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 قسمت دوم( -1)

 ماده واحده                      1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 واحده ماده

 و چهدل  و چهارصدد  و میلیون هفده بر بالغ منابع حیث از کشور کل 1398 سال بودجه

 ریال (17.433.160.230.000.000) میلیون سی و دویست و یلیاردم شصت و یکصد و هزار سه

 :است زیر شرح به

ای و هدای سدرمایه  الف د منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی 

ای و مدالی   های سدرمایه ها و تملک داراییمالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه

 یست هدزار و هشدداد و سده میلیدارد و ششصدد و پن داه و دو میلیدون       بالغ بر پنج میلیون و دو

 ریال شامل: (5.200.083.652.000.000)

د منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشداد و پنج هزار و هشدصد و یازده 1

 ریال (4.485.811.154.000.000) میلیارد و یکصد و پن اه و چهار میلیون

ها و مؤسسات دولدی بالغ بدر هفدصدد و چهدارده هدزار و     ارتخانهد درآمد اخدصاصی وز2

 ریال (714.272.498.000.000) دویست و هفداد و دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون

ب د بودجه شرکدهای دولدی  بانکها و مؤسسات اندفداعی وابسدده بده دولدت از لحداظ       

ده میلیدون و هفدصدد و هفدداد و یدک هدزار و      درآمدها و سایر منابع تأمین اعدبار بدالغ بدر دواز  

 (12.771.433.156.000.000) چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پن اه و شد  میلیدون  

ها بالغ بر دوازده میلیون و هفدصد و هفداد و یک هدزار  ها و سایر پرداختریال و از حیث هزینه

 (12.771.433.156.000.000) نمیلیدو  و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پن اه و ش 

 ریال

 

 



 

 قسمت دوم( -2)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (1تبصره )

 بند )الف(

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفدت و میعاندات گدازی و خدال      

شود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلدف  تعیین می( 20%درصد ) صادرات گاز بیست

بده واریدز ایدن وجدوه و سدهم      است در طول سال و مدناسب با وصول منابع  بالفاصله نسدبت  

شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی ( 14%/5)درصد  چهارده و نیم

شدرکت دولددی تابعده    ( 14%/5)درصد  )معاف از تقسیم سود سهام دولت( و سهم چهارده و نیم

و مالیدات بدا   وزارت نفت از محل خال  صادرات گاز طبیعی )معاف از تقسیم سود سهام دولت 

( 5جدول شدماره )  210109موضوع ردیف درآمدی ( 3%درصد ) نرخ صفر( و همچنین سهم سه

صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه  این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به

رصدد  شده تا سهم قانونی سدی و چهدار د  تعیین( 20%درصد ) الدفاوت سهم بیستشود. مابهمی

 شود.صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می( %34)

مربدو  بده سدهم شدرکت     ( 14%/5)درصد  کرد وجوه سهم چهارده و نیمگزارش هزینه

بدار توسدو وزارت نفدت بده م لدا شدورای اسدالمی و        مداه یدک  ملی نفدت ایدران هدر سده    

م لا شدورای اسدالمی و سدازمان    « ژیانر»و « برنامه و بودجه و محاسبات»های کمیسیون

  شود.  برنامه و بودجه کشور ارائه می

 (1تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف(

 باشد و به صورت محرمانه ارائه شده است.شده میبندیگزارش این بند طبقه

 

 



 

 قسمت دوم( -3)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

 صدادرات  خدال   و گازی میعانات خام  نفت)نفت  صادرات ارزش از حاصل منابع سقف

 سیصد و میلیون یک معادل قانون این( 5)شماره  جدول 210101ردیف  در مندرج( بیعیط گاز

 مربدو   منابع و ( ریال1.370.362.000.000.000) میلیارد دو و شصت و سیصد و هزار هفداد و

 و هدزار  پدنج  و پن اه قانون این( 5)شماره  جدول 210109ردیف  در مندرج( 3%)درصد  سه به

 . شودمی تعیین ( ریال55.020.000.000.000میلیارد ) بیست

 تفريغ بند )ب( 

 به صورت محرمانه ارائه شده است. و باشدیم شدهیبندبند طبقه نیگزارش ا

 

 



 

 قسمت دوم( -4)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 گداز  صدادرات  خدال   و گازی میعانات خام  نفت صادرات محل از دولت منابع چنانچه

 و هشدداد  و سیصد و هزار پنج و تبیس و چهارصد و میلیون یک از کمدر 1398 سال در طبیعی

 با شودمی داده اجازه دولت به شود  ( ریال1.425.382.001.000.000میلیون ) یک و میلیارد دو

 از 10/11/1395مصوب  کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون( 17) ماده )پ( بند رعایت

( 50%)درصدد  پن داه   سهم یترعا با ارزی ذخیره حساب منابع مانده( 50%)درصد  پن اه محل

 .کند اقدام شدهحاصل الدفاوتمابه تأمین به نسبت ملی توسعه صندوق

 تفريغ بند )ج( 

 به صورت محرمانه ارائه شده است. و باشدیم شدهیبندبند طبقه نیگزارش ا

 

 



 

 قسمت دوم( -5)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

 و چهدارده  سدهم  محل از است مکلف ربوذی تابعه دولدی شرکت طریق از نفت وزارت

 ریدال ( 15.000.000.000.000) میلیارد هزار پانزده میزان تا مذکور شرکت (14%/5)درصد  نیم

 تدداوم  روسدداها   به گازرسانی تمامنیمه های(پروژه)طرح اتمام و روسداها به گازرسانی به نسبت

 کرمدان   جندوب  هرمزگدان   بلوچسدان  و سیسدان هایاسدان روسداهای و شهرها به گازرسانی

 مربو  هایهزینه. آورد عملبه را الزم اقدامات جنوبی خراسان و بیابانک و خور هایانشهرسد

 .است تأمین قابل منابع این محل از شدهگازرسانی روسداهای مساجد و مدارس به گازرسانی به

 تفريغ بند )د( 

 سدهم یافده توسو وزارت نفت از طریق شرکت ملی گداز ایدران از محدل    مبالغ اخدصاص

شده   جهت اجرای مفاد حکم این بند و مبالغ پرداختمذکور شرکت (14%/5)درصد نیم و اردهچه

 شده( از محل موردنظر  به شرح جدول زیر است:)مصرف

 )مبالغ به میلیون ریال(   

 نام شرکت 

 مبلغ 
 يافتهاختصاص

 بابت موضوع 
 اين بند 

 شده بابتمبلغ پرداخت

 گازرساني
 به روستاها

 اني به مدارسگازرس
 و مساجد روستاهای  

 شدهگازرساني

 اتمام طرح 
 های )پروژه(

 تمام گازرسانينیمه
 به روستاها 

 تداوم 
 گازرساني

 جمع

 60,000 0 894 40 0 106 19 000 60 یمرکزاسدان گاز 
 **349.937 0 0 0 349.937 350.000 النیگگاز اسدان 

 500.000 0 380.000 0 * 120.000 500.000 مازندرانگاز اسدان 
 85.000 0 0 0 85.000 85.000 شرقیگاز اسدان آذربای ان

 650.000 0 0 0 650.000 650.000 یغرب انیآذرباگاز اسدان 

 **370,000 0 0 300 369.700 474.000 کرمانشاهگاز اسدان 
 366,100 0 0 0 * 100 366 100 366 خوزسدانگاز اسدان 

 750.000 0 0 860 749.140 750.000 فارسگاز اسدان 
 750.000 400.000 0 0 350.000 750.000 کرمانگاز اسدان 
 **88.325 0 0 0 88.325 90.000 یرضوخراسانگاز اسدان 

 240,000 305 115 0 0 695 124 000 240 اصفهانگاز اسدان 

 276.000 172.000 0 0 * 104.000 276.000 هرمزگانگاز اسدان 
 **3,715,933 933 715 3 0 0 0 3.740.000 و بلوچسدان سدانیسگاز اسدان 

 220,000 0 0 668 18 332 201 000 220 کردسدانگاز اسدان 

 40,000 0 188 34 0 812 5 000 40 همدانگاز اسدان 

 **154.996 0 0 0 154.996 350.000 لرسدانگاز اسدان 
 **124,055 0 0 0 055 124 500 126 المیاگاز اسدان 

 **168,391 0 0 0 391 168 400 168 زن انگاز اسدان 

 **65.000 0 0 0 65.000 74.000 یاریچهارمحال و بخدگاز اسدان 
 **103.677 0 0 * 234 * 103.443 130.000 راحمدیو بو هیلویگکهگاز اسدان 
 70.000 0 0 0 70.000 70.000 سمنانگاز اسدان 

 **149,814 0 0 0 814 149 000 150 زداسدان یگاز 



 

 قسمت دوم( -6)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(   

 نام شرکت 

 مبلغ 
 يافتهاختصاص

 بابت موضوع 
 اين بند 

 شده بابتمبلغ پرداخت

 گازرساني
 به روستاها

 اني به مدارسگازرس
 و مساجد روستاهای  

 شدهگازرساني

 اتمام طرح 
 های )پروژه(

 تمام گازرسانينیمه
 به روستاها 

 تداوم 
 گازرساني

 جمع

 **160,773 0 0 0 773 160 000 170 بوشهرگاز اسدان 
 150.000 0 0 0 150.000 150.000 تهرانگاز اسدان 
 **180.000 0 0 0 180.000 220.000 لیاردبگاز اسدان 

 15.000 0 0 0 * 15.000 15.000 قمگاز اسدان 
 50‚000 0 14‚081 0 35‚919 50‚000 نیقزوگاز اسدان 
 150.000 0 0 0 150.000 150.000 گلسدانگاز اسدان 
 20.000 0 0 800 7 12.200 000 20 یشمالخراسانگاز اسدان 
 **1.199.608 199.951 0 0 999.657 1.200.000 یجنوبخراسانگاز اسدان 

 **187,668 0 0 0 668 187 194.000 البرزاسدان گاز 

 **2.508.142 0 0 0 2.508.142 3.171.000 گاز ایرانهمهندسی و توسع
 13.918.419 4.603.189 469.163 27.862 8.818.205 15.000.000 جمع
  در «گازرسدانی بده روسدداها   »شده بابت پرداختاز مبالغ  «شدهیگازرسان یبه مدارس و مساجد روسداها یگازرسان»شده بابت * مبالغ پرداخت

بده مددارس و مسداجد     یگازرسدان »شده بابت ان ام هاینهیاز هز یاحمد بخش ریو بو هیلوی. در اسدان کهگباشدینم کیتفکقابل ها این اسدان
 .بوده است کیقابل تفک« شدهیگازرسان یروسداها

وجدود   زید و ن مانکداران یتوسدو پ  هدا تیوضدع از صدورت  بخشدی  ارائه ناشی از عدم« شدهپرداخت»و  «افدهیاخدصاص»مبالغ  ** مغایرت بین
  است. انکارفرمای طرف از نشدهپرداخت یهاتیوضعصورت
 

ربو و نیز شرکت مهندسی و توسعه گداز  های ذیهای گاز اسدانمبالغ پرداخدی به شرکت

تمدام گازرسدانی بده    هدای نیمده  )پدروژه( طرح اتمدام   های گازرسانی به روسداهاایران  بابت طرح

های مربو  بده گازرسدانی   و هزینهروسداهای موضوع این بند شهرها و روسداها  تداوم گازرسانی 

 صورت گرفده است.   شدهبه مدارس و مساجد روسداهای گازرسانی

اسداس بودجده مصدوب و    ی موضوع این بندد  بر های گاز اسدانمبالغ پرداخدی به شرکت

د  بابدت  های مذکور و با توجه به نقدینگی موجدو شده از سوی شرکتمدناسب با عملکرد اعالم

 اجرای مفاد حکم این بند  هزینه شده است.

 

 



 

 قسمت دوم( -7)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  *(ه)بند 

 میلیددارد هددزار شصددت مبلددغ حددداک ر اسددت مکلددف ایددران نفددت ملددی شددرکت

 از رایگدان ( vb)قیدر   اولیه مواد تن میلیون چهار حداقل معادل ریال( 60.000.000.000.000)

 بده  ماهانه صورت به را هاالیشگاهپا و هاپدروشیمی به تحویلی مایع خوراک بابت دریافدی منابع

 کشدور  بودجده  و برنامه سازمان. کند واریز شود می افدداح کشور کل داریخزانه نزد که حسابی

 یید اجرا هدای دسددگاه  بده  ماهانده  صدورت به را واریزی مبالغ( 100%) درصد صد است موظف

 سازمان تأیید مورد فیمصر قیر خرید برای زمانهم صورتبه زیر هایسهمیه سقف در ربوذی

. دهدد  تخصدی   مربو  هایطرح آسفالت اجرای هایهزینه سایر تأمین و ایران اسداندارد ملی

 و پرداخدت  کامدل  صدورت بده  را شدده داده تخصدی   مبلدغ  است مکلف کشور کل داریخزانه

 : کند حسابتسویه مذکور شرکت با مدبادله موافقدنامه براساس

                                                                        
 کل کشور: 1398( قانون بودجه سال 1قانون اصالح بند )هـ( تبصره )* 

 فراز اول به شرح زیر اصالح شد:  -1
( ریدال از مندابع   60.000.000.000.000بند )هد(: شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هدزار میلیدارد )  

داری کدل  صورت ماهانه به حسدابی کده ندزد خزانده    ها را بهها و پاالیشگاهدریافدی بابت خوراک مایع تحویلی به پدروشیمی
( مبالغ واریزی را بده صدورت   100%شود  واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد )کشور افدداح می
های اجرای آسفالت های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینهسهمیه ربو در سقفهای اجرایی ذیماهانه به دسدگاه

صورت کامدل  داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را بهاخدصاص دهد. خزانه
سدال تسدویه    های اجرایی مربو  واریز و بدا شدرکت مدذکور در پایدان    شده به حساب دسدگاهبر اساس درصدهای مشخ 

 حساب کند.  
بده  »تدا عبدارت   « های اجرای آسدفالت  قیدر انددود )ایزوالسدیون(    تهاتر هزینه»فراز چهارم این بند از عبارت  -2

 حذف شد. « ( تحویل شود100%صورت صد درصد )

 روک  و روسدایی و فرعی هایراه آسفالت برای اعدبار( 48%) درصد هشت و چهل -1

 بدازآفرینی  هددف  محدالت  معدابر  و عشایری و روسدایی و فرعی اصلی  هایراه شبکه آسفالت

 وشهرسازی راه وزارت اخدیار در کشور  هایفرودگاه و مهر مسکن هایطرح شهری 

 هدزار  پن داه  زیر یتجمع با شهرهای معابر آسفالت برای اعدبار( 17%) درصد هفده -2

 (کشور یهادهیاری وها شهرداری امور سازمان) کشور وزارت اخدیار در نفر

 سدازگار ( کردن پاشیمالچ)پوش خاک عملیات ان ام برای اعدبار( 11%) درصد یازده -3

 هدا  جنگل سازمان)جهادکشاورزی  وزارت اخدیار در ربو ذی سازمان تأیید مورد محیطزیست با

 (کشور خیزداریآب و مراتع

 طدرح  ان دام  و روسدداها  بهسدازی  و معابر آسفالت برای اعدبار( %19)نوزده درصد  -4

 اسالمی انقالب مسکن بنیاد اخدیار درها دهیاری با مشارکدی یها(پروژه)

 وزارت اخدیدار  در فرهنگیان دانشگاه و مدارس نوسازی برای اعدبار( 5%)درصد  پنج -5

 (کشور مدارس ت هیز و توسعه نوسازی  سازمان) پرورش و آموزش

 را بندد  ایدن  موضدوع  اعدبدار  اسدانی سهم موظفند بند این موضوع اجرایی هایدسدگاه

 به توجه با تا دهند قرار خود اسدانی کل ادارات اخدیار در و تعیین ماه اردیبهشت پایان تا حداک ر

 صادره دسدورالعمل براساس اسدان آن کاری فصل و اجراء دست در هایطرح فیزیکی پیشرفت

 .کنند هزینه خود هایطرح در اسدان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان توسو



 

 قسمت دوم( -8)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بده  ربدو ذی اجرایدی  هدای دسددگاه  توسدو  ماههسه صورتبه بند این عملکرد گزارش

 و اسالمی شورای م لا «عمران» و «محاسبات و بودجه و برنامه»  «انرژی» یهاکمیسیون

 موظدف  محاسدبات  و بودجده  و برنامده  کمیسیون. شودمی ارسال کشور ودجهب و برنامه سازمان

 .کند ارائه اسالمی شورای م لا به را آن گزارش رسیدگی  از پا است

 

 )ه(تفريغ بند 

نامه اجرایدی  بنا به پیشنهاد وزارت نفت آیین 26/3/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

جهدت اجدراء    1/4/1398هدد مدورخ   56570ت/37145این بند را تصویب نموده که طی شماره 

 شدماره نامده    طدی تصدویب  12/4/1398ابالغ شدده اسدت. هیدأت وزیدران در جلسده مدورخ       

سازمان برنامه » نموده مقررمذکور  نامه   ضمن لغو آیین16/4/1398مورخ  ه56747ت/44055

از  ریدال ( 20.000.000.000.000) میلیدارد  هدزار  بیسدت نسبت به تأمین مبلدغ   کشور و بودجه

 .«دیاقدام نما این بند از قانون بودجه یاجرا یای براسرمایه یهااعدبارات تملک دارایی

حسداب شددماره  منظددور تمرکدز وجدوه موضددوع ایدن بنددد     داری کدل کشددور بده  خزانده 

موضدوع را  و نموده افدداح  را رانیا یاسالم یجمهور ینزد بانک مرکز 4001000901027350

 ایران اعالم نموده است.نفت  یشرکت ملبه   10/2/1398نامه مورخ  طی

هدا و  پاالیشدگاه  وهدا  پدروشدیمی  بده  تحویلی مایع خوراک بابت دریافدی عملکرد منابع

 ( است:1واریز وجوه موردنظر به حساب خزانه و ردیف درآمدی مربو   به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )
 مبلغ واريزی به تحويلي مايع خوراک بابت وضوع اين بنددريافتي م منابع

 به خزانه  
 مبلغ واريزی به حساب 
 جمع  هاپااليشگاه هاپتروشیمي خاص اين بند نزد خزانه

82.964.070 0 82.964.070 82.964.070 0 

 

 خزانهبرداشت غیرقابلتمرکز حساب  بهمبالغ موضوع این بند را  رانینفت ا یشرکت مل

ندزد باندک   « ی شرکت ملی نفت ایرانتمرکز وجوه درآمد حاصل از میعانات گاز»عنوان  حتت



 

 قسمت دوم( -9)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

از سوی شرکت ملی نفت ایران بده   موضوع این بند  . عدم واریز وجوهاستنموده  زیوار یمرکز

مبین  عید      رانیا یاسالم یجمهور ینزد بانک مرکز 4001000901027350شماره حساب 

 .ند استحکم اي  بمفاد رعايت 

نامددده شدددماره ( تصدددویب1راسددداس مددداده )ب سدددازمان برنامددده و بودجددده کشدددور

 هدزار  بیسدت  مبلدغ اقدام به تخصدی   هیأت وزیران   16/4/1398هد مورخ 56747ت/44055

در قالدب   ایهای سرمایهریال از محل اعدبارات تملک دارایی( 20.000.000.000.000)میلیارد 

جهدت   نیدز  داری کدل کشدور  خزانه موضوع این بند نموده و ییاجرا یهادسدگاه بهسایر منابع 

 جایی مبلغ مذکور از حساب غیرقابدل برداشدت بده      اقدام به جابهصادره هایتخصی  پرداخت
 

واریدز    ربدو ذی یهادسدگاه حساب خاص موضوع این بند نموده و مبالغ موردنظر را به حساب

 .نموده است

مفاد »  تصویب نموده که 27/11/1398لسه مورخ شایان ذکر است  هیأت وزیران در ج

در مورد ماده واحده قانون اصالح  16/4/1398هد مورخ 57458ت/151729نامه شماره تصویب

و طی شدماره  « کل کشور به قوت خود باقی است 1398( قانون بودجه سال 1بند )هد( تبصره )

 است.  جهت اجرا به ابالغ نموده 28/11/1398هد مورخ 57458ت/151739

 ( است:2جدول شماره )تخصی   به شرح سهمیه قابل

 )مبالغ به میلیون ریال(  (2جدول شماره )

 محل تأمین

 اختصاص برایسهمیه قابل
 وزارت راه و
 شهرسازی

 ها وزارت کشور )سازمان امور شهرداری
 های کشور(و دهیاری

 ها,وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگل
 کشور( مراتع و آبخیزداری

 بنیاد مسکن
 انقالب اسالمي

 وزارت آموزش و پرورش )سازمان
 نوسازی, توسعه و تجهیز مدارس کشور( 

 جمع

(1( × )48( =)%2) (1( × )17%( =)3) (1( × )11%( =)4) (1( × )19%( =)5) (1( × )5%( =)6) (7) 
000000* هاها و پاالیشگاهمییبه پدروشبابت خوراک مایع  یافدیاز محل درواریزی شرکت ملی نفت ایران 
 20,000,000 1,000,000 3,800,000 2,200,000 3,400,000 9,600,000 ایهای سرمایهاز محل اعدبارات تملک دارایی

 20,000,000 1,000,000 3,800,000 2,200,000 3,400,000 9,600,000 جمع
 باشد.ربو قابل تعیین نمیهای اجرایی ذیاخدصاص به دسدگاهداری کل کشور  سهمیه قابلسو خزانهبند تو* با عنایت به عدم پرداخت منابع موضوع این 

 
هدای اجرایدی       یافدده  بده دسددگاه   پرداخدی از محل اعدبدارات اخدصداص   مبالغعملکرد 

   :است( 3شرح جدول شماره ) ربو  بهذی

 )مبالغ به میلیون ریال(   (3جدول شماره )

 رديف
 اره شم
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه اجرايي

 مبلغ پرداختي يافتهمبلغ اختصاص شده(بیني )سهمیه تعیینمبلغ پیش
 طبق 

 مفاد حکم
 اين بند * 

 ای های سرمايهاز محل اعتبارات تملک دارايي
 هـ56747ت/44055نامه شماره )طبق تصويب

 هیأت وزيران( 16/4/1398مورخ  
 درصد جمع

 يزیاز محل وار
 توسط شرکت 
 ملي نفت ايران * 

 از محل اعتبارات
 های تملک دارايي 

 ایسرمايه
 جمع

 از محل واريزی
 توسط شرکت  

 ملي نفت ايران *

 از محل اعتبارات
 های تملک دارايي 

 ایسرمايه

 درصد
 نسبت به 

 بینيکل پیش 

 درصد 
 نسبت به
 کل توزيع

 28 800 000 9 600 000 38,400,000 48 0 9 600 000 9,600,000 0 9 600 000 12 48وزارت راه و شهرسازی 153000 1
 17 4 000 400 3 0 3,400,000 000 400 3 0 17 13,600,000 000 400 3 000 200 10 های کشور(ها و دهیاریوزارت کشور )سازمان شهرداری 105600 2



 

 قسمت دوم( -10)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(   (3جدول شماره )

 رديف
 اره شم
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه اجرايي

 مبلغ پرداختي يافتهمبلغ اختصاص شده(بیني )سهمیه تعیینمبلغ پیش
 طبق 

 مفاد حکم
 اين بند * 

 ای های سرمايهاز محل اعتبارات تملک دارايي
 هـ56747ت/44055نامه شماره )طبق تصويب

 هیأت وزيران( 16/4/1398مورخ  
 درصد جمع

 يزیاز محل وار
 توسط شرکت 
 ملي نفت ايران * 

 از محل اعتبارات
 های تملک دارايي 

 ایسرمايه
 جمع

 از محل واريزی
 توسط شرکت  

 ملي نفت ايران *

 از محل اعتبارات
 های تملک دارايي 

 ایسرمايه

 درصد
 نسبت به 

 بینيکل پیش 

 درصد 
 نسبت به
 کل توزيع

 11 3 000 200 2 0 2,200,000 000 200 2 0 11 8,800,000 000 200 2 000 600 6 زداری کشور(ها  مراتع و آبخیوزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگل 139000 3
 19 5 000 800 3 0 3,800,000 000 800 3 0 19 15,200,000 000 800 3 000 400 11 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 133700 4
 3 000 000 1 000 000 4,000,000 5 0 1 000 000 1,000,000 0 1 000 000 1 5رس کشور(وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی  توسعه و ت هیز مدا 127600 5

 100 25 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 100 80,000,000 20,000,000 60,000,000 جمع

 باشد. ی نفت ایران  ناشی از عدم توزیع و تخصی  وجوه واریزی شرکت ملی نفت ایران در راسدای اجرای مفاد حکم این بند مییافده از محل واریزی توسو شرکت ملبینی طبق مفاد حکم بند و مبلغ اخدصاص* مغایرت بین مبلغ پی 

 

 هدای اجرایدی بابدت خریدد قیدر و پرداخدت      یافدده بده دسددگاه   عملکرد مبالغ اخدصاص

 ( است:4آسفالت  مطابق جدول شماره ) اجرای هایهزینه

 الغ به میلیون ریال()مب  (4جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه رديف
 موضوع تخصیص

 شدهداده
 مبلغ

وزارت راه و شهرسازی 153000 1
و    مددالچخریددد قیددر 

هددای اجددرای  هزیندده
 آسفالت 

9,600,000 
 000 400 3 های کشور(ها و دهیاریشهرداریوزارت کشور )سازمان  105600 2
 2,200,000 ها  مراتع و آبخیزداری کشور(هاد کشاورزی )سازمان جنگلوزارت ج 139000 3
 3,800,000بنیاد مسکن انقالب اسالمی 133700 4
 1.000.000وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی  توسعه و ت هیز مدارس کشور( 127600 5

 20.000.000 جمع 

 

)سدازمان   یوزارت جهداد کشداورز   بده  یافدده اعدبارات تخصی ها  در محدوده بررسی

های خرید قیدر مصدرفی و پرداخدت    منظور تأمین هزینه  بهکشور( یزداریها  مراتع و آبخجنگل

با عندوان   24/12/1398نامه مورخ   در راسدای اجرای تعهدات موافقتمرتبو های اجراییهزینه

طبیعدی و آبخیدزداری   کل منابعادارات  به« زاییهای جامع مقابله با بیابانتهیه و اجرای طرح»

پاشی ها  ابالغ گردیده است. شایان ذکر است  در خصوص اجرای عملیات خاکپوش )مالچاسدان

زیسدت نیدز مدعاقدب پیگیدری و همداهنگی      کردن( با اسدفاده از مالچ نفدی سدازگار بدا محدیو   

ابین مسئولین مفی 13/11/1398جلسه مورخ به تنظیم صورت شده  اقدامات مرتبو من ران ام

ها  مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد زیست کشور  سازمان جنگلسازمان حفاظت محیو

 زیست کشور رسیده است.لذا مالچ مصرفی به تأیید سازمان حفاظت محیو  کشاورزی گردیده

و کدل   ها ابالغ ننمدوده ای به اسدانوزارت راه و شهرسازی در راسدای این بند  سهمیه

های تابعه و وابسده خود اخدصداص داده  پدا از   ( به دسدگاه5ار را به شرح جدول شماره )اعدب

های مزبور از طریق ساز و کار ابالغ اعدبار  اقدام به توزیع تمام و یا بخشی از اعدبدار  آن دسدگاه

 اند:های اجرایی اسدانی خود نمودهمابین دسدگاه

 )مبالغ به میلیون ریال(  (5دول شماره )ج
 شماره

 یبندطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايي
بابت سهمیه مبلغ 
 قیر مصرفي تأمین

مبلغ پرداختي بابت 
 قیر مصرفي تأمین

 200,000 200,000 وزارت راه و شهرسازی 153000
 000 50 000 50 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه 280520

282300 
 3,958,046 3,958,046 ل و نقل کشورشرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حم

 954 191 954 191 هاآزادراه دشرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 

282400 
 000 450 2 000 450 2 ایسازمان راهداری و حمل و نقل جاده
 2,350,000 2,350,000 راه روسدایی د ایسازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 000 400 000 400 شرکت بازآفرینی شهری ایران 286650

 9,600,000 9,600,000 جمع

 

کشداورزی   جهداد  هدای کشدور(  وزارت  هدا و دهیداری  وزارت کشور )سازمان شهرداری

 و آمدوزش  اسالمی و وزارت انقالب مسکن   بنیاد(کشور آبخیزداری و مراتع ها جنگل سازمان)



 

 قسمت دوم( -11)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 های مربو   از   با رعایت شاخ (کشور مدارس هیزت  و توسعه نوسازی  سازمان) پرورش

 اند. ها نمودهمحل اعدبار دریافدی  اقدام به ابالغ سهم هریک از اسدان

های اسدانی و سدادی  مطابق جدول شماره شده توسو هر یک از دسدگاهمبالغ مصرف 

 :باشد( می6)

 )مبالغ به میلیون ریال(  (6جدول شماره )

 اجرايي تان/ دستگاهنام اس رديف

 شده  *, **مبلغ مصرف مبلغ پرداختي توسط *, ** شده توسط*سهمیه  تعیین

 وزارت جهاد کشاورزی

 ها, مراتع )سازمان جنگل 

 و آبخیزداری کشور(

 وزارت راه و

 شهرسازی * 

 بنیاد مسکن

 انقالب اسالمي 

 وزارت کشور )سازمان 

 ها و شهرداری 

 ** های کشور( دهیاری

 وزارت آموزش و پرورش

 )سازمان نوسازی, توسعه

 وتجهیز مدارس کشور( 

 وزارت جهاد کشاورزی 

 ها, مراتع )سازمان جنگل

 و آبخیزداری کشور(

 وزارت راه 

 و شهرسازی 

 بنیاد مسکن

  انقالب اسالمي 

 وزارت کشور 

 ها)سازمان شهرداری

 های کشور(  **و دهیاری 

 وزارت آموزش و پرورش

 زمان نوسازی, توسعه )سا

 و تجهیز مدارس کشور(

 وزارت جهاد کشاورزی

 ها, مراتع)سازمان جنگل 

 و آبخیزداری کشور( 

 وزارت راه

 و شهرسازی  

 بنیاد مسکن 

  انقالب اسالمي

 وزارت کشور 

 ها )سازمان شهرداری

 های کشور( و دهیاری

 وزارت آموزش و پرورش

 )سازمان نوسازی, توسعه 

 دارس کشور(و تجهیز م

  0 0 73,128 90 545 21.000  0 138,900 73,128 83 547 21.000 0 66,776 0 22,931 0مرکزی 1

  0 0 184,103 155 084 17.000  0 221,000 184,103 151 830 17.000 0 221,000 179,500 151,830 17,000گیالن 2

  0 0 224,615 160 690 24.000  0 187,100 224,615 158 218 24.000 0 94,583 0 0 0مازندران 3

  0 0 207,179 164 114 55.000  0 399,518 207,179 159 731 55.000 0 221,000 207,000 0 8 800آذربای ان شرقی  4

  0 0 174,359 112 987 36.000  0 300,775 174,359 110 487 36.000 0 126,568 0 0 0آذربای ان غربی 5

  0 0 127,179 98 581 30.000  0 195,730 127,179 94 817 30.000 0 195,730 127,000 75,810 30,000کرمانشاه 6

 431,100 0 262,564 186 940 64.000 431,100 490,839 262,564 181 549 64.000 0 340,774 256,000 51,963 37,874خوزسدان 7

  0 0 206,154 291 224 80.000  0 614,077 206,154 283 174 80.000 0 402,510 51,000 4,620 80,000فارس 8

 636,000 0 232,821 191 191 48.000 636,000 469,600 232,821 187 608 48.000 107 491 348.849 232,821 2,155 0کرمان 9

  0 0 247,179 198 173 86.000  0 332,040 247,179 189 029 86.000 0 90,134 4,607 143,718 64,025خراسان رضوی 10

 244,000 0 150,392 286 192 70.000 244,000 344,450 150,392 279 321 70.000 37 814 276,786 0 0 0اصفهان 11

 64,900 0 122,051 110 367 33.000 64,900 321,750 122,051 109 230 33.000 64 900 242,349 122,000 0 0هرمزگان 12

 379,000 0 253,916 125 894 36.000 379,000 497,500 253,916 116 034 36.000 189 071 110,098 253 916 0 4,506سیسدان و بلوچسدان 13

  0 0 108,718 59 769 24.000  0 266,750 108,718 57 987 24.000 0 129,000 0 17,039 0کردسدان 14

  0 0 107,692 71 637 28.000  0 103,331 107,692 67 027 28.000 0 63,779 14,051 19,759 28,000همدان 15

  0 0 118,974 58 884 27.000  0 235,392 118,974 52 206 27.000 0 0 0 0 0لرسدان 16

 175,300 0 45,128 72 833 10.000 175,300 212,444 45,128 70 135 10.000 175.300 147.819 44.000 44.854 10.000ایالم 17

  0 0 69,744 43 010 17.000  0 151,652 69,744 41 760 17.000 0 96,231 0 0 0زن ان 18

  0 0 73,846 120 831 22.000  0 107,750 73,846 114 911 22.000 0 63,250 73,846 51,576 3,562چهارمحال و بخدیاری 19

  0 0 96,410 42 466 19.000  0 101,000 96,410 40 188 19.000 0 92,173 96,000 2,479 1,239کهگیلویه و بویراحمد 20

  0 0 41,026 49 316 11.800  0 161,100 41,026 48 393 11.800 0 36,757 40,000 28,809 0سمنان 21

  0 0 42,052 69 363 24.000  0 107,500 42,052 67 828 24.000 0 36,785 0 3,651 0یزد 22

  0 0 72,821 109 709 19.200  0 152,574 72,821 107 597 19.200 0 152,574 72,821 107,597 0بوشهر 23

  0 0 95,385 88 253 82.000  0 129,954 95,385 88 253 82.000 0 15,027 0 0 0تهران 24

  0 0 88,205 78 367 22.000  0 161,662 88,205 65 555 22.000 0 49,772 0 0 0اردبیل 25

  0 0 23,590 17 907 12.000  0 76,000 23,590 12 591 12.000 0 0 0 0 0قم 26

  0 0 58,462 56 575 16.000  0 101,000 58,462 49 465 16.000 0 39,505 58,000 49,465 0قزوین 27

  0 0 104,615 109 545 15.000  0 107,750 104,615 103 225 15.000 0 15,831 0 2,355 0گلسدان 28

  0 0 61,538 48 813 15.000  0 98,500 61,538 47 754 15.000 0 5,000 13,809 5,815 0خراسان شمالی 29

 236,700 0 88,205 92 040 19.200 236,700 354,000 88,205 86 019 19.200 160 000 136,179 39,212 24,185 19,200خراسان جنوبی  30

  0 0 37,949 38 700 16.800  0 93,020 37,949 36 355 16.800 0 56,000 37,000 2,085 0البرز 31

 - - - - 33.000 0  - - - 33.000  - - - - 33 000ها  مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل 32 

 - - -  - 0  - - -  - 2.365.342 - - - - 2.262.379شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور 33 

 304,206 812,696 1,922,583 6,135,218 767,576 1,000,000 3,261,824 3,800,000 9.600.000 2,200,000 1,000,000 3,400,000 3,800,000 0 2,200,000 جمع 

شرقی و زن ان براسداس  آذربای ان هایو همچنین برداشت از حساب ادارات کل راه و شهرسازی اسدان ی اجرایی موضوع این بندهاهای سدادی و اسدانی وابسده و یا تابعه دسدگاه  توسو دسدگاهبعد یبه سال مال  1398نشده تا پایان سال   ناشی از اندقال وجوه مصرف«شدهمصرف مبلغ»و « یپرداخد مبلغ»* مغایرت بین سدون 
 باشد.آراء صادره دعاوی حقوقی و برداشت بابت مطالبات سازمان تأمین اجدماعی اسدان  می

 باشد.ها میو عدم پرداخت آن به شهرداریبعد  یبه سال مالهای کشور( ها و دهیاریاز سوی وزارت کشور )سازمان امور شهرداری ** مغایرت بین این دو سدون  ناشی از اندقال بخشی از منابع دریافدی



 

 قسمت دوم( -12)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ربو به تفکیک مبالغ پرداخدی های اجرایی ذیشده توسو دسدگاهعملکرد مبالغ مصرف

 :است( 7) مطابق جدول شمارهآسفالت   اجرای هایبابت خرید قیر مصرفی و هزینه

 

 مبالغ به میلیون ریال(مقادیر به تن/)         (7جدول شماره )

 نام استان/دستگاه اجرايي رديف

 وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی, توسعه و تجهیز مدارس کشور( های کشور(ها و دهیاریوزارت کشور )سازمان شهرداری بنیاد مسکن انقالب اسالمي وزارت راه و شهرسازی ها, مراتع و آبخیزداری کشور(وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگل
 مبلغ ساير  شدهقیر مصرف

 هایهزينه
 اجرای  

 آسفالت

 جمع

 مبلغ ساير  شدهقیر مصرف
 های هزينه

 اجرای 
 آسفالت

 جمع

 مبلغ ساير  شدهقیر مصرف
 هایهزينه

 اجرای  
 آسفالت

 جمع

 مبلغ ساير  شدهقیر مصرف
 ایههزينه

 اجرای 
 آسفالت 

 جمع

 مبلغ ساير  شدهقیر مصرف
 های هزينه

 اجرای
 آسفالت 

 جمع
 مبلغ مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار

 0 0 0 0 22,931 429 22,502 685 0 0 0 0 66,776 0 66,776 2,381 0 0 0 0 مرکزی 1
 17,000 12,750 4,250 137 151,830 151,830 0 0 179,500 179,500 0 0 221,000 0 221,000 6,927 0 0 0 0 گیالن 2
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,583 0 94,583 3,121 0 0 0 0 مازندران 3
 8,800 8,800 0 0 0 0 0 0 207,000 124,000 83,000 2,673 221,000 10,000 211,000 6,392 0 0 0 0 شرقیآذربای ان 4
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,568 0 126,568 4,021 0 0 0 0 غربیآذربای ان 5
 30,000 22,500 7,500 187 75,810 58,689 17,121 420 127,000 127,000 0 0 195,730 0 195,730 6,058 0 0 0 0 کرمانشاه 6
 37,874 37,874 0 0 51,963 51,963 0 0 256,000 256,000 0 0 340,774 235,000 105,774 3,111 0 0 0 0 خوزسدان 7
 80,000 80,000 0 0 4,620 4,620 0 0 51,000 51,000 0 0 402,510 0 402,510 13,350 0 0 0 0 فارس 8
 0 0 0 0 2,155 2,155 0 0 232,821 232,821 0 0 348,849 0 348,849 11,105 107,491 85,612 21,879 572 کرمان 9
 64,025 31,326 32,699 927 143,718 48,390 95,328 3,796 4,607 4,607 0 0 90,134 0 90,134 2,672 0 0 0 0 رضویخراسان 10
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276,786 0 276,786 8,108 37,814 0 37,814 1,000 اصفهان 11
 0 0 0 0 0 0 0 0 122,000 122,000 0 0 242,349 0 242,349 7,236 64,900 19,523 45,377 1,200 هرمزگان 12
 4,506 4,506 0 0 0 0 0 0 253,916 235,916 18,000 386 110,098 0 110,098 3,806 189,071 0 189,071 0 سیسدان و بلوچسدان 13
 0 0 0 0 17,039 8,477 8,562 255 0 0 0 0 129,000 0 129,000 3,954 0 0 0 0 کردسدان 14
 28,000 0 28,000 982 19,759 5,756 14,003 530 14,051 14,051 0 0 63,779 26,439 37,340 1,530 0 0 0 0 همدان 15
 10,000 10,000 0 0 44,854 13,945 30,909 909 44,000 44,000 0 0 147,819 0 147,819 4,656 175,300 70,471 104,829 3,580 ایالم 16
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,231 0 96,231 3,081 0 0 0 0 زن ان 17
 3,562 0 3,562 120 51,576 38,215 13,361 385 73,846 73,846 0 0 63,250 0 63,250 1,800 0 0 0 0 بخدیاری چهارمحال و 18
 1,239 1,239 0 0 2,479 0 2,479 76 96,000 96,000 0 0 92,173 0 92,173 2,821 0 0 0 0 کهگیلویه و بویراحمد 19
 0 0 0 0 28,809 0 28,809 891 40,000 40,000 0 0 36,757 0 36,757 650 0 0 0 0 سمنان 20
 0 0 0 0 3,651 3,651 0 0 0 0 0 0 36,785 36,785 0 0 0 0 0 0 یزد 21
 0 0 0 0 107,597 107,597 0 0 72,821 72,821 0 0 152,574 0 152,574 4,994 0 0 0 0 بوشهر 22
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,027 0 15,027 503 0 0 0 0 تهران 23
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,772 0 49,772 1,882 0 0 0 0 بیلارد 24
 0 0 0 0 49,465 49,465 0 0 58,000 58,000 0 0 39,505 373 39,132 1,211 0 0 0 0 قزوین 25
 0 0 0 0 2,355 0 2,355 110 0 0 0 0 15,831 0 15,831 500 0 0 0 0 گلسدان 26
 0 0 0 0 5,815 5,815 0 0 13,809 13,809 0 0 5,000 0 5,000 150 0 0 0 0 شمالیخراسان 27
 19,200 19,200 0 0 24,185 1,330 22,855 888 39,212 39,212 0 0 136,179 0 136,179 4,780 160,000 0 160,000 4,164 جنوبیخراسان 28
 0 0 0 0 2,085 0 2,085 30 37,000 37,000 0 0 56,000 0 56,000 2,073 0 0 0 0 البرز 29

هدا  مراتدع و آبخیدزداری    سازمان جنگدل  30
 - - - - - - - - - - - - - - - - 33,000 33,000 0 0 کشور

شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و  31
 - - - - - - - - - - - - 2,262,379 0 2,262,379 66,185 - - - - نقل کشور

 304,206 228,195 76,011 2,353 812,696 552,327 260,369 8,975 1,922,583 1,821,583 101,000 3,059 6,135,218 308,597 5,826,621 179,058 767,576 208,606 558,970 10,516 جمع

                     

بابت مصدادیق مصدرف     مندرج در جدول فوقشده مصرفها  مبالغ یبررسدر محدوده 

   ه است.ه نگردیدمندرج در حکم این بند بوده و مورد نقصی از این بابت مشاهد

اندد  مکلدف بدوده    هدا ریزی اسدانبراساس مفاد حکم این بند  سازمان مدیریت و برنامه

بده  کرد منابع موضوع این بندد  اقددام نمایندد.    نسبت به تدوین و ابالغ دسدورالعمل نحوه هزینه



 

 قسمت دوم( -13)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 هدا  ناسددا  سدایر  ریدزی سدازمان مددیریت و برنامده   (  8اسد ناء موارد مندرج در جدول شماره )

مبن  عد  رعايت مفیاد  (  8اند. موارد مندرج در جدول شدماره ) مذکور را تهیه نموده دسدورالعمل

 : حکم اي  بند است

 (8جدول شماره )
 عدم تهیه دستورالعمل نام استان رديف عدم تهیه دستورالعمل نام استان رديف
 و بویراحمدکهگیلویه   5خوزسدان 1

 قم  6کرمان 2

 ایالم  4 جنوبیخراسان  7و بلوچسدانسیسدان  3

    

 فیزیکدی  پیشرفت به توجه با رااسدانی مبالغ دریافدی  کل ها  اداراتدر محدوده بررسی

 .اندنموده هزینه خود هایطرح در اسدان  آن کاری فصل و اجراء دست در هایطرح

ماهده موضدوع ایدن بندد  بده      سده  هایوزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال گزارش

 و اسالمی شورای م لا «عمران» و «محاسبات و بودجه و برنامه»  «انرژی» هایکمیسیون

 است. کشور  اقدام نموده بودجه و برنامه سازمان

هدای  ها  مراتدع و آبخیدزداری کشدور(  گدزارش    وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگل

هدای   های تخصصی م لا شورای اسالمی طی نامده ونماهه این بند را به کمیسعملکرد سه

ارسال نموده است. شایان ذکدر    18/1/1399و  16/10/1398  13/8/1398  12/4/1398مورخ 

نیدز  « زایدی های جامع مقابله بدا بیابدان  تهیه و اجرای طرح»است  ارائه عملکرد مرتبو با طرح 

 زارش گردیده است.به سازمان برنامه و بودجه کشور  گ  ایصورت دورهبه

هدای مدورخ   های موضدوع ایدن بندد را طدی نامده     بنیاد مسکن انقالب اسالمی گزارش

ربو م لا شورای اسالمی و های ذیبه کمیسیون 22/2/1399و  21/11/1398  26/8/1398

امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روسدایی سازمان برنامه و بودجده کشدور  ارسدال    

 نموده است. 

بندد   نیگزارش عملکرد اهای کشور( ها و دهیاریوزارت کشور )سازمان امور شهرداری

ارسدال   ربدو یذ یبده مبداد   6/5/1399و  21/10/1398   30/7/1398مدورخ   یهانامه یطرا 

  اعدبدار  تخصی عدم  ه علتب اهه اول سالمسهگزارش ارسال  شایان ذکر است است.  نموده

 ان ام نپذیرفده است. 

  بده  24/6/1399گزارش عملکرد ایدن بندد را صدرفای طدی نامده مدورخ       نفت  وزارت

مبن  عد  رعايت مقاطع زمانی مقرر در مفیاد   کهح در قانون ارسال نموده های مصرّکمیسیون

 حکم اي  بند است. 

شایان ذکر است  وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی  توسعه و ت هیدز مددارس   

 اقددام ننمدوده   ربو ماهه موضوع این بند به مبادی ذیهای سهرشکشور( نسبت به ارسال گزا

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است. که

ربو گزارش عملکرد ایدن بندد را بده    های اجرایی ذیبا توجه به اینکه برخی از دسدگاه

م لا شدورای اسدالمی   « عمران»و « برنامه و بودجه و محاسبات»  «انرژی»های کمیسیون



 

 قسمت دوم( -14)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

اند  لذا کمیسیون برنامه و بودجده  ئه ننموده و یا نسبت به ارایه آن در موعد مقرر اقدام ننمودهارا

گزارش عملکرد این بند را به م لا  به تبع آنو محاسبات امکان تلفیق گزارشات را نداشده و 

 شورای اسالمی ارائه ننموده است.

 



 

 قسمت دوم( -15)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( ه)بند 

  *(1جزء )

هدای اجرایدی   ه سایر نیازها در اولویت است و دسددگاه تأمین قیر موضوع این بند نسبت ب

ربو مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر موردنیاز سایر امور پا از تأمین قیر موضوع این بند  ذی

 تحویل آنها شود. 

                                                                        
زء    حکم این ج21/7/1398مصوب  «کل کشور 1398( قانون بودجه سال 1تبصره )( ه)اصالح بند »* براساس قانون 

 به این بند اضافه شده است.(« 1جزء )»تحت عنوان 

 (ه)تفريغ بند 

 ( 1جزء )تفريغ 

 موردی حاکی از عدم رعایت مفاد حکم ایدن جدزء مشداهده نشدده    ها  یبررسدر محدوده 

   است.

 



 

 قسمت دوم( -16)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

 حدداقل  ماهانده  صدورت بده  تبصدره  ایدن  )ب( بندد  سدقف  در اسدت  مکلف نفت وزارت

 بشدکه  میلیدون  دو و سدنگین  خدام نفدت  بشدکه  میلیدون  دو سدبک   خامنفت بشکه میلیون دو

 درصدد  صدد  تسدویه  امکدان  بدا  مسددمر  و مدنظم  صدورت بده  را جندوبی  پدارس  گازی میعانات

 در انددرژی بددورس( صددادراتی) الملددلبددین( ریندد ) هچرخدد در ارزی یددا ریددالی( 100%)

 عملکددرد گددزارش و عرضدده بهددادار  اوراق و بددورس سددازمان مقددررات و قددوانین چهددارچوب

 .کند ارائه اسالمی شورای م لا انرژی کمیسیون به باریک ماهسه هر را بند این

 تفريغ بند )و( 

 نه ارائه شده است.و به صورت محرما باشدیم شدهیبندبند طبقه نیگزارش ا

 



 

 قسمت دوم( -17)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

 بده  مواد برخی الحاق قانون *(65)ماده  )ب( بند محل از پرورش و آموزش وزارت سهم

 و تدأمین  در خصدوص  4/12/1393مصدوب  ( 2)دولدت   مدالی  مقدررات  از بخشی تنظیم قانون

 تدأمین  روسدداها   مددارس  اولویدت  بدا  مددارس  سرمایشدی  و گرمایشدی  سامانه اسدانداردسازی

پن داه   بده ( 20%)درصدد   بیسدت  از ها هنرسدان و مدارس آموزشی کمک و آموزشی اتت هیز

 .یابدمی افزای  (50%درصد )

                                                                        
 :(2دولت ) ياز مقررات مال يبخش میمواد به قانون تنظ يقانون الحاق برخ* 

هر مدرمکعب گاز طبیعدی  ازای مصرف ذیل عالوه بر دریافت نرخ گاز  بهشده دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین (:65ماده )

داری کدل  عنوان عوارض از مشدرکان دریافت و به حساب خزانده ها را بهمصرفی به اسد نای خوراک پدروشیمی( بهای گاز 10%ده درصد )
 کشور واریز کند.

 ...الف: 

س روسداها  ( از منابع مذکور به تأمین و اسدانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدار20%بیست درصد )ب: 

ها در قالب ردیف مشخ  در قدوانین بودجده سدنواتی و بدا مبادلده موافقدنامده بدا        آموزشی مدارس و هنرسدانت هیزات آموزشی و کمک
 یابد.ت هیز مدارس کشور اخدصاص می ریزی کشور به سازمان نوسازی  توسعه وسازمان مدیریت و برنامه

 تفريغ بند )ز( 

  محدل  از پدرورش  و آمدوزش  وزارت سدهم براساس مفاد حکم این بند    1398در سال 

 یافده است.  افزای  (50%درصد )پن اه  به( 20%)درصد  بیست ازماده قانونی یادشده  )ب( بند

عملکرد سهم و مبلغ پرداخدی از محل منابع موردنظر در سال مذکور  به شدرح جددول   

 ( است:1شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(     
 

 (65)موضوع ماده ) عوارض دريافتي

 ((2) قانون الحاق برخي مواد مالي دولت 

 

 مبلغ 

 اختصاصقابل

 زشيافته به وزارت آمومبلغ اختصاص

 )سازمان  1398در سال و پرورش  

 نوسازی, توسعه و تجهیز مدارس کشور(

 به وزارتبابت   مبلغ پرداختي

 و پرورش )سازمان نوسازی, آموزش 

 بابت  و تجهیز مدارس کشور( توسعه

 درصد مبلغ (2( = )50%( × )1) (1)
 عملکرد 

 1398سال 

 بدهي

 1397سال 
 جمع 

17.070.221 8.535.110 6.200.000 36 6.200.000 556.715 6.756.715 
 

مبلغ دو هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و یکصد و ده میلیدون   ملی گاز ایرانشرکت 

( از سدهم وزارتخانده صددرالذکر را در    14%( ریال معادل چهارده درصد )2.335.110.000.000)

عايت مفاد حکم اي  بند مبن  عد  رداری کل کشور واریز ننموده که به حساب خزانه 1398سال 

 است.

مزبور مبلغ ش  هدزار و هفدصدد و پن داه و    شرکت   1398الزم به ذکر است  در سال 

( ریدال بده حسداب درآمددی     6.756.715.000.000ش  میلیارد و هفدصدد و پدانزده میلیدون )   

 داری کل کشور واریز نموده که مبلغ پانصد و پن اه و شد  میلیدارد و هفدصدد و پدانزده    خزانه

مربو  بده اجدرای بندد )ب( مداده      ( ریال آن بابت تسویه مطالبات556.715.000.000میلیون )



 

 قسمت دوم( -18)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  1397در سال  (2)دولت  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 65)

باشد. کل وجوه واریزی فوق به مبلغ ش  هزار و هفدصد و پن اه و ش  میلیارد و هفدصدد  می

قانونی موردنظر  از محدل   بند( ریال  در راسدای اجرای 6.756.715.000.000یلیون )و پانزده م

 زید توسدعه و ت ه   ی)سدازمان نوسداز  به وزارت آموزش و پرورش  530000 د 25ردیف مدفرقه 

 پرداخت شده است. مدارس کشور(



 

 قسمت دوم( -19)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ح(

 هدای حامدل  دریدایی   و زمیندی  مدرزی  هدای بازارچده  و منداطق  در اسدت  مکلف دولت

 عرضده  اندرژی  بدورس  قیمدت  بده  یدا  جدوار هدم  کشدورهای  قیمت به صادرات جهت را انرژی

 مقدررات  و قدوانین  وفدق  مدرزی  منداطق  در سداکن  مدردم  بده  اندرژی  هدای حامل عرضه کند؛

 بده  مربوطده   هدای دسددگاه  قدانونی  هدای سدهم  کسدر  از پا حاصله درآمد. بود خواهد جاری

 واریددز کشددور کددل داریخزاندده نددزد 210114 ردیددف موضددوع عمددومی درآمددد حسدداب

 . شودمی

 تفريغ بند )ح( 

 به صورت محرمانه ارائه شده است. و باشدیم شدهیبندبند طبقه نیگزارش ا



 

 قسمت دوم( -20)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ط(

 نفت ملی شرکت با شدهصالحیت تأیید داخلی تولید و اکدشاف هایشرکت قرارداد اصل

 نفت خرید قرارداد اصل و نفدی ایهفرآورده و گاز نفت  تولید و میادین توسعه برای ایران

 وثیقه عنوان به موصوف قراردادهای از حاصل عواید و هاشرکت این از ایران نفت ملی شرکت

 پذیرش قابل هابانک از مذکور هایشرکت دریافدی تسهیالت سود و اصل بازپرداخت تضمین و

 برای الزم تسهیالت و سازوکار عامل هایبانک و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک. است

 . کنندمی فراهم را بند این اجرای

 اخددذ مرحلدده در کدده نیددز را جدیددد پدروشددیمی و پاالیشددگاهی هددایطددرح حکددم ایددن

 . شودمی شامل هسدند ( فاینانا)خارجی  مالی تأمین

 تفريغ بند )ط( 

باندک  توسدو   17/2/1398طدی بخشدنامه مدورخ      مفاد حکم ایدن بندد   1398در سال 

 باندک های عامل ابالغ گردیده  لیکن اقددامی توسدو   به بانکوری اسالمی ایران مرکزی جمه

بند مزبور صدورت نپذیرفدده    اجرای برای الزم تسهیالت وجهت فراهم نمودن سازوکار  مذکور

 است. مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بندکه 

د هدای اکدشداف و تولیدد داخلدی تأیید     هدای شدرکت  شایان ذکر است  در اجرای طدرح 

 مدالی  تدأمین  اخدذ  مرحلده  درهای پاالیشگاهی و پدروشیمی جدید که شده و نیز طرحصالحیت

   از م وز این بند اسدفاده نشده است. هسدند( فاینانا)خارجی 

 



 

 قسمت دوم( -21)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ی(

 توسدعه  صدندوق  سدهم  کسر از پا و خزانه گردش از پا شودمی داده اجازه دولت به

 قطعدی  هایبدهی خال  از ریال( 400.000.000.000.000) میلیارد هزار چهارصد مبلغ تا ملی

 پایدان  تا مربو  مقررات چهارچوب در که خصوصی و تعاونی حقوقی  حقیقی  اشخاص به خود

 ایدن  به خامنفت تحویل محل از را قانون این تکالیف اجرای همچنین و شده ای اد 1397 سال

 تحدویلی   خدام نفت مقدار. کند تسویه ایمنطقه قیمت یا انرژی بورس قیمت براساس اشخاص

 . است تبصره این (ب) بند در شدهتعیین سقف بر مازاد

 تفريغ بند )ی( 

ايی  بنید فا ید    موضوع این بند اسدفاده ننموده  لدذا   سازوکار  دولت از 1398در سال 

 عملکرد است. 

 حقدوقی   حقیقدی   اشدخاص  به دولت قطعی هایبدهی خال   میزان شایان ذکر است

شده و در سامانه  ای اد 1397 سال پایان تا مربو  مقررات چهارچوب در که خصوصی و یتعاون

های مالی عمومی وزارت امور اقدصادی و دارایی )سماد( توسدو  ها و داراییمرکز مدیریت بدهی

 به شرح جدول زیر است: های اجرایی ثبت گردیده دسدگاه

 )مبالغ به میلیون ریال(      

 به اشخاص 1397تا پايان سال  دولت يقطع یهايخالص بده

 خصوصي 
 ها, دولتي )شرکت

 .(ها و ..بانک

 عمومي 

 غیردولتي
 تعاوني

 اشخاص

 خارجي  
 اوراق مالي 

 کسر مي شود

 ارقام دوبار منظورشده  
 جمع

2.105.222.800 1.798.562.947 1.188.561.313 73.126.225 88.599.501 674.953.234 (143.636.393) 5.786.389.644 

 



 

 قسمت دوم( -22)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ک(

 سیصدد  و هزاریک از را هاپدروشیمی به تحویلی سوخت قیمت است مکلف نفت وزارت

. دهد افزای  ریال( 2.600)ششصد  و هزار دو به مکعب مدر هر ازای به ریال( 1.320)بیست  و

 هدزار  پدانزده  سدقف  تدا  کشدور  کدل  داریخزانه نزد عمومی درآمد به واریز از پا حاصله منابع

 قانون این( 9)شماره  جدول 550000د22 ردیف محل از ریال( 15.000.000.000.000)میلیارد 

 .شودمی( 12)تبصره  )ج( بند موضوع بازنشسدگان حقوق سازیهمسان صرف

 تفريغ بند )ک( 

از طریق شرکت ملی گاز ایران قیمت  نفت وزارتدر راسدای اجرای مفاد حکم این بند  

 و سیصدد  و هدزار یکرا از ها اسد نای واحدهای یوتیلیدی آن ها بهپدروشیمی سوخت تحویلی به

ریدال در هدر مددر    ( 2.600)ششصدد   و هزار دو به مکعب مدر هر ازای به ریال( 1.320)بیست 

( ماده 14نامه اجرایی تبصره )آیین (2( ماده )1بر اساس تبصره ذیل بند )مکعب افزای  داده و 

درآمد  سهم افزای  را به عنوان کل کشور  منابع حاصل از این 1398سال واحده قانون بودجه 

 .وصول نموده استعمومی 

وزیدر نفدت  ندرخ سدوخت      28/10/1398شرکت ملی گاز ایران براساس دسدور مدورخ  

کنندگان برق  بخار و آب گرم( به شرح تحویلی به واحدهای یوتیلیدی صنایع پدروشیمی )عرضه

دون درنظر گرفدن افزای  تکلیفی موضوع مفاد حکم ایدن بندد  محاسدبه    ( را ب1جدول شماره )

 است. مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند کهنموده 

                                                                        
 کل کشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14تبصره )نامه اجرايي آيین: 

 (: ...2ماده)

 از هدا را ( قانون  قیمت سدوخت تحدویلی بده پدروشدیمی    1است به اسدناد بند )ک( تبصره ) مکلف نفت وزارتتبصره: 

منابع .دهدد  افدزای   ریدال ( 2.600)ششصدد   و هدزار  دو به مکعب مدر هر ازای به ریال( 1.320)بیست  و سیصد و هزاریک
شده هزینه شدود.  شود تا مطابق بند یادداری کل کشور واریز میخزانهن به فزای  توسو شرکت ملی گاز ایراحاصل از این ا

 باشد.( می14های )منابع( جدول تبصره )مبالغ واریزی توسو شرکت ملی گاز ایران عالوه بر مبالغ مندرج در دریافدی



 

 قسمت دوم( -23)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

واحدهای یوتیلیدی و میزان درآمدی که به علت عدم اجرای مفاد حکم این بند فهرست 

 (1)شماره به شرح جدول  در خصوص نرخ سوخت تحویلی به واحدهای مزبور  محقق نگردیده 

 :باشدمی

 )مبالغ به میلیون ریال(           (    1جدول شماره )  

 نام پتروشیمي رديف
 وصولمبلغ قابل

 مبلغ 
 شدهوصول

 مبلغ واريزی 
 به خزانه

  به مبلغ واريزی
 رديف درآمدی مربوط

 مقدار
 ( متر مکعب)

 به مبلغ افزايش نرخ
 ()ريال  هر متر مکعب یازا 

 ارزش

 1.941.491.650 رژی خلیج فارسانمبین 1
1.280 

2.485.109 0 0 0 
 0 0 0 2.215.814 1.731.104.827 ف ر 2
    1.007.428 787.052.895 دماوند  3

 0 0 0 5.708.351 ـ 4.459.649.372 جمع
 باشد.* پدروشیمی ف ر صرفای دارای واحد یوتیلیدی می

 

موضوع این بند توسو شرکت ملی  عملکرد منابع وصولی از محل افزای  نرخ سوخت

 ( است:2گاز ایران  به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(         (    2جدول شماره )  

 نام پتروشیميرديف
 مبلغ قابل وصـول

 مبلغ
 شدهوصول

 مبلغ واريزی
 به خزانه

 به مبلغ واريزی
 درآمدی رديف 

 مربوط 
 مقدار

 (متر مکعب)
 یازا به نرخمبلغ افزايش 

 )ريال( هر متر مکعب 
 جمع

 ارزش 

  سازمان منطقه ویژه اقدصادی   

بندر امام 
شیمیایی رازی  
فارابی   آبادان   قائدبصیر   
اصفهان   
م دمع آمونیاک 1.2800
م دمع پدروشیمی شیراز  
10535 218 162 تبریز 207 639 161 493 161 493 
شازند  
کود شیمیایی اوره لردگان  
کردسدان   لرسدان   ارومیه 

 )مبالغ به میلیون ریال(         (    2جدول شماره )  

 نام پتروشیميرديف
 مبلغ قابل وصـول

 مبلغ
 شدهوصول

 مبلغ واريزی
 به خزانه

 به مبلغ واريزی
 درآمدی رديف 

 مربوط 
 مقدار

 (متر مکعب)
 یازا به نرخمبلغ افزايش 

 )ريال( هر متر مکعب 
 جمع

 ارزش 

  مهاباد      باروق  
بیسدون  
کرمانشاه   پلیمر    ایالم 1.2800
خراسان 
 انرژی خلیج فارسمبین  
  دماوند   مدانول کاوه    بوشهر  

 0جمع
( 9.877.622.000.000به مبلغ نه هزار و هشدصد و هفداد و هفت میلیارد و ششصد و بیسدت و دو میلیدون )  « وصولقابل» مبلغ مغایرت* 

( ریدال  7.682.392.000.000به مبلغ هفت هزار و ششصد و هشداد و دو میلیارد و سیصد و ندود و دو میلیدون )  « شدهوصول»مبلغ  اریال ب
 .اندشدهوصول  1399که عمدتای در سال  باشدمی 1398سال  یهاحسابعدم وصول بخشی از صورت ناشی از

 

ها )مبالغ حاصل روشیمی  کل مبلغ وصولی حاصل از فروش سوخت به پد1398در سال 

ای درآمد شرکت ملی گداز ایدران ندزد    ( به حساب خزانهریال( 2.600)ششصد  و هزار دواز نرخ 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز شده است. در راسدای اجرای این بند  شرکت ملدی  

در    عملکدرد مندابع وصدولی موضدوع ایدن بندد      18/8/1398گاز ایران صرفای طی نامده مدورخ   

را جهت برداشت مبلغ مزبور و واریز آن بده حسداب ردیدف درآمدد      ماهه اول سال یادشدهش 

داری کل کشور اعالم نمدوده و اقددامی بابدت اعدالم عملکدرد مندابع       عمومی مربو   به خزانه

ماهه دوم سال  جهت برداشت وجده مدوردنظر و واریدز آن بده حسداب ردیدف       یادشده در ش 

 است. مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند کهداری کل کشور ننموده انهربو  به خزدرآمدی ذی



 

 قسمت دوم( -24)

 (1صره )تب                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 1398ماهده اول سدال   الزم به ذکر است  پا از اعالم وجوه مربو  به عملکرد شد  

داری کل کشور اقدامی جهت برداشت منابع موضوع این بند توسو شرکت ملی گاز ایران  خزانه

دی مربو  ننموده و در سدال یادشدده کدل وجدوه     وجوه مزبور و واریز آن به حساب ردیف درآم

ای درآمدی شرکت یادشدده  ها را از حساب خزانهوصولی مربو  به فروش سوخت به پدروشیمی

سازمان   به حساب پا از ان ام کسورات قانونی و بدون کسر منابع موضوع این بندبرداشت و 

 است. حکم اي  بند مبن  عد  رعايت مفاد که ها واریز نمودههدفمندسازی یارانه

 160107کل کشور  ذیل ردیف درآمددی   1398( قانون بودجه سال 5در جدول شماره )

  مبلدغ بیسدت هدزار میلیدارد     «اهد یمیبده پدروشد   یلیدرآمد حاصل از سدوخت تحدو  »با عنوان 

بده شدرح    مدذکور عملکرد مالی ردیدف  بینی گردیده است. ( ریال پی 20.000.000.000.000)

 است: (3جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان درآمد 

 وصولي طبق

 لیست خزانه  

 وصولي

 تفريغطبق  

 درصد

 تحقق طبق 

 4/38 7.682.392 0 20.000.000 اهیمیبه پدروش یلیدرآمد حاصل از سوخت تحو 160107

 

کدل کشدور  ذیددل ردیدف مدفرقدده      1398قددانون بودجده سددال   ( 9در جددول شدماره )  

سازی حقوق بازنشسدگان لشکری و کشوری موضدوع بندد   مدناسب»تحت عنوان  550000د22

( ریددال    40.000.000.000.000  مبلدغ چهدل هددزار میلیدارد )   «( قدانون بودجدده 12)ج( تبصدره ) 

ی بینی گردیده است. با توجه به عددم واریدز وجدوه موضدوع ایدن بندد بده ردیدف درآمدد         پی 

مفاد حکم اخنر اي    پرداخدی از محل این منابع در ردیف مذکور صورت نپذیرفده  لدذا  160107

 بند فا د عملکرد است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسمت دوم( -25)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2تبصره )

 ( الفبند )

 (1جزء )

 (2های دولدی موضوع جدزء )   واگذاری بنگاه1398شود در سال به دولت اجازه داده می

پدا از  را 1/3/1384قانون اساسی مصوب  *(44و چهارم ) های کلی اصل چهلبند )د( سیاست

 قید ان ام دهد و مصدارف مربدو  را از طر   یواگذار یمدقاض تیو اهل یاحرفه تیاحراز صالح

 قانون پرداخت کند.  نی( ا13جدول شماره )

                                                                        
 ( قانون اساسي:44های کلي اصل چهل و چهارم )* سیاست

 :هاى کلّى واگذارىبند )د(: سیاست
 درآمدهاى حاصل از واگذارى: . مصارف2

هدا و  دارى کل کشور واریز و در قالب برنامههاى دولدى به حساب خاصى نزد خزانهوجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاه
 شود:زیر مصرف مى ترتیب هاى مصوب بهبودجه
  اعى.اجدمتأمین هاى مسدضعف و محروم و تقویت. ای اد خوداتکایى براى خانواده1-2

 فراگیر ملى به منظور فقرزدایى.   هاىاز درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونی %30. اخدصاص 2-2

 یافده.کمدر توسعه . ای اد زیربناهاى اقدصادى با اولویت مناطق3-2
لددى بدا   هاى اقدصادى غیردوها و نوسازى و بهسازى بنگاهشده( براى تقویت تعاونی. اعطاى تسهیالت )وجوه اداره4-2

 یافده.هاى غیردولدى در توسعه مناطق کمدر توسعهگذارى بخ براى سرمایه هاى واگذارشده و نیزاولویت بنگاه
کمدر  منظور توسعه اقدصادى مناطقبه %49هاى غیردولدى تا سقف هاى دولدى با بخ . مشارکت شرکت5-2
 یافده.توسعه

 ها.سیاست ى با رعایت بند )الف( اینهاى دولدتمام شرکتهاى نیمه. تکمیل طرح6-2
 

 (2تفريغ تبصره )

 ( الفبند )تفريغ 

 (1تفريغ جزء )

بده شدرح جددول      310502و  310501های مالی عملکرد مالی ردیف واگذاری دارایی

 ( است:1شماره )

 ریال( میلیون)مبالغ به  (1جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان

 وصولي طبق

 لیست خزانه

 وصولي

 طبق تفريغ

 درصد

 تحقق

 173 628 924 42 628 924 42 000 800 24 های دولدیمنابع حاصل از واگذاری شرکت 310501

310502 
هدا و  الشرکه  اموال  دارایدی حاصل از واگذاری سهام  سهم منابع

سسددات و ؤهددای مدعلددق بدده دولددت و محقددوق مددالی و نیروگدداه
 های دولدی وابسده و تابعهشرکت

6 950 000 16 458 612 16 458 612 237 

 

های دارایی مدالی منددرج   های واگذاریشایان ذکر است  منابع واریزی به حساب ردیف

داری کل کشور مبنی بدر واریدز اقسدا     خزانه 3/10/1398ق  بر اساس نامه مورخ در جدول فو

و مندابع حاصدل از واگدذاری     310501های مدالی  های قبل به ردیف داراییهای سال واگذاری

مندابع حاصدل از واگدذاری    »با عنوان  310502های مالی سال جاری در ردیف واگذاری دارایی

سسدات و  ؤهای مدعلق به دولت و مها و حقوق مالی و نیروگاهراییالشرکه  اموال  داسهام  سهم

 درج شده است.  «های دولدی وابسده و تابعهشرکت

 :( است2شماره )جدول   به شرح 1398در سال شده ان ام های بنگاه واگذاریعملکرد 



 

 قسمت دوم( -26)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ن ریال()مبالغ به میلیو                                            (  2جدول شماره )

 عنوان بنگاه رديف
 ارزش 

 کارشناسي
 ثمن معامله 

 سود فروش اقساط( )با
 درصد سهام

 مبلغ و مبلغ آن  اخذ ثمن معاملهنحوه 
 * دريافتي

 مبلغ واريزی به 
 جمع سود فروش اقساطي اقساط نقد * حساب خزانه

 210 374 338 391 391,338 0 0 391.338 12/0 338 391 قیمت تابلو بورس پاالی  نفت اصفهان 1

 918 743 967 777 777,967 0 0 777.967 23/0 967 777 قیمت تابلو بورس پاالی  نفت بندرعباس 2
 563 249 985 260 260,985 0 0 260.985 15/0 985 260 قیمت تابلو بورس پاالی  نفت تبریز 3
 252 280 079 293 293,079 0 0 293.079 08/0 079 293 قیمت تابلو بورس پاالی  نفت تهران 4
 494 512 6 072 520 6 14,132,980 836 092 1 072 520 6 6.520.072 20 980 132 14 درصد 20قیمت تابلو فرابورس بعالوه  پاالی  نفت شیراز 5
 067 819 6 913 826 6 14,798,091 265 144 1 913 826 6 913 826 6 20 091 798 14 درصد 20قیمت تابلو فرابورس بعالوه  پاالی  نفت الوان 6

 906 970 463 984 984,463 0 0 463 984 01/1 463 984 قیمت تابلو بورس تولید و ت هیزات هپکو 7
03/0 761 15 قیمت تابلو بورس پدروشیمی امیرکبیر 8  15 761 0 0 15,761 15 761 15 071 
 131 493 091 516 516,091 0 0 091 516 04/0 091 516 قیمت تابلو بورس هلدین  صنایع پدروشیمی خلیج فارس 9

 16,458,612 16,586,669 32,170,755 2,237,101 13,346,985 16,586,669 - 32,170,755 جمع

 است. اوراق بهاداربورس  سهام در کسر کارمزد فروشعلت مغایرت بین مبلغ واریزی به خزانه و مبلغ دریافدی ناشی از * 

 

  یپداال  هدای شدرکت  یواگدذار  (  صرفای2مندرج در جدول شماره )از موارد واگذارشده 

 باشد. می ییجزصورت ها بهیواگذار یمابقبوده و  مدیریدی صورتبه رازیشنفت الوان و 

دسددورالعمل اجرایدی روش اندخداب    »الذکر  مشدمول  های فوقاحراز صالحیت شرکت

 بدا اسدت.  « هدا  مدیریدی در واگدذاری  ها )اسدراتژیک( و احراز و پای  اهلیتمشدریان راهبردی

 سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفده  قیاز طر مزبورهای شرکت یواگذار نکهیبه اتوجه 

توسو سازمان بورس و  ایصرف انیمدقاض هایتیصالح  شدهاشاره ییمطابق با دسدورالعمل اجرا

مکاتبدات و  در پاسد  بده   ر . سدازمان مدذکو  ردید گیقدرار مد    یمورد احدراز و پدا    اوراق بهادار

منظور اظهارنظر پیرامون رعایت حکدم  شده جهت اخذ مسدندات و مدارک بهان ام یهایریگیپ

اجدراء   لیمنظور تسهبه دیجد یمال یقانون توسعه ابزارها و نهادها (16)ماده  به اسدناد اب  مقنن

باشدد.  میمحرمانه  نایشدراطالعات م   اعالم نمودهیقانون اساس (44)اصل  یکل یهااستیس

مددارک احدراز     گزارش زمان تحریرمکرر تا  یها یریگیپمکاتبه و رغم یعل الزم به ذکر است 

مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جیز    که هگردیدن هیاراهای مارالذکر خریداران شرکت تیصالح

 است.

 د(( بندد ) 2) هدای دولددی موضدوع جدزء    مصارف مربدو  بده واگدذاری بنگداه    عملکرد 

قدانون   (13جددول شدماره )  کده در  ( قانون اساسدی  44های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست

 ( است:3کل کشور درج شده  به شرح جدول شماره ) 1398بودجه سال 

 



 

 قسمت دوم( -27)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

      (3جدول شماره )

 شرح رديف
  بندیشماره طبقه ( قانون بودجه13شماره )  اعتبار مندرج در جدول

 دستگاه/ محل
 رتأمین اعتبا 

 عنوان دستگاه
 محل تأمین اعتبار /

 داری کل کشورپرداختي بر اساس اعالم خزانه ( قانون بودجه9( و )8(, )7اعتبار مندرج در جداول )

 هایتملک دارايي ایهزينه
 ایسرمايه 

 هایتملک دارايي ایهزينه جمع
 ایسرمايه 

تملک دارايي 
 مالي

های تملک دارايي ایهزينه جمع
 ایهسرماي

تملک دارايي 
 مالي

 جمع

1 
های مسدضدعف  ای اد خود اتکایی برای خانواده

و محروم و تقویت تامین اجدماعی )موضوع بند 
 (29ماده  1

20 000 000 0 20 000 000 

1902005000
سازمان بهزیسدی

1.330.383001.330.3831.040743001.040743
1902022000116.874 00116.874 0 0 0 0 
1903034000 364.529 0 0 364.529 116.858 0 0 116.858 
 2,937,910 0 0 2,937,910 5,865,400 0 0 5,865,400 عشایر صندوق بیمه اجدماعی کشاورزان روسداییان و 152003

1902006000 
 کمیده امدادامام خمینی)ره (کمک

3.145.000 003.145.000 737.727 00737.727 
1903034000 4.621.200 004.621.200 204.653 00204.653 

1902012000   سازمان بیمه سالمت / برنامه پوش  بیمه پایده سدالمت
مددجویان شهری کمیده امداد امام خمینی)ره(

1-101000 قددانون اجددرای  29موضددوع مدداده بخشددی از اعدبددارات
8.000.0008.000.000 قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست

18,203,38608.000.00026,203,3868,177,891008,177,891 جمع

2 

( از درآمدددهای 30%اخدصدداص سددی درصددد ) 
های فراگیدر ملدی   حاصل از واگذاری به تعاونی
تسدهیالت بدرای    به منظور فقرزدایدی و ارایده  

 (29ماده  4ها )موضوع بند تقویت تعاونی

200 000 0 200 000 

154000 348,700 0 0 700 348 550,000 0 0 000 550 وزارت تعاون کارورفاه اجدماعی 

1-101000  قددانون اجددرای  29بخشددی از اعدبددارات موضددوع مدداده
0*00قانون اساسی 44های کلی اصل سیاست

550,00000550,000348,700348,700 معج

3 

اعطای تسهیالت وجوه اداره شده برای تقویدت  
تعدداونی هددا و نوسددازی بنگاههددای بخدد     

های واگذار اقدصادی غیر دولدی با اولویت بنگاه
شده و نیز برای سرمایه گدذاری بخد  هدای    
غیر دولدی در توسعه یمناطق کدر توسعه یافدده  

ماده  4انک تعاون )موضوع بند و تقویت منابع ب
29) 

500 000 5 100 000 5.600 000 

 458,680 444 920 0 0 444,920 0 680 458 رفاه اجدماعی و وزارت تعاون کار 1309001000
 0 رفاه اجدماعی و وزارت تعاون کار 154000

30.000.000 



30.000.000 

0 1 083 820 0 1,083,820 
 0 440.000 0 440.000 0 ت علمی و فناوری رئیا جمهورمعاون 101052
 0 107.300 0 107.300 0 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000
 00 946 000 0 946,000 0 رانیا یاسالم یراه آهن جمهور یشرکت سهام 280500
 00 1 000 000 0 1,000,000 0 کوچک عیصنا یگذارهیصندوق ضمانت سرما 295080
 00 2 042 200 0 2,042,200 0 وزارت صنعت معدن و ت ارت 155000
 00 1 773 800 0 1,773,800 0 یوزارت جهاد کشاورز 151000
 00 3 000 000 0 3,000,000 0 یشهر ینیشرکت بازآفر 286650

1-101000  قددانون اجددرای  29بخشددی از اعدبددارات موضددوع مدداده
0*00قانون اساسی 44سیاسدهای کلی اصل 

458,6802,543,120030,458,680444,92010,393,120010,838,040 جمع

     ای اد زیربناهای اقدصادی بدا اولویدت منداطق
(29ماده  3بند یافده موضوع )کمدر توسعه 

1-550000توسدعه خددمات و تکمیدل     -مان برنامه و بودجده کشدور   ساز
00ی و بحرانیازیرساخدهای مناطق کمدر توسعه یافده  حاشیه

550000-12  نهادریاست جمهوری500.0000 500.000500.0000 500.000

1-101000قددانون اجددرای  29ارات موضددوع مدداده بخشددی از اعدبدد
0*00قانون اساسی 44سیاسدهای کلی اصل

100,0001,700,00001,800,0000500.0000500.000 جمع

 
های غیردولدی تدا  های دولدی با بخ مشارکت
درصد بده منظدور توسدعه اقدصدادی      49سقف 
مداده   5یافده )موضوع بندد  کمدر توسعهمناطق
29)

1-101000  قددانون اجددرای  29بخشددی از اعدبددارات موضددوع مدداده
0*0 قانون اساسی (44)سیاسدهای کلی اصل 

       تکمیل طرح هدای نیمده تمدام شدرکت هدای
اجددرای  قددانون 29بخشددی از اعدبددارات موضددوع مدداده  1-101000((29)ماده 6دولدی )موضوع بند 

0*0 قانون اساسی 44سیاسدهای کلی اصل 

 
ایفای وظایف حاکمیدی دولدت در حدوزه هدای    

پیشرفده و پرخطدر )موضدوع   نوین با فن آوری
  (29 ماده 7بند 

1-101000  قددانون اجددرای  29بخشددی از اعدبددارات موضددوع مدداده
0*0 قانون اساسی 44سیاسدهای کلی اصل 

 
نیدروی انسدانی و   بازسازی سداخداری  تعددیل   

بدرای واگدذاری )موضدوع    هاآماده سازی بنگاه
(29ماده  8بند 

1-101000  قددانون اجددرای  29بخشددی از اعدبددارات موضددوع مدداده
0*0 قانون اساسی 44سیاسدهای کلی اصل 

21.550.00014.450.00036.000.000- - 19,312,06631,700,0008.000.000 59,012,0669,161,51110,742,1200 19,903,631 جمع کل
 توزیع ننموده است.را « قانون اساسی 44( قانون اجرای سیاست های کلی اصل 29اعدبارات موضوع ماده )»با عنوان 101000-01های مالی شماره ردیف واگذاری داراییاعدبار *سازمان برنامه و بودجه کشور 



 

 قسمت دوم( -28)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

هددای بدده دسدددگاه  (2اعدبددارات مندددرج در جدددول شددماره ) هددا یبررسدددر محدددوده 

و  ربو در قالدب موافقدنامده مدبادلده بدا سدازمان برنامده و بودجده کشدور پرداخدت         اجرایی ذی

 مصرف رسیده است.به اسد نا مورد زیر  به در راسدای موافقدنامه مذکور

یکصدد  میلیدارد و  مبلدغ شد      فداه اجدمداعی اسددان فدارس    راداره کل تعاون  کدار و  

( ریددال از وجددوه دریددافدی از محددل اعدبددارات    6.175.000.000و هفددداد و پددنج میلیددون )  

ذیدل   «هدا  یتعداون  یبرنامده توسدعه و توانمندسداز   »بدا عندوان    1309001000 شدماره  برنامده 

بده آن اداره  جدمداعی  رفداه ا تعداون  کدار و   (  کده توسدو وزارت   13جدول شدماره ) ( 3) ردیف

صددرف را ( قددانون محاسددبات عمددومی کشددور ابددالغ اعدبددار شددده 75کددل در اجددرای مدداده )

دسددمزد   ذهداب و  و ایداب کارمنددان   آمدوزش   هدای از قبیدل هزینده   خدود  جداری های  هزینه

مبین  عید  رعايیت مفیاد حکیم ايی  جیز         کده  به کارکنان خود نمدوده  قرادادی  نیروهای

  است.

 

 



 

 قسمت دوم( -29)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

 محدل  از غیردولددی  عمدومی  نهادهای و تعاونی و خصوصی هایبخ  به دولت یبده

 موارد اسد نای به دولدی هایشرکت و مؤسسات و دولت به مدعلق هایدارایی و اموال واگذاری

 قدانون  موضدوع  واگذاری مشمول و اساسی قانون( 83)سوم  و هشداد اصل در مندرج مصادیق

 بدا  25/3/1387 مصدوب  اساسدی  قدانون ( 44)چهدارم   وچهدل   اصدل  کلی هایسیاست اجرای

 .است پرداخت قابل قانون این( 18)شماره  جدول طریق از بعدی الحاقات و اصالحات

 (2تفريغ جزء )

بده شدرح جددول     310502و  310501های مدالی  عملکرد مالی ردیف واگذاری دارایی

 ( است:1شماره )

 ریال( میلیون)مبالغ به  (1جدول شماره )
 ارهشم
 بینيپیش عنوان بندیطبقه

 وصولي طبق
 لیست خزانه

 وصولي
 طبق تفريغ

 درصد
 تحقق

 173 628 924 42 628 924 42 000 800 24 منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولدی 310501

310502 
هدا و  الشرکه  اموال  دارایدی منابع حاصل از واگذاری سهام  سهم

سسددات و ؤه دولددت و مهددای مدعلددق بددحقددوق مددالی و نیروگدداه
 های دولدی وابسده و تابعهشرکت

6 950 000 16 458 612 16 458 612 237 

 

های دارایی مدالی منددرج   های واگذاریشایان ذکر است  منابع واریزی به حساب ردیف

داری کل کشور مبنی بدر واریدز اقسدا     خزانه 3/10/1398در جدول فوق  بر اساس نامه مورخ 

و مندابع حاصدل از واگدذاری     310501های مدالی  های قبل به ردیف داراییهای سال واگذاری

مندابع حاصدل از واگدذاری    »با عنوان  310502های مالی سال جاری در ردیف واگذاری دارایی

های مدعلق به دولت و مؤسسدات و  ها و حقوق مالی و نیروگاهالشرکه  اموال  داراییسهام  سهم

 درج شده است. « بعههای دولدی وابسده و تاشرکت

ها  موردی حاکی از فروش موارد اسد نای مندرج در جدزء  مشداهده   در محدوده بررسی

 نگردیده است.

نهصدد و  هدزار و   پدنج مبلغ   کل کشور 1398( قانون بودجه سال 18در جدول شماره )

( 2بده شدرح جددول شدماره )    ( ردیف 14در قالب )  ( ریال5.950.000.000.000میلیارد ) پن اه



 

 قسمت دوم( -30)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 است: بینی گردیدهپی 

 )مبالغ به میلیون ریال( ( 2جدول شماره )
 پرداختي اعتبار عنوان رديف
 0 000 500 مطالبات خانواده معظم شهدا  پاداش پایان خدمت و سایر مطالبات و دیون     1
 0 000 500 رسانی ای ارگران و بیمه عمر و شهداء منا قانون خدمات 2

 0 100.000 رسانی ای ارگران  ( قانون جامع خدمت38)موضوع تبصره ماده  3

 0 50.000 رزمندگان معسر )وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح(  4

 0 50.000 هزینه تحصیلی و آموزشی مصادیق ای ارگری   5

 0 100.000 های درمانی مصادیق ای ارگری  هزینه 6

 0 000 500 پرداخت مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان 7

 ( 23ای دارای م وز کمیسیون ماده )های سرمایههای تملک داراییاعدبار موضوع اجرای طرح 8
 60.000 000 500 (19( با اولویت مناطق محروم )موضوع جدول 2قانون الحاق موادی به قانون تنظیم)

 0 400.000 صندوق بازنشسدگی وزارت اطالعات 9

 0 300.000 )ره(ینیامام خم امداد دهیدولت به کم ونیپرداخت د 10

 0 350.000 ( قانون حمایت از صنعت برق2اجرای ماده ) 11

 0 350.000 ییو روسدا یآب شرب شهر یسازنهی( قانون توسعه و به5تعهدات موضوع بند )پ( ماده ) 12

 0 1.000.000 دیون صندوق بازنشسدگی فوالد   13

 0 1.250.000 ایران به سازمان تأمین اجدماعی نیروهای مسلح  تأدیه بدهی نیروی اندظامی جمهوری اسالمی 14

 60.000 5.950.000 جمع
 

الدذکر  نسدبت بده    ( جددول فدوق  8صرفای از محل ردیف )سازمان برنامه و بودجه کشور 

بدا عندوان    101000-2 یمدال  یهدا یدی تملدک دارا  فید از محدل اعدبدارات رد  اخدصاص اعدبار 

مدعلدق   یهاروگاهیو ن یق مالوها و حقییالشرکه اموال دارماعدبارت موضوع فروش سهام سه»

شدرکت مادرتخصصدی سداخت و    بده   «وابسده و تابعده  یدولد یها سسات و شرکتؤدولت و م

 است:نموده ( 3شرح جدول شماره )به   توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 دستگاه اجرايي

 بندیطبقه  شماره

 طرح / برنامه

 عنوان

 طرح / برنامه
 حوالجات تخصیص اعتبار

 دريافتي از محل 

 اعتبارات تخصیص يافته

  يمانده انتقال

 به سال بعد

 تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورشرکت مادر 282300
 0 0 50.000 50.000 50.000 (ابت مطالبات شرکت آرای  شهری تهرانی)باصلخرامه به راه  - رازیش یمحور فرع لیتبد 1303016285

 10.000 10.000 0 10.000 20.000 کوهن ان -اکبرآباد -محور کوار سازیبه 1303016259

         

اعدبدار طدرح    شرکت مادرتخصصی ساخت و توسدعه زیربناهدای حمدل و نقدل کشدور     

زدهمین جلسده سدداد ملدی مددیریت کروندا مدورخ       را به اسددناد مصدوبات پدان    1303016259

را بده اداره کدل    1303016285  به سال مالی بعد مندقدل نمدوده و اعدبدار طدرح     24/1/1399

 بده شدرح جددول     آنعملکدرد  ای اسدان فارس ابدالغ نمدوده کده    راهداری و حمل و نقل جاده

 ( است:4شماره )

 ریال( میلیون)مبالغ به  (4جدول شماره )

 شماره
 بندیقهطب

 عنوان 
 دستگاه اجرايي 

 مبلغ پرداختي مبلغ بدهي شرح بدهي
مبلغ بدهي 

 شده تا تسويه
 1398پايان سال 

 مانده بدهي

153058 
 اداره کل راه و

 شهرسازی اسدان فارس
 لیتبدطرح بابت  مانکاریپ به یبده

 21.800 50.000 50.000 71.800 یخرامه به راه اصل-رازیش یمحور فرع

 

  اعدبار ابالغی )اسناد خزانده اسدالمی( فدوق را    اسدان فارس یکل راه و شهرسازاداره 

 نموده است.ی خرامه به راه اصل-رازیش یمحور فرع لیتبدطرح  یاز بده یپرداخت بخش صرف



 

 قسمت دوم( -31)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( ببند )

مواد  یقانون الحاق برخ *(4ماده ) مشمول حکم 8139واگذاری در سال های درحالشرکت

 باشند.می( 2) دولت یاز مقررات مال یبخش یمبه قانون تنظ

 ( ببند )تفريغ 

کدل کشدور    1398واگذاری در قانون بودجه سال ( شرکت درحال29)بیست و نه تعداد 

 است.بینی شده الحساب پی که برای آنها سود سهام و یا مالیات علیدرج شده 

(  1ول شدماره ) های مذکور به اسد ناء موارد مندرج در جدها  شرکتدر محدوده بررسی

شدده در قدانون بودجده    بینیالحساب پی الحساب و مالیات علینسبت به واریز سود سهام علی

الحساب و سود که مالیات علیواگذاری درحالهای اطالعات شرکت اند.سال مذکور اقدام نموده

ر قدانون  شدده د بیندی واریز ننموده یا کمدر از مبلغ پدی  حسب مورد الحساب خود را سهام علی

 ( است:1اند به شرح جدول شماره )واریز نموده 1398بودجه سال 

 )مبالغ به میلیون ریال(      (1جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 نام شرکت بندیطبقه
 نشدهلغ واريزمانده مب جمع  نهاشده توسط خزبرداشت تهاترشده با اضافه واريزی سال قبل واريزشده به حساب خزانه شده طبق قانونبینيپیش

 سود سهام
 الحسابعلي 

 مالیات 
 الحسابعلي

 سود سهام
 الحسابعلي 

 مالیات 
 الحسابعلي

 سود سهام
 الحسابعلي 

 مالیات 
 الحسابعلي

 سود سهام
 الحسابعلي 

 مالیات 
 الحسابعلي

 سود سهام
 الحسابعلي 

 مالیات 
 الحسابعلي

 سود سهام
 الحسابعلي 

 مالیات 
 الحسابعلي

 723 147 0 0 295,446 0 0 0 675 268 0 771 26 723 147 446 295 نیکو *–شرکت سهامی بازرگانی نقت ایران  220790 1
 0 944 370 8 4,333,972 297,000 702 345 1 000 297 0 0 270 988 2 0 972 333 4 944 667 8 )ره( شازند خمینیپاالی  نفت امام 292440 2
 88 0 0 175 0 0 0 175 0 0 88 175 صنایع پاالی  نفت * شرکت توسعه 293460 3

  

 :(2) دولت ياز مقررات مال يبخش میمواد به قانون تنظ ي* قانون الحاق برخ
 یبدرا  کشور در بودجه کل ها کهبانکو  یکشور تخدما تیریقانون مد( 5)موضوع ماده  یدولد یهاشرکت هیکل (:4) ماده
صدورت  بده  بودجده مصدوب   الحسداب یو سدود سدهام علد    الحسداب یعلد  تایمال زیموظف به وار شودیم ینیبی پ ژهیآنها سود و

دولدت   سدهام  و سدود  تاید مال زید عدم وار تدر صور شودیکل کشور اجازه داده م یدار. به خزانهباشندیدر هر ماه م مدوازدهیک
 یکوسو هر ت (کشورمالیاتی م سازمان امور الراساس اعب)افزوده شبر ارز تایو مال ض  عوارمدوازدهیکو  الحسابیعل تصوربه

سدهام را بده حسداب     سدود  و تاید کل کشور برداشت و مال یدارحساب آنها نزد خزانه یها  از موجودکو بان یدولد یهااز شرکت
 زید د وارکشدور حسدب مدور    توزار ز وجوه به ندام تمرکو حساب  هاشهرداری یهارا به حساب ضکشور و عوار یعموم یدرآمدها

 یهاان ام خواهد شد. شرکت یعموم و مصوب م مع شدهیحسابرس یمال یهاتصور یدولت بر مبنا عیحساب قط هیسوت. دینما
 زانید ناسب متاست  به  یردولدیغ خ به ب لقعمد از سهام آنها یکه قسمد یکشور تمادخ تیریقانون مد( 5)موضوع ماده  یدولد

حکام مربو  و مقرر در قانون ه تابع اادشدی. وصول مبالغ باشندینم مواد نیوجوه موضوع امشمول پرداخت   یردولدیغ خ سهام ب
 .است آنی دعب تحاو اصال 1366مصوب سال  یممسدق هایمالیات

 
 
 



 

 قسمت دوم( -32)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

 )مبالغ به میلیون ریال(      (1جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 نام شرکت

 نشدهمانده مبلغ واريز جمع  نهاشده توسط خزبرداشت تهاترشده با اضافه واريزی سال قبل ب خزانهواريزشده به حسا شده طبق قانونبینيپیش
 سود سهام

 الحسابعلي 
 مالیات 

 الحسابعلي
 سود سهام

 الحسابعلي 
 مالیات 

 الحسابعلي
 سود سهام

 الحسابعلي 
 مالیات 

 الحسابعلي
 سود سهام

 الحسابعلي 
 مالیات 

 الحسابعلي
 سهام سود

 الحسابعلي 
 مالیات 

 الحسابعلي
 سود سهام

 الحسابعلي 
 مالیات 

 الحسابعلي
 500 67 000 45 0 90,000 0 000 90 0 0 0 0 500 67 000 135 * پدروپارس 294770 4
 350 0 150 730 0 730 0 0 150 0 500 730 شرکت توسعه گردشگری ایران ** 295260 5
و یا نداشدن حساب  حساب موجودی عدم عللی از جمله به موردنظر  هایشرکت درخصوص مذکور داریخزانه لیکن نموده  اقدام کشور کلداریخزانه به  اندتکلیف خود را ان ام نداده که هاییور مالیاتی نسبت به معرفی شرکتسازمان ام  شایان ذکر است* 

 است. نگردیدهآنها برداشت از حساب  به موفق ای خزانه
 .است نمودهبه حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز  10/6/1399در تاری   1398بدهی مالیاتی سال   کت توسعه گردشگری ایرانشر** 
 

( قدانون الحداق برخدی مدواد بده      4رغم عدم رعایت حکم ماده )شایان ذکر است  علی 

( 1ل شدماره ) هایی که مطدابق جددو  در شرکت  (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

به عللی از جمله عدم موجدودی   داری کل کشورباشند  خزانهدارای بدهی )مبلغ واریزنشده( می

در راسدای اجرای م دوز مداده یادشدده     ای های مزبور و یا نداشدن حساب خزانهحساب شرکت

ه اقدامی ان دام ندداد    مبنی بر برداشت مالیات و سود سهام سهم دولت از موجودی حساب آنها

 است.

واگذاری نسبت به درحالی ها(  سایر شرکت2به اسد ناء موارد مندرج در جدول شماره )

هایی اند. اطالعات مربو  به شرکتشده اقدام نمودهبینیماهانه سود سهام و مالیات پی  واریز

 ( است:2اند به شرح جدول شماره )که پرداخت خود را در موعد مقرر ان ام نداده

   (2) جدول شماره

 نام شرکت رديف
 عدم واريز ماهانه

 مالیات سود سهام

   * المللی جمهوری اسالمی ایرانهای بینسهامی نمایشگاه 1
 *   مادرتخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 2
   * ملی صادرات گاز ایران 3

   (2) جدول شماره

 نام شرکت رديف
 عدم واريز ماهانه

 مالیات سود سهام

   * نیکو -سهامی بازرگانی نفت ایران  4
 * * توسعه گردشگری ایران 5
 * * توسعه ایرانگردی و جهانگردی 6
 * * ( 10غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 7
   * (8غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 8
   * تولید نیروی برق سهند 9
 * * تولید نیروی برق آذربای ان 10
   * (1غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 11
 * * پدروپارس 12
 * * (11ه )غله و خدمات بازرگانی منطق 13

 * * تولید نیروی برق زاهدان 14

 * * (3غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 15

 * * (9غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 16

   * کشاورزی و دامپروری سفیدرود 17
 * * (2غله و خذمات بازرگانی منطقه) 18

 * *  )ره( شازندخمینیپاالی  نفت امام 19

 * * (6انی منطقه )غله و خدمات بازرگ 20

 * * تولید نیروی برق بندرعباس 21

 * * تولید نیروی برق یزد 22

 *  نفت    یپاال عیشرکت توسعه صنا 23
 

 ت.مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند اس  (2( و)1)ول اموارد مندرج در جد



 

 قسمت دوم( -33)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (جبند )

ی کده سدهم   هاید را در شرکتداری کل کشور( مکلف است سود سهام خوخزانهدولت )

جددول   130108( است  وصدول و بده ردیدف شدماره     50%دولت در آنها کمدر از پن اه درصد )

 ( این قانون واریز کند.5شماره )

ی و میدزان سدهام   داری کل کشور( مکلف است سود و زیان  سدود دریدافد  خزانهدولت )

لت منعکا و عملکرد مالی دوهای در گزارش ها را به تفکیک هر شرکت دولت در این شرکت

 رسانی کند.روزبه

 ( جتفريغ بند )

( شدرکت   399سازی  سهم دولت در سیصد و نود و نه )مطابق اعالم سازمان خصوصی

 ( است: 1باشد که وضعیت آنها به شرح جدول شماره )( می50%کمدر از پن اه درصد )

  (1جدول شماره )
 تعداد 

 هایشرکت
 دهزيان 

 تعداد 
 های شرکت

 ملکرد *فاقد ع

 های سوددهتعداد شرکت
 عدم دارای مصوبه تقسیم سود

 عدم واريز سود واريز سود به حساب شرکت مادرتخصصي واريز به حساب خزانه  تقسیم سود
98 219 24 19 6 33 

 ورشکسده  منحل  عدم تشکیل م مع عمومی و مدوقف هسدند. هایی که در جریان انحالل  در حال تصفیه * شرکت
 

 : اندسود نموده میاقدام به تقس  (2مندرج در جدول شماره ) یهاشرکت یم امع عموم

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )

 عنوان شرکت رديف 
 درصد

 سهم دولت 
 شده سود تقسیم

 سهم دولت
 007 515 20 پاالی  نفت شیراز 1
 000 692 4 20 پاالی  نفت بندرعباس 2
 540 83 86/8 بیمه البرز 3
 415 933 4 77/19 شرکت مخابرات 4
 000 200 3 20 پاالی  نفت اصفهان 5
 000 440 1 20 پاالی  نفت تهران 6
 421 864 1 20 پاالی  نفت تبریز 7
 393 674 20 شرکت پاالی  نفت کرمانشاه 8
 632 411 20 شرکت پاالی  نفت الوان 9
 479 246 6 96/18 صنایع پدروشیمی خلیج فارس 10
 0.221 96/0 پدروشیمی جم 11
 800 0025/0 پدروشیمی مارون 12
 0.016 0001/0 آورانپدروشیمی فن 13
 434 113 20 پدروشیمی دماوند 14
 602 97 40 ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 15
 672 3 50 تعمیرات نیروگاهی ایران 16
 45 40 مدیریت تولید برق بع ت 17
 15 49 لید نیروی برق ریمدیریت تو 18
 59 40 مدیریت تولید نیروی برق نیروگاه زرند 19
 84 40 مدیریت تولید نیروی برق اسدان سیسدان و بلوچسدان 20
 385 49 شرکت مدیریت تولید نیروی برق رجایی 21
 11 40 مدیریت تولید نیروی برق نیروگاه طرشت 22
 702 40 مدیریت تولید برق لوشان )شهید بهشدی( 23
 432 25 گوشت یزد 24
 258 40 مدیریت تولید برق شازند 25



 

 قسمت دوم( -34)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )

 عنوان شرکت رديف 
 درصد

 سهم دولت 
 شده سود تقسیم

 سهم دولت
 3 40 مدیریت تولید برق اصفهان 26
 000 50 99/49 مهندسین مشاور مهاب قدس 27
 000 225 99/49 گذاری صنایع برق و آب )صبا(سرمایه 28
 12000 40 فوالد کار سیسدم اسفراین 30
 10000 40 نوینپیمانکاری عمومی گسدرش انرژی  31
 131 707 6 17 شرکت فوالد مبارکه 32
 921 409 1 05/12 شرکت ملی صنایع ما ایران 33
 972 1/23 شرکت نوین الکدرود اردکان 34
 000 200 2 40 شرکت صنعدی و معدنی اپال پارسیان سنگان 35
 129 46/8 شرکت فوالد مکران چابهار 36
 000 84 35 شرکت فوالد سپیددشت چهارمحال 37
 000 28 35 شرکت صنعت فوالد شادگان 38
 250 212 15 شرکت پارس فوالد سبزوار 39
 500 38 35 شرکت فوالد غدیر نیریز 40
 145 40 شرکت توسعه معادن وصنایع معدنی کردسدان 41
 892 14 03/49 شرکت فنی مهندسی فوالد پایا 42
 MMTE 49 49 000شرکت  43
 150 3 5/0 جنوب کی  شرکت فوالد کاوه 44
 453 10 صندوق پنبه ایران  45
 360 1 9 سازمان انرژی اتمی)شرکت دربید( 46
 241 9 32 شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب 47
 022 96 20 توسعه نیشکر و صنایع جانبی 48
 124 40 مدیریت تولید نیروی برق یزد 49
 241 1 5/22 پردیا -شرکت آزادراه تهران 50

 35.431.920 جمع
 

و  28/2/1398هدای مدورخ   طدی نامده  ( اداره کل خزانه) وزارت امور اقدصادی و دارایی

های مشمول حکم این بند  اجرای این بند را مورد تأکید قدرار  ها و بانکبه شرکت 23/6/1398

ه  یک نسخه از شدداده و از آنها درخواست نموده ضمن واریز سود سهم دولت به حساب معرفی

عمومی و مسدندات واریز وجوه را جهت اعمال حسداب   جلسه م معهای مالی و صورت صورت

به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند. با توجه به اینکه مشمولین موضوع این بند فاقد حساب 

 ( قانون محاسدبات عمدومی کشدور   48کل کشور در اجرای ماده )داریباشند  خزانهای میخزانه

داری کدل کشدور   های که نسبت به واریز سود سهم دولت به حساب مربو  ندزد خزانده  شرکت

اند را به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی نموده که در اجرای قدوانین و مقدررات    اقدام ننموده

 مربو   اقدامات الزم صورت گیرد.

 دولدی سهم اب هایشرکت سهام سود»با عنوان  130108ردیف درآمدی مالی عملکرد 

 ( است:3به شرح جدول شماره )  «درصد پن اه از کمدر

 ریال( میلیون)مبالغ به  (3جدول شماره )
 شماره

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان درآمد

 وصولي طبق

 لیست خزانه
 وصولي

 طبق تفريغ
 درصد 
 تحقق

 299 572 967 14 878 177 15 5.000.000 های با سهم دولدی کمدر از پن اه درصدسود سهام شرکت 130108

 

ناشدی از    «وصدولی طبدق لیسدت خزانده    »و  «وصولی طبق تفریغ»علت مغایرت بین 

 مشخ  است.نا هایواریزی

حسداب  موضوع این بند که نسبت به واریز سود سدهم دولدت بده     یهافهرست شرکت

 :است( 4)به شرح جدول شماره  اند اقدام نموده (130108داری کل کشور )ردیف درآمدی خزانه

 ریال( میلیون)مبالغ به    (4جدول شماره )

 درصد عنوان شرکترديف 
سهم دولت

 شدهسود تقسیم
سهم دولت 

 سود 
دريافتي دولت

 مبلغ واريزی 
به خزانه

1پاالی  نفت شیراز20
2پاالی  نفت بندرعباس20
3البرز بیمه86/8
4شرکت مخابرات77/19
5پاالی  نفت اصفهان20
6پاالی  نفت تهران20
7پاالی  نفت تبریز20
8ی  نفت کرمانشاهشرکت پاال20



 

 قسمت دوم( -35)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ریال( میلیون)مبالغ به    (4جدول شماره )

 درصد عنوان شرکترديف 
سهم دولت

 شدهسود تقسیم
سهم دولت 

 سود 
دريافتي دولت

 مبلغ واريزی 
به خزانه

9شرکت پاالی  نفت الوان20
10ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس40
11تعمیرات نیروگاهی ایران50
12مدیریت تولید برق بع ت40
13د نیروی برق ریمدیریت تولی49
14مدیریت تولید نیروی برق نیروگاه زرند40
15مدیریت تولید نیروی برق اسدان سیسدان و بلوچسدان40
16شرکت مدیریت تولید نیروی برق رجایی49
17مدیریت تولید نیروی برق نیروگاه طرشت40
18ت تولید برق لوشان )شهید بهشدی(مدیری40
19گوشت یزد25
2040 مدیریت تولید برق شازند
2140 مدیریت تولید برق اصفهان
22مهندسین مشاور مهاب قدس99/49
23)سرمایه گذاری صنایع برق و آب )صبا99/49
24)سازمان انرژی اتمی)شرکت دربید9 

 جمع 
 

به حساب شرکت مدادر   راسهم دولت  تمام یا بخشی از سود که ییهاشرکتفهرست 

 :است( 5به شرح جدول شماره )اند  مربو  واریز نمودهتخصصی 

 (5جدول شماره )

 
مبالغ به میلیون ریال()  

 عنوان شرکت رديف
 درصد 

 سهم دولت
 شدهسود تقسیم

 سهم دولت 
 سود دريافتي 

 های مادرتخصصيشرکت
 2.000.000 479 246 6 96/18 صنایع پدروشیمی خلیج فارس 1
 434 113 434 113 20 پدروشیمی دماوند 2
 12.000 12.000 40 فوالد کار سیسدم اسفراین 3
 10.000 10.000 40 ری عمومی گسدرش انرژی نوینپیمانکا 4
 131 707 6 131 707 6 17 شرکت فوالد مبارکه 5
 921 409 1 921 409 1 05/12 شرکت ملی صنایع ما ایران 6
 972 972 1/23 شرکت نوین الکدرود اردکان 7
 000 200 2 000 200 2 40 شرکت صنعدی و معدنی اپال پارسیان سنگان 8

 (5جدول شماره )

 
مبالغ به میلیون ریال()  

 عنوان شرکت رديف
 درصد 

 سهم دولت
 شدهسود تقسیم

 سهم دولت 
 سود دريافتي 

 های مادرتخصصيشرکت
 129 129 46/8 د مکران چابهارشرکت فوال 9
 000 84 000 84 35 شرکت فوالد سپیددشت چهارمحال 10
 000 28 000 28 35 شرکت صنعت فوالد شادگان 11
 250 212 250 212 15 شرکت پارس فوالد سبزوار 12
 500 38 500 38 35 شرکت فوالد غدیر نیریز 13
 145 145 40 صنایع معدنی کردسدان شرکت توسعه معادن و 14
 892 14 892 14 03/49 شرکت فنی مهندسی فوالد پایا 15
 MMTE 49 49 000 49 000شرکت  16
 150 3 150 3 5/0 شرکت فوالد کاوه جنوب کی  17
 124 124 40 مدیریت تولید نیروی برق یزد 18
 241 1 241 1 5/22 آزادراه تهران پردیا 19

 12.884.889 17.131.368 جمع 

 

 حکم اي  بند است.  مفاد مبن  عد  رعايت  فوقندرج در جدول مموارد 

های توسدعه  ( قانون احکام دائمی برنامه60( ماده )1به اسدناد تبصره )شایان ذکر است  

هدای حمایدت از توسدعه بخد  کشداورزی در      سود حاصل از سهام دولت در صدندوق »کشور  

( برای افدزای   2) ز مقررات مالی دولت( قانون تنظیم بخشی ا28راسدای تحقق بند )ج( ماده )

های مذکور باید سود سهم صندوق«. شودهای مذکور منظور میسهم سرمایه دولت در صندوق

دولت را پا از تصویب در م امع عمومی سالیانه به عنوان افزای  سرمایه سهم دولت منظور 

  نمایند.

بندد را بده حسداب     ایدن  موضدوع رغم تقسیم سود  سدود  که علی ییهافهرست شرکت

  :است( 6به شرح جدول شماره )اند  داری کل کشور واریز ننمودهخزانه

 



 

 قسمت دوم( -36)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (6جدول شماره )

 عنوان شرکت رديف 
 درصد سهم

 دولت
 شده سود تقسیم

 سهم دولت
 0.221 96/0 پدروشیمی جم 1
 800 0025/0 پدروشیمی مارون 2
 0.016 0001/0 آورانپدروشیمی فن 3
 453 10 صندوق پنبه ایران 4
 241 9 32 شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب 5
 022 96 20 توسعه نیشکر و صنایع جانبی 6

 106,516 جمع 
 

  مبن  عد  رعايت حکم اي  بند است.موارد مندرج در جدول فوق  

هدای  یر این بند  در گزارشداری کل کشور در اجرای قسمت اخشایان ذکر است  خزانه

عملکرد مالی دولت صرفای سرجمع مبلغ وصولی ردیف درآمدی موضوع این بندد را بددون ذکدر    

 مبن  عد  رعايت حکم اي  بند است.  گذار اعالم نموده کهجزئیات مدنظر قانون

 

 



 

 قسمت دوم( -37)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

( 44)چهدارم   و چهدل  اصل کلی هایسیاست اجرای قانون رعایت با است مکلف دولت

 و کندد  واگدذار  1398 سدال  پایدان  تا را البرز بیمه شرکت در خود سهام باقیمانده اساسی  قانون

 داریخزانده  ندزد  قدانون  این( 5)شماره  جدول 310801 عمومی درآمد ردیف به را حاصل منابع

 از ریدال ( 756.000.000.000)میلیدارد   شد   و پن اه و هفدصد سقف تا و کند واریز کشور کل

 شدرکت  سدرمایه  افدزای   صدرف  قدانون  ایدن ( 8)شماره  جدول 101000 ردیف( 3)بند  محل

 .کند ایران بیمه سهامی

 تفريغ بند )د( 

سهام دولت در شرکت بیمه البرز تعداد ششصد و نود و سه میلیون و  ها  بر اساس بررسی

 ( سهم معادل هفده و سی و چهار صددم درصدد  000 668 693ششصد و شصت و هشت هزار )

 .باشد( سهام شرکت مذکور می%17/34)

( مرحله اتخاذ تصمیم برای واگذاری سهام دولت در شرکت 3ت واگذاری پا از سه )أهی

 1398که من ر به فروش سهام مذکور نگردید  در سال  1397و  1396های بیمه البرز در سال

تعیدین   بده شدرح زیدر   را  مزبدور طی دو مرحله شرایو عرضه و واگذاری سهام شرکت بیمه نیز 

 .نموده است

مقدرر    ت واگدذاری هیدأ  4/3/1398مدورخ  جلسده  ( صورت2به موجب بند )  در نوبت اول

به صورت بلوکی از طریق بدورس عرضده و     مانده دولت در شرکت بیمه البرزگردید سهام باقی

 یادشدده سهام شرکت  22/4/1398سازی در تاری  گردد. بر این اساس سازمان خصوصی واگذار

( نقد و قیمت پایه براساس قیمت تابلو بورس در 100%طریق بورس با شرایو صد درصد )را از 

بده  ( 20%روز عرضه )معادل قیمت بسده شدن تابلو در روز قبل عرضه( به اضافه بیست درصد )

ریال برای هر سهم کمدر نباشدد    (581 1شر  آنکه از مبلغ یک هزار و پانصد و هشداد و یک )

 . نگردیداقدامات مذکور من ر به فروش سهام   دلیل عدم وجود مدقاضی که به عرضه نموده

مقدرر    ت واگدذاری أهی 23/10/1398جلسه مورخ ( صورت1به موجب بند )  در نوبت دوم



 

 قسمت دوم( -38)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

به صورت بلوکی از طریق بدورس عرضده و    بیمه البرز مانده دولت در شرکت گردید سهام باقی

 مزبدور سهام شرکت  14/12/1398سازی در تاری  واگذار گردد. بر این اساس سازمان خصوصی

( 20( نقد طی مهلدت بیسدت )  30%را از طریق بورس با شرایو پرداخت به صورت سی درصد )

صورت اقسا  دوساله و به قیمت هر سهم بر اساس قیمت تابلو بورس در ه روز کاری و مابقی ب

به   (20%اضافه بیست درصد )روز عرضه )معادل قیمت بسده شدن تابلو در روز قبل عرضه( به 

ریال برای هدر سدهم کمددر نباشدد  در      (217 5شر  آنکه از مبلغ پنج هزار و دویست و هفده )

 .گردیدمن ر به فروش سهام موصوف ن  معرض فروش گذاشت که به دلیل عدم وجود مدقاضی

با توجه به عدم واگذاری سهام دولت در شرکت بیمده البدرز  وجهدی بده حسداب ردیدف       

واریز نشدده   «هاها و بیمهمانده سهام دولت در بانکواگذاری باقی» با عنوان 310801آمدی در

افزای  سدرمایه  »با عنوان  101003( ردیف اعدباری 3آن اعدباری نیز از محل بند )بع طو بالو 

جهت  «هاها و بیمههای دولدی از محل واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانکها و بیمهبانک

گذار محقق نشده اهداف  انونافزای  سرمایه دولت در شرکت بیمه ایران اخدصاص نیافده  لذا 

 است. 



 

 قسمت دوم( -39)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

 سازمان و بهادار اوراق و بورس سازمان همکاری با است مکلف جوانان و ورزش وزارت

 ورزشی د فرهنگی شرکت دو پذیرش شرایو  1398 ماه شهریور پایان تا حداک ر سازیخصوصی

 پایده  بدازار  در پدذیرش  از پدا . کندد  فدراهم  فرابدورس  پایده  بازار در را اسدقالل و پرسپولیا

 و پن داه  قیمدت   کشدف  جهدت  شرکت دو از یک هر سهام( 5%)درصد پنج  عرضه و فرابورس

. شدود مدی  عرضده  خدرد  صورت به سهام باقی و بلوکی صورت به آنها سهام( 51%)درصد یک 

 .شودمی واریز خزانه 310501 ردیف به حاصله درآمد

 

 تفريغ بند )هـ( 

 پرسدپولیا و  اسددقالل  ورزشی د فرهنگیشرایو پذیرش دو شرکت   هابررسیبراساس 

مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند که  نشده فراهم مقرر زمانیمهلت  در بازار پایه فرا بورس در

  .است

کمیسدیون ویدژه حمایدت از    که در محل  11/6/1398در جلسه مورخ   ذکر است شایان

( قدانون اساسدی م لدا شدورای اسدالمی برگدزار و       44اصدل ) اجرای  تولید ملی و نظارت بر

سازمان بورس و  رییاکمیسیون مزبور  وزیر ورزش و جوانان   رییاصورت لسه آن به امضاء 

یا کمیده ورزش کمیسیون فرهنگدی م لدا شدورای اسدالمی و نماینددگان      یاوراق بهادار  ر

بند بده دلیدل عددم    این حکم مفاد بر عدم امکان اجرایی شدن  ه سازی رسیدان خصوصیسازم

در ساخدار حقدوقی   مدعددت داشده و وجود ایراشفافیت اطالعات آخرین صورت مالی حسابرسی

ه نظر حاصدل شدد  شده  اتفاقدو شرکت مزبور در تطبیق با مقررات بازار سرمایه در مهلت تعیین

 است.



 

 قسمت دوم( -40)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

 فرهنگی و اجدماعی اقدصادی  توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون *(12)ماده  جرایا در

 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون رعایت با و 14/12/1395 مصوب ایران اسالمی جمهوری

 تدأمین  سدازمان  بده  خود بدهی رد جهت است مکلف دولت اساسی  قانون( 44)چهارم  و چهل

 از پدا  فدوالد  بازنشسددگی  صندوق و کشوری و لشکری بازنشسدگی هایصندوق و اجدماعی

 سقف در هابدهی تأدیه به نسبت قانون  این( 5)تبصره  )و( بند( 2د1)جزء  اجرای در الزم اقدام

 طدرق  از مدذکور   جدزء  عملکرد احدساب با ریال( 500.000.000.000.000)میلیارد  هزار پانصد

 :کند اقدام زیر هایروش جمله از مخدلف

                                                                        
 14/12/1395مصوب  رانيا ياسالم یجمهور يو فرهنگ ياجتماع ,یانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد* ق

 : (12) ماده
 أمینتد  سدازمان  بده  خود شدهحسابرسی بدهی تأدیه به نسبت سنواتی بودجه قالب در برنامه قانون اجرای طول در است مکلف دولت -الف
 بعددی  اصدالحات  و اساسدی  قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون قالب در دولت واگذاری قابل سهام محل از اجدماعی

 شدامل  بندد  ایدن . کند اقدام توافق مورد امدیازات و قانونی بهادار اوراق سنواتی  بودجه در نقدی تأدیه ی یاجرا هایدسدگاه نیاز بر مازاد امالک آن 
 .شودنمی غیردولدی عمومی نهادهای و قضائیه و مقننه قوای و رهبری معظم مقام زیرنظر هایدسدگاه

 تعهدد  هرگونده  و گردد تسویه اجدماعی تأمین سازمان به دولت بدهی( 10%)درصد  ده حداقل ساالنه باید بند این حکم اجرای در -تبصره
 .شود تأمین و بینیپی  سال همان بودجه انونق در باید اجدماعی تأمین سازمان برای جدید

 را بگیدران مسددمری  و بازنشسددگان  حقدوق  برنامه  قانون اجرای طول در مربوطه قوانین مطابق است موظف اجدماعی تأمین سازمان -ب
 نماید. سازیمدناسب
 مشدموالن  و دولدت  کارکندان  وظیفده  و ازنشسدگیب حقوق حداک ر تعیین به راجع قانون بر برنامه قانون اجرای طول در( 12) ماده( ب) بند
 .است حاکم 23/6/1373 مصوب وظیفه و بازنشسدگی حقوق هماهن  نظام قانون و 30/3/1361 مصوب اجدماعی تأمین صندوق

 و منقدول  امدوال  جملده  از - هدا دارایدی  و تعهددات  اخدیدارات   وظدایف   کلیه با فوالد کارکنان بازنشسدگی و حمایت صندوق مؤسسه -پ
 .یابدمی اندقال اجدماعی رفاه و کار تعاون  وزارت به مسدقل هویت حفظ با اوراق و اسناد موجودی  امدیازات  سهام  غیرمنقول 

 فعلدی  ارزش تعیدین  بدرای  ایبیمده  محاسدبه  مطالعات براساس که میزانی به -صندوق آتی و حال تعهدات کلیه سال سه مدت طی حداک ر
 مندابع  بدا  -گیدرد مدی  قدرار  سازمان تأیید مورد و رسدمی کشور حسابرسی سازمان تأیید به ماهسه مدت ظرف حداک ر که( اکچوئری) آتی تعهدات
 از مدورد  حسدب  مندابع  سدایر  و دولت مالی حقوق و معادن از برداریبهره حقوق امدیازات  ها شرکت اموال الشرکه سهم سهام  واگذاری از حاصل
 .گردید خواهد پادار ساالنه هایبودجه در هرساله هاواگذاری میزان. شد خواهد پرداخت کشور کل داریخزانه و سازیخصوصی سازمان طریق

 غ بند )و( تفري

 یهدا  و صدندوق  یاجدمداع  نیدولدت بده سدازمان تدأم     یبدده  هدا  یبررسد  درمحدوده

 است: (1شماره )به شرح جدول  و صندوق بازنشسدگی فوالد  بازنشسدگی لشکری و کشوری

 )مبالغ به میلیون ریال(                         (1جدول شماره )

 بدهي به سازمان

 تأمین اجتماعي 

 قبدهي به صندو

 بازنشستگي کشور 

 بدهي به صندوق

 بازنشستگي لشگری 

 بدهي به صندوق 

 بازنشستگي فوالد

 طبق اعالم

 سازمان  

 طبق 

تأيیديه سازمان 

 حسابرسي

 ( 1396)سال 

 طبق اعالم

  صندوق 

 طبق 

 تأيیديه سازمان 

 حسابرسي

 ( 1392)سال 

 طبق اعالم

  صندوق 

 طبق 

 تأيیديه سازمان 

 حسابرسي

  (1392)سال 

 طبق اعالم

  صندوق 

 طبق 

 تأيیديه سازمان 

 حسابرسي

 ( 1394)سال  

1.819.045.000 1.053.682.000 35.920.000 1.880.000 129.996.000 7.798.000 346.216.000 90.000.000 
 

های موضوع حکم این بند به صندوق دولت به سازمان تأمین اجدماعی و عملکرد تسویه بدهی

 ( است:2شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(                    ( 2جدول شماره )

 نام سازمان

 / صندوق 

 هایمانده بدهي

 در ابتدای دوره

 1398شده طي سال جمع بدهي تسويه

 مانده

 بدهي دولت

 شدههيمبلغ تسو

 (2 - 1جزء ) یاجرا در

 (5))و( تبصره  بند

 ( 2بند )و( تبصره )

 جمع **ساير
 درصد

 (1جزء ) حققت
 ءاجزا

 (4) و(3), (2) 

 000 064 938 5 52,791,000 31.973.000 0 000 134 8 000 684 12 990.855.000 سازمان تأمین اجدماعی *

 000 599 1 14 281,000 0 0 0 000 281 000 880 1 صندوق بازنشسدگی کشوری

 000 798 7 0 0 0 0 0 0 000 798 7 صندوق بازنشسدگی لشکری

 000 491 34 6 2,278,000 0 0 0 000 278 2 000 769 36 *صندوق بازنشسدگی فوالد

00002.3371.0. جمع  000,243,15  000,134,8  0 31.973.000 55.350.000 5 000,952,981  

 باشد.یسنوات گذشده م یدولت ط یهایاز بده یبخش هیتسوناشی از ( 1) سدون با جدول شماره نیا مبالغ رتی*علت مغا
 پرداخت شده است. کل کشور 1398ماده واحده قانون بودجه سال  (5د( تبصره ))هبند اسناد خزانه اسالمی موضوع از محل ** 
 

( ریدال اسدناد خزانده    50.000.000.000.000شایان ذکر است  مبلغ پن اه هدزار میلیدارد )  

کل کشور  بابدت تأدیده    1398ماده واحده قانون بودجه سال  (5( تبصره )ده) اسالمی از محل بند



 

 قسمت دوم( -41)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

وزارت بهداشدت  درمدان و   بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجدماعی جهدت پرداخدت بده    

هزار و نهصدد و هفدداد   آموزش پزشکی  به سازمان مذکور تخصی  داده شده که مبلغ سی و یک

اقی بده مبلدغ   ( ریال از آن به عنوان تسویه اصل بدهی و الب31.973.000.000.000و سه میلیارد )

( ریال جهت حفظ قدرت خرید بدوده  18.027.000.000.000ه ده هزار و بیست و هفت میلیارد )

 است.  

 مطالبدات سدازمان   ( از 5%حددود پدنج درصدد )   گرفدده   که تسویه صورتبه این توجهبا 

سداله ششدم   ( قدانون برنامده پدنج   12باشد  لذا مفاد حکم تبصره ذیل ماده )تأمین اجدماعی می

 سعه اقدصادی  اجدماعی و فرهنگی جمهدوری اسدالمی ایدران در خصدوص تسدویه حدداقل       تو

مبن  عد  رعايیت  ( بدهی دولت به سازمان تأمین اجدماعی رعایت نگردیده کده  10%ده درصد )

 مفاد حکم  انونی مربوط است.

های موضدوع حکدم ایدن    عدم تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجدماعی و صندوق

 محقیق نشیده  گذار  انوناهداف  ورعايت مفاد حکم اي  بند بوده مبن  عد    قف مقدرر بند در س

 است.  

 

 

  

 



 

 قسمت دوم( -42)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (1) جزء

 قوانین چهارچوب در رسدمی وزیران هیأت تأیید به که مالکانه حقوق و االمدیازحق ارائه

 . خبره کارشناسان توسو کارشناسی دقیق محاسبات از پا مقررات و

 ( 1) جزءتفريغ 

بندا بده پیشدنهاد مشددرک وزارت امدور       28/12/1398هیأت وزیدران در جلسده مدورخ    

اقدصادی و دارایی  تعاون  کار و رفاه اجدماعی  ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان برنامه و 

طدی   نموده کده این بند را تصویب  موضوعو حقوق مالکانه  ازیاالمدارائه حقمبلغ بودجه کشور  

 ابالغ شده است.جهت اجرا  28/12/1398هد مورخ 57192ت/166191شماره 

تلفدن  االمدیاز خدمات الذکر مقرر گردیده  از محل حقتصویبنامه فوق *(1) مطابق ماده

( 8.134.000.000.000  حداک ر تا مبلغ هشت هزار و یکصد و سی و چهار میلیون )همراه/ثابت

ه شرح جددول  ب ه گردد که عملکرد آنریال اصل بدهی دولت به سازمان تأمین اجدماعی تسوی

 است:زیر 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 رديف
 عنوان

 دستگاه اجرايي

 موضوع حق االمتیاز
 و حقوق مالکانه

 قیمت
 کارشناسي

 قیمت
 واگذاری

 مبلغ اعمال شده به
 عنوان تسويه بدهي دولت

 االمدیاز خدمات تلفن همراه/ثابتارائه حق شرکت خدمات ارتباطی رایدل 1
 سازمان تأمین اجدماعی ههای تابعبه شرکت 

7.945.000 7.945.000 7.945.000 

 189.000 189.000 189.000 های رهام داتکشرکت اندقال داده 2

 8.134.000 8.134.000 8.134.000 جمع 

( 8.134.000.000.000  مبلغ هشت هزار و یکصد و سی و چهار میلیارد )1398در سال 

لت به سازمان تأمین اجدماعی با اسدفاده از م وز این جزء تهاتر و تسویه شده ریال از بدهی دو

                                                                        
های تابعه سازمان تدأمین اجدمداعی حدداک ر تدا     االمدیاز خدمات تلفن همراه/ثابت به شرکته حقئمبلغ ارا (:1ماده )* 
توسدو وزارت ارتباطدات و فنداوری اطالعدات      ریال( 000.000.000 134 8هشت هزار و یکصد و سی و چهار میلیارد )مبلغ 
تسدویه   از دولدت  با اصل مطالبات سازمان تدأمین اجدمداعی  مطابق جدول زیر  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی()

 شود.می



 

 قسمت دوم( -43)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 است.

هدای موصدوف بده    شایان ذکر است  مبالغ مندرج در جدول فوق  بابت بددهی شدرکت  

 االمدیداز اسددفاده از پروانده   قدرارداد حدق   بدت با سازمان تنظدیم مقدررات و ارتباطدات رادیدویی    

 بوده است.رادیویی سیار برداری از شبکه ارتباطات بهره

 



 

 قسمت دوم( -44)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2) جزء

 سدازمان  بدا  مدرتبو  تولیددی  واحددهای  برای ترجیحی قیمت با انرژی و خوراک تأمین

 .اندشده تشکیل قانون موجب به که اقدصادی ویژه مناطق در موجود اجدماعی تأمین

 (2) جزءتفريغ 

بددهی    با اسدفاده از ساز و کدار موضدوع حکدم ایدن جدزء     دولت ها  براساس بررسی

  ت. فا د عملکرد اس جز اي   لذارا تسویه ننموده   مین اجدماعیأسازمان ت

 



 

 قسمت دوم( -45)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

 اجدرای  دسدت  در مهدم  ایسدرمایه  هدای دارایی تملک هایزیرطرح و هاطرح واگذاری

 .کشور

 (3جزء )تفريغ 

سدازمان   یبدده   جزء نیکار موضوع حکم ا با اسدفاده از ساز و دولت ها یبراساس بررس

را  فدوالد  یو صدندوق بازنشسددگ   یکشدور  و  یلشگر یبازنشسدگ یها صندوق  یاجدماع نیمأت

   فا د عملکرد است. جز   يالذا  تسویه ننموده 



 

 قسمت دوم( -46)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

 .برسدد  فدروش  بده  مقدررات  و قوانین مطابق باید که دولدی سازمانی هایخانه واگذاری

 .است اییدار و اموراقدصادی وزیر برعهده بند این اجرای مسئولیت

 (4تفريغ جزء )

بددهی بده    با اسدفاده از سدازوکار موضدوع حکدم ایدن جدزء       ها  دولتبراساس بررسی

کشدوری و بازنشسددگی فدوالد را      لشدگری  های بازنشسدگیمین اجدماعی  صندوقأسازمان ت

   اي  جز  فا د عملکرد است. تسویه ننموده  لذا



 

 قسمت دوم( -47)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

 هدزار یدک  سدقف  در ایدران  دخانیدات  شرکت در فوالد بازنشسدگی صندوق سهام سود

 پرداخت صرف فوالد بازنشسدگی صندوق به واریز از پا ریال( 1.000.000.000.000)میلیارد 

 .شودمی فوالد بازنشسدگی صندوق بازنشسدگان درمان و حقوق

 فريغ بند )ز( ت

  شدرکت  29/12/1398شده مندهدی بده دوره مدالی    های مالی حسابرسیمطابق صورت

 (40.810.000.000مبلغ چهل میلیدارد و هشدصدد و ده میلیدون )    1398دخانیات ایران در سال 

  .گذار محقق نشده استاهداف  انون وبوده اي  بند فا د عملکرد داشده  لذا  خال  زیانریال 

 

 



 

 قسمت دوم( -48)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ح(

 از ریدال ( 10.000.000.000.000)میلیدارد   هدزار  ده مبلدغ  شدود می داده اجازه دولت به

 و چهدل  اصدل  کلدی  هدای سیاسدت  اجرای قانون( 29)ماده ( 2)بند  اجرای عدم از ناشی یبده

 مدالی  هدای دارایدی  و سهام فروش طریق از را تاکنون 1387 سال از اساسی قانون( 44)چهارم 

 و اشددغال  ای داد  و تعداونی  هدای بنگداه  بهسدازی  و نوسدازی  از حمایت منظور به و کند تأمین

 .کند هزینه تعاون توسعه بانک سرمایه افزای  قالب در اونتع بخ  در کارآفرینی 

 تفريغ بند )ح( 

جهدت   یمدال  هدای ¬یدی فدروش سدهام و دارا  خصدوص  در یاقددام هدا    بررسی براساس

موضددوع  کددارآفرینی و اشدددغال ای دداد و تعدداونی هددایبنگدداه بهسددازی و نوسددازی ازحمایددت 

فا ید عملکیرد بیوده و اهیداف     ايی  بنید   لدذا  ان دام نشدده     1398حکم این بندد در سدال   

 گذار محقق نشده است. انون

کددل کشددور   1398( قددانون بودجدده سددال 5در جدددول شددماره )  شددایان ذکددر اسددت

مندابع حاصدل از فدروش سدهام     »تحدت عندوان    310516هدای مدالی   واگذاری دارایدی ردیف 

میلیدددارد  هدددزار دهبددده مبلدددغ « (2هدددای مدددالی موضدددوع بندددد )ح( تبصدددره ) و دارایدددی

اسددت.  نددی شددده کدده هیچگوندده وصددولی نداشددده  یبپددی  ریددال( 10.000.000.000.000)

  ( قددانون بودجدده سددال مددذکور  ذیددل ردیددف مدفرقدده      9شددماره )در جدددول همچنددین 

هددای تعدداونی و ای دداد  حمایددت از نوسددازی و بهسددازی بنگدداه  »بددا عنددوان   59-530000

بده مبلدغ ده    «ک تعداون اشدغال و کارآفرینی در بخ  تعداون در قالدب افدزای  سدرمایه باند     

سدازمان برنامده   بیندی شدده اسدت.    ( ریدال اعدبدار پدی    10.000.000.000.000هزار میلیارد )

رای ارتقدای سدطح   اسددفاده مددوازن از امکاندات کشدور بد     »و بودجه کشور بده اسددناد قدانون    

از اعدبددار ( ریددال 1.000.000.000.000  مبلددغ یکهددزار میلیددارد )«یافدددهمندداطق کمدددر توسددعه

و مدابقی آن را بده وزارت تعداون  کدار و رفداه اجدمداعی  بده شدرح جددول           ین ردیدف کسدر  ا



 

 قسمت دوم( -49)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 زیر ابالغ اعدبار نموده است: 

 )مبالغ به میلیون ریال(  
 شماره

 بندیطبقه
 تخصیص  اعتبار  عنوان رديف متفرقه

دريافتي از محل 
 اعتبار تخصیص يافته

530000-59 
  داد یو ا یتعداون  یهدا بنگداه  یو بهسداز  یاز نوسداز  تیحما

 هیسدرما   یدر بخ  تعاون در قالب افزا ینیاشدغال و کارآفر
 بانک تعاون

9.000 000 0 0 

 

هدای مدالی موضدوع ایدن بندد  تخصیصدی       با توجه به عددم فدروش سدهام و دارایدی    

 توسو سازمان برنامه و بودجه کشور داده نشده است.

 



 

 قسمت دوم( -50)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ط(

 (1جزء )

 دارایدی  و اقدصدادی  امدور  وزارت همکاری با است کلفم کشور بودجه و برنامه سازمان

 یکپارچده  سامانه از برداریبهره جهت را الزم هایزیرساخت 1398 سال تیرماه پایان تا حداک ر

 دولددی  هایشرکت کلیه. کند فراهم غیردولدی عمومی نهادهای و دولدی هایشرکت اطالعات

 شدامل  قدانون  ایدن ( 3)شدماره   پیوست در مندرج دولت به وابسده اندفاعی مؤسسات و هابانک

 تصریح یا ذکر مسدلزم آنها به عمومی مقررات و قوانین شمول که دولدی مؤسسات و هاشرکت

 نهادهدای  و مؤسسدات  و نفدر  میلیدون  یک باالی جمعیت با شهرهای هایشهرداری است  نام

 روزرسدانی بده  و ثبدت  بده  نسبت توسعه ششم برنامه هایسال برای موظفند غیردولدی عمومی

 عمدومی   م مدع  مصوب مالی هایصورت جمله از تابعه مؤسسات و هاشرکت و خود اطالعات

 طرح  هر تفکیک به گذاریسرمایه اعدبارات بودجه  عملکرد اصالحی  و مصوب تفصیلی بودجه

 سدامانه  در( کارکندان  بده  پرداخدی مزایای و حقوق و قراردادها نوع و آن ترکیب)کارکنان  تعداد

 مکلدف  کشور بودجه و برنامه سازمان. کنند اقدام 1398 سال شهریورماه پایان تا حداک ر مذکور

 اقدصدادی  امور وزارت برای برخو صورتبه را مذکور سامانه اطالعات به دسدرسی امکان است

 اقددام  عددم  و فدوق  اطالعدات  ارائده  عددم . کندد  فدراهم  کشدور  محاسدبات  دیدوان  و دارایی و

. شدود مدی  محسدوب  دولددی  امدوال  و وجدوه  در غیرقانونی تصرف حکم در ور مذک هایدسدگاه

 اموراقدصادی وزارت همکاری با باریک ماهش  هر است موظف کشور بودجه و برنامه سازمان

 و بودجده  و برنامه» هایکمیسیون به را بند این موضوع هایشرکت عملکرد گزارش دارایی  و

 . کند ارائه اسالمی شورای م لا «اقدصادی» و «محاسبات

 



 

 قسمت دوم( -51)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تفريغ بند )ط( 

 (1جزء )تفريغ 

سددازمان برنامدده و بودجدده کشددور بددا همکدداری وزارت امددور اقدصددادی و دارایددی      

هدای دولددی   بدرداری از سدامانه یکپارچده اطالعدات شدرکت     های الزم جهدت بهدره  زیرساخت

خ بخشددنامه مددور و نهادهددای عمددومی و غیردولدددی را در مهلددت مقددرری فددراهم و طددی     

وابسددده بدده دولددت  یاعهددا و مؤسسددات اندفدد بانددک ی دولددد یهدداشددرکتبدده  30/4/1398

 یعمددوم ی  نهادهدداکددل کشددور 1398بودجدده سددال  ( قددانون3) شددماره وسددتیمندددرج در پ

ثبددت و بدده روز جهددت نفددر  ونیددلیم کیدد یبدداال تیددبددا جمع یهددایشددهردارو  یردولدددیغ

 بعه ابالغ نموده است.  ها و مؤسسات تا رسانی اطالعات خود و شرکت

در جددول زیدر  نسدبت بده ثبدت       منددرج هدای اجرایدی     دسدگاههابررسیدر محدوده 

ها و مؤسسات تابعده در مهلدت زمدانی مقدرر در سدامانه مدذکور اقددام        اطالعات خود و شرکت

 اند:ننموده

 رديف
دستگاه اجرايي 

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

*های تابعهروزرساني اطالعات خود و شرکتت و بهعدم ثب

 هایصورت

 مالي

 بودجه

 تفصیلي

 عملکرد

 بودجه

 اعتبارات

 گذاریسرمايه

 اطالعات

 کارکنان

1 
 

  زیستصندوق ملی محیو -

2 

های اجرایی دسدگاه
 مسدقر در مرکز

  صندوق نوآوری و شکوفایی -

  هنری رودکیبنیاد فرهنگی و  - 3

 - - - - جهاد دانشگاهی 113620 4

  های عمومی کشورنهاد کدابخانه 115800 5

  معال ه بیماران جویی ارزی درصرفه ت امناأهی 129050 6

7 
 

129100 
سدرطان    دیدالیز   تاالسمی  های خاص هموفیلیبیماری امور بنیاد
  جمله اوتیسم و مک( زهای نادر ایماریب

 رديف
دستگاه اجرايي 

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

*های تابعهروزرساني اطالعات خود و شرکتت و بهعدم ثب

 هایصورت

 مالي

 بودجه

 تفصیلي

 عملکرد

 بودجه

 اعتبارات

 گذاریسرمايه

 اطالعات

 کارکنان
8 

 
  جمهوری اسالمی ایران جمعیت هالل احمر 131000

9 
 

  صندوق بازنشسدگی فوالد 154400

10 
 

      شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور 216500
11 

 
 * * *  شرکت ملی نفت ایران 220000

12 
 

 * * * * * های نفدیی  و پخ  فراوردهشرکت ملی پاال 220340

13 
 

  های نفدیشرکت سهامی پخ  فراورده 220350

14 
 

 * * شرکت ملی مهندسی و ساخدمان نفت 220410
15 

 
 - - شرکت مهندسی و توسعه نفت 220780

16 
 

  نیکو -شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران  220790

17 
 

 - -  سازمان بنادر و دریانوردی 231500
18 

 
  شرکت سهامی خدمات حمایدی کشاورزی 263500

19 
های اجرایی دسدگاه

 مسدقر در مرکز
شرکت مادرتخصصی توسعه و ت هیز مراکدز بهداشددی درمدانی و     264000

 - -  ت هیزات پزشکی کشور

20 
 

 * * * * * سازمان فناوری اطالعات ایران 283400

21 
 

 -  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 283500
22 

 
-  - شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکدرونیک 283600

23 
 

 - - - سیما چوب -شرکت سهامی صنایع چوب و فلز و پالسدیک  283800
24 

 
  و نوجوانان شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان 284000

25 
 

  ای ایراناولیه وسوخت هسده مواد شرکت مادرتخصصی تولید 291280

26 
 

  ایشرکت فرآوری اورانیوم و تولید سوخت هسده 291290

27 
 

  ای ایراناولیه صنعت هسده تأمین مواد شرکت اکدشاف و 291310

28 
 

 - - - فت مناطق مرکزی ایرانشرکت سهامی ن 292400

29 
 

  شرکت نفت و گاز پارس 292520

30 
 

  شرکت توسعه صنایع پاالی  نفت 293460

31 
 

 * - * های نفدی ایرانشرکت سهامی پایانه 293580
32 

 
  ایران شرکت ملی صادرات گاز 294380

33 
 

 * رانشرکت سهامی پدرو ای 294780

34 
 

 - -  گذاری صنایع کوچکصندوق ضمانت سرمایه 295080
35 

 
  شرکت توسعه کاربردهای پرتو 295150

37 
 

 -- پرسپولیاشرکت ورزشی فرهنگی  295390
  شرکت ورزشی فرهنگی اسدقالل 295400  38

39 
 

  دنی طالی زرشورانشرکت گسدرش معادن و صنایع مع 295730

40 
 

 - - * - - های صنعدی  شرکت سهامی شهرک 257010
 -  کبیرجدید امیر شرکت سهامی عمران شهر 285150 مرکزی 41
42 

 
  )ره( شازندپاالی  نفت امام خمینی شرکت 292440

43 
 

 * * * * * ای شرکت سهامی آب منطقه 219000

44 
 

 * * * * * ای شرکت سهامی برق منطقه 226000

45 
 

  شرکت سهامی ذغال سن  البرز مرکزی 230140

  های صنعدیشرکت سهامی شهرک 257030 مازندران 46

47 
 

 * * * * * شرکت آب و فاضالب روسدایی  291900

48 
 

 - - شرکت گاز  292610
  رق شهید سلیمیشرکت تولید نیروی ب 295630  49

50 
 

  شرقیای آذربای انشرکت سهامی برق منطقه 223500

  شرقی شرکت سهامی فوالد آذربای ان 293940 شرقیآذربای ان 51

52 
 

  شهرداری تبریز 400654

53 
 

 * * ای شرکت سهامی آب منطقه 216000

54 
 

 - - - - * صنعدی های می شهرکشرکت سها 257050
 * *  فاضالب روسدایی  شرکت آب و 291680 غربیآذربای ان 55

56 
 

 - * * * - ازشرکت گ 292590



 

 قسمت دوم( -52)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
دستگاه اجرايي 

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

*های تابعهروزرساني اطالعات خود و شرکتت و بهعدم ثب

 هایصورت

 مالي

 بودجه

 تفصیلي

 عملکرد

 بودجه

 اعتبارات

 گذاریسرمايه

 اطالعات

 کارکنان
57 

 
 * * * * * ای شرکت سهامی آب منطقه 212500

  ای غربشرکت سهامی برق منطقه 224000  58

59 
 

 - - های صنعدی شرکت سهامی شهرک 257060
 - - برداری نفت و گاز غربشرکت سهامی بهره 293650 کرمانشاه 60
61 

 
 * * * * * شرکت گسدرش سوخت سبز زاگرس 295420

62 
 

 * * * * * شرکت تولید نیروی برق بیسدون 295500

63 
 

  برق خوزسدان شرکت سهامی سازمان آب و 214500

64 
 

 - -  اری ایرانشرکت ملی حف 220200

 - - -  شرکت گاز  292690 خوزسدان 65

66 
 

 - - - سازمان منطقه ویژه اقدصادی پدروشیمی 294240
67 

 
  شرکت تولید نیروی برق رامین 295580

  شهرداری اهواز 400157  68

69 
 

 - ای شرکت سهامی آب منطقه 210500

70 
 

 -  شرکت عمران شهر جدید صدرا 285210

71 
 

 - شرکت آب و فاضالب روسدایی  291800

 - -  شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750 فارس 72
73 

 
 - - - - برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیشرکت سهامی بهره 293660

  شهرداری شیراز 404480  74

 - - - *  های صنعدی شرکت سهامی شهرک 257090 کرمان 75
76 

 
 * * * * * ای شرکت سهامی آب منطقه 211500

77 
 

 * * * * * ای شرکت سهامی برق منطقه 223000

78 
 

 * * * * * های صنعدی شرکت سهامی شهرک 257110

79 
 

 * * * * * گل بهار جدید شرکت سهامی عمران شهر 285180

80 
 

 * * * * * بینالود جدید می عمران شهرشرکت سها 285220

 * * * * * شرکت آب و فاضالب روسدایی  291750 رضویخراسان 81

82 
 

 * * * * * شرکت گاز  292820

83 
 

 * * * * * نژاد خانگیرانشرکت پاالی  گاز شهیدهاشمی 292870

84 
 

 * * * * * برداری نفت و گاز شرقشرکت سهامی بهره 293640

  رضویشرکت تولید نیروی برق خراسان 295570  85

86 
 

  شهرداری مشهد 405060

87 
 

 - - -  ای شرکت سهامی برق منطقه 222500
88 

 
 - - های صنعدی شرکت سهامی شهرک 257120

  شرکت سهامی عمران شهرجدید بهارسدان 285200  89

90 
 

  فوالدشهر عمران شهرجدید شرکت سهامی 285300

  م لسی شرکت سهامی عمران شهرجدید 285400 اصفهان 91

92 
 

  (10شرکت غله و  بازرگانی منطقه ) 288290

 - شرکت گاز  292810  93

94 
 

 - - - -  شرکت تولید نیروی برق اصفهان 295530
95 

 
  شهرداری اصفهان 400661

  سازی و صنایع فراساحل ایرانشرکت سهامی م دمع کشدی 291350 هرمزگان 96

97 
 سیسدان و بلوچسدان

 - - - - شرکت آب و فاضالب روسدایی  291790
  شرکت عمران شهر جدید تیا 295700 98

 - - - شرکت گاز  292570 کردسدان 99
100 

 لرسدان
 * * * * * شرکت گاز  292550

 * * * * * ای شرکت سهامی آب منطقه 294920 101

 - - های صنعدی شرکت سهامی شهرک 257190 زن ان 102
103 

 محال و بخدیاریچهار
 - - های صنعدی شرکت سهامی شهرک 257210

  شرکت آب وفاضالب روسدایی  291740 104

  ای سهامی آب منطقه شرکت 295000 105

 رديف
دستگاه اجرايي 

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

*های تابعهروزرساني اطالعات خود و شرکتت و بهعدم ثب

 هایصورت

 مالي

 بودجه

 تفصیلي

 عملکرد

 بودجه

 اعتبارات

 گذاریسرمايه

 اطالعات

 کارکنان
106 

 کهگیلویه و بویراحمد

  شرکت آب و فاضالب روسدایی 291860

  شرکت گاز اسدان  292720 107

 * * * * * برداری نفت و گاز گچسارانشرکت سهامی بهره 293570 108

  ای شرکت سهامی آب منطقه 294950 109

110 
 

  شهرعالی جدید شرکت سهامی عمران شهر 285160

111 
 

  شرکت آب و فاضالب روسدایی  291720

112 
 

  شرکت گاز اسدان بوشهر 292780

 - - - شرکت پاالی  گاز ف ر 292880 بوشهر 113
114 

 
 - - - شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900

115 
 

  سهامی منطقه ویژه اقدصادی انرژی پارس شرکت 293960

116 
 

 - - ای شرکت سهامی آب منطقه 295010
117 

 
  برداری نیروگاه اتمی بوشهرشرکت بهره 295160

118 
 

 - - - های صنعدی تهرانشرکت مدیریت طرح 234650
119 

 
 - - - شرکت گسدرش فناوری اطالعات 234840

120 
 

 - - - شرکت سهامی سازمان مدیریت صنعدی 252000
121 

 
 - - - گذاری خارجیشرکت سرمایه 269530

  پرند جدید شرکت سهامی عمران شهر 285120 تهران 122

123 
 

  شرکت سهامی عمران شهر جدید پردیا 285130

124 
 

  ندیشهشرکت سهامی عمران شهر جدید ا 285140

125 
 

 - - - های صنعدی تهرانشرکت سهامی شهرک 288150
126 

 
  شرکت سهامی گسدرش کارآفرینی ایران 288400

127 
 

  شرکت سهامی احداث صنعت 291490

  شرکت خدمات بازرگانی نورد ایران 292990 تهران 128

129 
 

 - - - درو پارسشرکت سهامی پ 294770
130 

 
 - - - آوری پدروشیمیشرکت سهامی پژوه  و فن 295110

131 
 

 - - - - * های صنعدی شرکت سهامی شهرک 257260
*  * فاضالب روسدایی  شرکت آب و 291690 اردبیل 132

133 
 

 - ای شرکت سهامی آب منطقه 295060

134 
 

  اهلل مرعشی ن فی)ره(کدابخانه آیت  114100

    شرکت آب و فاضالب روسدایی  291820 قم 135


 
136 

 
  ای شرکت سهامی آب منطقه 294970

137 
 

 شهرداری قم 404510
   

* 
 

138 
 

  شرکت سهامی م دمع صنعدی اسفراین 291500

139 

 شمالیخراسان

  ای ایرانشرکت سهامی تولید آلومین 294000

  شرکت سهامی لوله گسدر اسفراین 294170 140

 -  های صنعدی شرکت سهامی شهرک 294710 141
 * * * * * ای شرکت سهامی آب منطقه 294930  142

  شرکت تولید نیروی برق شیروان 295480  143

 * * * * * هشدگرد جدید رشرکت سهامی عمران شه 285110 البرز 144

 عالمدت  صدورت هبوده و مواردی کده بد   «عدم ثبت اطالعات»مبین ( درج شده تیک ) عالمت صورتهکه در جدول فوق ب در مواردی *
 باشد.می« در ثبت اطالعاتمهلت زمانی  عدم رعایت»  مبین گزارش شده سداره )*(

 

 حکم اي  جز  است. مبن  عد  رعايت مفادموارد مندرج در جدول فوق  

 با توجه به عدم ارائه مدارک  مسددندات و پاسد  مکاتبدات توسدو شدهرداری تهدران        



 

 قسمت دوم( -53)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مبن  عد  رعايت  وانن  مربوط است. 

وزارت امدور  را برای  به اطالعات سامانه مذکور یسازمان برنامه و بودجه کشور دسدرس

 30/7/1398کشدور در تداری     و برای دیوان محاسدبات  6/7/1398 در تاری  ییو دارا یاقدصاد

 ده است. نموفراهم 

مسدلح   یروهدا یسداد کدل ن  25/2/1397به بخشنامه مورخ  توجهبا الزم به ذکر است  

هدای اجرایدی مشدمول زیرم موعده       دسدگاهدولت یهابر عدم ثبت اطالعات در سامانه یمبن

 اند. نیروهای مسلح  اقدامی جهت ثبت اطالعات خود ان ام نداده

بده   30/9/1398بدار در تداری    گزارش ایدن بندد را یدک   برنامه و بودجه کشور ان سازم

شورای اسالمی ارسال نموده کده   م لا یبرنامه  بودجه و محاسبات و اقدصاد یهاونیسیکم

 اي  بند است. اخنر حکم مفاد مبن  عد  رعايت 

 

 



 

 قسمت دوم( -54)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

 بدا  اسدت  مکلدف  شدور ک اسددخدامی  و اداری سدازمان  مددیریت   نظام تقویت منظوربه

 شدرایو  دسددورالعمل  دارایدی   و اقدصادی امور وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان همکاری

 وابسده و دولدی هایشرکت مدیره هیأت اعضای و عامل مدیران کلیه مدیریدی هایپست احراز

 وعضد  عندوان  بده  هدا شرکت در سهم صاحب نمایندگی به که را افرادی و هاشرکت و دولت به

 1398 سدال  تیرمداه  پایدان  تدا  حداک ر مربوطه قوانین رعایت با را شوندمی معرفی مدیره هیأت

 دسددورالعمل   این ابالغ از بعد ماهسه مدت ظرف موظفند مذکور هایدسدگاه. کند ابالغ و تهیه

 .  کنند تعیین ندارند  را دسدورالعمل این در مندرج شرایو که افرادی کلیه جایگزین

 

 (2جزء ) تفريغ

 هیدداول اینددو یپدد 3/2/1398نامدده مددورخ  یکشددور طدد یو اسدددخدام یسددازمان ادار

 رهیمدد  هیدأت  یعامدل و اعضدا   رانیمدد  هید کل یدیریمدد  یهااحراز پست ویدسدورالعمل شرا

پدا از اظهدارنظر    ه است.ارسال نمود برنامه و بودجه کشور سازمان یرا برا یدولد یهاشرکت

دسددورالعمل    یدی و دارا یوزارت امدور اقدصداد   جلسات مشددرک بدا   سازمان مذکور و برگزاری

های اجرایی به دسدگاه 7/11/1398مورخ در  کشور یو اسدخدام یسازمان ادار توسوموصوف  

  است. اي  جز مبن  عد  رعايت مهلت مقرر در حکم  غ گردیده کهابالربو ذی

بده   7/11/1398ذکور در تداری   ها  با توجه به ابالغ دسددورالعمل مد   در محدوده بررسی

 1398حکم قسمت اخیدر ایدن جدزء اجرایدی نگردیدده و تدا پایدان سدال           های اجرایی دسدگاه

های اجرایی مشمول جهت تعیین جایگزین افرادی که شرایو مندرج در دسددورالعمل را  دسدگاه

 اند. اند  اقدامی به عمل نیاورده نداشده

 گذار محقق نشده است.اهداف  انونبا توجه به مراتب فوق  



 

 قسمت دوم( -55)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

 کشدور  عمومی محاسبات قانون( 4) ماده موضوع مؤسسات و دولدی هایشرکت تمامی

 آنهدا  سدهام  و سدرمایه ( 50%)درصدد  پن اه  از بی  که هاییشرکت سایر و 1/6/1366 مصوب

 و اشدد ب داشدده  تعلدق  دولددی  هدای شرکت و دولدی مؤسسات ها وزارتخانه به مشدرکای یا منفردای

 ذکدر  مسدلزم آنها به عمومی مقررات و قوانین شمول که دولدی مؤسسات و هاشرکت همچنین

 نفدت  وزارت به وابسده و تابعه هایشرکت و ایران نفت ملی شرکت جمله از است نام تصریح یا

 نوسدازی  و گسددرش  سدازمان  ایران  اسالمی جمهوری مرکزی بانک آنها  تابعه هایشرکت و

 و ایدران  معددنی  صدنایع  و معدادن  نوسدازی  و توسعه سازمان تابعه  هایشرکت و ایران صنایع

 :مکلفند تابعه هایشرکت

 (1-3جزء )

 سدال  خردادمداه  پدانزدهم  تدا  حداک ر را خود 1398 سال بودجه تصویب جلساتصورت

 بدا  قانون این در مندرج ارقام براساس کشور بودجه و برنامه سازمان از تأییدیه اخذ برای 1398

 اندفاعی مؤسسات و هابانک دولدی  هایشرکت بودجه تنظیم و تهیه دسدورالعمل» مفاد رعایت

 .کنند ارائه( مربو  تفصیلی بودجه ارائه بر تأکید با) «دولت به وابسده

 (1-3جزء )تفريغ 

هدا  منددرج در جددول زیدر  سدایر شدرکت     های ها  به اسد ناء شرکتدر محدوده بررسی

  سازمان برنامه و بودجه کشوربه خود  1398بودجه سال  بیجلسات تصوصورتنسبت به ارائه 

 اند:اقدام نموده 1398حداک ر تا پانزدهم خردادماه سال 

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان شرکت

 موارد عدم رعايت
 عدم ارائه 

 جلسهصورت
 عدم رعايت بازه زماني

 جلسهمقرر جهت ارائه صورت 

   رانیا یدسد عین صناسازما 263000 1

  - شرکت سهامی خدمات حمایدی کشاورزی 263500 2
  - کشور یپزشک زاتیو ت ه یدرمان یمراکز بهداشد زیتوسعه و ت ه یشرکت مادر تخصص 264000 3

  - سازمان حسابرسی 267500 4

  - سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 269510 5

  - یو جهانگرد یرانگردیشرکت توسعه ا 284100 6

 -  یو جهانگرد یرانگردیسازمان ا 284500 7

 -  شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران 292400 8

 -  شرکت سهامی نفت فالت قاره 292410 9

 -  شرکت سهامی نفت خزر 292420 10

 -  خدمات درمانی صنعت نفت شرکت سهامی خدمات عمومی بهداشت صنعدی و 292430 11

 -  شرکت نفت و گاز پارس 292520 12

 -  شرکت اندقال گاز ایران 292910 13

 -  کیالکدرون عیو توسعه صنا قاتیاز تحق تیصندوق حما 293210 14

 -  شرکت توسعه صنایع پاالی  نفت 293460 15

 -  های نفدی ایرانشرکت سهامی پایانه 293580 16

 -  سازی مصرف سوختشرکت سهامی بهینه 293970 17

 -  شرکت سهامی خطو  لوله و مخابرات نفت ایران 293980 18

 -  شرکت ملی صادرات گاز ایران 294380 19

 -  شرکت سهامی پدرو ایران 294780 20

 -  گذاری صنایع کوچکصندوق ضمانت سرمایه 295080 21

  - رانیا یشرکت توسعه گردشگر 295260 22

 -  شرکت آسکوتک 295270 23

 -  )آی سی اس( شرکت خدمات صنعدی بازرگانی 295280 24

 -  هاارانهی یسازمان هدفمندساز 295330 25

 -  اسدقالل یو ورزش یشرکت فرهنگ 295400 26

  - شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 295460 27

 -  شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 295740 28



 

 قسمت دوم( -56)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان شرکت

 موارد عدم رعايت
 عدم ارائه 

 جلسهصورت
 عدم رعايت بازه زماني

 جلسهمقرر جهت ارائه صورت 

 -  شرکت بازرگانی گاز 295750 29

30 های نفدی ایرانشرکت سهامی پخ  فرآورده  - 

31 های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده  - 

32 شرکت ملی مهندسی وساخدمان نفت ایران  - 

33  واحدهای اسدانی تابعه( تخصصیمادر -شرکت ملی گاز ایران(  - 

34 شرکت مهندسی و توسعه نفت  - 

35  نیکو -شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران  - 

36 شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی  - 

 

  مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  است.موارد مندرج در جدول فوق  

 

 

 



 

 قسمت دوم( -57)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2-3جزء )

 تصدویب  بدرای  قدانون  ایدن ( 20) تبصدره  «دهد » بندد  رعایت با را خود عمومی م امع

 و کننددد برگددزار 1398 سددال شددهریورماه یکددم و سددی تددا حددداک ر 1397 مددالی هددایصددورت

 و اموراقدصدادی  وزارت تأییدد  بده  1398 سال مهرماه امسی تا حداک ر را مربو  جلساتصورت

 .برسانند دارایی

 

 (2-3جزء )تفريغ 

(  نسدبت بده برگدزاری    1جددول شدماره )  مندرج در های ها  شرکتدر محدوده بررسی

( 20)تبصدره   رعایدت بندد )هدد(   با   1397های مالی تصویب صورتم امع عمومی خود جهت 

 اند:نمودهناقدام  31/6/1398  حداک ر تا تاری  1398قانون بودجه سال 

 (1جدول شماره )

 نام استان
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان شرکت

 موارد عدم رعايت

 ی عدم برگزار

 مجمع عمومي

 عدم رعايت بازه زماني مقرر

 در برگزاری مجمع عمومي 

 
 - شرکت ملی نفت ایران د مادرتخصصی 220000

 
 - های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360

 
 - شرکت ملی گاز ایران د مادرتخصصی 220500

 
  -  نیکو -شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران  220790

 
 - شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000

 
 - شرکت سهامی خدمات حمایدی کشاورزی 263500

 های اجراییدسدگاه

 مسدقر در مرکز

 - جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی 276000

  - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 284000

 - ت دولدی و عمومیسازمان م ری ساخدمان و تأسیسا 285000

 
  -  شرکت سهامی پدرو ایران 294780

 
  -  آسکوتک -شرکت بازرگانی و خدمات صنعدی فوالد اهواز  295270

 
  -  (ICSشرکت خدمات صنعدی و بازرگانی) 295280

 
 - شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیا 295390

 
 - شرکت فرهنگی ورزشی اسدقالل 295400

 
 - رکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشیش 2951260

  - شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارسدان 285200 اصفهان

 همدان
  - شرکت آب و فاضالب روسدایی 291930

  - ای  شرکت آب منطقه 295040

 

 است.  جزمبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  موارد مندرج در جدول فوق  



 

 قسمت دوم( -58)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

جلسات م امع عمومی خود جهدت  به ارسال صورتهای دولدی نسل اول نسبت  شرکت

اند که به اسد ناء مواد منددرج در جددول   اخذ تأییدیه وزارت امور اقدصادی و دارایی اقدام نموده

 اند: ها تأییدیه مذکور را دریافت نموده (  سایر شرکت2شماره )

 (2جدول شماره )

 محل استقرار  رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان شرکت

 عدم رعايتموارد 
عدم ارائه به وزارت 

 امور اقتصادی و دارايي
 عدم رعايت بازه 

 زماني مقرر 
1 

 
 - - *مادرتخصصیشرکت مهندسی آب و فاضالب کشور   216500

2 
 

 - - مدیریت منابع آب ایران* مادرتخصصیشرکت  219700
3 

 
 - - شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران* 219800

4 
 

 - - مادرتخصصی* دشرکت ملی نفت ایران  220000
5 

 
 - - های نفدی ایران*شرکت سهامی پخ  فرآورده 220350

6 
 

 - - های نفدی ایران*شرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360
7 

 
 - - ساخدمان نفت ایران* شرکت ملی مهندسی و 220410

8 
 

 - - *مادرتخصصی دشرکت ملی گاز ایران  220500
9 

 
 - - شرکت مهندسی و توسعه نفت* 220780

10 
 

 - - شرکت ملی فوالد ایران* 230000
11 

 
 - - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران* 230170

12 

 های اجراییدسدگاه
 مسدقر در مرکز

  - ملی صنایع پدروشیمی مادرتخصصیشرکت  232000
  - سازمان گسدرش و نوسازی صنایع ایران 234500 13
 - - های صنعدی ایران*سازمان صنایع کوچک و شهرک 257000 14
  - شرکت سهامی خدمات حمایدی کشاورزی 263500 15
  سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح 273700 16

 
17 

 
  - صندوق ضمانت صادرات 280960

18 
 

  - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 284000

19 
 

  - ازمان م ری ساخدمان و تاسیسات دولدیس 285000
20 

 
  - شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260

 - - شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران* 292400  21
22 

 
 - - شرکت سهامی نفت فالت قاره* 292410

23 
 

 - - شرکت سهامی نفت خزر* 292420
24 

 
 - - بهداشت صنعدی و خدمات درمانی صنعت نفت*شرکت سهامی خدمات عمومی  292430

25 
 

 - - شرکت نفت و گاز پارس* 292520
26 

 
 - - شرکت اندقال گاز ایران* 292910

27 
 

 -  فدهیشرصندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پ 293210

28 
 

  -  جمهوری اسالمی ایران بین المللی های نمایشگاه سهامی شرکت 293350
29 

 
 - - نفدی ایران*های شرکت سهامی پایانه 293580

30 
 

 - - شرکت سهامی بهینه سازی مصرف سوخت* 293970
31 

 
 - - شرکت سهامی خطو  لوله و مخابرات نفت ایران* 293980

 (2جدول شماره )

 محل استقرار  رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان شرکت

 عدم رعايتموارد 
عدم ارائه به وزارت 

 امور اقتصادی و دارايي
 عدم رعايت بازه 

 زماني مقرر 
32 

 
 - - معدنی*های گذاری فعالیتشرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه 294190

33 

 های اجراییدسدگاه
 مسدقر در مرکز

 - - شرکت ملی صادرات گازایران* 294380
 -  صندوق ضمانت از سرمایه گذاری صنایع کوچک 295080 34
 - - بانک توسعه تعاون* 295250 35
 -  آسکوتک د شرکت بازرگانی و خدمات صنعدی فوالد اهواز 295270 36
  - شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیا 295390 37

  - گی ورزشی اسدقاللشرکت فرهن 295400 38

 - - شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب* 295710 39
 - - شرکت تالشگران صنعدی معدنی المرد پارسیان* 295720 40
 - - شرکت گسدرش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران* 295730 41
 - - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران* 295740 42
43 

 
 - - کت بازرگانی گاز ایران*شر 295750

 افدت یموفدق بده در   یدی  و دارا یجلسات به وزارت امور اقدصادارسال صورت رغماند  علیکه با عالمت )*( مشخ  شده ییهاشرکت *
 .انداز وزارتخانه مذکور نشده هیدیأیت
 

 است.  جزمبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  موارد مندرج در در جدول فوق  

های دولدی نسل  رغم ارسال صورت لسات م امع عمومی شرکتعلی ست اشایان ذکر 

های مادرتخصصدی بده وزارت امدور اقدصدادی و دارایدی        دوم )اسدانی و وابسده( توسو شرکت

 وزیر امور اقدصادی و دارایی نرسیده است. عدم تایید توسدو وزیدر   تاییدصورت لسات مذکور به 

 است.  جزيت مفاد حکم اي  مبن  عد  رعا امور اقدصادی و دارایی 



 

 قسمت دوم( -59)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3ـ3جزء )

 امضدای  بده  عمدومی  م معرییا  امضای از پا را خود عمومی م امع صورت لسات

 مغایر اقدام هرگونه. برسانند دارایی و اقدصادی امور وزیر و کشور بودجه و برنامه سازمانرییا 

 فاقدد  باشدد   شدده ندا را مزبور امضاهای که جلساتیصورت و شودمی محسوب تخلف رویه  این

 .بود خواهد قانونی اعدبار

 

 (3ـ3تفريغ جزء )

یدک  جلسات م مع عمومی هیچها  در اجرای حکم این جزء صورتدر محدوده بررسی

سازمان برنامه و بودجه کشور رییا  ایی کههشرکتهای موضوع این بند  به اسد ناء از شرکت

پا از امضدای ریدیا م مدع    نها هسدند  و وزیر امور اقدصادی و دارایی عضو م مع عمومی آ

عمومی به امضاء رییا سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقدصادی و دارایدی نرسدیده   

 حکم اي  جز  است.مفاد مبن  عد  رعايت که 



 

 قسمت دوم( -60)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3 ـ4جزء )

 و هدا هسدرمای  از بهینده  اسددفاده  و دولددی  هدای شرکت در وریهبهر افزای  راسدای در

 هیدأت  اعضدای  به ساالنه پاداش هرگونه پرداخت دولدی  هایشرکت مدیریت توسو نقدینگی

 برخدی  الحاق قانون *(84) ماده رعایت با 1398 سال در دولدی هایشرکت مدیرعامل و مدیره

 وریبهدره  افدزای   براسداس  صدرفای   (2) دولدت  مدالی  مقدررات  از بخشی تنظیم قانون به مواد

 از اعدم  هدا بدهی کاه  ثابت  و جاری هاییدارای افزای  انباشده  زیان کاه  سود  افزای )

 بده  پداداش  پرداخت هرگونه صورت  این غیر در باشدیم( هابدهی سایر و تسهیالت بازپرداخت

 محسدوب  دولدی اموال و وجوه در غیرقانونی تصرف حکم در مدیرعامل  و مدیره هیأت اعضای

 هیدأت  اخدیدارات  از خدارج  فدوق  مدوارد  فزای ا یا کاه  هرگونه که اسد ناء موارد در. شودیم

 در پداداش  پرداخدت  کشدور   بودجده  و برنامده  سدازمان  تأییدد  از بعدد  باشد  مدیرعامل و مدیره

 .باشدیم پذیرنامکا مربو  قوانین چهارچوب

                                                                        
 (2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظیم قانون به مواد برخي الحاق * قانون

های دولدی و غیردولدی که به نحدوی از  و مزایای دریافدی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ناخال  حقوق (:84) ماده
 عالی کار بیشدر نباشد.باشند باید حداک ر از ده برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شورایانحاء وابسده به نهادهای عمومی غیردولدی می

های فوق صرفای به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و ضمنای پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت
جز حق جلسه ماهانه که حداک ر از دو برابر شده فوق و اعضای غیرموظف بهغیر از حقوق و مزایای تعییناعضای موظف هیأت مدیره به
 کنند.حت هیچ عنوانی دریافت نمیگونه مبلغی تعالی کار برای هرماه بیشدر نیست  هیچحداقل حقوق مصوب شورای

 (3 ـ4جزء )تفريغ 

 بده  سداالنه  پداداش  هرگونده   زیدر مندرج در جدول های  شرکتها   در محدوده بررسی

 قدانون  به مواد برخی الحاق قانون( 84) ماده رعایت با خود را مدیرعامل و مدیره أتهی اعضای

 سدود   افدزای  ) وریبهدره  افدزای   براسداس  صرفای و (2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم

 بازپرداخدت  از اعدم  هدا بددهی  کداه   ثابت  و جاری هاییدارای افزای  انباشده  زیان کاه 

 اند: پرداخت ننموده( هابدهی سایر و تسهیالت

 )مبالغ به میلیون ریال( 

 نام استان رديف
 شماره 

 بندی طبقه
 شرکت

 عنوان شرکت
 مبلغ

 پاداش  
 پرداختي

 مصاديق عدم رعايت
 پرداخت

 بدون  پاداش 
 وری تحقق افزايش بهره

 ( قانون84عدم رعايت ماده )
 الحاق برخي مواد به قانون تنظیم  

 ( 2مالي دولت ) بخشي از مقررات
1 

  هدددایدسددددگاه
  اجرایددی مسدددقر

 در مرکز

 -  102 شرکت ملی فوالد ایران 230000
 -  756 1 شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران 292400 2

 -  304 صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفده 293210 3

 -  533 شرکت خطو  لوله و مخابرات نفت ایران 293980 4

 -  248 گذاری تعاونصندوق ضمانت سرمایه 295350 5
  - 128 های صنعدی  شرکت سهامی شهرک 257010 مرکزی 4
5 

 شرقیآذربای ان

 -  378 ایمنطقهآبشرکت سهامی  219500
 -  267 ای شرکت سهامی برق منطقه 223500 6
 -  125 های صنعدی  شرکت سهامی شهرک 257040 7
 -  247 سهند شرکت سهامی عمران شهرجدید 285190 8
 -  237 فاضالب روسدایی   شرکت آب و 291670 9
 -  400 1 شرکت گاز 292580 10
 -  54 های صنعدی  شرکت سهامی شهرک 257050 غربیآذربای ان 11
12 

 کرمانشاه
 -  624 شرکت گاز  292560

 -  523 ت و گاز غرببرداری نفشرکت سهامی بهره 293650 13
14 

 
   525 ایمنطقهشرکت سهامی آب 210500

15 

 فارس

   290 ای منطقهشرکت سهامی برق 222000

   81 های صنعدی  شرکت سهامی شهرک 257080 16

   250 شرکت عمران شهر جدید صدرا 285210 17

   410 1 شرکت گاز  292740 18

   739 ی  گاز پارسیانشرکت پاال 292750 19
   606 برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیشرکت سهامی بهره 293660 21

22 
 

   175 شرکت تولید نیروی برق  295650

 -  63 های صنعدی  شرکت سهامی شهرک 25709 کرمان 23



 

 قسمت دوم( -61)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( 

 نام استان رديف
 شماره 

 بندی طبقه
 شرکت

 عنوان شرکت
 مبلغ

 پاداش  
 پرداختي

 مصاديق عدم رعايت
 پرداخت

 بدون  پاداش 
 وری تحقق افزايش بهره

 ( قانون84عدم رعايت ماده )
 الحاق برخي مواد به قانون تنظیم  

 ( 2مالي دولت ) بخشي از مقررات
24 

 اصفهان

 -  667 شرکت سهامی عمران شهرجدیدبهارسدان 285200
 -  907 1 سهامی عمران شهرجدیدفوالدشهرشرکت  285300 25
 -  842 2 شرکت سهامی عمران شهر جدید م لسی 285400 26
 -  139 1 شرکت گاز 292810 27
28 

سیسددددددددان و 
 بلوچسدان

 -  544 ایمنطقهآبشرکت سهامی  213500
 -  604 ای منطقهشرکت سهامی برق 225000 29
 -  288 دید رامشارشرکت عمران شهر ج 285250 30
 -  192 شرکت آب و فاضالب روسدایی   291790 31
 -  052 1 شرکت گاز  292830 32
33 

 کردسدان

 -  50 های صنعدی  شرکت سهامی شهرک 257150
 -  230 شرکت آب و فاضالب روسدایی   291830 34
 -  352 ایمنطقهآبشرکت سهامی  295030 35
  - 497 های صنعدی  شرکت سهامی شهرک 257190 زن ان 36
37 

 سمنان
  - 642 ای منطقهشرکت سهامی برق 229100

  - 742 شرکت گاز  292660 38

 -  388 ایمنطقهآبشرکت سهامی  295010 بوشهر 39
 -  331 ایمنطقهآبشرکت سهامی  294970 قم 40
 -  59 ی  های صنعدشرکت سهامی شهرک 294710 شمالیخراسان 41

 - - 23.591 جمع

 

 است. جز مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي   موارد مندرج در جدول فوق 

 



 

 قسمت دوم( -62)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

 بددرای شدددهتعیددین اهددداف و اساسددنامه در مندددرج وظددایف از خددارج فعالیددت هرگوندده

 .است ممنوع دولدی  هایشرکت

 

 (4جزء )تفريغ 

ی مندرج در جددول زیدر  در حیطده    های دولدهای شرکت فعالیت  هابررسیدر محدوده 

   نبوده است: شدهتعیین اهداف و اساسنامه در مندرج وظایف

 )مبالغ به میلیون ریال(

 فيرد
  شماره

  یبندطبقه
 مبلغ تيعدم رعا قيمصاد عنوان شرکت

 519 6 صورت اجارهه به کشاورزان ب نیزم یواگذار کرمانشاهی اسدان صنعد یهاشرکت شهرک 257060 1

 832 1 گاز  یفوتبال بانوان پاال میت یاداره و نگهدار المیا اسدان گاز یشرکت پاال 292800 2

 666 40 از شهرها   یو برخ عیفروش آب به صنا زدی یی اسدانشرکت آب و فاضالب روسدا 291940 3

 49,017 جمع

 
   عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  است.مبن  موارد مندرج در جدول فوق



 

 قسمت دوم( -63)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  5جزء )

های دولدی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و اسدخدامی کشور  آمدار نیدروی   شرکت

انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کرده و تأییدیه مربدو  را حدداک ر تدا    

های به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه 1398آخر تیرماه سال 

 1399کل کشور و الیحه بودجده سدال    1398در اصالحیه احدمالی قانون بودجه سال  پرسنلی

 کل کشور قرار گیرد.

 

 ( 5تفريغ جزء )

های برنامه و بودجه کشور و اداری و اسدخدامی کشور جهت ها  سازمانبراساس بررسی

برنامه و بودجه توسو سازمان  30/2/1398ای را تهیه و در تاری اجرای حکم این جزء بخشنامه

 های دولدی ابالغ شده است.کشور به کلیه شرکت

های دولدی مندرج در جدول زیر  آمار نیروی انسانی خود را در سدامانه کارکندان   شرکت

  به سازمان برنامه و 1398نظام اداری کشور ثبت ننموده و تأییدیه مربو  را تا آخر تیرماه سال 

 اند:بودجه کشور ارائه ننموده

 نام استان ديف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انساني

 عدم رعايت

 مهلت زماني

 عدم ارائه به

 سازمان برنامه و

 بودجه کشور

 عدم رعايت

 مهلت زماني

-- های تابعه نفتشرکت ملی نفت ایران و شرکت 220000  1

2 

 

-- ابعههای تشرکت ملی گاز ایران و شرکت 220500

-- های تابعهشرکت ملی صنایع پدروشیمی و شرکت 232000 3

-- بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 274000 4

-- شرکت سهامی بیمه ایران 274500 5

--- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 276000  6

7 
 

--- بانک کشاورزی 200500

8 

های اجرایی دسدگاه

 مسدقر در مرکز

--- بانک مسکن 276500

--- بانک ملی ایران 277000 9

- -- بانک صنعت و معدن 278000 10

--- بانک سپه 278500 11

12 
 

--- بانک توسعه صادرات 280100

13 
 

- -- بانک توسعه تعاون 295250

14 
 

-- ری اسالمی ایرانشرکت هواپیمائی جمهو 281000

15 
 

--- سازمان خصوصی سازی 267000

16 
 

- -- المللی جمهوری اسالمی ایرانهای بینشرکت سهامی نمایشگاه 293350



 

 قسمت دوم( -64)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نام استان ديف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انساني

 عدم رعايت

 مهلت زماني

 عدم ارائه به

 سازمان برنامه و

 بودجه کشور

 عدم رعايت

 مهلت زماني

17 
 

 - -- صندوق ضمانت صادرات ایران 280960

18 
 

 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 231500
 -

19 
 

 -- شرکت آسکوتک 295270

20 
 

-- شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب 295710

21 

 

-- شرکت تالشگران صنعدی معدنی المرد پارسیان 295720

-- شرکت گسدرش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران 295730 22

 - -- شرکت خدمات صنعدی بازرگانی 295280 23

--- شرکت خدماتی حمایدی کشاورزی* 263500 24

-- - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 230170 25

--- شرکت ملی فوالد ایران 230000 26

-- - صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی 294190 27

های اجرایی دسدگاه 28
 مسدقر در مرکز

--- های صنعدی ایرانع کوچک و شهرکسازمان صنای 257000

--- صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفده 293210 29

30 
 

--- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 295080

31 
 

-  - شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260

32 
 

 - -- رسپولیا(شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی )پ 295390

33 
 

 - -- شرکت فرهنگی و ورزشی اسدقالل 295400

34 
 

-- - سازمان بیمه سالمت ایران 264800

35 
 

 -- - شرکت مادر تخصصی دارویی و ت هیزات پزشکی کشور 264000
36 

 
-  - سازمان صداو سیما جمهوری اسالمی ایران 283500

37 
 

-  - ق و تولید وسایل الکدرونیکشرکت مرکز تحقی 283600

38 
 

-  - شرکت سهامی ساخدمانی و تأسیساتی ساراتل ایران 283700

39 
 

-  - شرکت سیما چوب 283800

40 
 

 -- - شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی 284100
41 

 
 - - - شرکت توسعه گردشگری 295260

42 

 مرکزی

- -- ی باخدراشرکت برق منطقه 228000

- -- های صنعدی اسدان مرکزیشرکت شهرک 257010 43

- -- شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان مرکزی 291910 44

- -- ای مرکزیمنطقهشرکت سهامی آب 294990 45

- -- شرکت تولید نیروی برق شازند 295600 46

47 

 گیالن

 ودامپروری سفیدرود شرکت سهامی کشاورزی 201000
 

-

-- شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران 208000 48

-- شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن 218500 49

-- شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان گیالن 257020 50

-- شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان گیالن 291880 51

52 

 مازندران

 - - - شرکت سهامی شهرکهای صنعدی مازندران 257030

 - - - شرکت آب و فاضالب روسدایی مازندران 294910 53

 - - - ای مازندرانمنطقهشرکت آب 294940 54

 - - - شرکت برق منطقه ای مازندران 226000 55

 - - - شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی 295630 56

 - - - شرکت ذغالسن  البرز مرکزی 230140 57

 - - - (2شرکت غله و بازرگانی منطقه ) 288260 58

 نام استان ديف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انساني

 عدم رعايت

 مهلت زماني

 عدم ارائه به

 سازمان برنامه و

 بودجه کشور

 عدم رعايت

 مهلت زماني

59 

 شرقیآذربای ان

 - - - شرکت تولید نیروی برق سهند 295490

 - - - شرقیشرکت سهامی فوالد آذربای ان 293940 60

 - - - شرقیشرکت تولید نیروی برق آذربای ان 295540 61

 - - - شرقیای آذربای انمنطقهشرکت سهامی آب 219500 62

 - - - شرقیشرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان آذربای ان 291670 63

 -  - - ای آذربای انشرکت سهامی برق منطقه 223500 64
 -  - - شرقیهای صنعدی اسدان آذربای انشرکت سهامی شهرک 257040 65
 -  - - (8شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 274930 66
 -  - - گسدرش الیاف شیشه مرند 295430 67
68 

 غربیآذربای ان

 -  - - غربیای اسدان آذربای انمنطقهشرکت سهامی آب 216000
 -  - - غربیشرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان آذربای ان 291680 69
 -   - غربیصنعدی اسدان آذربای انهای شرکت شهرک 257050 70

71 

 کرمانشاه

  -  - های صنعدی اسدان کرمانشاهشرکت شهرک 257060

  -  - ای کرمانشاهمنطقهشرکت سهامی آب 212500 72

  -  - ای غربشرکت سهامی برق منطقه 224000 73

 - - - (9شرکت غله و بازرگانی منطقه ) 274910 74

  -  - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان کرمانشاه 291850 75

  -  - شرکت گسدرش سوخت سبز زاگرس 295420 76

  -  - شرکت تولید نیروی برق بیسدون 295500 77

78 

 خوزسدان

 -  - شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزسدان 214500

 -  - شرکت تولید نیروی برق رامین 295580 79

 -  - ای خوزسدانشرکت سهامی برق منطقه 228500 80

 -  - سازمان منطقه ویژه اقدصادی پدروشیمی 294240 81
 -  - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان خوزسدان 291760 82
 -  - (4شرکت غله و بازرگانی منطقه ) 290660 83
 -  - ین شهرشرکت سهامی عمران شهر جدید شیر 294520 84
 -  - شرکت سهامی عمران شهر جدید رامین 285230 85
- - - های صنعدی اسدان خوزسدانشرکت سهامی شهرک 257070 86

87 

 فارس

 - - - ای فارسمنطقهشرکت سهامی آب 210500
 -  - ای فارسشرکت سهامی برق منطقه 222000 88
 - - - ای صنعدی اسدان فارسشرکت سهامی شهرکه 257080 89
 - - - شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا 285210 90

 - - - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان فارس 291800 91
 -  - شرکت تولید نیروی برق فارس 295650 92
93 

 کرمان

- - - ایمنطقهشرکت سهامی آب 213000

- - - ایمنطقهشرکت سهامی برق  224500 94

- - - های صنعدی اسدانشرکت شهرک 257090 95

- - - شرکت آب و فاضالب روسدایی 291840 96

 - - شرکت تولید نیروی برق کرمان 295510 97



 

 قسمت دوم( -65)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نام استان ديف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انساني

 عدم رعايت

 مهلت زماني

 عدم ارائه به

 سازمان برنامه و

 بودجه کشور

 عدم رعايت

 مهلت زماني

98 

 رضویخراسان

 -  - ایمنطقهشرکت سهامی آب 211500
 -  - ایشرکت سهامی برق منطقه 223000 99
 -  - رضویهای صنعدی اسدان خراسانشرکت سهامی شهرک 257110 100
 -  - شرکت سهامی عمران شهر جدید گلبهار 285180 101
 -  - شرکت سهامی عمران شهر جدید بینالود 285220 102
 -  - (5شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 288300 103
 -  - ب روسداییشرکت آب و فاضال 291750 104
105 

 اصفهان

 - - - شرکت سهامی صنایع اپدیک اصفهان 294450

  - - ای اصفهانمنطقهشرکت سهامی آب 211000 106

 -   - های صنعدی اسدان اصفهانشرکت سهامی شهرک 257120 107
 - - -  شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان اصفهان 291700 108
 -   - شرکت تولید نیروی برق اصفهان 295530 109
 -   - شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارسدان 285200 110
 -   - شرکت سهامی عمران شهر جدید م لسی 285400 111
 -   - (10شرکت غله و بازرگانی منطقه ) 288290 112
 -  - - شرکت سهامی عمران شهر جدید فوالدشهر 285300 113
 -  - - ایشرکت سهامی برق منطقه 222500 114
115 

 هرمزگان

- - - ای هرمزگانمنطقهشرکت سهامی آب 214000

 -  - ای هرمزگانشرکت سهامی برق منطقه 225500 116
 - - - شرکت سهامی عمران شهرجدید علوی 285170 117
 -  - (6شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 288240 118
- - - سازی و صنایع فراساحل ایرانشرکت سهامی م دمع کشدی 291350 119

 -  - شرکت سهامی آب و فاضالب روسدایی هرمزگان 291920 120
 -  - شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 293000 121
 -  - اسشرکت سهامی تولید نیروی برق بندرعب 295550 122
123 

 سیسدان و بلوچسدان

- - ایمنطقهشرکت سهامی آب 213500

- - ایشرکت سهامی برق منطقه 225000 124

- - های صنعدی اسدانشرکت شهرک 257140 125

- - شرکت سهامی عمران شهر جدید رامشار 285250 126

- - (11) شرکت غله و بازرگانی منطقه 290670 127

- - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان 291790 128

- - شرکت تولید نیروی برق زاهدان 295590 129

130 
 کردسدان

 -- - های صنعدی اسدان کردسدانشرکت سهامی شهرک 257150
 -- - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان کردسدان 291830 131
 -- - ای کردسدانمنطقهشرکت سهامی آب 295030 132
133 

 همدان

 -  - - شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان همدان 257160
 - - - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان همدان 291930 134

 - - - شرکت سهامی آب منطقه ای همدان 295040 135

 - - - شرکت تولید نیروی برق شهید مفدح 295640 136

137 
 لرسدان

 -- - شرکت آب وفاضالب روسدایی 291890

 -- - ایمنطقهشرکت سهامی آب 294920 138

 -- - شرکت سهامی شهرکهای صنعدی 257170 139

140 
 ایالم

- - - شرکت آب وفاضالب روسدایی 291710

- - - ایمنطقهشرکت سهامی آب 295020 141

 -  - کت سهامی شهرکهای صنعدی اسدانشر 257180 142

 نام استان ديف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انساني

 عدم رعايت

 مهلت زماني

 عدم ارائه به

 سازمان برنامه و

 بودجه کشور

 عدم رعايت

 مهلت زماني

143 

 زن ان

 -  - - شرکت سهامی سازمان آب اسدان زن ان 219900
 -  - - ای اسدانشرکت برق منطقه 229000 144
 -  - - های صنعدی اسدانشرکت سهامی شهرک 257190 145
 -  - - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان زن ان 291770 146
147 

 چهارمحال و بخدیاری

 - - - های صنعدی اسدانشرکت سهامی شهرک 257210
 - - - ایمنطقهشرکت سهامی آب 295000 148
 - - - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان 291740 149
150 

 کهگیلویه و بویراحمد

 -  - - های صنعدی اسدانشرکت سهامی شهرک 257220
 -  - - و فاضالب روسدایی اسدانشرکت آب  291860 151
 -  - - ایمنطقهشرکت سهامی آب 294950 152
153 

 سمنان

 -  - - های صنعدی اسدانشرکت سهامی شهرک 257230
 -  - - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان 291780 154
 -  - - ایمنطقهشرکت سهامی آب 294980 155
156 

 یزد

 -  - - ای یزدمنطقهآبشرکت سهامی  219600
 -  - - های صنعدی یزدشرکت سهامی شهرک 257240 157
 -  - - شرکت آب و فاضالب روسدایی یزد 291940 158
 -  - - شرکت تولید نیروی برق یزد 295670 159
 -  - - ای یزدشرکت سهامی برق منطقه 229200 160
161 

 بوشهر

 -  - - ی صنعدی اسدان بوشهرهاشرکت سهامی شهرک 257250
 -  - - شرکت سهامی عمران شهرجدیدعالی شهر 285160 162
 -  - - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان بوشهر 291720 163
 -  - - ای بوشهرمنطقهشرکت سهامی آب 295010 164
165 

 تهران

 - - -  یهشرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور د در حال تصف 280610
 - - -  شرکت سهامی گسدرش کارآفرینی ایران د در حال تصفیه 288400 166
 - - -  شرکت سهامی احداث صنعت 291490 167
 -  - ای تهرانمنطقهشرکت سهامی آب 210000 168
 -  - ای تهرانشرکت سهامی برق منطقه 221500 169
 -  - های صنعدیرحشرکت سهامی مدیریت ط 234650 170
 -  - مرکز گسدرش فناوری اطالعات 234840 171
 -  - شرکت سهامی سازمان مدیریت صنعدی 252000 172
 -  - شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران 268000 173
 -  - شرکت سهامی چاپخانه دولدی ایران 269000 174
 -  - های خارجی ایرانگذاریادرتخصصی سرمایهشرکت م 269520 175
 -  - فرعی -گذاری خارجی ایران شرکت سرمایه 269530 176
 -  - شرکت سهامی شهرکهای صنعدی تهران 288150 177
 -  - (1شرکت غله و بازرگانی منطقه ) 288220 178
 -  - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان تهران 291730 179
 -  - شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران 292990 180
 -  - شرکت تولید نیروی برق تهران 295560 181
182 

 گلسدان
 -  - های صنعدی اسدان گلسدانشرکت سهامی شهرک 293280

 - - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان گلسدان 291870 183

 - - ای اسدان گلسدانمنطقهت سهامی آبشرک 295050 184



 

 قسمت دوم( -66)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نام استان ديف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انساني

 عدم رعايت

 مهلت زماني

 عدم ارائه به

 سازمان برنامه و

 بودجه کشور

 عدم رعايت

 مهلت زماني

185 

 شمالیخراسان

 - - لوله گسدر اسفراین 294170
 - - شرکت سهامی م دمع صنعدی اسفراین 291500 186
-- شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان 294900 187

-- شرکت تولید نیروی برق شیروان 295480 188

 - - شرکت آلومینای ایران 294000 189
 -- شرکت سهامی آب منطقه ای اسدان 294930 190
 -  - - شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان 294710 191
192 

 جنوبیخراسان
- - - های صنعدی اسدانشرکت سهامی شهرک 294720

- - - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان 294910 193

- - - ای اسدانمنطقهشرکت سهامی آب 294940 194

195 

 البرز

 - - های صنعدی اسدان البرزشرکت شهرک 295370

 - - ای البرزشرکت سهامی آب منطقه 295380 196

 - - شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان البرز 295450 197

 - - پیام -اتشرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابر 283110 198

 - - شرکت سهامی عمران شهر جدید هشدگرد 285110 199

( قانون اساسی )واگذاری( بوده  به دلیل عددم امکدان ورود اطالعدات در سدامانه بدرای ایدن       44*شرکت خدماتی حمایدی کشاورزی  مشمول اصل )
 شرکت  تکلیف قانونی ثبت اطالعات را اجرا ننموده است.

 

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  است.ج در جدول فوق  موارد مندر

شایان ذکر است  بر اساس اعالم سازمان برنامده و بودجده کشدور فدارغ از عددم ثبدت       

ها یدا عددم ارائده تأییدیده     اطالعات موضوع این جزء در سامانه مربوطه توسو برخی از شرکت

هدا بده دفداتر بخشدی     فصیلی شرکتهای تاخذشده به سازمان مذکور  اطالعات در قالب بودجه

قدرار گرفدده    1399های پرسنلی در الیحده بودجده سدال     سازمان ارائه و مبنای محاسبه هزینه

 است.

 



 

 قسمت دوم( -67)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (6جزء )

 بده  نسدبت  قدانون  ایدن  ابدالغ  زمدان  از ماهک ی مدت ظرف حداک ر است مکلف دولت

 غیرموظف و موظف مدیره هیأت اعضای و عامل مدیران مزایای و حقوق اعالم و ابالغ تعیین 

 اقددام  بدزر   و مدوسدو  کوچک  سطح سه در عمومی نهادهای به وابسده و دولدی هایشرکت

 1398 سدال  ابدددای  از را مصدوب  مزایدای  و حقدوق  موظفندد  مشمول هایشرکت کلیه و کند

 .است عمومی اموال در غیرقانونی تصرف حکم در بند این از تخلف. کنند پرداخت آن مطابق

 همکدداری بددا دارایددی و اقدصددادی امددور وزارت توسددو بنددد ایددن یاجرایدد نامددهآیددین

 تصدویب  بده  و شدود مدی  تهیه کشور بودجه و برنامه سازمان و «نیرو» و «نفت» هایوزارتخانه

 .رسدیم وزیران هیأت

 

 (6جزء )تفريغ 

 ودجده و ها  وزارت امور اقدصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و ب بررسی در محدوده

ندویا  نسدبت بده تهیده پدی     کارشناسدی  برگزاری جلسات ضمن   های نفت و نیرووزارتخانه

 اقدصدادی و دارایدی در تداری    نامه اجرایی این جزء اقدام نمدوده کده توسدو وزارت امدور     آیین

نرسدیده  هیأت وزیدران  به تصویب  1398ه  لیکن در سال ارسال شد به دفدر دولت 26/6/1398

عامدل   رانیمد یایحقوق و مزاتعیین  ابالغ و اعالم کلیف خود مبنی بر است. دولت نسبت به ت

در  یعموم یو وابسده به نهادها یدولد یهاشرکت رموظفیموظف و غ رهیمد أتیه یو اعضا

مبن  عد  رعايت مفاد حکیم   که عمل ننموده 1398در سال  سه سطح کوچک  مدوسو و بزر 

 اي  جز  است.



 

 قسمت دوم( -68)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  7جزء )

 هدر  ماهآبان پایان تا حداک ر که را دولدی هایشرکت تفصیلی ودجهب است مکلف دولت

 کل بودجه لوایح همراه به و تهیه جداگانه پیوست یک در رسد می آنها م امع تصویب به سال

 دولددی  هدای شدرکت  عمدومی  م امع. کند ارائه اسالمی شورای م لا به بررسی برای کشور

 از بخشدی  تنظدیم  قدانون  بده  مدواد  برخی الحاق نقانو *(75)ماده  کامل رعایت ضمن مکلفند

 در تغییدر  هرگونده  از شدرکت   تفصدیلی  بودجده  اصدالح  خصدوص  در( 2) دولدت  مالی مقررات

 کداه   و شدرکت  کارکنان به رفاهی پرداخدی سایر و مزایا و حقوق از اعم پرسنلی هایهزینه

 .کنند اجدناب گذاریسرمایه هایهزینه

                                                                        
 : (2)دولت  مالي مقررات از بخشي تنظیم قانون به مواد برخي الحاق * قانون

های دولدی  مؤسسات اندفداعی وابسدده بده    های نقدی و غیرنقدی شرکتسقف افزای  حقوق و مزایا و سایر پرداخدی (:75ماده )

( قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود 5ها موضوع ماده )و بیمه هادولت  نهادها و مؤسسات عمومی غیردولدی  بانک
پدذیر اسدت. در   های مذکور در سدقف یادشدده امکدان   شود. از ابددای هر سال  اجرای بودجه شرکتوزیران تعیین میساالنه توسو هیأت 

از قبیل حقوق و مزایا  پاداش تحت هر عنوان  عیددی و نظدایر   اصالحیه بودجه ساالنه عناوین مذکور  افزای  پرداخت نقدی و غیرنقدی 
مددیره نهادهدا و مؤسسدات عمدومی غیردولددی و      های نقدی و غیرنقدی بده کارکندان و مددیران و اعضدای هیدأت     آن و همچنین کمک

های قانونی منظورشدده  داختهایی که شمول قانون در مورد آنها مسدلزم ذکر یا تصریح نام است  عالوه بر پرهای دولدی و شرکتشرکت
 های مذکور ممنوع است.درسقف بودجه مصوب ساالنه دسدگاه

 ( 7جزء )تفريغ 

 تکلیدف تبصدره الحداقی بده      حکم این جدزء و  در اجرای نامه و بودجه کشوربرسازمان 

نامه داخلی م لا شورای اسالمی  فایل بودجه تفصیلی مصوب م امع قانون آیین( 182) ماده

در   ها را به همراه گزارش عملکرد و بودجه پیشنهادی موضوع ماده قانونی فدوق الدذکر   شرکت

  ی ارسال نموده است.به م لا شورای اسالمموعد مقرر 

جدزء را  حکم این مفاد   مندرج در جدول زیرهای اجرایی دسدگاهها   در محدوده بررسی

 اند. رعایت ننموده

 دستگاه

 اجرايي 

 استان /

 شماره 

 بندی طبقه

 شرکت 

 عنوان شرکت

 موارد عدم رعايت

 عدم رعايت مهلت 

 زماني مقرر جهت 

 تصويب بودجه 

 تغییر در

 پرسنلي هایهزينه

 )حقوق و مزايا(

 های پرسنلي تغییر در هزينه

 )ساير پرداختي رفاهي 

 کارکنان شرکت( به

 کاهش 

 های هزينه

 گذاریسرمايه

 هدددایدسددددگاه
مسدقر در  اجرایی
 مرکز

 -   - های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360

 - -  - تیشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرار 229300

 - -  - شرکت سهامی بیمه ایران 274500

 -  - - شرکت خطو  لوله و مخابرات نفت ایران 293980

 - - -  شرکت ملی صادرات گاز  294380

  - - - شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران 294680

 - - - شرکت بازرگانی و خدمات صنعدی فوالد اهوازآسکوتک 295270

 - - - ( ICS) شرکت خدمات صنعدی بازرگانی 295280

  - - - ای شرکت برق منطقه 223000 رضویخراسان

 اصفهان
 - - -  ای شرکت برق منطقه 222500

 - - -  شرکت تولید نیروی برق اصفهان 295530

 -  - - اسدانشرکت گاز  292670 یزد

 - - -  شرکت سهامی احداث صنعت  291490 تهران

 - -  - ای  شرکت سهامی آب منطقه 295060 اردبیل

 -  - - شرکت سهامی آب و فاضالب روسدایی 291820 قم

 

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  است. موارد مندرج در جدول فوق 



 

 قسمت دوم( -69)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  8جزء )

 بده  نسدبت  نفدت   وزارت همکداری  بدا  اسدت  موظف کشور کل بودجه و برنامه سازمان

 اول ماهده ش  ظرف نفت وزارت تابعه اصلی هایشرکت و دولت بین جدید مالی روابو تنظیم

 بودجده  تهیده  مبندای  ای جداگانده  پیوست در قانونی  م وزهای اخذ از پا و اقدام 1398 سال

 و دولدت  رابطده  در شدفافیت  ای داد  بدر  عدالوه  بایدد  جدیدد  مدالی  روابو. دهد قرار 1399 سال

 گیدرد  بر در را مربوطه مشدقات و گاز و نفت با مرتبو صارفم و منابع همه مذکور  هایشرکت

 .شود آنها شرکدی هویت و عملکرد تقویت موجب و

 م مدوع  کده  هدایی شرکت بودجه بر عالوه است موظف کشور بودجه و برنامه سازمان

 مربو  اطالعات است ( 50%)درصد  پن اه باالی آنها در دولدی هایزیرم موعه و دولت سهام

 پن داه  از کمدر آنها در دولدی هایزیرم موعه و دولت سهام م موع که را هاییشرکت هکلی به

 بده  عملکردی اطالعات و واریزی سهام سود مبلغ سهام  میزان تفکیک به است ( 50%) درصد

 .کند ارائه و درج 1399 بودجه الیحه ربوذی پیوست در مسدقل صورت

 

 ( 8جزء )تفريغ 

در خصدوص  سازمان برنامه و بودجه کشدور اقددامی    1398سال در  ها  بررسی براساس

مبن   کده  ان ام نداده های اصلی تابعه وزارت نفت  تنظیم روابو مالی جدید بین دولت و شرکت

 .استگذار محقق نشده بوده و اهداف  انونعد  رعايت مفاد حکم اي  جز  

 های دولددی در آن وعهت و زیرم مکه م موع سهام دول شرکت صنایع فوالد آتیه کارون

 1399( ماده واحده قانون بودجه سدال  3)در پیوست شماره باشد  می (50%) درصد باالی پن اه

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  است.که  درج نشدهکل کشور 

اطالعات مربدو   سازمان برنامه و بودجه کل کشور در اجرای حکم قسمت اخیر این بند  

های دولدی در آنها را که م موع سهام دولت و زیرم موعه در جدول زیرمندرج  یها به شرکت

کل کشور   1399 سال الیحه بودجه (3شماره )در پیوست را  است (50%) درصد کمدر از پن اه

 ننموده است.درج 

 نام شرکت رديف نام شرکت رديف
 آبادشرکت عمران سعادت  5 شرکت تامین توسعه زیرساخت های زمرد پروده طبا 1
 توگه –شرکت اقدصادی مخدلو بوکسیت دابوال  6 شرکت صنایع معدنی اروم آروین کانی آذربای ان 2
 مهندسی فوالد پایاشرکت فنی  7 شرکت توسعه صنایع آهکی پارس 3
 (MMTE) فن آور معادن و فلزات یشرکت مهندسشرکت  8 شرکت فوالد کاوه جنوب کی  4

 

 ن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  است.مب موارد مندرج در جدول فوق 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طی نامه مورخ شایان ذکر است  

سدازمان برنامده و   را بده   آبداد شرکت عمران سدعادت در فهرست اعالمی خود نام   25/4/1398



 

 قسمت دوم( -70)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

کدل   1399 نموده که سازمان مذکور در پیوسدت الیحده بودجده سدال    اعالم کل کشور بودجه 

توسو سدازمان   الذکرهای مندرج در جدول فوقکشور درج ننموده است  اطالعات سایر شرکت

به سازمان برنامه و بودجه کل کشور اعالم نشده  رانیا یمعدن عیمعادن و صنا یتوسعه و نوساز

 است.



