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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  االمتياز فعاليت بخش غيردولتي حوه دريافت باقيمانده حقننامه درخصوص  تصويب
   پروانهرت در صورت حاكم نشدن شرايط لغو بدر زمينه پست و مخابرا

ـ وزارت امور اقتصادي و   ١٦/٤/١٣٩٨ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشورداراييـ    ٢   وزارت اطالعات 

  ريال) ٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(نامه در خصوص تخصيص مبلغ بيست هزار ميليارد  تصويب
 ١٣٩٨ ماده واحده قانون بودجه سال )١(تبصره ) هـ( و بودجه کشور براي اجراي بند  به سازمان برنامه

  کل کشور
ـ وزارت امور ا  ١٢/٤/١٣٩٨   قتصادي و دارايي وزارت نفت 

  ٢  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ٢  وزارت كشور  ٢٣/٤/١٣٩٨  نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان خرامه در استان فارس تصويب

  ٢  وزارت كشور  ٢٣/٤/١٣٩٨  نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان اردبيل تصويب

  آباد آباد پشت شهر و قاسم ، عليآباد شورين نامه در خصوص الحاق روستاهاي حسن تصويب
   دهستان هگمتانه بخش مرکزي شهرستان همدان استان همدان

  ٢  وزارت كشور  ٢٣/٤/١٣٩٨

نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست و نه هزار و يکصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده  تصويب
  ديده اي خسارته و جبران خسارت بخشريال براي بازسازي) ٢٩ر١٣٧ر٧١٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ميليون 

  زدههاي سيلناشي از سيل استان
١٨/٢/١٣٩٨  

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي    وزارت كشور 
ـ  سازمان برنامه و بودجه وزارت راه و شهرسازي 

  کشور ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
٢  

  احده ماده و) ٥(تبصره ) و(بند ) ٢ـ ٤(و ) ٢ـ ٣(و جزءهاي ) و(نامه اجرايي بند آيين
   کل کشور١٣٩٨قانون بودجه سال 

٩/٤/١٣٩٨  

ـ وزارت نفت    وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت  ـ وزارت نيرو   وزارت آموزش و پرورش 

ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   جهادکشاورزي 
ـ وزارت کشور    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

ـ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي وزارت  
  گستري ـ سازمان برنامه و بودجه كشور داد

  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٣  

  ١٦/٤/١٣٩٨   کل کشور١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٤(نامه اجرايي تبصره آيين

ـ وزارت نيرو    وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات    وزارت نفت 

ـ وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تج   ارت 
ـ وزارت بهداشت، درمان و  وزارت آموزش و پرورش 

ـ وزارت جهادکشاورزي    آموزش پزشکي 
ـ سازمان ملي استاندارد  سازمان برنامه و بودجه کشور 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران   ايران 

٥  

  صادي، اجتماعي اقتقانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٤٨(ماده ) پ(نامه اجرايي بند آيين
  و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  سازمان برنامه و بودجه کشور   ١٩/٤/١٣٩٨
  ٧  سازمان انرژي اتمي ايران

ـ مورخ٤١٨٢٩ت/٢٠٤٤١٩هاي شماره  نامه اصالح تصويب   ـه٤١٧١٧ت/٢٠٤٤٠٨ و شماره ٧/١١/١٣٨٧ه
  ٧/١١/١٣٨٧ مورخ 

٢٩/٣/١٣٩٨  
ـ وزارت  امور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

ـ  وزارت صنعت، معدن و اقتصادي و دارايي 
  تجارت ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران

٨  

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٢٣/٤/١٣٩٨  ١٦/٤/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٠٠٧ت/٤٧١٣٩نامه شماره اصالح تصويب   ٨  وزارت جهادکشاورزي 

ـ ٥٦٤٣٨ت/٢٠٠٢٢ نامه شمارهتصويب) ١(پيوست اصالحي بند ) ٢(جدول ) ١٦(اصالح رديف    ه
  ٢٣/٢/١٣٩٨مورخ 

٢٤/٤/١٣٩٨  
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي    وزارت كشور 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور    وزارت راه و شهرسازي 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٨  
  

 ١٣٩٨ يكم مرداد ماه شنبه سه
 

 ٢١٦٥٧ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٨٠( 
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  ١٩/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٧٢٧ت/٤٦٥١٩رهشما
االمتياز فعاليت بخش  حوه دريافت باقيمانده حقندرخصوص درخصوص نامه  تصويب

    پروانهرت در صورت حاكم نشدن شرايط لغو بدر زمينه پست و مخابرا غيردولتي
    اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد
   وزارت اطالعات

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 ٤٣٤١٠/١ به پيشنهاد مشترک شماره ١٦/٤/١٣٩٨هيأت وزيران در جلسه 

هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، امور اقتصادي و دارايي و  زارتخانه و٢/٤/١٣٩٨مورخ 
اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين و 

ـ ١٣٩٢وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات ـ مصوب 
 :تصويب کرد

ط لغو بر ي که شراي مجاز است در صورتييوي رادم مقررات و ارتباطاتيسازمان تنظ
حاکم نشده باشد، در مدت اعتبار پروانه ) SERVCO(ه خدمات ارتباطي ثابت يپروانه ارا

االمتياز سررسيد شده تا پايان همان سال قراردادي و ساير با دريافت اقساط باقيمانده مبلغ حق
گذاري و تسهيم درآمد پروانه تا تاريخ شمارهمبالغ بدهي دارنده پروانه از قبيل حق استفاده از 

قبولي درخواست انصراف متقاضي از فعاليت به اعتبار پروانه خاتمه دهد، مشروط بر آنکه دارنده 
  : پروانه اقدامات زير را به انجام رسانده و تأييديه آن را از سازمان يادشده اخذ نمايد

  .  سازمان مذکوريسون شده از يين ظرف مدت تعيف مشترکين تکلييتعـ ١
  .  سازمان مذکوري تا زمان اعالم شده از سوي بدهيه تماميتسوـ ٢

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٦/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٧٤٧ت/٤٤٠٥٥رهشما
 ريال) ٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(نامه در خصوص تخصيص مبلغ بيست هزار ميليارد  تصويب

  )١(تبصره ) هـ( بند ي اجرايبرا به سازمان برنامه و بودجه کشور
   کل کشور١٣٩٨ ماده واحده قانون بودجه سال 

   وزارت نفت
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد

  سازمان برنامه و بودجه کشور
کشور و شنهاد سازمان برنامه و بودجه ي به پ١٢/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 

 يران و در اجراي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياستناد اصل  به
 : تصويب کردي اقتصادي هماهنگيعالين جلسه شوراي و سوميمصوبات س

شود حداکثر تا مبلغ بيست ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده مي١
هاي عتبارات تملک دارايياريال از ) ٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(هزار ميليارد 

 ١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ١(تبصره ) هـ(اي را براي اجراي بند  سرمايه
  .کل کشور تخصيص دهد

  .شود لغو مي١/٤/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٥٧٠ت/٣٧١٤٥نامه شماره ـ تصويب٢
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٤/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٣٦٦ت/٤٨٦٤١رهشما

  شهرستان خرامه در خصوص تقسيمات كشوري در نامه  تصويب
  در استان فارس

 وزارت كشور
 ٦/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢٢٦٦٦٧شنهاد شماره ي به پ٢٣/٤/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 

 ـ١٣٦٢مات کشوريـ  مصوب قانون تعاريف و ضوابط تقسي) ١٣(وزارت کشور و به استناد ماده 
 :ب کرديتصو

ـ روستاي معزآباد جابري مرکز دهستان معزآباد بخش مرکزي شهرستان خرامه در ١
  .شود استان فارس، به شهر تبديل و به عنوان شهر معزآباد جابري شناخته مي

  .يابد ـ مرکز دهستان معزآباد به روستاي هنگي سفلي تغيير مي٢

مرکز دهستان خيرآباد بخش مرکزي شهرستان خرامه، به روستاي خيرآباد توللي ـ ٣
  .شود شهر تبديل و به عنوان شهر خيرآباد شناخته مي

  . يابد مرکز دهستان خيرآباد به روستاي آبشور تغيير ميـ ٤
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٤/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٣٠٩ت/٤٨٦٤٤رهشما

  در خصوص تقسيمات كشوري نامه  تصويب
  در استان اردبيل

 وزارت كشور
 ١٦/١١/١٣٩٧ مورخ ٢١٣٣٣٤ به پيشنهاد شماره ٢٣/٤/١٣٩٨هيأت وزيران در جلسه 

مات كشوري ـاريف و ضوابط تقسيـقانون تع) ١٣(تناد ماده ـوزارت كشور و به اس
 :تصويب کردـ ١٣٦٢ ـ مصوب

شرقي بخش مرکزي شهرستان مشگين تاي آلني مرکز دهستان مشگين ـ روس١
  .شود شهر در استان اردبيل، به شهر تبديل و به عنوان شهر آلني شناخته مي

  . يابد  شرقي به روستاي بيجق تغيير ميـ مرکز دهستان مشگين٢
 شمالي بخش هير شهرستان ـ روستاي آراللوي بزرگ مرکز دهستان فوالدلوي٣

ل، پس از ادغام با روستاي آراللوي کوچک، به شهر تبديل و به عنوان شهر آراللو اردبي
  .شود شناخته مي

  .يابد آباد تغيير مي شمالي به روستاي خليلـ مرکز دهستان فوالدلوي٤
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٤/٤/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٠١٨ت/٤٨٦٤٣رهشما

  ن، يآباد شور  حسنيروستاهادر خصوص الحاق نامه  تصويب
  آباد دهستان هگمتانه  آباد پشت شهر و قاسم يعل

   شهرستان همدان استان همدانيبخش مرکز
 وزارت كشور

 ٢٩/٨/١٣٩٧ مورخ ١٥٨٣٦٩ به پيشنهاد شماره ٢٣/٤/١٣٩٨هيأت وزيران در جلسه 
 ـ١٣٦٢قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوريـ  مصوب ) ١٣(ه استناد ماده وزارت کشور و ب

