر ودر اماکن ورزشیدر شرایط مساوی بااولویت فدراسیونهای ورزشی،ردههای مقاومت بسیج و
هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید .نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی این

مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرفکننده بهعنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است .معادل وجوه

بینیمیشود،به


صورتملییااستانیپیش

ایکهدرقوانینبودجهسنواتیبه

هزینه
حاصلازاجرایاینمادهبراساسردیفهایدرآمد -

نامهباسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورهزینهشود.


یابدتادرقالبمبادلهموافقت

ربطملییااستانیاختصاصمی

هایاجرائیذی

دستگاه
بهابهدرآمدهایعمومینزدخزانهداریکلکشور،نحوهتعیین


نامهاجرائیاینمادهشاملنحوهواگذاری،تعیینوواریزوجوهاجاره

آیین
پیشنهادوزارتاموراقتصادیوداراییوسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوربه


کنندگانبا

هاوارائهخدماتبهمصرف

صالحیتشرکت
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وزیرانمیرسد.


تصویبهیئت
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ماده -7

ضمائم :0

ها،اجازهدادهمیشوددرصورتنیازبهتغییرمحلیاضرورتتبدیل


هادراستان

هاومؤسساتدولتیملیوواحدهایتابعآن

بهوزارتخانه
بهاحسن،درخواستتغییرکاربریاموالغیرمنقولخودراباهماهنگیوزارتاموراقتصادیوداراییوواحدهایتابعاستانیحسبموردبه

قانون الحاق برخی

دبیرخانهکمیسیونموضوعماده()8قانونتأسیسشورایعالیشهرسازیومعماریایرانمصوب1381واصالحاتبعدیآندرهریکاز

مواد به قانون تنظیم

ربطارسالکنند.کمیسیونموظفاستدرصورتعدممغایرتباطرحهایتوسعهشهریباتشخیصدبیرخانهکمیسیونماده


هایذی

استان

بخشی از مقـررات

)ظرفمدتیکماهپسازتاریختحویلدرخواست،بابررسیموقعیتمحلوامالکهمجوارورعایتضوابطقانونی،نسبتبهصدور

(8
مجوزتغییرکاربریپسازدستورپرداختعوارضقانونیتوسطدستگاهاقدامومصوبهکمیسیونرابهدستگاهمتقاضیابالغنماید.

مـالی دولـت()0

بارعملکردآنرابهوزارتخانههایکشورواموراقتصادیودارایی،


اندبرحسناجرایاینحکمنظارتوهرسهماهیک

استاندارانموظف
هاموظفاندپساز


هاگزارشکنند.ایندستگاه

ریزیوتوسعهاستانهریکازاستان

ریزیکشوروشورایبرنامه

سازمانمدیریتوبرنامه

داریکلکشورواریزنمایند.خزانهداریکلکشور


فروشامالکمذکورازطریقمزایدهعمومی،وجوهحاصلهرابهدرآمدعمومینزدخزانه
نامهوابالغتخصیصازسویسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،معادلوجوهواریزشدهرادر


مکلفاستیکهفتهپسازمبادلهموافقت
ربطقراردهدتاصرفجایگزینیملکفروختهشدهبارعایتماده(


سقفاعتباراتمندرجدربودجهسنواتیدراختیاردستگاهاجرائیذی
اینیمهتماممصوبدرهمانشهرستانودرسقفدرآمدحاصلهنماید.


هایسرمایه

هایتملکدارایی

)اینقانونیاتکمیلطرح
43
تبصره  -واگذاریمنازلسازمانیموضوعماده()0قانونساماندهیوحمایتازتولیدوعرضهمسکنمصوب 1300واصالحاتبعدیآناز
شمولاینحکممستثنیمیباشد.

ماده -6

به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط ،بهمنظور تأمین پیشپرداخت ریالی
هایتملکداراییهای


جاییاعتباراتطرح

کنند،نسبتبهجابه

هاییکهازمنابعتسهیالتتأمینمالیخارجی(فاینانس)استفادهمی

طرح
)%اعتبارهرطرحدرهردستگاهودرقالبفصلذیربطاقدامنماید.

سرمایهایوکاهشتاسقفسیدرصد(37
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ضمائم :0

ماده -9

نامهیاتأمیننقدینگیبرایپیشپرداختوتجهیز


منظورصدورضمانت

شودبارعایتقوانینمربوطبه

بهصندوقتوسعهملیاجازهدادهمی

قانون الحاق برخی

شوندویاشرکتهاییکهموفقبهصدورکاالیاخدماتفنیمهندسی


هایخارجیبرندهمی

کارگاهپیمانکارانخصوصیایرانیکهدرمناقصه

مواد به قانون تنظیم

هایداخلوخارجسپردهگذاریارزینماید.


شوند،دربانک

می

بخشی از مقـررات

ماده -1

مـالی دولـت()0

شودباتصویبهیئت وزیراندرصدیازدرآمدهایحاصلازتکالیفمقرردرپروانه


بهوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتاجازهدادهمی

کارورها(اپراتورها)راجهتتحققاهدافوبرنامه هایخدماتعمومیاجباریوپایهبااولویتروستاییوشهرهایزیردههزارنفرجمعیتاز

شدهدرقوانینبودجهسنواتیبهصورتدرآمد -هزینهودرصورتلزومبااستفادهازمشارکتاپراتورهابهمصرف

هایپیش 
بینی


محلردیف
برساند.به منظورتحققاهدافاینمادهوتوسعهبخشارتباطاتوفناوریاطالعاتوتحققدولتالکترونیک،بهوزارتخانهمذکوراجازهداده


ایوکمکهایفنیواعتباریهزینهکند.


هایتوسعه

نامهمتبادلهدرطرح

شودمنابعیادشدهرابراساسمفادموافقت

می
ماده -18

شودکهپروژههای


جزنهادهایعمومیغیردولتیاجازهدادهمی

)قانونمدیریتخدماتکشوریبه
بهدستگاههایاجرائیموضوعماده(8


ریزیوتوسعهاستانخودرابراساسآییننامهاجرائیکهبه


تمامدولتیمندرجدرقوانینبودجهسنواتیویامصوبشورایبرنامه

نیمه
وزیرانمیرسد،بااستفادهازمشارکتخیرینتکمیلنمایند.


ریزیکشوربهتصویبهیئت

پیشنهادسازمانمدیریتوبرنامه
ماده -11

گونهای عمل کنند تا ضمن بهرهگیری از
هیئتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفاند در مصوبات خود به 

هایدراختیاردانشگاه هاومؤسساتپژوهشیوآموزشی،تمامیتعهداتقانونیدرسقفمنابعدراختیارتأمینگرددواز


امکاناتوظرفیت
ایجادتعهدمازادبرمنابعابالغیجلوگیریبهعملآید.
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ماده -10

ضمائم :0

ربطاجازهدادهمیشودمبلغیراکهطبققوانینبودجهسنواتیدر


هایتابعهذی

هاینفتونیروازطریقشرکت

بههریکازوزارتخانه
قبوضگازوبرقبرایهرواحدمسکونیوتجاریتعیینمی گردد،اخذوصرفاًجهتبیمهخساراتمالیوجانیاعمازفوتونقصعضوو


قانون الحاق برخی

هایپزشکیناشیازانفجار،آتش سوزیومسمومیتمشترکانشهریوروستاییوسکونتگاهیعشایریگازوبرقازطریق


جبرانهزینه

مواد به قانون تنظیم

شرکتهایبیمهبابرگزاریمناقصهاقدامکنند.


بخشی از مقـررات

ماده -19

مـالی دولـت()0

ها،حوزههای علمیه،گلزارهایشهدا،امامزادهها ،خانههایعالمروستاها و

فضاهایاصلیمساجد،حسینیهها ،مؤسساتقرآنی،دارالقرآن

هایدینیمصرحدرقانوناساسیازپرداختهزینهمصارفماهانهآب،فاضالب،برقوگازمعافمیباشند.اینحکم


اماکنمذهبیاقلیت
شاملاماکنتجاریوابستهبهآنهانیست.


کنندهخدماتموضوعاینمادهتأمینمیشود.


هایارائه

اعتباراتمواردمذکوردرقوانینبودجهسنواتیجهتپرداختبهدستگاه
ماده -10

به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ،زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز،
مؤسساتصنعتی،کشاورزیوخدماتیاشتاغالدارندومحاکومانواجدشرایطراتحتنظارتومراقبتالکترونیکیقراردهد.برخورداری
زندانیانازامتیازمذکورونیزصدورحکمنظارتومراقبتالکترونیکیعالوهبرسپردنتأمینهایمندرجدرقانونآییندادرسیکیفری

کنندگانازمحلودیعههای


منوطبهتودیعوثیقهبابتتجهیزاتمربوطاست.خساراتاحتمالیواردهبهتجهیزاتمذکورازناحیهاستفاده
وزیرانتعیینوتوسطسازمانمذکورازاستفادهکنندهاخذو


شود.تعرفهاستفادهازتجهیزاتمذکورهرسالتوسطهیئت

مأخوذهتأمینمی
داریکلکشورواریزمیگردد.


حسابدرآمدعمومینزدخزانه

به
ماده -18

محکومٌ به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار
نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت های قانونی مقرر ،از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح موضوع
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ضمائم :0

باشد.درصورتعدمکفایتموجودیحسابمذکور،ستادکلنیروهایمسلحمکلف


قانونبودجهقابلبرداشتمی
اعتبارردیف 111177 -8
استظرفمدتچهلوپنجروزپسازابالغنسبتبهمعرفیاموالیاحسابجایگزیناقدامکند.


قانون الحاق برخی

بهازمحلسایرحسابهایمحکومٌعلیهاصلی

پسازانقضایمهلتفوقمرجعقضائیمیتواندنسبتبهتوقیفوبرداشتمحکومٌ

تبصره -

مواد به قانون تنظیم

اقدامنماید.

بخشی از مقـررات

ماده -17

مـالی دولـت()0

افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تا معادل ده درصد ( )%17از محل صرفهجویی در اعتبارات هزینهای هر
هایذیربطوتأییدسازمان


هاودارندگانردیفمنوطبهپیشنهاددستگاه

دستگاهمجازاست.اعمالاینحکمدرمورداعتباراتدستگاه
مدیریتوبرنامهریزیکشوردرسقفکلاعتباراتطرحاست.

هاوپروژه هایعمرانیکهعملیاتاجرائیآنپایاننیافته،


ایآندستهازطرح

هایسرمایه

ماندهوجوهمصرفنشدهاعتباراتتملکدارایی
تواندبادرجدربودجهبهسالهایبعدمنتقلشودتابهمصرفهمانطرحوپروژهبرسد.


درپایانهرسالمالیپسازواریزبهخزانهمی
ماده -16

هایسرمایه ایاستانیبرابرنصابمعامالتمتوسطساالنهاصالح


هایتملکدارایی

هادرموردطرح

سقفریالیدراختیارشورایفنیاستان
میشود.

ماده -19

بهمنظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ،به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک

سرمایهایاستانیمصوبشورای

هایتملکداراییهای


)قوانینبودجهسنواتیوطرح
هایسرمایهایمندرجدرپیوستشماره(1


دارایی
برنامهریزیو توسعه استانها اجازهداده میشود ،تمام یابخشی از اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای هر طرحرا برای تأمین سود و

منظوراجرایهمانطرحدراختیاردستگاهاجرائیذیربط


کارمزدتسهیالتدریافتیخیرینازشبکهبانکیومؤسساتمالیواعتباریکهبه
شودوسازمانمدیریتوبرنامهریزی


منظورنمایند.تسهیالتاعطائی،توسطخیرینتضمینمی
قرارمیگیرد،پرداخت وبههزینهقطعی 

ماندهطرحهایخاتمهیافته،ردیفاعتباریمشخصیرادرلوایح بودجه


کشورموظفاستبرایبازپرداختسودوکارمزدتسهیالتباقی
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سنواتیپیشبینیکند.


15

رسانیدستگاهاجرائیدرموردطرحها،پذیرشخیرینمتقاضیمشارکت،سازوکارهای


نامهاجرائیاینمادهمشتملبرچگونگیاطالع

آیین

ضمائم :0

وزیرانمیرسد.