 

 قسمت دوم( -71)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (9جزء )

قددانون مدددیریت خدددمات کشددوری ( 71عضددویت همزمددان مقامددات موضددوع مدداده )

قددانون ( 5هددای اجرایددی موضددوع مدداده ) و معاونددان و مدددیران دسدددگاه 8/7/1386مصددوب 

قددانون محاسددبات عمددومی کشددور و همچنددین    ( 5مدددیریت خدددمات کشددوری و مدداده )  

هددای مدددیریدی و کارشناسددی در مدددیریت عدداملی و سددایر  کارکنددان شدداغل در کلیدده پسددت

ادهدای عمدومی   هدای دولددی و نه  هدای اجرایدی و عضدویت هیدأت مددیره شدرکت      مسئولیت

هدا ممندوع   ها  اعدم از زیدر م موعده خدود و زیرم موعده سدایر دسددگاه       غیردولدی و سازمان

اسددت. دیددوان محاسددبات و سددازمان بازرسددی کددل کشددور مسددئولیت بررسددی و نظددارت بددر   

 های قانونی مربوطه را دارند. اجرای این حکم و پیگیری

 (9تفريغ جزء )

رایددی مندددرج در جدددول زیددر  ممنوعیددت هددای اج هددا  دسدددگاهبررسددی درمحدددوده

قددانون مددیریت خدددمات کشددوری و   (71زمددان مقامدات موضددوع مداده )  عددم عضددویت هدم  

قددانون مدددیریت خدددمات   (5هددای اجرایددی موضددوع مدداده )  معاونددان و مدددیران دسدددگاه 

قدانون محاسدبات عمدومی کشدور و همچندین کارکندان شداغل در کلیده         ( 5کشوری و ماده )

هددای اجرایددی و و کارشناسددی در مدددیریت عدداملی و سددایر مسددئولیت هددای مدددیریدیپسددت

هددا  هددای دولدددی و نهادهددای عمددومی غیردولدددی و سددازمانعضددویت هیددأت مدددیره شددرکت

 اند:.ها در اسدان را رعایت ننمودهاعم از زیرم موعه خود و زیرم موعه سایر دسدگاه

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

 د ـ  رسپولیا(شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی )پ 295390 رئیا اداره حفاظت اسناد و مدارک وزارت ورزش وامورجوانان 128500  1
2 

 
 د - شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی )پرسپولیا( 295390 ایریزی ورزش حرفهمدیرکل دفدر برنامه وزارت ورزش وامورجوانان 128500

3 
 

 د - شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260 معاون توسعه منابع و پشدیبانی وزارت ورزش وامورجوانان 128500
4 

 
 د - شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260 مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارت وزارت ورزش وامورجوانان 128500

5 
 

- - وزارت ورزش و امور جوانان 128500 عضو هیأت مدیره شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260

6 
 

- - وزارت ورزش و امور جوانان 128500 عضو هیأت مدیره ی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشورشرکت سهام 291260

7 
 

- - شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260 عضو هیأت مدیره شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260

8 
های اجرایی  دسدگاه

 مسدقر در مرکز

- - وزارت ورزش وامورجوانان 128500 عضو هیأت مدیره شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی )پرسپولیا( 295390

 د - شرکت سهامی صنایع قطعات الکدرونیک 254100 رئیا پژوهشکده شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران 254000 9
 د - هامی صنایع قطعات الکدرونیکشرکت س 254100 معاون دانشگاه دانشگاه صنعدی مالک اشدر 111112 10
 د - شرکت صنایع قطعات الکدرونیک ایران 254100 معاون آماد نهاجا سداد مشدرک ارت  جمهوری اسالمی ایران 111200 11
12 

 
 د - شرکت سهامی صنایع مخابرات صاایران 294400 مشاور عالی شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران 254000

13 
 

 د - شرکت سهامی صنایع مخابرات صاایران 294400 معاون فاوا سدادمشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی 111300
14 

 
 د - شرکت سهامی صنایع مخابرات صاایران 294400 معاون فاوا نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 106000

15 
 

 د - شرکت سهامی صنایع مخابرات صاایران 294400 و برنامه معاون طرح سدادمشدرک ارت  جمهوری اسالمی ایران 111200
16 

 
 د - شرکت سهامی ایزایران 270000 مدیریت فاوا شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران 254000

17 
 

 د - شرکت سهامی ایزایران 270000 جانشین معاونت فاوا سدادمشدرک ارت  جمهوری اسالمی ایران 111200
18 

 
 د - شرکت سهامی ایزایران 270000 رئیا مرکز فاوا ودجا وزارت دفاع وپشدیبانی نیروهای مسلح 111100

 د - شرکت سهامی ایزایران 270000 معاون فاوا سازمان بسیج  111313  19
20 

 
 د - شرکت سهامی انیسیدو ایزایران 295090 معاون منابع انسانی شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران 254000



 

 قسمت دوم( -72)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

 د - شرکت سهامی انیسیدو ایزایران 295090 معاون آموزش صا ایران شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران 254000  21
 د - شرکت سهامی انیسیدو ایزایران 295090 رئیا اداره خدمات و حکمت سدادفرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 111400  22
 د - شرکت سهامی انیسیدو ایزایران 295090 مدیر آموزش م ازی رماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانسدادف 111400  23
24 

 
 د - شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران 254000 مسئول اداری آماد دفاعی سدادمشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی 111300

25 
 

 د - شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران 254000 مدیر عامل وهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانسازمان خدمات درمانی نیر 273700
 د - شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران 254000 مشاور سدادفرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 111400  26
 د - سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 295310 افضا سپاهآماد هو سدادمشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی 111300  27
28 

 
 د - سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 295310 آماد آجا سدادمشدرک ارت  جمهوری اسالمی ایران 111200

29 
 

 د - مسلح سازمان صنایع هوایی نیروهای 295310 رئیا هیات مدیره صها -شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران  254500
 د - صها -شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران  254500 معاون پشدیبانی و پدافند غیر عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 295310  30
 د - صها -شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران  254500 معاون آماد و پشدیبانی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 295310  31
 د - صها -شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران  254500 معاون صادرات و امور بین الملل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 295310  32
33 

 
 د - سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 295310 رئیا هیات مدیره شرکت سهامی پشدیبانی و نوسازی هلیکوپدرهای ایران  255000

34 
 

 د - پنها -شرکت سهامی پشدیبانی و نوسازی هلیکوپدرهای ایران  255000 فرمانده هوانیروز آجا سدادمشدرک ارت  جمهوری اسالمی ایران 111200
 د - پنها -شرکت سهامی پشدیبانی و نوسازی هلیکوپدرهای ایران  255000 معاون ت ارت سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 295310  35
 د - شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی  295770 ریاست پژوهشکده هوایی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 295310  36
37 

 
 د - شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی  295770 معاون صنعت ابابیل هسا-شرکت سهامی صنایع هواپیماسازی ایران  255100

38 
 

 د - شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی  295770 مدیر تولید سشرکت صنایع هوایی قد 295360
39 

 های اجراییدسدگاه
 مسدقر در مرکز 

 د - شرکت صنایع هوایی قدس 295360 مدیر ساخت داخل وزارت صمت وزارت صنعت معدن وت ارت 155000
 د - شرکت صنایع هوایی قدس 295360 جانشین صنعت سمت صها -شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران  254500 40
 د - شرکت صنایع هوایی قدس 295360 معاون طرح و برنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 295310 41
 د - سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 273700 جانشین مدیر عامل سازمان تامین اجدماعی نیروهای مسلح 111120 42
 د - سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 273700 رییا بیمارسدان چمران وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح 111100 43
 د - واییشرکت طراحی و ساخت موتورهای ه 295770 مدیرکل در معاونت امور صنعدی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح 111100 44
 د - شرکت سهامی اندشارات سروش 293880 مشاور سازمان تبلیغات اسالمی 114300 45
46 

 
 د - شرکت سهامی اندشارات سروش 293880 رئیا مرکز رشد و فناوری دانشگاه 1دانشگاه جامع امام حسین )ع(  111305

47 
 

 د - شرکت سهامی اندشارات سروش  * 293880 رکز بسیج سازمان صداوسیمارئیا م سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 283500
 د - شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکدرونیک  * 283600 معاون توسعه و فناوری سازمان صداوسیما سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 283500  48
 د - شرکت سهامی ساخدمانی وتأسیساتی ساراتل ایران  * 283700 مشاور معاون توسعه و فناوری سازمان صداوسیما المی ایرانسازمان صدا و سیمای جمهوری اس 283500  49
 د - *شرکت سهامی ساخدمانی وتأسیساتی ساراتل ایران   283700 مدیرکل ساخدمان و تأسیسات سازمان صداوسیما سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 283500  50
51 

 
 د - سیما چوب  * -شرکت سهامی صنایع چوب و فلز و پالسدیک  283800 مدیرکل امور کاال سازمان صداوسیما سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 283500

52 
 

 د - شرکت بافت آزادی - ریزی(و برنامه ریزی اقدصادی و اجدماعی)با حفظ سمت معاون اقدصادیمدیر کل دفدر برنامه سازمان تامین اجدماعی 132500
 د - شرکت پاالیشگاه نفت الوان - مدیر کل امور مالی سازمان تامین اجدماعی 132500  53
 د - شرکت عالم آرا - معاون امور سرمایه گذاری سازمان تامین اجدماعی 132500  54
55 

 
 د - شرکت توسعه صنعدی صادرات - فریغ بودجه شرکت هارییا گروه نظارت  و ت سازمان تامین اجدماعی 132500

56 
 

 د - شرکت فرهنگی ورزشی غرب نگین - مشاور مدیر عامل در حوزه ای ارگران سازمان تامین اجدماعی 132500
 د - های شهری کشوردیه تاکسیرانیاتحا - رییا مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روسدایی های کشورها و دهیاریسازمان امورشهرداری 105600  57
 د - اتحادیه آرامسدانهای کشور - مدیرکل دفدر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روسدایی های کشورها و دهیاریسازمان امورشهرداری 105600  58
 د - ای قطار شهری کشور/ اتحادیه قطار شهری شهر کرمانشاههاتحادیه شرکت - هامعاون امور شهرداری های کشورها و دهیاریسازمان امورشهرداری 105600  59

 - مدیرکل دفدر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری های کشورها و دهیاریسازمان امورشهرداری 105600  60
 هدای شدهری کشدور / اتحادیده    هدای شدهری کشدور / اتحادیده تاکسدیرانی     اتحادیه اتوبوسرانی

 د - های حمل و نقل همگانی کشورربری / اتحادیه سازمانهای مسافهای پایانهسازمان 

61 
 

 د - های شهری کشوراتحادیه اتوبوسرانی - معاون دفدر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری های کشورها و دهیاریسازمان امورشهرداری 105600
 د - های کشورهای مسافربری شهرداریهای پایانهاتحادیه سازمان - ترافیک دفدر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری رییا گروه مهندسی های کشورها و دهیاریسازمان امورشهرداری 105600  62
 د - های حمل و نقل همگانی کشوراتحادیه سازمان - مدیرکل دفدر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری های کشورها و دهیاریسازمان امورشهرداری 105600  63
64 

 
 د - های قطار شهری کشوراتحادیه شرکت - رییا گروه برنامه ریزی و اسدانداردسازی دفدر حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه های کشورها و دهیاریسازمان امورشهرداری 105600

65 
 

 د - اتحادیه آرامسدانهای کشور - شهریمعاون مدیرکل دفدر هماهنگی عمرانی و خدمات  های کشورها و دهیاریسازمان امورشهرداری 105600
 د - های مسافربریهای پایانههای شهری کشور  اتحادیه سازماناتحادیه اتوبوسرانی - معاون توسعه منابع و پشدیبانی های کشورها و دهیاریسازمان امورشهرداری 105600  66
 ـ - شرکت مادرتخصصی توسعه و ت هیز مراکز بهداشدی و درمانی و ت هیزات پزشکی کشور 264000 ر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیمدیر کل  دفد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 129000  67

68 
 

 ـ - پزشکی کشورموسسه ملی توسعه تحقیقات علوم  -وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی  129120 معاون اداره دفدرداری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 129000

69 
 

 - - شرکت مرکز تصویر نگاری درمانی مدد  - مدیر کل امور م لا و لوایح بنیاد شهید و امور ای ارگران 131600



 

 قسمت دوم( -73)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

 د د شرقیآذربای انشرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان  257040 معاون اسداندار شرقیآذربای اناسدانداری  105054  70
 د د شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران 294680 معاون هماهنگی اندقال* هامی مدیریت شبکه برق ایرانشرکت س 294680  71
 د د شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران 294680 عضو هیأت علمی  دانشگاه صنعدی شریف 115700  72
73 

 
 د  د د سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب(شرکت  227000 رییا گروه برنامه ریزی حوزه سدادی وزات نیرو 14350001

 د د شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( 227000 مشاور وزیر حوزه سدادی وزات نیرو 14350001  74
75 

 
 د د می مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب(شرکت سها 227000 مشاور معاون وزیر حوزه سدادی وزات نیرو 14350001

76 
 

 د د شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( 227000 عضو هیأت مدیره شرکت فاضالب تهران )سهامی خاص( -
 د د سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( شرکت 227000 معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضالب تهران 216600  77
 د د شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران 293930 مدیر روابو عمومی های ت دید پذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(سازمان انرژی 14350097  78
79 

 
 د د شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران 293930 مدیر دفدر پژوه  انرژی برق )ساتبا(های ت دید پذیر و بهره وری سازمان انرژی 14350097

80 
 

 د د شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران 293930 مشاور رئیا سازمان های ت دید پذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(سازمان انرژی 14350097
81 

 
 د د شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران 293930 مدیر کل توسعه منابع انسانی د پذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(های ت دیسازمان انرژی 14350097

 د د شرکت سهامی ملی مناطق نفت خیز جنوب 292390 رئیا حراست دانشگاه صنعت نفت 143100  82

 د د شرکت سهامی ملی مناطق نفت خیز جنوب 292390 زمعاون پژوه  دانشکده نفت اهوا دانشگاه صنعت نفت 143100  83

84 
 

 د د شرکت سهامی نفت فالت قاره 292410 کارشناس ارشد معاونت  برنامه ریزی مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000
85 

 
 د د ژه اقدصادی انرژی پارسشرکت سهامی منطقه وی 293960 مشاور عمرانی وزیر نفت مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000

 د د شرکت سهامی نفت خزر 292420 مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000  86
87 

های اجرایی  دسدگاه
 مسدقر در مرکز

 د د شرکت سهامی نفت خزر 292420 مشاور در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000
 د د شرکت سهامی نفت خزر 292420 مسئول ارزشیابی ونظارت برعملکردطرحهای توسعه ای مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000 88
 د د شرکت مهندسی وتوسعه نفت 220780 معاون مدیرعامل درتوسعه ومهندسی مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000 89
 د د شرکت سهامی پدرو ایران 294780 مشاور وزیر و نماینده وزارت نفت در سازمان طرحهای بیع مدقابل گازرسانی مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  2200000 90
 د د صندوقهای بازنشسدگی کشوری 15400002 مدیر کل منابع انسانی سداد وزارت نفت 143000 91
 د د شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 293970 مدیر کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها نفت وزارت 143000 92
   د د شرکت پاالی  نفت خوزسدان - کارشناس حراست وزارت نفت  وزارت نفت 143000 93
  د د پدرو ایران کی شرکت توسعه  - های گاز رسانی بیع مدقابلرئیا برنامه ریزی سازمان طرح وزارت نفت 143000 94
  د  د وزارت صنعت  معدن و ت ارت 155000 مشاور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت 143000 95
96 

 
 د د شرکت پاالی  نفت خوزسدان - شرکت ملی پخ   HSEسرپرست   های نفدی ایرانشرکت سهامی پخ  فرآورده 220350

97 
 

 د د های نفدی ایرانشرکت سهامی پخ  فرآورده 220350 مدیربازرگانی شرکت ملی پاالی  و پخ  های نفدی ایرانالی  و پخ  فرآوردهشرکت ملی پا 220360
 د د ی ایرانهای نفدشرکت سهامی پخ  فرآورده 220350 مدیر پژوه  و فناوری شرکت ملی پاالی  و پخ  های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360  98
 د د شرکت توسعه صنایع پاالی  نفت 293460 رئیا تدوین روشها و هماهنگی مقررات مالی شرکت ملی پاالی  و پخ  های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360  99
100 

 
 د   شرکت توسعه صنایع پاالی  نفت 293460 وقی شرکت ملی پاالی  و پخ کارشناس قراردادها امور حق های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360

101 
 

 د د شرکت توسعه صنایع پاالی  نفت 293460 مشاور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پاالی  و پخ  های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360
102 

 
 د د شرکت پاالی  نفت خوزسدان - رئیا ایمنی و آت  نشانی شرکت ملی پاالی  و پخ  های نفدی ایراندهشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآور 220360

 د د شرکت پاالی  نفت خوزسدان - کارشناس بودجه تلیفیقی شرکت ملی پاالی  و پخ  های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360  103
  د د شرکت پاالی  نفت اراک 292440 مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالی  و پخ  های نفدی ایران  و پخ  فرآوردهشرکت ملی پاالی 220360  104
105 

 
 د د شرکت پاالی  نفت آبادان 292510 رئیا بازرسی فنی شرکت ملی پاالی  و پخ  های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360

106 
 

 د د شرکت پاالی  نفت آبادان 292510 مسئول دعاوی داخلی شرکت ملی پاالی  و پخ  های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360
 د د شرقیی انآذرباشرکت گاز اسدان  292580 مسئول اندازه گیری گاز صنایع خانگی و ت اری/ مدیریت گازرسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500  107
 د د شرکت گاز اسدان آذربای ان غربی 292590 مشاور معاون وزیر و مدیرعامل درامور مدیریت بحران و حوادث غیرمدبرقبه مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500  108
109 

 
 د د اسدان اردبیلشرکت گاز  292600 مشاور مدیر توسعه منابع انسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

110 
 

 د د شرکت گاز اسدان ایالم 292790 مسئول بهسازی سیسدم های گازرسانی/ مدیریت گازرسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
111 

 
 د د اسدان ایالم شرکت گاز 292790 مسئول بهسازی و اسدانداردسازی سیسدم/ مدیریت برنامه ریزی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

 د د شرکت گاز اسدان البرز 295410 معاون برنامه ریزی و ارزشیابی مدیریت برنامه ریزی  مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500  112
 د د شرکت گاز اسدان البرز 295410 کارشناس ارشد کاال / مدیریت گازرسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500  113
114 

 
 د د شرکت گاز اسدان بوشهر 292780 مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

115 
 

 د د شرکت گاز اسدان تهران 292770 رییا امور مطالعات و بررسی های اقدصادی / مدیریت برنامه ریزی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
 د د شرکت گاز اسدان چهارمحال و بخدیاری 292710 معاون مهندسی ساخدار حوزه الف / مدیریت مهندسی ساخدار مادرتخصصی-رکت ملی گازایران ش 220500  116
 د د شرکت گاز اسدان خراسان 292820 مشاور مدیر برنامه ریزی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500  117
118 

 
 د   د شرکت گاز اسدان خراسان شمالی 220510 ها / مدیریت مهندسی ساخدارها و روشرییا بررسی سازمان مادرتخصصی-ن شرکت ملی گازایرا 220500

 د   د جنوبیشرکت گاز اسدان خراسان 220520 )سداد(/ امور حسابرسی داخلی1معاون حسابرسی منطقه  مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500  119



 

 قسمت دوم( -74)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

120 
 

 د د شرکت گاز اسدان خوزسدان 292690 سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی مادرتخصصی-ت ملی گازایران شرک 220500
121 

 
 د د شرکت گاز اسدان زن ان 292630 رییا امور برنامه ریزی و اندازه گیری/ مدیریت گازرسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

122 
 

 د د شرکت گاز اسدان سمنان 292660 رئیا امور تدوین و مقررات سیسدمها و روشهای مالی/ مدیریت مالی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
123 

 
 د د شرکت گاز اسدان سیسدان و بلوچسدان 292830 رییا امور مهندسی / مدیریت گازرسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

124 
 

 د د شرکت گاز اسدان سیسدان و بلوچسدان 292830 کارشناس ارشد امور حقوقی و قراردادهای بین المللی مادرتخصصی-ن شرکت ملی گازایرا 220500
125 

 
 د د شرکت گاز اسدان قزوین 292640 رییا تأمین نیروی انسانی/ مدیریت توسعه منابع انسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

126 
 

 د د شرکت گاز اسدان قم 292650 رییا روابو عمومی شرکت ملی نفت ایران مادرتخصصی-گازایران شرکت ملی  220500
127 

 
 د د شرکت گاز اسدان قم 292650 رییا امور کارکنان/ مدیریت توسعه منابع انسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

128 
 

 د د شرکت گاز اسدان کردسدان 292570 رپرست هماهنگی و پشدیبانی/ مدیریت گازرسانیمشاور و س مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
129 

 
 د د شرکت گاز اسدان کرمان 292700 معاون امور حقوقی و قراردادهای بین المللی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

130 
 

 د د شرکت گاز اسدان کهگیلویه و بویراحمد 292720 مدیرعامل در امور فرهنگیمشاور معاون وزیر و  مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
131 

 
 د د شرکت گاز اسدان کهگیلویه و بویراحمد 292720 ها / مدیریت مالیرییا بودجه و کندرل هزینه مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

132 
 

 د د شرکت گاز اسدان گلسدان 292620 عات مهندسی و اقدصادی طرحها/ مدیریت برنامه ریزیمعاون مطال مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
133 

 
 د د شرکت گاز اسدان گیالن 292680 رییا کمیسیون مناقصات مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

134 
 

 د د شرکت گاز اسدان لرسدان 292550 بالسمت مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
135 

 
 د د شرکت گاز اسدان لرسدان 292550 رییا پژوهشهای منابع انسانی و تحول اداری/ مدیریت توسعه منابع انسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

136 
 

 د د شرکت گاز اسدان مازندران 292610 مدیر مهندسی ساخدار مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
137 

 
 د د شرکت گاز اسدان مرکزی 292530 معاون امور مهندسی و بهره برداری/ مدیریت برنامه ریزی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

138 
 

 د د شرکت گاز اسدان همدان 292540 معاون اداری و پشدیبانی مدیریت توسعه منابع انسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
139 

 
 د د شرکت گاز اسدان هرمزگان 292730 رییا آموزش و ت هیز نیروی انسانی/ مدیریت منابع انسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

140 

های اجرایی  دسدگاه
 مسدقر در مرکز

 د د شرکت گاز اسدان یزد 292670 رییا طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی/ مدیریت منابع انسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
 د د شرکت پاالی  گاز ف ر 292880 رییا امور بررسی منابع و مصارف گاز/ مدیریت برنامه ریزی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 141
 د د ید هاشمی نژاد خانگیرانشرکت پاالی  گاز شه 292870 مشاور معاون وزیرنفت و مدیرعامل  مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 142
 د د شرکت پاالی  گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران 292870 رئیا امورتدوین وتلفیق برنامه های اسدراتژیک/ مدیریت برنامه ریزی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 143
 د د شرکت پاالی  گاز بیدبلند 292860 یریت هماهنگی و نظارت بر تولیدرییا امور مهندسی تولید/ مد مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 144
145 

 
 د د شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900 سرپرست امور ایمنی  بهداشت و محیو زیست مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

146 
 

 د د دمع گاز پارس جنوبیشرکت م  292900 مدیر دیسپچین  مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
147 

 
 د د شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900 مسئول دعاوی داخلی/ امور حقوقی و قراردادهای بین المللی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

148 
 

 د د شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900 ت بر تولیدرییا امور هماهنگی و کندرل تولید/ مدیریت هماهنگی و نظار مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
149 

 
 د د شرکت پاالی  گاز سرخون و قشم 292890 رئیا برنامه ریزی وطرحهای جانشینی/ مدیریت توسعه منابع انسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

150 
 

 د د شرکت پاالی  گاز ایالم 292800 و نظارت بر تولید سرپرست مدیریت هماهنگی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
151 

 
 د د شرکت پاالی  گاز ایالم 292800 رییا امور حسابداری مالی/ مدیریت مالی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

152 
 

 د د شرکت پاالی  گاز ایالم 292800 ر تولیدمسئول گروه بازرسی فنی/ مدیریت هماهنگی و نظارت ب مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
153 

 
 د د شرکت پاالی  گاز ایالم 292800 رییا دفدرمعاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

154 
 

 د د دسی و توسعه گاز ایرانمهن 295740 سرپرست مدیریت پژوه  و فناوری مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
155 

 
 د د مهندسی و توسعه گاز ایران 295740 رییا امور مطالعات و بررسی های مهندسی/ مدیریت برنامه ریزی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

156 
 

 د د بازرگانی گاز ایران 295750 حسابرسی داخلی  مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
157 

 
 د د شرکت گاز اسدان قم 292650 رییا بازرسی و پاسخگویی به شکایات  مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

158 
 

 د د شرکت گاز اسدان خوزسدان 292690 رییا امور حقوقی و قراردادهای بین المللی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
159 

 
 د د بازرگانی گاز ایران 295750 رییا بازرسی و پاسخگویی به شکایات  ادرتخصصیم-شرکت ملی گازایران  220500

160 
 

 د د م دمع گاز پارس جنوبی 292900 رییا امور حسابداری مدیریت مدیریت مالی شرکت ملی گاز ایران کشور 220501
161 

 
 د د گاز اسدان قزوین شرکت 292640 رییا امور حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران کشور 220501

162 
 

 د د شرکت اندقال گاز ایران 292910 سرپرست بررسی های مهندسی طرحهای ایسدگاهها شرکت ملی گاز ایران کشور 220501
163 

 
 د د شرکت اندقال گاز ایران 292910 معاون عملیات مدیریت دیسپچین  شرکت ملی گاز ایران کشور 220501

164 
 

 د د های نفدی ایرانشرکت سهامی پایانه 293580 مدیر امور مالی مهندسی وتوسعه نفتشرکت   220780
165 

 
 د د شرکت سهامی پژوه  و فن آوری پدروشیمی 295110 رئیا نظارت پیشرفت طرحها شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000

166 
 

 د د شرکت سهامی پژوه  و فن آوری پدروشیمی 295110 نامه ریزی مالی و بودجه رئیا کل بر شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000
167 

 
 د د سازمان منطقه ویژه اقدصادی پدروشیمی  294240 معاون مدیر کندرل تولید شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000

168 
 

 د د سازمان منطقه ویژه اقدصادی پدروشیمی  294240 ری و اجدماعی رئیا کل خدمات ادا شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000



 

 قسمت دوم( -75)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

 - - سازمان منطقه ویژه اقدصادی پدروشیمی  294240 رئیا کل امور پشدیبانی مهندسی طرحها شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000  169
 - - شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران 292400 کارشناس شرکت سهامی ملی مناطق نفت خیز جنوب 292390  170
 - - های نفدی ایرانشرکت سهامی پایانه 293580 مشاور شرکت سهامی ملی مناطق نفت خیز جنوب 292390  171
 - - شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مس دسلیمان 293690 های مهندسی بهره برداری مدیریت امور فنیرئیا برنامه ریزی و مطالعات پروژه شرکت سهامی ملی مناطق نفت خیز جنوب 292390  172
 - - شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مارون 293680 رئیا امور اداری و آموزش مدیریت تعمیرات ت هیزات صنعدی و ماشین آالت فرایندی شرکت سهامی ملی مناطق نفت خیز جنوب 292390  173
 - - شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مارون 293680 رئیا سن   و مدیریت  عملکرد  لی مناطق نفت خیز جنوبشرکت سهامی م 292390  174
 - - شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 293660 م ری طرحهای توسعه میدان زاگرس جنوبی  شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران 292400  175
 - - شرکت پاالی  نفت خوزسدان - مشاور مدیرعامل شرکت شرکت پاالی  نفت آبادان 292510  176
 - - شرکت سهامی منطقه ویژه اقدصادی انرژی پارس 293960 رئیا امورپیمانها شرکت  نفت و گازپارس 292520  177
178 

های اجرایی دسدگاه
 مسدقر در مرکز

 - - شرکت پاالی  گاز سرخون و قشم 292890 ات/ پاالی  گاز پارسیانمدیر عملی شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750
 - - م دمع گاز پارس جنوبی 292900 رییا پیمانها شرکت پاالی  گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران 292870 179
 - - پاالی  گاز ف ر شرکت 292880 مدیر پاالیشگاه نهم/ م دمع گاز پارس جنوبی شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900 180
 - - شرکت پاالی  گاز ف ر 292880 رییا تعمیرات/ م دمع گاز پارس جنوبی شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900 181
 - - شرکت پاالی  گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران 292870 رییا امور سفارشات/ م دمع گاز پارس جنوبی شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900  182
 - - شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750 رییا امور بازرسی فنی/ م دمع گاز پارس جنوبی شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900  183
 - - شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750 رییا امور کارکنان/ م دمع گاز پارس جنوبی شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900  184
 - - شرکت گاز اسدان اصفهان 292810 عملیات اندقال گاز ایران 2مدیر منطقه  کت اندقال گاز ایرانشر 292910  185
 - - شرکت گاز اسدان خراسان 292820 عملیات اندقال گاز ایران 4مدیر منطقه  شرکت اندقال گاز ایران 292910  186
 - - شرکت گاز اسدان فارس 292740 بالسمت به علت اندقال شرکت اندقال گاز ایران 292910  187
 - - شرکت گاز اسدان مازندران 292610 عملیات اندقال گاز ایران 9مدیر منطقه  شرکت اندقال گاز ایران 292910  188
 - - شرکت گاز اسدان همدان 292540 عملیات اندقال گاز ایران 7مدیر منطقه  شرکت اندقال گاز ایران 292910  189
 - - شرکت گاز اسدان هرمزگان 292730 عملیات اندقال گاز ایران 6مدیر منطقه  شرکت اندقال گاز ایران 292910  190
 - - شرکت پاالی  گاز بیدبلند 292860 عملیات اندقال گاز ایران 1مدیر منطقه  شرکت اندقال گاز ایران 292910  191
 - - شرکت سهامی منطقه ویژه اقدصادی انرژی پارس 293960 یر عملیاتمد های نفدی ایرانشرکت سهامی پایانه 293580  192
 - - شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750 م ری طرح ایسدگاههای تقویت فشار گاز/ مهندسی و توسعه گاز ایران   مهندسی و توسعه گاز ایران 295740  193
 - - بازرگانی گاز ایران 295750 مشاور مدیر عامل مهندسی و توسعه گاز ایران 295740  194
195 

 مرکزی
 -  - شرکت پاالی  نفت اراک 292440 مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360

 -  - شرکت گاز اسدان مرکزی 292530 برداری مدیریت گازرسانیمعاون امور مهندسی و بهره مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 196
 -  - های اسدان*سازمان همیاری شهرداری - معاون هماهنگی امور عمرانی  اسدانداری مرکزی  105051 197
198 

 گیالن

 - - ای گیالنشرکت سهامی برق منطقه 226500 عضو هیأت علمی )معاون دانش ویی و فرهنگی( دانشگاه گیالن 117100
 ره کل صنعت معدن و ت ارت اسدان گیالنادا 155052 199

 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان گیالن  257020 رئیا سازمان
- - 

 - - ریزی اسدان گیالنسازمان مدیریت و برنامه 102552 200
  - معاون هماهنگی امور عمرانی اسدانداری گیالن 152052 201

 های اسدان گیالنسازمان همیاری شهرداری
- - 

 - -  - مدیر کل حوزه اسداندار اسدانداری گیالن 152052 202
 - - سازمان سیما   منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت* - سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری رشت 404530 203
 - - ی فضاهای  شهری شهرداری رشت*سازمان عمران و بازآفرین - و نقل و امور زیربناییمعاون حمل شهرداری رشت 404530 204
 - - های کشاورزی رشت*سازمان مشاغل شهری و فراورده - سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری رشت 404530 205
 - سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری رشت 404530 206

 سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت*
- - 

 - -  - کارشناس امور شهری و شوراهای اسدانداری گیالن داری گیالناسدان 105052 207
 - - های مردمی*سازمان سرمایه گذاری و مشارکت - سرپرست معاونت مالی و اقدصادی شهرداری شهرداری رشت 404530 208
 - - سازمان پسماند* - سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری رشت 404530 209
 - سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری رشت 404530 210

 سازمان فرهنگی اجدماعی و ورزشی شهرداری رشت*
- - 

 - - - کارشناس سازمان نظام مهندسی گیالن شهرداری رشت 404530 211
 - معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت 404530 212

 هرداری رشت*سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ش
- - 

 - - - کارشناس امور پسماند شهرداری رشت 404530 213
 - - های شهرداری رشت*سازمان آرامسدان - سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری رشت 404530 214
 -  - سازمان آت  نشانی شهرداری قائم شهر* - معاون خدمات شهری شهرداری قائمشهر 400853  215
216 

 مازندران
 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری قائم شهر* - معاون خدمات شهری شهرداری قائمشهر 400853

 -  - آرامسدان شهرداری قائم شهر* - معاون خدمات شهری شهرداری قائمشهر 400853 217
218 

 
 -  - رداری قائم شهر*مدیریت پسماند شه - معاون خدمات شهری شهرداری قائمشهر 400853
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219 
 

 -  - سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردهای کشاورزی شهرداری قائم شهر* - معاون خدمات شهری شهرداری قائمشهر 400853
220 

 
 -  - سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری قائم شهر* - معاون خدمات شهری شهرداری قائمشهر 400853

221 
 

534008  -  - سازمان فرهنگی اجدماعی و ورزشی شهرداری قائم شهر* - معاون خدمات شهری شهرداری قائمشهر 
222 

 
 -  - سازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری شهرداری قائم شهر* - معاون خدمات فنی و عمرانی شهرداری قائمشهر 400853

223 
 

 -  - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهشهر* - معاون خدمات شهری شهرداری بهشهر 400153
224 

 
 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری بهشهر* - معاون فنی شهرداری بهشهر 400153

225 
 

 -  - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نکا* - معاون شهردار شهرداری نکاء 400453
226 

 
 -  - مدیریت پسماندشهرداری ساری* - معاون خدمات شهری ری ساریشهردا 400553

227 
 

 -  - سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردهای کشاورزی شهرداری ساری* - معاون خدمات شهری شهرداری ساری 400553
228 

 
 - سرپرست معاون فنی  شهرداری ساری 400553

 شهرداری ساری*سازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری 
-  - 

229 
 

 -  - - مدیر کل امور شهری اسدانداری اسدانداری مازندران 105053
230 

 
 -  - سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری* - معاون خدمات شهری شهرداری ساری 400553

231 
 

 -  - ایمنی شهرداری ساری* سازمان آت  نشانی و خدمات - معاون خدمات شهری شهرداری ساری 400553
232 

 
 -  - سازمان فن آوری اطالعات و آمارشهرداری ساری* - معاون اداری مالی شهرداری ساری 400553

233 
 

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری ساری* - معاون خدمات شهری شهرداری ساری 400553
234 

 
 -  - سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری * - رسازی و امور مناطقمعاونت شه شهرداری ساری 400553

235 
 

 -  - سازمان فرهنگی اجدماعی و ورزشی شهرداری ساری* - معاون خدمات شهری شهرداری ساری 400553
236 

 
 -  - آرامسدان شهرداری ساری* - معاون خدمات شهری شهرداری ساری 400553

 -  - های اسدان مازندران*سازمان همیاری شهرداری - معاون  امورعمرانی اسدانداری مازندران اسدانداری مازندران 105053 زندرانما 237
238 

 
 -  - سازمان آت  نشانی شهرداری آمل* - معاون خدمات شهری شهرداری آمل 401053

239 
 

 -  - داری آمل*آرامسدان شهر - معاون خدمات شهری شهرداری آمل 401053
240 

 
 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری آمل* - معاون خدمات شهری شهرداری آمل 401053

241 
 

 -  - سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل* - معاون خدمات شهری شهرداری آمل 401053
242 

 
 -  - یریت پسماندشهرداری آمل*مد - معاون خدمات شهری شهرداری آمل 401053

243 
 

 -  - سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردهای کشاورزی شهرداری آمل* - معاون خدمات شهری شهرداری آمل 401053
244 

 
 -  - سازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری شهرداری آمل* - معاون خدمات فنی و عمرانی شهرداری آمل 401053

245 
 

010534    - سازمان فرهنگی اجدماعی و ورزشی شهرداری آمل* - معاونت اداری مالی شهرداری آمل 
246 

 
 -  - سازمان آت  نشانی شهرداری بابل* - معاون توسعه منابع و پشدیبانی شهرداری بابل 401553

247 
 

 -  - ل بار و مسافرشهرداری بابل*سازمان مدیریت حمل و نق - معاون خدمات فنی و عمرانی شهرداری بابل 401553
248 

 
   - سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل* - معاون خدمات شهری شهرداری بابل 401553

249 
 

 -  - آرامسدان شهرداری بابل* - معاون خدمات شهری شهرداری بابل 401553
250 

 
 - معاون عمرانی شهرداری امیرکال 401653

 مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری امیرکال*سازمان 
-  - 

251 
 

 -  - - شهردار شهرداری امیرکال 401653
252 

 
 -  - سازمان آت  نشانی شهرداری تنکابن* - معاون برنامه ریزی شهرداری تنکابن 402953

253 
 

 - معاونت اداری مالی شهرداری تنکابن 402953
 ار و مسافرشهرداری تنکابن*سازمان مدیریت حمل و نقل ب

-  - 
254 

 
 -  - - معاونت اداری مالی شهرداری رامسر  403553

255 
 

 کارشناس ارشد فنی و مهندسی شرکت سهامی ذغال سن  البرز مرکزی 230140

 شرکت سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایران 230170
  - 

256 
 

 -  - کارشناس ارشد فنی و مهندسی شرکت سهامی ذغال سن  البرز مرکزی 230140
257 

 
 -  - کارشناس اداری شرکت سهامی ذغال سن  البرز مرکزی 230140

258 

 شرقیآذربای ان

 -  - شهرداری تبریز* 404490 معاون هماهنگی امور عمرانی اسداندار شرقیآذربای اناسدانداری  105054
 -  - شرقیآذربای انشرکت گاز اسدان  292580 رئیا امور بهره برداری  صصیمادرتخ-شرکت ملی گازایران  220500 259
  - - شرکت سهامی عمران شهرجدیدسهند 285190 رئیا حراست شرقیآذربای اناداره کل راه وشهرسازی اسدان  153054 260
261 

 شرقیای آذربای انمنطقهشرکت سهامی برق 223500
 م ری خطو  اندقال 

 شرکت تولید نیروی برق سهند 295490
-  - 

 -  - معاون طرح و توسعه  262
263 

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300
 -  - رئیا اداره محیو زیست ایمنی و بهداشت

 -  - تولید نیروی برق آذربای ان 295540 مدیر روابو عمومی 264
265 

 غربیآذربای ان
 -  - غربیشرکت گاز اسدان آذربای ان 292590 رییا امور بهداشت شرکت ملی گاز ایران مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

 -  - د صنعدی ماکو*منطقه آزاد ت اری - معاونت توسعه و هماهنگی امور اقدصادی اسدانداری غربی اسدانداری آذربای ان 105055 266
 -  - های اسدان*هاد دهیاریسازمان شهرداری - سرپرست معاونت عمرانی اسدانداری غربی ذربای اناسدانداری آ 105055 267
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 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
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268 
 کرمانشاه

 -  - شرکت تولید نیروی برق بیسدون 295500 کارمند شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300
 -  - شرکت تولید نیروی برق بیسدون 295500 کارمند شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 269
 -  - شرکت توسعه گردشگری اسدان کرمانشاه 29526056 مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی وگردشگری اسدان کرمانشاه 113756 270
 -  - اروند  سازمان منطقه آزاد ت اری و صنعدی - عضو هیأت مدیره شورای عالی امنیت ملی 101004 خوزسدان 271
272 

 فارس

 -  - های اسدان فارس*سازمان همیاری شهرداری - معاون هماهنگی امور عمرانی اسدانداری فارس 105058
  - - سازمان حمل و نقل )اتوبوسرانی و تاکسیرانی( شهرسدان فسا - بخشدار مرکزی فسا اسدانداری فارس 105058 273
  -  - شرکت سهامی صنایع الکدرونیک شیراز 294390 معاون طرح و برنامه نیروی پدافند ارت  جمهوری اسالمی ایران لکدرونیک ایرانشرکت سهامی صنایع ا 254000 274
  - - شرکت اندقال گاز ایران 292910 عضو هیأت مدیره شرکت گاز اسدان فارس 292740 275
  - - مهندسی و توسعه گاز ایران  295740 رکت پاالی  گاز پارسیانرئیا هیأت مدیره ش شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750 276
  -  - شرکت پاالی  گاز سرخون و قشم 292890 مدیر عملیات شرکت پاالی  گاز پارسیان شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750 277
  - - شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900 ارسیانالبدل هیأت مدیره شرکت پاالی  گاز پعضو علی شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750 278
  - - شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900 البدل هیأت مدیره شرکت پاالی  گاز پارسیانعضو علی شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750 279
 و اطالعات معاونت آماد و پشدیبانی سداد کل نیروهای مسلح رئیا اداره فناوری امنیت سدادفرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 111400 280

 شرکت سهامی صنایع الکدرونیک شیراز  294390
-  - 

 -  - فرمانده فنی نیروی دریایی ارت  جمهوری اسالمی ایران نیروی دریایی ارت  جمهوری اسالمی ایران *** 281
 -  - معاون طرح و برنامه نیروی پدافند ارت  جمهوری اسالمی ایران نیروی پدافند ارت  جمهوری اسالمی ایران *** 282
283 

 کرمان

 -  - سازمان فاوای شهرداری* - معاون برنامه ریزی شهرداری کرمان 400159
 -  - گذاری شهرداری*سازمان سرمایه - معاون مالی اقدصادی شهرداری کرمان 400159 284
 -  - نشانی  مشاغل و آرامسدانها*سازمان مدیریت پسماند  آت  - عاون خدمات شهریم شهرداری کرمان 400159 285
 -  - سازمان عمران و حمل و نقل* - معاون حمل و نقل شهرداری کرمان 400159 286
 سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری بم 400559 287

 سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری* -
-  - 

 -  - سرپرست معاونت عمرانی شهرداری بم 400559 288
 -  - مسئول حراست شهرداری بم 400559 289
 شهردار شهرداری بم 400559 290

 سازمان مدیریت حمل و نقل* -
-  - 

 -  - مسئول تاسیسات شهرداری بم 400559 291
 سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری بم 400559 292

   نشانی و خدمات ایمنی*سازمان آت -
-  - 

 -  - مسئول حراست شهرداری بم 400559 293
 معاون شهرداری شهرداری جیرفت 400659 294

 سازمان اتوبوسرانی جیرفت* -

-  - 
 - -  کارمند شهرداری شهرداری جیرفت 400659 295
 -  - مسئول حراست شهرداری جیرفت 400659 296
 - - کارشناس حراست شهرداری جیرفت 400659 297
 - - پردیسان شرکت سهامی خاص همیار زیست گسدر - معاونت هماهنگی امور عمرانی اسدانداری اسدانداری خراسان رضوی 105060  298
 معاونت هماهنگی امور عمرانی اسدانداری* اسدانداری خراسان رضوی 105060  299

 رضویاسدان خراسان هایسازمان همیاری شهرداری -
- - 

 - - معاونت سیاسی  امنیدی و اجدماعی اسدانداری اسدانداری خراسان رضوی 105060  300
 - - سازمان عمران شهرداری - معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 405060  301
 - - زمان حمل و نقل و ترافیکسا - معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 405060  302
 - - های مسافربری*سازمان پایانه - معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 405060  303
 - - سازمان اتوبوسرانی* - معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 405060  304
 - - سازمان حمل ونقل بار درون شهری و حومه* - ترافیک معاون عمران حمل و نقل و شهرداری مشهد 405060  305
 - - سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی* - معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 405060  306
 - - شرکت قطارشهری مشهد 1/404460 معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 405060  307

 معاون مالی و پشدیبانی شهرداری مشهد 405060 رضوینخراسا 308
 سازمان زمین و مسکن* -

- - 
 - - مدیر سرمایه گذاری و مشارکدها شهرداری مشهد 405060  309
 - - معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد 405060  310
 - - سازمان عمران شهرداری - عملکردبیوارزیامدیرکل دفدر برنامه و بودجه شهرداری مشهد 405060  311
 - - سازمان مدیریت پسماند* - معاون خدمات شهری شهرداری مشهد 405060  312
 - - سازمان فردوسها* - معاون خدمات شهری شهرداری مشهد 405060  313
 - - سازمان پارکها و فضای سبز* - معاون خدمات شهری شهرداری مشهد 405060  314
 معاون خدمات شهری* شهرداری مشهد 405060  315

 سازمان ات  نشانی و خدمات ایمنی -
- - 

 - - مدیر ارتفاعات جنوب شهرداری مشهد 405060  316
 معاون خدمات شهری* شهرداری مشهد 405060  317

 های کشاورزیسازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده -
- - 

 -  - ریزی و توسعه سرمایه انسانیمعاون برنامه ی مشهدشهردار 405060  318



 

 قسمت دوم( -78)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

 قائم مقام معاون عمران و حمل نقل و ترافیک شهرداری مشهد 405060  319
 شرکت قطارشهری مشهد 404460/1

-  - 

 -  - مدیر کل پشدیبانی شهرداری مشهد 405060  320

 -  - مدیر کل حوزه شهردار شهرداری مشهد 405060  321

322 
 

 مدیرکل دفدرنوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد 405060
 شرکت ترافیک هوشمند الیت -

-  - 

323 
 

 -  - مدیر کل امور مالی شهرداری مشهد 405060

 -  - مدیر عامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد 405060  324

 شهر سازی و معماری معاون شهرداری مشهد 405060  325
 شرکت گردشگری و توسعه و عمران هفت حوض -

-  - 

326 
 

 -  - معاون گردشگری و زیارت سازمان اجدماعی و فرهنگی شهرداری مشهد 405060

327 
 

 معاون مالی و پشدیبانی شهرداری مشهد 405060
 شرکت نمایشگاههای بین المللی -

-  - 

 -  - یر برنامه ریزی و مطالعات معاونت اقدصادیمد شهرداری مشهد 405060  328

 -  - شرکت آب و فاضالب مشهد 216200 شهردار شهرداری مشهد 405060  329

 -  - شرکت عمران سپهر وکیل آباد - مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد 405060  330

331 
 

 -  - عمران و مسکن سازان ثامن - رمایه انسانیمعاون برنامه ریزی و توسعه س شهرداری مشهد 405060

332 
 

 -  - مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 های اسدراتژیکرئیا امور تدوین و تلفیق برنامه شرکت گاز اسدان خراسان 292820

 -  - یرانشرکت اندقال گاز ا 292910 اندقال گاز ایران 4مدیر منطقه  شرکت گاز اسدان خراسان 292820  333

 -  - وزارت نفت 143000 مشاور معاون وزیر نفت شرکت پاالی  گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران 292870  334

335 

 رضویخراسان

 -  - مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 های اسدراتژیکرییا امور تدوین و تلفیق برنامه شرکت پاالی  گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران 292870

 -  - شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900 سرپرست مدیریت بازرگانی م دمع گاز پارس جنوبی شرکت پاالی  گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران 292870 336

 -  - سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سبزوار - معاون فنی و عمرانی شهرداری سبزوار 402660 337

 -  - سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سبزوار - رئیا سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سبزوار شهرداری سبزوار 402660 338

 -  - های کشاورزیسازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده - معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری سبزوار 402660 339

 -  - های کشاورزیسازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده - های کشاورزیرئیا سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده شهرداری سبزوار 402660 340

 -  - های کشاورزیسازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده - مدیر سرمایه انسانی شهرداری سبزوار 402660 341

 -  - سازمان مدیریت حمل و نفل بار و مسافر شهرداری سبزوار - معاون معماری و شهرسازی رداری سبزوارشه 402660 342

 -  - سازمان مدیریت حمل و نفل بار و مسافر شهرداری سبزوار - رئیا سازمان مدیریت حمل و نفل بار و مسافر شهرداری سبزوار شهرداری سبزوار 402660 343

 -  - سازمان مدیریت حمل و نفل بار و مسافر شهرداری سبزوار - رئیا حوزه شهردار ری سبزوارشهردا 402660 344

 -  - پسماند شهرداری سبزوارسازمان مدیریت - معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار 402660 345

 -  - پسماند شهرداری سبزوارریتسازمان مدی - رئیا سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار شهرداری سبزوار 402660 346

 -  - پسماند شهرداری سبزوارسازمان مدیریت - مدیر منطقه یک شهرداری سبزوار 402660  347

 -  - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار - معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار 402660  348

349 
 

 -  - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار - آت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار رئیا سازمان شهرداری سبزوار 402660

350 
 

 -  - نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوارسازمان آت  - مدیر حقوقی شهرداری سبزوار 402660

 -  - فرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوارسازمان عمران و باز آ - معاون فنی و عمرانی شهرداری سبزوار 402660  351

 -  - سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار - رئیا سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار شهرداری سبزوار 402660  352

353 
 

 -  - و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوارسازمان عمران  - معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سبزوار 402660

354 
 

 -  - سازمان مدیریت آرامسدان شهرداری سبزوار - معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار 402660

 -  - رئیا سازمان مدیریت آرامسدانها شهرداری سبزوار - رئیا سازمان مدیریت آرامسدانها شهرداری سبزوار شهرداری سبزوار 402660  355

 -  - رئیا سازمان مدیریت آرامسدانها شهرداری سبزوار - مدیر درآمد شهرداری سبزوار 402660  356

 -  - رئیا سازمان مدیریت آرامسدانها شهرداری سبزوار - معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سبزوار 402660  357

358 
 

 -  - سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار - ر و فضای سبز شهری شهرداری سبزواررئیا سازمان سیما  منظ شهرداری سبزوار 402660

359 
 

 -  - سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار - رئیا اداره زیبا سازی و تبلیغات محیطی شهرداری سبزوار 402660

 -  - ن مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقلسازما - شهردار شهرداری تربت جام 401260  360

 -  - سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل - معاون شهردار شهرداری تربت جام 401260  361

362 
 

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل - کارشناس شهرداری تربت جام 401260

363 
 

 -  - مدیریت حمل و نقلسازمان  - معاون عمران و شهرسازی شهرداری کاشمر 404360

 -  - سازمان آت  نشانی - معاون شهردار شهرداری قوچان 404060  364

 -  - سازمان آت  نشانی - مدیر عامل آتشنشانی شهرداری قوچان 404060  365

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل - معاون شهردار شهرداری قوچان 404060  366

367 
 

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل - مدیر عامل حمل و نقل نشهرداری قوچا 404060
368 

 
 -  - سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهری شهرداری نیشابور - شهردار شهرداری نیشابور 405660



 

 قسمت دوم( -79)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

 - - سازمان عمران و باز آفرینی شهری - شهردار شهرداری نیشابور 405660  369
 - - سازمان فرهنگی ورزشی - ارشهرد شهرداری نیشابور 405660  370

 - - سازمان مدیریت آرامسدانها - شهردار شهرداری نیشابور 405660  371

 - - سازمان مدیریت پسماند - شهردار شهرداری نیشابور 405660  372

 - - سازمان مدیریت حمل و نقل بار - شهردار شهرداری نیشابور 405660  373

 - - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی - شهردار ی نیشابورشهردار 405660  374

 - - سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهری شهرداری نیشابور - معاونت خدمات شهرداری شهرداری نیشابور 405660  375
 - - سازمان مدیریت آرامسدانها - معاونت خدمات شهرداری شهرداری نیشابور 405660 رضویخراسان 376
 - - سازمان مدیریت پسماند - معاونت خدمات شهرداری شهرداری نیشابور 405660  377
 - - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی - معاونت خدمات شهرداری شهرداری نیشابور 405660  378
 - - سازمان عمران و باز آفرینی شهری - معاونت فنی و عمرانی شهرداری نیشابور 405660  379
 - - سازمان مدیریت حمل و نقل بار - معاونت فنی و عمرانی شهرداری نیشابور 405660  380
 - - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی - معاون خدمات شهری شهرداری تربت حیدریه 401460  381
 - - حیدریهی تربتسازمان آت  نشانی و خدمات ایمن - کارشناس آت  نشانی مشهد شهرداری مشهد 405060  382
 - - حیدریهسازمان مدیریت آرامسدانها تربت - رئیا اداره محیو زیست شهرداری مشهد شهرداری مشهد 405060  383
 - - سازمان مدیریت آرامسدانها   معاون خدمات شهری شهرداری تربت حیدریه 401460  384
 - - سازمان مدیریت حمل و نقل بار   یمعاون خدمات شهر شهرداری تربت حیدریه 401460  385
 - - حیدریهسازمان مدیریت حمل و نقل بار تربت   کارشناس سازمان اتوبوسرانی مشهد شهرداری مشهد 405060  386
387 

 اصفهان
  - - وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی* 129000 ه مدیریت و منابع دانشگاه رییا گروه عضو هیت علمی و معاون توسع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشدی درمانی اسدان اصفهان بهداشت و درمان 124400

 -  - های اسدان اصفهانسازمان همیاری شهرداری - معاون هماهنگی امور عمرانی  اسدانداری اصفهان  105061 388
 -  - (*10غله و بازرگانی منطقه ) شرکت 288290 مدیر کل اداره کل جهاد کشاورزی اسدان اصفهان 151061 389
390 

 هرمزگان

 -  - صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخ  کشاورزی اسدان هرمزگان - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل جهاد کشاورزی اسدان هرمزگان 151062
 -  - اتاق بازرگانی بندرعباس - بعنوان نماینده سهام شرکت شهرکهای صنعدی اسدان اصفهان عضو غیر موظف شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان هرمزگان 257130 391
 - مدیرعامل شرکت سهامی م دمع کشدی سازی و صنایع فراساحل ایران 291350 392

 شرکت بحر گسدرش هرمز
 - - 

 -  - - یرهعضو هیأت مد شرکت سهامی م دمع کشدی سازی و صنایع فراساحل ایران 291350 393
 -  - - عضو هیأت مدیره شرکت سهامی م دمع کشدی سازی و صنایع فراساحل ایران 291350 394
 - -  شرکت شفق هرمز مهر - مدیرعامل شرکت سهامی م دمع کشدی سازی و صنایع فراساحل ایران 291350 395
 -  - - عضو هیأت مدیره نشرکت سهامی م دمع کشدی سازی و صنایع فراساحل ایرا 291350 396
 - مدیرعامل شرکت سهامی م دمع کشدی سازی و صنایع فراساحل ایران 291350 397

 شرکت عظیم گسدرش هرمز
 - - 

 -  - - معاون طرح و برنامه شرکت سهامی م دمع کشدی سازی و صنایع فراساحل ایران 291350 398
 -  - - مدیر امور مالی و صنایع فراساحل ایرانشرکت سهامی م دمع کشدی سازی  291350 399
 - مدیرعامل شرکت سهامی م دمع کشدی سازی و صنایع فراساحل ایران 291350 400

 شرکت مبین سازه گسدر خلیج فارس
 - - 

 -  - - معاون مالی شرکت سهامی م دمع کشدی سازی و صنایع فراساحل ایران 291350 401
 -  - - عضو هیأت مدیره هامی م دمع کشدی سازی و صنایع فراساحل ایرانشرکت س 291350 402
 - -  شرکت ندیم گسدرش هرمز - مدیرعامل شرکت سهامی م دمع کشدی سازی و صنایع فراساحل ایران 291350 403
404 

سیسددددددددان و 
 بلوچسدان

 - - های اسدان*سازمان همیار ی شهرداری - دارمعاون هماهنگی امور عمرانی اسدان اسدانداری سیسدان و بلوچسدان 105063
 - - شرکت تولید نیروی برق زاهدان 295590 مدیرکل دفدر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 405
 - - شرکت گاز اسدان سیسدان و بلوچسدان 292830 مدیر مهندسی و فناوری گازرسانی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 406
 - - شرکت گاز اسدان سیسدان و بلوچسدان 292830 کارشناس امور حقوقی مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 407
 - - صنعدی چابهارسازمان منطقه آزاد ت اری و  294610 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 154000 408
409 

 کردسدان
105064 

 - اسداندار 

 های اسدان کردسدان*سازمان همیاری و شهرداری

- -  
 - - - معاون عمرانی اسدانداری اسدانداری کردسدان  410
 - - - مدیر کل دفدر فنی امور عمرانی  حمل و نقل و ترافیک   411
 - - - ار سنندج شهرد شهرداری سنندج 400164 412
 - - شرکت آب و فاضالب کردسدان* 218300 مدیر کل دفدر فنی امور عمرانی  حمل و نقل و ترافیک اسدانداری کردسدان  105064 413
414 

 همدان

400165 
 

 شهردارهمدان
 - - شرکت اتوبوسرانی شهر همدان -

 - - همدان* های بین المللیشرکت نمایشگاه - شهرداری همدان 415
 - - شرکت سیاحدی علیصدر -   416
 - - شرکت آب و فاضالب همدان 218800 مدیر کل دفدر فنی اسدانداری همدان اسدانداری همدان 105065 417
 - - شرکت گاز اسدان همدان 292540 مدیر کل شرکت اندقال گاز ایران 292910 418
 - - مدیر مالی راکشرکت پاالی  نفت ا 292440 419
 رئیا پارک علم و فناوری همدان پارک علم و فناوری اسدان همدان 113551 420

 شرکت تولید نیروی برق شهید مفدح  295640
- - 

 - - مدیر امور دیسپاچین  ای باخدرمنطقهشرکت سهامی برق 228000 421
 - - مدیر کل مالی و پشدیبانی ارتی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حر 229300 422
 - - شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی 295620 مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق شهید مفدح 295640 423



 

 قسمت دوم( -80)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

424 

 لرسدان

 معاون اداری و مالی شهرداری الیگودرز  شهرداری الیگودرز 400466
 - - سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الیگودرز -

 - - سازمان سیما و منظر فضای سبز شهری شهرداری الیگودرز - 425
426 

105066 

 - - سازمان عمران و باز آفرینی  شهرداری دورود - مدیر کل دفدر فنی  امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 

427 
 اسدانداری لرسدان

 - - سازمان آت  نشانی شهرداری خرم آباد - یکمدیر کل دفدر فنی  امور عمرانی و حمل و نقل و تراف

 -  - سازمان سیما و منظر فضای سبز شهری شهرداری دورود - هاکارشناس امور دهیاری 428
 - - سازمان میادین و تره بار شهرداری خرم آباد - کارشناس توسعه امور سیاسی 429

 - - سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم آباد* - گذاری داخلی اسدانداری لرسدان کارشناس امور جذب و حمایت از سرمایه   430

 -  - سازمان همیاری شهرداری - معاون امور هماهنگی عمرانی اسدانداری لرسدان 105066 431
432 

400566 
 - شهردار 

 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری ازنا

- - - 
 -  - - دماتمعاون خ شهرداری ازنا 433
  - - - معاون حقوقی   434
 -  - - رئیا پلیا پلیا راهور - 435
436 

400366 

 - شهردار 

 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دورود

- -  
 -  - - کارشناس فرهنگی   437
 -  - - کارشناس حقوقی   438
 -   - کارشناس درآمد   439
 - هردارش   440

 سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دورود
- -  

 -  - - معاونت خدمات شهری   441
442 

  شهرداری دورود
 - -  - کارشناس عمران

 - شهردار 443
 سازمان فضای سبز شهرداری دورود

- -  
 - - - - معاونت خدمات شهری   444
 - - - - کارشناس فضای سبز   445
 - شهردار   446

 سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهر دورود

- -  
 -  - - مالی -معاونت اداری    447
 - -  - کارشناس عمران   448
 - - - - معاونت شهرسازی   449
450 

 شهرداری الشدر 400866
 - رئیا اداره شهرسازی و عمران

 هرداری الشدرسازمان مدیریت حمل و نقل ش
-  - 

  - - - رئیا اداره خدمات شهری 451
 - - - - رئیا اداره نظارت فنی 452
453 

  شهرداری نورآباد 400766
 - رئیا اداره نظارت فنی

 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری نورآباد
- 

 
- 

 - -  - رئیا اداره آت  نشانی 454
 -  - - معاون اداری مالی 455
456 

 ایالم

 - کارشناس عمران شهرداری ایالم 400167
 -  - سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ایالم*

 -  - سازمان آرامسدان شهرداری ایالم* 457
 -  - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ایالم* 458
 -  - سازمان آرامسدان شهرداری ایالم* - کارشناس پزشکی قانونی ان ایالم مرکزپزشکی قانونی اسد 108467 459
460 

 شهرداری ایالم 400167

 - معاونت توسعه مدیریت ومنابع
 -  - سازمان فرهنگی اجدماعی و ورزشی شهرداری ایالم*

 -  - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایالم* 461
 -  - فن آوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ایالم*سازمان  462
 - مدصدی چاپ و تک یر 463

 سازمان فرهنگی اجدماعی و ورزشی شهرداری ایالم*
-  - 

 -  - - ریزی و توسعهرئیا گروه برنامه 464
465 

 - معاون خدمات شهری
 -  - سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ایالم*

 -  - سازمان مدیریت پسماند شهرداری ایالم* 466
 -  - های کشاورزی شهرداری ایالم*سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده - مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی اداره کل جهادکشاورزی اسدان ایالم  151067 467
468 

 شهرداری ایالم 400167
 - -  ندهی مشاغل شهری شهرداری ایالم*سازمان ساما - مدصدی بیسیم مرکزی 

 - -  سازمان فن آوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ایالم* - رئیا سازمان فناوری اطالعات وامار 469
 - مدیرکل دفدر فنی اسدانداری ایالم 105067 470

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ایالم*
-  - 

 -  - - شهرداری ایالم 2مدیر منطقه  داری ایالمشهر 400167 471
  د - موسسه پزشکان معدمد دادپزشک* - مدیر کل مرکزپزشکی قانونی اسدان ایالم 108467 472
 - رییا سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ایالم 400167 473

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ایالم*
-  - 

 -  - - کارشناس شهرداری شهرداری ایالم 400167 474
 -  - صندوق حمایت از بخ  کشاورزی* - معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهادکشاورزی اسدان ایالم  151067 475



 

 قسمت دوم( -81)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

476 

 شهرداری زن ان 400168 زن ان

 -  - های کشاورزی*سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده - شهردار

 -  - سازمان فرهنگی  اجدماعی و ورزشی* - شهردار 477

 -  - سازمان فرهنگی  اجدماعی و ورزشی* - معاون خدمات شهری 478

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری زن ان* - معاون امور زیر بنایی و ترافیک شهری 479

 -  - مات ایمنی شهرداری زن ان*سازمان آت  نشانی و خد - معاون خدمات شهری 480

 -  - سازمان مدیریت پسماند شهرداری زن ان* - معاون خدمات شهری 481

 -  - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری* - معاون امور زیر بنایی و ترافیک شهری 482

 -  - های شهرداری زن ان*سازمان آرمسدان - معاون خدمات شهری 483

484 

چهددار محددال و  
 بخدیاری

 -  - شرکت گاز اسدان چهارمحال و بخدیاری 292710 نفر 3کارشناس  مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

485 
  اداره کل جهادکشاورزی اسدان چهارمحال و بخدیاری  151069

 -  - شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان چهارمحال وبخدیاری*  257210 مدیر کل 

 -  - شرکت توسعه گردشگری اسدان - مدیر امور اراضی 486

 -  - ای چهارمحال وبخدیاریمنطقهشرکت سهامی آب 295000 کارشناس شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران 219700 487

488 
 اسدانداری چهارمحال وبخدیاری  105069

 معاون امور عمرانی
 اسدان*سازمان همیاری شهرداریهای  -

-  - 

 -  - مدیر کل امور شهری 489

 -  - مدیر کل دفدر فنی 490

491 

کهگیلویدددددده و 
 بویراحمد

 -  - سازمان همیاری و شهرداری اسدان* - معاون هماهنگی امور عمرانی اسداندار اسدانداری کهگیلویه و بویراحمد 105070

492 

 کهگیلویه و بویراحمد اداره کل جهادکشاورزی اسدان  151070

 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی اسدان - معاونت باغبانی

 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان کهگیلویه - رئیا جهاد کشاورزی شهرسدان کهگیلویه 493

 -  - شاورزی شهرسدان  بویراحمدصندوق حمایت از توسعه بخ  ک - رئیا جهاد کشاورزی شهرسدان  بویراحمد 494

 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان لنده - رئیا جهاد کشاورزی شهرسدان لنده 495

 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان باشت  - رئیا جهاد کشاورزی شهرسدان باشت 496

 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان گچساران - رانرئیا جهاد کشاورزی شهرسدان گچسا 497

498  

 اسدانداری سمنان 105071

 -  - های اسدان سمنان*سازمان همیاری شهرداری - معاون هماهنگی امور عمرانی

499 
 

 -  - های اسدان سمنان*سازمان همیاری شهرداری - معاون سیاسی  امنیدی و اجدماعی

500 
 

  د - حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی اسدان سمنان 115671 معاون مدیرکل امور مالی و اداری
 -  - سازمان آت  نشانی سمنان* - معاون مدیرکل دفدر مدیریت بحران سمنان 501

502 
 -  - های اسدان سمنان*سازمان همیاری شهرداری - شهردار سمنان   

503 
 

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر* - معاون توسعه مدیریت و منابع انشهرداری سمن 400171

504 
  

 -  - سازمان فناوری اطالعات شهرداری* - معاون توسعه مدیریت و منابع  

505 
 -  - سازمان عمران شهرداری سمنان* - معاون عمرانی    

506 
  

 -  - ترافیک شهرداری سمنان* سازمان مهندسی حمل ونقل و - معاون عمرانی  

507 
 -  - سازمان آت  نشانی سمنان* - معاون خدمات شهری    

508 
 

 -  - سازمان سیما و منظر شهری شهرداری سمنان* - معاون خدمات شهری شهرداری سمنان 400171

509 
  

 -  - سازمان مدیرت پسماند شهرداری سمنان* - معاون خدمات شهری  

510 
 -  - سازمان فرهنگی شهرداری سمنان* - معاون خدمات شهری    

511 
  

 -  - سازمان آرامسدان شهرداری سمنان* - معاون خدمات شهری  

512 
 -  - های کشاورزی شهرداری سمنان*سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده - معاون خدمات شهری    

 سمنان 513

400371 

 -  - های اسدان سمنان*ان همیاری شهرداریسازم - شهردار شاهرود 

514 
 شهرداری شاهرود 

 -  - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی شاهرود* - معاون شهردار

515 
 

 -  - سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهری شاهرود* - معاون شهردار

516 
 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل شاهرود* - معاون شهردار   

517 
 

 -  - شرکت گاز اسدان سمنان 292660 های مالیها و روشرئیا امور تدوین مقررات و سیسدم شرکت گاز اسدان سمنان 292660

518 
 

 -  - اداره کل هالل احمر اسدان سمنان 131071 کارشناس دانشگاه پیام نور دامغان 126000

519 
 

 -  - اداره کل هالل احمر اسدان سمنان 131071 کارشناس روابو عمومی های آموزشیهدانشگاه علوم پزشکی شاهرود اجرای برنام 125901

520 
 

125702 
دانشکده تغذیه و -دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشدی درمانی سمنان 

 علوم غذایی آرادان
 -  - اداره کل هالل احمر اسدان سمنان 131071 کارشناس

521 
 

 -  - اداره کل هالل احمر اسدان سمنان 131071 رئیا اداره آموزش و پرورش بیارجمند رش اسدان سمناناداره کل آموزش وپرو 127571

522 
 

 - مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی وگردشگری اسدان سمنان 113771
 شرکت توسعه گردشگری اسدان سمنان

-  - 

523 
 

 -  - - کارشناس امور حقوقی آاداره کل آموزش وپرورش اسدان سمنان  127571



 

 قسمت دوم( -82)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

524 
 

 - سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقدصادی وفنی ایران  110004 مدیرکل اداره کل امور اقدصادی و دارایی یزد 110072
 

 

525 
 

 -  - شرکت گاز اسدان یزد 292670 ریزی نیروی انسانیرئیا طرح و برنامه مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500

526 
 

 -  - شرکت تولید نیروی برق یزد 295670 المللمدیر روابو عمومی و امور بین شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300

527 
 

 -  - سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد * - معاون نظارت و پای  زیست اسدان یزداداره کل حفاظت محیو 140072

528 
 

   نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردکان *سازمان آت  - کارشناس بیمه مه ایرانشرکت سهامی بی 274500
- 

529 
 

 -  - نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد *سازمان آت  - احمر میبدرئیا هالل اداره کل هالل احمر اسدان یزد 131072

530 
 

113772 

 -  - فضاهای شهری شهرداری میبد * سازمان عمران و بازآفرینی - رئیا میراث فرهنگی میبد 

531 
 

 رئیا گروه امور موزه آب دسدی و گردشگری یزداداره کل میراث فرهنگی  صنایع
 شرکت توسعه گردشگری ایران  295260

-  - 

532 
 -  - شناسیکارشناس باسدان   

533 
 

  اسدانداری یزد 105072

 - اسداندار
ی اقدصادی و فندی ایدران وابسدده بده وزارت امدور اقدصدادی و       هاگذاری و کمکسازمان سرمایه

 گذاری اسدان یزد(دارایی )مرکز خدمات سرمایه
- -  

534 
 

 -  - های یزد *سازمان همیاری شهرداری - معاون امور عمرانی

535 
 

 -  - ونقل بار و مسافر شهرداری یزد *سازمان حمل - رئیا اداره بحران

536 
 

 -  - نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد *سازمان آت  - ل مدیریت بحرانمدیرک

537 

 یزد

 -  - سازمان فرهنگی اجدماعی ورزشی شهرداری یزد * - رئیا هیئت رسیدگی به تخلفات کارمندان و واحدهای تابعه

 -  - هرداری اردکان *ونقل شسازمان مدیریت حمل - معاون اجرایی مدیرکل حوزه ریاست اسدانداری 538

 -  - ونقل همگانی شهرداری بافق *سازمان حمل - معاون اجرایی مدیرکل حوزه ریاست اسدانداری 539

 -  - ونقل همگانی شهرداری بافق *سازمان حمل - معاون فرماندار بافق 540

 -  - ونقل شهرداری مهریز *حملسازمان مدیریت  - معاون اجرایی مدیرکل حوزه ریاست اسدانداری 541

 -  - شرکت توسعه گردشگری ایران  295260 مدیرکل دفدر امور شهری 542

543 

400172 

 -  - سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یزد * - معاون مالی و اقدصادی 

 -  - د سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یز - مدیریت تشخی  وصول درآمد   544

 -  - سازمان آرامسدانها شهرداری یزد  - مدیریت بازرسی   545

 -  - سازمان آرامسدانها شهرداری یزد * - معاون خدمات شهری   546

 -  - نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد *سازمان آت  - معاون خدمات شهری شهرداری یزد 547

 -  - سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری یزد  - اداریمدیریت نوسازی و تحول    548

 -  - سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد * - معاون خدمات شهری   549

 -  - سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد * - معاون خدمات شهری   550

 -  - بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد  سازمان عمران و - مدیریت فنی و عمرانی   551

552 

401372 

 -  - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اردکان * - معاون عمرانی 

 -  - ونقل شهرداری اردکان *سازمان مدیریت حمل - معاون عمرانی   553

554 
 شهرداری اردکان

 - -  زآفرینی فضاهای شهری شهرداری اردکان سازمان عمران و با - کارشناس درآمد

 - -  ونقل شهرداری اردکان سازمان مدیریت حمل - ونقلکارشناس حمل 555

 -  - نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردکان *سازمان آت  - معاون خدمات شهری   556
 -  - و خدمات ایمنی شهرداری اردکان  نشانیسازمان آت  - نشانی( آت 1رئیا ایسدگاه شماره )   557

558 
 شهرداری بافق 400572

 -  - ونقل همگانی شهرداری بافق *سازمان حمل - شهردار

 - -  ونقل همگانی شهرداری بافق سازمان حمل - رئیا اداری مالی 559
560 

 شهرداری مهریز 401172 
 -   - ز *ونقل شهرداری مهریسازمان مدیریت حمل - شهردار

561 
 

 - -  ونقل شهرداری مهریز سازمان مدیریت حمل - کارشناس شهرسازی
562 

 

401472 

 -   - نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد *سازمان آت  - معاونت خدمات شهری 
563 

 - -  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد سازمان آت  - نشانیکارشناس آت    
564 

 -   - ونقل بار و مسافر شهرداری میبد سازمان مدیریت حمل - 4مدصدی کندرل خو    
565 

 
 - -  ونقل بار و مسافر شهرداری میبد سازمان مدیریت حمل - رئیا اداره سیما و منظر شهری شهرداری میبد

566 
 -  - و مسافر شهرداری میبد * ونقل بارسازمان مدیریت حمل - معاون هماهنگی و پیگیری امور شورای شهر   

567 
 -  - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد * - معاون عمران و شهرسازی   

568 
 - -  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد  - سرپرست حوزه عمران   



 

 قسمت دوم( -83)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

569 

 بوشهر

 - - - آموزی اسدان بوشهرسازمان دان  - آموزیهای دان رئیا امور فعالیت هروپرورش اسدان بوشاداره کل آموزش 127573
 -  - شرکت عمران توسعه بوشهر - معاون هماهنگی امور عمرانی اسدانداری بوشهر 105073 570

571 
 شرکت سهامی منطقه ویژه اقدصادی انرژی پارس  293960

 -  - وزارت نفت 143000 مدیرهرئیا هیئت

 -  - های نفدی ایران شرکت سهامی پایانه 293580 مدیرهعضو هیئت 572

573 

292900 

 -  - شرکت سهامی منطقه ویژه اقدصادی انرژی پارس 293960 مدیرهعضو هیئت 

 -  - مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 مدیرهعضو هیئت   574

 -  - مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 مدیرهتعضو هیئ شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 575

 -  - مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 مدیرهعضو هیئت   576

 -  - مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 مدیرهعضو هیئت   577

578 
 برداری نیروگاه اتمی بوشهرشرکت بهره 295160

 -  - ت مادرتخصصی تولیدوتوسعه انرژی اتمی ایرانشرک 291300 مدیرهعضو هیئت

 -  - شرکت مادرتخصصی تولیدوتوسعه انرژی اتمی ایران 291300 مدیرهعضو هیئت 579

580 

 مدیرهعضو هیئت شرکت پاالی  گاز ف ر  292880
 شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900

-  - 

581 -  - 

582 -  - 

 -  - مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 583

 -  - شرکت سهامی شهرکهای صنعدی تهران  288150 رئیا سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسدان تهران 102574  584

585 
 

 -  - های اسدان*سازمان همیاری شهرداری - معاون هماهنگی امور عمرانی اسدانداری تهران 105074

586 
 

 -  - شرکت تولید نیروی برق تهران 295560 رئیا دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشدی دانشگاه شهید بهشدی 114600

  - - ست جمهوریصندوق نوآوری و شکوفایی ریا - سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشدی 114600  587
 -  - سازمان بهشت زهرا )س( - مدیرکل فرهنگی    588

589   
 -  - سازمان بهشت زهرا )س( - مشاور حقوقی حوزه خدمات شهری  

590 
 -  - شرکت بهره برداری نمایشگاههای بین المللی شهر آفداب - نماینده م لا شورای اسالمی ایران    

 تهران 591
 -  - شرکت خاکریز آب - نت فنی و عمرانی و مدیر حوزه معاونتمشاور معاو   

592   
  

 شهردار تهران
 -  - سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران -

593   
 -  - سازمان بازنشسدگی شهرداری -  

594 
 

  - - دانشگاه تهران  114500 شهرداری تهران 133600
595 

 -  - مؤسسه فناوران - ارت و صدور پروانهمدیرکل تدوین ضوابو  نظ    
596   

 -  - شرکت خاکریز آب - هامشاور ویژه شهردار تهران در امور رود دره  
597   

 -  - شرکت خدمات اداری شهر - سرپرست اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران  
598   

 -  - شرکت خاکریز آب - (2شهردار منطقه )  
599 

هایرکل اداره کل تشکیالت و بهبود روشمد      -  - شرکت خدمات اداری شهر - 
600 

  
 -   - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران - مشاور شهردار تهران در حوزه مناسبات فرهنگی با کالنشهرهای جهان اسالم  

601   
  -  - شرکت کندرل ترافیک تهران - مدیرکل حمل و نقل عمومی  

602 
  - - سازمان خدمات اجدماعی شهر تهران* - های اجدماعیسرپرست سازمان رفاه  خدمات و مشارکت    

603   
 -  - شرکت همشهری - مدیر کل اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور اجدماعی و فرهنگی  

604   
 -  - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر* - مدیرعامل سازمان مشاور فنی مهندسی  

605   
 -  - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - (1شهردار منطقه )  

606 
 -  - آهن شهری تهران و حومه )مدرو(شرکت راه - مشاور شهردار تهران در توسعه منابع مالی پایدار    

607 
  

 -  - سافربری و پارک سوارها*های مسازمان پایانه - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  

608   
 -  - شرکت خدماتی کاالی شهروند - داریمدیرکل خزانه  

609   
 -  - سازمان مهندسی و عمرانی شهرداری تهران* - معاون فنی و عمرانی  

610 
  

 معاون مالی و اقدصادی شهری  
 -  - سازمان امالک و مسدغالت شهرداری تهران* -

611 
 -  - سازمان حمل و نقل ترافیک -    

612   
  

 معاون شهرسازی ومعماری شهرداری
 -  - سازمان زیباسازی شهر تهران* -

 -  - سازمان بهشت زهرا)س( - شهرداری تهران 133600  613

614   
 -  - شرکت نوسازی عباس آباد -  

615 
 -  - را )س( شهرداری تهرانسازمان بهشت زه - (5رئیا دبیرخانه کمیسیون ماده )    

616 
  

 -  - هن شهری تهران و حومه )مدرو(آشرکت راه - مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک  

617   
 -  - شرکت پیام رسا - مشاور شهردار تهران در امور هنری  

618   
 -  - شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه - ( تهران22شهردار منطقه )  



 

 قسمت دوم( -84)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

 -  - شرکت پیام رسا - مشاور شهردار و رئیا مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران     619
 -  - سازمان حمل و نقل و ترافیک - معاون اداری و مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک     620
   - - شرکت پیام رسا - های شهروندیمدیرکل آموزش     621
 مات شهری و محیو زیست شهرداری تهرانمعاون خد     622

 -  - سازمان بوسدانها و فضای سبز شهر تهران* -
 -  - سازمان نوسازی شهر تهران -     623
624  

 -  - شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه - مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران   
 -  - سازمان حمل و نقل و ترافیک* - رداری تهرانمعاون حمل و نقل و ترافیک شه     625
 -  - سازمان بوسدانها و فضای سبز شهر تهران - نماینده م لا شورای اسالمی     626
 -  - شرکت شهربان و حریم بان تهران - مشاور شهردار در امور اندظامی  حفاظدی و مراقبدی     627
 -  - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران - شهرداری تهران معاون امور اجدماعی و فرهنگی     628
 -  - سازمان امالک و مسدغالت شهرداری تهران - ( تهران17شهردار منطقه )     629
 -  - سازمان مدیریت پسماند - ( تهران13شهردار منطقه )     630
   - - سازمان حمل و نقل و ترافیک - و ترافیک مدیرکل برنامه ریزی و کندرل عملکرد در امور حمل و نقل     631
  - - سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران* - مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره     632
  - - آهن شهری تهران و حومهبرداری راهشرکت بهره - مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی     633
 -  - شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه - اور معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرانمش     634
 -  - شرکت یادمان سازه - مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکدهای مردمی     635
 - -  سازمان نوسازی شهر تهران - ها و فضای سبزسازمان بوسدان     636
 -  - های مسافربری و پارک سوارها*سازمان پایانه - نقل و ترافیک شهرداری تهران معاون حمل و     637
638  

151074 

 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی اسدان تهران - مدیر جهاد کشاورزی اسدان تهران 
 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان پیشوا - مدیر شهرسدان پیشوا    639
 -  - کریمصندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان ربا  - کریممدیر شهرسدان ربا     640
 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان قدس - مدیر شهرسدان قدس    641
 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان قرچک - مدیر شهرسدان قرچک   تهران 642
 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان ری - مدیر شهرسدان ری    643
 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان شهریار - مدیر شهرسدان شهریار    644
 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان شهریار - مدیر شهرسدان شهریار    645
 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان شهریار - مدیر شهرسدان شهریار اداره کل جهادکشاورزی اسدان تهران   646
 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان شمیرانات - مدیر شهرسدان شمیرانات    647
 -  - شاورزی شهرسدان دماوندصندوق حمایت از توسعه بخ  ک - مدیر شهرسدان دماوند    648
 -   - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان فیروزکوه - مدیر شهرسدان فیروزکوه    649
 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان پردیا - مدیر شهرسدان پردیا    650
 -  - خ  کشاورزی شهرسدان اسالمشهرصندوق حمایت از توسعه ب - مدیر شهرسدان اسالمشهر    651
 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان پاکدشت - مدیر شهرسدان پاکدشت    652
 -  - صندوق حمایت از توسعه بخ  کشاورزی شهرسدان بهارسدان - مدیر شهرسدان بهارسدان    653
 -  - عه بخ  کشاورزی شهرسدان مالردصندوق حمایت از توس - مدیر شهرسدان مالرد    654
 -  - ها و فضای سبز شهر تهرانسازمان بوسدان - مدیرعامل مادرتخصصی-شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور 216500  655
 شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000  656

 -  - وشیمیشرکت سهامی پژوه  و فن آوری پدر 295110 رئیا نظارت کارهای سیویل و سازه
 -  - شرکت سهامی پژوه  و فن آوری پدروشیمی 295110 سرپرست امور کل برنامه ریزی مالی و بودجه  657
 شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران  268000  658

 - - دادیار دادسرای دیوان عالی کشور - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

 - - دادگاه عمومی و حقوقی - عضو هیأت مدیره  659

660  

 های خارجی ایران شرکت مادرتخصصی سرمایه گذاری  269520

 - - فرعی -شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران  269530 عضو هیأت مدیره  مدیرعامل

 - - فرعی -شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران  269530 عضو غیر موظف هیأت مدیره )بازنشسده(  661

 -OIID -OMAN INTERNATIONAL INVESTMENT& DEVELOPMENT.CO -  - عضو موظف هیأت مدیره  662
 -PAIIR- PAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED -  - عضو موظف هیأت مدیره  663
 -PAIIR- PAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED -  - مدیر سابق امور م امع و سهام  664
 -OIID -OMAN INTERNATIONAL INVESTMENT& DEVELOPMENT.CO -  - گذاریر سابق امور واحد سرمایهمدی  665
 - - شرکت سهامی شهرکهای صنعدی تهران  288150 مشاور  مدیر حوزه و مدیرعامل شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعدی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعدی ایران 257000  666
 - - شرکت آزاد راه تهران پردیا  - حوزه مدیرعامل شرکت سهامی عمران شهر جدید پردیا 285130  667
668  

 شرکت سهامی پدروپارس 294770

 - - های نفت پدروپارسشرکت خدمات چاه - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سهامی پدروپارس
 - - ؤسسه انسیدو نفت و گاز پدروپارس کی م - ( پارس جنوبی11مدیر پروژه فاز )  669
 - - شرکت پدروپارس ریسورسز این ینیرین  - ها و دبیرخانه هیأت مدیرهمشاور در امور م امع شرکت  670
 - - شرکت پدروپارس ایران - مشاور  671



 

 قسمت دوم( -85)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

672 
 

 شهرداری فیروزکوه 402174

 - شهردار

 می خاص(شرکت شهرک صنعدی فیروزکوه )شرکت سها

- - 
673 

 
 -  -  - کارشناس مسئول مالی

674 
 تهران

   - -  - بازرس شهرداری
  -  -  - کارشناس مسئول حراست 675
676 

 
   - -  آهن شهری تهران و حومهبرداری راهشرکت بهره - عضو هیأت مدیره شرکت کندرل کیفیت هوا -

677 
 

  - -  سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران - نایب رئیا و مدیرعامل ان و حومه )مدرو(هن شهری تهرآشرکت راه -
678 

 اردبیل

 -  - شرکت آب و فاضالب اردبیل 216400 معاون سیاسی  اجدماعی و امنیدی اسدانداری  اردبیل 105075
679 

 اداره کل آموزش وپرورش اسدان اردبیل  127575

 - آموزیرییا فعالیدهای دان  
 سازمان دان  آموزی)نهاد عمومی غیر دولدی(

- -  
680 

 کارشناس فعالیدهای دان  آموزی
- - -  

681 - - -  
  - - کانون زبان ایران - آموزگاررابو اسد نایی 682
 -  - توسعه گردشگری اسدان اردبیلشرکت  - مدیر کل  اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی وگردشگری اسدان اردبیل 113775 683
684 

 اسدانداری اردبیل 105075
 - معاون امور عمرانی

 سازمان همیاری شهرداری ها*
-  - 

 -  - - مشاور و مدیر کل دفدر 685
686 

 شهردار شهرداری اردبیل 400175
 -  - سازمان همیاری شهرداری ها* -

 -  - لمللی*های بین اشرکت نمایشگاه - 687
688  

 مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
 رئیا روابو عمومی

 شرکت گاز اسدان قم  292650
- - 

689 
 

 - - رئیا بازرسی و پاسخگویی به شکایات
690 

 

404510 

 - شهردار  

 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم*

- - 
691 

 - - - قائم مقام شهردار    
692 

 - - - معاون خدمات شهری    
693 

 
ریزی معاون برنامه شهرداری قم  - - - 

694 
 - شهردار    

 سازمان بهسازی اطراف حرم شهرداری قم*

- - 
695 

 - - - قائم مقام شهردار   
696 

 - - - معاون شهرسازی   
697 

 
 - - - معاون اجرایی  آسدانه مقدسه حضرت معصومه )س( -

698 
  

 - شهردار  

 سازمان توسعه و عمران شهرداری قم*

- - 
699 

  
 - - - قائم مقام شهردار   

700 
 

 - - - سرپرست سازمان قطار شهری و معاون فنی عمرانی  شهرداری قم  404510
 قم 701

 
 - - - مدیرعامل سابق سازمان توسعه و عمران   

702 
  

ان توسعه و عمرانسرپرست سازم    - - -  
703 

  
ریزی  معاون برنامه    - 

 سازمان فناوری اطالعات شهرداری قم*

- - 
704 

  
 - - - رئیا سازمان فناوری اطالعات  

705 
  

 - - - مدیرکل تحول سازمانی   
706 

  
 - معاون خدمات شهری   

 سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم*

- - 
707 

  
 - - - مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات   

708 
 - - - کارشناس سازمان میادین میوه و تره بار   

709 
 

 - معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری قم  404510

 سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم*

- - 
710 

  
 - - - مدیرعامل سازمان ترافیک  

711 
  

 - - - مدیرکل حراست  
712 

  
 - - - مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی  

713 
  

 - - - مدیرکل حمل و نقل   
714 

  
 - معاون حمل و نقل ترافیک  

 سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهرداری قم*

- - 
715 

  
 - - - شهردار منطقه  

716 
 

راهوررئیا پلیا  فرماندهی نیروی اندظامی اسدان قم 106000  - - - 



 

 قسمت دوم( -86)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

 - معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری قم  404510  717

 سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری قم*

- - 
 - - - شهردار منطقه  718
 - - - رئیا پلیا راهور فرماندهی نیروی اندظامی اسدان قم 106000  719
720  

 شهرداری قم  404510

 - - - مدیرکل حمل و نقل 
 - معاون حمل و نقل ترافیک  721

 های مسافربری شهرداری قم*سازمان پایانه

- - 
 - - - شهردار منطقه  722
 - - - مدیرکل حمل و نقل   723
 - - - مدیرکل توسعه   724
 - شهردار  725

 سازمان قطار شهری شهرداری قم*
- - 

شهری و معاون فنی عمرانی شهرداریسرپرست سازمان قطار   726  - - - 
 - معاون خدمات شهری   727

 سازمان آت  نشانی شهرداری قم*
- - 

 - - - رئیا امور م امع   728
ریزیمعاون برنامه  729  - - - 
 - معاون خدمات شهری   730

 های شهرداری قم*سازمان آرامسدان

- - 
ریزیرنامهمعاون ب قم 731  - - - 
های مسافریمدیرعامل سازمان پایانه  732  - - - 
 - - - شهردار منطقه  733
 - معاون خدمات شهری   734

 ها و فضای سبز شهرداری قم*سازمان پارک

- - 
 - - - مدیرکل امالک  735
 - - - شهردار منطقه  736
ای شهر قممدیر اجرایی شور  737  - - - 
 - معاون خدمات شهری   738

 سازمان زیبا سازی شهرداری قم*

- - 
 - - - معاون شهرسازی   739
 - - - مدیر روابو عمومی   740
 - - - مدیرعامل فرهنگی   741
 - معاون خدمات شهری  742

 سازمان کشدارگاه شهرداری قم*

- - 
کل امالک مدیر  743  - - - 
 - - - مدیرکل حراست  744
 - - - مدیرعامل مدیریت پسماند   745
 - معاون خدمات شهری   746

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم*
- - 

ریزیمعاون برنامه  747  - - - 
محیو زیست کارشناس آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیو زیست اسدان قم 140076  748  - - - 
 ریزی اقدصادی و مهندسی نیروگاههاکارشناس برنامه ای زن انمنطقهشرکت سهامی برق 229000  749

 شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی 295620

- - 
750 

 
 - - رییا اداره ممیزی ای تهرانمنطقهشرکت سهامی برق 221500

751 
 

 - - ریزی تولیدمدیر کل دفدر برنامه نیروی برق حرارتی شرکت مادرتخصصی تولید 229300
752 

 
 - - م ری طرح تولید پراکنده ای زن انمنطقهشرکت سهامی برق 229000

753 
 

 - - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300
754 

 
 اسدان قزوین شرکت آب و فاضالب روسدایی  291810

 مدیرعامل شرکت
 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان قزوین  291810

  -  - 
755 

 
 - - معاون طرح و توسعه

756 
 

 - - معاون مالی و پشدیبانی
757 

 - - ای قزوین منطقهشرکت سهامی آب 294960 معاون برنامه ریزی ای قزوین منطقهشرکت سهامی آب 294960 
758 

 
 - - 294960 معاون طرح و توسعه

 قزوین 759

105077 
 - - سازمان خدمات  طراحی شهری قزوین - کارشناس دفدر فنی اسدانداری اسدانداری قزوین

760 
 

 - - سازمان حمل و نقل شهرداری بویین زهرا - کارشناس دفدر سیاسی اسدانداری
761 

 سازمان همیاری شهرداریهای اسدان * - ی امور عمرانی اسدانداری معاون هماهنگ اسدانداری قزوین 
- - 

762 
 

 - - - مشاور و مدیر کل حوزه اسداندار
763 

 
  

 معاون خدمات شهری
 - - سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین* -

764 
 - - سازمان خدمات طراحی شهری قزوین* -   

765 
 - - شانی و خدمات ایمنی*سازمان آتشن -   

766 
 - - سازمان فرهنگی و  ورزشی شهرداری قزوین* - معاون مالی و اقدصادی   

767 
 

 - - سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین* - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین  400177
768 

 - - قزوین*سازمان آرامسدانهای شهرداری  - معاون خدمات شهری   
769 

 - - سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین* - معاون حمل و نقل و ترافیک   
770 

 - - سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین* - معاون حمل و نقل و ترافیک   



 

 قسمت دوم( -87)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

771 
 - - سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات رادیویی* - ریزیمعاون برنامه   

772 
 - - سازمان عمران شهرداری قزوین* - شهرداری قزوین معاون عمرانی   

773 
 - - های سندی شهرداری قزوین*سازمان  باغسدان - شهردار قزوین   

774 
 - - سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین* - معاون شهرسازی و معماری   

775 
 

 - - های مسافربری شهرداری قزوین*مان پایانهساز - معاون حمل و نقل و ترافیک  شهرداری قزوین  400177
776 

 - - سازمان زیبا سازی شهرداری قزوین* - معاون شهرسازی   
777 

 - - های کشاورزی شهرداری*سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده - معاون خدمات شهری   
778 

 - - های کشاورزی شهرداری*ی مشاغل شهری و فرآوردهسازمان سامانده - معاون خدمات شهری ومدیرعامل سازمان   
779 

 - - سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین* - معاون خدمات شهری   
780 

 سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری اقبالیه* - کارشناس مسئول امور اداری شهرداری اقبالیه  400677 
- - 

781 
 

 - - - مدیر حراست شهرداری
 - - سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری الوند* - معاون خدمات شهری شهرداری الوند  400577 قزوین 782
783 

 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تاکسدان* - معاون امور  عمرانی شهرداری شهرداری تاکسدان  400377 
- - 

784 
 

 - - - معاون اداری و مالی
785 

 
 - - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری  بویین زهرا* - معاون اداری و مالی شهرداری بویین زهرا 400277

786 
 

 - - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری محمدیه* - معاون اداری و مالی شهرداری محمدیه 400777
787 

 
 - - قل و ترافیک شهرداری آبیک*سازمان حمل و ن - کارشناس مسئول عمرانی شهرداری آبیک 400477

788 
 

 - - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری محمدیه* - رییا سازمان شهرداری قزوین   400177
789 

 
 - - سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین* - مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین   400177

790 
 

 - - سازمان زیبا سازی شهرداری قزوین* - مدیرعامل سازمان طراحی شهری شهرداری قزوین  400177
791 

 
 - - سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری قزوین* - های سندیمدیرعامل سازمان باغسدان شهرداری قزوین  400177

792 
 

 - - سازمان خدمات طراحی شهری* - مدیرعامل نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین 400177
793 

 
 - - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری محمدیه - کارشناس بیمه اداره کل تامین اجدماعی  13250001

794 
 

 - - سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین - رئیا پلیا راهور اسدان قزوین نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 106000
795 

 
 - - سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری الوند - رئیا پلیا راهور شهرسدان البرز المی ایراننیروی اندظامی جمهوری اس 106000

796 

 گلسدان

105078 
 - - شرکت آب و فاضالب  گلسدان* 216530 مدیرکل دفدر فنی اسدانداری گلسدان اسدانداری گلسدان

 - - های اسدان گلسدان*د شهرداریسازمان مدیریت پسمان - معاون عمرانی اسدانداری گلسدان  797
 - - های اسدان گلسدان*سازمان مدیریت پسماند شهرداری - های اسدانمدیر کل دفدر روسدایی و دهیاری اسدانداری گلسدان 798
799 

 شهرداری گرگان 400178

 - - سازمان آت  نشانی شهرداری گرگان* - کارمند قراردادی شهرداری
 - - سازمان آت  نشانی شهرداری گرگان* - اداره زیبا سازی رئیا 800
 - - سازمان آت  نشانی شهرداری گرگان* - رئیا سازمان آت  نشانی 801
 - - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان* - سرپرست معاونت زیربنایی و حمل و نقل 802
 - - ان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان*سازم - مشاور شهردار 803
 - - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان* - رئیا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 804
 - - سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهرداری گرگان* - معاون شهرسازی 805
 - - سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهرداری گرگان* - ریزی شهرسازیوقی برنامهرئیا اداره حق 806
 - - سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهرداری گرگان* - رئیا سازمان سیما منظر و فضای سبز 807
 - - سازمان همیاری شهرداریهای اسدان گلسدان* - شهردار گرگان 808
 - - سازمان فرهنگی  اجدماعی و ورزشی شهرداری گرگان* - و مدیریت منابع معاون توسعه 809
 - - سازمان فرهنگی  اجدماعی و ورزشی شهرداری گرگان* - معاون توسعه و مدیریت منابع 810
 - - سازمان فرهنگی  اجدماعی و ورزشی شهرداری گرگان* - رئیا سازمان 811
 - - سازمان فرهنگی  اجدماعی و ورزشی شهرداری گرگان* - مدیر امور مالی 812
813 

 شهرداری گنبد 400278

 - - سازمان همیاری شهرداریها ی اسدان گلسدان* - شهردار گنبد
 - - سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای اسدان گلسدان* - معاون خدمات شهری 814
 - - ازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری گنبد*س - رئیا اداره مالی و ذیحسابی 815
 - - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گنبد* - معاون خدمات شهری 816
 - - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گنبد* - مدیر عامل سازمان آت  نشانی 817
 - - های اسدان گلسدان*ازمان مدیریت پسماند شهرداریس - مسئول خدمات شهری شهرداری کردکو 400578 818
819 

 شهرداری بندر ترکمن 400678

 - - های اسدان گلسدان*سازمان همیاری شهرداری - شهردار بندرترکمن
  -  - سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بندر ترکمن* - شهردار بندرترکمن 820
 - - سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بندر ترکمن* - منابعمعاون توسعه مدیریت و  821
 - - سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بندر ترکمن* - کارمند قراردادی شهرداری 822
 - - سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بندر ترکمن* - کارمند قراردادی شهرداری 823
 - - سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بندر ترکمن* - مد و ذیحسابیرئیا اداره منابع و درآ 824

 - - سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بندر ترکمن* - کارمند قراردادی شهرداری 825

  - - ی مادرتخصص-شرکت ملی گازایران  220500 رئیا هیأت مدیره شرکت گاز اسدان گلسدان شرکت گاز اسدان گلسدان 292620 826



 

 قسمت دوم( -88)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 نام استان

 دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان ن دستگاه اجراييعنوا

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم اين بند شامل

 مديرعامل
 هیأت 
 مديره

 های اجراييساير مسئولیت

 - - شرکت گاز اسدان خراسان شمالی 220510 رئیا بررسی سازمان و روش ها مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500  827
 - - سازمان مدیریت پسماند*  معاون خدمات شهری شهرداری آشخانه شهرداری آشخانه 400379  828
 - - جاجرم-شهرداری درق  409079 لیذیحساب و مسئول امور ما شهرداری گرمه 409279  829

 - - شهرداری ایور 409179  830

831 

 شمالیخراسان

 - - شهرداری فاروج  404279 کارشناس پزشکی قانونی شمالیمرکزپزشکی قانونی اسدان خراسان 108479

 - - شرکت سهامی خدمات حمایدی کشاورزی 263500 الیکارشناس مسئول امور اداری و م شمالیاداره کل جهاد کشاورزی خراسان 151079 832

 - - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری* - شهردار   833

 - - سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری* - شهردار   834

 - - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی* - شهردار   835

 - - دماعی و ورزشی*سازمان فرهنگی  اج - شهردار   836

 - - سازمان حمل و نقل بار و مسافر* - شهردار   837

 - - سازمان مدیریت آرامسدانهای شهرداری ب نورد* - شهردار   838

 - - سازمان مدیریت پسماند* - شهردار شهرداری ب نورد 400279 839

 - - ازآفرینی فضاهای شهری*سازمان عمران و ب - معاون فنی و امور زیربنایی   840
 - - سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری* - معاون خدمات شهری   841
 - - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی* - معاون خدمات شهری   842
 - - سازمان فرهنگی  اجدماعی و ورزشی* - معاون توسعه مدیریت و منابع   843
 - - سازمان حمل و نقل بار و مسافر* - مور زیربناییمعاون فنی و ا   844
 - - های شهرداری ب نورد*سازمان مدیریت آرامسدان - معاون خدمات شهری   845
 - - سازمان مدیریت پسماند* - معاون خدمات شهری   846
 -  - *سازمان عمران و بازآفرینی شهری - رئیا سازمان عمران و بازآفرینی شهری   847

 -  - سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری* - رئیا سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری   848

 -  - سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی* - رئیا سازمان آت  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ب نورد 400279 849

 -  - فرهنگی  اجدماعی و ورزشی*سازمان  - رئیا سازمان فرهنگی  اجدماعی و ورزشی    850

 -  - سازمان حمل و نقل بار و مسافر* - رئیا سازمان حمل و نقل بار و مسافر    851

 -  - سازمان مدیریت آرامسدانها* - رئیا سازمان مدیریت آرامسدانها    852

 -  - سازمان مدیریت پسماند* - رئیا سازمان مدیریت پسماند    853

854 

 جنوبیخراسان

 -  - سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقدصادی وفنی ایران* 110004 مدیرکل جنوبی*اداره کل امور اقدصادی و دارایی اسدان خراسان 110080

 -  - سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقدصادی وفنی ایران* 110004 اسداندار   855

 - - جنوبیهای خراسانسازمان همیاری شهرداری - معاون توسعه مدیریت و منابع   856
 - - جنوبی*های خراسانسازمان همیاری شهرداری - معاون هماهنگی امور عمرانی جنوبیاسدانداری خراسان 105080 857
 - - جنوبیهای خراسانسازمان همیاری شهرداری - مدیرکل دفدر امور شهری    858
 - - جنوبی*های خراسانسازمان همیاری شهرداری - شهردار بیرجند رجندشهرداری بی 400680 859
 - - و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند سازمان مدیریت حمل - معاون عمرانی فرمانداری بیرجند جنوبیاسدانداری خراسان 105080 860
 - - نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجندزمان آت سا - مدیرکل دفدر امور شهری  جنوبیاسدانداری خراسان 105080 861
  -   - شرکت گاز اسدان خراسان 292820 عضو هیأت مدیره جنوبیشرکت گاز اسدان خراسان 220520 862
 - - و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند* سازمان مدیریت حمل - و نقل ترافیک شهرداریمعاون عمران و حمل    863
 - - نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند*سازمان آت  - معاون خدمات شهری   864
 - - سازمان سیما  منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند* - معاون خدمات شهری   865
 - - ری بیرجند*سازمان فرهنگی اجدماعی و ورزشی شهردا - و نقل ترافیکمعاون عمران و حمل  شهرداری بیرجند 400680 866
 - - های شهرداری بیرجند*سازمان مدیریت آرامسدان - معاون خدمات شهری   867
 - - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بیرجند* - و نقل ترافیکمعاون عمران و حمل    868
 - - های کشاورزی شهرداری بیرجند*هسازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورد - معاون خدمات شهری   869
870 

 البرز

 - - شرکت گاز اسدان البرز 295410 ریزی و ارزشیابی شرکت ملی گاز ایرانمعاون برنامه مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500
 - - شرکت گاز اسدان البرز 295410 گازرسانی شرکت ملی گاز ایران کارشناس ارشد کاالی امور هماهنگی و پشدیبانی مدیریت مادرتخصصی-شرکت ملی گازایران  220500 871
 - - شرکت شهرکهای صنعدی اسدان البرز 295370 مدیر کل صنعت و معدن و ت ارت اسدان اصفهان اداره کل صنعت معدن وت ارت اسدان اصفهان 155061 872
 - - های البرز*سازمان همیاری شهرداری - اسدانداریمعاون هماهنگی امور عمرانی  اسدانداری البرز  105081 873

 بینی شده است. اند  عضویت افراد هیأت مدیره  در اساسنامه آنها پی هایی که با عالمت )*( مشخ  شده* در شرکت
 

اجدرای حکدم ایدن بندد  از طریدق       بررسی و نظارت سازمان بازرسدی کدل کشدور بدر      مبن  عد  رعايت حکم اي  بند است.موارد مندرج در جدول فوق  



 

 قسمت دوم( -89)

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 های اجرایی اعمال شده است.های بازرسی مسدقر در دسدگاههیأت

جمهدور  وزرا   عنوان معاونین رییا 28/1/1398دیوان محاسبات کشور طی نامه مورخ 

گرانه دیوان های پیشگیرانه و هدایترسیدگی  در اجرای سیاستهای تحتروسای کلیه دسدگاه

ضدمن تبیدین موضدوع ایدن حکدم قدانونی  لدزوم رعایدت آن را بده تمدامی            محاسبات کشور 

عایت مندرج در ایدن جدزء  در   رهای مذکور و زیرم موعه آنها  یادآور شدند. موارد عدم دسدگاه

 گیرد.فرآیند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قرار می

 

 

 

 

 



 

 قسمت دوم( -90)

 (3تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3تبصره )

 بند )الف(

 تسهیالت سقف 1398 سال در توسعه  ششم رنامهب قانون *(4) ماده (الف) بند رعایت با

 معدادل  قبدل   سددال  سددهمیه  ماندده باقی بر عالوه هاطرح برای( فاینانا) خارجی مالی تأمین

 از اسدددفاده کدده مددواردی در. شددودمددی تعیددین دالر( 30.000.000.000) میلیددارد سددی ریدددالی

 اسدالمی  جمهدوری  دولدت  ینتضدم  به منو  قانونی م وز با( فاینانا) خارجی مالی تسهیالت

 کارگزار هایبانک منابع از أخذشده مالی تسهیالت هایهزینه و اصل بازپرداخت بر مبنی ایران

 م داز  دارایدی  و اقدصدادی  امدور  وزیدر  باشد  المللیبین ایتوسعه مؤسسات و هابانک و خارجی

 یدا  و کلدی  ایهد نامده ضدمانت  دولدت  طرف از نمایندگی به وزیران هیأت تصویب از پا است

 اخدیدار  یدا  و صدادر  مداه یدک  مددت  ظرف حداک ر را مذکور یهاطرح برای موردنیاز اخدصاصی

 . کند تفویض ربوذی مسؤول مقام به وزیران هیأت تصویب با را آن امضای

 یهدا شدرکت  و غیردولددی  عمومی نهادهای و تعاونی و خصوصی هایبخ  یهاطرح

 مدذکور  تسدهیالت  از توانندد می عامل هایبانک به الزم یهاتضمین سپردن با نیز بنیاندان 

                                                                        
  :جمهوری اسالمي ايران ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگيقانون برنامه پنج* 

 :  (4ماده )
ز جملده تدأمین مندابع    گدذاری ا های الزم برای ت هیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهها و سیاستگیریجهت (:الفبند )

های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی )فایندانا(  مالی خارجی تا مدوسو ساالنه سی میلیارد دالر از خطو  اعدباری بانک
گذاری مسدقیم خدارجی و  دالر به شکل سرمایه (15.000.000.000خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی  پانزده میلیارد )

 .( دالر قراردادهای مشارکدی خارجی20.000.000.000بیست میلیارد )

 عایددات  محدل  از مذکور یهاطرح از یک هر تسهیالت سود و اصل بازپرداخت و کنند اسدفاده

 . شودیم پرداخت و تأمین طرح

 مدالی  تسدهیالت  محدل  از آنها منابع که اقدصاد شورای مصوب یهاطرح کلیه مورد در

 اولویدت  تأییدد  منظوربه) ربوذی یاجرای دسدگاه تأییدیه اخذ شوند می تأمین( فاینانا) خارجی

 ضدماندنامه  صدور منظوربه) دارایی و اقدصادی امور وزارت  (خارجی مالی تأمین از اسدفاده برای

 ارزی تدراز  مددیریت  و تعدادل  کنددرل  منظوربه) ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک  (دولدی

 شدامل  دولددی  بخد   یهدا طدرح  کنددرل  برای صرفای) کشور ودجهب و برنامه سازمان و( کشور

 اصدل  بازپرداخت و بوده ضروری( ایسرمایه هایدارایی تملک یهاطرح و هاشرکت یهاطرح

 قابدل  قدانون  ایدن  در شدده بینیپی  منابع یا و طرح عایدات محل از هاطرح از یک هر سود و

 .  باشدمی پرداخت

 توسدعه  ششدم  برنامده  قدانون ( 4) مداده  (پ) بندد  هایویتاول رعایت با اقدصاد شورای

 و مدالی  اقدصدادی   فندی   توجیده  دارای کده  دولددی  بخد   یهدا طدرح  به را مذکور تسهیالت

 .دهدمی اخدصاص باشند  محیطیزیست

 از پدا  اسدت  موظدف  دارایی و اقدصادی امور وزارت غیردولدی  یهاطرح خصوص در

 هاطرح مالکان از کافی و مناسب وثائق اخذ پشدوانه به که عامل هایبانک از الزم تضمین اخذ

 .  کند اقدام بازپرداخت ضماندنامه صدور به نسبت است  شده صادر



 

 قسمت دوم( -91)

 (3تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 خدارجی  مالی تأمین تسهیالت از دالر( 1.000.000.000) میلیارد یک است م از دولت

 به المللیبین ایتوسعه و مالی مؤسسات و هابانک منابع از اسدفاده برای را الذکرفوق( فاینانا)

 و پژوهشدی  و عدالی  آمدوزش  مؤسسدات  هدا  دانشدگاه  هایکارگاه و هاآزمایشگاه ت هیز منظور

 محدل  از آن  بازپرداخدت  و دولدت  تضدمین  بدا  دولددی  ایحرفه و فنی آموزش مراکز و فناوری

 .کند تأمین عمومی بودجه اعدبارات

 (3تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف(

ماده  (الف)بند  با رعایت  1398در سال ( فاینانا) خارجی مالی تأمین تسهیالت سقف

به   جمهوری اسالمی ایران ششم توسعه اقدصادی  اجدماعی و فرهنگی سالهپنجقانون برنامه ( 4)

 :( است1شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                            (1جدول شماره )

 سال
 تسهیالت تامین مالي خارجي)فاينانس( خودگردان با اولويت

 تامین مالي اسالمي و تسهیالت بند )ب( و )ج( اين تبصره  

 گذاریسرمايه

 مستقیم خارجي 

 قرارداد 

 مشارکت خارجي

1396 50.000 - - 

1397 30.000 - - 

1398 30.000 15.000 20.000 

 - - 36.000 متوسط)میانگین(

 

ی خدارجی )فایندانا(   اقدصاد در خصوص صدور م وز تسدهیالت مدال   یعملکرد شورا

 ( است:2  به شرح جدول شماره )موضوع این بند

       (2جدول شماره )

 ماخذ قانوني سال رديف
 نوع

 تسهیالت

 عتبارا
 اولیه

 )میلیون دالر(

 مبلغ تسهیالت 
 يافته به اختصاص

 ها بر اساسطرح
  سنوات قبلمصوبات  

 شورای اقتصاد

 مانده تسهیالت
 قابل استفاده
 در ابتدای 

 1398سال 

 مبلغ تسهیالت 
 يافته به اختصاص

 ها بر اساسطرح
  1398مصوبات سال  

 شورای اقتصاد

 مبلغ تسهیالت
 تا  شدهمصرف 

 1398پايان سال 

( قانون بودجه 2( بند )ج( تبصره )3جزء ) 1386 1
 کل کشور 1386سال 

 فاینانا

9/9.493 17 034 405 527.21 
 یوان چین

6 351 458 708.57 
 818.64 946 688 10 0 یوان چین

 یوان چین

 ( ماده واحده قانون بودجه3بند الف ) 1389 2
 000 000 348 13 2.299 1389سال

 ینیوان چ
9 811 000 000 
 000.00 000 230 4 0 یوان چین

 یوان چین

( ماده واحده قانون بودجه سال 26بند ) 1391 3
 000.00 770 143 30.000 کل کشور 1391

 یورو
118 607 621.20 

 378.8 062 75 0 یورو
 یورو

( ماده واحده قانون 4بند )الف( تبصره ) 1393 4
 000 000 600 13 35.000 کل کشور 1393بودجه سال 

 یوان چین
10 832 740 000 
 000.00 510 788 2 0 یوان چین

 یوان چین

( ماده واحده قانون بودجه سال 3تبصره ) 1397 5
 000 200 92 30.000 کل کشور 1397

 یورو
59 744 606.49 

 393.51 455 61 0 یورو
 یورو

( ماده واحده قانون بودجه سال 3تبصره ) 1398 6
 30.000 0 30.000 کل کشور 1398

 0 0 میلیون دالر



 

 قسمت دوم( -92)

 (3تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( 4)مداده   (الدف )  با رعایت بند )فاینانا(تسهیالت مالی خارجی نحوه اسدفاده از سقف 

  جمهدوری اسدالمی ایدران    ششم توسعه اقدصادی  اجدماعی و فرهنگدی  سالهپنجقانون برنامه 

و سدهمیه   1398 ین بندد در سدال  موضوع ا( دالر 30.000.000.000میلیارد ) سیالی یمعادل ر

 :( است3شماره ) به شرح جدولهای قبل آن مانده سالباقی

     (3جدول شماره )

 سال رديف
 مأخذ

 قانوني
 نوع

 تسهیالت

 اعتبار
 اولیه 

 )میلیون دالر(

 مبلغ
 تسهیالت

 استفاده شده 

 مانده 
 تسهیالت

 قابل استفاده 

 مبلغ تسهیالت
 شده تا مصرف 

 1398سال  پايان

 مانده 
 تا  التتسهی
 1398پايان 

1 1386 
( مداده واحدده   2( بند )ج( تبصدره ) 3جزء )

 کل کشور 1386قانون بودجه سال 

 فاینانا

9/9.493 
10 682 946 818.64 

 یوان چین
6 351 458 708.57 

 یوان چین
2 547 169.81 
 یوان چین

6 348 911 538.76 
 یوان چین

2 1389 
( مداده واحددده قددانون  3بندد الددف تبصددره) 

 1389ه سال سالبودج
2.299 

3 537 000 000.00 
 یوان چین

9 811 000 000 

 یوان چین
6 360 000 000 

 یوان چین
3 451 000 000.00 

 یوان چین

3 1391 
( ماده واحده قدانون بودجده سدال    26بند )
 کل کشور 1391

30.000 
25 162 378.80 

 یورو
118 607 621.20 

 یورو
75 062 378.8 

 یورو
68 707 621.20 

 وروی

4 1393 
( مداده واحدده قدانون    4بند )الف( تبصره )

 کل کشور 1393بودجه سال 
35.000 

2 767 260 000.00 
 یوان چین

10 832 740 000 
 یوان چین

1.766.273.171 
 یوان چین

9 066 466 829.00 
 یوان چین

5 1397 
( ماده واحده قانون بودجه سدال  3تبصره )
 کل کشور 1397

30.000 
32 455 393.51 

 یورو
59 744 606.49 

 یورو
26 623 246 

 یورو
33 121 360.49 

 یورو

6 1398 
( ماده واحده قانون بودجه سدال  3تبصره )
 کل کشور 1398

30.000 0 
30.000 
 میلیون دالر

0 
30.000 
 دالر

         

 خدارجی )فایندانا(   مدالی تسدهیالت   جهت اسدفاده ازسنوات قبل هایی که در فهرست طرح

  به شرح جددول شدماره   یران به آنها سهمیه اخدصاص یافدهنک مرکزی جمهوری اسالمی اتوسو با

 :  ( است4)

 (4جدول شماره )

 نام طرح عنوان دستگاه اجرايي مأخذ قانوني رديف
 نوع

 ارز 

 نام کشور
 اعتباردهنده 

 مبلغ طرح
 تخصیص در 

 1398سال 

 تسهیالت 
 شده مصرف
 1398در سال 

 ارزی **
 ل معاد 

 دالری*
 ارزی

 معادل 
 دالری

 ( مداده واحدده  4بند )الدف( تبصدره )   1
 کل کشور 1393قانون بودجه سال 

شددرکت راه آهددن جمهددوری  
 اسالمی ایران

  تهران قم السیرراه آهن سریع
 اصفهان فاز اول

 21.250 0 0 - 13.600 چین یوان 

2 
( مدداده واحددده 3بنددد )الف(تبصددره )
 23.9 0 0 - 50 امارات یورو تدارکات قطعات ضروری ناوگان کشورکل  1397قانون بودجه سال 

3 
 مدداده واحددده (3بنددد )الف(تبصددره )
 3 0 0 - 56 امارات یورو دسدگاه(15) تنی 120جرثقیل  کل کشور 1397قانون بودجه سال 

 (4جدول شماره )

 نام طرح عنوان دستگاه اجرايي مأخذ قانوني رديف
 نوع

 ارز 

 نام کشور
 اعتباردهنده 

 مبلغ طرح
 تخصیص در 

 1398سال 

 تسهیالت 
 شده مصرف
 1398در سال 

 ارزی **
 ل معاد 

 دالری*
 ارزی

 معادل 
 دالری

4 
 ( مدداده واحددده3بنددد)الف( تبصددره )
 کل کشور 1389قانون بودجه سال

  سددازمان توسددعه و نوسددازی 
 عادن و صنایع معدنی ایرانم

 فوالد میانه

 چین یوان 

1 922 - 0 0 147 
 305 0 0 - 856 1 فوالد نی ریز 5
 89 0 0 - 994 1 فوالد قائنات 6
 152 0 0 - 908 1 فوالد شادگان 7

8 
( ماده واحده قانون 3بند)ج( تبصره ) 

 کل کشور 1386بودجه سال
منددابع آب و  شددرکت توسددعه

 ی ایراننیرو

 نیروگاه آبی رودبار لرسدان
 چین یوآن 

45 - 0 0 6 

  ( مداده واحدده  3بند )الدف( تبصدره )   9
 کل کشور 1389قانون بودجه سال 

 2.1 0 0 - 52 سد و نیروگاه چم شیر
 152 0 0 - 152 شفارود 10

(  ماده واحده قدانون بودجده   26بند ) 11
 کل کشور 1391سال 

 بانک  -ربسدان ع یورو وامی-سرنی 
 توسعه اسالمی

128 - 0 0  

 .باشدپذیر نمیها با نرخ ارز مندرج در جدول فوق  صورت پذیرفده  لذا تکمیل سدون مربوطه  امکانیافده به طرح* مبالغ اخدصاص
 باشد.  تکمیل سدون مربوطه به دالر امکانپذیر نمی1398** با توجه به نوسانات شدید نرخ دالر در سال 

 
لدذا    بدوده  1398سدال  سنوات قبدل از  ا توجه به اینکه م وز پرداخت تسهیالت مربو  به ب

ربدو )تأییدد دسددگاه اجرایدی     های اجرایدی ذی کلیه م وزهای موضوع حکم این بند توسو دسدگاه

ربو )به منظور تأیید اولویت برای اسدفاده از تامین مالی خارجی(  وزارت امور اقدصدادی و دارایدی   ذی

نامه دولدی(  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )به منظور کنددرل تعدادل   منظور صدور ضمانت)به

هدای بخد    و مدیریت تراز ارزی کشور( و سازمان برنامه و بودجه کشور )صرفای برای کنددرل طدرح  

ای((  در سدنوات  هدای سدرمایه  های تملک دارایدی های دولدی و طرحهای شرکتدولدی شامل طرح

 صادر گردیده است.مربوطه 

ای از نامده   ضمانتاز تسهیالت مالی خارجی )فاینانا(عدم اسدفاده  علتبه   1398در سال 

اسدالمی ایدران  صدادر نگردیدده     طرف وزیر امور اقدصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهدوری  

 است.  



 

 قسمت دوم( -93)

 (3تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

های بندد  یتاخدصاص تسهیالت موضوع این بند توسو شورای اقدصاد بر اساس رعایت اولو

جمهدوری   ششدم توسدعه اقدصدادی  اجدمداعی و فرهنگدی      سداله پنجبرنامه ( قانون 4)پ( ماده )

محیطدی   های بخ  دولدی دارای توجیده فندی  اقدصدادی  مدالی و زیسدت     به طرح  اسالمی ایران

 صورت پذیرفده است.

شدده در   بیندی مندابع پدی    ومحل عایدات طرح از های موضوع این بند  اصل و سود طرح

 شده است: بازپرداخت( 5کل کشور به شرح جدول شماره ) 1398سال  قانون بودجه

 )مبالغ به میلیون(                                                                                                                                                                              (5جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان طرح عنوان دستگاه اجرايي

 تسهیالت 

 دريافتي

 مبلغ قابل

 پرداخت بابت 

 مبلغ پرداختي از محل

 عايدات

 طرح بابت

 شدهبینيمنابع پیش

 قانون بودجه  در 

  1398سال 

 جمع کل

 جمع سود اصل جمع سود اصل جمع سود اصل جمع سود اصل

 شرکت راه آهن  1303015043
 بهسازی و نوسازی
 خطو  راه آهن

7.7850  
 روپیه

500.000  
 ریال

0 
500.000  
 ریال

- - - 
500.000  
 ریال

0 
500.000  
 ریال

500.000 
 ریال

0 
500.000  
 ریال

 شرکت کود شیمیایی لردگان خصوصی
 کود شیمیایی
 اوره اردگان

3.378  
 یوان

3.378  
 یوان

172 
 یوان

3.550 
 یوان

3.378  
 یوان

172 
 یوان

3.550 
 یوان

 یوان 422 - - -
556  
 یوان

450  
 یوان

 

های خصوصی و تعاونی و نهادهای های بخ بابت طرح  از تسهیالت موضوع این بند

 اسدفاده نشده است.بنیان  های دان غیردولدی و شرکت عمومی

منظدور ت هیدز   المللدی بده  ای بدین وسدعه هدا و مؤسسدات مدالی و ت   دولت از منابع بانک

اسددفاده  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشدی و فنداوری   های دانشگاهها و کارگاهآزمایشگاه

درخواسدی برای طرح و تصویب  مشمول نیز های اجراییدسدگاهننموده است. شایان ذکر است  

 اند.ارائه ننموددر شورای اقدصاد موضوع 

 

 



 

 قسمت دوم( -94)

 (3تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب( 

کدل کشدور مصدوب     1395قدانون اصدالح قدانون بودجده سدال       *(38تبصره ) رایاج

 .شودمی تمدید 1398در سال  3/6/1395

                                                                        
 کل کشور:   1395* قانون اصالح قانون بودجه سال 

تا   کل کشور 1395 سال( قانون بودجه 3سقف مقرر در تبصره ) تیبا رعا شودیبه دولت اجازه داده م :(38تبصره )

اخذ  ریز ویبا شرا یاهیسرما یهاییتملک دارا یاهطرح یبرا هی( دالر وام از دولت روس5.000.000.000) اردیلیمبلغ پنج م
 :دینما

قانون  کیشماره  وستیپ یدیو تول ییربنایامور ز یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح یصرفای برا یافدیوام در -1
اندقال آب  یهارحو ط یاریآب یهاها  سدها  شبکهآهن  بزرگراهراه رو ین  یانو  هسده یهایانرژ تیبودجه کل کشور با اولو

 .ابدییاخدصاص م
 .رسدیم رانیوز أتیه بیسازمان برنامه و بودجه کشور به تصو شنهادی( با پ1موضوع بند ) یهاطرح -2
 شنهادیوام به پ ویشرا ریو سا یداخلساخت سهم  زانیمدت بازپرداخت و م نییتع  یافدیحساب وام درنحوه اعمال -3

 بیو سازمان برنامه و بودجه کشور به تصو رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز  ییاراو د یمشدرک وزارت امور اقدصاد
 .رسدیم رانیوز أتیه

 تفريغ بند )ب(

گدذار و  از سدوی قدانون   1395این حکم از سدال  تصویب  رغمها  علییبررس بر اساس

 1398سدال   امکان اسدفاده از م وز این بند درتصویب راهکار اجرای آن توسو هیأت وزیران  

 است.بند فا د عملکرد   يالذا  نشده فراهم 

هدد مدورخ   53802ت/120169نامده شدماره   ( تصویب1بر اساس بند )شایان ذکر است  

از محدل  دو طدرح بده شدرح جددول زیدر       یمدال  نیمأموافقدنامه تد   رانیوز تأیه 30/9/1395

  در آذرمداه  کشدور کدل   1395قانون اصالح قانون بودجه سدال   (38تبصره ) تسهیالت موضوع

بده امضداء     هیو وزارت اقدصاد روسد  رانیا ییو دارا یوزارت امور اقدصاد نیبمافی سال مذکور 

   است. صورت نگرفده یپرداخد  هیاز طرف دولت روس زمان تحریر این گزارش تا کنیل  یدهرس

 عنوان طرح رديف
 مبلغ تسهیالت

 )يورو(

 معادل دالری

 )دالر(

 1.060.000.000 1.000.000.000   بروننچهیا ر دن گرمساآهراه کردنیبرق 1

 1.272.000.000 1.200.000.000 هرمزگان یمگاوات 1400 یحرارت روگاهیاحداث ن 2

 2.332.000.000 2.200.000.000 جمع

 

  

 



 

 قسمت دوم( -95)

 (3تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 باندک  جملده  از ایتوسعه هایبانک از شدهتصویب تسهیالت جذب در تسریع منظوربه

 ت دارت  و توسدعه  بانک و( AIIB) آسیایی هایزیرساخت گذاریسرمایه بانک می اسال توسعه

 از پا تبصره این (الف) بند سقف در م ازند مذکور تسهیالت از کنندهاسدفاده هایدسدگاه اکو 

 اجدرای  برای شدهبینیپی  اعدبارات سقف چهارچوب در کشور بودجه و برنامه سازمان موافقت

 در آن کدرد هزینده  بده  نسدبت  قانون این( 1) شماره پیوست در مندرج وامی پسوند با یهاطرح

 .کنند اقدام مذکور سازمان با مدبادله موافقدنامه چهارچوب

 تفريغ بند )ج( 

( طدرح بدا   15کل کشور  تعداد پدانزده )  1398( قانون بودجه سال 1در پیوست شماره )

 ( است.1پسوند وامی به شرح جدول شماره )

 (میلیون ریال)مبالغ به  (1ه )جدول شمار
 اعتبار عنوان طرح شماره طرح
 100 وامی -سد سرنی و سامانه اندقال و تصفیه خانه  ساخدمان 1307003054
 000 28 وامی -تاسیسات فاضالب روسداهای دارای اولویت  ای اد 1503002009
 1 وامی -هزار تنی گرمسار 100سیلوی  احداث 1305024003
 10 وامی -تاسیسات فاضالب شهرهای اولویت دار اسدان گیالن ای اد 1503002200
 500 وامی -به تنکابن و خرم آباد تنکابن  آبرسانی 1307002008
 10 وامی -تاسیسات فاضالب شهرهای اولویت دار مازندران  ای اد 1503002199
 10 وامی -تاسیسات فاضالب شهر کرمانشاه  ای اد 1503002144
 10 وامی -تاسیسات فاضالب شهرهای اولویت دار فارس  ای اد 1503002198
 10 وامی-تاسیسات فاضالب شهر مشهد ای اد 1503002165
 750 وامی-سد کهیر و شبکه آبیاری و زهکشی ساخدمان 1307003074
 000 20 وامی -تاسیسات تصفیه خانه آبرسانی به قم از سد کوچری  ای اد 1307002106
 000 1 وامی -شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل اخدمانس 1307002185
 10 وامی-تاسیسات فاضالب شهرهای اولویت دار گلسدان ای اد 1503002151
 10 وامی -تاسیسات فاضالب بیرجند  ای اد 1503002005
 10 وامی -تاسیسات فاضالب شهرهای اولویت دار تهران  ای اد 1503002065

 50,431 جمع
 

( از 2های اجرایی مندرج در جددول شدماره )  دسدگاه 1398ها  در سال اساس بررسیبر 

 اند:م وز موضوع این بند اسدفاده نموده

 )مبالغ به یورو(      (2جدول شماره )
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايي
 بانک  نام

 عامل
 شماره

 عنوان طرح بندیطبقه
 اعتبار 

 شدهبینيپیش
 ال()میلیون ري 

 مبلغ 
 تسهیالت

 مصوب

 مبلغ تسهیالت 
 دريافتي در 

 1398سال 

 کردهزينه مبلغ
 تسهیالت

 دريافتي 

آب و  یشددرکت مهندسدد  216500
 فاضالب کشور

 بانک
 توسعه
 اسالمی

1503002009 
 ییفاضدالب روسددا   ساتیتأس  ادیا

 473 038 3 473 038 3 000 659 129 28.000 یوام - دداریاولو

و فاضددالب  شددرکت آب 216600
 یفاضالب شدهرها  ساتیسأت  ادیا 1503002065 اسدان تهران

 یوام -دار در اسدان تهرانتیاولو
10 173 920 000 63/21.125.704 63/21.125.704 

شددرکت آب و فاضددالب   217400
 یفاضالب شدهرها  ساتیسأت  ادیا 1503002198 اسدان فارس

 یوام -دار فارستیاولو
10 143 770 000 4 870 865 4 870 865 

شرکت توسعه منابع آب و  219800
 1307003054 رانیا یروین

اندقدال   و سامانه یساخدمان سد سرن
 یوام -خانههیو تصف

100 87 000 000 6 486 493 6 486 493 

 یاشدددرکت آب منطقددده  295050
 1307002185 اسدان گلسدان

 یو زهکشد  یارید ساخدمان شبکه آب
 وامی –گل  نیقره سو و زر

1.000 92 200 000 3 589 364 3 589 364 

 63/39.110.899 63/39.110.899 626,549,000 29.120 جمع

 



 

 قسمت دوم( -96)

 (3تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

تسدهیالت     ناشدی از پرداخدت  «یافدید در»و  «مصدوب » التیتسده  مبلغ نیب رتیمغا

 شده است.های ارایهوضعیتمدناسب با صورت

ده واحده قدانون بودجده   ( ما3) بند )الف( تبصرهالذکر در سقف های اجرایی فوقدسدگاه

کدرد  کل کشور  پا از اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور  نسبت به هزینه 1398سال 

های معنون و در سدقف اعدبدارات   نامه مدبادله با سازمانتسهیالت دریافدی در چارچوب موافقت

  اند. ی موردنظر  اقدام نمودههاطرح یاجرا یشده براینیب یپ



 

 قسمت دوم( -97)

 (3تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

ها سهم دسدگاه توسو شهرداری( 15%درصد ) دولت م از است در صورت تأمین پانزده

ربو و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسو همان دسدگاه حداقل دو میلیارد های ذیو دسدگاه

بدرداری از  ( دالر از تسهیالت خارجی این تبصره را در جهت سداخت و بهدره  2.000.000.000)

های کاه  آلودگی هوا اخدصاص دهد. دولت موظف است نسدبت  رحخطو  قطار شهری و ط

 به تضمین اصل و سود این تسهیالت اقدام کند.

 تفريغ بند )د( 

هددا و   درخواسدددی از سددوی وزارت کشددور )سددازمان شددهرداری هددابررسددی براسدداس

ه این بند ب تسهیالت موضوع حکم جهت اسدفاده ازربو های ذیو دسدگاههای کشور( دهیاری

 اي  بند فا د عملکرد است.  لذا سازمان برنامه و بودجه ارسال نگردیده

 

 



 

 قسمت دوم( -98)

 (4تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4تبصره )

 بند )الف(

 بده  نسبت اخدیار در منابع محل از 1398 سال در شودمی داده اجازه عامل یهابانک به

 : کنند اقدام زیر موارد به ریالی د ارزی تسهیالت اعطای

 (1جزء ) 

 بدرای  غیردولددی  عمدومی  نهادهدای  و تعداونی  وصدی  خص هدای بخ  گذارانسرمایه 

 همدراه  گازهای آوریجمع و مشدرک میادین اولویت با گاز و نفت باالدسدی ایتوسعه یهاطرح

 درجدا  نفددی  ذخدایر  دارای قددیمی  هایچاه احیای و مخازن بازیافت ضریب افزای  راسدای در

 .آنها از دیتولی و مخازن در موجود گاز و نفت مالکیت اندقال بدون

 (4تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

 17/2/1398در اجرای این بند بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی نامه مورخ 

موضوع این بند را به شبکه بانکی کشور ابدالغ نمدوده    ریالی د م وز اعطای تسهیالت ارزی

 است.

 (1) جزءتفريغ 

صنعت و معدن  از محل مندابع در اخدیدار   های ملت و در راسدای اجرای این جزء  بانک

 اند:( اقدام به اعطای تسهیالت ارزی نموده1به شرح جدول شماره ) خود 

    (1جدول شماره )

 نام بانک 
 عامل

 عنوان بخش
 تعداد 

 گذاران سرمايه
 متقاضي 

 دهشتسهیالت دريافت شدهگذاران معرفيسرمايه مبلغ تسهیالت درخواستي 

 تعاوني خصوصي
 نهادهای

 عمومي  
 غیردولتي

  مبلغ
 ارزی  

 مبلغ 
 ريالي 

 تعداد 
 مبلغ

 ارزی  
 مبلغ

 ريالي  
 تعداد 

 مبلغ
 ارزی  

 مبلغ 
 ريالي 

  - - 1 ملت

44/2.793.021.417  
 یوان

- - - - 1 

44/2.793.021.417  
 یوان

- 
22/36.861.765  

 درهم
22/36.861.765  

 درهم

  - - 3 صنعت و معدن
35/75 631 549  

 دالر 
 - - - 3 

35/75 631 549  
 دالر 

 

 
های تسهیالت موضوع این جزء در راسدای افزای  ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه

قدیمی با داشدن ذخایر نفدی درجا و بدون اندقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی 

 اولویدت  بدا (  2بده شدرح جددول شدماره )     گاز و نفت دیباالدس ایتوسعه یهاطرح ها  بهاز آن



 

 قسمت دوم( -99)

 (4تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 پرداخت شده است: همراه گازهای آوریجمع و مشدرک میادین

     (2جدول شماره )

 رديف
 نام 

 بانک عامل
 مبلغ طرح عنوان طرح شرکت عنوان

 تسهیالت 
 يافته اختصاص

 تسهیالت 
 شدهپرداخت

 جنوبیپارس 24تا  11یکپارچه فازهای توسعه جامع و  نفت و گاز صبای کنگان ملت 1
4.000.000.000  

 دالر

44/2.793.021.417  
 یوان

44/2.793.021.417  
 یوان

22/36.861.765  
 درهم

22/36.861.765  
 درهم

2 

 صنعت و معدن

 اسدخراج نفت خام و گاز طبیعی   تولید و گسدرش برق امیرکبیر
95/27 179 996 

 دالر
95/27 179 996 

 دالر
95/27 179 996 

 دالر

 توسعه نفت و گاز نفت و گاز صبای کنگان 3
27/48 001 325 

 دالر
27/48 001 325 

 دالر
27/48 001 325 

 دالر

 توسعه نفت   نفت سازه قشم  4
13/450 227 

 دالر
13/450 227 

 دالر
13/450 227 

 دالر

 

 



 

 قسمت دوم( -100)

 (4تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

 مشارکت با معدن و صنعت  بخ ایتوسعه هایسازمان زیربنایی و ایتوسعه یهاطرح

 و محدروم  منداطق  اولویدت  بدا  تعداونی  و خصوصی بخ ( 51%) درصدی یک و پن اه حداقل

 . ایمنطقه هایمزیت براساس یافدهکمدرتوسعه

 (2تفريغ جزء )

نیداز  و همچندین عددم اعدالم    یعددم وجدود مدقاضد   با توجه بده  ها  در محدوده بررسی

موضدوع   ریالی د ارزی تسهیالتو معدن  جهت اسدفاده از ای بخ  صنعت های توسعهسازمان

 .اي  جز  فا د عملکرد استلذا   زیربنایی و ایتوسعههای این جزء در خصوص طرح



 

 قسمت دوم( -101)

 (4تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )الف( 

 (3جزء )

هدای خصوصدی  تعداونی و نهادهدای عمدومی غیردولددی بدرای        گذاران بخد  سرمایه

 قند. رهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندطرح

 

 بند )الف(  يغتفر

 ( 3جزء ) تفريغ

مندی از تسدهیالت موضدوع     مدقاضی جهت بهره1398در سال ها  در محدوده بررسی

.جز  فا د عملکرد استاي  های عامل مراجعه ننموده  لذا این جزء به بانک
 



 

 قسمت دوم( -102)

 (4تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

 از محل منابع در اخدیار نسبت بده  1398شود در سال های عامل اجازه داده میبه بانک

هدا  های خصوصی  تعاونی و شدهرداری گذاران بخ ارزی د ریالی به سرمایه اعطای تسهیالت 

ای و نیز انواع مخدلف حمل و نقدل درون و بدرون   های توسعهای سازمانهای توسعهبرای طرح

ای های توسدعه شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون اندقال مالکیت و با معرفی سازمان

ربو این وزارتخانه و یدا  های تابعه و ذیها و شرکتو شهرسازی و تضمین سازمان و وزارت راه

هدای کشدور در قبدال اخدذ حدق      هدا و دهیداری  وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری

 کنندگان تا اسدهالک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.دسدرسی یا فروش خدمات به اسدفاده

 تفريغ بند )ب(

ربو مبنی بدر عددم وجدود    های اجرایی ذیها و حسب اعالم دسدگاهه بررسیدر محدود

ارزی د ریالی در اجرای مفاد حکم این بند پرداخت نگردیدده  لدذا    گونه تسهیالت هیچمدقاضی  

 اي  بند فا د عملکرد است.



 

 قسمت دوم( -103)

 (4تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 قددامات ا خدارجی   مدالی  کنندهتأمین با قرارداد عقد از پا شودمی داده اجازه دولت به

 محل از( فاینانا) خارجی مالی تسهیالت( 15%) درصد پانزده سهم تأمین برای را الزم قانونی

 .کند هزینه ریلی یهاطرح برای و آورد عملبه ملی توسعه صندوق منابع

 تفريغ بند )ج( 

بنید  ايی   لیذا     دولدت از م دوز موضدوع ایدن بندد اسددفاده ننمدوده        1398در سال 

 ت.فا د عملکرد اس

 

 



 

 قسمت دوم( -104)

 (4تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د( 

شود  با محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می

  نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی )نیما( است.

 بند )د( تفريغ 

  تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال  با نرخ سامانه نظام یکپارچه 1398در سال 

 ت گرفده است.مدیریت ارزی )نیما( صور

. 



 

 قسمت دوم( -105)

 (4تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

 شددود مبلددغ دو میلیددارد و سیصددد و هفددداد و پددنج میلیددونبدده دولددت اجددازه داده مددی

صددندوق توسددعه ملددی را بدده صددورت   1398یددورو از منددابع ورودی سددال ( 2.375.000.000)

این تبصره برداشدت کدرده و مندابع    ( 1) تسهیالت ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره

 ا رعایت شرایو زیر به مصرف برساند:مذکور را ب

 

 مبلغ اختصاص داده شده عنوان رديف

 میلیون یورو 150تا سقف  های آبیاری تحت فشار و نوینطرح 1

 میلیون یورو 150تا سقف  آبخیزداری و آبخوانداری 2

 میلیون یورو 100تا سقف  های برقمقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه 3

 میلیارد یورو 1.5تا سقف  قانون برنامه ششم توسعه( 106) تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده 4

 میلیون یورو 40تا سقف  های وزارت علوم  تحقیقات و فناوریت هیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه 5

 میلیون یورو 15تا سقف  های نوآورانه جهاد دانشگاهیطرح 6

 میلیون یورو 70تا سقف  جمهوره معاونت علمی و فناوری رئیاهای نوآورانطرح 7

8 
قدانون برنامده ششدم و توسدعه کمدی و کیفدی       ( 93) سازمان صددا و سدیما در اجدرای مداده    

 های تولیدی  پویانمایی  مسدند  فیلم و سریالبرنامه
 میلیون یورو 150تا سقف 

 میلیون یورو 150تا سقف  ی آنهاهای آبرسانی روسدایی و عشایری و توسعه شبکهطرح 9

 میلیون یورو 50تا سقف  پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتن  10
 

 ای داد  بدر  تأکیدد  با( عملیاتی ریزیبودجه رویکرد با) وجوه جریان و عملیاتی برنامه د1 

 اهدداف  تحقدق  برای مدولی دسدگاه تعهدات تضمین و کندرل سن    برای الزم سازوکارهای

 .برسد کشور بودجه و برنامه سازمان تأیید به باید پیوست  جداول شرح به هاطرح راهبردی

 کمیدده  تأییدد  از پا( نیاز حسب) ارزی و ریالی صورت به منابع ایمرحله تخصی  د2

 ان ام بر مبنی ملی توسعه صندوق و بودجه و برنامه سازمان کل  داریخزانه از مدشکل نظارت

 .پذیرد ان ام مدولی  دسدگاه تعهدات

 هدا هزینده  کاه  درآمدها  افزای  منظور به اجرائی و نهادی و ساخداری اصالحات د3

 و اساسدی  قدانون ( 44) چهدارم  و چهل اصل د  مقاومدی اقدصاد کلی هایسیاست چهارچوب در

 ((4) شدماره  جددول  و( 7) ماده در مندرج مالی قواعد رعایت ویژه به) توسعه ششم برنامه قانون

 در رهبدری  معظدم  مقدام  توسدو  صدادره  م دوز  مشدمول  یهدا طرح اجرای منابع تأمین جهت

 ضروری( ملی توسعه صندوق منابع از اسدفاده بدون)عمومی بودجه منابع محل از آتی هایسال

 .است

 از دولدت  برداشت به مربو  تسهیالت بازپرداخت نیز و مذکور تسهیالت بازپرداخت د4

 حسداب  بده  و منظدور  1404 تدا  1399 سدنواتی  هدای بودجه در  1397 سال بودجه در صندوق

 اجرای از حاصل درآمدهای از امکان حد تا تسهیالت بازپرداخت. شود واریز ملی توسعه صندوق

 .پذیرد صورت هاطرح

 نظدارت  هیدأت  و بودجده  و برنامه سازمان توسو بند این ماههش  عملکرد گزارش د5

 .شود ارسال و تهیه مسدقل طور به ملی توسعه صندوق

 و معددن  صنعت  وزارت اعالم به بنا مورد حسب که هاطرح این نیاز مورد ت هیزات د6

 .شود تأمین خارج از ندارد  داخلی مشابه جمهوررئیا فناوری و علمی معاونت یا و ت ارت



 

 قسمت دوم( -106)

 (4تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 فنداوری  و تحقیقدات  علدوم   وزارت دانشگاههای کارگاهی و آزمایشگاهی ت هیزات د7

 جمهوررئیا فناوری و علمی معاونت اعالم به بنا مورد حسب که(« 1)شماره جدول( 5)ردیف»

 .شود تأمین خارج از ندارد  داخلی مشابه

 اسددفاده  و اساسدی  قدانون ( 44) چهدارم  و چهدل  اصدل  کلدی  هایسیاست رعایت د  8

 .است ضروری هاطرح اجرای در تعاونی و خصوصی بخ  هایظرفیت از حداک ری

 و اسدفاده برای 1398 سال بودجه قانون در م وز این از خارج تکلیف ونههرگ تعیین د9

 .است ممنوع ملی توسعه صندوق منابع تخصی 

 بده  مبالغ این تبدیل مبنای( نیما) ارزی مدیریت یکپارچه نظام سامانه روز ارز نرخ د  10

 .باشدمی ریال

 تفريغ بند )هـ(

 صورت محرمانه ارائه شده است. باشد و بهشده میبندیگزارش این بند طبقه

 

 



 

 قسمت دوم( -107)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 (5تبصره )

 :مقررات و قوانین رعایت با 1398 سال در شودمی داده اجازه

 بند )الف(

 ریدال ( 45.000.000.000.000)میلیدارد   هدزار  پدنج  و چهل سقف تا دولدی یهاشرکت

 و مدالی  اقدصدادی   فندی   توجیده  دارای یهدا طدرح  اجدرای  بدرای  ریدالی  اسدالمی  مالی اوراق

 سدود  و اصدل  بازپرداخت و تضمین با رسد می اقدصاد شورای تصویببه که خود محیطییستز

 .کنند مندشر خود  توسو

 (5تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشدور    8/3/1398مورخ هیأت وزیران در جلسه 

هدد مدورخ   56597ت/29504شدماره   نامه اجرایدی ایدن بندد را تصدویب نمدوده کده طدی       آیین

 جهت اجرا ابالغ شده است.  12/3/1398

اجازه به شرح جدول زیر های دولدی به شرکت مذکور  نامهآیین( 5) ماده مفاد موجب به

اوراق مدالی اسدالمی    الید ر (45.000.000.000.000) اردیلیم هزار  مبلغ چهل و پنج شدهداده 

هدای دارای توجیده   اجرای طدرح  به منظوربند )ک(   (یدهکمکارگروه )با رعایت مصوبات  ریالی

رسد  با تضدمین و  محیطی خود که به تصویب شورای اقدصاد میفنی  اقدصادی  مالی و زیست

سدهم   بازپرداخت اصل و سود توسو خود  با رعایت قوانین و مقدررات مربدو  مندشدر نمایندد.    

 های دولدی به شرح جدول زیر است:شرکت

 ریال( لیونمی)مبالغ به 

 مبلغ (5نفعان موضوع بند )الف( تبصره )ذی رديف

 13.000.000 های دولدی تابعه وزارت نفتشرکت 1

 12.000.000 های دولدی تابعه وزارت نیروشرکت 2

 11.000.000 های دولدی تابعه وزارت راه و شهرسازیشرکت 3

 1.500.000 اتهای دولدی تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعشرکت 4

 2.000.000 های دولدی تابعه وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلحشرکت 5

 1.000.000 های دولدی تابعه وزارت صنعت  معدن و ت ارتشرکت 6

 1.000.000 های دولدی تابعه وزارت جهاد کشاورزیشرکت 7

 500.000 های دولدی تابعه وزارت ورزش و جوانانشرکت 8

 1.500.000 ی دولدی تابعه سازمان انرژی اتمی ایرانهاشرکت 9



 

 قسمت دوم( -108)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 ریال( لیونمی)مبالغ به 

 مبلغ (5نفعان موضوع بند )الف( تبصره )ذی رديف

 500.000 های دولدی وابسده به وزارت علوم  تحقیقات و فناوریشرکت 10

 500.000 های دولدی وابسده به وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکیشرکت 11

 500.000 دسدی و گردشگریهای دولدی تابعه سازمان میراث فرهنگی  صنایعشرکت 12

 45.000.000 جمع

 

هدای اجرایدی   به اسد ناء شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیدد  سدایر دسددگاه   

 اند.مندرج در حکم این بند درخواسدی جهت معرفی طرح در شورای اقدصاد ارسال ننموده

جهدت  درخواست وزارت راه و شهرسازی   30/10/1398شورای اقدصاد در جلسه مورخ 

احداث  تأمین مالی طرح به منظور )صکوک اجاره(اوراق مالی اسالمی ریالی صدور م وز اندشار 

توسو شدرکت مدادر   ی م لس دیو شهر جد دیجد یشهر اصفهان به شهرهاکالن یاقطار حومه

( ریال 2.500.000.000.000به مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ) تخصصی عمران شهرهای جدید

در مصدوبه یادشدده زمدان اندشدار و ندرخ کدارمزد اوراق       شورای مزبدور   .است نموده تصویب را

محدول نمدوده    1398( قانون بودجده سدال   5الذکر را به کارگروه موضوع بند )ک( تبصره )فوق

  است.

مداده واحدده   ( 5) تبصدره ( ک) بندد ( 1) جزء موضوع( کمیده) کارگروه است  ذکر شایان

 اسدالمی  مدالی  اوراق اندشدار  اتکلید  بدا  5/3/1398 مدورخ  جلسده  در 1398 سال بودجه قانون

 و بدازارگردانی  احدساب کارمزدهدای  و( 18%) درصد ه ده حداک ر سود نرخ با بند این موضوع

نویسی  حداک ر معادل مازاد میانگین هندسی نرخ بدازده تدا سررسدید اسدناد خزانده      پذیره تعهد

بدورس و اوراق بهدادار   اسالمی برای دوره زمانی دوماهه قبل از ماه اندشار بدا اعدالم سدازمان    

 .است نموده موافقت نسبت به نرخ سود اسمی 

موصوف  گونه اقدامی توسو شرکتاز شورای اقدصاد  هیچ مأخوذهرغم مصوبه علی

  اي  بند فا د عملکرد است.صورت نگرفده  لذا 



 

 قسمت دوم( -109)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 بند )ب(

 شدماره  ردیدف  بده  را حاصدل  مندابع  و مندشر( ارزی -ریالی) اسالمی مالی دولت اوراق

 هدای دارایدی  تملک هایطرح به واریزی منابع. کند واریز قانون این( 5) شماره جدول 310108

   اعدبدارات (1) شدماره  پیوسدت  در مندرج هادانشگاه ساماندهی هایطرح و تمامنیمه ایسرمایه

و همچنین تعهدات پرداخت های مدفرقه اسدانی و ردیف ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح

 تدا  یابدد مدی یافدده ایدن قدانون اخدصداص     ای خاتمههای سرمایههای تملک داراییرحنشده ط

 هدای هزینده  و سدود . شدود  هزینه کشور بودجه و برنامه سازمان با مدبادله موافقدنامده براساس

 .اسدت  پرداخدت  قابل و بینیپی  قانون این( 9) شماره جدول در مذکور اوراق اندشار به مربو 

مبلغ دویست و نود  1398مندشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان سال سقف م از اوراق 

 ( ریال است.290.000.000.000.000هزار میلیارد )

 بند )ب(تفريغ 

سازمان برنامده و بودجده کشدور     شنهادیپ بنا به 8/3/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

 مددورخ ه56597ت/29504طددی شددماره  نمددوده کددهتصددویب  نامدده اجرایددی ایددن بنددد راآیددین

 جهت اجرا ابالغ شده است.  12/3/1398

م وزهای صادره و با توجه به  از طرف دولت یندگیبه نما ییو دارا یوزارت امور اقدصاد

مبلدغ  اوراق ریدالی م موعدای بده     نسبت بده اندشدار  تبصره این ( بند )ک( 1از سوی کمیده جز )

اقدام نموده که مبلدغ دویسدت و    ریال (250.000.000.000.000دویست و پن اه هزار میلیارد )

 در قالب اسدناد خزانده اسدالمی غیرنقددی    ریال آن  (210.000.000.000.000ده هزار میلیارد )

در قالدب اوراق  آن ریال  (40.000.000.000.000چهل هزار میلیارد ) مبلغو تحویل به طلبکار( )

صورت الکدرونیکی و معداف از  تعاون( بههای ملی ایران و توسعه منفعت نقدی )با عاملیت بانک

 باشد.میمالیات 

و  مدالی  نظدارت  معداون ) داراییو  یوزارت امور اقدصاد 3/9/1398 مورخ م وز براساس

از   موضوع اندشار اوراق فوق الذکر یهاو پرداخت افتی  کل معامالت و در(خزانه دارکل کشور

 ینظدام مدال   یو ارتقدا  ریپذرقابت دیموانع تول ( قانون رفع14به اسدناد ماده )  نهاد واسو قیطر

 مربو  به مناقصدات  نیکشور و قوان یمقرر در قانون محاسبات عموم فاتیتشر تیکشور از رعا

 شده است. یها مسد ندهیو مزا



 

 قسمت دوم( -110)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

ماده واحده ( 5تبصره ) ییاجرا نامهنییمندرج در آ یاسناد خزانه اسالم فیبه تعر تعنای با

سازمان بدورس و اوراق   یفقه دهیکل کشور و با توجه به مصوبات کم 1398قانون بودجه سال 

 یعمالی منابع نقد  یدولد یهااسناد توسو دسدگاه نیا یبر عدم امکان فروش نقد یبهادار مبن

مندشرشدده   یاسدناد خزانده اسدالم    هیو کل دهیحاصل نگرد یخزانه اسالم ناداز محل اندشار اس

 عامل به طلبکاران واگذار شده است. یهابانک قیاز طر ربویذ اجرایی یهاتوسو دسدگاه

وجدوه بده عندوان     هیو تسدو  یگذار  بانک توسعه تعاون و شرکت سپردهرانیا یبانک مل

اوراق  هید معدامالت ثانو  نده یو زم نیید تع یدی و دارا یوزارت امور اقدصداد توسو  یعامل واگذار

 است. شدهفراهم  رانیشرکت فرابورس ا قیمذکور از طر

(  808(  )807(  )806(  )802اخددزا ) یبددا نمادهدا  یاسدالم  یکدرد اندشدار اوراق مددال  عمل

( 1بدده شددرح جدددول شددماره )(  6و افدداد ) (817  )(817)  (816(  )815(  )813(  )810(  )809)

 است:

 )مبالغ به میلیون ریال(     (1جدول شماره )
 تاريخ سررسید طول مدت پرداخت سود مواعد دنرخ سو تاريخ انتشار ارزش اوراق )نوع( اوراق عنوان رديف
1 

 اسناد خزانه اسالمی

20.000.000 18/3/1398 

 ایفاقد سود دوره -

 30/4/1399 ماه 13

 19/5/1400 ماه 26 18/3/1398 15.000.000 2

 19/7/1400 ماه 28 18/3/1398 15.000.000 3

 17/8/1400 ماه 29 18/3/1398 15.000.000 4

 23/9/1400 ماه 30 18/3/1398 25.000.000 5

 6/10/1400 ماه 31 18/3/1398 10.000.000 6

 19/2/1401 ماه 35 18/3/1398 10.000.000 7

 6/4/1401 ماه 36 6/4/1398 40.000.000 8

 3/5/1401 ماه36 3/5/1398 20.000.000 9

 12/5/1401 ماه 33 12/8/1398 20.000.000 10

 14/6/1401 ماه 34 14/8/1398 20.000.000 11

  210.000.000 جمع 
 17/9/1401 ماه 36 هر ش  ماه یکبار %18 17/9/1398 40.000.000 اوراق منفعت 12

  250.000.000 کل  جمع

 ( 5( بندد )ک( تبصدره )  1کمیده موضدوع جدزء )   5/3/1398جلسه مورخ صورت براساس

ایدن بندد   کل کشور  نرخ سود اسدمی اوراق نقددی ریدالی     1398قانون بودجه سال ماده واحد 

بند به نحدوی تنظدیم    این ( درصد تعیین گردید. نرخ اوراق منفعت مندشره از محل18حداک ر )

سدالیانه و حدداک ر    (17%/9هفدده و نده دهدم درصدد )     شده که حداقل منفعت دارندگان اوراق

 باشد.( 18%ه ده درصد ) بازدهی سالیانه اوراق

هدا و  یافدید شدده بده صدورت اوراق منفعدت بدا پشددوانه در      مندشر یاسالم مالی وراقا

( قددانون 1واسددو موضددوع بنددد )د( مدداده ) یدولددت و بددا اسدددفاده از نهادهددا یآتدد یدرآمدددها

 یکلد  هدای سیاسدت  یاجدرا  لیتسده  یدر راسددا   دید جد یمدال  یبازار توسعه ابزارها و نهادها

اسدت. اوراق منفعدت مندشرشدده     دهید مندشدر گرد   ی( قدانون اساسد  44اصل چهل و چهدارم ) 

بدده  یصددورت نقدددو وجددوه حاصددل از فددروش بدده دهیبدده فددروش رسدد (100%) درصددد صددد

اندشددار »بددا عنددوان  310108 یمددال یهدداییدددارا یواگددذار فیددرد یحسدداب درآمددد عمددوم

دولددت  یشددده اسددت. وجددوه حاصددل بدده عنددوان منددابع عمددوم زیددوار «یاسددالم یاوراق مددال

توسددو   صددادره سددازمان برنامدده و بودجدده کشددور یاعدبارهددا  یتخصدد سدداسامنظددور و بر

 است. شدهپرداخت  ربویذ ییاجراهای کل کشور به دسدگاه یدارخزانه

اعدبدار   است کده  تعهد نموده 7/3/1398طی نامه مورخ   سازمان برنامه و بودجه کشور

از  1398کده تدا پایدان سدال     های اندشدار اوراق  الزم برای بازپرداخت اصل  سود و سایر هزینه



 

 قسمت دوم( -111)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

لوایح بودجه سنواتی  درهای مربو  شود را در زمان سررسید طی ردیفمحل این بند مندشر می

 بینی و منظور نماید.پی 

از   بنددد نیددموضددوع ا یاوراق بددده یسددینورهیو پددذ رشیکددارمزد پددذ یهددانددهیهز

ون بودجدده سددال ( قددان9جدددول شددماره ) 600000( ردیددف 2( و )1محددل اعدبددارات اجددزاء )

بدده مبلددغ چهددارهزار و بیسددت و هشددت میلیددارد و ششصددد و چهددل و چهددار میلیددون   1398

و  یوزارت امدددور اقدصددداد حسدددابیذیو توسدددو  نیمأتددد( ریدددال 4.028.644.000.000)

پرداخدت    یواگدذار  نیبده عدامل   یارسدال  یهدا حسداب حسدب مدورد براسداس صدورت     ییدارا

 .استشده 

صددورت اسددناد مندشرشددده بدده یاوراق مددالبدده  اخدصدداص سددود  ذکددر اسددت انشددای

 15) دید شدده بدا احدسداب حفدظ قددرت خر     ادیو اسدناد  بدوده  فاقد موضدوعیت    یخزانه اسالم

 .به افراد طلبکار واگذار شده است  درصد ساالنه(

و موعددد پرداخددت  یاسددالم یاز اوراق مددال کیددچیهدد دیسددر رسدد نکددهای بدده توجدده بددا

 یپرداخدت اصدل مبلدغ اسدم       لدذا نبدوده  1398ر سدال  بندد د  نید سود اوراق منفعت موضوع ا

 باشد.یم تیفاقد موضوعدر سال یادشده  و سود اسناد مذکور 

( 3بده شدرح جددول شدماره )      310108های مالی واگذاری دارایی فیردمالی  عملکرد

 است:

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 بینيپیش های ماليرديف واگذاری دارايي عنوان

 وصولي طبق 
 * لیست خزانه

 وصولي 
 * طبق تفريغ

 درصد 
 تحقق

   2/86 290.000.000 اوراق مالی اسالمی  اندشار 310108

در  یاسالم یحساب منابع حاصل از اندشار اوراق مالاعمال   ناشی از«غیطبق تفر یوصول»و  «خزانه ستیل طبق یوصول»* مغایرت بین 
 (380.000.000.000.000میلیدارد )  مبلغ سیصد و هشداد هدزار به   یاقدصاد یهماهنگ یعال یجلسه شورا نیو سوم یمصوبات س یاجرا
 باشد.ی)منافع حاصل از درآمدهای مالیاتی آتی( و صکوک مرابحه عام م منفعت  یانواع اوراق اسناد خزانه اسالم الیر

 

مندشر شده و با توجه به  یالیصورت ربه این بند سقف  تیا رعاب یاسالم یاوراق مال هکلی

 یاجرایدی بدرا   نامده نیدی آ 1(4  امکان اسدفاده از م وز ماده )1398کشور در سال  یارز ویشرا

 فراهم نشده است.  یالمللنیب ای یبه صورت داخل یارز یاسالم یاندشار اوراق مال

مندشدره  جهدت    یاسدالم  یاوراق مدال   یسازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصد 

هدا منددرج در   دانشدگاه  یسدامانده  یهاطرح تمام مهین یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح

 یهدا یدی تملک دارا یهااعدبارات طرح  کل کشور 1398( قانون بودجه سال 1شماره ) وستیپ

اقدام  (4ح جدول شماره )قانون بودجه سال مزبور  به شرهای مدفرقه و ردیف یاسدان یاهیرماس

 نموده است:

 

                                                                        
 کل کشور:1398( قانون بودجه سال 5تبصره )بند )ه( ي ينامه اجراآيین* 

رت سسدات مربدو  )در صدو   ؤبندی توسو موزارت م از است با فراهم کردن شرایو اندشار از جمله رتبه (:4ماده )

-نیاز( به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران و با همکاری بانک مرکزی  نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی و یا بین

( قانون تا سقف 5المللی از محل بند )ب( تبصره )صورت داخلی و یا بینالمللی الزم برای اندشار اوراق مالی اسالمی ارزی به
های الزم )بر مبنای تعهدد سدازمان برنامده(    ( ریال و صدور تضمین60.000.000.000.000) معادل مبلغ شصت هزار میلیارد

 اقدام نماید.



 

 قسمت دوم( -112)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 4جدول شماره )
 تخصیص نوع اعتبار رديف
105.320.850 ( )ملی و اسدانی ویژه(1ای د پیوست شماره )های سرمایهتملک دارایی 1
18.426.512 یاسدان یاهیسرما یهاییتملک دارا یهااعدبارات طرح 2
23.990.740 مدیریت بحرانتشکیل سازمان ( قانون 12)ماده انون تنظیم و ( ق10ماده ) 3
62.211.898 ایهای سرمایههای مدفرقه تملک داراییردیف 4
50.000 ایسرمایه –های مالی های تملک داراییردیف 5

210.000.000 جمع
 

 یهددایددیتملددک دارایافددده بابددت اعدبددارات میددزان اسددناد خزاندده اسددالمی تخصددی 

ربدو بده   هدای اجرایدی ذی  بده دسددگاه   (ژهید و یو اسددان  ی( )ملد 1شدماره )  وستیپ یاهیسرما

 ( است:5شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  000 81 نهاد ریاست جمهوری 101000 1
  974    پارک فناوری پردیا 101049 2
  879 1  معاونت علمی و فناوری رییا جمهور 101052 3
  400 17 پارک زیست فناوری خلیج فارس )قشم( 101055 4
  500 40 سازمان اداری و اسدخدامی کشور 101057 5
  850 42 سازمان اسناد و کدابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 101100 6
  000 170 شورای اسالمی م لا 101500 7
  200 2  مرکز پژوهشها-م لا شورای اسالمی 101501 8
  000 80 دیوان محاسبات کشور 101510 9
  208 107 شورای نگهبان 101600 10
  926 287 سازمان برنامه و بودجه کشور 102500 11
  000 2  سازمان ملی بهره وری ایران 102518 12
  000 14 یرانمرکز آمار ا 103000 13
  000 9  سازمان نقشه برداری کشور 103500 14
  394 950 وزارت کشور 105000 15
  500 165 سازمان ثبت احوال کشور 105500 16
  200 599 کشورهای و دهیاریها سازمان امور شهرداری 105600 17
  900    سازمان مدیریت بحران کشور 105800 18
  685 619 امی جمهوری اسالمی ایراننیروی اندظ 106000 19
  557 24 وزارت امور خارجه 107000 20
  000 2  وزارت دادگسدری 108000 21
  000 20 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 108006 22
  230 160 سازمان قضایی نیروهای مسلح 108009 23
  100 26 دادسدانی ویژه روحانیت 108017 24

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  100 21 مان تعزیرات حکومدیساز 108021 25
  002 005 1 دادگسدری جمهوری اسالمی ایران 108100 26
  300 100 دیوان عدالت اداری 108108 27
  600 4  1 شورای حل اخدالف)کمک( 108109 28
  500 883 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیدی کشور 108200 29
  503 26 سازمان بازرسی کل کشور 108300 30
  870 69 سازمان پزشکی قانونی کشور 108400 31
  902 224 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 108500 32
  000 2  سازمان اوقاف و امور خیریه 109500 33
  000 30 دانشگاه علوم و معارف قرآنی 109501 34
  172 30 وزارت امور اقدصادی و دارایی 110000 35
  044 899 ان امور مالیاتی کشورسازم 110100 36
  900 86 گمرک جمهوری اسالمی ایران 110500 37
  500 201 وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح 111100 38
  662 8  دانشگاه صنعدی مالک اشدر 111112 39
  000 18 سداد مشدرک ارت  جمهوری اسالمی ایران 111200 40
  000 3  یروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانسداد فرماندهی کل ن 111400 41
  700 8  دانشگاه عالی دفاع ملی 111440 42
  873 254 بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس 111450 43
  300 180 ایو حرفهسازمان آموزش فنی  112600 44
  500 167 سازمان هواشناسی کشور 113000 45
  662 772 فناوری تحقیقات و  وزارت علوم 113500 46
  000 20 پژوهشگاه هوا فضا 113506 47
  974    رضویپارک علم و فناوری خراسان 113523 48
  974 10 پارک علم و فناوری فارس 113524 49
  696    پارک علم و فناوری گیالن 113525 50
  396 9  پارک علم و فناوری مرکزی 113526 51
  696    ری سمنانپارک علم و فناو 113527 52
  737 14 پارک علم و فناوری یزد 113528 53
  835    شرقیپارک علم و فناوری آذربای ان 113529 54
  626    پارک علم و فناوری کرمان 113530 55
  835 10 پارک علم و فناوری خوزسدان 113531 56
  974 26 پارک علم و فناوری هرمزگان 113532 57
  235 18 شمالیرک علم و فناوری خراسانپا 113533 58
  724 22 پارک علم و فناوری مازندران 113534 59
  166 18 پارک علم و فناوری چهارمحال و بخدیاری 113535 60
  696 10 پارک علم و فناوری قم 113536 61
  670 1  پژوهشگاه مواد و انرژی 113537 62
  935 26 جنوبیپارک علم و فناوری خراسان 113538 63
  974 8  پارک علم و فناوری سیسدان و بلوچسدان 113539 64
  314 53 شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 113540 65
  766 10 پارک علم و فناوری ایالم 113541 66
  088 18 پارک علم و فناوری کردسدان 113542 67



 

 قسمت دوم( -113)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  248 8  سازمان پژوهشهای علمی و صنعدی ایران 113544 68
  583 13 پژوهشگاه پلیمر و پدروشیمی ایران 113550 69
  960 65 پارک علم و فناوری همدان 113551 70
  285 18 پارک علم و فناوری خلیج فارس )بوشهر( 113552 71
  974    پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 113565 72
  203 60 المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 113566 73
  431 84 بنیادیهای پژوهشگاه دان  113567 74
  336 26 دانشگاه قم 113570 75
  400 12 المللی علوم و تکنولوژی پیشرفده و علوم محیطیمرکز بین 113574 76
  488 19 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 113575 77
  670 1  پژوهشگاه رن  113585 78
  672 53 دانشگاهی جهاد 113620 79
  644 37 سایر مراکز تحقیقاتی وابسده -جهاد دانشگاهی  113621 80
  000 2  پژوهشگاه رویان 113626 81
  696    کرمانشاهفناوری  پارک علم و 113628 82
  114 1  زیست بانک 113629 83
  000 15 دانشگاه معارف اسالمی 113633 84
  958 8  ابن سینا-نوین علوم پزشکیهای پژوهشکده فناوری 113641 85
  557    پارک علم و فناوری البرز 113673 86
  530 24 مرکز تحقیقات سرطان برست-جهاد دانشگاهی 113674 87
  886 896 1 صنایع دسدی و گردشگری  سازمان میراث فرهنگی 113700 88
  000 8  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 113706 89
  569 852 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000 90
  000 21 علمیههای شورای عالی حوزه 114020 91
  000 13 علمیه خراسانهای شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه 114025 92
  000 34 سازمان فرهن  و ارتباطات اسالمی 114028 93
  000 23 موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره 114030 94
  006 45 بصری-سازمان امور سینمایی و سمعی  114092 95
  900 26 1آسدان مقدس حضرت امام خمینی)ره( 114150 96
  000 10 موسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی 114310 97
  000 45 علمیه خواهرانهای شورای سیاسدگذاری حوزه 114318 98
  000 5  جامعه المصطفی العالمیه 114400 99
  190 274 دانشگاه تهران 114500 100
  388 62 قم -پردیا فارابی دانشگاه تهران 114501 101
  660 13 م دمع آموزش عالی ابوریحان -دانشگاه تهران  114502 102
  357 1  پژوهشگاه ملی مهندسی ژندیک و زیست فناوری 114504 103
  476 63 منابع طبیعی دانشکده کشاورزی و -دانشگاه تهران  114505 104
  372 48 موسسه ژئوفیزیک -دانشگاه تهران  114514 105
  753 44 پارک علم و فن آوری -دانشگاه تهران 114520 106
  618 3  دانشکده فنی فومن -دانشگاه تهران 114521 107
  176 27 دانشکده چوکا -دانشگاه تهران 114522 108
  786 40 شکده علوم و فنون نویندان -دانشگاه تهران 114523 109
  835    آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 114525 110

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  457 90 دانشگاه شهید بهشدی 114600 111
  782 1  پارک علم و فناوری-دانشگاه شهید بهشدی 114620 112
  871 50 0دانشگاه الزهرا)س( 114700 113
  536 3  1خواهران(دانشگاه فرزانگان سمنان )ویژه  114703 114
  458    م دمع آموزش عالی میناب -دانشگاه هرمزگان  114750 115
  768 85 1بین المللی امام خمینی )ره( دانشگاه 114800 116
  835    پارک علم و فن آوری قزوین 114801 117
  252 4  مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا 114850 118
  632 107 گاه بوعلی سینادانش 115000 119
  223 58 دانشگاه مالیر 115001 120
  425    آموزشکده کبودر آهن -دانشگاه بوعلی سینا 115004 121
  778 9  1عالی فاطمیه نهاوند)ویژه دخدران(م دمع آموزش 115005 122
  259 8  دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 115007 123
  456    دانشکده مدیریت رزن-علی سینادانشگاه بو 115008 124
  143 287 دانشگاه شیراز 115100 125
  325 44 1دانشگاه سلمان فارسی )کازرون( 115101 126
  044 156 دانشگاه صنعدی شیراز 115102 127
  098 1  دانشگاه هنر شیراز 115103 128
  129 3  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب 115107 129
  517 23 دانشگاه فسا 115108 130
  451    مرکز آموزش عالی فیروزآباد 115109 131
  463    مرکز آموزش عالی اسدهبان 115110 132
  464    مرکز آموزش عالی المرد 115112 133
  424 11 مرکز آموزش عالی اقلید 115113 134
  984 2  مرکز آموزش عالی آباده -دانشگاه شیراز  115114 135
  621    مرکز آموزش عالی الر 115115 136
  418    مرکز آموزش عالی ممسنی 115116 137
  417    دانشکده صنایع غذایی بهار -سینا دانشگاه بوعلی 115120 138
  444    دانشکده فنی و مهندسی تویسرکان -سینا دانشگاه بوعلی 115121 139
  839 151 هاندانشگاه صنعدی اصف 115400 140
  412 2  دانشکده فنی و مهندسی گلبهار 115410 141
  060 156 دانشگاه شهرکرد 115450 142
  289 11 م دمع آموزش عالی فارسان 115452 143
  494 39 دانشگاه فردوسی مشهد 115500 144
  185 55 دانشگاه نیشابور 115504 145
  179 42 دانشگاه صنعدی قوچان 115505 146
  723    دانشگاه تربت حیدریه 115506 147
  465    1مرکز آموزش عالی کاشمر )ویژه پسران( 115507 148
  466    1نوین سبزوار حضرت زینب )ویژه خواهران(های دانشکده فنی و مهندسی فناوری 115508 149
  400 17 کمک به تکمیل پژوهشکده اخدر فیزیک-دانشگاه فردوسی مشهد 115509 150
  486    دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 115550 151
  578 30 م دمع آموزش عالی گناباد 115570 152
  205 194 دانشگاه صنعدی شریف 115700 153



 

 قسمت دوم( -114)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  696    پارک علم و فناوری-دانشگاه صنعدی شریف  115707 154
  207 23 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 115710 155
  833 82 عمومی کشورهای نهاد کدابخانه 115800 156
  163 155 دانشگاه تبریز 116000 157
  995 9  دانشگاه بناب 116001 158
  431 42 دانشگاه محقق اردبیلی 116002 159
  446    دانشکده فنی و مهندسی میانه -دانشگاه تبریز 116003 160
  712 69 دانشگاه مراغه 116004 161
  440    های نوین نمیندانشکده فناوری-دانشگاه محقق اردبیلی 116006 162
  432    دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان -دانشگاه محقق اردبیلی 116007 163
  118 3  شهردانشکده کشاورزی مشکین -دانشگاه محقق اردبیلی 116008 164
  437    دانشکده کشاورزی اهر -دانشگاه تبریز 116009 165
  470    دانشکده فنی و مهندسی مرند -دانشگاه تبریز 116010 166
  696 8  پارک علم و فناوری اردبیل 116015 167
  097 71 دانشگاه اصفهان 116500 168
  064 3  دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 116501 169
  379 11 مرکز آموزش عالی شهرضا 116504 170
  274 36 دانشگاه هنر اصفهان 116600 171
  216 174 دانشگاه شهید چمران اهواز 117000 172
  692 40 دانشگاه صنعدی جندی شاپور 117001 173
  754 10 دانشگاه صنعدی خاتم االنبیاء )ص( بهبهان 117004 174
  446    دانشگاه صنعدی شهدای هویزه 117005 175
  381 63 ریائی خرمشهردانشگاه علوم و فنون د 117050 176
  284 25 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزسدان 117060 177
  595 114 دانشگاه گیالن 117100 178
  467    دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن -دانشگاه گیالن 117110 179
  418    پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر -دانشگاه گیالن 117111 180
  385 16 دانشکده فنی و مهندسی شرق گیالن 117112 181
  055 152 دانشگاه لرسدان 117200 182
  235 18 پارک علم و فناوری لرسدان 117202 183
  438    مرکز آموزش عالی نورآباد -دانشگاه لرسدان 117203 184
  423    مرکز آموزش عالی کوهدشت -دانشگاه لرسدان 117204 185
  451    عالی پلدخدرمرکز آموزش -دانشگاه لرسدان 117205 186
  467    عالی الشدرمرکز آموزش -دانشگاه لرسدان 117206 187
  228 64 دانشگاه شهید باهنر کرمان 117500 188
  533    دانشگاه صنعدی سیرجان 117505 189
  644    م دمع آموزش عالی بم 117506 190
  847 5  عالی زرند م دمع آموزش 117508 191
  238    م دمع آموزش عالی بافت -دانشگاه شهید باهنر کرمان 117509 192
  936    دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعدی و فناوری پیشرفده کرمان 117510 193
  997 26 دانشگاه جیرفت 117511 194
  413    مرکز اموزش عالی کشاورزی بردسیر-دانشگاه شهید باهنر 117512 195
  812 124 دانشگاه رازی 118000 196

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  018 129 دانشگاه کردسدان 118100 197
  422    دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بی ار -دانشگاه کردسدان 118103 198
  415 27 آموزشکده فنی و مهندسی اسالم آباد غرب -دانشگاه رازی  118200 199
  625 16 کده مدیریت و حسابداری جوانروددانش -دانشگاه رازی 118201 200
  420    دانشکده کشاورزی سنقر -دانشگاه رازی 118300 201
  640 83 دانشگاه عالمه طباطبایی 118500 202
  171 51 دانشگاه سیسدان و بلوچسدان 119000 203
  450 49 عالی سراوانم دمع آموزش 119002 204
  331 123 دانشگاه والیت 119003 205
  525    دانشکده صنعت و معدن خاش -دانشگاه سیسدان و بلوچسدان 119005 206
  739 78 دانشگاه زابل 119100 207
  233 72 دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار 119200 208
  304 91 دانشگاه مازندران 119500 209
  351 28 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 119503 210
  057 21 های نوین آملدانشگاه تخصصی فناوری 119505 211
  866 24 دانشکده میراث فرهنگی و گردشگری نوشهر -دانشگاه مازندران 119506 212
  723 126 دانشگاه صنعدی نوشیروانی بابل 119510 213
  235 54 دانشگاه یزد 119600 214
  001 29 دانشگاه میبد 119604 215
  217 16 دانشگاه اردکان 119606 216
  386 46 دانشگاه هنر 119700 217
  405 318 دانشگاه خوارزمی 120000 218
  832 18 دانشگاه کاشان 120002 219
  422    دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین آران و بیدگل -دانشگاه کاشان 120003 220
  065 68 دانشگاه اراک 120004 221
  918 54 1مرکز آموزش عالی محالت )ویژه پسران( 120005 222
  347 38 دانشگاه حکیم سبزواری 120006 223
  191 116 دانشگاه شهید مدنی آذربای ان 120007 224
  433    پردیا خواهران -دانشگاه کاشان  120013 225
  455 3  دانشگاه شاهد 120100 226
  220 5  آموزشیهای اجرای برنامه -درمانی اسدان قم   ات بهداشدیدانشگاه علوم پزشکی و خدم 120200 227
  233 6  دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی 120300 228
  965 38 دانشگاه دامغان 120400 229
  037 169 دانشگاه تربیت مدرس 121000 230
  746 8  پارک علم و فن آوری -دانشگاه تربیت مدرس 121009 231
  029 83 دانشگاه صنعدی امیرکبیر 122000 232
  025 9  دانشگاه تفرش 122001 233
  417    دانشکده فنی و مهندسی گرمسار -دانشگاه امیرکبیر 122007 234
  562 42 دانشگاه ارومیه 122500 235
  566 42 پارک علم وفن آوری آذربای ان غربی 122506 236
  188 5  شکده فنی و مهندسی خویدان -دانشگاه ارومیه 122507 237
  206    مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب 122508 238
  419 37 دانشگاه ایالم 122600 239



 

 قسمت دوم( -115)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  295 45 دانشگاه صنعدی سهند 122700 240
  414    آموزشکده فنی ورزقان-دانشگاه صنعدی سهند 122702 241
  508 124 دانشگاه هرمزگان 122800 242
  332 38 دانشگاه هنر اسالمی تبریز 122900 243
  381 33 دانشگاه علم و صنعت ایران 123000 244
  975 8  دانشگاه صنعدی اراک 123006 245
  708 8  دانشگاه علم و فناوری مازندران)بهشهر( 123007 246
  555    دانشگاه علم و صنعت نور 123008 247
  583 51 دانشگاه بیرجند 123100 248
  465 18 دانشگاه بزرگمهر قائنات 123101 249
  492 26 دانشگاه صنعدی بیرجند 123102 250
  408    آموزشکده کشاورزی سربیشه -دانشگاه بیرجند 123103 251
  589    آموزشکده کشاورزی سرایان -دانشگاه بیرجند 123104 252
  247 1  دانشگاه فنی و مهندسی فردوس 123150 253
  131 56 دانشگاه یاسوج 123200 254
  094 1  م دمع دانشگاهی گچساران 123202 255
  417    دانشکده فنی و مهندسی چرام -دانشگاه یاسوج 123203 256
  724 2  دانشکده منابع طبیعی محیو زیست و شیالت-دانشگاه یاسوج 123204 257
  348    ر احمدپارک علم و فناوری کهگیلویه و بوی 123205 258
  640 71 دانشگاه ب نورد 123300 259
  932 19 دانشگاه صنعدی اسفراین 123302 260
  142 3  دانشکده کشاورزی شیروان 123305 261
  250 212 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی تهران  123700 262
  000 30 بهداشت و درمان -درمانی کاشان   دمات بهداشدیدانشگاه علوم پزشکی و خ 123701 263
  920 20 آموزشیهای اجرای برنامه -درمانی تهران   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 123707 264
  400 17 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی کاشان 123708 265
  083 264 بهداشت و درمان -شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی شهید بهشدیدان 123800 266
  000 100 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان مرکزی  123802 267
  000 20 پژوه -مرکز آموزشی  پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی 123805 268
  180 12 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی قزوین  123809 269
  960 6  آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ابن سینا همدان  123901 270
  000 5  آموزشیهای اجرای برنامه -دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدآباد 123903 271
  960 6  بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان فارس  124000 272
  800 34 آموزشیهای اجرای برنامه -درمانی شیراز   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124008 273
  436 7  آموزشیهای ی برنامهاجرا -درمانی بوشهر   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124009 274
  920 18 آموزشیهای اجرای برنامه -درمانی یاسوج   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124013 275
  740 1  آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی فسا  124014 276
  931 18 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی جهرم  124015 277
  731 224 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان خراسان  124100 278
  000 10 بهداشت و درمان -درمانی بیرجند   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124101 279
  000 10 هداشت و درمانب -درمانی تربت حیدریه  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124102 280
  000 10 آموزشیهای اجرای برنامه -درمانی تربت حیدریه   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124103 281
  140 19 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  124107 282

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  400 17 آموزشیهای اجرای برنامه-دانشگاه علوم پزشکی ب نورد 124114 283
  956 26 بهداشت و درمان -درمانی نیشابور  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124115 284
  000 10 آموزشیهای اجرای برنامه -درمانی نیشابور  و خدمات بهداشدی دانشکده علوم پزشکی 124116 285
  000 55 بهداشت و درمان -بای ان شرقی درمانی اسدان آذر  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124200 286
  098 22 آموزشیهای اجرای برنامه -درمانی تبریز  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  124202 287
  000 10 مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی تبریز  124203 288
  000 361 بهداشت و درمان -علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ایران دانشگاه  124300 289
  920 13 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ایران  124303 290
  000 5  بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان اصفهان  124400 291
  500 16 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی سنندج  124408 292
  880 20 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی خرم آباد  124409 293
  000 20 بهداشت و درمان -دان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان لرس 124410 294
  320 36 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ایالم  124430 295
  000 70 بهداشت و درمان -درمانی جندی شاپور اهواز   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124500 296
  000 10 آموزشیهای اجرای برنامه -درمانی دزفول   مات بهداشدیدانشگاه علوم پزشکی و خد 124503 297
  920 13 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اهواز  124510 298
  000 10 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان گیالن  124600 299
  419    آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد -دانشگاه سمنان 124603 300
  800 34 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی رشت  124610 301
  500 115 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان کرمان  124700 302
  880 20 آموزشیهای اجرای برنامه -اه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی کرمان دانشگ 124702 303
  360 54 آموزشیهای برنامه اجرای -دانشگاه علوم پزشکی رفسن ان  124703 304
  320 31 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی کرمانشاه  124810 305
  000 10 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان مازندران  124900 306
  400 17 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ساری  124930 307
  920 13 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بابل  124940 308
  000 10 دانشگاه علوم بهزیسدی و توانبخشی 125000 309
  360 24 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم بهزیسدی و توانبخشی  125001 310
  000 92 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان آذربای ان غربی  125100 311
  360 24 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ارومیه  125101 312
  760 41 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی شهرکرد  125201 313
  000 527 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشدی  درمانی اسدان هرمزگان 125300 314
  360 24 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بندرعباس  125301 315
  000 176 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی زاهدان  125400 316
  800 34 آموزشیهای اجرای برنامه -  درمانی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 125401 317
  840 27 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی زابل  125402 318
  920 23 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی یزد  125501 319
  444 25 آموزشیهای اجرای برنامه -علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی زن ان  دانشگاه 125601 320
  000 44 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی سمنان  125701 321
  056 25 شیآموزهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اردبیل  125801 322
  000 60 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  125901 323
  040 40 دانشگاه پیام نور 126000 324
  793 70 دانشگاه صنعدی شاهرود 126200 325



 

 قسمت دوم( -116)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  087 48 دانشگاه زن ان 126300 326
  588 100 دانشگاه سمنان 126400 327
  528    پارک علم وفن آوری -دانشگاه سمنان  126401 328
  445    شهردانشکده روانشناسی و علوم تربیدی مهدی -دانشگاه سمنان  126402 329
  980 34 دانشگاه گرمسار 126450 330
  237 65 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 126500 331
  652 41 دانشگاه گنبد 126501 332
  425    دانشکده فنی و مهندسی مینو دشت -بددانشگاه گن 126502 333
  447    دانشکده علوم انسانی آزاد شهر -دانشگاه گنبد 126503 334
  793 105 دانشگاه خلیج فارس 126700 335
  403 1  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان-دانشگاه خلیج فارس 126701 336
  454    ده فنی و مهندسی جمدانشک -دانشگاه خلیج فارس 126702 337
  369 82 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زن ان 126900 338
  835    پارک علم و فناوری -مرکز آموزش عالی تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زن ان 126904 339
  390 35 دانشگاه ولیعصر )عج ( رفسن ان 127100 340
  300    اربردیدانشگاه جامع علمی  ک 127200 341
  862 36 دانشگاه صنعدی کرمانشاه 127300 342
  455 60 دانشگاه صنعدی همدان 127400 343
  190 64 دانشگاه صنعدی ارومیه 127450 344
  887 37 0دانشگاه آیه اله العظمی بروجردی )ره( 127460 345
  726 84 دانشگاه جهرم 127470 346
  939 44 دانشگاه گلسدان 127480 347
  696 5  پارک علم و فناوری گلسدان 127481 348
  445    آباد کدولم دمع آموزش عالی علی -دانشگاه گلسدان 127482 349
  631 25 1دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه)س( 127490 350
  125 11 دانشگاه صنعدی قم 127495 351
  643    1)ویژه خواهران( -دانشگاه کوثر  127496 352
  571    1دانشکده علوم انسانی حضرت نرجا )س( 127497 353
  651 305 وزارت آموزش و پرورش 127500 354
   -    دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش 127502 355
  700    سازمان پژوه  و برنامه ریزی آموزشی 127504 356
  405    مردمیهای عه مشارکتسازمان مدارس غیر دولدی و مرکز توس 127512 357
  000 20 دانشگاه شهید رجائی 127542 358
  958 888 10 توسعه و ت هیز مدارس کشور  سازمان نوسازی 127600 359
  000 130 دانشگاه فرهنگیان 127750 360
  000 307 ایدانشگاه فنی و حرفه 127760 361
  500 4  سازمان آموزش و پرورش اسد نایی 127800 362
  400    پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش-سازمان پژوه  و برنامه ریزی آموزشی 127850 363
  000 7  نهضت سواد آموزی 128000 364
  787 644 وزارت ورزش و جوانان 128500 365
  000 6  کمیده ملی المپیک ایران 128502 366
  659 450 وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 129000 367
  000 59 سازمان اندقال خون ایران 129500 368

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  000 100 انسدیدو پاسدور ایران 130500 369
  000 5  سازمان بهزیسدی کشور 131500 370
  000 55 بنیاد شهید و امور ای ارگران 131600 371
  000 375 مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی 133502 372
  500 43 دبیرخانه شورای عالی شهرسازی -راه و شهرسازی وزارت  133506 373
  200 323 شهرداری تهران 133600 374
  680 185 1 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 133700 375
  000 130 آموزش و ترویج کشاورزی  سازمان تحقیقات 134003 376
  000 7  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 134013 377
  000 3  سه تحقیقات برنج کشورموس 134015 378
  800 229 سازمان دامپزشکی کشور 135500 379
  650 445 1 مراتع و آبخیزداری کشور  سازمان جنگلها 139000 380
  000 955 سازمان حفاظت محیو زیست 140000 381
  000 5  محیو زیست دانشکده 140003 382
  000 2  پژوهشکده محیو زیست 140004 383
  039 609 1 وزارت نیرو 143500 384
  000 24 پژوهشگاه نیرو 143504 385
  000 4  1کاربردی صنعت آ ب وبرق)کمک( -موسسه آموزش عالی علمی  143510 386
  200 189 سازمان انرژی اتمی ایران 144000 387
  100 23 پژوهشگاه علوم و فنون هسده ای 144001 388
  000 50 ناسی و اکدشافات معدنی کشورسازمان زمین ش 146500 389
  400 8  مرکز توسعه ت ارت الکدرونیکی 147300 390
  834 16 پارک علم و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 149300 391
  000 80 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 149511 392
  000 30 موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی 149516 393
  500 31 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 149520 394
  000 163 سازمان امور عشایری 149600 395
  370 406 4 وزارت جهاد کشاورزی 151000 396
  000 5  موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 151002 397
  000 1  قدصاد کشاورزیبرنامه ریزی و اهای موسسه پژوه -وزارت جهاد کشاورزی 151003 398
  000 25 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 151005 399
  000 10 موسسه تحقیقات علوم دامی 151006 400
  000 15 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی 151007 401
  000 5  موسسه تحقیقات خاک و آب 151008 402
  000 5  زیموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاور 151009 403
  000 231 سازمان حفظ نباتات کشور 151011 404
  000 35 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 151013 405
  100 227 سازمان امور اراضی 151019 406
  000 103 پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 151100 407
  450 330 سازمان شیالت ایران 151200 408
  644 516 1 و شهرسازی وزارت راه 153000 409
  912 105 وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 154000 410
  776 493 ای تهرانشرکت سهامی آب منطقه 210000 411



 

 قسمت دوم( -117)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  831 283 1 ای فارسشرکت سهامی آب منطقه 210500 412
  490 23 ای اصفهانشرکت سهامی آب منطقه 211000 413
  284 190 ای خراسان رضویهشرکت سهامی آب منطق 211500 414
  898 925 ای کرمانشاهشرکت سهامی آب منطقه 212500 415
  010 743 ای کرمانشرکت سهامی آب منطقه 213000 416
  703 471 سیسدان و بلوچسدانای شرکت سهامی آب منطقه 213500 417
  830 29 ای هرمزگانشرکت سهامی آب منطقه 214000 418
  596 534 کت سهامی سازمان آب و برق خوزسدانشر 214500 419
  219 925 ای آذربای ان غربیشرکت سهامی آب منطقه 216000 420
  400 311 شرکت آب و فاضالب مشهد 216200 421
  070 70 شرکت آب و فاضالب اردبیل 216400 422
  559 870 2 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  مادر تخصصی 216500 423
  362 32 شرکت آب و فاضالب قزوین 216510 424
  498 30 شرکت آب و فاضالب گلسدان 216530 425
  000 209 شرکت آب و فاضالب تهران 216600 426
  798 135 شرکت آب و فاضالب اصفهان 216700 427
  750 35 شرکت آب و فاضالب کاشان 216750 428
  831 175 قیشرکت آب و فاضالب آذربای ان شر 216800 429
  076 407 شرکت آب وفاضالب آذربای ان غربی 216900 430
  000 90 شرکت آب و فاضالب چهارمحال بخدیاری 217100 431
  711 441 شرکت آب و فاضالب گیالن 217200 432
  000 54 سهامی خاص -شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی  217300 433
  200 203 شرکت آب و فاضالب فارس 217400 434
  351 244 شرکت آب و فاضالب شیراز 217500 435
  640 489 شرکت آب و فاضالب خوزسدان 217600 436
  000 136 شرکت آب و فاضالب اهواز 217610 437
  000 10 شرکت آب و فاضالب بوشهر 217700 438
  600 299 شرکت آب و فاضالب سیسدان و بلوچسدان 217800 439
  486 101 رکت آب و فاضالب کرمانشاهش 217900 440
  000 170 و فاضالب لرسدان شرکت آب 218100 441
  222 247 شرکت آب و فاضالب هرمزگان 218200 442
  933 349 و فاضالب کردسدان شرکت آب 218300 443
  800 64 شرکت آب و فاضالب مرکزی 218400 444
  425 28 ای گیالنشرکت سهامی آب منطقه 218500 445
  000 191 شرکت آب و فاضالب مازندران 218600 446
  280 122 شرکت آب و فاضالب کرمان 218700 447
  902 110 شرکت آب و فاضالب همدان 218800 448
  000 74 شرکت آب و فاضالب ایالم 218900 449
  461 382 ای مازندرانشرکت سهامی آب منطقه 219000 450
  551 126 ب و فاضالب زن انشرکت آ 219100 451
  747 243 شرکت آب و فاضالب کهکیلویه و بویراحمد 219200 452
  182 46 شرکت آب و فاضالب سمنان 219300 453
  000 35 شرکت آب و فاضالب یزد 219400 454

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  000 20 شرکت آب و فاضالب قم 219450 455
  750 13 شرکت آب و فاضالب بروجرد 219470 456
  751 91 شرکت آب و فاضالب اسدان البرز 219480 457
  668 471 ای آذربای ان شرقیشرکت سهامی آب منطقه 219500 458
  755 199 ای یزدشرکت سهامی آب منطقه 219600 459
  260 653 آب ایران شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع 219700 460
  589 397 ایران آب و نیروی شرکت سهامی توسعه منابع 219800 461
  588 237 شرکت سهامی سازمان آب اسدان زن ان 219900 462
  300 4  مادر تخصصی -شرکت ملی گاز ایران  220500 463
  200 30 توانیر -شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید  اندقال و توزیع نیروی برق ایران  221000 464
  300 11 تهرانای شرکت سهامی برق منطقه 221500 465
  150 39 فارسای شرکت سهامی برق منطقه 222000 466
  000 7  اصفهانای شرکت سهامی برق منطقه 222500 467
  000 8  خراسانای شرکت سهامی برق منطقه 223000 468
  000 23 آذربای انای شرکت سهامی برق منطقه 223500 469
  000 8  غربای شرکت سهامی برق منطقه 224000 470
  800 34 کرمانای شرکت سهامی برق منطقه 224500 471
  000 46 سیسدان و بلوچسدانای شرکت سهامی برق منطقه 225000 472
  150 39 هرمزگانای شرکت سهامی برق منطقه 225500 473
  910 80 مازندرانای شرکت سهامی برق منطقه 226000 474
  300 78 گیالنای شرکت سهامی برق منطقه 226500 475
  000 7  باخدرای شرکت سهامی برق منطقه 228000 476
  000 140 خوزسدانای شرکت سهامی برق منطقه 228500 477
  000 7  زن انای شرکت سهامی برق منطقه 229000 478
  500 43 سمنانای شرکت سهامی برق منطقه 229100 479
  000 9  یزدای شرکت سهامی برق منطقه 229200 480
  000 176 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 481
  000 150 مادر تخصصی -سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  231500 482
  000 220 شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000 483
  700 161 ادر تخصصیم -سازمان گسدرش و نوسازی صنایع ایران  234500 484
  000 1  شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران 254000 485
  180 10 هسا -شرکت سهامی صنایع هواپیماسازی ایران  255100 486
  000 500 شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعدی ایران 257000 487
  161 482 درمانی و ت هیزات پزشکی کشور )مادر تخصصی( شرکت توسعه و ت هیز مراکز بهداشدی و 264000 488
  400 838 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500 489
  222 989 23 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 282300 490
  099 782 1 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 282400 491
  637 441 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 283500 492
  300 24 شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 284000 493
  000 17 شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی 284100 494
  418 293 1 سازمان م ری ساخدمانها و تأسیسات دولدی و عمومی  شرکت مادر تخصصی 285000 495
  600 500 شرکت سهامی عمران شهرهای جدید  مادر تخصصی 285100 496
  056 365 شرکت بازآفرینی شهری ایران 286650 497



 

 قسمت دوم( -118)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 5جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  100 133 های کشاورزیشرکت شهرک 290710 498
  830 624 1 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260 499
  200 492 ایرانای اولیه و سوخت هسده شرکت مادر تخصصی تولید مواد 291280 500
  280 817 شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 291300 501
  000 10 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان تهران 291730 502
  000 18 سازمان منطقه آزاد ت اری د صنعدی قشم 294600 503
  751 71 سهامی خاص -سان شمالی شرکت آب و فاضالب اسدان خرا 294880 504
  000 65 سهامی خاص -شرکت آب و فاضالب اسدان خراسان جنوبی  294890 505
  047 123 ای لرسدانشرکت سهامی آب منطقه 294920 506
  830 7  ای خراسان شمالیشرکت سهامی آب منطقه 294930 507
  499 168 ای خراسان جنوبیشرکت سهامی آب منطقه 294940 508
  275 428 ای کهگیلویه و بویراحمدشرکت سهامی آب منطقه 294950 509
  629 46 ای قزوینشرکت سهامی آب منطقه 294960 510
  777 15 ای قمشرکت سهامی آب منطقه 294970 511
  745 24 ای سمنانشرکت سهامی آب منطقه 294980 512
  601 99 ای مرکزیشرکت سهامی آب منطقه 294990 513
  873 94 ای چهارمحال و بخدیاریشرکت سهامی آب منطقه 295000 514
  268 447 ای بوشهرشرکت سهامی آب منطقه 295010 515
  834 205 ای ایالمشرکت سهامی آب منطقه 295020 516
  555 405 ای کردسدانشرکت سهامی آب منطقه 295030 517
  225 382 همدانای شرکت سهامی آب منطقه 295040 518
  721 554 ای گلسدانشرکت سهامی آب منطقه 295050 519
  837 602 ای اردبیلشرکت سهامی آب منطقه 295060 520
  600 80 پیشرفده ایرانهای شرکت فناوری 295140 521
  180 5  سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 295310 522
  755 12 برزای الشرکت سهامی آب منطقه 295380 523
  000 10 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان البرز 295450 524
  000 90 شهرداری اسالمشهر 400374 525
  000 70 شهرداری کرج 404450 526
  000 168 شهرداری مشهد 404460 527
  400 117 شهرداری اصفهان 404470 528
  000 110 شهرداری شیراز 404480 529
  000 150 هرداری تبریزش 404490 530
  000 60 شهرداری اهواز 404500 531
  000 80 شهرداری قم 404510 532
  000 114 شهرداری کرمانشاه 404520 533
  986 19 شهرداری رشت 404530 534

  105,320,850 جمع 

 یهدا یدی تملک دارا یهااعدبارات طرحیافده بابت میزان اسناد خزانه اسالمی تخصی 

 ( است:6  به شرح جدول شماره )یاسدان یاهیسرما

 )مبالغ به میلیون ریال(     (6جدول شماره )

 استان رديف
 اسناد  مبلغ

 تخصیص يافته
 استان رديف

 اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

 429 360 ایالم  17 847 383 مرکزی  1
 665 305 زن ان  18 667 671 گیالن  2
 104 317 حال و بخدیاری چهارم 19 438 839 مازندران  3
 688 408 یلویه و بویراحمدگکه 20 280 788 شرقیآذربای ان 4
 630 302 سمنان  21 840 845 غربیآذربای ان 5
 559 388 یزد 22 840 502 کرمانشاه  6
 030 424 بوشهر 23 970 385 1 خوزسدان  7
 943 896 تهران  24 599 938 فارس 8
 893 415 اردبیل 25 421 102 1 کرمان  9
 152 380 قم  26 949 965 رضویخراسان 10
 384 329 قزوین  27 282 828 اصفهان  11
 345 429 گلسدان  28 877 539 هرمزگان  12
 383 404 شمالی خراسان 29 988 167 1 سیسدان و بلوچسدان 13
 914 357 جنوبی خراسان 30 297 446 کردسدان  14
 604 385 البرز 31 972 354 همدان  15
 18,426,512 جمع 522 557 لرسدان  16

 
بخشی ( قانون تنظیم 10ماده )اعدبارات یافده بابت میزان اسناد خزانه اسالمی تخصی 

هدای  بده دسددگاه   مددیریت بحدران   تشکیل سدازمان  ( قانون12)ماده و از مقررات مالی دولت 

 ( است:7اجرایی  به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (7جدول شماره )

 مبلغ اسناد  نام دستگاه / استان رديف
 تخصیص يافته

  000 165 نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 1
  000 000 1 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 2
  000 50 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 3
  000 125 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 4
  000 000 2 انقالب اسالمی بنیاد مسکن 5
  000 20 سازمان ملی اسداندارد 6
  000 000 1 ای مازندرانشرکت سهامی آب منطقه 7



 

 قسمت دوم( -119)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (7جدول شماره )
  000 500 1 شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران 8
  000 760 شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران 9
  000 348 توانیر - یع نیروی برق ایرانشرکت مادر تخصصی مدیریت تولید  اندقال و توز 10
  000 000 1 گلسدانای شرکت سهامی آب منطقه 11
 239756 مرکزی 12
 353100 گیالن 13
 529612 مازندران 14
 204800 شرقیآذربای ان 15
 83400 غربیآذربای ان 16
 1839820 کرمانشاه 17
 2476440 خوزسدان 18
 367156 فارس 19
 223700 کرمان 20
 408240 رضویخراسان 21
 233652 اصفهان 22
 212504 هرمزگان 23
 190440 سیسدان و بلوچسدان 24
 132600 کردسدان 25
 284800 همدان 26
 2474156 لرسدان 27
 870916 ایالم 28
 4184 زن ان 29
 417736 چهارمحال و بخدیاری 30
 306240 کهگیلویه و بویراحمد 31
 169400 سمنان 32
 199000 یزد 33
 20000 بوشهر 34
 58000 تهران 35
 146000 قددم 36
 24408 قزوین 37
 2857520 گلسدان 38
 419920 شمالیخراسان 39
 252400 جنوبیخراسان 40
 22840 البرز 41

  23,990,740 جمع

 

ت هدای اجرایدی از محدل اعدبدارا    یافده به دسدگاهمیزان اسناد خزانه اسالمی تخصی 

 ( است:8به شرح جدول شماره ) ایهای سرمایههای مدفرقه تملک داراییردیف

 )مبالغ به میلیون ریال( (8جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  000 480 نهاد ریاست جمهوری 101000
  600 2 بنیاد ملی نخبگان 101048

 )مبالغ به میلیون ریال( (8جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  000 15 اسدخدامی کشور سازمان اداری و 101057
  000 50 مرکز ملی فضای م ازی کشور 101077
  100 8 سازمان برنامه و بودجه کشور 102500
  700 392 ریزی اسدان مرکزیسازمان مدیریت و برنامه 102551
  455 064 2 ریزی اسدان گیالنسازمان مدیریت و برنامه 102552
  667 657 1 ی اسدان مازندرانریزسازمان مدیریت و برنامه 102553
  351 014 1 ریزی اسدان آذربای ان شرقیسازمان مدیریت و برنامه 102554
  849 471 1 ریزی اسدان آذربای ان غربیسازمان مدیریت و برنامه 102555
  488 276 1 ریزی اسدان کرمانشاهاسازمان مدیریت و برنامه 102556
  077 946 1 ریزی اسدان خوزسدانهسازمان مدیریت و برنام 102557
  770 828 1 ریزی اسدان فارسسازمان مدیریت و برنامه 102558
  822 884 1 ریزی اسدان کرمانسازمان مدیریت و برنامه 102559
  131 553 1 ریزی اسدان خراسان رضویسازمان مدیریت و برنامه 102560
  761 973 اصفهانریزی اسدان سازمان مدیریت و برنامه 102561
  621 041 3 ریزی اسدان هرمزگانسازمان مدیریت و برنامه 102562
  354 310 3 ریزی اسدان سیسدان و بلوچسدانسازمان مدیریت و برنامه 102563
  778 007 1 ریزی اسدان کردسدانسازمان مدیریت و برنامه 102564
  298 617 ریزی اسدان همدانسازمان مدیریت و برنامه 102565
  658 242 1 ریزی اسدان لرسدانسازمان مدیریت و برنامه 102566
  793 018 1 ریزی اسدان ایالمسازمان مدیریت و برنامه 102567
  990 395 ریزی اسدان زن انسازمان مدیریت و برنامه 102568
  426 558 ریزی اسدان چهارمحال و بخدیاریسازمان مدیریت و برنامه 102569
  342 901 ریزی اسدان کهگیلویه و بویراحمدسازمان مدیریت و برنامه 102570
  227 325 ریزی اسدان سمنانسازمان مدیریت و برنامه 102571
  357 467 ریزی اسدان یزدسازمان مدیریت و برنامه 102572
  084 536 ریزی اسدان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه 102573
  549 155 1 ریزی اسدان تهراندیریت و برنامهسازمان م 102574
  870 483 ریزی اسدان اردبیلسازمان مدیریت و برنامه 102575
  552 238 ریزی اسدان قمسازمان مدیریت و برنامه 102576
  077 413 ریزی اسدان قزوینسازمان مدیریت و برنامه 102577
  295 894 سدانریزی اسدان گلسازمان مدیریت و برنامه 102578
  460 663 ریزی اسدان خراسان شمالیسازمان مدیریت و برنامه 102579
  271 616 ریزی اسدان خراسان جنوبیسازمان مدیریت و برنامه 102580
  580 557 ریزی اسدان البرزسازمان مدیریت و برنامه 102581
  744 88 سازمان ثبت احوال کشور 105500
  834 689 کشورهای و دهیاریها شهرداری سازمان امور 105600
  740 467 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 108500
  000 230 وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح 111100
  031 71 بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس 111450
  988 69 ایسازمان آموزش فنی و حرفه 112600
  000 45 کشور سازمان هواشناسی 113000



 

 قسمت دوم( -120)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (8جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  785 72 تحقیقات و فناوری  وزارت علوم 113500
  200 10 پارک علم و فناوری خوزسدان 113531
  000 6 پارک علم و فناوری مازندران 113534
  000 3 پارک علم و فناوری چهارمحال و بخدیاری 113535
  000 2 پارک علم و فناوری قم 113536
  000 5 تی اصفهانتحقیقا شهرک علمی  113540
  000 3 پارک علم و فناوری ایالم 113541
  800   پارک علم و فناوری زن ان 113558
  000 75 بنیادیهای پژوهشگاه دان  113567
  000 7 دانشگاه قم 113570
  000 2 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 113575
  532 89 جهاد دانشگاهی 113620
  000 29 سایر مراکز تحقیقاتی وابسده -د دانشگاهی جها 113621
  299 671 صنایع دسدی و گردشگری  سازمان میراث فرهنگی 113700
  465 88 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000
  529 22 علمیههای شورای عالی حوزه  114020
  499 15 علمیه خواهرانهای شورای سیاسدگذاری حوزه 114318
  000 4 دانشگاه تهران 114500
  000 6 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی -دانشگاه تهران  114505
  000 6 دانشگاه شهید بهشدی 114600
  400   پردیا زیرآب سوادکوه-دانشگاه شهید بهشدی 114610
  000 2 1المللی امام خمینی )ره(بین دانشگاه 114800
  000 10 دانشگاه بوعلی سینا 115000
  800 10 دانشگاه شیراز 115100
  800 5 دانشگاه صنعدی شیراز 115102
  400   دانشگاه هنر شیراز 115103
  000 8 دانشگاه صنعدی اصفهان 115400
  000 13 دانشگاه شهرکرد 115450
  550 6 دانشگاه فردوسی مشهد 115500
  000 10 صنعدی قوچان دانشگاه 115505
  903 15 عالی گناباد م دمع آموزش 115570
  000 5 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی 115600
  000 6 دانشگاه صنعدی شریف 115700
  460 43 دانشگاه تبریز 116000
  000 3 دانشگاه محقق اردبیلی 116002
  000 10 دانشگاه اصفهان 116500
  000 2 دانشگاه هنر اصفهان 116600
  290 220 ران اهوازدانشگاه شهید چم 117000
  120 36 دانشگاه صنعدی جندی شاپور 117001
  000 30 دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر 117050
  120 6 1دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین )خوزسدان( 117060

 )مبالغ به میلیون ریال( (8جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  642 30 دانشگاه گیالن 117100
  000 10 دانشگاه لرسدان 117200
  000 57 هنر کرماندانشگاه شهید با 117500
  000 10 دانشگاه رازی 118000
  070 123 دانشگاه کردسدان 118100
  000 17 دانشگاه سیسدان و بلوچسدان 119000
  000 23 عالی سراوانم دمع آموزش 119002
  000 14 دانشگاه والیت 119003
  000 10 دانشگاه زابل 119100
  000 14 ایی چابهاردانشگاه دریانوردی وعلوم دری 119200
  000 2 دانشگاه مازندران 119500
  140 1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 119503
  000 4 دانشگاه صنعدی نوشیروانی بابل 119510
  975 12 دانشگاه یزد 119600
  000 2 دانشگاه خوارزمی 120000
  000 4 دانشگاه کاشان 120002
  000 3 اکدانشگاه ار 120004
  500 2 دانشگاه حکیم سبزواری 120006
  000 8 دانشگاه شهید مدنی آذربای ان 120007
  000 2 دانشگاه تربیت مدرس 121000
  000 2 پارک علم و فن آوری -دانشگاه تربیت مدرس 121009
  000 85 دانشگاه صنعدی امیرکبیر 122000
  000 40 دانشگاه ایالم 122600
  000 8 نشگاه صنعدی سهنددا 122700
  000 12 دانشگاه هرمزگان 122800
  000 14 دانشگاه بیرجند 123100
  000 35 دانشگاه یاسوج 123200
  000 13 پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویر احمد 123205
  700 17 دانشگاه ب نورد 123300
  187 55 بهداشت و درمان -ران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ته 123700
  797 13 بهداشت و درمان -درمانی کاشان   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 123701
  000 6 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی کاشان 123708
  000 130 بهداشت و درمان -بهشدیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی شهید  123800
  108 5 بهداشت و درمان -درمانی قزوین   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 123801
  286 116 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان مرکزی  123802
  000 2 کبد و پیوند اعضا  مرکز تحقیقات گوارش -بهشدی  درمانی شهید  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 123803
  128 59 پژوه -مرکز آموزشی  پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی 123805
  411 42 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان فارس  124000
  954 70 بهداشت و درمان -رمانی اسدان بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  د 124004
  564 36 آموزشیهای اجرای برنامه -درمانی بوشهر   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124009
  000 15 بهداشت و درمان -درمانی اسدان کهکیلویه و بویراحمد   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124010



 

 قسمت دوم( -121)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (8جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  200 3 آموزشیهای اجرای برنامه -پزشکی فسا  دانشگاه علوم 124014
  000 3 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی جهرم  124015
  937 44 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان خراسان  124100
  120 61 بهداشت و درمان -درمانی بیرجند   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124101
  000 4 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  124107
  791 7 بهداشت و درمان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی و درمانی خراسان شمالی 124111
  000 56 بهداشت و درمان -درمانی نیشابور  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124115
  400   های آموزشیاجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسفراین 124118
  000 14 مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی تبریز  124203
  000 100 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ایران  124300
  726 26 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان اصفهان  124400
  000 8 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی خرم آباد  124409
  296 141 بهداشت و درمان -اسدان لرسدان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی 124410
  440 1 مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان 124414
  900 12 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ایالم  124430
  800 40 درمانبهداشت و  -درمانی جندی شاپور اهواز   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124500
  418 39 بهداشت و درمان -درمانی دزفول  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124502
  120 6 آموزشیهای اجرای برنامه -درمانی دزفول   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124503
  673 32 انبهداشت و درم -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی آبادان 124504
  120 6 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی آبادان 124505
  400 20 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اهواز  124510
  240 12 و درمانبهداشت -شوشدر درمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  124512
  120 6 آموزشیهای اجرای برنامه-درمانی شوشدر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  124513
  786 11 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان کرمان  124700
  000 10 آموزشیهای رای برنامهاج -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی کرمانشاه  124810
  730 4 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان مازندران  124900
  971 1 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بابل  124910
  300 90 بهداشت و درمان -گلسدان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان 124920
  254 148 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان آذربای ان غربی  125100
  000 3 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی شهرکرد  125201
  146 344 بهداشت و درمان -بهداشدی  درمانی اسدان هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی وخدمات  125300
  000 20 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی زاهدان  125400
  738 85 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان یزد  شهید صدوقی  125500
  000 12 آموزشیهای اجرای برنامه -پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی یزد  دانشگاه علوم 125501
  239 26 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی شاهرود  125900
  985   بهداشت و درمان -دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی الرسدان  125904
  909 29 بهداشت و درمان -پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بهبهان دانشکده علوم  125906
  120 6 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بهبهان  125907
  788   بهداشت و درمان -دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی گراش  125910
  678 92 ردانشگاه پیام نو 126000
  800 6 دانشگاه زن ان 126300

 )مبالغ به میلیون ریال( (8جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  500 5 دانشگاه سمنان 126400
  400 1 دانشگاه گرمسار 126450
  000 60 دانشگاه خلیج فارس 126700
  240 7 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زن ان 126900
  000 8 دانشگاه صنعدی کرمانشاه 127300
  000 5 دانشگاه صنعدی همدان 127400
  400 4 0دانشگاه آیه اله العظمی بروجردی )ره( 127460
  000 1 پارک علم و فناوری گلسدان 127481
  757 10 وزارت آموزش و پرورش 127500
  354 69 توسعه و ت هیز مدارس کشور  سازمان نوسازی 127600
  982 40 دانشگاه فرهنگیان 127750
  050 209 ایدانشگاه فنی و حرفه 127760
  646 48 وزارت ورزش و جوانان 128500
  000 139 وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 129000
  884 7 سازمان اورژانا کشور 129060
  000 258 قانون برنامه ششم توسعه 70موضوع بند ج ماده -درمان کشور پایگاه برخو بیمه شدگان -سازمان بیمه سالمت 129587
  000 350 ه سالمتسازمان بیم 129588
  103 5 بنیاد شهید و امور ای ارگران 131600
  460 42 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 133700
  700 108 مراتع و آبخیزداری کشور  سازمان جنگلها 139000
  000 50 سازمان حفاظت محیو زیست 140000
  000 400 2 وزارت نیرو 143500
  000 370 1 اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری 149000
  000 76 سازمان فضایی ایران 149200
  741   سازمان امور عشایری 149600
  000 295 وزارت جهاد کشاورزی 151000
  500 18 سازمان شیالت ایران 151200
  680 413 1 وزارت راه و شهرسازی 153000
  000 10 وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 154000
  000 530 1 زارت صنعت  معدن و ت ارتو 155000
  850 127 فارسای شرکت سهامی آب منطقه 210500
  962 17 خراسان رضویای شرکت سهامی آب منطقه 211500
  500 3 سیسدان و بلوچسدانای شرکت سهامی آب منطقه 213500
  808 068 1 آب و فاضالب کشور  مادر تخصصی شرکت مهندسی 216500
  000 50 رکت آب وفاضالب آذربای ان غربیش 216900
  800 19 مازندرانای شرکت سهامی آب منطقه 219000
  000 10 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 219700
  980 67 شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران 219800
  000 240 مازندرانای شرکت سهامی برق منطقه 226000
  000 800 مادر تخصصی -زمان گسدرش و نوسازی صنایع ایران سا 234500
  088 45 شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعدی ایران 257000



 

 قسمت دوم( -122)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (8جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  012 377 مادر تخصصی-شرکت توسعه و ت هیز مراکز بهداشدی و درمانی و ت هیزات پزشکی کشور 264000
  000 500 1 ی ایرانشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالم 280500
  100 368 5 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 282300
  206 313 1 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 282400
  778 22 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 283500
  338 443 رکت مادر تخصصیسازمان م ری ساخدمانها و تاسیسات دولدی وعمومی  ش 285000
  050 65 شرکت بازآفرینی شهری ایران 286650
  000 40 کشاورزیهای شرکت شهرک 290710
  263 237 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260
  260 258 ایرانای شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسده 291280
  810 51 لرسدانای ب منطقهشرکت سهامی آ 294920
  000 10 خراسان شمالیای شرکت سهامی آب منطقه 294930
  953 22 قزوینای شرکت سهامی آب منطقه 294960
  000 40 سمنانای شرکت سهامی آب منطقه 294980
  500 49 مرکزیای شرکت سهامی آب منطقه 294990
  000 50 کردسدانای شرکت سهامی آب منطقه 295030
  000 300 شهرداری کرج 404450
  000 100 شهرداری تبریز 404490

  62,211,898  جمع
 

هدای اجرایدی از محدل اعدبدارات     یافده به دسدگاهمیزان اسناد خزانه اسالمی تخصی 

 ( است:9به شرح جدول شماره )  یاهسرمای یمال یهایتملک دارای یهافیرد

 ون ریال()مبالغ به میلی  (9جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 اسناد مبلغ  

 يافتهتخصیص

  000 50 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 282300
 

نوزده هزار و کشور مبلغ  ی( قانون محاسبات عموم75ماده ) یذکر است  در اجرا انیشا

از اسناد  الیر (19.879.218.000.000و ه ده میلیون )هشدصد و هفداد و نه میلیارد و دویست 

ها به شرح جددول شدماره   تابعه و وابسده در اسدان یهاخزانه مندرج در جداول فوق به دسدگاه

 شده است. اعدبار( ابالغ 10)

 )مبالغ به میلیون ریال( (10جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 تعداد طرح   اجرايي  عنوان دستگاه

 ت ازحوالجا
 محل اسناد خزانه 

 985.002 9 دادگسدری جمهوری اسالمی ایران 108100
 442 689 11 امالک کشور و سازمان ثبت اسناد 108500
 817.199 3 تربیدی کشور اقدامات تامینی و و سازمان زندانها 108200
 503 26 2 سازمان بازرسی کل کشور 108300
 300 734 7 های کشوریاریو دهها سازمان امورشهرداری 105600
 115.912 2 وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 15400
 916.586 3 وزارت کشور 105000
 242.488 2 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه 112600
 845.447 11 وزارت علوم  تحقیقات و فناوری 113500
 2.275.474 29 صنایع دسدی و گردشگری  سازمان میراث فرهنگی 113700
 79.524 12 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی  114000
 1.0623.746 6 سازمان نوسازی توسعه و ت هیز مدارس 127600
 604.244 3 وزارت ورزش و جوانان 128500
 209 394 11 درمان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت 129000
 7.884 1 سازمان اورژانا کشور 129060
 4.944 1 ی کشورسازمان بهزیسد 131500
 314 479 14 سازمان حفاظت محیو زیست 140000
 000 37 7 سازمان انرژی اتمی ایران 144000

 19.879.218 جمع

ربو پا از مبادله موافقدنامه  نسبت به واگدذاری اسدناد خزانده    ذیاجرایی  هایدسدگاه

نشدده در اجدرای   صدرف نفع و یا اندقال ماندده اوراق م اسالمی موضوع این بند  به اشخاص ذی

اقدام نموده و موردی مبندی بدر عددم     24/1/1399پانزدهمین جلسه سداد مدیریت کرونا مورخ 

 رعایت مفاد حکم این بند مشاهده نشده است.