 :ب کرديتصو
آباد دهستان هگمتانه بخش  آباد پشت شهر و قاسم ين، عليآباد شور  حسنيروستاها

ها به شهر همدان   تابع آنيها ها و مکان  شهرستان همدان استان همدان و مزرعهيمرکز
  .شوند يملحق م

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري سرئيمعاون اول 
  

  ٢٣/٢/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٤٣٨ت/٢٠٠٢٢رهشما
 و هفت يکصد و سيست و نه هزار و يمبلغ بدر خصوص اختصاص نامه  تصويب

   الير) ٢٩ر١٣٧ر٧١٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليارد و هفتصد و ده ميليم
  لي از سيده ناشيد خسارتيهاان خسارت بخش و جبر ي بازسازيبرا

  زدهلي سيها استان
  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت كشور

   سازمان برنامه و بودجه کشور ـ يوزارت راه و شهرساز
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

د سازمان برنامه ييشنهاد وزارت کشور و تأي به پ١٨/٢/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
 ي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيو بودجه کشور و به استناد اصل 

 :ران تصويب کرديا
 ـ مبلغ بيست و نه هزار و يکصد و سي و هفت ميليارد و هفتصد و ده ميليون١

 از مقررات يم بخشيقانون تنظ) ١٠(ال از محل منابع ماده ير) ٢٩ر١٣٧ر٧١٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
ماده ) م(ت بحران کشور موضوع بند يريل سازمان مديقانون تشک) ١٢( دولت و ماده يمال
) ٢(يم بخشي از مقررات مالي دولت ـقـانون الحاق برخي مواد به قانون تنظ) ٢٨(
ل ي از سيده ناشيد خسارتيها و جبران خسارت بخشي بازسازي، براـ ١٣٩٣  مصوبـ

د شده ييوست که تأيپ) ٢(و ) ١(ر و براساس جداول شماره يزده به شرح زلي سيهااستان
رد تا برابر يگي قرار مياد مسکن انقالب اسالميار بنيدر اختدولت است، هيأت به مهر دفتر 

  :نه شودين و مقررات مربوط هزيقوان

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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   )مبالغ به ميليون ريال(                      
 نوع اعتبار ميزان اعتبار موضــوع رديف

 واحد مسکوني شهري به ازاي )١٠٦٤٢(کمک بالعوض جهت احداث  ١
 ١ر٢٧٧ر٠٤٠  ريال) ١٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠(هر واحد تا مبلغ يکصد و بيست ميليون 

 واحد مسکوني روستايي) ٥١٩٣٣(کمک بالعوض جهت احداث  ٢
٥ر١٩٣ر٣٠٠ ريال) ١٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(يکصد ميليون  هر واحد تا مبلغ ازاي به  

٣ 
کوني و تجاري واحد مس) ٧٥٨٥٦(کمک بالعوض جهت تعمير 

شهري و روستايي به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون 
 ريال) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

 ٣ر٧٩٢ر٨٠٠

 هاي پشتيباني و ارايه خدمات فني و مديريتي و آواربرداريهزينه ٤
 ٢ر٤٦٤ر٠٤٠ )پيوست) ٢(جدول (

٥ 
واحد مسکوني ) ٨٣٧٣٣(کمک بالعوض جهت تأمين لوازم معيشتي 

به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه ميليون ديده آسيب
 ريال) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

 ٤ر١٨٦ر٦٥٠

واحد مسکوني شهري به ازاي ) ١١٧٥١(کمک هزينه اسکان موقت  ٦
 ١ر٤١٠ر١٢٠ ريال) ١٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠(هر واحد يکصد و بيست ميليون 

واحد مسکوني روستايي به ازاي ) ٥٥٨٩٦(کمک هزينه اسکان موقت  ٧
 ٣ر٣٥٣ر٧٦٠ ريال) ٦٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ميليون هر واحد شصت 

 ايهزينه

تملک دارايي  ٧ر٤٦٠ر٠٠٠ بازسازي تأسيسات روبنايي و داخل محدوده روستاها ٨
ايسرمايه  

  
 ريال تسهيالت) ٢٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ـ مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد ٢
ف ير تکاليات نسبت به سيدر مرحله اول با اولو) با کارمزد چهار درصد (يالحسنه بانکقرض
ق يران از طري اي اسالمي جمهوري بانک مرکزي با راهبريستم بانکيالحسنه سقرض
 يارهي و با ضمانت زنجياد مسکن انقالب اسالمي بنير با معرفي عامل به شرح زيهابانک

 ديدههاي آسيب در کليه استان١٣٩٨براي جبران خسارات ناشي از سيل فروردين ماه سال 
ها مانع دگان به بانکيدبي آسي احتمالي و معوقات و چک برگشتي بده.شوديپرداخت م

                            :الت نخواهد بودين تسهيافت اياز در

 )مبالغ به ميليون ريال                                                                                                 (

قف س موضوع رديف
 توضيحات تسهيالت

 ٥٠٠ بازسازي اماکن مسکوني شهري ١

 ٤٠٠ ي روستاييبازسازي اماکن مسکون ٢

  بازپرداخت حداکثر پانزده ساله 
  با احتساب سه سال دوره تنفس 

براي ساخت شامل حداکثر سه سال دوره تنفس 
ساله،  و بازپرداخت حداکثر چهارده) ساختبراي (

 مجموع ساخت و بازپرداخت حداکثر پانزده سال

تعمير اماکن مسکوني و تجاري  ٣
احتساب حداکثر دو با (بازپرداخت هفت ساله  ١٥٠ شهري و روستايي

 )براي بازسازيسال دوره تنفس 

تامين لوازم معيشتي واحدهاي  ٤
  بازپرداخت حداکثر پنج ساله  ١٥٠ مسکوني

 )با احتساب شش ماه دوره تنفس(

٥ 
ي جبران خسارت واحدهاي تجار

ديده شهري و روستايي از آسيب
 محل تسهيالت معيشتي

  بازپرداخت حداکثر پنج ساله  ٤٥٠
 )با احتساب شش ماه دوره تنفس(

ق قرارگاه ينامه از طربين تصوي ايالت بانکي تسهيع سهم استانيتوز ـ تبصره
 ز ازيالت مذکور ني تسهيع بانکيزده وزارت کشور و توزلي مناطق سي و نوسازيبازساز

اد مسکن ي بنيرد تا با معرفيگيران صورت مي اي اسالمي جمهوري بانک مرکزيسو
 . زده اقدام شودلي سيهال در استاني از سي به منظور جبران خسارت ناشيانقالب اسالم

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و کارمزد ٣
هاي يادشده نمايد که هزينهين و تعهد ميديدگان را تضمتسهيالت اعطايي به خسارت

بيني هاي بعد پيشپس از اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در لوايح بودجه سال
هاي اين تضمين نافي مسئوليت بانک. و منظور نموده و به شبکه بانکي پرداخت نمايد

 .عامل در وصول مطالباتشان نيست
م بخشي از مقررات مالي دولت، براي روستاهاي قانون تنظي) ١٠(ـ در اجراي ماده ٤

جايي آنها مورد تعهد قرار گرفته است، سقف متري سد سيمره که جابه) ٧١٦(واقع در تراز 
کمک بالعوض جهت احداث واحدهاي مسکوني و هزينه اسکان موقت توسط کارگروه 

تا مطابق آن، بنياد شود هاي نيرو و کشور به عنوان خسارت وارده تلقي ميمنتخب وزارتخانه
هاي ايالم و لرستان در جداول بيني شده براي استانمسکن انقالب اسالمي از منابع پيش

سقف کمک بالعوض به واحدهاي مسکوني عالوه بر . نامه پرداخت نمايدپيوست اين تصويب
 .ريال است) ٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(هاي تمليکي، حداکثر پانصد ميليون هزينه

الب اسالمي موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند  ـ بنياد مسکن انق٥
انجام بازسازي، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان 

  . مديريت بحران کشور ارسال نمايد
نامه را در  ـ سازمان مديريت بحران کشور موظف است گزارش عملکرد اين تصويب٦

 .يأت وزيران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارايه نمايدمقاطع زماني سه ماهه به ه
گرفتگي شده و به تشخيص هاي شديد دچار آبـ در مناطقي که در بارندگي٧

باشند، پرداخت يک فقره وام بانکي احداثي ربط ملزم به احداث پيلوت ميمراجع ذي
 .اضافه به مالکين جهت اجراي پيلوت بالمانع است

  . شود لغو مي١١/١/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٤٣٨ت/١٢١٣اره نامه شم ـ تصويب٨
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٥/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٦٨٧ت/٤٣٧٥٦رهشما

 رو  يوزارت ن ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت نفتيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد
  يقات و فناوريوزارت علوم، تحقي ـ رت جهادکشاورزوزا

  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ـ وزارت کشوري ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ سازمان برنامه و بودجه كشوري ـ وزارت دادگستر

 و يقتصادشنهاد مشترک وزارت اموراي به پ٩/٤/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 
ران و به استناد ي اي اسالمي جمهوري، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزييدارا

ماده واحده قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) و(بند ) ٢ـ ٤(و ) ٢ـ ٣ (يها و جزء) و(بند 
  :ب کردير تصوي مذکور را به شرح زيها بند و جزءيينامه اجرانيي کل کشور، آ١٣٩٨
 

  ماده واحده ) ٥(تبصره ) و(بند ) ٢ـ ٤(و ) ٢ـ ٣(و جزءهاي ) و(جرايي بند نامه اآيين
  کل کشور١٣٩٨قانون بودجه سال 

  :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر اـ ١ماده
  . کل کشور١٣٩٨قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) و(بند ): و(الف ـ بند 

صادر و شامل ) و(اسناد تعهدي خاصي که در اجراي بند : ب ـ اسناد تسويه خزانه
  .اسناد تسويه خزانه نوع اول و اسناد تسويه خزانه نوع دوم است

اشخاص حقيقي و : پ ـ اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول
هاي انتقالي از  بابت بدهي(هاي دولتي ها و شرکت ، شهرداري)تعاوني و خصوصي(حقوقي 