ریزیکشوربهتصویبهیئت

برنامه

قانون الحاق برخی

واریزتسهیالتدریافتیتوسطخیرینومصرفآن هاتوسطدستگاهاجرائیبرایپرداختبهپیمانکاران،بهپیشنهادسازمانمدیریت و


ماده -11

مواد به قانون تنظیم

معاونت های امور زناان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیتهای قرآنی شورای عالی انقالب


بخشی از مقـررات

فرهنگی مجازند فعالیت های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای موردنظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب

مـالی دولـت()0

بینی شدهمربوطبهخوددرقوانینبودجهسنواتیبهانجامرسانند.شورایتوسعهفرهنگقرآنیو
مابینازمحلاعتباراتپیش 


نامهفی

تفاهم
ربطاخذوهرششماهیکباربهمجلسشورای


هایاجرائیذی

اندگزارشعملکرداینمادهراازدستگاه

معاونتامورزنانوخانوادهموظف
اسالمیتقدیمکنند.
ماده -08

شدهازسرمایهگذاراناعمازداخلیوخارجی،آب


شود،خریدآباستحصالیوپسابتصفیه

هایتابعاجازهدادهمی

بهوزارتنیرووشرکت
هایمصرفوهزینه هایانتقالآبتوسطبخشغیردولتیراحسبموردباقیمتتوافقییابا


داراندربخش

جوییحقآبه

مازادناشیازصرفه
پرداختیارانهبراساسدستورالعملمصوبشورایاقتصاد،تضمینکنند.
ماده -01

وریشبکهتوزیعوشفافسازیفرآیندتوزیعکاالوخدمات،دولتمکلف


منظورتنظیممناسببازار،افزایشسطحرقابت،ارتقایبهره
 
به
)قانوناساسی،قیمتگذاریرابهکاالهاوخدماتعمومیوانحصاریو

استبارعایتقانوناجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم(22

کاالهایاساسییارانهایوضروریمحدودکند.

تبصره  -دستورالعملنحوهتعیینکاالهایاساسی،انحصاریوخدماتعمومیوفهرستوقیمتاینکاالهاوخدماتبهپیشنهادکارگروهی
هایصنعت،معدنوتجارت،جهادکشاورزی،اموراقتصادیودارایی،نیرو،سازمانمدیریتوبرنامهریزی


متشکلازنمایندگانوزارتخانه
ربطبهتصویبشورایاقتصادمیرسد.


کشوروحسبموردوزارتخانهذی
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ظرفیتها و اهم
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ضمائم :0

ماده - 00

هاومؤسساتآموزشعالیوپژوهشیشاغلدرسمتهایآموزشیوپژوهشیبااطالع


علمیآموزشیوپژوهشیدانشگاه

اعضایهیئت


قانون الحاق برخی

هایدانشبنیان،مشمولقانونراجعبهمنعمداخله


مدیرهشرکت

الشراکهوعضویتدرهیئت

مدیریتدانشگاهبرایداشتنسهامیاسهم

مواد به قانون تنظیم

وزراونمایندگانمجلسینوکارمنداندرمعامالتدولتیوکشوریمصوب1330نیستند.

بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

ماده - 09

ایجدیددرلوایحبودجهسنواتیبارعایتمواردزیرامکانپذیراست:


هایسرمایه

هایتملکدارایی

پیشنهادطرح

)قانونبرنامهوبودجهمصوب

هایسرمایهایجدیدبارعایتمواد()44و(43


دارایی

تملک
الف -عناوین،اهدافکمّیواعتباراتطرحهای 
 1381و رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی بر اساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و
زمانبندیاجرا)،اقتصادی،مالیوزیست محیطیورعایتپدافندغیرعاملازسویمشاورودستگاهاجرائیپسازتأییدسازمانمدیریتو

هایموردنظربرایاولینباردرالیحهبودجهساالنهمنظورمیگردد،بهتفکیک


باروبهقیمتثابتسالیکهطرح

ریزیکشوربراییک

برنامه
هایبعدبهتصویبمجلسشورایاسالمیمیرسد.


هایتوسعهوسال

هایبرنامه

سال
تملکداراییسرمایهایراپسازتأییدشورای

محیطیالزمبرایطرحهای


زیستموظفاستضوابطزیست

سازمانحفاظتمحیط
تبصره -
عالی حفاظت محیطزیست طی شش ماه بعد از الزم االجرا شدن این قانون ،به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جهت ابالغ به
هایسرمایهایخوداعالم


هایتملکدارایی

منظوررعایتمفادآندرطراحیطرح

هایمهندسینمشاوربه

هایاجرائیوشرکت

دستگاه
نماید.
هایسرمایه ایمشتملبراهدافطرح،شرحعملیات،اعتباراتمصوب،پیشرفتفیزیکی


دارایی

هایتملک

هایطرح
مبادلهموافقت 
نامه

ب -
نامههابرایدوراناجرامعتبرومالکعمل
پذیرد.اینموافقت 


هایتوسعهانجاممی

باردردورانبرنامه

ومشخصاتفنیموردنیازفقطیک
هانیزدرجمیشود.

خواهدبود.اطالعاتضروریدرخصوصمواردفوقدراصالحیهموافقت 
نامه

هایباقیماندهاجرایطرحدربرنامهبااعمالضرایبتعدیل


ایبرایسال

هایسرمایه

هایتملکدارایی

اعتباراتموردنیازطرح
تبصره  -

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ریزیکشورمنظورمیشود.


محتملمحاسبهوتوسطسازمانمدیریتوبرنامه
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ضمائم :0

هاباقوانینبودجهسنواتیمبادلهمیشوند،جنبهاصالحیداشتهونباید


هاییکهبرایانطباقمیزاناعتباراتساالنهطرح
موافقت 
نامه

ج -
هامیشوندباپیشنهاد


هایطرحشوند.موارداستثناءکهمنجربهتغییرحجمعملیاتیاتعدادپروژه

موجبافزایشاهدافوتعدادپروژه
ریزیکشوروتصویبهیئتوزیرانبارعایتمفادبند(الف)اینمادهبالمانعاست.


ربطوتأییدسازمانمدیریتوبرنامه

دستگاهاجرائیذی

قانون الحاق برخی

هایسرمایه ایمحرمانهوبخشدفاعتابعدستورالعملیاستکهبهپیشنهادوزارتدفاع


هایتملکدارایی

هایطرح
مبادلهموافقت 
نامه

د -

مواد به قانون تنظیم

وزیرانمیرسد.


ریزیکشوربهتأییدهیئت

وپشتیبانینیروهایمسلحوسازمانمدیریتوبرنامه

بخشی از مقـررات

هاییکهازمنابععمومیتأمینمالیمیشود،


هایتوجیهیطرح

ایازگزارش

ریزیکشورموظفاستخالصه

سازمانمدیریتوبرنامه
ه -

مـالی دولـت()0

هایدفاعیوامنیتیرایکسالپسازتصویبازطریقپایگاهمجازیاطالعرسانیخوددردسترسعمومکارشناسانو


استثنایطرح

به
پژوهشگرانقراردهد.
ریزیکشور،منوطبهپیشبینیاعتبار


ایجدیددرهرفصلتوسطسازمانمدیریتوبرنامه

هایسرمایه

هایتملکدارایی

تصویبطرح
و -

طوریکه اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار موردنیاز به مدتزمان اجرای طرح

کامل برای طرحهای مزبور است به
(برحسبسال)کمترنشود.
هایاقتصادیوبرنامهوبودجهو


ریزیکشورموظفاستهرسالهگزارشعملکرداینمادهرابهکمیسیون

سازمانمدیریتوبرنامه
تبصره  -
محاسباتمجلسشورایاسالمیارائهکند.
ماده -00

نامههای متبادله با دستگاههای اجرائی ،مشروط به رعایت شرح عملیات و
موافقت 

الف  -تخصیص اعتبار ،تعهد و پرداخت در اجرای 

ریزیکشوردرجمیشود،خواهدبود.شروطیادشدهنبایدمغایرقانون


نامهکهتوسطسازمانمدیریتوبرنامه

هایموضوعموافقت

فعالیت
باشد.
ب   -هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود ،آن بخش از
اعتباراتهزینه ای دستگاه کهبا توجه بهواگذاری وظایف ،هزینه کردآن توسط دستگاهموضوعیت ندارد باپیشنهاد سازمان مدیریت و

هایدیگرحسبموردواگذارمیشود.


هایادستگاه

وزیرانبهاستان

ریزیکشوروتصویبهیئت

برنامه
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ضمائم :0

االجرایثبتیودفاتراسنادرسمیوسایرمراجعقضائیعلیهدستگاههایاجرائیموضوع


هاواوراقالزم

درمورداحکامقطعیدادگاه
ج -
)قانونمدیریتخدماتکشوری،چنانچهدستگاه هایمذکورظرفمهلتمقرردرقانوننحوهپرداختمحکومٌبهدولتوعدمتأمین

ماده(8

قانون الحاق برخی

وتوقیفاموالدولتیمصوب  1318بههردلیلازاجرایحکمخودداریکنند،مرجعقضائییاثبتییادشدهبایدمراتبراجهتاجرابه

مواد به قانون تنظیم

بهرابدونرعایتمحدودیتهای

سازمانمدیریتوبرنامه ریزیکشوراعالمکندوسازمانمذکورموظفاستظرفمدتسهماه،محکومٌ


بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

ایوهزینه ایازبودجهسنواتیدستگاهمربوطکسرومستقیماًبهمحکومٌلهیااجرایاحکام


هایسرمایه

جاییدربودجهتملکدارایی

جابه
دادگاهیاسایرمراجعقضائیوثبتیمربوطپرداختکند.
ماده - 08

وزیرانتعیینمیشود ،مکلفاند

شرکتهایدولتیموضوعمواد( )2و()8قانونمدیریت خدماتکشوریکهفهرستآنها توسطهیئت

هایبرنامه هایتوسعهازطریقسازمانحسابرسیویامؤسساتحسابرسیعضوجامعهحسابدارانرسمیایران


باردرطولسال

حداقلیک
هاوافزایشقابلیتاعتمادگزارشهایمالی،نسبتبهانجام


حسبمورددرجهتافزایشصرفهاقتصادی،کاراییواثربخشیفعالیتشرکت
مدیرهاینشرکتهامسؤولیتاجرایاینمادهرابرعهدهدارند.


حسابرسیعملیاتیوارائهآنبهمجمععمومیاقدامکنند.هیئت
باشند،ازشمولاینمادهمستثنیمیشوند.


بندیمی

وزیراندارایطبقه

هاییکهبراساسمصوبههیئت

شرکت
تبصره - 1
سازمانحسابرسیمکلفاستچهارچوبواستانداردهایحسابرسیعملیاتیراظرفمدتششماهپسازالزماالجراشدناین

تبصره - 0
قانونتهیهوابالغنماید.
ماده - 07

اندصورتهایمالیخودرابر


هایاجرائیدرموارداستفادهازبودجهعمومیدولت،مکلف

ها،مؤسساتدولتیوسایردستگاه

وزارتخانه
- 1
اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوینشده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعملهای حسابداری
وزارتاموراقتصادیودارایی(برمبنایحسابداریتعهدی)تهیهنمایند.
بندیاجرایکاملحسابداریتعهدی(حداکثرظرفمدتسهسال)طبقآییننامهاجرائیاستکهبهپیشنهادوزارت


نحوهوزمان
تبصره  -
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
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وزیرانمیرسد.


ریزیکشورودیوانمحاسباتکشوربهتصویبهیئت

اموراقتصادیودارایی،سازمانمدیریتوبرنامه

14

شدهفعالیت هاواقداماتوتخصیصاعتباراتبرایناساس،


ریزیبرمبنایعملکرد،باتوجهبهمحاسبههزینهتمام

دراجرایبودجه
- 0

ضمائم :0

هایپستای،مخابراتیوسایرهزینه هانظیردیونبالمحل،تعهداتزائدبراعتبار،


ایجادهرگونهبدهیبابتحقاشتراکبرق،آب،هازینه
بازپرداختتعهداتارزیممنوعاست.

قانون الحاق برخی

 - 9افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامههای دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیتهای همان برنامه،

مواد به قانون تنظیم

مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامههای آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد ( )%37در چهارچوب

بخشی از مقـررات

ایبرنامههابارعایتماده()00قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتمجاز


هایمتبادلهمجازاست.افزایشاعتباراتهزینه
موافقت 
نامه


مـالی دولـت()0

پذیرمیباشد.