هدای اجرایدی نسدبت بده ارسدال      دسدگاه  این بند نامه اجرایی( آیین11به اسدناد ماده )

 .انداقدام نموده اعالم وصول اوراق واگذاری در سامانه سماد 



 

 قسمت دوم( -123)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 ( جبند )

های بندهای )الف( و )ب( این تبصره برای مطالبات معوق در سدقف  نرفده طرحاوراق فروش

 سدازمان ربدو و  حساب د مدیر امور مدالی ذی اعدبار همان طرح با تأیید رییا دسدگاه اجرایی و ذی

 مشداوران   پیمانکداران   از اعممذکور ) طرح طلبکاران تمامی به واگذاری قابل کشور بودجه و برنامه

 و اراضدی  تملک جمله از هازیرطرح و هاطرح هایهزینه سایر همچنین و ت هیزات کنندگانتأمین

 .باشدمی (هادانشگاه ساماندهی هایطرح بدهی تأدیه

 ج(تفريغ بند )

 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجده کشدور   8/3/1398مورخ هیأت وزیران در جلسه 

هدد مدورخ   56597ت/29504طدی شدماره   را تصدویب نمدوده کده     نامه اجرایدی ایدن بندد   ینآی

 . جهت اجرا ابالغ شده است 12/3/1398

 و نگردیدده  مندشدر   تبصره این( الف) بند موضوع اسالمی مالی اوراق اینکه به توجه با

 ایسدرمایه  ایهدارایی تملک هایطرح بهاسناد خزانه اسالمی مندشر و  نیز (ب) بنداجرای  در

 عملکرد اي  بند فا دبندهای مذکور موضوعیت نداشده و نرفده اوراق فروشلذا  یافده اخدصاص

    .است



 

 قسمت دوم( -124)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 بند )د(

 هشداد سقف تا کشور وزارت تأیید با آنها به وابسده هایسازمان و کشور هایشهرداری

 بدا  و خدود  تضدمین  بدا  ریدالی  اسدالمی  مالی اوراق ریال( 80.000.000.000.000) میلیارد هزار

( 60%) درصدد  شصت حداقل. کنند مندشر هاشهرداری همان توسو آن سود و اصل بازپرداخت

 بدازآفرینی  و شدهری  نقدل  و حمدل  و شهری قطار یهاطرح به بند این موضوع اوراق سقف از

 حضدرت   (س) معصدومه  حضدرت   (ع) رضا امام مطهر هایحرم پیرامون فرسوده بافت شهری

 اصل بازپرداخت تضمین. یابدمی اخدصاص( ع) موسی احمدبن حضرت و( ع) حسنی یمعبدالعظ

 شدهری  بازآفرینی و شهری نقل و حمل و شهری قطار یهاطرح اجرای برای اوراق این سود و

 درصدد  پن داه  و دولدت ( 50%) درصدد  پن داه  نسدبت  به مطهر هایحرم پیرامون فرسوده بافت

 و برنامده  سدازمان  برعهدده  دولت سهم( 50%) درصد پن اه ضمینت و است هاشهرداری( %50)

 .است کشور بودجه

 و مربوطده  شدهرداری  تأییدد  با طرح معوق مطالبات سقف در بند این نرفدهفروش اوراق

 .باشدمی طرح آن طلبکاران به واگذاری قابل کشدور بدودجه و برنامه سازمان

 ( دبند )تفريغ 

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشدور    8/3/1398رخ موهیأت وزیران در جلسه 

هدد مدورخ   56597ت/29504نامه اجرایدی ایدن بندد را تصدویب نمدوده کده طدی شدماره         آیین

 جهت اجرا ابالغ شده است.  12/3/1398

جهدت   یصدورت انفدراد  خدود را بده   یهدا درخواسدت   شهر( 16) شانزده یهایشهردار

به وزارت کشور ارسدال و مدعاقدب آن    مالی اسالمیای اندشار اوراق بند بر نیاسدفاده از م وز ا

 یو ارائه تقاضدا  دأییمبادرت به تهای کشور( ها و دهیاری)سازمان امور شهرداری کشور وزارت

( 1شرح جدول شدماره )  به  رانیا یاسالم یجمهور یبه بانک مرکز ادشدهیم وز اندشار اوراق 

 :نموده است

  الغ به میلیون ریال()مب (1جدول شماره )
 مبلغ درخواستي  نام شهرداری رديف مبلغ درخواستي  نام شهرداری رديف
  همدان 9 تبریز 1
  سمنان 10 کرمانشاه 2
  یزد 11 اهواز 3
  تهران 12 شیراز 4
  سالمشهرا 13 مشهد 5
  قم14 اصفهان 6
  گرگان 15 بندرعباس 7
  کرج 16 سنندج 8

 *  87.600.000جمع
است ( ریال اوراق مشارکت مورد درخو87.600.000.000.000* وزارت کشور اقدام به تأیید مبلغ هشداد و هفت هزار و ششصد میلیارد )

 است.ها نموده که بیشدر از سقف م از مقرر در این بند شهرداری
 

  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با تأییدد وزارت کشدور و مصدوبه    1398در سال 

کدل کشدور     1398( ماده واحده قانون بودجه سدال  5( بند )ک( تبصره )1کمیده موضوع جزء )



 

 قسمت دوم( -125)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

بدرای  را مشدارکت  اوراق ( ریدال  6.000.000.000.000هدزار میلیدارد )   م وز اندشار مبلغ ش 

بده  و با رعایت سقف مقرر صادر نموده کده عملکدرد آن    صورت الکدرونیکیبه مشهد شهرداری

 :( است2شماره )شرح جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )

 نام 
 ارزش اوراق بانک عامل تاريخ مجوز نوع اوراق عنوان طرح شهرداری

 اق ارزش اور
 يافته اختصاص

 جهت فروش

 ارزش اوراق   هایيافته به طرحارزش اوراق اختصاص
 رفتهفروش

 ارزش اوراق 
 نرفتهفروش

 نرخ
 سود

 مواعد 
 پرداخت

 سود

 طول 
 مدت
 )سال(

 قطار 
 شهری

 حمل و نقل 
 شهری

 رفع 
 جمع ساير  آلودگي هوا

 4  ماهه 3 %18 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 صنعت و معدن 26/12/1398 یکیمشارکت الکدرون قطار شهری 3خو  4فاز  مشهد
 4  ماهه 3 %18 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 صنعت و معدن 27/12/1398 قطار شهری 2خو  4فاز 

 - - - 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 جمع
 

 یجمهدور  یاخذ م دوز از باندک مرکدز   و اندخاب بانک عامل پا از  مشهد شهرداری

 .است   نسبت به اندشار اوراق مشارکت اقدام نمودهرانیا یاسالم

قطار شهری اخدصاص یافده  مندشره موضوع این بند به طرح ( اوراق100%صد درصد )

( 50%درصدد )  پن داه  بده نسدبت  مشارکت موضوع این بند و سود اوراق بازپرداخت اصل است. 

تضمین شدده   مشهد کشور و مابقی توسو شهرداریسازمان برنامه و بودجه سهم دولت توسو 

 .است

نامه اجرایی این بند  به ( آیین15بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اجرای ماده )

آخدرین   17/1/1399  طدی نامده مدورخ    1398سدال   دلیل اندشدار اوراق یادشدده در اسدفندماه   

اطالعات مربو  را به وزارت امور اقدصادی و دارایی و سدازمان برنامده و بودجده کشدور ارایده      

 نموده است.

وجوه حاصدل از   و معدن بانک صنعتنامه اجرایی  ( آیین7( ماده )3در اجرای تبصره ) 

هدا و  ار بده حسداب تمرکدز شدهرداری    اوراق مشارکت را پا از تکمیل مسددندات اندشد  فروش 

 داری کل واریز نموده است.های وابسده نزد خزانهسازمان

نرفده موضوع این بند  حکم قسمت اخیر این با توجه به عدم وجود اوراق مندشره فروش

 بند  فاقد موضوعیت بوده است.

 طور کامل محقق نشده است.گذار بهاهداف  انونبا توجه به مراتب فوق  

 شدهرداری های موضوع این بند در م وز اندشار اوراق مشارکت طرحیان ذکر است  شا

(  (ع)رضدوی   حدرم  پیرامدون  فرسدوده  بافدت بابدت  شهرهای تبریز  کرمانشاه  شیراز  مشدهد ) 

اصفهان  سنندج  همدان  سمنان  یزد  تهدران  قدم و کدرج توسدو باندک مرکدزی جمهدوری        

ده که حسب مورد تمام یا بخشدی از اوراق مزبدور بده    صادر گردی 1399اسالمی ایران در سال 

 فروش رسیده است.



 

 قسمت دوم( -126)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 بند )هـ(

 ایدن ( 5) شدماره  جددول  310103 درآمددی  ردیدف  موضوع اسالمی خزانه اسناد دولت 

 سه تا سررسید با و اعدبار و پول شورای مصوب سود نرخ سقف در خرید قدرت حفظ با را قانون

 طلبکداران  بده  ریال( 130.000.000.000.000) میلیارد رهزا سی و یکصد سقف تا و صادر سال

 بیندی پدی   کشدور  کدل  سدنواتی  هدای بودجه قوانین در اسناد این اصل بازپرداخت .کند واگذار

 و مربوطده  فصدل  هدای ردیدف  اعدبدارات  محل از است موظف کشور کل داریخزانه و شودمی

 شدده قطعدی  مطالبات تأدیه برای سنادا این. کند اقدام آن تسویه به نسبت قانون این( 8) جدول

 ابدالغ  اسداس بدر  صدرفای  و بوده یاجرای دسدگاه مالی مدیر یا و حسابانذی تأیید مورد طلبکاران

 ایهزینه اعدبارات محل از و کشور بودجه و برنامه سازمان توسو صادره هایتخصی  و اعدبار

 .شودیم صادر قانون این در مندرج ایسرمایه هایدارایی تملک و

 ( هـتفريغ بند )

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشدور    8/3/1398مورخ هیأت وزیران در جلسه 

هدد مدورخ   56597ت/29504نامه اجرایدی ایدن بندد را تصدویب نمدوده کده طدی شدماره         آیین

 جهت اجرا ابالغ شده است.  12/3/1398

در اتخاذشدده   بدات یترتبدا رعایدت   و بده نماینددگی از دولدت     ییو دارا یوزارت امور اقدصاد

( کبندد )  (1)جدزء  موضدوع   دهیکم یصادره از سو یهااجرایی مذکور و بر اساس م وزنامه آیین

  نسبت شده توسو سازمان برنامه و بودجه کشورهای تعیینهمچنین بر مبنای سهمیه  تبصرهاین 

 بده ( ریال اسناد خزانه اسالمی 130.000.000.000.000میلیارد ) یکصد و سی هزاربه اندشار مبلغ 

و  ملدی باندک   یواگدذار  تیبا عامل  به طلبکار( لیتحو -یرنقدی)در قالب غ صورت الکدرونیکی

  ربدو یذ یدی اجرا یهدا بده دسددگاه   افدده ی یتخص یهاهیسهم براساس واقدام  معاف از مالیات 

های به دسدگاه  طلبکار نفعیاسناد به اشخاص ذ نیا یاز جمله واگذار یبعد اتان ام اقدام جهت

   نموده است.مذکور پرداخت 

مصوبات کمیده فقهی سازمان این بند و با توجه به نامه اجرایی آیین (3)ماده  بند )د( مطابق

)بده اسدد نای اسدناد     اجرایی هایدسدگاه به واگذارشده اسالمی خزانه اسناد  بورس و اوراق بهادار

 در صدرفای  و نداشده را ثانویه بازار در معامله غیردولدی( امکان های عمومیشده به نهادخزانه واگذار

 .  شودمی واریز مربو   حساب به اسالمی خزانه اسناد اسمی مبلغ معادل سررسید



 

 قسمت دوم( -127)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 است:( 1بند به شرح جدول شماره ) نیموضوع ا یاسالم یاندشار اوراق مال عملکرد

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )

 مبلغ انتشار نوع اوراق اوراقعنوان  رديف
 تاريخ 
 انتشار

 حفظ 
 قدرت خريد

 نماد معامالتي
 طول 
 مدت

 تاريخ 
 سررسید اسناد

1 

 یک میلیون ریالی اسناد خزانه اسالمی

10.000.000 18/3/1398 

 %15ساالنه 

 21/5/1399 ماه 14 803اخزا 
 22/4/1400 ماه 25 805اخزا  18/3/1398 20.000.000 2
 13/10/1400 ماه 30 811اخزا  18/3/1398 30.000.000 3
 11/11/1400 ماه 31 812اخزا  18/3/1398 40.000.000 4
 18/3/1401 ماه 36 814اخزا  18/3/1398 30.000.000 5

 - - -  130.000.000 جمع

 

 یاقدصداد  یهمداهنگ  یعدال  یشورا 19/3/1398جلسه مورخ  نیو سوم یمطابق مصوبه س

 یاسدناد خزانده اسدالم    الید ( ر70.000.000.000.000) اردید لیداده شده  مبلغ هفداد هدزار م  اجازه

در جددول   شدهینبی یو سقف پ 1398شده در احکام قانون بودجه سال ینبی یعالوه بر مبالغ پ

از م موع اسناد موصوف مبلدغ پن داه    ( قانون برنامه ششم توسعه  مندشر شود.7( ماده )4شماره )

( ریال به سدازمان تدأمین اجدمداعی و بیسدت هدزار میلیدارد       50.000.000.000.000میلیارد )هزار 

 ( ریال به بنیاد شهید و امور ای ارگران  تخصی  داده شده است.20.000.000.000.000)

شدده طلبکداران  حسدب    اسناد خزانه موضوع ایدن بندد بدرای تأدیده مطالبدات قطعدی      

 های مربو  رسیده است.  ران مالی دسدگاهحسابان یا مدیمورد به تأیید ذی

بابت هدر سدال تدأخیر در    ( ساالنه 15%اسناد یادشده با حفظ قدرت خرید پانزده درصد )

شدده و سدقف    نفع واگدذار به اشخاص ذی  مذکورپرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد 

   است. بوده زمانی سررسید )سه سال(

 600000( ردیف 2ناد موضوع این بند از محل اعدبارات جزء )اسمربو  به اندشار های هزینه

هدای اندشدار )اعدم از    هزینده »کدل کشدور بدا عندوان      1398( قانون بودجه سال 9جدول شماره )

پرداخدت  و تدأمین  « اوراق بهادار اسالمی و حق عاملیت واگذاری نویسی(بازارگردانی و تعهد پذیره

 شده است.  

اعدبدار  اسدت کده    مدعهد شده 7/3/1398طی نامه مورخ   رسازمان برنامه و بودجه کشو

از  1398های اندشدار اوراق کده تدا پایدان سدال      الزم برای بازپرداخت اصل  سود و سایر هزینه

های مربو  به لوایح بودجه سنواتی شود را در زمان سررسید طی ردیفمحل این بند مندشر می

 بینی و منظور نماید.پی 

 ( است:2  به شرح جدول شماره )310103های مالی واگذاری داراییعملکرد مالی ردیف 

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )
 شماره 

 وصولي طبق  بینيپیش عنوان بندی طبقه
 درصد تحقق وصولي طبق تفريغ لیست خزانه

 100 130.000.000 130.000.000 130.000.000 منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمی 310103
 

نسبت به تخصی  اسناد خزانه اسالمی مندشره  جهدت    سازمان برنامه و بودجه کشور

 ( اقدام نموده است:  3به شرح جدول شماره )  شده طلبکارانتأدیه مطالبات قطعی

 )مبالغ به میلیون ریال(   (3جدول شماره )

 تخصیص نوع اعتبار رديف

 19.211.687 (ژهیو یو اسدان ی( )مل1شماره ) وستید پ یاهیسرما یهاییتملک دارا 1

 35.597.700 ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران12ماده )و ( قانون تنظیم 10ماده ) 2

 74.701.725 های مدفرقهردیف 3

 488.888 های مالیهای تملک داراییردیف 4

 130.000.000 جمع
 

د  یاهیسرما یهاییتملک دارادبارات یافده بابت اعمیزان اسناد خزانه اسالمی تخصی 



 

 قسمت دوم( -128)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 ( است:4شرح جدول شماره ) های اجرایی  بهدسدگاه به (ژهیو یو اسدان ی( )مل1شماره ) وستیپ

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه رديف
 نهاد ریاست جمهوری  
اسناد و کدابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران سازمان  
هامرکز پژوه -م لا شورای اسالمی  
دیوان محاسبات کشور  
وزارت کشور  
سازمان ثبت احوال کشور  
های کشورها و دهیاریسازمان امور شهرداری  
نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران  
دادسدانی ویژه روحانیت  
دادگسدری جمهوری اسالمی ایران  
سازمان بازرسی کل کشور  
سازمان پزشکی قانونی کشور  
رسازمان امور مالیاتی کشو  
وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح  
دانشگاه صنعدی مالک اشدر  
سداد مشدرک ارت  جمهوری اسالمی ایران  
سداد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  
زشهای دفاع مقدسبنیاد حفظ آثار و ار  
سازمان آموزش فنی و حرفه ای  
وزارت علوم   تحقیقات و فناوری  
پارک علم و فناوری فارس  
پارک علم و فناوری هرمزگان  
پژوهشگاه پلیمر و پدروشیمی ایران  
پارک علم و فناوری همدان  
)پارک علم و فناوری خلیج فارس )بوشهر  
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  
پژوهشگاه دان  های بنیادی  
دانشگاه قم  
تکنولوژی پیشرفده و علوم محیطی مرکز بین المللی علوم و  
جهاد دانشگاهی  
سازمان میراث فرهنگی   صنایع دسدی و گردشگری  
وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی  
خمینی )ره(آسدان مقدس حضرت امام  
دانشگاه تهران  
قم -پردیا فارابی دانشگاه تهران  
 م دمع آموزش عالی ابوریحان -دانشگاه تهران  

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه رديف
 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی -دانشگاه تهران  
دانشکده فنی فومن -دانشگاه تهران  
دانشکده چوکا -دانشگاه تهران  
دانشکده علوم و فنون نوین -دانشگاه تهران  
دانشگاه شهید بهشدی  
)دانشگاه الزهرا )س  
)دانشگاه فرزانگان سمنان )ویژه خواهران  
م دمع آموزش عالی میناب -دانشگاه هرمزگان  
خمینی )ره(المللی امامه بیندانشگا  
زهرامرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین  
دانشگاه بوعلی سینا  
دانشگاه مالیر  
آموزشکده کبودر آهن -دانشگاه بوعلی سینا  
دخدران( عالی فاطمیه نهاوند )ویژهم دمع آموزش  
الدین اسدآبادیدانشگاه سید جمال  
دانشکده مدیریت رزن-دانشگاه بوعلی سینا  
دانشگاه شیراز  
)1دانشگاه سلمان فارسی )کازرون  
دانشگاه صنعدی شیراز  
دانشگاه هنر شیراز  
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب  
دانشگاه فسا  
مرکز آموزش عالی فیروزآباد  
مرکز آموزش عالی اسدهبان  
مرکز آموزش عالی المرد  
مرکز آموزش عالی اقلید  
مرکز آموزش عالی آباده-رازدانشگاه شی  
مرکز آموزش عالی الر  
مرکز آموزش عالی ممسنی  
دانشکده صنایع غذایی بهار-سینادانشگاه بوعلی  
دانشکده فنی و مهندسی تویسرکان-سینادانشگاه بوعلی  
دانشگاه صنعدی اصفهان  
دانشکده فنی و مهندسی گلبهار  
دانشگاه شهرکرد  
م دمع آموزش عالی فارسان  
دانشگاه فردوسی مشهد  
دانشگاه نیشابور  
دانشگاه صنعدی قوچان  
حیدریهدانشگاه تربت  



 

 قسمت دوم( -129)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه رديف
)مرکز آموزش عالی کاشمر )ویژه پسران  
1های نوین سبزوار حضرت زینب )ویژه خواهران(دانشکده فنی و مهندسی فناوری  
جامدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت  
م دمع آموزش عالی گناباد  
فدانشگاه صنعدی شری  
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان  
دانشگاه تبریز  
دانشگاه بناب  
دانشگاه محقق اردبیلی  
دانشکده فنی و مهندسی میانه-دانشگاه تبریز  
دانشگاه مراغه  
های نوین نمیندانشکده فناوری-حقق اردبیلیدانشگاه م  
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان-دانشگاه محقق اردبیلی  
شهردانشکده کشاورزی مشکین-دانشگاه محقق اردبیلی  
دانشکده کشاورزی اهر-دانشگاه تبریز  
کده فنی و مهندسی مرنددانش-دانشگاه تبریز  
دانشگاه اصفهان  
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار  
مرکز آموزش عالی شهرضا  
دانشگاه هنر اصفهان  
دانشگاه شهید چمران اهواز  
شاپوردانشگاه صنعدی جندی  
االنبیاء )ص( بهبهاندانشگاه صنعدی خاتم  
دانشگاه صنعدی شهدای هویزه  
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزسدان  
دانشگاه گیالن  
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن -دانشگاه گیالن  
دانشکده فنی و مهندسی شرق گیالن  
دانشگاه لرسدان  
مرکز آموزش عالی نورآباد -دانشگاه لرسدان  
مرکز آموزش عالی کوهدشت -دانشگاه لرسدان  
عالی پلدخدرمرکز آموزش -دانشگاه لرسدان  
عالی الشدرمرکز آموزش -دانشگاه لرسدان  
دانشگاه شهید باهنر کرمان  
دانشگاه صنعدی سیرجان  
م دمع آموزش عالی بم  
م دمع آموزش عالی زرند  
م دمع آموزش عالی بافت -دانشگاه شهید باهنر کرمان  

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه رديف
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعدی و فناوری پیشرفده کرمان  
دانشگاه جیرفت  
مرکز اموزش عالی کشاورزی بردسیر-دانشگاه شهید باهنر  
دانشگاه رازی  
دانشگاه کردسدان  
دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بی ار -دانشگاه کردسدان  
آموزشکده فنی و مهندسی اسالم آباد غرب-دانشگاه رازی  
دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود-دانشگاه رازی  
دانشکده کشاورزی سنقر -زیدانشگاه را  
دانشگاه عالمه طباطبایی  
دانشگاه سیسدان و بلوچسدان  
عالی سراوانم دمع آموزش  
دانشگاه والیت  
دانشکده صنعت و معدن خاش-دانشگاه سیسدان و بلوچسدان  
دانشگاه زابل  
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
دانشگاه مازندران  
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
های نوین آملدانشگاه تخصصی فناوری  
انشکده میراث فرهنگی و گردشگری نوشهرد -دانشگاه مازندران  
دانشگاه صنعدی نوشیروانی بابل  
دانشگاه یزد  
دانشگاه میبد  
دانشگاه اردکان  
دانشگاه هنر  
دانشگاه خوارزمی  
کاشان دانشگاه  
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین آران و بیدگل -دانشگاه کاشان  
دانشگاه اراک  
)مرکز آموزش عالی محالت )ویژه پسران  
دانشگاه حکیم سبزواری  
دانشگاه شهید مدنی آذربای ان  
پردیا خواهران-دانشگاه کاشان  
دانشگاه شاهد  
دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی  
دانشگاه دامغان  
دانشگاه تربیت مدرس  
پارک علم و فن آوری  -دانشگاه تربیت مدرس  
دانشگاه صنعدی امیرکبیر  



 

 قسمت دوم( -130)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه رديف
دانشگاه تفرش  
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار -دانشگاه امیرکبیر  
دانشگاه ارومیه  
دانشکده فنی و مهندسی خوی -دانشگاه ارومیه  
میاندوآب مرکز آموزش عالی شهید باکری  
دانشگاه ایالم  
دانشگاه صنعدی سهند  
آموزشکده فنی ورزقان-دانشگاه صنعدی سهند  
دانشگاه هرمزگان  
دانشگاه هنر اسالمی تبریز  
دانشگاه علم و صنعت ایران  
دانشگاه صنعدی اراک  
)دانشگاه علم و فناوری مازندران )بهشهر  
دانشگاه علم و صنعت نور  
دانشگاه بیرجند  
دانشگاه بزرگمهر قائنات  
دانشگاه صنعدی بیرجند  
آموزشکده کشاورزی سربیشه -رجنددانشگاه بی  
آموزشکده کشاورزی سرایان -دانشگاه بیرجند  
دانشگاه فنی و مهندسی فردوس  
دانشگاه یاسوج  
م دمع دانشگاهی گچساران  
دانشکده فنی و مهندسی چرام -دانشگاه یاسوج  
دانشکده منابع طبیعی محیو زیست و شیالت-دانشگاه یاسوج  
دانشگاه ب نورد  
دانشگاه صنعدی اسفراین  
دانشکده کشاورزی شیروان  
 مانبهداشت و در -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی تهران  
 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان مرکزی  
 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان خراسان  
 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ایران  
 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی   درمانی جندی شاپور اهواز  
آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد -دانشگاه سمنان  
 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان آذربای ان غربی  
دانشگاه پیام نور  
دانشگاه صنعدی شاهرود  
دانشگاه زن ان  
دانشگاه سمنان  
 شهردانشکده روانشناسی و علوم تربیدی مهدی -دانشگاه سمنان  

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه رديف
رمساردانشگاه گ  
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
دانشگاه گنبد  
دانشکده فنی و مهندسی مینو دشت -دانشگاه گنبد  
دانشکده علوم انسانی آزاد شهر -دانشگاه گنبد  
دانشگاه خلیج فارس  
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان-دانشگاه خلیج فارس  
دانشکده فنی و مهندسی جم -دانشگاه خلیج فارس  
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زن ان  
دانشگاه ولیعصر )عج ( رفسن ان  
 کرمانشاهدانشگاه صنعدی  
دانشگاه صنعدی همدان  
دانشگاه صنعدی ارومیه  
)0دانشگاه آیه اله العظمی بروجردی )ره  
دانشگاه جهرم  
دانشگاه گلسدان  
دولآباد کم دمع آموزش عالی علی -دانشگاه گلسدان  
)1دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه)س  
دانشگاه صنعدی قم  
 1)ویژه خواهران( -دانشگاه کوثر  
)1دانشکده علوم انسانی حضرت نرجا )س  
وزارت آموزش و پرورش  
ای عالی آموزش و پرورشدبیرخانه شور  
سازمان نوسازی  توسعه و ت هیز مدارس کشور  
ایدانشگاه فنی و حرفه  
وزارت ورزش و جوانان  
وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی  
انسدیدو پاسدور ایران  
بنیاد شهید و امور ای ارگران  
سازمان جنگلها  مراتع و آبخیزداری کشور  
سازمان انرژی اتمی ایران  
سازمان امور عشایری  
وزارت جهاد کشاورزی  
ات کشورسازمان حفظ نبات  
سازمان امور اراضی  
سازمان شیالت ایران  
وزارت راه و شهرسازی  
وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی  
ای تهرانشرکت سهامی آب منطقه  



 

 قسمت دوم( -131)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه رديف
ای فارسمنطقه شرکت سهامی آب  
ای اصفهانشرکت سهامی آب منطقه  
ای کرمانشاهشرکت سهامی آب منطقه  
ای کرمانشرکت سهامی آب منطقه  
شرکت سهامی آب منطقه ای سیسدان و بلوچسدان  
سازمان آب و برق خوزسدان شرکت سهامی  
ای آذربای ان غربیشرکت سهامی آب منطقه  
شرکت آب و فاضالب اردبیل  
شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور  
شرکت آب و فاضالب اصفهان  
شرقیب و فاضالب آذربای انشرکت آ  
غربیشرکت آب وفاضالب آذربای ان  
شرکت آب و فاضالب گیالن  
 سهامی خاص -شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی  
شرکت آب و فاضالب فارس  
وزسدانشرکت آب و فاضالب خ  
شرکت آب و فاضالب سیسدان و بلوچسدان  
شرکت آب و فاضالب کرمانشاه  
شرکت آب و فاضالب هرمزگان  
شرکت آب  و فاضالب کردسدان  
ای گیالنشرکت سهامی آب منطقه  
شرکت آب و فاضالب کرمان  
ای مازندرانشرکت سهامی آب منطقه  
شرکت آب و فاضالب سمنان  
شرقیای آذربای انشرکت سهامی آب منطقه  
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران  
شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران  
ای فارسشرکت سهامی برق منطقه  
ای کرمانشرکت سهامی برق منطقه  
ای هرمزگانشرکت سهامی برق منطقه  
ای مازندرانشرکت سهامی برق منطقه  
ای گیالنشرکت سهامی برق منطقه  
ای سمنانشرکت سهامی برق منطقه  
شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران  
هسا-شرکت سهامی صنایع هواپیماسازی ایران  
درمانی و ت هیزات پزشکی کشور  شرکت مادر تخصصی توسعه و ت هیز مراکز بهداشدی و  
آهن جمهوری اسالمی ایرانشرکت سهامی راه  
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  
ایسازمان راهداری و حمل و نقل جاده  

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه رديف
یمای جمهوری اسالمی ایرانسازمان صدا و س  
)سازمان م ری ساخدمانها و تأسیسات دولدی و عمومی )شرکت مادر تخصصی  
شرکت سهامی عمران شهرهای جدید  مادر تخصصی  
های کشاورزیشرکت شهرک  
 اماکن ورزشی کشورشرکت سهامی توسعه و نگهداری  
شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسده ای ایران  
شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران  
ای کهگیلویه و بویراحمدشرکت سهامی آب منطقه  
ای قزوینطقهشرکت سهامی آب من  
ای سمنانشرکت سهامی آب منطقه  
ای مرکزیشرکت سهامی آب منطقه  
ای بوشهرشرکت سهامی آب منطقه  
ای گلسدانشرکت سهامی آب منطقه  
حسازمان صنایع هوایی نیروهای مسل  
شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان البرز  
شهرداری تبریز  
شهرداری کرمانشاه  

  جمع

 

 موضدوع  اعدباراتبابت های اجرایی دسدگاه یافده بهمیزان اسناد خزانه اسالمی تخصی 

( قدانون تشدکیل سدازمان    12از مقررات مدالی دولدت و مداده )    ( قانون تنظیم بخشی10ماده )

 ( است:5شرح جدول شماره )به   مدیریت بحران

 )مبالغ به میلیون ریال( (5جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي/نام استان رديف
 ها و دهیاری های کشورسازمان امور شهرداری  
مسلح وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای  
سازمان هواشناسی کشور  
دانشگاه صنعدی شریف  
موسسه رازی  
سازمان حفاظت محیو زیست  
وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان حفظ نباتات کشور  
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  
منابع آب ایران شرکت مادر تخصصی مدیریت  



 

 قسمت دوم( -132)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (5جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي/نام استان رديف
توانیر-شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید  اندقال و توزیع نیروی برق ایران  
آهن جمهوری اسالمی ایرانشرکت سهامی راه  
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  
ایادهسازمان راهداری و حمل و نقل ج  
 مرکزی  
 گیالن  
 مازندران  
 آذربای ان شرقی  
 آذربای ان غربی  
 کرمانشاه  
 خوزسدان  
 فارس  
 کرمان  
 خراسان رضوی  
 اصفهان  
 هرمزگان  
 سیسدان و بلوچسدان  
 کردسدان  
 همدان  
 لرسدان  
 ایالم  
 زن ان  
 چهارمحال و بخدیاری  
 کهگیلویه و بویراحمد  
 سمنان  
 بوشهر  
 تهران  
 قزوین  
 گلسدان  
 خراسان شمالی  
 خراسان جنوبی  
 البرز  

  جمع

 

اعدبدارات  هدای اجرایدی از محدل    دسددگاه  یافده بده میزان اسناد خزانه اسالمی تخصی 

 ( است:6ه )شرح جدول شمار به  های مدفرقهردیف

 )مبالغ به میلیون ریال( (6جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي/نام استان رديف
 برگزاری اندخابات -وزارت کشور  
سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور  
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
سازمان اوقاف و امور خیریه  
وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح  
طرح شهید کاظمی-سداد مشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی  
طرح شهید یزدان شناس-سداد مشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی  
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس  
 تدوین کدب علوم انسانی و اسالمیسازمان مطالعه و  
جهاد دانشگاهی  
سازمان میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری  
وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی  
دانشگاه فردوسی مشهد  
م دمع آموزش عالی گناباد  
دانشگاه گیالن  
عالی سراوانع آموزشم دم  
دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار  
دانشگاه دامغان  
دانشگاه صنعدی امیرکبیر  
دانشگاه هرمزگان  
دانشگاه ب نورد  
نبهداشت و درما -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی تهران  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی   درمانی قزوین  
پژوه -های ریویمرکز آموزشی  پژوهشی و درمانی سل و بیماری  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان فارس  
بهداشت و درمان -کی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان بوشهردانشگاه علوم پزش  
اجرای برنامه های آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بوشهر  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی جهرم  
بهداشت و درمان -اشدی  درمانی اسدان خراساندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بیرجند  
بهداشت و درمان -حیدریهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی تربت  
 بهداشت و درمان -گناباددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی  
های آموزشیاجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  
بهداشت و درمان-شمالیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی و درمانی خراسان  



 

 قسمت دوم( -133)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (6جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي/نام استان رديف
های آموزشیاجرای برنامه-دانشگاه علوم پزشکی ب نورد  
بهداشت و درمان -کی و خدمات بهداشدی  درمانی نیشابوردانشکده علوم پزش  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسفراین  
های آموزشیاجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسفراین  
هداشت و درمانب-جامدانشکده علوم پزشکی تربت  
بهداشت و درمان -شرقیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان آذربای ان  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ایران  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی کرج  
اجرای برنامه های آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی سنندج  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان گیالن  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان کرمان  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی رفسن ان  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان کرمانشاه  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان گلسدان  
بهداشت و درمان -غربیگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان آذربای اندانش  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشدی  درمانی اسدان هرمزگان  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی زاهدان  
بهداشت و درمان -ه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان سمناندانشگا  
های آموزشیاجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی سمنان  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی شاهرود  
نوردانشگاه پیام  
دانشگاه صنعدی شاهرود  
دانشگاه سمنان  
دانشگاه گرمسار  
دانشگاه خلیج فارس  
دانشگاه گلسدان  
سازمان نوسازی  توسعه و ت هیز مدارس کشور  
ایدانشگاه فنی و حرفه  
وزارت ورزش و جوانان  
وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی  
صندوق رفاه دانش ویان -وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی  
سازمان اورژانا کشور  
 از جمله اوت "بنیاد امور بیماریهای خاص(یسم و هموفیلی  تاالسمی  دیالیزی  سرطانی و  ام. اس و بیماریهای نادرEB)"  
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران  
سازمان بهزیسدی کشور  
سازمان دامپزشکی کشور  
وزارت جهاد کشاورزی  
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی  
سازمان شیالت ایران  

 )مبالغ به میلیون ریال( (6جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي/نام استان رديف
یوزارت راه و شهرساز  
سازمان مرکزی تعاون روسدایی ایران  
شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی  
توانیر -شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید  اندقال و توزیع نیروی برق ایران  
ای فارسشرکت سهامی برق منطقه  
انای مازندرشرکت سهامی برق منطقه  
شرکت مادر تخصصی توسعه و ت هیز مراکز بهداشدی و درمانی و ت هیزات پزشکی کشور  
آهن جمهوری اسالمی ایرانشرکت سهامی راه  
ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه  
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  
سازمان م ری ساخدمانها و تاسیسات دولدی و عمومی  شرکت مادر تخصصی  
شرکت سهامی عمران شهرهای جدید  مادر تخصصی  
سازمان ملی زمین و مسکن  
های کشاورزیشرکت شهرک  
شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور  
شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران  
شمالیای خراسانشرکت سهامی آب منطقه  
سازمان بنادر و دریانوردی  
شهرداری اصفهان  
شهرداری تبریز  
تقویت بنیه امنیت اقدصادی  
 مرکزی  
 گیالن  
 مازندران  
 آذربای ان شرقی  
 آذربای ان غربی  
کرمانشاه  
 خوزسدان  
 فارس  
 کرمان  
 ضویخراسان ر  
 اصفهان  
 هرمزگان  
 سیسدان و بلوچسدان  
 کردسدان  
 همدان  
 لرسدان  
 ایالم  
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 )مبالغ به میلیون ریال( (6جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي/نام استان رديف
 زن ان  
 چهارمحال و بخدیاری  
 کهگیلویه و بویراحمد  
 سمنان  
 یزد  
 بوشهر  
 تهران  
 اردبیل  
 قم  
 قزوین  
 گلسدان  
 شمالیخراسان  
 جنوبیخراسان  
 البرز  

  جمع

 

اعدبدارات   هدای اجرایدی از محدل   دسددگاه  یافده بده میزان اسناد خزانه اسالمی تخصی 

 ( است:7شرح جدول شماره ) ای  بهسرمایه –های مالی های تملک داراییردیف

 )مبالغ به میلیون ریال( (7جدول شماره )
 شماره

 بندیطبقه
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايي

151000311.278 وزارت جهاد کشاورزی 
28230010.000 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
290710167.610 های کشاورزیشرکت شهرک 

 488.888 جمع
 

یافده موضوع این بند  حسب مورد ها  اسناد خزانه اسالمی تخصی در محدوده رسیدگی

 ال بعد مندقل گردیده است. شده طلبکاران واگذارشده یا به سبابت تأدیه مطالبات قطعی

هدا و مطالبدات توسدو    های اجرایی  ماندده بددهی  به اسد نای موارد زیر  در سایر دسدگاه

های اجرایی موضوع این بند  به وزارت امور اقدصادی و دارایی بر اساس سازوکار مندرج دسدگاه

 اعالم شده است.این بند  نامه اجرایی آیین *(11ماده )در 

مربو  به بددهی ای ادشدده در     انه واگذارشده توسو سازمان پزشکی قانونی( اسناد خز1

  در («سدمات »ثبدت در سدامانه   ) نامه اجرایی( آیین11رعایت ماده ) بوده که بدون 1398سال 

 واگذار شده است. 1399مرداد ماه سال 

بدر   را دها و مطالبات موضوع ایدن بند  ( سازمان اسناد و کدابخانه ملی ایران مانده بدهی2

نامه اجرایی را به وزارت امور اقدصادی و دارایی اعدالم  ( آیین11کار مندرج در ماده )واساس ساز

 ننموده است.

 مبن  عد  رعايت مقررات مربوط است.الذکر  موارد فوق

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5نامه اجرايي بند )هـ( تبصره )* آيین

اق مالی اسالمی  منو  به های دولدی به کلیه اشخاص با اسدفاده از اورتسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت (:11ماده )

های اجرایی به وزارت امور اقدصادی و دارایی بر اساس الزامات و ها و مطالبات به )از( کلیه اشخاص توسو دسدگاهاعالم مانده بدهی
  نامه اجرایی آن است.پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین( قانون رفع موانع تولید رقابت1تکالیف مقرر در ماده )
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 بند )و( 

 (1جز )

های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقدوقی  دولت از طریق اسناد تسویه خزانه  بدهی

هدا(( کده در چهدارچوب قدوانین و       خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولدی )شهرداری)تعاونی

ای اد شده  با مطالبدات قطعدی معدوق دولدت از اشدخاص       1397مقررات مربو  تا پایان سال 

ها به صورت نقدی تا مبلدغ پن داه   ( بدهی25%مزبور  مشرو  به پرداخت بیست و پنج درصد )

 530000-48( و ردیدف  5جددول شدماره )   310106درآمدی هزار میلیارد ریال )موضوع ردیف 

خرجی تسویه کندد. مطالبدات قطعدی دولدت از اشدخاص       -صورت جمعی(( به 9جدول شماره )

پذیر و ارتقای نظدام مدالی   ( قانون رفع موانع تولید رقابت2ماده ) *مذکور که در اجرای بند )پ(

هدای  با بدهی دولت بده شدرکت   های دولدی مندقل شدهبه شرکت 01/02/1394کشور مصوب 

هدای  مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی )خصوصی و تعداونی( از دولدت بابدت طدرح    

هدا و مؤسسدات اعدبداری    ای با بددهی اشدخاص یادشدده بده باندک     های سرمایهتملک دارایی

ه وسدیل ها و مؤسسات اعدباری غیربانکی به دولت بده های بانکغیربانکی از طریق تسویه بدهی

 این اسناد قابل تسویه است.

                                                                        
 : 1/2/1394قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالي کشور مصوب * 

هدای دولددی بده    در صورت درخواست اشخاص حقوقی و حقوقی خصوصی و تعاونی  مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت( بند )پ(: 2ماده )
داری شده را به حساب درآمد عمومی ندزد خزانده  د  موظف است مبلغ بدهی تسویهشوآنها  تهاتر کند. شرکت دولدی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می

 باشد. های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قابل اجرا می( بند )د( سیاست2کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء )

 بند )و( تفريغ 

 (1تفريغ جز )

نامه اجرایی این بند  اسناد تسویه خزانه  اسدناد تعهددی   ( آیین1براساس بند )ب( ماده )

خاصی است که در اجرای بند )و( صادر و شامل اسناد تسویه خزانده ندوع اول و اسدناد تسدویه     

نامه اجرایی اسناد تسویه خزانده  ( آیین1ند )ث( ماده )باشد. همچنین مطابق بخزانه نوع دوم می

منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت )مشرو  به نوع اول  اسناد تعهدی خاصی است که به

صورت نقدی توسو اشدخاص مدقاضدی مشدمول بده     ( آن به25%پرداخت بیست و پنج درصد )

ی دولت بابت اعدبدارات تملدک   های قطعدسدگاه طلبکار( از اشخاص مدقاضی مشمول با بدهی

 شود. ای به اشخاص مذکور صادر میهای سرمایهدارایی

شده مطالبات قطعی معوق دولت از اشدخاص مدقاضدی   اطالعات مربو  به مبالغ تسویه

مشمول با بدهی قطعی دولت به آنها  از طریق صدور اسناد تسویه خزانده ندوع اول در اجدرای    

 ( است.1اره )حکم این بند  به شرح جدول شم
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 )مبالغ به میلیون ریال(        (1جدول شماره )

 دستگاه اجرايي /  رديف
 نام استان

 شماره
 تعداد  عنوان دستگاه بدهکار بندیطبقه

 متقاضي
 مبلغ مطالبات
 قطعي معوق

 شماره 
 مبلغ نام دستگاه طلبکار بندیطبقه

 بدهي قطعي  
 نحوه تسويه 

 جمع اسناد تسويه خزانه ( نقد25%بیست و پنج درصد )
 965 18 224 14 741 4 965 18 اداره کل امور مالیاتی اسدان هرمزگان  110162 224 14 1 بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس 111450  1
 997 40 748 30 249 10 997 40 اداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان رضوی  110160 748 30 3 دانشکاه پیام نور 126000  2
 571 7 678 5 893 1 571 7 اداره کل امور مالیاتی اسدان چهار محال و بخدیاری   110169 678 5 1 دانشکاه پیام نور 126000  3
 472 354 118 472 اداره کل امور مالیاتی اسدان گیالن  110152 354 1 دانشکاه پیام نور 126000  4
 844 4 633 3 211 1 844 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان   110166 633 3 1 دانشگاه پیام نور 126000  5
 207 3 405 2 802 207 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان گلسدان  110178 405 2 1 دانشگاه پیام نور 126000  6
 333 37 000 28 333 9 333 37 سدان تهراناداره کل امور مالیاتی شهر و ا 110174 000 28 1 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 111186  7
 984 2 238 2 746 984 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان هرمزگان  110162 238 2 1 سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور 139000  8
 421 3 566 2 855 421 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس  110158 566 2 1 سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور 139000  9
 420 1 065 1 355 420 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویر احمد   110170 065 1 1 سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور 139000  10
 300 31 475 23 825 7 300 31 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 475 23 1 دانشگاه عالمه طباطبایی 118500  11
 111 13 833 9 278 3 112 13 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمانشاه  110156 833 9 1 سپاه پاسداران انقالب اسالمی 111300  12
 455 33 588 9 867 23 455 33 اداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان جنوبی  110180 588 9 1 سپاه پاسداران انقالب اسالمی 111300  13
 886 10 165 8 721 2 886 10 اداره کل امور مالیاتی اسدان اردبیل  110175 165 8 1 سپاه پاسداران انقالب اسالمی 111300  14
 887 8 424 6 463 2 887 8 اداره کل امور مالیاتی اسدان یزد  110172 424 6 1 سپاه پاسداران انقالب اسالمی 111300  15
 356 77 017 58 339 19 356 77 اداره کل امور مالیاتی اسدان البرز   110181 017 58 1 سداران انقالب اسالمیسپاه پا 111300  16
 234 187 425 140 809 46 234 187 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس  110158 425 140 1 سداد مشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی 111300  17
 815 4 611 3 204 1 815 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان زن ان  110168 611 3 1 سپاه پاسداران انقالب اسالمیسداد مشدرک  111300  18
 342 2 756 1 586 342 2 شمالیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 756 1 1 سداد مشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی 111300  19
 699 13 132 9 567 4 699 13 اداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان غربی  110155 132 9 1 اه پاسداران انقالب اسالمیسداد مشدرک سپ 111300  20
 936 51 952 38 984 12 936 51 اداره کل امور مالیاتی اسدان گیالن  110152 952 38 2 سداد مشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی 111300  21
 628 396 471 297 157 99 628 396 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 471 297 6 ت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایرانشرک 219800  22
23 

 های اجرایی مسدقر در مرکزدسدگاه
 146 13 027 8 119 5 146 13 ان اداره کل امور مالیاتی اسدان خوزسد 110157 027 8 4 شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران 219800

 069 133 794 99 275 33 069 133 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 794 99 2 شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران 219800 24
 653 3 730 2 923 653 3 چهار محال و بخدیاری  اداره کل امور مالیاتی اسدان  110169 730 2 1 شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران 219800 25
 583 437 146 583 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویر احمد   110170 437 1 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260  26
 343 1 007 1 336 343 1 ل امور مالیاتی شهر و اسدان تهراناداره ک 110174 007 1 1 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260  27
 989 742 247 989 اداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان رضوی 110160 742 1 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260  28
 782 143 837 107 945 35 782 143 ل امور مالیاتی شهر و اسدان تهراناداره ک 110174 837 107 14 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500  29
 354 11 516 8 838 2 354 11 اداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان رضوی  110160 516 8 2 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500  30
 542 43 600 32 942 10 542 43 اداره کل امور مالیاتی اسدان چهار محال و بخدیاری   110169 600 32 1 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500  31
 048 3 286 2 762 048 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان اصفهان  110161 286 2 1 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500  32
 872 6 154 5 718 1 872 6 اداره کل امور مالیاتی اسدان بوشهر  110173 154 5 1 رانشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ای 280500  33
 303 1 977 326 303 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان قزوین  110177 977 1 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500  34
 117 5 838 3 279 1 117 5 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس  110158 838 3 1 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500  35
 937 314 203 236 734 78 937 314 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران   110174 203 236 27 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 282300  36
 045 32 034 24 011 8 045 32 اداره کل امور مالیاتی اسدان مازندران  110153 034 24 3 توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورشرکت مادر تخصصی ساخت و  282300  37
 969 15 977 11 992 3 969 15 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان  110159 977 11 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور  282300  38
 348 1 011 1 337 348 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان سمنان   110171 011 1 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور  282300  39
 053 9 790 6 263 2 053 9 زگان اداره کل امور مالیاتی اسدان هرم 110162 790 6 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور  282300  40
 292 12 219 9 073 3 292 12 اداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان رضوی 110160 219 9 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور  282300  41
 175 6 631 4 544 1 175 6 اداره کل امور مالیاتی اسدان کردسدان  110164 631 4 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 282300  42
 578 10 934 7 644 2 578 10 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان   110166 934 7 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 282300  43
 802 601 201 802 اداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان غربی  110155 601 1 ای حمل و نقل کشورشرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناه 282300  44
 499 2 874 1 625 499 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس  110158 874 1 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 282300  45
 407 10 805 7 602 2 407 10 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 805 7 2 مدیریت منابع آب ایرانشرکت مادر تخصصی  219700  46
 884 73 413 55 471 18 884 73 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 413 55 2 مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی 123805  47
 529 251 647 188 882 62 529 251 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران   110174 647 188 10 نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 106000  48
 241 21 158 12 083 9 241 21 اداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان جنوبی  110180 158 12 1 نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 106000  49
 566 2 710 1 856 566 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان غربی  110155 710 1 1 نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 106000  50
 265 14 699 10 566 3 265 14 اداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان شرقی  110154 699 10 1 نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 106000  51
 583 5 187 4 396 1 583 5 اداره کل امور مالیاتی اسدان زن ان  110168 187 4 1 نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 106000  52
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 539 13 154 10 385 3 539 13 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان  110159 154 10 1 نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 106000  53
54 

 های اجرایی مسدقر در مرکزدگاهدس
 703 11 777 8 926 2 703 11 اداره کل امور مالیاتی اسدان گیالن  110152 777 8 1 وزارت اطالعات 102100

 261 196 65 261 اداره کل امور مالیاتی اسدان همدان  110165 196 1 وزارت ورزش و جوانان 128500 55
 923 005 4 441 004 3 482 001 1 923 005 4 اره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران  اد 110174 441 004 3 11 دولت - 56
 885 50 164 38 721 12 885 50 اداره کل امور مالیاتی اسدان سمنان   110171 164 38 1 دولت -  57
 159 64 95 373 مرکزی اداره کل امور مالیاتی اسدان 110151 64 2 اداره کل راه و شهرسازی اسدان مرکزی 153051  58
 466 350 116 466 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 525 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان مرکزی 153051 مرکزی 59
 324 4 243 3 081 1 324 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان خوزسدان 110157 243 3 1 ای مرکزیشرکت آب منطقه 294990  60
 388 33 041 25 347 8 388 33 اداره کل امور مالیاتی اسدان گیالن 110152 041 25 10 ای گیالنشرکت سهامی آب منطقه 218500  61
 248 2 686 1 562 248 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان مازندران 110153 686 1 1 ای گیالنشرکت سهامی آب منطقه 218500  62
 385 17 039 13 346 4 385 17 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 039 13 3 ای گیالنشرکت سهامی آب منطقه 218500  63
 520 1 140 1 380 520 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان گیالن 110152 140 1 1 سازمان ثبت احوال کشور 105500  64
 880 2 160 2 720 880 2 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 160 2 1 اداره کل راه و شهرسازی گیالن 153052 گیالن 65
 098 94 574 70 524 23 098 94 اداره کل امور مالیاتی اسدان گیالن 110152 574 70 4 اداره کل راه و شهرسازی گیالن 153052  67
 927 1 445 1 482 927 1 ره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهرانادا 110174 445 1 1 ای گیالنونقل جادهاداره کل راهداری و حمل 153952  68
 348 17 011 13 337 4 348 17 اداره کل امور مالیاتی اسدان گیالن 110152 011 13 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان گیالن 124600  69
 471 2 853 1 618 471 2 اداره کل امور مالیاتی شهر تهران 110174 853 1 1 ی اسدان گیالندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمان 124600  70
 212 47 409 35 803 11 212 47 اداره کل امور مالیاتی اسدان گیالن 110152 409 35 1 سازمان صنعت معدن ت ارت گیالن 155052  71
 170 89 877 66 293 22 170 89 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 877 66 4 ای مازندرانشرکت آب منطقه 219000  72
 365 8 273 6 092 2 365 8 اداره کل امور مالیاتی اسدان مازندران 110153 273 6 4 ای مازندرانشرکت آب منطقه 219000  73
 679 5 259 4 420 1 679 5 رضویخراسان اداره کل امور مالیاتی اسدان 110160 259 4 1 ای مازندرانشرکت آب منطقه 219000  74
 311 3 483 2 828 311 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان مازندران 110153 483 2 1 آب و فاضالب اسدان مازندران   218600  75
 882 6 162 5 720 1 882 6 مازندراناداره کل امور مالیاتی اسدان  110153 162 5 7 ای اسدان مازندراناداره کل راهداری وحمل ونقل جاده 153953  76
 645 13 234 10 411 3 645 13 اداره کل امور مالیاتی اسدان چهارمحال و بخدیاری 110169 234 10 2 ای اسدان مازندراناداره کل راهداری وحمل ونقل جاده 153953 مازندران 77
 464 348 116 464 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 348 1 ای اسدان مازندراناداره کل راهداری وحمل ونقل جاده 153953  78
 453 5 090 4 363 1 453 5 اداره کل امور مالیاتی اسدان مازندران 110153 090 4 1 ای اسدان مازندرانآموزش فنی و حرفه 112653  79
 053 14 540 10 513 3 053 14 مالیاتی اسدان مازندران اداره کل امور 110153 540 10 10 راه و شهرسازی اسدان مازندران 153053  80
 431 323 108 431 رضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110160 323 1 راه و شهرسازی اسدان مازندران 153053  81
 000 6 500 4 500 1 000 6 اداره کل امور مالیاتی اسدان سمنان 110171 500 4 1 راه و شهرسازی اسدان مازندران 153053  82
 105 13 829 9 276 3 105 13 اداره کل امور مالیاتی هرمزگان 110105 829 9 1 اسدانداری مازندران 105053  83
 198 59 682 44 516 14 562 65 شرقیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان 110154 682 44 4 شرقیای اسدان آذربای انشرکت آب منطقه 219500  84
 056 19 996 13 060 5 056 21 اداره کل امور مالیاتی تهران 110174 573 72 4 شرقیای اسدان آذربای انشرکت آب منطقه 219500  85
 994 863 131 994 رضویاداره کل امور مالیاتی خراسان 110160 863 1 شرقیای اسدان آذربای انشرکت آب منطقه 219500  86
 227 144 83 277 شرقیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان 110154 144 1 شرقیو فاضالب روسدایی اسدان آذربای انشرکت آب  291670  87
 900 180 675 135 225 45 900 180 سازی  سازمان خصوصی 267000 675 135 2 شرقیاداره کل آموزش و پرورش اسدان آذربای ان 127554  88
 729 19 788 14 941 4 729 19 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 788 14 3 شرقیاداره کل راه و شهرسازی اسدان آذربای ان 153054 شرقیآذربای ان 89
 636 454 182 636 شرقیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان 110154 454 1 شرقیاداره کل راه و شهرسازی اسدان آذربای ان 153054  90
 506 1 129 1 377 506 1 شرقیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان 110154 129 1 1 شرقیای آذربای اناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153954  91
 100 2 672 428 1 100 2 شرقیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان 110154 672 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 124200  92
 233 2 675 1 558 233 2 شرقیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان 110154 675 1 1 دانشگاه مراغه 116004  93
 045 8 032 6 013 2 045 8 غربیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان 110155 045 8 5 غربیای اسدان آذربای انشرکت سهامی آب منطقه 216000  94
 586 77 223 54 363 23 408 89 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 408 89 1 غربیای اسدان آذربای انکت سهامی آب منطقهشر 216000  95
 162 27 370 20 792 6 162 27 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 162 27 1 غربیای اسدان آذربای انشرکت سهامی آب منطقه 216000  96
 025 13 766 9 259 3 025 13 غربیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان 110155 025 13 4 غربیای اسدان آذربای انکل راهداری و حمل و نقل جادهاداره 153955  97
 632 3 723 2 909 632 3 غربیدان آذربای اناداره کل امور مالیاتی اس 110155 632 3 1 کل دامپزشکی اسدان آذربای ان غربیاداره 135555 آذربای ان غربی 98
 705 41 265 31 440 10 705 41 غربیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان 110155 705 41 10 غربیکل راه و شهرسازی اسدان آذربای اناداره 153055  99
 125 93 32 125 داره کل امور مالیاتی اسدان تهرانا 110174 125 1 غربیکل راه و شهرسازی اسدان آذربای اناداره 153055  100
 066 1 799 267 066 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 066 1 1 غربیکل راه و شهرسازی اسدان آذربای اناداره 153055  101
 152 2 614 1 538 152 2 غربیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان 110155 152 2 1 غربیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی اسدان آذربای ان 125100  102
 411 8 017 6 394 2 411 8 غربیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان 110155 411 8 2 غربیکل جهادکشاورزی اسدان آذربای اناداره 151055  103
 398 28 806 19 592 8 398 28 غربیکل امور مالیاتی اسدان آذربای اناداره 110155 398 28 1 غربین آذربای انکل صنعت  معدن و ت ارت اسدااداره 155055  104
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 201 8 151 6 050 2 201 8 ا اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 151 6 2 ای کرمانشاهشرکت آب منطقه 212500  105
 900 1 425 1 475 900 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمانشاه 110156 425 1 3 ای کرمانشاهشرکت آب منطقه 212500  106
 907 2 180 2 727 907 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمانشاه 110156 180 2 5 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان کرمانشاه 291850  107
 193 4 145 3 048 1 193 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمانشاه 110156 145 3 4 ای اسدان کرمانشاهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153956 کرمانشاه 108
 537 403 134 537 امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 403 1 ای اسدان کرمانشاهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153956  109
 79 59 20 79 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمانشاه 110156 59 1 انشاهاداره کل شیالت اسدان کرم 151256  110
 585 439 146 585 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمانشاه 110156 439 2 شرکت توسعه گردشگری  اسدان کرمانشاه 29526056  111
 217 1 913 304 217 1 امور مالیاتی اسدان کرمانشاهاداره کل  110156 913 2 اداره کل ورزش و جوانان اسدان کرمانشاه 128556  112
 185 13 098 8 087 5 185 13 اداره کل امور مالیاتی خوزسدان 110157 797 10 5 شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزسدان 214500  113
 471 17 102 13 369 4 471 17 غربیربای اناداره کل امور مالیاتی آذ 110155 469 17 1 شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزسدان 214500  114
 725 544 181 725 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 110170 725 1 شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزسدان 214500  115
 687 24 515 18 172 6 687 24 اداره کل امور مالیاتی تهران 110174 687 24 3 شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزسدان 214500  116
 955 23 546 17 409 6 955 23 اداره کل امور مالیاتی خوزسدان 110157 395 23 4 شرکت آب و فاضالب روسدایی خوزسدان 291760  117
 765 7 993 4 772 2 765 7 اداره کل امور مالیاتی اسدان خوزسدان 110157 658 6 4 اداره کل راه و شهرسازی اسدان خوزسدان 153057  118
 558 418 140 558 امور کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 558 2 اداره کل راه و شهرسازی اسدان خوزسدان 153057 خوزسدان 119
 679 2 009 2 670 679 2 اداره کل امور مالیاتی خوزسدان 110157 679 2 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 124500  120
 122 3 341 2 781 122 3 غربیاداره کل امور مالیاتی آذربای ان 110155 121 3 1 ای خوزسداناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 282457  121
 317 4 238 3 079 1 317 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 317 4 1 سازمان جهادکشاورزی اسدان خوزسدان 151057  122
 651 488 163 651 اداره کل امور مالیاتی خوزسدان 110157 651 2 سازمان جهادکشاورزی اسدان خوزسدان 151057  123
 770 502 168 670 اداره کل امور مالیاتی خوزسدان 110157 669 1 اداره کل ورزش و جوانان اسدان خوزسدان 128557  124
 354 2 765 1 589 2354 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 8757 2 ای فارسشرکت سهامی آب منطقه 210500  125
 310 151 281 113 029 38 399 151 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 021 194 7 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان فارس 291800  126
 949 712 237 949 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 110170 649 1 1 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان فارس 291800  127
 398 70 626 52 772 17 398 70 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 722 214 14 ای اسدان فارساداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153958  128
 419 4 314 3 105 1 4419 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 110170 123 9 1 اسدان فارسای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153958  129
 285 5 791 3 494 1 5285 اداره کل امور مالیاتی اسدان خوزسدان 110157 386 16 1 ای اسدان فارساداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153958  130
 266 199 67 266 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 234 1 نابع طبیعی و آبخیزداری اسدان فارساداره کل م 139058  131
132 

 
 597 59 698 44 899 14 597 59 سازمان خصوصی سازی کشور 267000 698 44 2 اداره کل آموزش و پرورش اسدان فارس 127558

 257 90 960 66 297 23 123 93 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 506 640 21 اداره کل راه و شهرسازی فارس 153058  133
 798 16 598 12 200 4 16798 اداره کل امور مالیاتی اسدان اصفهان 110161 231 77 1 اداره کل راه و شهرسازی فارس 153058 فارس 134
 515 21 136 16 379 5 515 21 ره کل امور مالیاتی اسدان یزدادا 110172 843 35 1 اداره کل راه و شهرسازی فارس 153058  135
 153 56 114 42 039 14 153 56 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 283 148 1 اداره کل راه و شهرسازی فارس 153058  136
 724 27 256 23 468 4 724 27 اتی اسدان فارساداره کل امور مالی 110158 520 993 11 اداره کل راه و شهرسازی الرسدان 153011  137
 203 152 51 203 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 666 1 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی وگردشگری اسدان فارس 113758  138
 878 129 327 97 551 32 878 129 مور مالیاتی اسدان فارساداره کل ا 110158 204 183 6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی فارس 124000  139
 347 3 510 2 837 347 3 اداره کل امور امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 521 25 1 اداره کل بهزیسدی اسدان فارس 131558  140
 965 635 330 035 1 تی اسدان فارساداره کل امور مالیا 110158 261 1 3 اداره کل جهادکشاورزی اسدان فارس 151058  141
 546 7 658 5 888 1 546 7 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 440 22 7 اداره کل ورزش و جوانان فارس 128558  142
 049 27 287 20 762 6 049 27 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان 110159 450 32 1 اداره کل ورزش و جوانان فارس 128558  143
 939 1 454 1 485 939 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان 110159 454 1 4 اداره کل راه و شهرسازی جنوب اسدان کرمان 153012  144
 431 323 108 431 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 431 1 اداره کل راه و شهرسازی جنوب اسدان کرمان 153012  145
 539 13 154 10 385 3 539 13 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان 110159 154 10 5 اداره کل راه و شهرسازی اسدان کرمان 153059  146
 775 7 831 5 944 1 775 7 اداره کل امور مالیاتی اسدان سیسدان و بلوچسدان 110163 831 5 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان کرمان 153059  147
 123 1 842 281 123 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان 110159 842 1 اداره کل فرهن  و ارشاد اسدان کرمان 114059 کرمان 148
 299 1 974 325 299 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان 110159 974 2 ای اسدان کرماناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153959  149
150 

 
 785 785 0 785 اداره کل امور مالیاتی اسدان مازندران 110153 785 1 ای اسدان کرماناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153959

 603 452 151 603 رضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110160 452 1 ای اسدان کرماناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153959  151
 920 5 440 4 480 1 920 5 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان 110159 440 4 1 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی گردشگری اسدان کرمان 113759  152
 659 2 994 1 665 659 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان 110159 994 1 1 بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی رفسدن ان 124701  153



 

 قسمت دوم( -139)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(        (1جدول شماره )

 دستگاه اجرايي /  رديف
 نام استان

 شماره
 تعداد  عنوان دستگاه بدهکار بندیطبقه

 متقاضي
 مبلغ مطالبات
 قطعي معوق

 شماره 
 مبلغ نام دستگاه طلبکار بندیطبقه

 بدهي قطعي  
 نحوه تسويه 

 جمع اسناد تسويه خزانه ( نقد25%بیست و پنج درصد )
 275 3 456 2 819 275 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان 110159 456 2 1 آموزش -دانشگاه علوم پزشکی رفسدن ان 124703  154
 292 219 73 292 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان 110159 219 1 دانشگاه علوم پزشکی و درمانی بم 124707  155
 822 259 867 194 955 64 822 259 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 822 259 4 خدمات بهداشدی درمانی کرمان دانشگاه علوم پزشکی و 124700 کرمان 156
 796 5 337 4 459 1 836 5 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان 110159 914 4 1 اداره کل جهادکشاورزی اسدان کرمان 151059  157
 418 5 063 4 355 1 418 5 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 418 5 2 شاورزی جنوب کرماناداره کل جهادک 151010  158
 508 10 865 7 643 2 943 11 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 889 122 12 رضویای خراسانشرکت آب منطقه 211500  159
 486 20 364 15 122 5 486 20 کل امور مالیاتی اسدان فارساداره  110158 364 15 2 ضویرای خراسانشرکت آب منطقه 211500  160
 020 1 765 255 020 1 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 420 99 1 شرکت آب و فاضالب مشهد 216200  161
 228 171 57 228 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 043 7 1 رضویشرکت آب و فاضالب خراسان 217300  162
 596 7 565 5 031 2 276 8 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 892 5 12 رضویآب و فاضالب روسدایی خراسان 291750  163
 012 1 759 253 012 1 جنوبیکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110180 441 18 1 رضویای اسدان خراساناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153960  164
 514 17 688 12 826 4 515 17 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 541 44 7 رضویای اسدان خراساناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153960  165
 316 13 987 9 329 3 316 13 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 316 13 2 رضویدان خراسانکل امور مالیاتی اساداره  110160  166
 035 50 424 37 611 12 035 50 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 423 37 18 رضویاداره کل راه و شهرسازی اسدان خراسان 153060  167
 640 16 480 12 160 4 640 16 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 480 12 4 رضویاداره کل راه و شهرسازی اسدان خراسان 153060 رضویخراسان 168
 568 1 176 1 392 568 1 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 176 1 1 رضویاسدانداری خراسان 105060  169
 175 9 776 6 399 2 175 9 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 776 6 2 رضویاداره کل دادگسدری اسدان خراسان 108160  170
 565 4 423 3 142 1 565 4 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 477 3 2 دانشگاه صنعدی قوچان 115505  171
 764 87 823 65 941 21 764 87 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 739 66 15 پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی مشهددانشگاه علوم  124100  172
 192 15 394 11 798 3 192 15 کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهراناداره  110174 500 11 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی مشهد 124100  173
 259 2 694 1 565 259 2 غربیکل امور مالیاتی اسدان آذربای اناداره  110155 800 1 1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی مشهد 124100  174
 644 483 161 644 رضویسانکل امور مالیاتی اسدان خرااداره  110160 483 1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی سبزوار 124105  175
 160 20 120 15 040 5 160 20 رضویکل امور مالیاتی اسدان خراساناداره  110160 085 18 2 پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی تربت حیدریهدانشگاه علوم  124102  176
 120 14 589 10 531 3 120 14 رضویاسدان خراسان کل امور مالیاتیاداره  110160 745 14 11 شرکت عمران شهرجدید بینالود 285220  177
 583 2 719 1 864 583 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان اصفهان   110161 583 2 1 شرکت آب و فاضالب کاشان  216750  178
 031 6 637 3 394 2 031 6 رضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110160 031 6 1 شرکت آب و فاضالب کاشان  216750  179
 167 12 420 8 747 3 167 12 اداره کل امور مالیاتی اسدان اصفهان   110161 167 12 3 ای اسدان اصفهاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153961  180
 402 893 052 670 350 223 402 893 و اسدان تهران اداره کل امور مالیاتی شهر 110174 402 893 4 اداره کل آموزش و پرورش اسدان اصفهان 127561 اصفهان 181
 572 3 274 2 298 1 572 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان اصفهان   110161 572 3 3 اداره کل راه و شهرسازی اسدان اصفهان   153061  182
 871 653 218 871 ی اسدان هرمزگاناداره کل امور مالیات 110162 871 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان اصفهان   153061  183
 285 8 735 5 550 2 285 8 اداره کل امور مالیاتی اسدان اصفهان   110161 285 8 1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی اصفهان 124406  184
 587 28 890 20 697 7 587 28 ی اسدان اصفهان  اداره کل امور مالیات 110162 587 28 3 ای اسدان اصفهان  شرکت سهامی آب منطقه 211000  185
 000 10 500 7 500 2 000 10 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 000 10 1 ای هرمزگانشرکت آب منطقه 214000  186
 572 66 929 49 643 16 572 66 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس  110158 572 66 1 ای هرمزگانشرکت آب منطقه 214000  187
 313 4 235 3 078 1 313 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان هرمزگان  110162 313 4 3 ای هرمزگانشرکت آب منطقه 214000  188
 434 15 576 11 858 3 434 15 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 434 15 2 شرکت آب و فاضالب اسدان هرمزگان 218200  189
190 

 
 668 501 167 668 اداره کل امور مالیاتی اسدان اردبیل  110175 668 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان هرمزگان 153062

 026 5 770 3 256 1 026 5 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 026 5 3 اداره کل راه و شهرسازی اسدان هرمزگان 153062  191
 964 723 241 964 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان  110159 964 2 اداره کل راه و شهرسازی اسدان هرمزگان 153062  192
 890 149 418 112 472 37 890 149 اداره کل امور مالیاتی اسدان هرمزگان  110162 890 149 19 اداره کل راه و شهرسازی اسدان هرمزگان 153062 هرمزگان 193
 703 2 027 2 676 703 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان هرمزگان  110162 702 2 1 ای اسدان هرمزگاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153962  194
 073 2 555 1 518 073 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمان  110159 073 2 1 ای اسدان هرمزگاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153962  195
 518 2 889 1 629 518 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان هرمزگان  110162 518 2 2 اداره کل اموراقدصادی و دارایی اسدان هرمزگان 110062  196
 605 2 954 1 651 605 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان هرمزگان  110162 605 2 1 اداره کل بهزیسدی اسدان هرمزگان 131562  197
 604 453 151 604 اداره کل امور مالیاتی اسدان هرمزگان  110162 604 7 اداره کل فرهن  . ارشاد اسالمی اسدان هرمزگان 114062  198
 485 22 864 16 621 5 485 22 اداره کل امور مالیاتی اسدان هرمزگان  110162 485 22 4 اسدانداری هرمزگان 105062  199
 490 1 118 1 372 490 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان هرمزگان  110162 490 1 1 سازمان جهادکشاورزی اسدان هرمزگان 151062  200
 548 2 911 1 637 548 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان هرمزگان  110162 548 2 5 اداره کل ورزش و جوانان اسدان هرمزگان 128562  201
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 040 4 424 2 616 1 040 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان خوزسدان 110157 424 2 2 ای اسدان سیسدان و بلوچسدانهشرکت آب منطق 213500  202
 666 106 000 80 666 26 666 106 اداره کل امور مالیاتی اسدان همدان 110165 000 80 1 ای اسدان سیسدان و بلوچسدانشرکت آب منطقه 213500  203
 773 6 080 5 693 1 773 6 رضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110160 080 5 1 ای اسدان سیسدان و بلوچسدانآب منطقهشرکت  213500  204
 632 2 974 1 658 632 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 974 1 1 ای اسدان سیسدان و بلوچسدانشرکت آب منطقه 213500  205
 300 40 225 30 075 10 300 40 رضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110160 225 30 1 آب و فاضالب اسدان سیسدان و بلوچسدان شرکت 217800  206
 004 4 003 3 001 1 004 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 003 3 1 آب و فاضالب روسدایی اسدان سیسدان و بلوچسدان  291790 سیسدان و بلوچسدان 207
 672 9 253 7 419 2 672 9 اداره کل امور مالیاتی اسدان سیسدان و بلوچسدان 110163 253 7 3 اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر 153163  208
 523 9 142 7 381 2 523 9 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 142 7 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان سیسدان و بلوچسدان 153063  209
 284 4 213 3 071 1 284 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان سیسدان و بلوچسدان 110163 213 3 1 اداره کل راهداری اسدان سیسدان و بلوچسدان  153963  210
 673 3 755 2 918 673 3 تهران اداره کل امور مالیاتی اسدان 110174 755 2 1 اداره کل راهداری اسدان سیسدان و بلوچسدان  153963  211
 765 9 324 7 441 2 765 9 اداره کل امور مالیاتی اسدان سیسدان و بلوچسدان 110163 324 7 1 اداره کل هواشناسی اسدان سیسدان و بلوچسدان 110163  212
 305 30 729 22 576 7 305 30 یاتی اسدان سیسدان و بلوچسداناداره کل امور مال 110163 729 22 1 اداره کل ورزش و جوانان سیسدان و بلوچسدان 400163  213
 920 8 690 6 230 2 920 8 اداره کل امور مالیاتی اسدان کردسدان 110164 691 6 4 ای کردسدانشرکت سهامی آب منطقه 295030  214
 400 35 551 26 849 8 400 35 اداره کل امور مالیاتی اسدان کردسدان 110164 675 95 23 ای اسدان کردسداناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153964  215
 653 498 155 653 اداره کل امور مالیاتی اسدان کرمانشاه  110156 498 1 ای اسدان کردسداناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153964  216
 787 75 838 56 949 18 787 75 اداره کل امور مالیاتی اسدان کردسدان 110164 977 77 38 اداره کل راه و شهرسازی اسدان کردسدان 153064  217
 256 195 61 256 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 195 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان کردسدان 153064 کردسدان 218
 167 7 461 5 706 1 167 7 ره کل امور مالیاتی اسدان لرسدانادا 110166 461 5 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان کردسدان 153064  219
 829 2 122 2 707 829 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان کردسدان 110164 122 2 3 اداره کل نوسازی توسعه و ت هیزمدارس اسدان کردسدان 127664  220
 624 2 968 1 656 624 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان کردسدان 110164 714 7 2 اداره کل ورزش و جوانان اسدان کردسدان 128564  221
 247 185 62 247 اداره کل امور مالیاتی اسدان کردسدان 110164 185 1 شهرداری سروآباد 401264  222
 496 372 124 496 اداره کل امور مالیاتی اسدان همدان 110165 496 1 ای همدانشرکت سهامی آب منطقه 295040  223
 364 1 023 1 341 364 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان همدان 110165 364 1 4 شرکت آب و فاضالب  اسدان همدان 218800  224
 419 2 814 1 605 419 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان همدان 110165 419 2 5 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان همدان 291930  225
 883 14 241 11 642 3 883 14 اداره کل امور مالیاتی اسدان همدان 110165 883 14 9 راه و شهرسازی اسدان همدان اداره کل 153065  226
 075 3 309 2 766 075 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 075 3 3 اداره کل راه و شهرسازی اسدان همدان 153065 همدان 227
 816 612 204 816 اداره کل امور مالیاتی اسدان کردسدان 110164 816 1 شهرسازی اسدان همداناداره کل راه و  153065  228
 828 2 121 2 707 828 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان همدان 110165 828 2 2 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 153965  229
 470 353 117 470 اداره کل امور مالیاتی اسدان همدان 110165 470 3 گردشگری اسدان همداناداره کل میراث فرهنگی   صنایع دسدی و  113765  230
 155 4 116 3 039 1 155 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان همدان 110165 155 4 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی همدان 123900  231
 124 93 31 124 اداره کل امور مالیاتی اسدان همدان 110165 124 1 همدان اداره کل جهادکشاورزی اسدان 151065  232
 510 3 633 2 877 510 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان همدان 110165 510 3 4 اداره کل ورزش وجوانان اسدان همدان 128565  233
 122 2 593 1 529 122 2 اتی اسدان لرسداناداره کل امور مالی 110166 948 2 5 ای لرسدانشرکت آب منطقه 294920  234
 909 10 182 8 727 2 909 10 اداره کل امور مالیاتی اسدان خوزسدان 110166 029 53 2 ای لرسدانشرکت آب منطقه 294920  235
 226 170 56 226 اداره کل امور مالیاتی اسدان چهارمحال و بخدیاری 110038 226 1 ای لرسدانشرکت آب منطقه 294920  236
 910 27 933 20 977 6 910 27 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 933 20 1 ای لرسدانشرکت آب منطقه 294920  237
 356 52 255 39 101 13 356 52 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 186 105 29 شرکت آب و فاضالب اسدان لرسدان 218100  238
239 

 
 501 9 126 7 375 2 501 9 اداره کل امور مالیاتی اسدان اصفهان 110161 020 13 2 شرکت آب و فاضالب اسدان لرسدان 218100

 549 6 913 4 636 1 549 6 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 549 6 12 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان لرسدان 291890  240
 112 1 835 277 112 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 112 1 2 و فاضالب بروجرد شرکت آب 219470  241
 799 39 849 29 950 9 799 39 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110066 849 29 1 ای اسدان لرسداناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 282466 لرسدان 242
 322 6 996 4 326 1 322 6 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 996 4 5 ای اسدان لرسداناهداری و حمل و نقل جادهاداره کل ر 282466  243
 728 546 182 728 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 546 3 اداره کل امور عشایر اسدان لرسدان 149666  244
 000 2 000 1 000 1 000 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 000 1 1 دی و دارایی اسدان لرسداناداره کل امور اقدصا 218100  245
 459 344 115 459 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 459 1 اداره کل تعاون  کار و رفاه اجدماعی اسدان لرسدان 154066  246
 908 29 885 28 023 1 154 46 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 040 34 25 ازی اسدان لرسداناداره کل راه و شهرس 153066  247
 487 16 998 8 489 7 443 37 اداره کل امور مالیاتی اسدان کردسدان 110164 750 43 2 اداره کل راه و شهرسازی اسدان لرسدان 153066  248
 744 144 148 121 596 23 744 144 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 744 144 5 زی اسدان لرسداناداره کل راه و شهرسا 153066  249
250 

 
 194 145 49 194 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 194 1 اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیدی اسدان لرسدان   108266
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 948 711 237 948 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 948 1 سداناسدانداری لر 105066  251
 425 88 428 63 997 24 425 88 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 362 114 1 دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی 127460  252
 739 79 725 59 014 20 739 79 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 729 106 5 سدان لرسداندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی ا 124410 لرسدان 253
 907 14 940 10 967 3 907 14 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 692 141 33 اداره کل جهادکشاورزی اسدان لرسدان 151066  254
 53 40 13 53 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 55 1 ن لرسداناداره کل صدا و سیما اسدا 283566  255
 027 5 770 3 257 1 027 5 اداره کل امور مالیاتی اسدان اصفهان 110161 770 3 1 شرکت آب و فاضالب اسدان ایالم   218900  256
 200 2 650 1 550 200 2 مالیاتی اسدان ایالماداره کل امور  110167 650 1 2 شرکت آب و فاضالب اسدان ایالم 218900  257
 922 23 942 17 980 5 922 23 اداره کل امور مالیاتی اسدان ایالم 110167 942 17 8 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان ایالم 291710  258
 301 226 75 301 ن ایالماداره کل امور مالیاتی اسدا 110167 226 1 اداره کل آموزش و پرورش اسدان ایالم 127567  259
 480 58 860 43 620 14 480 58 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 860 43 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان ایالم 153067 ایالم 260
 336 2 752 1 584 336 2 اناداره کل امور مالیاتی اسدان کردسد 110164 752 1 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان ایالم 153067  261
 421 57 001 43 420 14 421 57 اداره کل امور مالیاتی اسدان ایالم 110167 001 43 6 اداره کل راه و شهرسازی اسدان ایالم 153067  262
 949 2 212 2 737 949 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان ایالم 110167 212 2 2 ای اسدان ایالمشرکت آب منطقه 295020  263
 839 74 129 56 710 18 839 74 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 129 56 1 ای اسدان ایالمشرکت آب منطقه 295020  264
 748 561 187 748 اداره کل امور مالیاتی اسدان ایالم 110167 561 2 اداره کل امور عشایری اسدان ایالم 149667  265
 761 61 320 46 441 15 761 61 اداره کل امور مالیاتی اسدان اسدان تهران 110174 320 46 12 ای زن انشرکت آب منطقه 219900  266
 166 3 374 2 792 166 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان اسدان زن ان 110168 374 2 3 ای زن انشرکت آب منطقه 219900  267
 361 17 021 13 340 4 361 17 اداره کل امور مالیاتی اسدان اسدان قزوین 110177 021 13 1 ای زن انشرکت آب منطقه 219900  268
 316 237 79 316 اداره کل امور مالیاتی اسدان اسدان گیالن 110152 237 1 ای زن انشرکت آب منطقه 219900  269
 140 12 105 9 035 3 140 12 مالیاتی اسدان اسدان تهران اداره کل امور 110174 105 9 2 شرگت آب فاضالب اسدان زن ان 219100  270
 979 8 734 6 245 2 979 8 اداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ان شرقی 110154 734 6 1 شرگت آب فاضالب اسدان زن ان 219100 زن ان 271
 394 14 796 10 598 3 394 14 اداره کل امور مالیاتی اسدان اسدان زن ان 110168 796 10 9 ای اسدان زن اناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153968  272
 769 577 192 769 اداره کل امور مالیاتی اسدان اسدان قزوین 110177 577 1 ای اسدان زن اناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153968  273
 586 1 189 1 397 586 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان اسدان زن ان 110168 189 1 3 اداره کل راه و شهرسازی اسدان زن ان 153068  274
 984 6 238 5 746 1 984 6 اداره کل امور مالیاتی اسدان اسدان تهران 110174 238 5 2 اداره کل راه و شهرسازی اسدان زن ان 153068  275
 791 7 843 5 948 1 791 7 لیاتی اسدان اسدان زن اناداره کل امور ما 110168 843 5 1 اسدانداری زن ان 105068  276
 032 10 524 7 508 2 032 10 اداره کل امور مالیاتی اسدان اسدان زن ان 110168 524 7 1 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه اسدان زن ان 126900  277
 787 3 840 2 947 787 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان اسدان تهران 110174 840 2 1 دانشگاه  تحصیالت تکمیلی علوم پایه اسدان زن ان 126900  278
 191 16 473 10 718 5 549 25 اداره کل امور مالیاتی اسدان چهارمحال و بخدیاری 110169 313 23 1 ای اسدان چهارمحال و بخدیاریشرکت آب منطقه 295000  279
 692 1 269 1 423 692 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان اصفهان 110161 692 1 2 و بخدیاری ای اسدان چهارمحالشرکت آب منطقه 295000  280
 775 4 582 3 193 1 775 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 775 4 3 ای اسدان چهارمحال و بخدیاریشرکت آب منطقه 295000  281
 289 217 72 289 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 110170 289 1 و بخدیاریای اسدان چهارمحال شرکت آب منطقه 295000  282
 741 1 306 1 435 741 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان قزوین 110177 741 1 1 ای اسدان چهارمحال و بخدیاریشرکت آب منطقه 295000  283
 397 287 110 523 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان چهارمحال و بخدیاری 110169 397 1 ای اسدان چهارمحال و بخدیاریری و حمل و نقل جادهاداره کل راهدا 153969 چهارمحل و بخدیاری 284
 985 739 246 985 اداره کل امور مالیاتی اسدان چهارمحال و بخدیاری 110169 985 1 اداره کل بازرسی اسدان چهارمحال و بخدیاری 108369  285
 462 3 605 2 857 464 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان چهارمحال و بخدیاری 110169 464 3 5 اداره کل راه و شهرسازی اسدان چهارمحال و بخدیاری 153069  286
 165 1 874 291 165 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان خوزسدان 110157 165 1 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان چهارمحال و بخدیاری 153069  287
 957 719 238 957 اداره کل امور مالیاتی اسدان چهارمحال و بخدیاری 110169 955 1 اداره کل نوسازی  توسعه و ت هیز مدارس اسدان چهارمحال و بخدیاری 127669  288
 568 2 822 1 746 770 2 ر مالیاتی اسدان چهارمحال و بخدیاریاداره کل امو 110169 568 2 3 سازمان جهادکشاورزی اسدان چهارمحال و بخدیاری 151069  289
 801 8 601 6 200 2 8801 اداره کل امور مالیاتی اسدان خوزسدان 110157 801 8 2 ای اسدان کهگیلویه و بویراحمدشرکت آب منطقه 294950  290
 53 40 13 53 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 110170 53 1 ای اسدان کهگیلویه و بویراحمدشرکت آب منطقه 294950  291
 167 66 625 49 542 16 66167 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 167 66 1 ای اسدان کهگیلویه و بویراحمدشرکت آب منطقه 294950  292
 391 4 293 3 098 1 391 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان اصفهان 110161 391 4 1 شرکت آب و فاضالب اسدان کهگیلویه و بویراحمد 219200  293
 647 4 485 3 162 1 647 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 110170 647 4 8 شرکت آب و فاضالب اسدان کهگیلویه و بویراحمد 219200  294
 614 6 961 4 653 1 614 6 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 110170 614 6 5 ای اسدان کهگیلویه و بویراحمدنقل جادهاداره کل راهداری و حمل و  153970  295
 903 677 226 903 سدان البرزاداره کل امور مالیاتی ا 110181 903 1 ای اسدان کهگیلویه و بویراحمداداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153970 کهگیلویه و بویراحمد 296
 152 44 115 33 037 11 152 44 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 110170 152 44 15 اداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیلویه و بویر احمد 153070  297
 712 47 784 35 928 11 712 47 اداره کل امور مالیاتی اسدان شهر و اسدان تهران 110174 712 47 3 اداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیلویه و بویر احمد 153070  298
 433 7 575 5 858 1 433 7 اداره کل امور مالیاتی اسدان البرز 110181 433 7 2 اداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیلویه و بویر احمد 153070  299
 972 729 243 972 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 110170 972 1 هیز مدارس اسدان کهگیلویه و بویراحمداداره کل نوسازی  توسعه و ت  127670  300
 678 2 009 2 669 678 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 110170 678 2 2 اداره کل جهادکشاورزی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 151070  301
 464 348 116 464 اداره کل امور مالیاتی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 110170 464 1 شدرکت شدهرکهای صدنعدی اسددان کهگیلویه و بویراحمد 257220  302
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 269 24 712 17 557 6 588 25 اداره کل امور مالیاتی اسدان سمنان 110171 385 25 7 اداره کل راه و شهرسازی شرق اسدان )شاهرود( 1/153071  303
304 

 سمنان
 728 546 182 729 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 547 1 اداره کل راه و شهرسازی شرق اسدان )شاهرود( 1/153071

 337 253 84 337 اداره کل امور مالیاتی اسدان یزد 110172 337 1 اداره کل راه و شهرسازی شرق اسدان )شاهرود( 1/153071 305
 757 568 189 757 اداره کل امور مالیاتی اسدان سمنان 110171 763 3 1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی سمنان 125701  306
 237 28 171 21 066 7 263 28 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 171 21 1 ای یزدشرکت آب منطقه 219600  307
 861 7 895 5 966 1 861 7 اداره کل امور مالیاتی اسدان یزد 110172 895 5 1 و پرورش اسدان یزد داره کل آموزشا 127572  308
 288 70 716 52 572 17 288 70 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110100 716 52 1 و پرورش اسدان یزد اداره کل آموزش 127572  309
 556 5 022 4 534 1 556 5 اداره کل امور مالیاتی اسدان یزد 110172 022 4 3 کل راه و شهرسازی اسدان یزد اداره 153072 یزد 310
 822 8 617 6 205 2 822 8 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110100 617 6 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان یزد 153072  311
 977 732 245 977 اداره کل امور مالیاتی اسدان یزد 110172 732 1 ای اسدان یزدونقل جادهحملاداره کل راهداری و  153972  312
 275 1 956 319 275 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان یزد 110172 956 1 دانشگاه یزد 119600  313
 752 498 254 013 1 تی اسدان یزداداره کل امور مالیا 110172 498 1 اداره کل ورزش و جوانان اسدان یزد 128572  314
 488 2 866 1 622 488 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان شهر و اسدان تهران 110174 489 2 2 ای بوشهرشرکت آب منطقه 295010  315
 023 4 017 3 006 1 023 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان بوشهر 110173 023 4 1 ای بوشهرشرکت آب منطقه 295010  316
 668 1 251 1 417 668 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان چهارمحال بخدیاری 110169 251 1 3 ای اسدان بوشهرونقل جادهاداره کل راهداری و حمل 153973 بوشهر 317
 920 25 440 19 480 6 920 25 اداره کل امور مالیاتی اسدان بوشهر 110173 920 25 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان بوشهر 153073  318
 929 12 984 2 995 979 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 978 3 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان بوشهر   153073  319
 771 16 518 12 172 4 690 16 اداره کل امور مالیاتی اسدان بوشهر 110173 689 16 3 ورزش و جوانان اسدان بوشهر 128573  320
 087 236 065 177 022 59 087 236 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 087 236 1 اداره کل آموزش وپرورش شهرسدانهای اسدان تهران 2/127574  321
 533 080 1 400 810 133 270 533 080 1 سازیسازمان خصوصی 267000 533 080 1 4 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 127574/1  322
 969 727 242 969 اداره کل امور مالیاتی اسدان قزوین 110513 969 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان تهران 153074  323
 530 3 648 2 882 530 3 اداره کل امور مالیاتی اسدان سیسدان و بلوچسدان 110202 530 3 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان تهران 153074 تهران 324
 849 1 387 1 462 849 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان تهران 153074 849 1 2 اداره کل راه و شهرسازی اسدان تهران 153074  325
 699 7 774 5 925 1 699 7 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 699 7 2 ای اسدان تهراناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153974  326
 792 330 094 248 698 82 792 330 اداره کل امور مالیاتی شهر و اسدان تهران 110174 792 330 2 بهداشت ودرمان-دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشدی درمانی تهران  123700  327
 851 1 389 1 462 851 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان اردبیل 110175 036 7 1 ای اردبیل شرکت آب منطقه 295060  328
 938 7 824 5 114 2 199 10 اداره کل امور مالیاتی اسدان اردبیل 110175 061 115 7 اداره کل راه و شهرسازی اسدان اردبیل   153075  329
 850 1 387 1 463 850 1 نشرقیاداره کل امور مالیاتی اسدان آذربای ا 110154 25.644 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان اردبیل 153075 اردبیل 330
 209 2 646 1 563 250 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان اردبیل 110175 900 3 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی اردبیل 125800  331
 035 36 026 27 009 9 035 36 راناداره کل امور مالیاتی اسدان ته 110174 035 36 2 اداره کل راه و شهرسازی اسدان قزوین 153077  332
 565 1 174 1 391 565 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان قزوین 110177 032 3 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان قزوین 153077  333
 387 1 040 1 347 387 1 اداره کل راه و شهرسازی قزوین 153077 387 1 2 اداره کل راه و شهرسازی اسدان قزوین 153077  334
 392 294 98 392 اداره کل امور مالیاتی اسدان قزوین 110177 392 1 ای اسدان قزویناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153977  335
 325 244 81 325 اداره کل امور مالیاتی اسدان یزد 110172 325 1 ای اسدان قزویناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153977 قزوین 336
 761 2 071 2 690 761 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان قزوین 110177 761 2 1 اداره کل جهادکشاورزی اسدان قزوین 151077  337
 396 297 99 396 اداره کل امور مالیاتی اسدان قزوین 110177 396 1 ای قزوینشرکت آب منطقه 294960  338
 319 239 80 319 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 319 1 ای قزوینشرکت آب منطقه 294960  339
 056 1 792 264 056 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 056 1 1 ای قزوینشرکت آب منطقه 294960  340
 913 9 208 7 705 2 913 9 اداره کل امور مالیاتی اسدان خوزسدان 110157 208 7 1 ای گلسدانشرکت آب منطقه 295050  341
 240 2 680 1 560 240 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 832 1 1 ای گلسدانشرکت آب منطقه 295050  342
 787 589 198 787 اداره کل امور مالیاتی اسدان گلسدان 110178 787 1 ای اسدان گلسداناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153978 گلسدان 343
 222 110 112 222 اداره کل امور مالیاتی اسدان گلسدان 110178 222 1 ای اسدان گلسداناداره کل آموزش فنی و حرفه 112678  344
 76 41 35 76 اداره کل امور مالیاتی اسدان گلسدان 110178 76 1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی اسدان گلسدان 124920  345
 438 1 006 1 432 638 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان گلسدان 110178 638 1 2 اداره کل ورزش و جوانان اسدان گلسدان 128578  346
 592 2 754 1 838 592 2 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 754 1 2 شمالیای خراسانشرکت آب منطقه 294930  347
 884 1 413 1 471 884 1 شمالیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 413 1 2 شمالیای خراسانشرکت آب منطقه 294930  348
 096 15 503 11 593 3 096 15 رضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110160 503 11 4 شمالیای خراسانشرکت آب منطقه 294930 شمالیخراسان 349
 698 1 159 1 539 853 1 شمالیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 889 1 2 شمالیفاضالب اسدان خراسانشرکت آب و  294880  350
 108 2 581 1 527 108 2 رضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110160 108 2 1 شمالیشرکت آب و فاضالب اسدان خراسان 294880  351



 

 قسمت دوم( -143)

 (5تبصره )                       1398فريغ بودجه سال تگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(        (1جدول شماره )

 دستگاه اجرايي /  رديف
 نام استان

 شماره
 تعداد  عنوان دستگاه بدهکار بندیطبقه

 متقاضي
 مبلغ مطالبات
 قطعي معوق

 شماره 
 مبلغ نام دستگاه طلبکار بندیطبقه

 بدهي قطعي  
 نحوه تسويه 

 جمع اسناد تسويه خزانه ( نقد25%بیست و پنج درصد )
 934 700 234 934 شمالیامور مالیاتی خراسان 110179 341 1 1 شمالیالب روسدایی اسدان خراسانشرکت آب و فاض 294900  352
 897 575 322 281 1 شمالیامور مالیاتی خراسان 110179 136 1 3 شمالیای اسدان خراساناداره کل آموزش فنی و حرفه 112679  353
 648 443 205 820 شمالیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 029 7 2 شمالیاداره کل راه و شهرسازی اسدان خراسان 153079  354
 593 444 149 593 رضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110160 745 1 1 شمالیاداره کل راه و شهرسازی اسدان خراسان 153079  355
 132 99 33 132 رضویاداره کل امور مالیاتی خراسان 110160 99 1 شمالیاداره کل راهداری اسدان خراسان 153979  356
 161 7 371 5 790 1 161 7 جنوبیاداره کل امور مالیات خراسان 110180 371 5 2 شمالیاداره کل راهداری اسدان خراسان 153979  357
 597 448 149 597 ر مالیاتی اسدان تهراناداره کل امو 110174 838 2 1 شمالیاداره کل راهداری اسدان خراسان 153979  358
 353 3 485 2 868 468 3 شمالیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 870 3 4 شمالیاداره کل نوسازی توسعه و ت هیز مدارس اسدان خراسان 127679  359
 039 7 104 5 935 1 738 7 شمالیامور مالیاتی اسدان خراسان اداره کل 110179 104 5 1 شمالی  اسدانداری خراسان 105079 شمالیخراسان 360
 168 21 876 15 292 5 168 21 شمالیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 044 16 2 شمالیپارک علم و فناوری اسدان خراسان 113533  361
 321 3 491 2 830 321 3 شمالیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 737 3 1 شمالیاداره کل جمعیت هالل احمر خراسان 131079  362
 434 286 148 529 شمالیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 640 1 شمالیاداره کل دادگسدری اسدان خراسان 108179  363
 882 2 162 2 720 882 2 شمالیراساناداره کل امور مالیاتی اسدان خ 110179 880 2 2 دانشگاه ب نورد 123300  364
 830 2 123 2 707 830 2 شمالیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 160 5 2 شمالی  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشدی و درمانی خراسان 124111  365
 786 589 197 786 شمالیان خراساناداره کل امور مالیاتی اسد 110179 991 2 2 اداره کل جهادکشاورزی 151079  366
 939 716 223 955 شمالیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 823 1 شمالیشرکت شهرکهای صنعدی خراسان 294710  367
 458 2 508 1 950 801 3 یشمالاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 509 1 3 شمالیاداره کل ورزش و جوانان اسدان خراسان 128579  368
 983 5 483 4 500 1 983 5 جنوبیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110180 483 4 2 ای خراسان جنوبیشرکت آب منطقه 294940  369
 783 19 837 14 946 4 783 19 رضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110160 873 19 4 ای خراسان جنوبیشرکت آب منطقه 294940  370
 107 4 080 3 027 1 107 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان فارس 110158 107 4 1 ای خراسان جنوبیشرکت آب منطقه 294940  371
 840 12 122 7 718 5 840 12 اداره کل امور مالیاتی اسدان چهارمحال بخدیاری 110169 840 12 1 ای خراسان جنوبیشرکت آب منطقه 294940  372
 390 1 978 412 390 1 شمالی  اداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110179 978 1 جنوبیشرکت آب و فاضالب خراسان 294890  373
 274 7 449 5 825 1 274 7 جنوبیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110180 449 5 10 جنوبیاداره کل راه و شهرسازی اسدان خراسان 153080 جنوبیخراسان 374
 125 14 594 10 531 3 125 14 رضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110160 125 14 5 جنوبیاداره کل راه و شهرسازی اسدان خراسان 153080  375
 240 180 60 240 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 240 1 جنوبیاداره کل راه و شهرسازی اسدان خراسان 153080  376
 498 1 123 1 375 498 1 جنوبیاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110180 123 1 1 جنوبیاداره کل نوسازی  توسعه و ت هیز مدارس خراسان 127680  377
 597 448 149 597 رضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان 110160 597 1 دانشگاه صنعدی بیرجند 123102  378
 057 4 043 3 014 1 057 4 اداره کل امور مالیاتی اسدان البرز 110181 057 4 1 ای اسدان البرزاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153981  379
 700 1 275 1 425 700 1 اداره کل امور مالیاتی اسدان لرسدان 110166 700 1 1 ای اسدان البرزاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153981 البرز 380
 232 10 674 7 558 2 232 10 اداره کل امور مالیاتی اسدان تهران 110174 232 10 1 اداره کل راه و شهرسازی اسدان البرز 153081  381

 13.376.213 9.995.262 * 3.371.820 13.447.692 - - 14.148.448 1.099 جمع
 ( مطالبات  ناشی از پرداخت مبالغ مازاد از طرف اشخاص مدقاضی است. 25%نسبت به بیست و پنج درصد )« نقدی( 25%بیست و پنج درصد )»* علت فزونی مبلغ 

 

 ( است: 2ترکیب اسناد تسویه خزانه نوع یک صادرشده  به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )
 اسناد تسويه خزانه صادره عنوان اشخاص رديف
4.646.528 ص حقیقی حقوقی خصوصی تعاونیاشخا 1
 1.890.605 های تابعه و وابسدهسداد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت 2
 605 042 3 های دولدی تابعه وزارت نیروشرکت 3
 415.524 هاشهرداری 4

 9,995,262 جمع
 

داری کدل کشدور طدی نامده شدماره      شایان ذکر است  معاونت نظدارت مدالی و خزانده   

( مطالبدات  25%به سازمان امور مالیاتی کشور  صرفای پرداخت بیست و پنج درصد ) 21/7/1398

صورت نقدی را مالک ثبت درخواست مدقاضیان اسدناد تسدویه ندوع اول    قطعی معوق دولت به

ها به ادارات کل امور مالیاتی اسدان 30/7/1398اعالم نموده که سازمان مذکور طی نامه مورخ 

 ا ابالغ نموده است. این موضوع ر

ها  در صدور اسناد تسویه خزانده ندوع اول مدوردی مبندی بدر عددم       در محدوده بررسی



 

 قسمت اول( -144)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( نقدی  مشاهده نگردیده است. 25%پرداخت بیست و پنج درصد )

( 3بده شدرح جددول شدماره )     310106های مدالی  عملکرد مالی ردیف واگذاری دارایی

 است:

 ریال( )مبالغ به میلیون  ( 3جدول شماره )
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان رديف 

 وصولي طبق بینيپیش های ماليواگذاری دارايي
 لیست خزانه

 وصولي
 طبق تفريغ

310901 
 و خصوصدی  حقوقی و حقیقی اشخاص به های دولتبدهی تسویه
 بدددهی تهدداتر طریددق از غیردولدددی نهادهددای عمددومی و تعدداونی
 خرجی( – ها( )جمعیبانک به یادشده اشخاص

1 132.705.092 131.357.956 

 

 310901های مالی واگذاری دارایی  ردیف 1398با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 

شده مربو  برای موضوع اسناد تسویه خزانه نوع یک و نوع دو در نظر گرفده شده  وصولی درج

 ت. ( این بند اس2( و )1به اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم موضوع اجزاء )

  ناشدی از مدواردی   «وصولی طبق لیست خزانده »و « وصولی طبق تفریغ»مغایرت بین 

 1399رغم صدور تخصی   کامل نشده و به سال است که فرآیند صدور اسناد تسویه آنها علی

 مندقل شده است. 

بدا   530048کدل کشدور  ردیدف اعدبدار      1398( قانون بودجه سال 9در جدول شماره )

های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی )اوراق تسویه یتسویه بده»عنوان 

بیندی شدده کده سدازمان     ( ریال پی 1.000.000به مبلغ یک میلیون )« جمعی خرجی -خزانه(

 برنامه و بودجه کشور به اسدناد حکم ذیل جدول مذکور مبلغ نده هدزار و نهصدد و ندود و پدنج     

( ریدال بده سدرجمع ردیدف     9.995.261.000.000میلیارد و دویست و شصت و یدک میلیدون )  

ربو اخدصداص داده کده عملکدرد مدالی ردیدف      های اجرایی ذیمذکور افزوده و آنرا به دسدگاه

 ( است :4مذکور به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )
 شماره

 رديف متفرقه
 دريافتي از محل  تخصیص اعتبار عنوان رديف متفرقه

 يافتهعتبارات تخصیصا
 اعتبارات 

 شدهمصرف

 های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و تسویه بدهی 530048
 9.995.262 9.995.262 10.318.721 10.318.721 جمعی خرجی -خصوصی )اوراق تسویه خزانه(

 

های مالی عمومی پا از دریافدت تخصدی  اعدبدار از    ها و داراییمرکز مدیریت بدهی

زمان برنامه و بودجه کشور  ضمن بررسی آنها و انطباق ماهیت اشخاص مدقاضدی ذکرشدده   سا

در تخصی  اعدبار با اشخاص مشمول این بندد و اطمیندان از قطعیدت ای داد بددهی دسددگاه       

حسداب و ریدیا   ربدو )ذی که با تأیید مراجع قدانونی و م داز ذی   1397اجرایی تا پایان سال 

هدا و  در سدامانه مددیریت اطالعدات بددهی     1398پایان تیرماه سال  دسدگاه اجرایی بدهکار( تا

مطالبات )سماد( ثبت شده باشند  نسبت به صدور اسناد تسدویه ندوع اول اقددام نمدوده اسدت.      

هدا و  های قطعی و مطالبات قطعی دولت/باندک مالک تسویه حساب درصورتی که مبالغ بدهی

ت باشد  مبلغ کمدر خواهد بود که این موضوع مؤسسات اعدباری غیربانکی/ بانک مرکزی مدفاو

در کلیه اسناد صادره رعایت گردیده و در هر سند تسویه خزانده صدادر شدده مبلدغ مطالبدات و      

 باشد.های دولت برابر میبدهی

ها  تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی )تعداونی و خصوصدی(   در محدوده بررسی

ای  با بدهی آنهدا بده   های سرمایههای تملک داراییرحموضوع این بند از دولت بابت اجرای ط



 

 قسمت اول( -145)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ها و مؤسسات اعدبداری  های بانکها و مؤسسات اعدباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیبانک

حکم  سمت اخنیر ايی  جیز  فا ید     غیربانکی به وسیله اسناد تسویه خزانه صورت نگرفده  لذا 

 عملکرد است.



 

 قسمت اول( -146)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جز )

 اشدخاص  قطعدی  مطالبدات  مدقاضیان  درخواست درصورت دشومی داده اجازه دولت به

 1397تعاونی که در چارچوب قدوانین و مقدررات تدا پایدان سدال       و خصوصی حقوقی و حقیقی

هدا   های بازنشسدگی  بانکغیردولدی  صندوق عمومی ای اد شده و همچنین مطالبات نهادهای

االنبیداء  پیمانکداران خصوصدی    اه خداتم زدایی قرارگد االنبیاء  پیمانکاران محرومیتقرارگاه خاتم

هدا و نیدز   هدای تابعده و وابسدده بده آن    نوسازی مدارس  شدرکت ملدی نفدت ایدران و شدرکت     

 تکلیفدی  هایقیمت یارانه بابت کشاورزی را جهاد و نیرو هایوزارتخانه تابعه های دولدیشرکت

 بدا   اسدت  شدده  ای داد  1396 سال پایان تا مربو  مقررات و قوانین چهارچوب در که دولت  از

 پایدان  که تدا  غیربانکی اعدباری مؤسسات وها بانک مرکزی یا بانک به یادشده اشخاص بدهی

 باندک  بده  غیربدانکی  مؤسسدات  و هدا باندک  هایبدهی تسویه طریق شده از ای اد 1396 سال

 ورتصد بده  1397( قانون بودجه سدال  5( بند )و( تبصره )1اسدفاده نشده جزء ) مبلغ تا مرکزی

 کند:  تسویهبه شرح زیر  خزانه تسویه اسناد اندشار طریق از خرجی د جمعی

 (2جز )تفريغ 

( بندد )و(  1خزانه اسدفاده نشده موضوع جدزء )  تسویهها  وضعیت اسناد براساس بررسی

 ( است:1کل کشور  به شرح جدول شماره ) 1397( قانون بودجه سال 5تبصره )

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                           (             1جدول شماره )
 سقف اسناد تسويه خزانه 

 ( 5( بند )و( تبصره )1جزء )
 1397قانون بودجه سال 

 اسناد تسويه خزانه 
 ه( شدمنتشرشده )استفاده

 1397در سال 

 مانده مجوز اسناد تسويه خزانه
 ( بند )و( 1نشده جزء )استفاده 

 1397( قانون بودجه سال 5تبصره )

 از  1398اسناد تسويه منتشرشده طي سال 
 نشده محل مانده اسناد تسويه خزانه استفاده

   1397( قانون بودجه سال 5( بند )و( تبصره )1جزء )
1.000.000.000 334.436.698 665.563.302 121.362.694 

 

نامه اجرایی  وزارت امور اقدصادی و دارایی اجازه تسدویه  آیین *(5مطابق بند )ب( ماده )

از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تا مبلغ  خرجی د  جمعیهای دولت به صورت بدهی

در ایدن سدقف    ( ریدال را داشدده کده   660.000.000.000.000ششصد و شصت هزار میلیدارد ) 

 بینی و اعمال شده است. سامانه تسویه و تهاتر پی 

( 5بندد )ب( مداده )   **(3بانک مرکزی جمهدوری اسدالمی ایدران در اجدرای تبصدره )     

سسده اعدبداری غیربدانکی بده باندک      ؤسقف م از تسویه بدهی هر بانک و م  اجرایینامه آیین

هدای مدورخ   طدی نامده    ای اد شدده  1396که تا پایان سال  جمهوری اسالمی ایران را مرکزی

و 8/12/1398  16/11/1398  15/11/1398  26/10/1398  31/6/1398  15/5/1398  12/2/1398

بن  عد  رعايت مهلت مقرر در م اعالم نموده کده  داراییبه وزارت امور اقدصادی و  25/12/1398

                                                                        
 کشور:  کل  1398( قانون بودجه سال 5نامه اجرايي بند )و( تبصره )( آيین5ماده )

( بندد )و( بدا صددور    1( ریال )موضوع مبلغ اسدفاده نشده جزء )660.000.000.000.000تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد ) * بند )ب(:
 اسناد تسویه خزانه نوع دوم. 

ردادمداه سدال   سقف م از تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعدباری غیربانکی به بانک مرکزی کده حدداک ر تدا پایدان خ    (: 3** تبصره )
ها و مؤسسات اعدباری مازاد بدر سدقف   شود. صدور هرگونه تأییدیه مطالبات توسو بانکتعیین و ضمن اعالن عمومی  به وزارت اعالم می 1398

  اعالمی توسو بانک مرکزی  ممنوع است.



 

 قسمت اول( -147)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نامه اجرايی است.آين 

ری اسالمی ایران و عملکدرد تسدویه   جمهو مرکزیمیزان سهمیه اعالمی توسو بانک 

 ( است: 2صورت گرفده  به شرح جدول شماره )

 ریال( میلیون)مبالغ به   (2جدول شماره )

 عنوانرديف
 بانک عامل 

 مبلغ تسويه شده سسه اعتباری غیربانکي به بانک مرکزیؤبدهي هر بانک و ممیزان 
 از طريق صدور 

 اسناد تسويه خزانه 

 مبلغ تسويه
 بهبدهي  

 خطوط اعتباری بانک مرکزی 
 دريافت تسهیالت

 ساير از بانک مرکزی 
 جمع بدهي

 به بانک مرکزی 
 11.310.000 11.310.000 11.310.000 0 0 11.310.000 انصار 1
 0 0 1.250.000 0 0 1.250.000 آینده 2
 4.713.917 4.713.917 15.854.000 0 0 15.854.000 شهر 3
 12.765.822 12.765.822 15.000.000 0 0 15.000.000 پارسیان 4
 23.585.651 23.585.651 50.279.000 48.293.000 0 1.986.000 ت ارت 5
 1.391.428 1.391.428 1.392.000 0 0 1.392.000 توسعه تعاون 6
 8.754 8.754 1.650.000 0 0 1.650.000 توسعه صادرات 7
 12.439.000 12.439.000 12.439.000 0 0 12.439.000 رفاه کارگران 8
 15.229.674 15.229.674 38.500.000 30.512.000 0 7.988.000 صادرات 9
 559.061 559.061 1.961.000 0 0 1.961.000 صنعت و معدن 10
 228.779 228.779 20.811.000 0 0 20.811.000 کشاورزی 11
 27.083 27.083 16.050.000 0 0 16.050.000 گردشگری 12
 307.948 307.948 341.515.000 0 0 341.515.000 مسکن 13
 15.050.073 15.050.073 21.000.000 19.662.000 0 1.338.000 سسه اعدباری مللؤم 14
 23.745.504 23.745.504 - - - - مرکزی 15

  98.467.000 549.011.000 121.362.694 121.362.694 450.544.000 جمع

 

 هدای طلبکدار و مقصدد تدا پایدان      بین باندک ما  د بدهی بین بانکیای ا با توجه به عدم

  اسناد تسدویه خزانده صدادر نشدده     نامه اجراییآیین *(4( ماده )2موضوع تبصره )  1397سال 

 است.

 از غیربدانکی  اعدباری سساتؤم و هابانک مرکزی  بانک مطالبات ها درمحدوده بررسی

                                                                        
 کل کشور:  1398( قانون بودجه سال 5بند )و( تبصره )نامه اجرايي آيین( 4ماده )

هدای طلبکدار و مقصدد    بین بانک 1397بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسو بانک مرکزی باید حداک ر تا پایان سال  (:2تبصره )* 
  ای اد شده باشد. 

 صندوق ارزی  ذخیره حساب منابع محل از شدههئارا تسهیالت بابت مشمول  مدقاضی اشخاص

 نبوده است. اجرایی نامهآیین( 7) ماده ذیل **(5) موضوع تبصره  شدهاداره وجوه و ملی توسعه

 :است( 3عملکرد تسویه مطالبات به تفکیک انواع اشخاص به شرح جدول شماره )

 ریال( میلیون)مبالغ به  (3جدول شماره )

 ماهیت متقاضيرديف
 يیديه أمبلغ ت

 دستگاه بدهکار
 مبلغ اسناد 

 تسويه صادره
31.907.82131.907.821اشخاص حقیقی حقوقی تعاونی و خصوصی 1
2مین اجدماعیأت12.683.61412.683.614
3های تولیدکننده برق )تابعه وزارت نیرو(  شرکت18.722.26418.722.264
4های تابعه و وابسدهسداد اجرایی فرمان امام )ره( و شرکت14.570.04714.570.047
5شرکت ملی نفت و شرکدهای وابسده و تابعه آن3.564.0533.564.053
6شهرداری33.983.71133.983.711
7های بازنشسدگیصندوق2.559.5712.559.571
8االنبیا و شرکدهای تابعه و وابسده به آنقرارگاه خاتم3.371.6143.371.614

121.362.694121.362.694جمع
 

های مالی عمومی با توجه به سقف م از تسویه بددهی  ها و داراییمرکز مدیریت بدهی

سسه اعدباری غیربانکی به بانک مرکزی و پا از دریافدت تخصدی  اعدبدار از    ؤهر بانک و م

و اجرایی بددهکار  واصله از دسدگاه  های تأییدیه)که به اسدناد فرمسازمان برنامه و بودجه کشور

حساب و رییا دسدگاه اجرایی بددهکار( و براسداس   ربو )ذییید مراجع قانونی و م از ذیبا تأ

ضمن بررسی آنها و انطبداق ماهیدت اشدخاص مدقاضدی      های موجود صادر گردیده( موافقدنامه

                                                                        
 کل کشور:  1398( قانون بودجه سال 5بند )و( تبصره )نامه اجرايي آيین( 7ماده )

یربانکی از اشخاص مدقاضی مشمول  بابت تسهیالت ارائه ها و مؤسسات اعدباری غمطالبات بانک مرکزی  بانک(: 5تبصره ) **
شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی  صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسدویه خزانده ندوع دوم     

 باشد. نمی



 

 قسمت اول( -148)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

با اشخاص مشمول این بند و اطمیندان از قطعیدت ای داد بددهی       ذکرشده در تخصی  اعدبار

حسداب و  ربدو )ذی یید مراجع قدانونی و م داز ذی  أکه با ت 1397تا پایان سال  اجراییدگاه دس

 هاسامانه مدیریت اطالعات بدهیدر  1398تا پایان تیرماه سال رییا دسدگاه اجرایی بدهکار( 

  تسویه خزانه اقدام نموده است. اسناد نسبت به صدور و مطالبات )سماد( ثبت شده باشند 

مرکدز  ) دارایدی اقدصدادی و  د تسویه نوع دوم صدادره توسدو وزارت امدور    فهرست اسنا

 ( است:4جدول شماره ) به شرح  (های مالی عمومیها و داراییمدیریت بدهی

 )مبالغ به میلیون ریال(     (4جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضيعنوان رديف
 مبلغ نام بانک دستگاه بدهکار

 تسويه  اسناد 
 شهرداری سنندجاداره کل تعاون کار و رفاه اجدماعی اسدان کردسدان   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری سقزاداره کل دامپزشکی اسدان کردسدان   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری قزویناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسدان قزوین  بانک شهر 
 آقای شهرام شیروانیاداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی و گردشگری اسدان همدان  تجارت 
 شهرداری سقزاداره کل نوسازی و توسعه و ت هیز مدارس اسدان کردسدان   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری قزویناسدانداری قزوین  بانک شهر 
 شرکت داروسازی زهراویاصفهان و خدمات بهداشدی درمانی دانشگاه علوم پزشکی  رفاه کارگران 
 شهرداری اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان   اعتباری مللمؤسسه 
 آقای جعفر معصومی اراک و خدمات بهداشدی درمانیدانشگاه علوم پزشکی  تجارت 
 شرکت خدماتی کاریا اسپادانا اصفهان و خدمات بهداشدی درمانیدانشگاه علوم پزشکی  صادرات 
 شهرداری کاشان کاشان و خدمات بهداشدی درمانیدانشگاه علوم پزشکی  بانک شهر 
 شرکت ورتا نیک آوند خراسان و خدمات بهداشدی درمانیدانشگاه علوم پزشکی  صادرات 
 شرکت داروسازی زهراوی اسدان اصفهان و خدمات بهداشدی درمانیدانشگاه علوم پزشکی  رفاه کارگران 
 شهرداری سنندج اسدان کردسدان و خدمات بهداشدی درمانیدانشگاه علوم پزشکی   اعتباری مللمؤسسه 
 ن گسدر کارمانیاشرکت ثمی اسدان کرمان و خدمات بهداشدی درمانیدانشگاه علوم پزشکی  صادرات 
  شرکت بهسدان پخ تهران و خدمات بهداشدی درمانیدانشگاه علوم پزشکی  صادرات 
 شهرداری قزوین قزوین و خدمات بهداشدی درمانیدانشگاه علوم پزشکی  هربانک ش 
 بانک ت ارت سبزوار و خدمات بهداشدی درمانیدانشگاه علوم پزشکی  تجارت 
 شهرداری کرمانکرمان و خدمات بهداشدی درمانی دانشگاه علوم پزشکی   اعتباری مللمؤسسه 
 سامان داروی جندی شاپور اهواز و خدمات بهداشدی درمانیدانشگاه علوم پزشکی  تجارت 
 شرکت پخ  ه رتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی ایران  تجارت 
 شرکت لوازم طبی ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی تهران  صنعت و معدن 
 شرکت پخ  البرزتهران و خدمات بهداشدی درمانیپزشکی  دانشگاه علوم  پارسیان 
 شرکت پخ  ه رتدرمانی تهران بهداشدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  تجارت 
 شرکت داروسازی مداوا درمانی تهرانبهداشدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  صنعت و معدن 
 آرمان رویان عصر شرکت درمانی مشهدبهداشدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  کشاورزی 
 آقای حمید م یدی درمانی همدانبهداشدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  مسکن 
 شرکت تولیدی لوازم طبی ایران درمانی شهید بهشدیبهداشدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  صنعت و معدن 
  صندوق حمایت و بازنشسدگی فوالدمؤسسه دولت  تجارت 

 )مبالغ به میلیون ریال(     (4جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضيعنوان رديف
 مبلغ نام بانک دستگاه بدهکار

 تسويه  اسناد 
 شهرداری تهران دولت  تجارت 
 شرکت نفت ایران دولت  تجارت 
 )شرکت تولید اندقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر دولت  تجارت 
  صندوق حمایت و بازنشسدگی فوالدمؤسسه دولت  توسعه تعاون 
  صندوق حمایت و بازنشسدگی فوالدمؤسسه دولت  توسعه تعاون 
 سازمان تامین اجدماعی دولت  رفاه کارگران 
 ی )شرکت آپادانا سرام(صندوق بازنشسدگ دولت  صادرات 
 )صندوق بازنشسدگی )شرکت آپادانا سرام دولت  صادرات 
   صندوق ذخیره فرهنگیان دولت  صادرات 
   شرکت مدیریت تولید اندقال و توزیع نیروی برق ایران دولت  صادرات 
 )شرکت تولید اندقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر دولت  صادرات 
 )سازمان تامین اجدماعی ) شرکت پخ  ه رت دولت  صادرات 
 )سازمان تامین اجدماعی ) شرکت داروسازی زهراوی دولت  صادرات 
  تامین اجدماعی ) شرکت کارتن البرز(سازمان دولت  صنعت و معدن 
 )سازمان تامین اجدماعی ) شرکت کلر پارس دولت  صنعت و معدن 
 )سازمان تامین اجدماعی ) شرکت کارتن البرز دولت  صنعت و معدن 
 ا آریا(سازمان تامین اجدماعی ) شرکت شیمی تک دولت  صنعت و معدن 
 شرکت مادرتخصصی برق حرارتی دولت  مرکزی
 شرکت توسعه و منابع آب و نیروی ایران دولت  مرکزی 
 شهرداری سقزسازمان بهزیسدی اسدان کردسدان   اعتباری مللمؤسسه 
 سقز شهرداریسازمان جهادکشاورزی اسدان کردسدان   اعتباری مللمؤسسه 
 شرکت پرثمرسازمان شیالت ایران  کشاورزی 
 شرکت آب و فاضالب مشهدسپاه پاسداران انقالب اسالمی  تجارت 
 شهرداری ارومیهسداد مشدرک ارت  جمهوری اسالمی ایران  بانک شهر 
 شرکت آب و فاضالب مشهدسداد مشدرک ارت  جمهوری اسالمی ایران  تجارت 
 شهرداری سنندجسداد مشدرک ارت  جمهوری اسالمی ایران   اعتباری مللمؤسسه 
 شرکت لوتوس آبی فامسداد مشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی   انصار 
 شرکت آب و فاضالب اسدان البرزسداد مشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی  تجارت 
 شهرداری تبریز  سداد مشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی  بانک شهر 
 شهرداری قم  سداد مشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی  تجارت 
 شهرداری قموزارت اطالعات  تجارت 
 شرکت فیاض گسدر ف روزارت اطالعات  تجارت 
 شهرداری تهرانوزارت اطالعات   اعتباری مللمؤسسه 
 شرکت قند پارس وزارت جهادکشاورزی  صادرات 
 شرکت قند تربت جام وزارت جهادکشاورزی  صادرات 
   شرکت خدمات حمایدی کشاورزی وزارت جهادکشاورزی  مرکزی 

    تابعده و   هدای سداد اجرایی فرمدان امدام )ره( و شدرکت
 پارسیان  وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح(  وابسده  )توسعه انرژی تدبیر

 ( سداد اجرایی فرمان امام)شرکت توسعه اقدصادی تدبیروزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 سازمان اموال و امالک سدادوزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 رشرکت گروه اقدصادی تدبیوزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 شرکت پخ  البرزوزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 شرکت البرز دارووزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 شرکت داروسازی سبحان انکولوژیفاع و پشدیبانی نیروهای مسلحوزارت د  پارسیان 
 شرکت کی بی سیوزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 شرکت داروسازی سبحانوزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 

    عده و  هدای تاب سداد اجرایی فرمدان امدام )ره( و شدرکت
 تجارت  وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلحوابسده )شرکت توسعه اعدماد مبین(



 

 قسمت اول( -149)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(     (4جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضيعنوان رديف
 مبلغ نام بانک دستگاه بدهکار

 تسويه  اسناد 
 های لبنی کالهشرکت فرآوردهوزارت صنعت معدن ت ارت  کشاورزی 
شرکت سیرود راه خزر راه و شهرسازی اسدان گیالنکل اداره  تجارت 
 رکت ابنیه سازان فرصت کیمیاش راه و شهرسازی جنوب اسدان کرمانکل اداره  صادرات 
  شرکت مهندسین مشاور پارس چگال راه و شهرسازی الرسدانکل اداره  صادرات 
  شرکت مهندسین مشاور پارس چگال راه و شهرسازی الرسدانکل اداره  صادرات 
 شرکت ریف ایرانای اسدان اردبیلاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
  شرکت مارال رنای اسدان خوزسداناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
  شرکت آبادگران رفاه بخای اسدان کرماناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
  شرکت آبادگران رفاه بخای اسدان کرماناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
 شرکت مولیان یاسوجای اسدان کهگیلویه و بویراحمداداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت ریف ایرانای اسدان مازندرانل و نقل جادهاداره کل راهداری و حم  تجارت 
 شهرداری همدانو دارایی اسدان همدان یاداره کل امور اقدصاد  مسکن 
 شهرداری نیشابوررضویاداره کل امور مالیاتی اسدان خراسان  بانک شهر 
 شهرداری همدانهمدان اداره کل امور مالیاتی اسدان  بانک شهر 
 شهرداری همداناداره کل اموراقدصاد و دارایی اسدان همدان  بانک شهر 
 شهرداری قزوینای اسدان قزویناداره کل آموزش فنی و حرفه  بانک شهر 
 شهرداری سقزای اسدان کردسداناداره کل آموزش فنی و حرفه  اعتباری مللسه مؤس 
 شهرداری سقزاداره کل آموزش و پرورش اسدان کردسدان   اعتباری مللمؤسسه 
 )سداد اجرایی فرمان امام )شرکت توسعه اعدماد مبینتهران اداره کل آموزش و پرورش شهر  پارسیان 
 ه اقدصادی تدبیر(سداد اجرایی فرمان امام )شرکت توسعتهران اداره کل آموزش و پرورش شهر  پارسیان 
 )سداد اجرایی فرمان امام )شرکت توسعه انرژی تدبیرتهران اداره کل آموزش و پرورش شهر  پارسیان 
   سداد اجرایی فرمان امامتهران اداره کل آموزش و پرورش شهر  پارسیان 
 شهرداری مشهد فارساسدان اداره کل آموزش و پرورش  تجارت 
 شهرداری زاهدانای اسدان سیسدان و بلوچسداناداره کل آموزش و فنی و حرفه  تجارت 
 شهرداری قزویناداره کل پزشکی قانونی اسدان قزوین  بانک شهر 
 شهرداری قزویناداره کل تعاون کار و رفاه اجدماعی اسدان قزوین  بانک شهر 
 شهرداری مشهدرضویاداره کل ثبت احوال اسدان خراسان   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری ساریاداره کل ثبت اسناد و امالک اسدان مازندران  بانک شهر 
 شهرداری مشهدرضویاداره کل ثبت و اسناد و امالک خراسان   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری قزوینزیست اسدان قزویناداره کل حفاظت محیو  بانک شهر 
 شهرداری سقززیست کردسداناداره کل حفاظت محیو   اعتباری مللمؤسسه 
 زوینشهرداری قاداره کل دامپزشکی اسدان قزوین  بانک شهر 
 شهرداری سقزاداره کل راه شهرسازی اسدان کردسدان   اعتباری مللمؤسسه 
 شرکت سپهر بسدراداره کل راه و شهرساز الرسدان  صادرات 
 شرکت ریف ایران اردبیلاداره کل راه و شهرسازی اسدان  تجارت 
 قرارگاه خاتم االنبیااداره کل راه و شهرسازی اسدان اردبیل  صادرات 
 قرارگاه خاتم االنبیااداره کل راه و شهرسازی اسدان اصفهان  صادرات 
 شرکت ایالم راه باناداره کل راه و شهرسازی اسدان ایالم  تجارت 
 شرکت مهندسی گرانسا پارساداره کل راه و شهرسازی اسدان ایالم  صادرات 
 قرارگاه خاتم االنبیااداره کل راه و شهرسازی اسدان ایالم  صادرات 
 شرکت پی گسدر شیور شرقیآذربای اناداره کل راه و شهرسازی اسدان  تجارت 
 قرارگاه خاتم االنبیااداره کل راه و شهرسازی اسدان بوشهر  صادرات 
 شرکت راه و ساخدمان امین نارون سازهاداره کل راه و شهرسازی اسدان چهارمحال و بخدیاری  مسکن 
 شرکت رانه دژبیجنواداره کل راه و شهرسازی اسدان خراسان  تجارت 
 شرکت مهندسین مشاور رهاد اکسیناداره کل راه و شهرسازی اسدان خوزسدان  تجارت 
 شرکت نقطه خو زنگاناداره کل راه و شهرسازی اسدان خوزسدان  صنعت و معدن 
 شرکت پایدار سازان افشاناناداره کل راه و شهرسازی اسدان زن   توسعه تعاون 
 شرکت چانقلاداره کل راه و شهرسازی اسدان زن ان  صادرات 

 )مبالغ به میلیون ریال(     (4جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضيعنوان رديف
 مبلغ نام بانک دستگاه بدهکار

 تسويه  اسناد 
 شرکت تعاونی راهسازی مهرجویان ابهراداره کل راه و شهرسازی اسدان زن ان  صادرات 
 شرکت راه و ساخدمان تاسیسات ساسان بنای اسدان فارساداره کل راه و شهرساز  صادرات 
 شرکت بویر راهاداره کل راه و شهرسازی اسدان فارس  صادرات 
 شرکت آبادگاه صدف زریوار کردسداناداره کل راه و شهرسازی اسدان کردسدان  تجارت 
 شرکت آذریول میانهاداره کل راه و شهرسازی اسدان کردسدان  تجارت 
 شرکت شینا سازه سنندجاداره کل راه و شهرسازی اسدان کردسدان  صنعت و معدن 
 شرکت محور گسدر شرقاداره کل راه و شهرسازی اسدان کرمان  تجارت 
  شرکت آبادگران رفاه بخاداره کل راه و شهرسازی اسدان کرمان  تجارت 
 شرکت محور گسدر شرقاداره کل راه و شهرسازی اسدان کرمان  توسعه تعاون 
 شرکت کانرود ساز آباداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیلویه و بویراحمد  تجارت 
 شرکت تعاونی سیزده یاسوجمداداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیلویه و بویراح  صادرات 
 شرکت سما سازه زاگرساداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیلویه و بویراحمد  صادرات 
 شرکت راه و ساخدمان ساسان بنااداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیلویه و بویراحمد  صادرات 
 شرکت راه و ساخدمان خدک سازهاره کل راه و شهرسازی اسدان گیالناد  تجارت 
 شرکت باروساز شمالاداره کل راه و شهرسازی اسدان گیالن  تجارت 
 شرکت سیرود راه خزراداره کل راه و شهرسازی اسدان گیالن  تجارت 
 شرکت ساخدمانی طایی افالکاسدان لرسدان اداره کل راه و شهرسازی  تجارت 
 شرکت کمند راه بندراداره کل راه و شهرسازی اسدان هرمزگان  صادرات 
 )شرکت روان بدن دریا ) نظام الدین حسن زاده نخلیاداره کل راه و شهرسازی اسدان هرمزگان  صادرات 
   شرکت ابر راه بندرراه و شهرسازی اسدان هرمزگان اداره کل  کشاورزی 
 شرکت همدان یول سازهاداره کل راه و شهرسازی اسدان همدان  صادرات 
 شرکت حریم سازان کویراداره کل راه و شهرسازی اسدان یزد  صادرات 
 آقای احمد آژیربوشهر اداره کل راه و شهرسازی اسدان  کشاورزی 
 اقای بهادر نادری پوراداره کل راه و شهرسازی اسدان بوشهر  کشاورزی 
 خانم فاطمه بحرانیاداره کل راه و شهرسازی اسدان بوشهر  کشاورزی 
 شرکت برق سا در پارساداره کل راه و شهرسازی جنوب اسدان کرمان  صادرات 
 شرکت دنا ره سازجنوبیاداره کل راه و شهرسازی اسدان خراسان  توسعه صادرات 
  ساخدمانی تیراژشرکترضویاداره کل راه و شهرسازی اسدان خراسان   اعتباری مللمؤسسه 
  شرکت پارس چگالاداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیویه و بویراحمد  صادرات 
 شرکت پرهون دژ آپادانااداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیویه و بویراحمد  صادرات 
 شرکت راه و ساخدمان و معدنی گدار یاسوجاداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیویه و بویراحمد  صادرات 
  شرکت پارس چگال و شهرسازی اسدان کهگیویه و بویراحمداداره کل راه  صادرات 
 شرکت تاسیساتی ساخدمانی زیدون کوشاداره کل راه و شهرسازی الرسدان  تجارت 
 شرکت اسکله دنااداره کل راه و شهرسازی الرسدان  صادرات 
 شرکت همدان یول سازههرسازی اسدان همداناداره کل راه و ش  صادرات 
 آلدائیاداره کل راه و شهرسازی اسدان اردبیل  تجارت 
 شرکت مهندسی گرانسااداره کل راه و شهرسازی اسدان ایالم  تجارت 
 اسکله دنااداره کل راه و شهرسازی اسدان فارس  تجارت 
 شرکت جهاد نصر کرماناداره کل راه و شهرسازی اسدان فارس  توسعه تعاون 
 تن  یاب یاسوجاداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیلویه و بویراحمد  مسکن 
 شرکت پرشیا اوند کهگیویه و بویراحمدای اسدان جادهاداره کل راهداری و حمل و نقل  ادراتص 
 شرکت آلداییاردبیل اسدان ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
 شرکت پارسیان راه افقای اسدان اصفهاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت سنبل کار مغانالبرزای اسدان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  کشاورزی 
 شرکت راهسازی مهرجویان ابهرای اسدان زن اناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت راهسازی مهرجویان ابهرای اسدان زن اناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 رشرکت راهسازی مهرجویان ابهای اسدان زن اناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت ریف ایرانای اسدان فارساداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
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 تسويه  اسناد 
  شرکت مارال رنای اسدان فارساداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
 اتیه سازان دهکویه شرکتای اسدان فارساداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت مهندسی سامان گسدر اهوراای اسدان فارساداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت سکافای اسدان کردسداناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت رن  سازان غربای اسدان کرمانشاهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت آج راه غربای اسدان کرمانشاهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صنعت و معدن 
 شرکت ساخدمانی سقاون گسدر سازه ای اسدان کهگیلویه و بویراحمدکل راهداری و حمل و نقل جادهاداره  صادرات 
 شرکت سالن سرای اسدان گیالناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
 شرکت راه و ساخدمان باژنای اسدان گیالناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت ریف ایرانقزوین اسدان ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
 شرکت عمارت گسدر آویشنکهگیلویه و بویر احمداسدان ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت ریف ایران ای اسدان تهرانجادهاداره کل راهداری وحمل و نقل  تجارت 
 شهرداری قماداره کل گمرکات اسدان قم  بانک شهر 
 شهرداری سمناناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسدان سمنان  بانک شهر 
 شهرداری سقزردسداناداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی و گردشگری اسدان ک   اعتباری مللمؤسسه 
 آقای نصرت اله طاقدی احسناداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی و گردشگری اسدان همدان  صنعت و معدن 
 شهرداری سقزاداره کل نوسازی و توسعه و ت هیز مدارس اسدان کردسدان   اعتباری مللمؤسسه 
  سنندجشهرداریاداره کل نوسازی و توسعه و ت هیز مدارس اسدان کردسدان   اعتباری مللمؤسسه 
  شرکت کنکاش دنااسدانداری کهگیلویه و بویراحمد  صادرات 
 شهرداری ارومیه غربیآذربای اناسدانداری  بانک شهر 
 شرکت پای  آراسدانداری زن انا  تجارت 
 شهرداری سقزاسدانداری کردسدان   اعتباری مللمؤسسه 
  شرکت کنکاش دنااسدانداری کهگیلویه و بویراحمد  تجارت 
  شرکت کنکاش دنااسدانداری کهگیلویه و بویراحمد  مسکن 
 ران سپاهانشرکت توسعه گسد آب و فاضالب اسدان لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت لوله و ماشین سازی ایران ای اردبیلآب منطقهشرکت  تجارت 
  شرکت پرشین پایپ کی ای اسدان چهارمحال و بخدیاریآب منطقهشرکت  صادرات 
 شرکت مهاب ثامن رضویای خراسانب منطقهآشرکت  تجارت 
 شرکت مهندسی گرانسا پارس ای کرمانشاهآب منطقهشرکت  صادرات 
 شرکت گوهر رود گیالن ای گیالنآب منطقهشرکت  تجارت 
 شرکت راه و ساخدمان آباد سازان خرم ای لرسدانآب منطقهشرکت  توسعه تعاون 
 شهرداری قزوین آب و فاضالب اسدان قزوینشرکت  بانک شهر 
 شرکت البرز میکرو سیسدم آب و فاضالب اسدان قزوینشرکت  صادرات 
 شرکت طراحان نصر کوثر آب و فاضالب اسدان لرسدانشرکت  صادرات 
  خرم آباد 94و ساخدمان شماره شرکت راه آب و فاضالب اسدان لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت کیان نوتاش ساز آب و فاضالب اسدان لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت کسری سازه زاگرس آب و فاضالب اسدان لرسدانشرکت  صادرات 
  شرکت پشت خرم اندیآب و فاضالب اسدان لرسدان شرکت  صادرات 
 شرکت ژرف اندیشان فیروزی آب و فاضالب اسدان لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت شهرساز بهینه گسدر آب و فاضالب بروجردشرکت  صادرات 
 شرکت طلوع عمران باخدر اهآب و فاضالب روسدایی اسدان کرمانششرکت  صادرات 
 شرکت نهر آب ماداکدو آب و فاضالب روسدایی اسدان لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت آرمان سازان اسدیاک آب و فاضالب لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت نگین کوشا الوند آب و فاضالب لرسدانشرکت  صادرات 
  مهراز سامانشرکت ساخدمانی آب و فاضالب لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت آبادگران سراب افضل آب و فاضالب لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت جهان ماندگار خیام آب و فاضالب لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت مانیان رود زاگرس آب و فاضالب لرسدانشرکت  صادرات 

 )مبالغ به میلیون ریال(     (4جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضيعنوان رديف
 مبلغ نام بانک دستگاه بدهکار

 تسويه  اسناد 
 شرکت پارسه اوژان گرین آب و فاضالب لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت سیبا سازان خرم آب و فاضالب لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت عمران بنای کاسیت آب وفاضالب لرسدانشرکت  صادرات 
 شرکت تاسیساتی خدماتی کوثر آب نور فاضالب لرسدانآب وشرکت  صادرات 
 شهرداری قمبنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس  تجارت 
 شهرداری قزوینپارک علم و فناوری قزوین  بانک شهر 
 شهرداری قمپژوهشگاه حوزه و دانشگاه  تجارت 
 شهرداری تهرانو زیست فن آوری پژوهشگاه ژندیک   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری مشهدحوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی  تجارت 
 شهرداری قزوینحوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی اسدان قزوین  بانک شهر 
 شهرداری شیراز دادگسدری کل اسدان فارساداره کل  صادرات 
 شهرداری قزوین دادگسدری کل اسدان قزویناداره کل  بانک شهر 
 شهرداری مشهدالمللی امام خمینیدانشگاه بین   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری قزویندانشگاه پیام نور  بانک شهر 
 شهرداری کاشانیام نوردانشگاه پ  بانک شهر 
 شهرداری سنندجدانشگاه پیام نور   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری تبریزدانشگاه تبریز  بانک شهر 
 شرکت نوین سبک ساز سبالن آراکادانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زن ان  توسعه تعاون 
 شهرداری همداندانشگاه صنعدی همدان  بانک شهر 
 بانک صادراتدانشگاه علوم پزشکی اسدان کرمان  صادرات 
 بانک صادرات شرقیآذربای اندانشگاه علوم پزشکی  صادرات 
 شهرداری تبریز شرقیآذربای انانی درم  خدمات بهداشدیو دانشگاه علوم پزشکی  بانک شهر 
 شهرداری نیشابور درمانی نیشابور  خدمات بهداشدیو دانشگاه علوم پزشکی  بانک شهر 
 شهرداری خرم آباد درمانی اسدان لرسدان  خدمات بهداشدیو دانشگاه علوم پزشکی  بانک شهر 
 دراتبانک صا درمانی کرمانشاه  خدمات بهداشدیو دانشگاه علوم پزشکی  صادرات 
 بانک صادرات درمانی کرمانشاه  خدمات بهداشدیو دانشگاه علوم پزشکی  صادرات 
 شهرداری رشت درمانی گیالن  خدمات بهداشدیو دانشگاه علوم پزشکی   ری مللاعتبامؤسسه 
 شهرداری رشت درمانی گیالن  خدمات بهداشدیو دانشگاه علوم پزشکی   اعتباری مللمؤسسه 
 بانک صادراتشرقیآذربای اندرمانی   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  صادرات 
 بانک صادراتشرقیآذربای اندرمانی اسدان   داشدیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات به  صادرات 
 شهرداری ارومیهغربیآذربای اندرمانی   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  بانک شهر 
  شهرداری قمدرمانی قم   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  تجارت 
 اری همدانشهرددرمانی همدان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  بانک شهر 
 شهرداری همداندرمانی همدان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  تجارت 
 شرکت سایبان گسدر قوماسمنان   درمانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  مسکن 
 شهرداری مشهددانشگاه فردوسی مشهد   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری قمدانشگاه قم  تجارت 
 شهرداری قمدانشگاه قم  تجارت 
 شهرداری نیشابوردانشگاه نیشابور  بانک شهر 
 ر سمراد هرمزگانشرکت آلومینیوم بنددانشگاه هرمزگان  صنعت و معدن 
 شهرداری کرجدانشگاه هنر  بانک شهر 
 شهرداری تهراندانشگاه هنر  تجارت 
 شهرداری ارومیهغربیآذربای انبهزیسدی اسدان  اداره کل  بانک شهر 
 دشهرداری مشهسازمان برنامه و بودجه کشور  تجارت 
 شهرداری قزوینبهزیسدی اسدان قزوین اداره کل  بانک شهر 
 شهرداری قمبهزیسدی اسدان قم اداره کل  تجارت 
 شهرداری سقزبهزیسدی اسدان کردسدان اداره کل   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری سنندجبهزیسدی اسدان کردسدان اداره کل   اعتباری مللمؤسسه 



 

 قسمت اول( -151)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(     (4جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضيعنوان رديف
 مبلغ نام بانک دستگاه بدهکار

 تسويه  اسناد 
 شهرداری ساریبهزیسدی اسدان مازندران اداره کل  بانک شهر 
 شرکت پلی دشت شهرکردجهادکشاورزی اسدان چهارمحال و بخدیاری اداره کل  صنعت و معدن 
 هرداری قزوینشجهادکشاورزی اسدان قزوین اداره کل  بانک شهر 
 شرکت تلخاب شیرین گچسارانجهادکشاورزی اسدان کهگیلویه و بویراحمد اداره کل  صادرات 
 خانم مرضیه قربانیجهادکشاورزی اسدان گلسدان اداره کل  توسعه تعاون 
 ی پارسیانشرکت بهاران بناجهادکشاورزی اسدان لرسدان اداره کل  تجارت 
 شرکت کاسیت بدن افالکجهادکشاورزی اسدان لرسدان اداره کل  صادرات 
 شرکت جهان نمای لرسدانجهادکشاورزی اسدان لرسدان اداره کل  صادرات 
 شرکت کهن دژ خاراادکشاورزی اسدان لرسدانجه اداره کل  صادرات 
 شرکت سدید سام افالکجهادکشاورزی لرسدان اداره کل  صادرات 
 شهرداری همدانصنعت معدن و ت ارت اسدان همدان اداره کل  بانک شهر 
 شهرداری اصفهانمدیریت و برنامه ریزی اسدان اصفهان اداره کل   اعتباری مللمؤسسه 
 بانک انصار سپاه پاسداران انقالب اسالمیمشدرک سداد   انصار 
 شرکت جهاد خانه سازی اسدان مرکزیسداد مشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی  مسکن 
 شرکت ساخدمانی سدید سامهان لرسدانشرکت اب و فاضالب اسد  صادرات 
 شرکت کاسیت بدن افالکشرکت اب و فاضالب اسدان لرسدان  صادرات 
 شرکت منشور سازه زاگرسای لرسدانشرکت آب منطقه  صادرات 
 شرکت نادر گسدر دشت گزشرکت آب و فاضالب اسدان کهگیلویه و بویر احمد  صادرات 
 شرکت وارک بدن پارکشرکت آب و فاضالب اسدان لرسدان  صادرات 
 شرکت ایمن ساروج خرمشرکت آب و فاضالب اسدان لرسدان  صادرات 
 شرکت مرمر دژ خرمشرکت آب و فاضالب اسدان لرسدان  صادرات 
 شرکت ایمن طرح خرم فاضالب روسدایی اسدان لرسدانشرکت آب و  صادرات 
 شرکت شالوده گسدر خرمشرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان لرسدان  صادرات 
 شرکت مهندسین مشاور کاوش پی مشهدشمالیای خراسانشرکت سهامی آب منطقه  صادرات 
 شرکت گوهر رود گیالنای زن ان هامی آب منطقهشرکت س  تجارت 
 شرکت گوهر رود گیالنای زن ان شرکت سهامی آب منطقه  تجارت 
 شرکت گوهر رود گیالنای زن ان شرکت سهامی آب منطقه  تجارت 
 شرکت جهاد نصر کرمانای قزوین  شرکت سهامی آب منطقه  تجارت 
 شرکت آریا رود پارسشرکت سهامی آب و برق خوزسدان   اعتباری مللمؤسسه 
  خرم آباد 94شرکت راه و ساخدمان شمارهشرکت سهامی آب و فاضالب اسدان لرسدان  صادرات 
 شرکت فنی و ساخدمانی آرشین کوه جمهوری اسالمی ایرانشرکت سهامی راه آهن  تجارت 
 شرکت سیمین سپاهانشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران  تجارت 
 شرکت محورسازان سدسدشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران  تجارت 
 گروه مپنارانشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ای  صادرات 
 شرکت تکنیکشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران  صنعت و معدن 
 شرکت ساخدمانی تیراژشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران   اعتباری مللمؤسسه 
 چدین قایاحمل و نقل کشور   شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای  تجارت 
 آلدائی  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  تجارت 
 شرکت مسکن و عمران قدس رضوی  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  تجارت 
 شرکت جهاد نصر خراسانرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  ش  تجارت 
 شرکت دنا ره ساز  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  توسعه صادرات 
 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیار  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشو  صادرات 
 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 ازندگی خاتم االنبیاقرارگاه س  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیااخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  شرکت مادرتخصصی س  صادرات 
 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  صادرات 

 )مبالغ به میلیون ریال(     (4جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضيعنوان رديف
 مبلغ نام بانک دستگاه بدهکار

 تسويه  اسناد 
 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 شرکت کمند راه بندر  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 قرارگاه خاتم االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 قرارگاه خاتم االنبیات مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  شرک  صادرات 
 شرکت زرین دشت لمزان  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 شهرداری قزویننیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران  بانک شهر 
 هرداری قمشنیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران  تجارت 
 شرکت آب و فاضالب مشهدنیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران  تجارت 
 آقای ایوب فدحینیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران  مسکن 
 شهرداری سنندج اسالمی ایراننیروی اندظامی جمهوری   اعتباری مللمؤسسه 
  شرکت برنا سازه هخامن ورزش و جوانان اسدان فارساداره کل  صادرات 
 شهرداری قزوین ورزش و جوانان اسدان قزویناداره کل  بانک شهر 
 شهرداری قم مورزش و جوانان اسدان قاداره کل  تجارت 
 شهرداری سقز ورزش و جوانان اسدان کردسداناداره کل   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری تبریزوزارت اطالعات  بانک شهر 
 شرکت تولید ظروف لوازم خانگی آریان ف روزارت اطالعات  تجارت 
 بیسدون نیلوفر غرب شرکتوزارت اطالعات  تجارت 
 های گیاهی تک سبزینهشرکت فرآوردهوزارت اطالعات  تجارت 
 شرکت پروتئینی سرزمین دریای خزروزارت اطالعات  تجارت 
 شرکت هما صنعت بیسدونوزارت اطالعات  تجارت 
 شرکت تولیدی صنایع الوان سازه سلولزوزارت اطالعات  تجارت 
  قائم شهر 252شرکت مرغ گوشدیوزارت اطالعات  تجارت 
 های خزر بسپارشرکت لولهوزارت اطالعات  تجارت 
 شرکت والف ر مازندرانوزارت اطالعات  تجارت 
 شرکت مروارید سبز پرشیاوزارت اطالعات  تجارت 
 شرکت دامپروری ک ور مازندرانوزارت اطالعات  تجارت 
 شرکت تولیدی بازرگانی پویندگان شیمی کاروزارت اطالعات  تجارت 
 خزر های مازن لبنشرکت صنایع شیر و فرآوردهوزارت اطالعات  تجارت 
 مرکز آموزشی هوانوردی معراجوزارت اطالعات  تجارت 
 شرکت تعاونی شقایق دام البرزوزارت اطالعات  تجارت 
 شرکت تولیدی ظروف اسدیل انصار گرگانوزارت اطالعات  تجارت 
 ت دام وطیوررواز گلسدانشرکوزارت اطالعات  تجارت 
 شهرداری مشهدوزارت اطالعات  تجارت 
 شهرداری مشهدوزارت اطالعات  تجارت 
 شرکت پدیده ت ارت شکیباوزارت اطالعات  توسعه تعاون 
 یمحمد جواد امیدوزارت اطالعات  مسکن 
 شهرداری رشتوزارت اطالعات   اعتباری مللمؤسسه 

    هدای تابعده و   سداد اجرایی فرمدان امدام )ره( و شدرکت
 پارسیان  وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح(وابسده  )توسعه انرژی تدبیر

 پیمایی معراجشرکت هواوزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 شهرداری تهرانوزارت راه و شهرسازی   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری مشهدوزارت فرهن  و ارشاد اسالمی  گردشگری 
 شهرداری مشهدوزارت کشور  تتجار 
 شرکت فنی و مهندسی نیوساد برد یافدهوزارت ورزش و جوانان  صادرات 

121.362.694- 121.362.694 جمع



 

 قسمت اول( -152)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

تسدویه  »بدا عندوان    310901هدای مدالی   مالی ردیف واگدذاری دارایدی  عملکرد ردیف 

می های دولت بده اشدخاص حقیقدی و حقدوقی )تعداونی و خصوصدی( و نهادهدای عمدو        بدهی

بده شدرح     «خرجدی(  -ها )جمعیغیردولدی و ... از طریق تهاتر بدهی اشخاص یادشده به بانک

 :( است5جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(                      (5جدول شماره )

 رديف
 درآمدی

 عنوان
 بینيپیش

 طبق وصولي
 خزانهلیست 

 وصولي طبق 
 تفريغ 

310901 
به اشخاص حقیقی و حقوقی )تعداونی و  های دولت تسویه بدهی

خصوصی( و نهادهای عمدومی غیردولددی و ... از طریدق تهداتر     
 خرجی(  -ها )جمعیبدهی اشخاص یادشده به بانک

1 132.705.092 131.357.956 

 

 310901های مالی واگذاری دارایی  ردیف 1398با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 

خزانه نوع یک و نوع دو درنظر گرفده شده  وصولی درج شده مربو   برای موضوع اسناد تسویه

 ( این بند است. 2( و )1به هر دو نوع اسناد تسویه خزانه موضوع اجزاء )

  ناشدی از مدواردی   «وصولی طبق لیست خزانده »و « وصولی طبق تفریغ»مغایرت بین 

 1399ل نشده و به سال رغم صدور تخصی   کاماست که فرآیند صدور اسناد تسویه آنها علی

 مندقل شده است. 

 کدل کشدور  اعدبدار ردیدف مدفرقده      1398( قدانون بودجده سدال    9در جدول شدماره ) 

بینی شده اسدت. سدازمان برنامده و    ( ریال پی 1.000.000یک میلیون )به مبلغ  530000-49

ن داه و  بودجه کشور  در اجرای حکم ذیل جدول مذکور  مبلغ یکصد و سی و دوهزار و یکصد پ

( ریدال بده آن افدزوده و بده     132.151.106.000.000یک میلیارد و یکصدد و شد  میلیدون )   

( 6ربو  ابالغ نموده  عملکرد مالی ردیف مذکور  به شرح جدول شماره )های اجرایی ذیدسدگاه

 است:  

 )مبالغ به میلیون ریال(                      (6جدول شماره )

 شماره
 رديف متفرقه

 تخصیص  اعتبار  رديف متفرقهعنوان 
 دريافتي از 

 محل اعتبارات 
 يافتهتخصیص

 اعتبار 
 شدهمصرف

49-530000 
های دولت به اشخاص حقیقدی و حقدوقی )تعداونی و    تسویه بدهی

خصوصی( و نهادهای عمومی غیردولدی و ... از طریق تهاتر بدهی 
 خرجی(  -ها )جمعیاشخاص یادشده به بانک

132.151.107 132.151.107 121.362.694 121.362.694 

 

از طریدق  جهادکشاورزی  های نیرو وهای دولدی تابعه وزارتخانهتسویه مطالبات شرکت

حسدابرس   هایهای تکلیفی  براساس آخرین گزارشقیمت صرفای بابت یارانه  سازوکار این جزء

سدناد تسدویه خزانده    شده توسو سازمان حسابرسی ان ام و امسدقل و بازرس قانونی حسابرسی

در سدامانه   ضدمن ثبدت  بودجده کشدور صدادر و     سازمان برنامده و  پا از دریافت تخصی  از

 از بدهی دولت کسر شده است.   کلحسابداری

 *(9موضوع ماده ) های قیمت تکلیفیهای دولدی تابعه وزارت نیرو از یارانهسهم شرکت

بده وزارت امدور    3/6/1398طی نامه مدورخ  و تعیین توسو وزیر نیرو  نامه اجرایی این بند آیین

 است.قرار گرفده  اسناد تسویه خزانه نوع دوماقدصادی و دارایی اعالم و مبناء صدور 

                                                                        
 کل کشور:   1398( قانون بودجه سال 5بند )و( تبصره )نامه اجرايي آيین

های قیمت تکلیفی توسو وزیر نیرو تعیدین و  های دولدی تابع وزارت نیرو از یارانهنامه سهم شرکتدر اجرای این آیین: (9ماده )* 

 شود. به وزارت اعالم می



 

 قسمت اول( -153)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

هدای  دولت در باندک با موضوع افزای  سرمایه  اعدبار تخصی با توجه به عدم صدور 

پایان آذر )نامه مربو  در مهلت مقرر در آییننامه اجرایی  ( آیین14( و )11دولدی موضوع مواد )

صدادر  خصدوص  نیدز در ایدن   ای تسویه اسناد  سازمان برنامه و بودجه کشورتوسو  (1398ماه 

 .ده استشن

هدایی از اطالعدات   با توجه به اینکه در حال حاضر صرفای ماژول تسویه و تهاتر و بخ 

بده مرحلده     ی عمدومی های مالها و داراییپایه و مدیریت کاربران پروژه سامانه مدیریت بدهی

اطالعداتی )موضدوع فدراز     هایلذا موضوع ارتبا  این سامانه با سایر بانک  برداری رسیدهبهره

هدای ایدن سدامانه    ندازی و ارتبا  کلیه زیرسامانهاپا از راه نامه اجرایی(آیین (12)میانی ماده 

 شود و موضوع در دسدور کار ارکان پروژه قرار دارد.ان ام می



 

 قسمت اول( -154)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 1-2جز )

حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی 

 1397مبلغ مانده مذکور است و باقی مانده آن در سدال  ( 50%خصوصی و تعاونی پن اه درصد )

هدای دولددی تابعده    هدا و شدرکت  های نهادهدای عمدومی غیردولددی  باندک    جهت تهاتر بدهی

های تکلیفی( و و پرورش  نیرو و جهادکشاورزی )صرفای بابت یارانه قیمتهای آموزش وزارتخانه

شده و قطعی سازمان تأمین اجدمداعی بده   ایران با اولویت مطالبات حسابرسیشرکت ملی نفت 

 رسد. مصرف می

ریال از منابع این جدزء بده سدداد     (15.000.000.000.000) تا سقف پانزده هزار میلیارد

 یابد.های تابعه و وابسده آن اخدصاص میامام)ره( و شرکتاجرایی فرمان حضرت 

 ( 1-2جز )تفريغ 

اسدفاده از اسناد خزانده ندوع    سقف  نامه اجرایی این بند( آیین2بند )ب( ماده ) براساس

قدانون بودجده سدال    ( مداده واحدده   5تبصره )( بند )و( 1اسناد اسدفاده نشده جزء )محل  از دوم

تصدویب شدده    ( ریدال 660.000.000.000.000شصت هزار میلیدارد ) تا مبلغ ششصد و   1397

مبلغ یکصد و بیست و یک هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد و ششصد   1398ال است. در س

به شرح جدول زیدر  دوم  نوع( ریال اسناد خزانه 121.362.694.000.000و نود و چهار میلیون )

 است.  مندشر شده

 )مبالغ به میلیون ریال(
 درصد مبلغ نوع اشخاص يفرد
 4/10 12.464.523 اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 1
 28 33.983.711 نهادهای عمومی غیردولدی 2
 7/8 10.629.099 هابانک 3
 6/25 31.100.515 های آموزش و پرورش  نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت ملی نفتهای دولدی تابعه وزارتخانهشرکت 4
 5/10 12.683.185 تأمین اجدماعی  سازمان 5
 1/2 2.559.571 های بازنشسدگیصندوق 6
 12 14.570.047 های تابعه و وابسده آنسداد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و شرکت 7
 7/2 3.371.614 االنبیاقرارگاه سازندگی خاتم 8

 100 121.362.694 جمع
 

خزانه مسدلزم ارائه درخواسدت از   تسویهناد اس صدور اینکهشایان ذکر است  با توجه به 

( بدوده و ایدن موضدوع خدارج از     اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونینفعان )سوی ذی

باشد  لذا اسناد تسویه بدر اسداس تقاضداهای واصدله و     عهده وزارت امور اقدصادی و دارایی می

هدا و  دیریت بددهی تخصی  اعدبار صادره سازمان برنامده و بودجده کشدور  توسدو مرکدز مد      



 

 قسمت اول( -155)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 های مالی عمومی وزارت امور اقدصادی و دارایی صادر شده است. دارایی

هدای نیدرو و جهادکشداورزی از    های دولددی تابعده وزارتخانده   های شرکتتسویه بدهی

هدای تکلیفدی پدا از دریافدت تخصدی  از      قیمدت  صرفای بابت یارانه  کار این جزءوطریق ساز

حسابرس مسدقل و بازرس قانونی  هایاساس آخرین گزارشور و برسازمان برنامه و بودجه کش

صدورت    هدای مدالی عمدومی   ها و داراییه مرکز مدیریت بدهیشده بارائه (سازمان حسابرسی)

 گرفده است.

اجدمداعی   تأمیندر مواردی که درخواست حایز شرایو الزم سازمان  ها براساس بررسی

امدور   بندد مدذکور در سدامانه الکدرونیکدی بده وزارت      زمان با سایر اشخاص موضوعطور همبه

با سازمان مدذکور    اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم گردید میارایه  اقدصادی و دارایی

 . بوده است

در اجرای حکم اخیر این جزء  مبلغ چهارده هدزار و پانصدد و هفدداد میلیدارد و چهدل و      

به سداد اجرایی فرمدان حضدرت     از منابع این جزءل ( ریا14.570.047.000.000هفت میلیون )

 یافده است. های تابعه و وابسده آن اخدصاصامام)ره( و شرکت



 

 قسمت اول( -156)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2-2جزء )

نشدده سدهم م دوز نهادهدای     ماندده مصدرف   1398در پایان آذرمداه   م از استدولت 

هدای   های بخد های مذکور را با بدهیهای دولدی تابعه وزارتخانهعمومی غیردولدی و شرکت

 دیگر تسویه کند.

 (2-2تفريغ جزء )

  دولدت اقددامی   1398( ایدن بندد در سدال    2با توجه به عدم اسدفاده از کل منابع جزء )

های دولدی نشده سهم م وز نهادهای عمومی غیردولدی و شرکتمصرفجهت جاب ایی مانده 

 است.ا د عملکرد اي  جز  فمذکور ننموده  لذا شده در جزء اشاره هایتابعه وزارتخانه



 

 قسمت اول( -157)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3-2جزء )

شده در ها از فرآیند تعریفمنظور اسدفاده حداک ری بانکبانک مرکزی مکلف است به

ها از اشخاص غیردولددی  ها از دولت  مطالبات بانکاین بند  امکان نقل و اندقال مطالبات بانک

ضوابو نقل و اندقال ایدن  . ها را در بازار بین بانکی فراهم کندو مطالبات بانک مرکزی از بانک

ای است که ظرف مدت دوماه از ابالغ این قانون به پیشدنهاد باندک   نامهمطالبات  مطابق آیین

 .رسدمرکزی به تصویب هیأت وزیران می

 (3-2تفريغ جزء )

بنا به پیشنهاد مشدرک وزارت امور اقدصادی و  9/4/1398ت وزیران در جلسه مورخ أهی

نامه اجرایی امه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  آییندارایی  سازمان برن

جهدت اجدرا    15/4/1398هد مورخ 56687ت/43756شماره طی  نموده کهرا تصویب  ءاین جز

 شدایان ذکدر اسدت  تصدویبنامه     مبن  عد  رعايت مهلت مقرر در اي  جز  اسیت. که شده ابالغ 

شدده  و ابالغ ت وزیران اصالح أهی 5/12/1398 هد مورخ57377ت/154981ر طی شماره ومذک

 است.

ها از اشخاص غیردولدی و ها از دولت  مطالبات بانکمطالبات بانکنقل و اندقال ضوابو 

درج هدای ذیدل آن    نامه اجرایدی و تبصدره  آیین *(4در ماده ) هامطالبات بانک مرکزی از بانک

ها ظرف دوهفده پدا  ل مطالبات بین بانکنقل و اندقا»نامه شیوهشده است. شایان ذکر است  

موضوع تبصره « ها و مؤسسات غیربانکینامه توسو بانک مرکزی به بانکاز ابالغ این تصویب

بده تصدویب    1398در پایدان سدال    5/12/1398نامه اجرایی مورخ ( اصالحیه آیین4( ماده )2)

 .فا د عملکرد است جز اي  رسیده  لذا 

                                                                        
 کل کشور:   1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5نامه اجرايي بند )و( تبصره )* آيین

توانند )با تایید بانک طرف مقابل( پا از تأیید بانک مرکزی نسبت به های مدقاضی می( بند )و(  بانک3-2در اجرای جزء )(: 4ماده )
نفع ها و ارائه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود بهاندقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولدی به سایر بانک

 بانک دیگر اقدام نمایند.
نامه  کمدر از مطالبات اشخاص مدقاضی ( این آیین5( ماده )3ها به بانک مرکزی موضوع تبصره )دهی بانک: در مواردی که ب1تبصره 

های های طلبکار با درخواست اشخاص مدقاضی م ازند با اعالم وزارت  موافقت بانکمشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد  بانک
های بدهکار به بانک بانک مرکزی( و تایید بانک مرکزی  نسبت به اندقال مبلغ مازاد به سایر بانک مقصد )با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به

نامه نسبت به صدور های مذکور  با رعایت مقررات این آیینمرکزی اقدام و ندی ه را به وزارت اعالم نمایند. وزارت م از است پا از اخذ تأیید
 انک مقصد اقدام نماید.اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع ب



 

 قسمت اول( -158)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4-2جزء )

هدای دولددی    طالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولدی  شدرکت نحوه تسویه م

ا رعایدت ضدوابو قدانونی    های مقدسه با حسابرسی ویژه بد انها و آسدها  اتحادیهها  بیمهبانک

ای خواهد بود که با پیشنهاد مشدرک سازمان برنامده و بودجده کشدور و وزارت    نامهمطابق آیین

 .رسدوزیران میبه تصویب هیأت ارایی امور اقدصادی و د

 (4-2تفريغ جزء )

بنا به پیشنهاد مشدرک وزارت امور اقدصادی و  9/4/1398ت وزیران در جلسه مورخ أهی

نامه اجرایی دارایی  سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  آیین

جهدت اجدرا    15/4/1398د مدورخ  ه56687ت/43756شماره طی  نموده کهاین جز را تصویب 

 5/12/1398هدد مدورخ   57377ت/154981ر طدی شدماره   ومدذک  تصدویبنامه است.  شدهابالغ 

 شده است. و ابالغ اصالح

 عمدومی  نهادهدای  قدانونی  منشدأ  بدا  مطالبدات  تسدویه  هدا  مبندای  در محدوده بررسی

 ضوابو رعایت با مقدسه هایآسدان و هااتحادیه ها بیمه ها بانک دولدی  هایشرکت غیردولدی 

هدای  ها و داراییبه مرکز مدیریت بدهی کهتوسو سازمان حسابرسی  ویژه حسابرسیبا   قانونی

پا از دریافت تخصی  اعدبار از سازمان برنامه و بودجه کشور ان ام و  شده ارائه مالی عمومی

گردیده هی دولت کسر ثبت و از بد  کلاسناد تسویه خزانه صادر گردیده و در سامانه حسابداری

 و موردی مبنی بر عدم رعایت این جزء  مشاهده نشده است.



 

 قسمت اول( -159)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  5-2)جزء 

ای هد های موضوع این حکم  کلیه جریمده زمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهم

الدفاوت وجه الدزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سدود منددرج در قدرارداد و سدود مرکدب      مابه) تأخیر

ر مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبدق حکدم ایدن جدزء تهداتر و      د( شده اعمال

ها در ایدن خصدوص از دولدت و بددهکاران کده      شود و بانکاند  بخشوده میتعیین تکلیف شده

 .بدهی آنها تسویه شده ادعائی نخواهند داشت

 ( 5-2)جزء فريغ ت

اوت وجه الدزام تأخیر تأدیه دین و الدفمابه) ای تأخیرهکلیه جریمهها  در محدوده بررسی

 بددهی  و اصدل  کده  اشخاصدی  مدورد  در (شدده د مرکب اعمالنرخ سود مندرج در قرارداد و سو

ها ادعدایی  شده و بانک بخشوده ده گردی تکلیف تعیین و تهاتر بند این حکم طبق آنها مطالبات

 اند.شدهها تسویه شده  ندادر این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آن



 

 قسمت اول( -160)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  6-2)جزء 

 تسدویه  حساب به آن مبالغ ایران نفت ملی شرکت از هابانک مطالبات تسویه میزان به

 دولدت  سرمایه افزای  یا و وابسده و تابعه یهاشرکت و ایران نفت ملی شرکت به دولت بدهی

 .شد خواهد منظور شرکت این در

 ( 6-2)جزء فريغ ت

تسویه نوع دوم جهت تسویه بدهی دولت به شرکت ها  یک فقره اسناد براساس بررسی

به مبلغ سه هزار و پانصد و شصدت و چهدار    1389ملی نفت ایران بابت یارانه گاز طبیعی سال 

( ریال از طریق تسویه بخشی از تسهیالت بانک ت دارت صدادر   3.564.000.000.000میلیارد )

 نفع اعمال حساب شده است. شده و توسو اشخاص ذی



 

 قسمت اول( -161)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (7-2جزء )

 عملکدرد  گدزارش  در را بندد  ایدن  عملکدرد  اسدت  مکلف دارایی و اقدصادی امور وزارت

 کشدور   عمدومی  محاسدبات  قدانون ( 103) ماده اجرای در و کند منعکا عمومی بودجه ماهانه

 در را ایدران  اسالمی جمهوری مرکزی بانک به دولت بدهی افزای  محل از شدهاسدفاده منابع

 . کند درج بودجه عملکرد حسابصورت

 (7-2جزء )تفريغ 

کل کشدور را   1398( قانون بودجه سال 5داری کل کشور عملکرد بند )و( تبصره )خزانه

صدورت ماهانده در   برنامه و بودجه کشدور بده   سازمانبا توجه به تخصی  اعدبار صادره توسو 

 گزارش دریافت و پرداخت خزانه منعکا نموده است.



 

 قسمت اول( -162)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 8-2جز )

های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات کننده برق از شرکتتولیدهای مطالبات شرکت

 باشد. آنها از دولت می

شود. افزای  پایده پدولی از   مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می

این محل ممنوع است. سقف م از تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعدباری به بانک مرکدزی  

شود. دولت م از است تمام یدا  تعیین می 1398 ر تا پایان خردادماه سال توسو این بانک حداک

های دولدی )به جز بانک مسکن( به بانک مرکدزی را بده حسداب بددهی     بخشی از بدهی بانک

های دولدی دولت به بانک مرکزی مندقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک

 منظور کند. 

 عهده وزیر امور اقدصادی و دارایی است.  بند بر مسؤولیت اجرای این

هدای  ماهه به دیوان محاسبات کشور  کمیسیون گزارش عملکرد این بند به صورت سه

نامده  شود. آیدین م لا شورای اسالمی ارائه می« اقدصادی»و « برنامه و بودجه و محاسبات»

کشدور  وزارت امدور اقدصدادی و    ی این بند به پیشنهاد مشدرک سازمان برنامده و بودجده   یاجرا

 رسد. وزیران می دارایی و بانک مرکزی پا از تصویب این قانون به تصویب هیأت

 ( 8-2تفريغ جز )

بندا بده پیشدنهاد مشددرک وزارت امدور       09/04/1398هیات وزیدران در جلسده مدورخ    

ی ایدران   اقدصادی و دارایی  سازمان برنامه و بودجه کشور و باندک مرکدزی جمهدوری اسدالم    

هدد مدورخ   56687ت/43756شدماره  طدی  نمدوده کده   را تصدویب   بندد نامه اجرایدی ایدن   آیین

ر طدی شدماره   ومدذک شایان ذکر اسدت  تصدویبنامه   جهت اجرا ابالغ نموده است.  15/4/1398

 شده است.و ابالغ اصالح  5/12/1398هد مورخ 57377ت/154981

های تابعده وزارت  نده برق از شرکتکنهای تولیدمطالبات شرکتها  بررسی در محدوده

 تلقی گردیده است.  در حکم مطالبات آنها از دولت  نیرو

های غیردولدی تولیدکننده برق  از اسناد تسویه خزانه موضدوع  شرکت  شایان ذکر است

اسدناد   زیدر  از جددول   بده شدرح  های تولیدکننده برق دولددی  شرکتاند. ننمودهاین بند اسدفاده 

 اند: اسدفاده نمودهتسویه خزانه 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 بدهکار میزان طلب عنوان شرکت تولیدکننده برق
 بدهي شده به عنوانمبلغ ثبت

 دولت به بانک مرکزی 

  306 931 14 دولت  306 931 14 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 3.790.958 دولت 3.790.958 شرکت تولید اندقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(

  18,722,264    18,722,264 جمع

 

 یکصد و بیست و یک   به مبلغدر اجرای حکم این بند اسناد تسویه نوع دوم صادر شده

( 121.362.694.000.000و سیصد و شصت و دو میلیارد و ششصد و نود و چهار میلیدون )  هزار



 

 قسمت اول( -163)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  با توجه به اینکه ه است. صدور این اسنادریال به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت شد

های قطعی دولت بده اشدخاص صدادر    منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت با بدهیکه به

 من ر به ای اد بدهی جدید نشده و باعت افزای  پایه پولی نشده است.  لذا  گردیده

خدلدف   نامده در مواعدد م   فقدره  (8بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی هشدت ) 

را بده مرکدز    مدذکور  باندک  بده  اعدبداری  مؤسسه و بانک هر بدهی تسویه حداک ر سقف م از

ی اعدالم نمدوده کده    ید های مالی عمومی وزارت امور اقدصادی و داراها و داراییمدیریت بدهی

  زمانی مقرر در اي  جز  است. مهلتمبن  عد  رعايت 

ن بند  اقددامات مخدلفدی از جملده     وزارت امور اقدصادی و دارایی جهت اجرای حکم ای

تهداتر   و تسدویه  سامانه زیر اندازیراهدولت   هیأتنامه اجرایی به تهیه و ارائه پی  نویا آیین

نامده فرآینددهای مشددرک در خصدوص مراحدل        تهیه و تدوین شیوه1398در نیمه دوم سال 

هدای  ابالغ آن به دسدگاهصدور تخصی  اسناد تسویه خزانه با سازمان برنامه و بودجه کشور و 

 اجرایی را ان ام داده است. 

اول و دوم صادر  نوع خزانه تسویه اسناد عملکرد گزارش دارایی و اقدصادی امور وزارت

 بده  9/2/1399  27/9/1398  31/6/1398  28/3/1398هدای  این بند را در تاری موضوع شده 

 «اقدصدادی » و «محاسدبات  و بودجده و  برنامده » هایکشور کمیسیون بودجه و برنامه سازمان

 .است نموده ارسال کشور محاسبات دیوان و اسالمی شورای م لا



 

 قسمت اول( -164)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

 هدزار  یکصدد  مبلغ تا کشور  کل داریخزانه هایپرداخت جریان اسدمرار منظوربه دولت

 سدال یدک  از کمددر  سررسدید  بدا  اسدالمی  خزانه اسناد ریال( 100.000.000.000.000) میلیارد

 بودجده  و برنامدده  سدازمان  سدوی  از ابالغدی  هایتخصی  صرف را مزبور اسناد و کند رمندش

 مقدم سررسید  در اسناد این تسویه. کند قانون این موضوع( اسدانی اعدبارات اولویت با) کشدور

 به مندشره اسناد به مربو  تعهدات اندقال. باشدمی کشور کل داریخزانه هایپرداخت تمامی بر

 .است ممنوع  بعد سال

 تفريغ بند )ز(

 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجده کشدور   8/3/1398مورخ هیأت وزیران در جلسه 

هدد مدورخ   56597ت/29504طدی شدماره   بندد را تصدویب نمدوده کده     ایدن  نامه اجرایدی  آیین

 . جهت اجرا ابالغ شده است 12/3/1398

اي  بند فا د ند اسدفاده ننموده  لذا ها  دولت از سازوکار موضوع این ببر اساس بررسی

 است.عملکرد 



 

 قسمت اول( -165)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ح(

پن داه   معادل تدا 1398 سال در سررسید شده اوراق سود و اصل بازپرداخت برای دولت

براسدداس مقددررات  ریددالی اسددالمی مددالی اوراق ( ریددال50.000.000.000.000هددزار میلیددارد )

 هدای بودجده  در اوراق ایدن  اندشدار  ربد  مدرتدب  هایهزینه و سود و اصل موضوعه مندشر کند.

 .شودمی بینیپی  کشور کل سنواتی

 

 بند )ح(تفريغ 

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشدور    8/3/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

هدد مدورخ   56597ت/29504نامه اجرایدی ایدن بندد را تصدویب نمدوده کده طدی شدماره         آیین

 ه است. جهت اجرا ابالغ شد 12/3/1398

بده نیابدت از دولدت بدا رعایدت سدقف مقدرر در ایدن         وزارت امور اقدصدادی و دارایدی   

( بنددد 1تعیددین شددده توسددو کمیددده موضددوع جددزء )اوراق نقدددی ریددالی بنددد و سددود اسددمی 

در قالدب اوراق سدلف    اوراق موضدوع ایدن بندد    بدرای اندشدار  )ک( این تبصدره  اقددامات الزم   

بدا  ورت نقددی( در بدازار سدرمایه )بدورس اندرژی ایدران(       )بده صد  موازی اسداندارد نفدت خدام   

بدده شددرح جدددول  2997لفایددت  2991و سددنفت  996لغایددت  991نمادهددای بورسددی سددنفت 

 است:به عمل آورده  (1شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(                  ( 1جدول شماره )

 رديف
 عنوان و 

 نوع اوراق

 ارزش اوراق 

 منتشرشده

 تاريخ 

 ارانتش

نرخ 

 سود 

 اسمي*

 طول 

 مدت

 مواعد

پرداخت 

 سود

 تاريخ 

 سررسید

 ارزش اوراق 

 رفتهفروش

1 
 سلف موازی

 اسداندارد  
 نفت خام

 12/6/1398 

% 

  بارکی ماهه12
در زمان 
 دیسررس

12/07/1399  

2  13/6/139813/07/1399  

3  3/7/1398 
 ماهه18

03/12/1399  

4  6/7/1398 06/12/1399  

   مجموع 

( بندد )ک(  1( از هرگونه بررسی در کمیده موضوع جدزء ) 5( بند )ک( این تبصره  اوراق بند )ح( تبصره)2مطابق جزء )  * شایان ذکر است
بایست به صورت نقدی در بازار سدرمایه مندشدر     لیکن با توجه به اهمیت نرخ سود برای اوراق بند موصوف که میودهباخیرالذکر مسد نی 

 .  شد از ظرفیت کمیده مورد اشاره برای تعیین شرایو اندشار اوراق بند مذکور با کمدرین هزینه ممکن اسدفاده گردیده استمی



 

 قسمت اول( -166)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( است:2ه )عملکرد اوراق مندشر شده به شرح جدول شمار

 )مبالغ به میلیون ریال(                  ( 2جدول شماره )

 شماره
بندیطبقه

 عنوان
دستگاه اجرايي

 عنوان
عامل واگذاری

 ارزش اوراق 
 يافتهاختصاص

جهت فروش
 ارزش اوراق

رفته فروش
 مبلغ واريزشده

 به حساب خزانه 
 ارزش اوراق

نرفتهفروش

 یمرکز یگذارشرکت سپرده و داراییوزارت امور اقدصادی  110000
 27 49.999.973 49.999.973 50.000.000 وجوه هیاوراق بهادار و تسو

 

نویسی و حدق  های بازارگردانی  تعهد پذیرههای اندشار اوراق مذکور اعم از هزینههزینه

میلیدارد  عاملیت واگذاری اوراق بهادار اسالمی موضوع این بند بالغ بر سه هزار و یکصد و چهار 

جدزء  بوده که از محدل اعدبدارات   ریال ( 3.104.736.000.000و هفدصد و سی و ش  میلیون )

وزارت امدور   کل کشدور توسدو   1398( قانون بودجه سال 9جدول شماره ) 600000( ردیف 2)

   .اقدصادی و دارایی پرداخت شده است

ردیدف   حساببه رفده( اوراق یادشده )معادل ارزش اوراق فروشعرضه از  حاصلوجوه 

اندشدار اوراق مدالی اسدالمی جهدت     »بدا عندوان    310107هدای مدالی شدماره    واگذاری دارایی

داری کل کشدور ندزد باندک    خزانه« 1398بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 

 :است( 3جدول شماره )شرح شده که عملکرد مالی آن واریز  مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 )مبالغ به میلیون ریال(                  ( 3) جدول شماره
 شماره

 وصوليبینيپیشعنوان درآمدبندیطبقه
لیست خزانه

 وصولي
 طبق تفريغ 

 49.999.973 * 50.000.257 1 1398اندشار اوراق مالی اسالمی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال  310107
 1397ل الدفداوت مربدو  بده سدا    ناشدی از واریدز مابده    «وصولی طبق لیست خزانه»و  «ق تفریغوصولی طب»* علت اخدالف بین 

 واریز شده است.خزانه به حساب  1398در سال   ها()ناشی از کارمزدهای بانک مرکزی باشد که پا از تراکن می

 

( ردیدف  3اعدبدارات جدزء )    کدل کشدور   1398( قانون بودجه سال 8جدول شماره )در 

بده  « بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده از محل اندشار اوراق جدید»با عنوان  102000

بینی شده که سازمان برنامه و بودجه کشور به اسدناد ( ریال پی 1.000.000مبلغ یک میلیون )

حکم ذیل جدول مذکور  مبلغ چهل و نه هزار و نهصد و نود و نه میلیارد و نهصد و هفدداد و دو  

( ریال به اعدبار ردیف مزبور افزوده است. اعدبار یادشده جهدت  49.999.972.000.000میلیون )

به وزارت امور اقدصادی و دارایی ابالغ اعدبدار شدده   بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده 

 ( است:4که عملکرد مالی آن به شرح جدول شماره )

 ل()مبالغ به میلیون ریا                  ( 4جدول شماره )
 شماره

 بندی طبقه

 عنوان
 دستگاه اجرايي

 تخصیص  اعتبار اصالحي
 اعتبارات دريافتي

 از محل تخصیص 
 اعتبارات

 مصرف شده
 49.999.973 49.999.973 49.999.973 49.999.973 وزارت امور اقدصادی و دارایی 11000001

 

اوراق اصدل   وزارت امور اقدصادی و دارایدی  اعدبدارات دریدافدی را صدرف بازپرداخدت     

قدانون بودجده   ماده واحدده  ( 6تبصره ))ب(  موضوع بندسررسیدشده  بخشی از اوراق مشارکت 

قدانون بودجده سدال    ماده واحدده  ( 16)و( تبصره )خزانه اسالمی موضوع بند  داسنا  1394سال 

کل کشور  بده شدرح جددول     1397قانون بودجه سال  ماده واحده (5بند )هد( تبصره )و  1396

 ( نموده است:5)شماره 

 )مبالغ به میلیون ریال(                  ( 5جدول شماره )
رقم تسويه نماد معامالتيمستند قانونينوع اوراقرديف
 8.899.899 3اشاد  1394( قانون بودجه سال 6بند )ب( تبصره ) اوراق مشارکت 1
 1.666.854 4اشاد  1394( قانون بودجه سال 6بند )ب( تبصره ) اوراق مشارکت 2
 23.953.289 6اشاد  1394( قانون بودجه سال 6بند )ب( تبصره ) اوراق مشارکت 3
 1.631.761 7اشاد  1394( قانون بودجه سال 6بند )ب( تبصره ) اوراق مشارکت 4
 10.000.000 606اخزا  1396( قانون بودجه سال 16بند )و( تبصره ) اسناد خزانه اسالمی 5
 3.848.170 708اخزا  1397( قانون بودجه سال 5بند )هد( تبصره ) المیاسناد خزانه اس 6

 49.999.973جمع



 

 قسمت اول( -167)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

شایان ذکر است  از محل اوراق فروش رفده مبلغی جهدت پرداخدت سدود اوراق مدالی      

 اسالمی  اخدصاص نیافده است.

صد و چهل مبلغ سیصد و شصت و ش  هزار و یک 1398طی سال  شایان ذکر است 

 (اصل و سودریال )شامل  (366.140.937.000.000) نهصد و سی و هفت میلیونمیلیارد و 

( تسویه شده 6اوراق مالی اسالمی سررسیدشده که تمامای در سال مذکور به شرح جدول شماره )

 است:

 مبالغ به میلیون ریال() (6جدول شماره )
 جمع  جمع سودجمع اصل نوع اوراق

  اسناد خزانه اسالمی
  اوراق سلف

  اوراق مشارکت
  شهری اوراق مشارکت قطار

  اوراق منفعت
  صکوک اجاره
  صکوک مرابحه

  جمع تسويه 
 

 1398مین اعدبار و پرداخت اصل و سود سررسیدشده اوراق مالی اسالمی طی سال أمحل ت

 است:( 7به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (7جدول شماره )
 مبلغ عنوان رديف اعتباری رديف اعتباری

1-102000بازپرداخت اصل اوراق مشارکت دارای تضمین دولت  اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار  

3-102000بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده از محل اندشار اوراق جدید  

1-600000سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و وامهای خارجی  

 ایهای بودجهمحل رديفجمع تسويه از 
 تسويه از محل سرجمع بودجه

 جمع کل تسويه 

  سازمان برنامه و بودجده کشدور   این بندنامه اجرایی ( آیین2( ماده )4در اجرای تبصره )

 بدا  ومدرتب  هدای پرداخت تسویه برای الزم مدعهد شده که اعدبارات 7/3/1398مورخ  طی نامه

 لدوایح  در خاصدی  ردیدف  طدی  اندشار را هایهزینه و مقرر سررسیدهای در اسالمی مالی اوراق

 نماید. منظور کشور کل ساالنه بودجه

کدل   1399( ماده واحده در قانون بودجده سدال   5شایان ذکر است  در بند )ح( تبصره )

 ز اندشدار مبلدغ  م دو  1399 سدال  در سررسدید شدده   اوراق سود و اصل بازپرداخت برایکشور  

 داده شده است. اسالمی مالی اوراق ( ریال100.000.000.000.000هزار میلیارد ) صدیک 



 

 قسمت اول( -168)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ط(

 نفدت  وزارت مشددرک میادین اولویت با گاز و نفت یهاطرح در گذاریسرمایه منظوربه

 هدای نده وزارتخا نیرو  وزارت و ت ارت و معدن صنعت  وزارت ایتوسعه و زیربنایی یهاطرح و

 اسدالمی  مدالی  اوراق اقدصداد   شدورای  تصدویب  با و ربوذی تابعه یهاشرکت طریق از مذکور

 و کنندد  مندشر ریال( 35.000.000.000.000) میلیارد هزار پنج و سی سقف در( ارزی یا ریالی)

 همدان  تولیدد  افدزای   محدل  از مذکور یهاشرکت توسو را اوراق این سود و اصل بازپرداخت

 و معددن  صدنعت   وزارت یهدا طرح برای) طرح عایدات و( نفت وزارت یهاطرح برای) میادین

 .کنند تضمین( نیرو وزارت و ت ارت

 تفريغ بند )ط(

 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشدور  8/3/1398مورخ هیأت وزیران در جلسه 

هدد مدورخ   56597ت/29504طدی شدماره   را تصدویب نمدوده کده    ایدن بندد    نامه اجرایدی آیین

 . جهت اجرا ابالغ شده است 12/3/1398

اند  از م وز این بند اسدفاده ننمودهصنعت  معدن و ت ارت و نیرو نفت  های وزارتخانه

  .گذار محقق نشده استاهداف  انون و بودهاي  بند فا د عملکرد لذا 



 

 قسمت اول( -169)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ی(

 میلیدارد  سده  معدادل  سدقف  تدا  ربدو ذی تابعده  دولدی یهاشرکت طریق از نفت وزارت

 مندشدر  وزیدران  هیدأت  تصویب با( ارزی یا ریالی) اسالمی مالی اوراق دالر( 3.000.000.000)

 بدانکی  تسهیالت سررسیدشده ریالی د  ارزی اوراق سود و اصل بازپرداخت برای اوراق این. کند

 پیمانکدداران بدده سررسیدشددده یهددابدددهی بازپرداخددت همچنددین و سررسیدشددده تضددامین و

 موظفندد  مدذکور  یهدا شدرکت  و گیردمی تعلق نفت باالدسدی یهاطرح مدقابلبیع هایقرارداد

 اوراق. کنند تسویه خود داخلی منابع محل از سالپنج تا حداک ر را مندشرشده اوراق سود و اصل

 بده  واگدذاری قابدل  کشددور  بدودجه و برنامه سازمان و نفت وزارت تأیید با بند این نرفدهفروش

 .باشدمی هاطرح طلبکاران /پیمانکاران

 تفريغ بند )ی(

 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجده کشدور   8/3/1398مورخ هیأت وزیران در جلسه 

هدد مدورخ   56597ت/29504طدی شدماره   را تصدویب نمدوده کده     بندد ایدن  نامه اجرایدی  آیین

 . جهت اجرا ابالغ شده است 12/3/1398

اي     لذا ودهاز م وز این بند اسدفاده ننم ربوذی ههای تابعشرکتاز طریق  وزارت نفت

 .گذار محقق نشده استاهداف  انون وبوده بند فا د عملکرد 

 
 



 

 قسمت اول( -170)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ک(

 (1جزء )

 سدرمایه  و پول بازارهای در اسالمی مالی اوراق اندشار احدمالی تبعات مدیریت منظوربه

 و دارایی و اقدصادی امور وزیر شور ک بودجه و برنامه سازمان رییا از مدشکل ایکمیده کشور 

 قدانون  ایدن  موضدوع  اوراق اندشدار  نحدوه  بر ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رییا

 اسناد نرخ به مربو  سازوکار اسد نای به مندشره اوراق اسمی سود هاینرخ. کرد خواهند نظارت

 .شودمی تعیین کمیده این توسو تبصره این «هد» بند در خزانه

 بند )ک( ريغ تف

 (  1جزء )تفريغ 

کمیده موضوع این جزء  به منظور مدیریت تبعات احدمالی اندشار اوراق مالی اسالمی در 

با ترکیب مقرر در قانون تشکیل و ضدمن تعیدین    1398بازارهای پول و سرمایه کشور در سال 

 1398بودجه سال های سود اسمی اوراق مندشره  بر نحوه اندشار اوراق مالی موضوع قانون نرخ

 جمهدوری  مرکدزی  باندک  توسدو  الدذکر فوق اوراق خرید م از میزانبر و همچنین کل کشور 

  .نظارت نموده است ایران اسالمی

ناپدذیر بدر   هدای اجدنداب  نیازهای کالن بودجه کشور )مازاد هزینه  مالی در اندشار اوراق

د و از طرفدی نکدول یدا    گیدر میمدنظر قرار  دولتها( و همچنین توان تسویه بینی وصولیپی 

و  گدردد مدی من ر به افزای  نرخ بهدره بدازار بددهی      پرداخت تعهدات اوراق بهادار دولتعدم

. با توجه به موارد مدذکور و  استبر بازسازی اعدبار دولت در این حوزه نیز بسیار پرهزینه و زمان

صمیماتی بدرای اندشدار   همچنین شرایو بازار سرمایه در جلسات کمیده موصوف  حسب مورد ت

به صورت نقدی و یدا غیرنقددی اتخداذ گردیدده     دارای م وز قانونی   انواع اوراق مالی اسالمی

 است.