پذير و ارتقاي  قانون رفع موانع توليد رقابت) ٢(ماده ) پ(الذکر در اجراي بند  ص فوقاشخا
 بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانين و )ـ١٣٩٤نظام مالي کشور ـ مصوب

 . ايجاد شده باشد١٣٩٧مقررات مربوط تا پايان سال 
قيقي، اشخاص ح: ت ـ اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم

هاي  و شرکت) ره(، از جمله ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )تعاوني و خصوصي(حقوقي 
هاي غيردولتي بابت مطالبات از  هاي مقدسه، بيمه ها و آستان تابع و وابسته به آن، اتحاديه

 ايجاد شده باشد و ١٣٩٧دولت که در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 
االنبيا و ها، قرارگاه خاتمهاي بازنشستگي، بانک  غيردولتي، صندوقنهادهاي عمومي

االنبيا، پيمانکاران زدايي قرارگاه خاتم هاي تابع و وابسته به آن، پيمانکاران محروميتشرکت
هاي آموزش و پرورش، نيرو و  هاي دولتي تابع وزارتخانه خصوصي نوسازي مدارس، شرکت

هاي تابع  و شرکت ملي نفت ايران و شرکت) هاي تکليفي تبابت يارانه قيم(جهادکشاورزي 
و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان 

  . ايجاد شده باشد١٣٩٦سال 
اسناد تعهدي خاصي که به منظور تسويه مطالبات : ث ـ اسناد تسويه خزانه نوع اول

آن به صورت نقدي توسط %) ٢٥( پرداخت بيست و پنج درصد مشروط به(قطعي معوق دولت 
هاي قطعي  از اشخاص متقاضي مشمول با بدهي) اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبکار

  .شود اي به اشخاص مذکور صادر مي دولت بابت اعتبارات تملک دارايي سرمايه
تسويه بدهي اسناد تعهدي خاصي که به منظور : ج ـ اسناد تسويه خزانه نوع دوم

از (ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي  اشخاص متقاضي مشمول به بانک مرکزي يا بانک
که تا پايان ) ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به بانک مرکزي طريق تسويه بدهي بانک

  .شود هاي قطعي دولت به اشخاص مذکور صادر مي  ايجاد شده است، با بدهي١٣٩٦سال 
  .راقتصادي و داراييوزارت امو: چ ـ وزارت
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  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران: ح ـ بانک مرکزي
  .سازمان برنامه و بودجه کشور: خ ـ سازمان

ها و مؤسسات دولتي که داراي مطالبات قطعي از وزارتخانه: د ـ دستگاه طلبکار
  .اشخاص متقاضي هستند
بابت اجراي (دولتي هاي  ها، مؤسسات دولتي و شرکت وزارتخانه: ذ ـ دستگاه بدهکار

اي که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين  سرمايههاي تملک دارايي طرح
  .که داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند) شودمي

هاي طلبکار از اشخاص متقاضي  مطالبات دستگاه: ر ـ مطالبات قطعي معوق دولت
 قطعي ١٣٩٧مقررات مربوط تا پايان سال بابت منابع عمومي که در چهارچوب قوانين و 

هاي نفتي و درآمدهاي داراي مصارف  شده باشد به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده
حساب، مدير هاي اجرايي فاقد ذي در دستگاه(حساب که به تأييد ذي) درآمد ـ هزينه(خاص 

فهرست .  رسيده باشدربطمقام مجاز دستگاه اجرايي ذي/و رييس) مالي يا عناوين مشابه
  .شود مطالبات موضوع اين بند با هماهنگي سازمان، توسط وزارت تعيين و اعالم مي

ن و نرخ سود مندرج يه دير تأديالتفاوت نرخ وجه التزام تأخمابه: ريمه تأخيجر ـ ز
  .در قرارداد و سود مرکب اعمال شده

اص متقاضي که هاي بدهکار به اشخ بدهي دستگاه:هاي قطعي دولت ژ ـ بدهي
 ـ در چهارچوب قوانين و ١٣٦٦قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ) ١٩(استناد ماده  به

حساب  قانون مذکور تسجيل شده و به تأييد ذي) ٢٠(مقررات مربوط ايجاد و با توجه به ماده 
و مقام مجاز دستگاه ) حساب، مديرمالي يا عناوين مشابههاي اجرايي فاقد ذيدر دستگاه(

  .ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشداجرايي ذي
 که مربوط به دستگاه ياز اشخاص متقاض/  و طلب دولت بهياقالم بدهـ ٢ماده

ربط اعالم نشده باشد، بر اساس ي ذيي اجرايها ا توسط دستگاهي نباشد و ي خاصيياجرا
 ير و ارتقايپذد رقابتيقانون رفع موانع تول) ١(ماده  يينامه اجرانييآ) ١(ماده ) ٢(تبصره 
 پس ١٧/٥/١٣٩٤هـ مورخ ٥٢٢٣٠ت/٦١٢٤٠نامه شماره بي کشور موضوع تصوينظام مال

  .شودي مي دولت تلقي و طلب قطعي، بدهيد سازمان حسابرسيياز اعالم وزارت و تأ
 ي عموميهادها ني، مطالبات با منشا قانون)و(بند ) ٢ـ ٤( جزء يدر اجرا ـ تبصره

 مقدسه که به يها ها و آستان هيها، اتحاد مهيها، ب ، بانکي دولتيها ، شرکتيردولتيغ
نامه و  نيين آيا) ١(ماده ) ژ(اند به موجب بند  جاد شدهيربط اين و مقررات ذيموجب قوان

ربط ي ذيي اجرايها ا توسط دستگاهي نباشد و ي خاصيياجرا ا چنانچه مربوط به دستگاهي
  .شودي مي دولت تلقي قطعين ماده، بدهيبات مقرر در ايت ترتيالم نشده باشد، با رعااع

ه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت يندها و روش صدور اسناد تسويفرآـ ٣ماده
) ٥( موضوع ماده يي اجرايها ر دستگاهيها و سا، بانکياشخاص متقاض. شود ين مييتع

مکلفند حسب مورد براساس روش ـ ١٣٨٦مصوب ي ـ ت خدمات کشوريريقانون مد
  .ندي وزارت اقدام نماياعالم

ارايه درخواست صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم و پرداخت بيست و پنج ـ ١تبصره
نقدي مطالبات قطعي معوق دولت توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه %) ٢٥(درصد 
  .کندراي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي، ب)درخصوص اسناد تسويه خزانه نوع اول(طلبکار 

قانون مديريت خدمات کشوري ) ٥(هاي اجرايي موضوع ماده کليه دستگاهـ ٢تبصره
قانون رفع موانع توليد ) ١(بايد براساس اعالم وزارت و الزامات و تکاليف مقرر در ماده  

هاي صادره اقدامات الزم نامه اجرايي آن و بخشنامهپذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آيينرقابت
هاي قطعي  صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم، منوط به ثبت بدهي. رابه عمل آورند

  .است) سماد(ها و مطالبات دولت  دولت، در سامانه مديريت اطالعات بدهي
 خود با استفاده از يهايه بدهي بدهکار به منظور تسويي اجرايها دستگاهـ ٣تبصره

. نديه از سازمان اقدام نمايدييخزانه نوع اول و دوم، مکلفند نسبت به اخذ تأه ياسناد تسو
 ي خاصيي که مربوط به دستگاه اجراي دولت به اشخاص متقاضيدرخصوص اقالم بده

ص اعتبار يربط اعالم نشده باشد، صدور تخصي ذيي اجرايها ا توسط دستگاهينباشد و 
  .ودش يتوسط سازمان، با اعالم وزارت انجام م

ص يه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت منوط به تخصيصدور اسناد تسوـ ٤تبصره
  .باشد ياعتبار توسط سازمان م

د بانک ييبا تأ(توانند  ي مي متقاضيها، بانک)و(بند ) ٢ـ ٣( جزء يدر اجراـ ٤ماده
 نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص يد بانک مرکزييپس از تأ) طرف مقابل

ه خزانه نوع يه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسويها و ارا ر بانکي به سايردولتيغ
  .نديگر اقدام نمايدوم خود به نفع بانک د

) ٥(ماده ) ٣( موضوع تبصره يها به بانک مرکز  بانکي که بدهيدر مواردـ ١تبصره
زانه نوع دوم از ه خي مشمول اسناد تسوينامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاض نيين آيا

 مجازند با اعالم وزارت، ي طلبکار با درخواست اشخاص متقاضيها دولت باشد، بانک
د بانک ييو تأ) ي بانک مقصد به بانک مرکزيت سقف بدهيبا رعا( مقصد يهاموافقت بانک

 اقدام و ي بدهکار به بانک مرکزيها ر بانکي، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سايمرکز
ت ي مذکور، با رعايها هيدييوزارت مجاز است پس از اخذ تأ. نديبه وزارت اعالم نماجه را ينت

ه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد ين نامه نسبت به صدور اسناد تسويين آيمقررات ا
  .دياقدام نما

ان يد حداکثر تا پاي بايرش توسط بانک مرکزي قابل پذين بانکي بيبدهـ ٢تبصره
  .جاد شده باشدي طلبکار و مقصد اياه ن بانکي ب١٣٩٧سال 

 دولت به صورت يها يه بدهيشود نسبت به تسو يبه وزارت اجازه داده م ـ ٥ماده 
  :دير اقدام نمايه خزانه نوع اول و دوم به شرح زيق صدور اسناد تسوي از طريخرجي ـ جمع

ناد ال با صدور اسير) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي هزار م تا مبلغ پنجاه ـ الف
  .ه خزانه نوع اوليتسو

ال ير) ٦٦٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يليتا مبلغ ششصد و شصت هزار م ـ ب
  .ه خزانه نوع دوميبا صدور اسناد تسو) و(بند ) ١(موضوع مبلغ استفاده نشده جزء (

 و مطالبات ي قطعيها ي که مبالغ بدهيه حساب در صورتيمالک تسوـ ١تبصره
 متفاوت باشد، مبلغ کمتر يبانک مرکز/ يربانکي غي اعتبارها و مؤسسات بانک/ دولتيقطع