هانیزبرهماناساسامکان

استوافزایشوکاهشاعتبارفعالیتیافعالیت
داریکلکشور)اجازهدادهمی شودبارعایتمقرراتقانونیمربوطازمحلمنابعوصولیبودجه


بهوزارتاموراقتصادیودارایی(خزانه
- 0
داریواریزشدهاست،حداکثرتاپایانفروردینماهسالبعدودر


هایمربوطدرخزانه

عمومیدولتکهتاپایاناسفندماههرسالبهحساب

سقف تخصیص های ابالغی تا پایان سال مالی مربوط که با رعایت مفاد بند (و) ماده ( )442قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
)قانونبرنامهوبودجهکشورمصوب 1381واصالحاتبعدیآنصورتگرفته،نسبتبهتأمینو

اسالمیایرانمصوب1821721300وماده(37
هایسرمایهای(اعم ازمحلدرآمداختصاصی یا

پرداختدرخواستوجهدستگاههایاجرائی ذیربطبابتاعتباراتمصوب تملکدارایی

عمومی)اقدامکند.
تبصره  -در مادهواحده قانون اصالح مواد ( )13و ( )12قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1821421300عبارت «در مورد اعتبارات
ماهسالبعدتوسطخزانهداریکلکشوردر اختیار

هایسرمایهای تاپایانفروردین


ایتاپایانسالمالیواعتباراتتملکدارایی

هزینه
حسابیدستگاههای


داریکلکشوردراختیارذی

وتاپایانسالمالیتوسطخزانه
دستگاههایاجرائیقرارگرفتهباشند«جایگزینعبارت«


میشود.
اجرائیذیربطقرارگرفتهباشند« 

هایاجرائیوصولکنندهمنابع،صاحب


داریکلکشورمحسوبشدهودستگاه

هایدریافتمنابععمومیدولت،حسابخزانه

حساب
- 8
هاییادشدهبهعهدهصاحبانامضاهایمجازخزانهداریکلکشوردرمرکزوخزانهمعین


شوند.حقبرداشتازحساب

حسابتلقینمی
هایپرداختدستگاههای


هاییادشدهراندارد.برداشتازحساب

باشدوهیچمرجعدیگریحقبرداشتازحساب

هامی

استاندراستان
امکانپذیراست.

اجرائیبارعایتقانوننحوهپرداختمحکومٌبهدولتوعدمتأمینوتوقیفاموالدولتیمصوب182021318
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ضمائم :0

ماده - 06

بهدولتاجازهدادهمیشوداقداماتزیررابهعملآورد:


قانون الحاق برخی

شدهوآمادهبهرهبرداریدرقالبقراردادهاوشرایطمورد


تماموتکمیل

ایجدیدونیمه

هایسرمایه

هایتملکدارایی

واگذاریطرح
الف  -

مواد به قانون تنظیم

هایبهرهبردارییاخریدخدماتدرمدتقراردادبا


تصویبشورایاقتصادباتعییننحوهتأمینمالیدورهساخت(فاینانس)،پرداختهزینه

بخشی از مقـررات

رعایتاستانداردهایاجرایکیفیتخدماتونهایتاًواگذاریطرحپسازدورهقراردادبهبخشغیردولتیباحفظکاربری

مـالی دولـت()0

ب  -واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و تکمیلشده که خدمات آنها قابلعرضه توسط بخش غیردولتی است
بهصورتنقدواقساطبهبخشغیردولتیباحفظکاربری

ایقابلواگذاریونیزاموالمنقولوغیرمنقولو


هایسرمایه

هایتملکدارایی

برداریطرح

برداریویابهره

واگذاریمالکیت،حقبهره
ج -
حقوقمالیمازادبرنیازدولتباحفظکاربری
درآمددولتناشیازاجرایاحکاماینمادهپسازواریزبهخزانه داریکلکشوروازمحلردیفخاصیکهبرایاینمنظوردر

تبصره  - 1
هایسرمایهایدرقالبتسهیالتووجوه


هایتملکدارایی

هایمربوطبهطرح

شودونیزاعتبارردیف

بینیمی

قوانینبودجهسنواتیپیش
هایتأمینمالیموردتصویبشورایاقتصادبهطرحهایتملک


ادارهشدهشاملیارانه،سودوکارمزدویاتسهیالتوکمکوسایرروش
ایواموالغیرمنقولدرقالبموافقتنامهمتبادلهباسازمانمدیریتو


ایویاتبدیلبهاحسننمودنتجهیزاتسرمایه

هایسرمایه

دارایی
برنامهریزیکشورقابلاختصاصاست.

هایبالعوضموضوعاینماده،درآمداشخاصتلقینمیشودومشمولپرداختمالیاتبردرآمدنیست.


کمک
تبصره - 0
ماده - 09

شرکتهای

الف  -در ماده( )4قانونالحاق موادیبه قانونتنظیم بخشیازمقررات مالیدولت ()1مصوب ،182021302بعد ازعبارت «
وشرکتهایآبوفاضالبوتوزیعبرقاستانیصرفاًبرایاجرایطرحهایعمرانیدولتیوگشایشاعتباراتاسنادی

دولتی« عبارت«
اضافهمیشود.

ریالی«
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور
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هایاجرائیومواردضرورییاازمحلتنخواهگردانخزانه


هرگونهپرداختتوسطخزانهازجملهپرداختحقوقومزایایمستمردستگاه
ب -
)قانونبرنامهوبودجهمصوب1381مجازاست.

بارعایتسازوکارموضوعماده(37

شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه

ج -
بینیشده را هرسال با سازوکار ماده ( )2این قانون بهحساب درآمد
بینیشده است ،مکلفاند حداقل پنجاه درصد ( )%87سود پیش 
پیش 

هامتعلقبهبخشغیردولتیاست،بهتناسبمیزانسهامبخشغیردولتی،


هایدولتیکهقسمتیازسهامآن

عمومیواریزنمایند.شرکت

ضمائم :0
قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقـررات

مشمولپرداختوجوهموضوعاینبندنمیباشندوسهمبخشغیردولتی ازپنجاهدرصد()% 87سودابرازی(سودویژه)مذکوربایدتوسط


مـالی دولـت()0

ربطبهسهامدارانبخشیادشدهپرداختشود.وصولمبلغیادشدهتابعاحکاممربوطومقرردرقانونمالیاتهای


هایدولتیذی

شرکت
مستقیممصوب1311واصالحاتبعدیآناست.
هاوسایراعتباراتوردیفهایمندرجدرجداولقوانینبودجهسنواتی


ایومالیوکمک

هایسرمایه

ایوتملکدارایی

اعتباراتهزینه
د -
بهشرحعناوینوارقامجداولمذکورفقطدرحدودوصولیدرآمدهاوسایرمنابععمومیبهشرحعناوینوارقاممندرجدرجداولمربوط
هایمتبادلهدستگاهباسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورودرحدودابالغوتخصیصاعتباراز

قوانینیادشدهبراساسمفادموافقت 
نامه

)قانونبرنامهوبودجهمصوب1381قابلتعهد،پرداختوهزینهاست.

سویسازمانمذکور،بارعایتسازوکارموضوعماده(37
ه -انجامهرگونهتعهدوپرداختدراجرایقوانینومقرراتمختلفازجملهماده()07قانونمحاسباتعمومیکشوربدونرعایتسقف
نامههایمتبادله،ممنوعاست.
هایتخصیصونیزشرحعملیاتموافقت 


اعتباراتمصوبوالزاماتقانوندرخصوصمحدودیت
اندتاپایانتیرماههرسال،شرکتهایدولاتیزیاندهکه


ریزیکشورووزارتاموراقتصادیوداراییموظف

سازمانمدیریتوبرنامه
و-
وزیرانگزارشنمایند.درموردسایرشرکتهایزیاندهبا


هادربخشدولتیبهدالیلقانونیضرورتداردرااحصاءوبههیئت

ادامهفعالیتآن
پیشنهادسازمانمدیریتوبرنامه ریزیکشوروبااستفادهازاختیارهایقانونیدولتدرقالبواگذاریسهامیاانحاللشرکتوواگذاری

ماندهاقداممیشود.


اموالباقی
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ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ضمائم :0

هایاجرائیدرایجادهرگونهتعهدوپرداختوجهازمحلاعتباراتعمومیموظفاندمواردزیررارعایتکنند:


دستگاه
ز-
اولویتواگذاریامور،وظایف،مدیریتوتصدیهابهبخشغیردولتینسبتبههزینهمستقیماعتباراتعمومی

- 1

قانون الحاق برخی

هایفنیواعتباریووجوهادارهشدهنسبتبهروشهایپرداختوکمکبالعوض


اولویتشیوهپرداختتسهیالتنظیرکمک
- 0

مواد به قانون تنظیم

هایاجرائیازجملهدستگاههایمباشر


ایجادوتحمیلهرگونهبارمالیمازادبرارقاممندرجدرقوانینبودجهسنواتی،توسطدستگاه
ح -

بخشی از مقـررات

هایتبعیخرید،جبرانزیان،تفاوتقیمت،تنظیمبازار،یارانهنهادههاوغیرآن،


دولتدرمواردمختلفازقبیلخریدتضمینیوهزینه

مـالی دولـت()0

کهازاعتباراتعمومیاستفادهمیشود،ممنوعاست.مسؤولیتاجرایاین


ایفایتعهداتخاص،کاالهایاساسی،جایزهصادراتیومانندآن
حکمبرعهدهباالترینمقامدستگاهاجرائیویامقاماتمجازومدیرانمالیمربوطاست.تخلفازاینحکموسایرموارد،تعهدزائدبر
اعتبارمحسوبومشمولمجازاتمربوطمیشود.

ط-

هایسرمایه ایمندرجدرقوانینبودجهسنواتیحداکثردهدرصد()%17ازمحلکاهشاعتباراتسایر


هایتملکدارایی

اعتبارطرح
- 1
ریزیکشورودرقالبسقفاعتبارکلطرحقابلافزایشاستوعوامل


هایمندرجدرقوانینمذکورباتأییدسازمانمدیریتوبرنامه

طرح
انتخابمیشوند.

)قانونبرنامهوبودجهمصوب1381

اجرائیطرحهایمذکوربارعایتماده(44

هایمالیوهزینه ایمندرجدرقوانینبودجهسنواتیحداکثردهدرصد()%17از


هایمتفرقه،تملکدارایی

اعتباراتهریکازردیف
- 0
ایتوسطسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوردرسقف


هایمالیوهزینه

هایمتفرقه،اعتبارتملکدارایی

محلکاهشاعتباراتسایرردیف
بودجهسنواتیکلکشورقابلافزایشاست.

واختصاصیتخصیصیافتهبودجهعمومیدولت،حداکثریکدرصد()%1ازاعتبارات

)%ازاعتباراتهزینهای

 - 9حداکثرنیمدرصد(827
شرکتهای

هزینههای 

یافتهبودجهعمومیدولت،حداکثربیستوپنجصدمدرصد()%4827ازمجموع 


ایتخصیص

هایسرمایه

تملکدارایی
)%ازاعتباراتهزینهایواختصاصی

ایشرکتهایدولتیوپنجاهدرصد(87


هایسرمایه

)%ازمجموعهزینه
دولتی،حداکثرنیمدرصد(827
تخصیصیافته توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بدون الزام به رعایت قانون

قانوننحوههزینهکردناعتباراتیکهبهموجبقانونازرعایت

محاسباتعمومیکشوروسایرقوانینومقرراتعمومیکشوروبارعایت«
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

هزینهمیشود.

قانونمحاسباتعمومیوسایرمقرراتعمومیدولتمستثنیهستندمصوب«1312
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تبصره  -اعتبارات موضوع توسعهعلوم و فناوری و پژوهشهایکاربردی در چهارچوب سیاستها واولویتهای نقشه جامع علمی کشور

ضمائم :0

هزینهمیشود.

اندتاپایاناردیبهشتهرسالبراساساعتبارابالغیاعمازهزینهای،


هایاجرائیدارایردیفدرقوانینبودجهسنواتیموظف

دستگاه
ی -

قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم

نامهمربوطرابراساسالزاماتقوانینبرنامههایتوسعهوقوانینبودجه


ایجدید،متنپیشنهادیموافقت

هایسرمایه

مالیوتملکدارایی
هایابالغیسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورارائه


ها،شرایطودستورالعمل

سنواتیوسایرقوانینومقرراتمربوطدرچهارچوبفرم

بخشی از مقـررات

نمایند .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی ،ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضای

مـالی دولـت()0

نامهوابالغآناقدامنمایدودرصورتعدمموافقتبامتنپیشنهادی،ظرفمدتپانزدهروزنسبتبهاصالحوابالغموافقتنامه


موافقت
نحویکهمغایرقانوننباشد،اقدامکند.