هدای مقدرر در     عدالوه بدر م وز  1398طی سدال  با توجه به مشکالت نقدینگی دولت 

 در اجدرای قدانون بودجده سدال مدذکور      ماده واحده  (5)هد( تبصره ) )ف( و بندهای )ب(  )ح( 



 

 قسمت اول( -171)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقدصادی  نسبت بده اندشدار اوراق مدالی    

آتی( و صکوک  مالیاتی درآمدهای حاصل از اسالمی شامل اسناد خزانه اسالمی  منفعت )منافع

که در این خصوص نیز تصمیمات مربو  در کمیده مذکور اتخداذ شدده   مرابحه عام اقدام نموده 

 است.

هدای سدود   ت مدخذه در کمیده موضوع این بند در خصوص اندشدار و ندرخ  اهم تصمیما

 جلسه  به شرح جدول زیر است:صورتاسمی اوراق مالی اسالمی دولت در قالب پنج 
 

 اهم تصمیمات اتخاذشده تاريخ جلسه

5/3/1398 

( و همچندین  5تبصدره ) نرخ سود اسمی اوراق نقدی ریالی اعم از اوراق دولت  موضوع بنددهای )ب(  )ح( و )ف(   -1
 (  تعیین شد.18%( قانون بودجه سال جاری حداک ر ه ده درصد )5بندهای )الف(  )د(  ) ( و )ی( تبصره )

اسد نای اسناد خزانه اسالمی( معادل نرخ حفدظ قددرت خریدد اسدناد خزانده      نرخ سود اوراق تحویل به پیمانکار )به -2
گدردد   نامه اجرایی مربوطه که در ابددای سال تصویب مدی سال و آییناسالمی است که منطبق با قانون بودجه همان 

شود. این نرخ برای سال اول معادل نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی قانون بودجده سدال جداری     تعیین می
 ( تعیین شده است.15%پانزده درصد )

دارایی به نیابت از دولت در چارچوب قدوانین و   نسبت به اندشار اوراق مالی اسالمی توسو وزارت امور اقدصادی و -3
( قدانون بودجده سدال    5های اجرایی مربو  از محل بندهای )ب(  )ج(  )هدد(  )ح( و )ف( تبصدره )  نامهمقررات و آیین

 ( قانون مذکور موافقت شد.5جاری به صورت اوراق نقدی و غیرنقدی )تحویل به طلبکار( در سقف بند )ن( تبصره )
به تأثیرپذیری ح م قابل اندشار اوراق مالی اسالمی در هر سال از میزان توان تسدویه دولدت در سدنوات     با توجه -4

شدده  مقدرر گردیدد    مند نمودن تسویه به موقع تعهدات مربو  به اوراق دولت در مواعدد تعیدین  آتی  به منظور ضابطه
داک ر مبلغ قابل تعهدد دولدت بدرای تسدویه       به عنوان ح1398( بودجه عمومی دولت در سال 10%حداک ر ده درصد )

های بعد لحاظ شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشدور اعدبدارات موردنیداز بدرای تسدویه      تعهدات اوراق در سال
 بینی نماید.تعهدات اوراق را در لوایح بودجه سنواتی پی 

26/6/1398 

داری کل کشور اجازه داده شد اقدصادی  به خزانه در اجرای مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی -1
کل کشور نسبت به تدأمین مبلدغ یکصدد هدزار میلیدارد       1398( قانون بودجه سال 5تا مازاد بر سقف بند )ن( تبصره )

 ( ریال از محل اندشار و فروش اوراق مالی اسالمی در بازار پول/ سرمایه اقدام نماید.100.000.000.000.000)
ر تسهیل شرایو و کاه  هزینه اندشار نقدی اوراق دولت  عرضه تددری ی اوراق مدالی اسدالمی توسدو     به منظو -2

نویسی تمام یا بخشی از اوراق مدذکور توسدو کلیده نهادهدای مدالی       داری کل کشور و همچنین خرید و پذیرهخزانه
 های بیمه م از است. ها و شرکتبانک
 ( خواهد بود.18%صد )نرخ سود اسمی اوراق ساالنه ه ده در -3
الدفاوت قیمت/ نرخ فروش اوراق نسبت به نرخ سود اسمی عندالزوم با اسدفاده از کلیه سازوکارهای موجدود در  مابه -4

نویسی  حراج و فروش اوراق به کسر )کمددر از قیمدت اسدمی( تدأمین     بازار پول/ سرمایه  از جمله مکانیزم تعهد پذیره
گیدری   باشد. نحدوه مظنده  گیری  نسبت به نرخ سود اسمی میه  حداک ر معادل مازاد مظنهالدفاوت یادشدشود. مابهمی

داری کل کشور با هماهنگی معاونت امور اقدصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامده و بودجده   توسو خزانه
 شود.کشور  تعیین می

 اهم تصمیمات اتخاذشده تاريخ جلسه

10/9/1398 

( ریدال  100.000.000.000.000وه بر مبلدغ یکصدد هدزار میلیدارد )    داری کل کشور اجازه داده شد تا عالبه خزانه -1
اوراق مندشره از محل مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقدصادی  مازاد بر سقف بند )ن( تبصدره  

کل کشور و بر اسداس مصدوبه مدذکور نسدبت بده تدأمین مبلدغ یکصدد هدزار میلیدارد            1398( قانون بودجه سال 5)
( ریال دیگر از محل اندشار و فروش اوراق مالی اسالمی از جمله اوراق منفعت بدا پشددوانه   100.000.000.000.000)

 درآمدهای آتی دولت )شامل درآمدهای مالیاتی  سود سهام دولت و ...( در بازار پول/سرمایه اقدام نماید.
ونت امور اقدصادی و هماهنگی برنامه و داری کل کشور با هماهنگی معانوع و سررسید اوراق یادشده توسو خزانه -2

 شود.بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می
 ( تعیین شد. 20%نرخ سود اسمی اوراق ساالنه حداک ر بیست درصد ) -3
ح م اوراق مندشره به نحوی تعیین شد که وجوه نقد حاصل از اندشدار و فدروش اوراق  وجده موردنیداز بده مبلدغ        -4

 ( ریال را تأمین نماید.100.000.000.000.000یلیارد )یکصد هزار م
با توجه به تأثیرپذیری ح م قابل اندشار اوراق مالی اسالمی در هر سال از میزان توان تسدویه دولدت در سدنوات     -5

شدده  مقدرر گردیدد    مند نمودن تسویه به موقع تعهدات مربو  به اوراق دولدت در مواعدد تعیدین   آتی به منظور ضابطه
  به عنوان حداک ر مبلغ قابل تعهد دولت برای تسدویه  1398( بودجه عمومی دولت در سال 11%اک ر یازده درصد )حد

های بعد لحاظ شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشدور اعدبدارات موردنیداز بدرای تسدویه      تعهدات اوراق در سال
 بینی نماید. تعهدات اوراق را در لوایح بودجه سنواتی پی 

17/10/1398 

داری کل کشور از محل مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقدصادی  مازاد بدر سدقف   مقرر شد خزانه -1
کددل کشددور نسددبت بدده اندشددار مبلددغ هفددداد هددزار میلیددارد   1398( مدداده واحددد قددانون بودجدده سددال 5بنددد )ن( تبصددره )

قالب اسناد خزانه اسالمی دارای حفظ قدرت خرید با سررسدید سدال    اوراق بهادار اسالمی در ( ریال70.000.000.000.000)
اقدام نماید. اسناد خزانه اسالمی مذکور بدر اسداس تخصدی  سدازمان برنامده و بودجده کشدور در اخدیدار دسددگاه/           1402
 های مس ل شود.گیرد تا صرف تسویه بدهیربو قرار میهای اجرایی ذیدسدگاه

م موع م وزهای صادرشده برای اندشار اوراق بهادار اسالمی از محل مصوبه مذکور  دویست و با احدساب مبلغ مذکور   -2
( ریال و جمع منابع حاصل از اجزای )ج( و )د( مصدوبه سدی و سدومین جلسده     270.000.000.000.000هفداد هزار میلیارد )

 ( ریال شده است.613.000.000.000.000شورای عالی هماهنگی اقدصادی ششصد و سیزده هزار میلیارد )

14/12/1398 

کدل کشدور    1398( قانون بودجه سدال  5داری کل کشور اجازه داده شد تا مازاد بر سقف بند )ن( تبصره )به خزانه -1
( ریال دیگدر از محدل اندشدار و فدروش     110.000.000.000.000اقدامات الزم برای تأمین یکصد و ده هزار میلیارد )

 له اوراق مرابحه عام در بازار پول/ سرمایه را معمول نماید.اوراق مالی اسالمی از جم
 ( خواهد بود.18%نرخ سود اسمی اوراق ساالنه حداک ر ه ده درصد ) -2
منظور تسهیل شرایو و کاه  هزینه اندشار نقدی اوراق دولت  عرضده تددری ی اوراق مدالی اسدالمی توسدو      به -3

نویسی تمام یا بخشدی از اوراق مدذکور توسدو کلیده نهادهدای مدالی       داری کل کشور و همچنین خرید و پذیرهخزانه
 های بیمه م از است.ها و شرکت( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  بانک1( ماده )21موضوع بند )

مبلدغ  ح م اوراق مندشره به نحوی تعیین شد که وجوه نقد حاصل از اندشدار و فدروش اوراق  وجده موردنیداز بده       -4
 ( ریال را تأمین نماید.110.000.000.000.000یکصد و ده هزار میلیارد )

 

کار مربدو  بده ندرخ    ودر خصوص سداز در اجرای حکم اخیر این جزء    شایان ذکر است

 .تصمیمی اتخاذ نشده استاین تبصره  بند )هد( موضوع اسناد خزانه سود اسمی 



 

 قسمت اول( -172)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

 ایدن  (ح) و (ز)  (و) بنددهای  موضدوع  دولدت  یبده تسویه جهت مندشره اسناد و اوراق

 .است مسد نی مذکور کمیده در بررسی هرگونه از تبصره

 (  2تفريغ جزء )

بنددهای )و(  )ز( و )ح( ایدن تبصدره    اوراق و اسناد مندشدره موضدوع     1398در سال 

( بندد )ک( ایدن تبصدره    1جهت تسویه بدهی دولت از هرگونه بررسی در کمیده موضوع جدزء ) 

  نی بوده است.مسد

( بند )ک( این تبصره  تعیین 1شایان ذکر است  با توجه به قسمت دوم حکم جزء )

بر عهده کمیده مذکور بوده که بر همین اساس  در جلسه  مندشره اوراق اسمی سود هاینرخ

( ماده واحده 5کمیده یادشده  نرخ سود اوراق مندشره موضوع بند )ح( تبصره ) 5/3/1398مورخ 

خصوص  در( تعیین نموده و 18%کل کشور را به میزان ه ده درصد ) 1398بودجه سال قانون 

 شده است. یریگمیتصم این تبصره  (ن)در سقف بند  مذکوراندشار اوراق موضوع بند 



 

 قسمت اول( -173)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

 دولدت  تضدمین  بددون  که هاییدسدگاه و هاشرکت به مربو  اوراق اندشار صدور نحوه

 .باشدمی بند این( 1) جزء مشمول نیز شودمی مندشر

 (3جزء )تفريغ 

هدا و  شدرکت بده  اوراق مربو  نحوه صدور ( این بند در خصوص 1کمیده موضوع جزء )

شود  به شرح جدول زیر  اتخاذ تصدمیم نمدوده   هایی که بدون تضمین دولت مندشر میدسدگاه

 است:

تاريخ 
 جلسه

 اهم تصمیمات اتخاذشده

5/3/1398 

( قدانون  5نقدی ریالی اعم از اوراق دولت  موضوع بندهای )ب(  )ح( و )ف( تبصره ) نرخ سود اسمی اوراق -1
( 18%و همچنین بندهای )الف(  )د(  ) ( و )ی( تبصدره مدذکور حدداک ر ه دده درصدد )      1398بودجه سال 
 تعیین شد.

ارت بانک مرکزی ( در هر یک از بازارهای تحت نظ5های )الف(  )د(  ) ( و )ی( تبصره )اندشار اوراق بند -2
جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتیب منو  بده اخدذ تأییدیده سدازمان مدذکور و      

های معوق خود بابت اوراق مندشره بانک یادشده )حسب مورد( توسو ناشر/بانی  مبنی بر تعیین تکلیف بدهی
 قبلی خواهد بود.

( به صورت نقدی بدا عرضده آن   5ی )الف(  )د(  ) ( و )ی( تبصره )هادر صورت اندشار اوراق از محل بند -3
نویسدی   در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  نرخ کارمزدهای بدازارگردانی و تعهدد پدذیره   

حداک ر معادل مازاد میانگین هندسی نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسالمی برای دوره زمانی دوماهه قبدل  
 باشد.ماه اندشار )با اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار( نسبت به نرخ سود اسمی میاز 

 



 

 قسمت اول( -174)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

 بده  مربدو   مدالی  اوراق اندشار مسوول دولت از نیابت به دارایی و اقدصادی امور وزارت

 .است دولت

 ( 4جزء )تفريغ 

هدای قدانونی   وزارت امور اقدصادی و دارایی به نیابت از دولت  در چدارچوب ظرفیدت  

و مصوبات سی و سدومین جلسده شدورای عدالی     کل کشور  1398مندرج در قانون بودجه سال 

 (1جدزء )  کمیده موضدوع  در مدخذهو مطابق تصمیمات  19/3/1398مورخ هماهنگی اقدصادی 

( ریدال اوراق  820.000.000.000.000هشدصد و بیست هزار میلیارد ) اندشارنسبت به   این بند

 اقدام نموده است: زیربه شرح جدول  مالی اسالمی

 ریال( ون)مبالغ به میلی

 میزان انتشار  نوع اوراق ماهیت انتشار مجوز قانوني

 ( 5تبصره )بند )ب( 
 210.000.000 اسناد خزانه اسالمی غیرنقدی

 40.000.000 اوراق منفعت نقدی

 50.000.000 اوراق سلف نقدی (5تبصره )بند )ح( 

 10.000.000 اسناد خزانه اسالمی غیرنقدی (5)تبصره بند )ف( 

 130.000.000 اسناد خزانه اسالمی غیرنقدی (5تبصره )بند )هد( 

 440.000.000 کل کشور 1398قانون بودجه سال مجوزهای جمع انتشار از محل 

 مصوبات سي و سومین جلسه 

 شورای عالي هماهنگي اقتصادی

 70.000.000 اسناد خزانه اسالمی غیرنقدی

 200.000.000 اوراق منفعت نقدی

 110.000.000 مرابحه عام نقدی

 380.000.000 جمع انتشار از محل مصوبات سي و سومین جلسه شورای عالي هماهنگي اقتصادی

 820.000.000 کل  جمع

 
 

 



 

 قسمت اول( -175)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ل(

 .شودنمی مالیات مشمول تبصره این اسناد و اوراق

 تفريغ بند )ل(

 اند.ن تبصره مشمول مالیات نبودهاوراق و اسناد ای

   معافیدت 26/1/1398ذکر است  سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه مورخ  شایان

 را به ادارات کل امور مالیاتی و واحدهای تابعه سازمان  ابالغ نموده است. موضوع این بند

 



 

 قسمت اول( -176)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( مبند )

تدورم  باندک مرکدزی    های سود و کنددرل  منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخبه

جمهوری اسالمی ایران ان ام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مدالی اسدالمی مندشدره    

ها و یا اعطدای خدو اعدبداری را    برداشت بانک گیری اوراق مذکور در ازای اضافهدولت و وثیقه

 دهد.ان ام می

 ( متفريغ بند )

وزارت امور اقدصادی و دارایی پیشنهاد به بنا  8/10/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

مدورخ   هدد 56790ت/132365شدماره  نامه اجرایی ایدن بندد را تصدویب نمدوده کده طدی       آیین

 شده است. ابالغجهت اجرا  15/10/1398

جمهدوری اسدالمی ایدران  جهدت مددیریت      بانک مرکدزی    در راسدای اجرای این بند

  نسبت به صددور و ابدالغ دسددورالعمل ان دام     ها و نرخ سود در بازار بین بانکینقدینگی بانک

نامده اجرایدی آن  اقددام نمدوده     عملیات بازار باز و اعطای اعدبار در قبال اخذ وثیقه و نیز شدیوه 

 است.  

 باندک  توسدو  ماهانده  صدورت بده  سدود  نرخ داالن و هدف سود نرخ  شایان ذکر است

 حدداقل  رسد کده بدرای  می لعام هیأت تصویب به و پیشنهادجمهوری اسالمی ایران مرکزی 

جمهدوری  شرایو بازار پول  باندک مرکدزی    علتلیکن به   گرددمی ریزیبرنامه آینده سالیک

شده در بدازار  های کشفخرید اوراق بهادار دولدی در قیمتمبادالتی صرفای موضع اسالمی ایران 

 کندرل تورم از طریق ی کامل سیاست پولی مذکور  عمالیداشده و با توجه به عدم اجراثانویه را 

 این ابزار پولی محقق نشده است.

  سدازمان بدورس و   جمهوری اسالمی ایدران  در خصوص تکلیف مشدرک بانک مرکزی

گدران اولیده ظدرف    شرایو معاملده  تعیین مبنی براوراق بهادار و وزارت امور اقدصادی و دارایی 



 

 قسمت اول( -177)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

وزارت امور   این بندنامه اجرایی آیین *(2( ذیل ماده )2موضوع تبصره ) ماه پا از تصویبیک

 بده  7/11/1398طی نامه مدورخ   (دار کل کشوراقدصادی و دارایی )معاون نظارت مالی و خزانه

و ریدیا سدازمان بدورس و اوراق بهدادار  دسددورالعمل      جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی 

 مربو  را ارسال نموده است.

ه در سال گذشده در بدازار سدرمایه مندشدر    کلیه اوراق نقدی دولت ک  الزم به ذکر است

  همگدی دارای قابلیدت معدامالت    1398به همراه اسناد خزانه اسالمی مندشره در سال   نداهشد

باشند. همچنین بانک مرکزی ثانویه در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می

صورت ای داد  وراق مالی اسالمی را بهبسدر و سامانه الزم برای اندشار اجمهوری اسالمی ایران 

 بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولدی فراهم نموده است.

مبین     عدم اقدام موثر بانک مرکزی جمهوری اسدالمی ایدران    با توجه به مراتب فوق

 عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.

                                                                        
 :کل کشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5بند )م( تبصره ) نامه اجرايي* آيین

 :(2ماده )

ماه از تصویب ایدن  گران اولیه را ظرف یکبانک مرکزی  سازمان و وزارت موظفند مشدرکای شرایو معامله :(2تبصره )

نمایدد. حضدور تمدامی    گران اولیه را معرفدی مدی  شده اولین گروه معاملهتعیین نامه تعیین نمایند. وزارت براساس شرایوآیین
گدذاری و غیدره در بدازار اولیده     های سرمایههای تأمین سرمایه  صندوقنهادهای مالی دارای م وز از سازمان اعم از شرکت

شده توسو آنها در بازار اولیده را  داریاوراق اسالمی )اعم از بازار پول و سرمایه( م از است و سازمان موظف است اوراق خری
 های مربو  لحاظ نماید. در نصاب



 

 قسمت اول( -178)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  1جزء )

 اسالمی مالی اوراق شفرو و خرید به م از صرفای ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 .است مزبور بازار در شدهکشف هایقیمت با و ثانویه بازار در مرکزی  بانک و دولت مندشره

 (  1جزء )تفريغ 

صورت روزانه ندرخ سدود   به جمهوری اسالمی ایران ها  بانک مرکزیبراساس بررسی

گدذاری پدولی    خ سیاستبانکی ریالی را رصد نموده و در صورت انحراف این نرخ از نربازار بین

عملیات خرید و فروش اوراق مالی اسالمی مندشره توسو دولت و باندک مرکدزی را بده شدرح     

 ان ام داده است: بازار در شدهکشف هایقیمت با و ثانویه بازار در  جدول زیر

 )مبالغ به میلیون ریال( 

عنوان اوراق مالي اسالمي
وش اوراق مالي اسالميمیزان فرمیزان خريد اوراق مالي اسالمي

 قیمت اسمي هر قطعهتعداد

 قیمت اسمي هر قطعهتعدادارزش اوراق)ريال(

ارزش اوراق)ريال(

011877.9299 66710 000877 6018 790 11 (703) اخزا اسناد خزانه اسالمی  
366769.9967 982--- 10 ( 716) اخزا  اسناد خزانه اسالمی

893.300--- ( 624) اخزا  سالمیاسناد خزانه ا
759.000--- ( 804) اخزا  اسناد خزانه اسالمی
899.000198 --- ( 623) اخزا  اسناد خزانه اسالمی
40639.35026--- ( 816) اخزا  اسناد خزانه اسالمی
980.5043980.504 3 ( 604) اخزا  اسناد خزانه اسالمی
980.9932980.9932 ( 615) اخزا  اسناد خزانه اسالمی
 21.662 -17.89510.005-8.795جمع

 



 

 قسمت اول( -179)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

گیدری اوراق  شود  در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقهبه دولت اجازه داده می

هددای قطعددی و هددا توسددو بانددک مرکددزی  بخشددی از بدددهیمددالی اسددالمی دولدددی از بانددک

قانون برنامه ششم توسعه( را کده   *(10ها )موضوع بند )الف( ماده )شده خود به بانکابرسیحس

ای داد شدده اسدت  تدا سدقف دویسدت هدزار میلیدارد          1397در چهارچوب قوانین تا پایان سال

 سازی کند.ریال بهادار( 200.000.000.000.000)

                                                                        
 , اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران: ساله ششم توسعه اقتصادیقانون برنامه پنج* 

منظور گسدرش و تعمیق نظام جامع تدأمین مدالی و ابزارهدای آن )بدازار پدول  بدازار       دولت م از است به(: 10ماده )
 (:هاه و بیمهسرمای

شدود را بده   قطعدی شدده یدا مدی     1395های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال معادل کل بدهی :الف
شود  تا پایان اجرای قانون برنامه از طریدق اندشدار اوراق بهدادار بدا     هایی که به پیشنهاد سازمان مشخ  میترتیب اولویت

راق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تا سدقف منددرج در   نماید. اوکسب رضایت طلبکاران تسویه 
ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقدصادی و دارایی به تصویب نامهقوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم  طبق آیین

 .یابدرسد  اندشار میهیأت وزیران می

 (2تفريغ جزء )

بانک توسو کار اجرایی عملیات بازار باز وساز تأییدعدم با عنایت به ها  براساس بررسی

دو عضو کمیده موضوع جدزء  ) مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور

 هدای بددهی  از امکان بهادارسدازی بخشدی  (  1398( قانون بودجه سال 5( بند )ک( تبصره )1)

ای اد شده   1397تا پایان سال  که در چارچوب قوانین هابانک به دولت شدهحسابرسی و قطعی

 اي  جز  فا د عملکرد است.لذا   فراهم نگردید

 



 

 قسمت اول( -180)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 3جز )

شود نسبت به تأسیا نهادهای واسو با به وزارت امور اقدصادی و دارایی اجازه داده می

مدیریت و مالکیت دولت یا اسدفاده از نهادهای واسو موضوع قانون توسعه ابزارهدا و نهادهدای   

ریالی( اقدام کند. معدامالت بدین   د  با اندقال مالکیت  برای اندشار اوراق بهادار )ارزیمالی جدید 

های مربو  به اندشار اوراق موضوع این بند  صدرف نظدر از   ها و پرداختارکان اندشار و دریافت

 *(14هدا و مسدد نیات حکدم مداده )    اسدفاده یا عدم اسدفاده از نهادهای واسو  مشمول معافیت

 شود.پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میفع موانع تولید رقابتقانون ر

                                                                        
 ر و ارتقای نظام مالي کشور: پذيقانون رفع موانع تولید و رقابت

( قدانون  5های اجرایی موضوع ماده )های موضوع اندشار اوراق بهادار دسدگاهها و پرداختمعامالت و دریافت (:14* ماده )

( قانون توسعه ابزارهدا و نهادهدای مدالی    1از طریق نهاد واسو موضوع بند )د( ماده ) 8/7/1386مدیریت خدمات کشوری مصوب 
منظور تأمین مالی از طریق اندشار اوراق ( قانون اساسی به44های کلی اصل چهل و چهارم )منظور تسهیل اجرای سیاستجدید به

داری کدل کشدور از رعایدت    بهادار در مواردی که خرید  فروش و اجاره دارایی جزء الینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید و خزانده 
 ها مسد نی است. می کشور و قوانین مربو  به مناقصات و مزایدهتشریفات مقرر در قانون محاسبات عمو

 شود. سقف درآمدهای موضوع اندشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می
ه پیشدنهاد  ماه از تاری  ابدالغ ایدن قدانون بد    های تولیدی  ظرف مدت سهنامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخ آیین

 رسد. وزارت امور اقدصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می

 ( 3تفريغ جز )

نامه اجرایی این بند مقرر گردیده  نهاد واسو ناشدر اوراق مدالی   آیین **(5مطابق ماده )

وزارت امدور اقدصدادی و    مددیریت دولدی و نهاد واسو مولدسازی اموال دولدی ای داد و تحدت   

نامده مدذکور مقدرر گردیدده     ( آیین1ماده ) ****(7و ) ***(6س بندهای )دارایی اداره شود. براسا

کده اقددامی در ایدن خصدوص صدورت       صورت شرکت دولدی تشکیل شوندنهادهای مذکور به

 .استاي  جز  فا د عملکرد  سمت اول حکم  لذا نگرفده 

                                                                        
 کل کشور:  1398حده قانون بودجه سال ( ماده وا5نامه اجرايي بند )م( تبصره )آيین

نهاد واسدو ناشدر اوراق دولددی و نهداد واسدو مولدسدازی امدوال دولددی تحدت مددیریت وزارت براسداس             (:5* ماده )*
شوند. این نهادها صدرفای بدا هددف تملدک و     پیوست که تأییدشده به مهر دفدر هیأت دولت است ای اد و اداره می هایدسدورالعمل

شوند. وزارت قواعد حاکم بر انحالل یا ورشکسدگی این نهادهدای  مولدسازی اموال دولدی و اندشار اوراق مالی اسالمی تأسیا می
راق دولدی برای اندشار اوراق مالی اسالمی ازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسو نماید. از نهاد واسو ناشر اوواسو را مقرر می

شود. نهاد واسو ناشر اوراق دولددی  های مبنای صکوک وکالت اسدفاده میمولدسازی اموال دولدی جهت تملک و مولدسازی دارایی
های منددرج در  گیرند و از معافیتت سازمان قرار نمیهای خود تحت نظارو نهاد واسو مولدسازی اموال دولدی برای ان ام فعالیت

های کلی اصل چهل و چهارم قدانون  منظور تسهیل اجرای سیاست( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به12( و )11مواد )
دد برخدوردار   1394وب پذیر و ارتقای نظام مالی کشدور د مصد    ( قانون رفع موانع تولید رقابت14د و ماده ) 1388اساسی د مصوب  

خواهند بود. اسناد و قراردادهای مربو  به ای اد و اندشار صکوک وکالت عام  اسناد تنظیم شدده ندزد مدأمورین رسدمی در حددود      
 .شوند( قانون مدنی  اسناد رسمی محسوب می1287صالحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده )

اده واحدده  ( م5ره )تبص( ( بند )م3اد واسو ناشر اوراق دولدی: شرکت دولدی که در اجرای جزء )نه (:1( ماده )6*** بند )
 .شودقانون به منظور اندشار اوراق مالی اسالمی تشکیل می

ماده ( 5ره )تبص( ( بند )م3نهاد واسو مولدسازی اموال دولدی: شرکت دولدی که در اجرای جزء ) (:1( ماده )7*** بند )*

 د.شومیمنظور تملک اموال دولدی برای اندشار اوراق مالی اسالمی تشکیل قانون بهواحده 



 

 قسمت اول( -181)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ادهدای  ها و درآمدهای آتدی دولدت و بدا اسددفاده از نه    اوراق منفعت با پشدوانه دریافدی

( قانون بازار توسعه ابزارهدا و نهادهدای مدالی جدیدد در راسددای      1واسو موضوع بند )د( ماده )

 ( قانون اساسی مندشر گردیده است. 44های کلی اصل چهل و چهارم )تسهیل اجرای سیاست

های مربو  به اندشار اوراق موضوع ها و پرداختمعامالت بین ارکان اندشار و دریافت

داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی یید خزانهأا تباین بند  

 اند.شدهمسد نی  هاکشور و قوانین مربو  به مناقصات و مزایده



 

 قسمت اول( -182)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

ها و مطالبدات دولدت   شود رأسای از داراییبه وزارت امور اقدصادی و دارایی اجازه داده می

ی اسالمی موضوع این تبصره بدون رعایت تشدریفات قدانونی   عنوان پشدوانه اندشار اوراق مالبه

مربو  به بورس اسدفاده کند. ضوابو و معیدار و نحدوه اجدراء بده پیشدنهاد وزارتخانده مدذکور        

 رسد.تصویب هیأت وزیدران میبه

 (4تفريغ جزء )

می عنوان پشدوانه اندشار اوراق مالی اسالها و مطالبات دولت به  از دارایی1398در سال 

 اي  جز  فا د عملکرد است.اسدفاده نشده  لذا 

 

 



 

 قسمت اول( -183)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ن(

 بده  عمدومی  بودجده  مصدارف  بدرای  تبصدره  ایدن  موضوع اوراق از دولت اسدفاده سقف

 جددول  در شدهبینیپی  سقف معادل حداک ر تبصره  این (و) بند موضوع تسویه اسناد اسد نای

 مندشدره  اوراق از مصدرف  اجازه دولت و شدبامی توسعه ششم برنامه قانون( 7) ماده( 4) شماره

 .ندارد عمومی بودجه در را هاشهرداری و هاشرکت به مربو 

 تفريغ بند )ن(

ساله ششم توسعه اقدصادی  ( قانون برنامه پنج4( جدول شماره )3-1بر اساس ردیف )

و  دولت م از به فروش چهارصد 1398اجدماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  در سال 

( ریال اوراق مشارکت و اوراق مالی اسالمی بوده 440.000.000.000.000چهل هزار میلیارد )

 است. 

( 5( بند )ک( تبصره )4جزء ) در اجرایوزارت امور اقدصادی و دارایی   1398در سال 

هدای  به نیابت از دولدت  در چدارچوب ظرفیدت   کل کشور  1398سال قانون بودجه ماده واحده 

 1398قانون بودجه سدال  ماده واحده ( 5( تبصره )بندهای )ب(  )ح(  )ف( و )هدر رج قانونی مند

هدای صدادره توسدو    و تخصدی  این تبصدره  ( بند )ک( 1م وزهای کمیده جزء ) وکل کشور 

مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی  همچنین وسازمان برنامه و بودجه کشور 

ریال اوراق ( 820.000.000.000.000و بیست هزار میلیارد ) هشدصد اندشاراقدصادی  نسبت به 

 اقدام نموده است: زیرمالی اسالمی  به شرح جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 میزان انتشار  نوع اوراق ماهیت انتشار مجوز انتشار

 ( 5تبصره )بند )ب( 
 210.000.000 اسناد خزانه اسالمی غیرنقدی

 40.000.000 اوراق منفعت نقدی

 130.000.000 اسناد خزانه اسالمی غیرنقدی (5تبصره )بند )هد( 

 50.000.000 اوراق سلف نقدی (5تبصره )بند )ح( 

 10.000.000 اسناد خزانه اسالمی غیرنقدی (5تبصره )بند )ف( 

 440.000.000 کل کشور 1398جمع انتشار از محل قانون بودجه سال 



 

 قسمت اول( -184)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 میزان انتشار  نوع اوراق ماهیت انتشار مجوز انتشار

 تصادیمصوبات شورای عالي هماهنگي اق
 70.000.000 اسناد خزانه اسالمی غیرنقدی

 200.000.000 اوراق منفعت نقدی

 110.000.000 مرابحه عام نقدی

 380.000.000 جمع انتشار از محل مصوبات شورای عالي هماهنگي اقتصادی

 820.000.000 جمع کل
 

منظدور  ه بده دولت با کمبود منابع نقدی مواجه بوده کد  1398سال  در  شایان ذکر است

جلسده مدورخ    نیو سدوم  یسد در  یاقدصداد  یهمداهنگ  یعدال  یشدورا   مین منابع موردنیداز أت

 ( ریدال 380.000.000.000.000سیصد و هشداد هزار میلیدارد )  اندشار مبلغم وز   19/3/1398

شده در احکام قدانون بودجده سدال    بینیپی  مبالغعالوه بر انواع اوراق اسناد خزانه اسالمی را 

 پن سداله  قدانون برنامده  ( 7ماده )( 4جدول شماره )شده در بینیو سقف پی کل کشور  1398

اقدصادی  اجدماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  صادر نموده که بر اسداس   ششم توسعه

 است. نموده آن  دولت اقدام به اندشار اوراق مزبور

ی )الددف(  )د(  هددا موضددوع بندددها هددا و شددهرداریاز اوراق مددالی اسددالمی شددرکت 

کددل کشددور بددرای مصددارف  1398( مدداده واحددده قددانون بودجدده سددال 5) ( و )ی( تبصددره )

بودجدده عمددومی اسدددفاده نشددده و صددرفای اوراق مندشددره از محددل بندددهای مندددرج در جدددول 

( بندد )ک(  4فوق که تمامای مربدو  بده اوراق مدالی اسدالمی دولدت بدوده و بده اسددناد جدزء )         

دجده سدال مدذکور توسدو وزارت امدور اقدصدادی و دارایدی بده نیابدت از          ( قانون بو5تبصره )

 دولت مندشر شده  صرف بودجه عمومی گردیده است.

 



 

 قسمت اول( -185)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )س(

 بدا  آن تضمین و تعهد قبل از که بود خواهد م از صورتی در دولت از جدید طلب ای اد

 . باشد شده صادر کشور بودجه و برنامه سازمان توسو قانونی مبنای

 بند )س( تفريغ

( ماده 5ها  در موارد ای اد طلب از دولت از قبیل بند )د( تبصره )بررسیدر محدوده 

کل کشور  تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسو سازمان  1398واحده قانون بودجه سال 

 برنامه و بودجه کشور  صادر شده است. 

 



 

 قسمت اول( -186)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ع(

 مطالبدات  و هدا بددهی  و تبصدره  ایدن  )و( بند موضوع هایبدهی تأیید و رسیدگی مرجع

 توسدو  کشور  مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون *(1)ماده  )پ( بند موضوع

 .شودمی تعیین دارایی و اقدصادی امور وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان

                                                                        
 کشور مالي نظام ارتقای و پذيررقابت تولید موانع رفع قانون* 

هدا و  زمدان بدا ارائده الیحده بودجده  جددول بددهی       به بعد  هم 1394دولت موظف است از سال  (:1بند )پ( ماده )
هدا و  ت دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعداونی و مؤسسدات عمدومی غیردولددی و باندک     شده و تعهدامطالبات قطعی

مؤسسات اعدباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است  به م لا شدورای اسدالمی   
 . ارائه کند

ای در واحدد جداگانده   1395ابدددای سدال    منظور اجرای احکام مذکور در بندهای )ب( و )پ( این ماده  ازبه –تبصره 
ها و تعهددات دولدت را احصدا و    شود. این واحد موظف است خالصه مطالبات  بدهیوزارت امور اقدصادی و دارایی ای اد می

جمهور و م لا شدورای اسدالمی تهیده     رییاهای ساالنه جهت ارائه به های فصلی  گزارشثبت کند و عالوه بر گزارش
ریزی کشور موظف است بدا  های ساالنه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامهشنماید. گزار

پیشنهاد وزارت امور اقدصادی و دارایی  نسبت به اصالح ساخدار سازمانی وزارت امور اقدصادی و دارایی با رعایدت قدوانین و   
شددرکای توسدو وزارت امدور اقدصدادی و دارایدی و سدازمان مددیریت و        مقررات مربو  اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور م

ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحدد مدذکور را از   شود. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و ابالغ میبرنامه
سداالنه بودجده کشدور     لکدرد محل نیروهای موجود در دولت و اعدبار موردنیاز آن را از محل اعدبار برنامه تنظیم صدورت عم 

رایدی  نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دوماه از تاری  ابالغ این قانون  به پیشنهاد وزارت امور اقدصادی و داآییند. تأمین کن
 سد.ربه تصویب هیأت وزیران می

 تفريغ بند )ع( 

داری کل کشور( و سدازمان  انهمعاونت نظارت مالی و خز) زارت امور اقدصادی و داراییو

برنامه و بودجه کشور )معاونت امور اقدصادی و هماهنگی برنامه و بودجه( جهت اجدرای حکدم   

بند )ع(  مطالبات و هابدهی تأیید و رسیدگی مرجع تعیین» این بند  نسبت به تهیه دسدورالعمل

شده اند. دسدورالعمل یاداقدام نموده« کل کشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره )

هدای  داری کل کشور به کلیه دسدگاهتوسو معاونت نظارت مالی و خزانه 13/8/1398در تاری  

ابالغ شده است. مطابق دسددورالعمل    ( قانون مدیریت خدمات کشوری5اجرایی موضوع ماده )

ل زیدر تعیدین   به شرح جدو  مطالبات موضوع این بند و هابدهی تأیید و رسیدگی مذکور  مرجع

 شده است:

 مرجع رسیدگي عنوان موضوع

 ها / مطالبات موضدوع بدهی
( قانون رفع 1بند )پ( ماده )

و  پددذیرمواندع تولیددد رقابددت 
 ارتقای نظام مالی کشور

های اجرایی محلی( و ها  مؤسسات دولدی )و دسدگاهها/مطالبات وزارتخانهبدهی
هدا از محدل   هایی که اعدبارات آنای )طرحسرمایههای های تملک داراییطرح

شود و مربو  به مؤسسات و نهادهدای عمدومی   بودجه عمومی دولت تأمین می
 . باشد(های دولدی میغیردولدی و شرکت

رییا دسدگاه اجرایی/مقام م از و باالترین 
حسداب/مدیر امدور   مقام مدالی مربدو  )ذی  

 مالی(

می ایران کده مربدو  بده    بدهی/طلب دولت به/ از بانک مرکزی جمهوری اسال
 .دسدگاه اجرایی خاصی نباشد

هیأت نظدار باندک مرکدزی بدا اسددفاده از      
 خدمات حسابرسی سازمان حسابرسی

 ها و مطالبات دولت که مربو  به دسدگاه اجرایی خاصی نباشدسایر اقالم بدهی
سازمان حسابرسی )بدا اعدالم وزارت امدور    

 اقدصادی و دارایی(

  موضدوع  مطالبدات  ها/بدهی
 مداده  (5) تبصدره )و(  بندد 

 سدال  بودجده  قانون واحده

 کشور کل 1398

مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دسدگاه های طلبکار از اشخاص مدقاضی  
بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقدررات مربدو  تدا پایدان سدال      

های نفددی و   قطعی شده باشد به اسد نای منابع حاصل از نفت و فرآورده 1397
( 1ه(. )موضدوع بندد )ر( مداده )   هزیند -درآمدهای دارای مصارف خداص )درآمدد  

کدل   1398( ماده واحده قانون بودجده سدال   5نامه اجرایی بند )و( تبصره )آیین
 کشور(

رییا دسدگاه اجرایی/مقام م از و باالترین 
حسداب/مدیر امدور   مقام مدالی مربدو  )ذی  

 مالی(



 

 قسمت اول( -187)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مرجع رسیدگي عنوان موضوع

)و(  بند ها/مطالبات موضوعبدهی
 قدانون  واحدده  ماده (5) تبصره

 کشور کل 1398 سال بودجه

های بدهکار به اشخاص مدقاضی که بده  های قطعی دولت: بدهی دسدگاهبدهی
در چهارچوب  -1366مصوب  -( قانون محاسبات عمومی کشور19اسدناد ماده )

شده  ( قانون مذکور تس یل20قوانین و مقررات مربو  ای اد و با توجه به ماده )
( مداده واحدده   5نامه اجرایی بند )و( تبصره )( آیین1موضوع بند )ژ( ماده )) .باشد

 کل کشور( 1398قانون بودجه سال 

مقددام م دداز و   ریددیا دسدددگاه اجرایددی/ 
 حسداب/ باالترین مقدام مدالی مربدو  )ذی   

مدددیر امددور مددالی( و یددا توسددو سددازمان  
 حسابرسی  حسابرسی ویژه شده باشد

طلب دولت به/از اشخاص مدقاضی که مربو  به دسدگاه اجرایدی   اقالم بدهی و
خاصی نباشد و یا توسو دسدگاه اجرایی ذیدربو اعدالم نشدده باشدد  براسداس      

پدذیر  ( قانون رفع موانع تولید رقابت1نامه اجرایی ماده )( آیین1( ماده )2تبصره )
( مداده  5و( تبصدره ) نامه اجرایی بندد ) ( آیین2)ماده ) .و ارتقای نظام مالی کشور
 کل کشور( 1398واحده قانون بودجه سال 

سازمان حسابرسی )بدا اعدالم وزارت امدور    
 اقدصادی و دارایی(

ها  های دولدی  بانکدولدی  شرکتهادهای عمومی غیرمطالبات با منشا قانونی ن
ربدو  های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذیها و آسدانها  اتحادیهبیمه
( 5نامه اجرایی بند )و( تبصدره ) ( آیین2موضوع تبصره ذیل ماده )) .اند اد شدهای

 کل کشور( 1398ماده واحده قانون بودجه سال 

دارای دسدددگاه مشددخ  باشددد )ریددیا   
مقام م از و باالترین مقام  دسدگاه اجرایی/
مدیر امور مالی( و  حساب/مالی مربو  )ذی

ویژه یا توسو سازمان حسابرسی  حسابرسی 
 شده باشد(

دارای دسدددگاه اجرایددی مشددخ  نباشددد   
)سازمان حسابرسی )بدا اعدالم وزارت امدور    

 اقدصادی و دارایی((

 
 



 

 قسمت اول( -188)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ف( 

 اوراق ریدال ( 10.000.000.000.000)میلیارد  هزار ده مبلغ شود می داده اجازه دولت به

 وزارت ورزشدی  و پرورشدی  آموزشدی   فضداهای  ت هیز و تکمیل احداث  جهت اسالمی د  مالی

 .کند مندشر( کشور مدارس ت هیز و توسعه نوسازی  سازمان)پرورش و آموزش

 ( فتفريغ بند )

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشدور    8/3/1398مورخ هیأت وزیران در جلسه 

هدد مدورخ   56597ت/29504نامه اجرایدی ایدن بندد را تصدویب نمدوده کده طدی شدماره         آیین

 هت اجرا ابالغ شده است. ج 12/3/1398

و در  از دولدت  ابدت یبه ن ییو دارا یوزارت امور اقدصاددر راسدای اجرای حکم این بند  

  نسدبت بده   بندد  نید سقف مقدرر در ا  تیبا رعا چارچوب مصوبات کمیده بند )ک( این تبصره و

ر قالدب  )د یاسدناد خزانده اسدالم    ریدال  (10.000.000.000.000ده هزار میلیدارد )  مبلغ اندشار

 بانک توسعه تعداون  یواگذار تیو با عامل یکیبه طلبکار( به صورت الکدرون لیتحود   یرنقدیغ

هدا از طریدق   و امکان معامالت ثانویده آن  معاف از مالیات بوده اوراق مذکور اقدام نموده است.

 سامانه معامالتی بازار سرمایه )شرکت فرابورس ایران( فراهم شده است.

 ( است:1به شرح جدول شماره ) مندشرشده زانه اسالمی خ اسناد اطالعات

 ریال( میلیون)مبالغ به   (1جدول شماره )
 عنوان

 دستگاه اجرايي 
 ارزش اوراق نوع اوراق

 نماد 

 واگذاری
 طول مدت تاريخ صدور

 حفظ
 قدرت خريد

 تاريخ 
 سررسید

 سازمان نوسازی  توسعه
 و ت هیز مدارس کشور 

 یک 
 میلیون ریالی

 23/4/1399 %15 ماهه 13 18/3/1398 801اخزا  5.000.000
 21/4/1400 %15 ماهه 25 18/3/1398 804اخزا  5.000.000

  10.000.000 جمع
 

 سدازمان ) پدرورش  و آمدوزش  وزارت بده  موضدوع ایدن بندد     اسناد خزانه اسدالمی  کل

 هدای یداراید  تملدک  هدای طدرح  اعدبدارات در قالدب   (کشدور  مدارس ت هیز و توسعه نوسازی 



 

 قسمت اول( -189)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 شدده کده   داده تخصدی  کدل کشدور     1398 سال بودجه قانون یک شماره پیوست ایسرمایه

در اجدرای   ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرحیافده به میزان اسناد خزانه اسالمی اخدصاص

 ( است:2شماره ) جدول شرحه ب  بند این

 )مبالغ به میلیون ریال(( (2جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 دستگاه

 اجرايي

 شماره

 بندیطبقه

 طرح

 عنوان طرح
 اسناد خزانه

 يافتهاختصاص

 میزان

 شدهمصرف

 درصد

 جذب

127600 

سازمان 
نوسازی  
 توسعه 
و ت هیز 
مدارس 
 کشور

1801015001 
هدای گرمایشدی و سرمایشددی   تدأمین و تعمیدر سیسدددم  

 مدارس
1.000.000 594.246 42/59 

1801015003 
سدازی  بازسازی مدارس غیراسداندارد و مقاومتخریب و 

 مدارس بدون اسدحکام
4.750.000 2.573.470 18/54 

1801015009 
تمدام کده پن داه درصدد     تکمیل فضاهای آموزشی نیمه

 شده( آن توسو خیرین تأمین50)%
530.000 167.995 70/31 

1801015013 
کمک به تدأمین ت هیدزات کالسدی مددارس منداطق      

 محروم
210.000 149.717 29/71 

 77/46 154.357 330.000 ای اد فضاهای آموزشی در اسدان سیسدان و بلوچسدان 1801015016

1801015017 
تکمیل و ت هیز فضاهای آموزشی  پرورشی و ورزشدی  

 ملی و اسدانی
3.020.000 1.695.483 14/56 

 67/15 25.078 160.000 احداث و ت هیز مراکز دانشگاه فرهنگیان 1802016001

 60/53 5.360.346 10.000.000 جمع

 

 یکددل اسددناد خزاندده اسددالم  کشددور  مدددارس ت هیددز و توسددعه نوسددازی  سددازمان

 یمحاسددبات عمددوم قددانون (75) مددادهبنددد را در قالددب  نیددشددده موضددوع اداده یتخصدد

 شدماره بده شدرح جددول      هدا اسددان    توسدعه و ت هیدز مددارس   یکشور به ادارات کل نوساز

 ابالغ نموده است: (3)

 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 نام استان فيرد
 جمع اعتبار شماره طرح

 ابالغي به
 هااستان

1801015001 1801015003 1801015009 1801015013 1801015016 1801015017 1802016001 

 0 39.904 0 0 0 59.080 16.984 مرکزی 1
 0 79.668 0 0 0 226.143 6.588 گیالن 2
 0 88.535 0 0 0 210.720 31.565 مازندران 3
 0 58.187 0 0 0 196.540 44.920 شرقیآذربای ان 4
 0 180.738 0 30.000 0 161.770 20.415 غربیآذربای ان 5
 0 33.602 0 30.000 0 166.350 22.675 کرمانشاه 6
 23.177 98.515 0 37.500 0 267.580 87.329 خوزسدان 7
 0 152.171 0 0 0 165.250 76.914 فارس 8
 0 103.386 0 22.500 0 207.380 32.202 کرمان 9
 0 152.214 0 0 0 306.290 70.415 رضویخراسان 10
 0 135.481 0 0 0 141.480 48.355 اصفهان 11
 0 54.002 0 0 0 190.660 40.000 هرمزگان 12
 15.453 718.414 330.000 52.500 530.000 584.447 200.000 سیسدان و بلوچسدان 13
 0 78.509 0 15.000 0 84.710 15.821 کردسدان 14
 15.451 70.909 0 0 0 85.590 20.000 همدان 15
 0 24.594  22.500 0 81.310 5.985 رسدانل 16
 5.000 60.414 0 0 0 50.450 3.549 ایالم 17
 0 50.270 0 0 0 57.780 4.003 زن ان 18
 0 22.683 0 0 0 65.900 21.498 چهارمحال و بخدیاری 19
 22.451 83.715 0 0 0 57.240 4.748 کهگیلویه و بویراحمد 20
 0 79.563 0 0 0 99.090 8.081 سمنان 21
 0 72.371 0 0 0 84.770 19.142 یزد 22
 0 71.036 0 0 0 122.650 15.000 بوشهر 23
 0 134.093 0 0 0 490.620 45.000 تهران 24
 0 31.746 0 0 0 108.510 12.581 اردبیل 25
 0 33.837 0 0 0 56.860 10.952 قم 26
 0 17.883 0 0 0 52.740 30.000 قزوین 27
 0 100.069 0 0 0 93.150 23.772 گلسدان 28
 11.000 22.220 0 0 0 93.987 21.083 شمالیخراسان 29
 54.660 107.119 0 0 0 96.903 2.174 جنوبیخراسان 30
 12.808 64.152 0 0 0 84.050 38.249 برزال 31

 10.000.000 160.000 3.020.000 330.000 210.000 530.000 4.750.000 1.000.000 جمع

 

شده به ادارات ( ریال  اسناد خزانه ابالغ10.000.000.000.000از مبلغ ده هزار میلیارد )

د و چهددل و شدد  میلیددون مددذکور  مبلددغ پددنج هددزار و سیصددد و شصددت میلیددارد و سیصدد  

نفع واگدذار گردیدده و مدابقی در    به افراد ذی 1398( ریال  تا پایان سال 5.360.346.000.000)



 

 قسمت اول( -190)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  بده سدال بعدد    24/1/1399اجرای مصوبات پانزدهمین جلسه سداد ملی مدیریت کرونا مدورخ  

 مندقل گردیده است. 

 نوسدازی  ادارات کدل   یافدده بده  ها  اسناد خزانه اسدالمی اخدصداص  در محدوده بررسی

زارت آمدوزش  و آموزشی فضاهای ت هیز و تکمیل راسدای درها اسدان مدارس ت هیز و توسعه

 و پرورش به مصرف رسیده است.

 سود اوراق و اعدبار الزم برای بازپرداخت اصلبینی پی   سازمان برنامه و بودجه کشور

د را در زمدان سررسدید طدی    شدو از محدل ایدن بندد مندشدر مدی      1398که تا پایان سال  مالی

اندشدار  سدود مربدو  بده     همچنین های مربو  به لوایح بودجه سنواتی تعهد نموده است.ردیف

سدود و کدارمزد   »بدا عندوان    600000-1 مدفرقه ردیفدر   1398در سال  اوراق مالی اسالمی

 600000-2 مدفرقده  ردیف ای مربو  به آن درهزینه و «های خارجیاوراق بهادار داخلی و وام

نویسی( و حق عاملیدت واگدذاری   گردانی و تعهد پذیرهار)اعم از باز های اندشارهزینه»با عنوان 

شدده   بیندی پدی  کل کشور   1398قانون بودجه سال  (9)جدول شماره  «اوراق بهادار اسالمی

   است.

عامل واگذاری )بانک توسعه تعاون( گزارش اطالعات مربو  بده عرضده اسدناد خزانده     

صورت ماهانه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت می را به تفکیک نماد معامالتی بهاسال

 امور اقدصادی و دارایی ارائه نموده است.  

 



 

 قسمت اول( -191)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (صبند )

مربو  به همان  یاز تملک اراض یناش یبده هیتأد یبرا یاسدفاده از اسناد خزانه اسالم

قانون  نیارچوب قانون برنامه ششم توسعه و ادر چه یو اسدان یمل یهاها و پروژهطرح در طرح

 بالمانع است.

 ( صتفريغ بند )

 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجده کشدور   8/3/1398مورخ هیأت وزیران در جلسه 

هدد مدورخ   56597ت/29504طدی شدماره   ایدن بندد را تصدویب نمدوده کده      نامه اجرایدی  آیین

 . جهت اجرا ابالغ شده است 12/3/1398

از  یناشد  یبدده  هیجهت تأد ریبه شرح جدول ز ییاجرا هایدسدگاه ها یساس بررسابر

ششدم توسدعه   پن سداله  خود در چارچوب قانون برنامده   یو اسدان یمل هایطرح یتملک اراض

اسدناد   یکل کشور اقدام بده واگدذار   1398و قانون بودجه سال  یو فرهنگ یاجدماع  یاقدصاد

 :اندنموده یخزانه اسالم

 بالغ به میلیون ریال()م 

 استاننام 
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايي 
 عنوان طرح شماره طرح

 مبلغ بدهي بابت 
 تملک اراضي *

 اسناد خزانه واگذارشده جهت 
 تأديه بدهي ناشي از تملک اراضي *

 درصد

 100 379 13 379 13 شیرازد  ن اصفهانآهآهن یزد د اقلید به راهاتصال راه 1303015007   
 100 802 7 802 7 یلیاتصال سبزوار به شبکه ر 1303015008   
 100 661 2 661 2 روانیشد  ب نوردد  نیاسفراد  نیآهن جوراه سدگاهیاحداث آندن ا 1303015011   
 100 878 7 878 7 ازناد  داراند  اصفهان آهنراهاحداث  1303015016   
 8/13 898 4 377 35 بروجرد یو آندن مشکیاند د آبادخرمد  ورودد آهنراهاحداث  1303015019   

 های اجراییدسدگاه
 282300 مسدقر در مرکز 

زیربناهای  تخصصی ساخت و توسعهشرکت مادر
 حمل و نقل کشور

 100 428 1 428 1 بوشهرد  رازیش آهنراهاحداث  1303015024
 2/38 990 9 127 26 نهاوند یغرب کشور و خو آندن آهنراهاحداث  1303015025
 100 063 2 063 2 یانزلد  رشتد  نیقزو آهنراهاحداث  1303015026
 100 468 3 468 3 الر و زادمحمود زادمحمود د  داراب و جهرم و داراب یو آندن رازیشد  فسا د اسدهباند  زیریند  گهرگل آهنراهاحداث  1303015030
 1/36 562 5 393 15 هیاروم د مراغه آهنراهاحداث  1303015032
 100 280 23 280 23 زیتبرد  انهیم آهنراه دیاحداث محور جد 1303015035
 100 569 7 569 7 بهشهرد  یمحمودآباد و سارد  ابل  آملد ب بابلسرد   انیالهد  رشتد  یاحداث بزرگراه انزل 1303016001
 3/98 040 30 554 30  قوچاند  روانیشد  ب نوردد  آزادشهرد  گرگاند  راحداث بزرگراه بهشه 1303016002
 100 292 1 292 1 تشاند  و لنده دانیسپد  و گن گون دلهیبد  منجد    لردگاندشت رومد  دانیبهبهان  بابامد  شهرضا یاحداث راه اصل 1303016003
 100 880 16 880 16 شهرقائمد  روزکوهیفد  د دوم رودهناحداث بان 1303016011

 3/22 684 10 894 47 دیجمشتخت یراهسهد  خانپل و رازیش یمرودشت  کمربندد  شهرسعادتد  صفاشهرد  سورمقد  احداث باند دوم شهرضا 1303016012   
 100 906 3 906 3 همداند  کرمانشاه و ساوه یآباد و کمربنداسالمد  کرمانشاهد  سدونیبد  صحنهد  کنگاورد  احداث باند دوم اسدآباد 1303016018   
 100 322 322 بندرعباسد  رجانیسد  احداث باند دوم انار 1303016020   
 100 553 553 بهبهاند  گچساراند  دانیاحداث باند دوم بابام 1303016021   
 100 685 685 گرمسارد  سمناند  دامغاند  شاهرودد  سبزوارد  شابوریند  باغچهد  هیدریاحداث باند دوم تربت ح 1303016025   



 

 قسمت اول( -192)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بالغ به میلیون ریال()م 

 استاننام 
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايي 
 عنوان طرح شماره طرح

 مبلغ بدهي بابت 
 تملک اراضي *

 اسناد خزانه واگذارشده جهت 
 تأديه بدهي ناشي از تملک اراضي *

 درصد

 8/55 291 38 515 68 درودد  احداث باند دوم داران 1303016030   
 100 477 477 جم-فیروزآباد-احداث باند دوم شیراز 1303016042   

 های اجراییدسدگاه
 مسدقر در مرکز 

 شددرکت مددادر تخصصددی سدداخت و توسددعه     282300
 زیربناهای حمل و نقل کشور

بروجن و باند دوم  یشمال یبروجن و کمربندد  بروجن و دهاقاند  راه شهرکرد ایمبارکه و باند دوم محور پلد  بروجند  ل قرهاحداث باند دوم پ 1303016047
 7/76 969 3 170 5 گلوگردد  یبلدان د  گندمان یمحور دو راه

 100 975 1 975 1 نیقزود  زهرانیبوئد  و ساوه زهرا نیبوئد  اشدهاردد  احداث باند دوم مردآباد 1303016048
 100 245 13 245 13 هیقائمد  دشت ارژند  رازیو ش دانیبابامد  هیقائمد  کنارتخدهد  احداث بزرگراه برازجان 1303016061
 100 186 1 186 1 زیتبر یاحداث بزرگراه کنارگذر غرب 1303016076

د  فومن  صومعه سراد  مرجقلد  نییکالشم پاد  رشت ن یقزود  سراوان  امامزاده هاشمد  شفتد  رضوان شهرد  آسداراد  نیمن یراه اصل یبهساز 1303016077
 7/97 581 6 734 6 سرچمد  لیو اردب ابریضد  خمام پونل 

همسطح ریتقاطع غ  ادی)با ح م مدر(و ا یامام عل یندگرمسار و اتصال به کمربد  قم و قمد  سلفچگان  ساوهد  ساوه یراه اصل یاحداث و بهساز 1303016081
 100 277 1 277 1 کاشاند  در محل آزاد راه قم 800

 4/94 982 8 512 9 شاهرودد  اردکان و طرودد  چوپاناند  جندقد  معلماند  سمنان و دامغاند  اسریکد  یسار یراه اصل یبهساز 1303016097
 8/71 269 1 765 1 ارسن ان و خرامه و مرودشتد آباده طشک د  زیریند باب انار و اسدهبان د سروسدان د خرامه د ارسن ان د ادت شهر سع یاحداث راه اصل 1303016099
 100 283 15 283 15 لیحمد  المیاد آباد صالح یاحداث راه اصل 1303016106
 100 208 5 208 5 تنکابند الموت د  نیقزو یاحداث راه اصل 1303016109
 100 456 456 یامیمد  جاجرمد  سنخواستد  نیاسفراد  بامد  آبادفدحد  چکنه ب ینشد آباد ریامد  آبادرمیبد قوچان  یاحداث راه اصل 1303016110

1303016120 
 ریاراک و مس یو کمربند مشکیاند د به جاده اهواز یمالثان دفوالد  یپل زال  سه راه دآباد خرم دبروجرد د  توره دمهاجران  یاحداث راه اصل

 189 3 189 3 ابرود  درزالفودو ه مداند  نهیزاده محسنو آبشماما
100 

 100 562 1 562 1 خلخالد  روزآبادیخلخال و فد آق کند  رضوانشهر د  روزآبادیف اندوآب یمد  انهیم یاحداث راه اصل 1303016122
 1/40 970 4 371 12  اریبد  و همدان ریمالد  همدان رزن د همدان  یاحداث راه اصل 1303016126
 9/70 505 10 816 14 یتن  فن انتیخوردورق و وارد شادگان د  نی  دارخولمیدد   انیهندد بهبهان  ماهشهر د رامهرمز د اهواز  یراه اصل یبهساز 1303016156

و  اندوآبیم یو احداث کمربندآباد بسداند سراب د  لیآذرشهر  اردبد  اندوآبیم  یاوغلویا یسه راهد مرند د  زیتبرد آباد بسدان یراه اصل یبهساز 1303016160
 3/48 291 14 541 29 بناب یکمربند

 100 554 10 554 10 رجندیبد  هیدریفردوس و تربت حد  گناباد هوک یدد فردوس د ب سدان د آباد ضیف یراه اصل یبهساز 1303016190
 100 220 4 220 4 کالردشتد آباد گردنه امامزاده هاشم در محور هراز و محور مرزن انتیو وار نیورامد  یچالوس  ر دکرج  یراه اصل یبهساز 1303016194

د    انددوآب یم نددوآب  ایمد    هیسدلماس اروم د    یخدو د  یلواوغی)ا یرهای)ره( شامل مسینیخمبازرگان تا بندر امامد غرب کشور   یبزرگراه دوریکر 1303016253
 100 854 96 854 96  مشکیغرب اند یآباد  کمربندخرمد نورآباد نورآباد د  نیهرسد  سدونیب یراهکرمانشاه  سه

 5/29 317 1 450 4 ریمالد آورزمان د چهارخطه کردن محور نهاوند  1303016305   
 100 000 1 000 1 )غیرشریانی(2فرعی و اصلی درجه  های روسدایی سازی راهطرح ایمن 1303016 030 یای اسدان مرکزداری و حمل و نقل جادهاداره کل راه 153951 مرکزی
 7/25 241 3 584 12 ساخدمان سد پلرود 1307003040 ای گیالنشرکت سهامی آب منطقه 218500 گیالن

 مازندران

 3/45 865 1 115 4 البرز یو زهکش یاریساخدمان شبکه آب 1307002130  
 8/60 000 10 434 16 بهشهر و گلوگاه نکا  یآب شرب شهرها و روسداها تأمین 1307002235  

 7/58 433 69 178 118 ساخدمان سد گلورد و زارم رود 1307003083 ای مازندرانشرکت سهامی آب منطقه 219000
 4/38 737 13 750 35 ساخدمان سد هراز 1307003102  
 9/74 486 9 660 12 مین آب )سدهای السدیکی(أی کوچک تهاطرح 1307003م306  

 100 000 3 000 3 رآبادیامد آمل و نکا د چمسدان د نور  اکال یکد  باریجود  یسار یراه اصل یبهساز 1303016179 اداره کل راه و شهرسازی اسدان مازندران 153053

ای اسدددان اداره کددل راهددداری و حمددل و نقددل جدداده  153953
 100 000 12 000 12 خیزطرح رفع نقا  حادثه 1303016م701 درانمازن

 شرقیشهرسازی اسدان آذربای ان اداره کل راه و 153054 شرقیآذربای ان

 1/26 176 1 500 4 نقده( یراه)سه اریمحمدد بناب  یاحداث راه اصل 1303016087
 60 000 30 000 50 زیتبرد احداث بزرگراه اهر  1303016058
 50 000 10 000 20 سلماسد  انیاحداث بزرگراه صوف 1303016072
 3 900 000 30 یلخچیکنارگذر ا یاحداث راه اصل 1303016116
 30 000 3 000 10 مرز نوردوزد خاروانا د آقابابا د  رانیاسپد  زیاحداث بزرگراه تبر 1303016065

 100 750 263 750 263 ساخدمان سد چپرآباد 1307003044 غربیای آذربای انشرکت سهامی آب منطقه 216000 غربیآذربای ان



 

 قسمت اول( -193)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بالغ به میلیون ریال()م 

 استاننام 
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايي 
 عنوان طرح شماره طرح

 مبلغ بدهي بابت 
 تملک اراضي *

 اسناد خزانه واگذارشده جهت 
 تأديه بدهي ناشي از تملک اراضي *

 درصد

 100 046 22 046 22 ایساخدمان سد قشالق عل 1307003067   
 100 000 22 000 22 ساخدمان سد کبوتر النه 1307003069   
 100 565 15 565 15 منابع( ریدرصد سا 38و  یعموم درصد منابع 62هواسان )به نسبت  یو زهکش یاریساخدمان سد و شبکه آب 1307007049   

 100 969 1 969 1 ایقشالق عل یو زهکش یاریساخدمان شبکه آب 1307002186 ای کرمانشاهشرکت  سهامی آب منطقه 212500 کرمانشاه
 100 000 3 000 3 بازسازی و آبرسانی به شهر ری اب 1307002ک105   
 100 000 1 000 1 ی مهندسی رودخانه ارمنیاجرا مطالعه و 1307005ک200   
 100 000 3 000 3 بازسازی و توسعه تاسیسات آبرسانی شهرهای پاوه  سرپل ذهاب  کرند  و روانسر 1307002ک106   
 6/38 000 5 950 12 چذابهد  سوسنگردد  هیدیحمد احداث باند دوم اهواز  1303016010   

 4/87 361 8 561 9 بهبهاند احداث باند دوم رامهرمز  1303016033 هرسازی اسدان خوزسداناداره کل راه و ش 153057 خوزسدان
 57 000 4 000 7 دزفولد  شوشدرد  یاحداث باند دوم مالثان 1303016050   

 شهرسازی اسدان فارس اداره کل راه و 153058 فارس

 100 753 16 753 16 )ع( شاهچراغ یموسحرم مطهر حضرت احمد ابن یکمک به طرح توسعه و نوساز 1701033012
 50 000 2 000 4 بواناتد   انیمزاد  یاکرهد ارسن ان  یبهساز 1303016299
 7/8 196 2 196 25 کهگمد  دارابد فسا د احداث بزرگراه شیراز  1303016071
 7/8 004 2 004 23 جهرمد راه اصلی شیراز  بهسازی 1303016218
 6/9 026 2 026 21 اسوجید  دانیسپد  رازیاحداث بزرگراه ش 1303016070
 9/15 007 1 307 6 (رازیشمال ش ی)کمربند نانیخانه زد احداث محور زرقان  1303016136
 5/3 267 467 7 فیروزآبادد فراشبند د بهسازی راه اصلی کازرون  1303016192
 50 000 3 000 6 یاسوجد  اقلیدد احداث راه اصلی سورمق  1303016104
 2/30 800 5 200 19 هیقائمد دشت ارژن د  رازیو ش دانیبابامد  هیقائمد کنارتخده د احداث بزرگراه برازجان  1303016061

 100 348 39 348 39 ساخدمان سد کهیر  1307003073 ای سیسدان و بلوچسدان  شرکت سهامی آب منطقه 213500 

اداره کددل راه و شهرسددازی اسدددان سیسدددان و   153063 و بلوچسدان سیسدان
 بلوچسدان

 100 000 20 000 20 زهکد  بهسازی راه اصلی زابل 1303016145
 100 000 6 000 6 دوست محمدد  زابل و بزرگراه زابلد  احداث بزرگراه زاهدان 1303016068

 100 500 1 500 1 لکیمد  راه زابل نهبندان ود  زابل یراه اصل یبهساز 1303016176 
 100 000 25 000 25 باشماقد  وانیمرد سنندج  یاحداث راه اصل 1303016101   
 100 99 99  اریبد  و همدان ریمالد  رزن همداند همدان  یاحداث راه اصل 1303016126   
 100 000 6 000 6 واندرهیدد   اریب یراه اصل یبهساز 1303016163   

 100 000 1 000 1 بی ارد  تکاب و زن اند  بهسازی راه اصلی زن ان 1303016178 سازی اسدان کردسدانره کل راه و شهرادا 153064 کردسدان
 100 000 20 000 20 سردشتد بانه د و سقز  رانشهریپد سردشت  وان یمرد سقز  یراه اصل یبهساز 1303016181   
 100 855 10 855 10 و احداث تونل و راه اورامانات )سروآباد به ه یج(مریوان د  بهسازی راه اصلی کامیاران 1303016193   

 همدان

 100 809 1 809 1 همدان آبرسانی به شهر 1307002068 ای همدانشرکت سهامی آب منطقه 295040
 100 000 20 000 20 هیسلطاند  داریقد احداث باند دوم کبودرآهن   1303016045  

 100 000 5 000 5  اریبد  و همدان ریمالد  همدان رزن د همدان  یاحداث راه اصل 1303016126 شهرسازی اسدان همداناداره کل راه و  153065
 100 500 36 500 36 رزند احداث بزرگراه تاکسدان  1303016064  

 لرسدان
 2/4 21 500 یاو حرفه یمراکز آموزش فن لیاحداث توسعه و تکم 1802005ل101 ای اسدان لرسداناداره کل آموزش فنی و حرفه 112666

دسددی و گردشدگری   اداره کل میراث فرهنگی  صدنایع  113766
 2/0 114 621 49 حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول فرهنگی 1704002ل101 اسدان لرسدان

 100 000 3 000 3 سلطانیه د قیدار د احداث باند دوم کبودر آهن   1303016045   
 7/84 000 8 437 9 بی ار د تکاب زن ان د بهسازی راه اصلی زن ان  1303016178 داره کل راه و شهرسازی اسدان زن انا 153068 زن ان
 51 000 1 957 1 زن ان د  شفتد  بهسازی راه اصلی مالسرا 1303016205   
 100 041 1 041 1 های کوچک تامین و اندقال آبطرح  1307003چ200 ای چهارمحال و بخدیاریشرکت سهامی آب منطقه 295000 و بخدیاری چهارمحال

 و بویراحمد کهگیلویه

داری اسدددان طبیعددی و آبخیددزاداره کددل منددابع 139070
 100 329 3 329 3 آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل در اسدان 1306001و215 کهگیلویه و بویراحمد

 100 002 4 002 4 احداث سدهای کوتاه 1307003و389 حمداداره کل جهاد کشاورزی اسدان کهگیلویه و بویرا 151070

 اداره کل راه و شهرسازی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 153070
 100 582 7 582 7 فرعی اسدانهای احداث و توسعه راه 1303016و322
 100 700 700 های فرعیاحداث وتوسعه راه 1303016و361

 100 000 10 000 10 یاسوجد سپیدان د راز احداث بزرگراه شی 1303016070



 

 قسمت اول( -194)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بالغ به میلیون ریال()م 

 استاننام 
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايي 
 عنوان طرح شماره طرح

 مبلغ بدهي بابت 
 تملک اراضي *

 اسناد خزانه واگذارشده جهت 
 تأديه بدهي ناشي از تملک اراضي *

 درصد

 سمنان
  - سددمنان اسدددان وشهرسددازی راه کددل اداره 1/153071

 100 209 209 (2)های اصلی درجه هاحداث و توسعه را 1303016ن400 (شاهرود ترابری و راه)

 100 792 4 792 4 ییروسدا یهاعه منظومهو مطال یهاد یهاطرح یاجرا 1502012001 بنیاد مسکن انقالب اسالمی اسدان سمنان 133771
 100 000 30 000 30 اهرد مشگین شهر د احداث باند دوم اردبیل  1303016017   

   1303016077 
د    سدرا فومن  صدومعه د  مرجقلد کالشم پایین د  قزوین  رشتد سراوان  امامزاده هاشم د  شفتد  رضوان شهرد آسدارا د بهسازی راه اصلی نمین 

 100 784 4 784 4 سرچم د ضیابر و اردبیل د  ل  خمامپون

 9/32 330 3 093 10 درام د احداث راه اصلی کلور  1303016112   
 8/41 262 3 793 7 گذر اردبیل احداث کنار 1303016134 اسدان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی 153075 اردبیل

   1303016160 
آباد و احداث کمربنددی میانددوآب و   بسداند  سرابد  آذرشهر  اردبیلد  سه راهی ایواوغلی  میاندوآبد   مرندد   بریزتد آباد  بهسازی راه اصلی بسدان

 100 395 2 395 2 کمربندی بناب

 100 37 37 شهر مشکیند  موران و انگوتد  بیله سوارد آّباد پارسد  اصالندوزد  خداآفریند  بهسازی راه اصلی جلفا 1303016168   
 3/97 866 2 944 2 سوار بیلهد  گرمید لنگان د  امیر کندید  بهسازی راه اصلی رضی 1303016184   

 ای گلسدانشرکت سهامی آب منطقه 295050 گلسدان
 2/81 291 358 آبرسانی به شهر گرگان 1307002055
 9/64 152 22 089 34 دار گلسدانمطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولویت 1307002231

 2/27 847 2 435 10 یشمالخراساند دانلو دربند و قره یمطالعه و اجراء سدها 1307003124 شمالیای خراسانشرکت سهامی آب منطقه 294930 خراسان شمالی
 3/71 جمع

 شده بابت تملک اراضی با احدساب حفظ قدرت خرید  منظور شده است.* مبلغ بدهی تأدیه
 

 

 



 

 قسمت اول( -195)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (6تبصره )

 بند )الف( 

هددای مسدددقیم مصددوب ( قددانون مالیددات84سددقف معافیددت مالیدداتی موضددوع مدداده )

سدداالنه مبلددغ سیصددد و سددی میلیددون   1398و اصددالحات بعدددی آن در سددال   4/12/1366

شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولدی و غیردولدی اعم ( ریال تعیین می330.000.000)

هدای  ( قدانون مالیدات  86( ماده )2( و )1های )العاده ) به اسد نای تبصرهای فوقاز حقوق و مزای

ای از مقررات مربدو  بده   ( قانون اصالح پاره5مسدقیم و اصالحات بعدی آن و با رعایت ماده )

با اصالحات و الحاقات بعدی( و کارانه مازاد بر مبلغ  16/12/1368اعضای هیأت علمی مصوب 

( و نسبت بده مدازاد یدک و    10%م برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده درصد )مذکور تا یک و نی

( و نسبت به مازاد دو و 15%)نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه پانزده درصد 

( و نسبت بده مدازاد چهدار    20%نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه بیست درصد )

( و نسبت به مازاد شد  برابدر   25%ر آن مشمول مالیات بیست و پنج درصد )تا ش  براب برابر

( 101( و )57باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضدوع مدواد )  می( 35%سی و پنج درصد )

( ریدال  258.000.000های مسدقیم ساالنه مبلغ دویست و پن اه و هشت میلیون )قانون مالیات

 شود.تعیین می

 

 (6تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

 مدورخ سقف معافیت مالیاتی موضوع این بند را طی بخشنامه امور مالیاتی کشور  سازمان 

 جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ نموده است. 26/1/1398

مالیات بدر   نرخ  های اجرایی مندرج در جدول زیربه اسد ناء دسدگاه  هابررسیدر محدوده 

( 84دولدی و غیردولدی پا از کسر معافیت مالیاتی موضوع مداده )  بخ  مد حقوق کارکناندرآ

با رعایت  1398  در سال و اصالحات بعدی آن 4/12/1366های مسدقیم مصوب قانون مالیات

 های مقرر در حکم این بند محاسبه گردیده است. نصاب

ق مد حقوق کارکنان خدود را مطداب  اجرایی مندرج در جدول زیر نرخ مالیات بر درآ دسدگاه

  مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است:که اند حکم این بند محاسبه ننموده

 نام استان
 شماره

 بندیطبقه
 موارد عدم رعايت عنوان دستگاه اجرايي

های اجرایی مسدقر در دسدگاه
 مرکز

 پژوهشکده علوم زمین 146502
بندد در   نید درج در حکدم ا مند  هدای نرخ و هانصاب تیعدم رعا

 تید مازاد بر سقف معاف اتیخصوص محاسبه درآمد مشمول مال
 علمیهیأت علمی و غیرکارکنان هیأتی اتیمال

 های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوه  147002
تعددادی از  از  (10%ده درصدد )  حقوق به نرخ ثابدت  اخذ مالیات

م وز از وزارت  ت علمی که فاقدأپرسنل دارای احکام داخلی هی
 د نباشعلوم و فناوری می

 جمهوری اسالمی ایرانسازمان صداوسیمای  283500
هدای  از پرداخدت  (10%) کسر مالیات با ندرخ مقطدوع ده درصدد   
 وری ماهانه  پاداش و ...خارج از فی  به کارکنان مانند بهره

294190 
گددذاری صددندوق بیمدده سددرمایه شددرکت سددهامی  

 شور  های معدنی کفعالیت

هدای منددرج در حکدم ایدن بندد در      نرخها و نصابعدم رعایت 
خصوص محاسبه درآمد مشمول مالیات مبدالغ مدازاد بدر سدقف     

 معافیت مالیاتی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  124910 مازندران
به تعدادی پرداخدی حق فنی و حق مدیریت  عدم کسر مالیات از

 از کارکنان 

 125110 غربیآذربای ان
انشکده علوم پزشکی و خددمات بهداشددی درمدانی    د

 خوی
 دهمحاسبه مالیات کارانه احدی از کارکندان دانشدکده بده ندرخ     

  (10%)درصد 



 

 قسمت اول( -196)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نام استان
 شماره

 بندیطبقه
 موارد عدم رعايت عنوان دستگاه اجرايي

 کل جهاد کشاورزی اداره 151058 فارس
هدای منددرج در حکدم ایدن بندد در      ها و نرخعدم رعایت نصاب

مبدالغ مدازاد بدر سدقف     محاسبه درآمد مشمول مالیات خصوص 
 مالیاتی معافیت

 اصفهان

 ریزی سازمان مدیریت و برنامه 102561

هدای منددرج در حکدم ایدن بندد در      ها و نرخعدم رعایت نصاب
مدازاد بدر سدقف    محاسبه درآمد مشمول مالیات مبدالغ  خصوص 

 معافیت مالیاتی 

 دارایی  اداره کل اموراقدصادی و 110061
 اداره کل آموزش و پرورش  127561
 داره کل راه و شهرسازی ا 153061
 ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153961
 شهرشرکت عمران شهر جدیدی فوالد 285300

 سیسدان و بلوچسدان

 فناوری  پارک علم و 113539

بندد در   نید منددرج در حکدم ا   هدای نرخ و هانصاب تیعدم رعا
قف مبدالغ مدازاد بدر سد     اتیخصوص محاسبه درآمد مشمول مال

 رسمی شامل پیمدانی و اعضای هیأت علمی غیر یاتیمال تیمعاف
 غیره قراردادی و

 بلوچسدان دانشگاه سیسدان و 119000
 مرکز اموزش عالی سراوان 119002
 دانشگاه والیت 119003

دانشدکده صدنعت و    -دانشگاه سیسدان و بلوچسددان  119005
 معدن خاش

 دانشگاه زابل 119100
 المللی هامونپژوهشکده بین -دانشگاه زابل 119103
 پژوهشکده کشاورزی -دانشگاه زابل  119103
 های خاصپژوهشکده دام -دانشگاه زابل 119105

مرکز تحقیقات داروهدای گیداهی بدا     -دانشگاه زابل 119106
 گرای  عفونی

 علوم دریایی چابهار دانشگاه دریانوردی و 119200

درمدانی    دانشگاه علوم پزشکی و خددمات بهداشددی   123902 همدان
 مالیات بر مزایا و کارانه احدی از کارکنان  کسرعدم  اسدآباد

درمدانی    خددمات بهداشددی   دانشگاه علوم پزشکی و 124420 ایالم
 اسدان ایالم 

 یکارانده پرداخدد   ی( برا10%ثابت ده درصد ) یاتیاعمال نرخ مال
  یعلم اتیه یبه اعضا

 درمدانی   دانشگاه علدوم پزشدکی خددمات بهداشددی     124010 لویه و بویراحمد کهگی
 اسدان کهگیلویه و بویراحمد

 یکارانده پرداخدد   یبرا( 10%درصد )ثابت ده  یاتیاعمال نرخ مال
  یعلم اتیه یبه اعضا

 تهران

 دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی 120300
بندد در   نید م امنددرج در حکد   هدای نرخ و هانصاب تیعدم رعا

مبدالغ مدازاد بدر سدقف      اتیخصوص محاسبه درآمد مشمول مال
 کارکنان غیرهیأت علمی  یاتیمال تیمعاف

مرکز آموزشی  تحقیقداتی و درمدانی قلدب و عدروق      123713
 تهران

 یکارانده پرداخدد   یبرا( 10%درصد )ثابت ده  یاتیاعمال نرخ مال
 یعلم هیأت یبه اعضا

و خددمات بهداشددی  درمدانی    زشکی دانشگاه علوم پ 124300
 ایران

برای کارانده پرداخددی   ( 10%درصد )ده  اعمال نرخ مالیاتی ثابت
 علمی  به اعضای هیأت

 اداره کل دامپزشکی اسدان تهران 135574
بندد در   نید منددرج در حکدم ا   هدای نرخ و هانصاب تیعدم رعا

مبدالغ مدازاد بدر سدقف      اتیخصوص محاسبه درآمد مشمول مال
 در خصوص مدیرکل ی اتیمال تیفمعا

 (1خدمات بازرگانی منطقه ) شرکت غله و 288220

هدای منددرج در حکدم ایدن بندد در      نرخها و نصابعدم رعایت 
خصوص محاسبه درآمد مشمول مالیات مبدالغ مدازاد بدر سدقف     

در  (تدا زمدان انحدالل   )معافیت مالیاتی در پدنج مداه اول سدال    
 خصوص مدیر عامل شرکت 

 لاردبی
 راه و شهرسازی  153075

بندد در   نید منددرج در حکدم ا   هدای نرخ و هانصاب تیعدم رعا
مبدالغ مدازاد بدر سدقف      اتیخصوص محاسبه درآمد مشمول مال

 یاتیمال تیمعاف

و  1397هدای  عدم اعمال مالیات بر تفاوت حداقل حقدوق سدال   شهرداری رضی 400675
1398 

 مات بهداشددی  درمدانی  و خدد  دانشگاه علوم پزشکی 124305 البرز
 کرج

 یکارانده پرداخدد   یبرا( 10%درصد )ثابت ده  یاتیاعمال نرخ مال
 یعلم تأیه یبه اعضا

( قدانون  86( مداده ) 2( و )1) یهدا تبصدره  هدای مربدو  بده   پرداختشایان ذکر است  

به از مقررات مربو   یا( قانون اصالح پاره5ماده ) وآن  یو اصالحات بعد میمسدق یهااتیمال

شمول حکدم ایدن      ازیبا اصالحات و الحاقات بعد 16/12/1368مصوب  یهیأت علم یاعضا

 بند مسد نی بوده و موردی حاکی از عدم رعایت مشاهده نشده است.

موضوع مواد اشخاص ها  موردی حاکی از عدم رعایت معافیت مالیاتی در محدوده بررسی

 نشده است. های مسدقیم مشاهده( قانون مالیات101( و )57)



 

 قسمت اول( -197)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

های آبفای شهری سراسر کشدور مکلدف اسدت عدالوه بدر      وزارت نیرو از طریق شرکت

 (200) دویسدت مبلدغ    شهری  به ازای هر مدرمکعب فدروش آب شدرب  بهای دریافت نرخ آب

وجدوه   (100%) درصدد  کل کشور واریز کند. صدد داریخزانهریال از مشدرکان آب دریافت و به 

ریدال از محدل حسداب     (965.000.000.000) یلیدارد م نهصد و شصت و پدنج سقف تا  ریافدید

صرفای جهت آبرسانی شرب روسدایی و عشدایری   در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور مذکور

برای آبرسدانی شدرب عشدایری و هشدداد      اعدبار مذکور (20%) بیست درصد یابد.اخدصاص می

کمبود آب شدرب سدالم   جمعیت و راساس شاخ  ب برای آبرسانی شرب روسدایی( 80%) درصد

ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع های کشور در مقاطع سهبین اسدان

هدای  و شدرکت ها اسدان ریزیبرنامهمدیریت و سازمان از مبادله موافقدنامه بین  اشود تا پمی

هزینه شود. وجوه فوق مشمول  رانیر ایسازمان امور عشا یاها و آب و فاضالب روسدایی اسدان

 .به نرخ صفر استمالیات 

 تفريغ بند )ب(

ها نسبت به وصول مبلغ های آب و فاضالب شهری اسدانشرکتها  در محدوده بررسی

 آب اقددام و مندابع حاصدله را     نیبندد از مشددرک   نید عدوارض موضدوع ا   الید ( ر200) دویست

  جددول  شدرح  بده عدوارض وصدولی     عملکدرد   ندانموده زیکل کشور وار داریبه حساب خزانه

 ( است:1) شماره

 )مبالغ به میلیون ریال(        (1جدول شماره )

 شماره رديف
 بندیطبقه

 شرکت آب و
 فاضالب شهری 

 میزان آب شرب مشمول حکم اين بند 
 )متر مکعب(

 های قانونيجمع معافیت
 )متر مکعب(

 تفاوت
 )متر مکعب(

 تعرفه
 ريالي( 200)

 بلغ م
 قابل وصول

 مبلغ 
 شدهوصول

 مبلغ واريزی به حساب خزانه بابت
 جمع بدهي سنوات قبل 1398عملکرد سال 

1 مرکزی    

200

    

2  گیالن         

3  مازندران         

4  شرقیآذریای ان         

5  غربیآذربای ان         

6  کرمانشاه         



 

 قسمت اول( -198)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(        (1جدول شماره )

 شماره رديف
 بندیطبقه

 شرکت آب و
 فاضالب شهری 

 میزان آب شرب مشمول حکم اين بند 
 )متر مکعب(

 های قانونيجمع معافیت
 )متر مکعب(

 تفاوت
 )متر مکعب(

 تعرفه
 ريالي( 200)

 بلغ م
 قابل وصول

 مبلغ 
 شدهوصول

 مبلغ واريزی به حساب خزانه بابت
 جمع بدهي سنوات قبل 1398عملکرد سال 

7  اهواز    

200

     

8  خوزسدان         

9  شیراز         

10  فارس         

11  کرمان         

12  رضویخراسان         

13  مشهد         

14  اصفهان         

15  کاشان         

16  هرمزگان         

17  بلوچسدان و سیسدان         

18  کردسدان         

19  همدان         

20  لرسدان         

21  ایالم         

22  زن ان         

23  چهارمحال بخدیاری         

24  بویراحمد کهگیلویه و         

25  سمنان         

26  یزد         

27  بوشهر         

28  تهران         

29  اردبیل         

30  قم         

31  قزوین         

32  گلسدان         

33  شمالیخراسان         

34  جنوبیخراسان         

35  البرز         

 جمع
 

 



 

 قسمت اول( -199)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

تدوان    می«شدهوصول»و « وصولقابل»از جمله مهمدرین دالیل مغایرت بین مبالغ 

حساب آب مصدرفی توسدو برخدی از مشددرکین خدانگی و غیرخدانگی       به عدم پرداخت صورت

هدا و وصدول   های دولدی  آمدوزش و پدرورش  دانشدگاه   اهالخصوص نیروهای مسلح  دسدگعلی

 اشاره نمود. 1398قسمدی از مطالبات سنوات گذشده طی سال 

سدال   یعدوارض وصدول  شرکت آب و فاضالب اسددان سدمنان     جدول فوق با توجه به

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.که  واریز ننمودهبه حساب خزانه را  1398

 یهدا شدرکت  یبند بده عندوان درآمددها    نیمنابع موضوع حکم ا ها یدر محدوده بررس

بند مشداهده نشدده    نیبر منابع موضوع ا اتیاز وضع مال یحاک یو مورد دهیمذکور لحاظ نگرد

 است.

درآمدی مدذکور را در سدقف    ها از محل منابعسازمان برنامه و بودجه کشور سهم اسدان

  ها ابالغ نموده است. اسدانمقرر تعیین و به سازمان برنامه و بودجه 

مبلدغ   23/2/1398ماهه و در تاری  در مقاطع سه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

مبلدغ   20/5/1398 هدای در تداری    ماهده اول ( ریال بابت سه40.000.000.000چهل میلیارد )

د مبلدغ ده میلیددار  30/6/1398و  ( ریددال121.000.000.000یکصدد و بیسدت و یددک میلیدارد )   

مبلدغ سدی و یدک     21/7/1398 هدای در تداری   ماهده دوم  ( ریال بابت سه10.000.000.000)

مبلددددغ یکصددددد و هفددددده میلیددددارد  21/8/1398( ریددددال  31.000.000.000میلیددددارد )

 ( ریدال 94.000.000.000مبلغ نود و چهار میلیدارد )  27/9/1398( ریال و 117.000.000.000)

( 100.000.000.000مبلدغ یکصدد میلیدارد )    14/11/1398 یهدا تاری ماهه سوم و در بابت سه

( ریدال  49.200.000.000مبلدغ چهدل و نده میلیدارد و دویسدت میلیدون )       25/12/1398ریال  

( 62.225.000.000مبلغ شصت و دو میلیارد و دویست و بیست و پدنج میلیدون )   26/12/1398

اد و دو میلیدددون مبلددغ بیسددت و شدد  میلیددارد و هفدصددد و هفددد       26/1/1399ریددال و  

داری مبادرت به توزیع وجوه دریدافدی از خزانده  ماهه چهارم ( ریال بایت سه26.772.000.000)

مبن  عد  رعايت مقاطع   1399واریز بخشی از وجوه در سال  ها نموده کهکل کشور بین اسدان

 جهت توزيع وجوه موضوع حکم اي  بند است. ماهه چهار ()سهماهه مقررسه

که « کمبود آب شرب سالم»مبنای شاخ  ها  توزیع منابع مذکور بر بررسیبراساس 

   جمعیدت تعداد روسداهای تحت پوش  هر اسددان  :شاملهای توزیع اعدبارات براساس شاخ 

ح م آب توزیع شده از طریق آبرسدانی سدیار در اسددان و      هر اسدان تحت پوش  روسداهای

 صورت پذیرفده است.  هااز اسدان جمعیت تحت پوش  آبرسانی سیار برای هریک

و  شرب روسددایی سازمان برنامه و بودجه کشور  کل اعدبارات این بند را جهت آبرسانی 

 ایدن بندد در    عددم وصدول کامدل مندابع     علدت بده   توزیع نمدوده  لدیکن   آبرسانی شرب عشایر

 عکداه  یافدده اسدت. از م مدو    میزان کل وصولی تخصی  اعدبارات مربو  به   1398سال 

آبرسانی  (20%بیست درصد )آبرسانی شرب روسدایی و ( 80%هشداد درصد ) سهم ی مبلغ وصول



 

 قسمت اول( -200)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رعایت گردیده است. شرب عشایر

هدای آب و فاضدالب روسددایی و    شده موضوع این بندد در شدرکت  عملکرد وجوه توزیع

 :است( 2ها به شرح جدول شماره )ادارات کل امور عشایر اسدان

 
 
 
 

 )مبالغ به میلیون ریال(   (2جدول شماره )

 نام استان

 شده بابت موضوع حکم اين بند مبلغ مصرف شده جهت آبرساني شرب روستايي و عشايری به مبلغ پرداخت  اعتبار ابالغي توسط سازمان برنامه و بودجه
 مانده انتقالي

 شرکت آب و * به سال بعد 
 جمع امور عشايری فاضالب روستايي 

 ب روستايي شرکت آب و فاضال
 )توسط شرکت مهندسي آبفای کشور(

 امور عشايری
 جمع )توسط سازمان برنامه و بودجه(

 شرکت آب و
 جمع امورعشايری فاضالب روستايي 

 0 11,300 300 1 000 10 11,300 300 1 000 10 13,600 600 1 000 12 مرکزی
 0 32,400 0 400 32 32,400 0 400 32 38,050 050 2 000 36 گیالن

 14,280 20,045 825 1 220 18 34,325 825 1 500 32 41,350 350 2 000 39 مازندران 
 2,788 22,909 912 2 997 19 25,697 700 5 997 19 32,200 200 8 000 24 شرقیآذربای ان
 0 27,400 900 5 500 21 27,400 900 5 500 21 35,150 150 9 000 26 غربیآذربای ان
 0 21,029 929 6 100 14 21,029 929 6 100 14 25,450 450 8 000 17 کرمانشاه
 3,017 38,359 159 8 200 30 41,376 176 11 200 30 44,550 550 12 000 32 خوزسدان
 0 69,650 750 17 900 51 69,650 750 17 900 51 80,100 100 18 000 62 فارس
 0 58,473 773 16 700 41 58,473 773 16 700 41 69,750 750 19 000 50 کرمان
 0 42,800 400 4 400 38 42,800 400 4 400 38 50,400 400 4 000 46 رضویخراسان
 180 20,020 420 3 600 16 20,200 600 3 600 16 24,000 000 4 000 20 اصفهان
 0 24,300 300 1 000 23 24,300 300 1 000 23 28,500 500 1 000 27 هرمزگان

 0 75,700 600 12 100 63 75,700 600 12 100 63 88,300 300 13 000 75 سیسدان و بلوچسدان
 0 20,000 0 000 20 20,000 0  000 20 24,000 0 000 24 کردسدان
 0 18,500 500 3 000 15 18,500 500 3 000 15 22,700 700 4 000 18 همدان
 0 21,700 600 7 100 14 21,700 600 7 100 14 26,200 200 9 000 17 لرسدان
 0 17,842 442 6 400 11 17,842 442 6 400 11 19,000 000 7 000 12 ایالم
 800 12,900 300 1 600 11 13,700 100 2 600 11 16,800 800 2 000 14 زن ان 

 0 16,700 100 5 600 11 16,700 100 5 600 11 20,200 200 6 000 14 چهارمحال و بخدیاری
 0 16,980 180 6 800 10 16,980 180 6 800 10 20,550 550 7 000 13 کهگیلیویه و بویر احمد

 1,931 10,919 550 4 369 6 12,850 550 4 300 8 15,500 500 5 000 10 سمنان
 3,200 15,800 0 800 15 19,000 200 3 800 15 23,000 000 4 000 19 یزد

 0 18,600 800 2 800 15 18,600 800 2 800 15 22,150 150 3 000 19 بوشهر
 0 25,400 900 2 500 22 25,400 900 2 500 22 30,600 600 3 000 27 تهران
 7,485 12,015 299 3 716 8 19,500 200 6 300 13 23,700 700 7 000 16 اردبیل
 300 7,175 875 300 6 7,475 875 600 6 9,150 150 1 000 8 قم

 0 12,900 100 2 800 10 12,900 100 2 800 10 15,100 100 2 000 13 قزوین
 0 35,600 800 4 800 30 35,600 800 4 800 30 41,950 950 4 000 37 گلسدان



 

 قسمت اول( -201)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(   (2جدول شماره )

 نام استان

 شده بابت موضوع حکم اين بند مبلغ مصرف شده جهت آبرساني شرب روستايي و عشايری به مبلغ پرداخت  اعتبار ابالغي توسط سازمان برنامه و بودجه
 مانده انتقالي

 شرکت آب و * به سال بعد 
 فاضالب روستايي 

 ب روستايي شرکت آب و فاضال جمع امور عشايری
 )توسط شرکت مهندسي آبفای کشور(

 امور عشايری
 )توسط سازمان برنامه و بودجه(

 شرکت آب و جمع
 فاضالب روستايي 

 جمع امورعشايری

 0 17,700 400 4 300 13 17,700 400 4 300 13 21,400 400 5 000 16 شمالیخراسان
 7,816 17,184 550 6 634 10 25,000 000 10 000 15 29,600 600 11 000 18 جنوبیخراسان

 274 9,626 526 100 9 9,900 800 100 9 12,000 000 1 000 11 برزال
 42,071 771,926 146,190 625,736 813,997 162,800 651,197 965,000 193,000 772,000 جمع

 ل بعد مندقل شده است.به سا  24/1/1399نشده در اجرای مصوبات پانزدهمین جلسه سداد ملی مدیریت مقابله با کرونا مورخ مانده اعدبارات مصرف* 

 در خصوص جدول فوق موارد زیر قابل ذکر است:

یک میلیدارد و یکصدد و هشدداد     مبلغ شرقی اسدان آذربای ان ریاداره کل امور عشا -1

 راتید سدوخت و تعم  نیبا مفداد موافقدنامده بابدت تدام     ریمغا  الیر (1.180.000.000) دونیلیم

 است. نمودهن پرداخت کارکنا تیو مدامدور یادار یهداخدودرو

یک میلیارد و ندود و هشدت    مبلغ اسدان خوزسدان  ییشرکت آب و فاضالب روسدا -2

مفداد موافقدنامده مدبادلده بابدت     بدا   ریمغدا  را یافدیاز اعدبار در الیر (1.098.000.000میلیون )

 رسانده است.به مصرف  یالزحمه سازمان حسابرسحق

هشدصدد و چهدل و دو میلیدون     مبلدغ  جندوبی  انخراس اسدان ریعشا اداره کل امور -3

کارکندان   تید مورأاز جملده اضدافه کدار و م    یپرسدنل  یهابابت پرداخت الیر (842.000.000)

 .است نموده مصرف

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.الذکر  موارد فوق

جهت  یفدایمبالغ در ییآب و فاضالب روسدا یهاشرکتبه اسد ناء موارد فوق  در سایر 

 یهاپروژه یهاتیپرداخت صورت وضع  ییشرب روسدا یآبرسان یهابابت طرح  آب لوله نیتام

 یافدید ها مبالغ دراسدان رعشای امور کل ادارت و اندمصرف نموده ییروسدا یآبرسان هایم دمع

مصدرف   یریمنداطق عشدا   هدای چاه زیو حفر و ت ه یریبه مناطق عشا اریس یرا جهت آبرسان

 .اندهنمود

 

 



 

 قسمت اول( -202)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

را بده   یقدانون  یو گمرکد  یاتید مال فدات یهدا و تخف تیموظفند معاف ییاجرا یهادسدگاه

بندد   نید ا یید خود ثبت کنند. دسدورالعمل اجرا مربو  به یهادر حساب ید خرج  یصورت جمع

قانون  نیا بیو سازمان برنامه و بودجه کشور پا از تصو ییو دارا یتوسو وزارت امور اقدصاد

مداه  هدر شد    یاتید و سازمان امدور مال  رانیا یاسالم یجمهور مرکشود. گ یو ابالغ م هیته

ارائه  یاسالم یم لا شورا یاقدصاد ونیسیرا به کم فاتیها و تخفتیمعاف نیبار گزارش اکی

گمدرک   یبدر واردات وصدول   اتید به عنوان مال یگمرک فاتیها و تخفتیکنند. عملکرد معافیم

دولدت    ییو پاسدخگو  تیشدفاف   یمنظور افزامحسوب خواهد شد. به نرایا یاسالم یجمهور

 وسدت یرا در جدداول پ  یاتید مال یهدا تید سازمان برنامده و بودجده موظدف اسدت جددول معاف     

 ثبت کند. یسنوات یهابودجه

 تفريغ بند )ج( 

بدا   110206ردیدف درآمددی    کل کشور 1398قانون بودجه سال ( 2پیوست شماره )در 

برای سازمان امور مالیاتی کشور و ردیدف درآمددی    «(ید خرج  یجمع) مالیاتی معافیت»عنوان 

بدرای   («ید خرجد   یجمعها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر )ثبت معافیت»با عنوان  110406

بیندی گردیدده   ( ریال پدی   1.000.000)  میلیونیک گمرک جمهوری اسالمی ایران به مبلغ 

 است.  

  مدفرقده  اعدبدار ردیدف    کدل کشدور   1398دجده سدال   ( قدانون بو 9در جدول شدماره ) 

 میلیونبه مبلغ یک « (ید خرج یجمع)ی اتیمال تیمعافاعدبار موضوع »با عنوان  530000-14 

بده اسددناد حکدم ذیدل     سازمان برنامه و بودجه کشدور   است.( ریال تصویب شده 1.000.000)

و ندده میلیددارد   هشدصددد و نددود مبلددغ ( قددانون بودجدده سددال مددذکور    9جدددول شددماره ) 

 به سازمان امور مالیاتی کشدور به اعدبار ردیف مزبور افزوده و آن را  ( ریال899.000.000.000)

گمدرک جمهدوری   »بدا عندوان    530000-16همچنین اعدبار ردیف مدفرقده  ابالغ نموده است. 

د    یجمعد ها و تخفیفات گمرکدی بده ندرخ صدفر )    اعدبار موضوع ثبت معافیتد   اسالمی ایران

سازمان برنامده و   است.( ریال به تصویب رسیده 1.000.000) یک میلیونبه مبلغ نیز « (یخرج

 مبلدغ  کل کشدور   1398سال  ( قانون بودجه9جدول شماره ) لیذ حکمبه اسدناد بودجه کشور 

 ونیددلیم دوو هشددداد و  و هشدصددد اردیددلیو هفددداد و هشددت م سددتیچهددل و دو هددزار و دو



 

 قسمت اول( -203)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

گمدرک جمهدوری    به سرجمع ردیف موصوف افزوده و آن را به( ریال 42.278.882.000.000)

 ت. اسالمی ایران ابالغ نموده اس

ایددران نسددبت بدده ثبددت  اسددالمیسددازمان امددور مالیدداتی کشددور و گمددرک جمهددوری 

هدای  کده عملکدرد مدالی ردیدف    اند   اقدام نمودهشده وفق بند قانونی مذکورهای اعمالمعافیت

 درج گردیده است: (1)در جدول شماره  یخرجد  یجمعصورت ه درآمدی مزبور ب

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 پیش بیني

 قانونطبق 

 وصولي طبق

 لیست خزانه

 وصولي طبق

 تفريغ
 900.000 900.000 1 (ید خرج یجمع) یاتیمال تیمعاف 110206

 42.278.883 42.278.883 1 (ید خرج یجمع) تخفیفات گمرکی به نرخ صفر و معافیدها 110406
 

 یاتید سازمان امور مالدر  530000-16و  530000-14مدفرقه  هایعملکرد مالی ردیف

 :است (2شماره )به شرح جدول   و گمرک جمهوری اسالمی ایرانکشور 

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه
 صتخصی اعتبار عنوان رديف متفرقه

اعتبار دريافتي 

 از خزانه*

اعتبار مصرف 

 شده

14-53000  
 یاتید مال تید معاف ارید عندوان اعد  –سازمان امور مالیاتی کشدور  

 (ید خرج ی)جمع
900.000 900.000 900.000 900.000 

16-53000  
 ها اعدبار موضوع ثبت معافیت –گمرک جمهوری اسالمی ایران 
 (یجد خر ی)جمعو تخفیفات گمرکی به نرخ صفر 

42.278.883 42.278.883 42.278.883 42.278.883 

این منابع و مصارف بدون دریافت و پرداخت  بینی شده کهپی  ید خرج  یجمع* درآمد و اعدبار موضوع این بند به صورت 
 . شودربو و خزانه درج و افشاء میهای اجرایی ذیحساب دسدگاهدر صورتوجه بوده و صرفای معادل تخفیف اعطایی  

 

  اظهارنامه مالیداتی سدال   ه اینکه بر اساس قوانین و مقرراتب توجهبا   شایان ذکر است

 ( و31/5/1399) ماه سدال بعدد  وقی تدا پایدان مدرداد و شدهریور    اشخاص حقیقدی و حقد   1398

گدردد.  امور مالیاتی کشدور ارائده مدی   ( توسو مؤدیان مالیاتی تکمیل و به سازمان 31/6/1399)

شدده در  در مهلدت تعیدین    های مسدقیم( قانون مالیات156اساس مفاد ماده )سازمان مذکور بر 

باشدد  لدذا بده دلیدل عددم رسدیدگی بده کلیده         شدده مدی  های ارائهحال رسیدگی به اظهارنامه

هدای  تا زمان تهیه این گدزارش  مبلدغ واقعدی تخفیفدات و معافیدت      1398های سال اظهارنامه

 باشدد  لدیکن   ارائده و اظهدارنظر نمدی   نگردیدده و قابدل  شده در سدازمان مدذکور احصداء    اعمال

 ( ریدال  900.000.000.000حسداب نهدایی سدازمان مدذکور  مبلدغ نهصدد میلیدارد )       در صورت

بده صدورت    530000-14و اعدبدار ردیدف مدفرقده     110206به عنوان وصولی ردیف درآمدی 

 است. ثبت گردیده  ید خرج یجمع

ان امدور مالیداتی کشدور گدزارش مربدو  بده       گمرک جمهوری اسالمی ایدران و سدازم  

در مواعد قانونی )هر ش  ماه یک بار( بده کمیسدیون    را ها و تخفیفات موضوع این بندمعافیت

 . اندنمودهاقدصادی م لا شورای اسالمی ارسال 

توسدو وزارت امدور    1398ایدن بندد در سدال    دسدورالعمل اجرایدی  ها  براساس بررسی

 مبن  عد  رعايیت که تهیه و ابالغ نگردیده کشور  مان برنامه و بودجهاقدصادی و دارایی و ساز

 حکم اي  بند است. مفاد

به  1396در سال که  (ید خرج  یجمع)بودجه  یدسدورالعمل حسابدار  ذکر است انیشا



 

 قسمت اول( -204)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

در سدال   یبندد قدانون   نید عمل به ا یمبنا  دهیو ابالغ گرد دهیمحاسبات کشور رس وانید دییأت

 ت. بوده اس زین 1398

بده عندوان   را  یگمرکد  فدات یو تخف هاتیعملکرد معاف  رانیا یاسالم یگمرک جمهور

 خود ثبت نموده است. نهایی حسابصورت در را محسوب و آن یبر واردات وصول اتیمال

 رید قسدمت اخ  حکدم  موضوع فیدر خصوص تکل اقدامی سازمان برنامه و بودجه کشور

به  یسنوات هایبودجه وستیدر جداول پ یاتیمال ایهتیبر ثبت جدول معاف یبند مبن نیحکم ا

  سمت اخنر مبن  عد  رعايت حکمنداده کده  دولت صورت  ییو پاسخگو تیشفاف  یمنظور افزا

 اي  بند است.

 

 

 

 



 

 قسمت اول( -205)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

بده   10/8/1394قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب  *(5عوارض موضوع ماده )

در سددقف ه ددده هددزار و ششصددد میلیددارد   ( مبلددغ بددرق مصددرفی  %10درصددد )میددزان ده 

هدای  شود و مشدرکان برق روسدایی م از و برق چداه ( ریال تعیین می18.600.000.000.000)

باشند. منابع حاصله پا از مبادله موافقدنامه با کشاورزی م از از شمول حکم این بند معاف می

سدو ایدن سدازمان بدرای     ( آن تو100%سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصی  صد درصدد ) 

موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روسداها و مناطق دامداری و عشایری و جاب دایی تیدر   

برق در روسداها و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی بده اندرژی و احدداث    

 شود.نیروگاه بادی در منطقه محروم سیسدان و بلوچسدان صرف می

 تفريغ بند )د(

 ای و توزیع نیروی برق در سراسر کشور در اجدرای حکدم ایدن    های برق منطقهکتشر

 عدوارض ده   ( قانون حمایت از صنعت برق و به موجدب ابالغیده شدرکت تدوانیر    5بند و ماده )

 را با رعایت مسد نیات موضوع حکم این بندد   ( برق را در قبوض برق مشدرکین10%) درصدی

اخت قبوض صادره از سوی مشدرکین  وصدول و ایصدال عدوارض    مدعاقب پرد اند.نموده اعمال

داری کل کشدور عمدل شدده اسدت      مذکور به حساب تمرکز وجوه درآمد فروش برق نزد خزانه

 :است (1شماره ) جدول به شرح خزانه به واریزی میزان عوارض وصولی و

 ( 1جدول شماره )          )مبالغ به میلیون ریال(

 مبلغ بابت های ذيربطانه توسط شرکتمبلغ واريزی به خز
 *شدهوصول

 

 
 مبلغ

 *وصولقابل
(5(=)3(*)4) 

 
 تعرفه 

 
 (4) 

 
 مبلغ برق
 مشمول

(2)-(1(=)3) 

 مشترکین مستثني شده از پرداخت عوارض برق موضوع
 کل کشور 1398( قانون بودجه سال6بند)د( تبصره)

 
 میزان برق

 رفتهفروش
(1 ) 

 شرکت نام
 شماره

 بندیطبقه
 رديف نام استان

 جمع
 (10%ده درصد )

 عوارض سال جاری
 عوارض 

 های گذشتهسال
 جمع مستثنیات

(2) 
 چاههای

 کشاورزی مجاز
 مشترکین

 روستايي مجاز
            اسدان مرکزی توزیع نیروی برق

 یمرکز


            ای باخدرمنطقهبرق 
            اسدان گیالن توزیع نیروی برق

 گیالن


            ای گیالنمنطقهبرق 
            اسدان مازندران توزیع نیروی برق

 مازندران


     %       مازندران اسدان غرب توزیع نیروی برق 
            مازندران ایمنطقهرقب 
            تبریز رقتوزیع نیروی ب

 شرقیآذربای ان


            شرقیاسدان آذربای ان توزیع نیروی برق 
            شرقی  ای آذربای انمنطقهبرق 
            غربیاسدان آذربای ان توزیع نیروی برق  غربیآذربای ان











     

 :10/8/1394* قانون حمايت از صنعت برق کشور مصوب 
 ییهای روسداهای توسعه و نگهداری شبکهخشی از منابع الزم جهت اجرای طرحدولت موظف است برای تأمین ب (:5ماده )

شده بده حسداب   بینی نماید. وجوه حاصلو تولید برق ت دیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت را در بودجه ساالنه پی 
شود.های مذکور هزینه میک به اجرای طرح( آن صرفای بابت کم100%داری کل کشور واریز و صد درصد )شرکت توانیر نزد خرانه



 

 قسمت اول( -206)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 1جدول شماره )          )مبالغ به میلیون ریال(

 مبلغ بابت های ذيربطانه توسط شرکتمبلغ واريزی به خز
 *شدهوصول

 

 
 مبلغ

 *وصولقابل
(5(=)3(*)4) 

 
 تعرفه 

 
 (4) 

 
 مبلغ برق
 مشمول

(2)-(1(=)3) 

 مشترکین مستثني شده از پرداخت عوارض برق موضوع
 کل کشور 1398( قانون بودجه سال6بند)د( تبصره)

 
 میزان برق

 رفتهفروش
(1 ) 

 شرکت نام
 شماره

 بندیطبقه
 رديف نام استان

 جمع
 (10%ده درصد )

 عوارض سال جاری
 عوارض 

 های گذشتهسال
 جمع مستثنیات

(2) 
 چاههای

 کشاورزی مجاز
 مشترکین

 روستايي مجاز
            اسدان کرمانشاه توزیع نیروی برق

 کرمانشاه


            ای غربمنطقهبرق 
            اهواز توزیع نیروی برق

 خوزسدان


            اسدان خوزسدان توزیع نیروی برق 
            ای خوزسدانمنطقهبرق 
            شیراز توزیع نیروی برق

 فارس


            اسدان فارس توزیع نیروی برق 
            ای فارسمنطقهبرق 
            کرمان اسدان شمال توزیع نیروی برق

 کرمان


             کرمان اسدان جنوب توزیع نیروی برق
            ای کرمانمنطقهبرق 
            مشهد توزیع نیروی برق

 رضویخراسان


            رضویاسدان خراسان توزیع نیروی برق 
            ای خراسانمنطقهبرق 
            شهرسدان اصفهان توزیع نیروی برق

 اصفهان


            اسدان اصفهان توزیع نیروی برق 
            ای اصفهانمنطقهبرق 
            اسدان هرمزگان توزیع نیروی برق

 هرمزگان


     %       ای هرمزگانمنطقهبرق 
            اسدان سیسدان و بلوچسدان توزیع نیروی برق

 سیسدان و بلوچسدان


            ای سیسدان و بلوچسدانمنطقهبرق 
            اسدان کردسدان توزیع نیروی برق  کردسدان
            اسدان همدان توزیع نیروی برق  همدان
            اسدان لرسدان توزیع نیروی برق  لرسدان
            اسدان ایالم توزیع نیروی برق  ایالم
            اسدان زن ان توزیع نیروی برق

 زن ان


            ای زن انمنطقهبرق 
            ل و بخدیاریاسدان چهارمحا توزیع نیروی برق  چهارمحال و بخدیاری
            اسدان کهگیلویه و بویراحمد توزیع نیروی برق  کهگیلویه و بویراحمد
            اسدان سمنان توزیع نیروی برق

 سمنان


            ای سمنانمنطقهبرق 
            اسدان یزد های توزیع نیروی برقشرکت

 یزد


            ای یزدمنطقهبرق 

            اسدان بوشهر توزیع نیروی برق  بوشهر
            تهران بزر  توزیع نیروی برق

 تهران


            اسدان تهران توزیع نیروی برق 
            ای تهرانمنطقهبرق 
            اسدان اردبیل توزیع نیروی برق  اردبیل
            اسدان قم توزیع نیروی برق  قم
            اسدان قزوین توزیع نیروی برق  قزوین
            اسدان گلسدان توزیع نیروی برق  گلسدان
            شمالیاسدان خراسان توزیع نیروی برق  شمالیخراسان
            جنوبیاسدان خراسان توزیع نیروی برق  جنوبیخراسان
            اسدان البرز توزیع نیروی برق  البرز

     %       جمع کل

       
 باشد.می 1398توسو برخی از مشدرکین برق  در سال   به علت عدم واریز وجوه «شدهوصول»و  «وصولقابلمبالغ »* مغایرت بین 

 
 

 باشد:   ناشی از موارد به شرح زیر می«شدهوصول»و « وصولمبالغ قابل»مغایرت بین 

 .1398عدم واریز بخشی از وجوه توسو مشدرکین برق در سال  -

شدرکت مددیریت تولیدد  اندقدال و توزیدع       30/7/1398در اجرای دسدورالعمل مورخ  -

هدای اندقدال بدرق نیدز عدوارض      ای از هزینده های برق منطقهنیروی برق ایران)توانیر(  شرکت



 

 قسمت اول( -207)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مبن  عد  رعايت های اندقال برق  اند  دریافت عوارض از هزینهن بند را دریافت نمودهموضوع ای

  حکم اي  بند است.مفاد 

وجوه حاصل از عوارض برق مصرفی مشدرکین به همراه سایر اقالم مندرج در صدورت  

ها دریافت و بده حسداب   صورت مدمرکز توسو شرکتحساب صادره به نام هر مشدرک برق  به

گدردد کده طبدق مفداد     واریز مدی جمهوری اسالمی ایران وجوه خزانه نزد بانک مرکزی  تمرکز

نامده اجرایدی آن  کدل    ( آیین2( ماده )1کل کشور و بند ) 1398( قانون بودجه سال 14تبصره )

واریز   هاداری کل کشور به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهوصولی فروش برق توسو خزانه

 گردیده است. 

 ( است:2به شرح جدول شماره )  160175د مالی ردیف درآمدی عملکر

 )مبالغ به میلیون ریال(  (2جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان درآمد

وصولي طبق 

 لیست خزانه

وصولي طبق 

 تفريغ

 درصد

 تحقق

160175 
( قانون حمایت از صدنعت بدرق   5موضوع ماده )-عوارض برق

وری انرژی بدرق  ای ت دیدپذیر و بهرههکشور )سازمان انرژی
 )ساتبا((

......

 

وصدولی طبدق لیسدت    »و « تفریدغ  طبدق  وصولی مبلغ»اخدالف بین شایان ذکر است  

جمهوری اسالمی وجه از حساب مدمرکز در بانک مرکزی مربو  به طی فرآیند اندقال« خزانه

( 14باشد. مطابق بند )الدف( تبصدره )  ها در خزانه مییارانه سازمان هدفمندیبه حساب ایران 

ها مکلف به برگشت کل کشور  سازمان هدفمندی یارانه 1398ماده واحده قانون بودجه سال 

ربدو بدوده  لدیکن سدازمان مدذکور مندابع       تمامی وجوه دریافدی از فروش برق به شرکت ذی

قرار نداده است. عدم اخدصداص کامدل وجدوه     طور کامل در اخدیار شرکت توانیردریافدی را به

 .حکم مربوط استمفاد عد  رعايت ها  مبین موضوع این بند توسو سازمان هدفمندی یارانه

کل کشور  مبلغ ه دده هدزار و ششصدد     1398( قانون بودجه سال 7در جدول شماره )

سدازمان  بدرای   ایصدورت اعدبدارات اخدصاصدی سدرمایه    به ریال( 18.600.000.000.000میلیارد )

اعدبدارات  مدالی  عملکدرد  بینی شده که پی  وری انرژی ایران )ساتبا(های ت دیدپذیر و بهرهانرژی

 است:( 3جدول شماره )به شرح مذکور 

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                        ( 3) جدول شماره
 شماره

 بندیطبقه
 حوالجات  تخصیص اعتبـار عنوان

 دريافتي از محل 

 اعتبارات تخصیص يافته

 اعتبار 

 شدهمصرف
 پرداختپیش

143525 
 سددازمان انرژیهددای ت دیدپددذیر و 

 (وری انرژی ایران )ساتبابهره
18.600.000 11.892.426 3.017.830 8.874.596 8.645.391 229.205 

 

  ناشدی از  «یافدده اعدبدار تخصدی   »و مبلغ « وصولی طبق لیست خزانه»مغایرت بین مبلغ 

موضوع قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعدیض  ( 3%سه درصد )کسر 

 است. از اعدبارات مذکور یافده و تحقق پیشرفت و عدالتو ارتقاء سطح مناطق کمدر توسعه

اعدبدارات دریدافدی را صدرف خریدد     وری انرژی ایران های ت دیدپذیر و بهرهسازمان انرژی

در منطقده محدروم    تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی

ای ی و بدرق منطقده  های توزیع نیدروی بدرق اسددان   و مابقی را به شرکت نمودهسیسدان و بلوچسدان 

 ( است:4ابالغ نموده که عملکرد آن به شرح جدول شماره )



 

 قسمت اول( -208)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 4جدول شماره )    )مبالغ به میلیون ریال(
 مانده 

 يافته انتقال
 به سال بعد *

 شده بابتهای صرفهزينه
 مبلغ

 يافته اختصاص 
 نام شرکت

 شماره
 بندیطبقه

 رديف نام استان
 جمع 

 ادی های باحداث نیروگاه
 در سیستان و بلوچستان

 جابجايي تیر برق
 در روستاها 

 خريد تضمیني برق حاصل از 
 تبديل پسماندهای عادی

 تولید برق 
 تجديدپذير و پاک

 های توسعه و اجرای طرح
 های روستايينگهداری شبکه

 228900 مرکزیتوزیع نیروی برق اسدان   229 60 229 60 0 0 0 0 60,229 0
 مرکزی


  0 0 0 0   ای باخدربرق منطقه  

 226510 گیالنتوزیع نیروی برق اسدان  877 94 486 9 0 0 0 0 9,486 391 85
 گیالن



0 25,539 0 0 0 0 25 539  ای گیالنبرق منطقه  

 226300 مازندرانق اسدان توزیع نیروی بر 856 93 720 28 336 1 0 0 0 30,056 800 63
 مازندران



 226200 غرب مازندرانتوزیع نیروی برق  802 53 836 28 0 0 0 0 28,836 966 24

8 593 31,844 0 0 0 0 31 844  ای مازندرانبرق منطقه  

223610 تبریزتوزیع نیروی برق  603 26 603 26 0 0 0 0 26,603 0
 شرقیآذربای ان



 223600 شرقیآذربای انتوزیع نیروی برق اسدان  490 78 490 78 0 0 0 0 78,490 0
  0 0 0 0   شرقیای آذربای انبرق منطقه  

 غربیآذربای ان 223510 غربیآذربای انتوزیع نیروی برق اسدان  981 85 981 85 0 0 0 0 85,981 0

 228100 کرمانشاهتوزیع نیروی برق اسدان  337 65 337 65 0 0 0 0 65,337 0
 کرمانشاه



0 27,667 0 0 0 0 27 667  ای غرببرق منطقه  

 228530 اهوازتوزیع نیروی برق  795 29 0 0 0 0 0 0 795 29
 خوزسدان



 228510 خوزسدانتوزیع نیروی برق اسدان  338 146 0 0 0 0 0 0 338 146

0 40,437 0 0 0 0 40 437  ای خوزسدانبرق منطقه  

 222200 شیرازتوزیع نیروی برق  667 27 0 0 0 0 0 0 667 27
 فارس



 222100 فارستوزیع نیروی برق اسدان  834 92 394 11 0 0 0 0 11,394 440 81

1 810 34,370 0 0 0 0 34 370  ای فارسنطقهبرق م  

  224510 شمال کرمانتوزیع نیروی برق  886 47 886 47 0 0 0 0 47,886 0

 کرمان 224520 جنوب کرمانتوزیع نیروی برق اسدان  486 141 486 141 0 0 0 0 141,486 0

0 25,539 0 0 0 0 25 539  ای کرمانبرق منطقه   

 223220 مشهدتوزیع نیروی برق  437 40 437 40 0 0 0 0 40,437 0
 رضویخراسان



 223210 رضویخراسانتوزیع نیروی برق اسدان  818 109 818 109 0 0 0 0 109,818 0

0 27,667 0 0 0 0 27 667  ای خراسانبرق منطقه  

 222520 ن اصفهانشهرسداتوزیع نیروی برق  539 25 539 25 0 0 0 0 25,539 0
 اصفهان



 222510 اسدان اصفهانتوزیع نیروی برق  847 63 847 63 0 0 0 0 63,847 0

0 25,539 0 0 0 0 25 539  ای اصفهانبرق منطقه  

 225510 هرمزگانتوزیع نیروی برق اسدان  476 105 476 105 0 0 0 0 105,476 0
 هرمزگان



0 40,437 0 0 0 0 40 437  ای هرمزگانبرق منطقه  

 219490 سیسدان و بلوچسدانتوزیع نیروی برق اسدان  665 173 929 33 0 0 0 0 33,929 736 139
 سیسدان و بلوچسدان



76 543 97,973 0 0 0 0 97 973  ای سیسدان و بلوچسدانبرق منطقه  

 کردسدان 224100 کردسدانتوزیع نیروی برق اسدان  572 66 0 0 0 0 0 0 572 66

 همدان 224200 همدانتوزیع نیروی برق اسدان  756 41 0 0 0 0 0 0 756 41

 لرسدان 228710 لرسدانتوزیع نیروی برق اسدان  406 82 085 82 0 0 0 0 82,085 321

 ایالم 228520 ایالماسدان  توزیع نیروی برق 989 36 989 36 0 0 0 0 36,989 0

 223620 زن انتوزیع نیروی برق اسدان  463 57 219 51 0 0 244 6 0 57,463 0
 زن ان



0 23,411 0 0 0 0 23 411  ای زن انبرق منطقه  

 بخدیاری چهارمحال و 228700 چهارمحال و بخدیاریتوزیع نیروی برق اسدان  714 41 0 0 0 0 0 0 714 41

228600 کهگیلویه و بویراحمدتوزیع نیروی برق اسدان  996 62 461 45 0 0 0 0 45,461 535 17  کهگیلویه و بویراحمد

 229110 سمنانتوزیع نیروی برق اسدان  329 35 329 35 0 0 0 0 35,329 0
 سمنان



0  0 0 0 0   ای سمنانبرق منطقه  

 229210 یزدتوزیع نیروی برق اسدان  734 38 734 38 0 0 0 0 38,734 0
 یزد



0 17,026 0 0 0 0 17 026  ای یزدبرق منطقه  

 بوشهر 225600 بوشهرتوزیع نیروی برق اسدان  821 46 821 46 0 0 0 0 46,821 0



 

 قسمت اول( -209)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 4جدول شماره )    )مبالغ به میلیون ریال(
 مانده 

 يافته انتقال
 به سال بعد *

 شده بابتهای صرفهزينه
 مبلغ

 يافته اختصاص 
 نام شرکت

 شماره
 بندیطبقه

 رديف نام استان
 جمع 

 ادی های باحداث نیروگاه
 در سیستان و بلوچستان

 جابجايي تیر برق
 در روستاها 

 خريد تضمیني برق حاصل از 
 تبديل پسماندهای عادی

 تولید برق 
 تجديدپذير و پاک

 های توسعه و اجرای طرح
 های روستايينگهداری شبکه

221530 تهران بزر رق توزیع نیروی ب 282 21 0 282 21 0 0 0 21,282 0

 تهران


 221540 تهرانتوزیع نیروی برق اسدان  391 30 391 30 0 0 0 0 30,391 0

0 25,539 0 0 0 0 25 539  ای تهرانبرق منطقه  

 اردبیل 223700 اردبیلتوزیع نیروی برق اسدان  993 52 0 0 0 0 0 0 993 52

 قم 221520 قمتوزیع نیروی برق اسدان  559 22 000 3 0 0 0 0 3,000 559 19

 قزوین 228800 قزوینتوزیع نیروی برق اسدان  331 43 331 43 0 0 0 0 43,331 0

 گلسدان 226100 گلسدانتوزیع نیروی برق اسدان  275 70 70275 0 0 0 0 70275 0

 جنوبیخراسان 223100 جنوبیخراسانان توزیع نیروی برق اسد 930 53 930 53 0 0 0 0 53,930 0

 شمالیخراسان 223200 شمالیخراسانتوزیع نیروی برق اسدان  378 59 378 59 0 0 0 0 59,378 0

 البرز 221510 البرزتوزیع نیروی برق اسدان  752 25 0 0 0 0 0 0 752 25

         جمع کل

 نشده به سال مالی بعد مندقل شده است.  مانده وجوه مصرف24/1/1399یافده را براساس مصوبات پانزدهمین جلسه سداد ملی مدیریت کرونا مورخ های موردنظر  بخشی از وجوه اخدصاص* برخی از شرکت
 

لغ ای مبدا های توزیع نیدروی بدرق اسددانی و بدرق منطقده     ها  شرکتدر محدوده بررسی

هدای  های توسدعه و نگهدداری شدبکه   دریافدی را در راسدای اهداف این بند  صرف اجرای طرح

  اند. ملی روسدایی  تولید برق ت دیدپذیر و پاک و جاب ایی تیربرق در روسداها نموده



 

 قسمت اول( -210)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

 (1جزء )

 رکشدو  توسدعه  هایبرنامه دائمی احکام قانون *(32)ماده  )پ( بند( 1)جزء  به زیر مدن

 :شودمی اضافه

 جدزء  ایدن  موضدوع  اشددغال  از غیربرخدوردار  هدای شهرسددان  و منداطق  هدای شاخ 

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به کشور بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد با

                                                                        
 های توسعه کشور: قانون احکام دائمي برنامه* 

 :(32ماده )

  شود:گذاری صنعدی و معدنی کشور  اقدامات زیر توسو دولت ان ام میهبه منظور تسهیل و تشویق سرمای (:پ)بند 

باشدد بده عندوان منداطق     هایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از میدانگین ندرخ بیکداری کشدور مدی     شهرسدان (:1) جزء

تعداون  کدار و رفداه    شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجده کشدور و وزارت   غیربرخوردار از اشدغال تعریف می
 شود.  اجدماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می

 تفريغ بند )هـ(

 (1تفريغ جزء )

هدای غیربرخدوردار از اشددغال    های منداطق و شهرسددان  ها  شاخ بررسیدر محدوده 

های توسعه کشور  توسو سازمان ( قانون احکام دائمی برنامه32( بند )پ( ماده )1زء )موضوع ج

لدیکن تدا     به هیأت وزیران ارسال گردیدده  27/3/1398برنامه و بودجه کشور تهیه و در تاری  

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است. کهتاری  تحریر گزارش  به تصویب نرسیده 

 



 

 قسمت اول( -211)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  2جزء )

 واحد تولیدیالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل اسدقرار محل أخذ م

 .است

 ( 2جزء )تفريغ 

بخشدنامه مدورخ   سدازمان امدور مالیداتی کشدور       اجدرای حکدم ایدن جدزء     در راسدای

همچندین جهدت    ها ابالغ نموده اسدت. اسدان یاتیو به ادارات کل امور مال هیتهرا  24/2/1398

هدای  و تسریع در روند اندقدال پروندده   انیدمؤ و اسدقرار یاصل تیل فعالمح نییتع ابهامات رفع

به ادارات کل  24/9/1398نامه مورخ  یجزء را طاین مفاد  ینحوه اجرامذکور  سازمان مالیاتی 

اسداس  شدده بر های نقدل و اندقدال داده  عمکرد پرونده ه است.نمود عالمها ااسدان یاتیامور مال

 :اتی کشور  به شرح جدول زیر استاعالم سازمان امورمالی

 نام استان رديف

 هایتعداد پرونده

 شده شناسايي 

 جهت انتقال

 های تعداد پرونده

 شده درخواست

 جهت انتقال 

 تعداد 

 های پرونده

 شده منتقل

 تعداد 

 های پرونده

 نشده منتقل

 57 5 62 62 مرکزی 1

 0 8 8 8 گیالن 2

 0 7 7 7 مازندران 3

 0 9 9 9 شرقیای انآذرب 4

 9 4 13 13 غربیآذربای ان 5

 0 2 2 2 کرمانشاه 6

 0 9 9 9 خوزسدان 7

 3 8 11 11 فارس 8

 0 12 12 12 کرمان 9

 5 10 15 15 خراسان رضوی 10

 52 28 30 80 اصفهان 11

 0 25 25 25 هرمزگان 12

 0 1 1 1 سیسدان و بلوچسدان 13

 0 1 1 1 کردسدان 14

 2 2 4 4 همدان 15

 0 3 3 3 لرسدان 16

 1 1 2 2 ایالم 17

 0 4 4 4 زن ان 18



 

 قسمت اول( -212)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نام استان رديف

 هایتعداد پرونده

 شده شناسايي 

 جهت انتقال

 های تعداد پرونده

 شده درخواست

 جهت انتقال 

 تعداد 

 های پرونده

 شده منتقل

 تعداد 

 های پرونده

 نشده منتقل

 0 3 3 3 چهار محال و بخدیاری 19

 0 1 1 1 کهگیلویه و بویراحمد 20

 22 20 42 42 سمنان 21

 42 6 38 48 یزد 22

 13 4 17 17 بوشهر 23

24 
 0 258 258 258 اداره کل امور مالیاتی تهران

 0 16 16 16 مودیان بزر  تهران

 0 0 0 0 اردبیل 25

 131 22 153 153 قم 26

 0 12 12 12 قزوین 27

 0 1 1 1 گلسدان 28

 0 1 1 1 شمالیخراسان 29

 0 1 1 1 جنوبیخراسان 30

 308 35 343 343 البرز 31

 645 519 1.104 1.164 جمع

 

 قرارشدان هدای اسد محدل بده  ( پرونده از جددول فدوق   645تعداد )  هایبررسبراساس 

  است. جز مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  اند که مندقل نشده

اسدقرارشدان   هدای محدل ( پرونده که به 645ها  به اسد ناء تعداد )در محدوده بررسی

محدل اسددقرار    یافدزوده بدر مبندا   أخذ مالیات و عدوارض ارزش   در سایر موارد دانمندقل نشده

 ان ام شده است.  یدیتول یواحدها



 

 قسمت اول( -213)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 3) جزء

قانون برنامه ششم توسدعه   *(6) ماده (ب)( بند 1) عوارض ارزش افزوده موضوع جزء

 و تهدران  شدهر  شدهری  نقطده  در( 88%)درصدد   هشت و هشداددر شهرسدان تهران به نسبت 

 .شودمی توزیع عشایری و روسدایی نقا ( 12%)درصد دوازده 

                                                                        
 :  جمهوری اسالمي ايران ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگيقانون برنامه پنج* 

ه  با رعایت ترتیبدات  ( قانون مالیات بر ارزش افزود38) ماده )الف( عوارض وصولی بند (:6( بند )ب( ماده )1جزء )

داری کدل کشدور از   قانونی و پا از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجدوه آن اسددان ندزد خزانده    
گردد  بده نسدبت   داری کل کشور افدداح میطریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسو خزانه

روسدداها و منداطق عشدایری و براسداس شداخ  جمعیدت بده حسداب         ( 30%) درصدد و سدی شدهرها   (70%) درصد هفداد
هدای  گردد. سهم روسدداهای فاقدد دهیداری و منداطق عشدایری بده حسداب فرماندداری        ها واریز میها و دهیاریشهرداری

 عشایری هزینه شود.  گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روسداها و مناطقشهرسدان مربو  واریز می

ندرخ   (:1398)آزمایشی تمدیدد شدده تدا پایدان سدال       17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  (:38)ماده 

( این 16ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون  عالوه بر نرخ مالیات موضوع ماده )ها و دهیاریعوارض شهرداری
 ردد:گقانون  به شرح زیر تعیین می

 (1%/5) درصدنیم و ( این قانون  یک16کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده ) -الف

 ( 3جزء )تفريغ 

کل کشور از جمله  1398یاتی قانون بودجه سال سازمان امورمالیاتی کشور احکام مال

برای اجرا به ادارات کل امور مالیداتی کشدور    14/2/1398 مورخحکم این جزء را طی بخشنامه 

 ابالغ نموده است.

  عوارض وصول شده موضوع این جزء توسو اداره 1398ها  در سال بررسی براساس

ر و دویست و سی و سه میلیارد و یکصد و کل امور مالیاتی اسدان تهران مبلغ شصت و دو هزا

که بر اساس اعالم اداره کل مذکور  ( ریال بوده 62.233.183.000.000هشداد و سه میلیون )

 باشد.پذیر نمیتهران امکاناسدان های تفکیک عوارض وصولی بر حسب شهرسدان

مبلددغ سددی و ندده هدددزار میلیددارد و یکصددد و پددنج میلیدددون         1398در سددال  

بده شهرسددان تهدران      ( ریال از عوارض وصولی موضدوع ایدن جدزء   39.000.105.000.000)

 :اخدصاص و به شرح جدول زیر توزیع شده است

 )مبالغ به میلیون ریال(

 شده در شهرستان تهرانعوارض توزيع

 سهم پرداختي به روستاها و مناطق عشايری سهم پرداختي به شهر
جمع عوارض توزيع 

 درصد مبلغ  * شده
داختي به پر

 هادهیاری

بابت  پرداختي به فرمانداری

 روستاهای فاقد دهیاری
 درصد جمع

38.534.290 99 395.034 70.781 465.815 1 39.000.105 

 صورت پذیرفده است.  توزیع عوارض در شهرسدان تهران براساس شاخ  جمعیدی *

 ششدم  سالهپنج امه( قانون برن6ماده ) )ب(( بند 1عوارض ارزش افزوده موضوع جزء )



 

 قسمت اول( -214)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

های مقرر در حکدم  مطابق نسبت توسعه اقدصادی  اجدماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

عید     نمبی کده  توزیع نشده  یریو عشا ییروسدا ا شهر تهران و نق یدر نقطه شهر این جزء

 .جز  است  يمفاد حکم ا تيرعا



 

 قسمت اول( -215)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

 مشمول مؤدیان از هاییگروه افزودهرزشا بر مالیات تواندمی کشور مالیاتی امور سازمان

 تعیدین  بخد   آن فعالیت افزودهارزش کاهشی ضریب اعمال با را افزودهارزش بر مالیات قانون

. بود خواهد جاری است  نشده قطعی آنها مالیات که هاییدوره درخصوص بند این مقررات. کند

 امدور  وزیدر  تأییدد  بده  کشدور  یداتی مال امدور  سازمان پیشنهاد با فعالیت هر افزودهارزش ضریب

 .  رسدمی دارایی و اقدصادی

 تفريغ بند )و(

وزیر امور اقدصادی  تأییدمالیاتی کشور و  ها  بنا به پیشنهاد سازمان اموربررسی براساس

 ( گروه از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده  ضریب25و دارایی برای بیست و پنج )

های مربو  تهیه و جهت اجرا بده  فعالیت تعیین و مدعاقب آن دسدورالعملافزوده ارزش کاهشی

 راسر کشور ابالغ شده است.ادارات کل امور مالیاتی س

به   ارزش افزوده هر گروه کاه  های صادره و ضریباطالعات مربو  به دسدورالعمل

 شرح جدول زیر است:

 رديف
 شماره 

 بخشنامه

 تاريخ 

 بخشنامه
 عنوان گروه

 ب ضراي

 )درصد(

 6 آالتفروشندگان آهن   1

 11 هاسنگبری   2

 5 های خودروها و فروشگاهایشگاهصاحبان نم   3

 7 و نظایر آنها فروشان انواع روتخدی  روبالشی  رومیزیو عمدهبنکداران    4

 7 فروشان انواع نوشت افزار و لوازم مهندسیبنکداران و عمده   5

 7 فروشان انواع لوازم بهداشدی و ساخدمانیمدهبنکداران و ع   6

 7 فروشان انواع لحاف  حوله  بال   تشک و کوسنبنکداران و عمده   7

 2 فروشان کارت شارژ و سیم کارتبنکداران و عمده   8

 6 فروشان مواد غذایی و آجیل و خشکبار  بنکداران و عمده 27/09/1398 د/48574/230 9

 7 فروشان پوشاک  کیف  کف  و پارچهان و عمدهبنکدار   10

 7 فروشان لوازم بهداشدی و آرایشیبنکداران و عمده   11

 8 فروشان عینک و قطعات و لوازم مربو بنکداران و عمده   12

 6 و دوچرخهموتوری  چرخهخودرو  موتورسیکلت  سه یدکی لوازم و قطعاتفروشان و عمدهبنکداران   13

 6 فروشان لوازم خانگیبنکداران و عمده   14

 5 های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطهفروشان رایانه و ماشینبنکداران و عمده   15

 6 فروشان لوازم برقی و الکدریکیبنکداران و عمده   16

 7 فروشان محصوالت السدیکی و پالسدیکیبنکداران و عمده   17

 9 فروشان انواع اسباب بازین و عمدهبنکدارا   18

 7 فروشان انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطهبنکداران و عمده   19



 

 قسمت اول( -216)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 شماره 

 بخشنامه

 تاريخ 

 بخشنامه
 عنوان گروه

 ب ضراي

 )درصد(

 6 فروشان انواع شوفاژ و تهویه مطبوع و قطعات و لوازم یدکی مربوطهبنکداران و عمده   20

21 
 27/09/1398 د/48574/230

 6 رقی و ت هیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطهفروشان انواع آسانسور  پله ببنکداران و عمده

 7 فروشان انواع پدو  انواع کاال و لوازم خرازی و انواع زیورآالت و جواهرات بدلیبنکداران و عمده 22

 13 کارگاه صنعدی پوشاک   23

 7 یر طال  نقره و پالتین(فروشندگان محصوالت فلزی غیرآهنی )به اسد ناء فلزات قیمدی نظ 24/12/1398 د/66718/230 24

 7 های تعاونی مصرفشرکت 24/12/1398 د/66703/230 25

 

هایی که مالیدات آنهدا قطعدی    شده برای کلیه دورهها  ضرایب تعییندر محدوده بررسی

 لحاظ گردیده و موردی حاکی از عدم رعایت مفاد حکم این بند مشاهده نشده است.  نشده

 

 

 
 

 

 



 

 قسمت اول( -217)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

 مدالی  مقدررات  از بخشدی  تنظدیم  قانون به مواد برخی الحاق قانون *(12) ماده مطابق

 داده اجازه ربوذی تابعه یهاشرکت طریق از نیرو و نفت هایوزارتخانه از یک هر به( 2) دولت

 واحدد  هدر  از ریدال  ( 2000) هدزار  دو مبلدغ  گاز مشدرکان مسکونی واحد هر از ماهانه شودمی

 ت داری  واحددهای  از یدک  هدر  از و ریدال ( 1000) هدزار  یدک  مبلدغ  بدرق  مشدرکان مسکونی

 موضدوع  عمدومی  درآمدد  حسداب  بده  و اخذ ریال( 10.000) هزار ده مبلغ برق و گاز مشدرکان

 واریدز  کشدور  کدل  داریخزانه نزد قانون این( 5) شماره جدول 160186 و 160185 یهاردیف

 فوق  وجوه. باشدمی( 50%) درصد  اهپن معادل الذکرفوق مبالغ روسدایی  مشدرکان برای. کنند

 مصدرف  بده  مدذکور  ماده در مندرج موارد برای حاصله منابع. است صفر نرخ به مالیات مشمول

 یهدا شرکت تعهدات مناقصه  برگزاری نحوه و سقف مدضمن بند این یاجرای نامهآیین. رسدمی

 امدور  وزارت و کشدور  دجده بو و برنامده  سازمان مشدرک پیشنهاد به خسارت پرداخت و گربیمه

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به دارایی و اقدصادی

                                                                        
 (:2قانون الحاق موادی به قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت)* 

شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در زه داده میربو اجاهای نفت و نیرو از طریق شرکدهای تابعه ذیبه هر یک از وزارتخانه (:12)ماده 

گردد  اخذ و صرفای جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعدم از فدوت و نقد  عضدو و جبدران      قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و ت اری تعیین می
های بیمه با گاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتسکونت سوزی و مسمومیت مشدرکان شهری و روسدایی وهای پزشکی ناشی از انف ار  آت هزینه

 برگزاری مناقصه اقدام کنند.

 (ز)بند تفريغ 

مشددرک سدازمان برنامده و     ادهشدن یبده پ بنا  22/2/1398خ ت وزیران در جلسه مورأهی

طی  که نموده بند را تصویباین نامه اجرایی یینبودجه کشور و وزارت امور اقدصادی و دارایی آ

 شده است.غ الابجهت اجرا  28/2/1398مورخ د ه56542ت/21973 هشمار

های نفت و نیرو نسبت به اخذ مبالغ موضوع حکم این بندد   های تابعه وزارتخانهشرکت

اند که از مشدرکین مسکونی و ت اری به همراه سایر اقالم مندرج در قبوض صادره  اقدام نموده

 :( است1شماره )جدول به شرح  آنعملکرد 

 )مبالغ به میلیون ریال( (1ه )جدول شمار

 عنوان
 شرکت

 حق بیمه قابل وصول
 مبلغ 

 شدهوصول

 مبلغ واريزی به
 حساب درآمد  

 عمومي خزانه

 تعرفه قابل دريافت طي سال تعداد و نوع مشترک
 بیمهمبلغ حق

 روستايي شهری قابل وصول  
 ماهانه

 روستايي شهری
 تجاری مسکوني تجاری کونيمس تجاری مسکوني تجاری مسکوني

 0 642.399 785.952 5.000 500 10.000 1.000 12  463.110 6.889.513 4.586.024 24.664.937 توانیر
 0 498.790 710.829  5.000 1.000 10.000 2.000 12 140.705 4.864.026 1.191.544 21.361.946 گاز

 

بخشدی از    ناشدی از عددم واریدز    شدده بیمه قابل وصول و مبلغ وصولمغایرت بین حق

  های بی  از یک ماه است.توسو مشدرکین و صدور قبوض در بازه 1398در سال  قبوض

بده   نیدرو  و نفدت  هدای وزارتخانده های تابعه درآمدهای شرکتکلیه الزم به ذکر است  

های خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و سپا به حسداب سدازمان   حساب

 گردد.داری کل کشور  مندقل میها نزد خزانهمندسازی یارانههدف

طی مکاتبات مدعددد بدا    1398شایان ذکر است  شرکت ملی گاز ایران و توانیر در سال 



 

 قسمت اول( -218)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

بیمده  به حق درخواست واریز وجوه مربو ربو و سایر مراجع ذی هاندسازی یارانههدفمسازمان 

های ردیف مذکور وجهی در اجرای این بند به حساباند  لیکن در سال موضوع این بند را نموده

  واریز نشده است. ربودرآمدی ذی

مبالغ دریافدی از مشدرکین گاز و برق بابدت حدق بیمده  در سرفصدل حسداب مدالی       

مشدمول   نگردیدده  جداگانه ثبت و ضبو گردیده و با توجه به اینکه جزء اقالم درآمد محسدوب  

 کسر مالیات نگردیده است.

های موضدوع حکدم   ها تعرفهها  به اسد ناء موارد زیر در سایر شرکتده بررسیدر محدو

( تعرفده  %50این بند برای کلیه مشدرکین شهری و مشدرکین روسدایی )معادل پن داه درصدد )  

 مشدرکین شهری( محاسبه و دریافت شده است:

  هدبرق مشد  عیتوزو شرکت  یرضوبرق اسدان خراسان نیروی عیتوزهای در شرکت -1

 اندد  ننمدوده  تید را رعاموضوع حکم این بندد  تعرفه   روز یبر مبنا مهیببا توجه به محاسبه حق

ه مبلغ مذکور بد  افتیدر یجاه  بمحاسبه قبوض مربو  یافزارنرم یهاسدمیصورت که س نیبد

منددرج   یدر تعداد روزهاسپا نموده و  میتقس (30سی ) مبلغ مذکور را بر عدد  انهصورت ماه

  .شودیم نیاز مشدرک یافدیدر فهروش باعث اضا نیکنند که ایبوض ضرب مدر ق

تعدداد ه دده هدزار و     اسدان قم یشهر یت ار نیتعداد مشدرکبا توجه به اینکه  -2

 را سالهکی مهیبحق شرکت توزیع نیروی برق اسدان قم باشد می مورد( 18.054پن اه و چهار )

محاسدبه و   الید ر (2.166.000.000و شد  میلیدون )   دو میلیارد و یکصدد و شصدت   مبلغ باید

( 1.669.000.000یک میلیارد و ششصدد و شصدت و نده میلیدون )    مبلغ  لیکن نمود میاعمال 

کمددر   الید ر (497.000.000) ونیلیمچهارصد و نود و هفت  مبلغ در عمل شده که اعمال الیر

 محاسبه شده است.

 ند است.مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بموارد فوق  

( 2های درآمدی مندرج در حکم این بند بده شدرح جددول شدماره )    عملکرد مالی ردیف

 است:

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2دول شماره )ج

 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان درآمد

 بینيپیش

 طبق قانون بودجه

 وصولي طبق

 لیست خزانه 

 وصولي

 طبق تفريغ 

 درصد 

 تحقق

 2/71 498.790 0 700.000 گاز نیمشدرک یو ت ار یاز هر واحد مسکون الیر 2.000ماهانه درآمد حاصل از اخذ  160185

 6/75 642.399 0 850.000 برق نیمشدرک یو ت ار یاز هر واحد مسکون الیر 1.000درآمد حاصل از اخذ ماهانه  160186

 

  ناشدی از عددم   «وصولی طبق لیست خزانده »و « وصولی طبق تفریغ»مغایرت بین  

  بده حسداب   هدا ندسدازی یارانده  هدفمهای موضوع حکم این بند توسو سدازمان  ریز وصولیوا

 اری کل کشور است. دخزانه

هدای مدفرقده   ردیدف   کدل کشدور   1398( قدانون بودجده سدال    9در جدول شماره )

( قانون تنظیم بخشی 12موضوع ماده ) –های تابعه وزارت نفت شرکت»با عنوان  53000039

موضدوع   –های تابعه وزارت نیدرو  شرکت»با عنوان  53000040و (« 2دولت ) از مقررات مالی

بینی شده که اعدبار آن توسدو  پی (« 2شی از مقررات مالی دولت )( قانون تنظیم بخ12ماده )



 

 قسمت اول( -219)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( 3سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای قوانین و مقررات  تغییراتی به شرح جددول شدماره )  

 داشده است:

 ریال(میلیون مبالغ به ) (3جدول شماره )

 شماره

 رديف
 نوع اعتبار

 بیني پیش

 طبق قانون بودجه

 تغییرات

 قانون  اعتبار نهايي

 استفاده متوازن

 ( بند 2جزء )

 (28)ط( ماده )
 جمع

530000-39 
 ایهزینه

700.000 (70.000) (630.000) (700.000) 0 

530000-40 850.000 (85.000) (765.000) (850.000) 0 

 0 (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) 1.550.000 جمع

 

های درآمدی مربو   هدیچ اعدبداری از محدل    ها به ردیفبا توجه به عدم واریز وصولی

مبن  عد  رعايت مفاد نفع ابالغ و تخصی  داده نشده که های ذیهای مذکور به شرکتردیف

 حکم اي  بند است.

مادرتخصصی مدیریت  تولید  اندقال و توزیع نیدروی بدرق    ان وهای ملی گاز ایرشرکت

بده   نسدبت  گرنامه اجرایی آن  جهت اندخاب بیمه(  در اجرای حکم این بند و آیینتوانیرایران )

 صدورت جداگانده    بده ای بر مبنای ارائه بیشدرین تعهداتمرحلهبه صورت یکبرگزاری مناقصه 

بدا   وبرنده مناقصده اعدالم گردیدده      با پذیرش باالترین تعهدشرکت بیمه کوثر  اند.نمودهاقدام 

از  یناشد  یو مدال  یخسدارات جدان   یامده یجهت امور ب  گربه عنوان شرکت بیمهمذکور  شرکت

و  یاعدم از شدهر   یو ت ار و گاز به تفکیک مسکونیبرق  نیمشدرکو گاز طبیعی برق  انیجر

 شده است.قرارداد منعقد  ییروسدا

معدادل اعدبدارات منددرج در      نامه اجرایی( آیین2ماده )در اجرای صه سقف مبلغ مناق

کل کشدور و در حدد وصدولی     1398( قانون بودجه سال 9های مربو  در جدول شماره )ردیف

 شده است.های درآمدی موضوع این بند درنظر گرفده ردیف

یدان  از در پاهای برق و گد کلیه مشدرکان انشعاب  با توجه به مفاد قراردادهای منعقده

  1398های اضافه شدده طدی سدال    اند و در خصوص انشعاب  مشمول قرارداد بوده1397سال 

ده اسدت.  بیندی شد  تعددیالت قدرارداد  پدی     (25%بیست و پنج درصد ) در قالب سقف موضوع

دیده برای مشدرکین خسارت 29/12/1398لغایت  1/1/1398گر از تاری  همچنین تعهدات بیمه

 ه شده است.در نظر گرفد

گر  بی  از تعهدات سال قبل و مدناسب بدا حدق بیمده    همچنین میزان تعهدات بیمه

 .منظور شده است  مصوب سال جاری

موضدوع تفکیدک   نامده اجرایدی    آیین (7ماده ) جهت اجرای رانیگاز ا یمل شرکت 

ای هد به شدرکت  20/5/1398طی نامه مورخ  واحدهای ت اری از مشدرکین مسکونی مراتب را

هدای خوزسددان    هدا بده اسدد ناء اسددان    گاز اسدانی ابالغ نموده که ایدن امدر در کلیده اسددان    

رضوی و اردبیل  رعایت گردیده است. عدم تفکیدک کندورهدای مشددرکین ت داری از     خراسان

                                                                        
 : کل کشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 6بند )ز( تبصره ) نامه اجرايي* آيین

ماه با همکاری نهادهای های گاز اسدانی موظف است ظرف ش شرکت ملی گاز ایران از طریق شرکت (:7ماده )
ها و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور( نسبت به تفکیک واحدهای ت اری از مشدرکین ها  دهیاریریو )شهردارییذ

 های طرف قرارداد برقرار نماید.ای آن واحدها را به تفکیک واحد از طریق بیمهمسکونی اقدام کند و پوش  بیمه



 

 قسمت اول( -220)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

   . حکم مربوط استمبن  عد  رعايت مفاد الذکر  های فوقهای گاز اسدانمسکونی در شرکت

مطابق اعدالم   شده به هر یک از مشدرکین گاز و برقخسارت پرداختعملکرد میزان 

 ( است:4گر  به شرح جدول شماره )شرکت بیمه

 

 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (4جدول شماره )

 شرکت 
 بیمه

 وزارتخانه 
 ذيربط

 شدهخسارت پرداخت پرداختخسارت قابل

 شده مبلغ خسارت پرداخت ديدهتعداد مشترکین خسارت پرداختمبلغ خسارت قابل ديدهتعداد مشترکین خسارت

 جمع سکونتگاهي عشايری روستايي  شهری جمع سکونتگاهي عشايری روستايي شهری جمع سکونتگاهي عشايری روستايي  شهری  جمع سکونتگاهي عشايری روستايي شهری
 290.936 0 30.793 259.365 9.066 0 1.091 7.975 883.043 0 93.988 789.055 17.996 0 2.263 15.733 نیرووزارتخانه  کوثر
 441.253 17.183 64.865 359.205 1.370 56 262 1.052 758.162 23.699 89.571 644.892 2.144 88 410 1.646 وزارتخانه نفت کوثر

 
ها  مربو  مغایرت در تعداد و مبالغ قابل پرداخت و پرداخت شده نزد هریک از شرکت

گدر و  ها به شرکت بیمده انی در فاصله ارسال اطالعات مربو  به خسارت از شرکتبه تأخیر زم

تحدت عندوان   مبالغ قابل پرداخدت   یمابقضمنأ  باشد.ها میگر به شرکتمدقابالی از شرکت بیمه

  .است دهیبه سال بعد مندقل گرد« خسارت قابل پرداخت معوق»

  



 

 قسمت اول( -221)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (حبند )

کشدور مربدو  بده     یو اکدشافات معددن  یناسشنیسازمان زم یدرآمدها 1398در سال 

و  140108  140105 یهدا فید موضدوع رد  یشدگاه یو آزما یاکدشداف   یشناسد نیخدمات زمد 

شدود و پدا از ابدالغ    یمد  یتلقد  یبه خزانه  اخدصاص زیپا از وار( 5جدول شماره ) 140203

 است. کردنهیتوسو سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هز  یتخص

 (حتفريغ بند )

هدای درآمددی   کدل کشدور  ردیدف    1398( قانون بودجه سال 2مطابق پیوست شماره )

به صدورت اخدصاصدی   کشور  یو اکدشافات معدن یشناسنیسازمان زممندرج در این بند  برای 

 است: (1شماره )به شرح جدول   آنها وصولیعملکرد بینی و تصویب شده که ملی پی 

 ن ریال()مبالغ به میلیو    (1جدول شماره )
 شماره

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان درآمد

وصولي طبق لیست 
 خزانه

وصولي طبق 
 تفريغ

درصد 
 تحقق

140105 
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی  صنعدی و معدنی  اکدشدافی و  

 حق فنی اسدعالمات تطبیق اراضی
115.000 241.876 241.876 210 

 100 10.000 10.000 10.000 درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی 140108

140203 
درآمد حاصل از چاپ توزیع و فروش کدب و نشریات و واگدذاری  

 هاآن
600 600 600 100 

 195 252.476 252.476 125.600 جمع
 

مبلغ یکصد و چهل میلیارد و یکصدد میلیدون    یو اکدشافات معدن یشناس نیسازمان زم

بدا   140105 یدرآمدد  فیردی کشف رابه یک فقره گواه( ریال مربو  به 140.100.000.000)

اسددعالمات   یو حق فند  یاکدشاف  یو معدن یصنعد  یدرآمد حاصل از خدمات کشاورز»عنوان 

هدای  هدای کشدف  از جملده دارایدی    واریز نموده است  با توجه به اینکه گواهی« یاراض قیتطب

تواندد در  نمیذکور های مگواهی  گرددشناسی محسوب میسازمان زمینمشهود و امدیازات غیر

و درآمد حاصل از فروش آنها بده  شود زمره خدمات آن سازمان مندرج در ردیف فوق محسوب 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصدوب  ( »40اسدناد ماده )

اریز لذا و داری کل کشور واریز گردد؛د خزانههای درآمد عمومی کشور نزباید به حساب« 1373



 

 قسمت اول( -222)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند مذکور به حساب درآمدهای اخدصاصی سازمان مدذکور  مبلغ 

 است.و  وانن  و مقررات مربوط 

شایان ذکر است  در اجرای قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کشور و توزیدع عادالنده و   

( 3%عددالت  سده )  یافدده و تحقدق پیشدرفت و    رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمدر توسعه

های اخدصاصی کسدر و مدابقی در قالدب اعدبدار اخدصاصدی بده       درصد از منابع وصولی دریافت

 ( است:2یافده که عملکرد مالی آن به شرح جدول شماره ) کننده اخدصاصدسدگاه وصول

 ریال(میلیون )مبالغ به         (2جدول شماره )

 شماره 

 طبقه بندی
 اعتبار مازاد یهاعتبار اول عنوان اعتبار

 قانون اعتبار کسرشده طبق 

 استفاده متوازن از امکانات کشور
 تخصیص اصالحياعتبار 

دريافتي از محل اعتبار 

 يافتهتخصیص
 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده انتقالي 

 به سال بعد
 47.619 48.837 96.456 96.456 456 96 984 2 49.200 50.240 شناسیمطالعات زمین 1304008000

 30.938 30.388 61.325 61.325 325 61 897 1 14.238 48.984 اکدشاف منابع معدنی 1304001000

 17.034 8.550 25.585 25.585 585 25 791 0 26.376 توسعه دولت الکدرونیک 1002057000

 61.535 0 61.535 61.535 535 61 903 1 63.438 0 * شناسی عمومی ایران )تهیه اطالعات پایه(زمین 1304008005
 157,126 87.775 244.901 244901 244,901 7,575 126.876 125.600 جمع

 ای جاب ا شده است.ای به اعدبارات اخدصاصی سرمایهبخشی از اعدبارات اخدصاصی هزینه  کل کشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 7با توجه به حکم ذیل جدول شماره ) *
 

اعدبار دریافدی را پدا از مبادلده موافقدنامده و     یاکدشافات معدن و یشناسنیسازمان زم

دریافت و صرف حقوق و مزایا  حق مأموریدت   کشورابالغ تخصی  از سازمان برنامه و بودجه 

 و حق بیمه اموال نموده و مابقی را تحت عنوان مانده اندقالی به سال بعد مندقل نموده است.

 



 

 قسمت اول( -223)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ط( 

قدانون برنامده ششدم توسدعه و بده منظدور        *(38) ماده (ص) و (ث)در اجرای بندهای 

کاه  اثرات مخرب پسماندها  سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کاالهایی که 

شود عوارضی را کده توسدو دولدت    زیست میمصرف آنها من ر به تولید پسماند مخرب محیو

  سدقف  تدا  وصدولی  منابع. کند واریز 160189 شود دریافت و به ردیف درآمدی شمارهتعیین می

( 9) جددول شدماره   530000-45 ردیف محل از ریال( 000 000 000 000 10) میلیارد هزار ده

زیست پا از گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیواین قانون در اخدیار وزارت کشور قرار می

پسماندهای حاصل از کاالهای مبادله موافقدنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت 

ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی( بدا اولویدت مشدارکت بخد      )ای اد تأسیسات منطقه مزبور

 فهرسدت  کداال   هدر  عوارض میزان بر مشدمل بند این اجرایی نامهآیین. شود مصرف خصوصی

 مشددرک  پیشدنهاد  بده  اجرایدی  فرآیندد  و کاالها پسماند مدیریت هزینه نرخ مشمول  کاالهای

ی و اقدصاد امور و ت ارت و معدن صنعت  کشور  هایوزارتخانه زیست  محیو حفاظت سازمان

 رسد.وزیران میهیأت شود و به تصویب دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می

                                                                        
 هنگي جمهوری اسالمي ايران: اقتصادی, اجتماعي و فر ششم توسعه سالهپنج قانون برنامه

 : (38* ماده )
های ها  جنگلها و دشتویژه در سواحل دریاها  رودخانههای جامع مدیریت پسماند بهد نظارت بر اجرای طرح بند )ث(
 از ح م پسماندهای موجود با روش مناسب( 20%) درصدها و مدیریت ساالنه حداقل بیستحاشیه تاالب
منابع ارزی و ریالی الزم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مخدلف در طول  کردند فراهم بند )ص(

 هااجرای قانون برنامه با همکاری بخ  خصوصی و شهرداری

 بند )ط( تفريغ 

  های کشورپیشنهاد مشدرک وزارتخانه بنا به 30/4/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

زیست و برنامده  های حفاظت محیوصنعت  معدن و ت ارت و امور اقدصادی و دارایی و سازمان

شددماره نامدده اجرایددی ایددن بنددد را تصددویب نمددوده و طددی مصددوبه   آیددینو بودجدده کشددور 

 جهت اجراء ابالغ شده است.    2/5/1398هد مورخ 56550ت/53461

ی مشدمول و میدزان عدوارض    نامده اجرایدی  مدذکور فهرسدت کاالهدا     ( آیین1در بند )

شود  با تعیین عوارض زیست میکاالهایی که مصرف آنها من ر به تولید پسماند مخرب محیو

 مربو  درج گردیده است. 

کل کشور از جملده   1398احکام مالیاتی قانون بودجه سال   سازمان امور مالیاتی کشور

نحدوه وصدول عدوارض    »العمل دسدورو  26/1/1398مورخ  مفاد حکم این بند را طی بخشنامه

را بده   6/6/1398را در تداری   « کل کشور 1398( قانون بودجه سال 6) ( تبصره ) موضوع بند

 ادارات کل امور مالیاتی کشور ابالغ نموده است.

درآمد حاصل از فروش کاالهدایی کده   »با عنوان  160189 ردیف درآمدی مالی عملکرد

 .زیر استبه شرح جدول   «شودزیست میب محیومصرف آن من ر به تولید پسماندهای مخر

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                           
 رديف 
 درآمدی

 بینيپیش عنوان
 طبق وصولي 
 خزانهلیست 

 طبق وصولي 
 تفريغ

 درصد 
 تحقق

درآمد حاصل از فروش کاالهایی که مصرف آن من در   160189
  شودتولید پسماندهای مخرب محیو زیست می به

10.000.000 120.474 120.474 2/1 

 



 

 قسمت اول( -224)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

شایان ذکر است  مبالغ واریزی از طریق خود اظهاری مشمولین بوده و سدازمان امدور   

مالیاتی کشور  به آنها رسیدگی نکرده و اظهانظر نهدایی موکدول بده رسدیدگی بده اظهارنامده       

 باشد. قرر  توسو سازمان مذکور میمودیان در مهلت زمانی قانونی م

وزارت صدنعت  معددن و   نامده اجرایدی ایدن بندد      آیین *(2( ماده )1در اجرای تبصره )

در تداری    (عنوان مرجع صدور م وز فعالیت برای تولیدکننددگان کاالهدای مشدمول   ه)ب ت ارت

مبین   موده که اطالعات تولیدکنندگان کاالهای مشمول را به وزارت کشور ارائه ن 25/9/1398

 عد  رعايت حکم مربوط است. 

  سازمان امور مالیاتی کشدور  این بندنامه اجرایی آیین **(2( ماده )2در اجرای تبصره )

اطالعات واردکنندگان و همچنین میزان سرجمع وزنی و ارزشدی واردات   16/5/1398در تاری  

درخواست نموده و می ایران گمرک جمهوری اسالمشمول حکم این بند را از های کاالیی گروه

را در قالب لدوح  مذکور اطالعات  26/11/1398گمرک جمهوری اسالمی ایران طی نامه مورخ 

  مبن  عد  رعايت حکم مربوط است.که فشرده در اخدیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده 

                                                                        
 کل کشور 1398( قانون بودجه سال 6نامه اجرايي بند )ط( تبصره )آيین

 (: 2ماده )

نامه  حداک ر یک ماه پا از تداری  ابدالغ   ( این آیین1ع ماده )اطالعات تولیدکنندگان کاالهای موضو -(1* تبصره )
 .شودنامه توسو مراجع صدور م وز فعالیت تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میاین آیین

نوع و میزان کاالهای واردشدده موضدوع ایدن     ی اسالمی ایران مکلف است اطالعاتد گمرک جمهور(2) تبصره** 
 .کند  به سازمان مزبور اعالم نمایددر پایان هر دوره مالیاتی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین مینامه را آیین

ان با عندو  530000-45کل کشور ردیف  1398( قانون بودجه سال 9در جدول شماره )

ای تبددیل  زیست ای اد تأسیسدات منطقده  سازمان حفاظت محیو زیست )صندوق ملی محیو»

بده مبلدغ ده هدزار میلیدارد     « پسماند به مواد و انرژی بدا اولویدت مشدارکت بخد  خصوصدی     

سدازمان برنامده و بودجده کشدور مبلدغ       .بینی شدده اسدت  ( ریال پی 10.000.000.000.000)

( ریال در اجرای قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کشور 1.000.000.000.000هزار میلیارد )یک

 ( بنددد ) ( 2( ریددال در اجددرای جددزء )  9.000.000.000.000و مبلددغ ندده هددزار میلیددارد )   

کسدر و    (2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مدالی دولدت )  28ماده )

مبن  عد  ربو ابالغ ننموده کده  های اجرایی ذیگاهگونه اعدباری در اجرای این بند به دسدهیچ

 حکم اي  بند است. مفاد رعايت 



 

 قسمت اول( -225)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (ی) بند

 م وز که دامپزشکی و داروسازی پیراپزشکی  پزشکی  مشاغل و حرف صاحبان کلیه

 یدا  و ایدران  پزشکی نظام سازمان پزشکی  آموزش و درمان بهداشت  وزارت توسو آنها فعالیت

 چهدارچوب  در مکلفندد  شدود  مدی  صدادر  ایدران  دامپزشکی سازمان و دامپزشکی نظام سازمان

 و اصالحات و 4/12/1366 مصوب مسدقیم هایمالیات قانون *(169) ماده( 2) تبصره نامهآیین

 .کنند اسدفاده فروشگاهی پایانه از 1398 سال ابددای از آن بعدی الحاقات

                                                                        
 های مستقیم:  ( مالیات169( ماده )2تبصره )نامه اجرايي * آيین

سبت بده نصدب   ماه همان سال ناشخاص مشمول مکلفند پا از اندشار آگهی فراخوان  حداک ر تا پایان دی(: 4ماده )
سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصی  شماره شناسه در درگاه عملیات الکدرونیکدی سدازمان بدا ذکدر ویژگدی و      

 مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. 
  نامده ( این آیین5اشخاص مشمول مکلفند از ابددای اولین ماه بعد از تاری  اخذ شماره شناسه موضوع ماده )(: 6ماده )
حساب فروش کاال و برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معامالت خود در آن و صدور صورتاندازی و بهرهنسبت به راه

 خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادرشده از پایانه پرداخت مدصل به شبکه پرداخت بانکی  اقدام کند. 
یند مکلفندد در هنگدام رسدیدگی  حسدب درخواسدت      نماکه از سامانه صندوق فروش اسدفاده می اشخاصی(: 8ماده )

( قانون(  ضمن ارائه دسدورالعمل نحوه کار بدا سدامانه یادشدده     219نامه ماده )ربو )با رعایت آیینکدبی مأموران مالیاتی ذی
  امکان دسدرسی الزم به اطالعات آن سامانه را فراهم نمایند.

 (یتفريغ بند )

 17/2/1398مفاد حکم این بند را در تاری   پزشکیو آموزش درمان   وزارت بهداشت

 . است ابالغ نمودهو خدمات بهداشدی و درمانی  های علوم پزشکیدانشگاه به کلیه

 جلسده جهت اجدرای حکدم ایدن بندد نسدبت بده تشدکیل        سازمان امور مالیاتی کشور 

ی جمهدوری  پزشدک نظدام دام  و کشدور  یپزشدک  نظدام  سدازمان  ندگانینما حضور با یشیاندهم

 یدارا یدامپزشدک  و یداروسداز   یراپزشدک یپ  یپزشدک  حرف فیتکل» موضوع اب المی ایراناس

 اقدام نموده است.  19/3/1398در تاری   «یفروشگاه یهاانهیپا از اسدفاده به تیفعال م وز

 راسدایدر خصوص تکلیف مشمولین حکم این بند بابت اسدفاده از پایانه فروشگاهی در 

و  4/12/1366هدای مسددقیم مصدوب    ( قانون مالیات169( ماده )2ره )نامه تبصچهارچوب آیین

های الزم منظور تسریع و ای اد هماهنگیبه  1398اصالحات و الحاقات بعد آن از ابددای سال 

 حکدم ایدن بندد     موضدوع  یپزشدک  مشداغل  توسو فروش انهیپا نظام یسازادهیپ و جهت اجرا

در تداری    کشدور  یپزشدک  نظدام  سازمان و کشور یاتیمال امور سازمان نیب یهمکار نامهتفاهم

به ادارات کل امور مالیاتی ابدالغ گردیدده    12/11/1398منعقد و طی نامه مورخ  28/10/1398

 است.  

هددای قددانون مالیددات 169مدداده  2تبصددره در اجددرای سددازمان امددور مالیدداتی کشددور  

کی  پیراپزشددکی  کلیدده حددرف و مشدداغل پزشدد  07/05/1398شددنامه مددورخ طددی بخ  مسدددقیم



 

 قسمت اول( -226)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 1398مکلددف بدده اسدددفاده از سددامانه فددروش از ابددددای سددال      راداروسددازی و دامپزشددکی  

هددای ک یراالندشددار و پورتددال سددازمان امددور مالیدداتی   در روزنامدده اعددالم کددرده و موضددوع را 

 است. نمودهرسانی اطالع  کشور

ر سدامانه  تعدداد افدراد مشدمول موضدوع حکدم ایدن بندد کده د        ها  یبررس در محدوده

شددرح جددول زیددر  انددد  بده  نددام نمدوده ( ثبدت 3/9/1399مالیداتی  تدا تدداری  تحریدر گددزارش )   

 است:  

 استان رديف
 تعداد افراد

 مشمول   
 تعداد افرادی که در سامانه 

 اند مالیاتي ثبت نام نموده
 تعداد افرادی که در سامانه

 اند مالیاتي ثبت نام ننموده 

 571 783 354 1 مرکزی 1
 233 1 149 2 382 3 گیالن 2
 916 1 147 2 052 4 مازندران 3
 826 1 489 2 315 4 شرقیآذربای ان 4
 811 890 1 701 2 غربیآذربای ان 5
 883 916 799 1 کرمانشاه 6
 802 1 866 1 668 3 خوزسدان 7
 302 3 347 3 649 6 فارس 8
 229 1 223 1 452 2 کرمان 9
 686 2 565 3 251 6 رضویخراسان 10
 683 2 140 4 823 6 اصفهان 11
 461 618 079 1 هرمزگان 12
 563 435 998 سیسدان و بلوچسدان 13
 839 609 448 1 کردسدان 14
 654 803 457 1 همدان 15
 762 722 484 1 لرسدان 16
 335 186 521 ایالم 17

 استان رديف
 تعداد افراد

 مشمول   
 تعداد افرادی که در سامانه 

 اند مالیاتي ثبت نام نموده
 تعداد افرادی که در سامانه

 اند مالیاتي ثبت نام ننموده 

 625 455 080 1 زن ان 18
 475 332 807 چهارمحال و بخدیاری 19
 493 260 753 کهگیلویه و بویراحمد 20
 353 397 750 سمنان 21
 527 801 328 1 یزد 22
 489 380 869 بوشهر 23
 321 8 834 8 155 17 تهران 24
 460 792 252 1 اردبیل 25
 444 732 176 1 قم 26
 706 873 579 1 قزوین 27
 961 170 1 131 2 گلسدان 28
 356 364 720 شمالیخراسان 29
 359 324 683 جنوبیخراسان 30
 472 1 976 1 448 3 البرز 31

 38.586 45.578 84.164 جمع

 
از پایانده   1398با توجه به جدول فوق  اقشار موضوع حکم ایدن بندد  از ابدددای سدال     

حکیم ايی  بنید    مفاد  مبن  عد  رعايتاند که فروشگاهی موضوع حکم این بند اسدفاده ننموده

  است.

 



 

 قسمت اول( -227)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ک( بند )

کلیه مراکز درمانی اعم از دولدی  خصوصی  وابسده بده نهادهدای عمدومی غیردولددی      

 الزحمده یدا  ( از حدق 10%) درصدد  هدای دولددی مکلفندد ده   ها و شدرکت نیروهای مسلح  خیریه

هدا و  های ارسالی به بیمهحسابموجب دریافت وجه صورتالعمل پزشکی پزشکان را که بهحق

الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشدک  شود به عنوان علیپرداخت می یا نقدای از طرف بیمار

حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز مربو  تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت

هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانده  الحساب این بند شامل کلیه پرداختکنند. مالیات علی

 شود  نخواهد بود.تبصره پرداخت و مالیات آن کسر میاین « الف»مطابق بند 

 تفريغ بند )ک( 

کل کشور از جمله حکم این  1398سازمان امور مالیاتی کشور احکام قانون بودجه سال 

ها ابالغ نمدوده اسدت.   به ادارات کل امور مالیاتی اسدان 26/1/1398بند را طی بخشنامه مورخ 

جهدت اجدرا بده     31/2/1398قررات این بندد را در تداری    همچنین دسدورالعمل نحوه اجرای م

 ابالغ نموده است.ا هاسدان یاتیادارات کل امور مال

کلیده مراکدز درمدانی موضدوع حکدم ایدن بندد را بده اسدد ناء           هدا  در محدوده بررسی

الزحمدده یددا ( از حددق10%درصددد )مددوارد مندددرج در جدددول زیددر نسددبت بدده کسددر مالیددات ده

هدایی کده بده عندوان درآمدد حقدوق و کارانده        زشکان به غیدر از پرداخدت  العمل پزشکی پحق

( ایدن قدانون پرداخدت شدده  مطدابق حکدم ایدن بندد اقددام و          6مطابق بندد )الدف( تبصدره )   

 اند.الحساب مالیات به نام پزشک مربو  واریز نمودهمبالغ دریافدی را به عنوان علی

 مرکز/ استان
 شماره 

 جرايي اعنوان دستگاه  بندیطبقه

 موارد عدم رعايت

 عدم کسر 
 ( مالیات بند%10) ده درصد

 عدم واريز 
 مالیات تا پايان 

 ماه بعد از وصول 

 دسدگاه اجرایی مسدقردر مرکز
   * نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 106000
   * سدادمشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی 111300

 مازندران
   * مازندرانلوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی دانشگاه ع 124900
  * بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی 124910
  * اداره کل آموزش وپرورش 127553

   * مورد( 32مراکز خصوصی ) - غربیآذربای ان

 خوزسدان

   * دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشدی درمانی جندی شاپور اهواز 124500
   * دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی آبادان 124504
   * دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی شوشدر  124512
   * دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی دزفول  124502
   * دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی بهبهان 125906

   * دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشدی درمانی زابل  125403 لوچسدانسیسدان و ب
 *   اداره کل آموزش و پرورش  127567 ایالم

   * دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشدی درمانی چهارمحال و بخدیاری 125200 چهارمحال و بخدیاری

 کهگیلویه وبویراحمد
 *   اشدی درمانی کهگیلویه و بویراحمد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد 124010
 *   اداره کل بنیاد شهید و امور ای ارگران 131670



 

 قسمت اول( -228)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مرکز/ استان
 شماره 

 جرايي اعنوان دستگاه  بندیطبقه

 موارد عدم رعايت

 عدم کسر 
 ( مالیات بند%10) ده درصد

 عدم واريز 
 مالیات تا پايان 

 ماه بعد از وصول 
 *   اداره کل آموزش وپرورش  127571 سمنان
   * اداره کل آموزش وپرورش  127573 بوشهر

 تهران
  *   شهرداری تهران 133600
  *   اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  127574.1

  *   اداره کل آموزش وپرورش  127579 سان شمالیخرا

 

مبن  عید   اند که مراکز درمانی مندرج در جدول فوق  حکم این بند را رعایت ننموده

 مفاد حکم اي  بند است. رعايت

شایان ذکر است  مرکز درمانی وابسده به ارت  در اسدان گیالن نسبت به کسدر مبدالغ   

به حساب سازمان امدور مالیداتی    مزبورن موفق به واریز وجوه لیک  اقدام نمودهاین بند  موضوع

نشده است. همچنین در اسدان کهگیلویه و بویراحمد مرکز وابسده به جمعیت هالل احمر  کشور

لیکن مبدالغ    و سازمان تأمین اجدماعی اسدان نسبت به کسر مبالغ موضوع این بند اقدام نموده

 نبوده است.یک نام پزشک واریزی به صورت سرجمع بوده و به تفک

 مفاد حکم اي  بند است. مبن  عد  رعايتالذکر  موارد فوق 

 

 



 

 قسمت اول( -229)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ل(

 اطالعداتی  هدای پایگداه  از اسددفاده  بدا  1398 سال در است مکلف مالیاتی امور سازمان

 پایدان  تدا  مطالبات تکلیف تعیین به نسبت مسدقیم هایمالیات قانون مکرر( 169) ماده موضوع

( 30%) درصدد سدی   حداقل و کرده اقدام حقوقی و حقیقی اشخاص از دولت مالیات 1397 سال

 . کند واریز قانون این( 5) شماره جدول 110113 درآمدی ردیف به و وصول را مطالبات این

 تکالیف سایر و فوق تکالیف رعایت عدم صورت در اعدباری و مالی مؤسسات و هابانک

 بدر  عدالوه  آن اجرایدی  نامده آیدین  و مسددقیم  هدای لیدات ما قدانون  مکدرر ( 169) ماده در مقرر

 ح دم ( 2%) درصد دو معادل ایهجریم مشمول مسدقیم هایمالیات قانون در مزبور هایهجریم

 از هدا هجریمد  این. شوندمی هرسال در اعدباری و مالی مؤسسه و بانک نزد اشخاص هایهسپرد

 .بود هدخوا وصول و مطالبه قابل مزبور قانون مقررات طریق

 حقدوقی  و حقیقی اشخاص اقدصادی و مالی هویدی  اطالعات مکلفند بیمه یهاشرکت

 قدرار  سدازمان  آن اخدیدار  در کندد یم مقرر مالیاتی امور سازمان که ترتیبی به را شدهدرخواست

 قدانون  در مزبدور  هدای جریمده  بر عالوه بند این رعایت عدم درصورت بیمه یهاشرکت. دهند

 پایدان  در دریدافدی  بیمده  حدق ( 5%) درصدد  پنج معادل ایجریمه مشمول دقیممس هایمالیات

 .بود خواهند 1397سال

 تفريغ بند )ل(

 کل کشور و از جمله 1398تی قانون بودجه سال سازمان امور مالیاتی کشور احکام مالیا

سدطح  جهت اجرا به کلیه ادارات امور مالیاتی  26/1/1398طی بخشنامه مورخ حکم این بند را 

 کشور ابالغ نموده است.

 ( است:1این بند به شرح جدول شماره )عملکرد  ها براساس بررسی

 )مبالغ به میلیون ریال(  (  1جدول شماره )

 نام استان

 مبلغ مطالبات 
 مالیاتي تا پايان 

 1397سال 

 مبلغ  %30
 مطالبات مالیاتي تا

 1397پايان سال  

 مبلغ 
 شدهوصول

 درصد 
 تحقق

 ريز شده مبلغ وا
 به رديف درآمدی 

 خزانه 110113

 مبلغ واريزشده
 های رديفساير به  

 درآمدی 
 489 331 5 028 527 858 517 5 350 331 4 835 437 14 مرکزی
 547 664 0 664 547 042 695 36 805 316 122 گیالن
 289 250 1 466 261 511 755 1 905 206 12 683 689 40 مازندران
 598 238 16 686 924 614 465 750 551 501 2 شرقیآذربای ان
 210 891 0 891 210 951 234 2 836 449 7 غربیآذربای ان
 94 484 265 908 392 360 754 922 846 075 3 کرمانشاه
 0 739 739 823 496 3 077 656 11 خوزسدان
 63 261 3 709 600 861 772 3 050 020 4 168 400 13 فارس
 1 666 586 6 146 126 712 812 7 549 989 3 496 298 13 کرمان
 1 197 240 2 987 714 954 184 4 509 629 2 032 765 8 رضویخراسان
 1 207 301 0 301 207 1 365 862 21 551 874 72 اصفهان
 1 925 191 3 174 465 656 099 5 037 959 3 791 196 13 هرمزگان

 90 171 207 482 653 297 804 598 1 346 329 5 سیسدان و بلوچسدان
 149 386 0 386 149 218 307 060 024 1 کردسدان
 0 530 714 714 530 682 589 607 965 1 همدان
 111 004 0 004 111 253 063 1 176 544 3 لرسدان
 70 022 803 512 534 873 825 339 4 084 466 14 ایالم
 128 793 124 894 687 253 422 839 073 798 2 زن ان

 96 545 927 060 605 023 1 568 357 2 559 858 7 چهارمحال و بخدیاری
 24 692 411 485 177 436 626 524 754 748 1 کهگیلویه و بویراحمد

 183 201 678 920 121 862 449 713 2 831 044 9 سمنان
 501 872 0 872 501 250 753 4 165 844 15 یزد

 1 296 818 2 191 528 346 488 3 445 336 15 483 121 51 بوشهر
 12 581 193 131 008 776 969 589 143 881 273 405 936 912 350 1 تهران
 83 660 0 660 83 566 49 219 165 اردبیل



 

 قسمت اول( -230)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (  1جدول شماره )

 نام استان

 مبلغ مطالبات 
 مالیاتي تا پايان 

 1397سال 

 مبلغ  %30
 مطالبات مالیاتي تا

 1397پايان سال  

 مبلغ 
 شدهوصول

 درصد 
 تحقق

 ريز شده مبلغ وا
 به رديف درآمدی 

 خزانه 110113

 مبلغ واريزشده
 های رديفساير به  

 درآمدی 

 214 514 109 008 522 323 100 400 1 000 667 4 قم
 244 423 0 423 244 041 060 2 803 866 6 قزوین
 0 497 559 559 497 968 959 895 199 3 گلسدان
 63 421 367.137 284.623 623 495 076 652 1 شمالیخراسان
 /96 138 348 298 436 444 563 366 875 221 1 جنوبینخراسا
 0 911.310 911.310 288 017 1 959 390 3 البرز

 24,225,290 161.767.774 185.993.064 543,145,372 1,810,484,572 جمع
 

کدل کشدور  ردیدف     1398( قدانون بودجده سدال    5باتوجه به اینکه در جدول شدماره ) 

بده تصدویب   « مالیدات معدوق اشدخاص حقدوقی غیردولددی     »تحت عندوان   110113درآمدی 

هدای  های درآمد موضوع این بند  به سایر ردیفای از وصولیگذار رسیده  لذا بخ  عمدهقانون

 درآمدی خزانه واریز شده است.

 شده توسو ادارات کدل امدور مالیداتی کمددر از     مواردی که در جدول فوق  مبلغ وصول

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.باشد  مالیاتی میمعوقات  (30%سی درصد )

مالیدات معدوق اشدخاص حقدوقی     »تحت عنوان  110113درآمدی  عملکرد مالی ردیف

 ( است:2به شرح جدول شماره )« غیردولدی

 )مبالغ به میلیون ریال(   ( 2جدول شماره )
 درصد تحقق لي طبق تفريغوصو وصولي طبق لیست خزانه بینيپیش استان نام 

 346 331 489 331 489 247 141 مرکزی
 895 664 547 664 547 212 61 گیالن
 0 250 289 250 289 0 مازندران
 0 238 598 238 598 0 شرقیآذربای ان
 36 891 210 891 210 568 557 غربیآذربای ان
 67 484 94 484 94 158 141 کرمانشاه
 0 261 63 261 63 0 فارس
 0 586 666 1 586 666 1 0 کرمان

 )مبالغ به میلیون ریال(   ( 2جدول شماره )
 درصد تحقق لي طبق تفريغوصو وصولي طبق لیست خزانه بینيپیش استان نام 

 788 2 240 197 1 240 197 1 931 42 رضویخراسان
 0 302 207 1 302 207 1 0 اصفهان
 0 191 925 1 191 925 1 0 هرمزگان

 82 171 90 171 90 504 109 سیسدان و بلوچسدان
 49 386 149 386 149 218 307 کردسدان
 608 004 111 004 111 270 18 لرسدان
 0 022 70 022 70 0 ایالم
 0 793 128 793 128 0 زن ان

 0 545 96 545 96 0 چهارمحال و بخدیاری
 11 692 24 692 24 797 221 کهگیلویه و بویراحمد

 72 201 183 201 183 269 253 سمنان
 90 872 501 872 501 227 555 یزد

 56 818 296 1 818 296 1 109 307 2 بوشهر
 36 193 581 12 193 581 12 725 704 34 تهران
 315 660 83 660 83 587 26 اردبیل
 0 514 214 514 214 0 قم

 76 423 244 423 244 018 322 قزوین
 0 0 0 160 230 گلسدان
 0 421 63 421 63 0 شمالیخراسان
 0 138 96 138 96 0 جنوبیخراسان

 61 24,225,292 24,225,292 40,000,000 جمع

 

کدل کشدور  ردیدف     1398( قانون بودجده سدال   2یان ذکر است  در پیوست شماره )شا

( اسددان توزیدع   16بینی شده و صرفای بدرای شدانزده )  به صورت اسدانی پی  110113درآمدی 

 گردیده است.

( 169تکالیف موضوع حکم این بند و سایر تکدالیف مقدرر در مداده )   الزم به ذکر است  

 های بیمه رعایت گردیده است. و شرکت هاتوسو بانکهای مسدقیم مکرر مالیات

 



 

 قسمت اول( -231)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )م( 

های آب  برق کلیه واحدهای آموزشی دولدی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه

و گاز )در صورت رعایت الگوی مصرف( معاف هسدند. سقف الگوی مصرف طی دسددورالعملی  

مداه ابدالغ و اجدراء    حداک ر تا سه« رشآموزش و پرو»و « نیرو»  «نفت»های توسو وزارتخانه

 شود.می

 (متفريغ بند )

در کدارگروه  « نحوه تعیین الگوی مصرف آب  برق و گاز طبیعی مددارس »دسدورالعمل 

های آموزش و پرورش  نفت  نیرو  راه و شهرسدازی و سدازمان   مدشکل از نمایندگان وزارتخانه

توسو سدازمان برنامده و بودجده کشدور      27/6/1398برنامه و بودجه کشور تصویب و در تاری  

 حکم اي  بند است. مهلت زمانی مندرج درمبن  عد  رعايت  کهجهت اجرا ابالغ گردیده  

( ماده واحدده قدانون   14( آیین نامه اجرایی تبصره )3در بند )ح( ماده )شایان ذکر است  

ار میلیدارد  هدز کل کشور  سقف معافیت موضوع حکدم ایدن بندد مبلدغ یدک      1398بودجه سال 

 ( ریال به تصویب هیات وزیران رسیده است. 1.000.000.000.000)

( 14نامه اجرایدی تبصدره )  در اجرای دسدورالعمل مذکور و آیین وزارت آموزش و پرورش

صدد  یکلغ امبد  بده ترتیدب   6/1/1399ماده واحده قانون بودجه سال مذکور  طی ابالغیه مدورخ  

( 300.000.000.000) سیصدد میلیدارد    آبهدت معافیدت   جریال  (100.000.000.000) میلیارد

 ( ریال جهت معافیت گاز طبیعی600.000.000.000) ششصد میلیاردبرق و  جهت معافیت ریال

رتخصصی مهندسی آب و فاضدالب  ماد هایشرکت است. نمودهتسهیم  های مدولیبین شرکت

از وزارت آمدوزش و   ابدالغ شرکت ملی گاز ایران پا از دریافدت  و   مادرتخصصی توانیر کشور

 ند.ام موعه اسدانی ابالغ نموده ی زیرهاشرکتمنظور اجرا به موضوع را بهپرورش  

ها  واحدهای آموزشی دولدی وزارت آمدوزش و پدرورش کده الگدوی     در محدوده بررسی



 

 قسمت اول( -232)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

معداف   1398اند از پرداخت هزینده مصدرفی آب  بدرق و گداز در سدال      مصرف را رعایت نموده

 اند.بوده

به شرح جددول  ها  در اسدان« نیرو»و « نفت»های های تابعه وزارتخانهشرکتعملکرد 

 زیر است: 

 )مبالغ به میلیون ریال(   

 نام استان 
 شماره 

 طبقه بندی 
 نام شرکت 

 سهمیه  

 شدهتعیین

 معافیت

 شده اعمال

 مرکزی

 190 1.205 آب و فاضالب  218400

 96 804 آب و فاضالب روسدایی  291910

 105 1 304 3 توزیع نیروی برق  228900

 079 5 489 18 گاز  292530

  گیالن

 044 7 239 17 گاز  292680

 آب و فاضالب روسدایی  291880
2 629* 

130 

 233 آب و فاضالب  217200

 0 042 6 برق نیروی توزیع  226510

  مازندران

 توزیع نیروی برق غرب  226200
7 742* 

997 

 912 5 توزیع نیروی برق  226300

 591 6 572 18  گاز 292610

  آب و فاضالب روسدایی 291900
3 206 

235 

 466  آب و فاضالب شهری 219000

 شرقیآذربای ان

 403 19 081 35 گاز  292580

 795 1 107 2 توزیع نیروی برق تبریز 223610

 537 1 214 4 توزیع نیروی برق  223600

 564 1 032 3 آب و فاضالب  216800

 363 516 1 آب و فاضالب روسدایی  291670

 غربیآذربای ان

 353 9 105 30 گاز  292590

 838 4 838 4 توزیع نیروی برق  223510

 950 3.000 آب و فاضالب  216900

 524 1.043 آب و فاضالب روسدایی  291680

 )مبالغ به میلیون ریال(   

 نام استان 
 شماره 

 طبقه بندی 
 نام شرکت 

 سهمیه  

 شدهتعیین

 معافیت

 شده اعمال

 کرمانشاه

 411 2 042 7 رقتوزیع نیروی ب 228100
 619 000 2  آب و فاضالب 217900
 37 721  آب و فاضالب روسدایی 291850
 097 7 323 18 گاز  292560

  خوزسدان

 586 562 11  گاز 292690
 توزیع نیروی برق  228510

31.981* 
13 419 

 629 9 توزیع نیروی برق اهواز 228530
 فاضالب اهواز آب و 14350032

5 366* 
94 

 0 فاضالب  آب و 14350031
 0  آب و فاضالب روسدایی 291760

  فارس

 228 800 2 فاضالب  آب و 217400
 064 1 409 1 آب و فاضالب روسدایی  291800
 581 400 1 آب و فاضالب شیراز 217500
 804 8 720 32 گاز  292740
 توزیع نیروی برق  222100

11 098* 
3 346 

 391 1 توزیع نیروی برق شیراز 222200

  کرمان

 آب و فاضالب  218700
4 827* 

625 
 605 2  آب و فاضالب روسدایی 291840
  توزیع نیروی برق شمال 224510

24 928* 
2 019 

 252 4 توزیع نیروی برق جنوب  224520
 417 5 535 23 گاز اسدان کرمان 292700

 رضویخراسان

 701 845 الب آب و فاض 217300
 239 263 5 آب و فاضالب مشهد 216200
 576 1 953 1 آب و فاضالب روسدایی  291750
 745 1 4.540 توزیع نیروی برق  223210
 654 4 9.890 توزیع نیروی برق مشهد  223220
 269 27 438 55 گاز  292820

 اصفهان

 840 1 000 3 آب و فاضالب  216700
 71 000 1 ضالب کاشانآب و فا 216750
 78 296  آب و فاضالب روسدایی 291700
 558 13 837 25 گاز  292810
 توزیع نیروی برق شهرسدان اصفهان 222520

9.211 
1.659 

 2.382 توزیع نیروی برق  222510



 

 قسمت اول( -233)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(   

 نام استان 
 شماره 

 طبقه بندی 
 نام شرکت 

 سهمیه  

 شدهتعیین

 معافیت

 شده اعمال

  هرمزگان

 آب و فاضالب  218200
3 675* 

136 
 105 آب و فاضالب روسدایی  291920
 869 7 961 31 وزیع نیروی برق ت 225510
 21 92 گاز اسدان هرمزگان 292730

  سیسدان و بلوچسدان

 175 3 860 34 توزیع نیروی برق  219490
 آب و فاضالب  217800

4 973* 
628 

 96 آب و فاضالب روسدایی  291790
 36 526 گاز  292830

 کردسدان

 26 444  آب و فاضالب روسدایی 291830
 307 400 2  آب و فاضالب شهری 218300
 479 1 636 4  توزیع نیروی برق 224100
 187 8 954 24 اسدان کردسدان گاز 292570

  همدان

 آب و فاضالب 218800
2 631* 

380 
 20  آب و فاضالب روسدایی 291930
 476 1 236 4 توزیع نیروی برق  224200
 282 12 184 23 گاز  292540

  لرسدان

 429 2 620 7 توزیع نیروی برق  228710
 آب و فاضالب  218100

2 929* 
121 

 347 آب و فاضالب روسدایی  291890
 651 4 779 18 گاز  292550

 اسدان ایالم

 653 011 10  گاز 292790
 057 1 342 5  برقتوزیع نیروی  228520
 194 800 آب و فاضالب  218900
 17 589 روسدایی  آب و فاضالب 291710

 زن ان

 043 3 233 3 توزیع نیروی برق زن ان 223620
 798 3 089 21 گاز  292630
 260 116 1 آب و فاضالب  219100
 11 000 1 آب و فاضالب روسدایی  291770

  چهارمحال و بخدیاری

 5.368 950 16  گاز 292710
 1.181 1.200 آب و فاضالب  217100
 157 768  ییفاضالب روسدا آب و 291740
 807 4 807 4  توزیع نیروی برق 228700

  کهگیلویه و بویراحمد

 آب و فاضالب  219200
1 905* 

16 
 33 آب و فاضالب روسدایی  291860
 340 1 526 4  توزیع نیروی برق 228600
 632 1 903 13  گاز 292720

 )مبالغ به میلیون ریال(   

 نام استان 
 شماره 

 طبقه بندی 
 نام شرکت 

 سهمیه  

 شدهتعیین

 معافیت

 شده اعمال

  سمنان

 191 1.068  شهری آب و فاضالب 219300
 106 356  روسدایی آب و فاضالب 291780
 772 2 544 11 گاز  292660
 207 1 333 4 سمناناسدان توزیع نیروی برق  229110

 یزد

 284 1.543 یزداسدان  شهری آب و فاضالب 219400
 18 270 روسدایی آب و فاضالب  291940
 259 5 811 10 گاز  292670
 395 8 010 6 توزیع نیروی برق  229210

 بوشهر

 792 792 گاز  292780
 729 9 739 14 توزیع نیروی برق  225600
 13 1.407 آب و فاضالب  217700
 412 412  روسدایی آب و فاضالب 291720

 تهران

 034 6 153 4 آب و فاضالب شهری  216600
 734 6 734 6 توزیع نیروی برق تهران بزر  221530
 603 4 855 5 ی برق توزیع نیرو 221540
 472 2 112 4 آب و فاضالب روسدایی  291730
 853 12 577 54 گاز  292770

  اردبیل

 آب و فاضالب  216400
2 161* 

274 
 410 آب و فاضالب روسدایی  291690
 835 055 4 توزیع نیروی برق  223700
 244 5 950 19 گاز  292600

  قم

 آب و فاضالب  219450
1 629* 

425 
 0 آب و فاضالب روسدایی  221520
 830 1 241 5 توزیع نیروی برق  291820
 553 3 778 9 گاز  292650

 قزوین

 218 1.527  شهری آب و فاضالب 216510
 231 382  روسدایی آب و فاضالب 291810
 353 5 348 14  گاز 292640
 102 1 092 6  توزیع نیروی برق 228800

 گلسدان

 51 1.222 آب و فاضالب  216530
 127 1.222 آب و فاضالب روسدایی  291870
 595 1 228 6 توزیع نیروی برق  226100
 148 5 186 17  گاز 293260



 

 قسمت اول( -234)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(   

 نام استان 
 شماره 

 طبقه بندی 
 نام شرکت 

 سهمیه  

 شدهتعیین

 معافیت

 شده اعمال

 شمالیخراسان

 060 5 876 16 گاز  220510
 561 4 646 6  توزیع نیروی برق 223200
 125 149 1  آب و فاضالب شهری 294880
 71 100 1  آب و فاضالب روسدایی 294900

  جنوبیخراسان

 765 3 695 12 گاز  220520
 563 1 758 8 توزیع نیروی برق  223100
 آب و فاضالب  294890

2 477* 
509 

 46 آب و فاضالب روسدایی  294910

 البرز

 554 4 054 15  گاز 295410
 200 935 1  آب و فاضالب 219480
 130 130  اضالب روسداییآب و ف 295450
 792 1 408 4  توزیع نیروی برق 221510

 جمع
 212,764 600,000 های گازشرکت

 26,973 100,000 های آب و فاضالب شهری و روستاييشرکت
 112.528 307.257 ** های توزيع نیروی برقشرکت

 352.265 1.007.257  جمع کل

مدولی مسدقر در  یهاشرکت نیبموضوع حکم این بند شده سهمیه تعیین میتسهجلسه جهت  یبا توجه به عدم برگزار* 
نبوده  رپذیامکان تیمزبور از سقف معاف یهااز شرکت کیسهم هر نتعیی امکان  هااسدان با ادارات آموزش و پرورش اسدان

 .سرجمع درج گردیده است تصورهو مبالغ مذکور ب
بدرق مددارس    تید معاف مهیسده  3/6/1399نامه مدورخ   یوزارت آموزش و پرورش طو توسعه منابع  یزیرمعاون برنامه **
 ال ید ر (7.173.000.000هفت میلیارد و یکصد و هفداد و سه میلیون ) را از مبلغ 1398در سال  یاسدان خراسان رضو یدولد
افدزای  سدقف    موجدب ع موضدو این که اصالح نموده  الیر (14.430.000.00) ونیلیمچهارده میلیارد و چهارصد و سی  به

 سهمیه شرکت توانیر شده است.
 