  .خواهد بود
ن يه موضوع ايند تسوي فراين اجرايدستگاه بدهکار مکلف است در حـ ٢تبصره

  .  دي نماي خودداريرنقدي و غيگر اعم از نقديه دينامه، از هرگونه تسونييآ
 به بانک يربانکي غي هر بانک و مؤسسه اعتباريه بدهيسقف مجاز تسوـ ٣تبصره

حداکثر تا جاد شده باشد، توسط بانک مذکور ي ا١٣٩٧ان سال ي که حداکثر تا پايمرکز
صدور . شود ي، به وزارت اعالم مين و ضمن اعالن عموميي تع١٣٩٨ان خرداد ماه سال يپا

 مازاد بر سقف يربانکي غيها و مؤسسات اعتبار بانکه مطالبات، توسط يدييهرگونه تأ
  .، ممنوع استي بانک مرکز توسطياعالم

ه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط يخ اعمال حساب اسناد تسويتارـ ٤تبصره
خ ي، تاري و بانک مرکزيربانکي غيها و مؤسسات اعتبار  طلبکار، بدهکار، بانکيها دستگاه

  .صدور اسناد مذکور است
) ٢ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي هزار م ن ماده تا سقف دوي ايدر اجرا ـ ٥تبصره

ار وزارت آموزش و پرورش و يبابت امالک در اخت( دولت ي قطعي تهاتر بدهيال براير
با طلب )) ره( فرمان حضرت امام يي متعلق به ستاد اجرايقات وفناوريوزارت علوم، تحق

ق ياز طر) حسب اعالم ستاد مذکور( وابسته و تابع آن يها دولت از ستاد مذکور و شرکت
  .ابدي يخزانه نوع اول اختصاص مه يصدور اسناد تسو

  ط الزم يز شراي که درخواست حاين ماده در موارديا) ب( بند يدر اجرا ـ ٦تبصره 
ه ير اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت اراي به طور همزمان با ساين اجتماعيسازمان تأم

  .باشد يه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور ميت صدور اسناد تسويشود اولو يم
ها و مؤسسات  ، بانکي اشخاص مشمول به بانک مرکزيه بدهيتسو ـ ٦دهما

) ديقبل و بعد از سررس(ن اصل و سود يم بالنسبه بي تسهي بر مبنايبانکير غياعتبار
التفاوت نرخ وجه  ر آن شامل مابهي تأخيها مهيه جري شخص مشمول انجام و کليبده

 در قالب  عقود ييالت اعطايداد تسهن و نرخ سود مندرج در قراريه دير تأديالتزام تأخ
 و سود مرکب ي در قالب عقود مشارکتييالت اعطايا نرخ بازده مورد انتظارتسهي يمشارکت
بانک . شود يده ميه شده بخشيه مطالبات، متناسب با مبلغ تسويشده بابت کلاعمال
بدهکاران ن خصوص از دولت و ي در ايي ادعايربانکي غيها و مؤسسات اعتبار ، بانکيمرکز

  .ه شده است، نخواهند داشتي آنها تسويکه بده
 ي اشخاص متقاضيه بدهيه خزانه نوع دوم بابت تسويصدور اسناد تسوـ ٧ماده

 ١٣٩٦ان سال ي که تا پايربانکي غيها و مؤسسات اعتبار ا بانکي يمشمول به بانک مرکز
  :ر مجاز استيت موارد زيجاد شده است، با رعايا

از جمله ) خصوصي و تعاوني(ر بدهي براي اشخاص حقيقي و حقوقي الف ـ حداقل تهات
 قرارگاه زداييهاي غيردولتي، پيمانکاران محروميت پيمانکاران خصوصي نوسازي مدارس، بيمه

هاي تابع و وابسته به آن،  و شرکت) ره(االنبيا، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خاتم
اين ) ٥(ماده ) ب(مبلغ مندرج در بند %) ٥٠(نجاه درصد هاي مقدسه، معادل پ ها و آستان اتحاديه

  .باشد ريال مي) ٣٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(نامه تا مبلغ سيصد و سي هزار ميليارد آيين
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ها، شرکتهاي دولتي تابع  هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانک ب ـ تهاتر بدهي
، )هاي تکليفيانه قيمتبابت يار(هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهادکشاورزي  وزارتخانه

 هاي هاي تابع و وابسته به آن، صندوقاالنبيا و شرکتشرکت ملي نفت ايران، قرارگاه خاتم
 تا مبلغ ياجتماع ن ي سازمان تأميشده و قطعيت مطالبات حسابرسي، با اولويبازنشستگ

  .باشد يال  مير) ٣٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي هزار ميصد و سيس
ال از منابع ير) ١٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد يلي هزار م ف پانزدهتا سقـ ١تبصره

 تابع و وابسته به يها و شرکت) ره( فرمان حضرت امام يين ماده به ستاد اجرايموضوع ا
  .ابدي ياختصاص م) حسب اعالم ستاد مذکور(آن 

) ب(نشده مبلغ مندرج در بند شود مانده مصرف يبه وزارت اجازه داده مـ ٢تبصره
  يه بدهيمنتقل و صرف تسو) الف( به بند ١٣٩٨ان آذرماه سال يماده را در پان يا

  .ديگر نماي ديها بخش
ن و مقررات مربوط تا يها از دولت که در چهارچوب قوان مطالبات بانکـ ٣تبصره

ر ي و ساي آنها به بانک مرکزيه بدهيق تسويجاد شده باشد از طري ا١٣٩٦ان سال يپا
جاد شده، با صدور اسناد ي ا١٣٩٦ان سال ي که تاپايربانکي غيبارها و مؤسسات اعت بانک
  .ه استيه خزانه نوع دوم قابل تسويتسو

 يالير/ يه مطالبات ارزيشود نسبت به تسو يبه وزارت اجازه داده مـ ٤تبصره
صورت  ران که بهي نفت اي مل  از شرکتيبانک مرکز/ يربانکي غيها و مؤسسات اعتبار بانک

ه خزانه يق صدور اسناد تسويران ثبت شده است از طري نفت ايتر شرکت مل در دفايالير
 تابع و وابسته آن يها ران و شرکتي نفت اي مل  دولت به شرکتيه بدهينوع دوم بابت تسو

ه يزان مازاد تسوي مذکور، به ميها  دولت به شرکتيه بدهيپس از تسو. دياقدام نما
ه دولت در آن يش سرماين، مبالغ به حساب افزاراي نفت ايها از شرکت مل مطالبات بانک

د ناخالص ي به تولي دولتيها دولت و شرکتيت شاخص نسبت بدهيمنوط به رعا(شرکت 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٨(ماده ) ت(بند ) ١(، موضوع جزء )GDP (يداخل

ماده ) ت(ند  بيينامه اجرانييران و آي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد
) ٢٩/٢/١٣٩٧هـ مورخ ٥٤٨٥٥ت/٢١٩٥٣نامه شماره بيقانون مذکور موضوع تصو) ٨(

 نفت يه، شرکت مليش سرمايدرصورت لزوم احتساب به حساب افزا. منظور خواهد شد
ه و يش سرمايالذکر، نسبت به افزا ماه پس از صدور اسناد فوق ران مکلف است ظرف ششيا

  .ديم نمااعالم مراتب به وزارت اقدا
ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از اشخاص  مطالبات بانک مرکزي، بانک ـ ٥تبصره

شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه متقاضي مشمول، بابت تسهيالت ارايه
  .باشد شده قابل تسويه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، نميملي و وجوه اداره
 يه خزانه نوع دوم براي، صدور اسناد تسو)و(بند ) ٢ ـ ٨( جزء يرادر اج ـ ٦تبصره

 تابع وزارت يها  از شرکتيردولتي و غيدکننده برق دولتي توليها ه مطالبات شرکتيتسو
ب تا ين و مقررات مربوط به ترتيکه در چهارچوب قوان) روير نيد وزييبه مبلغ مورد تأ(رو ين

ق احتساب مطالبات مذکور به يده است، از طرجاد شي ا١٣٩٧ و سال ١٣٩٦ان سال يپا
 تابع وزارت مذکور بابت يها  دولت به شرکتيه بدهي تسويعنوان طلب از دولت، در ازا

  .، مجاز استيفي تکليها متيارانه قي
 دولت از اشخاص يه مطالبات قطعيوزارت مجاز است نسبت به تسو ـ ٨ماده

قانون رفع ) ٢(ماده ) پ( حکم بند يکه در اجرا) ي و خصوصيتعاون (ي و حقوقيقيحق
اعم از شرکت  (ي دولتيها کشور، به شرکتي نظام مالير و ارتقايپذد رقابتيموانع تول

 يها دولت به شرکتيمنتقل شده است با بده)  تابع آنهاي دولتيهاا شرکتي و ياصل
ارانه يند  مانيبابت موارد)  تابع آنهاي دولتيهااشرکتي و ياعم از شرکت اصل(مذکور 

ه خزانه نوع يق صدور اسناد تسوياز طر) يد سازمان حسابرسييبا تأ (يفي تکليهامتيق
  .دياقدام نما) و(بند ) ١(اول در سقف  اعتبار جزء

ارانه يرو از ي تابع وزارت ني دولتيها نامه، سهم شرکتنيين آي ايدر اجراـ ٩ماده
  .شود يرت اعالم من و به وزاييرو تعير ني، توسط وزيفي تکليها متيق

%) ٥٠(ش از پنجاه درصد ي که بيها و مطالبات اشخاص حقوق يه بدهيتسوـ ١٠ماده
ن يم متعلق به سازمان تأميرمستقيا غيم و يت آنها به صورت مستقيا مالکيسهام و 

ق صدور ي فوالد باشد، از طري و صندوق بازنشستگي بازنشستگيها، صندوقياجتماع
  .نامه مجاز است نيين آيدوم حسب مورد طبق مقررات اه خزانه نوع ياسناد تسو
) ٧(ماده ) ب(ت سقف مبلغ مندرج در بند يوزارت مجاز است ضمن رعاـ ١١ماده