االجرااست،به

نهائیکهالزم
هاومؤسساتآموزشعالیوپژوهشیکهدارایمجوزازشورایگسترشآموزشعالیوزارتخانههایعلوم،


درخصوصدانشگاه
تبصره  -

باشند،برایاعتباراتهزینهای،بودجهتفصیلی


ربطمی

تحقیقاتوفناوریوبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوسایرمراجعقانونیذی
امناء،مالکعملمیباشد.

موردتأییدهیئت

بهمنظور تأمین منابع ارزی موردنیاز طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و زیستمحیطی به شرکتهای دولتی اجازه داده
ک  -
می شوددرحدودارقاممقرردرقوانینبودجهسنواتیحسبموردنسبتبهصدوراوراقصکوکویااوراقمشارکتارزیدربازارهایمالی

داخلیوخارجیبارعایتضوابطبانکمرکزیودرسقفمقرردرقوانینبرنامه هایتوسعهاقدامکنند.صدوراوراقیادشدهمنوطبهتأیید

ریزیکشوربودهوبازپرداختوتضمیناصلوسودایناوراقباشرکتهایمربوطاست.صدور


بانکیادشدهوسازمانمدیریتوبرنامه
اوراقمشارکتیاصکوکاسالمی باسودتشویقیمنوطبهتأییدشورایپولواعتباراست.دراجرایاینبندرعایتماده()00قانونتنظیم

بخشیازمقرراتمالیدولتالزامیاست.
تبصره   -چنانچه شرکتی که اوراقمذکور را به فروش رسانده استدر زمان سررسید به هر دلیلینتواند تعهدات سررسید شده خود را
بپردازد،خزانه داریکلکشورمجازاستمعادلتعهداتمذکورراازحسابتمرکزوجوهدرآمدیآنشرکتنزدخودبرداشتوتعهدات

سررسیدشدهراپرداختکند.
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ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ضمائم :0

هایدولتیاجازهدادهمیشوداعتباراتیکهدرپیوستقوانینبودجهسنواتی


هایاجرائیاعمازمؤسساتدولتیوشرکت

بهدستگاه
ل -
بهمنظورتحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونیاز محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه


قانون الحاق برخی

سودتسهیالتبهصورتوجوهادارهشدهازطریق

شدهاست،برایپرداختتسهیالتتلفیقیویارانه 

هایفنیواعتباریپیش 
بینی


کمک

مواد به قانون تنظیم

ایدولتیقراردهند.آییننامهاجرائیاینبندمشتملبرچهارچوب


هایحمایتیوتوسعه

هایعاملوصندوق

قراردادعاملیتدراختیاربانک

بخشی از مقـررات

قرارداد عاملیت ،شرایط تسهیالت و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوقهای مورد اشاره با پیشنهاد

مـالی دولـت()0

وزیرانمیرسد.


ریزیکشورووزارتاموراقتصادیوداراییبهتصویبهیئت

مشترکسازمانمدیریتوبرنامه
آگاهی،پیشگیری،امدادرسانی،بازسازیونوسازیمناطقآسیبدیدهازحوادثغیرمترقبه


منظورپیش

شودبه

بهدولتاجازهدادهمی
م -
هایفراگیرمحصوالتکشاورزیوبیماریهای


سوزی،گردوغبار،پیشرویآبدریا،آفت

ازجملهسیل،زلزله،سرمازدگی،تگرگ،طوفان،آتش
همهگیر انسانی و دامی و حیاتوحش و مدیریت خشکسالی ،تنخواهگردان موضوع ماده ( )17قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


مصوب1307رابهسهدرصد()%3واعتباراتموضوعماده()14قانونتشکیلسازمانمدیریتبحرانکشورمصوب1300رابهدودرصد(
 )% 4افزایش دهد .اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب
بخشیازاعتباراتمذکوربهترتیبومیزانیکهدرقوانینبودجهسنواتیتعیینمیشود

هیئتوزیرانقابلهزینهاست.ازابتدایسال1308

احمرووزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیاختصاصمییابدتادر


ایبهجمعیتهالل

هایسرمایه

ایوتملکدارایی

صورتهزینه

به
جهتآمادگیومقابلهباحوادثوسوانحهزینهگردد.
نامهها ،بخشنامهها و دستورالعمل ها ،تغییر تشکیالت ،تغییر ضرایب ،جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای
تصویب 

ن -
امنایدانشگاههاومؤسساتآموزشعالیکهمتضمنبارمالیبرای


کارگیرینیروومصوباتهیئت

حقوقی،اعطایمجوزهرنوعاستخداموبه
هایاجرائیباشد،درصورتیقابل طرحوتصویبواجرااستکهبارمالیناشیازآندرگذشته


هایبازنشستگیودستگاه

دولتوصندوق
محاسبهودرقانونبودجهکلکشوریامنابعداخلیدستگاهاجرائیذی ربطتأمینشدهباشد.اقدامدستگاهاجرائیبرخالفاینحکم،تعهد

زائدبراعتبارمحسوبمیشود.

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
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هاومؤسساتوواحدهایوابستهوتابعآنهاممنوعاست.


هایدولتیوشرکت

اولاوراقمشارکتتوسطبانک

خریددست
س -

955

هاومؤسساتآموزشعالیوپژوهشیتحتپوششوزارتخانههایعلوم،تحقیقاتوفناوریوبهداشت،


مبالغیکهبههریکازدانشگاه
ع -
هایسرمایهایذیل ردیفهایمتمرکزپرداخت میشود،پساز ابالغ

درمانوآموزشپزشکی ازمحلاعتبارات هزینهایوتملک دارایی
شودتامطابقشرحعملیاتمندرجدرموافقتنامهبراساسقوانینومقرراتمربوط


هاافزودهمی

عنوانکمکبهسرجمعاعتباراتآن

به

ضمائم :0
قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم

هزینهکنند.
ماده - 01

بخشی از مقـررات

دولتمکلفاستدرراستایایجادثبات،پایداریوتعادلبینمنابعومصارفصندوقهایبیمهوبازنشستگی،نسبتبهاصالحساختاراین


مـالی دولـت()0

هابراساساصولزیراقدامقانونیبهعملآورد:


صندوق

هابهکمکازمحلبودجهعمومیدولتبه استثنایسهمقانونیدولتدرحقبیمهازطرقمختلفازجمله


کاهشوابستگیاینصندوق
- 1
تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمهای ،کاهش حمایتهای غیر بیمهای صندوقها و انتقال آن به

نهادهای حمایتی ،تقویت سازوکارهای وصول بهموقع حق بیمهها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری سودآور با اولویت
کهسودسرمایهگذاریموردنظرکمترازسوداوراقمشارکتبانکینباشد.


نحوی

گذاریدربازارپولوسرمایه،به

سرمایه
ایوبارمالیخارجازارقاممقرردرجداولقوانینبودجهسنواتیبرایصندوقهاممنوعاست.تعهداتتکلیف


ایجادهرگونهتعهدبیمه
-0
شدهفقطدرحدودارقاممذکورقابلاجرااست.

بینیشدهمندرجدرقوانین
اندازمحلتماماعتباراتپیش 


بازنشستگیکشوریوسازمانتأمیناجتماعینیروهایمسلحمکلف

صندوق
- 9
گذاریها،


گیردبهانضمامدیگرمنابعداخلیخودوسایرمنابعحاصلازسرمایه

هاقرارمی

بودجهسنواتیکهپسازطیمراحلدراختیارآن
ماندیواوالدرابرایبازنشاستگان،موظفینومستمریبگیرانخودتأمیننمایند.


هزینهعائله

هایماهانهدرطولسالوکمک

پرداخت
ماده - 98

 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح
رانندگیدرهمهواحدهایبهداشتیودرمانیدولتیوغیردولتیوهمچنیندرمسیراعزامبهمراکزتخصصیومراجعاتضروریبعدیرابه
عملآورد.برایتأمینبخشیازمنابعالزمجهتارائهخدماتتشخیصیودرمانیبهاینمصدومان،معادلدهدرصد()%17ازحقبیمه

959

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ضمائم :0

پرداختی شخص ثالث ،سرنشین و مازاد بهطور مستقیم طی قبض جداگانه بهحساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانهداری کل کشور در
شود.توزیعاینمنابعبیندانشگاههای

چهارچوباعتباراتمصوببودجهسنواتیبهناموزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیواریزمی

قانون الحاق برخی

ریزیکشوربراساسعملکردواحدهاییادشدهبرمبنایتعرفههای


علومپزشکیتوسطوزارتخانهمذکورباتأییدسازمانمدیریتوبرنامه

مواد به قانون تنظیم

بارصورتمی گیرد.وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیموظفاستهزینهکرداعتباراتمذکورراهرششماه


مصوبهرسهماهیک

بخشی از مقـررات

باربهبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایرانوسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوروکمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسالمی


یک

مـالی دولـت()0

گزارشکند.بیمهمرکزیجمهوریاسالمیایرانمسئولحسناجرایاینمادهاست.
ماده - 91

هایاجرائی،فقطبراساسمفادموافقتنامهوبعدازتخصیصودرحدود


درمواردقانونی،هرگونهپرداختوکمکمالیتوسطدستگاه
الف -
هایسرمایهایومالیازجملهعین،منفعتومشابهآنشامل


آنمجازاست.درمواردقانونی،هرگونهکمکغیرنقدیوواگذاریدارایی

ها،شرایطودستورالعملهایابالغیسازمانمدیریتو


اموالمنقولوغیرمنقولونیزرددیون،مطالبات،حقوقومانندآندرقالبفرم
نامهاعتباراتهزینه ایدستگاهاجرائیخواهدشد.احکاماینبنددر


ها،ضمیمهموافقت

ایازاینفرم

ریزیکشورمجازاست.نسخه

برنامه
ازاءیامعوضآن،الزماالجرااست.


خصوصنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیدرحدوداعتباراتمندرجدرقوانینبودجهسنواتیومابه
دستگاههایاجرائیموضوعماده() 8قانونمدیریتخدماتکشوریکهدرچهارچوبوظایفخودمجازبهکمکبهاشخاصحقیقیو

ب -
باشند،موظف اندبارعایتتخصیصاعتبار،نسبتبهاخذشمارهملیاشخاصحقیقی


حقوقیازمحلاعتباراتقوانینبودجهسنواتیمی
الشراکهواعضایهیئت مدیرهوبازرسیابازرسانقانونیاشخاصحقوقیگیرندهکمکودرجآندر


گیرندهویاسهامدارانوصاحبانسهم
ریزیکشوربرایاینمنظورایجادمیگردد،اقداموسپسمبلغکمکراپرداختکنند.


بانکاطالعاتیکهتوسطسازمانمدیریتوبرنامه
ریزیکشورنیزمشمولاینحکماست.گردشعملیاتمالی(دریافتهاو


هایدراختیارسازمانمدیریتوبرنامه

کمکازمحلمنابعوردیف
پرداخت ها)و حساب ساالنه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینههای انجامشده توسط کمک گیرنده با اهداف اعالمشده توسط

دستگاه اجرائی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه
کنندهتاپایانشهریورماهسالبعدبهسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورارسالشود.


اجرائیکمک
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور
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ماده - 90

ضمائم :0

هایوابستهدربخشفعالیتهایتخصصی


هایتابعودستگاه

مقرراتمالی،معامالتی،اداریواستخدامیسازمانانرژیاتمیایرانوشرکت
بدونالزامبهرعایتقانونمحاسباتعمومیکشور،قانونبرگزاریمناقصات،قانونمدیریتخدماتکشوریواصالحاتوالحاقاتبعدی

قانون الحاق برخی

آن هاوسایرقوانینومقرراتعمومیمجریخواهدبود.مصادیقامورتخصصیوغیرتخصصیومقرراتیادشدهحاکمبرامورتخصصیبنابه


مواد به قانون تنظیم

پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیئتوزیران میرسد .اجرای مقررات مذکور در سقف

بخشی از مقـررات

اعتباراتمصوبمجازاست.

مـالی دولـت()0

ماده - 99

سازمانانرژیاتمیایرانموظفاستدرآمدحاصلازارائهخدماتاکتشافیوآزمایشگاهیوپژوهشیخودومؤسساتتابعرابهحساب


درآمدعمومیکشور (نزدخزانه داری کل)واریزکند .عالوهبر اعتباراتمصوب،از محلمبالغ واریزینیزبه میزانیکه درقوانین بودجه

شوددراختیارسازمانمزبورقرارمیگیردتاطبققوانینومقرراتصرفاموراکتشافی،آزمایشگاهیوپژوهشیگردد.