ناشدی از  « شدده اعمدال  تید معاف»و « شدهنییتع هیسهم» هایمغایرت بین مبالغ سدون

هدای  عدم رعایت الگوی مصرف توسو مدارس  تأخیر در ابالغ لیست تسهیم اسدانی به شرکت

 باشد.ربو میذی

شدرکت    خوزسددان  اسدان اضالبف شرکت آب و  توزیع برق اسدان گیالنهای شرکت

معافیدت   اسدان قدم  ییشرکت آب و فاضالب روسدااسدان خوزسدان و  ییآب و فاضالب روسدا

  مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.اند  که موضوع این بند را اعمال ننموده

های توزیع نیروی برق یزد و آب و فاضدالب شدهری تهدران    شایان ذکر است  شرکت 

های مدولی و با توجه به اطالع نداشددن از سدقف   ابالغ دیرهنگام سهمیه توسو شرکتعلت به

توزیدع نیدروی بدرق     هایهمچنین شرکت  اندمعافیت  بی  از سقف مقرر معافیت اعمال نموده

بدی  از سدهمیه ابدالغ شدده  از معافیدت       چهارمحال و بخدیاریو  غربیآذربای ان هایاسدان

 .اندنمودهاعمال را ها معافیت ابالغی تا سقف های مذکور ن شرکتاند  لیکاسدفاده نموده

 

 

 

 



 

 قسمت اول( -235)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( نبند )

مدددجویان   توسدعه   ششدم  برنامه قانون *(80)ماده ( چ) بند( 2) جزء اجرای راسدای در

 پروانه صدور هایهزینه پرداخت از بهزیسدی سازمان و( ره)خمینیامام امداد کمیده پوش تحت

 بدرای  گاز و برق فاضالب  آب  اتانشعاب هایهزینه و دهیاری و داریشهر عوارض ساخدمانی 

 .معافند باریک برای فقو  مصرف الگوی اساس بر آنان به یافدهاخدصاص مسکونی واحدهای

 ( نبند )تفريغ 

 (ره)خمیندی  امدام  امداد و کمیده بهزیسدی سازمان  این بند حکم در راسدای اجرای مفاد

 اقدام خدمات دهنده ارائه هایدسدگاه به شرایو تحت پوش  واجد انمددجوی معرفی به نسبت

شدده از سدوی   معرفدی  پوشد  تحدت  مدددجویان  به خدمات دهنده ارائه هایدسدگاه اند.نموده

موضوع این بند را برای واحدهای های معافیت  (ره)خمینی امام امداد و کمیده بهزیسدی سازمان

 .اندبار اعمال نمودهاساس الگوی مصرف و صرفای یکیافده به آنان  برمسکونی اخدصاص

 :است زیر جدول شرح به های ارائه کننده خدمات دسدگاه عملکرد به مربو  اطالعات

 )مبالغ به میلیون ریال(     

 نام استان
 شماره 

 اجراييعنوان دستگاه  بندیطبقه
 1398در سال شده مالهای اعتعداد معافیت 1398در سال  شدهتعداد مددجويان معرفي

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزيستي خمیني)ره(کمیته امداد امام جمع سازمان بهزيستي خمیني)ره(کمیته امداد امام

 مرکزی

 2.939 399 240 159 484 301 183 شرکت آب و فاضالب  218400
 5.876 495 266 229 521 266 255 شرکت توزیع نیروی برق  228900
 854 428 106 322 428 106 322 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291910
 789 373 150 223 411 150 261 شرکت گاز  292530

 3.348 313 108 205 1.064 145 919 هاها و دهیاریشهرداری  
 13.806 2.008 870 1.138 2.908 968 1.940 جمع 

 گیالن 

 12.410 572 211 361 572 211 361 شرکت آب و فاضالب  217200
 11.610 1.219 293 926 1.219 293 926 شرکت توزیع برق  226510
 1.631 905 154 751 912 157 755 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291880
 3.577 1.692 251 1441 1.692 251 1441 شرکت گاز  292680

 2.666 107 28 79 111 30 81 هاها و دهیاریشهرداری  
 31.894 4.495 937 3.558 4.506 942 3.564 جمع 

  

 توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران:  ساله ششمپنج برنامه * قانون

 :(80ماده )

برای هرکددام از افدراد   ساز خمینی)ره( و سازمان بهزیسدی و خیرین مسکنافراد تحت پوش  کمیده امداد امام (:2بند )چ( جزء )

هدای  های صدور پروانه سداخدمانی  عدوارض شدهرداری و دهیداری و هزینده     از پرداخت هزینههای حمایدی پوش  نهادها و سازمانتحت
 معافند. ارب  فقو برای یکی مصرفیافده به آنان براساس الگوانشعاب آب  فاضالب  برق و گاز برای واحدهای مسکونی اخدصاص

 

 

 



 

 قسمت اول( -236)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ال()مبالغ به میلیون ری     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفي شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره( جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره(

 مازندران

 4.340 429 337 92 581 488 93 ت آب و فاضالب شهریشرک 218600
 4.749 211 119 92 262 159 103 شرکت توزیع برق غرب  226200
 10.075 863 530 333 899 559 340 شرکت توزیع برق  226300
 1.219 486 296 190 523 296 227 شرکت آب و فاضالب روسدایی 291900
 2.120 1.004 338 666 1.237 436 801 شرکت گاز  292610

 6.545 374 232 142 482 315 167 هاها و دهیاریشهرداری  
 29.048 3.367 1.852 1.515 3.984 2.253 1.731 جمع

 شرقیآذربای ان

 8.860 1.384 993 391 1.384 993 391 شرکت آب و فاضالب  216800
 10.478 904 501 403 904 501 403 شرکت توزیع نیروی برق  223600
 4.467 207 184 23 207 184 23 شرکت توزیع نیروی برق تبریز 223610
 613 361 185 176 864 539 325 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291670
 2.179 1.031 487 544 1.031 487 544 شرکت گاز  292580

 2.931 642 215 427 868 333 535 هاها و دهیاریشهرداری  
 29.528 4.529 2.565 1.964 5.258 3.037 2.221  جمع

 غربیآذربای ان

 3.306 1.567 662 905 1.567 662 905 شرکت گاز  292590
 9.012 990 616 374 990 616 374 شرکت آب و فاضالب  216900
 22.585 897 562 335 889 552 337 شرکت توزیع نیروی برق  223510

 3.775 315 182 133 399 244 155 هاها و دهیاریشهرداری  
 38.678 3.769 2.022 1.747 3.845 2.074 1.771 جمع

 کرمانشاه

 4.820 2.280 629 1.651 2.280 629 1.651 شرکت گاز  292560
 11.875 1.052 482 570 1.052 482 570 شرکت توزیع نیروی برق  228100
 2.406 300 162 138 300 162 138 شرکت آب وفاضالب  217900
 814 472 182 290 472 182 290 شرکت آب و فاضالب  291850
 512 61 61 0 64 64 0 هاها و دهیاریشهرداری 401456

 20.427 4.165 1.516 2.649 4.168 1.519 2.649 جمع

 خوزسدان

 4.489 2240 899 1341 2.240 899 1341 شرکت گاز  292690
 5.833 204 113 91 204 113 91 توزیع نیروی برق اهواز 228530
 48.087 1690 878 812 1.690 878 812 توزیع نیروی برق خوزسدان 228510
 554 75 53 22 75 53 22 شرکت آب و فاضالب اهواز 217610
 2.918 875 496 379 875 496 379 شرکت آب و فاضالب خوزسدان 217600

 5.582 231 98 133 242 105 137 هاها و دهیاریشهرداری  
 67.463 5.315 2.537 2.778 5.326 2.544 2.782 جمع



 

 قسمت اول( -237)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ال()مبالغ به میلیون ری     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفي شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره( جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره(

 فارس

 25.717 1.941 744 1.197 2.158 796 1.362 شرکت توزیع برق فارس 222100
 10.488 749 390 359 890 440 450 شرکت توزیع برق شیراز 222200
 1.955 1.118 381 737 1.218 381 837 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291800
 8.064 516 287 229 556 287 269 شرکت آب و فاضالب شیراز 217500
 4.265 808 462 346 858 462 396 شرکت آب و فاضالب فارس 217400
 11.163 5.280 1.259 4.021 5.328 1.307 4.021 شرکت گاز  292740

 8.456 748 218 530 985 410 575 هاها و دهیاریشهرداری  
 70.108 11.160 3.741 7.419 11.993 4.083 7.910 جمع

 کرمان

 4.004 635 288 347 783 349 434 آب و فاضالب کرمان 218700
 4.630 301 184 117 301 184 117 شرکت توزیع برق شمال اسدان 224510
 27.944 2.829 1.045 1.784 2.829 1.045 1.784 شرکت توزیع برق جنوب اسدان 224520
 2.812 1.712 548 1.164 1.712 548 1.164 آب و فاضالب روسدایی شرکت 291840
 1.856 878 310 568 878 310 568 شرکت گاز  292700

 9.093 729 270 459 760 283 477 هاها و دهیاریشهرداری  
 50.339 7.084 2.645 4.439 7.263 2.719 4.544 جمع

 رضویخراسان

 5.623 674 403 271 674 403 271 شرکت آب و فاضالب  217300
 5.855 1.032 484 548 1.032 484 548 شرکت آب و فاضالب مشهد 216200
 24.911 2.495 981 1.514 2.495 981 1.514 شرکت توزیع نیروی برق  223210
 11.077 553 320 233 553 320 233 شرکت توزیع نیروی برق مشهد 223220
 16.303 7.818 1.897 5.921 7.818 1.897 5.921 شرکت گاز 292820

 11.959 2.417 786 1.631 2.473 842 1.631 هاها و دهیاریشهرداری  
 75.728 14.989 4.871 10.118 15.045 4.927 10.118 جمع

 اصفهان

 8.207 548 289 259 548 289 259 شرکت توزیع نیروی برق  222510
 18.337 1.523 739 784 1.523 739 784 شرکت آب و فاضالب اصفهان 216700
 974 79 64 15 79 64 15 شرکت آب و فاضالب کاشان 216750
 7.341 319 177 142 319 177 142 شرکت توزیع نیروی برق شهرسدان اصفهان 222520
 36 219 67 152 219 67 152 شرکت آب و فاضالب روسدایی 291700
 435 206 129 77 380 198 182 شرکت گاز  292810

 863 508 205 303 544 220 324 هاها و دهیاریشهرداری  
 36.193 3.402 1.670 1.732 3.612 1.754 1.858 جمع

 هرمزگان

 207 98 13 85 98 13 85 شرکت گاز 292730
 5.794 550 304 246 550 304 246 شرکت آب و فاضالب شهری  218200
 1.130 655 156 499 655 156 499 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291920
 30.836 1.557 477 1.080 2.122 481 1.641 شرکت توزیع نیروی برق  225510

 1.339 218 77 141 257 100 157 هاها و دهیاریشهرداری  
 39.306 3.078 1.027 2051 3.682 1.054 2.628 جمع



 

 قسمت اول( -238)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ال()مبالغ به میلیون ری     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفي شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره( جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره(

 و بلوچسدان سیسدان

 47.585 4.294 1.744 2550 4.294 1744 2550 شرکت توزیع نیروی برق  219490
 2.102 1.255 390 865 1.255 390 865 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291790
 564 267 120 147 267 120 147 شرکت گاز  292830
 2.985 410 170 240 410 170 240 شرکت آب و فاضالب  292830

 9.260 976 696 280 1.104 791 313 هاها و دهیاریشهرداری  
 62,496 7,202 3,120 2,051 3,682 1,054 2,628 جمع

 کردسدان

 8.077 576 280 296 546 246 300 شرکت توزیع نیروی برق  224100
 2.490 368 219 149 470 219 251 شرکت آب وفاضالب  218300
 2.547 1.207 253 954 1.054 237 817 شرکت گاز  292570
 438 209 63 146 146 0 146 ب روسدایی شرکت آب و فاضال 291830

 3.143 684 259 425 681 250 431 هاها و دهیاریشهرداری  
 16,695 3,044 1,074 1,970 2,897 952 1,945 جمع

 همدان

 4.535 452 264 188 473 274 199 شرکت توزیع برق  224200
 525 431 186 245 431 186 245 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291930
 2029 382 214 168 382 214 168 شرکت آب و فاضالب شهری  218800
 705 335 153 182 349 167 182 شرکت گاز  292540

 2.895 396 211 185 396 211 185 هاها و دهیاریشهرداری  
 10,689 1,996 1,028 968 2,031 1,052 979 جمع

 لرسدان

 55 8 3 5 8 3 5 شرکت آب و فاضالب بروجرد 219470
 17,200 1,630 622 008 1 2,169 951 218 1 شرکت توزیع نیروی برق اسدان 228710
 1,587 869 237 632 869 237 632 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291890
 3,322 290 87 203 370 127 243 شرکت آب و فاضالب  218100
 7,805 3,692 733 959 2 3,692 733 959 2 شرکت گاز  292550

 7,640 1,181 327 854 1,223 327 896 هاها و دهیاریشهرداری  
 37,609 7,670 2,009 5,661 8,331 2,378 5,953 جمع

 ایالم

 321 190 73 117 190 73 117 شرکت آب و فاضالب روسدایی 291710
 1.426 410 290 120 410 290 120 شرکت آب و فاضالب شهری 218900
 16.173 1.136 400 736 1136 400 736 رکت توزیع  برق ش 228520
 4.965 2.348 427 1.921 2.348 427 1.921 شرکت گاز 292790

 6.463 531 141 390 544 146 398 هاها و دهیاریشهرداری  
 29.348 4.615 1.331 3.284 4.628 1.336 3.292 جمع

 زن ان

 1.192 564 174 390 564 174 390 شرکت گاز  292630
 3.686 344 211 133 344 211 133 شرکت توزیع نیروی برق  223620
 648 129 84 45 129 84 45 شرکت آب و فاضالب  219100
 270 155 75 80 155 75 80 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291770

 2.801 389 152 237 393 153 240 هاها و دهیاریشهرداری  
 8.597 1.581 696 885 1.585 697 888 جمع



 

 قسمت اول( -239)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ال()مبالغ به میلیون ری     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفي شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره( جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره(

 چهارمحال و بخدیاری

 850.782 294 166 128 294 166 128 شرکت آب و فاضالب شهری 217100
 6.495 567 258 309 574 260 314 شرکت توزیع نیروی برق 228769
 781 300 102 198 354 102 252 شرکت آب و فاضالب روسدایی 291740
 618 293 128 165 293 128 165 شرکت گاز 292710

 43.536 570 35 535 589 39 550 هاها و دهیاریشهرداری  
 902.212 2024 689 1.335 2.104 695 1.409 جمع

 کهگیلویه و بویراحمد

 12.244 1069 629 440 1.166 674 492 شرکت برق  228600
 765 356 158 198 419 163 256 شرکت آب و فاضالب روسدایی 291860
 2.209 836 375 461 998 408 590 شرکت گاز  292720
 3.550 524 465 59 671 522 149 شرکت اب و فاضالب شهری 219200
 4.040 502 189 313 646 280 366 هاها و دهیاریشهرداری -

 22.808 3.287 1.816 1.471 3.900 2.047 1.853 جمع

 سمنان

 2.207 161 143 18 168 148 20 شرکت آب و فاضالب شهری 219300
 479 199 25 174 222 27 195 شرکت آب و فاضالب روسدایی 291780
 1.596 172 83 89 203 91 112 شرکت توزیع نیروی برق 229110
 544 234 137 97 243 141 102 شرکت گاز 292660
 163 37 30 7 44 34 10 هاها و دهیاریشهرداری -

 4.989 803 418 385 880 441 439 جمع

 یزد

 1.404 315 205 110 315 205 110 شرکت آب و فاضالب  219400
 215 96 42 54 96 42 54 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291940
 7.536 442 298 144 442 298 144 شرکت توزیع نیروی برق  229210
 841 398 179 219 398 179 219 شرکت گاز  292670

 786 156 114 42 182 120 62 هاها و دهیاریشهرداری  
 10.782 1.407 838 569 1.433 844 589 جمع

 بوشهر

 3.291 1.537 440 1.097 1.537 440 1.097 شرکت گاز  292780
 552 720 336 384 720 336 384 شرکت آب و فاضالب  217700
 24.884 1.044 426 618 1.044 426 618 شرکت توزیع نیروی برق  225600

 2.508 290 76 214 290 76 214 هاها و دهیاریریشهردا  
 31,235 3,591 1,278 2,313 3,591 1,278 2,313 جمع

 تهران

 20.126 732 556 176 754 565 189 شرکت آب و فاضالب تهران 216600
 104 41 29 12 44 29 15 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291730
 6.717 368 293 75 510 383 127 واحی اسدان تهرانشرکت سهامی توزیع نیروی برق ن 221540
 104 40 33 7 121 33 88 شرکت  توزیع نیروی برق  تهران بزر  221530
 471 223 157 66 328 249 79 شرکت گاز  292770

 484 51 39 12 61 39 22 هاها و دهیاریشهرداری  
 28.006 1.455 1.107 348 1.818 1.298 520 جمع



 

 قسمت اول( -240)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ال()مبالغ به میلیون ری     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفي شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره( جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره(

 اردبیل

 600 182 113 69 182 113 69 شرکت آب و فاضالب  216400
 174 104 26 78 104 26 78 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291690
 4.338 328 208 120 332 219 113 شرکت توزیع نیروی برق  223700
 1.705 805 214 591 822 192 630 شرکت گاز  292600

 2.720 74 43 31 97 60 37 هاها و دهیاریشهرداری  
 9.537 1.493 604 889 1.537 610 927 جمع

 قم

 2.353 355 47 308 355 47 308 شرکت آب و فاضالب شهری  219450
 2.560 119 79 40 119 79 40 شرکت توزیع نیروی برق  221520
 475 25 15 10 25 15 10 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291820
 319 153 69 84 153 69 84 شرکت گاز  292650

 483 41 37 4 41 37 4 هاها و دهیاریشهرداری  
 6.190 693 247 446 693 247 446 جمع

 قزوین

 550 114 73 41 114 73 41 شرکت آب و فاضالب  216510
 255 154 52 102 154 52 102 شرکت آب و فاضالب روسدایی 291810
 2.596 230 123 107 230 123 107 شرکت توزیع نیروی برق  228800
 1.171 555 90 465 555 90 462 شرکت گاز 292640
 108 47 20 27 57 30 27 هاها و دهیاریشهرداری -

 4.680 1.100 358 742 1.110 368 739 جمع

 گلسدان

 2.877 327 229 98 327 229 98 شرکت آب و فاضالب  216530
 883 447 262 185 447 262 185 شرکت آب و فاضالب روسدایی  291870
 12.108 1.057 653 404 1.057 653 404 شرکت توزیع نیروی برق  226100
 1.817 865 467 398 865 467 398 شرکت گاز  292620
 11.076 1.788 465 1.323 1.827 490 1.337 هاها و دهیاریشهرداری -

 28.761 4.484 2.076 2.408 4.523 2.101 2.422 جمع

 شمالیسانخرا

 3.406 1.617 301 1.316 1.617 301 1.316 شرگت گاز 220510
 3.476 816 359 457 816 359 457 شرکت آب وفاضالب  294880
 8.034 765 392 373 806 320 486 شرکت توزیع نیروی برق 223200
 2.464 177 71 106 198 88 110 هاها و دهیاریشهرداری -

 17.380 3.375 1.123 2.252 3.437 1.068 2.369 جمع

 جنوبیخراسان

 6.849 3.253 492 2.761 3.068 401 2667 شرکت گاز  220520
 5.228 499 143 356 609 206 403 شرکت توزیع نیروی برق  223100
 1.081 122 36 86 191 77 114 شرکت آب و فاضالب  294890
 732 430 129 301 570 139 431 شرکت آب و فاضالب روسدایی  294910
 6.769 1.013 161 852 2.241 161 2.080 هاها و دهیاریشهرداری -

 20.659 5.317 961 4.356 6.679 984 5.695 جمع



 

 قسمت اول( -241)

 (6تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ال()مبالغ به میلیون ری     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفي شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره( جمع سازمان بهزيستي کمیته امداد امام خمیني)ره(

 البرز

 3.280 164 77 87 268 150 118 شرکت توزیع نیروی برق  221510

 2.476 189 22 167 220 53 167 شرکت آب و فاضالب  219480

 219 42 5 37 54 17 37 آب و فاضالب روسدایی شرکت 295450

 648 81 28 53 157 100 57 شرکت گاز  295410

 0 0 0 0 20 11 9 هاها و دهیاریشهرداری  

 6.623 476 132 344 719 331 388 جمع

 جمع کل

 1,001,344 17,689 9,956 7,733 18,622 10,412 8,210 های آب و فاضالب استان شرکت

 481,762 34,330 15,751 18,579 36,505 16,441 20,064 ای توزيع نیروی برق استان هشرکت

 21,389 11,659 3,944 7,715 12,538 4,267 8,271 های آب و فاضالب روستاييشرکت

 92,911 43,730 11,961 31,769 44,268 12,262 32,003 های گاز استان شرکت

 164,408 15,566 5,546 10,020 18,883 6,434 12,449 هادهیاریو ها شهرداری

         
ناشدی از عددم تکمیدل      «مندشدده افراد بهره»و « شدهافراد معرفی»مغایرت بین تعداد 

این معرفی افرادی که قبالی از تسهیالت موضوع   مراحل اداری و اجرایی جهت برقراری انشعاب

هدای اجرایدی ارائده دهندده     شده بده دسددگاه  معرفیعدم مراجعه افراد  بودند بند برخوردار شده 

عدم رعایت الزامات و ضوابو شهری از جمله عدم رعایت الگوی مصرف در ساخت و  و خدمات

 باشد.می  گرفدهسازهای صورت

علدت  جندوبی  بده   غربی  کردسدان و خراسانهای آذربای انشایان ذکر است  در اسدان

تعدداد   اندد  معرفدی شدده   افرادی که در سدنوات قبدل   توسواسدفاده از معافیت موضوع این بند 

   باشد.می« مندشدهافراد بهره»کمدر از تعداد « شدهافراد معرفی»

مبلدغ بیسدت میلیدون     تدا سدقف   تید معاف یبابدت پروانده سداخدمان    همدان  یشهردار

( 1.000.000) ونید لیم کیمبلغ  تا سقف تیمعاف یو بابت عوارض نوساز الیر (20.000.000)

هدای موضدوع   معافیدت اعمال و اقدامی بابت اعمال نموده  ربوذی یهاسازمان یبا معرف الیر

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.حکم این بند ننموده که 

 

 

 

 



 

 قسمت اول( -242)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (7تبصره )

 بند )الف(

پدذیر و ارتقدای نظدام    قانون رفع موانع تولید رقابت *(35) نمودن مادهاجراییدر راسدای 

حسداب   واریز بده »در این ماده به عبارت « داری کل کشورواریز به خزانه»ور  عبارت مالی کش

 شود.اصالح می« داری کل کشوری دولدی نزد خزانههاشرکتتمرکز وجوه درآمد 

( 29) قانون مدیریت خدمات کشوری و مداده ( 5) موضوع ماده اجراییای هدسدگاهکلیه 

ی مسدلزم ذکر یدا تصدریح ندام مانندد     هاشرکتا و هگاهدسدقانون برنامه ششم توسعه از جمله 

هدای ریدالی خدود    ی اصلی تابعه وزارت نفت و ایدرو و ایمیدرو مکلفندد کلیده حسداب   هاشرکت

 داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افدداح کنند.ای( را صرفای از طریق خزانه)درآمدی و هزینه

هدای خدود را فقدو از طریدق     رداخدت هدا و پ ای یادشده موظفند کلیه دریافتهدسدگاه

شده ندزد باندک مرکدزی ان دام دهندد. نگهدداری هرگونده حسداب توسدو          های افدداححساب

ای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمدومی  هدسدگاه

ع عمدومی  است. نهادهای عمومی غیردولدی در رابطه با آن بخ  از منابع خود که از محل مناب

 شود  مشمول حکم این تبصره هسدند.های مردمی تأمین مییا کمک

                                                                        
 نظام مالي کشور:پذير و ارتقای * قانون رفع موانع تولید رقابت

هدای تابعده و   های تابعه و وابسده به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معددنی ایدران و شدرکت   : وزارت صنعت  معدن و ت ارت و سازمان(35ماده )
وش معادن مدعلق به خود را از طریق مزایده عمدومی بده بخد     ( قانون اساسی اسدخراج و فر44های کلی اصل چهل و چهارم )وابسده به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست

هدای  داری کل کشور با رعایت قانون مدذکور در قالدب بودجده   گونه معادن پا از واریز به خزانهخصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری اسدخراج و فروش این
هدای  های مواد معددنی و پدژوه   های تابعه صرف زیرساخت معادن  اکدشاف  تحقیقات فرآوردهایع معدنی ایران و شرکتسنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صن

 شود.  تمام معدنی و کمک به بخ  فناوری )تکنولوژی( در بخ  معدن میهای نیمهکاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح
   و فروش صرفای از طریق بورس کاال یا مزایده م از است. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری اسدخراج

 (7تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

سدازوکار  ( دار کدل کشدور  معاون نظارت مدالی و خزانده  وزارت امور اقدصادی و دارایی )

 نمدوده های اجرایدی ابدالغ   به کلیه دسدگاه  28/2/1398بخشنامه مورخ  را طیاجرایی این بند 

 است.

در تداری   « هدای دولددی  تمرکز وجوه درآمدد شدرکت  »در اجرای حکم این بند  حساب 

توسدو خزانده داری   توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایدران  برای سازمان  20/8/1398

 مزبدور بده بعدد    از تاری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افدداح شده است. 

هدزار و هشدصدد و ندود و    واریز شده است. مبلغ سده   مذکوربه حساب  کلیه درآمدهای سازمان

السدهم معدادن   ( ریال درآمد حق3.898.350.000.000)میلیون و سیصد و پن اه هشت میلیارد 

دداح حسداب مزبدور   قانون رفع موانع تولید( که قبل از اف (35)گل گهر و چادرملو )موضوع ماده 

 مندقلجمهوری اسالمی ایران شرکت نزد بانک مرکزی به حساب پرداخت  وصول گردیده بود 

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.که  شده

 (  1مندددرج در جدددول شددماره ) دسددگاه اجرایددی  هددا  بدده اسددد ناءدر محددوده بررسددی 

 یهدا حسداب  قید از طرهدا خدود را صدرفای    و پرداخت ها افتیدرکلیه های اجرایی  سایر دسدگاه

 اند: ان ام داده جمهوری اسالمی ایران یبانک مرکز شده نزدافدداح



 

 قسمت اول( -243)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

به اسد ناء موارد مندرج در جدول شماره  ییاجرا یهادسدگاهها  کلیه در محدوده بررسی

هدای خدود را   های نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی را نگهداری و سایر حسداب (  حساب2)

 اند: بسده

 (2جدول شماره )

 تعداد نام استان رديف
 تعداد نام استان فردي دستگاه اجرايي

 دستگاه اجرايي
 3 ایالم 18 70 دسدگاه اجرایی  1
 5 زن ان 19 4 مرکزی  2
 2 چهارمحال و بخدیاری 20 39 گیالن 3
 30 کهگیلویه و بویراحمد 21 14 مازندران 4
 31 سمنان 22 12 شرقیآذربای ان 5
 35 یزد 23 20 غربیآذربای ان 6
 15 بوشهر 24 3 کرمانشاه 7
 34 تهران 25 14 خوزسدان 8
 5 اردبیل 26 20 فارس 9
 7 قم 27 15 کرمان 10
 2 قزوین 28 20 رضویخراسان 11
 41 گلسدان 29 17 اصفهان 12
 11 شمالیخراسان 30 6 هرمزگان 13
 35 جنوبیخراسان 31 6 سیسدان و بلوچسدان 14
 32 البرز 32 9 کردسدان 15
 3 انلرسد 17 572 جمع 12 همدان 16

 

 است. بندمبن  عد  رعايت مفاد حکم اي    (2( و )1)ول اموارد مندرج در جد

نهادهای عمومی غیردولدی در رابطه با آن بخ  از شایان ذکر است  موارد عدم رعایت 

( 2( و )1در جداول شماره )  مین شدهأهای مردم تمنابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک

 درج شده است.

 

 

 (1جدول شماره )

 تعداد  نام استان رديف
 تعداد  نام استان رديف دستگاه اجرايي

 دستگاه اجرايي
 2 چهارمحال و بخدیاری 15 17 دسدگاه اجرایی مسدقر در مرکز 1
 8 کهگیلویه و بویراحمد 16 4 مرکزی   2
 11 سمنان 17 6 گیالن   3
 8 یزد 18 2 شرقیآذربای ان 4
 15 بوشهر 19 5 غربیآذربای ان 5
 5 تهران 20 2 کرمانشاه  6
 4 اردبیل 21 14 خوزسدان 7
 4 قزوین 22 1 فارس 8
 41 گلسدان 23 20 رضویخراسان 9
 11 شمالیخراسان 24 19 اصفهان 10
 8 جنوبیخراسان 25 5 هرمزگان 11
 32 البرز 26 3 لرسدان 12
 5 زن ان 14 255 جمع 3 ایالم 13



 

 قسمت اول( -244)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 د )ب(بن

گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است پا از تأییدد اسدناد مربدو   نسدبت بده      

اسدرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی کده در کاالهدای صدادراتی مدورد اسددفاده قدرار       

و هزینه انبارداری  22/8/1390( قانون امور گمرکی مصوب 68( تا )66اند  موضوع مواد )گرفده

( قانون امور گمرکدی  ظدرف مددت پدانزده روز  از محدل تنخدواه       45ماده )( 2موضوع تبصره )

 نماید  اقدام کند.دریافدی از خزانه که تا پایان سال تسویه می

 

 تفريغ بند )ب( 

منظور ان ام تکالیف مقدرر در ایدن   وزارت امور اقدصادی و دارایی )اداره کل خزانه( به

پذیر و ارتقای نظام مالی کشدور   فع موانع تولید رقابت( قانون ر38بند و براساس بند )پ( ماده )

نفعدان را بندا بدده   گمرکدی مدازاد بدر میدزان مقدرر در وجده ذی       عدوارض بازپرداخدت حقدوق و   

حسابی گمرک جمهوری اسالمی ایدران در قالدب   گردان از سوی ذیهای اخذ تنخواهدرخواست

صدورت  دی و یا اشدباه واریدزی( بده  ( قانون محاسبات عمومی کشور )اضافه دریاف49مفاد ماده )

گردان رد وجوه اضافه دریافدی بابت اسدرداد حقدوق ورودی کاالهدای وارداتدی از همدان     تنخواه

( قدانون امدور   45( مداده ) 2هزینه انبارداری موضوع تبصدره ) مواد و قطعات وارداتی و همچنین 

رار داده اسدت. تأدیده     تأمین و در اخدیار ذیحسابی گمرک جمهوری اسدالمی ایدران قد   گمرکی

هدا   در کلیه اسدان مربو  اسناد دأییپا از تشده نفعان در اسدرداد مبالغ درخواستمطالبات ذی

هدای فدارس    اسددان در مهلدت زمدانی مقدرر صدورت گرفدده اسدت. در       به اسد ناء موارد زیدر   

عد  رعايیت   مبن  کهرضوی  اصفهان  قم و البرز مهلت زمانی پانزده روز رعایت نشده خراسان

 .استمقرر در مفاد حکم اي  بند  زمانی مواعد

منظور اسدرداد حقدوق  گمرک جمهوری اسالمی ایران بهحسابی   ذی1398طی سال 

 مدواد  )موضدوع  اندد گرفده قرار اسدفاده مورد صادراتی کاالهای در کهورودی کاالهای وارداتی 

 امدور  قدانون ( 45) ماده( 2) تبصره موضوع) انبارداری هزینه گمرکی( و امور قانون( 68) تا( 66)



 

 قسمت اول( -245)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

هدا  اقددام   حسابی گمرک مرکز و یا ادارات کدل گمرکدات اسددان   از طریق ذی ( 1390گمرکی

 نموده است. 

 حسدابی  ذی( ریدال بده   900.000.000.000)نهصد میلیارد داری کل کشور مبلغ خزانه

پدا از  داری کدل کشدور    هپرداخت نموده و فرآیند تسویه بدا خزاند  سداد مرکزی گمرک ایران 

حسابی گمرک جمهوری اسالمی ایدران  نفعان  در اندهای سال توسو ذیشدن وجه ذی مسدرد

 :( است1آن به شرح جدول شماره )ان ام شده که اطالعات 

 ریال( میلیون)مبالغ به                                  (1جدول شماره )

 گیرنده حواله رديف
 داری کلانهمبلغ دريافتي از خز

 حسابي مرکزکشور توسط ذی
 مبلغ پرداختي بابت 

 استرداد حقوق ورودی
 مبلغ برگشتي به 
 خزانه بابت تسويه

 33.768 192.171 900.000 حسابی گمرک جمهوری اسالمی ایرانذی 1
 - 674.061 - هاحسابی گمرکات اسدانذی 2

 33.768 866.232 900.000 جمع
 

گمرک جمهوری اسالمی ایران پا از دریافت مبلدغ نهصدد    حسابی سداد مرکزیذی

داری کل کشور  مبلغ یکصدد و ندود و دو میلیدارد و    ( ریال از خزانه900.000.000.000میلیارد )

نفعدان مسددرد و مبلدغ    ( ریدال در وجده ذی  192.171.000.000یکصد و هفداد و یک میلیدون ) 

( ریدال بابدت   674.061.000.000) ششصد و هفداد و چهدار میلیدارد و شصدت و یدک میلیدون     

اسدرداد به گمرکات اجرایی کشور ابالغ اعدبار نموده تا رأسای توسو ذیحسابی گمرکدات اجرایدی   

گونه وجهدی    هیچ1398نفعان کارسازی گردد. الزم به ذکر است  در سال ها در وجه ذیاسدان

داری کدل کشدور    زانده حسابی گمرکات اجرایی کشور از خزانه معدین اسددان و یدا خ   توسو ذی

 دریافت نگردیده است. 

  مبلغ سی و سه میلیارد و هفدصدد و شصدت و   1398شایان ذکر است  در پایان سال 

حسابی نشده از طریق ذی( ریال به عنوان مانده وجوه مصرف33.768.000.000هشت میلیون )

 است.  کل کشور واریز گردیده گمرک جمهوری اسالمی ایران به حساب خزانه داری

بده شدرح     هدا ادارات کل گمرکات اسددان حقوق ورودی اسدرداد شده توسو عملکرد 

 :است( 2جدول شماره )

 (الیر میلیون)مبالغ به   (2جدول شماره )

 نام استان فيرد
 از يافتيمبلغ در

 رانيگمرک ا يحسابیذ

 بابت يمبلغ پرداخت
 یاسترداد حقوق ورود

 480 12 480 12 یمرکز 1

 518 518 النیگ 2

 280 280 مازندران 3

 671 76 671 76 یشرق انیآذربا 4

 100 100 یغرب انیآذربا 5

 199 73 199 73 خوزسدان 6

 470 1 470 1 فارس 7

 106 37 106 37 رضویخراسان 8

 356 375 356 375 اصفهان 9

 48.022 48.022   هرمزگان 10

 2.172 2.172 زن ان 11

 15.073 15.073 یاریچهارمحال و بخد 12

 1.401 1.401 سمنان 13

 3.793 3.793 زدی 14

 1.771 1.771 اردبیل 15

 3.070 3.070 قم 16

 21.579 21.579 البرز 17

 674,061 674,061 جمع

 



 

 قسمت اول( -246)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

بدا   110409درآمددی   فیکل کشور رد 1398( قانون بودجه سال 5در جدول شماره )

یدک  بده مبلدغ    «(7بند )ب( تبصدره ) ی موضوع اسدرداد حقوق ورودی کاالهای واردات»عنوان 

اقددامی جهدت    سازمان برنامه و بودجه کشور لیکن  شده ینیب یپ الی( ر1.000.000) میلیون

افزای  سقف ردیف درآمدی مذکور ننموده که گزارش آن در تفریغ ماده واحده قدانون بودجده   

به شرح جددول   موردنظرعملکرد مالی ردیف درآمدی کل کشور درج گردیده است.  1398سال 

 ( است:3شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(                                               (3جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان رديف درآمدی

 وصولي طبق

 لیست خزانه

 طبق  وصولي

 تفريغ

 درصد

 تحقق

110409 
 اسدرداد حقوق ورودی کاالهای وارداتی 

 (7ضوع بند )ب( تبصره )مو
1 - 

نشدده پایدان سدال    ماندده وجدوه مصدرف     ناشدی از  «وصدولی طبدق تفریدغ   » و« وصولی طبدق لیسدت خزانده   »* مغایرت 
 است.  شده  واریزی به خزانهباشد که به حساب می 1398

 

 مدفرقده  فید کدل کشدور اعدبدار رد    1398( قدانون بودجده سدال    9جدول شماره )در 

( و 68( تدا ) 66اسدرداد حقوق ورودی کاالهای وارداتی موضوع مدواد ) »عنوان با  27-530000

 یدک میلیدون  بده مبلدغ    «( قدانون امدور گمرکدی   45( ماده )2هزینه انبارداری موضوع تبصره )

حکدم ذیدل   بده اسددناد   سازمان برنامه و بودجده کشدور   شده که  ینیب یپ الی( ر1.000.000)

و نهصد  مبلغ هشدصد و نود و نه میلیاردکل کشور   1398دجه سال ( قانون بو9جدول شماره )

و بده  ( ریال به سرجمع اعدبار ردیف مزبور اضافه نموده 899.999.000.000)و نود و نه میلیون 

مدالی ردیدف مدفرقده    عملکدرد   اسدت. گمرک جمهوری اسالمی ایران ابالغ و تخصدی  داده  

 :  ( است4به شرح جدول شماره ) مذکور

 ریال( میلیونمبالغ به )                                            (4شماره )جدول 
 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان رديف متفرقه

دريافتي از محل 

 يافتهاعتبار تخصیص

اعتبار 

 شدهمصرف

مانده واريزی 

 به خزانه

27-530000 

اسدرداد حقوق ورودی کاالهای وارداتی موضوع مواد 
( 2( و هزینه انبارداری موضدوع تبصدره )  68( تا )66)

 ( قانون امور گمرکی 45ماده )
900 000 900 000 900 000 866 232 33 768 

 



 

 قسمت اول( -247)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج( 

حاصددل از صدددور م ددوز  یدرآمدددهاوزارت صددنعت  معدددن و ت ددارت موظددف اسددت 

 یطدد یمحصددوالت دخددان دیددبابددت واردات و تول یافدیددو حددق انحصددار در اتیدددخان عیددتوز

 فیددکددل کشددور موضددوع رد  یدارنددزد خزاندده یرا بدده حسدداب درآمددد عمددوم  1398ال سدد

 کند. زیقانون وار نی( ا5) جدول شماره 130421

 تفريغ بند )ج(

حکددم ایددن   اجددرایوزارت صددنعت  معدددن و ت ددارت در راسدددای     1398در سددال 

بنددد اقدددام بدده وصددول درآمدددهای حاصددل از صدددور م وزهددای توزیددع دخانیددات و حددق     

ار دریددافدی بابددت واردات محصددوالت دخددانی و حقددوق دولدددی دریددافدی بابددت تولیددد  انحصدد

 ( نموده است:1به شرح جدول شماره )  محصوالت دخانی

 )مبالغ به میلیون ریال(  (1جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه اجرايي
 شده بابت مبلغ وصول مبلغ قابل وصول بابت 

 مبلغ واريزی
 خزانه به حساب  

 صدور مجوز 
 توزيع دخانیات

 حق انحصار دريافتي بابت 
 واردات محصوالت دخاني

 حقوق دولتي دريافتي بابت 
 تولید محصوالت دخاني

 جمع
 صدور مجوز

 توزيع دخانیات
 حق انحصار دريافتي بابت 
 واردات محصوالت دخاني

 حقوق دولتي دريافتي بابت 
 تولید محصوالت دخاني

 جمع

 250 775 1 1,775,250 532 767 1 534 6 184 1 1,775,250 532 767 1 534 6 184 1 وزارت صنعت  معدن و ت ارت 155000

           

درآمد وزارت صدنعت   »با عنوان  130421درآمدهای وصولی به حساب ردیف درآمدی 

داری هندزد خزاند    «صدور م وز توزیع محصوالت دخانی معدن و ت ارت بابت حقوق انحصار و

 ( است:2به شرح جدول شماره )  کل کشور واریز شده که عملکرد مالی ردیف درآمدی مذکور

 ریال(میلیون ه (                                                                                                                    )مبالغ ب2جدول شماره )

 شماره 
 بندیطبقه

 بینيپیش عنوان درآمد
 وصولي طبق 

 لیست خزانه
 وصولي طبق 

 تفريغ
 درصد 

 تحقق

130421 
درآمددد وزارت صددنعت  معدددن و ت ددارت بابددت حقددوق  

 انحصار و صدور م وز توزیع محصوالت دخانی
1 000 000 1 775 250 1 775 250 177 

 



 

 قسمت اول( -248)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

شدده فدروش هدر    قیمت تمدام  الدفاوت قیمت تکلیفی وشود مابهبه دولت اجازه داده می

کننددگان و تولیدکننددگان و سدازمان    مدرمکعب آب را )پا از تأیید سدازمان حمایدت مصدرف   

ای بده  هدای سدرمایه  هدای تملدک دارایدی   حسابرسی به عنوان بازرس قانونی( با بددهی طدرح  

قدانون برنامده و بودجده کشدور      2(32برداری رسیده بخ  آب وزارت نیرو موضوع مداده ) بهره

 530000د    38ای و ردیدف هزینده   310404از محدل ردیدف درآمددی     10/12/1351صوب م

حسداب را در  ربدو مکلفندد تسدویه   های دولدی ذیصورت جمعی د خرجی تسویه کند. شرکت به

های مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد ایدن بندد را بده تفصدیل تدا      صورت

م لدا شدورای   « اندرژی »و « امده و بودجده و محاسدبات   برن»هدای  شهریورماه به کمیسیون

 کند.اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه می

                                                                        
 قانون برنامه و بودجه کشور:  2

 یهدا بده دسددگاه   یاندفداع  یعمراند  یهدا طدرح  یجهدت اجدرا   یکه از محدل اعدبدارات عمراند    یوجوه (:32ماده )

 به صورت وام خواهد بود. شودیمربو  پرداخت م ییاجرا
مکلدف اسدت اصدل و بهدره مدعلدق را طبدق قدرارداد منعقدده بدا           کندد یمد  افدت یوام در بید ترت نیکده بدد   یدسدگاه
مقرر به خزانه بپردازد. دیدر سررس ییوزارت دارا

 تفريغ بند )د( 

و  13/12/1398بنا به پیشدنهادهای مدورخ    25/12/1398مورخ  هیأت وزیران در جلسه

هدای دولددی   نحوه تسویه حساب مطالبات شرکت  وزارت امور اقدصادی و دارایی 17/12/1398

شدده  الدفداوت قیمدت تکلیفدی و قیمدت تمدام     ربو بخ  آب وزارت نیرو از دولت بابت مابهذی

رسدیده  برداریای به بهرههای سرمایههای تملک داراییبا بدهی طرح مکعب آبفروش هر مدر

 شدماره را تصویب و طدی  قانون برنامه و بودجه کشور ( 32بخ  آب وزارت نیرو موضوع ماده )

هدد  /165012/57519( شرکت و شماره 9برای نه ) 27/12/1398رخ موهد 57523ت/165001

 بالغ نموده است.اجهت اجرا ( شرکت  4برای چهار ) 27/12/1398مورخ 

ها مطدابق  های مذکور  مبلغ مورد تسویه برای هر یک از شرکتنامه( تصویب1در بند )

 ( است: 1ماره )تأییدهای سازمان حسابرسی درج گردیده که عملکرد آن  به شرح جدول ش

 )مبالغ به میلیون ریال(    ( 1جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه 
 عنوان شرکت 

التفاوت مابه

قیمت تکلیفي و 

 قیمت تمام شده

 تعداد 

 طرح 

 مبلغ بدهي موضوع

 (طرح32ماده )

 مبلغ بدهي تهاترشده 

 التفاوتبا مابه

 295 257 1 434 639 1 3 295 257 1 ای مرکزیمنطقهآب 294990 1

 306 919 1 671 471 4 22 026 098 2 ای کرمانشاهمنطقهآب 212500 2

 062 454 1 029 714 7 11 2.548.759 و برق خوزسدانآب 214500 3

 184 520 414 984 10 599 945 ای اصفهانمنطقهآب 219000 4

 986 955 955 554 1 5 109 583 1 ای سیسدان و بلوچسدانمنطقهآب 213500 5

 083 176 495 524 5 146 268 ای همدانمنطقهآب 295040 6

 600 412 389 409 1 16 324 540 ای ایالممنطقهآب 295020 7

 163 70 163 70 4 70.163 ای کهگیلویه و بویراحمدمنطقهآب 294950 8

 555 405 144 933 5 411 518 ای سمنانمنطقهآب 000 216 9

 908 810 908 810 20 422 516 1 ای یزدنطقهمآب 600 219 10



 

 قسمت اول( -249)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(    ( 1جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه 
 عنوان شرکت 

التفاوت مابه

قیمت تکلیفي و 

 قیمت تمام شده

 تعداد 

 طرح 

 مبلغ بدهي موضوع

 (طرح32ماده )

 مبلغ بدهي تهاترشده 

 التفاوتبا مابه

 899 97 899 97 1 270 129 ای قممنطقهآب 970 294 11

 017 806 898 496 1 8 488 817 شمالیای خراسانمنطقهآب 500 210 12

 089 161 490 911 5 886 330 جنوبیای خراسانمنطقهآب 940 294 13

 9,047,147 22,618,889 115 12,623,898 جمع

     

منابع حاصدل بابدت   »با عنوان  310404 های مالیواگذاری داراییردیف مالی عملکرد 

موضدوع   -آب به دولت بخ های دولدی ( قانون برنامه و بودجه شرکت32تسویه بدهی ماده )

 ( است:2به شرح جدول شماره )  «خرجی( -( )جمعی7بند )د( تبصره )

 ریال( ونمیلی)مبالغ به    (2جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان رديف

 وصولي

 طبق خزانه

 وصولي

 طبق تفريغ

 درصد

 تحقق

310404 
 هدای ( قانون برنامه و بودجه شدرکت 32منابع حاصل بابت تسویه بدهی ماده )

 خرجی( -( )جمعی7موضوع بند )د( تبصره ) -دولدی بخ  آب به دولت
10.000.000 9.047.147 9.047.147 47/90 

 

 کددل کشددور  ذیددل ردیددف مدفرقدده 1398( قددانون بودجدده سددال 9در جدددول شددماره )

 مکعدب  مدر هر فروش شده تمام قیمت و تکلیفی قیمت الدفاوت مابه»با عنوان  38-530000

بیندی  پدی  اعدبدار  ( ریدال  10.000.000.000.000مبلغ ده هزار میلیارد )  «خرجی(-آب )جمعی

( قدانون الحداق   28( بندد ) ( مداده )  2ه کشور به اسدناد جزء )سازمان برنامه و بودجشده است. 

ندود و چهدار میلیدارد    مبلدغ    (2) برخی مواد به قانون تنظدیم بخشدی از مقدررات مدالی دولدت     

شرکت مادرتخصصی و اعدبار مذکور را به  افزودهاعدبار این ردیف  بهریال  (94.000.000.000)

 بدده شددرح جدددول    آن ملکددرد مددالی  عکدده  مدددیریت منددابع آب ایددران ابددالغ نمددوده    

 ( است:3شماره )

 ریال( میلیون)مبالغ به    (3جدول شماره )
 شماره

 یبندطبقه
 تخصیص اعتبار اصالحي عنوان دستگاه اجرايي

 از محل  يافتيدر
 افتهيصیاعتبار تخص

 اعتبار
 شده مصرف

 9.047.147 9.047.147 9.047.147 10.094.000 شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران 219700

 

ربدو  هدای دولددی ذی  های مالی شرکت در صورت  تسویه حساب موضوع این بند از

 شده است. لاعما

 هدای ونیسد یبه کم  13/2/1399نامه مورخ  یبند را ط نیگزارش عملکرد ا رویوزارت ن

ال محاسبات کشدور ارسد   وانیو د یاسالم یم لا شورا یبرنامه و بودجه و محاسبات و انرژ

 فاد حکم  سمت اخنر اي  بند است.مهلت مقرر در ممبن  عد  رعايت که نموده 

 



 

 قسمت اول( -250)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

هدای گسددرش و   سدازمان  1397شدود مطالبدات قبدل از سدال     به دولت اجازه داده می

نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایدران )ایمیددرو( بابدت    

هدای  ایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبدات سدازمان  مشارکت در تأمین سرم

مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولدی تابعه بابت سهم مدعلق به آنهدا از واگدذاری سدهام    

تا سدقف بیسدت   « سود سهام»و « مالیات»مطابق قوانین مربو  را با بدهی آنها به دولت بابت 

صورت جمعی د خرجی از طریدق گدردش خزانده    ل بهریا (20.000.000.000.000هزار میلیارد )

این قانون نسبت به اعطای خطو  اعدباری تسدهیالت  ( 3تهاتر و یا در سقف بند )الف( تبصره )

یافدده و  های اشدغالزا با اولویت مناطق کمدرتوسعهمالی خارجی )فاینانا( یا تضامین برای طرح

 محروم اقدام کند.

 

 تفريغ بند )هـ(

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور  24/2/1398در جلسه مورخ  هیأت وزیران

هدد مدورخ    56543ت/20221نامه اجرایی ایدن بندد را تصدویب نمدوده کده طدی شدماره        آیین

 جهت اجرا ابالغ شده است. 24/2/1398

سازمان گسدرش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(  سدازمان توسدعه و نوسدازی معدادن و     

 ی ایدران )ایمیددرو( و شدرکت مادرتخصصدی ملدی صدنایع پدروشدیمی در اجدرای         صنایع معدن

ها و مبدالغ دریدافدی از دولدت طدی     نامه اجرایی این بند گزارش مطالبات  بدهیآیین *(2ماده )

سوم و چهارم توسعه اقدصادی  اجدمداعی و فرهنگدی جمهدوری اسدالمی     پنج ساله های برنامه

( قانون اساسی را به 44های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست ( قانون اجرای29ایران و ماده )

 اند.سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نموده

هدا و مبدالغ دریدافدی از    همچنین شرکت ملی صنایع پدروشیمی گزارش مطالبات  بدهی

نامده  آیدین  **(4دولت را به سازمان حسابرسی اعالم نموده و حسابرسی ویدژه موضدوع مداده )   

صورت گرفده اسدت. در اجدرای   24/9/1398ی این بند توسو سازمان حسابرسی در تاری  اجرای

                                                                        
 آيین نامه اجرايي اين بند:

نامه  گزارش مطالبدات  بددهی و مبدالغ دریدافدی از     های توسعه موظفند ظرف یک ماه از تاری  ابالغ این آیینسازمان(: 2* ماده )
( قدانون اساسدی را بدرای    44های کلی اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاست29های سوم و چهارم توسعه و ماده )نامهدولت طی بر

 سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند.

ای هدای توسدعه  حسابرسی ویدژه از مطالبدات سدازمان    1398سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال (: 4** ماده )
  م و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارائه نماید.ان ا



 

 قسمت اول( -251)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

نامه اجرایی  گزارش سازمان حسابرسی که از مطالبات سازمان توسعه ( آیین2تبصره ذیل ماده )

بده   1397و نوسازی معادن و صنایع معدنی و سازمان گسدرش و نوسازی صنایع ایران در سال 

مالک عمدل قدرار    1398داری کل کشور ارایه شده  برای سال دجه و خزانهسازمان برنامه و بو

 گرفده است. 

نامه اجرایی این بند طدی نامده مدورخ    آیین *(3سازی در اجرای ماده )سازمان خصوصی

ای هدای توسدعه  های تابعده و وابسدده سدازمان   گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت 1/3/1398

له سوم و چهارم توسعه اقدصادی  اجدمداعی و فرهنگدی جمهدوری    های پنج سامربو  به برنامه

( قانون اساسی تا پایان 44های کلی اصل چهل و چهارم )اسالمی ایران و قانون اجرای سیاست

داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشدور و سدازمان حسابرسدی    را به خزانه 1396سال 

 ارسال نموده است.

های موضدوع ایدن بندد بدر     های دسدگاهزان مطالبات و بدهیها  میدر محدوده بررسی

های سازمان امور شده مورد تایید سازمان حسابرسی  تأییدیههای مالی حسابرسیاساس صورت

 :( است1ها به شرح جدول شماره )داری کل کشور و همچنین میزان تهاتر آنمالیاتی و خزانه

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (                         1جدول شماره )

 شماره
 بندی طبقه

 عنوان
 دستگاه اجرايي

 مبلغ تهاترشده میزان بدهي به دولت بابت بابت 1397میزان مطالبات از دولت قبل از سال 
 ها بابدهي

 مطالبات دولت

 واريزی بابت 
 سهام  بدهي سود

 انده بدهي م
 مشارکت در تامین سرمايه بانک سهام  سود

 تخصصي صنعت و معدن
 واگذاری سهام مطابق

 قوانین مربوطه
 جمع سهام سود مالیات جمع

 466 1 28.800.800 6.000.000 34.802.266 34.802.266 0 47.451.267 47.451.267 0 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 231500
 0 326.966 6.000.000 6.326.966 3.326.966 3.000.000 55.906.000 55.906.000 0 شرکت ملی صنایع پدروشیمی 232000
 0 559.559 6.000.000 6.559.559 6.559.559 0 7.352.879 5.702.879 1.650.000 سازمان گسدرش و نوسازی صنایع ایران 234500

 1,466 29,687,325 18,000,000 47,688,791 44,688,791 3.000.000 110.710.146 109.060.146 1,650,000 جمع
          

ای هدای توسدعه  سهم هر یک از سازماناین بند  نامه اجرایی آیین **(5ماده ) بر اساس

 اعدبدار منددرج در ردیدف تملدک    سدوم    بده میدزان یدک   برای اسدفاده از تهاتر موضوع این بند

تمدام سدهم خدود     از هدای مدذکور  شده که سدازمان تعیین 101000-5اره مالی شمهای دارایی

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 7بند )هـ( تبصره )نامه اجرايي آيین

نامده  گدزارش مبدالغ واگدذاری سدهام      ماه از تداری  ابدالغ ایدن آیدین    سازی موظف است ظرف یکسازمان خصوصی(: 3* ماده )
های کلی اصل چهدل و  های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاستای مربو  به برنامههای توسعهازمانهای تابع و وابسده سشرکت

 را به سازمان  خزانه و سازمان حسابرسی ارائه نماید.  1396چهارم قانون اساسی تا پایان سال 
سوم رقدم منددرج در ردیدف    نامه  یکاین آیینای برای اسدفاده از تهاتر موضوع های توسعهسهم هر یک از سازمان(: 5** ماده )
 باشدد.  ( ریدال مدی  20.000.000.000.000( قانون  معدادل بیسدت هدزار میلیدارد )    8( جدول شماره )5-101000های مالی )تملک دارایی

تأیید سدازمان توسدو      سهم آنها با1398ای تا پایان آذرماه سال های توسعهدر صورت عدم اسدفاده از این سهم توسو هر یک از سازمان
 های توسعه قابل مصرف است.سایر سازمان

 اند.اسدفاده نموده

های موضوع این بندد  در  داری کل کشور پا از دریافت درخواست تهاتر دسدگاهخزانه

 دددده هدددزار میلیدددارد  نامددده اجرایدددی  مبلدددغ ه آیدددین ****(7و ) ***(6اجدددرای مدددواد )

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 7بند )هـ( تبصره )نامه اجرايي آيین

 باشند.  ای موظف به مبادله موافقنامه با سازمان میهای توسعهنامه  سازماندر اجرای این آیین(: 6ماده )*** 

هدای توسدعه را بدا    نامه  مطالبات سازمان( این آیین6انه موظف است پا از مبادله موافقدنامه موضوع ماده )خز(: 7ماده )**** 
 بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب نماید.



 

 قسمت اول( -252)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 منظددور و بددا اعدبددار ردیددف   160172درآمدددی دیددف ( ریددال را در ر18.000.000.000.000)

 تهاتر نموده است.  ی خرج د یجمعبه صورت  101000د 5

 ( است:2  به شرح جدول شماره )160172عملکرد مالی ردیف درآمدی 

 مبالغ به میلیون ریال()   ( 2جدول شماره )

 شماره 

 بندی طبقه
 بینيپیش عنوان

 وصولي طبق 

 لیست خزانه

 وصولي 

 تفريغ طبق

 درصد

 تحقق

160172 
 و ایران )ایدرو( صنایع نوسازی و گسدرش هایسازمان درآمد حاصل از بدهی

 صنایع ملی شرکت ایران )ایمیدرو( و معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه
 (یخرج د یجمع) به دولت پدروشیمی

20 000 000 18 000 000 18 000 000 90 

 
 مدفرقده           فید اعدبدار رد   کدل کشدور   1398دجده سدال   ( قدانون بو 8در جدول شدماره ) 

و توسدعه و   رانید ا عیصدنا  یگسدرش و نوساز یهاتهاتر مطالبات سازمان» با عنوان 101000-5

از دولدت   یمیپدروشد  عیصنا ی( و شرکت ملدرویمیو ا درویایران )ا یمعدن عیمعادن و صنا ینوساز

بده  (« یخرجد  دد  یجمعد مزبور به دولت ) یاحدهاو یهایبابت سهام بانک صنعت و معدن با بده

سازمان برنامده و   است.شده  ینیب یپ الی( ر20.000.000.000.000) اردیلیم بیست هزارمبلغ 

اسدفاده مدوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعدیض  »قانون اسدناد بودجه کشور به 

( ریدال از  2.000.000.000.000ار میلیارد )مبلغ دو هز« یافدهو ارتقای سطح مناطق کمدرتوسعه

 هی ددده هددزار میلیددارد  مبلددغ و مددابقی اعدبددار بدده نمددوده اعدبددارات ایددن ردیددف کسددر   

عملکدرد   اسدت. نموده  عیتوزربو ذی ییاجرا یهادسدگاه نی( ریال را ب18.000.000.000.000)

 :( است3به شرح جدول شماره ) های اجراییدسدگاه یمال

 )مبالغ به مبلیون ریال(   (3جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايي

 از محل  يافتيدر
 افتهيصیاعتبار تخص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 231500

 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 نوسازی صنایع ایران )ایدرو( سازمان گسدرش و 234500

 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 شرکت ملی صنایع پدروشیمی 232000

 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 جمع

 

و بدر اسداس    ای در سقف اعدبار ایدن بندد  های توسعهها و مطالبات سازمانتهاتر بدهی

تخصی  اعدبارات صادره و موافقدنامه مدبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت پذیرفده 

 است.

ای از کل تسهیالت این بند به صورت تهاتر بدهی های توسعهبا توجه به اینکه سازمان

انا( یدا  اند  لذا اعطای خطو  اعدباری تسهیالت مالی خدارجی )فایند  با مطالبات اسدفاده نموده

یافده و محروم تدا سدقف   هبا اولویت مناطق کمدرتوسع زاالهای اشدغاعطای تضمین برای طرح

حکم قسدمت اخیدر    از سازوکارلذا   نگرفدهت دولت صورای توسو های توسعهنمطالبات سازما

 اسدفاده نشده است. این بند

 

 



 

 قسمت اول( -253)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

بیمده  م موع مأخذ کسر حقسازمان تأمین اجدماعی مکلف است تمامی سهم درمان از 

و سایر مندابع مربدو  را در    3/4/1354اجدماعی مصوب ( قانون تأمین29( و )28موضوع مواد )

ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تأمین اجدماعی مدمرکز کندد. سدازمان   حساب جداگانه

 کند.اجدماعی این منابع را هزینه میاجدماعی طبق قانون تأمینتأمین

 فريغ بند )و(ت

سهم درمان از م مدوع   یتمام  بند نیمفاد حکم ا یجهت اجرا یاجدماع تأمینسازمان 

کده سدنوات    یرا به حسداب  یاجدماعتأمین( قانون 29( و )28موضوع مواد ) مهیمأخذ کسر حق ب

نمدوده اسدت. اطالعدات     زید وارافدداح گردیده   «اجدماعیبیمه درمان تأمین»عنوان  تحتقبل 

 :است زیربه شرح جدول   بند نیوجوه موضوع ا زیه وارمربو  ب

 )مبالغ به میلیون ریال(    
 شماره

 بندیطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرايي 

 مبلغ سهم درمان موضوع
 اجتماعي تأمین( قانون 29( و )28مواد ) 

 ساير منابع مربوط 
 اين بند مشمول

 جمع کل 
 مبلغ واريزی به حساب

 تمرکز وجوه سهم درمان  

 331.228.177 331.228.177 0 331.228.177 اجدماعیتأمینسازمان  132500
      

بده   مده یبحدق   یاجدمداع  تأمین( قانون 29( و )28ذکر است  مطابق مفاد مواد ) انیشا

م( و هفدد  سدت یب  )نده  27/9ماخدذ    نیو از ا دهیگرد نییتع (27%) و هفت درصد ستیب زانیم

 نیدی تع یبداردار  نیو همچند  هدا یماریاز حوادث  ب یناش یهانهیعنوان حق درمان جهت هزبه

فاقدد    بندد(  نید درمدان )منددرج در مددن ا   منابع مربو  به حدق  ریااساس س نیشده است. بر ا

 .باشدیم تیموضوع

( قدانون  29( و )28منابع حاصل از سهم درمان موضوع مدواد )   یاجدماعتأمین سازمان

در  یاجدمداع تدأمین ( قانون 3بند )الف( و )ب( ماده ) یاسدارا در ر 1354مصوب  یاجدماعتأمین

 ها توزیع نموده که مطابق قانون تأمین اجدماعی مصرف گردیده وگردان بین اسدانقالب تنخواه

 موردی مبنی بر عدم رعایت از مفاد حکم این بند مشاهده نگردیده است.



 

 قسمت اول( -254)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (8تبصره )

 بند )الف(

قانون برنامه ششم توسعه و اصالحات بعدی آن   *(53) ماده (ب)در راسدای اجرای بند 

و  1306012000هدای  ی ذیدل برنامده  هاطرحدولت مکلف است اعدبارات مورد نیاز را از محل 

مانده به عنوان سهم بالعوض دولت هزینه کند. سهم باقیبه عنوان سهم کمک  1307002000

ح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیده  صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالبرداران بهرهبه

 برداری قابل پذیرش است.های دارای پروانه بهرهو یا نصب کندورهای هوشمند بر روی چاه

 (8تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

و  1306012000هدای  ای ذیدل برنامده  هدای سدرمایه  های تملک داراییفهرست طرح

بده شدرح جددول      مشمول و عملکرد مالی آنهاهای موضوع این بند در دسدگاه 1307002000

 ( است:1شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(       (1جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندی طبقه
 حوالجات تخصیص اعتبار  عنوان طرح

 دريافتي از محل

 يافتهاعتبارات تخصیص 

 اعتبار 

 شدهمصرف

 انتقاليوجوه مانده 

 به سال بعد

 1.385 500 24 885 25 0 885 25 885 25 های آبریز کشورهضهای فرعی آبیاری حوهای فنی و اعدباری شبکهکمک 1307002229 کت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایرانشر

 0 0 0 000 130 000 130 040 254 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل 1306012001 

 0 0 0 000 45 000 45 300 78 مندلیات آب و خاک در عرصه تشکل کشاورزی در حوضه اجرای عم 1306012002 

 0 0 0 0 0 1 سیسداناجرای عملیات اندقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت  1306012003 

 834 7 286 3 120 11 432 978 552 989 552 989 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاری 1306012004 

 323 2 477 6 800 8 920 571 1 720 580 1 720 580 1 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک 1306012007 وزارت جهادکشاورزی

 0 0 0 552 22 552 22 598 277 5 های نوین آبیاریهای فنی و اعدباری برای توسعه روشکمک 1306012008 

 
 0 0 0 000 50 000 50 885 204 و توسعه کشاورزی ءاحیا 1306012009

 0 0 0 000 35 000 35 600 69 های آبیاری و زهکشی حوضه ارسساخدمان شبکه 1307002111 

 0 0 0 521 8 521 8 571 16 آبیاری و زهکشی حوضه جازموریانهای شبکه ساخدمان 1307002112 

 0 0 0 790 105 790 105 190 110 و زهکشی حوضه دریاچه ارومیههای آبیاری ساخدمان شبکه 1307002113 

           

 ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران:قانون برنامه پنج *

ا و بندهای(  توسعه آبای و غیرسازه)سازه اجرای عملیات آب و خاک  های آبیاری نوینتوسعه روش :(35بند )ب( ماده )
 .حداقل به میزان ششصد هزار هکدار در سال ریسطوح آبگ یها(سدمی)س سامانه

بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشدی اندقال آب از های آبیاری نوین  برای توسعه روش :اصالحي تبصره
 تأمینسو دولت در قالب بودجه ساالنه عنوان کمک بالعوض توها به( هزینه85%) درصد پنج و حداقل هشداد طریق لوله به مزارع

 شود.و پرداخت می

       
       
       
       
       

       



 

 قسمت اول( -255)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(       (1جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي
 شماره 

 بندی طبقه
 حوالجات تخصیص اعتبار  عنوان طرح

 دريافتي از محل

 يافتهاعتبارات تخصیص 

 اعتبار 

 شدهمصرف

 انتقاليوجوه مانده 

 به سال بعد

 0 0 0 000 5 000 5 050 13 های آبیاری و زهکشی حوضه دریای عمانساخدمان شبکه 1307002114 

 0 0 0 000 10 000 10 180 12 های آبیاری و زهکشی حوضه دزساخدمان شبکه 1307002115 

 0 0 0 000 10 000 10 750 21 های آبیاری و زهکشی حوضه دشت لوتساخدمان شبکه 1307002116 

 550 0 550 450 234 000 235 300 252 رودهای آبیاری و زهکشی حوضه زایندهساخدمان شبکه 1307002117 

 0 0 0 000 20 000 20 650 82 ز اسدان خوزسدانهای آبیاری و زهکشی حوضه کارون خارج اساخدمان شبکه 1307002118 

 0 0 0 000 80 000 80 920 100 های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه خارج از اسدان خوزسدانساخدمان شبکه 1307002119 

 0 0 0 000 60 000 60 600 69 های آبیاری و زهکشی حوضه گرگان و دشتساخدمان شبکه 1307002120 وزارت جهادکشاورزی

 540 0 540 460 88 000 89 000 89 های آبیاری و زهکشی حوضه مرکزیساخدمان شبکه 1307002121 

 0 0 0 000 162 000 162 000 174 های آبیاری و زهکشی حوضه مندساخدمان شبکه 1307002122 

 12 0 12 988 34 000 35 900 60 های آبیاری و زهکشی حوضه البرزساخدمان شبکه 1307002183 

 0 0 0 000 15 000 15 100 26 های آبیاری و زهکشی حوضه اترکساخدمان شبکه 1307002219 

 0 0 0 000 80 000 80 700 95 های آبیاری و زهکشی حوضه سفیدرودساخدمان شبکه 1307002220 

 460 0 460 540 45 000 46 900 360 1 های آبیاری و زهکشی حوضه مرزی غرب کشورساخدمان شبکه 1307002221 

 0 0 0 0 0 959 6 بردارسهم بهره تأمینه آبریز کشور د ضهای فنی و اعدباری شبکه فرعی آبیاری و زهکشی حوکمک 1307002228 

 13.104 34,263 47,367 3,792,653 3,840,020 10,973,351 جمع اعتبارات ملي

 677 67 316 22 993 89 0 993 89 722 173 بهسازی کانال های عمومی و انهار سندی 1306012س301 

 845 63 000 5 845 68 0 845 68 419 105 های آبرسانی و اندقال آب با لولهاحداث و تکمیل کانال 1306012س401 کشاورزی اسدان سیسدان و بلوچسدان اداره کل جهاد

 780 8 0 780 8 0 780 8 423 70 یکپارچه سازی  ت هیز و نوسازی اراضی سندی 1306012س201 

 986 77 735 3 721 81 0 721 81 530 140 احداث و تکمیل کانال های آبرسانی اندقال آب با لوله 1306012ع401 
 0 0 0 0 0 540 3 طرح بهسازی کانالهای عمومی و انهار سندی 1306012ع302 شمالیاداره کل جهادکشاورزی اسدان خراسان

 0 0 0 0 0 850 ی سندی اسدانیکپارچه سازی   ت هیز و نوسازی اراض 1306012ع201 

 218,288 31,051 249,339 0 249,339 494,484 استاني جمع اعتبارات 

 231.392 65.314 296.706 3.792.653 4.089.359 11.467.835 جمع کل 
 

هدا و  بده ادارات کدل جهادکشداورزی اسددان     وزارت جهادکشاورزی اعدبارات دریافدی را

( 2به شرح جدول شماره ) ابالغ نموده که عملکرد مالی آن  یسسه آموزش و ترویج کشاورزؤم

 :است

 

 )مبالغ به میلیون ریال(        ( 2جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي
 شماره

 بندی طبقه 
 تخصیص  اعتبار عنوان طرح 

 دريافتي از محل
اعتبارات تخصیص  

 يافته 

 اعتبار 
 شده مصرف

 الحساب ليع
مانده وجوه 

 الي انتق
 *به سال بعد 

 آموزش و ترویج کشاورزی مؤسسه
1306012004 317 1 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی  بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاری1 3171 3171 31700
1306012007745 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک74574574500
1307002183 338 شبکه آبیاری و زهکشی فرعی البرز ساخدمان33833833800

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان مرکزی

1306012001500 5 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل5 5005 5004 29101 209
1306012004850 7 ری ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی  بندهای انحرافی مسدقل و شالیزا7 8507 850007 850
1306012007167 96 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک96 16796 16792 26703 900
1307002121800 19 های آّبیاری و زهکشی حوضه مرکزیساخدمان شبکه19 80019 8000019 800



 

 قسمت اول( -256)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(        ( 2جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي
 شماره

 بندی طبقه 
 تخصیص  اعتبار عنوان طرح 

 دريافتي از محل
اعتبارات تخصیص  

 يافته 

 اعتبار 
 شده مصرف

 الحساب ليع
مانده وجوه 

 الي انتق
 *به سال بعد 

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان گیالن
1306012004703 260 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی260 703260 70318 2140242 489
1306012007270 3 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک3 2703 2702 23201 038
1307002220320 67 های فرعی آبیاری و زهکشی سفیدروداحداث شبکه67 32067 32021 239046 081

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان مازندران

1306012001000 3 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل3 0003 00073002 270
1306012004500 250 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی انحرافی مسدقل شالیزاری250 500250 500111 7900138 710
1306012007076 8 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک8 0768 076008 076
1307002183650 34 ساخدمان شبکه آبیاری و زهکشی البرز34 65034 65033 9110739

 شرقیاداره کل جهادکشاورزی اسدان آذربای ان

1306012001900 5 اجرای طرح عملیات آب و خاک5 9005 9005 90000
1306012007219 14 کمک فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنوات14 21914 21914 126093
1307002111000 50 ساخدمان شبکه آبیاری و زهکشی حوضه ارس50 00050 00050 00000
1307002113950 4 ساخدمان شبکه آبیاری و زهکشی حوضه ارومیه4 9504 9504 95000
1307002220920 7 ساخدمان شبکه آبیاری و زهکشی حوضه سفید رود7 9207 9204 41703 503

 غربیاداره کل جهادکشاورزی اسدان آذربای ان

1306012001000 2 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل2 0002 0001 3140686
1306012004000 20 ی زیرسدهای مخزنی  بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاریت هیز و نوسازی اراض20 00020 0005 351014 649
1306012007219 14 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک14 21914 21913 6820537
1307002113790 55 های آبیاری و زهکشی حوضه دریاچه ارومیهساخدمان شبکه55 79055 79040 310015 480
1307002221900 9 های آبیاری و زهکشی حوضه مرزی غرب کشورساخدمان شبکه9 9009 9001 57308 327

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان کرمانشاه
1306012007429 18 کمکهای فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنوات18 42918 42918 42900
1306012004700 16 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی  بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاری16 70016 70016 70000
1306012001400 5 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل5 4005 4005 40000

9002 9002 9002 90000 2 های کشاورزیک در عرصه تشکلاجرای عملیات آب وخا1306012001 اداره کل جهادکشاورزی اسدان خوزسدان

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان فارس
1306012002000 45 اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی در حوضه موند45 00045 000259044 741
1306012007333 121 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک121 333121 3334 0720117 261
1307002122000 93 های آبیاری و زهکشی حوضه مُندساخدمان شبکه93 00093 00050 813042 187

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان کرمان

1306012001600 7 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل7 6007 60053707 063
1306012007276 89 و اعدباری بازسازی و نوسازی قنات  های فنیکمک89 27689 27679 076010 200
1306012004800 11 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی  بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاری11 80011 8002 66409 136
1307002112000 1 هامون -های آبیاری و زهکشی حوضه جازموریانساخدمان شبکه1 0001 0008720128
1307002116000 7 های آبیاری و زهکشی حوضه دشت لوتساخدمان شبکه7 0007 000007 000

 کرماناسدان  اداره کل جهادکشاورزی جنوب

1306012001900 6 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل6 9006 900006 900
1306012007901 48 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنات کمک48 90148 9010048 901
1306012004892 34 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی  بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاری34 89234 8920034 892
1306012009200 4 احیاء و توسعه کشاورزی4 2004 200004 200
1307002112521 7 هامون  -های آبیاری و زهکشی حوضه جازموریانساخدمان شبکه7 5217 521007 521

 رضویاداره کل جهادکشاورزی اسدان خراسان

1306012001300 5 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل5 3005 30030005 000
1306012009500 15 احیاء و توسعه کشاورزی15 50015 5006 25909 241
1306012007899 150 کمکهای فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنوات150 899150 899125 669025 230
1306012004000 6 ** ت هیز و نوسازی زیرسدهای مخزنی بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاری6 0006 000006 000

 زی اسدان اصفهاناداره کل جهادکشاور

1306012007958 106 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک106 958106 95891 758015 200
1306012001600 5 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل5 6005 600005 600
1306012004150 42 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سد مخزنی42 15042 1500042 150
1307002117350 230 رودهای آبیاری و زهکشی حوضه زایندهساخدمان شبکه230 350230 35028 4210201 929
1307002118000 3 های آبیاری و زهکشی حوضه کارونساخدمان شبکه3 0003 0002 6170383
1307002121700 29 حوضه مرکزیهای آبیاری و زهکشی ساخدمان شبکه29 70029 7000029 700



 

 قسمت اول( -257)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(        ( 2جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي
 شماره

 بندی طبقه 
 تخصیص  اعتبار عنوان طرح 

 دريافتي از محل
اعتبارات تخصیص  

 يافته 

 اعتبار 
 شده مصرف

 الحساب ليع
مانده وجوه 

 الي انتق
 *به سال بعد 

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان هرمزگان

1306012001500 5 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل5 5005 5005 50000
1306012004800 11 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی  بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاری11 80011 80011 80000
1306012007229 14 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک14 22914 22914 22900
1306012009550 2 احیاء و توسعه کشاورزی2 5502 5502 55000
1307002114000 5 های آّبیاری و زهکشی حوضه دریای عمانساخدمان شبکه5 0005 0005 00000
1307002117800 1 رودهای آّبیاری و زهکشی حوضه زایندهساخدمان شبکه1 8001 8001 80000

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان سیسدان و بلوچسدان

1306012001200 3 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل3 2003 20050002 700
1306012004 900 4 نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنیت هیز و4 9004 9001 68003 220
1306012007879 108 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک108 879108 879105 08003 799
1306012009 800 2 و توسعه کشاورزیاحیاء2 8002 8000 02 800

 ناداره کل جهادکشاورزی اسدان کردسدا

1306012007396 11 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک11 39611 39611 2810115
1306012001000 5 های کشاوزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل5 0005 000005 000
1307002220960 3 ساخدمان شبکه آبیاری و زهکشی حوضه سفیدرود3 9603 960003 960

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان همدان

1306012007142 77 کمکهای فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنوات77 14277 14272 4235184 201
1306012004800 8 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی  بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاری8 8008 80028208 518
1306012001400 7 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل7 4007 4004 55402 846
1307002119000 10 خارج از اسدان خوزسدان -های آّبیاری و زهکشی حوضه کرخهساخدمان شبکه10 00010 0000010 000

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان لرسدان

1306012001 400 3 خاکاجرای عملیات آب و3 4003 4002 7000700
1306012007458 26 بازسازی قنوات26 45826 45825 6140844
1306012008552 توسعه روشهای نوین آبیاری552552518034
1307002115000 10 های آبیاری حوضه دزساخدمان شبکه10 00010 00010 00000
1307002118000 4 های آبیاری حوضه کارونساخدمان شبکه4 0004 0003 6000400
1307002119000 40 های آبیاری و زهکشی حوزه کارون ساخدمان شبکه40 00040 00040 00000

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان ایالم

1306012001750 2 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل2 7502 7502 75000
1306012007324 9 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک9 3249 3249 32400
1306012009050 9 احیاء و توسعه کشاورزی9 0509 0509 05000
1307002119000 30 های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه خارج از اسدان خوزسدانساخدمان شبکه30 00030 00030 00000
1307002221640 35 های آبیاری و زهکشی حوضه مرزی غرب کشورساخدمان شبکه35 64035 64035 64000

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان زن ان
1306012001200 3 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل3 2003 2003 20000
1306012007565 15 ری بازسازی و نوسازی قنواتهای فنی و اعدباکمک15 56515 56514 5860979

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان چهارمحال و بخدیاری

1307002117300 2 های آبیاری حوضه زاینده رودساخدمان شبکه2 3002 300002 300
1307002118000 10 های آبیاری حوضه کارونساخدمان شبکه10 00010 0000010 000
1306012001000 2 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل2 0002 000002 000
1306012004900 4 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی  بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاری4 9004 900004 900
1306012007152 16 سازی قنواتهای فنی و اعدباری بازسازی و نوکمک16 15216 1520016 152

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان کهگیلویه و بویراحمد

1306012001000 3 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل3 0003 0003 00000
1306012007098 11 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک11 09811 09811 09800
1307002118000 3 های آبیاری و زهکشی حوضه کارون خارج از اسدان خوزسدانساخدمان شبکه3 0003 0003 00000

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان سمنان

1306012007789 60 های فنی و اعدباری بازسازی قنواتکمک60 78960 78958 55402 235
1307002121047 30 بکه آبیاری و زهکشیساخدمان ش30 04730 04715 307014 740
1306012004500 27 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی27 50027 50027 50000
1306012001000 5 اجرای عملیات آب و خاک در عرصه کشاورزی5 0005 0005 00000



 

 قسمت اول( -258)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(        ( 2جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي
 شماره

 بندی طبقه 
 تخصیص  اعتبار عنوان طرح 

 دريافتي از محل
اعتبارات تخصیص  

 يافته 

 اعتبار 
 شده مصرف

 الحساب ليع
مانده وجوه 

 الي انتق
 *به سال بعد 

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان یزد
1306012001 500 5 های کشاورزیو خاک در عرصه تشکلاجرای عملیات آب5 5005 500005 500
1306012004437 15 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی15 43715 4370015 437
1306012007387 133 کمک های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنوات133 387133 38700133.387

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان بوشهر

1306012001000 3 های کشاورزیو خاک در عرصه تشکل اجرای عملیات آب3 0003 0003 00000
1306012004900 4 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی  بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاری4 9004 9004 2710629
1306012007050 12 های فنی اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک12 05012 05012 05000
1307002122000 69 های آبیاری و زهکشی حوضه موندساخدمان شبکه69 00069 00069 00000

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان تهران
1306012001300 2 هااجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل2 3002 300002 300
1306012004000 6 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی6 0006 0002 91203 088
1306012007853 15 های فنی اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک15 85315 853545015 308

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان اردبیل

1306012001 400 4 های کشاورزیآب و خاک در عرصه تشکلاجرای عملیات4 4004 400004 400
1306012004200 39 ت هیز ونوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی  بندهای انحرافی مسدقل و شالیزاری39 20039 2000039 200
1306012007050 11 های فنی واعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک11 05011 0500011 050
1307002111700 29 های آبیاری و زهکشی حوضه ارسساخدمان شبکه29 70029 7000029 700

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان قم
1306012001300 5 اجرای عملیات آب و خاک5 3005 300005 300
1306012007853 37 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک37 85337 85336 40301 450
1307002121563 8 های آّبیاری و زهکشی حوضه مرکزیساخدمان شبکه8 5638 563008 563

03419 03419 0340019 034 19 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک1306012007 اداره کل جهادکشاورزی اسدان قزوین

 دان گلسداناداره کل جهادکشاورزی اس

1306012001200 6 های کشاورزی اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل6 2006 2006 20000
1306012004383 190   بندهای انحرافی مسدقل و شالیرازی ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی190 383190 383188 26502 118
1306012008000 22 های نوین آبیاری ی برای توسعه روشهای فنی و اعدبارکمک22 00022 00022 00000
1306012007134 18 های فنی و اعدباری برای بازسازی و نوسازی قنوات کمک18 13418 13417 9010233
1306012009 900 13 احیاء و توسعه کشاورزی13 90013 90013 90000
1307002219500 12 ه آبیاری حوزه اترک ساخدمان شبک12 50012 50012 50000
1307002120 000 60 ساخدمان شبکه آبیاری حوضه گرگان و دشت60 00060 00046 769013 231

 شمالیاداره کل جهادکشاورزی اسدان خراسان

1306012007677 27 های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک27 67727 6770027 677
1306012001700 2 های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل2 7002 700002 700
1307002219500 2 های آّبیاری و زهکشی حوضه اترکساخدمان شبکه2 5002 500002 500
1307002220800 های آّبیاری و زهکشی حوضه سفیدرودساخدمان شبکه80080000800
1307002111350 های آّبیاری و زهکشی حوضه ارسساخدمان شبکه35035000350
1307002121350 های آّبیاری و زهکشی حوضه مرکزیساخدمان شبکه35035000350

 جنوبیاداره کل جهادکشاورزی اسدان خراسان

1306012001050 8 اجرای عملیات آب و خاک8 0508 0506 03102 019
1306012004850 5 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی5 8505 8505 84901
1306012007423 250 های فنی اعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک250 423250 423139 9290110 494
1306012009000 2 احیاء و توسعه کشاورزی2 0002 0002 00000
1307002116000 3 های آبیاری و زهکشی حوضه دشت لوتساخدمان شبکه3 0003 0003 00000

 اداره کل جهادکشاورزی اسدان البرز
1306012007935 22 های فنی واعدباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک22 93522 93522 0390896
1306012004850 6 دهای انحرافی مسدقل و شالیرازی   بنت هیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی6 8506 85020606 644
1306012001000 2 اجرای عملیات آب و خاک2 0002 000002 000

3,792,6533,792,6533,792,6532,027,3335181.764.802 جمع
 .است گردیده مندقل بعد مالی سال به  24/1/1399 مورخ کرونا مدیریت ملی سداد جلسه پانزدهمین مصوبه اجرای در دریافدی * مبالغ
 قطعدی  هزینده  بده  راسددا  همان در 1399 مالی الس در که نموده وجه ابالغ اسدان به سبز مدیریت بابت ریال( 6.000.000.000ش  میلیارد ) مبلغ مذکور طرح محل از جهادکشاورزی وزارت لیکن  باشدمی اعدبار دارای یپروژه فاقد رضویخراسان اسدان 1306012004 طرح موافقدنامه در** 
 .است گردیده منظور



 

 قسمت اول( -259)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

منظدور جبدران     مبلدغ دریدافدی را بده   تخصصی مدیریت منابع آب ایدران شرکت مادر

خان بوکان که در این طرح مشارکت و از پرداخت اصل بدهی کشاورزان بخ  رحیم»خسارت 

از سوی سدداد احیداء دریاچده ارومیده      1396در سال که « اندبانک کشاورزی وام دریافت نموده

  پرداخت نموده است.  تعطیل شده

یک دسدگاه ماشین افشان و  صرف خرید کابلدریافدی را مبلغ وزارت جهادکشاورزی 

 است.  نمودهبرقی 

صدرف آمدوزش و تدرویج    دریدافدی را   سسه آموزش و ترویج جهادکشاورزی مبلدغ ؤم

 است.  نمودههای کشاورزی فعالیت

( 3های موضوع این بندد بده شدرح جددول شدماره )     یافده به طرحمبالغ اخدصاصعملکرد 

 است:

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 3جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي
 يافته از اعتبار اختصاص

 های موضوع اين بندمحل طرح

 ها سطح پوشش فعالیت شده بابتپرداختمبالغ 

 های توسعه روش

 آبیاری نوين

 جرای عملیاتا

 آب و خاک 

 بند و توسعه آب 

 های سطوح آبگیرسامانه

 باز سازی و 

 نوسازی قنوات 
 جمع

 توسعه آبیاری نوين

 )به هکتار(

 عملیات آب و خاک

 )به هکتار(

 هایتوسعه آب بند و سامانه

 سطوح آبگیر)به هکتار( 

 بازسازی نوسازی

 قنوات )به کیلومتر( 

 40 0 117 0 96,558 267 92 0 291 4 0 317 129 ان مرکزیکل جهاد کشاورزی اسد اداره

 08/0 0 335 3 0 41,685 232 2 0 453 39 0 293 331 کل جهاد کشاورزی اسدان گیالن اداره

 0 0 129 1 0 146,431 0 0 431 146 0 226 296 کل جهاد کشاورزی اسدان مازندران اداره

 11 468 85 0 79,300 126 14 274 59 900 5 0 989 82 یشرقکل جهاد کشاورزی اسدان آذربای ان اداره

 5 0 160 750 62,230 682 13 0 665 6 883 41 372 101 غربیآذربای انکل جهاد کشاورزی اسدان  اداره

 5/7 0 45 0 40,529 429 18 0 100 22 0 529 40 کرمانشاهکل جهاد کشاورزی اسدان  اداره

 0 0 700 0 2,900 0 0 900 2 0 900 2 سدانخوزکل جهاد کشاورزی اسدان  اداره

 92/3 0 316 0 55,144 072 4 0 072 51 0 333 259 فارسکل جهاد کشاورزی اسدان  اداره

 30 0 56 0 83,149 79076 0 073 4 0 149 83 کرمانکل جهاد کشاورزی اسدان  اداره

 25 0 0 0 132,228 669 125 259 6 300 0 699 171 رضویکل جهاد کشاورزی اسدان خراسان اداره

 23 0 0 2.103 94.375 758 91 0 0 2.617 758 417 کل جهاد کشاورزی اسدان اصفهان اداره

 31 0 0 392 4 40,879 229 14 0 0 650 26 879 40 کل جهاد کشاورزی اسدان هرمزگان اداره

 56 0 508 0 134,576 080 105 0 496 29 0 397 287 کل جهاد کشاورزی اسدان سیسدان و بلوچسدان اداره

 005/1 0 0 0 11,281 281 11 0 0 0 356 20 کل جهاد کشاورزی اسدان کردسدان اداره

 05/3 125 121 0 77.777 77.941 282 4.554 0 342 103 کل جهاد کشاورزی اسدان همدان اداره

 12 0 42 5 82,432 614 25 0 300 56 518 410 84 کل جهاد کشاورزی اسدان لرسدان اداره

 75/0 37 18 469 2 86,764 324 9 050 9 750 2 640 65 764 86 کل جهاد کشاورزی اسدان ایالم اداره

 5 0 40 0 17,786 586 14 0 200 3 0 765 18 کل جهاد کشاورزی اسدان زن ان اداره

 2 0 160 120 17,098 098 11 0 000 3 000 3 098 17 کل جهاد کشاورزی اسدان کهگیلویه و بویراحمد اداره

 28 0 150 630 2 106,361 554 58 0 807 47 0 336 123 کل جهاد کشاورزی اسدان سمنان اداره



 

 قسمت اول( -260)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 3جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي
 يافته از اعتبار اختصاص

 های موضوع اين بندمحل طرح

 ها سطح پوشش فعالیت شده بابتپرداختمبالغ 

 های توسعه روش

 آبیاری نوين

 جرای عملیاتا

 آب و خاک 

 بند و توسعه آب 

 های سطوح آبگیرسامانه

 باز سازی و 

 نوسازی قنوات 
 جمع

 توسعه آبیاری نوين

 )به هکتار(

 عملیات آب و خاک

 )به هکتار(

 هایتوسعه آب بند و سامانه

 سطوح آبگیر)به هکتار( 

 بازسازی نوسازی

 قنوات )به کیلومتر( 

 0 0 0 235 31,838 0 0 0 838 31 950 88 کل جهاد کشاورزی اسدان بوشهر* اداره

 9 39 0 0 3,457 545 912 2 0 0 153 24 تهرانکل جهاد کشاورزی اسدان  اداره

 13 0 300 0 36.403 36.403 0 0 0 716 51 کشاورزی اسدان قمکل جهاد  اداره

 9/9 0 753 2 292 307,535 901 17 0 634 267 000 22 117 323 کل جهاد کشاورزی اسدان گلسدان اداره

 0 0 44 0 3,735 0 0 735 3 0 098 116 شمالیکل جهاد کشاورزی اسدان خراسان اداره

 45 0 140 0 156,809 929 139 0 880 16 0 809 156 جنوبیسانکل جهاد کشاورزی اسدان خرا اداره

         22,245 0 039 22 206 0 785 31 کل جهاد کشاورزی اسدان البرز* اداره

 361 669 10.219 12.996 1.971.505 958.796 99.816 718.747 194.146 3.491.540 جمع 

توسدو   1398باشد که کل مبدالغ موصدوف در سدال      ناشی از واریز مبالغ توسو اداره کل جهادکشاورزی اسدان به حساب صندوق حمایت از کشاورزان می«یافدهدریافدی از محل اعدبارات تخصی »با سدون « های موضوع این بندمحل طرحیافده از اعدبار اخدصاص»* مغایرت بین مبلغ سدون 
 ده پرداخت نشده است.  صندوق مذکور به علت عدم ارائه صورت وضعیت قراردادهای منعق

 

قسدمت اخیدر    شدده ن اما یهاتیفعال یبرداران در اجرابهره سهم نینحوه تأممیزان و 

 د: باشمی (4شماره )این بند به شرح جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال(   ( 4جدول شماره )

 نام استان
85%  

 سهم دولت

 سهم باقي  15%
 عنوانمانده به

 بردارانسهم بهره 

 صورتشده بهبالغ ارائهم

 نقد
 تأمین 
 کارگر

 تأمین 
 مصالح

 کارکرد وسايل 
 راهسازی ونقلیه

 نصب کنتورهای
 هوشمند 

 جمع

 16,282 0 0 442 2 083 8 757 5 282 16 267 92 مرکزی 

 394 0 0 0 394 0 394 232 2 گیالن 

 2,509 0 0 0 101 2 408 509 2 14.126 شرقیآذربای ان

 9,805 0 957 2 690 1 158 5 0 805 9 565 55 غربینآذربای ا

 1,935 0 0 0 311 624 1 935 1 429 18 کرمانشاه 

 718 0 0 72 72 574 718 072 4 فارس

 13.955 0 0 0 13.955 0 13.955 79.076 کرمان

 22.177 0 0 0 13.913 264 8 177 22 669 125 رضویخراسان

 16,654 0 0 325 11 0 329 5 654 16 375 94 اصفهان

 7,214 0 247 3 660 1 307 2 0 214 7 879 40 هرمزگان

 18,543 0 0 0 235 2 308 16 543 18 080 105 سیسدان و بلوچسدان

 1,810 0 0 320 450 040 1 810 1 829 10 کردسدان*

 12,780 0 0 0 3.862 9.010 782 12 72.941 همدان

 0 0 0 0 0 0 612 4 132 26 لرسدان

 )مبالغ به میلیون ریال(   ( 4جدول شماره )

 نام استان
85%  

 سهم دولت

 سهم باقي  15%
 عنوانمانده به

 بردارانسهم بهره 

 صورتشده بهبالغ ارائهم

 نقد
 تأمین 
 کارگر

 تأمین 
 مصالح

 کارکرد وسايل 
 راهسازی ونقلیه

 نصب کنتورهای
 هوشمند 

 جمع

 13,229 0 715 2 568 6 946 3 0 229 13 964 74 المای

 2,574 157 77 0 210 1 130 1 574 2 586 14 زن ان

 2,488 0 0 488 000 2 0 488 2 098 14 کهگیلویه و بویراحمد

 10,333 0 0 583 2 750 7 0 333 10 554 58 سمنان

 5,618 0 0 198 5 0 420 618 5 838 31 بوشهر

 76 0 17 21 38 0 76 545 تهران 

 4,499 0 0 0 0 499 4 424 6 403 36 ** قم

 7,041 0 0 0 0 041 7 041 7 901 39 گلسدان

 24,693   0 290 11 0 403 13 693 24 929 139 جنوبیخراسان

 195.419 157 9,013 43,657 67.785 74.807 201.866 1.152.490 جمع 

( 452.000.000) میلیدون  به میدزان چهارصدد و پن داه دو   « سهم دولت %85»ری با جدول اعدبا« کندرل تخصی »*مغایرت بین مبالغ 
های فنی و اعدباری بازسازی و نوسازی کمک»با عنوان « 1306012007»یافده از محل فصل اول طرحریال  ناشی از اعدبارات اخدصاص

 بوده که صرف خدمات مشاوره و مطالعه طرح شده است.« قنوات
 عنوان سهم کارفرما پرداخت نموده است. ( به85%شاورزی اسدان قم  بی  از سهم هشداد و پنج درصد )اداره کل جهادک** 
 

گونده اسدناد و   هدیچ   گدزارش  تحریدر تا تاری    اداره کل جهاد کشاورزی اسدان لرسدان

مبن  عد  رعايت که  ننمودهبرداران ارائه ( سهم بهره15%مدارکی مبنی بر تأمین پانزده درصد )



 

 قسمت اول( -261)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 اد حکم اي  بند است.مف

ی هدا روشبرای هر کدام از  8/10/1398دسدورالعمل مورخ  طیکشاورزی وزارت جهاد

. بدا توجده بده افدزای  قیمدت کاالهدا و       تعیین نموده است )نُرم( یالیری هاسقفآبیاری نوین 

ی فوق کمدر از هاروشبرخی از بر اثر تورم  میزان تخصی   1398خدمات این بخ  در سال 

حدداک ر پرداخددی     شدده  مشدخ  دسدورالعمل مذکور مبالغ  وفقو  نییتع( 85%د و پنج )هشدا

بدا تعیدین    دسددورالعمل از سدوی وزارت جهادکشداورزی   ایدن  است؛ صدور گردیده دولت اعالم 

 .استحکم اي  بند مفاد مبن  عد  رعايت   ی ریالیهاتیمحدود



 

 قسمت اول( -262)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  بند )ب(

سدازی  تدأمین خددمات    سازی  محوطده آمادهشود برای عملیات به دولت اجازه داده می

ی بدازآفرینی شدهری و احیدای    هدا طدرح روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسدکن مهدر    

شدرح  بافدهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجدماعی و حمایدی  اقدداماتی را بده  

 عمل آورد: زیر به

 (1جزء )

المی ایدران بابدت اصدل و سدود     بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسد 

( ریال به 50.000.000.000.000) خطو  اعدباری طرح مسکن مهر تا سقف پن اه هزار میلیارد

حساب بدهی دولت به بانک مرکزی مندقل و مبلغ مذکور به عنوان افزای  سدرمایه دولدت در   

تبصدره   شود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمولبانک مسکن منظور می

شدود. باندک مسدکن مدعهدد بده اعطدای       قانون برنامه ششم توسعه نمی *(10بند )الف( ماده )

 تسهیالت برای موارد فوق الذکر است. 

                                                                        
 : جمهوری اسالمي ايران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي* 

شدود را  قطعی شده یا مدی  1395د به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال خو یهایمعادل کل بده ( بند )الف(:10ماده )

اندشار اوراق بهادار با کسب رضدایت   قیاجرای قانون برنامه از طر انیشود  تا پاهایی که به پیشنهاد سازمان مشخ  میبه ترتیب اولویت
و  یبودجده سدنوات   نیمهوری اسالمی ایران تدا سدقف منددرج در قدوان    اوراق بهادار ج انونق تی. اوراق مذکور با رعادینما هیطلبکاران تسو

 .ابدییاندشار م رسد یم رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یسازمان و وزارت امور اقدصاد شنهادیکه به پ یانامهنییمصون از تورم  طبق آ

 تفريغ بند )ب( 

وزارت راه و شهرسدازی بدا   بنا بده پیشدنهاد    10/6/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

سازمان برنامه جمهوری اسالمی ایران و همکاری وزارت امور اقدصادی و دارایی  بانک مرکزی 

هدد  56677ت/74153را تصویب نموده که طی شماره  بندنامه اجرایی این آیین  و بودجه کشور

 جهت اجرا ابالغ شده است. 16/6/1398مورخ 

 (1تفريغ جزء )

بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایدران بابدت   ها  بررسی براساس

اعدباری طرح مسکن مهر تا سقف مقرر در این جزء به حساب بدهی دولت اصل و سود خطو  

 :است ریبه شرح جدول زمندقل گردیده  عملکرد آن  جمهوری اسالمی ایرانبه بانک مرکزی 

 )مبالغ به میلیون ریال(   

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان 
 دستگاه اجرايي

 میزان بدهي بانک مسکن به بانک مرکزی
 ری طرح مسکن مهربابت خطوط اعتبا

 مبلغ بدهي انتقالي بانک 
 به حساب بدهي  مسکن

 دولت به بانک مرکزی

 میزان افزايش
 سرمايه دولت 
 جمع سود اصل در بانک مسکن

 50.000.000 50.000.000 50.000.000 23.173.000 26.827.000 بانک مسکن 276500

 

سدازمان برنامده و    یهمکدار یی با و دارا یوزارت امور اقدصاد  جزء نیحکم ا یدر اجرا

دولت در باندک   هیسرما  ینسبت به افزا رانیا یاسالم یجمهور یبودجه کشور و بانک مرکز

اقدام و مبلغ مذکور به عنوان  الی( ر50.000.000.000.000) اردیلیمسکن به مبلغ پن اه هزار م

  تداری  در  العداده فدوق  یم مع عمدوم  یپا از برگزار  دولت در بانک مسکن هیرماس  یافزا

 ثبت شده است. 23/6/1398



 

 قسمت اول( -263)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

بندد    نید حکدم ا  یدر اجدرا  جمهدوری اسدالمی ایدران    یدولت به بانک مرکز یبده

ساله ششم توسعه اقدصادی  اجدمداعی و فرهنگدی   قانون برنامه پنج( 10مشمول بند )الف( ماده )

 است.  دهیگردناسالمی ایران جمهوری 

نامه اجرایی این بند  به علت عدم معرفی آیین *(2( ماده )1تسهیالت موضوع تبصره )

است. عدم معرفی مدقاضیان توسو وزارت راه و شهرسازی  از طریق بانک مسکن پرداخت نشده 

 اي  بند است.  سمت اخنر مبن  عد  رعايت مفاد حکم مدقاضیان توسو وزارتخانه مذکور 

                                                                        
 :رکل کشو 1398( قانون بودجه سال 8( بند )ب( تبصره )1جزء ) نامه اجراييآيین* 

 :(2ماده )
بانک مسکن مکلف است نسبت به اعطای وام به مدقاضیان سداخت مسدکن در محدالت هددف بدازآفرینی شدهری        (: 1تبصره )

( ریدال اقددام   40.000.000.000.000های فرسوده با معرفی وزارت به میزان چهل هزار میلیارد )مسکن مهر  واحدهای مسکونی در بافت
 شود.شورای پول و اعدبار تعیین مینماید.نرخ سود تسهیالت توسو 



 

 قسمت اول( -264)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

سازمان و مران شهرهای جدید از طریق شرکت مادرتخصصی ع)وزات راه و شهرسازی 

( ریدال از  15.000.000.000.000ز است تا سقف پانزده هزار میلیارد )ام ( ملی زمین و مسکن

الدذکر را بده قیمدت    فدوق  ایهد شدرکت ک مدعلق به المامحل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و 

ردش خزانده  کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشرو  به حفظ کاربری و بدا سداز و کدار گد    

 های فوق کند.صرف اجرای طرح

 (2تفريغ جزء )

حکدم   یجهت اجدرا  شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدیدها  براساس بررسی

بدا   و حفظ کداربری و  یکارشناس متیق او امالک ب یاز محل تهاتر اراضرا منابع الزم   این جزء

 : است (1ماره )شبه شرح جدول نموده  عملکرد آن  نیمأت کار گردش خزانهوساز

 ()مبالغ به میلیون ریال  (1جدول شماره )

 نام استانرديف
 شرکت عمران 

 شهر جديد
 نوع اموال

 قیمت 

 کارشناسي

 وجه نقد

 * دريافتي

 مبلغ واريزی

 به خزانه 

شرقیآذربای انزمین سهند  

اصفهان 2

  زمین بهارسدان
  زمینم لسی

  زمینفوالد شهر
 ساخدمان

3تهرانپردیا 
  زمین
 ساخدمان

  زمینپرند

رضویخراسان
 640640 زمین بینالود

  زمینارگلبه
 ساخدمان

خوزسدانزمین رامین  
  زمینشیرین شهر

فارس114.083 زمین صدرا 

مرکزیامیرکبیر 
  زمین
 ساخدمان

جمع
2.455.4562.455.456 8.014.778 زمین

 ساختمان
  زمین و ساختمانجمع کل

باشد که در تفاوت بین وجه نقد دریافدی و قیمت کارشناسی ناشی از واگذاری امالک و اراضی به صورت تهاتر با بدهی اشخاص می* 
 اند. دفاتر شرکت اعمال حساب شده

 

به دو صورت نقد و اقسا  ان ام شده که مبلغ  امالک و اراضیفروش   ذکر است انیشا



 

 قسمت اول( -265)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 شد.  خواهد زیبه حساب خزانه وار  و مبلغ اقسا  پا از وصول زیبه خزانه وار ناییع ینقد

را ایدن جدزء   حکم  یاجرا را برایو مسکن منابع الزم  نیزم یسازمان ملذکر است  ه الزم ب

 و از آن محل پرداخت نموده است.  نیمأسازوکار گردش خزانه تبا ی محل منابع داخل از

بابت  مین شدهأمنابع ت و مسکن نیزم یو سازمان مل دیجد یعمران شهرها یشرکت مادرتخصص

به شرح   مسکن مهر ییربنایو ز ییخدمات روبنا نیمأ  تیساز  محوطهیسازآماده اتیعمل یاجرا

 :اندنمودهصرف م (2شماره )جدول 

 ) مبالغ به میلیون ریال (     (2ل شماره )جدو

 نام استان رديف
 عنوان

  دستگاه اجرايي 

 هایمبلغ پرداختي به طرح نحوه تأمین مالي
 ملي سازمان  عمران شهر جديد هایشرکت

 زمین و مسکن
 مسکن مهر جمع

 بازآفريني 
 شهری

 احیای 
 بافتهای فرسوده

 واحدهای مسکن
 اجتماعي و حمايتي 

 جمع
 جمع **تهاتر  * منابع داخلي

شرقیآذربای ان 
    0   000 شرکت عمران شهر جدید سهند
000۷۳,۴۸۹ ۷3,4۸9۷۳,۴۸۹000۷3,4۸9 شرقیآذربای اناداره کل راه و شهرسازی اسدان 

0 غربیآذربای اناسدان  اداره کل راه و شهرسازی غربیآذربای ان00۷۸,۲۱0 ۷۸,21۰ ۷۸,۲۱0 000۷۸,21۰ 
0 اردبیلاداره کل راه و شهرسازی اسدان  اردبیل00۱۴0,۲۷0 14۰,2۷۰ ۱۴0,۲۷0 00014۰,2۷۰ 

اصفهان 

    0  000 بهارسدانشرکت عمران شهر جدید 
0000 فوالدشهرران شهر جدید شرکت عم

    0  000 م لسیشرکت عمران شهر جدید 
 000۱۳۷,۶۲۴ 13۷,624 ۱۳۷,۶۲۴ 00013۷,624 اصفهان اداره کل راه و شهرسازی اسدان

0 البرز راه و شهرسازی اسدان اداره کل البرز00۶۳,۸۷۲ 63,۸۷2 ۶۳,۸۷۲ 00063,۸۷2 
ایالماداره کل راه و شهرسازی اسدان  ایالم000۱۵,۳۹0 1۵,39۰ ۱۵,۳۹0 0001۵,39۰ 
بوشهر اداره کل راه و شهرسازی اسدان  بوشهر000۶۴,۷۴۱ 64,۷41 ۶۴,۷۴۱ 00064,۷41 
80 هشدگردشهر جدید شرکت عمران  البرز۶۳.۸۷۲63.۸۷2۶۳.۸۷۲00063.۸۷2
9

 تهران

    0  000 پردیاشرکت عمران شهر جدید 
 پرندشرکت عمران شهر جدید 0000
 تهرانکل راه و شهرسازی اسدان اداره000۳۷,۱۹۷ 3۷,19۷۳۷,۱۹۷0003۷,19۷
چهارمحال و بخدیاریاداره کل راه و شهرسازی اسدان  چهارمحال و بخدیاری000۳۵,۱۶۵ 3۵,16۵ ۳۵,۱۶۵ 0003۵,16۵ 
جنوبیخراساناداره کل راه و شهرسازی اسدان  جنوبیخراسان000۲۲,۵۳۸ 22,۵3۸ ۲۲,۵۳۸ 00022,۵3۸ 

رضویخراسان 

    0  000 گلبهارشرکت عمران شهر جدید 
0000 بینالودشرکت عمران شهر جدید 

000۱۸,0۲۴ 1۸,۰24۱۸,0۲۴0001۸,۰24رضویخراساناداره کل راه و شهرسازی اسدان 
شمالیخراساناداره کل راه و شهرسازی اسدان  شمالیخراسان000 ۶,۱0۱ 6,1۰1 ۶,۱0۱ 0006,1۰1 

خوزسدان 

    0  000 شیرین شهرشرکت عمران شهر جدید 
00000 رامینشرکت عمران شهر جدید 

000۱۸۷,۲۸0 1۸۷,2۸۰۱۸۷,۲۸00001۸۷,2۸۰ خوزسدان اداره کل راه و شهرسازی اسدان
140 زن ان اداره کل راه و شهرسازی اسدان زن ان00۳۹,۸۶۵ 39,۸6۵۳۹,۸۶۵00039,۸6۵
15سمناناداره کل راه و شهرسازی اسدان  سمنان000۳۴,۵۱۵34,۵1۵۳۴,۵۱۵00034,۵1۵
16سیسدان و بلوچسداناداره کل راه و شهرسازی اسدان  سیسدان و بلوچسدان000۵۸,۳۸۴ ۵۸,3۸4۵۸,۳۸۴000۵۸,3۸4



 

 قسمت اول( -266)
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 ) مبالغ به میلیون ریال (     (2ل شماره )جدو

 نام استان رديف
 عنوان

  دستگاه اجرايي 

 هایمبلغ پرداختي به طرح نحوه تأمین مالي
 ملي سازمان  عمران شهر جديد هایشرکت

 زمین و مسکن
 مسکن مهر جمع

 بازآفريني 
 شهری

 احیای 
 بافتهای فرسوده

 واحدهای مسکن
 اجتماعي و حمايتي 

 جمع
 جمع **تهاتر  * منابع داخلي

17فارس 
 ۹۷.0۸۳ 0   000 صدراشرکت عمران شهر جدید 

000۲۳۴,۸۸۲ 234,۸۸2۲۳۴,۸۸۲000234,۸۸2فارساداره کل راه و شهرسازی اسدان 
18قزویناداره کل راه و شهرسازی اسدان  قزوین000۶,۷0۱ 6,۷۰1۶,۷0۱0006,۷۰1
19قماداره کل راه و شهرسازی اسدان  قم000۵۴,۸۹۵ ۵4,۸9۵۵۴,۸۹۵000۵4,۸9۵
20کردسداناداره کل راه و شهرسازی اسدان  کردسدان000۱۲۶,۲۸۱ 126,2۸1۱۲۶,۲۸۱000126,2۸1
21کرماناداره کل راه و شهرسازی اسدان  کرمان000۷۱,۷۸0 ۷1,۷۸۰۷۱,۷۸0000۷1,۷۸۰
22کرمانشاهاداره کل راه و شهرسازی اسدان  کرمانشاه000۱۳۱,۸۱۹ 131,۸19۱۳۱,۸۱۹000131,۸19
23کهگیلویه و بویراحمدهرسازی اسدان اداره کل راه و ش کهگیلویه و بویراحمد000۴۴,۸۵۵ 44,۸۵۵۴۴,۸۵۵00044,۸۵۵
24گلسداناداره کل راه و شهرسازی اسدان  گلسدان000۱۳,00۹ 13,۰۰9۱۳,00۹00013,۰۰9
25گیالناداره کل راه و شهرسازی اسدان  گیالن000۷۴,۲۳۲ ۷4,232۷۴,۲۳۲000۷4,232
26لرسداناداره کل راه و شهرسازی اسدان  لرسدان000۲۴,۴۴۱ 24,441۲۴,۴۴۱00024,441
27مازندراناداره کل راه و شهرسازی اسدان  مازندران000۳۸,۲۱۳ 3۸,213۳۸,۲۱۳0003۸,213

28مرکزی 
00 000 امیرکبیرشرکت عمران شهر جدید 

000۲,۷۱۷ 2,۷1۷۲,۷۱۷0002,۷1۷مرکزی اره کل راه و شهرسازی اسدان اد
29هرمزگان  اداره کل راه و شهرسازی اسدان هرمزگان 000۱۴۸,0۸۶ 14۸,۰۸6۱۴۸,0۸۶00014۸,۰۸6
30همداناداره کل راه و شهرسازی اسدان  همدان000۲۲,۴۷۳ 22,4۷3۲۲,۴۷۳00022,4۷3
31یزداداره کل راه و شهرسازی اسدان  دیز000۴,۷۵0 4,۷۵۰۴,۷۵00004,۷۵۰

 ۸.11۰.۷4۷2.۰11.۷99 1۰.122.۵46 1۰.122.۵46 0 0 0 1۰.122.۵46 ۵.۵9۵.33۰ 2.515.417 جمع
   .باشد( می1وجه نقد موضوع جدول شماره )  ی* مبالغ درج شده در سدون منابع داخل

 واگذار شده است. مانکارانیمسکن مهر به پ یهاپروژه یامالک است که در اجرا  ن تهاتر** مبالغ درج شده در سدو
 

 یعمران شهرها یشرکت مادرتخصصسهم   بند این یینامه اجرانییآ *(3مطابق ماده )

و  نیزم یسازمان ملسهم و ( ریال 10.500.000.000.000مبلغ ده هزار و پانصد میلیارد ) دیجد

پدا از  شدده کده   ( ریال تعیدین 4.500.000.000.000زار و پانصد میلیارد )مبلغ چهار همسکن 

                                                                        
 کل کشور: 1398( قانون بودجه سال 8نامه اجرايي بند )ب( تبصره )آيین* 

( ریال و سدهم سدازمان   10.500.000.000.000( قانون سهم شرکت به میزان ده هزار و پانصد میلیارد )2در اجرای بند )(: 3ماده )

گردد تا از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و امالک مدعلق ( ریال تعیین می4.500.000.000.000به میزان چهار هزارو پانصد میلیارد )
به خود با اولویت فروش از طریق مزایده یا به قیمت کارشناسی روز تأمین و با رعایت سازوکار خزانه بده حسداب شدرکت و سدازمان ندزد      

سدازی   مدورد عمدل یدا ابالغدی وزارت  صدرف عملیدات آمداده        هدای رالعملداری کل کشور واریز و منابع حاصل را با رعایت دسدوخزانه
 سازی تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن مهر نماید.  محوطه

شدرکت  صرف عملیدات موضدوع حکدم ایدن بندد نمایندد؛         های مورد عملرعایت دسدورالعمل

هفدصد و بیسدت  میلیارد و  یکصد و دهمبلغ هشت هزار و  دیجد یعمران شهرها یمادرتخصص

مبلغ دو هزار و یدازده  و مسکن  نیزم یمان ملو ساز( ریال 8.110.729.000.000میلیون ) و نه

. عدم اند( ریال بابت مسکن مهر مصرف نموده2.011.800.000.000میلیون ) هشدصدمیلیارد و 

مبن  عد  رعايیت مفیاد    های موصدوف  شده توسو شرکتمصرف اعدبارات معادل سهم تعیین

  است. حکم مربوط



 

 قسمت اول( -267)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

هدای مشدمول در شدرکت عمدران     ژهها و پدرو نحوه مصرف اعدبارات این جزء در طرح

 :است( 3به شرح جدول شماره )شهرهای جدید 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )

 شرکت عمران رديف
 جمع مبلغ هاعنوان طرح شهر جديد 

  واحد ویالیی مسکن مهر شهر امیرکبیر 1131محوطه سازی پروژه امیرکبیر 1
2بهارسدانسازه پوش( واحدی مسکن مهر 160خت پروژه سا(  

 واحد مسکن مهر )آمود(192پروژه انبوه سازی ساخت 

3بینالود

  مطالعات مکانیابی وطراحی شبکه پیوسده مسیردوچرخه


 چندمنظوره)مسکن مهر(ورزشیاجرای محوطه وتکمیل سوله

 )خانواده( احداث پارک منظریه
 احداث کدابخانه پارک )مسکن مهر(

 های مسکن مهراحداث مسیر دوچرخه  پیاده رو سازی   اجرای جداول و محوطه
 کالسه مسکن مهر 15ساخدمان آموزشی 

4پردیا5.489.219 5.489.219 آماده سازی  محوطه سازی  زیرساخت و روبنایی 
5دپرنتکمیل واحدهای مسکن مهر  
6رامینمحوطه معابر عمومی مسکن مهر  

7سهند

  ( 17و  2رادیان پی ) محوطه سازی غدیر 



 (4و3پارس پیدال)محوطه سازی مساکن مهر فاز 
 (3واحدی فاز 375صبا آرمه بدن ) محوطه سازی 
 (3واحدی فاز  336مرصاد غدیر ) محوطه سازی 

 (4فاز 5و  4آبادسازه چی چست)محوطه سازی غدیر 
 کاوش راه پی ارک تبریز ) نظارت بر مسکن مهر(

 (4عمران محور سهند ) محوطه سازی فاز 
 ( 4آسه تالش ) محوطه سازی مسکن مهر فاز 

 (16و15شور سبز)آسفالت محوطه مساکن مهر غدیر من
 ( 4فاز  5بهین پاالر ارک ) محوطه سازی غدیر 

8شیرین شهر

  11محله  3آماده سازی فاز 


 11تکمیل پکیج فاضالب محله 

 11اجرای انشعابات محله 
 11اجرای شبکه روشنایی محله 

 11محله  2آماده سازی فاز 
 3به  11آماده سازی بخشی از محله 

9صدراپروژه مسکن مهر بنا سازان رمضان  
 پروژه مسکن مهر وزارت دفاع

10فوالدشهرطرح مسکن مهر  

11گلبهار 

  17احداث مس د محله 



 )مدحرک( 19محله  احداث
 )انرژی( 15پارک محله 

 های مسکن مهرسازیمحوطه
 های مسکن مهرپیاده رو سازی اطراف پروژه

34هنرسدان محله 
  های مسکن مهرآسفالت محوطه

 های مسکن مهرسازیمحوطه

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )

 شرکت عمران رديف
 جمع مبلغ هاعنوان طرح شهر جديد 

م لسی

  ازیتسطیح و زیر س



 محوطه سازی
 آبرسانی

 شبکه روشنائی
 فضای سبز

 مراکز مذهبی
 مراکز آموزشی

هشدگردخدمات روبنایی و زیربنایی تأمینسازی  آماده سازی  محوطه  
8.110.7478.110.747 جمع

 

مین أتد  یو مسکن جهت اجدرا  نیزم یسازمان ملمربو  به رف اعملکرد مصهمچنین 

هدای  نامه احداث خدمات روبنایی در پروژه  مطابق شیوهمسکن مهر ییربنایو ز ییروبناخدمات 

 :است( 4به شرح جدول شماره )  26/6/1391مسکن مهر مورخ 

(4جدول شماره )
 

(مبالغ به میلیون ریال)

 نام استانرديف
 خدمات روبنايي مسکن مهرکمک به احداث 

 سازیکمک به آماده
 اراضي مسکن مهر 

 جمع 
 کالنتری مدارس

 ساير)کتابخانه,
 درمانگاه و ...( 

 شرقیآذربای ان 
غربیآذربای ان 
اردبیل 
اصفهان 
البرز 
ایالم 
بوشهر 
تهران 
چهارمحال و بخدیاری 
رضویخراسان 
وبیجنخراسان 
شمالیخراسان 
خوزسدان 
زن ان 

سمنان 
 شرق سمنان



 

 قسمت اول( -268)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

(4جدول شماره )
 

(مبالغ به میلیون ریال)

 نام استانرديف
 خدمات روبنايي مسکن مهرکمک به احداث 

 سازیکمک به آماده
 اراضي مسکن مهر 

 جمع 
 کالنتری مدارس

 ساير)کتابخانه,
 درمانگاه و ...( 

سیسدان و بلوچسدان 
 شهرایران

فارس 
 الرسدان

قزوین 
قم 
کردسدان 

کرمان 
 جنوب کرمان

کرمانشاه 
کهگیلویه و بویراحمد 
گلسدان 
گیالن 
لرسدان 
مازندران 
مرکزی 
هرمزگان 
همدان 
یزد 

69.99969.7671.607.0792.011.799 264.954 جمع
 

و  دید جد هدای شرکت عمران شدهر نامه اجرایی  عملکرد ( آیین3ماده ) (3در اجرای تبصره )

 ( است:5شماره )رح جدول به شسازمان ملی زمین و مسکن  

 

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 8بند )ب( تبصره ) نامه اجراييآيین

 ( 3ماده )* 
های زیربنایی آب  زمنابع حاصل از اجرای این ماده را برای تکمیل پروژه( ا35%وزارت مکلف است سی و پنج درصد ) :(3تبصره )

 برق و فاضالب مسکن مهر به وزارت نیرو اخدصاص دهد. 

 (میلیون ریال )مبالغ به  (5جدول شماره )

 شرکت عمران
 سازمان  /ديشهر جد 

 منابع
 قابل اختصاص 

 منابع 35%
 قابل اختصاص 

 منابع 
 يافته اختصاص

 به وزارت نیرو 

 منابع مصرف شده
 بابت پروژه های زيربنايي

 جمع * فاضالب برق آب
 پرند

10.500.000  

  0 0  
 0 0 0 0 0 شهر نیریش

 0 0 0 0 0 گلبهار
 0 0 0 0 0 هشدگرد
   29.0000 0 0  10.500.000 جمع

00057 858017.858 40 00057,858 575 1 000 500 4 ملی زمین و مسکن
   17.858 40,000  5.250.000 15.000.000 جمع کل

 

  آبهای پا از ارایه صورت وضعیت توسو شرکتشده مطابق جدول فوق  مبالغ مصرف

)آب  فاضالب و برق( اسدانی تابعه وزارت نیرو بدا تأییدد شدرکت    ها برق اسدان عیفاضالب و توز

یدت سدقف   باشدد؛ عددم رعا  ها میمربو  یا اداره کل راه و شهرسازی اسدان دیجد عمران شهر

  است. حکم مربوطمبن  عد  رعايت مفاد  تبصره موصوف و سازوکار آن

حداث خدو  ا یهانهیهز نیمأتبابت   یینامه اجرا نیی( آ3ماده ) **(4تبصره )اجرای در همچنین 

هدا  توسو شرکت عمران شهر جدید و سازمان ملی زمین و مسکن در اسدانها  اندقال گاز تا محل پروژه

 ه گردیده است.پرداخت و هزین

 

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 8بند )ب( تبصره ) نامه اجراييآيین

 (3ماده )* *
 شود.ها توسو وزارت )واحدهای مرتبو آن( تأمین میوژههای احداث خو اندقال گاز تا محل پرهزینه :(4تبصره ) 
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 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

قددانون الحدداق برخددی مددواد بدده قددانون تنظددیم بخشددی از     *(68) در اجددرای مدداده

صددورت درخواسددت مالکددان اعیددانی واحدددهای مسددکن مهددر    در( 2) مقددررات مددالی دولددت

شرکت مادرتخصصی عمدران شدهرهای جدیدد و سدازمان ملدی زمدین و مسدکن مکلدف بده          

باشددند. منددابع ود و ندده سدداله مدعلددق بدده خددود مددیای نددهددای اجددارهقطعددی زمددین واگددذاری

داری کدل کشدور  صدرف اجدرای     هدا ندزد خزانده   حاصله پا از واریز به حسداب ایدن شدرکت   

 های فوق خواهد شد.طرح

                                                                        
 :( 2دولت ) ياز مقررات مال يبخش میمواد به قانون تنظ يقانون الحاق برخ* 

 یقطع ینسبت به واگذار یانیدر صورت درخواست مالکان اع شودیاجازه داده م یبه وزارت راه و شهرساز :(68ماده )

 زید روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانده وار  یکارشناس متیروژه مسکن مهر به قنود و نه ساله پ یااجاره یهانیزم
و  ییربندا یز سدات ی)تأس رسداخت یز یطرحهدا  یاجدرا  یراب یبودجه سنوات قی( درآمد حاصله از طر%100درصد ) . صددینما
 .رسدیبه مصرف م دیجد یشهرها ایها و همان م موعه تی( مسکن مهر با اولوییروبنا

 (3جزء ) تفريغ

 یقانون الحداق برخد  ( 68در اجرای ماده ) دیجد یعمران شهرها یتخصصشرکت مادر

واگذاری عرصه »پیشنهادی  دسدوالعمل  (2دولت ) یالاز مقررات م یبخش میمواد به قانون تنظ

تهیه و بده وزارت راه و شهرسدازی    6/12/1397را در تاری   «ساله 99واحدهای مسکونی مهر 

  .ده استشتوسو وزارتخانه مذکور  ابالغ  19/4/1398ر تاری  د  پا از تأیید کهارسال نموده 

حاقیه دسدورالعمل واگذاری قطعدی  شایان ذکر است  دسدورالعمل مذکور تحت عنوان ال

بدوده   20/3/1393ای( بده مدقاضدیان  مصدوب    ساله )اجداره  99عرصه واحدهای مسکونی مهر 

 است.

حسب درخواست  دیعمران شهر جد هایشرکتای های اجارهعملکرد واگذاری زمین

 ( است:1به شرح جدول شماره )مدقاضیان  

 ل()مبالغ به میلیون ریا     (1جدول شماره )

 نام استان رديف
 شماره

 عنوان دستگاه اجرايي بندیطبقه
 تعداد 
 مالکان 
 متقاضي

 مبلغ کارشناسي
 مبلغ 

 وصولي 

 مبلغ واريزی
 به حساب  

 خزانه 
 882 19 882 19 013 31 135 شرکت سهامی عمران شهر جدید امیرکبیر 285150 مرکزی 1
 751 26 751 26 609 33 533 دید سهندشرکت سهامی عمران شهر ج 285190 آذربای ان شرقی 2
 016 1 016 1 159 10 314 شرکت سهامی عمران شهر جدید شیرین شهر 294520 خوزسدان 3
 577 75 577 75 561 191 055 1 شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا 285210 فارس 4

 خراسان رضوی 5
 352 24 352 24 38.758 760 شرکت سهامی عمران شهر جدید بینالود 285220
 931 3 931 3 442 11 81 شرکت سهامی عمران شهر جدید گلبهار 285180

 081 9 081 9 588 40 782 شرکت سهامی عمران شهر جدید م لسی 285400 اصفهان 6
 190 190 443 5 شرکت سهامی عمران شهر جدید علوی 285170 هرمزگان 7
 696 1 696 1 520 2 34 ر جدید رامشارشرکت سهامی عمران شه 285250 سیسدان وبلوچسدان 8
 87 87 87 3 شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی شهر 285160 بوشهر 9

 تهران 10
 710 34 710 34 743 35 183 شرکت سهامی عمران شهر جدید اندیشه 285140
 423 802 2 423 802 2 959 777 4 405 17 شرکت سهامی عمران شهر جدید پردیا 285130
 739 246 739 246 047 326 970 2 شرکت سهامی عمران شهر جدید پرند 285120

 128 147 128 147 253 294 350 2 شرکت سهامی عمران شهر جدید هشدگرد 285110 البرز 11
 3,393,563 3,393,563 5.794.182 26,610 جمع



 

 قسمت اول( -270)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

به علدت  « یمبلغ وصول»با « کارشناسیمبلغ »های مغایرت بین سدون  الزم به ذکر است

 باشد. می یفروش اقساط

هدا  دریافدی را پا از واریز به حساب این شرکت عمران شهرهای جدید منابع هایشرکت

داری کل کشور  در اجرای حکدم ایدن بندد صدرف تکمیدل واحددهای مسدکن مهدر         نزد خزانه

  ( است:2عملکرد آن به شرح جدول شماره ) اند نموده

 میلیون ریال()مبالغ به     (2جدول شماره )

 استان رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 مبلغ دريافتي  اجرايي عنوان دستگاه 

 مبلغ پرداختي به طرح های

 مسکن مهر
 بازآفريني

 شهری 

 احیای
 بافتهای 
 فرسوده 

 احداث مسکن
 اجتماعي  

 و حمايتي
 جمع

 19,882 0 0 0 882 19 882 19 شرکت سهامی عمران شهر جدید امیرکبیر 285150 مرکزی 1
 26,751 0 0 0 751 26 751 26 شرکت سهامی عمران شهر جدید سهند 285190 شرقیآذربای ان 2
 1,016 0 0 0 016 1 016 1 شرکت سهامی عمران شهر جدید شیرین شهر 294520 خوزسدان 3
 75,577 0 0 0 577 75 577 75 شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا 285210 فارس 4
 24,352 0 0 0 352 24 352 24 شرکت سهامی عمران شهر جدید بینالود 285220 ضویرخراسان 5
 3,931 0 0 0 931 3 931 3 شرکت سهامی عمران شهر جدید گلبهار 285180 رضویخراسان 6
 9,081 0 0 0 081 9 081 9 شرکت سهامی عمران شهر جدید م لسی 285400 اصفهان 7
 190 0 0 0 190 190 ان شهر جدید علویشرکت سهامی عمر 285170 هرمزگان 8
 1,696 0 0 0 696 1 696 1 شرکت سهامی عمران شهر جدید رامشار 285250 سیسدان و بلوچسدان 9
 87 0 0 0 87 87 شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی شهر 285160 بوشهر 10
 34,710 0 0 0 710 34 710 34 شرکت سهامی عمران شهر جدید اندیشه 285140 تهران 11
 2,802,423 0 0 0 423 802 2 423 802 2 شرکت سهامی عمران شهر جدید پردیا 285130 تهران 12
 246,739 0 0 0 739 246 739 246 شرکت سهامی عمران شهر جدید پرند 285120 تهران 13
 147,128 0 0 0 128 147 128 147 شرکت سهامی عمران شهر جدید هشدگرد 285110 البرز 14

 3,393,563 0 0 0 3,393,563 3,393,563 جمع

 

 سازمان ملدی زمدین و مسدکن    نامه اجرایی این بند ( آیین4( ماده )1تبصره )در اجرای 

ییدد بده وزارت راه و شهرسدازی ارسدال نمدوده اسدت.       أتدسدورالعمل مربو  را تهیده و جهدت   

نهادی سدازمان را  العمل پیشد رگرفده  وزیر راه و شهرسازی دسددو های صورترغم پیگیریعلی

 است.  اي  بندحکم مفاد مبن  عد  رعايت یید و ابالغ ننموده که أت

 



 

 قسمت اول( -271)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

های مدعلق به شدرکت مادرتخصصدی عمدران    وزارت راه و شهرسازی م از است زمین

شددهرهای جدیددد و سددازمان ملددی زمددین و مسددکن را تددا سددقف سددی هددزار میلیددارد         

های تأمین مدالی  های عامل و صندوقایی با بانکریال طی قرارداده( 30.000.000.000.000)

های جامع  تفصدیلی و  در رهن آنان قرار داده و مدناسب با آن تسهیالت الزم برای اجرای طرح

ها کند. از محل فروش عرصه و اعیان سازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرحآماده

های عامل تسویه کند ش خزانه  با بانکشده با رعایت قوانین و مقررات و گردهای تکمیلطرح

 های صدرالذکر این بند اخدصاص دهد.و باقیمانده را به اجرای طرح

نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکداری وزارت امدور   آیین

 یهاقدصادی و دارایی  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ته

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میمی

 

 (4تفريغ جزء )

هدای تدأمین   های عامل و صدندوق قراردادی با بانک 1398ها  در سال براساس بررسی

 لذا اي  جز  فا د عملکرد است. مالی منعقد نشده و تسهیالتی پرداخت نگردیده  



 

 قسمت اول( -272)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج( 

 (1جزء )

ی بددرای درآمدددهای حاصددل از صددادرات هددای مالیدداتهرگوندده نددرخ صددفر و معافیددت

کدداال و خدددمات از جملدده کاالهددای غیرنفدددی  محصددوالت بخدد  کشدداورزی و موادخددام و   

قدانون مالیدات بدر ارزش افدزوده       *(13) همچنین اسددرداد مالیدات و عدوارض موضدوع مداده     

در مددواردی کدده ارز حاصددل از صددادرات طبددق مقددررات اعالمددی بانددک مرکددزی بدده چرخدده  

قابددل اعمددال  1398و  1397هددای ور برگردانددده نشددود  بددرای عملکددرد سددالاقدصددادی کشدد

 **(34) نخواهددد بددود. مدددت زمددان اسدددرداد مالیددات و عددوارض ارزش افددزوده موضددوع مدداده

پددذیر و ارتقددای نظددام مدالی کشددور از طددرف سددازمان امددور  قدانون رفددع موانددع تولیددد رقابدت  

ه اقدصددادی کشددور مطددابق مقددررات  تدداری  ورود ارز بدده چرخدد مدداه ازمالیدداتی کشددور یددک

 باشد.یادشده می

                                                                        
 :قانون مالیات بر ارزش افزوده* 

صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسدمی  مشدمول مالیدات موضدوع ایدن      : (13)ماده 
باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسدو گمدر  )در مدورد کداال( و اسدناد و      قانون نمی

 ردد.گمدارک م بده  مسدرد می

  پذير و ارتقای نظام مالي کشور:قانون رفع موانع تولید رقابت** 
سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است مالیات برارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کاالهدایی کده    :(34ماده )

ارایه بدر  خروجدی صدادره    ماه پا از ه اسناد و مدارک م بده حداک ر تا مدت یکئاز مبادی خروجی رسمی صادرشده با ارا
 های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسدرد نماید.توسو گمرک جمهوری اسالمی ایران از محل وصولی

 تفريغ بند )ج( 

 (1جزء )تفريغ 

 11/6/1398مدورخ  دسدورالعمل  جزءاین حکم جهت اجرای سازمان امور مالیاتی کشور 

مدذکور   ( دسددورالعمل  4. مطدابق بندد )  ه استها ابالغ نمودرا به ادارات کل امور مالیاتی اسدان

 مالیداتی  هدای افدزوده دوره به پرونده مالیدات بدر ارزش   رسیدگی هنگام ادارات کل امور مالیاتی

و 1397های سال های مالیاتیدوره رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و اسدرداد نشده مربو  به

 صدادرات بده   از عدم برگشت ارز حاصل تعهد ارزی و رفع صورت عدم در صادرکنندگان 1398

آن بخ   جمهوری اسالمی ایران  المی بانک مرکزیکشور مطابق مقررات اع اقدصادی چرخه

بده خدارج از کشدور     از مالیات و عوارض ارزش افزودة پرداخدی بابت صادرات کاالها و خددمات 

پذیرش به عنوان اعدبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابدل  مزبور  قابل مالیاتی هایمربو  به دوره

 نخواهد بود.  اسدرداد و تهاتر

  جمهوری اسالمی ایدران  مقررات اعالمی توسو بانک مرکزی  مطابق ستاشایان ذکر 

حداک ر چهارماه از تاری  پروانده   1398حداک ر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال 

از تداری   ه مایک ظرف مدت اندداشدهفرصت امور مالیاتی  کل ادارات .باشدصادراتی می (کوتاژ)

یان از ندرخ صدفر   ؤدمندی منسبت به بهره  در سامانه مربو  مذکور اعالم فهرست توسو بانک

اسددرداد مالیدات و عدوارض ارزش    و یدا   های مسدقیم( قانون مالیات141) مالیاتی موضوع ماده



 

 قسمت اول( -273)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 .اقدام نمایند  در صورت درخواست اسدرداد از سوی مودی افزوده

ای زیدر  در سدایر   هد ادارات کدل مالیداتی اسددان   به اسدد نای    هابررسیدر محدوده 

( قدانون  34اسدرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع مداده ) ها مهلت زمانی جهت اسدان

 رعایت شده است.  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رفع موانع و تولید رقابت

رضوی  هرمزگان  یزد  بوشدهر و اردبیدل   های مازندران  خوزسدان  خراساندر اسدان

ع حکم این جزء جهت اسدرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده رعایت نشده مهلت زمانی موضو

 است. جز مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  که 

عملکرد  جمهوری اسالمی ایران  اعالم بانک مرکزی براساسشایان ذکر است  

 است: زیربازگشت ارز حاصل از صادرات به شرح جدول 

 سال 

 عملکرد

 هايي که تعداد شرکت

 اندداشته صادرات

 هايي که ارز به چرخه تعداد شرکت

 انداقتصاد کشور برگردانده

 هايي که ارز به تعداد شرکت

 اندچرخه اقتصاد کشور برنگردانده

 تاريخ ارائه گزارش عملکرد

 برگشت ارز حاصل از صادرات 

1397 12.827 3.909 8.918 30/10/98 

1398 15.568 * 4.742 ** 14.434  29/12/98 
 اند.صادرات داشده 1398هایی که صرفأ در سال شرکت *

اند و در اجرای حکم این بند و قوانین مقررات مربو  اقدام به بازگرداندن صادرات داشده 1398و  1397های های که در سالشرکت** 
 ربو میسر نبوده است.اند لذا امکان تفکیک آن توسو مراجع ذیارز خود نموده

 



 

 قسمت اول( -274)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 2جزء )

 ندان یصادرکنندگان منو  به حصول اطم یبرا یو مشوق صادرات زهیت هرگونه جاپرداخ

از برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقدصاد کشدور براسداس دسددورالعمل    

 .باشدیم رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز

 (  2تفريغ جزء )

شدت ارز حاصدل از   بسدده سیاسددی نحدوه برگ   »بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایدران  

را تهیه و در « صادرکنندگان 1397و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال  1398صادرات در سال 

 ابالغ نموده است.   های عاملبه وزارت صنعت  معدن و ت ارت و بانک 31/2/1398تاری  

کنندگان شدامل جدایزه صدادراتی و    های صادراتی برای صادرها  مشوقبررسی براساس

های تولیدی کاالهای صادراتی بوده که پرداخت مالیاتی و اسدرداد مالیات نهاده خ صفراعمال نر

از برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه  نانیحصول اطمو اعمال آن منو  به 

 بوده است.  اقدصاد کشور

 6/7/1398نامه مورخ و  11/6/1398العمل مورخ زمان امور مالیاتی کشور طی دسدورسا

موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کداال  لزوم تسریع و تسهیل در اسدرداد به

و خدمات با رعایت کلیه مقررات از جمله برگشت ارز حاصل از صدادرات بده چرخده اقدصدادی     

کیدد قدرار   ر اساس مقررات اعالمی بانک مرکدزی را مدورد تأ  ب 1398و  1397کشور در سنوات 

 داده است. 

حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقدصاد ت حصول اطمینان از برگشت ارز جه

ابزار اسدعالم برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه اطالعات مؤدیدان مالیداتی ای داد      کشور

مدورخ  نامده  طدی   فراهم گردیده کده موضدوع  شده و امکان دسدرسی کاربران نیز به اطالعات 



 

 قسمت اول( -275)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

بده ادارات    دگی و اسدرداد سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجدرا مدیرکل دفدر رسی 5/9/1398

ها ابالغ گردیده و در نامه مذکور  ضمن تأکید بر خدودداری ادارات کدل   کل امور مالیاتی اسدان

امور مالیاتی از اسدعالم وضعیت رفع تعهد ارزی مؤدیدان از باندک مرکدزی جمهدوری اسدالمی      

های مالیات بر عملکرد و مالیدات بدر   رسیدگی به پرونده  شده ایران  از مأموران مالیاتی خواسده

صرفای براساس اطالعات موجود در سامانه   صادرکنندگان 1398و  1397های ارزش افزوده سال

 مزبور صورت پذیرد.

ها  ادارات کل امور مالیاتی در رسدیدگی بده پروندده مالیداتی صدادر      در محدوده بررسی

حاصل از صدادرات کداال و خددمات بده     برگشت ارز   سامانه مذکورکنندگان  ضمن اسدعالم از 

و اعطای مشوق معافیت مالیاتی را منو  به تحقق برگشت  کندرل نمودهرا  چرخه اقدصاد کشور

 شده است. حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقدصاد کشورارز 

عندوان   بدا  750038فرقه کل کشور  ردیف مد 1398( قانون بودجه سال 2-7جدول شماره )در 

های صادرات غیرنفددی و غیرپدروشدیمی  یارانده سدود تسدهیالت      ها و زیرساختاعدبار مشوق»

 ی و افدزای  سدرمایه صدندوق توسدعه صدادرات       واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صدادرات 

 افدزای   درصدد  واحدد محل یدک افزای  از  ریال از( 10.000.000.000.000ده هزار میلیارد )

در قالدب اعدبدارات   ( ریدال  4.000.000.000.000به مبلغ چهدار هدزار میلیدارد )    «واردات تعرفه

شددده کدده سددازمان برنامدده و بودجدده کشددور مبلددغ چهارصددد میلیددارد   یبینددپددی ای هزیندده

و مبلغ سه هزار و از امکانات کشور انون اسدفاده مدوازن ( ریال به اسدناد ق400.000.000.000)

( بند 2)به اسدناد جزء  الیر( 3.579.060.000.000و نه میلیارد و شصت میلیون )پانصد و هفداد 

از   (2) برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقدررات مدالی دولدت    قانون الحاق (28)ماده  ) (

ردیف مذکور کسر و مابقی را به سازمان توسعه ت ارت ابالغ نموده که عملکرد مدالی آن   اعدبار

 ر است: به شرح جدول زی

 )مبالغ به میلیون ریال(

 شماره

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار دستگاه نعنوا

 دريافتي از محل

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 20.940 20.940 20.940 20.940 سازمان توسعه ت ارت 147100

 

قطعدی   را در اجرای دادنامه دریافدیسازمان توسعه ت ارت ایران مبلغ شایان ذکر است  

بده شدرکت ایدران شدرق نیشدابور        ( دیوان عدالت اداری3صادره از شعبه ) 22/2/1398مورخ 

 پرداخت نموده است. 



 

 قسمت اول( -276)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

و اصالحات  17/2/1387مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 شود.تمدید می 1398بعدی آن در سال 

 تفريغ بند )د(

تمدیدد   1398ات بر ارزش افزوده و اصالحات بعددی آن در سدال   اجرای آزمایشی قانون مالی

 شده است.  

 



 

 قسمت اول( -277)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )ه(بند 
هدای مسددقیم بدا    قدانون مالیدات   *(100) در مددن تبصدره مداده   « ده برابدر »عبارت 

بدده عبددارت   1398و  1397هددای اصددالحات و الحاقددات بعدددی آن بددرای عملکددرد سددال   

 شود.اصالح می« سی برابر»

                                                                        
 (:21/12/1396و اصالحي  31/4/1394) الحاقي  1366های مستقیم مصوب قانون مالیات* 

هایی از آنان را که میزان فروش گروه تواند برخی از مشاغل یاسازمان امورمالیاتی کشور می(: 100)ماده تبصره 

باشد از ان ام بخشی از تکالیف از قبیل ( این قانون می84برابر معافیت موضوع ماده ) دهکاال و خدمات ساالنه آنها حداک ر 
مقطوع صورت نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به

سال مالی به فعالیت اشدغال داشده باشد مالیات مدعلق نسبت به د. در مواردی که مؤدی کمدر از یکتعیین و وصول نمای
شده در موعد مقرر های مالیاتی تسلیمحکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه شود.مدت اشدغال محاسبه و وصول می

 نخواهد بود.    

 )ه( تفريغ بند 

از  کدل کشدور    1398ن امور مالیاتی کشور احکام مالیاتی قانون بودجده سدال   سازما

جهت اجرا به ادارات کل امدور مالیداتی    26/1/1398بند را طی بخشنامه مورخ  اینجمله حکم 

بدرای   8/3/1398همچنین سدازمان مدذکور طدی بخشدنامه مدورخ       ها ابالغ نموده است.اسدان

  تغییدر سدقف   1398بدرای عملکدرد سدال     11/5/1399و بخشنامه مورخ  1397عملکرد سال 

 ها ابالغ نموده است.موضوع این بند را به ادارات کل امور مالیاتی اسدان

رعایدت   1397 الایدن بندد بدرای عملکدرد سد     حکدم  هدا  مفداد   بررسدی  در محدوده

 است. شده

ئه ارا 1399در سال  1398با توجه به اینکه اظهارنامه عملکرد سال شایان ذکر است  

ساله فرصت یک  های مسدقیمقانون مالیات (156)و سازمان امور مالیاتی کشور به اسدناد ماده 

 1398در خصوص عملکرد سال لذا اظهارنظر  از تاری  ارائه اظهارنامه برای رسیدگی دارد 

  باشد.پذیر نمیامکان

 



 

 قسمت اول( -278)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

ز محل منابع داخلدی  ای و سازمان آب و برق خوزسدان م ازند اهای آب منطقهشرکت

شدده  بخشی و تعذیه مصدنوعی در قالدب وجدوه اداره   های تعادلخود و بخشی از اعدبارات طرح

های آب کشداورزی  های خرید و نصب کندورهای ح می و هوشمند چاهنسبت به تأمین هزینه

م از اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشدی کده توسدو دسددگاه اجرایدی مربوطده تعیدین        

هدا دریافدت کنندد. صدد درصدد      د  اصل و کارمزد این تسهیالت را از صاحبان ایدن چداه  شومی

های احیاء و تعدادل بخشدی مندابع آب زیرزمیندی در     ( اقسا  وصولی برای اجرای طرح100%)

 گیرد.ها و سازمان آب و برق خوزسدان قرار میای اسدانهای آب منطقهاخدیار شرکت

 

 تفريغ بند )و(

های شرکتای اسدان اصفهان  سایر به اسد نای شرکت آب منطقهها  بررسی براساس

 یهانهیهز نیتأم جهتبند  نیاز م وز اها و سازمان آب و برق خوزسدان ای اسدانآب منطقه

از محل منابع داخلی   م از یآب کشاورز یهاو هوشمند چاه یح م یو نصب کندورها دیخر

اي  بند فا د   لذا انداسدفاده ننموده و تغذیه مصنوعیهای تعادل بخشی خود و اعدبارات طرح

  گذار محقق نشده است.اهداف  انونو عملکرد بوده 

ای اسدان اصفهان از محل مندابع داخلدی شدرکت اقددام بده      شرکت سهامی آب منطقه

( دسدگاه کندور ح می و هوشمند به مبلغ یازده میلیارد و نهصد و 110خرید تعداد یکصد و ده )

انددازی آن  نسبت بده نصدب و راه   لیکن نموده  ( ریال11.957.000.000) میلیوناه و هفت پن 

 اقدامی صورت نگرفده است.

هدای یادشدده   اقسداطی نیدز توسدو شدرکت      با توجه به عدم اسدفاده از م وز این بند

 دریافت نشده است.



 

 قسمت اول( -279)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

 *(5) مداده  موضدوع  یاجراید  هایدسدگاه از یکی کارفرما که پیمانکاری معامالت در

 مالیدات  پرداخدت   هدر  بدا  زمانهم است موظف کارفرما است  کشوری خدمات مدیریت قانون

 ارزش بدر  مالیدات  کارفرمدا  که زمانی تا. کند پرداخت پیمانکار به را آن با مدناسب افزودهارزش

 از را آن مطالبده  حدق  کشدور  مالیداتی  امدور  سازمان باشد  نکرده پرداخت پیمانکار به را افزوده

 .داشت نخواهد وی از دیرکرد جریمه اخذ یا پیمانکار

 پرداخدت  اسدالمی  خزانده  اسدناد  صدورت به پیمانکار به کارفرما بدهی که مواردی در

 سدازمان  بده  عیندای  را اوراق ایدن  اسدت  موظدف  کارفرما پیمانکار  درخواست صورت در شودمی

 بدهی از را تحویلی اوراق اسمی مبلغ عادلم امورمالیاتی سازمان. دهد تحویل کشور امورمالیاتی

 کدل  داریخزانده . کندد می ارائه کشور کل داریخزانه به را مذکور اسناد و کسر پیمانکار مالیاتی

 منظدور  مالیدات  وصدولی  عنوانبه را تحویلی خزانه اسناد اسمی مبلغ معادل است موظف کشور

 .کند

                                                                        
 مات کشوری:* قانون مديريت خد

هدای  ها  مؤسسات دولدی  مؤسسات یا نهادهدای عمدومی غیردولددی  شدرکت    دسدگاه اجرایی کلیه وزارتخانه :(5ماده )
هایی که شمول قانون بر آنها مسدلزم ذکر و یا تصریح ندام اسدت از قبیدل شدرکت ملدی نفدت ایدران         و کلیه دسدگاه دیدول

 شوند.های دولدی  دسدگاه اجرایی نامیده میها و بیمهمرکزی  بانکسازمان گسدرش و نوسازی صنایع ایران  بانک 

 تفريغ بند )ز(

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجده کشدور    8/3/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

مدورخ   هدد  5659ت /29504نامه اجرایدی ایدن بندد را تصدویب نمدوده کده طدی شدماره         آیین

اجرایدی مربدو  در تداری     دسددورالعمل  همچندین  ابالغ گردیده است. جهت اجرا  12/3/1398

  مالیاتی ابالغ شده است.به ادارات کل امور   سازمان امور مالیاتی کشورتوسو  28/3/1398

خددمات   تیریقدانون مدد  ( 5های اجرایی موضوع مداده ) ها  دسدگاهدر محدوده بررسی

زمان بدا هدر پرداخدت مالیدات ارزش     (  هم1به اسد ناء موارد مندرج در جدول شماره ) یکشور

 اند:پرداخت نموده مانکاریبه پافزوده مدناسب با آن را 

 به میلیون ریال()مبالغ      (1جدول شماره )

 استان
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه

 مبلغ ناخالص 
 وضعیت صورت

 مبلغ مالیات 
 ارزش افزوده 

 پرداختقابل

 مبلغ مالیات
 ارزش افزوده 
 شدهپرداخت 

 85.362 6.115.478 67.949.760 شرکت نفت فالت قاره 292410 دسدگاه اجرایی مسدقر در مرکز

 0 123 13 811 145 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 124200 شرقیآذربای ان

 خوزسدان
 0 50 554 شهرداری اللی 402957
 0 064 5 268 56 شرکت حفاری ایران 220200

 اصفهان
 179 144 163.523 919 816 1 ای اصفهانشرکت برق منطقه 222500

 471 19 19.315 615 214 شرکت تولید نیروی برق 295530

 249,012 6.316.553 70,183,927 جمع

 

های اجرایی به شرح عدم پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ارزش افزوده توسو دسدگاه

 .حکم اي  بند است مفاد مبن  عد  رعايتالذکر  جدول فوق

سازمان امورمالیاتی از پیمانکارانی که مالیات ارزش افزوده به آنها پرداخت نشده  جریمه 



 

 قسمت اول( -280)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ست.دیرکرد مطالبه ننموده ا

(  سایر پیمانکارانی که 2ها  به اسد ناء موارد مندرج در جدول شماره )در محدوده بررسی

اند  درخواسدی جهت تحویل اسناد صورت اسناد خزانه اسالمی دریافت نمودهمطالبات خود را به

 اند:مذکور به سازمان امورمالیاتی نداشده

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )

 استان نام
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي 

 تعداد
 پیمانکار  

 متقاضي

 مبلغ مالیات
 ارزش افزوده 

 مبلغ اسناد خزانه 
 تحويلي بابت مالیات 

 افزودهارزش

 مبلغ وصولي 
 افزودهمالیات ارزش

 به صورت اسناد 
 39 39 39 1  یزیرو برنامه تیریسازمان مد 102569 چهارمحال و بخدیاری

 تهران

 19.389 19.389 19.389 12  یاداره کل دادگسدر 108174
 542 542 542 1  یاداره کل بازرس 108374
 1.961 1.961 1.961 4 امالک  اداره کل ثبت اسنادو 108574
 912 912 912 4 ستیطزیاداره کل حفاظت مح 140074

 22.843 22.843 22.843 22 جمع

 

ر مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسدالمی  سازمان امو  ذکر است شایان

 داری کدل کشور ارائه داده است. خزانده داری کلتحویلی را از بدهی پیمانکاران کسر و به خزانه

 عنوان وصولی مالیات منظور نموده است. کشور مبلغ اسمی اسناد خزانه اسالمی را به



 

 قسمت اول( -281)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ح( 

هدا   ا مکلفندد نسدبت بده نصدب عالیدم و نشدان      هوزارت راه و شهرسازی و شهرداری

 .نیاز معلوالن اقدام کنندی هشداردهنده در کلیه اماکن موردتابلوهای راهنمایی و تابلوها

 تفريغ بند )ح( 

های سراسدر کشدور بده اسدد ناء     وزارت راه و شهرسازی و شهرداری  هابررسی براساس

موضوع حکم این بند در کلیه امداکن مدورد   نسبت به ان ام تکالیف   موارد مندرج در جدول زیر

 اند.نیاز معلوالن اقدام نموده

مفاد حکم ایدن بندد ان دام    مندرج در های اجرایی مندرج در جدول زیر  تکالیف دسدگاه

 : مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است اند کهنداده

 اجرايي عنوان دستگاه نام استان رديف

 گیالن 1
  ار یسدنگر  لشدت نشداء  لولمدان  خشدکب       یبندرانزل اشهر یبندرک ه یاشرف آسدانه یهایشهردار

 .و لنگرود  انیسرا  ماسوله  ماکلوان  الهرضوانشهر  شفت  احمدسرگوراب  صومعه

 شرقیآذربای ان 2
ورزقدان  هشددرود و    انده  یسدراب  شبسددر  م   ماق یآذرشهر  اهر  بسدان آباد  چاراو یهایشهردار
 .هوراند

 زسدانخو 3

مشدراگه    ع ید رف زه یبسددان  هدو   ه ید دیباغملک  شادگان  حم ذه یا ال یشوش دان یهایشهردار
سوسدنگرد    داود ید م  یخنافره  کدوت عبدداهلل  زهدره  آغاجدار     ظه یابوحم م ینع دیس  کوتییالها

  قلعه خواجده  زان یقلعه تل  دهدز  جا دون یسرداران  بهبهان  ص ر یگگل مان یسلچمران  مس د
 و تشان دونیز ان آبژد

 فارس 4
شهر  جهرم  خرامه  صفاشهر  سعادت ضا یبوانات  ب د یآباده  ارسن ان  اسدهبان  اقل هاییشهردار

 ر ید ق روزآباد یفراشبند  فسا  ف راز یسروسدان  ش  یااردکان  کره آباد یحاج  یریخنج  داراب  مص
 زیریکازرون  کوار  گراش  نورآباد  مهر و ن

 کوهبنان و رودبار جنوب ه یارزوئ یهایشهردار کرمان 5

 هرمزگان 6

لنگده  لمدزان     بنددر  ن ییپدا  انید تاز  یتخت  قلعه قاض ن یگوهران  ف  یقشم  ابوموس یشهردار
 ک یریرودان  سد  در ید رو کداه  یب  یارتعلید ز  یآباد  سدرگز احمدد  یفارغان  حاج  یکوشکنار  دشد

و  ردفید و ل ریبندر جاسک  بندر خم رور یت  یسندرک  هشدبند کوهسدک  گروک  سوزا  درگهان 
 اسدان هرمزگان یو حمل ونقل جاده ا یاداره کل راهدار

 همدان 7

رزن  قدروه   ن یاسدآباد  بهار  کبودرآهن   الل  سرکان ینهاوند  تو ر یهمدان  مال یهایشهردار
 روزان ید اد  دمق  قهاوندد  جورقدان  ف  صالح آب ان یازندر ن یفامن انج یسامن  سرکان  مر ن یدرجز

 ل گد اسالمشدهر آق  ن یمهداجر  ن یزنگنه  آجد  ان یسو  جوکار  فرسفج  برزول  گ نیریگل تپه  ش
 یاو حمل و نقل جاده یو اداره کل راهدار کرفا

 دشتکوه یشهردار لرسدان 8
 دره و سیروانشهر  آبدانان  ایوان  بهای ایالم  سرابله  دهلران  درهشهرداری ایالم 9

 چهارمحال و بخدیاری 10
  یلردگدان  بدروجن  بلدداج    فده  یفرخشهر  سورشد ان  هفشد ان  اردل  مدال خل    یهایشهردار

 گندمان  جونقان  شلمزار  ناغان  چلگرد  بن و سامان



 

 قسمت اول( -282)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 اجرايي عنوان دستگاه نام استان رديف

 کهگیلویه و بویراحمد 11
 اسدوج  ی یهدا یشدهردار  راحمدد  یو بو هیلویاسدان کهگ یاو حمل و نقل جاده یاداره کل راهدار

 شدموک  یمدارگون  گدراب  د    یسد یقلعه رئ کک یدهدشت  دوگنبدان  باشت  چرام  سوق  لنده  ل
 ابیمادوان  پاتاوه  چیداب  سرفار

 ضرآباد  زارچ  هرات و مروستاشکذر  احمدآباد  عقدا  خ یاهیشهردار یزد 12

 بوشهر 13
شبانکاره  سعدآباد   ز یغادک  آباد  بنک  رآبپخ   چ  یاهرم  کاک ر یدلوار  د لم ید یهایشهردار
   یر ه یوحدت

 قم 14
 ه ید قم  دسد رد  قنوات  جعفر یهایاسدان قم  شهردار یاو حمل و نقل جاده یاداره کل راهدار

 کهک و سلفچگان

 البرز 15
دشدت   نیشهر  محمدشدهر  مشدک  کمال یهایشهردار ی او حمل و نقل جاده یاداره کل راهدار

هشددگرد    دیآبداد  شدهرجد  فیت  اشدهارد  نظرآباد  تنکمان  هشدگرد  طالقان  چهارباغ  سماهدش
 ایآسارا  گرمدره  کوهسار و فرد

 

 



 

 قسمت اول( -283)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (طبند )

توسدو   مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی براساس نوع طرح

 شود.و اعالم می بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دوماه پا از ابالغ این قانون تعیین

  (ط) بندتفريغ 

بسده سیاسدی نحوه برگشت »ها  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بررسی براساس

« صادرکنندگان 1397و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال  1398ارز حاصل از صادرات در سال 

 ابدالغ ی عامدل  هابه وزارتخانه صنعت  معدن و ت ارت و بانک 31/2/1398تاری  در  را تهیه و

 نموده است. 

شایان ذکر است  در مصوبه مذکور نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فندی و  

 مهندسی  همانند سایر صادرکنندگان  در نظر گرفده شده است.

 

  

 

 



 

 قسمت اول( -284)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (9تبصره )

 بند )الف(

ی علدم و فنداوری اجدازه داده    هدا پدارک   مؤسسات آموزشی و پژوهشی و هادانشگاهبه 

نسدبت   1397ی امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اخدصاصی سال هاهیأتد با تصویب شومی

از محل توثیق اموال در اخدیار خود اقدام کنند و در جهدت تکمیدل    هابانکبه اخذ تسهیالت از 

های مددأهلین موضدوع   ای خود و با اولویت احداث خوابگاههای سرمایهی تملک داراییهاطرح

قانون برنامه ششم توسعه اسدفاده و نسبت به بازپرداخت اقسا  از محدل   *(103) ماده (پ)بند 

بیندی  های رفاه دانش ویان مکلفند نسدبت بده پدی    درآمد اخدصاصی خود اقدام کنند. صندوق

هدای  منظور پرداخت یارانده سدود و کدارمزد احدداث خوابگداه     های خود بهاعدبار الزم در فعالیت

 مدأهلین اقدام کنند.

 

 

                                                                        
 اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران:  ششم توسعه سالهپنج * قانون برنامه

هدای  دولت مکلف است بخشی از اعدبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه(: 103بند )پ(ماده )

  باشد.ها با زوج دارای فرزند میبرای دانش ویان مدأهل اخدصاص دهد. اولویت اسدفاده از این خوابگاه مناسب

 (9يغ تبصره )تفر

 تفريغ بند )الف( 

های اجرایی مشمول از م وز موضوع این بند جهت اخذ ها  دسدگاهبراساس بررسی

 اي  بند فا د عملکرد است.اند  لذا ها اسدفاده ننمودهتسهیالت از بانک

پانصد و هشداد و چهدار  رفاه دانش ویان وزارت علوم  تحقیقات و فناوری مبلغ  صندوق

( ریال و صندوق رفاه دانش ویان وزارت 584.650.000.000) میلیونششصد و پن اه و ارد میلی

 میلیددونو هشدصددد ارد سددی و هشددت میلیدد بهداشددت  درمددان و آمددوزش پزشددکی مبلددغ   

بابت پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت اخذشده جهدت احدداث   ریال  (38.800.000.000)

عدم اتمدام  به لیکن با توجه اند  بینی نمودهود پی بودجه تفصیلی خهای مدأهلین را در خوابگاه

اقسدا  مربدو   صدندوق رفداه     شددن  هدای مددأهلین و عددم سررسدید     احداث خوابگاهمراحل 

پرداخدی بده   جهت یارانه سود و کارمزد تسهیالت دانش ویان وزارت علوم  تحقیقات و فناوری 

اشت  درمان و آموزش پزشکی بدا  ها نداشده است. در خصوص صندوق رفاه وزارت بهددانشگاه

این صدندوق نیدز    مذکور  ها مبنی بر پرداخت سود و تسهیالته عدم درخواست دانشگاهب توجه

 نداشده است. موردنظرپرداخدی بابت موضوع 

 



 

 قسمت اول( -285)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

هدای شدهریه   شدده پرداخددی از محدل بازپرداخدت وام    وجدوه اداره ( 100%) درصدد  صد

ریال به ( 800.000.000.000) تا سقف هشدصد میلیارد 1397تا سال  1385دانش ویی از سال 

عنوان کمک های رفاه دانش ویی بهشود. وجوه مذکور به صندوقیکشور واریز مداری کلخزانه

اسداس اساسدنامه مصدوب     یابد تا برهای مزبور اخدصاص میجهت افزای  منابع مالی صندوق

 های رفاهی دانش ویی شود.پرداختصرف پرداخت وام شهریه به دانش ویان و سایر 

 تفريغ بند )ب( 

هدای علدوم  تحقیقدات و فنداوری و     های رفداه دانشد ویان وزارتخانده   عملکرد صندوق

لغایدت   1385شدده پرداخددی از سدال    بهداشت  درمان و آموزش پزشکی از محدل وجدوه اداره  

 است:( 1به شرح جدول شماره )  1397

 یون ریال()مبالغ به میل (1جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 دستگاه اجرايي

 اختصاص بابت افزايش منابع مالي مبلغ قابل وجوه اداره شده پرداختي در سال

 بازپرداخت  %100صندوق رفاه دانشجويان )

 های شهريه دانشجويي از محل وجوهوام

 ( *1397الي 1385های شده پرداختي در سالاداره 

 همبلغ کمک پرداختي ب

 صندوق رفاه دانشجويان  

 از محل اين بند به عنوان

 افزايش منابع مالي * 
 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385

 475.395 7.966.415 7.966.415 0 0 89.975 369.886 0 970.029 828.952 1.231.600 1.038.042 789.760 1.127.000 941.171 580.000 صندوق رفاه دانش ویان -سازمان امور دانش ویان  113502

129025 
صدندوق   -وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی

 رفاه دانش ویان
20.000 15.867 49.000 35.040 44.889 64.820 57.348 61.997 0 30.000 10.000 0 0 388.961 388.961 66.760 

 باشد.لت عدم بازپرداخت کامل اقسا  تسهیالت پرداخدی در سنوات قبل  توسو دانش ویان میهای فوق به ع* مغایرت مبالغ سدون

 
بدا   140120 درآمددی  کل کشور  ردیف 1398( قانون بودجه سال 2در پیوست شماره )

رفاه دانش ویان وزارت بهداشدت    برای صندوق« درآمد حاصل از فروش سایر خدمات»عنوان 

بینی صندوق رفاه دانش ویان وزارت علوم  تحقیقات و فناوری پی  درمان و آموزش پزشکی و

های دانش ویی و همچندین سدایر   های مزبور وجوه حاصل از بازپرداخت وامصندوق شده است.

ندزد  های خود را پا از وصول  به حساب درآمد اخدصاصی ردیف یادشده منابع ناشی از فعالیت

بده   پرداخدت وام کده پدا از دریافدت از خزانده صدرف      اندد  نمدوده داری کل کشور واریز خزانه

 دانش ویان شده است.

های موضوع ایدن بندد و   بازپرداخت وامشامل  140120مبالغ واریزی به ردیف درآمدی 

الذکر در قالب درآمد اخدصاصدی  بده   های فوقهای صندوقهمچنین سایر منابع ناشی از فعالیت

 ( است:2شرح جدول شماره )

 



 

 قسمت اول( -286)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (2)جدول شماره 

 شرح درآمد عنوان دستگاه اجرايي
 وصولي

 طبق تفريغ 
 وصولي طبق

 لیست خزانه 

صندوق رفداه   -سازمان امور دانش ویان
 دانش ویان

 475.395 شدهوجوه ناشی از دریافت اقسا  وجوه اداره

3.880.000 

 1.758.110 وجوه ناشی از دریافت اقسا  و جرایم
 296.836 های دومنظورهسپرده حسابسود 

 679.380 گذاریسود حساب سرمایه
 679.279 های دانش وییاجاره بهای خوابگاه

 3.880.000 جمع 

وزارت بهداشدددت  درمدددان و آمدددوزش 
 صندوق رفاه دانش ویان -پزشکی

 66.760 شدهوجوه ناشی از دریافت اقسا  وجوه اداره

1.136.811 

 678.255 میاقسا  و جرا افتیز درا یوجوه ناش
 115.961 سود گواهی سپرده و پشدیبان

 42.623 کارمزد وام
 26.212 گذاریسرمایه

 207.000 های دانش وییاجاره بهای خوابگاه

 1.136.811 جمع
 

  تسهیالت پرداخدی به دانش ویان از محدل وجدوه واریدزی بده ردیدف      1398در سال 

 :( تأمین و پرداخت شده است3  به شرح جدول شماره )140120درآمدی 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان 
 دستگاه اجرايي

 تسهیالت پرداختي به 
 دانشجويان از محل بازگشت 

 شدهاقساط تسهیالت وجوه اداره

 تسهیالت پرداختي به 
 دانشجويان از محل ساير 

 هامنابع ناشي از فعالیت

 هیالت جمع تس
 پرداختي به دانشجويان

 مبلغ تعداد  مبلغ تعداد  مبلغ تعداد 

 1.857.474 213.614 1.382.079 168.862 475.395 44.752 صندوق رفاه دانش ویان -سازمان امور دانش ویان 
 وزارت بهداشدددت  درمدددان و آمدددوزش پزشدددکی 

 د صندوق رفاه دانش ویان  
2.828 66.760 79.230 1.078.503 82.058 1.145.263* 

 3.002.737 295.672 2.460.582 248.092 542.155 47.580 جمع

به  تسهیالت پرداخدی از ریال( 861.848.000.000هشدصد و شصت و یک میلیارد و هشدصد و چهل و هشت میلیون ) مبلغ *
دویست و چهل و    مبلغهای اخدصاصیاز محل درآمددر صندوق رفاه دانش ویان وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی  دانش ویان

سی و سه میلیارد و چهارصد و  ای و مبلغاعدبارات هزینه از محل ریال( 249.964.000.000نه میلیارد و نهصد و شصت و چهار میلیون )
 سایرمنابع تأمین شده است. ( ریال از33.451.000.000پن اه و یک میلیون )

 

الذکر را جهت پرداخت های فوقزپرداخت وامهای یادشده کل وجوه حاصل از باصندوق

 اند.م دد وام دانش ویی مصرف نموده

 اخدالف بین درآمد وصولی صندوق رفاه دانش ویان وزارت علوم  تحقیقدات و فنداوری  

منددرج در جددول   شدده بده دانشد ویان    با جمع تسهیالت پرداخت (2مندرج در جدول شماره )

میلیددون  پانصددد و بیسددت و شدد میلیددارد و  دوو  سددتبیهددزار و دو بدده میددزان  (3شددماره )

( ریال و اخدالف بین درآمد وصدولی صدندوق رفداه دانشد ویان وزارت     2.022.526.000.000)

شدده  با جمع تسهیالت پرداخدت  (2مندرج در جدول شماره ) بهداشت  درمان و آموزش پزشکی

هفدداد  به میزان دویست و  (3از محل درآمد اخدصاصی مندرج در جدول شماره ) به دانش ویان

یدر و  ( ریدال صدرف تعم  274.963.000.000میلیدون ) نهصد و شصدت و سده   میلیارد و  و چهار

هدا و سدایر   های دانش ویی و سلف سرویا  کمک بده دانشدگاه  ت هیز و ارتقاء سطح خوابگاه

 موصوف بر اساس مصوبات هیأت امنا شده است. هایصندوقهای جاری هزینه

هدای رفداه   شده به دانش ویان توسو صندوقن وجوه واریزی و پرداختبا توجه به میزا

های علوم  تحقیقات و فنداوری و بهداشدت  درمدان و آمدوزش پزشدکی       دانش ویان وزارتخانه

 سقف مندرج در این بند  رعایت شده است.



 

 قسمت اول( -287)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (جبند )

مان )ره( و سداز  خمیندی پوش  کمیده امدداد امدام   مازاد هزینه تحصیلی دانش ویان تحت

بهزیسدی کشور نسبت به اعدبارات مندرج در این قانون در قالدب وام از طریدق صدندوق رفداه     

های مذکور پا از فراغت از تحصیل و گیرد. اقسا  وامدانش ویان در اخدیار این افراد قرار می

پوشد  نهادهدای حمدایدی مزبدور در     شود. دانشد ویان تحدت  کار افراد  پرداخت میاشدغال به

 باشند.دریافت وام می اولویت

 تفريغ بند )ج( 

 ویان تحددت پوشدد  کمیددده امددداد   هزیندده تحصددیلی دانشدد  پرداخددت  عملکددرد

  زیر است:شرح جدول ه ب  1398در سال خمینی )ره( و سازمان بهزیسدی کشور امام

 )مبالغ به میلیون ریال(

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 دستگاه اجرايي

 دانشجويان تعداد

 مشمول
 تحصیلي ههزين

 تحصیلي هزينه

 پرداختي

 مازاد هزينه

 تحصیلي 

   (1) (2) (2)-(1(=)3) 

 586 347 882 438 468 786 39.701 )ره(ی نیخمامام امداد دهیکم 129600

 592 83 174 324 766 407 28.405 کشور بهزیسدی سازمان 131500

 431.178 763.056 1.194.234 68.106 جمع
 

رفددی افددراد مشددمول توسددو کمیددده امددداد امددام خمینددی)ره( و عدددم مع بدده توجددهبددا 

هددای علددوم   هددای رفدداه دانشدد ویان وزارتخاندده  بدده صددندوق کشددور سددازمان بهزیسدددی  

ايیی  بنیید فا یید عملکییرد  لدذا تحقیقدات و فندداوری و بهداشدت  درمددان و آمدوزش پزشددکی     

  است.



 

 قسمت اول( -288)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( دبند )

سازی کداربری  ساماندهی و بهینهمنظور شود بهبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می

بخشی از امالک و فضاهای آموزشی  ورزشی و تربیدی خدود و بدا رعایدت مالحظدات آموزشدی و      

برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع ایدن بندد   تربیدی  نسبت به احداث  بازسازی و بهره

( قانون تأسدیا شدورای   5) به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش اسدان و تصویب کمیسیون ماده

با اصالحات و الحاقات بعددی آن صدورت    22/12/1351عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 

گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شدامل تغییدر کداربری  نقدل و اندقدال امدالک  اخدذ گدواهی         می

 باشد.برداری  احداث  تخریب  بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میبهره

 ( دبند ) تفريغ

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور   6/5/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

 12/5/1398هد مورخ 56800ت/57894این بند را تصویب نموده که طی شماره نامه اجرایی آیین

 ابالغ شده است. جهت اجرا 

 (15)پدانزده   رشپدرو  و آمدوزش  کدل  ادارات بندد   این م وز از اسدفاده با  1398 سال در

 از بخشدی  کداربری  سدازی بهینده  و سداماندهی  منظدور به  (2) و( 1) شماره جداول شرح به اسدان

 اقددام با رعایت مالحظات آموزشی و تربیددی   خود  تربیدی و ورزشی آموزشی  فضاهای و امالک

یدر  عملکدرد تغی  .اندد نمدوده  بدرداری بهدره  و بازسدازی  احدداث   جهت مذکور موارد شناسایی به

 ( است:1شده به شرح جدول شماره )های ان امکاربری

 (1جدول شماره )
 

 نام استان رديف

 مساحت امالک و فضاهای تغییر کاربری

 شده موضوع اين بند )متر مربع(داده  
 شده جهتاقدامات انجام

 مصاديق 

 برداریبهره بازسازی احداث جمع تربیتي ورزشي آموزشي

 ت اری  مسکونی  خدماتی و درمانی - - - 914 6 0 0 914 6 مرکزی 1
 ت اری - -  352 4 0 0 352 4 تهران  2

 ت اری - - - 553 0 0 553 جنوبیخراسان 3

 

 پدرورش  و آمدوزش  شدورای  پیشدنهاد  بده  الذکرفوق هایکاربری تغییر است  ذکر شایان

 و شهرسدازی  عدالی  شدورای  تأسدیا  قدانون ( 5) ماده کمیسیون تصویب و شهرسدان یا اسدان

 .است شده ان ام معماری



 

 قسمت اول( -289)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ان دام  مراحل بودن برزمان علت به) سال پایان در کاربری تغییر مراحل اتمام به توجه با

 در  شدهر تهدران   پدرورش  و آمدوزش  کل هادار اسد نای به موردنیاز  اعدبار تأمین عدم یا و( آن

 .است نشده اقدام مذکور امالک زا برداریبهره و بازسازی احداث  به نسبت هااسدان سایر

و  کداربری  تغییدر  عوارض پرداخت از شدهان ام هایکاربری تغییر  هابررسی محدوده در

  .است بوده معاف احداث

 کاربری تغییر جهت  (2) شماره جدول در مندرج هایاسدان پرورش و آموزش کل ادارات

 اسدان پرورش و آموزش شورای به را خود درخواست و اقدام بند این موضوع فضاهای و امالک

 کمیسدیون  توسو تصویب در تأخیر یا و تصویب عدم علت به لیکن اند نموده ارائه شهرسدان یا

 درخواسددی  هایکاربری تغییر ایران  معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیا قانون( 5) ماده

 :است نشده ان ام  1398 سال پایان تا

   (2جدول شماره )

 نام استان رديف
 امالک و فضاهای درخواستي

 ارائه پیشنهاد توسط شورای  جهت تغییر کاربری 
 آموزش و پرورش استان يا شهرستان

 تصويب توسط کمیسیون 
 قانون تأسیس ... (5ماده )

 مساحت )مترمربع( تعداد فقره
 عدم تصویب )رد درخواست(  601 30 43 گیالن 1
 عدم اتمام مراحل بررسی  626 55 100 غربیآذربای ان 2
 عدم اتمام مراحل بررسی  115 147 408 خوزسدان 3
 عدم اتمام مراحل بررسی  247 36 32 فارس 4
 عدم اتمام مراحل بررسی  610 310 91 کرمان  5
 عدم تصویب )رد درخواست(  956 96 383 رضویخراسان 6
 عدم اتمام مراحل بررسی  297 25 51 اصفهان 7
 عدم اتمام مراحل بررسی  039 62 134 همدان 8
 عدم اتمام مراحل بررسی  280 1 ایالم 9
 عدم اتمام مراحل بررسی  026 12 23 زن ان 10
 رد درخواست(عدم تصویب )  897 37 11 سمنان 11
 عدم اتمام مراحل بررسی  302 11 18 اردبیل 12

 

 *(6تکلیدف مقدرر در تبصدره ذیدل مداده )      ها  وزارت آموزش و پرورشبر اساس بررسی

 مربوط است.  انونمبن  عد  رعايت نامه اجرایی این بند را ان ام نداده که آیین

                                                                        
 کل کشور:   1398( قانون بودجه سال 9نامه اجرايي بند )د( تبصره )* آيین

 (:6ماده )

اجرایی امالک  وزارت آموزش و پرورش مکلف به ای اد سامانه مسدقل  جهت ثبت اطالعات و فرایندهای: تبصره

 باشد.مشمول حکم قانون مذکور می



 

 قسمت اول( -290)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( هـبند )

 (1جزء )

 یهدا کداه  اعدبدارات برنامده   در راسدای تحقق اهداف نقشده جدامع علمدی کشدور      

 ی ممنوع است.یاجرا یهاتوسو دسدگاه یپژوهش

 

 تفريغ بند )هـ(

 (1فريغ جزء )ت

  نسدبت بده کداه     های اجرایی مشمول حکم ایدن بندد  ها  دسدگاهدوده بررسیدر مح

  .اندمودهناقدام ن  های پژوهشی خوداعدبارات برنامه



 

 قسمت اول( -291)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 2جزء )

قانون برنامه ششدم توسدعه مبندی بدر حمایدت از      ( 64) ماده (ج)در راسدای اجرای بند 

قدانون مددیریت خددمات    ( 5) موضوع مداده  جراییای هادسدگاههای تقاضامحور  کلیه پژوه 

قدانون محاسدبات عمدومی کشدور کده از      ( 5) آن قانون و مداده ( 117) کشوری  با رعایت ماده

 درصدد  کنندد  مکلفندد حدداقل معدادل ده    اسدفاده می« های کاربردیپژوه »اعدبارات برنامه 

هدای  نامده از خود  از طریق پایدان این اعدبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات موردنی (%10)

 و مراکز پژوهشی هزینه کنند. هادانشگاهتحصیالت تکمیلی 

 ( 2تفريغ جزء )

های اجرایی به شرح جدول زیر تکلیف مندرج در مفداد    دسدگاهها بررسیدر محدوده 

 :مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  استاند که حکم این جزء را ان ام نداده

 میلیون ریال(مبالغ به )

 عنوان استان
 شماره

 عنوان دستگاه اجرايي بندیطبقه
 اعتبار برنامه

 های پژوهش
 کاربردی

 ده درصد
 ( اعتبار10%) 

 های پژوهش
 کاربردی

 مبلغ 
 شده پرداخت

 هبه موارد مطروح
 در اين جزء 

 مصرف
 مغاير حکم

 نقل به
 سال بعد *

 های اجراییدسدگاه
 مسدقر در مرکز

  0 133 7 0 133 7 326 71 سازمان پزشکی قانونی کشور 108400
 0  510 2 0 510 2 100 25 وزارت علوم  تحقیقات و فناوری 113500

113560 
موضوع بند )ج(  سازمان سن   آموزش کشور-وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 0  300 0 300 000 3 کل کشور 1364( قانون بودجه سال 49تبصره )

 0  400 0 400 000 4 بیرخانه شواری عالی انقالب فرهنگید 113600
 0  200 2 0 200 2 000 22 هاندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهنهاد نمای 113630
  0 412 1 000 1 412 2 117 24 بصری-سازمان امور سینمایی و سمعی 114092
 0  224 2 706 930 2 300 29 مؤسسه کار و تأمین اجدماعی 127000
  0 985 425 410 1 100 14 دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش 127502
  0 350 0 350 500 3 های مردمیسازمان مدارس و مراکز غیردولدی و توسعه مشارکت 127512
  0 285 0 285 852 2 سازمان آموزش و پرورش اسد نایی 127800
 281 7  45 0 002 9 019 90 احمر جمهوری اسالمی ایرانجمعیت هالل 131000

  0 297 376 330 627 376 265 766 3 سازمان تحقیقات  آموزش و ترویج کشاورزی 134003 
   36 0 36 364 اداره کل آموزش و پرورش اسدان مازندران 127553 مازندران
 0 34 0 34 341 اداره کل آموزش و پرورش اسدان کرمانشاه 127556 کرمانشاه
 0 15 0 15 153 ریزی اسدان خوزسدانسازمان مدیریت و برنامه 102557 خوزسدان
 0  18 0 18 185 احمر اسدان فارساداره کل هالل 131058 فارس
 0 15 0 15 153 ریزی اسدان کرمانسازمان مدیریت و برنامه 102559 کرمان

  اصفهان
 0  15 0 15 153 ریزی اسدان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه 102561
  0 54 0 54 536 اداره کل آموزش و پرورش اسدان اصفهان  127561

  هرمزگان
 0  15 0 15 153 ریزی اسدان هرمزگانسازمان مدیریت و برنامه 102562
 0  8 0 8 83 اداره کل هالل احمر اسدان هرمزگان 131062

 کردسدان
 0 40 0 40 401 اداره کل آموزش و پرورش اسدان کردسدان 127563
 0  15 0 15 153 ریزی اسدان کردسدانسازمان مدیریت و برنامه 102564
 0  35 0 35 348 اداره کل آموزش و پرورش اسدان کردسدان 127564

 0 15 0 15 153 ریزی اسدان همدانسازمان مدیریت و برنامه 102565 همدان
 0 27 0 27 271 اداره کل آموزش و پرورش اسدان همدان 127565

 لرسدان
  0 15 0 15 153 ریزی اسدان لرسدانسازمان مدیریت و برنامه 102566
  0 35 0 35 355 اداره کل آموزش و پرورش اسدان لرسدان 127566

 0 31 0 31 314 اداره کل آموزش و پرورش اسدان ایالم 127567 ایالم

 کهگیلویه و بویراحمد
  0 15 0 15 153 هگیلویه و بویراحمدریزی اسدان کبرنامه سازمان مدیریت و 102570
 0  34 0 34 335 اداره کل آموزش و پرورش اسدان کهگیلویه و بویراحمد 127570

 سمنان
 0 15 0 15 153 ریزی اسدان سمنانسازمان مدیریت و برنامه 102571
 0 27 0 27 271 اداره کل آموزش و پرورش اسدان سمنان 127571

 بوشهر
 0 15 0 15 153 ریزی اسدان بوشهریریت و برنامهسازمان مد 102573
 0 28 0 28 284 و پرورش اسدان بوشهراداره کل آموزش  127573

 تهران
 0  55 0 55 550 سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 1/127574
 0  54 0 54 537 های اسدان تهراناداره کل آموزش و پروش شهرسدان 2/127574

 0 28 0 28 285 ره کل آموزش و پرورش اسدان اردبیلادا 127575 اردبیل
 0 15 0 15 153 ریزی اسدان قمسازمان مدیریت و برنامه 102576 قم



 

 قسمت اول( -292)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 میلیون ریال(مبالغ به )

 عنوان استان
 شماره

 عنوان دستگاه اجرايي بندیطبقه
 اعتبار برنامه

 های پژوهش
 کاربردی

 ده درصد
 ( اعتبار10%) 

 های پژوهش
 کاربردی

 مبلغ 
 شده پرداخت

 هبه موارد مطروح
 در اين جزء 

 مصرف
 مغاير حکم

 نقل به
 سال بعد *

 قزوین
 0 15 0 15 153 ریزی اسدان قزوینسازمان مدیریت و برنامه 102577
 0 208 0 208 085 2 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی اسدان قزوین 115677

 14 12 0 26 264 شمالیاداره کل آموزش و پرورش اسدان خراسان 127579 شمالیخراسان
 0 6 0 6 59 شمالیاداره کل هالل احمر اسدان خراسان 131079

 جنوبیخراسان
 0 15 0 15 153 جنوبیریزی اسدان خراسانسازمان مدیریت و برنامه 102580
 26 6 0 32 321 نوبی جاداره کل آموزش و پرورش اسدان خراسان 127580

 0 15 0 15 153 ریزی اسدان البرزسازمان مدیریت و برنامه 102581 البرز
  جمع

 اند.  ه سال بعد مندقل نموده  بخشی از اعدبار موردنظر را ب24/1/1399های اجرایی در اجرای مصوبات پانزدهمین جلسه سداد ملی مدیریت کرونا مورخ * برخی از دسدگاه
 

 

 



 

 قسمت اول( -293)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

های علمی  پژوهشی  فناوری و مهارتی اعدبارات قانون اسدفاده منظور ارتقای شاخ به

قابدل   30/7/1393یافدده مصدوب   توسدعه  مدوازن از امکانات کشور برای ارتقای منداطق کمددر  

وری و مراکدز آمدوزش   ی علم و فندا هاپارکو مؤسسات آموزش عالی   هادانشگاهاخدصاص به 

 ای و جهاد دانشگاهی مسدقر در اسدان نیز است.فنی و حرفه

 

  تفريغ بند )و(

اسددفاده مددوازن از امکاندات کشدور و توزیدع      »یافده از محل قدانون  اعدبار اخدصاص

« یافدده و تحقدق پیشدرفت و عددالت    عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمدر توسعه

 ( است:1جدول شماره ) بند  به شرح بابت موضوع این

 )مبالغ به میلیون ریال(  (1جدول شماره )

بودجه عمومي 
 دولت

 درصد 3اختصاص )اعتبار قابل
 (اعتبارات بودجه عمومي دولت

يافته در قالب اعتبار اختصاص
 رديف اعتباری مورد نظر

 عيوزتاعتبارات 

5 200 083 652 156 002 509 143.580.000 7.808.892 
 

هشدصدد  میلیارد و  هشتصد و هشدهزار و  هفتسازمان برنامه و بودجه کشور  مبلغ 

( ردیدف مدفرقده   14( ریدال از اعدبدارات ملدی جدزء )    7.808.892.000.000میلیون ) و نود و دو

اعدبارات موضوع قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و »با عنوان  550000

را در اجدرای  « یافده و تحقق پیشرفت و عددالت ارتقای سطح مناطق کمدر توسعهرفع تبعیض و 

به شرح جددول شدماره    هاهای اجرایی مشمول در مرکز و اسدانمفاد حکم این بند  به دسدگاه

 توزیع نموده است: (2)

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )
 نام استان/

 محل استقرار 

 شماره 
 بندی طبقه

 ات توزيع شدهاعتبار  ان دستگاه اجرايي عنو

هددای دسدددگاه
مسدددقر  اجرایدی 
 در مرکز

 000 75 های بنیادیپژوهشگاه دان  113567
 000 5 شناسی و علوم جویپژوهشگاه ملی اقیانوس 113575
 000 257 جهاد دانشگاهی 113620
 000 55 سایر مراکز تحقیقاتی وابسده-جهاددانشگاهی 113621
 500 87 دانشگاه فرهنگیان  127750
 600 287 ایدانشگاه فنی و حرفه 127760

 000 15 دانشگاه اراک 120004 مرکزی
 852 30 دانشگاه گیالن 117100 گیالن



 

 قسمت اول( -294)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )
 نام استان/

 محل استقرار 

 شماره 
 بندی طبقه

 ات توزيع شدهاعتبار  ان دستگاه اجرايي عنو

 مازندران

 000 50 پارک علم و فناوری اسدان مازندران  113534
 000 10 دانشگاه مازندران 119500
 700 5 و منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم کشاورزی 119503
 000 20 دانشکده صنعدی نوشیروانی بابل 119510
 000 12 بهداشت درمان  -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی اسدان مازندران 124900
 000 5 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی بابل 124910

 شرقیآذربای ان

 300 157 دانشگاه تبریز 116000
 000 6 پارک علم و فناوری اسدان آذربای ان شرقی  113529
 000 70 دانشگاه مراغه 116004
 000 40 دانشگاه شهید مدنی آذربای ان 120007
 000 40 دانشگاه صنعدی سهند 122700
 000 70 قات علوم کاربردی داروییمرکز تحقی-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی تبریز 124203

 500 392 بهداشت و درمان-غربیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی اسدان آذربای ان 125100 غربیآذربای ان

 کرمانشاه
 000 70 دانشگاه رازی  118000
 000 40 آموزشیهای اجرای برنامه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی کرمانشاه 124810
 000 40 دانشگاه صنعدی کرمانشاه 127300

 خوزسدان

 000 50 پارک علم و فناوری اسدان خوزسدان 113531
 500 367 دانشگاه شهید چمران اهواز 117000
 000 60 دانشگاه صنعدی جندی شاپور دزفول 117001
 000 30 دانشگاه صنعدی خاتم االنبیاء بهبهان 117004
 000 60 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 117050
 000 30 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزسدان 117060
 000 300 بهداشت و درمان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی جندی شاپور اهواز 124500
 000 130 نبهداشت ودرما-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی دزفول 124502
 000 130 بهداشت ودرمان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی آبادان 124504
 000 90 بهداشت و درمان-دانشکده علوم پزشکی وخدمات دروانی شوشدر 124512
 000 130 بهداشت ودرمان-دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی بهبهان 125906

 فارس
 000 54 شگاه شیرازدان 115100
 000 29 دانشگاه صنعدی شیراز 115102
 000 2 دانشگاه هنر شیراز 115103

 000 85 دانشگاه شهید باهنر کرمان 117500 کرمان 

 رضویخراسان

 500 13 رضویپارک علم و فناوری اسدان خراسان 113523
 000 12 دانشکده فنی و مهندسی گلبهار 115410
 000 29 ه فردوسی مشهددانشگا 115500
 000 25 دانشگاه نیشابور 115504
 000 15 دانشگاه صنعدی قوچان 115505
 000 5 دانشگاه تربت حیدریه 115506
 000 2 مرکزآموزش عالی کاشمر )ویژه پسران( 115507
 000 2 حضرت زینب )ویژه خواهران( های نوین سبزواردانشکده فنی و مهندسی فناوری 115508
 000 2 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 115550
 000 1 م دمع آموزش عالی گناباد 115570
 000 12 دانشگاه حکیم سبزواری 120006
 000 190 بهداشت و درمان-خدمات بهداشدی درمانی اسدان خراسان دانشگاه علوم پزشکی و 124100
 000 56 بهداشت ودرمان-دی درمانی نیشابورخدمات بهداش دانشکده علوم پزشکی و 124115

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )
 نام استان/

 محل استقرار 

 شماره 
 بندی طبقه

 ات توزيع شدهاعتبار  ان دستگاه اجرايي عنو

 اصفهان

 000 30 شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 113540
 000 40 دانشگاه صنعدی اصفهان 115400
 000 50 دانشگاه اصفهان 116500
 000 15 دانشگاه هنر اصفهان 116600
 000 20 دانشگاه کاشان 120002

 هرمزگان
 000 10 ج فارس )قشم(پارک زیست فناوری خلی 101055
 000 40 دانشگاه هرمزگان 122800
 000 420 بهداشت و درمان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی اسدان هرمزگان 125300

سیسدددددددان و 
 بلوچسدان

 000 100 دانشگاه سیسدان و بلوچسدان 119000
 000 100 م دمع آموزش عالی سراوان 119002
 000 80 ه والیتدانشگا 119003
 000 60 دانشگاه زابل 119100
 000 100 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 119200
 000 20 بهداشت ودرمان-دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشدی درمانی زاهدان  125400

 کردسدان
 000 220 دانشگاه کردسدان 118100
 000 50 بهداشت و درمان-هداشدی درمانی اسدان کردسداندانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب 124402

 همدان
 000 30 دانشگاه بوعلی سینا 115000
 000 17 دانشگاه صنعدی همدان 127400

 لرسدان

 000 50 دانشگاه لرسدان 117200
 000 20 پارک علم و فناوری اسدان لرسدان 117202
 000 40 های آموزشیاجرای برنامه-آبادمانی خرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی در 124409
 000 22 دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی 127460

 ایالم
 000 9 پارک علم و فناوری اسدان ایالم 113541
 000 40 دانشگاه ایالم 122600

 زن ان
 000 5 پارک علم و فناوری زن ان 113558
 000 33 دانشگاه زن ان 126300
 200 36 انشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زن اند 126900

چهارمحددددال و 
 بخدیاری

 000 15 پارک علم و فناوری اسدان چهارمحال بخدیاری 113535
 000 65 م دمع آموزش عالی فارسان-دانشگاه شهرکرد 115452

کهگیلویددددده و 
 بویراحمد

 000 100 دانشگاه یاسوج 123200
 240 21 لویه و بویراحمدپارک علم و فناوری کهگی 123205

 سمنان
 000 190 بهداشت و درمان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی شاهرود 125900
 000 30 دانشگاه سمنان 126400
 000 15 دانشگاه گرمسار 126450

 یزد
 000 37 دانشگاه یزد 119600
 500 247 بهداشت و درمان-ن یزد شهید صدوقیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی اسدا 125500

 بوشهر
 000 55 فارس )بوشهر(پارک علم و فناوری خلیج 113552
 000 100 فارسدانشگاه خلیج 126700



 

 قسمت اول( -295)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )
 نام استان/

 محل استقرار 

 شماره 
 بندی طبقه

 ات توزيع شدهاعتبار  ان دستگاه اجرايي عنو

 تهران

 000 32 دانشگاه شهیدبهشدی 114600
 000 30 دانشگاه صنعدی شریف 115700
 000 10 دانشگاه خوارزمی 120000
 000 20 ربیت مدرسدانشگاه ت 121000
 000 140 دانشگاه صنعدی امیرکبیر 122000
 900 102 بهداشت و درمان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی تهران 123700
 000 240 بهداشت و درمان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی شهید بهشدی 123800
 000 100 بهداشت و درمان-ت بهداشدی درمانی ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدما 124300
 800 289 دانشگاه پیام نور 126000

 اردبیل
 000 25 دانشگاه محقق اردبیلی 116002
 000 5 دانشکده فناوریهای نوین نمین -دانشگاه محقق اردبیلی 116006
 000 5 پارک علم و فناوری اسدان اردبیل 116015

 قم
 000 10 فناوری اسدان قمپارک علم و  113536
 000 20 دانشگاه قم 113570

 000 10 خمینی )ره(المللی امامدانشگاه بین 114800 قزوین

 گلسدان
 300 140 بهداشت و درمان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی اسدان گلسدان 124920
 000 5 پارک علم و فناوری اسدان گلسدان 127481

 لیشماخراسان

 000 30 شمالیپارک علم و فناوری اسدان خراسان 113533
 000 90 دانشگاه ب نورد 123300
 000 5 دانشگاه صنعدی اسفراین  123302
 000 10 دانشکده کشاورزی شیروان 123305
 000 27 بهداشت و درمان-دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشدی و درمانی خراسان شمالی 124111
 000 2 های آموزشیاجرای برنامه-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی اسفراین 124118
 500 8 )ویژه خواهران( -دانشگاه کوثر 127496

 جنوبیخراسان

 000 15 جنوبیپارک علم و فناوری اسدان خراسان 113538
 000 70 دانشگاه بیرجند 123100
 000 30 بهداشت ودرمان-بهداشدی درمانی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 124101
 000 20 اجرای برنامه های آموزشی-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 124107

 000 30 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه تهران 114505 البرز
 7,808,892 جمع

 

ای هدای سدرمایه  هدای تملدک دارایدی   اعدبارات یادشدده بده سدرجمع اعدبدارات طدرح     

هدای مدبادلده    اهدداف موافقدنامده  در راسددای  های مندرج در جدول فوق اضافه شده و دسدگاه

   حسب مورد مصرف یا در اجرای قوانین و مقررات به سال بعد مندقل شده است.

 



 

 قسمت اول( -296)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  (زند )ب

 قدانون برنامده ششدم توسدعه مبندی بدر اخدصداص         *(64در راسدای اجرای بند )ب( ماده )

)به اسد نای فصول  اجراییهای یافده به دسدگاهای تخصی اعدبارات هزینه( از %1) یک درصد

ریدزی و توسدعه اسددان م داز اسدت      ( به امور پژوهشی و توسعه فناوری  شورای برنامده 6و  1

و بدا همداهنگی    کدرده  کسدر  ای اسدانز سرجمع اعدبارات هزینهاعدبارات موضوع این ماده را ا

های پژوهشدی مصدوب و نیازهدای    ها و سیاستبر اساس اولویتاسدانی و  اجراییهای دسدگاه

اسدان و در چهارچوب دسدورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجده کشدور )کده بدا همداهنگی      

د( شدو های علوم  تحقیقات و فناوری و بهداشت  درمان و آموزش پزشکی تدوین مدی وزارتخانه

و شده توسو آن شورا اسدانی تعیین اجراییی هابرای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دسدگاه

 اخدصاص دهد.جهاددانشگاهی اسدان 

بار به شورای عالی ماه یککرد این بند را هر ش های مذکور مکلفند نحوه هزینهدسدگاه

                                                                        
 ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران: قانون برنامه پنج* 

وری  تنظدیم رابطده مدقابدل تحصدیل و اشددغال  گسددرش       بنیان  افدزای  بهدره  منظور تحقق اقدصاد دان به (:64ماده )
 لمللی و افزای  نق  مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:اهمکاری و تعامالت فعال بین

( قانون الحاق 50های موضوع ماده )( قانون مدیریت خدمات کشوری و دسدگاه5موضوع ماده ) اجراییهای کلیه دسدگاه :ب
ذیل دسددگاه در   مکلفند عالوه بر اعدبارات پژوهشی که 15/8/1384مصوب  ات مالی دولتموادی به قانون تنظیم بخشی از مقرر

( و در 6( و )1اسدد نای فصدول )  ای بده  یافده هزینده ( از اعدبارات تخصی 1%درصد ) قوانین بودجه ساالنه منظور شده است  یک
 های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.های دولدی از هزینهمورد شرکت

ربو که های تحقیقاتی دسدگاه ذیچهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتهای مذکور ضمن رعایت دسدگاه :1تبصره 
بار به شدورای عدالی   ماه یککرد این بند را هر ش رسد مکلفند نحوه هزینهتصویب شورای عالی علوم  تحقیقات و فناوری میبه 

قات و فناوری موظف اسدت گدزارش عملکدرد    علوم  تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم  تحقی
به م لا شورای اسالمی ارائه کند. همچندین مرکدز آمدار ایدران مکلدف اسدت        دماهطور ساالنه حداک ر تا پایان مردااین بند را به

 کرد تحقیق و توسعه را مندشر نماید.ساالنه اطالعات مربو  به هزینه

 یو فناور قاتیتحقعلوم  تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم 

االنه این بند را حداک ر تا پایان مردادمداه سدال بعدد بده م لدا شدورای       موظف است گزارش س

کدرد  اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربدو  بده هزینده   

 تحقیق و توسعه را مندشر کند.  

 



 

 قسمت اول( -297)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (زند )تفريغ ب

 همداهنگی  و کشدور  بودجده  و برنامده  سدازمان  پیشدنهاد  بدا  ایدن بندد   دسدورالعمل اجرایی

 در تداری   و تهیه پزشکی آموزش و درمان بهداشت  و فناوری و تحقیقات علوم  هایوزارتخانه

 اجدرا  جهدت ربدو  ذی اجرایی هایدسدگاه به کشور بودجه و برنامه سازمان توسو 18/4/1398

 است.  گردیده ابالغ

 بده   وز ایدن بندد  اسدفاده از م د  ( اسدان  با29ریزی و توسعه بیست و نه )شورای برنامه
 

یافدده و  ای تخصدی  اعدبدارات هزینده  ( 1%کسر یک درصد )(  نسبت به 1شرح جدول شماره )

های پژوهشی مصوب ها و سیاستهای اجرایی اسدانی براساس اولویتاخدصاص آن به دسدگاه

های اجرایدی اسددانی و در چدارچوب دسددورالعمل ابالغدی      و نیاز اسدان و هماهنگی با دسدگاه

ریدزی و توسدعه   اند. الزم به ذکر است  شورای برنامهزمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمودهسا

 :انداز م وز این بند اسدفاده ننمودهالبرز های اردبیل و اسدان

 )مبالغ به میلیون ریال(      (1جدول شماره )

 نام استان
 يافتهتخصیص ایاعتبارات هزينه

 های اجراييبه دستگاه 
 يافتهتخصیص باراتاعت

 (6( و )1فصول ) 
 ایاعتبارات هزينه

 پس از کسر مستثنیات
 يک درصد از اعتبارات

 ای قابل تخصیصهزينه
 اعتبارات کسرشده از سرجمع

 ای استاناعتبارات هزينه
 يافته بهاعتبارات اختصاص

 جمع آوریتوسعه فن امور پژوهشي
 7,100 0 100 7 100 7 959 6 911 695 676 107 2 587 803 2 مرکزی
 15,001 0 001 15 001 15 001 15 142 500 1 923 597 4 065 098 6 گیالن
 18,000 0 000 18 000 18 000 18 000 800 1 836 865 4 836 665 6 مازندران
 11,190 0 190 11 190 11 190 11 032 119 1 000 971 3 032 090 5 شرقیآذربای ان
 10,219 131 088 10 219 10 219 10 904 021 1 877 744 3 781 766 4 غربیآذربای ان
 8,990 0 990 8 990 8 547 8 671 854 809 494 3 480 349 4 کرمانشاه
 20,000 0 000 20 000 20 070 17 991 706 1 849 867 4 840 574 6 خوزسدان
 16,000 0 000 16 000 16 295 18 545 829 1 058 353 5 603 182 7 فارس
 15,000 0 000 15 000 15 718 14 825 471 1 802 248 4 627 720 5 کرمان 
 21,738 0 738 21 738 21 738 21 812 173 2 882 644 5 694 818 7 ضویرخراسان
 17,978 0 978 17 978 17 978 17 819 797 1 994 908 4 813 706 6 اصفهان
 8,421 0 421 8 421 8 421 8 043 842 263 492 2 306 334 3 هرمزگان

 8,339 0 339 8 339 8 339 8 935 833 694 399 3 629 233 4 سیسدان و بلوچسدان
 5,255 0 255 5 255 5 255 5 500 525 791 987 2 291 513 3 کردسدان
 4,455 0 455 4 919 6 919 6 900 691 285 549 2 185 241 3 همدان
 8,356  0 356 8 356 8 356 8 611 835 821 815 2 432 651 3 لرسدان
 5,245 0 245 5 245 5 923 4 347 492 885 168 2 232 661 2 ایالم
 7,700 0 700 7 700 7 700 7 013 770 700 868 1 713 638 2 زن ان

 4,845 0 845 4 845 4 845 4 573 484 003 003 2 576 487 2 چهارمحال و بخدیاری
 7,000 0 000 7 000 7 440 6 994 643 221 899 1 215 543 2 کهگیلویه و بویراحمد



 

 قسمت اول( -298)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(      (1جدول شماره )

 نام استان
 يافتهتخصیص ایاعتبارات هزينه

 های اجراييبه دستگاه 
 يافتهتخصیص باراتاعت

 (6( و )1فصول ) 
 ایاعتبارات هزينه

 پس از کسر مستثنیات
 يک درصد از اعتبارات

 ای قابل تخصیصهزينه
 اعتبارات کسرشده از سرجمع

 ای استاناعتبارات هزينه
 يافته بهاعتبارات اختصاص

 جمع آوریتوسعه فن امور پژوهشي
 5,416 0 416 5 416 5 416 5 600 541 861 132 2 461 674 2 سمنان

 8,110 0 110 8 110 8 932 7 191 793 326 104 2 517 897 2 یزد

 11,000 0 000 11 000 11 022 10 224 002 1 503 236 2 727 238 3 بوشهر

 23,402 0 402 23 402 23 402 23 196 340 2 096 490 5 292 830 7 تهران

 4,550 0 550 4 550 4 888 3 834 388 937 391 1 771 780 1 قم

 8,062 0 062 8 062 8 062 8 218 806 669 805 1 887 611 2 قزوین

 7,400 0  400 7 400 7 346 7 589 734 904 645 3 493 380 4 گلسدان

 4,471 0 471 4 471 4 471 4 100 447 764 806 1 864 253 2 شمالیخراسان

 7,676 0 676 7 676 7 072 7 230 707 763 013 2 993 720 2 جنوبیخراسان

 300,919 131 300,788 303,383 298,524 29,852,750 92,618,192 122,470,942 جمع
         

مدور  هدا جهدت ان دام ا   هدای اجرایدی اسددان   یافده بده دسددگاه  عملکرد مبالغ اخدصاص

     ( است:2پژوهشی و توسعه فناوری  به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(  (  2جدول شماره )

 نام استان
 تعداد دستگاه

 منداجرايي بهره 

 مصرف  شده بابتمبلغ هزينه يافته بابتمبلغ اختصاص

 مغاير 

 حکم

 مانده 

 واريزی

 به خزانه

 مانده نقل

به سال  

 *بعد

 امور 

 وهشيپژ

 توسعه 

 فناوری
 جمع

 امور 

 پژوهشي

 توسعه 

 فناوری
 جمع

 0 590 1.258 5,252 0 252 5 100 7 0 100 7 6 مرکزی

 001 15 0 0 0 0 0 001 15 0 001 15 13 گیالن

 13.855 0 0 4,145 0 145 4 000 18 0 000 18 10 مازندران

 11.190 0 0 0 0 0 190 11 0 190 11 5 شرقیآذربای ان

 10.219 0 0 0 0 0 219 10 131 088 10 3 غربیذربای انآ

 0 600 0 8,390 0 390 8 990 8 0 990 8 16 کرمانشاه

 0 9.110 0 10,890 0 890 10 000 20 0 000 20 13 خوزسدان

 16.000 0 0 0 0 0 000 16 0 000 16 9 فارس

 0 1.885 0 13,115 0  115 13 000 15 0  000 15 16 کرمان

 0 1.015 0 20,723 0 723 20 738 21  0 738 21 15 رضویخراسان

 6.723 0 571 10,684 0 684 10 978 17 0 978 17 24 اصفهان

 8.421 0 0 0 0 0 421 8  0 421 8 4 هرمزگان

 0 0 0 8,339 0 339 8 339 8 0 339 8 2 سیسدان و بلوچسدان

 )مبالغ به میلیون ریال(  (  2جدول شماره )

 نام استان
 تعداد دستگاه

 منداجرايي بهره 

 مصرف  شده بابتمبلغ هزينه يافته بابتمبلغ اختصاص

 مغاير 

 حکم

 مانده 

 واريزی

 به خزانه

 مانده نقل

به سال  

 *بعد

 امور 

 وهشيپژ

 توسعه 

 فناوری
 جمع

 امور 

 پژوهشي

 توسعه 

 فناوری
 جمع

 0 0 0 5,255 0  255 5 255 5 0 255 5 4 کردسدان

 0 0 405 4,050  0 050 4 455 4 0 455 4 5 همدان

 0 1.400 0 6,956 0 956 6 356 8 0  356 8 16 لرسدان

 0 0 0 5,245 0 245 5 245 5 0 245 5 9 ایالم

 0 0 0 7,700 0 700 7 700 7  0 700 7 9 زن ان

 0 0 0 4,845 0 845 4 845 4 0 845 4 7 چهارمحال و بخدیاری

 0 463 0 6,537 0 537 6 000 7 0 000 7 9 کهگیلویه و بویراحمد

 0 250 0 5,166 0 166 5 416 5 0 416 5 10 سمنان

 6.235 0 0 1,875 0 875 1 110 8 0 110 8 5 یزد

 3.100 0 0 7,900 0 900 7 000 11 0 000 11 8 بوشهر

 15.660 1.369 0 6,373 0 373 6 402 23 0 402 23 14 تهران

 2.150 0 0 2,400 0  400 2 550 4 0  550 4 5 قم

 420 412 0 7,230 0 230 7 062 8 0 062 8 7 قزوین

 0 0 0 7,400 0  400 7 7.400  0  400 7 6 گلسدان

 1.180   3,291 0 291 3 471 4 0 471 4 10 شمالیخراسان

 0 0 0 7,676 0 676 7 676 7 0 676 7 11 جنوبیخراسان

 110,154 17,094 2,234 437 171 0 437 171 300.919 131 788 300 271 جمع

 نشده را به سال بعد مندقل نموده اند.اعدبارات مصرف  های اجرایی در اجرای مصوبه سداد ملی مقابله با کرونادسدگاه



 

 قسمت اول( -299)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 در خصوص عملکرد این بند  موارد زیر قابل ذکر است:

  مبلغ دو عدم ارائه طرح مناسب علتهمدان به اسدان  توسعه و ریزیبرنامه شورای -1

  ( ریال کمدر از اعدبارات کسرشده2.464.000.000میلیارد و چهارصد و شصت و چهار میلیون )

 است. اخدصاص داده های اجرایی اسدانیبه دسدگاه فناوریجهت امور پژوهشی و توسعه 

هدای مرکدزی  کرمانشداه  خوزسددان  کرمدان       اسدان توسعه و ریزیبرنامه شورای -2

جنوبی  بی  از میزان مقدرر در  ایالم  کهگیلویه و بویراحمد  یزد  بوشهر  قم  گلسدان و خراسان

کسدر و  اسددان  یافدده  تخصدی  ای از سرجمع اعدبارات هزینه  ((1%این بند )یک درصد )حکم 

 است. اسدانی اخدصاص دادههای اجرایی به دسدگاه فناوریجهت امور پژوهشی و توسعه 

اسدان فارس کمدر از میزان مقدرر در ایدن بندد )یدک      توسعه و ریزیبرنامه شورای -3

فنداوری  کسر و جهت امور پژوهشی و توسعه ای اسدان از سرجمع اعدبارات هزینه  ((%1درصد )

 است. های اجرایی اسدانی اخدصاص دادهبه دسدگاه

ن مرکدزی  تعداون  کدار و رفداه اجدمداعی اسددان       راه و شهرسازی اسدا ادارات کل -4

اصفهان  پزشکی قانونی اسدان اصفهان  نوسازی  توسدعه و ت هیدز مددارس اسددان اصدفهان       

اندقال خون اسدان اصفهان  امور اقدصادی و دارایدی اسددان همددان  جهداد کشداورزی اسددان       

گری اسددان همددان و     میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشهمدان  بهزیسدی اسدان همدان

تمام یا بخشی از مبالغ موضوع این بند را مغایر مفاد حکم این بندد مصدرف    اسدانداری همدان 

 .ندانموده

( نحدوه  3دسدگاه اجرایی به شرح جدول شماره )( 147تعداد یکصد و چهل و هفت ) -5

اوری و مرکز آمدار  بار به شورای عالی علوم  تحقیقات و فنماه یککرد این بند را هر ش هزینه

 : اندایران گزارش ننموده

    (3جدول شماره )

 تعداد دستگاه اجرايي استانعنوان  تعداد دستگاه اجرايي استاندستگاه اجرايي / 
 8 زن ان های اجرایی مسدقر در مرکزدسدگاه

  چهارمحال و بخدیاری  مرکزی
  کهگیلویه و بویراحمد کرمانشاه
  نانسم 8 خوزسدان

  یزد  کرمان
 11 تهران  اصفهان

  قم  سیسدان و بلوچسدان
 قزوین  کردسدان
 8 شمالیخراسان  همدان

  جنوبیخراسان  لرسدان

 147 جمع  ایالم

 

شوای عالی علوم  تحقیقات و فناوری )عدف( گزارش ساالنه ایدن بندد را تدا پایدان      -6

 انونی مقرر( به م لا شورای اسالمی ارائه ننموده است.)مهلت ق 1399مردادماه سال 

صورت سداالنه  کرد تحقیق و توسعه را بهمربو  به هزینه ایران  اطالعات مرکز آمار -7

 مندشر نکرده است.