 يها  بانکي از بدهيا بخشيه خزانه نوع دوم، تمام ينامه، با صدور اسناد تسونيين آيا
 ينسبت بدهت شاخص ي را منوط به رعايبه بانک مرکز) به جز بانک مسکن (يدولت

) ت(بند ) ١(موضوع جزء ) GDP (يد ناخالص داخلي به تولي دولتيهادولت و شرکت
 ي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ٨(ماده 
نامه بيقانون مذکور موضوع تصو) ٨(ماده ) ت( بند يينامه اجرانييران و آي اياسالم

ارد يلي، تا سقف هشتاد هزار م)٢٩/٢/١٣٩٧رخ هـ مو٥٤٨٥٥ت/٢١٩٥٣شماره 
 يبه حساب بده١٣٩٨ان آذر ماه سال يال حداکثر تا پاير) ٨٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

 ي دولتيها ه دولت در بانکي منتقل و مبلغ مذکور را به عنوان سرمايدولت به بانک مرکز
  .منظور کند
 نوع اول و دوم از ه خزانهيوزارت موظف است نسبت به صدور اسناد تسوـ ١٢ماده

 ثبت اسناد و امالک کشور و ثبت احوال يها سازمان. دي اقدام نمايکيق سامانه الکترونيطر
ه اطالعات ي مربوط مکلفند با اعالم وزارت نسبت به ارايي اجرايها ر دستگاهيکشور و سا

وب از در چهارچي مورد ني اطالعاتيها ها و بانک  به سامانهيالزم و فراهم کردن دسترس
ق سامانه مذکور يه حساب از طريصدور و اعالم تسو. ندين و مقررات مربوط اقدام نمايقوان

م و صدور اسناد يبوده و در حکم تسلـ ١٣٨٢مصوب ـ  يکيمشمول قانون تجارت الکترون
  .ه خزانه استيتسو

بخشي از منابع اعتبارات اختصاصي حاصل از صدور اسناد تسويه خزانه نوع تبصره ـ 
  .شود نامه ميداري کل کشور، صرف اجراي احکام و تکاليف مقرر در اين آيين ا اعالم خزانهاول، ب

 مربوط يي اجرايها ه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاهياسناد تسوـ ١٣ماده 
و ) ٣١٠١٠٦ (يها في از محل ردي و پرداختيافتيب به حساب دريحسب مورد به ترت

 ٤٨ (يها في کل کشور و اعتبار رد١٣٩٨ن بودجه سال قانو) ٥(جدول شماره ) ٣١٠٩٠١(
 کل کشور ١٣٩٨قانون بودجه سال ) ٩(جدول شماره ) ٥٣٠٠٠٠ ـ ٤٩(و ) ٥٣٠٠٠٠ـ 

 اسناد صادره، براساس يخرجي ـ اعمال حساب جمع. شود يمنظور و اعمال حساب م
 ي و استانداردهاي بخش عموميدستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابدار

ه خزانه نوع اول در حکم منابع ياسناد تسو.  شودي انجام مي بخش عموميابدارحس
  .شودي طلبکار منظور ميي اجرايها در عملکرد دستگاهي نقديوصول

 ي از انتقال بدهيه دولت ناشيش سرماينامه در موارد افزانيين آي اياجراـ ١٤ماده
د ي به تولي دولتيها  دولت و شرکتيت شاخص نسبت بدهيبه دولت، منوط به رعا

قانون برنامه پنجساله ششم ) ٨(ماده ) ت(بند ) ١(موضوع جزء (، )GDP (يناخالص داخل
 بند يينامه اجرانييران و آي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصاد

  .باشديم) ٢٩/٢/١٣٩٧هـ مورخ ٥٤٨٥٥ت/٢١٩٥٣نامه شماره بيمذکور موضوع تصو
در گزارش عملکرد ) و(ظف است ضمن انعکاس عملکرد بند وزارت موـ ١٥ماده

 را ي دولت به بانک مرکزيش بدهيشده از محل افزا، منابع استفادهيماهانه بودجه عموم
در صورتحساب  ـ ١٣٦٦مصوب  ـ  کشوريقانون محاسبات عموم) ١٠٣( ماده يدر اجرا

وان يرا به د) و ( بنديکبار گزارش عملکرد اجرايعملکرد بودجه درج و هر سه ماه 
 ي مجلس شوراي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصاديها ونيسيمحاسبات کشور و کم

  .ه کندي و سازمان اراياسالم
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٩/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٦٦٩٧ت/٤٦٥٠٩رهشما

 وزارت نفت ـ رويوزارت نيي ـ  و داراير اقتصادوزارت امو
 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور
 سازمان برنامه و بودجه کشوري ـ وزارت جهادکشاورز

 راني اي اسالمي جمهوريزبانک مرک ـ راني استاندارد ايسازمان مل
 ٢٧/٣/١٣٩٨ مورخ ١٥١٤٤٤ به پيشنهاد شماره ١٦/٤/١٣٩٨هيأت وزيران در جلسه 
رو ي، نفت، نيي و داراي امور اقتصاديها وزارتخانهيبا همکار(سازمان برنامه و بودجه کشور 

دجه ماده واحده قانون بو) ١٤(تبصره ) ب(و به استناد بند ) يو تعاون، کار و رفاه اجتماع
 ١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٤( تبصره يينامه اجرانيي کل کشور آ١٣٩٨سال 

 :ر تصويب کرديکل کشور را به شرح ز
 

  کل کشور١٣٩٨ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٤( تبصره يينامه اجرانييآ
  :روند يکار م  مشروح مربوط به ير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر اـ ١ماده

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ): ٢(ـ قانون تنظيم ١
  .ـ ١٣٩٣ـ مصوب ) ٢(دولت 
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  . کل کشور١٣٩٨قانون بودجه سال : ـ قانون٢
  . ماده واحده قانون )١٤(تبصره ): ١٤(ـ تبصره ٣
  .سازمان برنامه و بودجه کشور: ـ سازمان٤

  ـ ٢ماده
 ربط تماميهاي تابع ذيو نيرو مکلفند از طريق شرکتهاي نفت ـ وزارتخانه١

 تبصره مذکور يهايافتيرا به شرح در) ١٤(مندرج در جدول تبصره ) منابع (يهايافتيدر
 ي اسالمي جمهوري کل کشور نزد بانک مرکزيدار مفتوحه خزانهيهاق حسابياز طر

 کل کشور موظف يدارخزانه. نديز نمايها وارارانهي يران به حساب سازمان هدفمندسازيا
ادشده، ي يها تابع وزارتخانهيها شرکتي صادرشده از سويهاهياست براساس اعالم

) ١٣(و ) ١١(، )٦(، )١ (يهافيها موضوع ردياريها و دهيبالفاصله سهم عوارض شهردار
 کشور نزد ياتيرا به حساب سازمان امور مال) ١٤(جدول تبصره ) مصارف (يهايپرداخت

، سازمان امور )١٤(تبصره ) الف(بند ) ٤(به استناد جزء . ديز نماي کل کشور واريدارنهخزا
ک ماه به حساب تمرکز ي کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف ياتيمال

  .ها پرداخت گرددياريها و دهيد تا به شهرداريز نمايوجوه وزارت کشور وار
مت يقانون، ق) ١(تبصره ) ک(ستناد بند وزارت نفت مکلف است به ا ـ تبصره
 يال به ازاير) ١ر٣٢٠(ست يصد و بيکهزار و سيها را از يمي به پتروشيليسوخت تحو

ن يمنابع حاصل از ا. ش دهديال افزاير) ٢ر٦٠٠(هرمتر مکعب به دو هزار و ششصد 
ق بند شود تا مطابيز مي کل کشور واريدارران به خزانهي گاز ايش توسط شرکت مليافزا

ران عالوه بر مبالغ مندرج در ي گاز اي توسط شرکت مليزيمبالغ وار. نه شوديادشده هزي
  .  باشديم) ١٤(جدول تبصره ) منابع (يهايافتيدر

  ـ   ٢
هاي مقياس کوچک و بزرگ که تمامي برق خود را ها شامل نيروگاهالف ـ نيروگاه

 و هرمتر يتر فرآورده نفتي هر ليدهند مکلفند به ازايل مي برق تحويشبکه سراسر به
ات بر ارزش يال با احتساب عوارض و مالير) ٥٠( مبلغ پنجاه يلي تحويعيمکعب گاز طب

ش و ي پاالي مليها در قبال صورتحساب صادرشده توسط شرکتيافزوده به صورت نقد
 ر به حساب سازمانيق شرکت توانيران از طري گاز ايران و ملي اي نفتيها پخش فرآورده

 سال ي از ابتداي بابت سوخت مصرفيزيکل مبالغ وار. نديز نمايها وارارانهي يهدفمندساز
شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق (پس از تخصيص سازمان در اختيار وزارت نيرو 

 هاي پرداختي) ١٣(گيرد تا پس از پرداخت ماليات و عوارض موضوع رديف  قرار مي ) حرارتي
جدول مذکور ) مصارف (يهاي پرداخت )١٤(ف ي، مطابق رد)١٤(جدول تبصره ) مصارف(

) ي و دولتيخصوص (يبيکل ترکي سيهاروگاهيرو بابت ني بازپرداخت تعهدات وزارت نيبرا
  . نه شوديپرداخت و هز

هاي خارج از شبکه سراسري که برق خود را به قيمت تکليفي به فروش ب ـ نيروگاه
ريال به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي ) ٦٦١(ت و يک رسانند موظفند مبلغ ششصد و شصمي

و هرمتر مکعب گاز طبيعي تحويلي به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادرشده توسط 
  .هاي نفتي ايران و ملي گاز ايران پرداخت نمايندهاي ملي پااليش و پخش فرآوردهشرکت

 ه اتمي بوشهر راهاي تابع موظف است برق نيروگاپ ـ وزارت نيرو از طريق شرکت
ي و داريلو وات ساعت خري هرکيال به ازاير) ١ر٠٠٠(ک هزار يطور متوسط معادل  به
  .ديه حساب نمايروگاه مذکور تسويصورت ماهانه با ن به