ساالنهتعیینمی
ماده - 90

هایتابعودستگاههایوابستهکهدر


شودبهکارکنانشاغلدرسازمانانرژیاتمیایران،شرکت

بهسازمانانرژیاتمیایراناجازهدادهمی

باشندباتأییدکمیسیونتشخیصپرتوکاریسازمان،طبققانونحفاظتدربرابراشعهوآییننامهاجرائیو


معرضاشعهوموادپرتوزامی
دستورالعملمربوط،فوقالعادهکاربااشعهدردوراناشتغالپرداختکند.

ماده - 98

بانکها مکلفاند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و

عشایریرابهعنوانوثیقهواموتسهیالتبخشکشاورزیوروستاییبپذیرند.


959

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ضمائم :0
قانون الحاق برخی

ماده - 97

در اجارای بند (الف) مااده ( ) 1قانون تمرکز وظایاف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب  1301و
ماده()33قانونافزایشبهرهوریبخشکشاورزیومنابعطبیعیمصوب، 1300بانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانمکلفاستدرقالب

مواد به قانون تنظیم

ایجادخطاعتباریمستقلازطریقبانکعامل،تسهیالتالزمرابرایخریدگندمومحصوالتاساسیواستراتژیککشاورزیتولیدداخلی

بخشی از مقـررات

به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیئتوزیران تعیین میشود ،قبل از شروع فصل برداشت در اختیار

مـالی دولـت()0

مباشرانو کارگزاران (خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی) معرفی شدهتوسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد .مباشران و کارگزاران
موظفاندتسهیالتمذکوررادرموعدمقرربازپرداختکنند.

شدهاعمازهزینههایتولیدهرمحصولوسود


قیمتخریدمحصوالتکشاورزیمشمولقانونخریدتضمینیبادرنظرگرفتنقیمتتمام
سالهتوسطشورایاقتصادتعیینوبرایاجراابالغمیشود.


متعارفومعقولهمه
ماده - 96

عنوانمالیاتسالمتبهنرخمالیاتبرارزشافزوده

عالوهبرافزایشقانونینرخمالیاتبرارزشافزوده،صرفاًیکواحددرصددرهرسالبه

بینیمیشود،واریز

سهمدولتاضافهوهم زمانبادریافت،مستقیماًبهردیفدرآمدیکهبرایاینمنظوردرقوانینبودجهسنواتیپیش

بینیمیشود،به


هاییکهبرایاینمنظوردرقوانینبودجهسنواتیپیش

)%منابعدریافتیازطریقردیفیاردیف
میگردد.صددرصد(177

پیشگیریوپوششکاملدرمانافرادساکندرروستاهاوشهرهایدارایبیستهزارنفرجمعیتوپایینتروجامعهعشایری(درچهارچوب

نظامارجاع)،اختصاصمی یابدوپاسازتحققهدفمذکورنسبتبهتکمیلوتأمینتجهیزاتبیمارستانیومراکزبهداشتیودرمانیبا

امنایارزیوارتقایسطحبیمهبیمارانصعبالعالجوافرادتحتپوششنهادهای


نیافته،مصارفهیئت

هایمناطقتوسعه

اولویتبیمارستان
حمایتیخارجازروستاهاوشهرهایباالیبیستهزارنفرجمعیتاقدامشود.
العادههای مأموریت ،کارانه ،بهرهوری،

هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا ،اضافهکار ،کمکهای رفاهی ،پاداش ،فوق
مدیریت،نوبتکاری،دیون ومانندآن وهزینه هایاداری نظیراقالممصرفیاداری وتأمیناثاثیه ومنصوباتاداری ازاینمحل ممنوع
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

میباشد.
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ماده - 99

ضمائم :0

هایارسالیازسویبیمارستانهایطرفقراردادراقبلاز


)%صورتحساب
گرخدماتدرمانیموظفاندشصتدرصد(17


هایبیمه

سازمان
عنوانعلی الحسابوبقیهمطالباتمؤسساتومراکزبهداشتیودرمانیراتاسهماهپسازتحویلاسناد


رسیدگیظرفمدتدوهفتهبه

قانون الحاق برخی

هایبیمهگرموظفبهتأمینضررو


مربوطبهنمایندهرسمیصندوقمربوطهپرداختنمایند.درصورتعدماجرایحکماینماده،سازمان

مواد به قانون تنظیم

زیانآنمعادلنرخاوراقمشارکتمیباشند.


بخشی از مقـررات

ماده - 91

مـالی دولـت()0

بینیمیگرددحقبیمهسهمکارفرما،بیمهدرمانیوهزینه


هاییکهدرقوانینبودجهسنواتیپیش

شودازمحلردیف

بهدولتاجازهدادهمی
حمایتیطالبوکمکبهرزمندگانمعسردارایبیشازیکسالسابقهحضورداوطلبانهدرجبههها،جانبازانمعسربینپنجدرصد()%8تا

بیستوچهاردرصد(،)%42جانبازانبسیجیووظیفهغیرشاغلنیازمندراپرداختکند.

ماده - 08

شودوشکلحقوقیآنهامنطبقباتعاریف


هاازمحلمنابعبودجهعمومیتأمینمی

اشخاصحقوقیکهتمامویاقسمتیازاعتباراتآن
مذکوردرمواد()2(،)3(،)4و() 8قانونمحاسباتعمومیکشورنیست،درمصرفاعتباراتمذکورازلحاظاجرایمقرراتقانونیادشدهدر
حکممؤسساتونهادهایعمومیغیردولتیبهشمارمیآیند.

ماده - 01

منظورپوششکاملتحصیلیدانشآموزانالزمالتعلیم،درمناطقیکهظرفیتکافیدر


شود،به

وپرورشاجازهدادهمی

بهوزارتآموزش

مدارسدولتیوجودنداردنسبتبهخریدخدماتآموزشیاقدامکند.
ماده - 00

بهمواردیکهمعاملهبهصورتمزایده

اختیاراتهیئت وزیراندرموردتعییننصابمعامالت،موضوعقانونبرگزاریمناقصاتمصوب 1303

شود،تسریمییابد.


انجاممی

950

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

ضمائم :0

ماده - 09

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانشبنیان حداکثر که



قانون الحاق برخی

ها،مؤسساتپژوهشیودیگرواحدهایدولتیومابقیسهاممتعلقبهاعضایهیئتعلمی


)%سهامآنمتعلقبهدانشگاه
چهلونهدرصد(20


مواد به قانون تنظیم

علمیودانشجویانخودراتجاریسازینمایند.ایجاد


ودانشجویانوسایرسهامدارانبخشخصوصیاست،نتایجتحقیقاتاعضایهیئت

بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

امنایمؤسسهمربوطخواهدرسید.اینشرکتهامشمولقانونراجعبه


شرکتودرصدهایسهامودیگرشرایطمربوطبهتصویبهیئت
منعمداخلهوزراونمایندگانمجلسینوکارمنداندرمعامالتدولتیوکشوریمصوب1330نیستند.
ماده - 00

ایاستاناقداماتزیرصورتمیگیرد:


زدائیوافزایشاختیاراتدرجهتتوسعهوعمرانوتوازنمنطقه

منظورتمرکز

به
هایمالیوسرمایهایوسهمازمنابع


بودجهساالنهاستانشاملمنابعاستانیاعمازدرآمداستانی،درآمداختصاصی،واگذاریدارایی
الف -

کدامبهصورتسرجمعدرقوانینبودجه


ایومالیهر

هایسرمایه

ایوتملکدارایی

ملیوهمچنینمصارفاستانیاعمازاعتباراتهزینه
سنواتی درج میشود .توزیع «دستگاه  -برنامه «اعتبارات هزینهای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستانها
مطابقضوابطمندرجدراینقانونبرعهدهشورایبرنامهریزیوتوسعهاستاناست.

طورمستقیموتوسطشورابهصورتمجزاتعیین


گیرندبه

هاییکهماهیتاستانیداشتهویادرچندشهرستانقرارمی

اعتبارپروژه
تبصره -
میشود.

شورایبرنامه ریزیوتوسعهاستانموظفاستحداکثرظرفمدتپانزدهروزپسازابالغبودجهمصوباستانشاملدرآمدها،تملک

ب -

ریزیاستانها(موضوعالیحهقانونیراجعبه


ایبراساسپیشنهادرئیسسازمانمدیریتوبرنامه

ایواعتباراتهزینه

هایسرمایه

دارایی
تشکیل سازمان برنامهوبودجه استانها مصوب   182221380شورای انقالب) که ساختار تشکیالتی آن در سقف پستهای موجود دولت و
استانها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین و ابالغ میشود (بهعنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاستهای

هاودستورالعملهایابالغیسازمانصددرصد()%177


مشی

هایتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایرانوخط

برنامه
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

اعتباراتابالغیبهاستانراکهدرقانونبودجهدرجگردیدهاستبهشرحزیرتوزیعکند:
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هاودستگاههایاجرائیبهتفکیکشهرستان


هایمدونمصوبشورابینفصول،برنامه

اعتباراتعمرانیاستانیبراساسشاخص
- 1

ضمائم :0

هایسرمایهای استانیمحرومیتزدایی ،بر اساسشاخصهای توسعهنیافتگیو نقاطتوسعهنیافته استانی بین

 - 0اعتباراتتملک دارایی

قانون الحاق برخی

هایمربوطبهتوسعهنیافتگیبهتفکیکشهرستان


فصولوبرنامه

مواد به قانون تنظیم

)%نفتوگاز(سهمیکسوماستانصرفاًبهمناطقنفتخیزوگازخیزاستانوسهمدوسوماستانصرفاً

- 9اعتباراتموضوعدودرصد(4
بهمناطقتوسعهنیافته)بهتفکیکشهرستان


بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

ج  -کمایته برنامهریزی شهرستان  که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته) ،نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبیر کمیته) و
عضویت رؤسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامهریزی و توسعه استان هستند ،موظفاند پروژههای عمرانی
هایاجرائیذیربطبهسازمان


نامهبادستگاه

شهرستانراحداکثرپانزدهروزپسازابالغسهمشهرستان،مصوبوجهتمبادلهموافقت

استانمذکوراعالمنمایند.
تبصره  -فرمانداران موظف اند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسالمی (ضمن ارائه
عنوانناظردرجلساتدعوتبهعملآورند.


مستنداتدستورجلسه)به
زمانباابالغاعتباراتبهاستانابالغمیشودوستاد


ریزیکشورهم

درآمدهایاستانیسهمهراستانتوسطسازمانمدیریتوبرنامه
د -
کهمتشکلازرئیسسازماناستانمذکور(رئیس)،مدیرکلاموراقتصادیوداراییاستان(دبیر)ودستگاههایاجرائی


تجهیزدرآمداستان
صورتماهانه،گزارشعملکردووصولدرآمدهارابهسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورو


ربط،مکلفاستضمنتشکیلجلساتبه

ذی

وزارتاموراقتصادیوداراییگزارشکند.
مشیهای کلی ناظر بر بودجه

به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها ،سیاستها و خط
ه  -
عمومیدولت،کمیتهتخصیصاعتباراتاستانبامسؤولیتاستانداروعضویتسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان(دبیر)ورئیسسازمان

اموراقتصادیوداراییاستانتشکیلمیشود.
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ضمائم :0

و -پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده ( )00قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایرانتنفیذشدهدرماده()03قانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوری

قانون الحاق برخی

هایسرمایهای


ایبرحسبدستگاه،برنامهوفصولوتخصیصاعتباراتتملکدارایی

تخصیصاعتبارهزینه
اسالمیایرانمصوب112121303

مواد به قانون تنظیم

ریزیاستانبرحسبطرحوپروژهتعیینوابالغمیشود.


توسطسازمانمدیریتوبرنامه

بخشی از مقـررات

انددرهرمقطعازابالغتخصیصبرایمواردسهگانهموضوع


ریزیاستانمکلف

کمیتهتخصیصاستانیوسازمانمدیریتوبرنامه
تبصره - 1

مـالی دولـت()0

بند(ب)اینماده،سهمتخصیصطرح هایعمرانیهرشهرستانرادرسرجمعتخصیصهرموضوع،معادلسهماعتباراتموضوعاعتبار

شهرستاندرسرجمعتخصیص،رعایتکنند.
ایاستانها،وظایفو


هایسرمایه

تواندمتناسبباافزایشسهماعتباراتتملکدارایی

ریزیکشورمی

سازمانمدیریتوبرنامه
تبصره - 0
اختیاراتخودرابهواحدهایمستقلاستانیخود،تفویضکند.
)%نفتوگاز،ملیاستانیشده،ملیویژه،محرومیتزداییومواردیکهپسازانتقالوظیفه،اعتبارآنبه

ز-عالوهبراعتباراتدودرصد(4
استان اضافه میشود ،سهم اعتبارات تملک داراییهای استانی ساالنه دو درصد ( )%4تا سقف بیست درصد ( )%47کل اعتبارات تملک
ایکشور،افزودهمیشود.