  است. بندمبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  الذکر  موارد فوق



 

 قسمت اول( -300)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ح( 

ایدن  ( 3دولت منددرج در پیوسدت شدماره )   ها و مؤسسات اندفاعی وابسده به ها  بانکشرکت

از هزینه امور پژوهشی ( 40%درصد ) قانون  مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربو   حداقل چهل

  بده حسداب   (25%درصدد ) ماهه به میزان بیست و پنج خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه

حل مسائل و مشکالت خدود از طریدق    داری کل کشور واریز کنند تا در راسدایخاصی نزد خزانه

هدا و مؤسسدات آمدوزش عدالی و پژوهشدی و جهداد دانشدگاهی و در قالدب         توافقنامه با دانشگاه

های پسادکدری های تحصیالت تکمیلی  طرح)پروژه(نامههای کاربردی  عناوین پایانطرح)پروژه(

غل بده مصدرف برسدانند.    آموخدگان تحصیالت تکمیلی غیرشاهای تحقیقاتی دان و طرح)پروژه(

 شود.مانده اعدبار این حساب جهت اسدمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد مندقل می

هدا و  هدا  باندک  درصورت واریزنشدن وجوه مربو  در موعد مقرر توسو هر یدک از شدرکت  

بو  را شود رأسای مبلغ مرداری کل کشور اجازه داده میمؤسسات اندفاعی وابسده به دولت  به خزانه

 از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مدازاد بدر   این مبالغ برای دانشگاه

شده آنها در این قانون محسوب و عینای پا از تبادل توافقنامده توسدو   بینیدرآمد اخدصاصی پی 

داری کدل کشدور بده    داری کل کشور  توسدو خزانده  ا با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهآنه

شدود   مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طدرف قدرارداد برگشدت داده مدی    

 شود.  ها تسویه که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهطوریبه

ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشدی و فنداوری و جهداد    اعدبارات موضوع این بند در دانشگاه

 شود.صورت امانی هزینه میدانشگاهی به

آموخدگدان  حداقل سهم قابدل پرداخدت بده دانشد ویان  پژوهشدگران پسدادکدری  داند        

 خواهد بود. ( 60%درصد ) پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح )پروژه( شصت

از مبلدغ  ( 10%)درصد توانند حداک ر تا ده ضوع این بند میها و مؤسسات موها  بانکشرکت

هدا و مؤسسدات پژوهشدی    هزینه امور پژوهشی مدذکور را از طریدق دانشدگاه   ( 40%)درصد  چهل

 نامه زیر هزینه کنند.وابسده به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین

مصدرف و سدایر مدوارد بده      نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربدو   چگدونگی  آیین

های امور اقدصدادی و دارایدی  علدوم     پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه

تحقیقات و فناوری  بهداشت  درمان و آموزش پزشکی  صنعت  معدن و ت ارت و جهادکشداورزی  

 وزیران خواهد رسید. پا از ابالغ این قانون به تصویب هیأت

 



 

 قسمت اول( -301)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )ح(  تفريغ بند

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با  22/2/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

های امور اقدصادی و دارایی  علوم  تحقیقات و فناوری  بهداشت  درمان و همکاری وزارتخانه

نامه اجرایی این بند را تصویب   آیینآموزش پزشکی  صنعت  معدن و ت ارت و جهادکشاورزی

 جهت اجرا ابالغ شده است. 24/2/1398هد مورخ 56544ت/20167و طی شماره  نموده

( 3ها و مؤسسات اندفاعی وابسده به دولت مندرج در پیوست شماره )ها  بانکتعداد شرکت

ها به های مشمول این بند و هزینه امور پژوهشی آنکل کشور  دسدگاه 1398قانون بودجه سال 

 ( است:1شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (1ول شماره )جد
 ها ,تعداد شرکت

 ها و مؤسساتبانک 
 انتفاعي وابسته به دولت 

 های تعداد شرکت
 دارای هزينه

 امور پژوهشي صفر 

 تعداد 
 هایدستگاه

 مشمول اين بند

 بیني هزينه امور پیش
 های پژوهشي دستگاه

 مشمول اين بند در قانون

 ( هزينه40%چهل درصد )
 های امور پژوهشي دستگاه 

 مشمول اين بند
385 94 291 4.455.065 1.782.026 

 

نامه اجرایی این بند  حساب خاصی ( آیین1ماده ) *کل کشور بر اساس بند )خ(داری خزانه

 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت واریز مبالغ موضوع این بند افدداح نموده است.

ای توسدو  نامده اجرایدی ایدن بندد  حسداب جداگانده      ( آیدین 4ده )همچنین در اجرای مدا 

ندزد باندک مرکدزی جمهدوری اسدالمی ایدران       داری کل کشدور جهدت جهداد دانشدگاهی     خزانه

                                                                        
 کل کشور:  1398ده قانون بودجه سال ( ماده واح9نامه اجرايي بند )ح( تبصره )آيین

 (:  1ماده )
داری کدل کشدور ظدرف دو هفدده پدا از      نامده توسدو خزانده   حسداب خاصدی کده بدرای واریدز مندابع موضدوع ایدن آیدین          حساب خـاص:  بند )خ(:
 شود.  نامه تعیین و اعالم میابالغ این آیین

افدددداح گردیددده اسددت. الزم بدده ذکددر اسددت  جهدداد دانشددگاهی بدده عنددوان یددک نهدداد عمددومی 

ز قراردادهدددای گونددده درآمدددد اخدصاصدددی نداشدددده و درآمددددهای ناشدددی اغیردولددددی هدددیچ

 گردد.منعقدشده  به عنوان بخشی از درآمدهای این نهاد تلقی می

هزار و دویست و هفداد و سه میلیارد و چهارصد و سی و ش    مبلغ یک1398در سال 

های اجرایی مشمول به حساب مذکور  واریز ( ریال توسو دسدگاه1.273.436.000.000میلیون )

های مشمول برداشت و به حساب یادشده واریز از حساب دسدگاه داری کل کشورو یا توسو خزانه

 شده است. 

 ( است:2های اجرایی موضوع این بند به شرح جدول شماره )عملکرد دسدگاه
 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )

 شماره رديف
 بندیطبقه

 نام شرکت / بانک/ موسسه
 انتفاعي وابسته به دولت مندرج

 (3ت شماره )در پیوس 

 مبلغ هزينه امور
 پژوهشي مندرج در

 (3پیوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واريزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واريزی
 به خزانه و يا 

 شدهبرداشت
 توسط خزانه

 مانده
 واريزنشده

 (1) (2) (3) (3( =)4) (4( = )5) (6) (7) 
 0 510 128 510 275 1 سازمان مرکزی تعاون روسدایی ایران 200100 1
 940 2 460 5 100 2 400 8 000 21 بانک کشاورزی ایران* 200500 2
 391 1 391 1 696 782 2 955 6 صندوق بیمه محصوالت کشاورزی* 200505 3
 0 056 1 264 056 1 640 2 وری سفیدرودشرکت سهامی کشاورزی و دامپر 201000 4
 974 1 0 494 974 1 936 4 شرکت سهامی کشت و صنعت دامپروری مغان** 202500 5

6 203800 
شددرکت مددادر تخصصددی صددندوق حمایددت از توسددعه     

 گذاری در بخ  کشاورزیسرمایه
1 138 455 114 455 0 

 0 457 1 364 457 1 643 3 ای تهرانشرکت سهامی آب منطقه 210000 7
 0 062 1 266 062 1 655 2 ای فارسشرکت سهامی آب منطقه 210500 8
 0 984 246 984 461 2 ای اصفهانشرکت سهامی آب منطقه 211000 9
 0 057 1 264 057 1 642 2 ای خراسان رضویشرکت سهامی آب منطقه 211500 10
 0 334 84 334 835 ای کرمانشاهشرکت سهامی آب منطقه 212500 11
 0 742 186 742 856 1 ای کرمانشرکت سهامی آب منطقه 213000 12
 0 509 127 509 273 1 ای سیسدان و بلوچسدانشرکت سهامی آب منطقه 213500 13
 0 420 105 420 050 1 ای هرمزگانشرکت سهامی آب منطقه 214000 14
 0 520 14 630 3 520 14 300 36 شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزسدان 214500 15
 0 976 244 976 441 2 ای آذربای ان غربیشرکت سهامی آب منطقه 216000 16
 0 800 200 800 000 2 مادر تخصصی -شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 216500 17
 0 690 173 690 726 1 ای گیالنشرکت سهامی آب منطقه 218500 18
 0 686 172 686 716 1 زندرانای ماشرکت سهامی آب منطقه 219000 19
 0 953 238 953 383 2 ای آذربای ان شرقیشرکت سهامی آب منطقه 219500 20
 0 650 1 413 650 1 125 4 ای یزدشرکت سهامی آب منطقه 219600 21
 0 326 3 832 326 3 315 8 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 219700 22
 0 194 49 194 484 مان آب اسدان زن انشرکت سهامی ساز 219900 23
 0 085 33 271 8 085 33 713 82 مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران 220000 24



 

 قسمت اول( -302)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )

 شماره رديف
 بندیطبقه

 نام شرکت / بانک/ موسسه
 انتفاعي وابسته به دولت مندرج

 (3ت شماره )در پیوس 

 مبلغ هزينه امور
 پژوهشي مندرج در

 (3پیوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واريزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واريزی
 به خزانه و يا 

 شدهبرداشت
 توسط خزانه

 مانده
 واريزنشده

 (1) (2) (3) (3( =)4) (4( = )5) (6) (7) 
 0 324 13 331 3 324 13 310 33 شرکت ملی حفاری ایران 220200 25
 0 733 24 183 6 733 24 833 61 شرکت سهامی پخ  فرآورده های نفدی ایران 220350 26
 0 000 12 000 3 000 12 000 30 های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360 27
 0 20 5 20 50 شرکت ملی مهندسی و ساخدمان نفت ایران 220410 28
 0 800 28 200 7 800 28 000 72 مادر تخصصی -شرکت ملی گاز ایران  220500 29
 0 760 190 760 900 1 شمالیشرکت گاز اسدان خراسان 220510 30
 0 840 2 710 840 2 100 7 جنوبیشرکت گاز اسدان خراسان 220520 31
 0 574 4 144 1 574 4 434 11 شرکت مهندسی و توسعه نفت 220780 32
 0 753 3 938 753 3 382 9 نیکو -شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران  220790 33

34 221000 
توزیدع   شرکت مدادر تخصصدی مددیریت تولیدد  اندقدال و     

 توانیر -نیروی برق ایران
70 000 28 000 7 000 28 000 0 

 0 319 3 830 319 3 297 8 ای تهرانشرکت سهامی برق منطقه 221500 35
 0 429 1 357 429 1 572 3 ای فارسشرکت سهامی برق منطقه 222000 36
 0 430 1 358 430 1 575 3 ای اصفهانشرکت سهامی برق منطقه 222500 37
 0 914 1 479 914 1 785 4 ای خراسانشرکت سهامی برق منطقه 223000 38
 0 271 1 318 271 1 177 3 ای آذربای انشرکت سهامی برق منطقه 223500 39
 0 971 243 971 427 2 ای غربشرکت سهامی برق منطقه 224000 40
 0 157 1 289 157 1 893 2 ای کرمانشرکت سهامی برق منطقه 224500 41
 0 956 239 956 389 2 ای سیسدان و بلوچسدانشرکت سهامی برق منطقه 225000 42
 0 531 1 383 531 1 828 3 ای هرمزگانشرکت سهامی برق منطقه 225500 43
 0 282 1 321 282 1 204 3 ای مازندرانشرکت سهامی برق منطقه 226000 44
 0 157 1 289 157 1 892 2 ای گیالنشرکت سهامی برق منطقه 226500 45

46 227000 
شرکت سهامی مدادر تخصصدی مددیریت سداخت و تهیده      

 کاالی آب و برق)ساتکاب(
305 122 31 122 0 

 0 302 1 326 302 1 254 3 ای باخدرشرکت سهامی برق منطقه 228000 47
 0 372 3 843 372 3 430 8 ای خوزسدانشرکت سهامی برق منطقه 228500 48
 0 833 208 833 083 2 ای زن انکت سهامی برق منطقهشر 229000 49
 0 499 125 499 247 1 ای سمنانشرکت سهامی برق منطقه 229100 50
 0 752 188 752 879 1 ای یزدشرکت سهامی برق منطقه 229200 51
 0 000 20 000 5 000 20 000 50 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 52
 0 800 200 800 000 2 شرکت ملی فوالد ایران 230000 53
 0 480 4 120 1 480 4 200 11 شرکت سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایران 230170 54

55 231500 
 -سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معددنی ایدران   

 مادر تخصصی
129 388 51 755 12 939 51 755 0 

 0 832 113 458 28 832 113 581 284 صنایع پدروشیمیشرکت مادر تخصصی ملی  232000 56
 0 688 172 688 720 1 مادر تخصصی -سازمان گسدرش و نوسازی صنایع ایران 234500 57
 126 0 32 126 315 شرکت سهامی مدیریت طرحهای صنعدی** 234650 58
 222 0 56 222 554 مرکز گسدرش فناوری اطالعات** 234840 59
 0 24 6 24 61 ت گسدرش صنایع بلوچشرک 240500 60
 0 319 80 319 797 شرکت سهامی سازمان مدیریت صنعدی 252000 61
 0 408 20 102 5 408 20 020 51 شرکت سهامی باطری سازی نیرو 253500 62
 32 0 8 32 80 شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران** 254000 63
 49 0 12 49 122 ونیک**شرکت سهامی صنایع قطعات الکدر 254100 64
 890 1 110 500 000 2 000 5 صها* -شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران 254500 65
 036 16 0 009 4 036 16 090 40 پنها** -شرکت سهامی پشدیبانی و نوسازی هلیکوپدرهای ایران 255000 66
 0 872 8 218 2 872 8 181 22 هسا -شرکت سهامی صنایع هواپیماسازی ایران 255100 67

68 257000 
شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شدهرکهای  

 صنعدی ایران
5 000 2 000 500 2 000 0 

 0 158 40 158 395 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان مرکزی 257010 69

 0 93 23 93 233 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان گیالن 257020 70

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )

 شماره رديف
 بندیطبقه

 نام شرکت / بانک/ موسسه
 انتفاعي وابسته به دولت مندرج

 (3ت شماره )در پیوس 

 مبلغ هزينه امور
 پژوهشي مندرج در

 (3پیوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واريزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واريزی
 به خزانه و يا 

 شدهبرداشت
 توسط خزانه

 مانده
 واريزنشده

 (1) (2) (3) (3( =)4) (4( = )5) (6) (7) 
 0 140 35 140 349 هرکهای صنعدی اسدان مازندرانشرکت سهامی ش 257030 71

 0 153 38 153 383 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان آذربای ان شرقی 257040 72

 0 108 27 108 271 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان آذربای ان غربی 257050 73

 18 52 18 70 174 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان کرمانشاه* 257060 74

 0 159 40 159 398 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان خوزسدان 257070 75

 0 214 54 214 534 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان فارس 257080 76

 0 124 31 124 309 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان کرمان 257090 77

 0 170 43 170 426 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان خراسان رضوی 257110 78

 0 219 55 219 548 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان اصفهان 257120 79

 0 111 28 111 277 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان هرمزگان 257130 80

 0 80 20 80 199 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان سیسدان و بلوچسدان 257140 81

 0 56 14 56 141 عدی اسدان کردسدانشرکت سهامی شهرکهای صن 257150 82

 0 111 28 111 277 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان همدان 257160 83

 0 85 21 85 212 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان لرسدان 257170 84

 0 42 11 42 104 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان ایالم 257180 85

 0 116 29 116 290 نعدی اسدان زن انشرکت سهامی شهرکهای ص 257190 86

 0 99 25 99 248 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان چهارمحال و بخدیاری 257210 87

 0 47 12 47 117 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 257220 88

 0 134 34 134 334 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان سمنان 257230 89

 0 93 23 93 232 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان یزد 257240 90

 0 52 13 52 130 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان بوشهر 257250 91

 0 66 17 66 165 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان اردبیل 257260 92

93 264000 
شرکت مادر تخصصی توسعه و ت هیز مراکدز بهداشددی و   

 ت پزشکی کشوردرمانی و ت هیزا
13 5 1 5 0 

 0 104 26 104 260 سازمان بیمه سالمت   264800 94

 8 0 2 8 20 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان** 266500 95

 0 646 162 646 615 1 مادر تخصصی -سازمان خصوصی سازی  267000 96

 0 782 2 696 782 2 956 6 سازمان حسابرسی 267500 97

 0 933 1 483 933 1 832 4 شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران 268000 98

 0 200 1 300 200 1 000 3 شرکت سهامی چاپخانه دولدی ایران 269000 99

 0 34 9 34 84 شرکت مادرتخصصی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 269510 100

 0 190 3 798 190 3 976 7 ی های خارجی ایرانشرکت مادر تخصصی سرمایه گذار 269520 101

 68 0 17 68 171 شرکت سهامی ایز ایران** 270000 102

 0 120 30 120 300 شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه 273500 103

 0 360 90 360 900 سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 273700 104

 0 420 2 605 420 2 050 6 ی بیمه ایرانشرکت سهام 274500 105

 0 080 47 770 11 080 47 700 117 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 276000 106

 0 082 2 521 082 2 205 5 بانک مسکن 276500 107

 0 200 4 050 1 200 4 500 10 بانک ملی ایران 277000 108

 800 1 0 450 800 1 500 4 بانک صنعت و معدن** 278000 109

 0 300 6 575 1 300 6 750 15 بانک سپه 278500 110
 0 260 1 315 260 1 150 3 بانک توسعه صادرات 280100 111
 0 400 8 100 2 400 8 000 21 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500 112
 0 000 40 000 10 000 40 000 100 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 280520 113
 0 608 9 402 2 608 9 021 24 صندوق ضمانت صادرات ایران 280960 114
 0 000 1 250 000 1 500 2 شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 281000 115
 0 308 1 327 308 1 270 3 شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 282200 116
 0 800 4 200 1 800 4 000 12 اخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورشرکت مادر تخصصی س 282300 117



 

 قسمت اول( -303)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )

 شماره رديف
 بندیطبقه

 نام شرکت / بانک/ موسسه
 انتفاعي وابسته به دولت مندرج

 (3ت شماره )در پیوس 

 مبلغ هزينه امور
 پژوهشي مندرج در

 (3پیوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واريزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واريزی
 به خزانه و يا 

 شدهبرداشت
 توسط خزانه

 مانده
 واريزنشده

 (1) (2) (3) (3( =)4) (4( = )5) (6) (7) 
 0 000 8 000 2 000 8 000 20 ایسازمان راهداری و حمل و نقل جاده 282400 118
 0 220 55 220 550 سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی 282500 119
 0 60 15 60 150 پیام -شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات  283110 120
 0 056 23 764 5 056 23 641 57 شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت 283300 121
 0 000 8 000 2 000 8 000 20 سازمان فناوری اطالعات ایران 283400 122
 0 400 10 600 2 400 10 000 26 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 283500 123
 0 4 1 4 11 انی و تاسیساتی ساراتل ایرانشرکت سهامی ساخدم 283700 124
 72 0 18 72 180 سیما چوب** -شرکت سهامی صنایع چوب و فلز و پالسدیک  283800 125
 431 449 220 880 200 2 شرکت دولدی پست بانک* 283900 126
 0 35 9 35 87 شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی 284100 127

128 285000 
مانها و تاسیسدات دولددی و عمدومی     سازمان م ری ساخد
 شرکت مادر تخصصی

551 220 55 220 0 

 0 800 200 800 000 2 شرکت سهامی عمران شهرهای جدید  مادر تخصصی 285100 129
 0 560 140 560 400 1 شرکت سهامی عمران شهر جدید پرند 285120 130
 0 120 30 120 300 شرکت سهامی عمران شهر جدید اندیشه 285140 131
 0 200 50 200 500 شرکت سهامی عمران شهر جدید سهند 285190 132
 0 400 100 400 000 1 شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارسدان 285200 133
 0 100 25 100 250 شرکت سهامی عمران شهر جدید رامشار 285250 134
 0 356 89 356 891 شرکت سهامی عمران شهر جدید فوالدشهر 285300 135
 0 36 9 36 91 شرکت سهامی عمران شهر جدید م لسی 285400 136
 0 000 4 000 1 000 4 000 10 سازمان ملی زمین و مسکن 286500 137
 0 200 3 800 200 3 000 8 شرکت بازآفرینی شهری ایران 286650 138
 0 280 70 280 700 شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی 286800 139
 0 362 91 362 906 رکت سهامی شهرکهای صنعدی تهرانش 288150 140
 0 184 46 184 460 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260 141
 0 27 7 27 67 شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسده ای ایران 291280 142
 0 30 8 30 74 شرکت فرآوری اورانیوم تولید سوخت هسده ای 291290 143
 0 541 135 541 352 1 شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 291300 144
 0 40 10 40 100 شرکت اکدشاف و تامین مواد اولیه صنعت هسده ای ایران 291310 145
 0 1 0 1 2 شرکت سهامی پسمانداری صنعت هسده ای ایران 291320 146
 0 400 100 400 000 1 نعدی اسفراینشرکت سهامی م دمع ص 291500 147
 0 200 50 200 500 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان آذربای ان غربی 291680 148
 90 30 30 120 300 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان اردبیل* 291690 149
 0 54 14 54 135 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان چهارمحال و بخدیاری 291740 150
 0 50 13 50 126 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان خراسان رضوی 291750 151
 0 110 28 110 275 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان خوزسدان 291760 152
 0 127 32 127 318 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان قم 291820 153
 0 80 20 80 200 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان کرمانشاه 291850 154
 0 120 30 120 300 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان گلسدان 291870 155
 0 120 30 120 300 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان مازندران 291900 156
 0 120 30 120 300 شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان مرکزی 291910 157
 0 54 14 54 135 دشرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان یز 291940 158
 0 610 68 153 17 610 68 524 171 شرکت سهامی ملی مناطق نفت خیز جنوب 292390 159
 0 712 3 928 712 3 279 9 شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران 292400 160
 0 798 13 450 3 798 13 496 34 شرکت سهامی نفت فالت قاره 292410 161
 0 367 1 342 367 1 418 3 خزرشرکت سهامی نفت  292420 162

163 292430 
شرکت سهامی خدمات عمومی بهداشت صنعدی و خدمات 

 درمانی صنعت نفت
42 806 17 122 4 281 17 122 0 

 097 240 0 024 60 097 240 243 600 شرکت پاالی  نفت اراک** 292440 164
 0 400 24 100 6 400 24 000 61 شرکت پاالی  نفت آبادان 292510 165

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )

 شماره رديف
 بندیطبقه

 نام شرکت / بانک/ موسسه
 انتفاعي وابسته به دولت مندرج

 (3ت شماره )در پیوس 

 مبلغ هزينه امور
 پژوهشي مندرج در

 (3پیوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واريزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واريزی
 به خزانه و يا 

 شدهبرداشت
 توسط خزانه

 مانده
 واريزنشده

 (1) (2) (3) (3( =)4) (4( = )5) (6) (7) 
 0 853 25 463 6 853 25 632 64 شرکت نفت و گاز پارس 292520 166
 0 840 1 460 840 1 600 4 شرکت گاز اسدان مرکزی 292530 167
 0 476 1 369 476 1 690 3 شرکت گاز اسدان همدان 292540 168
 0 900 225 900 250 2 شرکت گاز اسدان لرسدان 292550 169
 0 260 1 315 260 1 150 3 سدان کرمانشاهشرکت گاز ا 292560 170
 0 220 2 555 220 2 550 5 شرکت گاز اسدان کردسدان 292570 171
 0 200 5 300 1 200 5 000 13 شرکت گاز اسدان آذربای ان شرقی 292580 172
 0 960 1 490 960 1 900 4 شرکت گاز اسدان آذربای ان غربی 292590 173
 0 800 4 200 1 800 4 000 12 ان اردبیلشرکت گاز اسد 292600 174
 0 200 4 050 1 200 4 500 10 شرکت گاز اسدان مازندران 292610 175
 0 400 2 600 400 2 000 6 شرکت گاز اسدان گلسدان 292620 176
 0 760 1 440 760 1 400 4 شرکت گاز اسدان زن ان 292630 177
 0 680 170 680 700 1 شرکت گاز اسدان قزوین 292640 178
 0 020 1 255 020 1 550 2 شرکت گاز اسدان قم 292650 179
 0 040 3 760 040 3 600 7 شرکت گاز اسدان سمنان 292660 180
 0 600 150 600 500 1 شرکت گاز اسدان یزد 292670 181
 0 480 1 370 480 1 700 3 شرکت گاز اسدان گیالن 292680 182
 0 080 3 770 080 3 700 7 ن خوزسدانشرکت گاز اسدا 292690 183
 0 520 1 380 520 1 800 3 شرکت گاز اسدان کرمان 292700 184
 0 400 2 600 400 2 000 6 شرکت گاز اسدان چهارمحال و بخدیاری 292710 185
 0 560 2 640 560 2 400 6 شرکت گاز اسدان کهگیلویه و بویراحمد 292720 186
 0 560 2 640 560 2 400 6 ان هرمزگانشرکت گاز اسد 292730 187
 0 800 6 700 1 800 6 000 17 شرکت گاز اسدان فارس 292740 188
 0 019 6 505 1 019 6 048 15 شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750 189
 0 520 6 630 1 520 6 300 16 شرکت گاز اسدان تهران 292770 190
 0 000 2 500 000 2 000 5 شرکت گاز اسدان بوشهر 292780 191
 0 200 1 300 200 1 000 3 شرکت گاز اسدان ایالم 292790 192
 790 370 2 790 160 3 900 7 شرکت پاالی  گاز ایالم* 292800 193
 0 200 2 550 200 2 500 5 شرکت گاز اسدان اصفهان 292810 194
 0 200 8 050 2 200 8 500 20 شرکت گاز اسدان خراسان 292820 195
 0 200 2 550 200 2 500 5 شرکت گاز اسدان سیسدان و بلوچسدان 292830 196
 0 720 1 430 720 1 300 4 شرکت پاالی  گاز بیدبلند 292860 197
 0 680 1 420 680 1 200 4 شرکت پاالی  گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران 292870 198
 700 100 2 700 800 2 000 7 شرکت پاالی  گاز ف ر* 292880 199
 0 400 2 600 400 2 000 6 شرکت پاالی  گاز سرخون و قشم 292890 200
 0 844 13 461 3 844 13 610 34 شرکت م دمع گاز پارس جنوبی 292900 201
 0 000 36 000 9 000 36 000 90 شرکت اندقال گاز ایران 292910 202
 0 400 1 350 400 1 500 3 لیج فارسشرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خ 293000 203

204 293210 
صندوق حمایدت از تحقیقدات و توسدعه صدنایع پیشدرفده       

 شرکت مادر تخصصی
212 85 21 85 0 

 0 87 22 87 218 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان قم 293260 205

 0 158 40 158 396 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان قزوین 293270 206

 0 55 14 55 137 شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان گلسدان 293280 207

 0 306 5 327 1 306 5 265 13 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران 293350 208

 0 145 12 036 3 145 12 363 30 شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز کارون 293560 209

 0 234 15 809 3 234 15 086 38 ره برداری نفت و گاز گچسارانشرکت سهامی به 293570 210

 0 270 10 568 2 270 10 676 25 شرکت سهامی پایانه های نفدی ایران 293580 211

 0 047 3 762 047 3 617 7 شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز شرق 293640 212

 0 866 3 967 866 3 664 9 شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز غرب 293650 213



 

 قسمت اول( -304)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )

 شماره رديف
 بندیطبقه

 نام شرکت / بانک/ موسسه
 انتفاعي وابسته به دولت مندرج

 (3ت شماره )در پیوس 

 مبلغ هزينه امور
 پژوهشي مندرج در

 (3پیوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واريزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واريزی
 به خزانه و يا 

 شدهبرداشت
 توسط خزانه

 مانده
 واريزنشده

 (1) (2) (3) (3( =)4) (4( = )5) (6) (7) 
 0 139 10 535 2 139 10 347 25 شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 293660 214

 0 324 26 581 6 324 26 810 65 شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 293670 215

 0 168 6 542 1 168 6 419 15 شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مارون 293680 216

 0 934 9 484 2 934 9 834 24 شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مس د سلیمان 293690 217

218 293800 
شددرکت خدددمات مهندسددی و ت هیددزات صددنعدی تددوربین 

 در حال تصفیه -جنوب
1 0 0 0 0 

 200 200 100 400 000 1 شرکت سهامی فوالد آذربای ان* 293940 219

 0 345 10 586 2 345 10 862 25 سهامی منطقه ویژه اقدصادی انرژی پارسشرکت  293960 220

 0 992 248 992 481 2 شرکت سهامی بهینه سازی مصرف سوخت 293970 221

 0 993 12 248 3 993 12 483 32 شرکت سهامی خطو  لوله و مخابرات نفت ایران 293980 222

 649 22 0 662 5 649 22 622 56 شرکت سهامی تولید آلومینای ایران** 294000 223

 92 0 23 92 230 شرکت سهامی لوله گسدر اسفراین** 294170 224

 692 0 173 692 731 1 گذاری فعالیدهای معدنی**شرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه 294190 225

 0 706 177 706 764 1 سازمان منطقه ویژه اقدصادی پدروشیمی 294240 226

 0 251 1 313 251 1 128 3 ملی صادرات گاز ایران شرکت 294380 227

 412 0 103 412 029 1 شرکت سهامی صنایع الکدرونیک شیراز** 294390 228

 24 0 6 24 59 شرکت سهامی صنایع مخابرات صاایران** 294400 229

 140 0 35 140 349 شرکت سهامی صنایع اپدیک اصفهان** 294450 230

 0 160 40 160 400 عمران شهر جدید شیرین شهر شرکت سهامی 294520 231

 0 000 4 000 1 000 4 000 10 شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران 294680 232

 0 0 0 0 1 در حال تصفیه -شرکت پیرا حفاری ایران  294700 233

 0 46 12 46 116 شمالیشرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان خراسان 294710 234

 0 54 14 54 134 جنوبیشرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان خراسان 294720 235

 0 999 1 500 999 1 997 4 شرکت سهامی پدرو پارس 294770 236

 0 670 168 670 676 1 شرکت سهامی پدرو ایران 294780 237

 0 80 20 80 200 شمالیشرکت سهامی آب و فاضالب روسدایی اسدان خراسان 294900 238

 0 200 50 200 500 ای لرسدانشرکت سهامی آب منطقه 294920 239

 0 166 42 166 416 ای خراسان شمالیشرکت سهامی آب منطقه 294930 240

 0 160 40 160 400 ای خراسان جنوبیشرکت سهامی آب منطقه 294940 241

 0 255 64 255 638 ای کهگیلویه و بویر احمدشرکت سهامی آب منطقه 294950 242

 0 209 52 209 523 ای قزوینشرکت سهامی آب منطقه 294960 243

 0 119 30 119 297 ای قمشرکت سهامی آب منطقه 294970 244

 0 216 54 216 539 ای سمنانشرکت سهامی آب منطقه 294980 245

 0 440 110 440 100 1 ای مرکزیشرکت سهامی آب منطقه 294990 246

 0 184 46 184 459 ای چهارمحال و بخدیاریمنطقهشرکت سهامی آب  295000 247

 0 154 39 154 385 ای بوشهرشرکت سهامی آب منطقه 295010 248

 0 120 30 120 300 ای ایالمشرکت سهامی آب منطقه 295020 249

 0 288 72 288 720 ای کردسدانشرکت سهامی آب منطقه 295030 250

 0 142 36 142 354 همدانای شرکت سهامی آب منطقه 295040 251

 0 182 46 182 454 ای گلسدانشرکت سهامی آب منطقه 295050 252

 0 688 172 688 719 1 ای اردبیلشرکت سهامی آب منطقه 295060 253

 0 000 1 250 000 1 500 2 شرکت سهامی پژوه  و فن آوری پدروشیمی 295110 254

 0 24 6 24 60 نشرکت فناوری های پیشرفده ایرا 295140 255

 0 528 132 528 320 1 شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر 295160 256

 0 100 2 525 100 2 250 5 بانک توسعه تعاون 295250 257

 0 552 138 552 380 1 شرکت توسعه گردشگری ایران 295260 258

 4 0 1 4 10 سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح** 295310 259

 518 674 3 048 1 191 4 478 10 صندوق توسعه صنایع دریایی* 295340 260

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )

 شماره رديف
 بندیطبقه

 نام شرکت / بانک/ موسسه
 انتفاعي وابسته به دولت مندرج

 (3ت شماره )در پیوس 

 مبلغ هزينه امور
 پژوهشي مندرج در

 (3پیوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واريزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واريزی
 به خزانه و يا 

 شدهبرداشت
 توسط خزانه

 مانده
 واريزنشده

 (1) (2) (3) (3( =)4) (4( = )5) (6) (7) 
 0 440 110 440 100 1 صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 295350 261

 000 4 0 000 1 000 4 000 10 شرکت صنایع هوایی قدس** 295360 262

 0 220 55 220 549 شرکت شهرکهای صنعدی اسدان البرز 295370 263

 0 132 33 132 330 ای البرزشرکت سهامی آب منطقه 295380 264

 0 212 4 053 1 212 4 530 10 شرکت گاز اسدان البرز 295410 265

 0 35 9 35 87 شرکت گسدرش سوخت سبز زاگرس 295420 266

 21 20 10 41 102 گسدرس الیاف شیشه مرند 295430 267

 0 80 20 80 200 زشرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان البر 295450 268

 0 600 30 650 7 600 30 500 76 شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 295460 269

 0 87 22 87 217 شرکت تولید نیروی برق شیروان 295480 270

 10 30 10 40 100 شرکت تولید نیروی برق بیسدون* 295500 271

 0 54 14 54 135 شرکت تولید نیروی برق کرمان 295510 272

 12 0 3 12 30 شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس** 295520 273

 0 40 10 40 100 شرکت تولید نیروی برق اصفهان 295530 274

 0 40 10 40 100 شرکت تولید نیروی برق آذربای ان 295540 275

 0 61 15 61 152 شرکت تولید نیروی برق بندرعباس 295550 276

 0 60 15 60 150 وی برق تهرانشرکت تولید نیر 295560 277

 0 49 12 49 122 شرکت تولید نیروی برق خراسان 295570 278

 0 59 15 59 148 شرکت تولید نیروی برق زاهدان 295590 279

 0 50 13 50 125 شرکت تولید نیروی برق شازند 295600 280

 0 98 25 98 245 شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی 295620 281

 0 80 20 80 200 شرکت تولید نیروی برق شهید مفدح 295640 282

 0 200 1 300 200 1 000 3 شرکت تولید نیروی برق فارس 295650 283

 000 4 0 000 1 000 4 000 10 شرکت گسدرش صنایع آریا تایر هامون** 295680 284

285 295690 
سددازمان صددنایع هوافضددای نیروهددای مسددلح جمهددوری  

 اسالمی ایران*
600 000 240 000 60 000 45 057 194 943 

 200 1 0 300 200 1 000 3 شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب** 295710 286

 400 2 0 600 400 2 000 6 شرکت گسدرش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران** 295730 287

 540 180 180 720 800 1 مهندسی و توسعه گاز ایران* 295740 288

 000 8 0 000 2 000 8 000 20 شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی** 295770 289

 0 000 60 000 15 000 60 000 150 سازمان صنایع دفاع 300500 290

 0 000 42 500 10 000 42 000 105 سازمان بنادر و دریانوردی 301500 291

 508,591 1,273,436 445,535 1,782,026 4,455,065 جمع

 

 ( موارد زیر قابل ذکر است:2در خصوص جدول شماره )

اند  ( دسدگاه مندرج در جدول فوق که با عالمت )*( مشخ  شده13تعداد سیزده ) -

داری کل کشور نسبت به مبلغ حداقل قابل واریز موضوع این بند  کسری واریزی داشده و یا خزانه

 است. ها کمدر از میزان مقرر  برداشت نموده از حساب آن



 

 قسمت اول( -305)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( دسدگاه مشمول در جدول فوق که با عالمت )**( مشخ  24تعداد بیست و چهار ) -

( هزینه امور پژوهشی به حساب 40%اند  به تعهدات خود مبنی بر واریز چهل درصد )شده

 اند و خزانه نیز مبلغی را برداشت ننموده است.الذکر  اقدام ننمودهفوق

 حکم اي  بند است.مبن  عد  رعايت مفاد موارد فوق  

مبدالغ واریددزی موضددوع ایدن بنددد  از طریددق سددامانه ملدی تقاضددا و عرضدده پددژوه  و    

هدای تأییدشدده مصدرف گردیدده اسدت. سدامانه مدذکور توسدو         فناوری )ساتع( جهدت پدژوه   

عدالی علدوم  تحقیقدات و فنداوری )عددف( طراحدی شدده و کلیده فرآیندد ثبدت           دبیرخانه شورای

ارسددال پروپددوزال  بررسددی و تأییددد آن  ثبددت قددرارداد پژوهشددی و    نیدداز  تقاضددای تحقیقدداتی 

هددای مددرتبو بددا قراردادهددای تأییدشددده در بسدددر آن اجرایددی     تأییددد آن و کلیدده پرداخددت  

 گردد.می

های منعقده پدا از  نامهها و مؤسسات پژوهشی بابت توافقپرداخت به دانشگاهمبالغ قابل

رداد و دبیرخانه شورای عالی علوم  تحقیقدات و فنداوری   های اجرایی طرف قراتأیید توسو دسدگاه

پرداخت را )عدف(  به سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم و سازمان مذکور نیز فهرست مبالغ قابل

نمایدد. مبدالغ یادشدده مدازاد بدر درآمددهای       داری کل کشور جهت پرداخدت اعدالم مدی   به خزانه

 سوب گردیده است.  ها و مؤسسات پژوهشی محاخدصاصی دانشگاه

داری کدل کشدور  بدر    ها و مؤسسات پژوهشی توسو خزانده شده به دانشگاهمبالغ پرداخت

( 3های اجرایی مشمول این بند  به شرح جدول شماره )های منعقدشده با دسدگاهنامهاساس توافق

 است:

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه
 734 3 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر  1
2 

 
 242 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر

3 
 

 165 محرمانه   دانشگاه تبریز
4 

 
 165 محرمانه   دانشگاه سیسدان و بلوچسدان

5 
 

 62 محرمانه   دانشگاه سیسدان و بلوچسدان
6 

 
 388 محرمانه   دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

7 
 

 253 محرمانه   دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
8 

 
 331 محرمانه   دانشگاه ارومیه

9 
 

 96 محرمانه   دانشگاه تهران
10 

 
 285 محرمانه   تربیت مدرس

11 
 

 450 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر
12 

 
 48 محرمانه   دانشگاه صنعدی شریف

13 
 

 144 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر
14 

 
 113 محرمانه   دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

15 
 

 68 محرمانه   دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
16 

 
 50 محرمانه   دانشگاه صنعدی شیراز

17 
 

 49 محرمانه   دانشگاه صنعدی شریف

18 
 

 410 1 محرمانه   دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 109 محرمانه   یدانشگاه خواجه نصیرالدین طوس محرمانه  19
20 

 
 525 محرمانه   دانشگاه صنعدی نوشیروانی بابل

21 
 

 825 محرمانه   دانشگاه صنعدی اصفهان
22 

 
 550 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر

23 
 

 240 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر
24 

 
 233 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر

25 
 

 450 محرمانه   یدانشگاه خواجه نصیرالدین طوس
26 

 
 250 1 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر

27 
 

 90 محرمانه   دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
28 

 
 108 محرمانه   دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

29 
 

 498 1 محرمانه   دانشگاه شهید بهشدی
30 

 
 10 محرمانه   دانشگاه بناب

31 
 

 616 مانه  محر دانشگاه صنعدی امیرکبیر
32 

 
 524 محرمانه   دانشگاه فردوسی مشهد

33 
 

 290 محرمانه   دانشگاه فردوسی مشهد
34 

 
 414 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر

35 
 

 580 محرمانه   دانشگاه فردوسی مشهد
36 

 
 140 محرمانه   دانشگاه فردوسی مشهد

37 
 

 685 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر
38 

 
 480 محرمانه   خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه

39 
 

 200 محرمانه   دانشگاه شیراز
40 

 
 348 محرمانه   دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

41 
 

 725 محرمانه   دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(
42 

 
 60 محرمانه   دانشگاه صنعدی شاهرود

43 
 

 600 1 محرمانه   دانشگاه فردوسی مشهد
44 

 
 60 محرمانه   گیالن



 

 قسمت اول( -306)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه
45 

 
 300 1 محرمانه   دانشگاه مازندران

46 
 

 520 محرمانه   شاهد

47 
 

 370 محرمانه   صنعدی قوچان
48 

 
 744 محرمانه   دانشگاه صنعدی شریف

49 
 

 195 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
50 

 
 263 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

51 
 

 404 انه  محرم دانشگاه صنعدی مالک اشدر
52 

 
 312 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

 195 1 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر  53

54 
 

 564 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
55 

 
 156 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

56 
 

 402 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
57 

 
 280 ه  محرمان دانشگاه صنعدی مالک اشدر

58 
 

 151 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
59 

 
 126 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

60 
 

 725 1 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
61 

 
 168 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

62 
 

 77 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
63 

 
 138 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

64 
 

 153 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

65 
 

 115 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
66 

 
 500 3 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

67 
 

 720 محرمانه   جهاد دانشگاهی مشهد
68 

 
 20 محرمانه   دانشگاه تهران

 35 محرمانه   حکیم سبزواری محرمانه 69
 478 محرمانه   ی مالک اشدردانشگاه صنعد    70

71 
 

 000 1 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر  
72 

 
 500 2 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر  

73 
 

 225 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر  
74 

 
 170 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر  

75 
 

 450 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر  

76 
 

 389 محرمانه   انشگاه علم و صنعت  د 
77 

 
 644 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر  

78 
 

 500 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر  
79 

 
 825 محرمانه   دانشگاه صنعدی سهند تبریز 

80 
 

 135 محرمانه   دانشگاه بناب
 582 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر    81

82 
 

 60 محرمانه   ی شریفدانشگاه صنعد
83 

 
 063 1 محرمانه   دانشگاه صنعدی شیراز

84 
 

 234 محرمانه   دانشگاه اصفهان
85 

 
 30 محرمانه   دانشگاه اصفهان

86 
 

 388 1 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

87 
 

 393 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر 
88 

 
 437 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر 

89 
 

 61 محرمانه   دانشگاه شهیدچمران اهواز
90 

 
 41 محرمانه   دانشگاه شهیدچمران اهواز

91 
 

 040 3 محرمانه   دانشگاه صنعدی اصفهان
92 

 
 010 3 محرمانه   دانشگاه صنعدی اصفهان 

93 
 

 788 محرمانه   دانشگاه تهران
94 

 
 380 محرمانه   دانشگاه اصفهان

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه
95 

 
 86 حرمانه  م پژوهشگاه مواد و انرژی

96 
 

 832 محرمانه   دانشگاه صنعدی قم 

97 
 

 250 2 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر  
98 

 
 196 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

99 
 

 145 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
100 

 
 000 1 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

101 
 

 126 محرمانه   ن طوسیدانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدی
102 

 
 80 محرمانه   دانشگاه گیالن

103 
 

 100 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر

104 
 

 200 محرمانه   پژوهشگاه پلیمر و پدروشیمی ایران
105 

 
 991 محرمانه   دانشگاه  مازندران

106 
 

 179 محرمانه   دانشگاه صنعدی شیراز
107 

 
 640 11 نه  محرما دانشگاه صنعدی مالک اشدر

108 
 

 42 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
109 

 
 427 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

110 
 

 120 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
111 

 
 656 2 محرمانه   دانشگاه علم و صنعت ایران

112 
 

 180 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
113 

 
 430 1 محرمانه   ردانشگاه صنعدی مالک اشد

 500 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر محرمانه 114

115 
 

 94 محرمانه   دانشگاه تربیت مدرس
116 

 
 725 1 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

117 
 

 900 محرمانه   دانشگاه اصفهان
118 

 
 460 محرمانه   دانشگاه اصفهان

119 
 

 200 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
120 

 
 250 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

121 
 

 218 محرمانه   دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی
122 

 
 105 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

123 
 

 20 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر
124 

 
 15 محرمانه   دانشگاه تهران

125 
 

 319 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر

126 
 

 190 محرمانه   دانشگاه کاشان
127 

 
 164 محرمانه   دانشگاه سیسدان و بلوچسدان 

128 
 

 470 محرمانه   دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی
129 

 
 468 محرمانه   دانشگاه تهران

130 
 

 650 محرمانه   دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی
131 

 
 380 انه  محرم دانشگاه صنعدی امیرکبیر

132 
 

 102 محرمانه   پژوهشگاه مواد و انرژی
133 

 
 245 محرمانه   دانشگاه ارومیه

134 
 

 364 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر
135 

 
 400 محرمانه   دانشگاه  صنعدی امیرکبیر

136 
 

 225 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

137 
 

 225 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
138 

 
 158 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

139 
 

 225 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
140 

 
 180 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

141 
 

 000 1 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
142 

 
 113 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر

143 
 

 113 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر
144 

 
 158 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر



 

 قسمت اول( -307)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه
145 

 محرمانه

 000 2 محرمانه   دانشگاه تربیت مدرس

 070 1 محرمانه   دانشگاه صنعدی اصفهان 146

 000 2 محرمانه   دانشگاه صنعدی اصفهان 147

 127 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر 148

 046 1 ه  محرمان دانشگاه صنعدی مالک اشدر 149

 113 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر 150

 000 10 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر 151

 000 2 محرمانه   دانشگاه صنعدی همدان 152

 135 محرمانه   دانشگاه صنعدی اصفهان 153

 000 3 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر 154

 700 2 رمانه  مح دانشگاه صنعدی مالک اشدر 155

 500 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر 156

 79 محرمانه   پژوهشگاه مواد و انرژی 157

 750 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر 158

 000 5 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر 159

 000 1 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر 160

 200 1 محرمانه   ردانشگاه صنعدی امیرکبی 161

 300 محرمانه   خواجه نصیرالدین طوسی 162

 100 محرمانه   دانشگاه مالیر 163

 300 محرمانه   پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 164

 284 2 محرمانه   جهاد دانشگاهی اصفهان 165

 587 محرمانه   دانشگاه تربیت مدرس 166

 38 محرمانه   خواجه نصیرالدین طوسی 167

 400 محرمانه   دانشگاه تربیت مدرس 168

 150 محرمانه   دانشگاه صنعدی امیرکبیر 169

 787 محرمانه   دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی 170

 942 محرمانه   دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی 171

 320 محرمانه   دانشگاه صنعدی مالک اشدر 172

 15 محرمانه   دانشگاه فردوسی مشهد 173

 35 محرمانه   دانشگاه صنعدی نوشیروانی بابل 174

 264 محرمانه   دانشگاه اصفهان 175

 410 محرمانه   دانشگاه اصفهان 176

 263 طرح تدوین و توسعه گفدمان جدید مدیریدی بانک توسعه تعاون دانشگاه تهران بانک توسعه تعاون 177

178 

 بانک توسعه صادرات

 راندانشگاه ته
بخشی و نوآوری در ارائه خدمات مالی و غیرمالی مکمدل بده   ارائه راهکارهای تنوع

منظور بهبود ت ربه مشدریان باندک توسدعه صدادارت ایدران )بدارویکرد تحدول و       
 نوآوری دی یدال(

300 

 دانشگاه تهران 179
 بخشی و نوآوری در ارائه خدمات مالی و غیرمالی مکمدل بده  ارائه راهکارهای تنوع

منظور بهبود ت ربه مشدریان باندک توسدعه صدادارت ایدران )بدارویکرد تحدول و       
 نوآوری دی یدال(

180 

180 
 بانک سپه

 470 ارتقای مزیت رقابدی بانک سپه در حوزه بانکداری خرد دانشگاه خوارزمی
 61 ارتقای مزیت رقابدی بانک سپه در حوزه بانکداری خرد دانشگاه خوارزمی 181

182 

 سکنبانک م

 دانشگاه صنعدی امیر کبیر
های تأمین و شناسدایی سداخدار   الگوبرداری مدیریت مراودات بانکی با نگاه زن یره

 های تأمین صنعت ساخدمانبندی زن یرهو اولویت
521 

 دانشگاه صنعدی امیرکبیر 183
هدای تدأمین   ها و شناسایی جریانهای مالی بین اعضای زن یدره مسدندسازی شبکه

 دمانصنعت ساخ
521 

 دانشگاه صنعدی امیرکبیر 184
هدای تدأمین   ها و شناسایی جریانهای مالی بین اعضای زن یدره مسدندسازی شبکه
 صنعت ساخدمان

350 

 دانشگاه صنعدی امیرکبیر 185
هدای تدأمین   ها و شناسایی جریانهای مالی بین اعضای زن یدره مسدندسازی شبکه
 صنعت ساخدمان

691 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه
 600 بهنگام سازی و توسعه مدل های غلدان بنادر ت اری کشور د بهشدیدانشگاه شهی  186

187 
 

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
بررسی و شناسایی ظرفیت هدای توسدعه گردشدگری سداحلی و دریدائی در بندادر       

 525 آبادان  خرمشهر و با تمرکز بر بندر چوئبده

188 
 

 399 ی آموزشی مشاغل سازمان بنادر و دریانوردی با اسدفاده از مدل دیکومبازنگری نیازسن  پارک علم و فناوری مدرس
189 

 
 495 مدل جامع اندخاب ساخدار ناوگان یدک کشی بنادر مطالعه موردی بندر شهید رجایی دانشگاه تهران

190 
 

 دانشگاه تهران
ای اندازه گیری غلظت رسوب و بار عبدوری  طراحی و اسدفاده از دسدگاه غیرهسده

 در مقیاس الیروبی
738 

191 
 

 دانشگاه عالمه طباطبایی
جدداری سددازی چشددم انددداز سددازمان بنددادر و دریددانوردی در ادارات کددل بنددادر و  

 625 های هرمزگان و سیسدان و بلوچسداندریانوردی اسدان

192 
 

 624 تاریخی قوروق تال  دی: مطالعات کشدیشناسایی و حفظ میراث فرهنگی دریایی مطالعه مور شناسی و علوم جویپژوهشگاه ملی اقیانوس

193 
 

 شناسی و علوم جویپژوهشگاه ملی اقیانوس
تهیده و تددوین طددرح درس  محددوی آموزشدی و بانددک سدواالت اسدددانداردهای      

 کنندگان بندری در حوزه عملیات پایانه بندریآموزشی و گواهینامه تامین
625 

194 
 

 جوی شناسی و علومپژوهشگاه ملی اقیانوس
تهیده و تددوین طددرح درس  محددوی آموزشدی و بانددک سدواالت اسدددانداردهای      

 کنندگان بندری در حوزه امور کشدیرانی در بنادرآموزشی و گواهینامه تامین
625 

195 
 

 شناسی و علوم جویپژوهشگاه ملی اقیانوس
تهیده و تددوین طددرح درس  محددوی آموزشدی و بانددک سدواالت اسدددانداردهای      

 625 کنندگان بندری در حوزه عملیات دریایی در بنادرگواهینامه تامینآموزشی و 

196 
 

 مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی
هدای مردمدی و تداثیر آن بدر فعالیدت بندادر کوچدک        شکنتحلیل آثار احداث موج

 )مطالعه موردی اسدان هرمزگان(
1 573 

 دانشگاه تهران سازمان بنادر و دریانوردی 197
سازی  تحلیل و تدوین تاری  نود ساله شکل گیری و تحدوالت بنددر امدام    مسدند 

 نخسدین بندر مدرن ایران در خلیج فارس -خمینی )ره( 
871 

198 
 

 619 های عملکرد ل سدیکی بنادرتدوین و پای  شاخ  دانشگاه تربیت مدرس
199 

 
 680 آباد در اسدان و منطقهبررسی نق  و جایگاه اقدصادی  اجدماعی بندر امیر دانشگاه مازندران

200 
 

 مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی
های راهبردی بنادر کوچک اسدانهای هرمزگدان   ¬گیری¬بررسی و مطالعه جهت

 سیسدان وبلوچسدان وگیالن با تمرکز بر الگوی کاربری و مدیریدی
2 083 

201 
 

 مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی
هدای هرمزگدان    های راهبدردی بندادر کوچدک اسددان    گیریبررسی مطالعه جهت

 سیسدان و بلوچسدان و گیالن با تمرکز بر الگوی کاربری و مدیریدی
490 

202 
 

 شناسی و علوم جویپژوهشگاه ملی اقیانوس
انسان ودریا   مروری بر فرهن  دریانوردی در ایران بدر اسداس مددارک باسددان     

 شناسی واسناد دریانوردی
575 

203 
 

 475 1 طرح بزرگراه الکدرونیکی دریایی خلیج فارس شگاه صنعدی شریفدان

204 
 

 شناسی و علوم جویپژوهشگاه ملی اقیانوس
انسان ودریا   مروی بر فرهن  دریانوردی در ایدران بدر اسداس مددارک باسددان      

 شناسی واسناد دریانوردی
1 150 

205 
 

 شناسی و علوم جویپژوهشگاه ملی اقیانوس
تداریخی   حفظ میراث فرهنگی دریایی مطالعه موردی: مطالعات کشددی  شناسایی و
 قوروق تال 

624 

206 
 

 دانشگاه تهران
مطالعات بازار با هدف اسدفاده بهینه از فضای پایانه مسافری بندر انزلدی و تددوین   

 راهبردها و برنامه اقدام
755 

207 
 

 مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی
هدای مردمدی و تداثیر آن بدر فعالیدت بندادر کوچدک        شکنوجتحلیل آثار احداث م

 605 )مطالعه موردی اسدان هرمزگان(

208 
 

 شناسی و علوم جویپژوهشگاه ملی اقیانوس
انسان ودریا   مروی بر فرهن  دریانوردی در ایدران بدر اسداس مددارک باسددان      

 شناسی واسناد دریانوردی
575 

209 
 

 340 جایگاه اقدصادی  اجدماعی بندر امیراباد در اسدان و منطقهبررسی نق  و  دانشگاه مازندران
210 

 
 255 بررسی نق  و جایگاه اقدصادی  اجدماعی بندر امیراباد در اسدان و منطقه دانشگاه مازندران

211 
 

 دانشگاه تهران
مطالعات بازار با هدف اسدفاده بهینه از فضای پایانه مسافری بندر انزلدی و تددوین   

 755 ا و برنامه اقدامراهبرده

212 
 

 مرکز تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی
هدای مردمدی و تداثیر آن بدر فعالیدت بندادر کوچدک        شکنتحلیل آثار احداث موج

 )مطالعه موردی اسدان هرمزگان(
242 

213 
 

 دانشگاه صنعدی شریف
ت های قابل کشدیرانی تح¬تدوین سند راهبردی ایمنی دریانوردی در بنادر و آبراه

 حاکمیت جمهوری اسالمی ایران
804 

214 
 

 دانشگاه تهران
مسدند سازی  تحلیل و تدوین تاری  نود ساله شکل گیری و تحدوالت بنددر امدام    

 نخسدین بندر مدرن ایران در خلیج فارس -خمینی )ره( 
579 

215 
 

 464 های عملکرد ل سدیکی بنادرتدوین و پای  شاخ  دانشگاه تربیت مدرس

216 
 

 شگاه تهراندان
ای اندازه گیری غلظت رسوب و بار عبدوری  طراحی و اسدفاده از دسدگاه غیرهسده

 در مقیاس الیروبی
418 



 

 قسمت اول( -308)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه
217 

 
 908 1 مطالعه رسوبگذاری و مدیریت الیروبی حوضچه و کانال بندر آسدارا دانشگاه تهران

218 
 

 272 1 بندر آسدارا مطالعه رسوبگذاری و مدیریت الیروبی حوضچه و کانال دانشگاه تهران
219 

 
 450 فرهنگی بنادر و دریانوردی گیالن -سند میراث تاریخی دانشگاه تربیت مدرس

220 
 

 720 های عملیاتی ل سدیک بندریهای راهبردی و برنامهتدوین سیاست ریزیموسسه عالی آموزش و پژوه  در مدیریت و برنامه
 080 1 بهنگام سازی و توسعه مدل های غلدان بنادر ت اری کشور بهشدی دانشگاه شهید سازمان بنادر و دریانوردی 221

222 
 

 دانشگاه عالمه طباطبائی
جدداری سددازی چشددم انددداز سددازمان بنددادر و دریددانوردی در ادارات کددل بنددادر و  

 های هرمزگان و سیسدان و بلوچسداندریانوردی اسدان
625 

223 
 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان
زیابی و مدیریت ریسک های ایمنی  بهداشدت و محدیو زیسدت    طراحی سیسدم ار

 418 در سازمان بنادر و دریانوردی

224 
 

 624 تاریخی قوروق تال  شناسایی و حفظ میراث فرهنگی دریایی مطالعه موردی: مطالعات کشدی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
225 

سازمان توسعه و نوسازی 
 معادن و صنایع معدنی

 مادر تخصصی –ایران 

 150 1 بررسی آزمایشگاهی تولید کک سوزنی در ایران پژوهشگاه صنعت نفت

 سازمان پژوه  های علمی و صنعدی ایران 226
ان ام مطالعات در خصوص بکارگیری محصول می  مدال و اکسدیدهای تفریقدی   

 تولید داخل در صنایع داخلی
293 

 دانشگاه تهران 227
هدای  گذاری های خطرپدذیر و توانمندسدازی شدرکت   سعه سرمایهتدوین برنامه تو

 501 بنیان مرتبو با کسب وکارهای معدنی و صنایع معدنیدان 

 دانشگاه تهران 228
های فناوری و مهندسی سازمان توسدعه و نوسدازی   تدوین برنامه توسعه توانمندی
 معادن و صنایع معدنی ایران

735 

 جهاددانشگاهی 229
تدن در روز   1اکسدرود با ظرفیت  HDSحداث واحد ساخت کاتالیست طراحی و ا

 پایلوت(صنعدی )در مقیاس نیمه
1 963 

 104 1 بررسی آزمایشگاهی تولید کک سوزنی در ایران پژوهشگاه صنعت نفت 230

 سازمان پژوه  های علمی و صنعدی ایران 231
سدیدهای تفریقدی   ان ام مطالعات در خصوص بکارگیری محصول می  مدال و اک

 211 تولید داخل در صنایع داخلی

 دانشگاه علم و صنعت ایران 232
اسدحصال عناصر اسکاندیوم   ساماریوم و لدوتیدیم از محلدول لیچیند  کنسداندره     

 ساغند و سایر نمونه های معدنی 5آنومالی شماره 
223 

 دانشگاه لرسدان 233
ی کارخانده فدرآوری سدن  آهدن     بررسی اسدحصال عناصر نادر خاکی از باطله ها

 چادرملو در مقیاس آزمایشگاهی
405 

 جهاددانشگاهی 234
تدن در روز   1اکسدرود با ظرفیت  HDSطراحی و احداث واحد ساخت کاتالیست 

 پایلوت(صنعدی )در مقیاس نیمه
1 624 

 دانشگاه تهران 235
هدای  شدرکت گذاری های خطرپدذیر و توانمندسدازی   تدوین برنامه توسعه سرمایه

 468 بنیان مرتبو با کسب وکارهای معدنی و صنایع معدنیدان 

 دانشگاه کاشان 236
طرح دسدیابی به دان  فنی تولید فلز منیزیم از ترکیبات منیزیم دار م دمع پدداس  

 خوروبیابانک در مقیاس ازمایشگاهی
563 

 دانشگاه لرسدان 237
ای کارخانده فدرآوری سدن  آهدن     بررسی اسدحصال عناصر نادر خاکی از باطله ه

 چادرملو در مقیاس آزمایشگاهی
291 

 دانشگاه صنعدی اصفهان 238
مطالعه و بررسی پر عیار سازی ذخایر کم عیار کانسن  آهدن معددن چداه گدز بدا      

 هدف محصول دانه بندی تغلیظ شده در مقیاس آزمایشگاهی
474 

سازمان منطقه ویژه  239
 اقدصادی پدروشیمی

هدای هدوای ناشدی از    سدازی پخد  و پدراکن  آالیندده    تحقیق  پژوه  و مدل هراندانشگاه ت
 386 های موجود در منطقه ویژه اقدصادی پدروشیمیشرکت

 دانشگاه تهران 240
هدای هدوای ناشدی از    سدازی پخد  و پدراکن  آالیندده    تحقیق  پژوه  و مدل

 های موجود در منطقه ویژه اقدصادی پدروشیمیشرکت
320 

کت آب و فاضالب شر 241
 روسدایی اسدان مازندران

 پارک علم و فناوری مازندران
ارزیابی کارایی سامانه های گند زدایی در شبکه های آبرسانی روسدایی مازندران و 

 120 ارائه راهکارهای ارتقا و اندخاب گزینه مناسب

242 

ای شرکت برق منطقه
 غرب

 دانشگاه رازی کرمانشاه
 63و 132و 230پذیری لرزه ای ت هیزات پسددهای  ¬آسیببررسی فنی و ارزیابی 

غرب  قصرشیرین و ثالث باباجانی ¬ذهاب  گیالن¬کیلو ولت شهرسدانهای سرپل
 باتوجه به اثرات ساخدگاهی و ارائه طرح و راهکارهای اجرایی بهسازی

42 

 دانشگاه رازی کرمانشاه 243
 63و 132و 230سددهای  پذیری لرزه ای ت هیزات پ¬بررسی فنی و ارزیابی آسیب
غرب  قصرشیرین و ثالث باباجانی ¬ذهاب  گیالن¬کیلو ولت شهرسدانهای سرپل

 باتوجه به اثرات ساخدگاهی و ارائه طرح و راهکارهای اجرایی بهسازی
126 

 دانشگاه رازی کرمانشاه 244
 63و 132و 230پذیری لرزه ای ت هیزات پسددهای  ¬بررسی فنی و ارزیابی آسیب

غرب  قصرشیرین و ثالث باباجانی ¬ذهاب  گیالن¬شهرسدانهای سرپل کیلو ولت
 باتوجه به اثرات ساخدگاهی و ارائه طرح و راهکارهای اجرایی بهسازی

59 

 دانشگاه رازی کرمانشاه 245
 63و 132و 230پذیری لرزه ای ت هیزات پسددهای  ¬بررسی فنی و ارزیابی آسیب

غرب  قصرشیرین و ثدالث باباجدانی    کیلو ولت شهرسدانهای سرپل ذهاب  گیالن
 باتوجه به اثرات ساخدگاهی و

79 

 537 کیلو ولت آمپر 360جداسازی لرزه ای یکی از ترانسفورماتور های  دانشگاه رازی کرمانشاه 246

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه

247 
ای شددرکت بددرق منطقدده 

 کرمان

 دانشگاه شهید باهنرکرمان
های فرونشسده بدر روی  سازی آالیندهمنظور پاکساخت دسدگاه تمیزکار لیزری به

 سطح مقره های سرامیکی و شیشه ای
579 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان 248
های فرونشسده بر روی سازی آالیندهساخت دسدگاه تمیزکار لیزری به منظور پاک

 ایهای سرامیکی  شیشهسطح مقره
1 200 

249 

 شرکت پاالی  گاز ایالم

 دانشگاه تهران
ور بهبدود  بازمهندسدی و مددیریت فرآینددهای مددیریت      تحقیق و پژوه  به منظ

 منابع انسانی شرکت پاالی  گاز ایالم
347 

 دانشگاه ایالم 250
تحقیق و پژوه  به منظور کارسن ی و برآورد نیروی انسانی مدورد نیداز شدرکت    

 پاالی  گاز ایالم
279 

 جهاددانشگاهی 251
یندی و غیر فرآیندی پاالیشگاه شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسکهای نواحی فرآ

 HAZIDگاز ایالم با روش 
353 

 دانشگاه علم و صنعت ایران 252
بازنگری طراحی م موعه زباله سوز و اجکدور واحد بازیافدت گدوگرد جهدت رفدع     

 مشکل دمای پایین
294 

 جهاددانشگاهی 253
االیشگاه شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسکهای نواحی فرآیندی و غیر فرآیندی پ

 HAZIDگاز ایالم با روش 
530 

 دانشگاه تهران 254
در پاالیشدگاه گداز ایدالم     "نظدام مداربسدده آب  "مطالعات امکانسن ی بکارگیری 

 جهت کمینه سازی مصرف آب و کاه  ح م فاضالب نهایی
317 

 دانشگاه ایالم 255
از شدرکت  تحقیق و پژوه  به منظور کارسن ی و برآورد نیروی انسانی مدورد نید  

 پاالی  گاز ایالم
279 

 دانشگاه تهران 256
تحقیق و پژوه  به منظور بهبدود  بازمهندسدی و مددیریت فرآینددهای مددیریت      

 منابع انسانی شرکت پاالی  گاز ایالم
347 

 188 ارزیابی تلفات ترانسفورماتورهای پاالیشگاه ناشی از حضور هارمونیکها در شبکه داخلی دانشگاه لرسدان 257

 دانشگاه تهران 258
در پاالیشدگاه گداز ایدالم     "نظدام مداربسدده آب  "مطالعات امکانسن ی بکارگیری 

 جهت کمینه سازی مصرف آب و کاه  ح م فاضالب نهایی
317 

259 

شدددرکت پددداالی  گددداز 
 پارسیان

 297 از پارسیانمطالعه و بررسی راهکارهای افزای  راندمان کولرهای هوایی شرکت پاالی  گ پژوهشگاه صنعت نفت

 سازمان پژوه  های علمی و صنعدی ایران 260
های موجدود  ارزیابی کمی وکیفی آب و فاضالبهای صنعدی و غیر صنعدی  فناوری
 و کاربرد آنها در تصفیه آب و فاضالبهای شرکت پاالی  گاز پارسیان

380 

 دانشگاه صنعدی شیراز 261
های کولرهای هدوایی گداز   ندل( تیوب باRCFAبررسی علل ریشه ای تخریب )

کدولر   6¬″پارسدیان و ندازل    103  تیوب ریبدویلر واحدد   500و  400احیای واحد 
 104هوایی واحد 

597 

 سازمان پژوه  های علمی و صنعدی ایران 262
های موجدود  ارزیابی کمی وکیفی آب و فاضالبهای صنعدی و غیر صنعدی  فناوری

 بهای شرکت پاالی  گاز پارسیانو کاربرد آنها در تصفیه آب و فاضال
280 

263 
شددددرکت سددددهامی آب 

 ای تهرانمنطقه
 دانشگاه شهید بهشدی

بررسی و ارزیابی روش های نوین پی  بینی و هشدار سدیل و امکدان سدن ی آن    
 در حوضه آبریز شهر تهران

510 

264 
شددددرکت سددددهامی آب 

 ای گلسدانمنطقه

دانشددگاه علددوم کشدداورزی و منددابع طبیعددی  
 گرگان

هدای  مطالعات آزمایشگاهی ضریب تخلیده سدرریزهای جدانبی مرکدب بدا شدکل      
مخدلف هندسی و ارائه رابطه با اسدفاده از مدل هوشمند و ارائه رابطه با اسددفاده از  

 GEPمدل هوشمند 
23 

265 
دانشددگاه علددوم کشدداورزی و منددابع طبیعددی  

 گرگان

های موجدود انددازه   تحقیق روشهای زمین آماری و روشهای نوین در اصالح روشد 
آبهدای   -گیری کمی و کیفی منابع آب و ارائه روشهای کاربردی )آبهای زیرزمینی

 سطحی(موردی اسدان گلسدان
111 

266 

شددددرکت سددددهامی آب 
 ای گیالنمنطقه

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اندخاب سازه مناسب در تحویدل ح مدی آب در شدبکه هدای آبیداری و زهکشدی       

 رود با لحاظ مدیریت آبیاری نوبدیسپید
110 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 267
اندخاب سازه مناسب در تحویدل ح مدی آب در شدبکه هدای آبیداری و زهکشدی       

 سپیدرود با لحاظ مدیریت آبیاری نوبدی
358 

 10 برآورد بار بسدر و معلق در رودخانه ناورود گیالنرزیابی مدل های هیدرولیکی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 268
 38 ارزیابی مدل های هیدرولیکی برآورد بار بسدر و معلق در رودخانه ناورود گیالن دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 269

270 
شددددرکت سددددهامی آب 

 ای مازندرانمنطقه
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

و ارزیابی مسایل مددیریت آب و ارایده راهکارهدای ارتقداء و بهبدود آن در      بررسی 
 اسدان مازندران

945 

271 
شددددرکت سددددهامی آب 

 ای هرمزگانمنطقه
 دانشگاه هرمزگان

مطالعه و بررسی اثرات زیست محیطی آب شدیرین کدن هدای کشداورزی وتداثیر      
مناسدب   کیفی برمنابع آب زیرزمینی وسطحی دشدت سدرخون وارائده راهکارهدای    

 جهت ارزیابی توان توسعه و بهره برداری بهینه از آن ها
315 



 

 قسمت اول( -309)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه

272 

شرکت سهامی برق 
 منطقه ای آذربای ان

 دانشگاه شهیدمدنی آذربای ان
تحلیددل عملکددرد مدددیریت مصددرف در تددراکم خطددو  اندقددال در حضددور منددابع  

 ت دیدپذیر انرژی و ذخیره سازهای انرژی
25 

 ای اندانشگاه شهیدمدنی آذرب 273
دو سددویه بددرای کاربردهددای  DC-DCطراحددی و ارائدده سدداخدار جدیددد مبدددل 

 خودروی الکدریکی
25 

 25 ارائه شاخ  مبدنی بر خو جدید به منظور ارزیابی وضعیت پایداری ولداژ دانشگاه صنعدی سهند تبریز 274
 25 آب و حرارتبرنامه ریزی مقاوم شبکه های به هم پیوسده ی برق  گاز   دانشگاه تبریز 275

 دانشگاه تبریز 276
بهره برداری هماهن  مزارع بادی بزر  مدصل بده سیسددم ذخیدره سداز هدوای      

 فشرده برای مشارکت در بازار رقابدی برق
25 

 دانشگاه شهیدمدنی آذربای ان 277
تحقیدق  بررسدی و تحلیددل احدمداالتی اندشددار آلدودگی هددارمونیکی شدبکه بددرق      

 ابع انرژی ت دید پذیرآذربای ان با حضور من
500 

 دانشگاه شهیدمدنی آذربای ان 278
سداخت سددلول هددای خورشدیدی حسدداس شددده بددا نقدا  کواندددومی بددا سدداخدار    

 هسده/پوسده حاوی کادمیوم
25 

 25 بهبود عملکرد محدود کننده های جریان خطا مبدنی بر تشدید دانشگاه شهیدمدنی آذربای ان 279
 25 طراحی و تحلیل یک ساخدار جدید میکرو اینورتر برای کاربردهای فدو ولدائیک آذربای اندانشگاه شهیدمدنی  280

 دانشگاه صنعدی سهند تبریز 281
مدیریت تراکم سیسدمهای قدرت با برنامه ریدزی م ددد تولیدد در حضدور برنامده      

 های پاسخگویی بار در بازار برق
25 

 RBF 25مدت بار با اسدفاده از روش تبدیل موجک و شبکه  بهبود پی  بینی کوتاه دانشگاه ارومیه 282
 25 های فوق توزیع فعالبررسی تاثیر محدود کننده جریان خطا بر حفاظت بهینه شبکه دانشگاه ارومیه 283
 25 مشارکت نیروگاه م ازی در بازار برق دانشگاه تبریز 284

 دانشگاه تبریز 285
ت های مخدلف در بازار بدرق ت دیدد سداخدار    رقابت خرده فروش های برق با قدر

 یافده با تئوری بازیها
25 

 دانشگاه صنعدی سهند تبریز 286
اسدراتژی مدیریت برخو انرژی در خودرو های الکدریکی م هر به پیدل سدوخدی    

 فدو ولدائیک  ابر خازن و باتری
25 

 دانشگاه صنعدی سهند تبریز 287
های برق و گاز طبیعی تحت عدم قطعیدت بدادر   یک بازار ادغام شده برای سیسدم

 نظر گرفدن انرژی هاب
25 

 دانشگاه ارومیه 288
بررسی تاثیر پای بندی به اخالق بازاریابی اسالمی بر ارزش ویدژه برندد بدا نقد      

 میان ی اعدماد و تبلیغ دهان به دهان
25 

 DC 25با هدف کاه  تعداد منابع  شبیه سازی و ساخت یک اینورتر چندسطحی ترکیبی دانشگاه ارومیه 289

290 

شرکت سهامی برق 
 ای باخدرمنطقه

 دانشگاه صنعدی جندی شاپور
هدای زمدین در باندد    ¬گیری چند منظوره سیسدم¬طراحی و ساخت دسدگاه اندازه

 فرکانسی وسیع
638 

 دانشگاه بوعلی سینا 291
خدر در برابدر  پدافند غیرعامل پست های اندقال و فوق توزیدع بدرق منطقده ای بدا    

 323 بمب های الکدرومغناطیسی پروژه

 170 کیلوولت AEG 63بررسی و مطالعه و امکان سن ی ساخت کنداکت کلیدهای قدرت  دانشگاه اراک 292

 دانشگاه اراک 293
بررسی علل خروج بانک های خازنی در هنگم کلیدزنی در پست های فوق توزیدع  

 شرکت برق منطقه ای باخدر
170 

294 
شرکت سهامی برق 

 ای تهرانمنطقه

 319 3 توزیعهای شبکه اندقال و فوقطراحی و ساخت ربات بازرسی تونل پارک علم و فناوری پردیا
 500 2 های شبکه اندقال و فوق توزیعطراحی و ساخت ربات بازرسی تونل پارک علم و فناوری پردیا 295
 500 3 های شبکه اندقال و فوق توزیعبات بازرسی تونلطراحی و ساخت ر پارک علم و فناوری پردیا 296
297 

شرکت سهامی برق 
 ای خراسانمنطقه

 155 های حذف بار فرکانسی در شبکه خراسانجایابی و تنظیم بهینه رله دانشگاه حکیم سبزواری

 دانشگاه صنعدی امیر کبیر 298
دمدع عدالی   مطالعه و طراحی سیسدم زمین گرمایی بخ  ناتمدام طبقده سدوم م    

 آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان رضوی
124 

 200 های حذف بار فرکانسی در شبکه خراسانجایابی و تنظیم بهینه رله دانشگاه حکیم سبزواری 299

300 

شرکت سهامی برق 
 ای خوزسدانمنطقه

 دانشگاه شهید چمران اهواز
وق توزیدع بدرق منطقده ای    برنامه ریزی دینامیکی بهینه توسعه شبکه اندقال و فد 

 FACTSخوزسدان و امکان سن ی اسدفاده از ادوات 
344 

 دانشگاه صنعدی امیر کبیر 301
تحقیق و بررسی حداالت هدای گدذرای رزوندانا و فرورزوندانا شدبکه اندقدال        

 خوزسدان و ارائه راهکارهای عملیاتی جلوگیری از اثرات مخرب آنها
206 

 دانشگاه شهید بهشدی 302
سی و تحقیق در تددوین داند  فندی و سداخت نیمده صدنعدی مقدره پلیمدری         برر

 براساس شرایو آب و هوایی خوزسدان
1 010 

 دانشگاه صنعدی جندی شاپور 303
های وصل م ددد بدا مالحظدات پایدداری و امنیدت شدبکه       یابی و نصب رلهمکان

 87 اندقال خوزسدان

 606 العاتی و ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهای قدرتسامانه بانک اط دانشگاه صنعدی جندی شاپور 304

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه

305 

شرکت سهامی برق 
 ای زن انمنطقه

 دانشگاه زن ان
کیلوولت ترانسفورماتورهای فوق توزیع  63بررسی زمین کردن نقطه نوترال سمت 

 88 در شبکه تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای زن ان

 دانشگاه زن ان 306
راهکارهای مدیریت توان راکدیو در شدبکه فدوق توزیدع و    ارزیابی فنی و اقدصادی 

 اندقال برق منطقه ای زن ان
252 

 78 مانیدورین  تپ چن ر به صورت آنالین و تحت بار جهت شناسائی عیوب دانشگاه زن ان 307

 دانشگاه زن ان 308
تعیین موثرترین روش مدیریت علدف هدای هدرز در ایسددگاههای شدرکت بدرق       

 انمنطقه ای زن 
56 

 132 مانیدورین  تپ چن ر به صورت آنالین و تحت بار جهت شناسائی عیوب دانشگاه زن ان 309

 پژوهشگاه نیرو 310

دژنکدورهای فشارقوی اعم از تیپ روغندی    TRVسازی ملزومات مطالعه و شبیه
کیلوولددت موجددود در   400-230-63-20گددازی و خدد  در محدددوده ولددداژی   

ای زن دان  وی و فشارمدوسو تحت پوش  شرکت برق منطقهقهای فشارایسدگاه
فداز(  فاز  دوفاز و سده برای بدترین شرایو ممکن در قبال بروز انواع خطاهای )تک

 محدمل

153 

شرکت سهامی برق  311
 ای زن انمنطقه

پدارک علدم و فنداوری  دانشدگاه تحصددیالت     
 تکمیلی علوم پایه زن ان

عضالنی و ارتبا  آن با ارگونومی  ترکیدب   -های اسکلدیبررسی شیوع ناهن اری
ای زن دان و ارایده   بدنی و آمادگی جسمانی کارکنان و مدیران شرکت برق منطقه

 راهکارهای موثر
397 

شرکت سهامی برق  312
 ای سمنانمنطقه

 دانشگاه دامغان
مطالعه شبکه اندقال و فوق توزیدع سدمنان بده منظدور همداهنگی بهینده و تسدت        

 55 های مخابراتیدی در حالت گذرا و با در نظر گرفدن سیسدمهای حفاظرله

 254 مدیریت جمعی ترانسفورماتورهای قدرت و ارائه نرم افزار مربوطه دانشگاه رازی کرمانشاه 313
شرکت سهامی برق  314

ای سیسدان و منطقه
 بلوچسدان

 510 ادی و خورشیدیتحلیل پایداری شبکه با ورود واحدهای بزر  ب دانشگاه صنعدی اصفهان

 دانشگاه صنعدی اصفهان 315
( مدورد اسددفاده   RTVتحلیل فنی و اقدصادی تولید پوششهای عایق سیلیکونی )

 446 در صنعت برق در داخل کشور

316 

شرکت سهامی برق 
 ای فارسمنطقه

 دانشگاه شیراز
علدی  طراحی شبکه اندقال و فوق توزیع برق اسدان فارس به منظور گذار از وضع ف

 245 به سمت ریزشبکه ها

 دانشگاه صنعدی شیراز 317
امکان سن ی فنی و اقدصادی طرح های نوین پیک سایی در شبکه بدرق منطقده   

 ای فارس
200 

 RTU 200سنکرون زمانی رله های نیومریک از طریق  دانشگاه شیراز 318

 دانشگاه شیراز 319
رس به منظور گذار از وضع فعلدی  طراحی شبکه اندقال و فوق توزیع برق اسدان فا

 160 به سمت ریزشبکه ها

 دانشگاه شیراز 320
مطالعه در رابطه با حفظ نیروگاههای فدوولدائیدک مقیداس بدزر  طدرف قدرارداد      

 شرکت برق منطقه ای فارس در شرایو ولداژ کم
200 

 FXO 200اریکسون به کارت  FXSتبدیل کارت  دانشگاه شیراز 321

 شیراز دانشگاه 322
بررسی مزایا و چالشهای اتصال نیروگاههای پر توان به شبکه بدرق بدا اسددفاده از    

   ت ارب خارج و داخل کشورHVDCخطو  
200 

323 

شرکت سهامی برق 
 ای گیالنمنطقه

ارزیابی هماهنگی حفاظدی و تغییرات حفداظدی مدورد نیداز پدا از ورود تولیددات       دانشگاه شهید بهشدی
 167 پراکنده به شبکه

 دانشگاه گیالن 324
مطالعه شبکه اندقال و فوق توزیع گدیالن بده منظدور محاسدبات تنظیمدات بهینده       

 های حفاظدی در شرایو رین  باز و بسدهحفاظدی و هماهن  نمودن رله
111 

 دانشگاه گیالن 325
تدوین برنامه راهبردی تحقیقات و اولویت های تحقیقاتی کوتاه مدت و بلند مددت  

 سهامی برق منطقه ای گیالنشرکت 
87 

 دانشگاه زن ان 326
برای پخد  بدار بهینده در     FACTSسن ی اسدفاده از ادوات ¬بررسی و امکان

 توزیع منطقه¬شبکه برق گیالن در راسدای تعدیل بارگذاری خطو  اندقال و فوق
161 

 دانشگاه گیالن 327
قدال نمونده دراسددان    بررسی   تحلیل و تعیین سطح قابلیت اطمینان یک خدو اند 

 Probabilistic Design Criteria 87گیالن بر مبنای 

شرکت سهامی برق  328
 ای مازندرانمنطقه

 420 بررسی جامع اتصاالت خطو  کابلی و هوایی در شرایو عادی و اضطراری دانشگاه علم و فناوری مازندران )بهشهر(

 دانشگاه صنعدی نوشیروانی بابل 329
ای مازنددران و گلسددان بدا    دینامیکی شبکه فوق توزیع برق منطقهمطالعات جامع 

 حضور مولدهای مقیاس کوچک
180 

330 

شرکت سهامی برق 
 ای هرمزگانمنطقه

 دانشگاه تهران
پژوه  و بررسی اعمال نانوپوش  ابر آبگریز با فرموالسدیون پیشدرفده بدر روی    

 545 یزگرد و رطوبتمقره های ولداژ باال جهت اسدفاده در محیو های حاوی ر

 161 طراحی و نصب سیسدم تصفیه روغن تپ چن ر دائم در مدار دانشگاه اصفهان 331

 پژوهشگاه نیرو 332
های سیلیکونی در خطو  مندخب فدوق توزیدع و اندقدال اسددان     تخمین عمر مقره

 هرمزگان
812 

 دانشگاه علم و صنعت ایران 333
ت بازیدابی شدبکه بدرق هرمزگدان پدا از      ارائه یک الگوریدم و دسددورالعمل جهد  

 خاموشی سراسری در حالت های جزیره ای و مدصل به شبکه برق کشور
220 



 

 قسمت اول( -310)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه

334 
شرکت سهامی برق 

 ای یزدمنطقه
 دانشگاه یزد

ان ام اولویت های تحقیقاتی مصوب شرکت برق منطقه ای یزد و همکاری هدای  
 علمی

750 

شرکت سهامی توسعه و  335
 زشی کشورنگهداری اماکن ور

 184 طراحی سامانه نظارت تصویری م موعه فرهنگی ورزشی انقالب پژوهشکده توسعه تکنولوژی

336 
شرکت سهامی تهیه و 
 تولید مواد معدنی ایران

 دانشگاه صنعدی اصفهان
اسدفاده از تکنولوژی بیواکسیداسیون برای افزای  بازیابی و کاه  مصدرف مدواد   

 شیمیایی در معدن طالی موته
441 

 دانشگاه صنعدی اصفهان 337
اسدفاده از تکنولوژی بیواکسیداسیون برای افزای  بازیابی و کاه  مصدرف مدواد   

 شیمیایی در معدن طالی موته
1 176 

338 

شرکت سهامی روزنامه رسمی 
 جمهوری اسالمی ایران

 دانشگاه تربیت مدرس

راحدی هدوش   تدوین  طراحی  پیاده سازی و پدای  برنامده راهبدردی تدوام بدا ط     
های بهره وری سازمان بده منظدور اجرایدی    ت اری  داده کاوی و محاسبه شاخ 

 نمودن و اسدقرار چرخه بهره وری در سازمان روزنامه رسمی کشور
395 

 دانشگاه تربیت مدرس 339

تدوین  طراحی  پیاده سازی و پدای  برنامده راهبدردی تدوام بدا طراحدی هدوش        
های بهره وری سازمان بده منظدور اجرایدی    خ ت اری  داده کاوی و محاسبه شا

 نمودن و اسدقرار چرخه بهره وری در سازمان روزنامه رسمی کشور
395 

 دانشگاه تربیت مدرس 340

تدوین  طراحی  پیاده سازی و پدای  برنامده راهبدردی تدوام بدا طراحدی هدوش        
ی های بهره وری سازمان بده منظدور اجراید   ت اری  داده کاوی و محاسبه شاخ 

 نمودن و اسدقرار چرخه بهره وری در سازمان روزنامه رسمی کشور

395 

341 
شرکت سهامی شهرکهای 
 صنعدی اسدان خوزسدان

دانشگاه علدوم پزشدکی و خددمات بهداشددی     
 درمانی جندی شاپور اهواز

بررسی وضدعیت موجدود مددیریت پسدماند و اسددقرار سیسددم اکولدوژی صدنعدی         
 اهواز 3و  2: شهرک های صنعدی شمارههای صنعدی مطالعه موردیشهرک

159 

های شرکت سهامی شهرک 342
 صنعدی اسدان مرکزی

 دانشگاه اراک
ان ام مطالعدات کداربردی در زمینده چگدونگی افدزای  بهدره وری در مصدرف و        

 کاه  هدر رفت آب در شهرک مامونیه
106 

343 

شرکت سهامی مدیریت 
 شبکه برق ایران

 دانشگاه تهران
یددابی بددرداری  نگهددداری و عیددبوین دسدددورالعمل جددامع بهددرهپددژوه  و تددد

 ترانسفورماتور قدرت
417 

 دانشگاه کاشان 344
بررسی تعداد بهینه روشن و خاموش شدن واحدهای نیروگاهی با در نظدر گدرفدن   

 قید امنیت شبکه
54 

 640 بکه برق ایرانسازی سیسدم کندرل خودکار تولید برای شپژوه  و پیاده دانشگاه تربیت مدرس 345

 دانشگاه کردسدان 346
ای سیسددم بدر اسداس مطالعدات     حذف بار مدمرکدز و تشدخی  عملکدرد جزیدره    

 PMUهای فرکانا با اسدفاده از داده
354 

 دانشگاه تهران 347
یددابی بددرداری  نگهددداری و عیددبپددژوه  و تدددوین دسدددورالعمل جددامع بهددره 

 ترانسفورماتور قدرت
320 

 400 سازی سیسدم کندرل خودکار تولید برای شبکه برق ایرانپژوه  و پیاده ه تربیت مدرسدانشگا 348

 دانشگاه کاشان 349
بررسی تعداد بهینه روشن و خاموش شدن واحدهای نیروگاهی با در نظدر گدرفدن   

 قید امنیت شبکه
108 

 دانشگاه شهید بهشدی 350
دمات جانبی کندرل فرکدانا  طراحی سازو کار مشارکت واحدهای نیروگاهی در خ

 ثانویه )از طریق سیسم کندرل خودکار تولید( در بازار برق ایران
251 

 دانشگاه شهید بهشدی 351
طراحی سازو کار مشارکت واحدهای نیروگاهی در خدمات جانبی کندرل فرکدانا  

 ثانویه )از طریق سیسم کندرل خودکار تولید( در بازار برق ایران
251 

 ه شهید بهشدیدانشگا 352
های فازوری  محاسبات تخمین حالت و تحلیدل  های مصورسازی دادهای اد قابلیت

 ای شبکه اندقال ایرانافزار مرکز پای  لحظهپایداری ولداژ در نسخه بومی نرم
756 

 450 سازی سیسدم کندرل خودکار تولید برای شبکه برق ایرانپژوه  و پیاده دانشگاه تربیت مدرس 353
354 

های شرکت شهرک
 صنعدی کرمانشاه

 17 های آموزشیبررسی نحوه ارتقاء اثربخشی دوره دانشگاه ایالم

 جهاددانشگاهی 355
تدوین مدل کسب و کار برای شهرک فناوری بیسددون و مرکدز خددمات فنداوری     

 کسب و کار کرمانشاه
52 

356 
 شرکت گاز اسدان البرز

 دانشگاه خوارزمی
ه گازرسانی در شرکت گاز اسدان البرز با رویکرد افدزای   سیاسدگذاری جهت توسع

 بهره وری در راسدای نقشه اسدراتژیک شرکت
167 

 دانشگاه خوارزمی 357
سیاسدگذاری جهت توسعه گازرسانی در شرکت گاز اسدان البرز با رویکرد افدزای   

 بهره وری در راسدای نقشه اسدراتژیک شرکت
301 

 300 بررسی وتحلیل وساخت لوله های علمک پلیمری مقاوم در برابر زلزله دانشگاه علم و فرهن  شرکت گاز اسدان ایالم 358

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه
359 

شرکت گاز اسدان 
 شرقیآذربای ان

 425 بررسی و اصالح جنا کوپلین  شیر رایزر علمکهای گاز دانشگاه صنعدی سهند تبریز

 دانشگاه تبریز 360

ی و صحه گذاری فعالیدهدای کداه    تدوین دسدورالعمل اندازه گیری  گزارش ده
اندشار کربن برای پای  پروژه های مدیریت کربن در حدوزه توزیدع گداز و اعدبدار     

 سن ی ندایج کاه  اندشار

267 

 دانشگاه علم و صنعت ایران 361
آسیب شناسی فرآیند دفاع از حقوق قانونی و اموال عمومی در حق بر دادخواهی و 

 فرآیند دادرسی
448 

 نشگاه علوم پزشکی تبریزدا 362
بررسی و برآورد تاثیر مداخالت ارگونومیکی بر سدالمت کارکندان در شدرکت گداز     

 اسدان آذربای ان شرقی
281 

 جهاددانشگاهی 363
بررسی عوامل موثر بر وقوع حوادث در مصرف کننددگان خدانگی گداز طبیعدی در     

 اسدان آذربای ان شرقی
176 

 دانشگاه ارومیه 364
جامع فنی و اقدصادی اسدفاده از پوششدهای خدودترمیم شدونده بدر روی     : بررسی 

 تاسیسات غیرمدفون
326 

 247 ارزیابی وضعیت حاکمیت شرکدی در شرکت گاز اسدان آذربای ان شرقی دانشگاه شهید باهنرکرمان 365

 دانشگاه عالمه طباطبائی 366
رکنان شرکت گاز بررسی عوامل موثر بر مرخصی های اسدعالجی و غیبت های کا

 اسدان آذربای ان شرقی
258 

367 

شرکت گاز اسدان 
 غربیآذربای ان

 دانشگاه علم و صنعت ایران
االجرا بدرای تشدخی  و حصدول اطمیندان از     ¬ارائه روش عملیاتی دقیق و سهل

های گاز )فوالدی ¬قطعی کامل جریان گاز بوسیله شیرهای موجود بر روی شبکه
 اتیلن(¬و پلی

177 

 دانشگاه تبریز 368
طراحی و ساخت و تست نمونه پایلوت دسدگاه جوشکاری لوله های پلی اتیلنی بده  

 روش اصططکاکی اغدشاشی حرارتی
300 

 دانشگاه ارومیه 369

مطالعه و بررسی فنی و اقدصادی امکدان اسددفاده از اندواع اندرژی هدای ندو و یدا        
و نیز ترکیبی از آنهدا   تکنولوژی سی سی اچ پی و سایر انرژی های قابل دسدرسی

 جهت اسدفاده در م دمع فرهنگی ورزشی و اسدخر شرکت گاز آذربای ان غربی

458 

 دانشگاه تبریز 370
طراحی و ساخت و تست نمونه پایلوت دسدگاه جوشکاری لوله های پلی اتیلنی بده  

 روش اصططکاکی اغدشاشی حرارتی
495 

371 

شرکت گاز اسدان خراسان 
 رضوی

 137 شبیه سازی پیامدهای محیو زیسدی ناشی از آت  سوزی ادرانت هیجهاددانشگا

 دانشگاه حکیم سبزواری 372
بررسی عددی و آزمایشگاهی مشعل اجاق گازهای خدانگی بدا هددف ارتقدا گریدد      

 وکاه  اندشار آالینده ها با توجه به هندسه مخدلف سرشعله ها
373 

 دانشگاه فردوسی مشهد 373
وع جاذب نانوساخدار برای کاه / حذف اندشار و بدوی ادراندت   شناسایی بهدرین ن

 ایدر زمان ریزش ادرانت به ویژه در حالت حادثه 
213 

شرکت گاز اسدان خراسان  374
 شمالی

 760 گیری نشدی گاز طبیعی بر حسب دبی جرمی¬طراحی و ساخت دسدگاه اندازه دانشگاه ب نورد

375 

شرکت گاز اسدان 
 خوزسدان

 292 1 مطالعات دفدر پژوه  و فناوری شرکت گاز اسدان خوزسدان هید چمران اهوازدانشگاه ش

 دانشگاه شهید چمران اهواز 376
بهبود هسده محاسباتی و بازطراحی نرم افدزار محاسدبه هددررفت گداز بده منظدور       

 اسدفاده تحت وب  شبکه و تهیه و تدوین پایگاه داده
490 

 861 طالعات دفدر پژوه  و فناوری شرکت گاز اسدان خوزسدانم دانشگاه شهید چمران اهواز 377

 دانشگاه شهید چمران اهواز 378
بهبود هسده محاسباتی و بازطراحی نرم افدزار محاسدبه هددررفت گداز بده منظدور       

 اسدفاده تحت وب  شبکه و تهیه و تدوین پایگاه داده
788 

379 
شرکت گاز اسدان 
 کهگیلویه و بویراحمد

 227 آنالیز پیامد نشت گاز و انف ار در ایسدگاه های گاز شهر یاسوج وجدانشگاه یاس

 107 بررسی فرهن  سازمانی و ارائه راهکارهای بهبود آن در شرکت گاز اسدان یزد دانشگاه یزد شرکت گاز اسدان یزد 380

381 

شرکت مادرتخصصی ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و 

 نقل کشور

 دانشگاه صنعدی شریف
های عمیق پلها  با ی اثرات گسدرش جانبی ناشی از روانگرایی بر پایداری پیبررس

 اسدفاده از آزمایشات میزلرزان و راهکارهای عملی مقابله با آن
300 

 160 راهنمای طرح و اجرای پل های بدن پی  تنیده اجرا شده به روش طره ای مدعادل دانشگاه صنعدی امیر کبیر 382
 240 راهنمای طرح و اجرای پل های بدن پی  تنیده اجرا شده به روش طره ای مدعادل ی امیر کبیردانشگاه صنعد 383

 دانشگاه علم و صنعت ایران 384
  طرح هندسی راه آهن )با لحاظ نمودن ضدوابو خطدو  پدر    288بازنگری نشریه 

 سرعت(
863 



 

 قسمت اول( -311)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه

385 

شرکت مادر تخصصی 
مدیریت تولید اندقال و 

 –ران توزیع نیروی برق ای
 توانیر

 دانشگاه صنعدی امیر کبیر
مطالعه  طراحی و پیاده سازی پایلوت آزمایشگاهی ریزشبکه هوشدمند در دانشدگاه   

 000 1 صنعدی امیرکبیر بر مبنای نقشه راه اجرایی شبکه هوشمند برق ایران

 دانشگاه شهید باهنرکرمان 386
یوب ت هیزات خطدو   افزاری مبدنی بر وب تشخی  هوشمند عتوسعه سامانه نرم

 اندقال و فوق توزیع با اسدفاده از تصاویر گرفده شده توسو پهپاد
1 888 

 دانشگاه صنعدی امیر کبیر 387
افزاری پای  و کندرل یکپارچه مولددهای مقیداس   سازی سامانه نرمطراحی و پیاده

 500 های هوشمندکوچک و نیروگاههای ت دیدپذیر در شبکه

 بهشدیدانشگاه شهید  388
طراحی و پیاده سازی نرم افزار تفکیک میزان مصدرف وسدایل برقدی خدانگی بدا      

 اسدفاده از الگوریدمهای تحلیلی شناسایی الگو و یادگیری ماشین
375 

 دانشگاه شهید باهنرکرمان 389
عنوان طرح: توسعه دان  فنی طراحی و ساخت ت هیزات و سازههای شبکه های 

عنوان پروژه: اسدفاده از فناوری نانو در افدزای  دوام   -ریاندقال مبدنی بر نانو فناو
 فونداسیدن دکل های اندقال برق تحت حفاظت کاتدی

441 

 190 تهیه اطلا و نقشه ایزوکرونیک کشور دانشگاه بیرجند 390
391 

شرکت مادر تخصصی 
 ملی صنایع پدروشیمی

 959 هاتدوین دان  فنی تولید الفین دانشگاه تربیت مدرس
 810 پیشنهاد پروژه تدوین دان  فنی تولید زن یره ارزش پروپیلن پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 392
 215 1 تدوین دان  فنی زن یره ارزش مدانول دانشگاه شیراز 393
 000 41 پیشنهاد پروژه تدوین دان  فنی تولید زن یره ارزش پروپیلن پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 394
 000 14 هاتدوین دان  فنی تولید الفین دانشگاه تربیت مدرس 395
 000 43 تدوین دان  فنی زن یره ارزش مدانول دانشگاه شیراز 396
 000 12 دان  فنی تولید زن یره ارزش پلی الفین دانشگاه صنعدی امیر کبیر 397

 دانشگاه صنعدی خواجه نصرالدین طوسی  398
رکت های معدبر در زمینده کنددرل نیروگداه هدا و شناسدایی      بررسی محصوالت ش

 136 شرکت های فعال در زمینه بروزرسانی سیسدم کندرل نیروگاه ها )حرارتی(

399 
 

 108 امکان سن ی فنی و اقدصادی نوسازی و افزای  عمر اجزای توربین بخار دانشگاه شهید چمران اهواز

400 
 

 دانشگاه تهران
هدای بنددرعباس  بیسددون و اصدفهان و     ی سوپرهیدر نیروگاههاتحلیل خرابی لوله

 ارائه راهکار همراه با مالحظات فنی و اقدصادی
196 

401 
 

 175 تهیه دسدورالعمل )رویه (اسداندارد طراحی  ساخت و تست سیسدم حفاظت توربین دانشگاه علم و صنعت ایران

402 
 

 دانشگاه صنعدی خواجه نصرالدین طوسی
ت و شناسایی اسدانداردهای مدرتبو بدا حفاظدت تدوربین  بدویلر       بررسی محصوال

 ژنراتور و ترانا واحدهای نیروگاهی
96 

403 
 

 دانشگاه علم و صنعت ایران
های نانوساخدار سندز مدانول با اسدفاده از گاز ¬تدوین دان  فنی ساخت کاتالیست

CO2 هاخروجی نیروگاه 
300 

404 
 

 دانشگاه علم و صنعت ایران
ن سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای سداخت سیسددم انددازه    امکا

 گیری ضخامت رسوبات داخلی لوله های بویلر و کندانسور از بیرون لوله
69 

شرکت مادرتخصصی  405
 تولید نیروی برق حرارتی

 دانشگاه شهید رجایی
نک کن هلر مقایسه خوردگی و شرایو بهره برداری بین نیروگاههای دارای برج خ

 ACCو نیروگاه های دارای برج خنک کن 
134 

406 
 

 دانشگاه تبریز
تهیه دسدورالعمل اسداندارد طراحدی  سداخت و تسدت سیسددم حفاظدت ژنراتدور و       

 ترانا نیروگاهی
312 

407 
 

 دانشگاه شهید مدنی آذربای ان
 تدوین دان  فنی ساخت فیلدرها و غشداهای نانوسداخدار بدر پایده نانولولده هدای      

 255 کربنی

408 
 

 دانشگاه صنعدی خواجه نصرالدین طوسی
سن ی پای  وضعیت و عیب یابی توربین هدای گداز و بخدار بدا اسددفاده از      امکان

 روش ترکیبی نشر آوایی  پردازش تصویر و تحلیل ارتعاشات
123 

409 
 

 دانشگاه سمنان
وردگی های نانوساخدار برای جلوگیری از سای  و خد امکان سن ی ساخت پوش 

 قطعات پمپ و شیرآالت
120 

410 
 

 دانشگاه علم و صنعت ایران
هدای الزم بدرای تعدویض و یدا ارتقداء      تهیه اسدانداردها  ملزومدات و دسددورالعمل  

 سیسدم کندرل واحدهای گازی بر اساس مدل مهندسی مناسب
274 

411 
 

 دانشگاه صنعدی شریف
هدای کنددرل  پدای  و    دمتهیه پیشنهاد فنی طراحی آزمایشگاه مرجع تست سیسد 

 238 حفاظت نیروگاهی

412 
 

 دانشگاه صنعدی شریف
شناسایی اسدانداردهای مورد نیاز جهت ارتقاء سیسددم کنددرل و پدای  واحددهای     

 گازی جهت پیوست در اسناد مناقصات )نسخه اول(
223 

413 
 

 389 یلدرهای هوای نیروگاهیدسدیابی به دان  فنی تولید مدیای فیلدرها/نانوف دانشگاه صنعدی امیر کبیر

414 
 

 دانشگاه صنعدی شریف
شناسایی اسدانداردهای مورد نیاز جهت ارتقاء سیسددم کنددرل و پدای  واحددهای     

 گازی جهت پیوست در اسناد مناقصات )نسخه اول(
223 

415 
 

 دانشگاه صنعدی شریف
هدای بدندی   سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای تولیدد سدازه  امکان

 173 مقاوم به خوردگی مورد اسدفاده در صنعت برق

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه

416 
 

 دانشگاه صنعدی شریف
هدای کنددرل  پدای  و    تهیه پیشنهاد فنی طراحی آزمایشگاه مرجع تست سیسددم 

 حفاظت نیروگاهی
239 

417 
 

 دانشگاه صنعدی شریف
رائده  های آسیب پره ردیف آخر توربین گازی و اطراحی مکانیکی و بررسی مکانیزم

 راهکار جهت کاه  آسیب پره نمونه
534 

418 
 

 دانشگاه صنعدی شریف
های آسیب پره ردیف آخر توربین گازی و ارائده  طراحی مکانیکی و بررسی مکانیزم

 راهکار جهت کاه  آسیب پره نمونه
534 

419 
 

 دانشگاه صنعدی شریف
  واحددهای  شناسایی اسدانداردهای مورد نیاز جهت ارتقاء سیسددم کنددرل و پدای   

 223 گازی جهت پیوست در اسناد مناقصات )نسخه اول(

420 
 

 دانشگاه صنعدی شریف
هدای کنددرل  پدای  و    تهیه پیشنهاد فنی طراحی آزمایشگاه مرجع تست سیسددم 

 حفاظت نیروگاهی
239 

421 
 

 165 وربینجهت اسدفاده در ت MEMSکسب دان  فنی طراحی و ساخت حسگر شدابسنج دانشگاه صنعدی امیر کبیر

422 
 

 دانشگاه علم و صنعت ایران
های امنیدی  تهدیدات  حمالت و بددافزارهای  پذیریسازی پایگاه دان  آسیبپیاده
 های کندرل و اتوماسیون صنعت برقسامانه

146 

423 
 

 76 رهای بویلهای نانوساخدار برای جلوگیری از خوردگی لولهسن ی ساخت پوش امکان دانشگاه صنعدی شاهرود

424 
 

 دانشگاه صنعدی اصفهان
سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیاتی جهت بهسازی و افزای  عمر امکان

 اجزای کندانسورهای نیروگاهی
45 

425 
 

 دانشگاه صنعدی امیر کبیر
امکانسن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیاتی بدرای سداخت سیسددم تعیدین     

ب و بخار نیروگاه و تشخی  آسیب های ناشدی از آن  میزان هیدروژن در سیکل آ
 به صورت آنالین

48 

426 
 

 دانشگاه صنعدی امیر کبیر
سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیسدم بازرسدی  امکان

 های گازیقطعات مسیر داغ توربین
84 

427 
 

 334 و اندخاب بهینه ترین روش برای تولید YSZتوسعه دان  فنی تولید پودر  پژوهشگاه مواد و انرژی
428 

 
 V94.2 155ارائه روشهای جدید ارزیابی عمر خزشی پره های مدحرک توربین گاز  دانشگاه تهران

429 
شرکت مادرتخصصی 
 تولید نیروی برق حرارتی

 دانشگاه علم و صنعت ایران
بررسددی مدددلهای اسددداندارد مهندسددی سیسدددم و توسددعه مدددل و زیرمدددل و     

 اسدانداردهای مرتبو با تعویض و ارتقاء سیسدمهای کندرل بومی
125 

430 
 

 دانشگاه شهید بهشدی
آمیخدده  بررسی ت ربی پارامدرهای موثر بر احدراق گاز سندز در یک مشدعل پدی   

 آزمایشگاهی در فشار اتمسفریک
120 

431 
 

 دانشگاه صنعدی امیر کبیر
م مقررات امنیدی و نظارت بدر اجدرای   طراحی و تدوین سازوکار ای اد ساخدار تنظی

 237 های کشور(ی کاری نیروگاهحوزه -آن در صنعت برق )فاز اول

432 
 

 دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی
طراحی چارچوب کلی و معماری سامانه جامع پای  سالمت و مدیریت نگهدداری  

 سازه های نیروگاهی
125 

433 
 

 179 العمل اسداندارد طراحی  ساخت و تست سیسدم کندرل و حفاظت بویلرتهیه دسدور دانشگاه شهید بهشدی

434 
 

 دانشگاه شهید بهشدی
هدای کمپرسدور   ( در پدره Hub Contouringبررسی و تحلیل انحنای هاب )
 برای افزای  بار و پایداری

225 

435 
 

 دانشگاه شهید بهشدی
در مقیداس نیمده    طراحی  ساخت و آزمای  یک مولد پالا موج تدراک )انف دار(  

صنعدی به منظور تمیزکاری در مدار سطوح اندقال حرارت سدمت آتد  مولددهای    
 بخار نیروگاهی

288 

436 
 

 دانشگاه مالک اشدر
تحقیق و پژوه  در طراحی  ساخت و آزمون سنسور زیرکونیم اکسید بده منظدور   

 گیری گاز اکسیژناندازه
509 

437 
 

 دانشگاه مالک اشدر
گر توزیعی مبدنی بر فیبر نوری جهت پدای  بدرخو دمدا بدر     طراحی و ساخت حس

 روی بدنه اسداتور توربین نیروگاهی
680 

438 
 

 MOEMS 372طراحی  شبیه سازی و ساخت شدابسنج تمام نوری  دانشگاه شهید بهشدی

439 
 

 جهاددانشگاهی
گیری سدوخت  دسدگاه فلوکامپیوتر نیروگاهی برای اندازه 4طراحی  ساخت و تست 

 % 0.1بادقت محاسباتی  V94.2بین گازی تور
960 

440 
 

 213 (MEMSطراحی و ساخت نمونه نیمه صنعدی فلومدر حرارتی گازی ) دانشگاه تهران

441 
 

 دانشگاه تهران
امکان سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای سداخت سیسددم هدای    

مدورد اسددفاده در    نوین اعمال و پای  حفاظت کاتددی بده روش اعمدال جریدان    
 صنعت نیروگاهی

59 

442 
 

 دانشگاه تهران
هدای  امکان سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیسدم تشخی  تدرک 

 های بویلر نیروگاه بخاری در حین کارناشی از خوردگی در لوله
71 

443 
 

 پژوهشگاه رن 
هدا و  اتی برای سداخت بازدارندده  امکان سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملی

 87 افزودنی های مناسب به منظور حفاظت از خوردگی در ت هیزات صنعت برق



 

 قسمت اول( -312)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه

444 
 

 پژوهشگاه رن 

هدای جدیدد   امکان سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیداتی تولیدد پوشد    
جهت اسدفاده در ت هیزات با اولویت صنعت برق )بغیر از پوش  های دمدای بداال   

 ش  های آلی و تبدیلی(و پو

69 

445 
 

 دانشگاه صنعدی اصفهان
امکان سن ی فنی و اقدصادی و ارائده برنامده عملیداتی سداخت سیسددم بازرسدی       

 های بخاریهای واتروال نیروگاهسطوح داخلی لوله
46 

446 
 

 دانشگاه شهید رجایی
ای  سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای سداخت سیسددم پد   امکان

 خوردگی ت هیزات مخدلف نیروگاه به روش دسدگاهی
45 

447 
 

 دانشگاه تهران
-Onتحقیق و پژوه  در طراحی  پیاده سازی و اسددقرار سدامانه مددل سدازی     

line پراکن  آالینده های گازی و ذرات معلق در یک نیروگاه مندخب 
700 

448 
 

 دانشگاه تهران
بده   GE-F9دیف اول توربین گداز  تدوین دان  فنی تخمین عمر پره مدحرک ر

 های مخربروش
296 

449 
 

 دانشگاه تهران
هدای  امکان سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت کامپوزیت

 مناسب جهت اسدفاده در ت هیزات با اولویت صنعت برق
109 

450 
 

 دانشگاه شهید بهشدی
کدن جهدت   کندانسور و بدرج خندک   برداری بهینه ازتحقیق و توسعه در زمینه بهره

 های حرارتی کشوربهبود عملکرد )ظرفیت و راندمان( نیروگاه
318 

451 
 

 دانشگاه شهید بهشدی
کدن جهدت   برداری بهینه از کندانسور و بدرج خندک  تحقیق و توسعه در زمینه بهره

 های حرارتی کشوربهبود عملکرد )ظرفیت و راندمان( نیروگاه
455 

452 
 

 ن پژوهشگاه ر
هدا و  امکان سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای سداخت بازدارندده  
 افزودنی های مناسب به منظور حفاظت از خوردگی در ت هیزات صنعت برق

105 

453 
شرکت مادرتخصصی 
 تولید نیروی برق حرارتی

 دانشگاه علم و صنعت ایران
تهدیدات  حمالت و بددافزارهای   های امنیدی پذیریسازی پایگاه دان  آسیبپیاده
 های کندرل و اتوماسیون صنعت برقسامانه

219 

454 
 

 دانشگاه مالک اشدر
 ,CO, CO2طراحددی و سدداخت دسدددگاه آنددالیزور بالدرندد  گازهددای    

SO2,NO2,H2S,NH3,HCN به روش جذب تفاضلی 
227 

455 
 

 450 ورد اسدفاده در آب برجهای خنک کندسدیابی به دان  فنی ساخت مواد نانوساخدار م پژوهشگاه صنعت نفت

456 
 

 دانشگاه تهران
 On-lineسازی سازی و اسدقرار سامانه مدلتحقیق و پژوه  در طراحی  پیاده

 های گازی و ذرات معلق در یک نیروگاه مندخبپراکن  آالینده
979 

457 
 

 دانشگاه تهران
 On-lineسازی مدل سازی و اسدقرار سامانهتحقیق و پژوه  در طراحی  پیاده

 های گازی و ذرات معلق در یک نیروگاه مندخبپراکن  آالینده
700 

458 
 

 332 توسعه نقشه راه فناوری تولید همزمان برق و آب در حوزه وزارت نیرو دانشگاه تربیت مدرس
459 

 
 662 وتوسعه نقشه راه فناوری تولید همزمان برق و آب در حوزه وزارت نیر دانشگاه تربیت مدرس

460 
 

 دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی
سن ی پای  وضعیت و عیب یابی توربین هدای گداز و بخدار بدا اسددفاده از      امکان

 روش ترکیبی نشر آوایی  پردازش تصویر و تحلیل ارتعاشات
59 

461 
 

 دانشگاه تبریز
 تهیه دسدورالعمل اسداندارد طراحدی  سداخت و تسدت سیسددم حفاظدت ژنراتدور و      

 ترانا نیروگاهی
384 

462 
 

 دانشگاه تهران
هدای آلدی و   امکان سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیداتی تولیدد پوشد    

 تبدیلی جدید در ت هیزات با اولویت صنعت برق
217 

463 
 

 پژوهشگاه رن 

هدای جدیدد   امکان سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیداتی تولیدد پوشد    
ت هیزات با اولویت صنعت برق )بغیر از پوش  های دمدای بداال    جهت اسدفاده در

 و پوش  های آلی و تبدیلی(
133 

464 
 

 دانشگاه تهران

امکان سن ی فنی و اقدصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای سداخت سیسددم هدای    
نوین اعمال و پای  حفاظت کاتددی بده روش اعمدال جریدان مدورد اسددفاده در       

 صنعت نیروگاهی

114 

465 
 

 دانشگاه شهید بهشدی
 V94.2های مدحرک تدوربین گدازی   تدوین دان  فنی تخمین عمر خزشی پره

 فاز اول -به روش غیرمخرب نوین آزمون فراصوتی غیر خطی
82 

شرکت ملی پاالی   466
های نفدی پخ  فراورده
 ایران

 دانشگاه صنعدی شریف
با شرکت ملدی پداالی    مدناسب  Itilو   cobitهای ارزیابی بومی سازی شاخ 

 و پخ  جهت توسعه  پیاده سازی  ممیزی و بهبود فناوری اطالعات شرکت
4 660 

 دانشگاه صنعدی شریف 467
هدای مدالی  تولیددی و    ( برای پدای  BIمطالعه جهت ای اد بسدر هوش ت اری )

 های زیرم موعهتوزیعی شرکت
900 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 عنوان طرح مجری کارفرما رديف
 تيپرداخ

 توسط خزانه

 دانشگاه فرودسی مشهد شرکت ملی نفت ایران 468
ه  و توسعه فنداوری بهبدود تصویرسدازی زیدر سدطحی در اکدشداف مندابع        پژو

 هیدروکربوری در حوضه رسوبی کپه داغ فاز صفر
1 593 

469 

 -شرکت ملی نفت ایران
 مادر تخصصی

 دانشگاه شهید بهشدی
هدای ندوین ژئوشدیمیایی اکدشدافی بدا تاکیدد بدر        ترسیم نقشه راه توسعه فنداوری 
 وبی دزفول شمالیمدلسازی هیدروکربنی حوضه رس

2 646 

 دانشگاه صنعدی شاهرود 470
تدوین نقشه راه توسعه فناوری کاربرد ژئومکانیک در اکدشاف منابع هیدروکربوری 

 های اکدشافیو فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه
311 

 دانشگاه صنعدی شاهرود 471
اکدشاف منابع هیدروکربوری  تدوین نقشه راه توسعه فناوری کاربرد ژئومکانیک در

 و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکدشافی
810 

 311 1 دارهای کربناته شکافهای سن پژوه  در زمینه فناوری دانشگاه خوارزمی 472

 دانشگاه شهید چمران اهواز 473
سدطحی و   های نوین ژئوشیمیایی اکدشافی با تأکیدد بدر ژئوشدیمی   توسعه فناوری

 زیرسطحی در ناحیه دشت آبادان
657 

 دانشگاه تربیت مدرس 474
هدای  شناسایی باورهای کارکنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران نسبت به نقد  

 اجدماعی زنان
102 

 دانشگاه تربیت مدرس 475
هدای  شناسایی باورهای کارکنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران نسبت به نقد  

 اجدماعی زنان
102 

 دانشگاه تربیت مدرس 476
هدای  شناسایی باورهای کارکنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران نسبت به نقد  

 اجدماعی زنان
50 

 دانشگاه تربیت مدرس 477
هدای  شناسایی باورهای کارکنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران نسبت به نقد  

 اجدماعی زنان
100 

 پژوهشگاه اسداندارد 478

هدای  IPSالمللدی در خصدوص   ¬ی دان  فنی اسدانداردهای بینپژوه  و بررس
وزارت نفت به منظور تعیین و تدوین شصت و پنج اسدداندارد ملدی و بدازبینی کدد     

بدر   IPSاسدداندارد صدنعت نفدت ایدران      HSEاسدانداردهای مربو  به بخد   
هدای  هدای عمدل شدرکت   اساس آخرین ویرای  اسدانداردهای بین المللی و رویه

 ن المللی نفت و گاز به منظور تدوین سی اسداندارد ملیمعدبر بی

8 370 

 دانشگاه شهید چمران اهواز 479
های نوین ژئوشیمیایی اکدشافی با تأکیدد بدر ژئوشدیمی سدطحی و     توسعه فناوری

 773 زیرسطحی در ناحیه دشت آبادان

 دانشگاه فردوسی مشهد 480
سدطحی در اکدشداف مندابع    پژوه  و توسعه فناوری بهبدود تصدویر سدازی زیدر     

 هیدروکربوری در حوضه رسوبی کپه داغ فازصفر
774 

 دانشگاه شهید بهشدی 481
ترسیم نقشه راه توسعه فناوریهای نوین ژئوشیمیایی اکدشافی با تاکید بر مدلسازی 

 هیدروکربنی حوضه رسوبی دزفول شمالی
465 

 575 1 دارهای کربناته شکافهای سن پژوه  در زمینه فناوری دانشگاه خوارزمی 482

 دانشگاه تهران 483
دار ارزیابی تحقق اهداف فناورانه در قراردادهای ده گروه خدانواده کداالیی اولویدت   

 686 سازنده( -صنعت نفت )شامل بیست ت هیز

 دانشگاه علم و صنعت ایران 484
طرح ارتقای وضعیت کیفی سیسدم های حفاظدت کاتددی در بخد  بداال دسددی      

 سیسات نفت و گاز )خشکی و دریا( و اجرای پایلوت آنتا
1 225 

 دانشگاه تهران 485
تحقیق و پژوه  در زمینه طراحی و اسدقرار نظام مددیریت ارتقداء بهدره وری در    

 شرکت ملی نفت ایران
760 

 035 1 نهای سیاسدی اصالح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایرابررسی گزینه دانشگاه صنعدی شریف 486
 380 4 طراحی مفهومی کارکردی و فیزیکی پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز رازی دانشگاه علم و صنعت ایران 487

 دانشگاه الزهرا)س( 488
های رشد و ارتقاء زنان در شدرکت ملدی نفدت    بررسی عوامل مؤثر بر ای اد فرصت

 ایران و راهکارهای بهبود آن
386 

489 
ات صندوق ضمانت صادر

 ایران

 دانشگاه تربیت مدرس
تعیین قیمت تمام شده خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران با اسددفاده از روش  

 هزینه یابی بر مبنای فعالیت
592 

 دانشگاه تربیت مدرس 490
تعیین قیمت تمام شده خدمات اصلی صندوق ضمانت صادرات ایران با اسددفاده از  

 روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت
592 

 389,128 جمع 

  

کل کشور پا از ان ام کار و تأیید اسناد و مدارک توسو سازمان برنامه و داریخزانه



 

 قسمت اول( -313)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ها  مؤسسات آموزشی  پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی بودجه کشور مبالغ را به حساب دانشگاه

پژوهشی و ها و مؤسسات آموزشی و واریز و تسویه نموده است. مبالغ موضوع این بند در دانشگاه

 فناوری به صورت امانی هزینه شده است.

 ( است: 4الذکر به شرح جدول شماره )عملکرد مصرف مبالغ فوق

 (4جدول شماره )
  

 )مبالغ به میلیون ریال(

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دانشگاه يا مؤسسات پژوهشي عنوان دستگاه اجرايي 

 غ پرداختي بابتمبل مبلغ مندرج در توافقنامه منعقده بابت

 طرح 
 های کاربردی)پروژه(

 های  نامهپايان
 تحصیالت

 تکمیلي  

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری 

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالت دانش

 تکمیلي غیرشاغل
 جمع

 طرح 
 های )پروژه(

 کاربردی

 های نامهپايان
 تحصیالت 

 تکمیلي 

 طرح
 ای ه()پروژه

 پسادکتری

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالتدانش
 شاغل تکمیلي غیر 

 جمع

 672 - - - 672 672 - - - 672 پژوهشگاه هوا فضا شرکت پاالی  گاز سرخون و قشم 292890 1

 137 - - - 137 547 - - - 547 جهاددانشگاهی واحد تهران شرکت گاز اسدان خراسان 292820 2

 184 - - - 184 218 - - - 218 پژوهشکده توسعه تکنولوژی-جهاددانشگاهی  شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260 3

 3,587 - - - 587 3 300 18 - - - 300 18 پژوهشکده صنایع شیمیایی-جهاددانشگاهی  مادرتخصصی-سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران  231500 4

 720 - - - 720 800 1 - - - 800 1 واحدمشهد-جهاددانشگاهی  محرمانه - 5

 300 - - - 300 500 1 - - - 500 1 دانشگاه علم وفرهن -جهاددانشگاهی  شرکت گاز اسدان ایالم 292790 6

 52 - - - 52 272 - - - 272 واحداسدان کرمانشاه-جهاددانشگاهی  شرکت سهامی شهرکهای صنعدی اسدان کرمانشاه 257060 7

 3,040 - - - 040 3 045 3 - - - 045 3 جهاد دانشگاهی محرمانه - 8

 176 - - - 176 650 - - - 650 واحداسدان آذربای ان شرقی-جهاددانشگاهی  شرکت گاز اسدان آذربای ان شرقی 292580 9

 960 - - - 960 336 6 - - - 336 6 عدی شریفواحدصن-جهاددانشگاهی  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 10

 41,810 - - - 810 41 350 63 - - - 350 63 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000 11

 300 - - - 300 750 - - - 750 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران محرمانه - 12

 621 - - - 621 621 - - - 621 پژوهشگاه علوم و فناوری رن  و پوش  تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مادر 229300 13

 503 - - - 503 958 1 - - - 958 1 سازمان پژوهشهای علمی و صنعدی مادرتخصصی-سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران  231500 14

 379 - - - 379 650 1 - - - 650 1 سازمان پژوهشهای علمی و صنعدی شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750 15

 200 - - - 200 950 1 - - - 950 1 پژوهشگاه پلیمر و پدروشیمی ایران محرمانه - 16

17 
 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی سازمان بنادر و دریانوردی 301500

7 500 - - - 7 500 1 875 - - - 1,875 

18 12 296 - - - 12 296 4 172 - - - 4,172 

 340 0 0 0 340 400 0 0 0 400 دانشگاه اراک ای باخدرشرکت سهامی برق منطقه 228000 19

 106 0 0 0 106 500 0 0 0 500 دانشگاه اراک   های صنعدی اسدان مرکزیشرکت سهامی شهرک 257010 20

21 

 گاه گیالندانش شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 226500
540 0 0 0 540 87 0 0 0 87 

22 1 440 0 0 0 1 440 111 0 0 0 111 

23 970 0 0 0 970 87 0 0 0 87 

24 
 دانشگاه گیالن محرمانه -

350 0 0 0 350 60 0 0 0 60 

25 240 0 0 0 240 80       80 

 120 0 0 0 120 230 0 0 0 230 فناوری مازندران پارک علم و شرکت آب و فاضالب روسدایی اسدان مازندران 291900 26

 420 0 0 0 420 650 0 0 0 650 دانشگاه علم و فناوری مازندران شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران 226000 27

 180 0 0 0 180 997 0 0 0 997 دانشگاه نوشیروانی بابل شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران 226000 28

29 
 دانشگاه نوشیروانی بابل محرمانه -

3 000 0 0 0 3 000 525 0 0 0 525 

30   50 0 0 50   35 0 0 35 

 1,275 0 0 0 275 1 700 1 0 0 0 700 1 دانشگاه مازندران سازمان بنادر و دریانوردی 301500 31

32 
 دانشگاه مازندران محرمانه -

1 764 0 0 0 1 764 991 0 0 0 991 

33 1 500 0 0 0 1 500 1 300 0 0 0 1,300 

 945 0 0 567 378 700 2 0 0 620 1 080 1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران 219000 34

 467 0 100 180 187 550 0 100 230 220 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن 218500 35



 

 قسمت اول( -314)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جدول شماره )
  

 )مبالغ به میلیون ریال(

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دانشگاه يا مؤسسات پژوهشي عنوان دستگاه اجرايي 

 غ پرداختي بابتمبل مبلغ مندرج در توافقنامه منعقده بابت

 طرح 
 های کاربردی)پروژه(

 های  نامهپايان
 تحصیالت

 تکمیلي  

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری 

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالت دانش

 تکمیلي غیرشاغل
 جمع

 طرح 
 های )پروژه(

 کاربردی

 های نامهپايان
 تحصیالت 

 تکمیلي 

 طرح
 ای ه()پروژه

 پسادکتری

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالتدانش
 شاغل تکمیلي غیر 

 جمع

 625 -- -- 125 272 471 3 -- -- 125 346 3 دانشگاه شهید مدنی شرکت سهامی برق منطقه ای آذربای ان 223500 36

 255 -- -- -- 255 700 1 -- -- - 700 1 دانشگاه شهید مدنی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 37

 100 -- -- 100 -- 100 -- -- 100 -- دانشگاه صنعدی سهند انشرکت سهامی برق منطقه ای آذربای  223500 38

 425 -- -- -- 425 425 -- -- -- 425 دانشگاه صنعدی سهند شرکت گاز اسدان آذربای ان شرقی 292580 39

 825 -- -- -- 825 825 -- -- -- 825 دانشگاه صنعدی سهند محرمانه - 40

 135 -- -- -- 135 300 -- -- -- 300 دانشگاه بناب محرمانه - 41

 267 -- -- -- 267 068 1 -- -- -- 068 1 دانشگاه تبریز شرکت گاز اسدان آذربای ان شرقی 292580 42

 696 -- -- -- 696 561 1 -- -- -- 561 1 دانشگاه تبریز شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 43

 795 -- -- -- 795 700 1 -- -- -- 700 1 دانشگاه تبریز یغربشرکت گاز اسدان آذربای ان 292590 44

 165 -- -- -- 165 941 1 -- -- -- 941 1 دانشگاه تبریز محرمانه - 45

0  دانشگاه تبریز ای آذربای انشرکت سهامی برق منطقه 223500 46  100 -- -- 100 -- 100 -- -- 100 

 458 - - - 458 458 - - - 458 نشگاه ارومیهدا غربیشرکت گاز اسدان آذربای ان 292590 47

 326 - - - 326 880 - - - 880 دانشگاه ارومیه شرقیشرکت گاز اسدان آذربای ان 292580 48

 100 - - 100 - 100 - - 100 - دانشگاه ارومیه ای آذربای انشرکت سهامی برق منطقه 223500 49

 331 - - - 331 331 - - - 331 دانشگاه ارومیه محرمانه - 50

 245 - - - 245 245 - - - 245 دانشگاه ارومیه محرمانه - 51

 254 - - - 254 254 - - - 254 دانشگاه رازی شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان 229100 52

 971 - - - 971 971 - - - 971 دانشگاه رازی شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه 212500 53

 1,782 0 0 0 782 1 121 4 0 0 0 121 4 دانشگاه چمران اهواز اسدان خوزسدان شرکت گاز 292690 54

 1,430 0 0 0 430 1 153 5 0 0 0 153 5 دانشگاه شهید چمران اهواز مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000 55

 92 0 0 0 92 083 1 0 0 0 083 1 دانشگاه شهید چمران اهواز شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 56

 344 0 0 0 344 660 1 0 0 0 660 1 دانشگاه شهید چمران اهواز شرکت سهامی برق منطقه ای خوزسدان 228500 57

 87 0 0 0 87 983 1 0 0 0 983 1 دانشگاه شهید چمران اهواز محرمانه - 58

 638 0 0 0 638 750 3 0 0 0 750 3 ور دزفولدانشگاه صنعدی جندی شاپ شرکت سهامی برق منطقه ای باخدر 228000 59

 693 0     693 948 3 0 0 0 948 3 دانشگاه صنعدی جندی شاپور دزفول شرکت سهامی برق منطقه ای خوزسدان 228500 60

 633 0 0 0 633 100 2 0 0 0 100 2 دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر سازمان بنادر و دریانوردی 301500 61

62 

 دانشگاه شیراز ای فارسشرکت سهامی برق منطقه 222000

200 - - - 200 200 - - - 200 

63 200 - - - 200 200 - - - 200 

64 200 - - - 200 200 - - - 200 

65 1 000 - - - 1 000 405 - - - 405 

66 200 - - - 200 200 - - - 200 

 44,215 - - - 215 44 600 66 - - - 600 66 دانشگاه شیراز روشیمیشرکت مادرتخصصی ملی صنایع پد 232000 67

 200 - - - 200 200 - - - 200 دانشگاه صنعدی شیراز شرکت سهامی برق منطقه ای فارس 222000 68

69 
 شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750

 597 - - - 597 388 2 - - - 388 2 دانشگاه صنعدی شیراز

 297 - - - 297 366 1 - - - 366 1 نفتپژوهشگاه صنعت  70

71 

 محرمانه -
 200 - - - 200 200 - - - 200 دانشگاه شیراز

 1,242 - - - 242 1 242 1 - - - 242 1 دانشگاه صنعدی شیراز 72

 50 - - - 50 50 - - - 50 دانشگاه صنعدی شیراز 73

74 
 شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان 224500

 1,200 0 0 0 200 1 401 2 0 0 0 401 2 د باهنر کرماندانشگاه شهی

 579 0 0 0 579 157 1 0 0 0 157 1 دانشگاه شهید باهنر کرمان 75

 247 0 0 0 247 987 0 0 0 987 دانشگاه شهید باهنر کرمان شرکت گاز اسدان آذربای ان شرقی 292580 76



 

 قسمت اول( -315)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جدول شماره )
  

 )مبالغ به میلیون ریال(

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دانشگاه يا مؤسسات پژوهشي عنوان دستگاه اجرايي 

 غ پرداختي بابتمبل مبلغ مندرج در توافقنامه منعقده بابت

 طرح 
 های کاربردی)پروژه(

 های  نامهپايان
 تحصیالت

 تکمیلي  

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری 

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالت دانش

 تکمیلي غیرشاغل
 جمع

 طرح 
 های )پروژه(

 کاربردی

 های نامهپايان
 تحصیالت 

 تکمیلي 

 طرح
 ای ه()پروژه

 پسادکتری

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالتدانش
 شاغل تکمیلي غیر 

 جمع

 441 0 0 0 441 764 1 0 0 0 764 1 دانشگاه شهید باهنر کرمان توانیر-زیع نیروی برق ایران شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید اندقال وتو 221000 77

 1,888 0 0 0 888 1 553 7 0 0 0 553 7 دانشگاه شهید باهنر کرمان توانیر-شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید اندقال وتوزیع نیروی برق ایران  221000 78

79 
 شرکت گاز اسدان خراسان 292820

 213 0 0 0 213 853 0 0 0 853 دانشگاه فردوسی مشهد

 373 0 0 0 373 490 1 0 0 0 490 1 دانشگاه حکیم سبزواری 80

 355 0 0 0 355 444 0 0 0 444 دانشگاه حکیم سبزواری شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان 223000 81

 524 0 0 0 524 524 0 0 0 524 دانشگاه فردوسی مشهد محرمانه - 82

 290 0 0 0 290 290 0 0 0 290 دانشگاه فردوسی مشهد محرمانه - 83

 580 0 0 0 580 580 0 0 0 580 دانشگاه فردوسی مشهد محرمانه - 84

 140 0 0 0 140 140 0 0 0 140 دانشگاه فردوسی مشهد محرمانه - 85

 1,600 0 0 0 600 1 600 1 0 0 0 600 1 دانشگاه فردوسی مشهد محرمانه - 86

 15 0 0 0 15 15 0 0 0 15 دانشگاه فردوسی مشهد محرمانه - 87

 2,367 0 0 0 367 2 516 5 0 0 0 516 5 دانشگاه فردوسی مشهد مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000 88

 370 0 0 0 370 320 1 0 0 0 320 1 دانشگاه صنعدی قوچان محرمانه - 89

 35 0 0 0 35 35 0 0  0 35 زواریدانشگاه حکیم سب محرمانه - 90

 474 0 0 0 474 897 1 0 0 0 897 1 دانشگاه صنعدی اصفهان مادرتخصصی-سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران  231500 91

 825 0 0 0 825 000 1 0 0 0 000 1 دانشگاه صنعدی اصفهان محرمانه - 92

 3,010 0 0 0 010 3 500 7 0 0 0  5007 دانشگاه صنعدی اصفهان محرمانه - 93

94 

 دانشگاه صنعدی اصفهان محرمانه -

2 430 0 0 0 2 430 1 070 0 0 0 1,070 

95 3 700 0 0 0 3 700 2 000 0 0 0 2,000 

96 180 0 0 0 180 135 0 0 0 135 

318 دانشگاه صنعدی اصفهان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 97  0 0 0 183 91 0 0 0 91 

98 
 دانشگاه صنعدی اصفهان ای سیسدان و بلوچسدانشرکت سهامی برق منطقه 225000

1 710 0 0 0 1 710 510 0 0 0 510 

99 1 326 0 0 0 1 326 446 0 0 0 446 

9402  0 0 0 940 2 دانشگاه صنعدی اصفهان شرکت سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایران 230170 100  1 617 0 0 0 1,617 

 315 0 0 0 315 990 2 0 0 0 990 2 دانشگاه هرمزگان شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 214000 101

 812 0 0 0 812 868 3 0 0 0 868 3 پژوهشگاه نیرو شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان 225500 102

 354 0 0 0 354 930 3 0 0 0 930 3 کردسدان دانشگاه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران 294680 103

 418 - - - 418 393 1 - - - 393 1 همدان دانشگاه علوم پزشکی سازمان بنادر و دریانوردی 301500 104

 323 - - - 323 990 3 - - - 990 3 دانشگاه بوعلی سینا همدان شرکت سهامی برق منطقه ای باخدر 228000 105

 2,750 - - - 750 2 000 3 - - - 000 3 صنعدی همدان دانشگاه محرمانه - 106

 188 0 0 0 188 470 0 0 0 470 دانشگاه لرستان شرکت پاالی  گاز ایالم 292800 107

 696 0 0 0 696 618 1 0 0 0 618 1 دانشگاه لرستان مادرتخصصی-سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران  231500 108

 17 0 0 0 17 45 0 0 0 45 دانشگاه ایالم های صنعدی اسدان کرمانشاهرکت سهامی شهرکش 257060 109

 558 0 0 0 558 115 1 0 0 0 115 1 دانشگاه ایالم شرکت پاالی  گاز  ایالم 292800 110

111 

 شرکت سهامی برق منطقه ای زن ان 229000
 605 - - - 605 837 - - - 837 دانشگاه زن ان 

 397 - - - 397 397 - - - 397 علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زن انپارک  112

 153 - - - 153 180 - - - 180 پژوهشگاه نیرو 113

 161 - - - 161 161 - - - 161 دانشگاه زن ان شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 226500 114

 2,268 0 0 0 268 2 134 1 0 0 0 134 1 دانشگاه یاسوج   حمدشرکت گاز اسدان کهگیلویه و بویرا 292720 115

 55 0 0 0 55 100 2 0 0 0 100 2 دانشگاه دامغان شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان 229100 116



 

 قسمت اول( -316)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جدول شماره )
  

 )مبالغ به میلیون ریال(

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دانشگاه يا مؤسسات پژوهشي عنوان دستگاه اجرايي 

 غ پرداختي بابتمبل مبلغ مندرج در توافقنامه منعقده بابت

 طرح 
 های کاربردی)پروژه(

 های  نامهپايان
 تحصیالت

 تکمیلي  

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری 

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالت دانش

 تکمیلي غیرشاغل
 جمع

 طرح 
 های )پروژه(

 کاربردی

 های نامهپايان
 تحصیالت 

 تکمیلي 

 طرح
 ای ه()پروژه

 پسادکتری

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالتدانش
 شاغل تکمیلي غیر 

 جمع

117 
 مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000

 دانشگاه شاهرود
5 398 

0 0 0 
5 398 

311 0 0 0 311 

 810 0 0 0 810 0 0 0 دانشگاه شاهرود 118

 76 0 0 0 76 379 0 0 0 379 دانشگاه شاهرود شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 119

 60 0 0 0 60 300 0 0 0 300 دانشگاه شاهرود محرمانه - 120

121 

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300

 120 0 0 0 120 600 0 0 0 600 دانشگاه سمنان

122 

 دانشگاه تهران

1 958 - - - 1 958 196 - - - 196 

123 296 - - - 296 296 - - - 296 

124 1 067 - - - 1 067 213 - - - 213 

125 284 - - - 284 71 - - - 71 

126 364 - - - 364 109 - - - 109 

127 237 - - - 237 174 - - - 174 

128 13 991 - - - 13 991 2 379 - - - 2,379 

129 450 - - - 450 217 - - - 217 

130 1 106 - - - 1 106 155 - - - 155 

 735 - - - 735 900 4 - - - 900 4 دانشگاه تهران مادرتخصصی-سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران  231500 131

 969 - - - 969 292 1 - - - 292 1 دانشگاه تهران مادرتخصصی-عادن وصنایع معدنی ایران سازمان توسعه ونوسازی م 231500 132

 495 - - - 495 980 1 - - - 980 1 دانشگاه تهران سازمان بنادر و دریانوردی 301500 133

 686 - - - 686 880 5 - - - 880 5 دانشگاه تهران مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000 134

 300 - - - 300 200 1 - - - 200 1 دانشگاه تهران بانک توسعه صادرات 280100 135

 760 - - - 760 830 6 - - - 830 6 دانشگاه تهران مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000 136

 180 - - - 180 200 1 - - - 200 1 دانشگاه تهران بانک توسعه صادرات 280100 137

138 

 دانشگاه تهران ان بنادر و دریانوردیسازم 301500

3 020 - - - 3 020 1 510 - - - 1,510 

139 1 450 - - - 1 450 1 450 - - - 1,450 

140 2 460 - - - 2 460 1 156 - - - 1,156 

141 3 180 - - - 3 180 3 180 - - - 3,180 

142 
 دانشگاه تهران شرکت پاالی  گاز ایالم 292800

1 157 - - - 1 157 694 - - - 694 

143 1 270 - - - 1 270 635 - - - 635 

 263 - - - 263 050 1 - - - 050 1 دانشگاه تهران بانک توسعه تعاون 295250 144

 737 - - - 737 474 3 - - - 474 3 دانشگاه تهران شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران 294680 145

 545 - - - 545 726 2 - - - 726 2 دانشگاه تهران برق منطقه ای هرمزگانشرکت سهامی  225500 146

147 
 دانشگاه تهران سازمان منطقه ویژه اقدصادی پدروشیمی 294240

1 930 - - - 1 930 320 - - - 320 

148 1 930 - - - 1 930 386 - - - 386 

 96 - - - 96 96 - - - 96 دانشگاه تهران محرمانه - 149

 468 - - - 468 468 - - - 468 دانشگاه تهران محرمانه - 150

 20 - - - 20 20 - - - 20 دانشگاه تهران محرمانه - 151

 788 - - - 788 - - - - محرمانه دانشگاه تهران محرمانه - 152

 15 - - - 15 - - - - محرمانه دانشگاه تهران محرمانه - 153

 1,257 - - - 257 1 605 9 - - - 605 9 دانشگاه شهید بهشدی ه برق ایرانشرکت سهامی مدیریت شبک 294680 154

 510 - - - 510 982 2 - - - 982 2 دانشگاه شهید بهشدی شرکت سهامی آب منطقه ای تهران 210000 155

 375 - - - 375 100 16 - - - 100 16 دانشگاه شهید بهشدی توانیر-شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید اندقال وتوزیع نیروی برق ایران  221000 156

 2,039 - - - 039 2 962 8 - - - 962 8 دانشگاه شهید بهشدی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 157



 

 قسمت اول( -317)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جدول شماره )
  

 )مبالغ به میلیون ریال(

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دانشگاه يا مؤسسات پژوهشي عنوان دستگاه اجرايي 

 غ پرداختي بابتمبل مبلغ مندرج در توافقنامه منعقده بابت

 طرح 
 های کاربردی)پروژه(

 های  نامهپايان
 تحصیالت

 تکمیلي  

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری 

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالت دانش

 تکمیلي غیرشاغل
 جمع

 طرح 
 های )پروژه(

 کاربردی

 های نامهپايان
 تحصیالت 

 تکمیلي 

 طرح
 ای ه()پروژه

 پسادکتری

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالتدانش
 شاغل تکمیلي غیر 

 جمع

 1,680 - - - 680 1 400 2 - - - 400 2 دانشگاه شهید بهشدی سازمان بنادر و دریانوردی 301500 158

 1,010 - - - 010 1 843 5 - - - 843 5 دانشگاه شهید بهشدی رق منطقه ای خوزسدانشرکت سهامی ب 228500 159

 3,111 - - - 111 3 880 5 - - - 880 5 دانشگاه شهید بهشدی مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000 160

 167 - - - 167 850 - - - 850 دانشگاه شهید بهشدی شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 226500 161

 1,498 - - - 498 1 - - - - محرمانه دانشگاه شهید بهشدی محرمانه - 162

 386 - - - 386 522 1 - - - 522 1 دانشگاه الزهرا مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000 163

 300 - - - 300 999 - - - 999 دانشگاه صنعدی شریف شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 282300 164

 1,035 - - - 035 1 090 9 - - - 090 9 دانشگاه صنعدی شریف مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000 165

 2,278 - - - 278 2 214 3 - - - 214 3 دانشگاه صنعدی شریف سازمان بنادر و دریانوردی 301500 166

 5,560 - - - 560 5 240 9 - - - 240 9 دانشگاه صنعدی شریف ای نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  وپخ  فرآورده ه 220360 167

 2,628 - - - 628 2 478 4 - - - 478 4 دانشگاه صنعدی شریف شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 168

 48 - - - 48 - - - - محرمانه دانشگاه صنعدی شریف محرمانه - 169

 49 - - - 49 - - - - محرمانه گاه صنعدی شریفدانش محرمانه - 170

 744 - - - 744 - - - - محرمانه دانشگاه صنعدی شریف محرمانه - 171

 60 - - - 60 - - - - محرمانه دانشگاه صنعدی شریف محرمانه - 172

 468 - - - 468 578 2 - - 70 508 2 دانشگاه خوارزمی شرکت گاز اسدان البرز 295410 173

 2,886 - - - 886 2 674 5 - - - 674 5 دانشگاه خوارزمی مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000 174

 531 - - - 531 878 1 - - - 878 1 دانشگاه خوارزمی بانک سپه 278500 175

 520 - - - 520 997 4 - - - 997 4 دانشگاه شاهد محرمانه - 176

 539 - - - 539 311 4 - - - 311 4 دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی روی برق حرارتیشرکت مادر تخصصی تولید نی 229300 177

 7,237 - - - 237 7 - - - - محرمانه دانشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسی محرمانه - 178

 1,932 - - - 932 1 572 5 - - - 572 5 دانشگاه تربیت مدرس سازمان بنادر و دریانوردی 301500 179

 1,185 - - - 185 1 580 1 - - - 580 1 دانشگاه تربیت مدرس شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران 268000 180

 354 - - - 354 000 1 - - - 000 1 دانشگاه تربیت مدرس مادر تخصصی -شرکت ملی نفت ایران  220000 181

 14,959 - - - 959 14 000 110 - - - 000 110 نشگاه تربیت مدرسدا شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000 182

 1,490 - - - 490 1 840 4 - - - 840 4 دانشگاه تربیت مدرس شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران 294680 183

 1,183 - - - 183 1 366 2 - - - 366 2 دانشگاه تربیت مدرس صندوق ضمانت صادرات ایران 280960 184

 994 - - - 994 383 1 - - - 383 1 دانشگاه تربیت مدرس شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 185

 3,366 - - - 366 3 - - - - - دانشگاه تربیت مدرس محرمانه - 186

 2,082 - - - 082 2 109 4 - - - 109 4 دانشگاه صنعدی امیرکبیر بانک مسکن 276500 187

 124 - - - 124 495 - - - 495 دانشگاه صنعدی امیرکبیر سهامی برق منطقه ای خراسان شرکت 223000 188

 206 - - - 206 341 1 - - - 341 1 دانشگاه صنعدی امیرکبیر شرکت سهامی برق منطقه ای خوزسدان 228500 189

 400 - - - 400 800 - - - 800 امیرکبیر دانشگاه صنعدی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 282300 190

 1,500 - - - 500 1 000 6 - - - 000 6 دانشگاه صنعدی امیرکبیر توانیر-شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید اندقال وتوزیع نیروی برق ایران  221000 191

 12,000 - - - 000 12 600 90 - - - 600 90 دانشگاه صنعدی امیرکبیر شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000 192

 923 - - - 923 719 6 - - - 719 6 دانشگاه صنعدی امیرکبیر شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 193

 550 - - - 550 000 1 - - - 000 1 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 194

 240 - - - 240 900 - - - 900 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 195

 1,250 - - - 250 1 500 2 - - - 500 2 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 196

 685 - - - 685 685 - - - 685 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 197

 414 - - - 414 310 3 - - - 310 3 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 198



 

 قسمت اول( -318)

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جدول شماره )
  

 )مبالغ به میلیون ریال(

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دانشگاه يا مؤسسات پژوهشي عنوان دستگاه اجرايي 

 غ پرداختي بابتمبل مبلغ مندرج در توافقنامه منعقده بابت

 طرح 
 های کاربردی)پروژه(

 های  نامهپايان
 تحصیالت

 تکمیلي  

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری 

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالت دانش

 تکمیلي غیرشاغل
 جمع

 طرح 
 های )پروژه(

 کاربردی

 های نامهپايان
 تحصیالت 

 تکمیلي 

 طرح
 ای ه()پروژه

 پسادکتری

 های تحقیقاتي طرح)پروژه(
 آموختگان تحصیالتدانش
 شاغل تکمیلي غیر 

 جمع

 233 - - - 233 000 2 - - - 000 2 رکبیردانشگاه صنعدی امی محرمانه - 199

 242 - - - 242 212 1 - - - 212 1 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 200

 144 - - - 144 500 - - - 500 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 201

 4,350 - - - 350 4 200 10 - - - 200 10 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 202

 450 - - - 450 - - - - - دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 203

 100 - - - 100 980 - - - 980 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 204

 698 - - - 698 115 2 - - - 115 2 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 205

 364 - - - 364 - - - - - دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 206

 1,200 - - - 200 1 - - - - - دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 207

 150 - - - 150 - - - - - دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 208

 400 - - - 400 000 4 - - - 000 4 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 209

 20 - - - 20 50 - - - 50 دانشگاه صنعدی امیرکبیر محرمانه - 210

 294 - - - 294 460 1 - - - 460 1 دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت پاالی  گاز ایالم 292800 211

 223 - - - 223 898 1 - - - 898 1 دانشگاه علم و صنعت ایران مادرتخصصی-سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران  231500 212

 220 - - - 220 817 1 - - - 817 1 دانشگاه علم و صنعت ایران رمزگانشرکت سهامی برق منطقه ای ه 225500 213

 177 - - - 177 175 3 - - - 175 3 دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت گاز اسدان آذربای ان غربی 292590 214

-  دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت گاز اسدان آذربای ان شرقی 292580 215  - - - - 447 - - - 447 

 863 - - - 863 725 1 - - - 725 1 دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 282300 216

 1,308 - - - 308 1 483 6 - - - 483 6 دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 217

 5,605 - - - 605 5 420 22 - - - 420 22 دانشگاه علم و صنعت ایران مادر تخصصی -فت ایران شرکت ملی ن 220000 218

 2,656 - - - 656 2 - - - - - دانشگاه علم و صنعت ایران فاقد قرارداد-نامشخ  - 219

 389 - - - 389 - - - - - دانشگاه علم و صنعت ایران محرمانه - 220

 179 - - - 179 072 1 - - - 072 1 دانشگاه شهید رجایی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مادر تخصصی 229300 221

 258 0 0 0 258 302 1 0 0 0 302 1 دانشگاه عالمه طباطبایی شرکت گاز اسدان آذربای ان شرقی 292580 222
 1,250 0 0 0 250 1 500 2 0 0 0 500 2 دانشگاه عالمه طباطبایی سازمان بنادر و دریانوردی 301500 223
 832 0 0 0 832 973 0 0 0 973 دانشگاه صنعدی قم محرمانه - 224

 725 0 0 0 725 001 5 0 0 0 001 5 خمینی )ره(المللی امامدانشگاه بین محرمانه - 225

 760 760 0 0 760 760 0 0 0 760 دانشگاه ب نورد شرکت گاز اسدان خراسان شمالی 220510 226

 190 0 0 0 190 266 1 0 0 0 266 1 دانشگاه بیرجند توانیر-مادرتخصصی مدیریت تولید اندقال وتوزیع نیروی برق ایران شرکت  221000 227

 334 0 0 0 334 334 0 0 0 334 پژوهشگاه مواد و انرژی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 228

229 
 پژوهشگاه مواد و انرژی محرمانه -

86 0 0 0 68  86 0 0 0 86 
230 102 0 0 0 102 102 0 0 0 102 

 79 0 0 0 79 79 0 0 0 79 پژوهشگاه مواد و انرژی محرمانه - 231

 227 0 0 0 227 513 1 0 0 0 513 1 دانشگاه مالک اشدر شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 232

233 

 حرارتیشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق  229300
 509 0 0 0 509 090 5 0 0 0 090 5 دانشگاه مالک اشدر

 680 0 0 0 680 800 6 0 0 0 800 6 دانشگاه مالک اشدر 234

 450 0 0 0 450 800 1 0 0 0 800 1 پژوهشگاه صنعت نفت 235

236 
 دانشگاه مالک اشدر سازمان بنادر و دریانوردی 301500

1 904 0 0 0 1 904 476 0 0 0 476 

237 2 965 0 0 0 2 965 741 0 0 0 741 

 291,799 760 100 1,207 290,264 845,161 0 100 2,395 842,666 جمع



 

 قسمت اول( -319)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

هدا و مؤسسدات پژوهشدی توسدو     بده دانشدگاه  « مبدالغ پرداخددی  »مغایرت بین جمدع  

توسو مراکز مذکور  ناشدی از عددم مصدرف    « شدهمبالغ مصرف»داری کل کشور با جمع خزانه

 موصوف و اندقال آن به سال بعد است.  مبالغ

ها  موارد زیر (  در خصوص مبالغ پرداخدی به دانشگاه4( و )3با توجه به جداول شماره )

 قابل ذکر است:

( 3.080.000.000شرکت گاز اسدان خوزسدان مبلغ سده میلیدارد و هشدداد میلیدون )     -

یافدده بده   وده  لیکن مبلغ اخدصاصریال جهت تکلیف مقرر در این بند به حساب خزانه واریز نم

دانشگاه شهید چمران اهواز مبلغ سه میلیارد و چهارصد و سی میلیون و سیصد و سی و دو هزار 

 ( ریال بوده است.3.430.332.000)

کدل بده دانشدگاه اصدفهان  مبلدغ      داریشدده توسدو خزانده   از م موع مبالغ پرداخت -

ربو  به قدرارداد پژوهشدی دانشدگاه سیسددان و     ( ریال م410.000.000چهارصد و ده میلیون )

کدل بده دانشدگاه    داریشده توسو خزانده باشد. همچنین از م موع مبالغ پرداختبلوچسدان می

( ریدال مربدو  بده جهداد     3.040.000.000صنعدی اصفهان  مبلغ سه میلیارد و چهل میلیدون ) 

 باشد.دانشگاهی می

( ریال بابت قرارداد بین دانشگاه صنعدی 750.000.000مبلغ هفدصد و پن اه میلیون ) -

همدان و سازمان صنایع دفاع  به صورت مسدقیم توسو سازمان مذکور بدون رعایت سازو کدار  

 است.این بند به حساب دانشگاه یادشده واریز شده 

  مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.الذکر  موارد فوق

بده دانشد ویان  پژوهشدگران     شدده تپرداخد و  پرداخدت عملکرد حدداقل سدهم قابدل   

 ( است: 5شماره ) جدولپسادکدری و ... به شرح 

 )مبالغ به میلیون ریال( (5جدول شماره )

 نام دانشگاه, موسسات
 آموزش عالي و پژوهشي  

 و جهاد دانشگاهي

 مبلغ دريافتي بابت

 ها واجرای طرح 
 هاینامهها و پايانپروژه 

 موضوع اين بند

 پرداختم قابلحداقل سه
 به دانشجويان, پژوهشگران  

 آموختگان پژوهشگرپسادکتری, دانش
 2*  %60و نیروهای کارورز  

 مبلغ پرداختي به دانشجويان, 
 پژوهشگران

 آموختگانپسادکتری, دانش 
 پژوهشگر و نیروهای کارورز  

1 2 3 4 
 445 3.628 6.047 شناسی و علوم جویپژوهشگاه ملی اقیانوس

 52 31 52 جهاددانشگاهی
 446 267 446 دانشگاه اراک

 72 72 120 پارک علم و فناوری اسدان مازندران
 252 252 420 دانشگاه علم و فناوری مازندران

 دانشکده صنعدی نوشیروانی بابل 
180 108 108 
525 315 315 

35 21 21 

 دانشگاه مازندران

1 275 765 765 

991 595 595 
1 300 780 780 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
945 567 567 
467 280 280 

 528 528 880 دانشگاه شهید مدنی آذربای ان
 810 810 350 1 دانشگاه صنعدی سهند

 81 81 135 دانشگاه بناب
 214 1 214 1 023 2 دانشگاه تبریز

 241 1 876 460 1 دانشگاه ارومیه
 225 1 735 225 1 دانشگاه رازی 

 372 27 372 27 620 45 دانشگاه شیراز

 253 1 253 1 089 2 دانشگاه صنعدی شیراز
 213 189 315 دانشگاه هرمزگان

 235 235 391 دانشگاه سیسدان و بلوچسدان
 325 251 418 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی همداند

 600 650 1 750 2 دانشگاه صنعدی همدان
 796 530 884 دانشگاه لرسدان

 335 335 558 دانشگاه ایالم 
 460 460 767 دانشگاه زن ان

 238 238 396 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زن ان



 

 قسمت اول( -320)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (5جدول شماره )

 نام دانشگاه, موسسات
 آموزش عالي و پژوهشي  

 و جهاد دانشگاهي

 مبلغ دريافتي بابت

 ها واجرای طرح 
 هاینامهها و پايانپروژه 

 موضوع اين بند

 پرداختم قابلحداقل سه
 به دانشجويان, پژوهشگران  

 آموختگان پژوهشگرپسادکتری, دانش
 2*  %60و نیروهای کارورز  

 مبلغ پرداختي به دانشجويان, 
 پژوهشگران

 آموختگانپسادکتری, دانش 
 پژوهشگر و نیروهای کارورز  

1 2 3 4 
 40 33 55 دانشگاه دامغان

 80 72 120 دانشگاه سمنان
 754 754 257 1 دانشگاه شاهرود

 240 2 119 12 198 20 دانشگاه تهران
 819 1 621 7 702 12 شگاه صنعدی شریفدان

 905 905 508 1 دانشگاه عالمه طباطبایی

 760 456 760 دانشگاه ب نورد
 190 114 190 دانشگاه بیرجند

 429 360 601 پژوهشگاه مواد و انرژی
 48.841 66.872 111.445 جمع 

 

یان  پژوهشگران پرداخت به دانش وهایی که تمام یا بخشی از سهم قابلفهرست دسدگاه

 ( است:6اند به شرح جدول شماره )پسادکدری و ... را از مبلغ هر طرح )پروژه( پرداخت ننموده

  (6جدول شماره )

عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه
 پارک علم و فناوری پردیا 101049

102517ریزیمؤسسه عالی آموزش و پژوه  در مدیریت و برنامه 

113506کده هوا و فضا پژوهش 

113544 های علمی و صنعدی ایرانسازمان پژوه 

113550پژوهشگاه پلیمر و پدروشیمی ایران 

113565پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 

113575شناسی و علوم جویپژوهشگاه ملی اقیانوس 

113585 پژوهشگاه رن 

113620جهاد دانشگاهی 

113671 دانشگاه علم و فرهن 

113683پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعدی شریف 

114500دانشگاه تهران 

114600دانشگاه شهید بهشدی 

114800دانشگاه بینالمللی امام)خمینی )ره 

  (6جدول شماره )

عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه
115400دانشگاه صنعدی اصفهان 

115500 دانشگاه فردوسی مشهد 

115700دانشگاه صنعدی شریف 

116500دانشگاه اصفهان 

117000  شهید چمران اهوازدانشگاه 

117001 دانشگاه صنعدی جندی شاپور دزفول 

117050دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 

117100دانشگاه گیالن 

117500 دانشگاه شهید باهنر کرمان 

118100دانشگاه کردسدان 

120000دانشگاه خوارزمی 

120002دانشگاه کاشان 

120006 دانشگاه حکیم سبزواری 

120100دانشگاه شاهد 

120300دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

121000دانشگاه تربیت مدرس 

122000دانشگاه صنعدی امیرکبیر 

123000دانشگاه علم و صنعت ایران 

123200دانشگاه یاسوج 

127495دانشگاه صنعدی قم 

127542دانشگاه شهید رجایی 

133502هرسازیمرکز تحقیقات راه  مسکن و ش 

143200پژوهشگاه صنعت نفت 

143504   پژوهشگاه نیرو 

146100پژوهشگاه اسداندارد 

114700دانشگاه الزهرا 

115505دانشگاه صنعدی قوچان 

 

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.موارد مندرج در جدول فوق  



 

 قسمت اول( -321)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( از 10%ر ده درصدد ) در اجرای م وز فراز نهایی حکم این بند  مبنی بر مصدرف حدداک    

ها و مؤسسات پژوهشی وابسده بده  ( هزینه امور پژوهشی از طریق دانشگاه40%مبلغ چهل درصد )

 اند:( از این م وز اسدفاده نموده7های مشمول این بند  به شرح جدول شماره )دسدگاه

 )مبالغ به میلیون ریال( (7جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه

 نام شرکت, بانک و 

 موسسات انتفاعي  

 وابسته به دولت 

 مبلغ هزينه امور پژوهشي

 مندرج در پیوست  

 (  قانون بودجه3شماره ) 

 مبلغ حداقل

 قابل کسر  

40% ( ×3( =)4) 

 مبلغ  

 اريزی

 به خزانه 

 هاپرداخت به دانشگاهمبلغ قابل

 و موسسات پژوهشي وابسته  

 ها و ها, بانکبه شرکت

 عموسسات انتفاعي موضو

 (6(= )5× ) %10اين بند  

 شده به مبلغ پرداخت

 ها و موسسات دانشگاه

 پژوهشي وابسته به 

 ها وها,  بانکشرکت

 موسسات انتفاعي *

 320 040 2 408 20 408 20 020 51 سازی نیروشرکت باتری 253500

 608 55 000 6 000 60 000 60 000 150 سازمان صنایع دفاع 300500

 993 4 150 3 500 31 000 42 000 105 مان بنادر و دریانوردیساز 301500

 297 188 2 889 21 019 6 048 15 شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750

 153 83 833 833 083 2 ای زن انشرکت سهامی برق منطقه 229000

 812 153 531 1 531 1 828 3 ای هرمزگانشرکت سهامی برق منطقه 225500

 62,183 13,614 136,161 130,791 326,979 جمع

 

نامه اجرایی این بندد  دبیرخانده شدورای علدوم  تحقیقدات و      آیین *(13در اجرای ماده )

فناوری )عدف( نسبت به تهیه گزارش عملکرد سالیانه این بند و ارسال آن به سازمان برنامده و  

مبن  عد  رعايت حکم ه که داری کل کشور ارائه ننمودبودجه کشور اقدام نموده  لیکن به خزانه

 مربوط است.

 

                                                                        
 کل کشور:   1398سال  ( ماده واحده قانون بودجه9نامه اجرايي بند )ح( تبصره )آيین

 (:  13ماده )
هدا را  دبیرخانه شورای عالی علوم  تحقیقات و فناوری موظف است گزارش اثربخشدی و نددایج حاصدل از اجدرای توافقنامده     

 داری کل کشور اعالم نماید.ساالنه به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه



 

 قسمت اول( -322)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ط(

های علوم  تحقیقات و فناوری و بهداشت  درمدان و آمدوزش پزشدکی مکلفندد     وزارتخانه

ی علدم و  هدا پارکو مراکز رشد و  هادانشگاههای فناورانه شرایو الزم را برای عرضه توانمندی

المللدی ای داد کنندد تدا امکدان      ی بینهاالمللی و توسعه همکاریهای بینفناوری در نمایشگاه

 ی مربوطه فراهم شود.هادسدگاهکسب درآمد ارزی در سقف درآمد اخدصاصی 

 تفريغ بند )ط( 

هدای علدوم  تحقیقدات و فنداوری و بهداشدت  درمدان و       وزارتخانده ها  براساس بررسی

 نده فناورا هدای توانمنددی    اقددامی جهدت ای داد شدرایو الزم بدرای عرضده      آموزش پزشکی

المللدی و توسدعه   هدای بدین  هدای علدم و فنداوری در نمایشدگاه    ها  مراکز رشد و پارکدانشگاه

  از محل سازوکارهای موضوع ایدن  1398لذا طی سال   اندالمللی ان ام ندادههای بینهمکاری

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است. بند در مراکز مذکور  درآمدی ارزی کسب نگردیده که



 

 قسمت اول( -323)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )ی( بند

قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازی و نوسدازی   *(63در اجرای بند )ث( ماده )

 فضاهای آموزشی  پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش  دولت مکلف است معادل ریالی بیسدت 

جاری حساب ذخیره ارزی را تا سقف سه هزار میلیدارد  از موجودی و وصولی سال( 20%درصد )

داری کل کشور واریز کندد. ارز  ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه( 3.000.000.000.000)

 شود.یافده از این محل با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی )نیما( محاسبه میاخدصاص

                                                                        
ي و فرهنگــي جمهــوری اســالمي ســاله ششــم توســعه اقتصــادی, اجتمــاع* قــانون برنامــه پــنج

 :  14/12/1395( مصوب 1396-1400ايران )

 (: 63ماده )

سازی مدارس و فضاهای پرورشدی و ورزشدی آمدوزش و    منظور افزای  ایمنی و مقاومدولت مکلف است به بند )ث(:

حساب ذخیره ارزی پا  ( دالر در طول اجرای قانون برنامه از محل3.000.000.000پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد )
بددنی آمدوزش و   تمدام آموزشدی  پرورشدی و تربیدت    های( نیمههای )پروژهاز کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرح

 پرورش اخدصاص دهد. 

 بند )ی(تفريغ 

به   حساب ذخیره ارزی 1398وضعیت موجودی ابددای سال و منابع وصولی طی سال 

 :ستا( 1شرح جدول شماره )

 )مبالغ به هزار دالر( (1جدول شماره )
 موجودی حساب ذخیره ارزی

 1398در اول سال 
 وصولي حساب ذخیره 

 1398ارزی طي سال 
 جمع

 وصولي حساب جمع موجودی و %20
 1398ذخیره ارزی در سال  

216.854 478.284 695.138 139.028 
 

بلدغ سده هدزار میلیدارد     مکدل کشدور     1398( قانون بودجه سدال  2در پیوست شماره )

بیسدت   درآمد حاصدل از »با عنوان  160199 درآمدی ردیف( ریال ذیل 3.000.000.000.000)

وزارت امدور اقدصدادی و دارایدی    بدرای  « موجودی و وصولی حساب ذخیره ارزی( 20%درصد )

 بینی شده است.پی 

نظدور  مبده مقرر نمدود   5/12/1398طی مصوبه مورخ  ت امنای حساب ذخیره ارزیأهی

سازی مدارس و فضاهای آموزشی  پرورشی و ورزشدی وزارت آمدوزش و   افزای  ایمنی و مقاوم

در اخدیدار سدازمان   دالر از حسداب ذخیدره ارزی   ( 15.000.000پانزده میلیدون )  تا مبلغپرورش 

بده حسداب   هیچ مبلغی  1398در سال نوسازی  توسعه و ت هیز مدارس کشور قرار گیرد  لیکن 

مبن  عد  که داری کل کشور نیز در این خصوص پرداخدی نداشده خزانهنگردیده و خزانه واریز 

 .رعايت مفاد حکم اي  بند است

م وز این بند طی  با اسدفاده ازبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   شایان ذکر است



 

 قسمت اول( -324)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

و  هفت میلیون و سیصد و نود هزار و سیصد و هفداد به میزان 12/4/1399دو مرحله در تاری  

 به میزان 14/4/1399و در تاری   (ETS)دالر با میانگین نرخ بازار ثانویه ( 7.390.373سه )

( دالر با میانگین نرخ 4.124.917چهار میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار و نهصد و هفده )

ر با دال( 290 515 11یازده میلیون و پانصد و پانزده هزار و دویست و نود )  جمعای معادل نیمایی

ریال  از حساب ذخیره ( 157.170یکصد و پن اه و هفت هزار و یکصد و هفداد ) میانگین نرخ

میزان هزار و هشدصد و نه میلیارد و هشدصد و و معادل ریالی آن را به ارزی برداشت نموده

شرح جدول به  ( ریال1.809.863.572.000شصت و سه میلیون و پانصد و هفداد و دو هزار )

اقدام بانک مرکزی جمهوری  است؛ داری کل کشور واریز نمودهحساب خزانه( به 2شماره )

سال   انون بودجه ماده واحده (21حکم بند )و( تبصره ) مفاد مبن  عد  رعايتاسالمی ایران  

مبن  در تبدیل ارز به ریال   (ETS)اسدفاده از نرخ بازار ثانویه همچنین  کل کشور است. 1398

 کم اي  بند است.مفاد حعد  رعايت 

  (2جدول شماره )

 مبلغ واريزی به حساب خزانه  1399شده از حساب ذخیره ارزی در سال مبلغ برداشت

 مبلغ )میلیون ريال( )ريال( نرخ تسعیر ماخذ )دالر( مبلغ )میلیون ريال( 1399در سال 

 1.243.984 168.325 نرخ بازار ثانویه 57/7.390.372
1.809.864 

 565.880 137.186 نرخ نیمایی 25/4.124.917

 



 

 قسمت اول( -325)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ک(

( 40.000.000.000.000مبلغ چهل هزار میلیدارد )  1398 ی عامل م ازند در سالهابانک

روزرسدانی  ریال تسهیالت از محل منابع در اخدیار برای خرید ت هیزات صدرفای تخصصدی و بده   

ژوهشی و فناوری اعم از دولدی و و مؤسسات آموزشی و پ هادانشگاههای ها و کارگاهآزمایشگاه

هدا و  اساس فهرست مورد توافق وزارتخانده  ای دولدی برغیردولدی و مراکز آموزش فنی و حرفه

ربو و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیدأت امندای آنهدا از محدل     های ذیسازمان

یب هیأت امنا برعهدده  توثیق اموال در اخدیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیالت پا از تصو

الذکر بوده و پا از تنفا دوساله از محل درآمد اخدصاصی آنها و مدناسب با میدزان  مراکز فوق

 شود.بازپرداخت می هابانکدریافدی و مبدنی بر زمانبندی مورد تفاهم با 

های تحقیقاتی موضوع این بند که فقو حسب مدورد بندا   ت هیزات تخصصی آزمایشگاه

جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشدابه داخلدی   ونت علمی و فناوری رئیابه اعالم معا

 شود.ندارند  از شرکت خارجی تأمین می

این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری باندک   اجرایینامه آیین

ت  درمدان و  های علوم  تحقیقات و فناوری و بهداشمرکزی جمهوری اسالمی ایران  وزارتخانه

 آموزش پزشکی  پا از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 تفريغ بند )ک( 

 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور 22/2/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

های علوم  تحقیقات و فنداوری و  با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارتخانه

نامه اجرایی این بند را تصویب نموده که طدی شدماره     آیینداشت  درمان و آموزش پزشکیبه

 جهت اجرا ابالغ شده است.  24/2/1398هد مورخ 56541ت/20753

علدوم   ی هدا وزارتخانهتوسو   تسهیالت موضوع این بندفهرست پیشنهادی درخواست 

صورت جداگانه به سازمان برنامده و  به تحقیقات و فناوری و بهداشت  درمان و آموزش پزشکی

 نامه اجرایی این بند ارائه شده است. ( آیین4در ماده )در مهلت مقرر  بودجه کشور 

موضدوع ایدن بندد را    تسدهیالت  م وز اعطدای   بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 .اعالم نموده است عامل هایاساس فهرست پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه به بانکبر

  با رعایدت سدقف عملکدرد    1398عملکرد تسهیالت پرداخدی موضوع این بند در سال 

 به شرح جدول زیر است: 1397درآمد اخدصاصی سال 

 
 



 

 قسمت اول( -326)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 استان
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دانشگاه/موسسات آموزشي و پژوهشي و فناوری دولتي

 دولتي گیرنده تسهیالت ایيا غیردولتي/مراکز آموزش فني و حرفه 
 تسهیالت 

 شده  درخواست
 سهمیه تسهیالت

 شده تعیین 
 بانک  
 عامل

 عملکرد درآمد
 1397اختصاصي سال

 شده بابتتسهیالت پرداخت
 خريد تجهیزات تخصصي 

 هاههاو کارگاآزمايشگاه
 رساني به روز
 هاو کارگاه هاآزمايشگاه

 جمع 

ت ارت دانشگاه مازندران 119500مازندران
رفاه کارگران درمان بم بهداشت و یدرمان ی خدمات بهداشد و یدانشگاه علوم پزشک 124707کرمان
ملت درمان بهداشت و اسدان زن ان یدرمان ی خدمات بهداشد و یدانشگاه علوم پزشک 125600زن ان

ت ارت70 000 دانشگاه خوارزمی 120000تهران
ملت400 000 درمان بهداشت ویی د درجایقلب وعروق شه یدرمان و یقاتیتحق یمرکزآموزش 124302

بانک ت ارت دانشگاه محقق اردبیلی 116002اردبیل
2.640.087رفاه کارگران درمان بهداشت و نیقزو یدرمان ی خدمات بهداشد و یدانشگاه علوم پزشک 123801قزوین
ملت درمان اسدان گلسدان بهداشت و یدرمان ی خدمات بهداشد و یعلوم پزشکدانشگاه  124920گلسدان

-  جمع
  
 سدات مؤس و هدا دانشگاهپا از تصویب هیأت امنای   پرداخت تسهیالت موضوع این بند

و بدا رعایدت   هدای عامدل   باندک  داخلیاز محل منابع  و فناوری مدقاضی و پژوهشی و آموزشی

 صورت پذیرفده است. سقف مذکور در این بند  

صدرف  حسدب مدورد   را  موضوع این بند   تسهیالت دریافدیمشمول های اجراییدسدگاه

و یا به سدال بعدد    ها نمودهها و کارگاهروزرسانی آزمایشگاهخرید ت هیزات صرفای تخصصی و به

خارجی تأمین  های  از شرکتت هیزات مورداشاره یک ازشایان ذکر است  هیچ اند.مندقل نموده

 نشده است.

منددرج در جددول    هدای اجرایدی  بازپرداخت تسهیالت موضوع این بند  در تمامی دسدگاه

 ان گلسددان بهداشدت و  اسد یدرمان  یخدمات بهداشد و یدانشگاه علوم پزشکبه اسد نای  فوق 

ماهه بوده  با تنفا دوساله و مدناسب با میزان دریدافدی درآمددهای   که با تنفا چهارده درمان

عدم رعایت تنفا  است. ها  صورت گرفدهبندی موردتفاهم با بانکاخدصاصی و مبدنی بر زمان

ايت مفاد حکیم  مبن  عد  رعدوساله جهت بازپرداخت تسهیالت اعطایی به دانشگاه اخیرالدذکر   

 اي  بند است.

و  قلدب  و درمدانی  تحقیقاتی های مازندران  خوارزمی  مرکز آموزشی به اسد نای دانشگاه

  قدزوین  درمدانی   بهداشددی  خددمات  و پزشدکی  شهیدرجایی  محقدق اردبیلدی و علدوم    عروق

عددم توثیدق    صدورت گرفدده اسدت.     شده با توثیق اموال در اخدیارتضصمین تسهیالت دریافت

مبن  عد  رعايت حکم ايی   های اخیرالذکر  اموال در اخدیار جهت اخذ تسهیالت توسو دانشگاه

    بند است.



 

 قسمت اول( -327)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ل(

اعدبدارات پژوهشدی و   ( 50%) درصدد  سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پن داه 

هدای اعضدای   ی علوم پزشکی مندرج در این قدانون را براسداس شداخ    هادانشگاهتحقیقاتی 

 علمی و مقاالت توزیع کرده و تخصی  دهد. هیأت

 تفريغ بند )ل( 

 درصدد  پن داه  ها  سازمان برنامه و بودجه کشور در توزیدع و تخصدی   براساس بررسی

های علوم پزشکی مندرج در قانون بودجده سدال   اعدبارات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه( %50)

مبن  عید   نداده که  مبنا قراررا  های اعضای هیأت علمی و مقاالتکل کشور  شاخ  1398

 .رعايت مفاد حکم اي  بند است



 

 قسمت اول( -328)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )م(

 اجراهدای  بلدیو  بهدای  (10%) ده درصدد  است مکلف اسالمی ارشاد و فرهن  وزارت

 داریخزانه نزد عمومی درآمد حساب به و خذا را شهرهاکالن و تهران در )کنسرت( ایصحنه

 سداماندهی  جهدت  مربدو   ایهزینه ردیف محل از حاصله درآمد معادل د.کن واریز کشور کل

 هاشهرسدان هنری و فرهنگی هایم دمع اداره و ت هیز تعمیر  هنری  و فرهنگی هایفعالیت

 .یابدمی اخدصاص اسدان  مراکز از غیر

 تفريغ بند )م( 

وزارت فرهند  و ارشداد اسدالمی و ادارات کدل     در راسدای اجرای مفاد حکم این بندد   

سسدات فرهنگدی هندری    ؤشدهرها در م وزهدای صدادره بدرای م    کالن مسدقر در بعهاسدانی تا

 اند.ای  ضرورت رعایت این بند را تصریح نمودهصحنه مدقاضی برگزاری اجراهای

های شدهر کدالن مرکدز و  ای )کنسدرت( در  میزان فدروش اجراهدای صدحنه   عمددلکرد 

( موضوع این بند  مطدابق اعدالم وزارت   )تهران  تبریز  اهواز  کرج  شیراز  اصفهان  و کرمانشاه

 :( است1شماره )به شرح جدول فرهن  و ارشاد اسالمی 

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 میزان فروش اجراهای

 در  ای )کنسرت(صحنه 

 شهرهاتهران و کالن

 میزان قابل واريز

 فروش %10)

 ای( صحنهاجراهای  

 مبلغ واريزی

 به خزانه

 8.865 8.865 88.649 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000

 11.180 11.180 111.803 شرقیاداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی اسدان آذربای ان 114054

 301 301 3.007 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی اسدان کرمانشاه 114056

 142 4.131 41.310 و ارشاد اسالمی اسدان خوزسدان اداره کل فرهن  114057

 1.295 4.863 48.630 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی اسدان فارس 114058

 5.572 9.372 93.724 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی اسدان اصفهان  114061

 66 66 663 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی اسدان تهران 114074

 423 423 4.227 اره کل فرهن  و ارشاد اسالمی اسدان البرزاد 114081

 27.844 39.201 392.013 جمع
 

اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی اسددان همددان   رغم اینکه علی ها بررسیدر محدوده 

مشمول مفاد حکم این بند نبوده  لیکن وجوه موضوع این بند را اخذ نموده و به حسداب خزانده   

ادارات کدل فرهند  و ارشداد اسدالمی      مبلغ واریزی به خزانده توسدو    همچنینواریز ننموده  



 

 قسمت اول( -329)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مبن  میزان مقرر در مفاد حکم این بند بوده که    فارس و اصفهان کمدر ازهای خوزسداناسدان

 .استحکم اي  بند مفاد عد  رعايت 

 ( است: 2  به شرح جدول شماره )140182عملکرد مالی ردیف درآمدی 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (2جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان درآمد

 وصولي طبق

 لیست خزانه 

 وصولي

 طبق تفريغ 

 درصد 

 تحقق

140182 
( بهددای بلددیو اجراهددای %10درآمددد حاصددل از اخددذ ده درصددد )

 شهرهاای )کنسرت( در تهران و کالنصحنه
1.500.000 25.297 27.844 85/1 

 

  ناشدی از  «وصدولی طبدق لیسدت خزانده    »و « وصولی طبق تفریدغ »ین علت اخدالف ب

 های درآمدی است. اشدباه واریزی درآمدهای موضوع این بند به سایر ردیف

 اعدبدار ردیدف مدفرقده    کدل کشدور    1398( قدانون بودجده سدال    9در جددول شدماره )  

یو اجراهدای  موضوع درآمد بهای بلد  -فرهن  و ارشاد اسالمی وزارت»با عنوان  58-530000

 اتاعدبدار در قالدب  ( ریال 1.500.000.000.000میلیارد )یک هزار و پانصد مبلغ به  «ایصحنه

قدانون اسددفاده    بده اسددناد    سازمان برنامه و بودجده کشدور   به تصویب رسیده است.ای هزینه

یکصدد و پن داه   مبلدغ    یافدده مدوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمددر توسدعه  

( قانون الحداق برخدی   28( بند ) ( ماده )2( ریال و به اسدناد جزء )150.000.000.000) میلیارد

یلیدارد  هزار و سیصد و چهل م(  مبلغ یک2) مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

وزارت فرهند  و  ( ریال از اعدبار ردیف مذکور کسر و مابقی اعدبار را به 1.340.000.000.000)

 ( است:3ابالغ نموده که عملکرد مالی آن به شرح جدول شماره ) رشاد اسالمیا

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )
 شماره

 حوالجات تخصیص اعتبار دستگاه اجرايي عنوان بندیطبقه

 10.000 10.000 10.000 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000

 

را در  بندد  نید شده موضدوع ا داده  یتخص دباراع  کل اسالمی ارشاد و فرهن  وزارت

 اسدالمی  فرهند  و ارشداد  کشدور بده ادارات کدل     ی( قانون محاسبات عمدوم 75ماده ) اجرای

 ( است:4آن به شرح جدول شماره ) مالی عملکردکه  نموده ابالغ اعدبار هااسدان

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

 تخصیص  اعتبار  نام استان
 فتي از محل دريا

 يافتهاعتبارات تخصیص
 اعتبار

 شدهمصرف 
 مانده نقل

 به سال بعد 
 700 0 700 700 700 مازندران
 0 700 700 700 700 شرقیآذربای ان
 0 700 700 700 700 غربیآذربای ان
 0 500 500 500 500 کرمانشاه
 0 700 700 700 700 فارس

 0 700 700 700 700 سیسدان و بلوچسدان
 417 283 700 700 700 همدان

  0 600 600 600 600 لرسدان
 0  500 500 500 500 ایالم
  0 700 700 700 700 زن ان

  0 700 700 700 700 کهگیلویه و بویراحمد
  0 700 700 700 700 تهران
 385 315 700 700 700 اردبیل
  0 700 700 700 700 گلسدان
  0 700 700 700 700 البرز

 1.502 8.498 10.000 10.000 10.000 معج

 

(  ادارات کل فرهن  و 5ها  به اسد نای موارد مندرج در جدول شماره )در محدوده بررسی

 اند. ها  مبالغ دریافدی را صرف امور مندرج در حکم این بند نمودهارشاد اسالمی سایر اسدان



 

 قسمت اول( -330)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  ( 5جدول شماره )

 مصرف مغاير حکم اين بند استانمصرف در مرکز  عنوان دستگاه اجرايي

 * * اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی اسدان همدان

  * اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی اسدان لرسدان

 * * اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی اسدان زن ان

 * * اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی اسدان کهگیلویه و بویراحمد

 * * سالمی اسدان البرزاداره کل فرهن  و ارشاد ا

 

(  تمام یا بخشی از منابع دریافدی را مغایر 5های اجرایی مندرج در جدول شماره )دسدگاه

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است. اند کهمفاد حکم این بند به مصرف رسانده

 



 

 قسمت اول( -331)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ن(

خشی از مقررات قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ب *(78) در راسدای تحقق ماده

قانون اساسی  آسددان قددس رضدوی و آن    ( 30) امو در جهت اجرای اصل سی( 2) مالی دولت

فرمدان   اجرایدی های اقدصادی زیرم موعه نیروهای مسدلح و سدداد   دسده از مؤسسات و بنگاه

حضرت امام)ره( به اسد نای مواردی که إذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا 

 110112 ه تسویه آن را دارند  موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیدف نحو

ای مربدو   صدرف توسدعه عددالت     های هزینده اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف

سازی و خرید ت هیدزات بدرای مددارس روسددایی و منداطق محدروم       آموزشی  نوسازی  مقاوم

 شود.می

                                                                        
 (2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )* 

هدای  ( قانون اساسی و ت هیز کلیده آموزشدگاه  30ام )ای اصل سیمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجربه(: 78)ماده 

هدای اقدصدادی   رضوی و آن دسده از مؤسسات و بنگداه آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روسداها  آسدان قدس
ن مالیدات  ی که تا زمان تصدویب ایدن قدانو   یهای اجرازیرم موعه نیروهای مسلح و سداد اجرائی فرمان امام و سایر دسدگاه

فقیه وجود دارد موظف به پرداخدت مالیدات مسددقیم و مالیدات بدر ارزش      اند  به اسد نای مواردی که اذن ولیپرداخت نکرده
گیدرد تدا   جهت توسعه عدالت آموزشدی در اخدیدار وزارت آمدوزش و پدرورش قدرار مدی       باشند  منابع حاصله صرفایافزوده می

 رسد  هزینه نماید.تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ای که به این منظورنامهبراساس آیین

 ( تفريغ بند )ن

 26/1/1398سازمان امور مالیاتی کشور  مفاد حکم این بند را طدی بخشدنامه مدورخ    

 جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ نموده است.

مؤسسدات و  عملکدرد مالیدات واریدزی    براساس اعالم سازمان امور مالیداتی کشدور    

  به شرح )ره(فرمان حضرت امام ییجرامسلح و سداد ا یروهاین رم موعهیز یاقدصاد یهابنگاه

 ( است:1جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )

 عنوان مؤسسه/بنگاه اقتصادی به وابسته اقتصادی هایبنگاهمؤسسات و  رديف
مالیات واريزی 

 به خزانه
1 

 )ره(سداد اجرایی فرمان حضرت امام

 325 43 داروسازی تولید دارو

 563 2 البرزپخ   2

 830 (KBC) کی بی سی 3

 680 13 ایران دارو 4

 975 8 ای اتکاهای زن یرهفروشگاه  5

 070 2 تعاونی مصرف سپه  6

 198 بنیاد تعاون ناجا  7

 511 38 سازان سبزاندیشانانبوه  8

 539 3 پژوه  و توسعه ناجی  9

 614 4 های پارسهدل  10

 142 ت ارت تکسا گروه بازرگانی توسعه  11

 976 5 ناجی پاس  12

 543 12 های تفریحی پردیاها و م دمعگروه هدل نیروهای مسلح 13

 595 5 مؤسسه تأمین اقالم مصرفی پرسنل ناجا  14

 751 گذاری مهرگانسرمایه  15

 606 33 بانک انصار  16

 456 199 بانک حکمت ایرانیان  17

 412 125 3 مینمؤسسه مالی و اعدباری قوا  18

 207 الحسنه بسی یان )بانک مهر اقدصاد(مؤسسه قرض  19

 500 062 1 مؤسسه مالی و اعدباری کوثر  20

 030 37 االئمهتعاونی اعدبار آزاد ثامن  21



 

 قسمت اول( -332)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )

 عنوان مؤسسه/بنگاه اقتصادی به وابسته اقتصادی هایبنگاهمؤسسات و  رديف
مالیات واريزی 

 به خزانه
 493 227 صرافی انصار  22

 336 4 صنایع قطعات الکدرونیک ایران  23

 125 1 صنایع کامپیوتری ایران  24

 670 تأمین نوید رایانه پارس  25

 726 214 توسعه منابع انرژی توان  26

 664 1 صنایع مخابرات صاایران  27

 703 37 سازمان صنایع دفاع  28

 367 26 پارس گرما  29

 176 پارس بنای صدر  30

 252 3 صنایع دفاع الکدرونیک ایران  31

 257 7 ضای تبادل اطالعاتفصنایع امنیت   32

 865 26 عمرانشما   33

 340 2 قند پانیذفام  34

 151 1 مزارع نوین ایرانیان  35

 018 25 فن آوران پارسیان  36

 170 6 صنام  37

 946 6 گرمای جنوب  38

 946 1 ایران گارمنت نیروهای مسلح 39

 687 3 صنایع هواپیمایی ایران  40

 478 24 راهسازی و عمران ایران  41

 618 سدر ایرانیانتدبیر انرژی گ  42

 081 160 1 االنبیاءقرارگاه سازندگی خاتم  43

 721 پارس مدروسازان  44

 419 2 مهد امید آرین  45

 714 پدرو عمران مهد سازه  46

 973 091 1 فرادست انرژی فالت  47

 547 18 مهندسی سپاسد  48

 539 موسسه خدمات حسابداری مندخب بصیر  49

 515 36 قرنپدیده رویای   50

 204 فارسپدرو ساحل توسعه خلیج  51

 684 7 مهندسی توسعه انرژی آب تابان  52

 596 30 مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر  53

 825 2 آریا نفت شهاب  54

 648 33 پدرو پایدار ایرانیان  55

 589 169 نفت و گاز پدروسینا آریا  56

 992 14 پدرو تدبیر پارس  57

 402 3 المللی میالدروه پیمانکاران بینگ  58

 7.799.960 جمع

دفدر مقام معظم رهبری  درآمد آسدان  13/9/1395نامه مورخ  مطابق شایان ذکر است 

باشند و مالیدات  از پرداخت مالیات عملکرد معاف می  های وابسده به آنقدس رضوی و شرکت

خرجدی عیندای بده آنهدا برگشدت داده       -یآنها برابر مقررات محاسبه  پرداخت و به صورت جمعد 

 شود.می

هدای  مالیدات بنگداه  »بدا عندوان    110112درآمدهای وصولی به حساب ردیف درآمدی 

داری نزد خزانده « اقدصادی زیرم موعه نیروهای مسلح و سداد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

 ( است:2ماره )کل کشور واریز شده که عملکرد مالی ردیف درآمدی مذکور به شرح جدول ش

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان درآمد

 وصولي طبق
 *لیست خزانه 

 وصولي
 طبق تفريغ* 

 و مسدلح  نیروهدای  زیرم موعده  اقدصدادی  هایبنگاه مالیات 110112
 (ره) امام حضرت فرمان اجرایی سداد

1 7.800.394 7.799.960  

سی ناشی از اشدباه واریزی به میزان چهارصد و   «وصولی طبق لیست خزانه»و « وصولی طبق تفریغ»بین یرت * علت مغا
 ( ریال است.  434.000.000چهار میلیون )و 

 

بایسدت  سازمان برنامه و بودجده کشدور مدی    یادشده درآمدی  با توجه به وصولی ردیف

وزارت »بدا عندوان    530000 - 57 یانده یهز مدفرقده  فیاز محل ردنسبت به تخصی  اعدبار 

و خریدد ت هیدزات بدرای     سدازی توسعه عدالت آموزشی  نوسازی و مقداوم  - آموزش و پرورش

اقدصادی زیرم موعه نیروهدای مسدلح و    هایموضوع وصول مالیات بنگاه - مدارس روسدایی

مبین    کده ده اعدباری صادر نشد  تخصی  لیکن  نموداقدام می  «سداد اجرایی فرمان امام )ره(

 عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.



 

 قسمت اول( -333)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )س(

ای کشور مربو  بده خددمات آموزشدی و فرهنگدی      درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه

های مهارت مندرج در خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور  تعویض و تمدید گواهینامه

شدود و پدا از   ی تلقی میاخدصاص( 5) جدول شماره 140211  140161  140103های ردیف

 تخصی  توسو سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.

 تفريغ بند )س( 

هدای درآمددی   کدل کشدور  ردیدف    1398( قانون بودجه سال 2مطابق پیوست شماره )

بیندی و  ای به صورت اخدصاصی ملی پی مذکور در این بند  برای سازمان آموزش فنی و حرفه

 ( است: 1لکرد وصولی آنها  به شرح جدول شماره )تصویب شده که عم

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )
 شماره

 طبق يوصول بینيپیش عنوان رديف درآمدی بندیطبقه
 خزانه ستیل

 وصولي
 طبق تفريغ 

 درصد 
 تحقق

 9/96 523.366 523.366 540.000 درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی 140103

140161 
 هدای آموزشدی فندی و    ای بده مدقاضدیان دوره  درآمد حاصل از ارائه خدمات مشداوره 

 9/80 24.296 24.296 30.000 ای و کار و دان آموزان فنی و حرفهای به اسد نای دان حرفه

140211 
نامده مهدارت و پروانده تأسدیا     درآمد حاصدل از صددور  تعدویض و تمدیدد گدواهی     

 9/91 55.185 55.185 60.000 های آزادآموزشگاه

 6/95 602.847 602.847 630.000 جمع
 

 شایان ذکر است  در اجرای قانون اسدفاده مدوازن از امکاندات کشدور و توزیدع عادالنده     

 یافددده و تحقددق پیشددرفت و عدددالت  و رفددع تبعددیض و ارتقددای سددطح مندداطق کمدددر توسددعه

سر و مابقی در قالب اعدبار اخدصاصی های اخدصاصی کوصولی دریافت( از منابع 3%سه درصد )

عملکرد مدالی اعدبدارات مدذکور بده شدرح       یافده کهکننده اخدصاصوصولبه دسدگاه  ایهزینه

 ( است:2جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ربال(  (2جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 دستگاه اجرايي

 اعتبار

 اولیه

 اعتبار کسرشده 

 طبق قانون متوازن

 عتبار ا

 اصالحي
 حوالجات تخصیص

 دريافتي از

 محل اعتبارات

 يافتهتخصیص

 اعتبار

 مصرف شده
 الحسابعلي

  مانده

 به  نقل

 سال بعد

 53.606 969 12.201 66.776 536.071 602.847 611.100 18.900 630.000 ایسازمان آموزش فنی و حرفه 112600

 

( قانون محاسبات عمومی کشور 75ماده )در اجرای  ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه



 

 قسمت اول( -334)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ای سراسر کشور اعدبارات اخدصاصی دریافدی از خزانه را به ادارات کل آموزش فنی و حرفه

 ( است:3آن  به شرح جدول شماره ) مالی عملکردابالغ اعدبار نموده که 

 (3جدول شماره )

   

 )مبالغ به میلیون ریال(

 تخصیص  اعتبار  نام استان
 از محل دريافتي 

 يافتهاعتبارات تخصیص
 مانده شدهاعتبار مصرف

 685 4 417 13 102 18 102 18 102 18 مرکزی
 889 4 603 11 492 16 492 16 492 16 گیالن

 825 2 396 18 221 21 221 21 221 21 مازندران
 0 352 22 352 22 352 22 352 22 شرقیآذربایجان
 099 3 945 7 044 11 044 11 044 11 غربیآذربایجان
 862 187 14 049 15 049 15 049 15 کرمانشاه
 673 9 413 26 086 36 086 36 086 36 خوزستان

 137 14 379 15 516 29 516 29 516 29 فارس
 126 305 16 431 16 431 16 431 16 کرمان

 931 4 848 29 779 34 779 34 779 34 رضویخراسان
 804 8 945 30 749 39 749 39 749 39 اصفهان

 0 981 10 981 10 981 10 981 10 هرمزگان
 690 4 425 13 115 18 115 18 115 18 سیستان و بلوچستان

 0 856 11 856 11 856 11 856 11 کردستان
 0 097 20 097 20 097 20 097 20 همدان
 838 1 724 10 562 12 562 12 562 12 لرستان

 0 384 9 384 9 384 9 384 9 ایالم
 118 368 17 486 17 486 17 486 17 زنجان

 0 084 12 084 12 084 12 084 12 چهارمحال و بختیاری
 962 672 4 634 5 634 5 634 5 کهگیلویه و بویراحمد

 0 305 11 305 11 305 11 305 11 سمنان
 956 834 13 790 14 790 14 790 14 یزد

 0 145 18 145 18 145 18 145 18 بوشهر
 0 664 31 664 31 664 31 664 31 تهران

 0 661 16 661 16 661 16 661 16 اردبیل
 909 6 875 784 7 784 7 784 7 قم

 0 329 6 329 6 329 6 329 6 قزوین
 954 1 542 13 496 15 496 15 496 15 گلستان

 (3جدول شماره )

   

 )مبالغ به میلیون ریال(

 تخصیص  اعتبار  نام استان
 از محل دريافتي 

 يافتهاعتبارات تخصیص
 مانده شدهاعتبار مصرف

 832 1 622 6 454 8 454 8 454 8 شمالیخراسان
 476 2 124 10 600 12 600 12 600 12 جنوبیخراسان

 930 3 893 9 823 13 823 13 823 13 البرز

 79,696 456,375 536,071 536,071 536,071 جمع
 

و ادارات کدل اسددانی  در    ای کشورآموزش فنی و حرفهسازمان اعدبارات مصرف شده در 

ده و های مندرج در موافقدنامه مدبادله با سازمان برنامه و بودجه کشدور بدو  راسدای شرح فعالیت

 موردی مبنی بر عدم رعایت آن مشاهده نشده است.

 



 

 قسمت اول( -335)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ع(

با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی  پرورشی و ورزشدی  

کده مسددقر در    اجرایدی ی هدا دسددگاه کلیده   1398آموزان  از ابددای سدال  برای اسدفاده دان 

ماه نسدبت بده تخلیده    ند ظرف مدت ش باشند مکلففضاهای مربو  به آموزش و پرورش می

 ساخدمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

 تفريغ بند )ع(

ها بده شدرح جددول    های اجرایی مدمرکز مسدقر در اسدانها  دسدگاهدر محدوده بررسی

تخلیده و تحویدل    نسبت به(  2جدول شماره ) به شرح های اجرایی اسدانی( و دسدگاه1شماره )

مبین  عید    اند که ننمودهاقدام  مطابق مفاد این بند آموزش و پرورشامالک مدعلق به وزارت 

 :حکم اي  بند است مفاد رعايت

 (1جدول شماره )
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي مستقر در  فضاهای مربوط به آموزش و پرورش

تخلیه ظرف مدت 

 ماهبیش از شش

 عدم 

 تخلیه

 6 - رضوی  اصفهان و تهران(شرقی  کرمانشاه  کرمان  خراسانوزارت اطالعات )آذربای ان 102100

106000 
غربی  کرمانشاه  خوزسدان  فدارس   شرقی  آذربای اننیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران )گیالن  آذربای ان

دان  ایالم  زن ان  کهگیلویه و بویراحمد  رضوی  اصفهان  هرمزگان  سیسدان و بلوچسدان  لرسکرمان  خراسان
 سمنان  تهران و البرز(

- 18 

 2 - سداد مشدرک ارت  جمهوری اسالمی ایران )سیسدان و بلوچسدان  یزد( 111200

111300 
غربدی  کرمانشداه    شرقی  آذربای دان سداد مشدرک سپاه پاسداران انقالب اسالمی )گیالن  مازندران  آذربای ان

رضوی  اصفهان  سیسدان و بلوچسدان  لرسدان  کهگیلویه و بویراحمد  سمنان  فارس کرمان  خراسانخوزسدان  
 یزد  تهران  قزوین و البرز(

1 18 

 1 - سازمان بسیج )خوزسدان( 111313

 1 - بسیج سازندگی )گیالن( 111390

 1 - بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس )لرسدان( 111450

126000 
رضدوی  اصدفهان  همددان  کهگیلویده و     شرقی  خوزسدان کرمان  خراسدان اه پیام نور )گیالن  آذربای اندانشگ

 جنوبی و البرز(شمالی  خراسانبویراحمد  قزوین  گلسدان  خراسان
1 12 

 4 - دانشگاه جامع علمی کاربردی )گیالن  فارس  اصفهان و تهران( 127200

 6 - شمالی(   ازندران  اصفهان  سیسدان و بلوچسدان  یزد  تهران و خراسانای )مدانشگاه فنی و حرفه 127760

       

 

 

 

 
 



 

 قسمت اول( -336)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جدول شماره )

 استان
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي مستقر در  فضاهای مربوط به آموزش و پرورش

 تخلیه ظرف مدت
 بیش از شش ماه

 عدم
 تخلیه

 گیالن
 دانشگاه گیالن 117100

 


 شهرداری واجارگاه 402452
 



 اداره کل ورزش و جوانان  128553 مازندران
 



 شرقیآذربای ان
 اداره کل ورزش و جوانان  128554

 


  اداره کل جهادکشاورزی  151054
 

 شهرداری میانه 403354
 



 خوزسدان

 اسدانداری  105057
 



 دانشگاه صنعدی شهدای هویزه 117005
 



 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی دزفولدا 124502
 



 زیست اداره کل حفاظت محیو 140057
 



 اداره کل راه و شهرسازی  153057
 



 فارس
 اسدانداری  105058

 


 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان فارس  124000
 



 کرمان

 اشیر  بخشداری ماهان(اسدانداری )فرمانداری نرم 105059
 



 ای حرفه اداره کل آموزش فنی و 112659
 



 اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری  113759
 



 دانشگاه شهید باهنر کرمان 117500
 



 اداره کل ورزش و جوانان  128559
 



 اداره کل جهادکشاورزی  151059
 



 شهرداری زرند 400459
 



 شهرداری بافت 400959
 



 شهرداری بردسیر 401259
 



 رضویخراسان

 اسدانداری )فرمانداری باخرز  بخشداری بردسکن( 105060
 



 اداره کل دادگسدری  108160
 



 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 115550
 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی  124100
 



 اداره کل ورزش و جوانان  128560
 



 اداره کل بهزیسدی  131560
 



 بنیاد شهید و امور ای ارگران  131660
 



 اداره کل جهادکشاورزی  151060
 



 اداره کل تعاون  کار و رفاه اجدماعی  154060
 



 رضویای خراسانمنطقهشرکت آب 211500
 



 اصفهان
 فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری  اداره کل میراث 113761

 


 جمعیت هالل احمر  اداره کل 131061
 



 سیسدان و بلوچسدان
 دانشگاه سیسدان و بلوچسدان د دانشکده صنعت و معدن خاش 119005

 


 اداره کل تعاون کار و رفاه اجدماعی  154063
 



 م دمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند ویژه دخدران 115005 همدان
 



 لرسدان

 اداره کل دادگسدری  108166
 



 ای اداره کل آموزش فنی و حرفه 112666
 



 های عمومی نهادکدابخانه 115866
 



  اداره کل جهادکشاورزی  151066
 

 ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153966
 



  زنا(سازی )دفدر سهام عدالت شهرسدان اسازمان خصوصی 267000
 

 آبادشهرداری خرم 400166
 



 آبادشهرداری شول 402566
 



 سلطانشهرداری چمن 402766
 



 (2جدول شماره )

 استان
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي مستقر در  فضاهای مربوط به آموزش و پرورش

 تخلیه ظرف مدت
 بیش از شش ماه

 عدم
 تخلیه

 اداره کل دادگسدری  108167 ایالم
 



 زن ان
 اسدانداری  105068

 


 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 131000
 



  اسدانداری 105069 چهارمحال و بخدیاری
 



 اسدانداری )فرمانداری و بخشداری باشت  بخشداری سوق( 105070 یه و بویراحمدکهگیلو
 



 سمنان

 آباد(اسدانداری )بخشداری بسطام  دهیاری چارطاق  دهیاری کهن 105071
 



 دانشگاه دامغان 120400
 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی  125700
 



 شکی و خدمات بهداشدی  درمانی شاهرود دانشگاه علوم پز 125900
 

 

 یزد

 اسدانداری  105072
 



 گردشگری  دسدی واداره کل میراث فرهنگی  صنایع 113772
 



 اداره کل تبلیغات اسالمی  114372
 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی شهید صدوقی یزد 125500
 



 بوشهر
 احوال اداره کل ثبت  105573

 


 فارسپارک علم و فناوری خلیج 113552
 



 جهاد دانشگاهی  113620
 



 تهران

 اسدانداری )فرمانداری ساوه( 105074
 



 وزارت امور خارجه  107000
 



 اداره کل دادگسدری )ربا  کریم( 108000
 



 سازمان غذا و دارو   129400
 



 شهرداری ربا  کریم 400774
 



 شهرداری اندیشه 404274
 



 اردبیل
 اسدانداری )بخشداری اردی موسی( 105075

 


 های عمومی نهاد کدابخانه 115875
 



 دانشگاه محقق اردبیلی 116002
 



 قزوین

 آباد(اسدانداری ) بخشداری آوج  دهیاری ارداق  دهیاری نیکوییه  دهیاری اسبمرد و دهیاری پناه 105077
 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی  123801
 



 اداره کل بهزیسدی  131577
 



 شهرداری الوند 400577
 



 گلسدان
 اسدانداری  105078

 


 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی  124920
 



 دانشگاه گلسدان 127480
 



 شمالیخراسان
 ژه خواهران(دانشگاه کوثر )وی 127496

 


 شهرداری چناران 400779
 



 جنوبیخراسان
 دانشگاه بیرجند 123100

 


 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بیرجند 124101
 



 البرز

 اسدانداری  105081
 



 های عمومی نهاد کدابخانه 115881
 



 بنیاد شهید و امور ای ارگران  131681
 



 شهرداری گلسار  405281
 



 



 

 قسمت اول( -337)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (10تبصره )

 بند )الف(

ریال از اصل ( 3.000.000.000.000) ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیاردی بیمههاشرکت

هدر یدک از   )پرتفدوی(   اساس فروش بیمه حق بیمه شخ  ثالث دریافدی را طی جدولی که بر

فدگدی بده درآمدد عمدومی     صدورت ه رسد بهعالی بیمه میتصویب شورای تعیین و به هاشرکت

داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی این قانون نزد خزانه( 5) جدول شماره 160111ردیف 

مندابع   شدود. عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب مدی ی بیمه موضوع این بند بههاشرکت

جمهدوری  ای کشدور  نیدروی اندظدامی    حاصله در اخدیار سازمان راهداری و حمل و نقل جداده 

هدا  های مربو  به این دسدگاهگیرد تا در ردیفاسالمی ایران و سازمان اورژانا کشور قرار می

این قانون در امور من ر به کاه  تصادفات و مر  و میر  هزینده شدود.   ( 7) در جدول شماره

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به نظدارت بدر اجدرای ایدن بندد اسدت. سدازمان        

ای کشور  نیدروی اندظدامی و سدازمان اورژاندا کشدور موظفندد       و حمل و نقل جادهراهداری 

بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری ماه یکگزارش عملکرد خود را هر سه

 اسالمی ایران گزارش کنند.