  ـ ٣
، تمامي وجوه دريافتي از )١٤(جدول ذيل جدول تبصره  ) ٢(الف ـ به استناد بند 

جهت حمايت از صنعت آب و برق ) هاشامل منابع سوخت نيروگاه(فروش آب و برق 
اجراي . شودربط برگشت داده ميهاي ذيبصورت کامل و ظرف دو هفته به شرکت

  .هاي مذکور استتکاليف قانوني بر عهده شرکت
 جدول تبصره) مصارف(هاي پرداختي) ٧(و ) ٤(، )٢(هاي ب ـ درخصوص رديف

 کل کشور مکلف است مبالغ يدارق خزانهيها از طرارانهي ي، سازمان هدفمندساز)١٤(
، ) ١ (يهافي خانوارها متناسب با رديرنقدي و غيارانه نقديمربوط را پس از کسر سهم 

 يهاالحساب در اختيار شرکتجدول مذکور، به صورت علي) منابع(هاي دريافتي) ٣(و ) ٢(
.  شود اقداممربوط قراردهد تا در انتهاي هرماه نسبت به تسويه آن براساس تخصيص سازمان

 يهاپرداختي) ٩(و ) ٥(، )٣(هاي اعتبار رديف%) ١٠٠(سازمان موظف به تخصيص صددرصد 
ها ارانهي يباشد و سازمان هدفمندسازي سال مياز ابتدا) ١٤(جدول تبصره ) مصارف(

  . مربوط استيهاکبار به شرکتيروز ) ١٥(مکلف به پرداخت به صورت هر 

 ، وزارت نفت مکلف است از)١٤(ل ذيل جدول تبصره  جدو )٤(پ ـ به استناد بند 
ن، نفت يبنز( سوخت يهاگاهينه خدمات جاي تابع نسبت به پرداخت هزيهاق شرکتيطر

ن ي فروش سوخت و همچنيالي از ارزش ريالعمل و درصدبه روش حق) ديگاز و نفت سف
معادل . ديما عرضه سوخت اقدام نيهاگاهي به جاي نفتيهانه حمل و نقل فرآوردهيهز

ران ي اي نفتيهاش و پخش فرآوردهي پااليص اعتبار شرکت ملي از تخصيمبالغ پرداخت
. گرددتوسط سازمان کسر مي) ١٤( جدول تبصره  )مصارف(هاي پرداختي) ٣(موضوع رديف 

از سرجمع مبلغ فروش گاز ) CNG( فشرده يعي گاز طبيهاگاهين کارمزد جايهمچن
. شوديران کسر و در قبوض مربوط اعمال مي گاز ايط شرکت ملها توسگاهي به جايعيطب

) ٨(ف يران موضوع ردي گاز ايص اعتبار شرکت مليشده از تخصهيمعادل مبلغ تسو
  .گردديتوسط سازمان کسر م) ١٤( تبصره  جدول) مصارف (يهايپرداخت

  نامه تصويب) ٤(موضوع بند ) CNG(ت ـ افزايش قيمت گاز طبيعي فشرده 
  نامه بي آن موضوع تصوي و اصالح بعد٢٥/١٢/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥١٩٦ت/١٧٤١٩٥ه شمار

  در خصوص الزامات ايمني و هوشمندسازي١٣٩٨/ ١١/٤هـ مورخ ٥٦٧١٠ت/٤٢٢٣١شماره 
ف يو رد) منابع(ها يافتيدر) ٣(ف يدر رد) CNG( فشرده يعي عرضه گاز طبيهاگاهيجا
ق يمنظور نشده و وزارت نفت از طر) ١٤( جدول تبصره  )مصارف (يهاي پرداخت )٨(

 هاي تابع مکلف است منابع حاصله را به منظور تقويت ايمني و توسعه هوشمندسازيشرکت
) ١٤( جدول تبصره  )مصارف (يهايپرداخت) ٨(ف يها عالوه بر مبالغ مندرج در ردگاهيجا
  .دينه نمايهز

ل کشور مکلف است داري کها از طريق خزانهث ـ سازمان هدفمندسازي يارانه
هاي نفتي، گاز طبيعي و برق را متناسب با ماليات بر ارزش افزوده فروش داخلي فرآورده

الحساب تا تخصيص سازمان به حساب مربوط سازمان واريز منابع مربوط به صورت علي
  .داري کل کشور واريز نمايدامور مالياتي کشور نزد خزانه

معوقات ) ١٤( تبصره  جدول) مصارف(هاي يپرداخت) ٩(و ) ٣(هاي ج ـ در رديف
هاي مربوط، مربوط به ماليات بر عملکرد، جرايم و عوارض و سود سهام دولت شرکت

ربط هاي ذيلذا هرگونه برداشت بابت اين موارد از حساب شرکت. بيني نشده استپيش
  .باشدمجاز نمي

ن عوارض موضوع بند چ ـ منابع دريافتي بابت حق انشعاب آب، برق و گاز و همچني
  جدول )منابع(هاي دريافتي) ٦(و ) ٤(، )٣(هاي قانون در منابع رديف) ٦( تبصره  )د(

  .گرددينه مين و مقررات مربوط هزيمحاسبه نشده و مطابق قوان) ١٤(تبصره 
قانون، کليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و  ) ٦(تبصره ) م(ح ـ به استناد بند 

تا سقف  ) در صورت رعايت الگوي مصرف(هاي آب، برق و گاز طبيعي رداخت هزينهپرورش از پ
باشند و با توجه به عدم وصول ريال معاف مي) ١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(يک هزار ميليارد 

) ١٢(، )١٠(هاي هاي رديفهاي آب و فاضالب، برق و گاز ملزم به پرداختمنابع مربوط شرکت
  .باشند نمي) ١٤(جدول تبصره ) مصارف(هاي پرداختي) ١٧(و 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ) ١٧(ماده ) ب(ـ دراجراي بند ٤
هاي نفت و نيرو و بانک مرکزي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، وزارتخانه

نامه، تمامي گردش جمهوري اسالمي ايران موظفند ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ اين آيين
نامه را از مبادي اوليه وصول  هاي مشمول اين آيينهاي ريالي و ارزي شرکتي و حسابمال

شده نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران انجام هاي افتتاحصرفاً از طريق حساب
هاي عامل را موظف به مسدود نمودن ساير همچنين بانک مذکور مکلف است بانک. دهند

  .دهاي مذکور نمايهاي شرکتحساب
  قانون ) ٣٨(ماده ) ١(عوارض آاليندگي موضوع تبصره %) ١( ـ پرداخت يک درصد ٥

  .باشدهاي آالينده مي ـ بر عهده شرکت١٣٨٧ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب 
 و پذيرقانون رفع موانع توليد رقابت) ١٢(هاي تعهدات ارزي و ريالي ماده  ـ بازپرداخت٦

) مصارف (يهايپرداخت) ٤(ف يموضوع ردـ ١٣٩٤ مصوب ـ  کشوري نظام ماليارتقا
ريال به شرکت ) ٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠( به تفکيک سي هزار ميليارد  )١٤(جدول تبصره 

 ريال) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(هاي گازرساني، ده هزار ميليارد ملي گاز ايران براي طرح
ارد يليک هزار مي و ي مصرف انرژيسازنهي بهيها طرحيران براي نفت ايشرکت مل به
 يآور جمعيها طرحيران براي نفت ايال به شرکت ملير) ١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

  .باشدي همراه و مشعل ميگازها
ـ  ) ١٢(هاي انرژي براساس ماده شده حاملجوييبا توجه به اينکه منابع ارزي صرفهتبصره 

نامه مربوط و مصوبات شوراي ينپذير و ارتقاي نظام مالي کشور، آيقانون رفع موانع توليد رقابت
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هاي تابع باشد، وزارت نفت از طريق شرکتجويي ميگذاران عامل صرفهاقتصاد متعلق به سرمايه
جويي گذاران عامل صرفههاي نفتي متعلق به سرمايهمکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده

-ها به ذيفمندسازي يارانهرا پس از تخصيص معادل ريالي توسط سازمان و پرداخت سازمان هد
  .نفع مربوط براساس نرخ تسعير حواله به ارز منشا اوليه تحويل نمايد

 ، قيمت هر بشکه نفت)٢(قانون تنظيم ) ١(ماده ) الف(بند ) ٢(ـ به استناد جزء ٧
ها معادل مبلغ نهصد و هفتاد و سه هزار و نهصد و شگاهي پااليلي تحويعانات گازيخام و م

 مشخص يي عملکرد نهاي بر مبناي و رقم قطعينيبشيال پير) ٩٧٣ر٩٧٤(ر هفتاد و چها
 يران مکلف است ارز حاصل از فروش صادراتي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز. خواهد شد

 نموده يداري تابع وزارت نفت خريها از شرکتييماير ني را با نرخ تسعي نفتيهافرآورده
. ابدياختصاص ) ١٤(جدول تبصره ) منابع (ياهيافتيدر) ٢(ف ي رديتا به منظور اجرا

التفاوت ارزش ران مکلف است مابهي اي نفتيهاش و پخش فرآوردهي پااليشرکت مل
ها را وصول و به صورت ماهانه شگاهي از پااليافتي دري نفتيها و فرآوردهيليخوراک تحو

  . ديز نماي کل کشور واريدارها نزد خزانهارانهي يحساب سازمان هدفمندساز به
  :ر استيبه شرح ز) ١٤(ها براساس جدول تبصره ارانهي يمصارف هدفمندـ ٣ماده

ريال با اولويت  )٤١١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠( ميليارد و يازده هزار چهارصد ـ مبلغ١
  .نقدي و غيرنقدي خانوارها براي پرداخت

 براي ريال )٨٤ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠( ميليارد هزار هشتاد و چهار ـ مبلغ٢
مه زنان سرپرست ي هدف و بيمطلق خانوارها کاهش فقر نقدي جهت کمک به رداختپ

 رفاه و کار تعاون، وزارت و سازمان توسط ماده اجرايي اين نامه وهيش. خانوار و بدسرپرست
  .شود يم ابالغ و نامه تهيهنيين آيخ ابالغ ايک ماه از تارياجتماعي ظرف 
ن بند يريال از اعتبار ا )٣ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠( ميليارد هزار مبلغ سه ـ تبصره