هایسرمایه

دارایی
ریزیکشوررامشخصمیکنددر


ریزیوتوسعهاستانوسازمانمدیریتوبرنامه

کهتعهداتشورایبرنامه

سندبودجهساالنهاستان
ح -
قالبقراردادیتنظیموبینرئیسشوراوسازمانمذکورمبادلهمی شود.قالبقراردادمذکورودستورالعملمربوط،توسطسازمانمذکور

تهیهوابالغمیشود.

شود.خزانهداری


داریکلوزیرنظرادارهکلاموراقتصادیوداراییاستانتشکیلمی

درهراستان،خزانهمعیناستانوابستهبهخزانه
ط -
حسابخزانهداریکل «(خزانهمعیناستان)درمرکزاستان

هایمعیناستان،یکحساببهعنوان«


کلموظفاستبرایهریکازخزانه
هایسرمایهایآن


ایوتملکدارایی

گردانهراستانرامتناسببااعتباراتمصوبهزینه

افتتاحکندودرابتدایهرسالنیزمیزانتنخواه

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

حسابخزانهداریکل«(خزانهمعیناستان)واریزکند.

استانمحاسبهوحداکثرتابیستمفروردینماهبه«
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ضمائم :0

ازتاریخالزماالجراشدناینقانون،ماده()22قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتمصوب4021121307وماده()40قانونالحاق

ی -
نسخمیشود.

موادیبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت()1مصوب182021302


قانون الحاق برخی

ماده - 08

مواد به قانون تنظیم

دولتمکلفاستنسبتبهاجرایسندنقشهمهندسیفرهنگی،پیوستفرهنگیطرحهایمهموسندجمعیتوتعالیخانوادهاقدامکندو

گزارشششماههآنرابهمجلسشورایاسالمیارائهدهد.


بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

دولتموظفاستدرسالاولاجرایاینقانونپیوستفرهنگیدهطرحمهمودریکبرنامهزمانبندیپیوستفرهنگیتمام

تبصره  -
هایمهمراباهماهنگینهادذیربطاجراکند.


طرح
ماده - 07

)%هزینههایسالمت،

منظورتحققشاخصعدالتدرسالمتوکاهشسهمهزینههایمستقیممردمبهحداکثرمعادلسیدرصد(37

 
به
هایتحمل ناپذیردرمان،پوششدارو،درمانبیمارانخاص


ایجاددسترسیعادالنهمردمبهخدماتبهداشتیودرمانی،کمکبهتأمینهزینه
و صعب العالج ،تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت ،تأمین و پایداری نیروی
)%خالصکلوجوهحاصلازاجرایقانونهدفمندکردنیارانههاعالوهبراعتباراتبخشسالمت

انسانیمتخصصموردنیاز،دهدرصد(17
حسابدرآمداختصاصیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیواریزمیشود.


افزودهوبه
ماده - 06

رسانیبهایثارگرانوتبصرهآنبهشرحزیراصالحمیشود:


)قانونجامعخدمات
ماده(07
«ماده  - 07بیست درصد ( )%47سهمیه ورود به بیستوپنج درصد ( )%48افزایش یافت .حدنصاب آخرین فرد پذیرفتهشده برای
)%تعیینمیشود«.

وزارتخانه هایبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوعلوم،تحقیقاتوفناوری،هفتاددرصد(07
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ضمائم :0

ماده - 09

رسانبه سالمتوداروهایبااحتمالسوءمصرف،مشمولعوارضخاصتحتعنوان


هرگونهتولیدووارداتوعرضهکاالهاوخدماتآسیب

قانون الحاق برخی

سالمتوداروهایبااحتمالسوءمصرفتوسطوزارتبهداشت،


رسانبه

باشد.فهرستخدماتواقداماتوکاالهایآسیب

عوارضسالمتمی

مواد به قانون تنظیم

درمانوآموزشپزشکیودرصدعوارض(حداکثردهدرصدارزشکاال)برایاینکاالهادرابتدایهرسالتوسطکارگروهیبامسؤولیت

بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوباعضویتوزارتخانه هایاموراقتصادیودارایی،تعاون،کارورفاهاجتماعیوصنعت،معدنو

تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین و ابالغ میشود .صد درصد ( )% 177مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله
هایاجرائیمربوطهقرارمیگیرد.


هزینهدراختیاردستگاه
نامهبهصورتدرآمد-


موافقت
ماده - 01

رسانیبهایثارگران،دولتمکلفاستمابه التفاوتخدماتبهداشتیودرمانیایثارگران


)قانونجامعخدمات
دراجرایبندهایماده(13

هایبیمهدرمانینمیباشد،ازاعتبارات


هایمرتبطراکهمطابقضوابطآندستگاهقابلپرداختنیستودرتعهدصندوق

برایکلیههزینه
مربوطهآندستگاهکسروجهتپرداختبهمشموالنبهحساببنیادشهیدوامورایثارگراناضافهنماید.

ماده - 88

رسانیبهایثارگرانحذفمیشود.


)قانونجامعخدمات
ماده(2
ماده - 81

هاوحقوقمالیدولتومؤسساتوشرکتهایدولتی


وزارتجهادکشاورزیمجازاستازمحلفروشسهام،سهمالشرکه،اموال،دارایی

هایساالنهجهتافزایشسرمایهصندوقهایحمایتازتوسعهبخشکشاورزیوتکمیلو


وابستهپسازواریزبهخزانهبادرجدربودجه
هایسرمایهایاستانیمربوطاقدامکند.


دامی،شیالتی)عالوهبراعتباراتتملکدارایی
هایکشاورزی(گلخانه 
ای،


ایجادشهرک

ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
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ماده - 80

ضمائم :0

صندوقتوسعهملیموظفاستازمنابعورودیبهصندوقتوسعهملیدرهرسال:
هایخصوصیوتعاونیوبنگاههایاقتصادیمتعلقبهمؤسساتعمومیغیردولتی


)%راجهتپرداختتسهیالتبهبخش
الف -دهدرصد(17

قانون الحاق برخی

محیطیومالیواهلیتمتقاضیبهصورتپرداختوبازپرداختریالیدربخشآب،کشاورزی،صنایع


هایدارایتوجیهفنی،زیست

بهطرح

مواد به قانون تنظیم

هایدولتیوخصوصیداخلیسپردهگذاریکند.


زیستوصادراتمحصوالتکشاورزیدربانک

تبدیلیوتکمیلی،منابعطبیعیومحیط

بخشی از مقـررات

هایموضوعاینبنداختصاصمییابد.تبدیلارزبهریالموضوع

سودسپردهگذاریواقساطوصولیمجدداًجهتپرداختتسهیالتطرح


مـالی دولـت()0

اینبندزیرنظربانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانصورتمیگیرد.

هایخصوصیوتعاونیوبنگاههایاقتصادیمتعلقبهمؤسساتعمومیغیردولتی


)%راجهتپرداختتسهیالتبهبخش
ب -دهدرصد(17
به طرحهای دارای توجیه فنی ،زیستمحیطی و مالی و اهلیت متقاضی بهصورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت ،معدن،

هایدولتیوخصوصیداخلیسپردهگذاریکند.


استثنایبخشساختمسکندربانک

گردشگریوصادراتکاالهایصنعتیومعدنیبه
هایموضوعاینبنداختصاصمییابد.تبدیلارزبهریالموضوع

سودسپردهگذاریواقساطوصولیمجدداًجهتپرداختتسهیالتطرح

اینبندزیرنظربانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانصورتمیگیرد.

تبصره  - 1پنج درصد ( )%8از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) ،سازمان
زاییوکمکبهتوسعهکسبوکارهایخرد،کوچکومتوسط


هایاجرائیمرتبطجهتپرداختتسهیالتاشتغال

بهزیستیوسایردستگاه
هایعاملمکلف اندعالوهبرمنابعمذکور،حداکثرتایکبرابرآنراازمحلمنابعداخلیپرداختکنند.بانکعامل


یابدوبانک

تخصیصمی
هارابهعنوانضمانتبپذیردوهمچنینپانزدهدرصد()%18ازمنابع


مجازاستبااخذتعهدمحضریپرداختمبلغنقدیهدفمندییارانه
هایمربوطبهافرادایثارگراختصاصمییابد.


مذکوربهطرح
منظورساماندهیتولیدوافزایشبهره وریتولیدگوشتقرمزسالموعرضهمناسببهبازارمصرفدرقالبطرحپرواربندیدام

تبصره  - 0
به
)%ازمنابعبند(ب)اینمادهبهصورتیکجادراختیاربانککشاورزی

عشایربااصالحوافزایشبهرهوریزنجیرهتأمینوتولید،یکدرصد(1

هایسرمایهگذاری


صورتتسهیالتبهطرح

هایعشایریبه

گذاریعشایروتشکل

گیردتابامعرفیصندوقحمایتازتوسعهسرمایه

قرارمی
وپرواربندیعشایروتشکلهایمربوطهپرداختشود.
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ضمائم :0
قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

ماده - 89

دستگاههای اجرائی مشمول ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند بهمنظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه

)هزینهایو

)%ازبودجهخودبهاستثنایفصول()1و(1

زیرساخت هایورزشوامورجواناندرقالبقوانینبودجهسنواتییکدرصد(1


ریزیکشورتهیهوابالغمیگردد،هزینه


هایمستقیمراکهطیدستورالعملیتوسطوزارتورزشوجوانانوسازمانمدیریتوبرنامه

هزینه
کنند.
)%ازایناعتبارصرفتوسعهفضاهایورزشیمدارسمیشود.

تبصره - 1سیدرصد(37
وجوانانقرارمیگیرد.حداقلسیدرصد(


)%ازاعتباربرایتکمیلفضاهاواماکنورزشیدراختیاروزارتورزش
تبصره - 0سیدرصد(37
)%منابعموضوعاینتبصرهصرفتوسعهورزشدرروستاهامیشود.

37
ماده - 80

هایجمعآوریوتصفیهفاضالبشهرها


رسانیوشبکه

هایآب

منظوراجراوتکمیلپروژه

توانندبه

هامی

هایآبوفاضالباستان

شرکت

عالوه بر هزینههای معینشده ،اعتبار موردنیاز را با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان حسب مورد بهعنوان پیش دریافت از
متقاضیاناشتراکآبوفاضالبدریافتوازیکسالبعدبااحتسابنرخسوداوراقمشارکتازطریققبوضمشترکانمستهلکنمایند.
ماده - 88

ربطبرایاحداثواحدهایصنعتیوابستهبهنفتوگازمانندپاالیشگاههای


هایتابعهذی

شودازطریقشرکت

بهوزارتنفتاجازهدادهمی
)قانوناجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم()22

گازونفتوپتروشیمیبابخشغیردولتی،خصوصیوتعاونیبارعایتماده(3
هایمشارکتتعیینشدهنسبتبهتضمینتسهیالتبانکیمتناسبباقدرالسهمدولتاقدامنماید.


قانوناساسیوسقف
ماده - 87

کلیهدستگاههایاجرائی موضوعماده ()8قانونمدیریت خدماتکشوری ودستگاههای موضوعماده( )87قانونالحاق موادیبه قانون


مکلف اندعالوهبراعتباراتپژوهشیکهذیلدستگاهدرقوانینبودجهساالنه

تنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت()1مصوب 182021302
هایدولتیازهزینههای


)ودرموردشرکت
ایبهاستثنایفصول()1و(1


یافتههزینه

)%ازاعتباراتتخصیص
منظورشدهاست،یکدرصد(1
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
کـــــــــــــل کـشور

غیرعملیاتیرابرایامورپژوهشیوتوسعهفناوریهزینهکنند.