 (10تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

های الحساب هر یک از شرکتعلیسهم  26/1/1398عالی بیمه در جلسه مورخ شورای

بیمه شخ  ثالث دریافدی بر اساس فروش بیمه )پرتفوی( بیمه شخ  ثالدث در  ای از حقبیمه

( ریدال تصدویب نمدوده کده در     3.000.000.000.000را به مبلغ سه هزار میلیدارد )  1397سال 

ابالغ شدده   بیمه هایایران به شرکت جمهوری اسالمی توسو بیمه مرکزی 16/2/1398تاری  

 است.  

مکلف به ایران  جمهوری اسالمی مرکزی( تصمیمات جلسه مذکور  بیمه 2مطابق بند )

اساس آمار عملکدرد  بر  های بیمه از مبلغ موضوع این بندتعیین و ابالغ سهم هر یک از شرکت

بوده که سدهم مدذکور    1398های مشمول جهت واریز تا پایان سال شرکت  1397نهایی سال 

در جددول   مدورد نظدر  اطالعات  است. های بیمه ابالغ گردیدهبه شرکت 19/8/1398ری  در تا

 .شده است( ارایه 2شماره )

( تصمیمات جلسه صدراالشاره مبنی بر تعیین و ابالغ 3شایان ذکر است  در اجرای بند )

ال ( رید 3.000.000.000.000هزار میلیارد ) سههای بیمه از مبلغ سهم قطعی هر یک از شرکت

آنها و تعیین نحوه تسویه اضافه یدا   1398اساس آمار عملکرد نهایی سال موضوع این تبصره بر

های مذکور  بیمه مرکزی ایران سهمیه قطعدی و نحدوه تسدویه    کسری واریزی احدمالی شرکت



 

 قسمت اول( -338)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 های بیمه ابالغ نموده است.به شرکت 29/7/1399وجوه موردنظر را در تاری  

تحدت   160111ردیف درآمدی   کل کشور 1398بودجه سال  قانون (5جدول شماره )در 

هدای  درآمد حاصل از اخذ عوارض از اصل حق بیمده شدخ  ثالدث دریدافدی شدرکت     »عنوان 

برای وزارت امدور اقدصدادی و دارایدی    « ای بابت هزینه در امور من ر به کاه  تصادفاتبیمه

 ( است: 1)بینی گردیده که عملکرد مالی آن به شرح جدول شماره پی 

 به میلیون ریال(مبالغ )                                        (                                                                          1جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 بینيپیش

 وصولي طبق 
 لیست خزانه

 درصد تحقق وصولي طبق تفريغ بابت
 جمع 1398سهم سال  معوقات سنوات قبل 1398سهم سال  

160111 3.000.000 2.967.826 489.208 2.466.696 2.955.904 22/82 

 

کده   اسدت هایی   مربو  به واریزی«تفریغ»و « لیست خزانه»مغایرت مبالغ وصولی طبق 

 است. ارائه نگردیده   ایران جمهوری اسالمیاطالعات آن تا زمان تهیه گزارش به بیمه مرکزی 

های بیمه در خصوص واریز سهم تعیین شده از حق بیمده شدخ  ثالدث    عملکرد شرکت

جمهدوری  براسداس اعدالم بیمده مرکدزی       160111به ردیف درآمدی  1398سال  دریافدی در

 ( است:2شماره ) ایران به شرح جدول اسالمی

 به میلیون ریال(مبالغ )   (2جدول شماره )

  نام شرکت رديف
ایبیمه

 ش بیمهفرو
 )پرتفوی( 
 1397سال  

 شده برسهم تعیین
 اساس فروش بیمه  

  1397)پرتفوی ( سال 
 (1398)علي الحساب 

  (کسریاضافه ) 1398در سال  خزانه 160111واريزی به رديف 
 واريزی تا تاريخ

 29/12/1398 
 بابت معوقات 

 سنوات قبل
 بابت سهم 

 جمع 1398سال 

 (1)(2) (3)(4)(5)(5(+)4(=)6)(3)-(5(=)7) 
1 579 375 71 ایران 0
2آسیا17 078 697  
3دانا8 953 369 
4پارسیان7 425 095 
5معلم6 462 540 

 به میلیون ریال(مبالغ )   (2جدول شماره )

  نام شرکت رديف
ایبیمه

 ش بیمهفرو
 )پرتفوی( 
 1397سال  

 شده برسهم تعیین
 اساس فروش بیمه  

  1397)پرتفوی ( سال 
 (1398)علي الحساب 

  (کسریاضافه ) 1398در سال  خزانه 160111واريزی به رديف 
 واريزی تا تاريخ

 29/12/1398 
 بابت معوقات 

 سنوات قبل
 بابت سهم 

 جمع 1398سال 

6البرز6 219 196 
7کوثر5 152 336 
8پاسارگاد3 763 565 
9رازی2 153 269 
10سینا1 634 115 
11ملت1 894 634 
12کارآفرین1 414 654 
13نوین1 221 663 
14ما1 169 785 0
15دی941 212 
16تعاون914 668 
17ایران معین775 708 
18حافظ761 052 
19سامان618 132 
20آرمان646 484 
21سرمد555 669 
22میهن459 473 
23ت ارت نو393 448 0
24امید
25حکمت صبا
26آسماری

 جمع کل
الحسداب تعیدین   اساس سهم علیبوده که بر 1397قانون بودجه سال تفریغ بند مشابه های ریزی* معوقات سنوات قبل مربو  به کسری وا

 محاسبه شده  که با ابالغ سهم قطعی توسو بیمه مرکزی ایران تعدیل یافده است.  شده در سال مزبور

 

کسددری واریددزی بدده مبلددغ پانصددد و سددی و سدده میلیددارد و سیصددد و چهددار میلیددون  

نسدبت بده    1398شرکت بیمه در سدال   (19) نوزده ل مربو  به تعدادریا( 000 000 304 533)

شرکت   (3سه ) ایران و عدم واریز تعدادجمهوری اسالمی شده توسو بیمه مرکزی سهم تعیین

 .استمبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند   به شرح جدول فوق

هدای  یر شدرکت سدا   دولددی(  شرکت سهامی بیمه ایران )تنها شرکت بیمده به اسد نای 



 

 قسمت اول( -339)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

شدده را بده صدورت    های بیمه غیردولددی( سدهم تعیدین   )شرکتای مندرج در جدول فوق بیمه

مبن  عد  رعايت مهلت مقرر در مفاد اند که هفدگی به حساب ردیف درآمدی مربو  واریز ننموده

 .استحکم اي  بند 

ران نسدبت  در راسدای نظارت بر اجرای مفاد این بند  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ای

داری کدل کشدور و   های بیمه به حسداب خزانده  توسو شرکتشده نیبه پیگیری واریز سهم تعی

کننده وجوه موضوع این بندد   جوه از دسدگاه های اجرایی دریافتمصرف و هایدریافت گزارش

 اقدام نموده است.

نامدده شددماره  و بدده موجددب تصددویب   بنددددر اجددرای فددراز پایددانی حکددم ایددن     

وزیران عضو کمیسیون اقدصاد  مقرر شده مبالغی که  24/7/1391ک مورخ 48175ت/146307

و بعدد از آن   1387هدای  های بیمه در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سالاز سوی شرکت

قبدول  هدای قابدل  شود  از مصدادیق هزینده  یواریز شده یا م 160111به حساب ردیف درآمدی 

های مسدقیم محسوب شود. در همین راسددا سدازمان   مالیات( قانون 147مالیاتی موضوع ماده )

جهدت اجدرا بده     26/11/1398شده را طی بخشنامه مدورخ  مور مالیاتی کشور حکم قانونی یادا

هدای بیمده   های مالی شرکتها ابالغ نموده و در صورتت کل امور مالیاتی تهران و اسدانادارا

« ایهزینده عملیدات بیمده   »تحت عندوان    هوجوه واریزی موضوع احکام مقرر در قوانین بودج

 گردد.اعمال می

 کدل کشدور  اعدبدار ردیدف مدفرقده      1398( قانون بودجه سدال  2-7در جدول شماره )

ای بابت هزینده در  های بیمهبیمه شخ  ثالث شرکتحقموضوع »تحت عنوان  730000-12

بیسدت و هفدت    ونیدروی اندظدامی    (%63شصت و سه درصد )امور من ر به کاه  تصادفات )

سدازمان   (10%) ده درصدد  ای کشدور و سازمان راهدداری و حمدل و نقدل جداده    ( 27%) درصد

بینی شده کده  ی ای پهای سرمایهای و تملک داراییدر قالب اعدبارات هزینه «اورژانا کشور

 داشده است.( 3به شرح جدول شماره )در اجرای قوانین و مقررات مربو   تغییراتی 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3)جدول شماره 

 شماره 
 رديف 

 نوع اعتبار
 بیني پیش

 طبق قانون 
 بودجه

 کاهش اعتبار به استناد
 قانون استفاده متوازن اعتبار نهايي

 کشور از امکانات 
 ( بند )ط( 2جزء )

 (2( قانون الحاق )28ماده )
 جمع

730000-12 
 1.531.819 170.201 - 170.201 020 702 1 ایهزینه

 444.720 111.180 55.590 55.590 900 555 ایهای سرمایهتملک دارایی
 1.976.539 281.381 55.590 225.791 2,257,920 جمع

 

ربو ابالغ های اجرایی ذیسازمان برنامه و بودجه کشور  اعدبارات این بند را به دسدگاه

 ( است:4نموده که اطالعات مربو  به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(      (4جدول شماره )
 شماره

 اعتبار اعتبار نوع عنوان دستگاه بندیطبقه
 درصد تخصیص تخصیص شدهابالغ

 به کل تخصیص 
 نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 1-106000

 ایهزینه
۹۶۵,0۴۶ ۷۹۶,۹۸۹ ۳/۸0 

 ۱/۱۵ ۱۵0,000 ۴۱۳,۵۹۱ یاو حمل و نقل جاده یسازمان راهدار 282400
 ۱۵۳۱۸۲ ۴۵,000 ۵/۴ سازمان اورژانا کشور 129060

  991,989 1,531,819 ای جمع اعتبارات هزينه
 نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 1-106000

 یهاییتملک دارا
 یاهیسرما 

۲۸0,۱۷۴ ۲۸0,۱۷۴ ۷0 
 ۵/۲۲ ۹0,000 ۱۲0,0۷۴ یاو حمل و نقل جاده یسازمان راهدار 282400
 ۴۴۴۷۲ ۳0,000 ۵/۷ سازمان اورژانا کشور 129060

 ۱00 400,174 444,720 های سرمايه ایتملک داراييجمع اعتبارات 
 - 1,392,163 1,976,539 کلجمع

 

کدل کشدور  مقدرر گردیدده اعدبدار       1398( قانون بودجه سال 2-7مطابق جدول شماره )



 

 قسمت اول( -340)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

وی اندظدامی  بیسدت و هفدت    ( نیدر 63%) به نسبت شصدت و سده   730000-12ردیف مدفرقه 

( سدازمان  10%) ای کشدور و ده درصدد  سازمان راهدداری و حمدل و نقدل جداده    ( 27%درصد )

مبن   ها رعایت نشده کهاورژانا کشور اخدصاص یابد  لیکن در تخصی  اعدبارات  این نسبت

 است. بندعد  رعايت مفاد حکم اي  

 دظامی جمهوری اسالمی ایران  سازمان راهداری یافده به نیروی انکاه  اعدبار اخدصاص
 

نسبت به مبلغ وصولی ردیدف درآمددی    سازمان اورژانا کشورای کشور و و حمل و نقل جاده

موضوع این بند ناشی از عدم تخصی  کامل اعدبارات توسو سازمان برنامده و بودجده کشدور    

 است.مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند بوده که 

ربدو بده   های اجرایی ذیدسدگاهدر  730000-12 مدفرقه ی اعدبارات ردیفعملکرد مال

 ( است:5ح جدول شماره )شر

 )مبالغ به میلیون ریال(              (5جدول شماره )
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان 

 اجرايي دستگاه
نوع

اعتبار
  شماره

 بندیطبقه
عنوان

 حوالجات تخصیص اعتبار طرح/برنامه
 محل دريافتي از 

 يافتهاعتبارات تخصیص
 اعتبار

 شدهمصرف
 انتقالي  مانده

سال بعد به

 

 ایهزینه رانیا یاسالم یجمهور یندظاما یروین
 193 58 898 425 898 425 0 091 484 754 607 برنامه کندرل و نظارت ترافیک درون شهری و برون شهری 1102003000
 0 898 312 898 312 0 898 312 292 357 امنیدی و اندظامیبرنامه راهبردی امور  1102011000
 58,193 738,796 738,796 0 796,989 965,046 جمع

 ایهای سرمایهتملک دارایی رانیا یاسالم یجمهور یندظاما یروین
 0 174 30 174 30 0 174 30 174 30 گسدرش فناوری ارتباطات و اطالعات در نیروی اندظامی 1805016006
 0 000 50 000 50 0 000 50 000 50 مرکز راهنمایی و رانندگی ناجا 51احداث و تکمیل  1102011022
 0 000 200 000 200 0 000 200 000 200 تامین خودروهای مورد نیاز پلیا راهنمایی و رانندگی ناجا 1102011031
 0 280,174 280,174 0 280,174 280,174 جمع
 58,193 1,018,970 1,018,970 0 1,077,163 1,245,220 جمع

129060 
 500 2 0 0 500 42 000 45 182 153 برنامه ارائه خدمات فوریت های پزشکی پی  بیمارسدانی 1602002000 ایهزینه سازمان اورژانا کشور
 0 0 0 000 30 000 30 472 44 و ماشین آالتتعمیرات اساسی و تأمین ت هیزات  1602001270 ایهای سرمایهتملک دارایی سازمان اورژانا کشور

 2,500 0 0 72,500 75,000 197,654 جمع

413 591 150 000 0150 000 150 0000های کشورت جهت اصالح شانه خاکی راهآالسازی ماشینآماده1303016000ایهزینه ای کشورجاده حمل و نقلو  سازمان راهداری 282400
120 074 90 000 90 0000 00های شریانی کشور با اولویت مسیرهای پر ترددادثه خیزدر راهحذف و اصالح نقا  ح1303016223ایسرمایه هایتملک دارایی

90,000150,000 150,0000 240,000 533,665 جمع                
 60,693 1,168,970 1,168,970 162,500 1,392,163 1,976,539 کلجمع                
      

احداث و تکمیل مراکدز  نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران اعدبارات مذکور را بابت 

خدودروی  ت هیدز امداکن پلدیا راهدور       هزینده تدأمین و نگهدداری      راهور در سدطح کشدور  

پشدیبانی کارکندان   نیز خریدهای عمده آمادی برای تدارکات و خریدخودرو برای پلیا راهور و

 و درهدا  نیاز برای برخی از یگدان مصرفی مورد خدمات قراردادی و خرید ملزومات اداری و  ناجا

 .استنموده هزینه این بند حکم راسدای مفاد 

( قدانون محاسدبات   75اعدبارات دریدافدی را در اجدرای مداده )     سازمان اورژانا کشور

شدرح  عملکرد مدالی آن بده   های اجرایی مربو  ابالغ اعدبار نموده که عمومی کشور به دسدگاه

 ( است:6جدول شماره )

 



 

 قسمت اول( -341)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

    (6جدول شماره )
 )مبالغ به میلیون ریال(

 تخصیص  اعتبار دستگاه ابالغ گیرنده نوع اعتبار رديف
 دريافتي از

 محل اعتبارات 
 يافتهتخصیص

 اعتبار 
 شدهمصرف

 مانده 
 انتقالي به 
 سال بعد

1 
 ایهزینه

 0 500 22 500 22 500 22 500 22 اورژنا تهران
 850 7 150 12 000 20 000 20 000 20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان لرسدان 2
3 

 هایتملک دارایی
 ایسرمایه

 500 5 0 500 5 500 5 500 5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان اصفهان
 0 500 5 500 5 500 5 500 5 رضویدی  درمانی اسدان خراساندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش 4
 500 4 0 500 4 500 4 500 4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان مازندران 5
 500 3 0 500 3 500 3 500 3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان البرز 6
 500 3 0 500 3 500 3 500 3 ات بهداشدی  درمانی اسدان قمدانشگاه علوم پزشکی و خدم 7
 500 3 0 500 3 500 3 500 3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 8
 0 500 2 500 2 500 2 500 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان گیالن 9
 0 500 1 500 1 500 1 500 1 پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان کردسداندانشگاه علوم  10

 28,350 44,150 72,500 72,500 72,500 جمع

 

(  تمام یا بخشی از اعدبارات دریدافدی را  6های اجرایی مندرج در جدول شماره )دسدگاه

خرید گاز از جمله ا هنیی و اعمال پشدیبامارسدانیب  یپ یپزشک یهاتیفورجهت ارائه خدمات 

  بحدران هدای اولیده در   خرید ت هیزات الزم جهت آمدوزش کمدک    پانسمان و چسب آنژیوکت

خرید دارو و وسدایل بهداشددی جهدت درمدان م دروحین        سازی تیم واکن  سریعهزینه آماده

 اند. مفاد حکم این بند به مصرف رساندهدر راسدای   ناشی از تصادفات حوادث ترافیکی

و  احمدو کهگیلویه و بویر مازندران  قم  کرج و خدمات درمانی های علوم پزشکیهدانشگا

لرسدان تمام اعدبار دریافدی و دانشگاه علوم پزشدکی و خددمات بهداشدت و درمدانی اصدفهان      

نشده به نا کشور را تحت عنوان مانده مصرفاعدبارات ابالغی از سوی سازمان اورژابخشی از 

به نسبت اعتباری که مصیرف   1398گذار در سال اهداف  انوناند لذا مودهمندقل نبعد  مالی سال

 نشده، محقق نگرديده است.

صورت تنخواه گردان بهای را اعدبار هزینه  کشور یاو حمل و نقل جاده یراهدارسازمان 

به حساب جاری های کشور آالت راهداری جهت اصالح شانه خاکی راهسازی ماشینابت آمادهب

ات اسدانی واریز و ارقام پرداخدی را ذیل سرفصل هزینه در مرکز ثبت نموده  لیکن به علدت  ادار

ای عدم ارسال اسناد هزینه مربو  به مرکز  این اقدام سازمان راهدداری و حمدل و نقدل جداده    

ای مذکور و همچنین عدم اجرای ماده کشور در عدم ثبت صحیح رویدادهای مالی اعدبار هزینه

برخیی  (  انون الحاق 26( ماده )1مبن  عد  رعايت بند )محاسبات عمومی کشدور    ( قانون54)

نامه اجرايی آن در خصوص رعايت ( و آين 2مواد به  انون تنظنم بخشی از مقررات مالی دولت )

(  یانون محاسیبات عمیومی    54ماده ) اجرايی نامهن های بخش عمومی و بند )ب( آياستاندارد

 .باشدکشور می

هددای ای کشددور  اعدبددارات تملددک دارایددی راهددداری و حمددل و نقددل جدداده  سددازمان

موضوع این بند را در قالب اسناد خزانه اسالمی به ادارات کدل راهدداری و حمدل و    اییهسرما

عملکرد مالی آنها به شدرح جددول     نمودهاعدبار ها ابالغ ای و راه و شهرسازی اسداننقل جاده

 ( است:7شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(          (7جدول شماره )

 تخصیص اعتبار دستگاه ابالغ گیرنده استان رديف

 دريافتي از

 محل اعتبارات  
 تخصیص يافته

 اعتبار 
 شده مصرف

مانده 

انتقالي به 
 سال بعد 

 0004 0004 0004 0000 4 ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جادهتهران 1

0004 0004 0000 4 000 4 ایه کل راهداری و حمل و نقل جادهادارغربیآذربای ان 2
3 

90022 90022 9000 22 900 22 اداره کل راه و شهرسازیاصفهان
 150 20 0 150 20 150 20 150 20 ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 4

 2 0002 0002 0002 0000ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جادهجنوبیخراسان 5

6 
 21912 21912 21912 2190 12 اداره کل راه و شهرسازیرضویخراسان

 0 094 4 094 4 094 4 094 4 ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 7



 

 قسمت اول( -342)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(          (7جدول شماره )

 تخصیص اعتبار دستگاه ابالغ گیرنده استان رديف
 دريافتي از

 محل اعتبارات  
 تخصیص يافته

 اعتبار 
 شده مصرف

مانده 
انتقالي به 
 سال بعد 

 0 000 3 000 3 000 3 000 3 ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده فارس 8

 0002 0002 0002 0000 2 ایو نقل جاده اداره کل راهداری و حملکرمانشاه 9

10 
9 300 9 300 9 300 9 300 اداره کل راه و شهرسازیمرکزی

 6 337 6 337 6 337 0 337 6 ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 11

90,00090,00033,65056,350 90,000 جمع

 
غربی و ادارات کل راهدداری  سدان آذربای انای ااداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

ای و راه و شهرسازی اسدان اصفهان مبلغ دریدافدی را در اجدرای مصدوبات    و حمل و نقل جاده

 اند. نمودهبه سال مالی بعد مندقل  24/1/1399پانزدهمین جلسه سداد ملی مدیریت کرونا مورخ 

جهدت بهسدازی    دریدافدی را  مبدالغ   ( 7شدماره ) های اجرایی مندرج در جددول  دسدگاه

ها  تهیه و نصب عالئم ایمنی و حفاظ و تکمیل عملیدات نقدا    سازی جادهساخت دیوار و ایمن

 اند.هزینه نموده ها به منظور کاه  تصادفات و مر  و میرپیچ و پرحادثه جاده

 ماهه را بده ترتیدب در   گزارشات مقاطع سه  ای کشورسازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 3/10/1398ماهده دوم(   )سده  20/8/1398و  2/7/1398ماهه اول(  )سه 2/4/1398های تاری 

جمهدوری   ماهده چهدارم( بده بیمده مرکدزی     )سه 15/2/1399و  19/1/1399ماهه سوم( و )سه

 ارسال نموده است.  اسالمی ایران

اعدبدارات  گونه اعدباری از محدل  هیچ  1398ماهه اول سال سازمان اورژانا کشور در نه

ماهده اول(   )سده  4/6/1398های گزارشات مربو  را در تاری  این بند دریافت ننموده وموضوع 

جمهوری اسدالمی   ماهه چهارم( به بیمه مرکزی)سه 23/2/1399ماهه دوم( و )سه19/8/1398

 است.داده ارائه  ایران

را به ترتیب در  ماههاسالمی ایران گزارشات عملکرد مقاطع سه جمهورینیروی اندظامی 

ماهه چهارم( به بیمه مرکزی جمهوری )سه 4/4/1399ماهه اول( و )سه 27/4/1398های تاری 

ماهده سدوم   ماهه دوم و سهاسالمی ایران ارائه نموده و تکلیف مربو  را در خصوص مقاطع سه

  است.بند مبن  عد  رعايت مفاد حکم  سمت اخنر اي   ان ام نداده که

 



 

 قسمت اول( -343)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

که در اجرای اصول یکصد و  جراییهای امورد آرای حل اخدالف مراجع بین دسدگاهدر 

قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات ( 139) و یکصد و سی و نهم( 134) سی و چهارم

ربو از اجرای تصمیم مرجع حل ذی جراییمربو  صادر شده است چنانچه به هر دلیل دسدگاه ا

با مسدنکف یا مسدنکفین در چهدارچوب قدانون رسدیدگی بده تخلفدات      اخدالف خودداری کند  

شود. سازمان برنامه و بودجده کشدور مطدابق رأی مرجدع     برخورد می 7/9/1372اداری مصوب 

ماه از تاری  وصدول رأی گذشدده باشدد  از اعدبدارات بودجده سدنواتی       مذکور که حداک ر ه ده

کند. در خصدوص  نفع اضافه میذی جراییسدگاه ادسدگاه  مبلغ مربوطه را کسر و به اعدبارات د

ی دولدی و یا مؤسسات اندفاعی وابسده به دولت  اجرای تکلیف مذکور از محل حساب هاشرکت

و مؤسسددات اندفدداعی یادشددده نددزد خزاندده برعهددده وزارت امددور اقدصددادی و      هدداشددرکت

 باشد.داری کل کشور( میدارایی)خزانه

 تفريغ بند )ب( 

های اجرایی در اجرای مفاد حکدم ایدن   یک از دسدگاهاعدبار هیچها  ررسیب در محدوده

ها و مؤسسات اندفاعی وابسده به دولت نزد از حساب شرکتبند کسر یا اضافه نشده و همچنین 

لذا اي  بند نفع برداشت نشده  داری کل کشور  جهت واریز به حساب دسدگاه اجرایی ذیخزانه

 فا د عملکرد است.

های اجرایی نسدبت  در سنوات گذشده بین دسدگاه اخدالفذکر است  مرجع حل شایان 

 به صدور رأی به شرح جدول زیر  اقدام نموده است:

 )مبالغ به میلیون ریال( 
 شماره

 بندیطبقه
 ذينفع اجرايي عنوان دستگاه

 شماره 

 بندیطبقه

 عنوان دستگاه 

 بدهکاراجرايي 

 مبلغ 

 بدهي
 موضوع بدهي

 تاريخ

 صادره رأی 

 26/10/1394 تسهیالت پروازی در طول هشت سال دفاع مقدس 403 وزارت دفاع و پشدیبانی نیروهای مسلح 111100 شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 281000

 

ی جمهدوری  یمنظور حل و فصدل اخددالف در خصدوص مطالبدات شدرکت هواپیمدا      به

ی مسلح )وزارت سپاه سدابق( بابدت تسدهیالت    پشدیبانی نیروهادفاع و اسالمی ایران از وزارت 

ورخ مدد ی حددل اخدالفددیرأ 1394شددت سددال دفدداع مقدددس  در سددال  پددروازی در طددول ه

معاونددت حقددوقی رئددیا جمهددور )امددور همدداهنگی و رفددع اخدددالف حقددوقی    26/10/1394

 یأشده از اجرای رلیکن وزارتخانه یاد  نفع شرکت مذکور صادر گردیده  بههای اجرایی(دسدگاه

اقددامی   موصدوف صادره اسدنکاف ورزیده و تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خدود بده شدرکت    

و عدم وصدول   صادره رأی یعدم اجرا ی جمهوری اسالمی ایرانیننموده است. شرکت هواپیما



 

 قسمت اول( -344)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 یامدور حقدوق   یزید رو برنامده  یبه معداون همداهنگ   20/9/1397  یدر تاررا  یمبلغ مورد دعو

 .صورت نگرفده است یتاکنون اقدام کنیل ه نموداعالم  یجمهور استیر

مسدنداتی دال بر اعالم موضوع به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه یان ذکر است  شا

 نشده است.



 

 قسمت اول( -345)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 ده م موعای آرایشی لوازم واردات بازرگانی سود و گمرکی عوارض به 1398 سال در

 از آن معادل شود ومی واریز 160188 درآمدی ردیف به حاصله منابع و اضافه( 10%)درصد 

 در ارزی جوییصرفه امنای هیأت ( به9جدول شماره ) 530000-44 ایهزینه ردیف محل

 (پروتز) مصنوعی عضو خرید ( آن جهت50%درصد )یابد تا پن اهاخدصاص می بیماران معال ه

رویی بیماران های داهزینه( نیز جهت درمان و 50%درصد )شنوایی و پن اه حلزون کاشت

 .( هزینه شودEB  مدابولیک و بال پروانه )اوتیسم  گوشه  سالک

 بند )ج( تفريغ

  احکام قانون بودجه 28/12/1397بخشنامه مورخ طی   گمرک جمهوری اسالمی ایران

 کل کشور از جمله حکم این بند را به گمرکات اجرایی کشدور ابدالغ نمدوده اسدت.     1398سال 

 3/6/1397( ردیف تعرفه  در تداری   7) هفتهای مشمول این بند شامل همچنین فهرست کاال

مذکور  در سدال    یها از تارتعرفه رییتغ عدمکه با توجه به به گمرکات اجرایی کشور ابالغ شده 

 یدی گمرکدات اجرا بده   یادشدده بخشنامه  یبند ط نیا موضوع مراتب وصول عوارض زین 1398

 شده است.کشور اعالم 

منابع حاصل از عملکرد این بند به الم گمرک جمهوری اسالمی ایران  بر اساس اع

 ( است:1شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(       (1جدول شماره )

 عنوان کاال

 ارزش ريالي

 کاالهای  

 اظهارشده

 عوارض گمرکي و 

 سود بازرگاني قبل از 

 اعمال حکم اين بند

 و  عوارض گمرکي

 از  دبعسود بازرگاني 

 بند نياعمال حکم ا

 ( عوارض 10%ده درصد )

 گمرکي و سود بازرگاني 

 شده قابل وصول اضافه

 مبلغ 

 شده وصول 

 مبلغ واريزی

 به خزانه  

 لوازم آرایشی و سایر
 های آرایشیفرآورده 

304.222 79.098 109.520 30.422 29.327 29.327 

  
لیددارد و نددود و پددنج میلیددون بددا توجدده بدده جدددول فددوق  عدددم وصددول مبلددغ یددک می

مبن  عید     عوارض گمرکی و سود بازرگانی کاالهای موضوع این بند ریال( 1.095.000.000)

 رعايت مفاد حکم اي  بند است.

 ( است:2به شرح جدول شماره ) 160188عملکرد مالی ردیف درآمدی 



 

 قسمت اول( -346)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(                 (2جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان

 وصولي طبق 
 لیست خزانه

 وصولي طبق 
 تفريغ

 درصد 
 تحقق

 سود گمرکی و عوارض به ( درصد10%افزای  ده درصد ) از حاصل درآمد 160188
 بهداشدی و آرایشی لوازم واردات بازرگانی

160.000 29.327 29.327 3/18 

 

-44رای ردیدف مدفرقده   کدل کشدور بد    1398( قانون بودجده سدال   9در جدول شماره )

 (50%پن داه درصدد )   - مداران یدر معال ه ب یارز ییجوصرفه یامنا أتیه»با عنوان  530000

جهدت   زید ن (50%پن داه درصدد )  و  یی)پروتز( کاشت حلزون شدنوا  یعضو مصنوع دیجهت خر

غ مبل« (EBو بال پروانه ) کیگوشه  سالک  مدابول سم یاوت مارانیب ییدارو یهانهیدرمان و هز

بینی شده که سدازمان  ای پی ( ریال اعدبار هزینه160.000.000.000میلیارد )یکصد و شصت 

قانون اسدفاده مددوازن از امکاندات کشدور بدرای ارتقداء سدطح        به اسدنادبرنامه و بودجه کشور 

( بند 2( ریال و به اسدناد جزء )16.000.000.000) شانزده میلیاردیافده مبلغ مناطق کمدر توسعه

(  مبلغ 2) ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت28 ( ماده ))

( ریال از اعدبار ردیف مذکور کسر و مدابقی  126.000.000.000میلیارد ) ش یکصد و بیست و 

جویی ارزی در معال ه بیماران ابالغ نموده که عملکرد مدالی آن  اعدبار را به هیأت امنای صرفه

 ( است:3شرح جدول شماره )به 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرايي

 اعتبار
 اصالحي

 تخصیص
 دريافتي از

 محل اعتبارات  
 يافتهتخصیص

 اعتبار 
 شدهمصرف

 پرداختپیش
 مانده واريزی

 به خزانه

 360 8.739 8.901 000 18 000 18 18.000 رانجویی ارزی در معال ه بیماهیأت امنای صرفه 129050

 (18.000.000.000ه ده میلیدارد )  مبلغ  سازمان برنامه و بودجه کشور  1398در سال 

 مداران یدر معال ده ب  یارز ییجدو صرفه یامنا أتیبه ه را بند نیاز محل منابع موضوع ا الیر

بده هیدأت امندای     بندد  ایدن  نابعم (100%) یصد درصد  یعدم تخص است. داده  یتخص

 .اي  بند استحکم مفاد  تيعد  رعا  نمب  جویی ارزیصرفه

در  یارز ییجدو صدرفه  یامندا  أتید هها  اعدبدارات دریدافدی توسدو    در محدوده بررسی

( 4شدماره ) عملکدرد آن بده شدرح جددول     راسدای مفاد حکم اخیر این بند به مصرف رسیده  

 است:

 ل()مبالغ به میلیون ریا (4جدول شماره )

 شماره
 رديف

 اعتبار رديف

 مانده واريزی به خزانه مبلغ مصرف شده بابت موضوع حکم بند مبلغ تخصیص يافته بابت موضوع حکم بند

( خريد 50%)
 عضو مصنوعي

 ( مربوط به50%)
های ساير بیماری

 مورد اشاره در بند
 جمع

 خريد عضو
 مصنوعي

 ساير مربوط به
های مورد بیماری

 اشاره در بند
 معج

 خريد عضو
 مصنوعي

 ساير مربوط به
های مورد بیماری

 اشاره در بند
 جمع

44-530000 18.000 9.000 9.000 18.000 8.739 8.901 17.640 261 99 360 

 



 

 قسمت اول( -347)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (دبند )

 زیت ه  لیبه منظور احداث  تکم یو حقوق یقیکه توسو اشخاص حق ییهانهیوجوه و هز

 هید علم یهدا مسداجد و حدوزه    یفرهنگ  یخیتار یاز بناها یفضاها  حفاظت  مرمت و نگهدار

سازمان اوقداف و    یو گردشگر یدسدعیصنا  یفرهنگ راثیسازمان م دییبا تأ شود یپرداخت م

قبدول  قابدل  یهدا نده یمورد( بده عندوان هز  )حسب  هیعلم یهاحوزه یعال یو شورا هیریامور خ

 .شودیم یتلق یاتیمال

 (دبند ) تفريغ

 26/1/1398تی کشور  مفاد حکم ایدن بندد را طدی بخشدنامه مدورخ      سازمان امور مالیا

 جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ نموده است.

سدازمان  و  یو گردشدگر  یدسدد  عیصنا  یفرهنگ راثیسازمان مها  در محدوده بررسی

توسدو   شدده تپرداخد ی هدا نده یهزاسدان نسبت به تأییدد وجدوه و   در سه  هیریاوقاف و امور خ

 اند:به شرح جدول زیر اقدام نموده  اشخاص حقیقی و حقوقی بابت موضوعات این بند

 )مبالغ به میلیون ریال(

 نام استان
 نگهداری و مرمت حفاظت, فضاها, تجهیز تکمیل, احداث, جهت پرداختي مبلغ تعداد اشخاص

 عجم های علمیهحوزه مساجد فرهنگي بناهای تاريخي حقوقي حقیقي

 24,565 0 565 24 0 0 0 5 فارس

 8,072 0 833 7 0 239 3 2 اصفهان

 37,358 0 358 37 0 0 5 4 یزد
 69,7560 69,995 0 239 8 11 جمع

 

  سازمان امور مالیداتی  های مسدقیم( قانون مالیات156ماده )اینکه بر اساس  با توجه به

اتی پا از تاری  انقضای مهلدت مقدرر   های مالیکشور فرصت یکساله در رسیدگی به اظهارنامه

هدای پرداخددی   احدسداب هزینده  در خصوص اظهار نظر لذا  مؤدیان دارد  اظهارنامه برای تسلیم

موکدول بده رسدیدگی توسدو     اظهارنظر نهایی بده    مذکور در جدول فوق الذکرتوسو اشخاص 

 کشور در مهلت زمانی قانونی خواهد بود.مالیاتی  سازمان امور

 



 

 قسمت اول( -348)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (11تبصره )

 بند )الف(

منظور تأمین کسری اعدبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با به

اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشدی از تصدادف   

المال یا دولت است  وزیر دادگسدری م از است با تصویب هیأت نظدارت صدندوق   برعهده بیت

ریدال از  ( 3.500.000.000.000های بدنی حداک ر تا سه هزار و پانصدد میلیدارد )  تتأمین خسار

قدانون بیمده اجبداری خسدارات      (24مداده ) « ج»و « ث»منابع درآمد ساالنه موضوع بندهای 

را از محدل   20/2/1395واردشده به شخ  ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیده مصدوب   

این قانون دریافت و هزینه کند. مدیر عامل صندوق ( 7ماره )جدول ش 110600اعدبارات ردیف 

ماهده در  نسدبت در مقداطع سده   مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگسدری  مبلغ یادشده را بده 

اخدیار وزارت دادگسدری قرار دهد. وزارت دادگسدری مکلف است گزارش عملکدرد ایدن بندد را    

مه و بودجه و محاسبات  اقدصادی  اجدماعی و قضایی و های برنابار به کمیسیونماه یکهر سه

 حقوقی م لا شورای اسالمی ارائه کند.

                                                                        
 * قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقلیه:

 های بدنی به شرح زیر است:منابع مالی صندوق تأمین خسارت(: 24ماده )

 کشور.( از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل 20%د  بیست درصد ) ث

 های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسو قوه قضاییه.( از کل هزینه20%د بیست درصد )ج 

 (11تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

( قانون بیمه اجباری خسارات واردشدده  24عملکرد منابع موضوع بندهای )ث( و )ج( ماده )

 ( است:1شماره )به شخ  ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  به شرح جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره ) 
( قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث 24موضوع بندهای )ث( و )ج( ماده )منابع درآمد ساالنه 

 در اثر حوادث ناشي از وسايل نقلیه
 سهم 20%

 اختصاص  قابل 
 به صندوق

جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي 
 وردر کل کش

های دادرسي و جزای نقدی هزينه
 وصولي توسط قوه قضايیه

 جمع درآمدها

 بیني پیش
 طبق قانون

 وصولي طبق 
 لیست خزانه 

 بیني پیش
 طبق قانون

 وصولي طبق 
 لیست خزانه 

 بیني پیش
 طبق قانون

 وصولي طبق 
 لیست خزانه 

 قانون
 وصولي 

 خزانه
41 969 650 27 385 147 34 820 000 39 047 830 76,789,650 66,432,977 15 357 930 13 286 595 
 

هدای بددنی   شده به صندوق تأمین خسارتیافده و پرداختمبلغ تخصی ها  براساس بررسی

 ( است:2  به شرح جدول شماره )110600از محل اعدبارات ردیف 

 )مبالغ به میلیون ریال(         (   2جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان

 اعتبار

 اصالحي * 
 تخصیص

 دريافتي از محل

 يافتهاعتبارات تخصیص 
 هزينه

 مانده نقل

 به سال بعد 

 000 388 000 947 4 000 335 5 000 335 5 6.790.000 های بدنیصندوق تأمین خسارت 110600
( ریال بوده کده سدازمان برنامده و    7.000.000.000.000هزار میلیارد ) مبلغ هفت 110600کل کشور  اعدبارات ردیف  1398* مطابق قانون بودجه سال 

یافدده  مبلدغ دویسدت    بودجه کشور  به اسدناد قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض برای ارتقای سطح مناطق کمدرتوسعه
 است. ( ریال از اعدبار ردیف مذکور  را کسر نموده210.000.000.000و ده میلیارد )
 

 10/6/1398و  25/4/1398هدای مدورخ   ها  وزیر دادگسددری طدی نامده   در محدوده بررسی

درخواست واریز سهم وزارت دادگسددری از محدل اعدبدار موضدوع ایدن بندد را بده صدندوق تدأمین          

های مزبور در هیدأت نظدارت صدندوق    های بدنی ارسال نموده است. پا از طرح درخواستخسارت



 

 قسمت اول( -349)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

تعیدین و   28/7/1398و  12/5/1398هدای  دادگسدری طی دو مرحله در تداری   یادشده  سهم وزارت

های مصوب  از محل اعدبارات دریافدی موضدوع  تصویب گردیده است. صندوق مذکور براساس سهم

صددد و پن دداه و دو میلیددون    و یددک میلیددارد و یددک   مبلددغ پانصددد و بیسددت   ایددن بنددد  

بدده حسدداب وزارت ( 3شددماره )ه شددرح جدددول را در قالددب کمددک  بدد ( ریدال 000.000 152 521)

 دادگسدری پرداخت و به هزینه قطعی منظور نموده است:

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 يافته مبلغ تخصیص

 به صندوق از محل 

 110600رديف اعتباری 

 110600پرداختي از محل رديف اعتباری 

 زارت دادگستریبه و های بدنيتأمین خسارتبابت سهم صندوق 
 جمع

 درصد مبلغ درصد مبلغ

5 335 000 4 813 848 23/90 521 152 77/9 5.335.000 
 

ماهه  به شدرح  الذکر در مقاطع سهخانه فوقعملکرد مبالغ پرداخدی موضوع این بند به وزارت

 باشد:  ( می4جدول شماره )

 

  وزیدر دادگسددری درخواسددی    1398ماهه اول و چهارم سال الزم به ذکر است  در سه

نداشدده  لدذا وجهدی نیدز بده       110600مبنی بر سهم موضوع این بند از محل اعدبارات ردیف 

خانده مدوردنظر  براسداس     حساب ایدن وزارتخانده واریدز نشدده اسدت. پرداخدت سدهم وزارت       

های وزیر دادگسدری و اعالم فهرست محکومان و مبالغ اعالمی از سوی وزارتخانه درخواست

 های بدنی صورت گرفده است.مذکور  پا از تصویب در هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت

پرداخت دیه محکومان معسر  وزارت دادگسدری مبالغ دریافدی موضوع این بند را جهت

( 5کده عملکدرد آن بده شدرح جددول شدماره )      نموده  هزینه م غیرعمد ناشی از تصادف جرای

 باشد:می

 )مبالغ به میلیون ریال( (5جدول شماره )
 محکومین معسر جرايم 

 برعهده  غیرعمد ناشي از تصادف

 المالبیت

 يا دولت 

 جمع

 تعداد محکومین

 مند از حکم اين بندبهره 

 زنان  جمع

 سرپرست 

 خانوار

 ساير

 زنان 

 سرپرست

 خانوار

 ساير

 برعهده 

 المال بیت

 يا دولت

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 ديه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 ديه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 ديه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 ديه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 ديه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 ديه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 ديه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 ديه 

0 0 123 344.867 108 176.285 231 521.152 0 0 123 344.867 108 176.285 231 521.152 

 

( فقره بوده که با توجه بده  231های موضوع این بند دویست و سی ویک )تعداد پرونده

هدای مدذکور از وجدوه دریدافدی یادشدده      یافده  در پرداخت کلیه پروندهکفایت اعدبار اخدصاص

 اسدفاده شده است. 

خدانوار مشدمول  رعایدت اولویدت     با توجه به عدم وجود زندان سرپرسدت   است  ذکرالزم به 

 باشد.مندرج در مفاد حکم این بند  فاقد موضوعیت می

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

 دوره رديف
 ست وزارت دادگستری درخوا

 مبلغ قابل پرداخت 
 مبلغ پرداختي  مصوبات هیأت نظارت

 تعداد مبلغ تعداد مبلغ توسط صندوق
 0 0 0 0 0 0 ماهه اول سه 1
 300.000 1 300.000 300.000 1 300.000 ماهه دومسه 2
 221.152 1 221.152 221.152 1 221.152 ماهه سومسه 3
 0 0 - - 0 - ماهه چهارمسه 4

 521,152 2 521,152 521,152 2 521,152 جمع



 

 قسمت اول( -350)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

بده  ماهده توسدو وزارت دادگسددری      گزارش عملکرد این بند در مقاطع سده 1398در سال 

لدا  های برنامه و بودجه و محاسبات  اقدصادی  اجدمداعی و قضدایی و حقدوقی م    کمیسیون

   مبن  عد  رعايت مفاد حکم  سمت اخنر اي  بند است.که شورای اسالمی ارسال نگردیده 

 



 

 قسمت اول( -351)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمدد را  صندوق تأمین خسارت

سر های بیمه و صندوق مذکور در زندان بهکه به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت

ثالث در اثر  شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخ  االجراءل از الزمبرند و قبمی

اند  تأمین کندد تدا پدا از معرفدی سدداد دیده کشدور        حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده

 صورت بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.به

 تفريغ بند )ب( 

شدده  هدای ارسدال  ین بند  از میان پروندده   در راسدای اجرای مفاد حکم ا1398در سال 

سداد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمدک بده زنددانیان     ها بهتوسو مددکاری اجدماعی زندان

أمین صدندوق تد  ( فقدره پروندده احصداء و بده     48و هشدت )    تعدداد چهدل  نیازمند )سداد دیده( 

 معرفی گردیده است:  به شرح جدول زیر های بدنیخسارت

 میلیون ریال()مبالغ به  

 تعداد زندانیان 
 حوادث رانندگي 

 شده معرفي

 میزان ديه 
 قابل پرداخت

 شده مبلغ تأمین
 توسط صندوق تأمین 

 های بدنيخسارت

 تعداد 
 زندانیان 
 آزادشده

 شده بابتمبلغ پرداخت
 آزادی زندانیان حوادث 
 رانندگي موضوع اين بند  

48  111.093 109.566 44  109.566 

 
 1398یان ذکر است  تعداد زندانیانی که در اجرای مفداد حکدم ایدن بندد طدی سدال       شا

معرفدی گردیدده  چهدل و    هدای بددنی   تأمین خسدارت ها توسو سداد دیه به صندوق پرونده آن

( نفر توسو کارشناسان صندوق مزبدور   44( نفر بوده که از این تعداد  چهل و چهار )48هشت )

ی  داده شده و نسبت به پرداخدت دیده از طدرف محکدومین     مشمول مفاد حکم این بند تشخ

دیده و آزادی محکومین موردنظر اقددام گردیدده و پروندده    صورت بالعوض به افراد خسارتبه

 بدا توجده بده زنددانی شددن بعدد از       عددم شدمولیت   ه علتبشدگان از معرفینفر  (2تعداد دو )

ثالث در اثر حوادث ناشدی از   ه به شخ شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشد االجراءالزم

 است. مخدومه گردیده  پرونده( نفر دیگر نیز به علت رضایت شاکیان 2و تعداد دو ) وسایل نقلیه



 

 قسمت اول( -352)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( جبند )

هزینده  نیروهای مسلح مکلفند کمکقانون برنامه ششم توسعه   *(110در اجرای ماده )

ماهانده آندان کسدر و بده حسداب       هدای سدازمانی را از حقدوق   مسکن کارکنان ساکن در خانده 

دولدت  ( این قدانون واریدز کنندد.    5) جدول شماره 160184کشور موضوع ردیف داری کلخزانه

های تعمیدر و نگهدداری   های نیروهای مسلح برای هزینهمکلف است وجوه واریزی را در ردیف

 اخدصاص دهد.های سازمانی خانه

                                                                        
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران: *

و  هزینه مسکن کارکنان نیروهدای مسدلح )نظدامی   است هر سال در بودجه سنواتی  کمکدولت مکلف  (:110ماده )

ور واریدز  داری کل کشد های سازمانی را پا از کسر از دریافدی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانهاندظامی( ساکن در خانه
هدای تعمیدر و نگهدداری    ای نیروهای مسلح را برای تدأمین هزینده  های بودجهشده به حساب ردیفکند و معادل وجوه واریز

 بینی و واریز نماید.پی های سازمانی در طول اجرای این قانون خانه
 

 ( جبند )تفريغ 

هدای  خانده  ی که درکارکنانصرفای به  1398در سال مسلح  نیروهایها  براساس بررسی

هدای  کارکنان ساکن در خانده پرداخت نموده و به  هزینه مسکنکمکاند  ساکن نبوده سازمانی

 هزینده در عین حدال وجدوه مربدو  بده کمدک      ومزبور را پرداخت نکرده  هزینهکمک سازمانی

واریدز   160184کشور موضوع ردیف ری کلداخزانهرا نیز به حساب  اخیرالذکرمسکن کارکنان 

اخدصاص های سازمانی های تعمیر و نگهداری خانهبرای هزینهو به تبع آن اعدباری نیز ننموده 

 .مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند استکه نیافده 

ردیدف  کل کشور  ذیل  1398( قانون بودجه سال 5در جدول شماره )  ذکر است شایان

« های سدازمانی نیروهدای مسدلح   سکن خانهمدرآمد حاصل از حق»عنوان  با 160184درآمدی 

که در سدال   دهبینی ش( ریال پی 2.550.000.000.000مبلغ دو هزار و پانصد و پن اه میلیارد )

ردیف مدفرقده  ( قانون مذکور  ذیل 9مذکور فاقد وصولی بوده است. همچنین در جدول شماره )

مبلغ دو هزار « های سازمانی نیروهای مسلحنگهداری خانهتعمیر و »تحت عنوان  530000د36

ای هدای سدرمایه  در قالب اعدبارات تملک دارایی ( ریال2.100.000.000.000و یکصد میلیارد )

 است.بینی گردیده پی 



 

 قسمت اول( -353)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

 (1جزء )

افزوده قانون مالیات بر ارزش( 45)   عوارض خروج از کشور موضوع ماده1398در سال 

و اصالحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عدبدات و مرزنشدینان بدرای     17/2/1387مصوب 

بدا   24/12/1395کدل کشدور مصدوب     1396اساس قانون بودجه سال  بار در طول سال بریک

 شود. اصالحات و الحاقات بعدی آن اخذ می

شدود کده سداکن در روسدداها و     افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطدالق مدی  

 های مرزی است.هرهای مرزی هسدند؛ بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرسدانش

 

 تفريغ بند )د(

  (1تفريغ جزء )

عوارض خروج از کشور موضوع ایدن جدزء بدرای     1398ها  در سال سیردر محدوده بر

 ساکنان مناطق مرزی درصورتی که مرزنشینی ایشان توسو فرماندداری محدل  زائران عدبات و 

  1396  بدر اسداس قدانون بودجده سدال      بار در طدول سدال    برای یکسکونت تأیید شده باشد

 کل کشور اخذ شده است. 

  حکم این بندد  8/2/1398شایان ذکر است  سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه مورخ 

 را به نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران ابالغ نموده است.



 

 قسمت اول( -354)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

مداه  تا دوازدهم آبدان  1398از تاری  بیست و چهارم شهریور ماه سال  زائران اربعین که

شوند از پرداخت عوارض از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می 1398سال 

 باشند.خروج معاف می

 

 (2تفريغ جزء )

هدا  معافیدت عدوارض خدروج از کشدور بدرای زائدران اربعدین کده          در محدوده بررسی

از  1398مداه سدال   لغایدت دوازدهدم آبدان    1398بیسدت و چهدارم شدهریورماه سدال     از تاری  

اندد  اعمدال گردیدده    طریق مرزهدای زمیندی بده مقصدد کشدور عدراق از کشدور خدارج شدده         

 است.  

حکم این بند را  8/2/1398شایان ذکر است  سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه مورخ 

 ن ابالغ نموده است.به نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایرا

 



 

 قسمت اول( -355)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

هدوری اسدالمی   سازمان تعزیرات حکومدی موظف است با همکاری نیروی اندظامی جم

های بانکی محکومان تعزیدرات  ها و وجوه نقدی و سپردهی اموال  داراییایران نسبت به شناسای

 معدوق بداقی   حله اجدراء در نیامدده و  به مر 1397حکومدی که احکام آنها صادر و تا پایان سال 

داری کل مانده است  اقدام و پا از وصول  درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 کشور واریز کند.

 تفريغ بند )هـ(

کده   31/4/1398نامه مدورخ    جهت اجرای مفاد این بند صرفای طی تفاهم1398در سال 

اندظدامی جمهدوری اسدالمی    حکدومدی و نیدروی   منظور تعامل و همکاری سازمان تعزیرات به

های مذکور منعقد گردیده  هماهنگی و پیگیدری اجدرای ایدن بندد  بده      مابین دسدگاه  فیایران

اقددام مدوثر و مسددندی جهدت      لیکنعنوان یکی از محورهای تعامل و همکاری درج گردیده  

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.اجرایی شدن این بند صورت نپذیرفده که 

مشمول این بند و مبلغ احکام صدادره بده شدرح    ها  تعداد محکومان محدوده بررسی در

 جدول زیر است:

 )مبالغ به میلیون ریال(
 1397 سال پايان تا و صادر آنها احکام حکومتي که تعزيرات محکومان

 است ماندهباقي  معوق  و نیامده در اجراء مرحله به

 مفاد اين بند اموال, حکومتي که در اجرای  تعزيرات محکومان

 ها و ... آنان شناسايي و اقدام به فروش آن شده استدارايي

 مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد 

9.316 11.606.241 0 0 

 

ردیدف   کل کشور ذیدل  1398( قانون بودجه سال 5  در جدول شماره )ذکر است شایان

هدزار میلیدارد    بیسدت  مبلدغ  «روزرسانی پرونده تعزیراتی معدوق به»با عنوان  150135 درآمدی

بیندی گردیدده کده در سدال     ع موضوع این بند پدی  ( ریال جهت مناب20.000.000.000.000)

  .فاقد وصولی بوده است الذکرفوق

 

 
 



 

 قسمت اول( -356)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

تخلفات و   8/12/1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  (8) در اجرای ماده

راهنمایی و رانندگی نیروی اندظامی از طریق پیامدک  های رانندگی براساس اعالم پلیا جریمه

 شود.به مالکان خودروها اعالم می

ها را در قبوض تلفدن همدراه   ک)اپراتورهای( تلفن همراه موظفند هزینه پیام کارورهای

 مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

                                                                        
 8/12/1389مصوب  يبه تخلفات رانندگ يدگیقانون رس: 

ماه از تاری  ابالغ قبض جریمده مدخلدف جریمده مربوطده را پرداخدت ننمایدد از سدوی        هرگاه ظرف مهلت چهار :8ماده 

گردد. درصورت پایدان مهلدت   ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابالغ میاخطاریه کدبی با مهلت یکرانندگی راهنمایی و 
و عدم پرداخت  ضمن ضبو گواهینامه  پالک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سدامانه راهنمدایی و راننددگی توقیدف     

 خواهد شد.

 تفريغ بند )و(

های رانندگی مشدرکان شرکت خدمات تخلفات و جریمه  نداین ب حکم در اجرای مفاد

شددده توسددو شددرکت مددذکور  از تدداری  اندددازییرانسددل بددا اسدددفاده از سددرویا راهارتبدداطی ا

جمهدوری اسدالمی    اساس اعالم پلیا راهنمایی و رانندگی نیدروی اندظدامی  بر 30/11/1398

هدای ارسدالی از مالکدان    ینه پیامکاز طریق پیامک به مالکان خودروها اعالم شده و هز ایران 

 است: شدهدریافت  ( 1شماره )وسیله نقلیه به شرح جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (1جدول شماره )

 تعداد کل 

 شدههای ارسالپیامک

 مبلغ دريافتي از مشترک

 )ريال( * بابت هر پیامک 

 مجموع مبالغ 

 شده از مشترکیناخذ
182.320 500 91 

براسداس  کده  و ازآن دایی  باشدد یم یسیو انگل یفارس امکی( تکه پ6( یا )5تعداد ) طور مدوسو حاویها ارسالی  بهذکر است  هر یک از پیامک * الزم به
 الید ر (222دویست و بیست و دو )ریال و انگلیسی  (89) ی هشداد و نهفارس امکیهر تکه پ نهیمقررات ارتباطات  هز میتنظ ونیسی( کم85مصوبه شماره )

از ( ریدال  500پانصدد ) طدور مقطدوع و بده مبلدغ     بهگردد که ( ریال می500های ارسالی بالغ بر پانصد )هریک از پیامک نهیهزطور مدوسو   لذا بهباشدیم
  ست.ا دهش افتیدر درومالکان خو
 

د در سدرویا موضدوع ایدن بند     اقدام به تعریدف  شرکت ارتباطات سیار  1398در سال 

خددمات   رکتنمدوده  شد  شدرکت پدژوه  و توسدعه نداجی      تحویل آن به وشبکه همراه اول 

اقدام به توسعه ارتباطات همراه شاتل نیز جهت برقراری ارتباطات فنی   شرکتو  رایدل ارتباطی

و  اسدالمی ایدران   ی جمهدوری اندظدام  یروید با معاونت فناوری اطالعات و ارتباطدات ن  همکاتب

سازی فرآیند اتصال و یکپارچه اخیرالذکر لیکن شرکت اند نمودهشرکت پژوه  و توسعه ناجی 

لدذا   ه هدای الزم اجدرا ننمدود   فراهم نگردیدن زیرساخت علتبهرا اپراتورهای یادشده با سامانه 



 

 قسمت اول( -357)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

اپراتورهدای   های موضوع این بند از طریق سازوکار مزبور به مالکان خودروهای مشدرکپیامک

  )اپراتورهدای( تلفدن همدراه    کارورهدای توسو  نیز ایتبع آن هزینهارسال نگردیده و بهمذکور 

 دریافت نشده است.

  1397سدال  ماه از اسدفند  جمهوری اسدالمی ایدران   نیروی اندظامیالزم به ذکر است  

 رسانی به مدخلفین رانندگی خدودرو جهدت دسدت افزارهدای پلیا)هندهلددها      سرویا اطالع

 کارورهدای هدای راننددگی مشددرکان    ریمده تخلفدات و ج ها و..( را راه انددازی نمدوده و   موبایل

های هزینه ارسال را در حسابنیز برای مدخلفین ارسال و اپراتورها را )اپراتورهای( تلفن همراه 

نیاد تعاون ناجدا( اعمدال حسداب    بمابین با شرکت توسعه و پژوه  ناجی)شرکت وابسده به فی

وجهدی از    اپراتورهدای( تلفدن همدراه   )کارورهایبا توجه به اعالم نیروی اندظدامی و   .اندنموده

  دریافت نشده است.های ارسالی از مشدرکین موردنظر بابت هزینه پیامکمالکین خودرو 

 ( است:2های ارسالی از طریق اخیرالذکر  به شرح جدول شماره )تعداد پیامک

 تعداد پیامک ارسالي به مشترکین
 جمع 

 رايتل* ايرانسل همراه اول

11.092.375 1.623.367 71.008 12.786.750 

 های مشدرکان رایدل  از طریق سایر کارورها ارسال شده است.* پیامک

 گذار است.مبن  عد  تحقق اهداف مدنظر  انونموارد فوق  



 

 قسمت اول( -358)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

دولت مکلف است اقسا  جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا پایدان  

بده  وصدول و   1398اند تا پایان سدال  ها بودهین جریمهمدقاضی پرداخت اقساطی ا 1397سال 

نسبت به تسویه اقسا  خود اقدام نکنند  1398حساب خزانه واریز کند. افرادی که تا پایان سال 

 شوند. مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می

 تفريغ بند )ز(

 :است( 1اره )  به شرح جدول شم1398عملکرد مفاد حکم این بند در سال 

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )

  يافتياقساط در 1397سال  انيپا تا انیمتقاض
 خزانه مبلغ واريزی به 

 عدادت (150128)رديف درآمدی 
  مبلغ

 * وصولقابل

 تعداد افراد

 کنندهپرداخت

 بلغم

 *شدهوصول

92.285 8.594.039 92.285 7.432.037 7.432.037 

از اقسا  توسو تعدداد دوازده هدزار و نهصدد و     یاز عدم پرداخت بخش ناشی «شدهوصول مبلغ» و «وصولمبلغ قابل» نیب تری* مغا
 باشد.یمشمول م انی( نفر از مدقاض12.968شصت و هشت )

 

 150128کل کشور  ذیل ردیف درآمددی   1398( قانون بودجه سال 5در جدول شماره )

( ریدال  10.000.000.000.000  مبلغ ده هزارمیلیارد )«شموالنجریمه زمان غیبت م»با عنوان 

 ( است:2بینی گردیده  عملکرد مالی آن به شرح جدول شماره )پی 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (2جدول شماره )

 رديف 

 درآمدی
 بینيپیش

 وصولي طبق

 لیست خزانه 

 وصولي طبق 

 تفريغ

 درصد 

 تحقق *

150128 10.000.000 7.432.037 7.432.037 3/74 

توسدو   از آن   یبخشد  اید  و کامدل  طورهبینی صحیح ردیف درآمدی و عدم پرداخت اقسا  ب* علت عدم تحقق کامل درآمد   عدم پی 
 باشد.برخی از مشموالن  می

 

( ماده واحده قانون بودجده سدال   11که مفاد حکم این بند در بند )ز( تبصره )جاییاز آن

 مندفی است. 1398ردیده  لذا اجرای حکم اخیر این بند در سال کل کشورپادار گ 1399



 

 قسمت اول( -359)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ح(

امدور     به مرکز16/9/1394قانون شوراهای حل اخدالف مصوب ( 23) در اجدرای ماده

بیمه قانونی معدوق  شود نسبت به پرداخت حقزه داده مییه اجاشوراهای حل اخدالف قوه قضای

کارکنان و اعضای شدوراهای حدل اخددالف دارای     1391لغایت  1387های سهم کارفرما سال

ان تأمین اجدماعی درخصدوص مأخدذ حدق    م وز سراسر کشور براساس قوانین و مقررات سازم

توسدو خدود ایدن افدراد     ( 7%) درصدد  بیمه سهم کارکنان به مأخدذ هفدت  بیمه اقدام کند. حق 

 شود.پرداخت می

 تفريغ بند )ح(

 فیمدابین  1398 /18/10 مدورخ    طی جلسهاین بند در راسدای اسدفاده از م وز موضوع

 سدهم  معدوق  بیمهحق مقرر گردید  اجدماعی مینتأ سازمان و امور شوراهای حل اخدالف مرکز

 هدای طی سدال  دارای م وز سراسر کشور اخدالف حل شوراهایو اعضای  کارکنان کارفرمای

سهم کارفرمدا    «مین اجدماعیتأ»( قانون 28پرداخت شود. مسدند به ماده ) 1391 لغایت 1387

 بیمه معوقحق گردیده و بر اساس آنتعیین   شده( مزد یا حقوق بیمه20%) بیست درصد معادل

بده شدرح   مزبدور   شدوراهای  و اعضدای   کارکنان 1391لغایت  1387طی سنوات  سهم کارفرما

 تعیین شده است:محاسبه و زیر جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال(   

 سهم دولت قابل پرداخت مبلغ حق بیمه

 جمع 1391سال  1390سال  1389سال  1388سال  1387سال 

200.420 336.225 392.116 448.990 511.913 1.889.664 
 

اقدامی  یهامور شوراهای حل اخدالف قوه قضای مرکز 1398در سال  ها بررسی براساس

 ايت مفاد حکیم ايی  بنید   مبن  عد  رعجهت پرداخت مبالغ مندرج در جدول فوق ننموده که 

 است.

موضوع این بیمه سهم کارکنان   پرداخدی بابت حق1398الزم به ذکر است  در سال 

 .نیز صورت نگرفده استتوسو خود این افراد بند 



 

 قسمت اول( -360)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  از محل مانده وجوه مصرف 1399سال فروردین شایان ذکر است  مرکز یادشده در 

که در اجرای « شورای حل اخدالف )کمک(» با عنوان 730000-33نشده اعدبار ردیف مدفرقه 

  به سال مالی بعد اندقال 24/1/1399مصوبات پانزدهمین جلسه سداد ملی مدیریت کرونا مورخ 

بیمه معوق سنوات ( ریال بابت قسو اول حق300.000.000.000یافده  مبلغ سیصد میلیارد )

   پرداخت نموده است.1391لغایت  1387

 



 

 قسمت اول( -361)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 *بند )ط(

المدال یدا   ها به عهدده بیدت  رداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنمنظور پبه

هدای وصدولی راهنمدایی و    جریمده »هدای درآمددی   ( منابع ردیدف 10%دولت است  ده درصد )

یه و تعزیدرات  و جدزای نقددی وصدولی توسدو قدوه قضدای       دادرسدی  هدای هزینه»و « رانندگی

ریدال پدا از واریدز بده      (3.500.000.000.000) تا سقف سه هزار و پانصد میلیدارد « حکومدی

ای در صورت ماهانه از طریق ردیف مسددقل هزینده  داری کل کشور بهخاصی نزد خزانه حساب

گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفدظ مندابع و حکدم بنددهای     اخدیار وزارت دادگسدری قرار می

   است. ءاالجراالزم 01/01/1398بوده و از تاری   «ب»و  «الف»

                                                                        
 کل کشور:   1398( قانون بودجه سال 11)تبصره به * قانون الحاق يک بند 

م لا  6/5/1398کل کشور  مصوب  1398قانون بودجه سال  (11این بند در اجرای قانون الحاق یک بند به تبصره )
 کل کشور اضافه شده است.    1398( ماده واحده قانون بودجه سال 11شورای اسالمی به تبصره )

 فريغ بند )ط(ت

کل کشور اقدام به افددداح حسداب خداص ندزد     جهت اجرای حکم این بند  خزانه داری

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نموده است.

جهت اجرایی شدن این بند    12/9/1398مورخ  مان برنامه و بودجه کشور طی نامهساز

و  ییراهنمدا  یوصول یهامهیجر فیاز منابع حاصل از رد( 10%)درصد  ده زیکسر و وار شنهادیپ

ارایده  را  داری کل کشدور نزد خزانه یبه حساب خاص  150101 درآمدی فیموضوع رد یرانندگ

 راتید و تعز هییتوسو قوه قضدا  یوصول ینقد یو جزا یدادرس یهانهینموده و در خصوص هز

ون بودجده  عندوان در قدان   نیتحت ا یمسدقل فیرد نکهیبا توجه به اه که اعالم نمودی  حکومد

 ی جمهدوری اسدالمی ایدران   دادگسدر یبا هماهنگ  بایسدی وجود نداردکل کشور   1398سال 

رغم ان ام مکاتبده و برگدزاری جلسده بدا قدوه قضداییه  نیدروی        علی .ردیاقدام الزم صورت پذ

های یادشدده  داری کل کشور  پاسخی توسو دسدگاهاندظامی و وزارت دادگسدری  توسو خزانه

داری کدل کشدور   خزانده  های درآمدی مربدو  توسدو  از حساب ردیفیده  لذا وجهی ارایه نگرد

داری کل کشور واریز نشده  عدم برداشت برداشت و به حساب خاص موضوع این بند نزد خزانه

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.داری کل کشور  منابع موضوع این بند توسو خزانه

بده   ربویذ یمباد یاز سو  1398در سال  یحساب خاص گونهچیهالزم به ذکر است  

 یاندظدام  یرویو ن یحکومد راتی(  سازمان تعزهیی)قوه قضا رانیا یاسالم یجمهور یدادگسدر



 

 قسمت اول( -362)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 است. دهیاعالم نگرد  رانیا یاسالم یجمهور

وصدولی توسدو    «ینقد یجزا»و  «یدادرس نهیهز»الزم به ذکر است  مبالغ مربو  به 

 140101اسالمی ایران )قوه قضاییه(  به ترتیب به حساب ردیف درآمدی دادگسدری جمهوری 

تحدت عندوان    150126حساب ردیف درآمدی  «ییدرآمد حاصل از خدمات قضا»تحت عنوان 

گدردد و از آن دایی کده بده     واریز مدی «قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز یدرآمد موضوع اجرا»

شدوند  لدذا بده اسدد ناء     نیز وصدول و واریدز مدی    های دیگریدرآمد های درآمدی مذکور ردیف

کده بده ردیدف درآمددی     « های وصولی راهنمدایی و راننددگی  جریمه»وصولی درآمد مربو  به 

سدایر درآمددهای    گدردد  واریدز مدی  « یم راننددگ یمد حاصل از جراآدر»تحت عنوان  150101

بدا توجده بده     .باشندیهای درآمدی مربو  نمهای ردیفاز سایر وصولی کیتفک قابلموردنظر  

 موارد مذکور  امکان محاسبه منابع موضوع این بند وجود ندارد. 

( 1بده شدرح جددول شدماره )     150126و  150101  140101های مبالغ وصولی ردیف

 است:

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )
 کل مبلغ جرايم وصولي رديف درآمدی مربوط

 درآمد حاصل 
 يياز خدمات قضا

(140101) 

 يوصول یهامهيجر
 يو رانندگ ييراهنما 

(150101) 

 قانون  یدرآمد موضوع اجرا
 مبارزه با قاچاق کاال و ارز

(150126) 
 جمع

33.882.544 33.055.604 5.785.891 72.724.039 
 

شدده در مفداد   بینیبا توجه به عدم تحقق منابع موضوع این بند از طریق سازوکار پی 

 نگرفده است. در اخدیار وزارت دادگسدری قرارصورت ماهانه نابع مذکور بهحکم بند  لذا م

موضدوع   یدرآمد هایفیرد( وصولی 10%ده درصد ) زیواراحصاء و عدم عدم  رغمیعل

 در تداری  سدازمان برنامده و بودجده کشدور      کل کشور  یدارنزد خزانه یبند به حساب خاص نیا

اعدبدارات  از محل  مرحله کی یط الی( ر500.000.000.000) اردیلیمبلغ پانصد م 24/12/1398

  «های اجرایدی ای دسدگاههزینه - اعدبارات درآمد»عنوان  با  530000- 1مدفرقه ردیف ای هزینه

یافدده  و خزانه نیز اقدام به پرداخت مبلدغ تخصدی    داده تخصی ابالغ و  دادگسدری وزارتبه 

 مزبور نموده است. 

یافده و پرداخدی بده وزارتخانده یادشدده از محدل ردیدف      صاصعملکرد مالی اعدبار اخد

 باشد:( می2  به شرح جدول شماره )530000-1مدفرقه 

 )مبالغ به میلیون ریال(     (2جدول شماره )

 رديف اعتباری
 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار اجرايي دستگاه عنوان

 دريافتي از محل

 يافتهاعتبارات تخصیص 

 اعتبار 

  شده مصرف

 500.000 500.000 500.000 500.000 وزارت دادگسدری 108000 530000-1

 

ای خاصی جهدت  الزم به ذکر است  سازمان برنامه و بودجه کشور ردیف مسدقل هزینه

در قدانون بودجده سدال     اخدصاص منابع این بند به وزارت دادگسدری جمهوری اسالمی ایران 

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است. کهبینی ننموده کل کشور پی  1398

حکم با حفدظ   نیاالجراء بودن منابع و مفاد ابند در خصوص الزم نیا ریحکم بخ  اخ

االجدراء بدوده   الزم 1/1/1398و از تداری    دهید گرد تید   رعا()الف( و )ب یمنابع و حکم بندها

 است.



 

 قسمت اول( -363)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (12تبصره )

 بند )الف(

 (1جزء )

بگیر از قبیل هیأت علمی  کارکندان کشدوری و   حقوق های مخدلفافزای  حقوق گروه

نحوی کده تفداوت   گیرد بهطور جداگانه توسو دولت در این قانون ان ام میلشکری و قضات به

قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقدوق  بددون تغییدر بداقی     ( 78) تطبیق موضوع ماده

 بماند.

 (12تبصره )تفريغ 

 تفريغ بند )الف( 

 (1)جزء  تفريغ

برنامه و  هایبنا به پیشنهاد مشدرک سازمان 28/1/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

هدای مخدلدف   میزان افزای  حقوق و مزایدای گدروه  بودجه کشور و اداری و اسدخدامی کشور 

هدد مدورخ   56485ت/8724طدی شدماره   نمدوده کده   تصدویب طدور جداگانده   بگیدر را بده  حقوق

نامه مدذکور اصدالح و طدی    شایان ذکر است  تصویب است.جهت اجرا ابالغ شده  31/1/1398

 5/4/1398هدد مدورخ   56691ت/39795و  24/2/1398هد مورخ 56569ت/20198 هایشماره

 ابالغ شده است.

هدای  الذکر  ضریب افزای  اولیه برای گروهنامه فوق( تصویب4( الی )1طبق بندهای )

 ( تعیین گردیده است:18%) ه ده درصدمعادل (  1جدول شماره )به شرح بگیر مخدلف حقوق

 ( 1جدول شماره )

 شماره 
 مصوبه  بند

 افراد مشمول
 ضريب حقوق 

 1397سال 
 ضريب حقوق 

 1398سال 

  1398میزان رشد 
  1397نسبت به 

 )درصد(
 18 30.200 25.593 اعضای هیات علمی و قضات 1
 18 2.120 1.797 ماهن قانون نظام ه ت خدمات کشوری ویشاغلین مشمول قانون مدیر 2

3 

( قانون مدیریت خدمات کشدوری و  71مقامات و همطرازان موضوع ماده )
های اجرایی موضوع مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و رؤسای دسدگاه

( قانون برنامه ششدم   29( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )5ماده )
شدوارای اسدالمی شدهر     ها و اعضدای اسدانداران و شهرداران مراکز اسدان

 هامراکز اسدان

1.695 2.000 18 

 18 - - سایر 4



 

 قسمت اول( -364)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

هدای اجرایدی   ها  حکم این بند به اسد ناء موارد زیدر در سدایر دسددگاه   براساس بررسی

 رعایت گردیده است.

تصدویب     نسدبت بده  16/6/1398شورای حقوق و دسددمزد طبدق مصدوبه مدورخ      -1

هدای اداری و اسددخدامی کارکندان    نامده نظدام  ( آیدین 19( ماده )6اضافات حقوق موضوع بند )

( قدانون وظدایف و اخدیدارات    10جمهور )در اجرای ماده )رئیا 1393مصوب سال صنعت نفت 

ده و دو  صدفر تدا   نی)بد  (%8)هشت درصدد  به میزان مدوسو ( 19/2/1391وزارت نفت مصوب 

ناشدی از   مندان وزارت نفدت(  عملکرد ساالنه کار یابیبا توجه به نظام ارز (%2/10) درصد دهم

وزارت  یاتید و عمل یتخصصد  یشاغل در واحددها ندایج نظام ارزیابی عملکرد ساالنه کارمندان 

 حقدوق اسدت  بدر ایدن اسداس      شدهوزارت نفت اقدام  کارکنان هیکل ینفت صادر نموده که برا

ر افدزای     عدالوه بد  ها و موسسات تابعه وزارتخانده مزبدور  کارکنان وزارت نفت و کلیه شرکت

دیگر )بدین   (%8هشت درصد )طور مدوسو به میزان به  موضوع این بند (%18)  ده درصدیه

با توجه به نظام ارزیدابی عملکدرد سداالنه کارمنددان     ( 10%/2) درصد ده و دو دهم تا (0) صفر

هیدأت عمدومی دیدوان     21/9/1396ی مدورخ  رأاست. با توجده بده    یافدهوزارت نفت( افزای  

هدای اداری  نامه نظام( آیین2( ماده )16( و )14  )(9(  )3بندهای )ی  مبنی بر ابطال عدالت ادار

و اسدخدامی کارکنان صنعت نفت  دامنه شمول مصوبه شورای حقوق و دسدمزد که در اجدرای  

( قدانون وظدایف و اخدیدارات وزارت    10محدود به مفاد ماده )  الذکر صادر گردیدهنامه اخیرآیین

بده همده کارکندان وزارت نفدت و      قابل تسری م وز معنونن مشمول آن بوده و و کارکنا نفت

وزارت نفدت   اراتید و اخد فی( قانون وظا10که مشمول مفاد ماده )سسات تابعه ها و مؤسازمان

 خددمات  مدیریت قانون مذکور  ماده مفاد به اسدناد باوزارت نفت . همچنین گردد  نمیباشدنمی

 اجدرا ننمدوده لدذا احکدام کدارگزینی کارکندان       نفدت  وزارت ابعده ت هدای را در شدرکت  کشوری

 تیری( قدانون مدد  78( و )71موضدوع مدواد )   تطبیدق  فاقد تفاوتنفت وزارت تابعه  یهاشرکت

 باشد.می یخدمات کشور

ت أهید  تصدویبنامه بی  از میزان مقدرر در  ( 2های مندرج در جدول شماره )شرکت -2

 :اندود را افزای  دادهمزایای کارکنان خحقوق و   وزیران

     ( 2جدول شماره )

 رديف
 دستگاه اجرايي

 / استان 
 شماره 

 طبقه بندی
 عنوان دستگاه اجرايي

 تعداد 
 پرسنل

 درصد

1 

هددای اجرایددی  دسدددگاه
 مسدقر در مرکز

 26 137 رانیفوالد ا یشرکت مل 230000
 23 286 رانیا یمواد معدن دیو تول هیشرکت ته 230170 2
 28 273 رانیا یمعدن عیمعادن و صنا یسازمان توسعه و نوساز 231500 3
 26 42 شرفدهیصندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پ 293210 4
 20 14 کوچک عیصنا یگذار هیصندوق ضمانت سرما 295080 5
 28 19 جنوب انیبر پارس یانرژ عیتوسعه صنا 295710 6
 34 40 انیالمرد و پارس یمعدن یتالشگران صنعد 295720 7
 28 364 زرشوران یطال یمعدن عیصنا گسدرش معادن و 295730 8
 6 9 رانیفراساحل ا عیو صنا یسازیم دمع کشد یشرکت سهام 291350 هرمزگان 9

 

     است. مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند الذکر موارد فوق

( قانون 78اوت تطبیق موضوع ماده )ها  موردی حاکی از تغییر در تفدر محدوده بررسی

 مدیریت خدمات کشوری  مشاهده نگردیده است. 



 

 قسمت اول( -365)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

هدای  خدمت و بخشی از هزینده خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایانپاداش پایان

هدای  با اصالحات و الحاقات بعدی آن و پاداش 26/2/1375ضروری به کارکنان دولت مصوب 

قدانون  ( 29) موضوع مداده  اجراییی هادسدگاهدیران و کارکنان کلیه مشابه به مقامات  رؤسا  م

برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطالعات  نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حدداک ر  

قانون مدیریت خدمات کشوری در ( 76) معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده

اهد بود که از لحداظ بازنشسددگی و وظیفده مدالک     سال خو ازای هر سال خدمت تا سقف سی

گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابو این قانون تحت این عندوان و عنداوین   محاسبه قرار می

 مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

 (2) جزء تفريغ

ایر هدای اجرایدی منددرج در جددول زیدر  سد       ها  به اسد ناء دسددگاه در محدوده بررسی

پرداخدت پداداش   »پاداش پایان خدمت موضدوع قدانون   های اجرایی نسبت به پرداخت دسدگاه

حدداک ر معدادل هفدت برابدر     « های ضروری به کارکنان دولدت پایان خدمت و بخشی از هزینه

( قانون مدیریت خدمات کشدوری بده ازای هدر سدال     76حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده )

 اند. کارکنان مشمول اقدام نمودهسال به  خدمت تا سقف سی

های اجرایی مندرج در جدول زیر سقف پرداخت و نصاب مقدرر در ایدن جدزء را     دسدگاه

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  است.که  اندرعایت ننموده

    
 )مبالغ به میلیون ریال(

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 تعداد 
 کارکنان

 ه مبلغ اضاف
 پرداختي

 موضوع
 عدم رعايت 

 202 19 27 دانشگاه تهران 114500 1

 ( برابر حداقل حقوق7هفت )بی  از 

 286 1 3 دانشگاه الزهرا 114700 2
 482 5 5 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 120300 3
 522 5 6 تربیت مدرسدانشگاه  121000 4
 912 1 5 دانشگاه علم و صنعت 123000 5
 156 1 3 دانشگاه پیام نور 126000 6
 011 1 2 دانشگاه شهید رجائی 127542 7
 790 1 تخصصیتوسعه صنایع پیشرفده  شرکت مادر صندوق حمایت از تحقیقات و 293210 8
 ماه اضافه پرداخدی نسبت به سی سال  یک 852 2 2 سازمان مدیریت صنعدی ایران 252000 9

   39,213 54 جمع
 



 

 قسمت اول( -366)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )ب

هدای غیرمنقدول مدازاد در اخدیدار خدود      م ازندد امدوال و دارایدی    اجرایدی ی هادسدگاه

قدانون اساسدی و امدوال    ( 83) اسد نای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشدداد و سدوم  به

قدانون  ( 44) چهدارم  و کلدی اصدل چهدل   هدای مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست

مقدررات مربوطده بده فدروش رسدانند و بده درآمدد عمدومی ندزد           اساسی را با رعایت قوانین و

کشور واریز کنند. منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی   داری کلخزانه

شوند و مانده خدمت به افرادی که براساس قانون  بازخرید یا بازنشسده میپرداخت پاداش پایان

ایدن قدانون مطدابق    ( 9) جددول شدماره   530000-29 مرخصی کارکنان از محل اعدبار ردیدف 

« اداری و اسدخدامی کشور»و « برنامه و بودجه کشور»های که توسو سازمان اجرایینامه آیین

رسد  تخصدی   تصویب هیأت وزیران میشود و بهتهیه می« وزارت امور اقدصادی و دارایی»و 

ادی و دارایدی اسدت. شدمول ایدن حکدم      یابد. اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقدصمی

 ی زیر نظر مقام معظم رهبری منو  به اذن ایشان است.هادسدگاهدرمورد 

 تفريغ بند )ب( 

بنا به پیشنهاد مشدرک وزارت امور اقدصادی  22/3/1398ت وزیران در جلسه مورخ أهی

نامده اجرایدی ایدن    های برنامه و بودجه کشور و اداری اسدخدامی کشور آیینو دارایی و سازمان

جهت اجدرا ابدالغ    29/3/1398هد مورخ 56627ت/36161طی شماره  کهبند را تصویب نموده 

 شده است.

 مندددرج درهددای اجرایددی هددا  در اجددرای حکددم ایددن بنددد دسدددگاه بررسددی براسدداس

 اند: های غیرمنقول مازاد خود نموده( اقدام به فروش اموال و دارایی1جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (1)جدول شماره 

 رديف
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان 

 دستگاه اجرايي
 هاینوع اموال و دارايي

 منقول مازاد غیر

 مبلغ اموال 
 های و دارايي

 رفتهمازاد فروش 

 وجوه دريافتي
 بابت فروش 
 اموال مازاد 

 مبلغ واريزی 
 به خزانه

 15.350 15.350 15.350 نیزم سازمان سن   آموزش کشور 113560 1
 14.220 14.220 14.220 آپارتمان یوزارت فرهن  و ارشاد اسالم 114000 2
 27,546 27,546 546 27 یباب خانه سازمان (4چهار ) همدان اسدان یاداره کل جهاد کشاورز 151065 3
 11.450 11.450 11.450 کارخانه آسفالت لیاسدان اردب یاداره کل راه و شهرساز 153075 4

 68,566 68,566 68,566 جمع
 

 فید مندرج در جدول فدوق بده حسداب رد    رمنقولیغ یهاییمبالغ حاصل از فروش دارا

درآمد حاصل از مازاد فروش اموال و »با عنوان  210218 شماره یاهیسرما یهاییدارا یواگذار

است.  شده زیکل کشور وار یدارنزد خزانه« های اجراییهای منقول و غیرمنقول دسدگاهدارایی

 الدذکر واریدز   با توجه به اینکه درآمد حاصل از فروش اموال منقول نیز به حسداب ردیدف فدوق   

 باشد.نمی پذیرامکان ردیف مذکور مالی جداگانه برای عملکردشود  لذا ارائه می



 

 قسمت اول( -367)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مدفرقده  فید اعدبدار رد   کدل کشدور   1398( قدانون بودجده سدال    9در جدول شدماره ) 

 یکارکنان مازاد رسم دی( د بازخر12اعدبارات موضوع بند )ب( تبصره )» با عنوان 530000-29 

 اردیدددلیم دویسدددتمبلدددغ بددده   «خددددمت بازنشسددددگان انیدددو پددداداش پا یررسدددمیو غ

سازمان برنامه و بودجه کشور به اسددناد جدزء    است.شده  ینیب یپ الی( ر200.000.000.000)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مدالی دولدت    ( قانون الحاق برخی مواد به28( بند ) ( ماده )2)

بده   و ( ریدال 105.391.000.000)و سیصد و نود و یک میلیدون   میلیارد(  مبلغ یکصد و پنج 2)

اسدفاده مدوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعدیض و ارتقدای سدطح    قانون اسدناد 

( ریال از اعدبدارات ایدن ردیدف    20.000.000.000مبلغ بیست میلیارد ) یافدهمناطق کمدر توسعه

( ریال 74.609.000.000) هفداد و چهار میلیارد و ششصد و نه میلیون مبلغ به آنکسر و مابقی 

هدای اجرایدی از   دسددگاه  یعملکدرد مدال   است.نموده  عیتوزربو ذی ییاجرا یهادسدگاه نیرا ب

 :( است2به شرح جدول شماره ) محل اعدبار ردیف مدفرقه موصوف 

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايي 

 دريافتي از محل 
 يافتهاعتبار تخصیص

 اعتبارات 
 شدهمصرف

 2.531 2.531 2.531 2.531 اسدان کرمان یدیو ترب ینیها و اقدامات تأماداره کل زندان 108259
 15.350 15.350 15.350 15.350   آموزش کشورسازمان سن  113560
 232 232 232 232 یجنوباسدان خراسان یو گردشگر یدسد عیصنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 113780
 14.220 14.220 14.220 14.220 یوزارت فرهن  و ارشاد اسالم 114000
 2.543 2.543 2.543 2.543 همدان اسدان یسدیاداره کل بهز 131565
 0 0 473 473 *زدیاسدان  یسدیاداره کل بهز 131572
 264 264 264 264 یجنوباسدان خراسان یسدیاداره کل بهز 131580
 27.546 27.546 27.546 27.546 همدان اسدان یاداره کل جهاد کشاورز 151065
 11.450 11.450 11.450 11.450 اسدان اردبیل یاداره کل راه و شهرساز 153075

 74,136 74,136 74,609 74,609 جمع
   داری کل کشور وجهی به اداره کل بهزیسدی اسدان یزد پرداخت ننموده است.* خزانه

( با 2علت مغایرت بین دریافدی از محل اعدبار تخصی  یافده مندرج در جدول شماره )

(  ناشدی از تخصدی  اعدبدار بده ادارات کدل      1مبلغ واریزی به خزانه موضوع جددول شدماره )  

  بهزیسددی اسددان   همددان  اسدان یسدیبهز  اسدان کرمان یدیو ترب ینیها و اقدامات تأمانزند

ی اسددان  و گردشدگر  یدسدد  عیصدنا   یفرهنگد  راثید مو  جنوبیخراسان اسدان یسدیبهزیزد  

هدای اجرایدی موصدوف    دسدگاههای منقول مازاد فروش اموال و داراییناشی از  جنوبیخراسان

  اعدبار و تخصدی   530000-29به خزانه از محل اعدبار ردیف مدفرقه  بوده که معادل واریزی

 است.حکم اي  بند مفاد مبن  عد  رعايت  کهصادر شده 

را صدرف پرداخدت    یافدید اعدبدار در   (2مندرج در جددول شدماره )   ییاجرا یهادسدگاه

بده    ن خدود کارکنا یمرخصو مانده  کارکنانخدمت  انیپاداش پابازخرید کارکنان مازاد رسمی  

 :اند( نموده3شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )

 شماره
 یبندطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرايي

 از يافتيدر
 اعتبارمحل 

 افتهيصیتخص

 شده بابتمبلغ مصرف

 بازخريد
 کارکنان 

 رسمي مازاد

  بازخريد
 کارکنان 

 غیررسمي مازاد

 پرداخت
 پاداش پايان

 خدمت

 مانده
 يمرخص

 کارکنان 
 جمع

 2.531 0 2.531 0 0 2.531 اسدان کرمان یدیو ترب ینیاداره کل زندانها و اقدامات تأم 108259

 15.350 2.436 7.878 5.036 0 15.350 سازمان سن   آموزش کشور 113560

 0 0 232 0 0 232 یجنوباسدان خراسان یو گردشگر یدسد عیصنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 113780

 14.220 0 4.720 9.500 0 14.220 یوزارت فرهن  و ارشاد اسالم 114000

 2.543 0 2.543 0 0 2.543 همدان اسدان یسدیکل بهز اداره 131565

 0 0 264 0 0 264 یجنوباسدان خراسان یسدیاداره کل بهز 131580

 27.546 0 27.546 0 0 27.546 همدان اسدان یاداره کل جهاد کشاورز 151065

 10.505 10.505 0 0 0 11.450   لیاسدان اردب یاداره کل راه و شهرساز 153075

 73.191 12.941 45.714 14.536 0 74.136 جمع

 



 

 قسمت اول( -368)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نهصددد و چهددل و پددنج میلیددون   مبلددغاداره کددل راه و شهرسددازی اسدددان اردبیددل  

ه کردن اعدباراتی که قانون نحوه هزین»مسدند به از اعدبارات دریافدی را  الیر (945.000.000)

 به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سدایر مقدررات عمدومی دولدت مسدد نی     

مبن  عد  رعايت مفاد حکم مربیوط  نموده که و ذهاب  ابیو ا مهیغذا  ب نهیهز صرف  «هسدند

 است. 



 

 قسمت اول( -369)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

بدرای   ایدن قدانون را  ( 9) جدول شدماره  550000 - 22دولت مکلف است اعدبار ردیف 

سازی حقوق بازنشسدگان تحدت پوشد  صدندوق بازنشسددگی کشدوری و      افزای  و مدناسب

ماهانه آنها کمدر از بیست  سازمان تأمین اجدماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافدی

که توسو سازمان برنامه  اجرایینامه باشد  براساس آیینریال می (25.000.000) میلیون و پنج

شدود و بده تصدویب هیدأت وزیدران      ربو تهیه مدی ی ذیهادسدگاهه کشور با همکاری و بودج

 رسد  اخدصاص دهد.می

صندوق بازنشسدگی کشوری و سازمان تأمین اجدماعی نیروهای مسلح مکلفند افزای  

 1/1/1398نفع ناشی از اجرای این حکم را از تداری   بازنشسدگان ذی 1398احکام حقوقی سال 

 اعمال کنند.

 تفريغ بند )ج( 

بنا به پیشدنهاد مشددرک سدازمان برنامده و      28/1/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

نامه اجرایی این بند را تصویب نموده کده  بودجه کشور و سازمان اداری و اسدخدامی کشور آیین

جهت اجرا ابالغ شدده اسدت. الزم بده ذکدر      31/1/1398 مورخ هد56490ت/8203طی شماره 

هددد مددورخ 56569ت/20198 هدداینامدده اجرایددی مددذکور اصددالح و طددی شددمارهاسددت  آیددین

 ابالغ شده است.  9/7/1398هد مورخ 56881ت/86075و  24/2/1398

های برنامه و بودجه نامه اجرایی مذکور  سازمان( آیین3( ماده )1تبصره )مطابق با 

ایست حداک ر ظرف بهای اجرایی میکشور و اداری و اسدخدامی کشور با همکاری دسدگاه

را ابالغ نمایند این بند  موضوعهفده پا از ابالغ این تصویبنامه جداول افزای  امدیازات یک

 ابالغ شده است.  خیرأروز ت (14چهارده )با  21/2/1398که جداول مذکور در تاری  

 ت وزیدران و ابدالغ بخشدنامه    یدأ نامه اجرایدی ایدن بندد توسدو ه    پا از تصویب آیین

و توسددو صددندوق بازنشسدددگی کشددوری  حکددم ایددن بنددد  رنامدده و بودجدده کشددوربسددازمان 

بددا لحدداظ  مربددو اعدبددارات و اجرایددی گردیددده  مسددلح سددازمان تددأمین اجدمدداعی نیروهددای

شدده  نامده اجرایدی و ضدریب ریدالی تعیدین     آیدین  *(2حداقل و حداک ر حقوق مقدرر در مداده )  

                                                                        
 : نامه اجرايي مصوبه هیأت وزيرانآيین* 

مان تأمین اجدمداعی نیروهدای مسدلح و سدایر     بگیران و مشدرکان صندوق بازنشسدگی کشوری و سازحداقل حقوق بازنشسدگان  وظیفه (:2ماده )

( ریال و حداک ر حقوق آندان هفدت برابدر    15.785.000های اجرایی به میزان پانزده میلیون و هفدصد و هشداد و پنج هزار )های وابسده به دسدگاهصندوق
 شود.حداقل حقوق بازنشسدگی تعیین می



 

 قسمت اول( -370)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

سددازی حقددوق بازنشسدددگان مدناسددبصددرف افددزای  و  یادشددده نامدده آیددین *(3در مدداده )

 .استشده مشمول 

 مدفرقده  ردیدف اعدبدار    کدل کشدور   1398( قدانون بودجده سدال    9در جدول شدماره ) 

 موضدوع  سدازی حقدوق بازنشسددگان کشدوری و لشدکری      مدناسدب »با عنوان  550000 - 22

( ریدال  40.000.000.000.000هزار میلیدارد )  چهلبه مبلغ « ( قانون بودجه12بند )ج( تبصره )

( قدانون  28( بندد ) ( مداده )  2سازمان برنامه و بودجه کشور به اسدناد جزء )بینی شده که پی 

(  نسدبت بده افدزای  مبلدغ     2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 ( ریال به سقف ردیف مدذکور اقددام و اعدبدار ردیدف    4.000.000.000.000چهار هزار میلیارد )

 ربو توزیع نموده است:های اجرایی ذی(  بین دسدگاه1مزبور را به شرح جدول شماره )

 

. اعدبدارات  تخصدی  و پرداخدت گردیدده اسدت    ( 100%)شده صدد درصدد   اعدبار توزیع

بدا عندوان    1903026000و صندوق بازنشسدگی کشدوری بده سدرجمع برنامده      دریافدی توسو

                                                                                                                                                                    
 نامه اجرايي مصوبه هیأت وزيران: آيین* 

سازی حقوق بازنشسدگان  همسانکل کشور   1398( ماده واحده قانون بودجه سال 12در اجرای بند )ج( تبصره ) (:3ماده )
 مین اجدماعی نیروهای مسلح پا از اعمال درصد افزای  حقوق أموظفین و مشدرکین صندوق بازنشسدگی کشوری و سازمان ت

 ( قانون مدیریت خدمات110( و )109های شغلی جداول مواد )وه  با افزای  امدیازات گر1397نسبت به حقوق سال  1398سال 
در بند یادشده و سایر قوانین و مقررات مربو  با ضریب دو هزار و یکصد و  شدهدر سقف اعدبارات مندرجد 1386مصوب سال د کشوری
 گردد.اعمال می ( ریال2.120بیست )

بگیدران  بگیدران و مسددمری  برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایدای بازنشسددگان  وظیفده   »

بدا   1903025000مین اجدماعی نیروهای مسلح به سرجمع برنامه أت سازمانو توسو  «کشوری

بگیران بگیران و مسدمریبرنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشسدگان  وظیفه»عنوان 

 باشد. پذیر نمی  لذا ارائه عملکرد مالی آنها به تفکیک امکاناضافه شده« لشکری

 ( است: 2دول شماره )نحوه مصرف اعدبار موضوع این بند  به شرح ج

 )مبالغ به میلیون ریال(  (2جدول شماره )

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان 
 دستگاه اجرايي

 يافتهمبلغ اختصاص
 از محل رديف متفرقه 

 550000-22* 

 سازیمبلغ پرداختي بابت افزايش و همسان
 بازنشستگان تحت پوشش حقوق 

 جمع از محل منابع داخلي از محل اين بند
 651 632 17 2.232.651 000 400 15 000 400 15 مین اجدماعی نیروهای مسلحسازمان تأ 111120

 28.600.000 0 28.600.000 28.600.000 صندوق بازنشسدگی کشوری 104001
 46.232.651 2.232.651 44.000.000 44.000.000 جمع

 

بیسدت و  مبلغ کمدر از  نهاآ اولویت با کسانی بوده که دریافدی ماهانه  اجرای این بنددر 

صدندوق بازنشسددگی کشدوری و سدازمان تدأمین       بوده است.( ریال 25.000.000پنج میلیون )

از تداری   را نفدع  بازنشسددگان ذی  1398افزای  احکام حقوقی سال اجدماعی نیروهای مسلح  

 اند.نمودهاعمال  1/1/1398

 

 )مبالغ به میلیون ریال( ( 1جدول شماره )
 اعتبار عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه
 28.600.000 صندوق بازنشسدگی کشوری 104001
 000 400 15 مین اجدماعی نیروهای مسلحأسازمان ت 111120

 44.000.000 جمع



 

 قسمت اول( -371)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

ها  اسدانداران موظفندد پیشدنهاد   شهرسدانهای اداری منظور تکمیل یا احداث م دمعبه

های اسدان را به اسدد نای  مسدقر در شهرسدان اجراییی هادسدگاههای ملکی فروش ساخدمان

قانون اساسدی بدا رعایدت قدوانین و مقدررات      ( 83) انفال و موارد مندرج در اصل هشداد و سوم

تصویب و فروش  درآمد حاصل را ریزی و توسعه اسدان ارائه و پا از مربوطه به شورای برنامه

کشور واریز کنند. درآمد حاصله  داری کلاین قانون نزد خزانه 210201به ردیف درآمد عمومی 

شدود.  هدا مدی  پا از مبادله موافقدنامه  صرف تکمیل یا احداث م دمع اداری همان شهرسددان 

 اذن ایشان است.ی زیر نظر مقام معظم رهبری منو  به هادسدگاهشمول این حکم درمورد 

 تفريغ بند )د( 

 1398هدای منددرج در جددول زیدر  در سدال      های اسدانها  شهرسدانبراساس بررسی

 اند:  ها فاقد پروژه مزبور بودههای اداری در حال تکمیل یا احداث داشده و سایر اسدانم دمع

 نام استان رديف
 های نام شهرستان

 محل پروژه
 نام استان رديف

 های اننام شهرست

 محل پروژه

 سروآباد کردسدان 7 زرندیه  کمی ان و فراهان مرکزی 1

 سامان  بن و کیار چهارمحال و بخدیاری 8 ماسال و فومن گیالن 2

 مهدیشهر سمنان 9 داالهوو  قصر شیرین  سرپل ذهاب  روانسر  گیالنغرب کرمانشاه 3

 بهاباد و خاتمابرکوه   یزد 10 خرامه و رسدم  سروسدان  کوار فارس 4

 ریگان  ارزوئیه  رابر  فهرج  فاریاب  نرماشیر و انار کرمان 5
 کوثرو  سبالن  ثمرین  اردبیل 11

 هیرمند و دلگان  سیب و سوران  مهرسدان سیسدان و بلوچسدان 6

 

رغم وجدود  علی و چهارمحال و بخدیاری کردسدان سیسدان و بلوچسدان  های در اسدان

هدای  های اسددان  بده علدت اینکده دسددگاه     های اداری در شهرسدانث م دمعهای احداپروژه

ها فاقد ساخدمان ملکی هسدند  بالطبع پیشنهادی نیز جهت فدروش  اجرایی مسدقر در شهرسدان

 ساخدمان دسدگاه اجرایی توسو اسداندار اسدان ارائه نشده است.

مان  سمنان  یدزد و اردبیدل   فارس  کرکرمانشاه  گیالن  مرکزی  های اسدان اسدانداران

هدای  های اجرایدی مسددقر در شهرسددان   های ملکی دسدگاهفروش ساخدمان ی جهتپیشنهاد

مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي   اند کده  ارائه ننمودهریزی و توسعه اسدان اسدان به شورای برنامه

   بند است.

بدا   210201ای یههدای سدرما  با توجه به عدم فروش ساخدمان  ردیف واگذاری دارایدی 



 

 قسمت اول( -372)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

فاقد وصولی بوده و به تبدع آن  « ها و تأسیسات دولدیمنابع حاصل از فروش ساخدمان»عنوان 

 مبلغی نیز بابت تکمیل و یا احداث م دمع اداری پرداخت نشده است.



 

 قسمت اول( -373)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

 (1جزء )

( قانون برنامده پن سداله ششدم توسدعه  بده وزارت امدور       10) ماده پ()در اجرای بند  

شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  نسبت به دی و دارایی اجازه داده میاقدصا

محور نمدودن اطالعدات امدوال غیرمنقدول دولددی اقددام کندد و نسدبت بده مولدسدازی           مکان

( ریدال بدا اسددفاده از    20.000.000.000.000) های دولت تا سقف بیست هدزار میلیدارد  دارایی

ز اجاره بلندمدت  صکوک اجاره  ترهین و توثیق( اموال غیرمنقول مازاد بر اعم ا) ابزارهای مالی

ون قدان ( 83) به اسد نای انفال و موارد مندرج در اصدل هشدداد و سدوم    اجراییی هادسدگاهنیاز 

بددون   ها  فضاها و اراضدی و سدایر امدوال(   )بخشی از ساخدمان صورت کلی یا جزئیاساسی به

قدانون محاسدبات   ( 115) تصویب هیدأت وزیدران منددرج در مداده    رعایت تشریفات مربو  به 

عمومی کشور با تشخی  و موافقت وزیر امور اقدصادی و دارایی اقدام و وجدوه حاصدل را بده    

 واریز کند. 210220ردیف درآمدی 

 تفريغ بند )هـ(

 (1تفريغ جزء )

صادی و دارایی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقد 4/10/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

طدی شدماره    نمدوده کده   این بند را تصدویب  یینامه اجرانییآ  برنامه و بودجه کشور سازمانو 

 است. شدهابالغ جهت اجرا  9/10/1398هد مورخ 56852ت/129729

منظددور ترسددیم فرآینددد اجرایددی مولدسددازی و   وزارت امددور اقدصددادی و دارایددی بدده 

ورالعمل اجرایددی نحددوه فددروش امددوال    فددروش امددوال غیرمنقددول مددازاد دولدددی  دسددد    

غیرمنقددول مددازاد دولدددی  دسدددورالعمل اجرایددی اجدداره بلندمدددت امددوال غیرمنقددول مددازاد    

دولدی  نمونه قرارداد اجاره بلندد مددت امدوال غیرمنقدول مدازاد دولددی  چدک لیسدت بازدیدد          

رسدی  هدای بر جامع برای فدروش یدا اجداره بلندمددت امدوال غیرمنقدول مدازاد دولددی و فدرم         

صددالحیت عمددومی اجدداره کننددده امددوال غیرمنقددول مددازاد دولدددی را بدده واحدددهای تابعدده    

 ربو ابالغ نموده است. ذی

در  1398سدال  در   سدادا سدامانه  مکان محور نمودن اطالعات امدالک ثبدت شدده در    

انه سدام  یبازطراحبا  یبا توجه به همزمانو  بوده اموال دولدی و اوراق بهادار دسدورکار اداره کل

  اسدت  دهید برگزار گردو شرکت م ری  با سازمان ثبت اسناد و امالک یجلسات مدعدد  مذکور

( بدا آن سدازمان   GISتحقدق )  یبدرا تبادل اطالعدات   ایوب سرو 1398پایان سال تا  لیکن



 

 قسمت اول( -374)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 محقق نشده است.مذکور 

امدوال  بدرای تشدخی     رغم تصریح قانون به اخدیار وزیر امور اقدصادی و دارایدی علی

انفال و موارد مندرج در اصدل هشدداد و    یبه اسد نا ییاجرا یهادسدگاه ازیمازاد بر ن منقولریغ

 ریو سدا  یها  فضاها و اراضاز ساخدمان ی)بخشی جزئ ای یصورت کلهب ی( قانون اساس83سوم)

های اجرایی در تشخی  اموال مدازاد و نبدود یدا    اخدیارات مقامات م از دسدگاه علت  بهاموال(

جرای اسدانداردهای الزم  شناسایی اموال مازاد از حدود اخدیارات وزارت امور اقدصدادی و  عدم ا

 های اجرایی قابلیت اجرا داشده است.  دارایی خارج بوده و صرفای براساس خوداظهاری دسدگاه

سقف واگدذاری و مولدسدازی     ( شورای هماهنگی اقدصادی32موجب مصوبه جلسه )به

ه اسدت. وزارت امدور   افدزای  یافدد   ( ریدال 100.000.000.000.000) یکصدد هدزار میلیدارد   تا 

شدده و  مطدرح  با توجه به موضوعات (اداره کل اموال دولدی و اوراق بهادار)  اقدصادی و دارایی

 هدزار  دو( فقره ملک با ارزش بدرآوردی  191) یکصد و نود و یک مسدندات دریافدی برای تعداد

م وز فروش توسو وزیر امور اقدصادی و دارایی صدادر و  ل ( ریا2.000.000.000.000میلیارد )

و فدروش در سدال    لیکن عملیات برگزاری مزایدده  ربو ابالغ نموده ای اجرایی ذیهبه دسدگاه

 ه است.محقق نگردید 1398

های اجرایی در سطح اسدان و بررسدی  منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دسدگاهبه

نامه اجرایی بدا حضدور   آیین *(3و فروش  کارگروه مربو  وفق ماده )اولیه مسدندات مولدسازی 

عندوان دبیدر   مدیر کل امدور اقدصدادی و دارایدی اسددان بده       یا کارگروهریاسداندار به عنوان 

بردار به عنوان ریزی اسدان و نیز مدیرکل دسدگاه بهرهیا سازمان مدیریت و برنامهری  کارگروه

هدای چهارمحدال و   ( اسددان بده اسدد ناء اسددان    28ت و هشدت ) در بیساعضای دیگر کارگروه 

 تشکیل گردیده است.بخدیاری  بوشهر و قم 

هددا در اجددرای ایددن جددزء و همچنددین  ادارات کددل امددور اقدصددادی و دارایددی اسدددان 

داری کل کشور  اقدام به مکاتبده  معاونت نظارت مالی و خزانه 31/1/1398مورخ  هایبخشنامه

ایی اسدان مبنی بر شناسایی و احصاء امدوال منقدول و غیرمنقدول مدازاد بده      های اجربا دسدگاه

فدروش و مولدد   ( قانون اساسدی  قابدل  83اسد نای انفال و موارد مندرج در اصل هشداد و سوم )

در کارگروه موضوع   شده جهت فروش و مولدسازیاند. اموال غیرمنقول مازاد معرفیخود نموده

اداره  ی مطرح و تصویب گردیده و جهت اخذ م وز از کمیده مرکزی بهاجرای نامه( آیین3ماده )

وزارت امدور  ربدو از  به عدم اخذ پاس  و م دوز ذی  توجه  لیکن با کل اموال دولدی ارسال شده

بر مولدسازی ان ام نپذیرفدده   اقدامی در خصوص اجرای مفاد این بند مبنی اقدصادی و دارایی  

                                                                        
 کل کشور:  1398ون بودجه سال ( ماده واحده قان12نامه اجرايي بند )هـ( تبصره )آيین

هدای اجرایدی در سدطح هدر اسددان و بررسدی اولیده        منظور شناسایی اموال غیرمنقول مدازاد دسددگاه  به (:3ماده )* 
ریزی و توسعه اسدان و با عضویت مدیرکل امدور  مسدندات مولدسازی و فروش  کارگروهی با مسئولیت رییا شورای برنامه

بدردار اسددان   ریزی اسدان و باالترین مقام اجرایدی دسددگاه بهدره   ییا سازمان مدیریت و برنامهاقدصادی و دارایی اسدان  ر
 گردد. دبیرخانه این گروه در اداره کل امور اقدصادی و دارایی اسدان مسدقر است.   تشکیل می



 

 قسمت اول( -375)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  گذار محقق نشده است.و اهداف  انون هبوداي  بند فا د عملکرد لذا 

از  ( ریدال 80.000.000.000نامه اجرایی  مبلغ هشداد میلیارد )آیین *(5در اجرای ماده )

 ناپذیر اجدناب هایهزینه به کمک»با عنوان  550000-8محل اعدبارات موضوع ردیف مدفرقه 

ی و مددیریت یکپارچده   های اولیده و ضدروری اجدرای مولدسداز    بابت تأمین هزینه« ضروری و

های دولت و فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد به وزارت امدور اقدصدادی و دارایدی    دارایی

بده سدرجمع اعدبدار    امور اقدصادی و دارایدی  اعدبار دریافدی توسو وزارت است. اخدصاص یافده 

فه و بده  اضدا « دارینظدارت مدالی و خزانده   برنامده  »با عندوان   1003008000ای برنامه هزینه

 باشد.آن میسر نمیجداگانه  مصرف رسیده  لذا ارائه عملکرد مالی

ردیدف   کدل کشدور    1398( قانون بودجده سدال   2شایان ذکر است  در پیوست شماره )

 («12های دولت موضوع تبصره )منابع حاصل از مولدسازی دارایی»با عنوان  210220درآمدی 

( ریال ذیل وزارت امور اقدصادی و دارایدی  20.000.000.000.000به مبلغ بیست هزار میلیارد )

 فا د عملکرد است.  ت های دولبا عنایت به عدم مولدسازی داراییکه به تصویب رسیده 

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 12نامه اجرايي بند )هـ( تبصره )آيین

 1398سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از محل اعدبارات مصوب مربدو  قدانون بودجده سدال     (: 5) * ماده

های مورد نیاز برای اجدرای ایدن آیدین نامده از جملده      ( ریال بابت هزینه80.000.000.000کل کشور معادل هشداد میلیارد )
برگدی  پرداخدت عدوارض تغییدر کداربری       حد نگار تکت بیت مالکیت  تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصالح سند رسمی 

 الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی  اندشار آگهی به وزارت اخدصاص دهد.حق



 

 قسمت اول( -376)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 2جزء )

هزار و پانصدد میلیدارد   شود تا سقف نه به وزارت امور اقدصادی و دارایی اجازه داده می 

های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به اسد نای ییریال از اموال و دارا( 9.500.000.000.000)

قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربو  ( 83انفال و موارد مندرج در اصل هشداد و سوم )

قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قدوانین  ( 115تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده )به

و وجدوه حاصدل را بده ردیدف درآمددی       و مقررات از طریق مزایده عمومی به فدروش رسدانده  

 واریز کند.  210221

 (  2تفريغ جزء )

 31/1/1398های مورخ  ها  وزارت امور اقدصادی و دارایی طی بخشنامه بررسیبراساس 

لزوم شناسایی و احصاء اموال منقول و غیرمنقول مازاد و فرآیندد مولدسدازی یدا     18/3/1398و 

ها ابدالغ نمدوده و مدعاقبدای اداره کدل     قدصادی و دارایی اسدانفروش آنها را به ادارات کل امور ا

 های اجرایی  اعالم نموده است.امور اقدصادی و دارایی اسدان نیز مراتب را به دسدگاه

 210221کشور  ذیل ردیف درآمددی  کل  1398( قانون بودجه سال 5در جدول شماره )

نقول و غیرمنقول مدازاد دولدت موضدوع    های م منابع حاصل از فروش اموال و دارایی»با عنوان

بینی شده اسدت.  ریال پی ( 9.500.000.000.000هزار و پانصد میلیارد )مبلغ نه (« 12تبصره )

اي    1398های منقول و غیرمنقول مازاد دولت در سدال   با توجه به عدم فروش اموال و دارایی

 جز  فا د عملکرد است.

 

 

 



 

 قسمت اول( -377)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

درصدد   ها م ازندد تدا پدنج   ریزی شهرسدانها و کمیده برنامهانریزی اسدشورای برنامه

ای اسدان را برای احداث  تکمیل  بازسازی و ت هیز های سرمایهاز اعدبارات تملک دارایی( %5)

 ها هزینه کنند.ها و کالندریهای اندظامی با اولویت پاسگاهرده

 تفريغ بند )و(

نسدبت بده اخدصداص    هدا  ریزی شهرسددان برنامهها و کمیده ریزی اسدانشورای برنامه

 :اند( اقدام نموده1شماره )شرح جدول  به  اعدبارات موضوع این بند

 )مبالغ به میلیون ریال(     (1جدول شماره )

 نام استان رديف
 های اعتبارات تملک دارايي

 (*10-1ای )جدولسرمايه

 کاهش اعتبارات
 هایاعتبارات تملک دارايي

 ی مشمولاسرمايه 
 ( اعتبارات%5) پنج درصدمبلغ قابل اختصاص )

 ( ای مشمولهای سرمايهتملک دارايي
 مبلغ 
 يافته  اختصاص

 ( 1بند )موضوع درصد  (10%)درصد ده  درصد
 1398قانون بودجه سال  (19تبصره )

 استفاده متوازن از امکانات قانون( 3%) درصد سه
 يافتهتوسعهکشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر 

 جمع 

  (1) (2) (3) (2+3(= )4) (4)- (1(= )5)    

 86/4 503 45 774 46 477 935 784 139 258 32 526 107 261 075 1 مرکزی  1
 60/2 605 42 846 81 922 636 1 598 244 446 56 152 188 520 881 1 گیالن 2
 56/1 000 32 290 102 800 045 2 694 305 545 70 149 235 494 351 2 مازندران 3
 60/2 000 50 056 96 124 921 1 065 287 246 66 819 220 189 208 2 شرقیآذربای ان 4
 78/4 470 98 070 103 404 061 2 026 308 083 71 943 236 430 369 2 غربیآذربای ان 5
 5 850 58 868 58 367 177 1 928 175 599 40 330 135 295 353 1 کرمانشاه 6
 71/3 150 125 888 168 758 377 3 722 504 474 116 248 388 480 882 3 خوزسدان 7
 98/4 950 113 373 114 469 287 2 806 341 878 78 928 262 275 629 2 فارس 8
 18/4 322 112 336 134 717 686 2 463 401 645 92 818 308 180 088 3 کرمان  9
 5 000 108 084 108 685 161 2 010 323 541 74 470 248 695 484 2 رضویخراسان 10
 58/2 514 50 804 97 071 956 1 286 292 451 67 836 224 357 248 2 اصفهان 11
 43/1 800 18 787 65 739 315 1 605 196 370 45 234 151 344 512 1 هرمزگان 12
 5 325 143 325 142 510 846 2 341 425 156 98 185 327 850 271 3 سیسدان و بلوچسدان 13
 91/4 360 53 384 54 674 087 1 526 162 506 37 020 125 200 250 1 کردسدان 14
 56/1 500 13 255 43 106 865 269 129 831 29 438 99 375 994 همدان 15
 86/1 300 25 937 67 739 358 1 030 203 853 46 177 156 769 561 1 لرسدان  16
 68/3 300 32 920 43 405 878 256 131 290 30 966 100 661 009 1 ایالم 17
 5 247 37 247 37 938 744 313 111 688 25 625 85 250 856 زن ان 18
 98/4 500 38 641 38 816 772 478 115 649 26 829 88 294 888 چهارمحال و بخدیاری 19
 51/3 950 34 801 49 017 996 830 148 345 34 485 114 847 144 1 کهگیلویه و بویراحمد 20
 05/2 100 15 877 36 544 737 208 110 433 25 775 84 752 847 سمنان 21
 5 348 47 348 47 960 946 500 141 654 32 846 108 460 088 1 یزد 22
 5 670 51 670 51 406 033 1 417 154 635 35 782 118 823 187 1 بوشهر 23
 99/4 000 109 297 109 945 185 2 635 326 377 75 258 251 580 512 2 تهران  24
 91/3 582 39 679 50 577 013 1 454 151 951 34 503 116 031 165 1 اردبیل  25
 08/1 000 10 324 46 472 926 438 138 947 31 491 106 910 064 1 قم 26
 12/2 055 17 137 40 743 802 950 119 681 27 269 92 693 922 قزوین 27



 

 قسمت اول( -378)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(     (1جدول شماره )

 نام استان رديف
 های اعتبارات تملک دارايي

 (*10-1ای )جدولسرمايه

 کاهش اعتبارات
 هایاعتبارات تملک دارايي

 ی مشمولاسرمايه 
 ( اعتبارات%5) پنج درصدمبلغ قابل اختصاص )

 ( ای مشمولهای سرمايهتملک دارايي
 مبلغ 
 يافته  اختصاص

 ( 1بند )موضوع درصد  (10%)درصد ده  درصد
 1398قانون بودجه سال  (19تبصره )

 استفاده متوازن از امکانات قانون( 3%) درصد سه
 يافتهتوسعهکشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر 

 جمع 

  (1) (2) (3) (2+3(= )4) (4)- (1(= )5)    

 20/3 487 33 318 52 360 046 1 353 156 081 36 271 120 713 202 1 نگلسدا  28
 14/2 28.038 276 49 524 985 262 147 984 33 279 113 786 132 1 شمالیخراسان 29
 81/3 200 33 614 43 275 872 340 130 078 30 262 100 615 002 1 جنوبیخراسان 30
 19/3 000 30 988 46 758 939 424 140 405 32 018 108 182 080 1 البرز 31

 70/3 1.649.126 2,230,215 44,604,301 6,665,010 1,538,079 5,126,931 51,269,311 جمع
لغ به اسدان ابالغ شده  مبنای محاسبه مبا 25/3/1398که توسو سازمان برنامه و بودجه کشور در تاری   1398ای اسدانی سال رمایههای سای و تملک داراییهای اعدبارات هزینهای دسدورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقدنامههای سرمایه( بخ  اعدبارات تملک دارایی11* بر اساس بند )

( 10%یافده و ده درصد )ع قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کشور جهت توسعه و پیشرفت و ارتقاء سطح مناطق کمدر توسعه%( موضو 3( قانون بودجه( پا از کسر سه درصد )1-10ای اسدانی )سدون اول جدول شماره )های سرمایهقابل اخدصاص موضوع این بند  اعدبارات تملک دارایی
 باشد.کل کشور می 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 19( تبصره )1موضوع بند )
 

صداص  اعدبارات مذکور به واحدهای اسدانی نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران اخد

 است.( 2جدول شماره ) به شرح یافده که عملکرد مالی آن

 (الیر ونیلی)مبالغ به م    (2جدول شماره )

 *تخصیص اعتبار نام استان رديف
 دريافتي از محل

 اعتبار تخصیص يافته 
اعتبارات 

 شدهمصرف
به  يانتقالمانده 

 سال بعد
 0 688 21 688 21 688 21 503 45 مرکزی  1
 042 17 0 042 17 042 17 605 42 گیالن 2
 000 21 0 000 21 000 21 000 32 مازندران 3
 849 37 170 7 019 45 019 45 000 50 شرقیآذربای ان 4
 0 860 72 860 72 860 72 470 98 غربیآذربای ان 5
 0 719 29 719 29 719 29 850 58 کرمانشاه 6
 0 321 45 321 45 321 45 150 125 خوزسدان 7
 336 36 0 336 36 336 36 950 113 فارس 8
 165 56 0 165 56 165 56 322 112 کرمان   9
 490 44 0 490 44 490 44 000 108 رضویخراسان 10
 0 850 19 850 19 850 19 514 50 اصفهان 11
 0 000 10 000 10 000 10 800 18 هرمزگان 12
 441 47 486 5 927 52 927 52 325 143 سیسدان و بلوچسدان 13
 0 000 28 000 28 000 28 360 53 کردسدان 14
 0 900 5 900 5 900 5 500 13 همدان 15
 0 300 25 300 25 300 25 300 25 لرسدان   16
 0 800 18 800 18 800 18 300 32 ایالم 17
 0 000 13 000 13 000 13 247 37 زن ان 18

 (الیر ونیلی)مبالغ به م    (2جدول شماره )

 *تخصیص اعتبار نام استان رديف
 دريافتي از محل

 اعتبار تخصیص يافته 
اعتبارات 

 شدهمصرف
به  يانتقالمانده 

 سال بعد
 0 235 13 235 13 235 13 500 38 چهارمحال و بخدیاری 19
 0 500 30 500 30 500 30 950 34 کهگیلویه و بویراحمد 20
 2 662 9 664 9 664 9 100 15 سمنان 21
 621 14 111 2 732 16 732 16 348 47 یزد 22
 0 200 17 200 17 200 17 670 51 بوشهر 23
 0 000 109 000 109 000 109 000 109 تهران  24
 227 11 0 227 11 227 11 582 39 اردبیل  25
 11 989 9 000 10 000 10 000 10 قم 26
 0 055 17 055 17 055 17 055 17 قزوین 27
 0 617 17 617 17 617 17 487 33 گلسدان 28
 0 038 28   038 28 038 28  28.038 شمالیخراسان 29
 920 15 430 3 350 19 350 19 200 33 جنوبیخراسان 30
 0 801 11 801 11 801 11 000 30 البرز 31

 302,104 572,732 874,836 874,836 1.649.126 جمع
 ها  تخصی  یافده است.  ای اسدانهای سرمایه* اعدبارات موضوع این بند مدناسب با تخصی  اعدبارات تملک دارایی

 

های اندظدامی بدا   احداث  تکمیل  بازسازی و ت هیز رده جهتاعدبارات موضوع این بند 

 ( هزینه گردیده است.3ها به شرح جدول شماره )ها و کالندریاولویت پاسگاه

 



 

 قسمت اول( -379)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )

 نام استان رديف
 از محل يافتيدر

 افتهي صیاعتبار تخص
 مبلغ
 شده مصرف

 مصاديق مصرف 

 688 21 688 21 مرکزی  1
و در  هدا یا و کالنددر هد پاسدگاه  تید بدا اولو  یاندظام یهارده زیو ت ه یبازساز ل یتکم
 یکشبرق زوگام یا  یکشلوله  یکارکییموزا  یکارگچ  یکاریکاش لیاز قب ییهاتیفعال
 اسدان یهاشهرسدان یهایها و کالندرپاسگاهی کشواریو د

 بعد اندقال داده شده است یبه سال مال  افدهیاعدبارات اخدصاص  0 042 17 گیالن 2
 بعد اندقال داده شده است یبه سال مال  افدهیعدبارات اخدصاصا  0 000 21 مازندران 3

 170 7 019 45 شرقیآذربای ان 4
هدای  سدازی و دیوارکشدی پاسدگاه   تکمیل پاسگاه موالن و جزیره اسالمی  بابت محوطه

 چاراویماق  ع ب شیر و سداد تبریز  ای اد بسدر فیبر نوری

 860 72 860 72 غربیآذربای ان 5
هدا و یگدان   های پیمانکاران مربو  به تعمیرات اساسی ساخدمانورت وضعیتپرداخت ص

 امداد نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران )ناجا( 

 719 29 719 29 کرمانشاه 6
احدداث سداخدمان  عملیدات     های مدرزی اسددان   یر  ت هیز  احداث و تکمیل پاسگاهتعم

 آباد و شروینه های اندظامی حسینسگاهسازی  دیوارکشی و احداث واحد دژبانی پامحوطه

 321 45 321 45 خوزسدان 7
های اسدان  تعمیر و ت هیز کانون فرهنگدی و  تعمیر و ت هیز پاسگاه اندظامی و کالندری

 هنری سوم خرداد خرمشهر
 بعد اندقال داده شده است یبه سال مال  افدهیاعدبارات اخدصاص 0 336 36 فارس 8
 بعد اندقال داده شده است یبه سال مال  افدهیاعدبارات اخدصاص 0 165 56 کرمان  9
 بعد اندقال داده شده است یبه سال مال  افدهیاعدبارات اخدصاص 0 490 44 رضویخراسان 10

 850 19 850 19 اصفهان 11
خریدد مصدالح سداخدمانی     هدا و کالندریهدا   خرید دوربین و ت هیزات جانبی برای پاسگاه

 منظور بازسازی  تعمیرات و تکمیل ساخدمانها بهها و کالندریپاسگاه جانبی برای

 000 10 000 10 هرمزگان 12
هدای هرمدز    های اندظامی تازیان و شهید مردان  تکمیل وت هیز پاسدگاه تکمیل پاسگاه

 شهید میرزائی  خمیر  قشم  رودان و بندرلنگه  تکمیل پاسگاه مرزی بندر پل

 486 5 927 52 انسیسدان و بلوچسد 13
ت هیز پاسگاه اندظامی  خرید زمین و پرداخت صورت وضدعیت بابدت احدداث کالنددری      

 پاسگاه

 000 28 000 28 کردسدان 14
ای اد سقف پارکین  و سرپوشیده نمودن محوطه پاسگاه مرزی خاومیرآباد  خرید دوربین  

هدا و  یبازسدازی کالنددر  های اعالم حریق  تعمیرات و ت هیز و ویدیو پروژکدور  دسدگاه
 های اندظامیپاسگاه

 900 5 900 5 همدان 15
هدای شهرسددان فدامنین  رزن و سدایر     هدا و کالنددری  ان ام تعمیرات و بازسازی پاسگاه

 شهرهای سطح اسدان و خرید ت هیزات اداری برای آنها

 300 25 300 25 لرسدان  16
های ت هیزات اداری و مخابراتی پاسگاههای اسدان و خرید ها و کالندریتعمیرات پاسگاه

 هااندظامی و کالندری

 800 18 800 18 ایالم 17
راه های اندظدامی سدیروان و سده   حمیل و تکمیل پاسگاه -احداث پاسگاه اندظامی شباب 

هدای مهدران    های شهرسدانها و کالندریکاور  تعمیرات و خرید ت هیزات برای پاسگاه
 های مرزی اسدان یزات برای پاسگاهبدره و ایوان  خرید ت ه

 000 13 000 13 زن ان 18
( دیدوار  20%( ساخدمان اصلی و دژبانی و احداث بیست درصدد ) 30%احداث سی درصد )

 محوطه و پارکین  پاسگاه اندظامی توزلو

 235 13 235 13 چهارمحال و بخدیاری 19
نددری فرادنبده  سدعدی    احداث کالندری شوراب صغیر  لردگدان و تعمیدرات اساسدی کال   

 های سطح اسدانشهرکرد و چلگرد و سایر کالندری

 500 30 500 30 کهگیلویه و بویراحمد 20
آمیزی و تعویض درب و پن دره و ت هیدز   سازی و رن تعمیرات اساسی از جمله محوطه

 هاها و کالندریپاسگاه

 664 9 664 9 سمنان 21
های تحت پوش  اسدان و خریدد  ها و کالندریاحداث  تکمیل  بازسازی و ت هیز پاسگاه

سردخانه و عملیات دیوارکشدی   ت هیزات کندرل ترافیک و دوربین کندرل سرعت  خرید 
 کشی نرده

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )

 نام استان رديف
 از محل يافتيدر

 افتهي صیاعتبار تخص
 مبلغ
 شده مصرف

 مصاديق مصرف 

 111 2 732 16 یزد 22
خرید مصالح ساخدمانی اعم از پروفیل و میلگرد  حفر چاه و ان ام ایزوگام  احدداث تعدداد   

 فراغه دو ایسدگاه ایست و بازرسی هرات و

 200 17 200 17 بوشهر 23
های اسددان  خریدد یخچدال  تلویزیدون و ... جهدت ت هیدز       تعمیرات کالندری و پاسگاه

 هاپاسگاه

 000 109 000 109 تهران  24
سدیکلت جهدت   موتورای و خریدد  تعمیرات سداخدمانی  خریدد ت هیدزات اداری و رایانده    

 دهی شرق و غرب اسدانهای نیروی اندظامی تهران بزر  و فرمانکالندری
 بعد اندقال داده شده است یبه سال مال  افدهیاعدبارات اخدصاص 0 227 11 اردبیل  25

 989 9 000 10 قم 26

ها و پاسگاه شکوهیه و اتصدال رادیدویی    خرید و نصب دوربین مدار بسده بابت کالندری
مهمات بابت پای  تصویری سطح شهر  تهیه و نصب درب گاو صندوقی اتاقک سالح و 

پاسگاه جعفریه و موتور برق اضطراری بابت فرماندهی شهرسدان )پاسدگاه سدلفچگان( و   
کشدی و عملیدات   دیوارکشی پاسگاه سلفچگان و قسمدی از فرماندهی شهرسددان و ندرده  

 هاها و کالندریحفاظدی قسمدی از فرماندهی شهرسدان  پاسگاه

 055 17 055 17 قزوین 27
اهنر و افزای  فضای اداری  احداث ساخدمان پای  پلیا پیشگیری بازسازی کالندری ب

اسدان خرید ملزومات رایانه ای  دسدگاه کپی  خرید مصالح سداخدمانی  خریدد ملزومدات    
 اداری 

 617 17 617 17 گلسدان  28
هدا و  هدای تعمیدر و ت هیدز پاسدگاه    خرید آهن  ورق گدالوانیزه  میلگدرد و سدایر هزینده    

 هاکالندری

 038 28  038 28 شمالیخراسان 29
هدای اسددان  تکمیدل پاسدگاه     تعمیر و ت هیز پاسگاه های ب نورد و تمدامی شهرسددان  

هدای مدرزی در   های اسداندارد  تعمیر و ت هیز پاسگاهاندظامی خرتوت و بازسازی پاسگاه
 سطح اسدان

 اندظامی شهرسدان بیرجند هایهخرید ت هیزات سرمایشی و گرمایشی پاسگا 430 3 350 19 جنوبیخراسان 30

 801 11 801 11 البرز 31
هدا  خریدد کدامپیوتر و    ها و خرید موتور بدرق جهدت کالنددری   تعمیرات اساسی کالندری
 های مداربسدهت هیزات مربو  به دوربین

  572,734 874,836 جمع

 

   ناشی ازهشدبا مبلغ مصرفیافده دریافدی از محل اعدبارات تخصی مغایرت بین مبلغ 

 باشد. بعد میمالی به سال نشده مصرفاندقال وجوه 

 



 

 قسمت اول( -380)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

قدانون مددیریت خددمات    ( 71) پرداخت هرگونه تسهیالت بده مقامدات موضدوع مداده    

موضدوع   اجراییی هادسدگاهو مدیران  هاشرکتکشوری  مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره 

از محدل اعدبدارات  مندابع داخلدی و درآمددهای       ساله ششم توسدعه قانون برنامه پنج( 29ماده )

ربدو باشدد و از طریدق پایگداه     اخدصاصی هر دسدگاه باید همانند سدایر کارکندان دسددگاه ذی   

رسانی دسدگاه به اطالع عموم مردم برسدد. تخلدف از مفداد ایدن بندد در حکدم تصدرف        اطالع

کداب پن م ( 598ماده ) غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به م ازات مقرر در

بدا اصدالحات و    2/3/1375های بازدارنده( مصدوب  قانون م ازات اسالمی )تعزیرات و م ازات

 شود.الحاقات بعدی محکوم می

 تفريغ بند )ز(

پرداخت تسهیالت بده مقامدات   های اجرایی مشمول  در دسدگاه  هادر محدوده بررسی

ی  مددیران عامدل و اعضدای هیدأت مددیره      ( قانون مدیریت خدمات کشدور 71موضوع ماده )

 ( قانون برنامه پن ساله ششم توسدعه 29های اجرایی موضوع ماده )ها و مدیران دسدگاهشرکت

از محدل اعدبدارات  مندابع داخلدی و      اقدصادی  اجدماعی و فرهنگی جمهدوری اسدالمی ایدران   

 است. ربو صورت گرفده دسدگاه ذی درآمدهای اخدصاصی همانند سایر کارکنان

های اجرایی نسبت به   سایر دسدگاهزیر های اجرایی مندرج در جدولاسد ناء دسدگاهبه 

رسانی دسددگاه بده عمدوم مدردم  اقددام      رسانی پرداخت تسهیالت از طریق پایگاه اطالعاطالع

 : اندنموده

 
 عنوان دستگاه اجرايي بندی شماره طبقه رديف
 بانک کشاورزی ایران 200500 1
 توانیر -توزیع نیروی برق ایران  اندقال و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید  221000 2
 ای اسدان سیسدان و بلوچسدان شرکت سهامی برق منطقه 225000 3
 اسدان مازندران یشرکت برق منطقه ا 226000 4

 شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( 227000 5
 ای اسدان سمنانشرکت برق منطقه 229100 6
 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 7
 رانیا یمواد معدن دیو تول هیشرکت ته 230170 8

 مادرتخصصی -صنایع معدنی ایران  نوسازی معادن و سازمان توسعه و 231500 9
 یسازمان حسابرس 267500 10
 می ایرانبانک مرکزی جمهوری اسال 276000 11
 بانک مسکن 276500 12
 بانک ملی ایران 277000 13
 بانک صنعت و معدن 278000 14



 

 قسمت اول( -381)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 
 عنوان دستگاه اجرايي بندی شماره طبقه رديف
 بانک سپه 278500 15
 بانک توسعه صادرات 280100 16
 ها و ناوبری هوایی ایران شرکت فرودگاه 280520 17
 شرکت دولدی پست بانک 283900 18
 های معدنی ری فعالیتگذاشرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه 294190 19
 شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران 294680 20
 بانک توسعه تعاون 295250 21
 آسکوتک -شرکت بازرگانی و خدمات صنعدی فوالد اهواز  295270 22
 خمینی)ره(شرکت شهر فرودگاهی امام 295460 23
 یمیسل دیبرق شه یروین دیتول تشرک 295630 24
 تالشگران صنعدی معدنی المرد و پارسیانشرکت  295720 25
 سازمان بنادر و دریانوردی 301500 26
  یصندوق توسعه مل - 27

 

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.   الذکرجدول فوقموارد مندرج در 

شده  پاسخی های ان امرغم مکاتبات و پیگیریشهرداری تهران علی  شایان ذکر است

 مربوط است. مبن  عد  رعايت  انونده که به مکاتبات ندا



 

 قسمت اول( -382)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ح(

 (1جزء )

قانون برنامه پن ساله ششم توسعه م داز بده دریافدت    ( 29) ی مشمول مادههادسدگاه

مدت  بلندمددت( مفددوح   گذاری کوتاهحساب جاری  پشدیبان  سپرده) های بانکیسود از حساب

 های دولدی و غیردولدی نیسدند. در بانک

های دولدی و غیردولدی نیز م از به پرداخت سود بده حسداب   این حکم بانکدر اجرای 

هدا   باشدند. باندک  های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هسدند  نمیدسدگاه

هدا و مؤسسدات   هدا  دانشدگاه  های بیمه دولدی  سازمان بورس و اوراق بهدادار  صدندوق  شرکت

هدای اجرایدی کده در    ز مقام معظم رهبری و هر یک از دسدگاههای مأذون اپژوهشی و دسدگاه

باشند  از شدمول ایدن حکدم مسدد نی     می قوانین و مقررات و یا اساسنامه م از به دریافت سود

 هسدند. 

 

 تفريغ بند )ح(

 (1جزء )تفريغ 

های مندرج در جدول زیر  حکم ایدن جدزء در   به اسد نای دسدگاهها  در محدوده بررسی

 ششم توسدعه ساله پنج( قانون برنامه 29مشمول ماده ) تحت رسیدگی اجرایی هایدگاهسایر دس

 رعایت گردیده است. فرهنگی جمهوری اسالمی ایراناقدصادی  اجدماعی و 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 رديف
  دستگاه اجرايي

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 بانک عامل نام دستگاه اجرايي

 مبلغ 

 سود دريافتي

1 
هدای اجرایدی   دسدگاه

 مسدقر در مرکز

 492 7 دی   بنیاد شهید و امورای ارگران 131600

 262 20 مسکن شرکت توسعه گردشگری ایران 295260 2

 4 ملت شرکت سیما چوب 283800 3

4 

 شرقیآذربای ان

 26 کشاورزی شرکت فوالد آذربای ان   293940

 949 73  ارتت شرکت گسدرش الیاف شیشه مرند 295430 5

6 295430 
 

 96 ملت 

 178 4 ت ارت شرکت گسدرش سوخت سبز زاگرس 295420 کرمانشاه 7

8 

 هرمزگان

 سازی و صنایع فراساحل ایرانم دمع کشدی 291350

 3.3 سپه 

 20.2 انصار  9

 1.2 صنعت و معدن   10

 42 ت ارت 11

 44.5 سپه  12

13 

 های تابعهشرکت
 سازی و کشدی م دمع 

 صنایع فراساحل ایران

 1.4 پاسارگاد  شرکت عظیم گسدرش هرمز

 2.6 ت ارت  شرکت عظیم گسدرش هرمز 14

 4 مسکن  شرکت ندیم گسدرش خلیج فارس 15

 4.2 سپه  شرکت بحرگسدرش هرمز 16

 2.3 انصار  شرکت بحرگسدرش هرمز 17

 9  ملت شرکت مبین سازه گسدر خلیج فارس 18

 12.3 ت ارت  شرکت مبین سازه گسدر خلیج فارس 19

20 
 

 500 7 ملت های صنعدی مدیریت طرحهامی شرکت س 234650

21 
 

 مرکز گسدرش فناوری اطالعات 234840

 155 2 اقدصاد نوین 

22 
 

 3 ملت 

 6 ملی  تهران 23

24 
 

 64 پارسیان 

25 
 

 5 سرمایه

26 
 

 4 مهر اقدصاد 



 

 قسمت اول( -383)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 رديف
  دستگاه اجرايي

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 بانک عامل نام دستگاه اجرايي

 مبلغ 

 سود دريافتي

27 
 

 شرکت سهامی سازمان مدیریت صنعدی 252000

 1 صادرات 

28 
 

 89 توسعه تعاون 

29 
 

 27 ملت

30 
 

 55 سامان 

31 
 

 152 پارسیان 

32 
 

 115 12 سپه 

33 
 

 69 صنعت  معدن

34 
 

 127 4 ملی 

35 
 

 گذاری خارجی ایرانسرمایه شرکت مادر تخصصی 269520

 رویو 428.698 پاسارگارد 

36 
 

 دالر 2.811 سامان 

 یورو 526.730 سامان   37

 194 دی  تهران 38

39 
 

 50 ت ارت اکو 

40 
 

 18 آینده  

41 
 

 یورو 4.143 ایران و مصر 

42 
 

N B Call deposit 2.925 ریال عمان 

43 
 

 QNB   ریال عمان  115.068 عمان 

43 
 

 روپیه 45.810.286 پاکسدان 

 یورو 3.812 صادرات   44

45 
 

 شرکت پدرو پارس 294770

 382 148 ملی 

46 
 

 354 5 پارسیان 

47 
 

 049 43 اقدصاد نوین 

48 
 

 042 1 ملت 

49 
 

 99 ت ارت 

 150 ت ارت سازمان دان  آموزی اسدان اردبیل د اداره کل آموزش و پرورش 127575 اردبیل 50

51 

 شمالیخراسان
 شرکت لوله گسدر اسفراین 294170

 596 ت ارت 

 924 ملت  52

 205 کارگرانرفاه  53

 12 ملی  54

 223 ملی م دمع فوالد اسفراین 291500 55

 332.825 جمع

 

هدای دولددی و    های اجرایی و پرداخت سدود توسدو باندک    دریافت سود توسو دسدگاه

 فاد حکم اي  جز  است.مبن  عد  رعايت مغیردولدی مطابق جدول فوق  

های بیمه دولدی  سازمان بورس و اوراق بهدادار   ها  شرکتبانکها  در محدوده بررسی

های مأذون از مقام معظم رهبدری و هدر   ها و مؤسسات پژوهشی و دسدگاهها  دانشگاهصندوق

 دهای اجرایی که در قدوانین و مقدررات و یدا اساسدنامه م داز بده دریافدت سدو        یک از دسدگاه

 . اند شدهباشند  از شمول این حکم مسد نی می



 

 قسمت اول( -384)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

 یهدا دسددگاه هدای دارای م دوز   سود دریدافدی ناشدی از سدپرده    1398از ابددای سال 

ها  نهادهای عمومی بهادار  صندوقبورس و اوراقها  سازمان   بیمههابانکاسد نای  مشمول به

عندوان درآمدد اخدصاصدی آن دسددگاه     رهبری بههای مأذون از مقام معظم دسدگاهغیردولدی و 

 درصد صورت صدشود و بهزانه وجوه درآمد اخدصاصی واریز میخ مدمرکزمحسوب و به حساب 

شود. هرگونه اقدام مغدایر ایدن   دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می( %100)

دیدوان محاسدبات کشدور    . شدود وجوه و اموال عمومی محسوب میحکم تصرف غیرقانونی در 

بار تهیده و بده کمیسدیون برنامده و بودجده و      ماه یکموظف است عملکرد این بند را هر ش 

 محاسبات ارائه کند.

 (2تفريغ جزء )

اساس قوانین و مقررات  م دوز افددداح   های اجرایی که برها  دسدگاهبررسی در محدوده

هدای دارای م دوز   ریافدی ناشی از سدپرده سود د 1398اند  از ابددای سال حساب سپرده داشده

اند که عملکدرد آن بده   داری کل کشور واریز نمودهخود را به حساب درآمد اخدصاصی نزد خزانه

 شرح جدول زیر است:

 )مبالغ به میلیون ریال(     

 رديف

 نام استان

دستگاه / 
 اجرايي

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرايي 

 مبلغ سود 

 دريافتي در
 1398سال  

 مبلغ واريزی 

 به حساب 
 خزانه

1 
 

 200 7 200 7 ملی مرکز آموزش روابو بین الملل 107006

2 
 

154001 
آمدوزش عدالی    مؤسسده کمک بده   د اجدماعی  رفاه کارگرانوزارت تعاون کار و 

 علمی کاربردی مهارت
 157 35 157 35 توسعه تعاون

3 
 دماعیاج تأمینسسه کار و ؤم 127000 

 933 1 933 1 رفاه کارگران

4 
 

 588 4 588 4 ملت

5 
 

 839 14 839 14 ملت دانشگاه علوم پزشکی م ازی دوزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی  129127

6 
 

129120 
ملی توسدعه تحقیقدات علدوم     مؤسسه دوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی  

 پزشکی کشور
 131 45 131 45 رفاه کارگران

7  
 دانشگاه علوم بهزیسدی و توانبخشی 125000

 112 112 رفاه کارگران

8 
 

 630 630 ملت

9 
 های دسدگاه

 اجرایی مسدقر 
 در مرکز 

 711 711 توسعه تعاون پژوهشکده محیو زیست 140004

 679 8 679 8 آینده ایپژوهشگاه علوم و فنون هسده 144001 10

 575 575 ت ارت و علوم ورزشیپژوهشگاه تربیت بدنی  113588 11

 185 185 پارسیان مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور مؤسسه 113644 12

13 
 

 034 15 034 15 پارسیان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 113522

14 
 

 128 1 128 1 ملی آموزش وپژوه  طب اندقال خون مؤسسه 129502

15 
 

 987 240 987 240 ملی  

16 
 

 846 66 846 66 ملت ایران پاسدور انسدیدو 130500

17 
 

 
 

 589 589 سینا

18 
 

 5 5 شهر شناسیبنیاد ایران 101028

19 
 

 547 5 547 5 ملی پژوهشگران وفناوران کشور صندوق حمایت از 101047

20 
 بنیاد ملی نخبگان 101048 

 774 1 774 1 ملی

21 
 

 398 398 ملت

22 
 

 فناوری پردیا  م وپارک عل 101049

 0 427 24 آینده**

23 
 

 0 519 2 پاسارگاد**

24 
 

 0 46 ملی**



 

 قسمت اول( -385)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(     

 رديف

 نام استان

دستگاه / 
 اجرايي

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرايي 

 مبلغ سود 

 دريافتي در
 1398سال  

 مبلغ واريزی 

 به حساب 
 خزانه

25 
 

 536 11 536 11 ملی پژوهشکده مطالعات فناوری 101070
26 

 
 48 48 شهر ریزی برنامه پژوه  مدیریت و عالی آموزش و مؤسسه 102517

27 
 دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری 108006 

 169 4 169 4 آینده
28 

 
 698 2 698 2 ملی

29 
 

 576 576 ملت پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی 113002
30 

 

 دانش ویانرفاه صندوق  113502

 571 201 571 201 ت ارت
31 

 
 482 6 482 6 توسعه تعاون

32 
 

 794 53 794 53 گردشگری
33 

 
 840 75 840 75  رفاه کارگران

34 
 

 792 296 792 296 ملی
35 

 
 901 44 901 44 شهر

36 
 

 574 574 ت ارت پژوهشکده هوا و فضا 113506
37 

 
 521 521 ملت پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 113510

38 
 

 692 9 692 9 ملت صنعدی ایران سازمان پژوهشهای علمی و 113544
 163 163 ت ارت المیسازمان مطالعه وتدوین کدب علوم انسانی واس 113548  39
40 

 پدروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و 113550 
 675 1 675 1 ت ارت

41 
 

 009 3 009 3 مسکن
 951 1 951 1 ملی پژوهشکده بیمه 113556  42
43 

 
 686 5 686 5 مسکن المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 113566

44 
 

 600 3 600 3 کشاورزی یزی آموزش عالیپژوه  وبرنامه ر مؤسسه 113572
45 

 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 113575 
 689 3 689 3 ت ارت

46 
 های دسدگاه

 اجرایی مسدقر 
 در مرکز 

 245 245 سپه
 484 29 484 29 مسکن پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 113576 47
48 

 رن   پژوهشگاه 113585
 725 4 725 4 آینده

 320 1 320 1 ت ارت 49
50 

 
 144 144 ملی پژوهشگاه فضایی ایران 113586

51 
 

 116 2 116 2 شهر اجدماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 113596
52 

 
 622 2 875 2 ملت* موزه  علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران 113599

53 
 

 215 30 215 30 کشاورزی پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مؤسسه 113642
54 

 
 898 8 898 8 مسکن های علمی بین المللیمرکز مطالعات و همکاری 113643

55 
 

 22 22 ملت مرکز نشر دانشگاهی 113650
56 

 
 157 20 157 20 مسکن پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 113706

57 
 

 600 4 600 4 ملت پژوهشگاه ملی مهندسی ژندیک و زیست فناوری 114504
58 

 
 278 2 278 2 رفاه کارگران برداری مغزآزمایشگاه ملی نقشه 114525

59 
 

 532 11 532 11 کشاورزی سازمان تحقیقات  آموزش و ترویج کشاورزی 134003
60 

 
 0 186 1 صادرات** پژوهشگاه نیرو 143504

61 
 

 402 2 402 2 صادرات تحقیقات آب مؤسسه 143520
62 

 
 115 115 ملی آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشورمرکز  148504

63 
 

 250 7 250 7 کشاورزی ریزی و اقدصاد کشاورزیهای برنامهپژوهشی د مؤسسهوزارت جهادکشاورزی  151003
64 

 
 221 1 221 1 کشاورزی تحقیقات گیاه پزشکی مؤسسه 151007

65 
 

 تخصصیمادر  دسازمان گسدرش و نوسازی صنایع ایران  234500
 264 30 264 30 ملت

66 
 

 215 47 215 47 ت ارت
67 

 
 821 821 سپه

68 
 

 0 749 ملی ** شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 281000
69 

 

 ایسازمان راهداری حمل و نقل جاده 282400

 0 035 89 ملت**
70 

 
 0 278 6 صادرات**

71 
 

 0 372 25 اقدصاد نوین**

72  
اعدبددداری  مؤسسددده

 0 387 5 **کوثر

 )مبالغ به میلیون ریال(     

 رديف

 نام استان

دستگاه / 
 اجرايي

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرايي 

 مبلغ سود 

 دريافتي در
 1398سال  

 مبلغ واريزی 

 به حساب 
 خزانه

73 

 های دسدگاه
 اجرایی مسدقر 
 در مرکز 

 های معدنی گذاری فعالیتشرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه 294190

 0 086 8 کارگران**رفاه  
 0 056 142 ملت **  74
 0 241 6 توسعه تعاون** 75
 0 317 30 **صنعت و معدن 76
 0 419 1 ت ارت** 77
 0 042 30 ملت **  شرکت سهامی پدرو ایران 294780 78
79 

 کوچک عیصنا یگذارهیصندوق ضمانت سرما 295080

 000 155 000 133 **ملت
 000 3 000 3 صنعت و معدن 80
 000 18 000 16 **مسکن 81
 000 107 500 114 *انصار 82
 000 60 000 95 *یمل 83
 605 2 605 2 ت ارت و فناوری اسدان مرکزیپارک علم  113526  84
85 

 
 721 721 ت ارت دانشگاه اراک 120004

86 
 

 499 3 499 3 ملی مرکز اموزش عالی محالت ویژه پسران  120005
87 

 
 606 2 606 2 ت ارت دانشگاه تفرش 122001

88 
 

 شت و درمانبهدا د اسدان مرکزی خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  123802

 632 60 632 60 رفاه کارگران
 844 58 844 58 ملت مرکزی 89
90 

 
 188 188 ملی

91 
 

 861 2 861 2 ت ارت
92 

 
 929 21 929 21 صادرات

93 
 بهداشت و درمان د ساوهو خدمات بهداشدی  درمانی دانشکده علوم پزشکی  123822 

 760 1 760 1 رفاه کارگران
94 

 
 526 526 ملت

95 
 

 100 100 رفاه کارگران درمان بهداشت و دخدمات بهداشدی  درمانی خمین  دانشکده علوم پژشکی و 123824
 911 3 831 4 پارسیان** دانشگاه گیالن 117100 گیالن 96
97 

 مازندران

 0 75 مسکن ** فناوری اسدان مازندران پارک علم و 113534
 271 4 271 4 ت ارت منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم کشاورزی و 119503 98
 162 22 162 22 ملت اسدان مازندران بهداشت و درمانو خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  124900 99
 773 9 773 9 ملت درمان بابل بهداشت وخدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و 124910 100
101 

 
 19 19 ملت شرقیناوری اسدان آذربای انپارک علم و ف 113529

102 
 

 32 32 ت ارت دانشگاه تبریز 116000
103 

 
 153 8 153 8 ت ارت دانشگاه بناب 116001

104 
 

 772 1 772 1 ت ارت دانشگاه مراغه 116004
105 

 
 329 329 مسکن مرکز ن وم و اخدر فیزیک مراغه 116005

106 
 

 059 7 277 7 ت**ت ار دانشگاه صنعدی سهند 122700
107 

 
 509 21 174 22 ت ارت** دانشگاه هنر اسالمی تبریز 122900

 شرقیآذربای ان 108

 شرقی  اسدان آذربای انخدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و 124200

 218 1 218 1 ملت
109 

 
 956 23 956 23 صادرات

110 
 

 445 445 ت ارت
111 

 
 660 21 660 21 رفاه کارگران

112 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی و درمانی مراغه 124201
 153 7 153 7 ملت

113 
 

 702 1 702 1 صادرات
114 

 
 74 74 رفاه کارگران

115 
 سرابخدمات بهداشدی  درمانی دانشکده علوم پزشکی و  124212 

 387 2 387 2 صادرات
116 

 
 665 665 رفاه کارگران

108 

 غربیآذربای ان

 249 56 249 56 ملی دانشگاه ارومیه 122500
 764 764 ملی غربیپارک علم و فناوری اسدان آذربای ان 122506 109
 075 41 075 41 صادرات غربی اسدان آذربای انو خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  125100 110
 696 1 696 1 صادرات بهداشت و درمان د خویخدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و 125110 111
 077 2 077 2 ملی دانشگاه صنعدی ارومیه 127450 112



 

 قسمت اول( -386)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(     

 رديف

 نام استان

دستگاه / 
 اجرايي

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرايي 

 مبلغ سود 

 دريافتي در
 1398سال  

 مبلغ واريزی 

 به حساب 
 خزانه

113 

 کرمانشاه

 696 696 ملی دانشگاه صنعدی کرمانشاه 127300
 699 3 699 3 ت ارت غرب آموزشکده فنی ومهندسی اسالم آبادد دانشگاه رازی  118200 114
 901 1 901 1 ت ارت دانشکده کشاورزی سنقر ددانشگاه رازی  118300 115
 063 3 063 3 ت ارت حسابداری جوانرود دانشکده مدیریت و ددانشگاه رازی  118201 116
 136 12 136 12 ت ارت دانشگاه رازی 118000 117
 701 64 701 64 صادرات  اه و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان کرمانشدانشگاه علوم پزشکی  124800 118
 313 6 313 6 رفاه کارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی و درمانی اسدان کرمانشاه 124800 119
 811 7 811 7 ملت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی و درمانی اسدان کرمانشاه 124800 120
121 

 خوزسدان

 وزسدان فناوری اسدان خ پارک علم و 113531
 144 1 144 1 ت ارت

 953 953 سپه 122
 695 695 رفاه کارگران 123
124 

117001 
 دانشگاه صنعدی جندی شاپور دزفول

 277 8 277 8 ملی
 079 4 079 4 ت ارت 125
126 

 دانشگاه شهید چمران
 113 27 113 27 ت ارت

 661 1 661 1 ملی 127
 640 640 ملی ی شهدای هویزهدانشگاه صنعد 117005 128
129 

 دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر 117050
 975 975 ملی

 656 8 656 8 ت ارت 130
 808 14 808 14 ت ارت منابع طبیعی خوزسدان  دانشگاه کشاورزی و 117060 131
 062 201 062 201 فاه کارگرانر خدمات بهداشدی  درمانی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی و 124500 132
 770 3 770 3 رفاه کارگران  و درمانبهداشت د دزفول خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و 124502 133
 572 50 572 50 رفاه کارگران  و درمانبهداشت د آبادان خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و 124504 134
 119 3 119 3 رفاه کارگران و درمانبهداشت  د خدمات دروانی شوشدر  نشکده علوم پزشکی ودا 124512 135
 230 16 230 16 رفاه کارگران بهبهان خدمات بهداشدی  درمانی  دانشکده علوم پزشکی و 125906 136
137 

 
 578 1 578 1 ت ارت پارک علم و فناوری اسدان فارس 113524

138 
 

 892 3 892 3 ملی ادی علوم جهان اسالمپایگاه اسدن 113580
139 

 
 647 3 647 3 ملی فناوری  مرکزمنطقه ای اطالع رسانی علوم و 113584

140 
 دانشگاه شیراز 115100 

 833 833 ت ارت
141 

 
 124 4 124 4 ملت

142 
 

 405 1 405 1 ملت دانشگاه سلمان فارسی )کازرون( 115101
143 

 
 698 2 698 2 صادرات یرازدانشگاه صنعدی ش 115102

144 
 دانشگاه هنر شیراز 115103 

 973 2 312 3 ملی*
145 

 
 237 1 237 1 ملت

 142 142 ملی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب 115107 فارس 146
147 

 
 2 2 ملی دانشگاه فسا 115108

148 
 

 641 641 ت ارت مرکز آموزش عالی فیروزآباد 115109
149 

 آموزش عالی اسدهبان  مرکزد دانشگاه شیراز 115110 
 570 2 570 2 ملی

150 
 

 302 302 ت ارت
151 

 
 585 1 585 1 سپه آموزش عالی المرد  مرکزد دانشگاه شیراز 115112

152 
 

 506 12 506 12 رفاه کارگران آموزش عالی اقلید  مرکزد دانشگاه شیراز 115113
153 

 
 187 1 187 1 ملت آموزش عالی الر  رکزمد دانشگاه شیراز 115115

154 
 

 738 3 738 3 ملت آموزش عالی ممسنی  مرکزد دانشگاه شیراز 115116
155 

 اسدان فارس و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  124000 
 242 86 242 86 ملت

156 
 

 706 1 706 1 صادرات

 )مبالغ به میلیون ریال(     

 رديف

 نام استان

دستگاه / 
 اجرايي

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرايي 

 مبلغ سود 

 دريافتي در
 1398سال  

 مبلغ واريزی 

 به حساب 
 خزانه

157 
 

 236 2 236 2 ت ارت  
158 

 
 

 
 289 8 289 8 ملت

159 
 

 183 13 183 13 ملی  و درمانفسابهداشت و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  124011
160 

 
 

 
 282 30 282 30  رفاه کارگران

  فارس  161
 

 801 1 801 1 سپه
162 

 
 0 515 1 **انصار  و درمانجهرم بهداشت و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  124012

163 
 

 207 13 207 13 ملت  
164 

 
 64 64 رفاه کارگران  کی و خدمات بهداشدی د  درمانی گراش دانشکده علوم پزش 125910

165 
 

 364 1 364 1 صادرات  
166 

 
 360 360 ملی دانشگاه جهرم 127470

167 
 

 588 30 588 30 ت ارت دانشگاه شهیدباهنرکرمان 117500
168 

 
 736 5 736 5 ت ارت جیرفت دانشگاه 117511

169 
 

 396 14 396 14 ملت رفسن ان و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  124701
170 

 
 383 2 383 2 ت ارت دانشگاه ولیعصر )عج( رفسن ان 127100

171 
 

 782 782 ت ارت  نشگاه علوم انسانی حضرت نرجا )س(دا 127497
 934 934 ت ارت و فناوری اسدان کرمانپارک علم  113530 کرمان 172
173 

 
 0 55 ت ارت** بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفده وعلوم محیطی  مرکز 113574

174 
 

 148 17 148 17 ت ارت دانشگاه صنعدی سیرجان 117505
175 

 
 513 1 513 1 ت ارت م دمع آموزش عالی بم 117506

176 
 

 0 222 ت ارت** نعدی  و تکنولوژی پیشرفده دانشگاه تحصیالت تکمیلی ص 117510
177 

 
 112 11 112 11 ملت   جیرفت و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  124706

178 
 

 487 2 487 2 ملت بم و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  124707
179 

 
 38 38 ت ارت رضوی فناوری اسدان خراسان پارک علم و 113523

180 
 

 35 36 ت ارت پژوهشکده علوم صنایع غذایی 113557
181 

 
 000 6 000 6 ت ارت دانشکده فنی و مهندسی گلبهار 115410

182 
 

 دانشگاه فردوسی مشهد  115500

 086 8 086 8 ت ارت
183 

 
 681 76 681 76 ملی

184 
 

 074 5 074 5 ایران زمین
185 

 
 658 658 رفاه کارگران

186 
 

 493 493 ت ارت دانشگاه نیشابور 115504
187 

 
 736 1 736 1 ملی دانشگاه صنعدی قوچان 115505

188 
 767 4 767 4 ملی دانشگاه تربت حیدریه 115506 

189 
 

 135 135 ت ارت
190 

 
 631 6 631 6 ت ارت مرکزآموزش عالی کاشمر ) ویژه پسران (  115507

191 
 

 066 1 066 1 ت ارت ندسی فناوریهای نوین سبزوارحضرت زینب )ویژه خواهران(دانشکده فنی و مه 115508
 536 5 536 5 ملی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام  115550 رضویخراسان 192
193 

 
 378 3 378 3 ملت

194 
 

 م دمع آموزش عالی گناباد 115570
 765 765 ملی

195 
 

 049 1 049 1 ملت
196 

 
 690 690 ت ارت

197 
 

 771 5 771 5 ت ارت دانشگاه حکیم سبزواری 120006
198 

 
 663 72 663 72 رفاه کارگران اسدان خراسان و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  124100

199 
 000 21 000 21  رفاه کارگران   تربت حیدریهو خدمات بهداشدی  درمانی پزشکی دانشگاه علوم  124102 

 879 879 ملی  200
201 

 474 1 474 1 کشاورزی گنابادو خدمات بهداشدی  درمانی دانشکده علوم پزشکی  124104 
202 

 
 000 2 000 2 ملی

 000 1 000 1 ملت سبزوار و خدمات بهداشدی  درمانی دانشکده علوم پزشکی  124105  203
204 

 
 126 126 ت ارت

205 
 000 10 000 10 ملی نیشابور و خدمات بهداشدی  درمانی زشکی دانشکده علوم پ 124115 

206 
 

 413 7 413 7 ملت
207 

 000 10 000 10 ملت بهداشت درمان د تربت جام و خدمات بهداشدی  درمانی پزشکی  دانشکده علوم 124126 
208 

 
 996 3 996 3 ملی



 

 قسمت اول( -387)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(     

 رديف

 نام استان

دستگاه / 
 اجرايي

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرايي 

 مبلغ سود 

 دريافتي در
 1398سال  

 مبلغ واريزی 

 به حساب 
 خزانه

209 

 اصفهان

 388 3 388 3 ت ارت شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 113540
 935 2 935 2 ت ارت دانشگاه صنعدی اصفهان 115400 210
 302 5 302 5 ملی 211
212 

 دانشکده فنی مهندسی گلپایگان 115710
 192 192 ملی

 130 130 ت ارت 213
214 

 دانشگاه اصفهان 116500

 677 9 677 9 ملی
 32 32 ملت 215
 542 1 542 1 رفاه کارگران 216
 604 3 604 3 ت ارت 217
 023 2 023 2 ملی مرکزآموزش عالی شهرضا 116504 218
 898 5 898 5 ملی دانشگاه هنر اصفهان 116600 219
 590 6 590 6 رفاه کارگران کاشان خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و 123701 220
 788 37 788 37 رفاه کارگران اسدان اصفهان شدی  درمانی خدمات بهدا دانشگاه علوم پزشکی و 124400 221
222 

 هرمزگان

 576 576 ملی )قشم(پارک زیست فناوری خلیج فارس 101055
 364 2 624 2 ملت** پارک علم و فناوری هرمزگان 113532 223
 219 219 ت ارت م دمع آموزش عالی میناب د دانشگاه هرمزگان 114750 224
225 

 انشگاه هرمزگاند 122800
 468 1 468 1 ملت

 341 2 341 2 ت ارت 226
 746 9 746 9 ملت  اسدان هرمزگان و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  125300 227
228 

سیسدددددددددان و 
 بلوچسدان

 اسدان سیسدان و بلوچسدان و فناوری پارک علم  113539
 679 1 679 1 ملی

 347 347 ت ارت 229
 966 5 966 5 ت ارت دانشگاه سیسدان و بلوچسدان 119000 230
 311 1 311 1 ملت 231
 926 926 ت ارت م دمع آموزش عالی سراوان  119002 232
 549 1 549 1 ت ارت دانشگاه زابل 119100 233
 417 1 417 1 ت ارت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 119200 234
235 

 درمان  بهداشت ود زاهدان خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و 125400

 744 7 058 8 * رفاه کارگران
 281 3 716 5 *صادرات 236
 840 18 672 21 *ملی 237
 424 4 591 4 *سپه 238
 691 753 *ت ارت 239
 406 449 *ملت 240
241 125403 

  و درمانزابل بهداشت خدمات بهداشدی  درمانی  دانشکده علوم پزشکی و
 234 25 234 25  رفاه کارگران

 590 6 590 6 ملت 242
 0 188 *ملت بهداشت و درماند  درمانی ایرانشهرد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  125908 243
244 

 کردسدان

 420 420 ت ارت اسدان کردسدان و فناوری پارک علم  113542
 397 9 397 9 ت ارت دانشگاه کردسدان 118100 245
246 

 اسدان کردسدان و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  124402
 683 30 683 30  رفاه کارگران

 809 22 809 22 صادرات 247
248 

 همدان

 ابن سینا همدان و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  123900

 490 12 490 12 رتت ا
 800 1 800 1 ملت 249
 442 442 ملی 250
 446 27 446 27  رفاه کارگران 251
252 

  و درمانبهداشت  اسدآبادو خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  123902
 87 87 ملی

 595 10 595 10  رفاه کارگران 253
 613 12 613 12  ارتت دانشگاه بوعلی سینا 115000 254
 554 554 ملی م دمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند ویژه دخدران  115005 255
 208 2 208 2 ت ارت فناوری اسدان همدان  پارک علم و 113551 256
257 

 لرسدان
 درمان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان لرسدان بهداشت و 124410

 776 776 رفاه کارگران
 251 1 251 1 صادرات 258
 770 52 770 52 ملی العظمی بروجردی ا...دانشگاه آیت 127460 259

 )مبالغ به میلیون ریال(     

 رديف

 نام استان

دستگاه / 
 اجرايي

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرايي 

 مبلغ سود 

 دريافتي در
 1398سال  

 مبلغ واريزی 

 به حساب 
 خزانه

260 

 ایالم

 دانشگاه ایالم 122600
 604 1 604 1 ملی

 757 757 ت ارت 261
 330 23 330 23 ملت  و درماناسدان ایالم بهداشت و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  124420 262
263 

 فناوری اسدان ایالم  پارک علم و 113541
 657 1 657 1 ت ارت

 30 30 ملی 264
265 

 زن ان

  و درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان زن ان بهداشت  125600
 153 56 153 56 ملت

 453 1 453 1 ت ارت 266
 809 32 809 32 صادرات 267
 743 25 743 25 ت ارت دانشگاه زن ان 126300 268
 190 190 پارسیان دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زن ان 126900 269
 669 1 669 1 ت ارت 270
 70 70 ملی پارک علم و فناوری زن ان 113558 271
272 

چهارمحدددددددال و 
 بخدیاری

  انی اسدان چهارمحال و بخدیاریو خدمات بهداشدی  درمدانشگاه علوم پزشکی  125200
 709 13 709 13  رفاه کارگران

 481 10 481 10 ملت 273
 019 19 019 19 ت ارت دانشگاه شهرکرد 115450 274
275 

کهگیلویددددددده و 
 احمدبویر

 262 11 262 11 ت ارت دانشگاه یاسوج 123200
 316 4 316 4 ت ارت م دمع دانشگاهی گچساران 123202 276
 438 4 438 4 ت ارت دانشکده فنی و مهندسی چرام 123203 277
278 

 دانشگاه علوم پزشکی   خدمات بهداشدی و درمانی 124010
 190 1 544 *** ملی

 445 1 445 1  رفاه کارگران 279
 515 3 142 3 ***صادرات 280
281 

 سمنان

 591 591 ت ارت پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 113510
 509 1 509 1 ت ارت دانشگاه فرزانگان سمنان )ویژه خواهران( 114703 282
 559 9 559 9 ت ارت دانشگاه دامغان 120400 283
 308 7 308 7 رفاه کارگران های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی سمنان اجرای برنامه 125701 284
 773 8 773 8 ملت وم پزشکی شاهرود اجرای برنامه های آموزشی دانشگاه عل 125901 285
 692 9 692 9 ت ارت دانشگاه شاهرود 126200 286
 131 23 131 23 ت ارت   پارک علم وفن آوری د دانشگاه سمنان  126401 287
 7 7 ت ارت   دانشکده روانشناسی وعلوم تربیدی مهدی شهر د دانشگاه سمنان  126402 288
 688 688 ت ارت آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد د دانشگاه سمنان  126403 289
 24 24 ت ارت مهدی شهر  و علوم تربیدی دانشکده روانشناسی 126402 290
 240 1 240 1 ملی دانشگاه گرمسار 126450 291
292 

 یزد
 349 6 349 6 ت ارت دانشگاه یزد 119600

 399 15 399 15 رفاه کارگران  اسدان یزدشهیدصدوقی و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی 125500 293
294 

 بوشهر

 785 3 785 3 ت ارت فارس )بوشهر(پارک علم و فناوری خلیج 113552
 181 181 ت ارت فارسپژوهشکده خلیج 113568 295
 354 33 354 33 ملت   296
 510 1 510 1 ت ارت بوشهربهداشدی  درمانی  خدماتدانشگاه علوم پزشکی و  124404 297
 224 4 224 4 صادرات   298
 349 5 349 5 ت ارت دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی برازجان د دانشگاه خلیج فارس  126701 299
 209 3 209 3 ت ارت دانشکده فنی ومهندسی جم د دانشگاه خلیج فارس  126702 300
 731 731 ت ارت اوری ارتباطات و اطالعاتپژوهشکده فن 126703 301
 589 14 589 14 ت ارت سازمان نوسازی توسعه وت هیزمدارس کشور  127600 302
303  

 دانشگاه تهران 114500
 077 16 077 16 ت ارت

304 
 

 319 9 319 9 صادرات
305 

 
 769 94 769 94 ملت

 تهران 306
 811 17 811 17 ت ارت دانشگاه شهید بهشدی 114600

 405 2 582 2 ملی* دانشگاه الزهرا 114700 307
308 

 
 075 64 647 69 ت ارت* دانشگاه صنعدی شریف 115700

309 
 

 421 28 421 28 ت ارت دانشگاه عالمه طباطبایی 118500
310 

 
 10 10 ملت دانشگاه هنر 119700



 

 قسمت اول( -388)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(     

 رديف

 نام استان

دستگاه / 
 اجرايي

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرايي 

 مبلغ سود 

 دريافتي در
 1398سال  

 مبلغ واريزی 

 به حساب 
 خزانه

311 
 

 323 4 323 4 ملی دانشگاه شاهد 120100
312 

 
 814 48 814 48 کشاورزی نشگاه صنعدی خواجه نصیرالدین طوسیدا 120300

313 
 

 993 21 993 21 ت ارت دانشگاه تربیت مدرس 121000
314 

 دانشگاه صنعدی امیرکبیر 122000 
 006 6 332 6 مسکن*

315 
 

 744 3 744 3 ت ارت
316 

 دانشگاه علم و صنعت ایران 123000 
 441 47 441 47 ت ارت

317 
 

 650 13 650 13 ملت
 تهران 318

 دانشگاه جامع علمی کاربردی 127200
 850 377 850 377 ت ارت

319 
 

 745 24 745 24  رفاه کارگران
320 

 
 719 30 719 30 ملت

321 
 

 892 348 892 348 ملت  و درمانبهداشت د تهران و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  123700

322 
 

تهددران مرکزآموزشددی و خدددمات بهداشدددی  درمددانی دانشددگاه علددوم پزشددکی  123713
 985 985 ملت عروق تهران   ی قلب وو درمانتحقیقاتی 

323 
 بهشدی  شهیدو خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  123800 

 202 731 255 745 * رفاه کارگران
324 

 
 0 108 **ملت

325 
 

 0 447 76 ملت** بهداشت درمان د کی و خدمات بهداشدی و درمانی ایراندانشگاه علوم پزش 124300
326 

 اردبیل

 809 809  رفاه کارگران بهداشت و درمان د خلخالخدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و   125810
 645 4 645 4 ملت 327
 040 17 040 17 ت ارت دانشگاه محقق اردبیلی 116002 328
329 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشددی  درمدانی اسددان اردبیدل بهداشدت و       125800
 درمان  

 348 14 348 14 ت ارت  
 242 16 242 16 صادرات 330
 329 20 329 20 ملت 331
 735 6 735 6  رفاه کارگران 332
333 

 قم

 پارک علم و فناوری اسدان قم 113536
 499 1 499 1 ت ارت

 824 824 مسکن 334
 156 156 ملت 335
336 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 113573
 132 132 ملی

 316 316 ت ارت 337
 260 41 260 41  رفاه کارگران دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان قم د بهداشت و درمان  123706 338
339 

 قزوین

 324 1 324 1 ملت )ره(خمینی مالمللی امادانشگاه بین 114800
 239 239 ملت پارک علم و فناوری اسدان قزوین 114801 340
 992 992 صادرات مرکز آموزش عالی و فنی و مهندسی بویین زهرا 114850 341
 541 65 541 65 رفاه کارگران  و درمانقزوین بهداشت و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  123801 342
 37 37 رفاه کارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی قزوین 123809 343
344 

 گلسدان

 039 10 039 10 ملت درمان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان گلسدان بهداشت و 124920
 508 4 508 4 ت ارت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 126500 345
 153 3 153 3 ت ارت دانشگاه گنبد 126501 346
 527 1 527 1 ت ارت مهندسی مینو دشت  دانشکده فنی ود  دانشگاه گنبد 126502 347
 321 1 321 1 ت ارت دانشکده علوم انسانی آزاد شهرد دانشگاه گنبد  126503 348
349 

 دانشگاه گلسدان 127480
 749 1 749 1 ملی

 584 584 ملت 350
 105 105 ت ارت 351
 919 2 919 2 ملت پارک علم و فناوری گلسدان 127481 352
353 

 م دمع آموزش عالی علی آباد کدولد دانشگاه گلسدان  127482
 509 509 ملی

 201 201 ت ارت 354
355 

 
 853 853 ملی دانشگاه ب نورد 123300

 528 1 528 1 ت ارت ن دانشگاه صنعدی اسفرای 123302  356
357 

 
 388 388 ملی دانشکده کشاورزی شیروان  123305

 612 72 612 72 ملت شمالی درمانی خراسان بهداشدی وو خدمات دانشگاه علوم پزشکی  124111 شمالیخراسان 358
359 

 
 215 7 215 7 ت ارت درمانی اسفراین بهداشدی وو خدمات دانشگاه علوم پزشکی  124117

360 
 

 519 4 519 4 ملی )ویژه خواهران( د دانشگاه کوثر 127496

 )مبالغ به میلیون ریال(     

 رديف

 نام استان

دستگاه / 
 اجرايي

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرايي 

 مبلغ سود 

 دريافتي در
 1398سال  

 مبلغ واريزی 

 به حساب 
 خزانه

361 

 جنوبیخراسان

 958 958 ت ارت جنوبیپارک علم و فناوری اسدان خراسان 113538
362 

 دانشگاه بیرجند 123100
 923 40 223 41 ت ارت**

 697 697 ملی ایران 363
364 

 دانشگاه بزرگمهر قاینات 123101
 633 11 633 11 ت ارت

 805 805 صادرات 365
 153 1 153 1 ت ارت دانشگاه صنعدی بیرجند 123102 366
 746 3 240 5 ت ارت** مهندسی فردوس  دانشگاه فنی و 123150 367
 232 16 232 16  رفاه کارگران بیرجند خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی و 124101 368
369 

 البرز

 616 17 616 17  رفاه کارگران ژوهشگاه موادوانرژیپ 113537
 292 8 292 8 ت ارت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعید دانشگاه تهران  114505 370
 139 10 139 10 رفاه کارگران اسدان کرج و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی  124305 371
 580 1 580 1 کشاورزی یسسه تحقیقات علوم باغبانؤم 134013 372
 385 385 کشاورزی سسه رازیؤم 136000 373
 730 9 730 9 ت ارت دانشکده محیو زیست 140003 374
 501 4 501 4 کشاورزی سسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالؤم 151002 375
 289 289 کشاورزی سسه تحقیقات علوم دامی کشورؤم 151006 376
 977 977 کشاورزی ه تحقیقات خاک وآبسسؤم 151008 377
 78 78 کشاورزی سسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزیؤم 151009 378
 407 1 407 1 کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوزی کشاورزی 151100 379

 6،181،323 6.681.005 جمع
 کده در   باشدد یمد  1398اسدفندماه   یافدید   بده سدود در  مربو« به خزانه یزیمبلغ وار»با « 1398در سال  یافدیسود در مبلغ»نیب رتی* مغا
 شده است. زیبه حساب خزانه وار 1399سال 
هدای  تمدام یدا بخشدی از سدود سدپرده     ناشی از عدم واریدز   «به خزانه یزیمبلغ وار»با « 1398در سال  یافدیسود در مبلغ»نیب رتیمغا **

 است. رداری کل کشودریافدی را به حساب درآمد اخدصاصی نزد خزانه
 کده در   باشدد مدی ( 1397سدال )  یافدید مربو  به سدود در « به خزانه یزیمبلغ وار»با « 1398در سال  یافدیمبلغ سود در» نیب رتیمغا***
 است.  دهیگرد زیحساب خزانه وار ه( ب1398سال )

 

هدای دریدافدی را بده    از سود سدپرده  تمام یا بخشیشده با عالمت )**( موارد مشخ 

مفاد حکم  تيعد  رعا  نمبداری کل کشور واریز ننموده کده  دصاصی نزد خزانهحساب درآمد اخ

 .است جز   يا

با توجه به اینکه سود سپرده بانکی به همراه سدایر درآمددهای اخدصاصدی بده حسداب      

داری کل کشور واریز گردیده  لدذا ارائده عملکدرد    های اجرایی نزد خزانهردیف درآمدی دسدگاه

 باشد. پذیر نمیها امکانمالی مسدقل برای آن



 

 قسمت اول( -389)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

اسدفاده مدوازن از امکانات کشور و توزیدع عادالنده و رفدع تبعدیض و     »در اجرای قانون 

( از مندابع  3%سده درصدد )  « یافده و تحقق پیشرفت و عددالت ارتقای سطح مناطق کمدر توسعه

  کنندهب اعدبار اخدصاصی به دسدگاه وصولهای اخدصاصی کسر و مابقی در قالوصولی دریافت

 .است جز   يمفاد حکم ا تيعد  رعا  نمبکه مطابق قوانین و مقررات پرداخت گردیده 

ماهده  جزء نظارت داشده و گزارش عملکرد ش  این دیوان محاسبات کشور بر عملکرد

به کمیسیون  27/1/1399و  30/11/1398ساله این جزء را طی دو مرحله و در تاری  هایو یک

 نموده است. ارائه م لا شورای اسالمی سبات برنامه و بودجه و محا

 



 

 قسمت اول( -390)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( طبند )

)الدف(   سازمان اداری و اسدخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند

 یدی هدای اجرا بر کاه  ح م  اندازه و ساخدار دسدگاه قانون برنامه ششم توسعه مبنی *(28) ماده

 کند.ارائه ماهه به م لا شورای اسالمی صورت سه را به

                                                                        
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران:* 

اسد نای مدارس دولدی در طول  به یجرائا یهاکاه  ح م  اندازه و ساخدار م موع دسدگاه (:28بند )الف( ماده )

( در پایان سال %5) درصد ( نسبت به وضع موجود )حداقل پنج%15) درصد پانزده زانیحداقل به ماجرای قانون برنامه  
 یها  حذف واحدهابا اولویت تعاونی یردولدیخدمات و مشارکت با بخ  غ دیخر  یاتیعمل یواحدها یواگذار قیدوم( از طر

از  یبرخ یها و مؤسسات و واگذارانحالل و ادغام سازمان  یسازمان یهاکاه  پست ت یریکاه  سطوح مد رور رضیغ
 .یادار یعالیشورا بیو بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصو هایاریو ده هایبه شهردار اجرایی یهادسدگاه فیوظا

 

 (طتفريغ بند )

در سدال  را موضوع این بند کشور گزارش  یو اسدخدام یادارها  سازمان براساس بررسی

 .استمفاد حکم اي  بند عد  رعايت مبن   کهبه م لا شورای اسالمی ارایه ننموده  1398

 

 

 



 

 قسمت اول( -391)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ی(

کنان کشوری های علمی  قضات  کاربگیر از قبیل هیأتهای حقوقافزای  حقوق گروه

قدانون   *(29) موضدوع مداده   اجرایدی ی هادسدگاهو لشکری و بازنشسدگان آنها شاغل در کلیه 

برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشسدگان آنهدا بده   

قانون مدیریت خددمات کشدوری و حکدم حقدوق      ( 78) نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده

حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان  1398باقی بماند  از ابددای سال بدون تغییر 

یابد. عالوه بر این افدزای   ضدریب ریدالی    ریال افزای  می( 4.000.000) ماهانه چهار میلیون

 یابد.افزای  می( 10%) درصد به میزان تا ده 1397ساالنه مشمول این بند نسبت به سال 

                                                                        
 جمهوری اسالمي ايران هنگيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فر* 

اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان ت میع کلیده  دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه :(29)ماده 
هدا و مؤسسدات و   ها  سدازمان رتخانهگانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزاها به مقامات  رؤسا  مدیران کلیه دسدگاههای اجرائی شامل قوای سهپرداخت

عمدومی  دانشگاهها  شرکدهای دولدی  مؤسسات اندفاعی وابسده به دولت  بانکها و مؤسسات اعدباری دولدی  شرکدهای بیمه دولدی  مؤسسات و نهادهدای  
بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی  م لا شورای  نمایند(  مؤسسات عمومی غیردولدی )در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور اسدفاده می
ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنهدا  شوند و همچنین دسدگاهفقیه اداره میاسالمی  شورای نگهبان قانون اساسی  بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی

وانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی  شرکت ملی مسدلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشده و یا از ق
  نفت ایران  شرکت ملی گاز ایران  شرکت ملی صنایع پدروشیمی ایران  سازمان گسدرش نوسازی صنایع ایران  بانک مرکدزی جمهدوری اسدالمی ایدران    

ازی معادن و صنایع معدنی ایران  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایدران  سازمان بنادر و کشدیرانی جمهوری اسالمی ایران  سازمان توسعه و نوس
به هر  های تابعه آنها  سداد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسده به آنها را فراهم نماید  به نحوی که میزان ناخال  پرداخدیو شرکت

ادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطالعات  نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی یک از افراد فوق مشخ  شود و امکان دسدرسی برای نه
ای ایران از شمول این حکم مسد نی هسدند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقدصادی مدعلق به وزارت اطالعات  وزارت دفداع و پشددیبانی نیروهد   

 خواهد بود. مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی م از
های غیرماهانه و مزایای ناخدال  پرداخددی   ها  کارانه  پرداختهزینهها  کمکها  هزینهالعادهدسدگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق  فوق

ده را از هدر محدل )از جملده    ماهانه اعم از مسدمر و غیرمسدمر  نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی آن( و سایر مزایا به مقامات  رؤسا  مدیران موضوع این مدا 
  درآمدهای اخدصاصی  اعدبارات مدفرقه  اعدبارات کمکهای رفداهی  اعدبدارات   1/6/1366اعدبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 
  3/12/1366قدات بعددی مصدوب    های مسدقیم با اصدالحات و الحا ( قانون مالیات217بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعدبارات موضوع ماده )

و یا اعدبارات خاص ناشی از واگذاری و  22/8/1390( قانون امور گمرکی مصوب 162( تا )160( قانون مالیات بر ارزش افزوده  مواد )39ماده ) (1)تبصره 
درآمدها و موارد مشدابه(  منحصدرای در   سازی  اعدبارات مربو  به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر فروش شرکدها در سازمان خصوصی

بالفاصله  فی  حقوقی منعکا و پا از ثبت در سامانه فوق  پرداخت کنند  به نحوی که میزان هرگونه ناخال  پرداخدی ماهانه به هر یک از افراد مذکور
 در سامانه اطالعاتی هر دسدگاه مشخ  باشد. 

  تفريغ بند )ی(

بنا به پیشدنهاد مشددرک سدازمان برنامده و      28/1/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

نامه اجرایی این بند را تصویب نموده کده  بودجه کشور و سازمان اداری و اسدخدامی کشور آیین

جهت اجرا ابالغ شدده اسدت. الزم بده ذکدر      31/1/1398 مورخ هد56490ت/8203طی شماره 

هددد مددورخ 56569ت/20198 هددایذکور اصددالح و طددی شددمارهنامدده اجرایددی مدداسددت  آیددین

ابالغ شده است. همچنین هیات وزیدران   9/7/1398هد مورخ 56881ت/86075و  24/2/1398

نحدوه افدزای  حقدوق شداغلین را      31/1/1398هد مورخ 56485ت/8724نامه شماره طی تصویب

 تصویب و ابالغ نموده است.

دولدت موظدف   »کل کشور   1398ن بودجه سال مدفرقه پیوست قانو 158مطابق با بند 

است ضریب افزای  حقوق و مزایای مسدمر کارکنان و حقوق بازنشسددگان موضدوع بندد )ی(    

( ریدال از  4.000.000ای تعیین نماید که عالوه بر افزای  چهار میلیون )( را به گونه12تبصره )

 «مند شوندحداقل درصد بند )ج( در این حکم نیز بهره

الدفداوت ریدالی افدزای  حقدوق و     مبلغ مابه» نامه اخیر الذکر تصویب( 7بند ) بامطابق 

نامده  در سدقف   مزایای مسدمر کلیه کارمندان پا از اعمال ضدریب حقدوق موضدوع تصدویب    

  نسبت به چهارمیلیون و چهارصد 1397امدیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال 

 موضدوع ایدن    1398از تبدیل به امدیاز بده مخخدذ ضدریب سدال     ( ریال  پا 4.400.000هزار )

 



 

 قسمت اول( -392)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

تفداوت بندد )ی( تبصدره    »ای با عندوان  نامه  در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانهتصویب

های آتی خواهدد  درج و مشمول افزای  حقوق سال «کل کشور 1398( قانون بودجه سال 12)

العداده  باشد نظیدر فدوق  بنای محاسبه آنها میبود و در محاسبه اقالم پرداخدی که حقوق ثابت م

بدر ایدن   «. العاده ویژه  پاداش پایان خدمت و غیره احدساب خواهد شدد اضافه کار ساعدی  فوق

  در اظ ضریب ریالی موضوع حکم این بندد پا از لحافزای  حقوق مشمولین این بند    اساس

ریال( بدوده باشدد  تحدت     4.400.000صورتیکه افزای  مذکور کمدر از حداقل افزای  حقوق )

 ( در احکام حقوقی درج گردیده است. 12تبصره ) (ی)عنوان تفاوت بند 

ها  افزای  حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بندد بده میدزان ماهانده      در محدوده بررسی

 ( افزای  ضریب ریالی ساالنه نسبت بده 10%( ریال به عالوه تا ده درصد )000 000 4چهار میلیون )

به اسدد ناء مدوارد   31/1/1398هد مورخ 56485ت/8724نامه شماره تصویببا لحاظ مفاد  1397سال 

 مندرج در جدول زیر در دسدگاه اجرایی رعایت گردیده است:

 دستگاه اجراييعنوان  بندیطبقه شماره رديف
 رانیفوالد ا یشرکت مل 230000 1
 رانیا یمواد معدن دیو تول هیته سهامی شرکت 230170 2
 رانیا یمعدن عیمعادن و صنا یسازمان توسعه و نوساز 231500 3
 رانیفراساحل ا عیو صنا یسازیم دمع کشد یشرکت سهام 291350 4

 شرفدهیصندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پ 293210 5
 کوچک عیصنا یگذارهیصندوق ضمانت سرما 295080 6
 جنوب انیبر پارس یانرژ عیشرکت توسعه صنا 295710 7
 انیالمرد و پارس یمعدن یشرکت تالشگران صنعد 295720 8
 زرشوران یطال یمعدن عیصنا شرکت گسدرش معادن و 295730 9

 

هیدات   نامده تصدویب بی  از میزان مقرر در در جدول فوق  مندرج  های اجرایی دسدگاه

مفاد مبن  عد  رعايت  ارد مذکور مو که اند حقوق و مزایای کارکنان خود را افزای  داده  وزیران

 حکم اي  بند است.

 *(2ها  حداقل افزای  حقوق مشمولین موضوع حکم این بند طبق بندد )  در محدوده بررسی

نامده شدماره   تصدویب  **(1و مداده )  31/1/1398هدد مدورخ   56485ت/8724شدماره  نامده   تصویب

چهدار میلیدون و چهارصدد    نسبت بده سدال قبدل  بده مبلدغ       31/1/1398هد مورخ 56490ت/8203

 ( ریال بوده است.4.400.000)

وابسدده بده    یبازنشسددگ  یهدا صندوق ریساحقوق بازنشسدگان  وظیفه بگیران و مشدرکان 

داشدده    افدزای   (18%ه دده درصدد )   میدزان  1397نسبت به سدال   1398در سال  ییدسدگاه اجرا

 است.  

( قانون 78تطبیق موضوع ماده ) ها  موردی حاکی از تغییر در تفاوتدر محدوده بررسی

 مدیریت خدمات کشوری  مشاهده نگردیده است.

                                                                        
 هیات وزيران: 31/1/1398هـ مورخ 56485ت/8724نامه شماره تصويب

 –ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری  کارمندان مشمول قانون نظدام هماهند  پرداخدت کارکندان دولدت       :(2) * بند
ت به میزان دو هزار و یکصد و بیس 1398های سیاسی وزارت امور خارجه( برای سال  )ازجمله کارمندان وزارت اطالعات و شاغلین پست – 1370مصوب 

( ریدال کمددر نخواهدد بدود.     4.400.000از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هدزار )  1397شود. حداقل افزای  حقوق نسبت به سال  (ریال تعیین می2.120)
 کل کشور: 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 12نامه اجرايي بند )ی( تبصره )آيین

و مشدرکان صندوق بازنشسدگی کشوری و سازمان تأمین اجدماعی نیروهای مسلح و سایر  بگیرانحداقل حقوق بازنشسدگان  وظیفه :(1)ماده ** 
( ریال و حداک ر حقوق آندان هفدت برابدر    15.785.000های اجرایی به میزان پانزده میلیون و هفدصد و هشداد و پنج هزار )های وابسده به دسدگاهصندوق

 شود. حداقل حقوق بازنشسدگی تعیین می



 

 قسمت اول( -393)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ک( 

الزحمده   الددریا  حقباشند مانند حقهایی که مشابه حقوق و دسدمزد میکلیه پرداخت

ناپدذیر محسدوب   بنظارت و پاداش شوراهای حل اخددالف  هزینده اجدندا   شرکدی  ساعدی  حق

 اهانه پرداخت شود.صورت مشود و باید بهمی

 تفريغ بند )ک( 

های اجرایی دسدگاهدر سایر   به اسد ناء موارد مندرج در جدول زیرها  بررسیدر محدوه 

  یسداعد   یالزحمده  شدرکد  حدق  ا یالدددر مانندد حدق    مشابه حقدوق و دسددمزد  ی هاپرداخت

صدورت  و بده  شدده محسدوب   ریناپدذ اجدناب نهیحل اخدالف  هز ینظارت و پاداش شوراهاحق

 شده است: ماهانه پرداخت 

 رديف
 دستگاه اجرايي

 استان /
 شماره

 بندیطبقه
 پرداختنوع  عنوان دستگاه اجرايي

1 

 های اجرایی دسدگاه
 مسدقر در مرکز

 الزحمهحق شناسی و اکدشافات معدنی کشورسازمان زمین 146500
 الزحمهحق پژوهشکده علوم زمین 146502 2
 حق مشاوره ان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادنی ایرانسازم 231500 3
 الددریاالزحمه  ساعدی و حقحق های معدنیگذاری فعالیتشرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه 294190 4
 حق مشاوره شرکت تالشگران صنعدی معدنی المرد و پارسیان 295720 5
 ددریاالحق اداره کل آموزش و پرورش  127551 مرکزی 6
7 

 گیالن
 حق نظارت اداره کل ثبت اسناد و امالک  108552

 الددریاحق اداره کل آموزش و پرورش  127552 8
 ساعدی اداره کل آموزش و پرورش  127553 مازندران 9
 الزحمهحقو  ریاالددحق اداره کل آموزش و پرورش  127556 کرمانشاه 10
 الزحمهحقو  ریاالددحق و پرورش اداره کل آموزش  127557 خوزسدان 11
12 

 فارس

 الزحمهحق اداره کل امور مالیاتی  110158
 الددریاحق اداره کل آموزش و پرورش  127558 13
 الزحمه حق اداره کل ورزش و جوانان  128558 14
 الددریاحق اداره کل آموزش و پرورش  127560 رضویخراسان 15
 الددریاحق ه کل آموزش و پرورش ادار 127561 اصفهان 16
 الددریاحق اداره کل آموزش و پرورش  127562 هرمزگان 17
18 

 سیسدان و بلوچسدان

 الددریاحق اداره کل آموزش و پرورش  127563
 الزحمه حق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  139063 19
 الزحمه  حق زیست اداره کل حفاظت محیو 140063 20
 الزحمه حق اداره کل امور عشایری  149063 21
 الزحمه حق ادارات کل جهاد کشاورزی  151063 22
 الزحمه حق اداره کل شیالت  151263 23
 الزحمه حق )زابل( اداره کل شیالت سیسدان 1/151263 24
 حق الزحمه اداره کل آموزش و پرورش  127564 کردسدان 25
 الددریاحق داره کل آموزش و پرورش ا 127565 همدان 26
 الددریاحق اداره کل آموزش و پرورش  127566 لرسدان 27



 

 قسمت اول( -394)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 دستگاه اجرايي

 استان /
 شماره

 بندیطبقه
 پرداختنوع  عنوان دستگاه اجرايي

28 

 چهارمحال و بخدیاری

 الددریاالزحمه و حقحق ریزی سازمان مدیریت و برنامه 102569
 الزحمه حق اسدانداری  105069 29
 الددریاحق اداره کل آموزش و پرورش  127569 30
 الزحمه حق اداره کل ورزش و جوانان  128569 31
 الزحمه حق اداره کل جهاد کشاورزی  151069 32
 الزحمه حق اداره کل راه و شهرسازی  153069 33
 الزحمهحق شرکت آب و فاضالب روسدایی  291740 34
 الزحمه حق ای  شرکت آب منطقه 295000 35
 الددریاحق پرورش  و اره کل آموزشاد 127570 کهگیلویه و بویراحمد 36
37 

 یزد
 الزحمهحق اداره کل امور مالیاتی  110172

 الددریاحق پرورش  و اداره کل آموزش 127572 38
42 

 تهران

 اخدالفالزحمه و پاداش شوراهای حلحق اداره کل امور مالیاتی شهر  110174
 الزحمه حق  اسالمیاداره کل حوزه هنری سازمان تبلیغات  115674 39
 الزحمهحق اسدان تهران اداره کل نوسازی  توسعه و ت هیز مدارس 127674 43
 الددریاحق اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 1/127574 40
 الددریاحق هااداره کل آموزش و پرورش شهرسدان 2/127574 41
44 

 قم
 الددریاحق ایاداره کل فنی و حرفه 112676

 الددریاحق اداره کل آموزش و پرورش  127576 45
 الددریاحق اداره کل آموزش و پرورش  127577 قزوین 46
 الددریاحق اداره کل آموزش و پرورش  127578 گلسدان 47
 الزحمهحق و الددریاحق ه کل آموزش و پرورش ادار 127580 جنوبیخراسان 48
 الزحمهالددریا و حقحق پرورش اداره کل آموزش و  127581 البرز 49

 

صورت ماهانه به به های موضوع این بند  پرداختمندرج در جدول فوق هایدر دسدگاه

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.نفع صورت نگرفده که افراد ذی

 

 

 

 

 

 



 

 قسمت اول( -395)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (13تبصره )

 بند )الف(

 (1جزء )

واد بده قدانون تنظدیم بخشدی از     قانون الحداق برخدی مد    * (28در اجرای بند )م( ماده )

ریال از محل مندابع  ( 7.000.000.000.000  معادل هفت هزار میلیارد )(2مقررات مالی دولت )

بدا اصدالحات و    27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مدالی دولدت مصدوب    ( 10ماده )

کشور مصدوب   قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران( 12الحاقات بعدی و از محل منابع ماده )

برای خرید و تأمین حداقل سه فروند بالگرد و ت هیدزات امدداد هدوایی نوسدازی       31/2/1387

های امداد و ن ات و انبارهدای اضدطراری  خودروهدای امدداد و     بازسازی  خرید و احداث پایگاه

ن ات و سایر تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهدوری اسدالمی ایدران    

                                                                        
 (: 2لحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )* قانون ا

آگاهی  پیشگیری  امدادرسدانی  بازسدازی و نوسدازی    منظور پی شود بهبه دولت اجازه داده می (:28بند )م( ماده )

و غبدار  پیشدروی   سوزی  گرد دیده از حوادث غیرمدرقبه از جمله سیل  زلزله  سرمازدگی  تگر   طوفان  آت مناطق آسیب
وح  و مدیریت خشکسالی   گیر انسانی و دامی و حیاتهای همههای فراگیر محصوالت کشاورزی و بیماریآب دریا  آفت

( و اعدبدارات  3%درصدد ) را به سه  1380( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 10گردان موضوع ماده )تنخواه
( افزای  دهدد. اعدبدارات   2%را به دو درصد ) 1387ازمان مدیریت بحران کشور مصوب ( قانون تشکیل س12موضوع ماده )

روز( و تصدویب هیدأت وزیدران    ریزی کشور )ظرف مدت ده مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه
ی کده در قدوانین بودجده سدنواتی تعیدین      بخشی از اعدبارات مذکور به ترتیب و میزان 1395قابل هزینه است. از ابددای سال 

 احمدر و وزارت بهداشدت  درمدان و آمدوزش    ای بده جمعیدت هدالل   های سرمایهای و تملک داراییصورت هزینهشود بهمی
 یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.  می پزشکی اخدصاص

 

منظور پیشدگیری و آمدادگی و مقابلده بدا حدوادث       و اصالحات بعدی آن به 8/2/1367ب مصو

گیرد تا مطابق ها در اخدیار جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران قرار میسوانح و بحران

اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هالل احمر جمهوری 

های برنامده و  ماهه به کمیسیونفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سهاسالمی ایران مکل

بودجه و محاسبات  بهداشت و درمان  امور داخلی کشور و شدوراها و عمدران م لدا شدورای     

 اسالمی ارائه کنند. 



 

 قسمت اول( -396)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (13تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

 (1تفريغ جزء )

 ی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقدررات ( قانون الحاق برخ28بند )م( ماده ) در اجرای

  سدهم جمعیدت   30/2/1398( و در راسدای اجرای مفاد حکم این جزء  در تاری 2مالی دولت )

( ریدال  7.000.000.000.000احمر جمهوری اسالمی ایران به مبلغ هفت هزار میلیارد ) هالل

( قدانون  12ت و مداده ) بخشدی از مقدررات مدالی دولد     ( قانون تنظدیم 10از محل منابع ماده )

تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور )به نسبت مساوی(  توسدو سدازمان برنامده و بودجده     

( 4.500.000.000.000کشور ابالغ اعدبار شده  لیکن صرفای مبلغ چهار هزار و پانصد میلیدارد ) 

مبین    کده  ریال از اعدبار مذکور تخصی  یافده و در اخدیار دسدگاه اجرایی مذکور قرار گرفده

  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.