) ١٣٩٨ سال ياز ابتدا( زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست ين اجتماعيمه تأمي بيبرا
  . ابدي ياختصاص م

 اجراي  منظور به ريال )٤٩ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠( ميليارد و نه هزار چهل  ـ مبلغ٣
ر قرا آموزش پزشکي و ندرما بهداشت، وزارت اختيار در) ٢(م يتنظ قانون )٤٦(ماده 

 ايران، سالمت بيمه طريق سازمان از سالمت بيمه فاقد بيمه افراد اجراي براي تا رديگ يم
 و حفاظت وزارت، آن به  وابستهيها مارستانيدر ب بستري بيماران پرداختي ميزان کاهش
به  را مربوط عملکرد گزارش و هزينه نموده خاص و العالج صعب بيماران از مالي حمايت

  . نمايد هيها ارا ارانهي هدفمندسازي سازمان به صورت ماهيانه 
ها موظف است اعتبار مذکور را متناسب با ارانهي يسازمان هدفمندساز ـ تبصره

قانون نزد ) ٥(مندرج در جدول شماره ) ١٣٠٤٢٨ (يف درآمد اختصاصي به رديافتيدر
  .ديز نماي کل کشور واريدارخزانه

 )٦١ر٤٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد و يک  شصت  ـ مبلغ٤
، از  )١٤( تبصره  )الف( بند  )٣(به استناد جزء . نان يارانه و گندم بابت خريد تضميني ريال

 تضميني  يارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خريد١٣٩٨ابتداي سال 
  .يابد اختصاص مي گندم

) ٢١ر١٦٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠( و پنج ميليارد  زار و يکصد و شصت و يک ه  ـ مبلغ بيست٥
به شرح ماده ) ١٤(جدول تبصره ) مصارف (يهايپرداخت) ٢٢(ف ي ردي اجراي براريال

  . نامهنيين آيا) ٥(
 جايي، سازمان مجاز به جابه)١٤(جدول ذيل جدول تبصره ) ٣(به استناد بند ـ ٤ماده

نامه از محل نيين آيا) ٣( مصارف ماده يهافيک از رديهر%) ١٠(ده درصد  تا سقف
  .ر مصارف ماده مذکور استيکاهش سا
 يهايپرداخت) ٢٢(ف ي شدن رديي اجرايسازمان مجاز است در راستا ـ ٥ماده

نامه را به مصارف جدول نيين آيا) ٣(ماده ) ٥(، اعتبار بند )١٤(جدول تبصره ) مصارف(
  :ر اختصاص دهديز

  
 مصارفعنوان / موضوع  رديف

١ 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ) ٣٩(اجراي ساير اهداف مندرج در ماده 
هاي عدالت اجتماعي، کمک به واحدهاي از جمله ارتقاي شاخص(فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

ز نفت سفيد و گا(توليدي و توسعه صادرات، کمک به هزينه سوخت راه آهن، هزينه حمل سوخت 
 )و آرد عشاير، کمک به احداث مسکن محرومين) مايع

٢ 
از جمله اشتغال، پرداخت سهم بيمه کارفرما بابت اشتغال ( قانون ) ١٨(تبصره ) الف(بند 
هاي  هزينه آموزش کارورزي بيکاران، افزايش سرمايه صندوق التحصيالن دانشگاهي و کمک فارغ

 )مورد نيازگذاري جهت تسهيل تأمين وثايق  ضمانت سرمايه

 مصارفعنوان / موضوع  رديف

هاي تملک از جمله تسويه تعهدات طرح(ها قانون هدفمند کردن يارانه) ١١(و ) ٨(اجراي مواد  ٣
 )هابرداري سامانه سازمان هدفمندسازي يارانه سازي، تکميل و بهرهاي ، بهينهدارايي سرمايه

موضوع بند (هري ش و نقل درون و برون حق بيمه سهم دولت اقشار خاص ازجمله رانندگان حمل  ٤
 )هاقانون هدفمند کردن يارانه) ٧(نامه اجرايي ماده آيين) ١١(ماده ) ب(

 کمک به رزمندگان معسر و کسري هزينه درمان تکميلي جانبازان و ايثارگران%) ٢٠(تأمين بيست درصد  ٥
 )رپرست خانوارشاغالن صنايع دستي از قبيل قاليبافان و زيلوبافان، زنان س(پوشش بيمه اقشار خاص  ٦
 افزايش سرمايه و منابع صندوق کارآفريني اميد ٧
   اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن ٨

 يها  دستگاهاعتبارات جدول يادشده، متناسب با تحقق منابع، توسط سازمان بهـ ١تبصره
  . دي مربوط ابالغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان به مصرف خواهد رسيياجرا

ها موظف است مطابق ابالغ سازمان، اعتبار ارانهي يسازمان هدفمندسازـ ٢تبصره
 حساب را به) جدول فوق) ٨(بند (ـ ١٣٩٦مربوط به قانون حمايت از حقوق معلوالنـ  مصوب 

  .ديز نمايقانون وار) ٥(جدول شماره ) ١٣٠٤٢٩( به شماره يدرآمد اختصاص
 وزارت ارتباطات ياست با همکار مکلف ماعياجت رفاه و کار تعاون، وزارت ـ ٦ماده

 يط) استانداران(ها و وزارت کشور ارانهي ي اطالعات و سازمان هدفمندسازيو فناور
 و به شناسايي نسبت کند،نامه تهيه ميدستورالعملي که ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ اين آيين

 يسازمان هدفمندساز. دنماي اقدام خانوارها باالي درآمدي دهکسه يارانه نقدي حذف
ارانه ي نسبت به حذف يها موظف است، پس از اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعارانهي

  .دياقدام نما) ن نوبتيدر اول (ي اعالميخانوارها
 يارانه قطع توانند نسبت به اعتراض درخصوص يشده م حذفيخانوارهاـ ١تبصره

 بانکي کليه اطالعات به ادشدهي وزارت دسترسي زا رضايت اعالم تکفل با افراد تحت و خود
 بررسي از پس است مکلف مذکور وزارت. اقدام نمايند الزم، و مستندات اطالعات هيارا و

 را نقدي يارانه دريافت شرايط واجد خانوارهاي اسامي سرپرستان شده، هيمستندات ارا
 يارانه پرداخت نوبت، ولينا در تا نمايد ها اعالم ارانهي يسازمان هدفمندساز مجددا به

  .دينما اعالم معترضين کليه نتايج را به ادشده موظف استيوزارت . شود برقرار آنها نقدي
ها موظف ارانهي ي و سازمان هدفمندسازيوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ ٢تبصره

  .باشنديگر ميکدين ماده با يبه تبادل اطالعات موضوع ا
اجتماعي و در صورت  رفاه و کار تعاون، وزارت دييتأ با اًصرف جديد ديموالـ ٧ماده
  .بود خواهند يارانه دريافت مشمول مربوط مقررات و رعايت قوانين با وجود منابع

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٤/٤/١٣٩٨                                                            ـ ه٥٥٦٥٤ت/٤٨٣٥٦رهشما
   سازمان برنامه و بودجه کشور

 ران ي اي اتميسازمان انرژ
 برنامه و يهاشنهاد مشترک سازماني به پ١٩/٤/١٣٩٨ران در جلسه يوزهيأت 

قانون برنامه پنجساله ) ٤٨(ماده ) پ(ران و به استناد بند ي اي اتميبودجه کشور و انرژ
 بند يينامه اجرانييان، آري اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيششم توسعه اقتصاد

  : ب کردير تصويادشده را به شرح زي
  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٤٨(ماده ) پ( بند يينامه اجرانييآ

 راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد
 : روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر اـ ١ماده 

 جمهوري قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: ـ قانون١
 . اسالمي ايران

 . سازمان انرژي اتمي ايران: ـ سازمان٢
مناطقي از کشور که دارا و يا در صدد ايجاد : ايـ مناطق داراي ساختگاه هسته٣

 .اي هستندنيروگاه اتمي و تأسيسات مرتبط با برق هسته
  ها و همراهي و همدلي فرد يا گروهي از افراد جامعه با سياست: عيـ پذيرش اجتما٤

 که از طرف دولت اتخاذشده و يا برق هستهيهاروگاهي مرتبط با توسعه نيهاميتصم
 .دهدير قرار مي تحت تأثي و اقتصادي، فرهنگي آنها را از لحاظ اجتماعيزندگ

نفع جامعه جهت هاي ذيد و گروهايجاد و افزايش انگيزه در افرا: افزايي ـ مشارکت٥
 هايهايشان در راه رسيدن به توسعه پايدار نيروگاهگذاري توانمنديترغيب آنها براي به اشتراک

 .اي در کشوربرق هسته
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هاي طرح مديريت انطباق و همگرايي مناسبات فرهنگيـ  اجتماعي با: ـ  هماهنگي اجتماعي٦
 . هاي گوناگون شودکه مانع بروز چالش و تنشاي مربوط به توليد و توسعه برق هسته

 افزايي ها، پذيرش اجتماعي و مشارکت سازمان موظف است در راستاي ارتقاي آگاهيـ ٢ماده
اي و ايجاد اطمينان از عملکرد ايمن و مطمئن  در دستيابي به توسعه پايدار برق هسته

 ساير منابع انرژي در مسير هاي اتمي در کشور، نسبت به تبيين وجوه مميزه آن با نيروگاه
اي و هماهنگي اجتماعي خود، اقدامات الزم را در مناطق  هاي فناوري هسته توسعه زيرساخت

اين ) ٣(تواند منابع مالي موضوع ماده  سازمان مي.  عمل آورد اي به داراي ساختگاه هسته
ي اجتماعي، فرهنگي، ها ها و فعاليت ها، پروژه نامه را در قالب واگذاري اعتبار به طرح آيين

اقتصادي و عمراني به شرح زير که ساالنه متناسب با نياز ساکنين مناطق داراي ساختگاه 
ها و منابع مالي در دسترس نسبت به تدوين و اجراي آنها اقدام  اي، شرايط زماني، ظرفيت هسته