997

هایتحقیقاتیدستگاهذیربطکهبهتصویبشورای


هایمذکورضمنرعایتچهارچوبنقشهجامععلمیکشورواولویت

دستگاه
تبصره  -

ضمائم :0

اندنحوههزینهکرداینمادهراهرششماهیکباربهشورایعالیعلوم،تحقیقاتوفناوریو


رسدمکلف

عالیعلوم،تحقیقاتوفناوریمی
مرکزآمارایرانگزارشدهند.شورایعالیعلوم،تحقیقاتوفناوریموظفاستگزارشعملکرداینمادهرابهطورساالنهحداکثرتاپایان


قانون الحاق برخی

مردادماهبهمجلسشورایاسالمیارائهکند.همچنینمرکزآمارایرانمکلفاستساالنهاطالعاتمربوطبههزینهکردتحقیقوتوسعهرا

مواد به قانون تنظیم

منتشرنماید.

بخشی از مقـررات

ماده - 86

مـالی دولـت()0

هایتخصصی،سپردهگذارینماید.


)%ازمنابعورودیهرسالصندوقرانزدبانک
بهصندوقتوسعهملیاجازهدادهمیشوددهدرصد(17


مبلغمذکور از سوی بانکهایعامل با معرفی وزارتخانه هایصنعت ،معدن و تجارتو جهاد کشاورزی درقالب تأمین سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی و صادراتی خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی بهصورت تسهیالت ارزی

پرداختمیشود.

ماده - 89

هاودهیاریهاازعوارضموضوع


)%ازسهمشهرداری
ها)اجازهدادهمیشودبیستدرصد(47


هاودهیاری

بهوزارتکشور(سازمانشهرداری
گیرد،برایکمکوتأمینماشینآالتخدماتیوعمرانیشهرهایزیر


افزودهراکهدراختیارآنوزارتخانهقرارمی

قانونمالیاتبرارزش
هاهزینهنماید.وزارتکشورمکلفاستدرمقاطعششماههگزارشعملکرداینمادهرابهسازمانمدیریت


هزارنفرجمعیتودهیاری

پنجاه
هایعمرانوبرنامهوبودجهومحاسباتمجلسشورایاسالمیگزارشکند.


ریزیکشوروکمیسیون

وبرنامه
ماده - 81

منظورتوسعهوپیشرفتحوزه هایعلمیهبارعایتمعماریاسالمیوایرانیدرسراسرکشورحداکثرظرفمدتششماهپساز

الف   -
به
تصویباینقانون،طرحجامعتوسعهفضایفیزیکیحوزه هایعلمیهدرسراسرکشورباألخصدرمناطقیازکشورکهفاقدحوزهبودهو

اندازیوتوسعهآنوجوددارد،بهپیشنهادمراکزمدیریتحوزههایعلمیهازطریقسازوکارمندرجدرماده()43اینقانونبه


امکانراه
تصویبمیرسد.
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ضمائم :0
قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

بینیمیشود.


همچنینبرنامهاحداثمراکزومدارسعلمیهدرقوانینبودجهسنواتیذیلفصلآموزشدرجواعتباراتمربوطهپیش
حوزههای علمیه و مراکز خدمات حوزه های علمیه از تسهیالت ،مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیینشده یا

ب -

میشود،برخوردارهستند.

ماده - 78

مکرر)قانونمحاسباتعمومیکشورالحاقمیشود:

متنزیربهعنوانیکتبصرهبهماده(01

دریافتوپرداختهرگونهوجهیتحتهرعنوانتوسطدستگاههایاجرائیموضوعماده()8قانونمدیریتخدماتکشوریوماده

تبصره -
() 8قانونمحاسباتعماومیبایددرچهارچوبقوانینموضاوعهکشورباشدوهارگونهدریافتوپرداختبرخالفمفاداینمادهدرحکم
ربط،مدیران،ذیحسابانومدیرانمالیحسبموردمسئولاجرایاین


تصرفغیرقانونیدراموالدولتیاست.کلیهمسئوالنومقاماتذی
حکممیباشند.

ماده - 71

افرادو رزمندگانای که در دوران دفاع مقادسو حاوادث زمان انقالب اسالمی دچار آسیبجسمی ،روحی و روانی شدهاند ولی صورت
سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند ،با معرفی یگان های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور
هاموردتأییدقرارمیگیردومتناسببامیزانجانبازی،تحتپوششبنیادشهیدوامور


ایثارگرانوبانظرکمیسیونپزشکی،جانبازیآن
ایثارگرانقرارمیگیرند.

ماده - 70

رسانیبهایثارگرانبهشرحزیراصالحمیشود:


قانونجامعخدمات
بیستوپنج درصد ( )%48و باالتر « حذف و عبارت «با اولویت درصد

الف  -در بند ( )1تبصره ( )1ذیل بند (ز) ماده ( )3قانون عبارت «
جایگزینمیشود.

جانبازیدرسقفبودجهسنواتی«
ظرفیتها و اهم
تبصرههای قـانون
بودجه سال 9911
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ضمائم :0

مکرر)قانون،فرازدومبهشرحزیرتغییرمیکند:مبلغتسهیالتمزبوربهازایهرواحدمسکونیدرهرسال(ازسال)1303

ب -درماده(3
وزیرانمیرسد.نرخاینتسهیالتچهاردرصد()%2


نسبتبهسالقبلبراساسنرختورموجمعیتشهروروستاتعیینوبهتصویبهیئت
وبازپرداختآنبیستسالهبدونرعایتالگویمصرفونوسازبودنمسکناست.


قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم

ماده - 79

کارفرمایانوکشاورزانکارگاه هایکشاورزیتحتشمولنظامصنفیکشاورزانباهرمتراژزمین،مشمولقانونمعافیتازپرداختسهم



بخشی از مقـررات

آنمیباشند.اعتبارالزمبابتاجرایاینحکمازمحل


واصالحاتبعدی
بیمهکارفرماییکهحداکثرپنجنفرکارگردارند،مصوب1121421311

مـالی دولـت()0

بیست درصد ( )%47ردیف درآمدی  117134مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و
تأمینوبهسازمانتأمیناجتماعیپرداختمیشود.

سبزیجات«
ماده - 70

)قانونتأسیسونحوهادارهکتابخانههایعمومیکشورمصوب1021421304مجلسشورایاسالمیالحاق

یکتبصرهبهشرحزیربهماده(1
میشود:

)%مذکور،وزارتاموراقتصادیودارایی(خزانهداریکلکشور)

درصورتامتناعهریکازشهرداریهاازتأدیهنیمدرصد(827

تبصره  -
مکلفاستبراساسفهرستاعالمیازطرفدبیرکلنهادکتابخانه هایعمومیکشور،مبالغمربوطهراازسرجمعاعتباراتمربوطبهدرآمد

)قانونمالیاتبرارزشافزودهازسهمهمانشهر

هاودهیاریهایکشور)ویادرآمدموضوعمواد()30و(30


ها(سازمانشهرداری

شهرداری
کسرونسبتبهپرداختآندروجهکتابخانههایعمومیهمانشهراقدامکند.

ماده - 78

دولتمکلفاستتاپایانتکالیفتعیینشدهذیلعالوهبردریافتنرخگاز،بهازایمصرفهرمترمکعبگازطبیعیدهدرصد()%17بهایگاز

حسابخزانهداریکلکشورواریزکند.


عنوانعوارضازمشترکاندریافتوبه

هارابه

استثنایخوراکپتروشیمی

مصرفیبه
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ضمائم :0
قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

الف  -هشتاد درصد ( )% 07وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها ،با اولویت مناطق
هاییکهبرخورداریآن هاازگازکمترازمتوسطکشوراست،توسطوزارتنفتازطریقشرکتدولتی


خیز،گازخیزواستان

سردسیر،نفت
ربطهزینهمیشود.


تابعهذی
وزارتنفتازطریقشرکتدولتیتابعهذی ربطمکلفاستخساراتواردهبهمعابرعمومیروستاهاناشیازعملیاتگازرسانیرااز

تبصره -
محلمنابعاینبندجبراننماید.
ب  -بیست درصد ( )% 47از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها،
هادرقالبردیفمشخصدرقوانینبودجهسنواتیوبامبادلهموافقتنامهباسازمان


آموزشیمدارسوهنرستان

تجهیزاتآموزشیوکمک
ریزیکشوربهسازماننوسازی،توسعهوتجهیزمدارسکشوراختصاصمییابد.


مدیریتوبرنامه

ربطوزارتنفتمحسوبنمیشودومشمولمالیاتنیست.


عنواندرآمدشرکتتابعهذی

منابعمذکوربه
تبصره -
ماده - 77

)قانوناساسیکهواگذارشدهویادرحالواگذاریمیباشندویادرفهرستواگذاریقرارگرفته

شرکتهایمشمولاصلچهلوچهارم(22

گیرند،موظف اندبرایایثارگرانشاغلدرزمانواگذاری،ازقوانینومقرراتمربوطبهایثارگرانتبعیتنمایند.


ویامی
ماده - 76

ونقلریلی،بهشرکتراهآهنجمهوریاسالمیایرانو


گذاریدرامرتوسعهحمل

گذارانوحمایتازسرمایه

منظورجلبمشارکتسرمایه

به

شودتادرمقابلاخذتضمین هایالزمازمحلمنابعداخلیخودبدونایجادهرگونهتعهدبرایبودجهعمومی


هااجازهدادهمی

شهرداری
هایغیردولتیدراینبخشواستفادهازابزارکمکهایفنیو


گذاریبخش

دولتنسبتبهتضمیناصلوسودتسهیالتمربوطبهسرمایه
گذاریهایمزبوراقدامکنند.


هایموردنظروتضمیناثرنوساناتنرخارزدرسرمایه

اعتباریبرایاقتصادیکردنطرح
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ماده - 79

ضمائم :0

اینودونهساله


هایاجاره

شوددرصورتدرخواستمالکاناعیانینسبتبهواگذاریقطعیزمین

بهوزارتراهوشهرسازیاجازهدادهمی

پروژهمسکنمهربهقیمتکارشناسیروزاقدامودرآمدحاصلهرابهحسابخزانهواریزنماید.صددرصد()%177درآمدحاصلهازطریق


قانون الحاق برخی

هایزیرساخت(تأسیساتزیربناییوروبنایی)مسکنمهربااولویتهمانمجموعههاویاشهرهایجدیدبه


بودجهسنواتیبرایاجرایطرح

مواد به قانون تنظیم

مصرفمیرسد.


بخشی از مقـررات

ماده - 71

مـالی دولـت()0

بهدولتاجازهدادهمیشود:


هایقندیتولیدداخل،تولیدمشترکداخلی،خارجیونوشیدنیهایوارداتیاقدامنماید.


نسبتبهوضعواخذعوارضازنوشیدنی
الف  -
داریکلکشورواریزوطیردیفیکهدرقانونبودجهمشخصمیشودبهپیشنهادسازمان


حسابدرآمدعمومینزدخزانه

منابعحاصلهبه

وزیرانبه منظورپیشگیری،آموزش،تغییرسبکزندگیوغربالگریبیماراندیابتیوبیماران


ریزیکشوروتصویبهیئت

مدیریتوبرنامه
ربط،پیشگیریازبیماری هایمشترکانسانودام،توسعه،تکمیلوتجهیزاماکنورزشی


هایغیردولتیذی

قلبیوعروقی،کمکبهتشکل
بااولویتمناطقکمترتوسعهیافتهوروستاهاهزینهشود.

منظورارتقایسالمتجامعهوکاهشمصرفدخانیاتنسبتبهوضعواخذعوارضازخردهفروشیسیگاراقدامکند.

ب  -
به
هایسنواتیمشخصمیشودبهپیشنهاد


داریکلکشورواریزوطیردیفیکهدربودجه

حسابدرآمدعمومینزدخزانه

درآمدحاصلهبه
منظورکاهشمصرفدخانیاتوآموزش،پیشگیریودرمانبیماریهایناشیازآن،


ریزیکشوروتصویبدولتبه

سازمانمدیریتوبرنامه
هایذیربطقرارگیرد.


خصوصورزشهمگانیدرمدارسدراختیاردستگاه

مصرفآنوتوسعهورزشبه

بازتوانیودرمانعوارضحاصلهاز
ماده - 68

منظورنگهداریراه های کشورو تالشدر جهتتثبیتتعرفه حقدسترسی شبکهریلی وکمکبه احداث،توسعه ظرفیتو بهسازی

 
به
خطوط ،ناوگان و شبکه حملونقل ریلی برونشهری و نگهداری راههای کشور باهدف صرفهجویی در مصرف سوخت ،کاهش آالیندگی
)%قیمتنفتگاز(گازوئیل)بهاستثنایمصارفبخشکشاورزی

زیستوکاهشتلفاتناشیازتصادفاتجادهای،بیستدرصد(47


محیط
هاینفتیایرانمحاسبهودریافتمیشود.