وسعه استان در ريزي و تربط و تأييد شوراي برنامهشود، با همکاري نهادهاي غيردولتي ذي مي
 :چهارچوب قوانين و مقررات مربوط مصرف نمايد

هاي اقتصادي گرديده  هرگونه فعاليتي که منجر به ايجاد زيرساخت:  اقتصادي ـ فعاليت١
ـ هزينه با درنظرگرفتن منابع اختصاص يافته باشد و بهره  .برداري از آن به صورت درآمد 

 مشخصي که براساس مطالعات مجموعه عمليات و خدمات:  عمراني ـ فعاليت٢
توجيهي در مدت معين و با اعتبار مشخص براي دستيابي به اهداف اقتصادي يا اجتماعي 

 . شود اجرا مي
فعاليتي که هدف اصلي آن حل يک مسأله يا رفع يک نياز : ـ فعاليت اجتماعي٣

هاي  ا و واکنشه اين امر شامل فرايندها، کنش. کند اجتماعي بوده و اثرات اجتماعي ايجاد مي
جامعه در راستاي رسيدن به خواسته يا اهدافي مشخص است که تأثير مستقيم بر زندگي 

هاي حوزه سالمت شامل توزيع اقالم پزشکي و  همچنين فعاليت. افراد جامعه هدف دارد
آوردن شرايط براي  اي، فراهم هاي اطراف ساختگاه هسته گاههاي آموزشي در سکونت کتابچه

هاي  ها براي عموم مردم، کمک به احداث بخش ز امکانات پزشکي ساختگاهاستفاده ا
  .گيردها در اين دسته قرار مي اي در مراکز پزشکي و بيمارستان تخصصي هسته

 هايي به شرح زير که براساس الگوهاي فرهنگي و با فعاليت: ـ فعاليت فرهنگي٤
ها، قواعد ها، ارزش استفاده از دانشد، انتقال وي تولي براي و هنريل فرهنگياستفاده از وسا

  :شوندير آنها انجام مييا تغي و ياجتماع
 توليد نشريات، مطبوعات و کتب چاپي و الکترونيکي :رساني هاي اطالع الف ـ فعاليت

صورت مستمر،  سازمان به) پورتال(سازي محتواي درگاه  اي، تقويت و غني صورت دوره  به
هاي  هاي مختلف جامعه، انجام بازديد و نشست  متناسب با گروهتهيه اقالم تبليغي و ترويجي

هاي مرتبط،  هاي صدا و سيما، برگزاري گردهمايي تعاملي با مديران نهادهاي دولتي و شبکه
اي، توسعه کاربرد  رساني تأسيسات هسته اي، توسعه مرکز اطالع هاي دوره برگزاري نمايشگاه

اي، توليد محتواي   هسته مراکز پرتردد مجاور ساختگاهرساني در  هاي اطالع) کيوسک (اتاقک
  .هاي گروهي مناسب و همکاري در انتشار آنها در رسانه

 با يحي و تفري ورزشي مسابقات و تورهايبرگزار: يحي و تفري ورزشيها تيفعال ـ ب
 يها شي هماهاي ورزشي استاني، برپايي رساني در سراسر کشور، حمايت از تيم رويکرد پيام

ژه مردم، ي ويها ، جشنوارهي اجتماعات مردمي و برگزاري عموميرو ادهير پي نظيمگانه
  .يا صورت دوره  و خانواده آنان بهيا کارکنان صنعت هسته

 يها روگاهي ني برايوست فرهنگين پي و تدو هيته: ي و هنري فرهنگيها تيفعال ـ پ
 با موضوع برق ي و هنريدات فرهنگي تولي و کشوري جشنواره استاني، برگزاريا هسته
  .ي و محلي سرشناس مليها ر از چهرهيداشت و تقدي گراميها شي هماي، برگزاريا هسته

 همکاري با آموزش و پرورش براي ايجاد و ارتقاي فضاهاي:  ـ فعاليت آموزشي٥
 اي در برنامه درسي مقاطع مختلف تحصيلي، آموزشي، گنجاندن دروس مرتبط با برق هسته

، ي و آموزشي در اقدامات مراکز علميکپارچگي با هدف يهي توجيها ت نشسيبرگزار
 صنعت برق يميشگاه داي و نما س موزهي، تأسيالملل ني و بي ملي علميها شي همايبرگزار
 هدفمند با حضور کارشناسان در ي و تخصصي علميها  نشستي، برگزاريا هسته

  . کشوريها مشترک با دانشگاه ي آموزشيها  دورهي، برگزاريها و مراکز علم دانشگاه
  :ر استينامه به شرح زنيين آي موضوع ايهاتي فعالي اجرايمنابع مالـ ٣ماده

اي شرکت مادرتخصصي شده از فروش برق هستهـ تا پنج در هزار درآمد وصول١
  . توليد و توسعه انرژي اتمي ايران از محل اعتبارات مصوب مربوط

 هاي قابل قبول مالياتي يادشده به عنوان هزينههاي پرداختي شرکت هزينهتبصره ـ
 ـ و اصالحات بعدي آن ١٣٦٦هاي مستقيم ـ مصوب قانون ماليات) ١٤٧(موضوع ماده 

  .شودتلقي مي

ـ سهمي از اعتبارات ابالغي استاني در چهارچوب موافقتنامه متبادله و قوانين و ٢
 . ريزي و توسعه استان برنامهمقررات مربوط توسط سازمان با هماهنگي و تأييد شوراي 

  .نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوطاين آيين) ٢(ماده ) ١(ـ منابع حاصل از اجراي بند ٣
انه منابع و مصارف يه گزارش عملکرد ساليسازمان موظف است ضمن اراـ ٤ماده

 خود يهاتي فعالينامه به سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش سنجش اثربخشنيين آيا
  .ديه نمايران ارايوزهيأت نامه به صورت ساالنه به نيين آيا) ٢(را با توجه به ماده 

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٦/٤/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٥١٧٣ت/٤٤٠٥١رهشما
  ٧/١١/١٣٨٧هـ مورخ ٤١٨٢٩ت/٢٠٤٤١٩شماره هاي  نامه اصالح تصويب
  ٧/١١/١٣٨٧هـ مورخ ٤١٧١٧ت/٢٠٤٤٠٨شماره  و

 يي و دارايوزارت امور اقتصادي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 ثارگرانيد و امور اياد شهيبن ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 مورخ ٦٨٧/٨٢٠/٤٠٠ شماره يشنهادهاي به پ٢٩/٣/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
 وزارت ٣٠/١٠/١٣٩٧ مورخ ٢١٤٥٥٤ثارگران و شماره يد و امور اي شهادي بن١٣/٦/١٣٩٧

 ي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي و به استناد اصل يتعاون، کار و رفاه اجتماع
 :ب کرديران تصوي اياسالم

 ٧/١١/١٣٨٧ هـ مورخ٤١٨٢٩ت/٢٠٤٤١٩نامه شماره تصويب) ٤(و ) ٣(ـ بندهاي ١
هـ مورخ ٤١٧١٧ت/٢٠٤٤٠٨نامه شماره بيتصو) لفا(بند ) ٤(و ) ٣ (يهاو جزء

) الف(بند ) ٢(و جزء ) ٢(ر به بند ي آنها حذف و متن زي و اصالحات بعد٧/١١/١٣٨٧
  :شوديب اصالح مير بندها و جزءها به ترتيادشده اضافه و شماره ساي يها نامه بيتصو

الت موضوع يدستگاه خودرو در هر سال با استفاده از تسه) ٥٠٠(واردات حداکثر «
ن و ير قواني واردات خودرو و ساينامه ضوابط فننييت آي منوط به رعانامهبين تصويا

 و پرداخت عوارض موضوع  نامه بين تصويمقررات مربوط و سقف تعداد خودرو موضوع ا
  براي خودروهاي٢٤/٥/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٥٢٢ت/٦٢٩٢٤نامه شماره  تصويب) ١(جدول بند 

  ».سوز مجاز است نيبنز
ظرف «، عبارت ٧/١١/١٣٨٧هـ مورخ ٤١٨٢٩ت/٢٠٤٤١٩نامه شماره ـ در تصويب٢

  .شود اصالح مي»ظرف سه سال« به عبارت »پنج سال
  .شود لغو مي٥/٢/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٤٨٨ت/١٢١٤٧نامه شماره  ـ تصويب٣

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٤/٤/١٣٩٨                                                             ـ ه٥٦٢٨٣ت/٤٨٣٣٤رهشما
  ١٦/٤/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٠٠٧ت/٤٧١٣٩نامه شماره بيتصواصالح 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ي ـ وزارت جهادکشاورز
شنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ي به پ٢٣/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياس و هشتم قانون اسيکصد و سياستناد اصل 

توسط سازمان «، عبارت ١٦/٤/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٠٠٧ت/٤٧١٣٩نامه شماره در تصويب
کنندگان و  مصرفتوسط سازمان حمايت« قبل از عبارت »شدهحسابرسي و بررسي بهاي تمام

 . شودي اضافه م»دکنندگانيتول
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٤/٤/١٣٩٨                                                                    ٤٨٤١٦/٥٦٤٣٨هرشما

  ) ١( بند يوست اصالحيپ) ٢(جدول ) ١٦(ف يرداصالح 
  ٢٣/٢/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٤٣٨ت/٢٠٠٢٢نامه شماره بيتصو

  يي  و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت كشور
 يوزارت راه و شهرساز

   امه و بودجه کشورسازمان برن
 راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

) ١( بند يوست اصالحيپ) ٢(جدول ) ١٦(ف ينکه در ستون نخست ردينظر به ا
 سازياز جمله ديواره(«، عبارت ٢٣/٢/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٤٣٨ت/٢٠٠٢٢نامه شماره تصويب

 »لرستان«واژه  بعد از »)ي شهرييجا جابهيهاني زميسازرودخانه شهر پلدختر و آماده
 .شودي اصالح اعالم مير نشده است، مراتب برايتحر

  دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي
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