عنوانعوارضتوسطشرکتملیپاالیشوپخشفرآورده

به
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ضمائم :0

هاییکهدرقوانینبودجهسنواتیمشخصمیشودبهنسبت


داریکلکشورواریزودرقالبردیف

حسابخاصینزدخزانه

منابعحاصلهبه
هایاجرائیذیربط


نامهبیندستگاه

هاپسازمبادلهموافقت

ونقلریلیونگهداریراه

مساویبهتوسعه،بهسازیخطوطوناوگانشبکهحمل

قانون الحاق برخی

ریزیکشوراختصاصمییابد.


باسازمانمدیریتوبرنامه

مواد به قانون تنظیم

ماده - 61

بخشی از مقـررات

ایاستانرابهمنظوراحداثوتوسعهو


)%ازسرجمعکلاعتباراتوتملکداراییسرمایه
شورایبرنامهریزیوتوسعهاستانیکدرصد(1



مـالی دولـت()0

هایحوزههایمقاومتبسیجاختصاصدهد.


تجهیزبهپایگاه
ماده - 60

دولت مکلف است برای گسترش ،تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه های تلویزیونی کشور توسط سازمان صداوسیما در مدتزمان
ساله،نسبتبهپیشبینیاعتبارالزمدرقوانینبودجهسنواتیاقدامکند.


شش
ماده - 69

التفاوتآنهرسالدربودجهسنواتیپیشبینینماید.


دولتمکلفاست؛بدهیخودبهکلیهبازنشستگاننیروهایمسلحرابااحتسابمابه

ماده - 60

در کلیه دستگاههای اجرائی ،کمکهزینه فوت و ازدواج  1877امتیاز و حساب پسانداز کارکنان دولت (سهم دولت)  187امتیاز تعیین و
پرداختمیشود.

ماده - 68

هاینقدیوغیرنقدیشرکتهایدولتی،مؤسساتانتفاعیوابستهبهدولت،نهادهاومؤسسات


سقفافزایشحقوقومزایاوسایرپرداختی

)قانونمدیریتخدماتکشوریبهکارکنانومدیرانخودساالنهتوسطهیئتوزیران

هاوبیمههاموضوعماده(8


عمومیغیردولتی،بانک
تعیین میشود .از ابتدای هرسال ،اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است .در اصالحیه بودجه ساالنه عناوین
مذکور،افزایشپرداختنقدیوغیرنقدیازقبیلحقوقومزایا،پاداشتحتهرعنوان،عیدیونظایرآنوهمچنینکمکهاینقدیوغیر
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هایدولتیوشرکتهاییکهشمولقانوندر


مدیرهنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیوشرکت

نقدیبهکارکنانومدیرانواعضایهیئت

ضمائم :0

ممنوعاست.

قانون الحاق برخی

موردآنها مستلزم ذکر یا تصریح ناماست ،عالوه بر پرداخت های قانونی منظور شدهدر سقف بودجه مصوب ساالنه دستگاههای مذکور


ماده - 67

مواد به قانون تنظیم

شودبهطورمشترکیاانفرادیبامجوزبانکمرکزیوتأییدوزارتکشورتا

هایوابستهبهآناجازهداده 
می


هایکشوروسازمان

بهشهرداری

بخشی از مقـررات

شوداوراقمشارکتباتضمینخودوتعهدپرداختاصلوسودتوسطشهرداریهابا


سقفمبالغیکهدرقوانینبودجهسنواتیتعیینمی

مـالی دولـت()0

رعایتقانوننحوهانتشاراوراقمشارکتمنتشرنمایند.
ماده - 66

به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیالت به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آنکه ناشی از قتل یا جرح

برداری،ارتشاء،اختالس،سرقت،خیانتدرامانتمبلغیکهدر


غیرعمدیاستومحکومانمالینیازمندغیرازمواردمحکومیتناشیازکاله
هااختصاصمی یابدودراختیارستادمردمیرسیدگیبهاموردیهو


الحسنهبانک

شودازمحلوجوهقرض

قوانینبودجهساالنهتعیینمی
گیردتابانظارتوزارتدادگستریاقدامکند.آیین نامهاجرائیپرداختتسهیالتمذکورتوسطوزارت


کمکبهزندانیاننیازمندقرارمی
وزیرانمی رسد.دولتمکلفاستنسبتبهتضمینتسهیالتاعطائیاینمادهاقدام


شودوبهتصویبهیئت

دادگستریوستاددیهتهیهمی
نماید.
ماده - 69

هایآموزشوپرورشبااولویتمناطق


)قانوناساسیوتجهیزکلیهآموزشگاه
منظوربرقراریعدالتآموزشیواجرایاصلسیام(37

 
به
محروموروستاها،استانقدسرضویوآندستهازمؤسساتوبنگاه هایاقتصادیزیرمجموعهنیروهایمسلحوستاداجرائیفرمانامامو

استثنایمواردیکهاذنولیفقیهوجودداردموظفبه


اند،به

هایاجرائیکهتازمانتصویباینقانونمالیاتپرداختنکرده

سایردستگاه
پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده می باشند ،منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت
وزیرانمیرسد،هزینهنماید.


ایکهبهاینمنظورتهیهوبهتصویبهیئت
گیردتابراساسآیین 
نامه


وپرورشقرارمی

آموزش
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ضمائم :0
قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقـررات
مـالی دولـت()0

ماده - 61

کمایتهامدادامامخمینی(ره)می تواندازمحلمنابعقابلپرداختبهخانوارهایتحتپوششخودتمامیابخشیازحقبیمهسهمکارفرما



رابراساسحداقلحقوقودستمزدهرسالبرایاشتغالیکنفرازاعضایخانوارهایتحتپوششبهکارفرمایانیکهحاضربهجذبعضو
خانوادهباشند،پرداختنماید.
ماده - 98

 وزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلحمکلفاستبراساسنظرستادکلنیروهایمسلحنسبتبهتهیهطرحجامعنحوهاستقرارنیروهای
محیطی،بهمنظوررعایتپراکندگیدراستقرارتأسیساتحساسو


مسلحدرسطحکشورمتناسببااندازهونوعتهدیداتوشرایطزیست
هایبزرگصنعتیدفاعیازشهرهایبزرگبهویژهتهرانپساز


هایمراکزنظامیوکارخانه

حیاتیوصنایعدفاعیوهمچنینانتقالپادگان
تصویبفرماندهیکلنیروهایمسلحاقدامنماید.
دولتمجازاستنسبتبهتأمینوواگذاریتسهیالتاعتباری،بانکی،زمین،تغییرکاربریدرچهارچوبمقرراتوطرحهایجامعوتفصیلی

وایجاد حریمجهت تأسیساتموردنیاز اقداماتالزم رابه عملآورد .اعتباراتدریافتی ازمنابع بانکیاز محلفروش اماکن منتقلشده
بازپرداختمیشود.

ماده - 91

وزارتخانه های نیرو ،نفت و ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف اند ،نسبت به تأمین آب ،برق ،گاز و امکانات مخابراتی شهرکها و نواحی


صنعتیومناطقویژهاقتصادیتادربواحدهایصنعتیومعدنیمستقردرشهرکهاونواحیصنعتیومعدنیومنطقهویژهاقتصادیاقدام

کنند.
ریزیکشورموظفاستاعتبارموردنیازرادرلوایحبودجهسنواتیبهاینمنظورپیشبینیکند.
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ماده - 90

ضمائم :0

اندماندهوجوهادارهشدهویارانهسودتسهیالتیراکهحداکثریکسالازتاریخواریزبهحساببانکعاملگذشتهوبه


هاموظف

کلیهبانک
حسابردیفدرآمدیکهدرقانونبودجهمنظورمیشود،


نشدهبااحتسابسودسپردهدورهماندگاریوجوهنزدبانک،به

متقاضیانپرداخت

قانون الحاق برخی

ایمرکبازرئیسسازمانمدیریتوبرنامه ریزیکشور،وزرایاموراقتصادیودارایی،صنعت،معدنوتجارتوجهاد


واریزکنند.بهکمیته

مواد به قانون تنظیم

شودوجوهالزمراازطریقسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور


کلبانکمرکزیجمهوریاسالمیایراناجازهدادهمی

کشاورزیورئیس
هایکشاورزیومنابعطبیعی،صنعت،معدنوتجارتویاافزایشسرمایهبانکهایدولتیپسازتصویبمرجعقانونی


برایاجرایطرح

بخشی از مقـررات

داربهباغاتمثمر،توسعهعملیاتآبخیزداری،جنگلکاری،احیای


هایشیب

ربطویاپرداختوجوهادارهشدهجهتتوسعهوتبدیلزمین

ذی

مـالی دولـت()0

هاوتوسعهعملیاتآبوخاککشاورزیاختصاصدهد.


جنگل
ماده - 99

صندوقتأمیناجتماعیموظفاستکارگزارانوپیمانکارانحقیقیوافرادحقوقیوسایرافرادیکهبهعنوانکارگریاتحتهرعنواندیگر

طرفقراردادمخابراتروستاییبودهومی باشندراپسازواریزحقبیمهسهمکارگرتوسطکارگزاروپیمانکار(کارگر)وتازمانفروشسهام

مدیریتیبراساسقانونتأمیناجتماعیوقانونکارتحتپوششبیمهقراردهد.درهرصورتوزارتخانههایارتباطاتوفناوریاطالعات،

تعاون،کارورفاهاجاتماعیواموراقتصادیودارایی،ملزمبهرفعمشکالتاجرایبند()12قانونبودجهسال 1301کلکشورمرتبطبا
کارگزارانمخابراتروستاییهستندوشرکتمتولی(شرکتمخابراتایران)مکلفبهاستمراربیمهوقراردادمستقیمباکارگران،پیمانکاران
وکارگزارانروستاییتازمانبازنشستگیطبقشرایطوضوابطمقرردرقانونکارمیباشند.

ماده - 90

مدیرهشرکت هایدولتیوغیردولتیکهبهنحویازانحاءوابستهبهنهادهای


ناخالصحقوقومزایایدریافتیمدیرانعاملواعضایهیئت

عمومیغیردولتیمی باشندبایدحداکثرازدهبرابرحداقلحقوقمصوبساالنهشورایعالیکاربیشترنباشد.

مدیرهشرکت هایفوقصرفاًبهاشخاصحقوقیآنانقابلپرداختبودهومدیرانعاملواعضایموظف

ضمناًپاداشپایانسالاعضایهیئت
شدهفوقواعضایغیرموظفبه جزحقجلسهماهانهکهحداکثرازدوبرابرحداقلحقوقمصوب


غیرازحقوقومزایایتعیین

مدیرهبه

هیئت
گونهمبلغیتحتهیچعنوانیدریافتنمیکنند.


شورایعالیکاربرایهرماهبیشترنیست،هیچ
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ضمائم :0
قانون الحاق برخی

ماده - 98

هایمستقیمالحاقمیشود:


)قانونمالیات
متنزیربهعنوانتبصرهذیلبند(ح)ماده(130



مفاصاحسابهاییکهتوسطشعبتحقیقموضوعماده()12قانونتشکیالتواختیاراتسازمانحجواوقافوامورخیریهمصوب

تبصره  -

مواد به قانون تنظیم

شوداگردرمهلتمقررمربوطبهتسلیماظهارنامه بهسازمانامورمالیاتیکشورارائهشود،برایبرخورداریاز


صادرشدهیامی
 421721313

بخشی از مقـررات

منزلهاظهارنامهمالیاتیمؤدیتلقیمیشود.


هرگونهمعافیتمالیاتیمقرردراینقانونیاسایرقوانین،به

مـالی دولـت()0

هایقبلازابالغاینقانون،درصورتیکهمفاصاحسابمربوطتاپایانسال 1302بهسازمانامورمالیاتیارائهشود،


همچنیندرموردسال
بهمنزلهاظهارنامهمالیاتیخواهدبود.

ماده - 97

عنوان» قانونالحاقموادیبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتمصوب 1302واصالحاتبعدیآن « به» قانونالحاقموادیبه
تغییرمییابد.

قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت(«)1
قانونفوقمشتملبرهشتادوششمادهوسیتبصرهدرجلسهعلنیروزدوشنبهمورخچهارماسفندماهیکهزاروسیصدونودوسهمجلس
شورایاسالمیتصویبشدودرتاریخ121421303بهتأییدشوراینگهبانرسید.
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