یافده به دسدگاه اجرایی مذکور  به شرح جدول شماره مربو  به مبالغ اخدصاص عملکرد

   ( است:1)

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )
 مبلغ  يافته از محلمبلغ اختصاص

 به  افتهياختصاص
 هالل احمرجمعیت 

 مبلغ
 شدهمصرف

 مبلغ 
 يافتهالانتق

 به سال بعد* 
 اعتبار موضوع

 ( قانون تنظیم10ماده )
  ( قانون12اعتبار موضوع ماده )

 جمع تشکیل سازمان مديريت بحران

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
3.500.000 3.500.000 7.000.000 4.500.000 1 408 425 3.091.575 

را کده در سدال    یافدید از اعدبار در الی( ر3.091.575.000.000) ونیلینصد و هفداد و پنج مو پا اردیلیم کیهالل احمر مبلغ سه هزار و نود و  *
 .بعد مندقل نموده است یبه سال مال  24/1/1399کرونا مورخ  تیریمد یجلسه سداد مل نیمصوبات پانزدهم یرا در اجرا دهیبه مصرف نرس 1398

( 2)  بده شدرح جددول شدماره     یافده از محل مواد قانونی مذکورعملکرد مبالغ اخدصاص

 است:

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان 

 برنامه / طرح
 حوالجات تخصیص اعتبار

 دريافتي از 
 محل اعتبارات

 يافتهتخصیص

 اعتبار 
 شدهمصرف

 مانده 

 انتقالي به 
 سال بعد

1901002000 
دیدگان حدوادث  آسیب برنامه ارائه خدمات امداد و ن ات به

 0 508.296 508.296 0 508.296 508.296 و سوانح

 601.876 889.828 1.491.704 0 1.491.704 1.491.704 دیدگانبرنامه ارائه خدمات حمایدی و درمانی به آسیب 1901003000
 601.876 1.398.124 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 ایجمع اعتبار هزينه

1901002004 
خرید  احداث  نوسازی  بازسازی و تأمین ت هیزات شدبکه  

 امداد و ن ات
5.000.000 2.500.000 7.400 2.492.600 3.024 2.489.576 

 2.489.576 3.024 2.492.600 7.400 2.500.000 5.000.000 ایهای سرمايهجمع اعتبار تملک دارايي

 3.091.452 1.401.148 4.492.600 7.400 4.500.000 7.000.000 جمع کل

 

را بابدت   1398شدده در سدال   مصرفاحمر جمهوری اسالمی ایران اعدبار جمعیت هالل

و شدارژ   نیمأتد  و بالگردها ینگهدار نهیهزی  امداد یآالت تخصصنیو ماش زاتیت ه نیمأت

هزینده  ی امدداد  اقدالم  ریو سدا  ییخواب و پوشاک  مواد غذا لیوسا لیاز قب یامداد یانبارها

 .استنموده 

( ریدال از اعدبدار   7.400.000.000دسدگاه مذکور مبلغ هفت میلیارد و چهارصد میلیون )

احمر اسدان اردبیل حواله نموده که عملکرد مدالی آن بده شدرح     دریافدی را به اداره کل هالل

 باشد:( می3جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(   (3جدول شماره )

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان 

 مه / طرحبرنا
 تخصیص اعتبار

 دريافتي از 
 محل اعتبارات  

 يافتهتخصیص

 اعتبار 
 شدهمصرف

 مانده انتقالي 
 * به سال بعد

1901002004 
 خرید  احداث  نوسازی  بازسازی و 
 تأمین ت هیزات شبکه امداد و ن ات

7.400 7.400 7.400 7.277 123 

 بعد مندقل نموده است. یبه سال مال  24/1/1399کرونا مورخ  تیریمد یجلسه سداد مل نیمصوبات پانزدهم یدر اجرا* 



 

 قسمت اول( -397)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

و  یبازسداز  بابدت را  1398شده سدال  اداره کل هالل احمر اسدان اردبیل اعدبار مصرف

 نموده است. هزینه ریشهرسدان ن یم دمع امداد راتیتعم

 بدا  مطدابق گرفده از محل اعدبارات موضوع ایدن بندد    شایان ذکر است  مصارف صورت

 بوده است. جمهوری اسالمی ایران هالل احمراساسنامه جمعیت 

در مقداطع  سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت یادشده  گزارش اجرای این جدزء را  

شدوراها و  »و « بهداشت و درمان»  «برنامه و بودجه و محاسبات»های به کمیسیونماهه سه

 اند.ایه نمودهار م لا شورای اسالمی« عمران»و« امور داخلی کشور



 

 قسمت اول( -398)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهدوری اسدالمی    *(17ماده )( 1در اجرای بند ) 

های به جز درآمد حاصل از تعویض سند 160157از درآمد ردیف ( 42%درصد ) ایران چهل و دو

قدانون جدامع حددنگار     **(15و مداده )  140141برگی( موضدوع ردیدف درآمددی    مالکیت )تک

به عنوان درآمد اخدصاصی جمعیدت هدالل احمدر ذیدل      12/11/1393اداسدر( کشور مصوب )ک

 شود.منظور می 131000ردیف 

                                                                        
 اسالمي ايران: احمر جمهوری * قانون اساسنامه جمعیت هالل

 منابع مالی جمعیت عالوه بر آنچه که قانون در گذشده مشخ  نموده است عبارتست از: (:17ماده )

 ال بت اسناد رسمی.و دو درصد از درآمد حاصل از حقد چهل 1

 ** قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور:

در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا های حدنگار را سازمان مکلف است در صورت تقاضا  نقشه(: 15ماده )

 ربو ارایه کند.های اجرایی ذیمقام وی یا دسدگاهقائم

 (2تفريغ جزء )

احمر جمهوری اسالمی ایدران  ( قانون اساسنامه جمعیت هالل 17( ماده )1عملکرد بند )

 ( است:1به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )
 وصولي رديف

 160157درآمدی 

 (15درآمد ماده )

 قانون جامع حدنگار

 درآمد

 احتسابقابل

 احتساب برای جمعیتدرآمد اختصاصي قابل

 % درآمد قابل احتساب( 42هالل احمر )

 درآمد اختصاصي منظورشده

 احمربرای جمعیت هالل

(1) (2) (2 )– (1( = )3) (4) (5) 

7.644.594 * * * 3.019.800 

 .باشدیقابل احصاء نم  (4( و )3) یهامبالغ مندرج در سدونو به تبع آن   قانون جامع حدنگار (15درآمد ماده ) *

 

ردیدف   کل کشور  1398( قانون بودجه سال 5الزم به ذکر است  مطابق جدول شماره )

 بیندی پدی   قدانون جدامع حددنگار    یحاصل از اجرا هایدرآمدجهت وصول  160157درآمدی 

طور جداگانه جهدت وصدول   به 140141ردیف درآمدی   از سویی دیگر در جدول مزبور گردیده

بینی گردیده  لذا درآمدد ردیدف   پی  برگی(های مالکیت )تکدرآمدهای حاصل از تعویض سند

 نبوده و در جدول منظور نشده است. 160157جزیی از ردیف درآمدی  140141

جرای قانون جامع حدنگار )کاداسددر( کشدور  از جملده    درآمدهای مرتبو با اکه ازآن ایی

ت میع و وصدول   160157مدی ( ذیل قانون مذکور  در قالب ردیف درآ15درآمد موضوع ماده )

بینی مفاد حکم ایدن بندد طدی    رغم پی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز علی گرددمی

 موضدوع    به مبلدغ وصدولی درآمدد    قوانین بودجه سنوات اخیر  جهت نگهداری اطالعات مربو



 

 قسمت اول( -399)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ماده اخیرالذکر قابل احصاء نبوده و بده تبدع   درآمد موردنظر  اقدامی ننموده  لذا  ( قانون15ماده )

نیز میسر نبدوده   « هالل احمر تیجمع برای احدسابقابل یاخدصاصدرآمد »آن امکان محاسبه 

 باشد.پذیر نمیامکاناظهارنظر در خصوص رعایت میزان مقرر در این بند   بنابراین

احمر جمهوری اسدالمی  درآمد اخدصاصی مربو  به جمعیت هالل  عملکرد مالی ردیف 

 ( است:2ایران  به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان درآمد

 وصولي طبق 

 لیست خزانه

 وصولي طبق 

 تفريغ

 درصد

 تحقق 

 93 3.019.800 3.019.800 000 250 3 درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار 160157

 



 

 قسمت اول( -400)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

( 10ریال از محل مندابع مداده )  ( 2.500.000.000.000معادل دو هزار و پانصد میلیارد )

قانون تشدکیل سدازمان مددیریت    ( 12قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده )

کدرد الزامدات منددرج در    ور به وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی برای هزینهبحران کش

( 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقدررات مدالی دولدت )   ( 28بند )م( ماده )

 یابد.اخدصاص می

 تفريغ بند )ب( 

خدی مدواد بده    ( قانون الحداق بر 28بند )م( ماده )در راسدای اجرای این بند و به اسدناد 

و  مبلدغ دو هدزار     سازمان برنامه و بودجه کشور(2) ت مالی دولتاقانون تنظیم بخشی از مقرر

هدای  ای و تملدک دارایدی  ( ریال در قالب اعدبارات هزینده 2.500.000.000.000میلیارد ) پانصد

( 12)( قانون تنظیم بخشی از مقدررات مدالی دولدت و مداده     10ماده ) ای از محل منابعسرمایه

 یدرمدان و آمدوزش پزشدک     به وزارت بهداشدت   قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

 .وده استنماعدبار  ابالغ

( 1یافده از محل مواد قانونی صدرالذکر به شرح جددول شدماره )  اخدصاص عملکرد مبالغ

 است:  

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 1جدول شماره )

 يافتهمبلغ اختصاص

 ( قانون تنظیم10ه )ماد از محل 

 (12يافته از محل ماده )مبلغ اختصاص

 سازمان مديريت بحران کشور قانون تشکیل 
 جمع کل

 ایهزينه

 تملک 

 هایدارايي

 ایسرمايه

 ایهزينه جمع

 تملک

 های دارايي 

 ایسرمايه

 ایهزينه جمع

 تملک 

 های دارايي

 ایسرمايه

 جمع

300.000 950.000 1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 300.000 2.200.000 2.500.000 

 

 یانسدان  رید گهمده  یهدا یمدار یب»بابدت الزامدات    ایهزینده  اعدبدار الزم به ذکر است  

ای مدوردنظر  های سدرمایه تملک داراییو اعدبارات « جهت مقابله با کرونا( یضرور یهانهی)هز

کده  « یو درمدان  یمراکز بهداشدد  یسازو مقاوم یو بازساز یآمبوالنا امدادرسان نیمأت»بابت 



 

 قسمت اول( -401)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مدالی  28بند )م( ماده )جزء الزامات 

 است. یافده خدصاصا باشد می( 2دولت )

ماده  منابع ( ریال از محل900.000.000.000  صرفای مبلغ نهصد میلیارد )1398در سال 

بده وزارتخانده صددرالذکر تخصدی  یافدده و       قررات مالی دولت( قانون تنظیم بخشی از م10)

مبلغدی   تشکیل سازمان مدیریت بحدران کشدور   ( قانون12ماده )پرداخت شده و از محل منابع 

 ( است:2یافده به شرح جدول شماره )عملکرد مالی مبالغ اخدصاصتخصی  نیافده است. 

 ریال(میلیون )مبالغ به     (2)جدول شماره 

 محل 

 تباراع
 نوع اعتبار

 شماره

 بندیطبقه
 دريافتي تخصیص اعتبار عنوان طرح

 مانده نقل 

 به سال بعد

 ( 10ماده )
 قانون تنظیم ...

 300.000 300.000 300.000 300.000 یرنامه ارائه خدمات درمانب 1602001000 ایهزینه

 ایهای سرمایهتملک دارایی

1602001391 
 یآمبوالنا امدادرسان نیامت
  یسازو مقاوم یو بازساز 

 یو درمان یمراکز بهداشد

9.500.000 600.000 600.000 600.000 

 (12ماده )
 قانون تشکیل ... 

 0 0 0 1.250.000 ایهای سرمایهتملک دارایی

 

نظر مصرف نشدده و در اجدرای مصدوبات    شایان ذکر است  اعدبار دریافدی در سال مورد

و  مالی بعد اندقال یافدده  سال  به 24/1/1399یریت کرونا مورخ پانزدهمین جلسه سداد ملی مد

 است. سراسر کشور ابالغ اعدبار شده یعلوم پزشک یهابه دانشگاه 1399سال  یط

ات موضوع این بند تخصدی   ( از اعدبار36%درصد ) اینکه صرفای سی و ش با توجه به 

مصدرف   ربدو اجرایدی ذی  یافدده توسدو دسددگاه   اعدبدار تخصدی    1398در سال و  داده شده

 اهداف مدنظر مقن  در اي  بند، محقق نشده است.لذا   نگردیده



 

 قسمت اول( -402)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

قانون برنامه ششم توسدعه  مبلدغ پدانزده هدزار      *(32( بند )ب( ماده )1در اجرای جزء )

ریال جهدت پرداخدت سدهم دولدت و تقویدت صدندوق بیمده        ( 15.000.000.000.000میلیارد )

قانون تنظیم بخشی از مقدررات مدالی دولدت و    ( 10محل منابع ماده )محصوالت کشاورزی از 

یابدد؛ مبلدغ مدذکور صدد     قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اخدصاص می( 12ماده )

 یابد.تخصی  می( 100%درصد )

                                                                        
 * قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران: 

 عمل آورد: دولت مکلف است اقدامات ذیل را به (:32بند )ب( ماده )

گذاران محصوالت کشداورزی و صدندوق بیمده کشداورزی در     اد ردیف مسدقل پرداخت خسارت به بیمهای  (:1جزء )

 یافده در طول اجرای قانون برنامه. ( تخصی 100%بینی اعدبار به صورت صد درصد )لوایح بودجه ساالنه و پی 
 

 تفريغ بند )ج( 

میلیددارد  هددزار پددانزدهمبلددغ  4/2/1398 سددازمان برنامدده و بودجدده کشددور در تدداری  

( 10ای از محددل منددابع مدداده ) ( ریددال در قالددب اعدبددارات هزیندده  15.000.000.000.000)

تشددکیل سددازمان   قددانون( 12قددانون تنظددیم بخشددی از مقددررات مددالی دولددت و مدداده )    

نسددبت مسدداوی( بددرای صددندوق بیمدده محصددوالت کشدداورزی  مدددیریت بحددران کشددور )بدده

 تعیین و ابالغ نموده است.

زی نسبت به مبادلده موافقدنامده بدا سدازمان برنامده و      صندوق بیمه محصوالت کشاور

 ( است:1بودجه کشور اقدام نموده که عملکرد اعدبارات مذکور به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(  (1جدول شماره )

 يافتهمبلغ اختصاص يافته از محل منابعمبلغ اختصاص

 تقويت و  دولت جهت سهم 

 کشاورزی بیمه صندوق 

 بلغ پرداختي جهتم

 دولت و تقويت سهم 

 کشاورزی بیمه صندوق 
 (10ماده )

 قانون تنظیم

 ( قانون تشکیل 12ماده )

 سازمان بحران مديريت کشور
 جمع

7.500.000 7.500.000 15.000.000 11.250.000 11.250.000 
 

  

ریدال از  ( 7.500.000.000.000الزم به ذکر است  مبلغ هفت هدزار و پانصدد میلیدارد )   

اعدبارات پرداخدی موضوع این بند  به صورت اسناد خزانه اسالمی از محل اوراق موضدوع بندد   

 کدل کشدور  بابدت تأدیده بخشدی از      1398قدانون بودجده سدال    ( ماده واحدده  5)هد( تبصره )

ر های قبل صندوق بیمه محصوالت کشاورزی بده باندک کشداورزی  در اخدیدا    های سالبدهی

تواندد اسدناد خزانده    براساس حکم بند اخیرالدذکر  دولدت مدی   گرفده است.  صندوق مذکور قرار



 

 قسمت اول( -403)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

سدال صدادر و بده طلبکداران بابدت بیمده       اسالمی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تدا سده  

از آن ایی که تعداد کشاورزان طلبکار از صندوق معنون زیداد   محصوالت کشاورزی واگذار کند.

یافده به طلبکاران صندوق مدذکور  مکان واگذاری اوراق تخصی باشند  عمالی او با مبلغ ریز می

باشد  صندوق بیمه محصوالت کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و میسر نمی

بده جدای کشداورزان     الدذکر  ( تبصدره فدوق  )هوزارت امور اقدصادی و دارایی  مغایر با مفاد بند 

نفدع اوراق معرفدی و اوراق را بده باندک مدذکور      ن ذیدیده  بانک کشاورزی را به عنواخسارت

مبلغ سده هدزار و هفدصدد و پن داه میلیدارد      یافده به واگذار نموده است. مابقی اعدبار اخدصاص

 صورت نقد در اخدیار صندوق مزبور قرار گرفده است.( ریال  به3.750.000.000.000)

توسدو  ت موضدوع ایدن بندد    اعدبدارا ( 100%صد درصد )با توجه به مراتب فوق  معادل 

  مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.که  یافدهنسازمان برنامه و بودجه کشور تخصی  

  ( است:2به شرح جدول شماره )  عملکرد مالی اعدبارات موضوع این بند

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرايي

 تخصیص عتبارا محل اعتبار

 دريافتي از 
 محل اعتبارات 

 يافتهتخصیص

 اعتبار
 شدهمصرف 

200505 
 صندوق بیمه 

 محصوالت کشاورزی
 7.500.000 ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت10ماده )

11.250.000 11.250.000 11.250.000 
 7.500.000 ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور12ماده )

 



 

 قسمت اول( -404)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

( قدانون  10( ریال از محل منابع مداده ) 1.000.000.000.000معادل یک هزار میلیارد )

( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشدور  12تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده )

های مشددرک بدین انسدان و    های واگیر دامی و بیماریبرای پیشگیری و مهار )کندرل( بیماری

های دامی در اخدیار سازمان دامپزشکی ها و بهداشت فرآوردهکوبی )واکسیناسیون( دامهدام  مای

 گیرد.کشور قرار می

 تفريغ بند )د(

( ریدال در  1.000.000.000.000هزار میلیدارد )  سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یک

 مقدررات مدالی دولدت و    ( قانون تنظیم بخشدی از  10ای از محل منابع ماده )قالب اعدبار هزینه

ر راسددای اجدرای   د  ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور )به نسبت مساوی(12ماده )

 یادشدده سدازمان   است. برای سازمان دامپزشکی کشور تعیین و ابالغ نموده مفاد حکم این بند

  زبدور ( اعدبدار م 30%معادل سدی درصدد)  ( ریال 300.000.000.000صرفای مبلغ سیصد میلیارد )

( قانون تنظیم بخشی 10( ریال از محل منابع ماده )200.000.000.000شامل دویست میلیارد )

( قدانون  12( ریدال از محدل مداده )   100.000.000.000از مقررات مالی دولت و یکصد میلیارد )

مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند کده  تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را تخصی  داده 

 است.

یافده از محدل اعدبدارات موضدوع ایدن بندد بده شدرح جددول         لکرد منابع اخدصاصعم

 ( است:1شماره )

 )مبالغ به میلیون ريال(  (1جدول شماره )

 از محل منابع ماده مبلغ پرداختي يافته از محل منابع مادهمبلغ تخصیص از محل منابع ماده اعتبار توزيع شده

 ( قانون 10)

 تنظیم بخشي

 ز مقرراتا

 مالي دولت 

 ( قانون12)

 مديريت بحران  

 کشور تشکیل

 سازمان 

 جمع

 ( قانون 10)

 تنظیم بخشي

 ز مقرراتا

 مالي دولت 

 ( قانون12)

 مديريت بحران  

 کشور تشکیل

 سازمان 

 جمع

 ( قانون 10)

 تنظیم بخشي

 ز مقرراتا

 مالي دولت 

 ( قانون12)

 مديريت بحران  

 کشور تشکیل

 سازمان 

 جمع

500.000 500.000 1.000.000 200.000 100.000 300.000 200.000 100.000 300.000 

 

بررسدی  کنددرل و   »مدبادلده در قالدب برنامده     اعدبارات موضوع این بند طی موافقدنامه



 

 قسمت اول( -405)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

عملیدات  »هدای  بدرای فعالیدت  « ای دام  طیدور و آبزیدان  های فراگیر و قرنطینده پای  بیماری

پرداخت خسارت بده صداحبان طیدور و دام و    »  «ایرنطینهسازی بهداشدی و قشناسایی  معدوم

بده  « هدا کدوبی )واکسیناسدیون( دام  مایه»و « های معدومی ناشی از عملیات حذف کانوننهاده

 ابالغ شده است.   سازمان دامپزشکی کشور

 ( است:2به شرح جدول شماره )  عملکرد مالی اعدبارات مذکور

 ن ریال()مبالغ به میلیو    (2جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان 
 دستگاه اجرايي

 حوالجات تخصیص اعتبار محل اعتبار

دريافتي از محل 
اعتبارات 

 يافتهتخصیص
 هزينه

 مانده نقل 

 به سال بعد

 173.280 21.320 194.600 5.400 200.000 500.000 (10ماده )سازمان دامپزشکی کشور 135500
 7.360 0 7.360 92.640 100.000 500.000 (12ماده )

 180.640 21.320 201.960 98.040 300.000 1.000.000 جمع

       
 

های واگیر دامی سازمان دامپزشکی کشور در راسدای پیشگیری و مهار )کندرل( بیماری

هددا و بهداشددت کددوبی )واکسیناسددیون( دامهددای مشدددرک بددین انسددان و دام  مایددهو بیمدداری

 چهدل میلیارد و  نود و هشتبت پرداخت خسارت و اجرای عملیات  مبلغ های دامی و بافرآورده

( بده واحددهای   3( ریال از اعدبار دریافدی را به شرح جدول شدماره ) 98.040.000.000میلیون )

سازمان موردنظر مبلغ بیست و یک ها  است. در محدوده بررسی نموده اعدبار اسدانی خود ابالغ

 1398( ریال از مبلدغ دریدافدی را در سدال    21.320.000.000ن )میلیارد و سیصد و بیست میلیو

و مهدار و   ونیناسد یواکس یدی اجرا اتید عمل ازینمورد یمواد مصرف دیخرمطابق موافقدنامه بابت 

 نیو همچند  های حدذفی پرداخت خسارت دام  و مشدرک انسان و دام ریواگ یهایماریکندرل ب

در زینده نمدوده و مدابقی اعدبدار دریدافدی را نیدز       ه یسازمعدوم  و  ییاجرا اتیعمل یهانهیهز

به سال مالی بعد   24/1/1399اجرای مصوبات پانزدهمین جلسه سداد ملی مدیریت کرونا مورخ 

 مندقل نموده است. 

( قدانون تنظدیم   10از محل منابع ماده )یافده صای اخدصاعملکرد مالی اعدبارات هزینه

  بده  ( قانون تشکیل سازمان مددیریت بحدران کشدور   12بخشی از مقررات مالی دولت و ماده )

بررسی  کندرل »با عنوان  1306015000ها در قالب برنامه شماره ادارات کل دامپزشکی اسدان

 ( است:3  به شرح جدول شماره )«ای دام  طیور و آبزیانهای واگیر و قرنطینهو پای  بیماری

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 محل 
 اعتبار

 تخصیص اعتبار
 دريافتي از محل 

 اعتبارات تخصیص يافته
 هزينه

 مانده انتقالي
 به سال بعد * 

 1 100 1 100 1 100 1 100 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان مرکزی 135551 1

 15 100 15 100 15 100 15 100 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان گیالن 135552 2

 400 400 400 400 0(  10ماده )

 1 500 1 500 1 500 1 500 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان مازندران 135553 3

 1 000 1 000 1 000 1 000 0(  10ماده )

 27 200 27 200 27 200 27 200 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان آذربای ان شرقی 135554 4

 700 700 700 700 0(  10ماده )

 1 280 1 280 1 280 1 280 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان آذربای ان غربی 135555 5

 700 700 700 700 0(  10ماده )

 1 200 1 200 1 200 1 200 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان کرمانشاه 135556 6

 520 520 520 520 0(  12ماده )مپزشکی اسدان خوزسداناداره دا 135557 7

 7 000 7 000 7 000 7 000 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان فارس 135558 8

 1 200 1 200 1 200 0 1 200(  12ماده )اداره کل دامپزشکی اسدان کرمان 135559 9

 400 400 400 0 400(  12ماده )اداره کل دامپزشکی جنوب اسدان کرمان 135511 10

 1 400 1 400 1 400 1 400 0(  12ماده )رضویاداره دامپزشکی اسدان خراسان 135560 11

 1 900 1 900 1 900 0 1 900(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان اصفهان 135561 12

 500 500 500 500 0(  10ماده )اداره دامپزشکی اسدان هرمزگان 135562 13

 600 600 600 600 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان سیسدان و بلوچسدان 135563 14

 1 000 1 000 1 000 1 000 0(  10ماده )

 430 430 430 430 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان کردسدان 135564 15

 650 650 650 650 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان همدان 135565 16

 300 300 300 300 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان لرسدان 135566 17

 150 150 150 150 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان ایالم 135567 18

 140 140 140 136 4(  12ماده )اداره کل دامپزشکی اسدان زن ان 135568 19



 

 قسمت اول( -406)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 محل 
 اعتبار

 تخصیص اعتبار
 دريافتي از محل 

 اعتبارات تخصیص يافته
 هزينه

 مانده انتقالي
 به سال بعد * 

 1 300 1 300 1 300 0 1 300(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان چهارمحال و بخدیاری 135569 20

 500 500 500 500 0(  12ماده )اداره کل دامپزشکی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 135570 21

 3 800 3 800 3 800 3 800 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان سمنان 135571 22

 320 320 320 320 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان یزد 135572 23

 2 300 2 300 2 300 2 300 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان بوشهر 135573 24

 11 300 11 300 11 300 11 300 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان تهران 135574 25

 2 175 2 175 2 175 0 2 175(  12ماده )اداره کل دامپزشکی اسدان اردبیل 135575 26

 290 290 290 0 290(  12ماده )ان قماداره دامپزشکی اسد 135576 27

 4 100 4 100 4 100 4 100 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان قزوین 135577 28

 1 100 1 100 1 100 1 100 0(  10ماده )

 2 500 2 500 2 500 2 500 0(  12ماده )اداره دامپزشکی اسدان گلسدان 135578 29

 500 500 500 0 500(  12ماده )شمالیان     خراساناداره دامپزشکی اسد 135579 30

 735 735 735 0 735(  12ماده )جنوبیاداره کل دامپزشکی اسدان خراسان 135580 31

 750 750 750 750 0(  12ماده )اداره کل دامپزشکی اسدان البرز 135581 32

 8,504 89,536 98,040 98,040 98,040 جمع 

بعد  ی  به سال مال24/1/1399کرونا مورخ  ی مدیریتجلسه سداد مل نیمصوبات پانزدهم یدر اجراردنظر  قسمدی از اعدبار دریافدی را * برخی از ادارات مو
 اند.مندقل نموده

 

ها  مطابق موافقدنامه مربو  شده توسو ادارات کل دامپزشکی اسدانهای ان امپرداخت

طدرح مبدارزه بدا     یاجرا یجانب یهانهیوم(  هز)سمیدام یهانهاده دیخرجهت مواردی از قبیل 

 یهدا پرداخدت غرامدت بابدت بیمداری      آلوده وریط یسازطرح معدوم یاجرا  یمرغ یآنفوالنزا

بده   یبدوم  ورید پرنددگان و ط  یاز آنفلدوانزا  یناشد  یمعددوم  یهانهادهو سل و بروسلوز   یهار

 اینهیقرنط اتیعملو  واناتیالشه ح یسازجهت معدوم یعفونآهک و مواد ضد دیخر  دامداران

 و)کندرل( رو مهدا  یریشدگ یو پ یدامد  رید واگ یهدا کندرل بیمداری   یو پا یبررس  یو بهداشد

 و ...  انسدان و دام  نیمشدرک بد  یهااز بیماری یریشگیپ یبرا هادام (ونیناسیواکس)کوبیمایه

 صورت گرفده است. 

 



 

 قسمت اول( -407)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( هـبند )

( قدانون  10( ریال از محل منابع مداده ) 2.000.000.000.000معادل دو هزار میلیارد )

( قانون تشکیل سازمان مددیریت بحدران   12تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده )

کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفوالنزای طیور در اخدیار مؤسسه تحقیقات واکسدن  

 .گیردقرار می *سازی رازیو سرم

                                                                        
 درج شده است.« مؤسسه رازی» کل کشور  دسدگاه اجرایی موردنظر  تحت عنوان 1398* در جداول قانون بودجه سال 

 تفريغ بند )هـ( 

( قدانون تنظدیم بخشدی از    10سدای اجرای حکم این بند  از محل منابع مداده ) رادر 

( قانون تشکیل سازمان مددیریت بحدران کشدور مبلدغ دو     12مقررات مالی دولت و منابع ماده )

بدا عندوان    1310004031طدرح شدماره    قالدب   ( ریدال در 2.000.000.000.000هزار میلیارد )

مابین سازمان برنامده و بودجده کشدور و      فی«النزای طیورتولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفو»

 است:مبادله موافقدنامه شده که عملکرد مالی آن به شرح جدول زیر   مؤسسه رازی

 )مبالغ به میلیون ریال(  
 ابتمبالغ پرداختي به مؤسسه رازی ب يافته به مؤسسه رازی بابتمبالغ اختصاص از محل منابع مادهاعتبار ابالغي مبلغ 

 ( قانون10)

 تنظیم بخشي  

 از مقررات 

 مالي دولت

 ( قانون12)

 تشکیل سازمان  

 مديريت بحران کشور

 جمع

 تولید واکسن 

 آنفوالنزای 

 طیور 

 ارتقای

 کیفیت واکسن 

 آنفوالنزای طیور  

 جمع 

 تولید واکسن 

 آنفوالنزای

 طیور 

 ارتقای 

 کیفیت واکسن 

 آنفوالنزای طیور

 جمع 

1 000 000 1 000 000 2,000,000 1 000 000 0 1,000,000 1 000 000 0 1,000,000 
 

از یافدده  صرفای اقدام به تخصی  کامل اعدبار اخدصاصسازمان برنامه و بودجه کشور 

میلیدارد   یدک هدزار  مبلدغ  به  ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت10محل منابع ماده )

 و علددت عدددم تخصددی  اعدبددار نمددوده شدددهیدداد مؤسسددهبدده  ( ریددال1.000.000.000.000)

عددم  را ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحدران کشدور   12منابع ماده ) یافده از محلاخدصاص

   اعالم نموده است. تحقق کامل منابع دولت

( ریدال از تخصدی    400.000.000.000الزم به ذکر است  مبلغ چهارصدد میلیدارد )  

( ریدال بده   600.000.000.000به مبلدغ ششصدد میلیدارد )    مذکور به صورت وجوه نقد و مابقی



 

 قسمت اول( -408)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 1398( ماده واحده قانون بودجده سدال   5صورت اسناد خزانه اسالمی موضوع بند )هد( تبصره )

 است. کل کشور در اخدیار مؤسسه رازی قرار گرفده

نظر مصرف نشدده و بده سدال مدالی بعدد      شایان ذکر است  اعدبار دریافدی در سال مورد

 گذار محقق نشده است.اهداف  انونلذا افده  اندقال ی



 

 قسمت اول( -409)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )و

قانون الحاق برخی مواد به قدانون تنظدیم    *(28منظور نظارت بر اجرای بند )م( ماده )به

( 10کنندده از مندابع مداده )   های اجرایی اسددفاده کلیه دسدگاه( 2بخشی از مقررات مالی دولت )

قانون تشدکیل سدازمان مددیریت    ( 12نابع ماده )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و م

ماهه بده سدازمان مددیریت بحدران     صورت سهبحران کشور موظفند گزارش عملکرد خود را به

 کشور ارائه کنند.

 

                                                                        
 (: 2* قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )

 (:28ماده )
دیده از حوادث آگاهی  پیشگیری  امدادرسانی  بازسازی و نوسازی مناطق آسیبمنظور پی شود بهبه دولت اجازه داده میبند )م(:  

هدای فراگیدر محصدوالت    سوزی  گرد و غبدار  پیشدروی آب دریدا  آفدت    سرمازدگی  تگر   طوفان  آت  غیرمدرقبه از جمله سیل  زلزله 
( قدانون تنظدیم   10گدردان موضدوع مداده )   وح  و مدیریت خشکسالی  تنخدواه  گیر انسانی و دامی و حیاتهای همهکشاورزی و بیماری

( قانون تشکیل سدازمان مددیریت بحدران    12اعدبارات موضوع ماده )( و 3%درصد )را به سه  1380بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
ریدزی  ( افزای  دهد. اعدبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مددیریت و برنامده  2%را به دو درصد ) 1387کشور مصوب 

خشی از اعدبارات مذکور به ترتیدب و میزاندی   ب 1395روز( و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابددای سال کشور )ظرف مدت ده 
احمدر و وزارت بهداشدت    ای به جمعیت هدالل های سرمایهای و تملک داراییشود به صورت هزینهکه در قوانین بودجه سنواتی تعیین می

 .  یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گرددمی پزشکی اخدصاص درمان و آموزش

 (تفريغ بند )و

هدای  دسددگاه  (  سایر1  به اسد ناء موارد مندرج در جدول شماره )هابررسی در محدوده

ماهه به سازمان مددیریت بحدران   صورت سهعملکرد خود را بهش گزار موضوع این بند  اجرایی

سازمان مدذکور  بده اداره کدل مددیریت بحدران       4/3/1398کشور و یا مطابق بخشنامه مورخ 

اند. الزم به ذکر است  سازمان مددیریت بحدران کشدور در    ربو ارائه نمودهاسدانداری اسدان ذی

هدای سراسدر   ابالغ بخشنامه یادشده بده اسددانداری   راسدای اجرای مفاد حکم این بند  اقدام به

 کشور  جهت ارسال گزارش عملکرد موضوع این بند  نموده است.

(  نسدبت بده   1جدول شدماره )  شرح های اجرایی موضوع این بند  بهتعدادی از دسدگاه

عید   مبن  اند که ماهه را رعایت ننمودهارسال گزارش عملکرد خود اقدام نکرده و یا مواعد سه

  رعايت مفاد حکم اي  بند است:

     (1جدول شماره )

 رديف
 محل استقرار

 نام استان /

 های اجراييتعداد دستگاه
 رديف

 محل استقرار
 نام استان /

 های اجراييتعداد دستگاه
 هيعدم ارا

 گزارش
 عدم رعايت مهلت 

 ماههزماني سه
 هيعدم ارا

 گزارش
 عدم رعايت مهلت 

 ماههزماني سه
 0 38 ایالم 14 7 13 های اجرایی مسدقر در مرکزدسدگاه 1

 0 26 زن ان 15 3 10 مرکزی 2

 6 33 کهگیلویه و بویراحمد 16 0 29 گیالن 3
 0 4 یزد 17 0 55 مازندران 4

 2 3 بوشهر 18 0 4 شرقیآذربای ان 5

 0 9 تهران 19 0 3 غربیآذربای ان 6

 0 4 اردبیل 20 6 13 خوزسدان 7

 0 5 قم 21 0 74 ارس ف 8

 0 45 گلسدان 22 0 50 اصفهان 9

 0 33 شمالیخراسان 23 0 4 هرمزگان 10

 5 4 جنوبیخراسان 24 0 8 سیسدان و بلوچسدان 11
 3 18 البرز 25 17 0 کردسدان 12

 69 512 جمع 20 27 همدان 13

 



 

 قسمت اول( -410)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

الذکر نسبت به (  در راسدای اجرای بخشنامه صدر2ها به شرح جدول شماره )اسدانداری

ماهده را رعایدت   یدا مواعدد سده   مدیریت بحران کشور اقدام نکرده و  به سازمان ارسال گزارش

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است:که  اندننموده

       (2جدول شماره )

 نام استان رديف
 عدم 

 ارايه گزارش

 رعايت مهلت 

 ماهه سه
 نام استان رديف

 عدم 

 ارايه گزارش

 ت مهلت رعاي

 ماهه سه

 - * ایالم 5 * - مرکزی 1

 - * کهگیلویه و بویراحمد 6 - * خوزسدان 2

 - * بوشهر 7 - * هرمزگان 3

 - * البرز 8 * - کردسدان 4

 

 

 

 

 



 

 قسمت اول( -411)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (14تبصره )

 بند )الف(

و با هدف تحقق عددالت    15/10/1388ها مصوب در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه

نمودن پرداخت یارانده  سعه بهداشت و سالمت مردم و همچنین معطوف کاه  فقر مطلق و تو

هدا  قانون برنامده ششدم توسدعه  تمدامی دریدافدی     ( 39به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده )

حسداب سدازمان   ها بده ها و دهیاری)منابع( مندرج در جدول ذیل به اسد نای عوارض شهرداری

شدود و پدا از تخصدی  سدازمان     کشور واریز مدی اری کل دها نزد خزانههدفمندسازی یارانه

 شود:برنامه و بودجه کشور  مطابق جدول ذیل هزینه می

 ها )منابع(دريافتي رديف
 مبالغ

 )میلیارد ريال( 

بخش 

 مربوط
 ها )مصارف(پرداختي رديف

 مبالغ

 )میلیارد ريال(

1 
حاصل از فروش داخلی  دریافدی
 های نفدیفرآورده

455.969 
االی  و پ

پخ  
های فرآورده
 نفدی

 96.375 های نفدیافزوده فرآوردهعوارض و مالیات بر ارزش 1

2 

دریدددافدی حاصدددل از فدددروش 
های نفددی بدا   صادراتی فرآورده

الدفاوت ارزش خوراک لحاظ مابه
های دریافدی تحویلی و فرآورده

 هااز پاالیشگاه

435.135 
2 

خطو  لولده اندقدال ندف ت     عوارض توسعه  نگهداشت و نوسازی شبکه
هددای نفدددی  تأسیسددات و انبارهددای  خددام  میعانددات گدداری و فددرآورده 

 های نفدی )با نرخ محاسباتی مالیات صفر(فرآورده
15.000 

 110.613 های نفدیهزینه حمل و نقل  توزیع و فروش فرآورده 3

3 

دریافدی حاصل از فروش داخلی 
گاز طبیعی با احدساب عدوارض  

انی و مالیددددات بددددر گازرسدددد
 افزودهارزش

 نفت 245.680
4 

سازی مصدرف اندرژی    های بهینهبازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرح
( قدانون  12آوری گازهای همراه و مشعل )موضوع ماده )گازرسانی  جمع

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(رفع موانع تولید رقابت
41.000 

5 
( شدرکت ملدی نفدت ایدران از محدل      14%/5سهم چهارده و نیم درصد )

 های نفدیفروش فرآورده
109.207 

4 
دریافدی حاصل از فدروش بدرق   

 به مشدرکان
 گاز 219.390

 15.240 افزوده گاز طبیعیعوارض و مالیات بر ارزش 6

7 
( قانون الحاق برخی مواد بده قدانون   65عوارض گازرسانی موضوع ماده )
 (2دولت)تنظیم بخشی از مقررات مالی 

17.044 

 17.810 هاسوخت نیروگاه 5
 8 

هدای  سدازی و هوشندسدازی جایگداه   هدا و اجدرای ایمدن   کارمزد جایگاه
 جیانسی

11.040 

 94.050 های تولید  اندقال  توزیع و فروش گاز طبیعیهزینه 9 

 600 نه گاز مصرفی مدارسپرداخدی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزی 10  33.420 منابع حاصل از فروش آب 6

 ها )منابع(دريافتي رديف
 مبالغ

 )میلیارد ريال( 

بخش 

 مربوط
 ها )مصارف(پرداختي رديف

 مبالغ

 )میلیارد ريال(

 18.090 افزوده برقعوارض و مالیات بر ارزش 11    
 300 پرداخدی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه برق مدارس 12    
 2.810 هامالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاه 13 برق   

    14 
رکیبدی  هدای سدیکل ت  بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگداه 

 )خصوصی و دولدی(
15.000 

    15 
هدای  هزینه  تولید  اندقال و توزیع  فروش و خریدد بدرق از نیروگداه   

 بخ  خصوصی و واردات برق
201.000 

   
 آب

 33.320 هزینه تولید  اندقال  توزیع و فروش آب 16
 100 پرداخدی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه آب مدارس 17   
 ف هدفمندی:مصار    
 411.000 پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 18    

    19 

کاه  فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افدزای  پرداخدت بده    
خانوارهدایی کده درآمدد آنهدا کمددر از خدو حمدایدی مددددجویان و        

های کمیده امداد امدام خمیندی)ره( و سدازمان بهزیسددی     نوبدیپشت
مه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست سه هدزار  باشد. و بیکشور می

میلیارد ریال از اعدبار این ردیف برای بیمه زنان سرپرسدت خدانوار و   
 (1398باید. )از ابددای سال بدسرپرست اخدصاص می

84.000 

   
مصارف 
 هدفمندی

20 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 46ماده )
های مسددقیم سدالمت مدردم     وع کاه  هزینه( موض2مالی دولت)

ای اد دسدرسی عادالنه مردم به خدمات بهداشدی و درمانی  کمدک  
ناپذیر درمان  پوش  دارو  درمان بیماران های تحملبه تأمین هزینه
( قدانون الحداق   28العالج که از طریق بند )د( مداده ) خاص و صعب

( اعمدال  2الی دولت)برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م
 شود.می

49.000 

 61.450 یارانه نان و خرید تضمینی گندم 21  

  22 

( قانون برنامه پن ساله ششم 39اجرای سایر اهداف مندرج در ماده )
( قدانون هدفمندد کدردن    8( و مداده ) 18توسعه  بند )الف( تبصدره ) 

مل و ها  حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حیارانه
( کمدک بده   20%شهری  تدأمین بیسدت درصدد )   نقل دورن و برون

رزمندددگان معسددر و کسددری هزیندده درمددان تکمیلددی جانبددازان و   
ای ارگران  پوش  بیمده اقشدار خداص )قالیبافدان  زندان سرپرسدت       

صندوق کارآفرینی امیدد و اجدرای    منابعخانوار( و افزای  سرمایه و 
 قانون جامع حمایت از معلولین

21.165 

 626.615 جمع مصارف هدفمندی  
 1.407.404 جمع کل  1.407.404 هاجمع کل دريافتي

( میلیارد ریال بوده که در جدول 47.210)های بخ  خصوصی معادل زیان صنعت برق بابت هزینه تولید  اندقال و توزیع  فروش و خرید برق از نیروگاه -1
 فوق لحاظ نشده است.

ها( جهت حمایت از صنعت آب و برق به صورت کامل و حداک ر ظدرف مددت دو   )شامل منابع سوخت نیروگاهاز فروش آب و برق تمامی وجوه دریافدی  -2
 های مذکور است.شود اجرای تکالیف قانونی بر عهده شرکتربو برگشت داده میهای ذیهفده به شرکت

هدای ایدن مصدارف    حل کاه  سایر ردیدف های مصارف هدفمندی از میک از ردیف( هر %10)شود افزای  تا سقف ده درصد به دولت اجازه داده می -3
 ( مشرو  به حفظ سقف مصارف هدفمندی اقدام کند.22تا  18)اجزاء 

 باشد.کننده میهای دریافدی از مصرفالعمل و درصدی از ارزش ریالی فروش فرآوردههای سوخت به روش حقهزینه خدمات جایگاه -4



 

 قسمت اول( -412)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (14تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

 کدردن  قانون هدفمندد حاصل از اجرای منابع مالی   در راسدای تکالیف مقرر در این بند

( 1تامین شده به شرح جددول شدماره )   های مخدلفمحلاز که و اجرای طرح معیشدی ها یارانه

 است:  

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 1جدول شماره )
 1398ها در سال يارانه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن

  افزايش
 قیمت بنزين 
 )طرح کمک

 معیشتي( 

 جمع کل
 مبلغ

 واريزشده 
 به خزانه

 دريافتي حاصل
 از فروش داخلي  

 های نفتيفرآورده

 دريافتي حاصل از فروش صادراتي
 های نفتي با لحاظ فرآورده 

 التفاوت ارزش خوراکمابه
 هایتحويلي و فرآورده 
 يشگاههادريافتي از پاال 

 دريافتي حاصل از 
 فروش داخلي گاز طبیعي

 با احتساب عوارض  
 گازرساني و مالیات 

 بر ارزش افزوده

 دريافتي حاصل
 از فروش برق  

 به مشترکان

 منابع
 حاصل از 
 فروش آب 

 جمع

430.090.818 437.342.960 226 050 983 209 137 702 22 358 492 1.324.980.955 93.624.528 1.418.605.483 1.263.688.980 

 

علت مغایرت بین مبلغ واریز شده به حساب خزانه و جمع کل مندابع حاصدل از اجدرای    

سدازمان  های ان ام شده توسدو  ناشی از برداشتو طرح معیشدی ها یارانه کردن قانون هدفمند

 ر مدوارد بده  و سدای هدا  عدم واریز منابع توسو شرکت  داری کل کشورامور مالیاتی کشور  خزانه

 ( است:2شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(      ( 2جدول شماره )

 منابع وصولي عنوان شرکت

 برداشت توسط سازمان
 امور مالیاتي بابت مالیات 

 ارزش افزوده و ...

 واريز به داری کل کشور بابتبرداشت توسط خزانه
 های شرکتحساب

 )خود مصرفي(
 ساير *

 ی بهمنابع واريز
 حساب خزانه

 ها()هدفمندسازی يارانه
 علي الحساب

 سود سهام جاری و سنواتي
 ( قانون16بند )د( تبصره )

 کل کشور 1398بودجه سال 
 ( قانون9بند )ح( تبصره )

 کل کشور 1398بودجه سال 
 319.057.994 (927 955 1) 0 (550 21) (040 812) (307 943 8) (99.300.000) 430.090.818 های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده

 305 167 182 614 5 (365 597 10) (400 14) (975 547 2) (873 795 6) (678 933 23) 983 050 226 شرکت ملی گاز ایران
 501.225.299 (1,950,313) (10,597,365) (35,950) (3,360,015) (15,739,180) (123,233,678) 656.141.801 جمع

ه و زشدبه حساب خزانه واری 1399که در سال  1398به حساب خزانه واریز شده و مانده وجوه واریز نشده در سال  1398که در سال  1397های ذیربو پرداخت شده  مانده وجوه واریز نشده در سال *سدون سایر  شامل مصوباتی است که توسو مراجع ذیربو به صورت طبقه بندی شده ابالغ و توسو شرکت
 واریزهای مدفرقه است.

 

 هدای ان دام شدده توسدو سدازمان امدور مالیداتی کشدور         شایان ذکدر اسدت  برداشدت   

( 2بندد )  ‡(  مسدند به جزء )ج(2( جدول شماره )3بابت مالیات بر ارزش افزوده موضوع سدون )

 حکم مربوط است.رعايت مبن  عد  نامه اجرایی این بند  ( آیین2ماده )

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرايي بند )الف( تبصره )نآيی

 ( 2ماده )
معوقات مربو  به مالیات بر عملکرد  جرایم و عوارض و  (14) های )مصارف( جدول تبصره( پرداخدی9( و )3های )در ردیف (:2* جزء )ج( بند )
 .باشدربو م از نمیهای ذیه است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکتبینی نشدهای مربو   پی سود سهام دولت شرکت

و طرح ها یارانه کردنمنابع حاصل از اجرای قانون هدفمند(  2ه جدول شماره )با توجه ب

( 3واریز شده است به شرح جدول شماره ) هاسازی یارانهکه به حساب سازمان هدفمندمعیشدی 

 است:



 

 قسمت اول( -413)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

 )مبالغ به میلیون ریال(    (3جدول شماره )

 موجودی
 اول دوره

افزايش قیمت  1398ها در سال هدفمندکردن يارانه ها )منابع(حاصل از اجرای قانوندريافتي
بنزين )طرح 
 کمک معیشتي(

 جمع
 کل منابع

 مبلغ
 واريز شده

 به خزانه 
 مانده جمع کل مصارف

 آخر دوره 
 دريافتي حاصل

 از فروش داخلي 
 های نفتيفرآورده 

 هایدريافتي حاصل از فروش صادراتي فرآورده
 خوراک تحويلي  التفاوت ارزشنفتي با لحاظ مابه 

 هاهای دريافتي از پااليشگاهو فرآورده

 دريافتي حاصل از فروش داخلي
 با احتساب عوارض  گاز طبیعي 

 گازرساني و مالیات بر ارزش افزوده

 دريافتي حاصل 
 از فروش برق

 به مشترکان 

 وجوه 
 نامشخص

 منابع حاصل
 جمع از فروش آب 

10 997 510 319.057.994 437.342.960 182 167 305 209 137 702 1 387 22 358 492 1.170.065.841 93.624.528 1 274 687 877 1 274 687 877 1 274 424 869 263 008 
 

و طرح  هاها در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهعملکرد منابع حاصل از افزای  قیمت

 :است( 4ل شماره )به شرح جدو  های مشمولشرکت به تفکیک 1398  در سال معیشدی

 

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )
 منابع

 شماره 

 نام شرکتبندیطبقه
 بینيپیش

 طبق قانون 

 )واريزی به  وصولي

 ها(حساب سازمان هدفمندی يارانه

 واريزی درصد تحقق

 نسبت به پیش بیني 

 برداشتيوصولي )

 (هاکل کشور و ساير  برداشت داریمالیاتي, خزانه 
 جمع کل 

 درصد 

 بیني جمع کل منابع نسبت به پیشتحقق 

  70 111.032.824430.090.818 94 های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360

220000شرکت ملی نفت ایران   100 100 

220500انشرکت ملی گاز ایر  226 050 983 92
221000 209.137.702 237.200.000 مدیریت تولید  اندقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(شرکت95
216500شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  

1.407.404.0001.170.064.453 81154.916.5011.324.980.955 92 یهدفمندجمع 

- - )طرح معیشدی( های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360

1.263.688.981154.916.5011.418.605.483 جمع 

 

 زیر است:موارد مرتبو با جدول فوق به شرح 

نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمدک حمایدت معیشددی    آیینبراساس 

وجوه حاصل از   ت وزیرانهیأ 22/10/1398مورخ ه 57291ت/135593موضوع مصوبه شماره 

مصوبه چهلم شورای عالی هماهنگی اقدصدادی سدران سده قدوه      مطابق  افزای  قیمت بنزین

معیشددی توسدو سدازمان هدفمندسدازی      کمک حمایت عنوانبه بایسدیمی 30/6/1398مورخ 

تدا پایدان    1398های نفدی ایران از آبان ماه سدال  ها پرداخت شود. شرکت پخ  فرآوردهیارانه

(  سدی هدزار   15.000) پدانزده هدزار   سال بصورت ماهانه میزان فروش بنزین به تفکیدک ندرخ  

و  ها اعالم نمودهارانهریال را به سازمان هدفمندسازی ی (35.000سی و پنج هزار ) و( 30.000)

وجوه وصولی جمعای به مبلغ نود و سه هزار و ششصد و بیست و چهار میلیارد و پانصد و بیست و 

 است.  ( ریال را به حساب سازمان مذکور واریز نموده93.624.528.000.000هشت میلیون )

 بندد )ک(  شدامل مندابع موضدوع      1398شرکت ملی گاز ایدران در سدال    وصولیمبلغ 

بده   یلیسدوخت تحدو   مدت یق  یموضوع افدزا )کل کشور  1398( قانون بودجه سال 1تبصره )

مبلدغ هفدت   ( بده  کل کشور یدارنزد خزانه یمنابع حاصله به درآمد عموم زیها و واریمیپدروش

 الید ر( 7.682.392.000.000هزار و ششصد و هشداد و دو میلیارد و سیصد و نود و دو میلیون )



 

 قسمت اول( -414)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

داری کدل کشدور   خزانده ایدن بندد    نامه ( آیین2ماده ) *(1تبصره ذیل بند ) باکه مغایر  باشدیم

 مشدروح آن در  ها اقدام نموده کده نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه

 شده است.  درجگزارش تفریغ بند معنون 

 صت و پنجو سیصد و ش میلیاردو پانصد و نود و هفت  هزارشرکت ملی گاز ایران مبلغ ده 

مبین   ( ریال از منابع وصولی را به حساب خزانه واریز ننموده که 10.597.365.000.000) میلیون

 عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.  

هدای مشدمول بابدت اجدرای قدانون هدفمنددکردن       عملکرد واریز منابع توسو شدرکت 

 ( است:5) سال به شرح جدول شماره هایبه تفکیک ماه  1398ها در سال یارانه

  (5جدول شماره )
   

 )مبالغ به میلیون ریال(

 پااليش شرکت ماه رديف
 و پخش

 شرکت
 ملي نفت 

 شرکت 
 ملي گاز

 شرکت شرکت توانیر
 دريافتي حاصل از فروش جمع

 برق به مشترکان  
 سوخت

 آب و فاضالب هانیروگاه 

 292 476 66 292 094 1   000 485 5 000 767 11 000 617 19 28.513.429 فروردین 1
 251 531 79 000 137   251 065 16 000 157 15 000 000 19 274 172 29 اردیبهشت 2
 000 252 75 000 366 1   000 454 12 000 399 14 000 000 20 229 033 27 خرداد 3
 000 215 86 000 496 1   000 409 19 000 226 16 000 000 20 549 067 30 تیر 4
 000 921 87 000 757 1   000 853 19 000 559 13 000 383 21 529 031 32 دادمر 5
 316 080 86 865 254 2 000 500 2 451 287 17 000 351 11 000 000 20 845 398 32 شهریور 6
 000 760 90 000 427 2   000 854 23 000 704 13 000 000 20 075 431 29 مهر 7
 600 842 82 000 875 1   000 498 20 000 623 9 000 862 52 804 275 28 آبان 8
 388 984 143 000 385 3   000 580 19 000 033 15 388 000 29 399 713 46 آذر 9
 546 086 141 000 695 1   000 943 16 000 610 19 546 323 56 066 504 46 دی 10
 553 796 151 000 020 3 000 600 000 066 21 000 383 18 553 756 62 064 974 45 بهمن 11
 036 743 171 335 851 1 000 600 000 943 12 306 355 23 473 400 96 259 567 36 اسفند 12

 1,263,688,982 22,358,492 3,700,000 205,437,702 182,167,306 437,342,960 412,682,522 جمع

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرايي بند )الف( تبصره )آيین

 (: 2* ماده )
ها را از یدک هدزار و سیصدد و    ی به پدروشیمی( قانون  قیمت سوخت تحویل1وزارت نفت مکلف است به اسدناد بند )ک( تبصره )(: 1تبصره بند )

( ریال افزای  دهد. منابع حاصل از افزای  توسدو شدرکت ملدی گداز ایدران بده       2.600( ریال به ازای هر مدرمکعب به دو هزار و ششصد )1.320بیست )
هدای  ی گاز ایران عالوه بر مبالغ منددرج در دریدافدی  داری کل کشور واریز می شود تا مطابق بند یادشده هزینه شود. مبالغ واریزی توسو شرکت ملخزانه

 باشد.  ( می14)منابع( جدول تبصره )

 بده شدرح جددول      بصدره ت نید ا نامده اجرایدی  ( آیین2( ماده )2جزء ) **عملکرد بند )الف(

 است:( 6شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(    (6جدول شماره )

 نام شرکت

 های تحويليمقدار فرآورده
 نرخ 

 )ريال(

 مبلغ 

 قابل واريز *

 هایحسابمبلغ صورت

 هایصادره توسط شرکت 

 تابعه وزارت نفت *

 مبلغ واريزی به

 حساب هدفمندسازی  

 هايارانه

 مانده

 دهواريزنش
 گاز طبیعي

 )متر مکعب(

 هایفرآورده

 نفتي )لیتر( 

 770 451 3 762 166 3 50 - 233 234 335 63 شرکت ملی گاز ایران 

 شرکت ملی پاالی  و پخ   446.505 000 700 3
 های نفدی ایرانفرآورده

- 13 844 051 476 50 692 203 694 735 

 446.505 3,700,000 4,146,505 3,858,964 50 13,844,051,476 63,335,234,233 جمع

افدزوده  جدرایم و سدایر      در شرکت ملی گاز ایران ناشی از مالیدات بدر ارزش  «های صادرهمبلغ صورت حساب»و « مبلغ قابل واریز»* علت مغایرت بین 
 باشد. ها میفیمابین با نیروگاههای های نفدی ایران ناشی از سایر هزینهعوارض بوده و در شرکت ملی پاالی  و پخ  فراورده

 
( 450ها چهارصد و پن اه )عنایت به اطالعات جدول فوق  نرخ فروش گاز به نیروگاه با

 ( ریال موضوع این بند در نرخ مذکور اعمال شده است. 50ریال محاسبه شده که پن اه )

نفدت  نفدت گداز و    1398های نفدی ایران در سال شرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده

های کشور عرضه نموده که با احدسداب  ( ریال به نیروگاه50کوره و نفت سفید را با نرخ پن اه )

هفدصد و نود و ش  میلیدارد و هفدصدد و هشدداد و هشدت      های مرتبو جمعای مبلغسایر هزینه

های کشور صورتحساب صادر گردیدده اسدت    ( ریال برای نیروگاه796.788.000.000) میلیون

ششصد و نود و چهار میلیارد و هفدصدد و سدی و پدنج    غ مبلتوانیر  شرکتنامه  ا توجه بهلیکن ب

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرايي بند )الف( تبصره )آيین
  (:2ماده )** 

دهند مکلفند به ازای هر ود را به شبکه سراسری برق تحویل میهای مقیاس کوچک و بزر  که تمامی برق خها شامل نیروگاهنیروگاه(: 2بند )الف( جزء )
ریال با احدساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بده صدورت نقددی در قبدال صورتحسداب      ( 50لیدر فرآورده نفدی و هرمدر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پن اه )

هدا واریدز   ن و ملی گاز ایران از طریق شرکت توانیر به حساب سازمان هدفمندسازی یارانده های نفدی ایراهای ملی پاالی  و پخ  فرآوردهصادرشده توسو شرکت
قدرار  ( حرارتدی  نمایند. کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابددای سال پا از تخصی  سازمان در اخدیار وزارت نیرو )شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق

های )مصارف( جدول مذکور پرداخدی (14  مطابق ردیف )(14)های )مصارف( جدول تبصره ( پرداخدی13ض موضوع ردیف )گیرد تا پا از پرداخت مالیات و عوارمی
  های سیکل ترکیبی )خصوصی و دولدی( پرداخت و هزینه شود.برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه



 

 قسمت اول( -415)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مورد قبدول   هانیروگاه ینفد یهاسوخت فرآورده نهیبابت هز الیر( 694.735.000.000) میلیون

 های برق منطقه کی   برق کارون تحویلی به نیروگاه هایشرکت مذکور قرار گرفده و فرآورده

 یکصددد و دو میلیددارد و پن دداه و سدده میلیددون  ترکیبددی هنگددام  بمیددزان  هددریا و سددیکل

ریال بدلیل عدم قرارداد خرید و فروش با شرکت توانیر مورد تاییدد قدرار    (102.053.000.000)

ریدال  ( 3.700.000.000.000سه هدزار و هفدصدد میلیدارد )    نگرفده است. با توجه به واریز مبلغ

د از طریق شرکت توانیر بده حسداب سدازمان هدفمندسدازی     موضوع این بن هایتوسو نیروگاه

چهارصدد و چهدل و شد  میلیدارد و پانصدد و پدنج میلیدون         کسری واریزی به مبلغ  هایارانه

 . استاي  بند  حکم مبن  عد  رعايت مفاد  ریال( 446.505.000.000)

 دول جد بده شدرح    تبصدره  نید ا نامده اجرایدی  ( آیدین 2( ماده )2جزء ) *عملکرد بند )پ(

 :( است7شماره )

 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (7) شماره جدول

 مقدار برق خريداری شده  شرح رديف
 )کیلووات ساعت(

 مبلغ تسويه شده 
 ريال( 1000)با نرخ 

 458.127 458.127.000 فروردین
 669.826 669.826.000 اردیبهشت
 658.573 658.573.000 خرداد
 640.449 640.449.000 تیر
 311.191 311.191.000 مرداد
 631.143 631.143.000 شهریور
 651.423 651.423.000 مهر
 262.774 262.774.000 آبان
 304.415 304.415.000 آذر
 637.555 637.555.000 دی
 145.497 145.497.000 بهمن
 829.771 829.770.800 اسفند
 6.200.744 6.200.743.800 جمع

ریال به ( 1.000یک هزار) طور مدوسو معادلهب راگاه اتمی بوشهر وزارت نیرو برق نیرو

تسویه حساب ماهانه با نیروگاه مزبدور بده شدرح     نسبت به و خریداری ازای هر کیلووات ساعت

 است.  نموده( اقدام 7جدول شماره )

هدا بده   یارانده  اعالم سازمان هدفمندی عملکرد مصارف مربو  به حکم این بند مطابق

 ( است:8شماره ) شرح جدول

 )مبالغ به میلیون ریال(      (8جدول شماره )

 شرح مصارف  رديف
 شماره

 بندیطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرايي

 شده در قانون بینيمبلغ پیش
 کل کشور 1397بودجه سال 

 مبلغ
 يافتهاختصاص

 مبلغ پرداخت 
 شده توسط سازمان 

 شدهمبالغ برداشت
 توسط ساير مراجع  

 های نفدی ایرانفرآورده و مالیات بر ارزش افزوده عوارض 1
 های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360

96 375 000 96 375 000 - 
 000 000 15 000 000 15 عوارض توسعه و نگهداشت و نوسازی شبکه خطو  لوله اندقال نفت خام و میعانات 2 111.032.824

114 500 00 
 000 613 110 000 613 110 های نفدی ایرانمل و نقل توزیع و فروش فرآوردههزینه ح 3
 های بهینه سازی مصرف انرژیبازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرح 4

 شرکت ملی نفت ایران 220000
41 000 000 41 000 000 

135 689 000 - 
 000 207 109 000 207 109 ای نفدیهدرصدی شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآورده 14.5سهم  5
 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی 6

 شرکت ملی گاز ایران 220500

15 240 000 15 240 000 

12 500 000 43.883.677 
 000 044 17 000 044 17 قانون الحاق 65عوارض گازرسانی موضوع ماده  7
 000 040 11 000 040 11 کارمزد جایگاه ها 8
 000 050 94 000 050 94 های تولید و اندقال و توزیع فروش گاز طبیعیهزینه 9
 0 000 600 پرداخدی به آموزش و پرورش بابت کمک هزینه گاز 10
        

 

 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرايي بند )الف( تبصره )آيین* 
 (:2ماده )

( ریال به ازای هرکیلو وات 1.000موظف است برق نیروگاه اتمی بوشهر را به طور مدوسو معادل یک هزار ) تابعههای وزارت نیرو از طریق شرکت(: 2)پ( جزء ) بند* 
 .ساعت خریداری و به صورت ماهانه با نیروگاه مذکور تسویه حساب نماید

     
     

     



 

 قسمت اول( -416)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(      (8جدول شماره )

 شرح مصارف  رديف
 شماره

 بندیطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرايي

 شده در قانون بینيمبلغ پیش
 کل کشور 1397بودجه سال 

 مبلغ
 يافتهاختصاص

 مبلغ پرداخت 
 شده توسط سازمان 

 شدهمبالغ برداشت
 توسط ساير مراجع  

 وده برقعوارض و مالیات بر ارزش افز 11

 شرکت مدیریت تولید  اندقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(  221000

18 090 000 18 090 000 0  

  0 0 000 300 پرداخدی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه برق مدرسه 12

 000 810 2 000 810 2 مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاه ها 13
3 700 000 

 

  000 000 15 000 000 15 های سیکل ترکیبیبازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه 14

  208 248 198 000 000 201 000 000 201 های بخ  خصوصیهزینه تولید اندقال و توزیع فروش و خرید برق از نیروگاه 15

 هزینه تولید اندقال توزیع و فروش آب 16
 فاضالب کشور  شرکت مهندسی آب و 216000

33 320 000 33 320 000 21 539 157  

  0 0 000 100 مدارس پرداخدی به آموزش و پرورش بابت کمک هزینه آب 17

  868 302 454 868 302 454 000 000 411 - - پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی 18

  371 018 87 371 018 87 000 000 84 - - کاه  فقر مطلق 19

  500 832 61 500 832 61 000 000 49 - - 2الحاق  46ماده  20

  000 400 34 000 450 61 000 450 61 - - یارانه نان و خرید تضمینی گندم 21

  860 873 36 860 873 36 000 165 21 - - ( قانون برنامه ششم توسعه39سایر اهداف مندرج در ماده ) 22

 154.916.501 1,160,604,327 1.481.266.599 1,407,404,000 جمع

  387 005 105*  -- - 1398پرداخدی بابت یارانه معیشدی بنزین در سال 

  154 815 8 - - پرداخدی بابت تسویه بدهی توانیر 

 154.916.501 1,274,424,869 1.481.266.599 1,407,404,000 جمع کل مصارف

 ها تأمین نموده است.را از محل اجرای طرح مذکور و اعدبارات هدفمند کردن یارانه 1398های مشمول دریافت کمک حمایت معیشدی  اعدبار الزم برای پرداخت یارانه معیشدی بنزین در سال نامه نحوه شناسایی خانواده( آیین8ها در اجرای ماده )* سازمان هدفمند سازی یارانه
 

 است: زیر( به شرح 8مرتبو با جدول شماره )موارد 

تمامی وجوه دریدافدی از فدروش آب و بدرق    »( ذیل جدول این بند  2)مطابق حکم بند 

ها( جهت حمایت از صنعت آب و برق به صورت کامدل و حدداک ر   )شامل منابع سوخت نیروگاه

  لددیکن سددازمان «شددودربددو برگشددت داده مددیهددای ذیظددرف مدددت دو هفددده بدده شددرکت

نه میلیارد و چهارصد و نود و چهدار   ها  مبلغ هفت هزار و یکصد و هشداد وهدفمندسازی یارانه

( ریال از منابع صنعت برق و هشدصد و نوزده میلیارد و سیصد و 7.189.494.000.000میلیون )

که مبین  عید    ( از منابع صنعت آب را پرداخت ننموده 819.335.000.000سی و پنج میلیون )

 اي  بند است. محکمفاد رعايت 

صرفای مبلغ دوازده هدزار و پانصدد میلیدارد     1398سال ها در سازمان هدفمندسازی یارانه

( ریال به حساب شرکت ملی گاز ایران واریز نموده که مسدند به مفداد  12.500.000.000.000)

نامه اجرایی  مبلغ هشداد و یک هزار و پانصدد و پن داه   ( آیین2ماده ) * (3حکم  جزء )ب( بند )

مبن  عد  به حساب شرکت مذکور  واریز نمدوده و  ( ریال کمدر 81.550.000.000.000میلیارد )

                                                                        
 کل کشور: 1398بودجه سال ( ماده واحده قانون 14نامه اجرايي بند )الف( تبصره )آيین

 (2) ماده
سدازمان هدفمندسدازی    (14)های )مصدارف( جددول تبصدره    پرداخدی( 7و )( 4  )(2های )درخصوص ردیف( جزء)ب(: 3بند ) *
غیرنقددی خانوارهدا مدناسدب بدا     داری کل کشور مکلف است مبالغ مربو  را پا از کسدر سدهم یارانده نقددی و     ها از طریق خزانهیارانه
های مربو  قراردهد تدا در اندهدای   الحساب در اخدیار شرکتهای )منابع( جدول مذکور  به صورت علی( دریافدی3( و )2(   )1های )ردیف

(  3هدای ) ( اعدبدار ردیدف  100%هرماه نسبت به تسویه آن براساس تخصی  سازمان اقدام شود. سازمان موظف به تخصی  صددرصد )
ها مکلف به پرداخت به صورت باشد و سازمان هدفمندسازی یارانهابددای سال میاز  (14)( جدول تبصره های )مصارف( پرداخدی9( و )5)

 .های مربو  استروز یکبار به شرکت( 15هر )



 

 قسمت اول( -417)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رعايت مفاد حکم اي  بند است.

( 9شدماره )  جددول  شرح به این بند نامه اجرایی( آیین3( ماده )2جزء ) *(6بند ) عملکرد

 :است

 )مبالغ به میلیون ریال(     (9) شماره جدول
 مصاديق مصرف 

 ( 2( ماده )6طبق بند )
 نامه اجراييآئین

 مصوبمبلغ 
 نامهطبق آئین 

 مبلغ دريافتي
 سازمان از سوی 

 هايارانه هدفمندسازی 

مبلغ پرداختي 
توسط شرکت 
 ملي نفت ايران

 مانده 
 توضیحات نشدهمصرف

 های گازرسانیطرح
 17.016.693 -- 17.016.693 30.000.000 شرکت ملی گاز ایران 

هدا توسدو   وجوه دریافدی از سدازمان هدفمندسدازی یارانده   
رکت ملی نفت ایران با مطالبات شرکت مذکور از شرکت ش

 ملی گاز ایران تهاتر گردیده است.

 4.724.450 4.741.179 9.465.629 10.000.000 سازیهای بهینهطرح

با عنایت به تاری  ابالغ به شرکت ملی نفت ایران از سدوی  
هدای مدورخ   هدا موضدوع نامده   هدفمندسازی یارانهسازمان 

در  1399نشدده در سدال   ده وجوه مصرفمان 28/12/1398
 12سدازی موضدوع مداده    هدای بهینده  راسدای اجرای طرح

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هزینه گردیده است.
 - - - - 1.000.000 آوری گازهای همراههای جمعطرح

 - 21.741.143 4.741.179 26.482.322 41.000.000 جمع
 

هدای  ها بابت طرحریافدی از سازمان هدفمندسازی یارانهوجوه دایران شرکت ملی نفت 

و با مطالبات شرکت ملدی نفدت ایدران از     ننمودهبه شرکت ملی گاز ایران پرداخت  را گازرسانی

 مبن  عد  رعايت حکم مربوط است. نموده که این شرکت تهاتر 

هدددا  مبلدددغ دوازه هدددزار و پانصدددد میلیدددارد     سدددازمان هدفمندسدددازی یارانددده  

( ریال از منابع دریافدی را به حساب شرکت ملی گاز ایران واریز نموده 12.500.000.000.000)

است. شرکت مذکور مبالغ مندرج در حکم این بند و سایر احکام قانونی را از محل منابع داخلی 

 ( پرداخت نموده است: 10خود تامین و به شرح جدول شماره )

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرايي بند )الف( تبصره )آيین

 (3ماده )
د 1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور د مصوب ( قانون رفع موانع تولید رقابت12عهدات ارزی و ریالی ماده )های تازپرداخت (:2جزء ) (6بند ) *

ریال به شرکت ملی گاز ایدران بدرای    (30.000.000.000.000) به تفکیک سی هزار میلیارد (14) های )مصارف( جدول تبصره( پرداخدی4موضوع ردیف )
سدازی مصدرف اندرژی و یدک هدزار      های بهینده ( ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح10.000.000.000.000لیارد )های گازرسانی  ده هزار میطرح

 .باشدآوری گازهای همراه و مشعل میهای جمع( ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح1.000.000.000.000میلیارد )

 یال()مبالغ به میلیون ر     (10) شماره جدول
 مبلغ پرداختي عنوان رديف
 12.000.000 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی 1
 15.868.763 قانون الحاق (65)عوارض گازرسانی موضوع ماده  2
 1.432.000 کارمزد جایگاه ها 3
 27.929.833 های تولید و اندقال و توزیع فروش گاز طبیعیهزینه 4

 57.230.596 جمع
 

مبلدغ دویسدت و   به ترتیب  (8شماره ) ( جدول17( و )12) ( 10های )وص ردیفدر خص

های تابعه ( توسو شرکت212.764.000.000دوازده میلیارد و هفدصد و شصت و چهار میلیون )

( 112.528.000.000شرکت ملی گاز ایران  یکصد و دوازده میلیارد و پانصد و بیست و هشدت ) 

انیر و بیست و ش  میلیدارد و نهصدد و هفدداد و سده میلیدون      های تابعه توریال توسو شرکت

بابدت کمدک   های تابعه مهندسی آب و فاضالب کشور ( ریال توسو شرکت26.973.000.000)

سدازمان برنامده و    27/6/1398برق و آب مصرفی مدارس بر اساس نامه مدورخ   هایبه هزینه

 بودجه کشور به عنوان معافیت اعمال شده است. 

بدر اسداس اطالعیده مدورخ      و نامده اجرایدی  ( آیین2( ماده )3بند ) **(جزء)پ در اجرای

 1/1/1398از تداری     نفددی ایدران   هایمدیرعامل شرکت سهامی پخ  فرآورده 28/12/1397

روش پرداخت کارمزد به م اری عرضه به روش حق العمدل خددمات عرضده سوخت)کسدر در     

یدازده هدزار و   ل عرضده سدوخت بده میدزان     العمد هنگام خرید( تبدیل شده است که مبلغ حدق 

                                                                        
 کل کشور: 1398نون بودجه سال ( ماده واحده قا14نامه اجرايي بند )الف( تبصره )يینآ

 (2)ماده 
های تدابع نسدبت بده پرداخدت       وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت(14) جدول ذیل جدول تبصره (4) به اسدناد بند :(3جزء ) بند )پ(** 

سوخت و همچنین هزینده حمدل و   العمل و درصدی از ارزش ریالی فروش های سوخت )بنزین  نفت گاز و نفت سفید( به روش حقهزینه خدمات جایگاه
های نفددی  های عرضه سوخت اقدام نماید. معادل مبالغ پرداخدی از تخصی  اعدبار شرکت ملی پاالی  و پخ  فرآوردههای نفدی به جایگاهنقل فرآورده

 (CNG) های گاز طبیعی فشردهایگاهگردد. همچنین کارمزد جتوسو سازمان کسر می (14) جدول تبصره مصارف(های )( پرداخدی3ایران موضوع ردیف )
شدده از تخصدی    شود. معادل مبلغ تسویهها توسو شرکت ملی گاز ایران کسر و در قبوض مربو  اعمال میاز سرجمع مبلغ فروش گاز طبیعی به جایگاه
 .گرددیتوسو سازمان کسر م (14) های )مصارف( جدول تبصره( پرداخدی8اعدبار شرکت ملی گاز ایران موضوع ردیف )



 

 قسمت اول( -418)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ریدال  ( 11.484.989.000.000چهارصد و هشداد و چهار میلیارد و نهصد و هشداد و نه میلیون )

مبلدغ بیسدت و یدک هدزار و ده میلیدارد و یکصدد و سدی و یدک         هدای برندد و   برای جایگداه 

اسدت. شدایان    بدوده  1398برای جایگاههای غیر برند در سدال  ( ریال 21.010.131.000.000)

های عرضه سوخت به عنوان نفدی به جایگاه هایذکر است موضوع هزینه حمل و نقل فرآورده

العمل تاکنون اجرایی نگردیده است. همچنین شرکت ملی گداز ایدران در اجدرای    بخشی از حق

هدا را بددون کدارمزد جایگداه محاسدبه و طدی نامده مدورخ         این جزء  نرخ فدروش بده جایگداه   

 ابالغ نموده است. 31/2/1398

هدای ریدالی و   شرکت ملی نفت ایران از ارائه اطالعات مربو  به گردش مالی و حساب

ارزی منابع موضوع این بند بدلیل محرمانه بودن آن  امدناع نموده است لذا امکان اظهارنظر در 

گدردش   یبر ان ام تمدام  یمبنیی این بند اجرا نامهنیی( آ2ماده ) *(4بند )خصوص رعایت مفاد 

وصدول   هید اول یاز مبداد  نامده  نیدی آ نیمشمول ا هایشرکت یو ارز یالیر هایو حساب یمال

میسدر نمدی    رانید ا یاسالم یجمهور یافدداح شده نزد بانک مرکز هایحساب قیصرفأ از طر

 باشد.

های نفدی به مبلدغ  های نفدی ایران منابع حاصل از صادرات فرآوردهشرکت پخ  فرآورده

                                                                        
 کل کشور: 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرايي بند )الف( تبصره )آيین

 (2ماده )
-قانون برنامه پن ساله ششم توسعه اقدصادی  اجدماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  وزارتخانه( 17دراجرای بند )ب( ماده ) (:4بند ) *

های ریالی و نامه  تمامی گردش مالی و حساباسالمی ایران موظفند ظرف یک ماه از تاری  ابالغ این آیینهای نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری 
شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ان ام های افدداحنامه را از مبادی اولیه وصول صرفای از طریق حسابهای مشمول این آیینارزی شرکت

 .است دهند. همچنین بانک مذکور مکلف

( 80.577.071.000.000و پانصد و هفداد و هفدت میلیدارد و هفدداد و یدک میلیدون )     هشداد هزار 

شده توسو بانک مرکدزی  های افدداحنامه اجرایی به حساب( آیین2ماده ) *(4در اجرای بند )ریال  

 مبن  عد  رعايت مفاد مربوط است.جمهوری اسالمی واریز ننموده که 

وجدوه  نامده اجرایدی   ( آئدین 2مداده )  **(6ند )شرکت ملی نفت ایران در اجرای تبصره ب

پدا از  را  ییجدو گدذاران عامدل صدرفه   هیمدعلق به سدرما  ینفد هایحاصل از صادرات فرآورده

 یتوسو سازمان برنامه و بودجه کشور و پرداخت سدازمان هدفمندسداز   یالیمعادل ر  یتخص

های پرداخدت یارانده   أیید کاربر سامانه نیما به تاری  روز تحواله  ریاساس نرخ تسعر ب هاارانهی

 به ذینفع مربو  پرداخت نموده است.   صرفه جویی سوخت

 یاسدالم  یجمهدور نامه اجرایی این بند بانک مرکزی ( آیین2ماده ) ***(7در اجرای بند )

 ییمدا ین ریبا نرخ تسع ینفد هایفرآورده یصادراتارز حاصل از فروش  یداریخر مکلف به رانیا

)منابع(  هاییافدی( در2) فیرد یابعه وزارت نفت و اخدصاص آن به منظور اجرات هایاز شرکت

( به ETSلیکن بانک مذکور از نرخ منسوب به سامانه الکدرونیکی ارزی )  این تبصره بوده است

                                                                        
 کل کشور: 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرايي بند )الف( تبصره )آيین

 (3ماده )
 کل کشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرای بند )الف( تبصره )آیین (:6** بند )

( 4دد موضدوع ردیدف )   1394ذیر و ارتقای نظام مالی کشور د مصوب پ( قانون رفع موانع تولید رقابت12های تعهدات ارزی و ریالی ماده )ازپرداختب
هدای گازرسدانی  ده   ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طدرح  (30.000.000.000.000) تفکیک سی هزار میلیارد هاههای )مصارف( جدول تبصرپرداخدی

سددازی مصددرف انددرژی و یددک هددزار میلیددارد  هددای بهینددهریددال بدده شددرکت ملددی نفددت ایددران بددرای طددرح  (10.000.000.000.000) هددزار میلیددارد
 باشدآوری گازهای همراه و مشعل میهای جمعریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح (1.000.000.000.000)

ها معادل مبلدغ  گاه(  قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پاالیش2( قانون تنظیم )1( بند )الف( ماده )2به اسدناد جزء )( 7*** بند )
بینی و رقم قطعی بر مبنای عملکرد نهایی مشخ  خواهد شدد. باندک مرکدزی    ریال پی  (973.974) نهصد و هفداد و سه هزار و نهصد و هفداد و چهار

وزارت نفت خریداری نموده  های تابعهای نفدی را با نرخ تسعیر نیمایی از شرکتجمهوری اسالمی ایران مکلف است ارز حاصل از فروش صادراتی فرآورده
های نفدی ایدران مکلدف اسدت    خدصاص یابد. شرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده( ا14ره )های )منابع( جدول تبص( دریافدی2تا به منظور اجرای ردیف )

ها ندزد  حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها را وصول و به صورت ماهانه بههای نفدی دریافدی از پاالیشگاهالدفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآوردهمابه
 د.داری کل کشور واریز نمایخزانه



 

 قسمت اول( -419)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مربوط است.مبن  عد  رعايت مفاد منظور تسعیر ارقام ارزی مذکور اسدفاده نموده که 

پرداخدت یارانده نقددی و    »دول مندرج در این بند با عنوان ( ج18پرداخت موارد ردیف )

 ( است:  11به شرح جدول شماره ) «غیرنقدی خانوارها
 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (11جدول شماره )
 مصاديق مصرفمبلغ شرح رديف
پرداخت یارانه نقدی به سرپرسدان خانوار یارانه نقدی 1
یارانه شیر مدارس و تامین مواد غذایی و حمایت غذایی مدارس شبانه روزیوزارت آموزش و پرورش 2
 یارانه غیر نقدی خانوارهای هدفوزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 3
 سبد امنیت غذایی دانش ویانوزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 4
 سده سبد امنیت غذایی به خانوارهای تحت پوش  و مراکز نگهداری افراد دارای معولیتبسازمان بهزیسدی کشور 5

بازپرداخت اقسا  معوق تسهیالت دریافدی مددجویان بسده سبد امنیت غذایی خانوارهای کمیده امداد امام خمینی)ره( 6
 تحت پوش  و کمک به مسکن محرومان

 رزمندگان معسر و یارانه غیر نقدیمسلح سازمان تامین اجدماعی نیروهای 7
 سبد امنیت غذایی سربازان وظیفهنیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 8
 سبد امنیت غذایی دانش ویانسازمان امور دانش ویان 9
 ست خانوارمعیشت گروه های کم درآمد و زنان سرپراسدانداری خراسان جنوبی 10
کمک به مسکن محرومانبنیاد مسکن انقالب اسالمی 11
 سبد امنیت غذایی سربازان وظیفهسپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران 12

جمع 
 

هدای غیدر نقددی را بده شدرح جددول فدوق بده         ها  یارانهسازمان هدفمند سازی یارانه

ها  صدرف امدور مدذکور شدده     ذیربو پرداخت نموده که در محدوده بررسی های اجراییدسدگاه

 است.

 ( است: 12نحوه پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به تفکیک ماه به شرح جدول شماره )

 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (12جدول شماره )

 ماه 
  تعداد افراد

 )نفر( بگیريارانه
 های غیرنقدی يارانه يارانه نقدی پرداختي)مبلغ(

 پرداختي)مبلغ(
 جمع کل 

 جمع های قبلجامانده از ماه ماه جاری )مبلغ(
 887 464 35 0 887 464 35 0 887 464 35 807 944 77 فروردین
 454 293 40 825 787 4 629 505 35 422 1 207 504 35 226 031 78 اردیبهشت

 554 533 35 0 554 533 35 106 448 533 35 492 095 78 خرداد
 273 857 35 000 300 273 557 35 94 179 557 35 648 147 78 تیر

 512 996 35 000 400 512 596 35 107 405 596 35 858 233 78 مرداد
 598 228 35 0 598 228 35 307 291 228 35 816 424 77 شهریور
 461 587 38 000 400 3 461 187 35 47 414 187 35 976 334 77 مهر
 687 845 37 000 600 2 687 245 35 129 558 245 35 765 462 77 بانآ

 863 945 45 000 638 10 863 307 35 0 863 307 35 699 599 77 آذر
 863 541 36 000 200 1 863 341 35 421 442 341 35 500 673 77 دی
 608 271 38 000 900 2 608 371 35 56 552 371 35 676 739 77 بهمن
 406 454 35 0 406 454 35 27 379 454 35 714 921 77 اسفند

 451,021,166 26,225,825 424,795,341 2,716 424,792,625 جمع
 692 281 3 1398پرداخت یارانه کرونا در اسفند 

 454,302,868 جمع کل يارانه نقدی و غیر نقدی
 

 «  فقدر مطلدق  کداه »( جدول مندرج در این بند  با عندوان  19پرداخت موارد ردیف )

خانوارهای هدف از طریق افزای  پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمدر از خدو حمدایدی   

باشدد. و  های کمیده امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیسدی کشور مینوبدیمددجویان و پشت

ز ریدال ا ( 3.000.000.000.000)بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرسدت سده هدزار میلیدارد     

بایدد. )از ابدددای   اعدبار این ردیف برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اخدصاص مدی 

 :  ( است13به شرح جدول شماره ) «(1398سال 

 )مبالغ به میلیون ریال(      (13جدول شماره )
 شرح

 مصارف  

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه اجرايي 
 بینيمبلغ پیش

 شده در قانون 

 مبلغ 
 يافته تصاصاخ

 مبلغ پرداخت و 
 شده مصرف

 مصاديق مصرف

هدایی کده   کاه  فقر مطلق خانواد های هدف از طریق افزای  پرداخت به خانواده 
ها کمیده امداد امدام خمیندی   درامد آنها کمدر از خو حمایدی مددجویان و پشت نوبدی

 باشد )ره( و سازمان بهزیسدی کشور می

 کمک  خمینی )ره(کمیده امدادامام  129600

84.000.000 

 های حمایدیکمک معیشت ماهانه خانوارهای تحت پوش  کمیده و اعطای بسده -بابت افزای  مسدمری  277 333 59 277 333 59

 های حمایدیای بسدهکمک معیشت ماهانه خانوارهای تحت پوش  کمیده و اعط -بابت افزای  مسدمری  26.885.093 26.885.093 سازمان بهزیسدی کشور 131510
 بیمه زنان سرپرست خانوار 800.000 800.000 وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 154000

  87.018.370 87.018.370 جمع
    



 

 قسمت اول( -420)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( قانون الحداق  46ماده )»( جدول مندرج در این بند  با عنوان 20پرداخت موارد ردیف )

های مسدقیم ( موضوع کاه  هزینه2لی دولت)برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ما

سالمت مردم  ای اد دسدرسی عادالنه مردم به خدمات بهداشدی و درمدانی  کمدک بده تدأمین     

العالج کده از طریدق   ناپذیر درمان  پوش  دارو  درمان بیماران خاص و صعبهای تحملهزینه

( 2) شی از مقدررات مدالی دولدت   ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخ28بند )د( ماده )

 :  ( است14به شرح جدول شماره ) «شود.اعمال می

 )مبالغ به میلیون ریال( (14جدول شماره )
مبلغ پرداختي  عنوان دستگاه اجرايي رديف 
1وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی
 سازمان بهزیسدی کشور 2
3ی مسلح جمهوری اسالمی ایرانسداد فرماندهی کل نیروها
4سازمان غذا و دارو
5بهداشت و درمان -تهران و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
6بهداشت ودرمان-کاشان و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
7 بهداشت و درمان -قم درمانی  و خدمات بهداشدی دانشگاه علوم پزشکی
8بهداشت و درمان -شهید بهشدی و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
9بهداشت و درمان -قزوین و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
10های ریوی )مسیح دانشوری(یبیمار سل وو خدمات بهداشدی  درمانی  مرکز آموزشی درمانی
11بهداشت و درمان -اسدان مرکزی و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
12بهداشت ودرمان-فارسو خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
13بهداشت درمان-کهگیلویه وبویراحمدو خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
14بهداشت و درمان -تربت حیدریه و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
15بهداشت ودرمان -گناباد و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
16بهداشت ودرمان-سبزوارو خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
17بهداشت و درمان -نیشابور و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشکده علوم پزشکی
18 بهداشت ودرمان -تربت جام و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی
19بهداشت و درمان -مراغه و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشکده علوم پزشکی
20بهداشت و درمان -ایران و خدمات بهداشدی  درمانی  یدانشگاه علوم پزشک
21بهداشت و درمان -البرز)کرج( و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
22بهداشت ودرمان-اسدان اصفهان و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
23بهداشت و درمان -گیالنبهداشدی  درمانی و خدمات  دانشگاه علوم پزشکی
24 بهداشت و درمان -کرمانشاه و خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی

 )مبالغ به میلیون ریال( (14جدول شماره )
مبلغ پرداختي  عنوان دستگاه اجرايي رديف 
25 بهداشت و درمان -مازندرانو خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی
26 بهداشت و درمان -بابل ی و خدمات بهداشدی  درماندانشگاه علوم پزشکی
27بهداشت ودرمان -اسدان گلسدان و خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
28نیروی زمینی ارت  جمهوری اسالمی
29بیمارسدان امام س اد رامسر
30مشهدو خدمات بهداشدی  درمانی  دانشگاه علوم پزشکی
31 جنوبیخراسانو خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی
32بیمارسدان بقیه اهلل االعظم

کلجمع
 

( 20کدل کشدور و در اجدرای ردیدف )    1398قدانون بودجده سدال    ( 7جدول شماره )در 

( ریال 49.000.000.000.000چهل و نه هزار میلیارد ) مبلغموضوع این بند  مصارف هدفمندی 

سددازمان برنامدده و بودجدده کشددور طددی ابالغیدده   کددهبینددی گردیددده جهددت ایددن امددر پددی 

 پا از کسدر مربو  به وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی را اعدبارات  21/1/1398مورخ

به اسدناد قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کشورو توزیع عادالنه و رفع تبعیض  (3%سه درصد )

مذکور ابدالغ   خانهبه وزارت  ارتقای سطح مناطق کمدر توسعه یافده و تحقق پیشرفت و عدالتو 

 ( است: 14که عملکرد مالی آن به شرح جدول شماره )نموده 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (14جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 حوالجات تخصیص اعتبار نوع اعتبار عنوان دستگاه اجرايي

 دريافتي از 

 محل اعتبارات 

 تخصیص يافته 

 اعتبارات 

 شده مصرف

 مانده نقل

 به سال بعد

 904.999 1.047 906.046 46.623.954 47.530.000 49.000.000 ایهزینه -اخدصاصی وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 129130

 

یک میلیدارد و چهدل و هفدت میلیدون      مبلغ  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

آسیب دیده از حادثه اسید پاشدی در اصدفهان جهدت معال دات     ( ریال به فرد 1.047.000.000)



 

 قسمت اول( -421)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

پرداخددت نمددوده و مبلددغ نهصددد و چهددار میلیددارد و نهصددد و نددود و ندده میلیددون     تکمیلددی 

 های علوم پزشدکی بین دانشگاه( ریال را به سال بعد مندقل و مابقی را به 904.999.000.000)

ه ابالغ نموده که فهرست اعدبارات ابالغی بده  و سایر واحدهای تابع و خدمات بهداشدی درمانی

 است. (15شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (15جدول شماره )
مبلغييعنوان دستگاه اجرارديفمبلغييعنوان دستگاه اجرارديف
تهرانخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکیآبادانخدمات بهداشدی  درمانی  وگاه علوم پزشکی دانش
 شهید بهشدیخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکی بابلخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکی
ایرانخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکیدزفولخدمات بهداشدی  درمانی  وم پزشکی دانشکده علو
فارسخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکیسمنانخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکی
اصفهانخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکی شمالیخراسانمات بهداشدی  درمانی خد ودانشگاه علوم پزشکی
اهوازخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکینیشابورخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشکده علوم پزشکی
خراسانخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکی زابلت بهداشدی  درمانی خدما ودانشگاه علوم پزشکی
هیات امنا صرفه جوئی ارزی در معال ه بیماران جیرفتخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکی
 آذربای ان شرقیخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکیسبزواردرمانی  خدمات بهداشدی  و دانشگاه علوم پزشکی
لرسدانخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکیمرکز آموزشی قلب و عروق تهران
گیالنخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکی جهرمخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکی
مازندرانخدمات بهداشدی  درمانی  وشگاه علوم پزشکی داندانشگاه علوم بهزیسدی و توانبخشی
کرمانشاهخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکیبمخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکی
غربیآذربای انبهداشدی  درمانی خدمات  و دانشگاه علوم پزشکی الرسدانخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشکده علوم پزشکی
کرجخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکی شاهرودخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکی
 قمشدی  درمانی خدمات بهدا ودانشگاه علوم پزشکیبهبهانخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشکده علوم پزشکی
 گلسدانخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکیفساخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکی
یزدخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکی گنابادخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکی
کردسدانخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکیساوهخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشکده علوم پزشکی
زاهدانخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکیرفسن انخدمات بهداشدی  درمانی  وانشگاه علوم پزشکی د
ایرانشهرخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشکده علوم پزشکیمراغهخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشکده علوم پزشکی
هرمزگانخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهخدمات بهداشدی  درمانی  و علوم پزشکیدانشگاه
 کرمانخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکی اسفراینخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکی
 همدانخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکیاورژانا تهران
 قزوینخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکیسیرجانخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکی
 مرکزیخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکی شوشدرخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشکده علوم پزشکی
بوشهرخدمات بهداشدی  درمانی  ونشگاه علوم پزشکی داگراشخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشکده علوم پزشکی
کهکیلویه و بویر احمدخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکی خویخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشکده علوم پزشکی
دان مسیح دانشوریبیمارس خلخالخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشکده علوم پزشکی
 زن انخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکی اسدآبادخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکی
مایالخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکیتربت جامخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشکده علوم پزشکی
چهارمحال و بخدیاریخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکیخمینخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشکده علوم پزشکی
یلاردبخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکیسرابخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشکده علوم پزشکی
بیرجندخدمات بهداشدی  درمانی  و دانشگاه علوم پزشکیانسدیدو پاسدور ایران 
 کاشانخدمات بهداشدی  درمانی  ودانشگاه علوم پزشکیبیمارسدان فیروزگر
رکز آموزشی قلب و عروق شهیدرجائیم جمع

 

یاراندده نددان و »( جدددول مندددرج در ایددن بنددد  بددا عنددوان 21پرداخددت مددوارد ردیددف )

سدی و چهدار    مبلدغ سدازمان هدفمنددی یارانده هدا     کده    شدده ینیب یپ« خرید تضمینی گندم

ه شدددرکت مدددادر در وجددد( ریدددال 34.400.000.000.000میلیدددارد ) هدددزار و چهدددار صدددد

 است.  نمودهتخصصی بازرگانی دولدی پرداخت 

اجددرای سددایر »( جدددول مندددرج در ایددن بنددد  بددا عنددوان 22پرداخددت مددوارد ردیددف )

( 18( قدانون برنامده پن سداله ششدم توسدعه  بندد )الدف( تبصدره )        39اهداف مندرج در مداده ) 

شدار خداص از جملده    هدا  حدق بیمده سدهم دولدت اق     ( قانون هدفمندد کدردن یارانده   8و ماده )

( کمددک بدده 20%شددهری  تددأمین بیسددت درصددد ) رانندددگان حمددل و نقددل دورن و بددرون 

رزمندددگان معسددر و کسددری هزیندده درمددان تکمیلددی جانبددازان و ای ددارگران  پوشدد  بیمدده   

اقشددار خدداص )قالیبافددان  زنددان سرپرسددت خددانوار( و افددزای  سددرمایه و منددابع صددندوق     

( 16بده شدرح جددول شدماره )    « امع حمایدت از معلدولین  کارآفرینی امیدد و اجدرای قدانون جد    

 :است

 )مبالغ به میلیون ریال( (16جدول شماره )

 مصاديق مصرف مبلغ عنوان دستگاه اجرايي رديف

حمایت از تولید و اشدغال آهن جمهوری اسالمی ایرانشرکت راه 1
مایت از تولید و اشدغالح 400.000ها و امور تأمینی و تربیدی کشورسازمان زندان 2

3اجدماعی نیروهای مسدلح جمهدوری اسدالمی    سازمان تأمین
 ایران

کمدک بدده رزمندددگان معسدر و کسددری هزیندده درمددان   
جانبازان و ای ارگران

4)کمیده امداد امام خمینی)ره کمک به احداث مسکن محرومان



 

 قسمت اول( -422)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (16جدول شماره )

 مصاديق مصرف مبلغ عنوان دستگاه اجرايي رديف

کمک به احداث مسکن محرومان بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران 5
کارخانه گسدرش صنایع بلوچ وزارت صنعت  معدن و ت ارت 6
 صندوق کارآفرینی امید افزای  سرمایه و منابع صندوق
 وزارت امور اقدصادی و دارایی 

جبران آثار اجرای قانون هدفمندد کدردن یارانده هدا بدر      
و تملک داراییهای سرمایه ای دولت اعدبارات هزینه ای

 پژوهشگاه علوم و فنون هسده ای 9
کمک به واحددهای تولیددی جهدت تهیده دارو و رادیدو      
داروهای بیماران صعب العالج و توسدعه پدژوه  هدای    

مربو  به کشاورزی و صنعت 
 بنیاد شهید انقالب اسالمی 10

انبددازان و جبددران کسددری هزیندده درمددان و تکمیلددی ج 
ای ارگران

 سازمان بهزیسدی کشور 11
شدددهریه دانشددد ویی معلدددولین  خمایدددت از اشددددغال 

معلولین پوش  خدمات توانبخشی 
حمایت از تولید و اشدغال 1.200.000سازمان اورژانا کشور 12
یارتقای شاخصهای عدالت اجدماع وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 13
14سازمان تبلیغات اسالمی ارتقای شاخصهای عدالت اجدماعی

15 
صندوق رفاه دانش ویان وزارت بهداشت  درمدان و آمدوزش   

حمایت از تولید و اشدغال پزشکی

کمک به تولید و جبران خسارتهای بخ  کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسدان اردبیل 16
17ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور شرکت کمک به راه آهن غرب کشور
ارتقای شاخصهای عدالت اجدماعی اسدانداری خوزسدان 18
کمک به احداث مسکن محرومان شهرداری زاهدان 19
تأمین هزینه های سوخت  نیروی اندظامی جمهوری اسالمی ایران 20
یارانه سوخت یگانهای تابعه آجا ارت  جمهوری اسالمی ایران 21
کمک به تولید بخ  کشاورزی سازمان جنگلها و مراتع کشور 22
هزینه حمل و نقل  سوخت و آرد سازمان امور عشایری 23
ارتقای شاخصهای عدالت اجدماعی اسدانداری قزوین 24
ارتقای شاخصهای عدالت اجدماعی ی کرمانشاهاسداندار 25

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسدان گلسدان 26
کمددک بدده تولیددد و پرداخددت مطالبددات صددیادان پددره و 

خاویاری
 اسدانداری خراسان جنوبی 27

احداث سدالن ورزشدی و آمفدی تدأتر اردوگداه یادگداران       
امام)ره(

ارتقای شاخصهای عدالت اجدماعی مام خمینی)ره(بیمارسدان ا 28
 -جمع

 

فهرست اعدبارات توزیع شده توسدو وزارت بهداشدت  درمدان و آمدوزش پزشدکی بده       

و سایر واحدهای تابعه به شدرح   هاو خدمات بهداشدی درمانی اسدان های علوم پزشکیدانشگاه

 است.( 17شماره )جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال(   (17جدول شماره )
مبلغنام دستگاه اجراييرديفمبلغنام دستگاه اجراييرديف
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی همدان
 گیالن خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی هرمزگان
 اصفهان  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و کردسدان  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
 ایران  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی وجیرفت  خدمات بهداشدی  درمانی گاه علوم پزشکی و دانش
 مازندران  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و شاهرودخدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی قم خدمات بهداشدی درمانی یزددانشگاه علوم پزشکی و
 فارسخدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و رفسن ان  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
 کاشان خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و زابل ی خدمات بهداشدی  درماندانشگاه علوم پزشکی و
 شهید بهشدی  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی وانسدیدو پاسدور ایران
 خراسان  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی ساوه
 اردبیل  دمات بهداشدی  درمانی خدانشگاه علوم پزشکی و زن ان خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
 چهارمحال و بخدیاریخدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی زاهدان
مات بهداشدی درمانی کرمان دانشگاه علوم پزشکی و خد فسا خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
 بوشهر  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی الرسدان
 آذربای ان شرقی نی خدمات بهداشدی  درمادانشگاه علوم پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی خوی
 کهکیلویه و بویر احمدخدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و بم خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
انی گلسداندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی مراغه
 اهواز  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و گناباد خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
 لی  خراسان شماخدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و  مرکز  قلب و عروق شهیدرجائی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی آذربای ان غربیمرکز  قلب و عروق تهران
 بیرجند  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی وی بهبهاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمان
 ایالم  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و سیرجان  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
 بابل خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و تربت حیدریهخدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی کرجدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی تربت جام
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی ایرانشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی دزفول
 علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی مرکزیدانشگاهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی گراش
 بیمارسدان مسیح دانشوریدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی شوشدر
 قزوینخدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی خمین
 سمنان  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و اسفراینخدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
 آبادان خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی واسدآبادخدمات بهداشدی  درمانی شکی و دانشگاه علوم پز
 کرمانشاه خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و جهرمخدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی و
 لرسدان  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی وهداشدی درمانی سرابدانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب
 سبزوار  خدمات بهداشدی  درمانی دانشگاه علوم پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی خلخال
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی نیشابور  دانشگاه علوم بهزیسدی و توانبخشی

جمع 



 

 قسمت اول( -423)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  هدا یارانده  هدفمندسازی سازمان به  4/3/1398مورخ  نامه طی بودجه و برنامه سازمان

 بده  اشددغال  و تولیدد  از حمایت عنوان تحت ریال( 2.000.000.000.000دو هزار میلیارد ) مبلغ

 در هدا یارانده  هدفمندسدازی  سازمان جمهوری اسالمی ایران اخدصاص داده که آهن راه شرکت

 پرداخدت مدذکور   شرکت به ریال( 700.000.000.000هفدصد میلیارد ) مبلغ 10/3/1398 تاری 

دراجرای ابالغیده مدذکور    را جمهوری اسالمی ایران مبلغ دریافدی آهن راه شرکت .است نموده

 ابالغیه طی ها یارانه هدفمندسازی سازمان است. نموده مزایا و حقوق پرداخت صرف بالفاصله

 تغییر سوخت هزینه به کمک و اشدغال و تولید از حمایت را مصرف مصادیق  8/5/1398 مورخ

 شایان ذکر است شرکت مذکور طی مکاتبات  مدعدد با سازمان برنامه و بودجه کشور. است داده

 هزینده  کمک ریال (3.200.000.000.000) میلیاردسه هزار و دویست  مبلغ اخدصاص خواسدار

 هدزار و دویسدت   و 1398 سدال  بدرای  ریدال  (2.000.000.000.000) میلیدارد  دو هزار) سوخت

 است. گردیده شرکت این به( 1397 سال برای ریال( 1.200.000.000.000) میلیارد

 و 5/9/1398 مدورخ  هدای نامده  طدی  جمهوری اسالمی ایران آهن راه شرکت همچنین

 اردمیلید  هفدصدد  مبلدغ  کده  نمدوده  عندوان  کشور بودجه و برنامه سازمان به 25/6/1399 مورخ

 و بدوده  اشددغال  و تولید از حمایت منظور به 1398 سال در دریافدی ریال( 700.000.000.000)

 اصدالح  درخواسدت  نکرده  فلدذا  پیدا اخدصاص شرکت این به سوخت هزینه کمک بابت مبلغی

 .است داده ارائه سازمان به را 8/5/1398 مورخ ابالغیه

نامده  آیدین ( 3مداده )  **(2)موضوع بند ی شیوه نامه اجرایسازمان برنامه و بودجه کشور 

مبن  عد  رعايت مهلت زمیانی حکیم   ابالغ نموده که  29/7/1398اجرایی طی بخشنامه مورخ 

  مربوط است.

در   موضوع این بند توسو دسددگاه هدای اجرایدی گیرندده وجده     ها  در محدوده بررسی

یا بده سدال بعدد مندقدل     و توسو سازمان برنامه و بودجه مصرف  هدراهای صراسدای تخصی 

  شده است.

های مصدارف هدفمنددی از   ( هر یک از ردیف10%افزای  تا سقف ده درصد ) عملکرد

( مشرو  بده حفدظ سدقف مصدارف     22تا  18های این مصارف )اجزاء محل کاه  سایر ردیف

 است.  ( 18یارانه  به شرخ جدول شماره ) هدفمندی

 ل()مبالغ به میلیون ریا   (18جدول شماره )
 افزايش به کاهش از

 رديف
 مندرج در 

 جدول

 شرح
 منابع و مصارف

 مبلغ مصوب
 مندرج در 

 جدول

 مبلغ
 يافتهاختصاص

 درصد
 کاهش *

 رديف
 مندرج در

 جدول 

 شرح
 منابع و مصارف

 مبلغ مصوب
 مندرج در 

 جدول

 مبلغ
 يافتهاختصاص

 درصد
 افزايش *

 44 000 400 34 000 450 61 یارانه نان و خرید تضمینی گندم 21

 10 000 302 454 000 000 411 یارانه نقدی و غیر نقدی 18
 4 000 018 87 000 000 84 کاه  فقر مطلق 19

 های درمانهزینه کاه  20
 26 000 832 61 000 000 49 (2الحاق  46)

  39سایر اهداف ماده  21
 74 000 874 36 000 165 21 برنامه ششم توسعه

 

های موضوع ردیف هامصارف هدفمندی یارانه (%10فزای  بی  از سقف ده درصدی )ا

 حکم اي  بند است.  مفاد مبن  عد  رعايت  ( جدول فوق21( و )20)

                                                                        
 کل کشور: 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرايي بند )الف( تبصره )آيین

 (2ماده )
کمدک بده کداه  فقدر مطلدق      ریال برای پرداخت نقدی جهت ( 84.000.000.000.000)مبلغ هشداد و چهار هزار میلیارد  (:3( ماده )2* بند )

مداه  رف یکخانوارهای هدف و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست. شیوه نامه اجرایی این ماده توسو سازمان و وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی ظ
  د.شونامه تهیه و ابالغ میاز تاری  ابالغ این آیین



 

 قسمت اول( -424)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (1جزء )

های اطالعاتی در اخدیار  نسبت به شناسایی دولت موظف است با اسدفاده از کلیه بانک

 بگیران اقدام کند. نهدهک باالی درآمدی از فهرست یاراو حذف سه

 (1جزء )تفريغ 

نامدده اجرایددی ایددن آیددین *(6وزارت تعدداون  کددار و رفدداه اجدمدداعی در اجددرای مدداده )

منظددور تدددوین دسدددورالعمل اجرایددی مربددو   نسددبت بدده برگددزاری جلسددات بددا     بنددد  بدده

هددای برنامدده و بودجدده  هددای کشددور و ارتباطددات و فندداوری اطالعددات  سددازمان  وزارتخاندده

نددویا دسدددورالعمل مربددو  را در تدداری    هددا اقدددام و پددی   ر و هدفمندددی یاراندده کشددو

هدای مدذکور   الدذکر ارسدال نمدوده  لدیکن دسددگاه     های اجرایدی فدوق  به دسدگاه 30/5/1398

مبین  عید  رعايیت    اند و دسدورالعمل مربدو  بده تصدویب نرسدیده کده      پاسخی ارائه ننموده

 مفاد حکم مربوط است.

بگیددران حدددود هفددداد و هفددت میلیددون و پانصددد هددزار اد یاراندده  تعددد1398سددال  در

( نفر 23.250.000( نفر بوده که حدود بیست و سه میلیون و دویست پن اه هزار )77.500.000)

اند. در سال مزبور  وزارت تعاون  کار و رفاه اجدمداعی بدا   دهک باالی درآمدی بودهآنها جزء سه

  نسبت های شهریور و مهردو مرحله در ماه تی در اخدیار  طیهای اطالعااسدفاده از کلیه بانک

خدانوار   (262.979دویست و شصت و دو هزار و نهصد و هفداد و نه )تعداد به ارسال مشخصات 

                                                                        
  :کل کشور 1398سال  ( قانون بودجه14نامه اجرايي بند الف تبصره )آيین *

وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان هدفمندسازی : (6ماده )

و کند  نسبت به شناسایی نامه تهیه میها و وزارت کشور )اسدانداران( طی دسدورالعملی که ظرف یک ماه از تاری  ابالغ این آیینیارانه
ها موظف است  پا از اعالم وزارت تعاون  حذف یارانه نقدی سه دهک باالی درآمدی خانوارها اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه

 ها خانوارهای اعالمی )در اولین نوبت( اقدام نماید.کار و رفاه اجدماعی نسبت به حذف یارانه



 

 قسمت اول( -425)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( نفدر بده سدازمان    1.005.124تعداد یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیسدت و چهدار )  شامل 

دهک بداالی درآمددی   . عدم حذف سهاستوده اقدام نمهدفمندسازی جهت حذف یارانه ایشان 

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  است. بگیران از فهرست یارانه

ایدن  نامه اجرایدی  ( آیین6ماده ) *(1وزارت تعاون کار و رفاه اجدماعی در اجرای تبصره )

  ینها به کلیده معدرضد  ثبت اعدراض افراد حذف شده و همچنین اعالم ندایج بررسی جهت  بند

بعد از بررسدی   1398را معرفی کرده که در سال  www.yaraneh10.mcls.gov.irسامانه 

در م موع تعدداد سدی و چهدار      کننده در سامانه ذکرشدهناممسدندات مربو  به معدرضین ثبت

دای بده سدازمان هدفمندسدازی    م دد   ( نفر جهت دریافت یارانده 34.570هزار و پانصد و هفداد )

 اند.ی گردیدهها معرفیارانه

نامده اجرایدی طدی سدال     آیدین  **(7وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی در اجرای ماده )

در م مددوع اطالعددات یددک میلیددون و دویسددت و یددک هددزار و نهصددد و سددی و دو     1398

نده بده سدازمان    صدورت ماها ( نفر از موالید جدید را جهت برقراری یارانه ایشان به1.201.932)

  .ها ارسال کرده استنههدفمندسازی یارا

 

                                                                        
توانند نسبت به اعدراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با شده میای حذفخانوارهنامه اجرايي: ( آيین6( ماده )1* تبصره )

ا از بررسی اعالم رضایت از دسدرسی وزارت یادشده به کلیه اطالعات بانکی و ارائه اطالعات و مسدندات الزم  اقدام نمایند. وزارت مذکور مکلف است پ
ها اعالم نماید تا در اولین نوبت  ای واجد شرایو دریافت یارانه نقدی را م ددای به سازمان هدفمندسازی یارانهشده  اسامی سرپرسدان خانوارهمسدندات ارائه

 پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. وزارت یادشده موظف است ندایج را به کلیه معدرضین اعالم نماید. 

د وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی و درصورت وجود منابع با رعایت قوانین و مقررات موالید جدید صرفای با تأیی نامه اجرايي:( آيین7** ماده )
 مربو  مشمول دریافت یارانه خواهند بود.  

 



 

 قسمت اول( -426)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

)منابع( جدول فوق  وزارت امور اقدصادی  های( دریافدی3) منظور تحقق کامل ردیفبه 

قانون محاسبات عمومی و با اعدالم شدرکت دولددی     (48) و دارایی مکلف است به اسدناد ماده

شدرکان اقدام کندد.  تابعه وزارت نفت  نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از م

سدود سدهام معوقده و     تسدویه شدود و پدا از   کشور واریز می داری کلمنابع وصولی به خزانه

های تابعه وزارت نفت  باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسدازی  های معوقه شرکتمالیات

 شود.کشور واریز میداری کل ها نزد خزانهیارانه

                                                                        
  قانون محاسبات عمومي:

االجدراء بده مرحلده    موجب احکدام و اسدناد الزم  هکه ب یاز اشخاص یسسات دولدؤها و ممطالبات وزارتخانه( 48ماده )

 .وصول خواهد بودقابل میمسدق هایمالیات ییاست بر طبق مقررات اجرا دهیرس تیقطع

 (2تفريغ جزء )

مبین    کده اندد  ایی موضوع این جزء به تکلیف قانونی خود عمل ننمودههای اجردسدگاه

 است. جز  اي  عد  رعايت مفاد حکم

درخواست وصول  28/10/1398نامه مورخ  یط رانیگاز ا یشرکت ملشایان ذکر است  

مطالبات خود به همراه لوح فشرده اطالعات مشدرکان بدهکار را به سازمان امور مالیاتی ارسال 

 یاتید از سدازمان امدور مال  درخواست وصول مطالبدات را   12/12/1398ای طی نامه مورخ و م دد

طور را به مشدرکاناطالعات  رانیگاز ا یشرکت مل نکهیبه ا توجهنموده است. با پیگیری کشور 

 یو حقدوق  یقد یو آدرس محدل اشدخاص حق   یینام و شدماره شناسدا    یبده زانیناق  )تنها م

اجرایی در خصوص  یاقدام مذکور مانساز  کشور ارائه نموده یاتیور مالبه سازمان امرا بدهکار( 

جهت اخدذ    رانیگاز ا یشرکت ملنیز با  یامکاتبه چیهو  ان ام نداده نمودن مفاد حکم این بند

 .است ندادهصورت   رفع نواق  ایو  یلیاطالعات تکم

 



 

 قسمت اول( -427)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

رید تضمینی گندم اخدصداص  یارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خ

 یابد.می

 (3جزء )تفريغ 

ها  یارانه آرد صنف و صنعت حذف و مندابع حاصدل از آن در قالدب    در محدوده بررسی

یارانه خرید تضمینی گندم به شرکت بازرگانی دولددی اخدصداص یافدده اسدت. عملکدرد خریدد       

  تضمینی گندم به شرح جدول زیر است:

 ریال(میلیون )مبالغ به   
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايي
 مبلغ مندرج 

 در قانون
 مبلغ
 يافتهاختصاص

 مبلغ 
 شدهمصرف

 رديف جدول 
 14تبصره 

 عنوان 
 يارانه دريافتي

 گندم ینیتضم دیخریارانه نان و  21 34.400.000 34.400.000 61.450.000 رانیا یدولد یشرکت بازرگان 294210

 

به شرکت بازرگانی دولدی ایران در راسدای حکم این جدزء    یافدهکل مبلغ اخدصاص 

 صرف خرید تضمینی گندم شده است.

 



 

 قسمت اول( -428)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

قانون  *(38موضوع ماده) ینفد یهااز فروش فرآورده هایاریو ده هایعوارض شهردار

به حساب تمرکز وجوه وزارت کشدور   ماهکیبر ارزش افزوده پا از وصول  ظرف مدت  اتیمال

 پرداخت شود. هایاریو ده هایتا به شهردار شودیم زیوار

                                                                        
 قانون مالیات بر ارزش افزوده: 

نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون  عالوه بر نرخ مالیات  (:38ماده )* 
 گردد:( این قانون  به شرح زیر تعیین می16موضوع ماده )

 (؛1%/5) درصد نیم و ( این قانون  یک16) کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده -الف
 (؛3%انواع سیگار و محصوالت دخانی  سه درصد ) -ب
 (؛10%ده درصد )انواع بنزین و سوخت هواپیما  -ج
 (.5%درصد )( و نفت کوره پنج10%نفت سفید و نفت گاز  ده درصد ) -د
 

 (4جزء )تفريغ 

 یهدا از فدروش فدرآورده   هایاریو ده هایعملکرد عوارض شهردار ها سیربراساس بر

 به شرح جدول زیر است:  بر ارزش افزوده اتیقانون مال( 38) موضوع ماده ینفد

   
 )مبالغ به میلیون ریال(

  اجرايي عنوان دستگاه رديف
 وصولي سهم میزان عوارض 

 * هاها و دهیاریشهرداری
 مبلغ واريزی به حساب 

 تمرکز وجوه وزارت کشور 
 797 073 5 797 073 5 پاالی  نقت تهران 1
 782 768 782 768 پاالی  نفت شیراز 2
 819 411 6 819 411 6 پاالی  نفت اصفهان 3
 098 511 1 098 511 1 پاالی  نفت تبریز 4
 388 820 388 820 الی  نفت کرمانشاهپا 5
 468 140 4 468 140 4 پاالی  نفت آبادان 6
 480 285 7 480 285 7 پاالی  نفت اراک 7
 452 120 4 452 120 4 پاالی  نفت بندر عباس 8
 815 469 815 469 پاالی  نفت الوان 9
 533 778 5 533 778 5 نفت سداره خلیج فارس 10
 368 498 368 498 پخ  و پاالی  11

 36,879,000 36,879,000 جمع

 

های نفددی  ها از فروش فرآوردهها و دهیاریعوارض شهرداریها  در محدوده بررسی

 ماه به حسداب ظرف مدت یک پا از وصول ( قانون مالیات بر ارزش افزوده 38) موضوع ماده

 است. شدهکشور واریز  تمرکز وجوه وزارت



 

 قسمت اول( -429)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (ببند )

ی سازمان برنامه و بودجده کشدور و بدا همکدار     شنهادیتبصره به پ نیا ییااجر نامهنییآ

و بده   شدود یم هیته یو تعاون  کار و رفاه اجدماع روینفت  ن  ییو دارا یامور اقدصاد یهاوزارتخانه

 .رسدیم رانیوز أتیه بیتصو

 (بتفريغ بند )

برنامده و بودجده   بده پیشدنهاد سدازمان    بنا  16/04/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

  یو تعاون  کار و رفاه اجدمداع  رویامور اقدصادی و دارایی  نفت  ن یهاوزارتخانهبا همکاری  کشور

کل کشور را تصویب نموده کده   1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14تبصره )نامه اجرایی آیین

. شدایان ذکدر   اسدت  شدهجهت اجرا ابالغ  19/04/1398هد مورخ  56697ت /46509شماره  یط

هیدأت   7/7/1398هدد مدورخ    56991ت /84355نامه شدماره  مذکور طی تصویب نامهآییناست  

 وزیران اصالح گردیده است.

 

 

 



 

 قسمت اول( -430)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

 (15تبصره )

 بند )الف(

ای مکلفند مندابع  منطقههای برقهای تولید نیروی برق حرارتی دولدی و شرکتشرکت

ز گدردش خزانده بده ترتیدب بده شدرکت       شده در بودجه مصدوب سداالنه خدود را پدا ا    تعیین

گدذاری  مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت تدوانیر بابدت رد دیدون و یدا سدرمایه     

 )احداث( در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه اندقال کشور پرداخت کنند. 

 

 (15تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

تولید نیروی بدرق حرارتدی دولددی و     هایشده در بودجه مصوب شرکتبینیمبالغ پی 

( 1بده شدرح جددول شدماره )     بندها در اجرای مفاد حکم این همچنین مبالغ پرداخدی توسو آن

 است:  

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 نام شرکت تولید 
 نیروی برق

 شده بابتمبالغ پرداخت شده در بودجه مصوب بابتمبالغ تعیین

 رد 
 ديون

 گذاری در سرمايه
 توسعه نیروگاه حرارتي

 جمع
 رد 

 ديون
 گذاری در سرمايه

 توسعه نیروگاه حرارتي
 جمع

 1,086,902 902 086 1 0 1,086,902 902 086 1 0 شازند 295600
 9,115 115 9 0 9,115 115 9 0 لوشان 295660
 1,384,483 483 384 1 0 1,384,483 483 384 1 0 شهید سلیمی 295630
 87,836 836 87 0 87,836 836 87 0 آذربای ان 295540
 436,691 691 436 0 436,691 691 436 0 سهند 295490
 428,914 914 428 0 428,914 914 428 0 بیسدون 295500
 646,347 347 646 0 646,347 347 646 0 اهوازرامین  295580
 145,449 449 145 0 145,449 449 145 0 فارس 295650
 2,284,587 587 284 2 0 2,284,587 587 284 2 0 کرمان 295510
 783,165 165 783 0 783,165 165 783 0 خراسان 295570
 103,338 338 103 0 103,338 338 103 0 اصفهان 295530
 397,104 104 397 0 397,104 104 397 0 بندرعباس 295550
 249,545 545 249 0 249,545 545 249 0 زاهدان 295590
 1,300,183 183 300 1 0 1,300,183 183 300 1 0 شهید مفدح 295640
 626,989 989 626 0 626,989 989 626 0 یزد 295670
 35,600 600 35 0 35,600 600 35 0 تهران 295560
 2,593,589 589 593 2 0 2,593,589 589 593 2 0 شهید رجایی 295620
 910,586 586 910 0 910,586 586 910 0 شیروان 295480

 13.510.423 13.510.423  13.510.423 13.510.423 0 جمع

 

هدای تولیدد نیدروی بدرق     ها  کل مبلغ مندرج در بودجه مصوب شرکتاساس بررسیبر

های موصوف دولدی و شرکتحرارتی در حساب شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 

مبلغ سیزده هزار و پانصد و ده میلیارد و چهارصدد و   گردش خزانه پا از و اعمال حساب شده



 

 قسمت اول( -431)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

های روگاهگذاری در توسعه نیسرمایه»( ریال بابت 000 000 423 510 13بیست و سه میلیون )

 پرداخت شده است. « حرارتی

دار تولیدد نیدروی   های تولید نیروی برق حرارتی صدرفای عهدده  که شرکتبا توجه به این

   مندابع حاصدله را بده   دولددی  شرکت مادرتخصصدی تولیدد نیدروی بدرق حرارتدی     برق هسدند  

( اخدصاص و پرداخت 2باشد  به شرح جدول شماره )ها میهایی که خود مدولی اجرای آنطرح 

 نموده است:

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )

 شماره  رديف
 مبلغ پرداختي عنوان طرح بندیطبقه    شماره نام شرکت  بندیطبقه

1 

 شرکت تولید نیروی برق حرارتی 229300

 771 366 سوز طباذغال 

2  814 391 کننده مفدحاصالح سیسدم خنک 
3  709 254 1 های گازی کوچکنیروگاه 
4  330 391 18 واحد 22های سیکل ترکیبی احداث نیروگاه 
5  085 762 های فرسودههای بازتوانی نیروگاهمطالعه و اجرای طرح 
6  300 28 احداث مخازن ذخیره سوخت مایع 
7   251 968 مگاوات گازی 6000طرح  2فاز 
8  BOO   465 344 
9  000 17 مطالعات نیروگاهی 
10  303 83 ات و قطعات صنعت برقساخت مواد ت هیز 
11  418 509 واحد 23های سیکل ترکیبی احداث نیروگاه 
12  415 15 مدقابلها به روش بیعتوسعه و احداث نیروگاه 
13  126 9 نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد 
14  587 37 ساخت و توسعه بخاری 
15   000 70 های کشورمطالعه راندمان نیروگاه 
16  532 77 سازی انرژیبهینه _های نو آوری انرژیفن 

 23.447.985 جمع

 

بدرق   یروید ن عید اندقدال و توز  د یتول تیریمداساس درخواست شرکت مادرتخصصی بر

ای طبق بودجه مصوب منطقهبرق هایکشور مبالغی را که شرکت داری کل  خزانه(ری)توان رانیا

 یادشدده مکلدف بده پرداخدت آن بده شدرکت        م مع عمومی جهت توسعه شبکه اندقال کشور

واریدز نمدوده تدا    « مدیریت مندابع »اند را از حساب درآمدی کسر و به حسابی تحت عنوان بوده

هدای مدذکور پرداخدت    ای  به شدرکت طبق مندرجات بودجه مصوب در بخ  مصارف سرمایه

 شدایان ذکدر اسدت     .های توسعه شبکه اندقال کشور مصرف نمایندها و پروژهماید که در طرحن

کلیه درآمدهای حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق به حساب خزانده ندزد باندک مرکدزی     

  (ری)تدوان  رانیبرق ا یروین عیاندقال و توز د یتول تیریمدجمهوری اسالمی ایران به نام شرکت 

اسداس درخواسدت وجده شدرکت     سازمان برنامده و بودجده کشدور  بر    ز تخصی واریز و پا ا

  شود.میمادرتخصصی توانیر  دریافت 

  الذکرفوقای شرکت مادرتخصصی در بخ  مصارف بودجه سرمایهالزم به ذکر است  

منظور رد دیدون  ه و شرکت اخیرالذکر  کل آن را بهدگردیبینی پی  بودجه الزم جهت رد دیون 

 است. ای اخدصاص دادهای برق منطقههشرکت

ای به شرح های برق منطقهشرکت در گرفدههای صورتشده و پرداختبینیمنابع پی 

 ( است:3جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(   (3جدول شماره )

 رديف
 شماره

 بندیطبقه

 نام شرکت 

 ایمنطقهبرق

 شده در بودجهمبالغ تعیین

 و  مصوب بابت رد ديون 

 توسعه شبکه انتقال کشور*

 شده توسط مبالغ پرداخت

 ای به منطقه های برقشرکت

 شرکت مادرتخصصي توانیر*

 شده توسط شرکت مادرتخصصيمبالغ پرداخت

 ای بابت های برق منطقهتوانیر به شرکت 

 جمع توسعه شبکه انتقال کشور رد ديون

 288,461 500 265 961 22 1.994.583 1.994.583 باخدر 228000 1

 1,089,431 400 863 031 226 292.327 292.327 گیالن 226500 2

 2,730,056 200 341 1 856 388 1 287.566 287.566 مازندران 226000 3

 1,150,086 000 033 1 086 117 244.305 244.305 آذربای ان 223500 4

 824,680 200 537 480 287 822.325 822.325 غرب 224000 5

 2,231,931 001 561 1 930 670 686 868 2 686 868 2 خوزسدان 228500 6

 929,822 000 757 822 172 050 850 1 050 850 1 فارس 222000 7



 

 قسمت اول( -432)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(   (3جدول شماره )

 رديف
 شماره

 بندیطبقه

 نام شرکت 

 ایمنطقهبرق

 شده در بودجهمبالغ تعیین

 و  مصوب بابت رد ديون 

 توسعه شبکه انتقال کشور*

 شده توسط مبالغ پرداخت

 ای به منطقه های برقشرکت

 شرکت مادرتخصصي توانیر*

 شده توسط شرکت مادرتخصصيمبالغ پرداخت

 ای بابت های برق منطقهتوانیر به شرکت 

 جمع توسعه شبکه انتقال کشور رد ديون

 668,988 000 457 988 211 185 941 2 185 941 2 کرمان 224500 8

 479,324 052 423 272 56 669 818 3 669 818 3 خراسان 223000 9

 630,003 000 619 003 11 878 371 2 878 371 2 اصفهان 222500 10

 626,957 100 524 857 102 387 952 387 952 هرمزگان 225500 11

 1,345,841 000 341 1 841 4 658 263 658 263 سیسدان و بلوچسدان 225000 12

 496,431 900 393 531 102 236 45 236 45 زن ان 229000 13

 247,421 100 236 321 11 693 306 693 306 سمنان 229100 14

 132,961 251 114 710 18 702 647 2 702 647 2 یزد 229200 15

 3,153,809 850 831 1 959 321 1 710 740 4 710 740 4 تهران 221500 16

 17,026,202 12,298,554 4,727,648 26,447,960 26,447,960 جمع 

ای  مطابق فرمت ابالغی در قالب بخشنامه بودجه  مبالغ به صورت گلوبال )م موع( بوده  لذا امکان تفکیک منطقهی برقها* در بودجه مصوب ساالنه شرکت
 باشد.میسور نمی« توسعه شبکه اندقال کشور»و « رد دیون»مبالغ اقالم 

 

رد دیون و توسعه شبکه  بابتشده در بودجه مصوب مبالغ تعیین»موجود مابین مغایرت 

 ایمنطقههای برقبه شرکت شده توسو شرکت مادرتخصصی توانیرمبالغ پرداخت»با « اندقال

ها و نیز جریان نقدینگی در میزان تحقق وصولی ناشی از  «رد دیون و توسعه شبکه اندقال بابت

صورت حاصل از فروش برق به مشدرکین به منابع  باشد. الزم به ذکر استمی توانیرشرکت 

و ها گیرد و از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهقرار نمی یادشدهر شرکت مسدقیم در اخدیا

 گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت صورت می تخصی  براساس

شرکت توانیر م موعای مبلغ بیست و ش  هزار و چهارصد و چهدل و هفدت میلیدارد و    

ای دریافدت و  منطقده برق های( ریال از شرکت26.447.960.000.000نهصد و شصت میلیون )

( 17.026.202.000.000جمعای مبلغ هفده هزار و بیست و ش  میلیارد و دویست و دو میلیدون ) 

ریال شامل مبلغ چهار هزار و هفدصد و بیسدت و هفدت میلیدارد و ششصدد و چهدل و هشدت       

و ( ریال بابت رد دیدون و مبلدغ دوازده هدزار و دویسدت و ندود      4.727.648.000.000میلیون )

 ( ریددال بابددت  12.298.554.000.000هشددت میلیددارد و پانصددد و پن دداه و چهددار میلیددون )  

 ای پرداخت نموده است.منطقههای برقگذاری در شبکه اندقال کشور  به شرکتسرمایه

ای جهدت  منطقههای برقعملکرد مبالغ پرداخدی شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت

( 4به شرح جددول شدماره )   بند موضوع این  از محل منابع های توسعه شبکه اندقال کشورطرح

 است:

 )مبالغ به میلیون ریال(  (4جدول شماره )

 نام شرکت برق  رديف
 ایمنطقه

 شماره 
 بندیطبقه

 مبلغ پرداختي عنوان طرح 

 500 265 اندقال نیروی برق  باخدر 1301015009 باخدر 1
 400 863 الناندقال نیروی برق گی 1301015019 گیالن 2
 200 341 1 اندقال نیروی برق مازندران 1301015020 مازندران 3
 000 033 1 اندقال نیروی برق آذربای ان 1301015006 آذربای ان 4
 200 537 اندقال نیروی برق غرب 1301015016 غرب 5
 001 561 1 اندقال نیروی برق خوزسدان 1301015012 خوزسدان 6
 000 757 و بوشهر ندقال نیروی برق فارسا 1301015017 فارس 7
 000 457 اندقال نیروی برق کرمان 1301015018 کرمان 8
 052 423 اندقال نیروی برق خراسان 1301015011 خراسان 9
 000 619 اندقال نیروی برق اصفهان 1301015007 اصفهان 10
 100 524 اندقال نیروی برق هرمزگان 1301015005 هرمزگان 11
 000 341 1 و بلوچسدان اندقال نیروی برق سیسدان 1301015015 یسدان و بلوچسدانس 12
 900 393 اندقال نیروی برق زن ان 1301015013 زن ان 13
 100 236 اندقال نیروی برق سمنان 1301015014 سمنان 14
 251 114 اندقال نیروی برق یزد 1301015021 یزد 15
 850 831 1 روی برق تهراناندقال نی 1301015010 تهران 16

 12,298,554 جمع

 

عملیات اجرایی توسعه شبکه صرف   ایهای برق منطقهشده بین شرکتمبالغ توزیع

و خطو  اندقال برق و خرید ت هیزات و ها اندقال برق از قبیل احداث  توسعه و تکمیل پست

 شده است. برق یرویشبکه اندقال ن یسازنهیاصالح و به یهاپروژه و لوازم مربوطه



 

 قسمت اول( -433)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

 بند )ب(

شده در بودجه مصوب شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین

برداری پرداخت های بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینهساالنه خود را به شرکت بهره

 کند.

 تفريغ بند )ب( 

ان بده شدرح جددول زیدر     عملکرد شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایدر 

 است:

 )مبالغ به میلیون ریال(
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 شده منابع تعیین

 در بودجه مصوب

 برداری نیروگاه شده به شرکت بهرهمبالغ پرداخت
 اتمي بوشهر 

 4.415.008 4.415.008 شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 291300

 

هدای  صدرف هزینده   بدرداری نیروگداه اتمدی بوشدهر    شرکت بهدره شده به پرداخت مبلغ

  تعمیرات و پشددیبانی  لدوازم و قطعدات مصدرفی     کارکنانبرداری از جمله حقوق و مزایای بهره

 نیروگاه و سوخت تأسیسات گرمایشی و ... شده است.

 



 

 قسمت اول( -434)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

 (ج)بند 

هدای حرارتدی کده بعدد از     اهگذاری خارجی در احداث نیروگد منظور حمایت از سرمایهبه

آنهدا  گذاری أخذ کنند و منشأ تأمین مندابع مدالی   تصویب این قانون م وز الزم را برای سرمایه

هدای  گدذاری و کمدک  صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سدرمایه به

ز صادرات پن اه اقدصادی و فنی ایران نیز رسیده باشد  دولت مکلف است نسبت به صدور م و

( محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام کند و درصورت داشدن قرارداد خرید 50%درصد )

تضمینی برق  تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاری  انعقاد قرارداد )بدون پرداخت تعددیل  

و سوخت مدایع  ارزی ساالنه( پرداخت کند. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی 

 فارس خواهد بود. ( فوب خلیج 95%درصد ) به قیمت نود و پنج

 (ج)بند تفريغ 

تعدداد   1398گذاری خارجی  در سدال  ( قانون تشویق و حمایت سرمایه6براساس ماده )

با   به شرح جدول زیرهای حرارتی خارجی در احداث نیروگاه گذاریسرمایهبرای م وز ( 5) پنج

  :است صادر گردیده  های اقدصادی و فنی ایرانگذاری و کمکسرمایهتأیید سازمان 

 )مبالغ به یورو(    

 هاینام نیروگاه

 حرارتي

 تاريخ صدور مجوز 

 گذاری خارجيسرمايه

 میزان منابع مالي

 )مطابق مجوز صادره(

 میزان منابع مالي قابل

 تأمین از خارج از کشور 

 )مطابق مجوز صادره(

  ولیدیمحصول ت میزان

 )مطابق مجوز صادره(

 مگاوات 500  300.000.000  300.000.000 22/5/1398 رعد انرژی آریا

 مگاوات 880  699.213.987  699.213.987 3/10/1398 ت هیز الکدرونیک ایساتیا

 مگاوات 1.800  1.387.794.118  1.387.794.118 3/10/1398 کیهان برق آسیاارس

 مگاوات 615  398.000.000  398.000.000 28/11/1398 رامهرمز تولید نیروی برق ساینا

 مگاوات 546  339.268.000  339.268.000 23/12/1398 آالافق توس

 مگاوات 4.341 3.124.276.105 3.124.276.105 جمع
 

های مندرج در جدول فوق به مرحله احدداث نرسدیده    یک از پروژه  هیچ1398در سال 

صدادر نگردیدده اسدت.     های مدوردنظر نیروگاه تولیدیمحصول صادرات  ی جهتم وزبالطبع 

اي  بند فا د عملکیرد     لذامنعقد نشدهخرید تضمینی برق  ی نیز جهتقراردادشایان ذکر است  

  .است



 

 قسمت اول( -435)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

 بند )د(

منظور اصالح الگوی مصرف برق  دولت مکلف اسدت نسدبت بده نصدب کندورهدای      به

صدورت  ت مشدرکان پرمصرف اقدام و هزینه مربو  را بده هوشمند برای مشدرکان برق با اولوی

 اقساطی از مشدرکان دریافت کند.

 تفريغ بند )د( 

 در راسدای اجرای مفاد حکم این بند  شرکت مادر تخصصی مددیریت تولیدد  اندقدال و   

  ضدوابو مربدو  بده نحدوه     7/10/1398طی بخشدنامه مدورخ    توزیع نیروی برق ایران )توانیر(

 های توزیع نیروی برق ابالغ نموده است.ین بند را به شرکتاجرای حکم ا

بخشدنامه مدذکور دریافدت اقسداطی      (3شرکت صدرالذکر در بندد ) الزم به ذکر است  

هزینه نصب کندور هوشمند موضوع این بند را منو  بده ارایده درخواسدت از سدوی مشددرکین      

 نموده است.

توزیدع   هایشرکتشده توسو نصب عملکرد کندورهای هوشمندها  در محدوده بررسی

 باشد:می (1شماره ) به شرح جدول  نیروی برق

 )مبالغ به میلیون ریال(   (1جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 نام شرکت

 تعداد کل 
 مشترکین
 برق استان

  تعداد کنتورهای

 شده هوشمند نصب 
 1398تا پايان سال 

 هایمبلغ هزينه
 نصب کنتورهای  

 ندهوشم

 بندی شده مبلغ قسط 
 بابت تهیه و نصب 
 کنتورهای هوشمند

 مبلغ اقساط
 دريافت شده  

 1398در سال 
 0 0 882 383 618 738 توزیع نیروی برق اسدان مرکزی 228900 1
 0 0 840 2 561 1 897 477 1 توزیع برق اسدان گیالن 226510 2
 0 0 355 419 1 000 680 توزیع نیروی برق غرب مازندران 226200 3
 0 0 122 1 876 3 168 428 1 توزیع نیروی  برق مازندران 226300 4
 0 0 565 183 1 042 874 شرقیتوزیع نیروی برق اسدان آذربای ان 223600 5
 0 0 053 2 310 3 794 010 1 توزیع نیروی برق تبریز 223610 6
 0 0 0 0 25 ای آذربای انسهامی برق منطقه 223500 7
 0 0 059 2 463 2 211 277 1 غربیتوزیع نیروی برق  آذربای ان 223510 8
 0 0 164 179 278 780 توزیع نیروی برق اسدان کرمانشاه 228100 9
 0 0 0 0 349 093 1 توزیع برق اسدان خوزسدان 228510 10

                                                                        
هدای  دریافت بابت نصب کندورهدای هوشدمند  منطبدق بدا ابالغیده     هزینه قابل :7/10/1398ورخ بخشنامه م( 3* بند )

مداه   24خواست مشدرکین مربوطه بصورت اقساطی و حداک ر تا باشد و درصورت درهای برقراری انشعاب میمرتبو با هزینه
 دریافت خواهد بود.قابل



 

 قسمت اول( -436)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(   (1جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 نام شرکت

 تعداد کل 
 مشترکین
 برق استان

  تعداد کنتورهای

 شده هوشمند نصب 
 1398تا پايان سال 

 هایمبلغ هزينه
 نصب کنتورهای  

 ندهوشم

 بندی شده مبلغ قسط 
 بابت تهیه و نصب 
 کنتورهای هوشمند

 مبلغ اقساط
 دريافت شده  

 1398در سال 
 0 0 0 0 000 582 توزیع نیروی برق اهواز 228530 11

 0 0 900 39 774 5 207 973 رستوزیع نیروی برق فا 222100 12
 0 0 203 16 639 2 724 289 توزیع نیروی برق شیراز 222200 13
 0 0 0 0 41 ای فارسسهامی برق منطقه  222000 14
 0 0 795 807 4 137 602 توزیع نیروی برق شمال اسدان کرمان  224510 15
 0 0 824 12 919 1 787 544 توزیع برق جنوب اسدان کرمان  224520 16
 0 0 190 7 876 2 363 305 1 رضویتوزیع برق اسدان خراسان  223210 17
 0 0 000 49 486 5 981 159 توزیع نیروی برق مشهد  223220 18
 0 0 0 0 56 ای خراسانسهامی برق منطقه 223000 19
 0 0 0 0 828 230 1 توزیع برق شهرسدان اصفهان  222520 20
 0 0 0 0 532 374 1 اسدان اصفهان توزیع برق  222510 21
 0 0 0 0 40 ای اصفهانسهامی برق منطقه  222500 22
 0 0 0 0 938 706 توزیع نیروی برق اسدان هرمزگان 225510 23
 0 0 10.631 250 2 792 849 توزیع نیروی برق اسدان سیسدان و بلوچسدان  219490 24
 0 0 319 5 597 2 114 661 نتوزریع نیروی برق اسدان کردسدا  224100 25
 0 0 041 19 715 1 276 757 توزیع نیروی برق اسدان همدان  224200 26
 0 0 0 0 451 655 توزیع نیروی برق اسدان لرسدان 228710 27
 0 0 969 35 019 217 توزیع نیروی برق اسدان ایالم  228520 28
 0 0 182 1 821 2 855 457 توزیع نیروی برق اسدان زن ان  223620 29
 0 0 0 0 451 375 توزیع نیروی برق اسدان چهارمحال و بخدیاری 228700 30
 0 0 886 31 104 3 527 262 توزیع نیروی برق اسدان کهگیلویه و بویراحمد  228600 31
 0 0 907 49 589 384 توزیع نیروی برق اسدان سمنان  229110 32
 0 0 872 28 221 1 089 686 دزی اسدان برق یروین عیتوز  229210 33
 0 0 794 3 190 468 449 توزیع نیروی برق اسدان بوشهر  225600 34
 0 0 0 0 37  ای تهرانسهامی برق منطقه 221500 35
 0 0 910 78 016 26 946 468 4 توزیع نیروی برق تهران بزر   221530 36
 0 0 472 2 162 42 154 395 2 توزیع نیروی برق نواحی اسدان تهران  221540 37
 0 0 0 0 990 565 توزیع نیروی برق اسدان اردبیل  223700 38
 0 0 0 0 779 574 توزیع نیروی برق اسدان قم  221520 39
 0 0 *193 1 256 1 276 616 توزیع نیروی برق اسدان قزوین  228800 40
 0 0 347 8 491 819 758 توزیع نیروی برق اسدان گلسدان  226100 41
 0 0 468 10 475 291 364 شمالیتوزیع نیروی برق اسدان خراسان 223200 42
 0 0 545 20 480 894 376 جنوبیتوزیع نیروی برق خراسان  223100 43
 0 0 276 101 987 4 988 248 1 توزیع نیروی برق اسدان البرز  221510 44

 0 0 461.764 127,724 34,256,821 جمع

 باشدهای نصب هوشمند میمربو  به هزینهصرفاَ ظر توسو شرکت توانیر به شرکت توزیع نیروی برق اسدان قزوین واگذارشده و مبلغ عنوان شده کندورهای موردن*

 

  اقدام بده نصدب کنددور    (1مندرج در جدول شماره ) هایشرکتها  در محدوده بررسی

( کیلدو وات )دیمانددی(   30)هوشمند )جدید و یا تعویضی( جهت مشدرکین بدا ظرفیدت بداالی    

جدا و  صدورت یدک  هب از مشدرکین جدیدرا وجوه مربو  به هزینه نصب کندور هوشمند نموده و 

الزم به ذکر است  تعویض  مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.اند که دریافت نموده نقدی

منابع داخلدی   از محل عوضصورت بالهبدون اخذ وجه و بکندورهای قدیمی به کندور هوشمند  

 پذیرفده است. صورت های مذکور شرکت

از آن ایی که به اسد ناء مشدرکین خانگی  دسدورالعمل یا ساز وکار اجرایدی مشخصدی   

جهت شناسایی سایر مشدرکین پر مصرف وجود نداشده  لذا اولویت موضوع این بندد مبندی بدر    

کده  پرمصرف  رعایت نشدده   مشدرکان اولویت با برق مشدرکان برای هوشمند کندورهای نصب

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است. 



 

 قسمت اول( -437)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

 بند )هـ(

های خود تأمین که بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام تعرفه سوخت نیروگاه

یزان سوخت مصرفی برای برق کنند  به م یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می

های تعرفه سوخت نیروگاهی براساس مدوسو بازدهی نیروگاه شده به شبکه  معادلتحویل

 خواهد بود.  1397حرارتی سال 

 تفريغ بند )هـ(

هدای  طی توافدق نماینددگان وزارتخانده    23/6/1398نامه مورخ در اجرای این بند  شیوه

و سازمان برنامه و بودجه کشدور  تهیده شدده       شرکت توانیرنفت و نیرو  شرکت ملی گاز ایران

شده بده شدبکه   نامه مذکور  شرکت توانیر  مرجع تعیین میزان برق تحویلموجب شیوهاست. به

تخصدی  بدر مبندای واحدد     های خودتأمین و نیز میزان سوخت قابلسراسری از سوی نیروگاه

احدساب بدا ندرخ   شده به شبکه سراسری و مسئول اعالم میزان سوخت قابلانرژی برق تحویل

ت ملی گاز ایران بوده است. مبلغ تعرفه سوخت برای آن بخد  از اندرژی   مورد توافق  به شرک

نامده اجرایدی تبصدره    ( آیدین 2( ماده )2موجب جز )الف( بند )شده  به برق که به شبکه تحویل

ازای هدر مددر   ( ریال  به50کل کشور  معادل پن اه ) 1398قانون بودجه سال  ماده واحده (14)

 های موردنظر  تعیین شده است. همکعب گاز تحویلی به نیروگا

های شرکت توانیر  در خصدوص میدزان بدرق    نامه مذکور  گزارش( شیوه3مطابق ماده )

شده  در دو مقطع به تفکیک ماهانده بدرای شدرکت    تحویلی و تعلق معادل سوخت برق تحویل

ملی گداز ایدران ارسدال شدده اسدت. شدرکت اخیرالدذکر نیدز تعددیالت مدناسدب بدا آن را در            

 های مربو  منظور نموده است. حسابصورت

اقددام بده     های خود تأمین که بنا به اعدالم وزارت نیدرو  سوخت نیروگاهعملکرد تعرفه 

 بده شدرح جددول زیدر    کنندد   ق تولیدی خود به شبکه سراسری میتحویل تمام یا بخشی از بر



 

 قسمت اول( -438)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

 :است

 )مبالغ به میلیون ریال(       

 نام استان رديف
 نام 

نیروگاه

 میزان برق 

 شدهتحويل

به شبکه 

  مقدار سوخت

 مصرفي بابت 

 برق تحويلي 

 به شبکه 

 )هزار مترمکعب(

 تعرفه سوخت

 نیروگاهي بر اساس  

 هایمتوسط بازده نیروگاه

 )ريال( 1397حرارتي سال  

 مبلغ قابل پرداخت 

 بابت سوخت مصرفي 

 برای برق تحويلي

 به شبکه  

 تعرفه سوخت 

 شدهدرنظرگرفته

 های برای نیروگاه

 خودتأمین )ريال(

 مبلغ پرداختي

 بابت سوخت  

 مصرفي برای

 برق تحويلي 

 به شبکه 

1 
 خوزسدان

  50  50 117.149 445.433 1پدروشیمی ف ر 

  50  50 275.774 1.048.571 2پدروشیمی ف ر  2

  50  50 164.943 627.158 لشکری )هرمز( هرمزگان 3

  50  50 32.699 124.332 جنوبیمدمرکز پارس بوشهر 4

  50  50 76.889 292.354 گاز مایع -سازی گاز مایع بوشهر 5

  50  50 7.352 27.953 کاالی الکدریک اصفهان 6

  50  50 8.088 30.754 پاالیشگاه گاز ایالم ایالم 7

  50  50 9.778 37.181 روشیمی ایالمپد ایالم 8

  50  50 65.501 249.054 ذوب آهن اصفهان اصفهان 9

  50  50 7.510 28.555 دسدرنج رضابافت زن ان 10

  50  50 2.831 10.764 وحدانی قزوین 11

  50  50 1.865 7.092 صنعت یاران فدک قدر رضویخراسان 12

  50  50 2.698 10.258 2م دمع فردوسی  رضویراسانخ 13

  50  50 441 1678 محمدرضا حمیدیان رضویخراسان 14

   50   جمع

 

هدای حرارتدی در سدال    نیروگداه برآورد سوخت مصرفی م از با فرض راندمان مدوسدو  

 نامده مصدوب  و شدیوه  ربوهای اجرایی ذیمسئولین دسدگاهبه توافق  توجه محاسبه و با 1397

 اعمال شده است.  صدرالذکر 
 



 

 قسمت اول( -439)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

 (بند )و

هددای آب و فاضددالب روسدددایی  منظددور تددأمین کمبددود نیددروی انسددانی شددرکت بدده

هدای آب و فاضدالب شدهری بدا موافقدت شدرکت مهندسدی آب و        شاغالن)کارکنان( شدرکت 

 و فاضالب روسدایی به صورت مأمور خدمت کنند.های آب توانند در شرکتفاضالب کشور می

 

 (تفريغ بند )و

 ( نفددر از14  بددا اسدددفاده از م ددوز موضددوع ایددن بنددد  تعددداد چهددارده )1398در سدال  

بدا موافقدت شدرکت مهندسدی آب و      هدای آب و فاضدالب شدهری   شاغالن)کارکنان( شدرکت 

ایی به صدورت مدأمور    های آب و فاضالب روسدفاضالب کشور به شرح جدول زیر  در شرکت

 اند:مشغول به خدمت شده

شماره  

 بندیطبقه

نام شرکت آب و 

 فاضالب شهری )مبداء(

 شماره

 بندیطبقه

 نام شرکت آب و فاضالب

 روستايي )مقصد(

 تعداد شاغالن )کارکنان(

 مأمورشده

 مشهد 216200
 1 رضویخراساناسدان  291750

 1 تهران اسدان 291730

 1 تهران اسدان 291730 تهران 216600

 1 البرز اسدان 295450 شیراز 217500

 1 تهران اسدان 291730 خوزسدان 217600

 2 البرز اسدان 295450 اهواز 217610

 1 مازندراناسدان  291900 مازندران 218600

 2 البرز اسدان 295450 همدان 218800

 1 البرز اسدان 295450 سمنان 219300

 1 البرز اسدان 295450 قم 219450

 2 رضویخراسان اسدان 291750 شمالیخراساناسدان  294880

 14 جمع

 

 



 

 قسمت اول( -440)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

 (بند )ز

های تابعه و وابسده به وزارت نیرو سازی و مدیریت مصرف آب  شرکتمنظور فرهن به

قدانون برنامده   ( 29های اجرایی منددرج در مداده )  مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دسدگاه

هدای عمدومی و   شدده دریافدت کنندد. مددارس  کدابخانده     را معدادل قیمدت تمدام   ششم توسعه 

 های دولدی در صورت مصرف باالتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هسدند.بیمارسدان

 (تفريغ بند )ز

مفاد حکم این بند  شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور  1398در سال 

های آب و فاضالب شهری به شرکت 30/2/1398نامه مورخ بخشو سازوکار اجرایی آن را طی 

پا از پایان سال مدالی   شده آب که قیمت تمامها ابالغ نموده است. ازآن اییاسدان و روسدایی

گدردد  مطدابق سدازوکار اعالمدی  مقدرر      مذکور تعیین میهای های مالی شرکتو تأیید صورت

در  1398به عنوان قیمت پایه در سال را  1398شده مندرج در بودجه سال قیمت تمام»گردیده 

  شدده در و به محض نهایی شددن قیمدت تمدام   الحساب صاصورت علینظر گرفده و قبوض به

 «گردد. قبض اصالحی صادر نفعبرای مشدرکین ذی

( 29های اجرایی منددرج در مداده )  دسدگاه صرفیتعرفه بهای آب مها  براساس بررسی

 اقدصادی  اجدماعی و فرهنگدی جمهدوری اسدالمی ایدران      ششم توسعه پن ساله قانون برنامه

هددای آب و فاضددالب شددهری اهددواز  کاشددان و شددرکت هددای آب و فاضددالبشددرکتتوسددو 

زن دان    ایدالم  اصدفهان  هرمزگدان  همددان      رضدوی  خراسان کرمان های خوزسدان  اسدان

و فاضدالب روسددایی   هدای آب  قدزوین و شدرکت  سدمنان  بوشدهر و    بخدیداری  و  چهارمحال

 مطدابق   بوشدهر و قدزوین   و بخدیاری هرمزگان  ایالم  زن ان  چهارمحال  کرمان  هایاسدان

   شده است.و دریافت محاسبه صدرالذکر بخشنامه سازوکار 

 صرفیتعرفه بهای آب مهای آب و فاضالب شهری و روسدایی اسدان کرمانشاه شرکت



 

 قسمت اول( -441)

 (15تبصره )                    1398يغ بودجه سال تفرگزارش 

شدده در  ماهه دوم سال بر اسداس سدازوکار تعیدین   ش  یادشده را صرفای درهای اجرایی دسدگاه

هدای  ماهه ابددای سال بهای آب مصدرفی دسددگاه  بخشنامه موردنظر دریافت نموده و در ش 

مبین  عید    اند کده  مشمول مفاد حکم صدر این بند را مطابق با سازوکار مزبور دریافت ننموده

 بند است.اي  صدر حکم مفاد رعايت 

تعرفده بهدای آب مصدرفی کلیده      و فاضالب شدهری و روسددایی  های آب سایر شرکت

را بر اسداس سدازوکار بخشدنامه یادشدده      قانون مذکور( 29های اجرایی مندرج در ماده )دسدگاه

 بند است.اي   صدرحکم  مفاد عد  رعايتمبن  اند که دریافت ننموده

های آب و کاشان و شرکت آب و فاضالب شرکتدر اجرای حکم قسمت اخیر این بند  

زن دان    ایدالم  اصدفهان  هرمزگدان  همددان      کرمدان  هدای گدیالن    فاضالب شهری اسدان

هدای آب و فاضدالب روسددایی    شدرکت  قدزوین و سدمنان  بوشدهر و    بخدیداری  و  چهارمحال

بوشدهر و   و بخدیاری اصفهان  هرمزگان  ایالم  زن ان  چهارمحال  کرمان گیالن   هایاسدان

هدای دولددی را در   های عمومی و بیمارسددان آب مصرفی مدارس  کدابخانه تعرفه بهای  قزوین

و محاسدبه  صددرالذکر  بخشدنامه  صورت مصرف باالتر از الگوی مصرف  مطدابق بدا سدازوکار    

  .انددریافت نموده

هدای  اسدان های آب و فاضالب شهریشرکت اهواز و شرکت آب و فاضالبهمچنین 

هدای آب و  شدرکت  عرفده بهدای آب مصدرفی مددارس و    صدرفای ت  رضدوی  خوزسدان و خراسان

هدای  صرفای تعرفده بهدای آب مصدرفی کدابخانده     شهری و روسدایی اسدان کرمانشاه  فاضالب

های دولدی را در صورت مصرف باالتر از الگوی مصرف  مطابق با سازوکار عمومی و بیمارسدان

تعرفده بهدای آب مصدرفی     عددم دریافدت   .اندد نمدوده  دریافدت و محاسدبه  صدرالذکر بخشنامه 

شدرکت آب  اهواز و  شرکت آب و فاضالبتوسو  های دولدیهای عمومی و بیمارسدانکدابخانه

تعرفده بهدای آب    رضدوی و عددم دریافدت   خوزسدان و خراسدان  هایاسدان و فاضالب شهری

مبین     شهری و روسدایی اسددان کرمانشداه   های آب و فاضالبشرکتتوسو  مصرفی مدارس

 مفاد حکم اخنر اي  بند است.عد  رعايت 

تعرفده بهدای آب مصدرفی مراکدز      آب و فاضالب شهری و روسدایی هایشرکتسایر 

بر اساس سازوکار بخشنامه یادشدده دریافدت   رغم مصرف باالتر از الگوی مصرف  مزبور را علی

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اخنر اي  بند است.اند که ننموده

تعیدین   1398حریر گزارش قیمت تمام شده آب بهای سدال  شایان ذکر است  تا زمان ت

 نشده است. 

 

 



 

 قسمت اول( -442)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (16تبصره )

 بند )الف(

 اسدت  موظدف  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک جوانان  ازدواج از حمایت منظوربه

 بده  ازدواج الحسدنه قدرض  تسدهیالت  بدانکی   نظدام  الحسدنه قدرض  جاری و اندازپا محل از

 دریافدت  ازدواج وام تداکنون  و باشدد می 1/1/1396 از بعد هاآن واجازد عقد تاری  که هاییزوج

 .کند پرداخت نخست اولویت با اند نکرده

 میلیدون  سیصدد  1398 سدال  در هازوج از یک هر برای ازدواج الحسنهقرض تسهیالت

 باندک . است سفده و معدبر ضامن یک اخذ با سالهپنج بازپرداخت دوره با ریال( 300.000.000)

 . بپذیرد زمینه این در تضمین عنوانبه را اشخاص به پرداخدی یارانه تواندمی کزیمر

 هدر  را بندد  ایدن  عملکدرد  گدزارش  اسدت  مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 .کند ارائه اسالمی شورای م لا فرهنگی کمیسیون به باریک ماهش 

 (16تفريغ تبصره )

 بند )الف(تفريغ 

ها الحسنه بانک  منابع قرض1362ت بانکی بدون ربا مصوب سال مطابق قانون عملیا

« الحسنهحساب جاری قرض»و « الحسنهانداز قرضحساب پا»و مؤسسات اعدباری در قالب 

« الحسدنه سپرده قدرض »و « جاری»  «اندازپا»بوده و هیچ نوع حساب دیگری تحت عنوان 

هدای  صدورت سدپرده  اعدبداری بده  هدا و مؤسسدات   هدای باندک  وجود نداشدده و سدایر حسداب   

 باشد.مدت و بلندمدت میگذاری کوتاهسرمایه

ها نسبت به ارائه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راسدای ایفای تکلیف بانکبانک 

رسانی ثبت احوال کشور و بررسی روند تسهیالت این بند  براساس آمار مأخوذه از پایگاه اطالع

عالوه تعداد مدقاضیانی سال بهتعداد برآوردی مزدوجین در یک شده تعداد ازدواج در سنوات گذ

ها الحسنه بانکبینی جذب منابع قرضاند  پی در صف تسهیالت قرار داشده 1397که از سال 

و همچنین پذیرش ها و مؤسسات اعدباری الحسنه ازدواج بانکسهمیه قرض  1398در سال 

طی نامه عنوان تضمین را یارانه پرداخدی به اشخاص بهقبول  یاأخذ یک ضامن معدبر و سفده 

 . ابالغ نموده است ها و مؤسسات اعدباریبانکبه  6/1/1398مورخ 

سهمیه هدر یدک از    6/1/1398طی نامه مورخ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

ده در ماند  ریید تغ زانید م  ینگیرشدد نقدد   زانمی اساس ها و مؤسسات اعدباری کشور را بربانک



 

 قسمت اول( -443)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

جدذب   یند یب یو پد  یزگشدد اقسا  با یهایوصول  یانداز و جارپا الحسنهقرضهای حساب

و به شرح جدول زیر ابالغ نمدوده   نییمحاسبه و تع  1398 سال در هالحسنه بانکاقرض منابع

 است:

 )مبالغ به میلیون ريال(   

 رديف
 نام 

 بانک عامل 

 م تسهیالتسه 1398الحسنه در اختیار در سال منابع قرض

 شده ازدواج تعیین 

 توسط بانک مرکزی

 تعداد
 مبلغ تسهیالت 

 ازدواج پرداختي
 اندازپس

 الحسنهقرض 

 جاری 

 الحسنهقرض
 شدهپرداخت متقاضي جمع

 75.050.000 023 239 342 427 68.400.000 492,959,000 303.317.000 189.642.000 ملی 1

 22.962.730 842 72 513 78 24.300.000 137,814,259 99.351.748 38.462.511 سپه 2

 1.529.920 386 4 416 4 4.800 37,392,792 34.120.707 3.272.085 بانکپست 3

 10.835.100 174 35 174 35 8.400.000 42,008,580 17.482.050 24.526.530 مسکن 4

 25.640.000 662 83 741 173 24.000.000 28,961,000 15.349.000 13.612.000 کشاورزی 5

 000 985 2 515 9 515 9 000 425 32 33,415,000 000 859 17 000 556 15 توسعه تعاون 6

 564.600 795 1 190 2 730.000 19,590,650 19.567.696 22.954 توسعه صادرات 7

 900 153 495 977 000 200 1 14,712,817 651 186 12 166 526 2 صنعت و معدن 8

 1.638.000 155 5 659 9 000 600 3 42,483,000 40.009.000 2.474.000 سینا 9

 900 34 101 117 000 48 823,316 820.194 3.122 مشدرک ایران و ونزوئال 10

 580 548 36 537 117 000 359 000 800 46 367,396,558 256.422.475 110.974.083 صادرات 11

 500 510 23 107 75 196 75 000 800 28 435,463,494 369.064.017 66.399.477 ت ارت 12

 000 049 36 425 115 624 217 000 600 57 629,207,000 482.056.000 147.151.000 ملت 13

 10.662.000 20222 30.254 000 800 22 292,547,000 244.533.000 48.014.000 رفاه کارگران 14

 850 119 389 225 1 000 720 6,712,417 6.646.949 65.468 کارآفرین 15

 463.200 486 1 900 1 000 240 3 97,085,628 62.193.250 34.892.378 سامان 16

 915 168 1 683 3 953 7 000 600 3 26,803,963 22.639.114 4.164.849 اقدصاد نوین 17

 600 447 2 793 7 383 15 000 920 7 12,659,490 0 12.659.490 پارسیان 18

 271.350 862 947 2 000 400 2 20,329,605 18.953.909 1.375.696 پاسارگاد 19

 2.329.000 350 7 350 7 000 040 2 18,572,000 11.904.000 6.668.000 آینده 20

 900 225 702 881 1 000 640 5 51,599,869 50.715.845 884.024 شهر 21

 700 416 220 1 292 1 000 720 31,873,481 25.777.210 6.096.271 گردشگری 22

 250 107 343 544 000 320 1 10,192,493 10.192.493 0 خاورمیانه 23

 575.000 828 1 985 1 000 840 11,024,000 10.132.000 892.000 ایران زمین 24

 000 252 5 602 16 607 16 000 600 27 1,440,499,000 77.269.000 1.363.230.000 الحسنه مهرقرض 25

 700 350 1 285 4 089 8 000 800 28 125,764,260 25.512.560 100.251.700 لحسنه رسالتاقرض 26

 050 451 496 1 414 3 000 600 6,109,941 4.559.000 1.550.941 موسسه اعدباری ملل 27

 263,342,745 828.478 1,494,288 404,547,800 4,434,000,613 2,238,633,868 2,195,366,745 جمع 

عددم پوشد     از قبیدل  یعدوامل   ناشی از «پرداخدی»و « مدقاضی»ت بین تعداد مغایر

سدقف   افدت یبده در  سبتن یحقوق  یعدم پوش  ف ایو  التیکامل تسه افتیجهت در قیوثا

  سدهم  االخ)بد  التیدر بازپرداخدت تسده   یمشددر  ییعدم تواندا  نیهمچنو  التیمقرر تسه

 (1.200.000.000) ونید لیم یارد و دویسدت یک میلمعادل  نیکه مبلغ زوج  ارگرانیا التیتسه

  باشد.می  (بوده است الیر

هدا و  سدایر باندک   کشداورزی و آیندده    بانک  مسکن پست ملی  هایبانکبه اسد ناء 

مبن  عد  رعايت مفیاد   اند کهپرداخت نمودهتسهیالت کمدر از سهمیه مقرر  مؤسسات اعدباری

 حکم اي  بند است.

بدرای صدندوق    جمهدوری اسدالمی ایدران    یبانک مرکز یسو از هیابالغ اول رغمیعل

بده   یابالغ هایهیآنکه سهم به علت کنیل  6/1/1398  یدر تار  دی و سرمایه کارآفرینی امید

انداز و الحسنه پاقرض هایدر مانده سپرده رییتغ زانیم  ینگیرشد نقد زانمی براساس هابانک

 سدال  در هدا باندک  الحسدنه جذب مندابع قدرض   ینبی ی( و پی)اقسا  بازگشدهایوصول  یجار

 است.ای در نظر نگرفده ها سهمیهبانک مذکور برای آن گردد یم نییمحاسبه و تعموردنظر  

های حکمت ایرانیان  انصار  قدوامین و مؤسسده   به علت ادغام بانک  شایان ذکر است

 جمهوری اسالمی ایران یکزبانک مر یاز سو هیابالغ اول رغمیعلاعدباری کوثر با بانک سپه  

 ها تعیین نگردیده است.ای برای آن  سهمیه جداگانه6/1/1398  یدر تار



 

 قسمت اول( -444)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

به اسد ناء تسهیالت پرداخددی  تسهیالت ازدواج را   ها و مؤسسات اعدباری کشوربانک

( 300.000.000) ونید لیم سیصدد    تا سدقف خانواده شاهد  جانبازان  آزادگان و فرزندان آنان به

 ( 4%درصد ) چهار کارمزد و سالنخست  با دوره بازپرداخت به مدت پنج تیاولو تیا رعاب الیر

یارانه پرداخدی به اشخاص  به عنوان تضدمین تسدهیالت    . الزم به ذکر است اندنموده پرداخت

  موضوع این بند  پذیرفده نشده است. 

ه خدانواده  ها و مؤسسدات اعدبداری بد   شده توسو بانکپرداخت التیخصوص تسه در

جدامع   یرسدان ( قدانون خددمات  50بده اسددناد مداده )     شاهد  جانبازان  آزادگان و فرزندان آنان

دو برابدر   زانید نوبت به م کی یمساعدت در امر ازدواج برا یبرا  3/4/1386مصوب   ارگرانیا

لدذا بده    ندد  ینما افدت یالحسدنه وام در قرض التیشرایو تسه اساسبر  توانندیم یضوابو بانک

 الید ( ر600.000.000) ونید لیم تدا سدقف ششصدد   الحسنه قرض التییادشده  تسه نیمشمول

 است. دهشپرداخت 

گزارش عملکرد ایدن بندد را    الزم به ذکر است  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

هدای  بده کمیسدیون   18/1/1399و  14/7/1398هدای  ماهده در تداری   های زمانی ش در بازه

  بودجه و محاسبات م لا شورای اسالمی  ارایه نموده است. فرهنگی و برنامه و



 

 قسمت اول( -445)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

 احکدام  قدانون  (52) مداده  و توسعه ششم برنامه قانون (83) ماده (ب) بند اجرای در

 طریدق  از اسدت  مکلدف  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کشور  توسعه هایبرنامه دائمی

 هدای سدپرده ماندده  ریدال ( 50.000.000.000.000) میلیدارد  هدزار  پن اه مبلغ عامل هایبانک

 میلیددارد هددزار پددنج و سددی تفکیددک بدده را مزبددور مبلددغ رشددد و بددانکی الحسددنهقددرض

 میلیددارد هددزار پددانزده و( ره)خمینددی امددام امددداد کمیددده بدده ریددال( 35.000.000.000.000)

 بده  ربدو ذی هدای دسدگاه معرفی با کشور بهزیسدی سازمان به ریال( 15.000.000.000.000)

 صدورت بده  خانوار سرپرست زنان اولویت با مددجویی اشدغال هایطرح کارفرمایان و مددجویان

 . کند پرداخت الحسنهقرض تسهیالت

 خود تسهیالت سهمیه میزان هر به ندوانند مذکور هایدسدگاه از یک هر که درصورتی

 .گیردمی تعلق دیگر دسدگاه به مذکور سهمیه کنند  اسدفاده 1398 سال آذرماه پایان تا را

                                                                        
 اعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران:ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتمقانون برنامه پنج 

 (:83ماده )
پوش  خود ساالنه یکصدهزار نفر به ترتیب هفداد کمیده امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیسدی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت (:ببند )
الحسنه نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیالت قرض( سازمان بهزیسدی را صاحب شغل 30%( کمیده امداد امام خمینی)ره( و سی درصد )70%درصد )

 الزم را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد گرفت.

 کشور توسعه هایبرنامه دائمي احکام قانون: 
امداد امام  دهیتحت پوش  کم انیمددجو یمکلف است جهت توسعه اشدغال خرد و خانگ رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز :(52)ماده

ها دسدگاه نیا اریشود  در اخدیم نییتع یبودجه سنوات نیو رشد آن را که در قوان یالحسنه بانکقرض التیاز تسه یمبالغ  یسدی)ره( و سازمان بهزینیخم
 پوش  پرداخت شود.به افراد مشمول تحت یسدی( سازمان بهز40%) امداد و چهل درصد دهی( کم60%) تا به نسبت شصت درصد دهدقرار 

 تفريغ بند )ب( 

 برنامده  قدانون ( 83) مداده  (ب) بند اجرایبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت 

( بانک 14) چهاردهبرای   کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون( 52) ماده و توسعه ششم

ربدو  های ذیبانکت اقدام به سهمیه مذکور را جه 20/3/1398سهمیه تعیین نموده و در تاری 

بده    رشد آنهدا الذکر و های فوقالحسنه بانکع قرضاطالعات مربو  به منابابالغ نموده است. 

 ( است:1شرح جدول شماره )



 

 قسمت اول( -446)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )

 نام بانک عامل رديف

 الحسنههای قرضمانده حساب
 تغییر در منابع

 الحسنهقرض

ل اختصاص منابع قاب
 )مانده 

الحسنه های قرضسپرد
 و رشد آن(

 يافته بهمنابع اختصاص شدهسهمیه تعیین

 1398در پايان سال  1398در ابتدای سال 
 امداد  تهیکم

 امام خمیني)ره(
 سازمان 

 بهزيستي کشور
 کمیته امداد 

 امام خمیني)ره(
 سازمان 

 جمع بهزيستي کشور

0002 500 00010 000 0002 500 00012,500,000 000 10 000 570 291 000 594 84 000 570 291 000 976 206 ملی ایران 1
0002 750 0003 500 0002 750 0006,250,000 500 3 166.424.369 864 520 59 166.424.369 106.903.505 صادرات ایران 2
0001 000 0003 500 0001 000 0004,500,000 500 3 435.463.494 631 470 236 435.463.494 198.992.863 ت ارت 3
0002 750 0005 200 0002 750 0007,950,000 200 5 147.151.000 000 869 38 147.151.000 108.282.000 ملت 4
0001 750 0002 400 0001 750 0004,150,000 400 2 230.214.411 69.028.144 230.214.411 161.186.267 سپه 5
000375 0001 000 000375 0001,375,000 000 1 42.008.580 760 830 12 42.008.580 29.177.820 مسکن 6
0001 500 0004 000 0001 500 0005,500,000 000 4 129.591.000 000 178 32 129.591.000 97.413.000 کشاورزی 7
000500 0001 500 000500 0002,000,000 500 1 48.013.788 946 636 15 48.013.788 32.376.842 رفاه کارگران 8
00047 689 00014 265 000 47 689 000500 000375 000500 000375 000875,000 424 33 توسعه تعاون 9
000150 000400 000150 000550,000 400 74.798.552 589 994 47 74.798.552 26.803.963 اقدصاد نوین 10
000175 000400 000175 000575,000 400 15.796.000 727 349 8 15.796.000 7.446.273 پارسیان 11
000175 000200 000175 000375,000 200 14.567.000 000 471 5 14.567.000 9.096.000 سامان 12
000500 0002 000 000500 0002,500,000 000 2 213.499.000 000 156 93 213.499.000 120.343.000 الحسنه مهرقرض 13
000500 000400 000500 000900,000 400 205.345.000 000 366 77 205.345.000 127.979.000 الحسنه رسالتقرض 14

1,266,400,5332,062,131,194795,730,6612,062,131,194 35,000,00015,000,00035,000,00015,000,00050,000,000 جمع 
          

هدای عامدل    یافدده توسدو باندک   این بند مبلغ اخدصداص  مفاد حکم در راسدای اجرای

 الحسنه و رشد آنها  مالک عمل قرار گرفده است.مدناسب با منابع موجود قرض

های   به تفکیک بانک1398شده موضوع این بند در سال عملکرد تسهیالت پرداخت

 ( است:2ه )به شرح جدول شمار  عامل

 (الیر ونیلی)مبالغ به م                (2جدول شماره )

 نام بانک عامل رديف

 تعداد افراد
 الحسنهيافته از محل وجوه قرضمبلغ اختصاص

  تسهیالت پرداختي به متقاضیان

 مشمولین
 شدهمعرفي
* 

 سازمان بهزيستي کشور کمیته امداد امام خمیني)ره( * شدهپرداخت
 زنان لجمع ک

 سرپرست خانوار
 جمع ساير

 کمیته امداد

 امام خمیني)ره(

 سازمان
 بهزيستي کشور

 مددجويان جمع
 هایکارفرمايان طرح

 اشتغال مددجويي
 مددجويان جمع

 هایکارفرمايان طرح
 اشتغال مددجويي

 جمع

931,25 716 15 10.215 35687 35687 ملی ایران 1  10 000 0002 500 00012,500,0009 403 000 0 9,403,000 2 265 000 0 2,265,000 11,668,000 

 0002 750 0006,250,0002.020.229 0 2,020,229 1.005.173 0 1,005,173 3,025,402 500 3 9.103 693 4 4.410 12436 12436 صادرات ایران 2

 0001 000 0004,500,0002.826.850 274.734 3,101,584 788.800 78.020 866,820 3,968,404 500 3 10.988 747 7 3.241 10138 10138 ت ارت 3

 0002 750 0007,950,0002.006.000 77.000 2,083,000 848.000 39.000 887,000 2,970,000 200 5 8.598 483 5 3.115 5585 5585 ملت 4

 0001 750 0004,150,0002.111.060 0 2111060 1.491.309 0 1,491,309 3,602,369 400 2 10,503 313 6 190 4 10357 10357 سپه 5

 000375 0001,375,000929.135 0 929,135 319.070 0 319,070 1,248,205 000 1 3.542 492 2 1.050 11582 11582 مسکن 6

 0001 500 0005,500,0003 387 800 38 750 3,426,550 1 191 200 8 700 1,199,900 4,626,450 000 4 12.529 939 11 590 3756 3756 کشاورزی 7

 000500 0002,000,000470.060 6.800 476,860 262.795 6.180 268,975 745,835 500 1 4.735 885 3.850 2607 2607 رفاه کارگران 8

 000375 000875,00060 500 0 60,500 196.500 0 196,500 257,000 500 1.396 046 1 350 1317 1317 توسعه تعاون 9

 000150 000550,000250.240 28.500 278,740 114.300 15.490 129,790 408,530 400 1.114 614 500 14679 14679 اقدصاد نوین 10

 000175 000575,000327.150 5.000 332,150 144.290 0 144,290 476,440 400 1.254 745 509 2454 2454 پارسیان 11



 

 قسمت اول( -447)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (الیر ونیلی)مبالغ به م                (2جدول شماره )

 نام بانک عامل رديف

 تعداد افراد
 الحسنهيافته از محل وجوه قرضمبلغ اختصاص

  تسهیالت پرداختي به متقاضیان

 مشمولین
 شدهمعرفي
* 

 سازمان بهزيستي کشور کمیته امداد امام خمیني)ره( * شدهپرداخت
 زنان لجمع ک

 سرپرست خانوار
 جمع ساير

 کمیته امداد

 امام خمیني)ره(

 سازمان
 بهزيستي کشور

 مددجويان جمع
 هایکارفرمايان طرح

 اشتغال مددجويي
 مددجويان جمع

 هایکارفرمايان طرح
 اشتغال مددجويي

 جمع

 000175 000375,00084.000 0 84,000 106.000 0 106,000 190,000 200 702 400 302 654 654 سامان 12

 000500 0002,500,0001.534.000 0 1,534,000 440.000 0 440,000 1,974,000 000 2 750 500 250 1456 1456 الحسنه مهرقرض 13

 000500 000900,000384.234 0 384,234 351.340 0 351,340 735,574 400 2.513 513 1 1.000 4991 4991 الحسنه رسالتقرض 14

 35,896,209 9,671,167 147.390 9,523,777 26,225,042 430,784 25,794,258 50,000,000 15,000,000 35,000,000 93,658 60,086 33,572 117.699 117.699 جمع

 باشد.شدگان سال قبل  می  ناشی از پرداخت تسهیالت به معرفی«اد پرداخت شدهافر»با « شدهتعداد افراد معرفی»* مغایرت مابین بین 
                

 شدده تسدهیالت پرداخدت   های مندرج در جدول فوق کمدر از سهمیه تعیدین کلیه بانک

 گذار در اي  بند است.مبن  عد  تحقق کامل اهداف مدنظر  انوناند که نموده

  ناشدی  «تسهیالت پرداخدی به مدقاضیان»با « یافدهخدصاصمبالغ ا»علت مغایرت بین 

نیاز  داشدن چک برگشدی و بدهی معوق در سیسدم از دالیلی از قبیل عدم تکمیل مدارک مورد

بانکی  عدم مراجعه جهت تشکیل پرونده و عدم پیگیری در مهلت زمانی مقرر توسو مدقاضیان 

 بوده است.

 هیطدور کامدل از سدهم   بده ازمان بهزیسددی کشدور    ره( و سد )کمیده امداد امام خمیندی 

 ریپذامکان هیاند  لذا اندقال سهماسدفاده ننموده 1398ها تا پایان آذرماه خود در بانک شدهنییتع

 است: (3) شماره به شرح جدول  نشده. عملکرد تسهیالت اسدفادهنبوده است

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )

 عامل نام بانک رديف
 يافته بهمیزان تسهیالت انتقال نشده درمیزان تسهیالت استفاده

 کمیته امداد
 امام خمیني)ره(

 سازمان
 بهزيستي کشور

 جمع
 کمیته امداد

 امام خمیني)ره(
 سازمان

 بهزيستي کشور
 جمع

 0 0 0 832,000 000 235 000 597 ملی ایران 1

 0 0 0 3,224,598 827 744 1 771 479 1 صادرات ایران 2

 0 0 0 531,596 180 133 416 398 ت ارت 3

 0 0 0 4,980,000 000 863 1 000 117 3 ملت 4

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )

 عامل نام بانک رديف
 يافته بهمیزان تسهیالت انتقال نشده درمیزان تسهیالت استفاده

 کمیته امداد
 امام خمیني)ره(

 سازمان
 بهزيستي کشور

 جمع
 کمیته امداد

 امام خمیني)ره(
 سازمان

 بهزيستي کشور
 جمع

 0 0 0 547,631 691 258 940 288 سپه 5

 0 0 0 126,795 930 55 865 70 مسکن 6

 0 0 0 873,550 100 300 450 573 کشاورزی 7

 0 0 0 1,254,165 025 231 140 023 1 رفاه کارگران 8

 0 0 0 618,000 500 178 500 439 توسعه تعاون 9
 0 0 0 141,470 210 20 260 121 اقدصاد نوین 10

 0 0 0 98,560 710 30 850 67 پارسیان 11

 0 0 0 185,000 000 69 000 116 سامان 12

 0 0 0 526,000 000 60 000 466 الحسنه مهرقرض 13

 0 0 0 164,426 660 148 766 15 الحسنه رسالتقرض 14
 0 0  14.103.791 5.328.833 8.774.958 جمع

 

تحدت   مدددجویی اشددغال  های به مددجویان و کارفرمایان طرحشده تسهیالت پرداخت

پوش  کمیده امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیسدی کشور با معرفدی نهادهدای مدذکور  در    

 است. الحسنه صورت پذیرفدهقالب قرض

های اشدغال مدددجویی بدا اولویدت    مددجویان و کارفرمایان طرح پرداخت تسهیالت به

   زنان سرپرست خانوار بوده است.

 



 

 قسمت اول( -448)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 مدالی  مقدررات  از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون *(77) ماده اجرای در

 در  هابانک الحسنهقرض منابع از ریال( 2.000.000.000.000) میلیارد هزار دو مبلغ  (2) دولت

 زنددانیان  اولویدت  با نیازمند زندانیان به تا گیردمی قرار دیه امور به رسیدگی مردمی سداد اخدیار

 .شود پرداخت مهریه  بدهکار زندانیان و زن

 تفريغ بند )ج( 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت اجرای این بند برای چهار بانک عامل بده  

سهمیه مذکور را جهت اقددام بده    20/3/1398و در تاری  ( سهمیه تعیین 1شرح جدول شماره )

 ربو ابالغ نموده است:های ذیبانک

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )
 سهمیه  نام بانک عامل  رديف
 500.000 ت ارت 1
 500.000 صادرات ایران 2
 500.000 ملی ایران 3
 500.000 ملت 4

 2.000.000 جمع
 

( 2الذکر به شرح جدول شدماره ) های فوقالحسنه بانکبه منابع قرضاطالعات مربو  

 است:

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )

 بانک عامل
 مانده منابع

 الحسنهقرض
 بانک

 سهمیه
 شدهتعیین

 تعداد افراد
 مبلغ
 يافتهاختصاص

 به ستاد ديه

 شده به زندانیان مشمولمبلغ پرداخت
 شدهپرداخت شدهمعرفي متقاضي

 زن
 مرد

 زن جمع کل
 مرد

 زن جمع کل
 مرد

 زن جمع کل
 مرد

 بدهکار جمع کل
 مهريه 

 جمع ساير
 بدهکار

 مهريه 
 جمع ساير

 بدهکار
 مهريه 

 جمع ساير
 بدهکار 
 مهريه

 جمع ساير

 324.868 216.398 188.290 28.108 108.470 000 500 447 423 341 82 24 783 749 608 141 34 849 808 633 175 41 000 500 435.463.494 ت ارت
 218.000 198.000 108.000 90.000 20.000 500.000 352 337 254 83 15 610 587 455 132 23 750 724 548 176 26 000 500 629.207.000 ملت
 140.000 105.000 76.000 29.000 35.000 250.000 270 258 180 78 12 505 484 344 140 21 666 639 457 182 27 000 500 367.396.558 صادرات
 322.000 292.000 182.000 110.000 30.000 000 500 481 465 339 126 16 813 791 606 185 22 929 896 653 243 33 000 500 492.959.000 ملی

 *1,004,868 811,398 554,290 257,108 193,470 1.750.000 1.550 1.483 1.114 369 67 2.711 2.611 2.013 598 100 3.194 3.067 2.291 776 127 2.000.0000 جمع

               

 : (2* قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )
ندد دیده و ام دال آن کده ناشدی از قددل یدا جدرح         های مالی مانمنظور تأمین اعدبار برای پرداخت تسهیالت به زندانیان نیازمند در محکومیتبه(: 77)ماده 

قدوانین بودجده    غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی از کالهبرداری  ارتشاء  اخدالس  سرقت  خیانت در اماندت  مبلغدی کده در   
گیدرد  سداد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می یابد و در اخدیارها اخدصاص میالحسنه بانکشود از محل وجوه قرضساالنه تعیین می

تصویب هیدأت وزیدران   شود و به نامه اجرایی پرداخت تسهیالت مذکور توسو وزارت دادگسدری و سداد دیه تهیه میتا با نظارت وزارت دادگسدری اقدام کند. آیین
 اعطایی این ماده اقدام نماید. رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالتمی

           



 

 قسمت اول( -449)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 کمبدود مندابع     ناشدی از «افدده یمبلدغ اخدصداص  » و «شدهسهمیه تعیین»بین  رتیمغا

  باشد.پرداخت تسهیالت میجهت  صادرات الحسنه بانکقرض

هدای عامدل بدا معرفدی سدداد مردمدی       الحسنه باندک تسهیالت این بند از منابع قرض

کشدور بدا مطالعده     هید سدداد د  شده است. تسهیمو تأیید وزیر دادگسدری  رسیدگی به امور دیه

 هفدصدهزار و  دو  تعداد مدقاضی یمدجو( 3.194تعداد سه هزار و یکصد و نود و چهار )پرونده 

عامدل   یهابه بانک التیتسه افتیرا جهت در مشمول یمدقاض یمددجو( نفر 2.711) یازدهو 

 .نموده است یمعرف

 ناشی از  «مشمول انیشده به زندانمبلغ پرداخت»و «افدهیمبلغ اخدصاص»بین  رتیمغا

 وام افدت یو خدانواده آنهدا جهدت در    انیمدددجو  یالزم از سدو  نیدر ارائده تضدام   ییعدم توانا

( قدانون الحداق   77حکم قسمت اخیر ماده ) الزم به ذکر است  مطابق .استالحسنه بوده قرض

نسدبت بده    دولدت مکلدف بدوده   (  2) مقررات مالی دولت برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از

مداده قدانونی    ییاجرا نامهنیی( آ17ماده )که در  دیماده اقدام نما نیا ییاعطا التیتسه نیتضم

( را کشدور  )سدازمان برنامده و بودجده   کشور یزیرو برنامه تیریسازمان مدهیأت وزیران   مزبور

 کاتبدات مدعددد   م رغدم یعلد  کنیلد  د ید مامزبدور را تقبدل ن   التیده ضدمانت تسده  نمدو مکلف 

خصوص توسو سدازمان   نیدر ا یاقدام ه ید سداد مردمی رسیدگی به امورگرفده توسو صورت

 است.  مربوط مبن  عد  رعايت مفاد حکمصورت نگرفده که برنامه و بودجه کشور 

هدای صدادره توسدو    اساس احکام قطعی دادنامده اعطای تسهیالت موضوع این بند  بر

نامده  کم قضایی  تشکیل پرونده در سدادهای دیه  ان دام تحقیقدات میددانی مطدابق آیدین     محا

تأیید سداد مردمی رسیدگی به امدور دیده بده    و پا از  موضوع این بند( قانون 77اجرایی ماده )

له( بابت افرادی که به حکدم  )محکومنفعت دادگسدری  در وجه افراد ذینمایندگی از طرف وزار

 اند  پرداخت شده است. دیده محکوم گردیدهداخت دیه و خسارت به اشخاص زیاندادگاه به پر

و زن نیازمندد  ها  تسهیالت موضوع ایدن بندد بدا اولویدت زنددانیان      بررسی در محدوده

 مشمول  پرداخت شده است.بدهکار مهریه 

 ( قدانون 77مداده )  یدی نامده اجرا نیدی ( آ12( و )11حکم مدواد ) الزم به ذکر است  مفاد 

و  «جمع کارمزد مدعلقه  به نسبت تعداد اقسا  ماهانهشدن اضافه» الذکر به ترتیب مبنی برفوق

 هدای باندک    در«مددجو از زندان یماه پا از آزاد (5)قسو  حداک ر  نیپرداخت اول دیسررس»

عید     مبین  کده  ان ام نشدده ملت بانک توسو  کنیل  دهیگرد تیرعاملی  ت ارت و صادرات 

 .است حکم مربوط مفاد تيرعا



 

 قسمت اول( -450)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

 از( 1%) درصدد  یدک  معدادل  ماهانده  است مکلف کشور کل داریخزانه طریق از دولت

 دولدت  بده  وابسدده  سدودده  اندفاعی مؤسسات و هابانک دولدی  هایشرکت هزینه دوازدهمیک

 پنج و دهفدا مبلغ به اسدهالک هایهزینه اسد نای به را قانون این( 3) شماره پیوست در مندرج

 حسداب  به و برداشت آنها هایحساب از ریال( 75.200.000.000.000) میلیارد دویست و هزار

 قدانون  ایدن ( 5) شماره جدول 130425 ردیف موضوع کشور کل داریخزانه نزد عمومی درآمد

 .کند واریز

 تفريغ بند )د( 

آمددی  منظدور اجدرای ایدن بندد و تمرکدز وجدوه ردیدف در       داری کدل کشدور بده   خزانه

هدا و مؤسسدات اندفداعی    هدای دولددی  باندک   یک درصد هزینده شدرکت  »با عنوان  130425

ای ندزد باندک مرکدزی جمهدوری اسدالمی ایدران       حسداب خزانده    «وابسده به دولدت سدودده  

هددای کسددر از دسدددگاه داری مددذکور مبددالغ قابددل همچنددین خزاندده  اسددت. افدددداح نمددوده 

از سددازمان  17/4/1398و  28/2/1398  25/1/1398مددورخ  هددایالددذکر را طددی نامدده فددوق

یادشدده نیدز طدی نامده مدورخ       نمدوده و سدازمان  برنامه و بودجه کشدور اسددعالم و پیگیدری    

جرایددی مشددمول  ا ( دسدددگاه177فهرسددت تعددداد یکصددد و هفددداد و هفددت )    27/8/1398

 ر بده معاوندت  هدای مدوردنظ  همدراه مبدالغ هزینده هدر یدک از دسددگاه      موضوع این بند را بده 

 اعالم کرده است.   داری کل کشورنظارت مالی و خزانه

های مشدمول  دسدگاه سازمان برنامه و بودجه کشور را به نامهنیز داری کل کشور خزانه

صدورت واریدز   های مربو  را بده سهمنحوه واریز با توجه به تاری  نامه سازمان مذکور  ابالغ و 

 اعدالم صدورت ماهانده    های آتدی بده  ات ماهو تعهد ک اصورت یماهه گذشده بههشتتعهدات 

 نموده است.

و واریز آن به حساب  1398های مشمول تا پایان سال وضعیت وجوه وصولی از دسدگاه

 ( است:1به شرح جدول شماره ) داری کل کشور خزانه

 



 

 قسمت اول( -451)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(    (1جدول شماره )

 شماره  رديف
 مبلغ ابالغي توسط سازمان عنوان دستگاه اجرايي  بندیطبقه

 برنامه و بودجه کشور 
 جمع مبلغ واريزی رداشتيبمبلغ واريزی/ 

 130425به رديف  
 مانده بدهي تا 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين 1398پايان سال 
                بانک کشاورزی ایران 200500 1
                بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 276000 2
                بانک مسکن 276500 3
                بانک ملی ایران 277000 4
                بانک صنعت و معدن 278000 5
                بانک سپه 278500 6
                بانک توسعه صادرات 280100 7
                شرکت دولدی پست بانک 283900 8
                بانک توسعه تعاون 295250 9

                هاجمع عملکرد بانک
                سازمان صنایع دفاع )ساصد( 300500 10
                سازمان بنادر و دریانوردی 301500 11

                جمع عملکرد مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
                شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود 201000 12
                شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان 202500 13
                شرکت ملی نفت ایران  220000 14
                شرکت ملی حفاری ایران 220200 15
                های نفدی ایرانشرکت سهامی پخ  فرآورده 220350 16
           )     های نفدی ایرانشرکت ملی پاالی  و پخ  فرآورده 220360 17
            )    ز اروندانبرداری نفت و گاشرکت سهامی بهره 220400 18
                شرکت ملی مهندسی و ساخدمان نفت ایران 220410 19
                شرکت ملی گاز ایران  220500 20
                شرکت مهندسی و توسعه نفت 220780 21
                شرکت بازرگانی نفت ایران د نیکو 220790 22
               0 ن )توانیر(شرکت سهامی مدیریت تولید  اندقال و توزیع نیروی برق ایرا 221000 23
               0 شرکت مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق د ساتکاب  227000 24
                شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 25
               0 شرکت ملی فوالد ایران 230000 26
               0 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 230170 27
                سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  231500 28
                شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پدروشیمی 232000 29
                سازمان گسدرش و نوسازی صنایع ایران  234500 30
                رکز گسدرش فناوری اطالعات )مگفا(م 234840 31
 *               سازی نیروشرکت سهامی باطری 253500 32
                شرکت سهامی صنایع الکدرونیک ایران )صا ایران( 254000 33
                شرکت سهامی صنایع قطعات الکدرونیک 254100 34
                شرکت صنایع هواپیمایی ایران )صها( 254500 35
                ا(شرکت سهامی پشدیبانی و نوسازی هلیکوپدرهای ایران )پنه 255000 36
                شرکت سهامی صنایع هواپیماسازی ایران )هسا( 255100 37
                های صنعدی اسدان مرکزیشرکت سهامی شهرک 257010 38
                شرقیهای صنعدی اسدان آذربای انمی شهرکشرکت سها 257040 39
                های صنعدی اسدان کرمانشاهشرکت سهامی شهرک 257060 40
                های صنعدی اسدان خوزسدانشرکت سهامی شهرک 257070 41
                های صنعدی اسدان فارسشرکت سهامی شهرک 257080 42
                رضویهای صنعدی اسدان خراسانشرکت سهامی شهرک 257110 43
                سدان اصفهانهای صنعدی اشرکت سهامی شهرک 257120 44



 

 قسمت اول( -452)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(    (1جدول شماره )

 شماره  رديف
 مبلغ ابالغي توسط سازمان عنوان دستگاه اجرايي  بندیطبقه

 برنامه و بودجه کشور 
 جمع مبلغ واريزی رداشتيبمبلغ واريزی/ 

 130425به رديف  
 مانده بدهي تا 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين 1398پايان سال 
                های صنعدی اسدان هرمزگانشرکت سهامی شهرک 257130 45
                های صنعدی اسدان چهارمحال و بخدیاریشرکت سهامی شهرک 257210 46
                های صنعدی اسدان یزدشرکت سهامی شهرک 257240 47
                شرکت توسعه و ت هیز مراکز بهداشدی و درمانی و ت هیزات پزشکی  264000 48
 *               سازی سازمان خصوصی 267000 49
                سازمان حسابرسی 267500 50
                شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران 268000 51
                ایران شرکت سهامی چاپخانه دولدی 269000 52
                آوری و فروش اموال تملیکیسازمان جمع 269510 53
                های خارجی ایرانگذاریشرکت مادرتخصصی سرمایه 269520 54
                شرکت سهامی ایز ایران 270000 55
                بیمه مرکزی ایران 274000 56
                شرکت سهامی بیمه ایران 274500 57
                (9ازرگانی منطقه )شرکت غله و خدمات ب 274910 58
                (8شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 274930 59
                ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت مادرتخصصی فرودگاه 280520 60
                صندوق ضمانت صادرات ایران 280960 61
                شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 282200 62
                د پیام شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات 283110 63
                شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت 283300 64
                شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکدرونیک 283600 65
                شرکت سهامی ساخدمانی و تأسیساتی ساراتل ایران 283700 66
                شرکت سهامی صنایع چوب و فلز و بالسدیک )سیماچوب( 283800 67
                شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی 284100 68
                سازمان ملی زمین و مسکن 286500 69
                های صنعدی تهرانشرکت سهامی شهرک 288150 70
                (1شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 288220 71
                (6شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 288240 72
                (2شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 288260 73
                (3طقه )شرکت غله و خدمات بازرگانی من 288270 74
                (10شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 288290 75
                (5شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 288300 76
                نی ایران شرکت سهامی گسدرش کارآفری 288400 77
                (4شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 290660 78
                (11شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ) 290670 79
                نگهداری اماکن ورزشی کشورشرکت سهامی توسعه و  291260 80
                ایشرکت فرآوری اورانیوم تولید سوخت هسده 291290 81
                شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 291300 82
                ای ایرانشرکت اکدشاف و تأمین مواد اولیه صنعت هسده 291310 83
                ای ایرانشرکت پسمانداری صنعت هسده 291320 84
                خیز جنوبنفتشرکت سهامی ملی مناطق  292390 85
                شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران 292400 86
                شرکت سهامی نفت فالت قاره ایران 292410 87
                خزرشرکت سهامی نفت 292420 88
                شرکت خدمات عمومی بهداشت صنعدی و خدمات درمانی صنعت نفت 292430 89
                شرکت پاالی  نفت اراک 292440 90



 

 قسمت اول( -453)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(    (1جدول شماره )

 شماره  رديف
 مبلغ ابالغي توسط سازمان عنوان دستگاه اجرايي  بندیطبقه

 برنامه و بودجه کشور 
 جمع مبلغ واريزی رداشتيبمبلغ واريزی/ 

 130425به رديف  
 مانده بدهي تا 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين 1398پايان سال 
                شرکت پاالی  نفت آبادان 292510 91
 *               شرکت نفت و گاز پارس 292520 92
                شرکت گاز اسدان مرکزی 292530 93
                شرکت گاز اسدان کرمانشاه 292560 94
                شرکت گاز اسدان کردسدان 292570 95
                شرقیشرکت گاز اسدان آذربای ان 292580 96
                غربیشرکت گاز اسدان آذربای ان 292590 97
                شرکت گاز اسدان زن ان 292630 98
                شرکت گاز اسدان قزوین 292640 99
                شرکت گاز اسدان قم 292650 100
                شرکت گاز اسدان یزد 292670 101
                شرکت گاز اسدان خوزسدان 292690 102
                شرکت گاز اسدان کرمان 292700 103
                شرکت گاز اسدان هرمزگان 292730 104
 *               شرکت پاالی  گاز پارسیان 292750 105
                شرکت گاز اسدان تهران 292770 106
                شرکت گاز اسدان بوشهر 292780 107
                شرکت پاالی  گاز ایالم 292800 108
                شرکت گاز اسدان اصفهان 292810 109
                شرکت گاز اسدان خراسان 292820 110
                شرکت پاالی  گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران 292870 111
                جنوبی(شرکت پاالی  گاز پارس )م دمع گاز پارس 292900 112
                ی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارسشرکت سهام 293000 113
 *               صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفده  293210 114
                های صنعدی اسدان قمشرکت شهرک 293260 115
                های صنعدی اسدان قزوینشرکت سهامی شهرک 293270 116
                المللی جمهوری اسالمی ایرانهای بینشرکت نمایشگاه 293350 117
                یع پاالی  نفتشرکت توسعه صنا 293460 118
 *               برداری نفت و گاز کارونشرکت سهامی بهره 293560 119
                برداری نفت و گاز گچسارانشرکت سهامی بهره 293570 120
                های نفدی ایرانشرکت سهامی پایانه 293580 121
                برداری نفت و گاز شرقشرکت سهامی بهره 293640 122
                برداری نفت و گاز غربهرهشرکت سهامی ب 293650 123
                جنوبی برداری نفت و گاز زاگرسشرکت سهامی بهره 293660 124
                برداری نفت و گاز آغاجاریشرکت سهامی بهره 293670 125
                برداری نفت و گاز مارونشرکت سهامی بهره 293680 126
                برداری نفت و گاز مس دسلیمانشرکت سهامی بهره 293690 127
                شرکت سهامی اندشارات سروش 293880 128
                سازمان منطقه ویژه اقدصادی انرژی پارس 293960 129
 *               سازی مصرف سوختشرکت سهامی بهینه 293970 130
                شرکت سهامی خطو  لوله و مخابرات نفت ایران 293980 131
                شرکت سهامی تولید آلومینای ایران 294000 132
                سازمان منطقه ویژه اقدصادی پدروشیمی 294240 133
                شرکت ملی صادرات گاز ایران 294380 134
                شرکت سهامی صنایع الکدرونیک شیراز 294390 135
                ی صنایع مخابرات صا ایرانشرکت سهام 294400 136



 

 قسمت اول( -454)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(    (1جدول شماره )

 شماره  رديف
 مبلغ ابالغي توسط سازمان عنوان دستگاه اجرايي  بندیطبقه

 برنامه و بودجه کشور 
 جمع مبلغ واريزی رداشتيبمبلغ واريزی/ 

 130425به رديف  
 مانده بدهي تا 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين 1398پايان سال 
                شرکت صنایع اپدیک اصفهان 294450 137
                (12شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  ) 294640 138
                (14شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  ) 294660 139
                شرکت سهامی پدرو پارس 294770 140
                شرکت سهامی پدرو ایران 294780 141
                کت سهامی انسیدو ایز ایرانشر 295090 142
                آوران پدروشیمیشرکت سهامی پژوه  و فن 295110 143
                های پیشرفده ایران شرکت فناوری 295140 144
                شرکت توسعه کاربرد پرتوها 295150 145
                برداری نیروگاه اتمی بوشهرشرکت بهره 295160 146
                شرکت توسعه گردشگری ایران 295260 147
                صندوق توسعه صنایع دریایی 295340 148
                گذاری تعاونصندوق ضمانت سرمایه 295350 149
                شرکت صنایع هوایی قدس 295360 150
                های صنعدی اسدان البرزشرکت شهرک 295370 151
                شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی )پرسپولیا( 295390 152
                اسدقالل شرکت فرهنگی و ورزشی 295400 153
                شرکت گاز اسدان البرز 295410 154
                شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 295460 155
                تولید نیروی برق شیروان شرکت 295480 156
                شرکت تولید نیروی برق سهند 295490 157
                شرکت تولید نیروی برق بیسدون 295500 158
                تولید نیروی برق کرمان شرکت 295510 159
                شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس 295520 160
                شرکت تولید نیروی برق اصفهان 295530 161
                ذربای انشرکت تولید نیروی برق آ 295540 162
                شرکت تولید نیروی برق بندرعباس 295550 163
                شرکت تولید نیروی برق تهران 295560 164
 *               رکت تولید نیروی برق خراسانش 295570 165
                شرکت تولید نیروی برق رامین 295580 166
                شرکت تولید نیروی برق زاهدان 295590 167
                شرکت تولید نیروی برق شازند 295600 168
                مدیرت تولید نیروی برق شهید رجایی 295620 169
                وی برق شهید سلیمیشرکت تولید نیر 295630 170
                شرکت تولید نیروی برق شهید مفدح 295640 171
                شرکت تولید نیروی برق فارس 295650 172
                شرکت تولید نیروی برق لوشان 295660 173
                شرکت تولید نیروی برق یزد 295670 174
                شرکت گسدرش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران 295730 175
                بازرگانی گاز ایران 295750 176
                شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی 295770 177

                های دولتي سوددهجمع عملکرد شرکت
                جمع کل

مورد نظر جهت اجرای بخشنامه خزانه  اقدام به پرداخت بخشی از وجوه موضدوع ایدن بندد نمدوده  لدیکن مددارک و       شرکت باشد  این امر ناشی آنست که شده برای آنها میاند  م موع واریزی شرکت و برداشت خزانه  بی  از سهمیه تعیینت )*( مشخ  شدههای که با عالمشرکت* در 
 های مذکور منظور شده است.ای شرکت مذکور اقدام نموده است. الزم به ذکر است  کلیه وجوه مازاد واریزی  به بسدانکاری شرکتهای خزانهسای نسبت به برداشت از حسابأو به تبع آن خزانه رارائه ننموده   مسدندات آن را به خزانه





 

 قسمت اول( -455)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مانده بدهی تا پایدان سدال   »( که در سدون 1های مندرج در جدول شماره )کلیه شرکت

نها مبلغ درج گردیده  به میزان مبلغ موردنظر  وجوه موضوع ایدن بندد را بده حسداب     آ« 1398

هدای  داری کل کشور نیدز از حسداب  و همچنین خزانه اندواریز ننموده 130425ردیف درآمدی 

مبن  عد  رعايیت مفیاد    داری کل کشور آنها برداشت ننموده است. عدم برداشت توسو خزانه

 حکم اي  بند است.

 130425کل کشور  ذیل ردیف درآمددی   1398( قانون بودجه سال 5ول شماره )در جد

ها و مؤسسات اندفاعی وبسدده بده دولدت    های دولدی  بانکهزینه شرکت درصد یک»با عنوان 

( ریدال درآمدد      75.200.000.000.000  مبلغ هفدداد و پدنج هدزار و دویسدت میلیدارد )     «سودده

 :است( 2به شرح جدول شماره ) مزبور  ی ردیف درآمدیعملکرد مالبینی شده است. پی 

 )مبالغ به میلیون ریال(    (                                          2جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 بینيپیش

 وصولي طبق

 لیست خزانه 

 وصولي 

 طبق تفريغ
 درصد تحقق

130425 75.200.00045.572.95144.243.1488/58  
 

جمع کل ( با 2مندرج در جدول شماره )« مبلغ وصولی»زم به ذکر است  مغایرت بین ال

هدزار و  (  مربو  به واریز مبلغ یک1به شرح جدول شماره )« 130425مبلغ واریزی به ردیف »

( ریدال بده حسداب    1.329.803.000.000میلیون )سه و  هشدصدمیلیارد و  نهسیصد و بیست و 

باشدد کده مسددندات الزم را جهدت اعمدال      و واریزکنندگانی مدی توس 130425ردیف درآمدی 

  اند.هارائه ننمود  کشور کل داریخزانهحساب  به 

بند  پا از کسدر   نیموضوع ا هایدسدگاه نهیهز دوازدهمکی( از 1%)یک درصد کسر 

 شده است. ان اماسدهالک  یهانهیهز

 



 

 قسمت اول( -456)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (هـبند )

 هایبانک و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مطالبات شودمی داده اجازه دولت به

 نفدت   وزارت ربدو ذی تابعده  دولدی شرکت به شدهپرداخت تسهیالت سود و اصل بابت ت اری

 .کند امهال 1400 سال پایان تا را گاز و نفت باالدسدی هایطرح مالی تأمین بابت

 (تفريغ بند )هـ

بنید میذکور فا ید    نموده  لذا دولت از م وز موضوع این بند اسدفاده ن  1398در سال 

 عملکرد است.

جهدت امهدال مطالبدات موضدوع ایدن بندد  در سدال              الزم به ذکر اسدت  وزارت نفدت  

نموده است. در پاس   باندک   ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانکالذکر اقدام به مکاتبه با فوق

 ن دانسده است. وزارت نفتیادشده  امهال مطالبات موردنظر را منو  به اخذ مصوبه هیأت وزیرا

شده با معاون اول رییا جمهدور  خواسددار همداهنگی و دسددور بده باندک       طی مکاتبات ان ام

به اخذ مصدوبه هیدأت وزیدران شدده  لدیکن       معنون جهت اجرای مفاد حکم این بند بدون نیاز

 معاون اول رییا جمهور در این خصوص اقدامی ننموده است.



 

 قسمت اول( -457)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )و

 بده  دولدت  تضدمین  به حقوقی و حقیقی اشخاص بدهی از بخشی ویهتس و تهاتر حسب

 قدبالی  که دولت غیرنقدی هایدارایی واگذاری محل از ملت و ت ارت ایران  صادرات هایبانک

 قدرارداد  سررسدید  تا سود و اصل که صورتی در موظفند الذکرفوق هایبانک است  شده تسویه

 بده  نسبت شود  تسویه( واحده دفعدای) بارهیک صورتبه تسهیالت گیرنده توسو اولیه تسهیالت

 رفددع بددرای اقدددام و بدحسدداب مشدددریان فهرسددت از خددروج وثددایق  آزادسددازی رهددن فددک

 . کنند اقدام مزبور تسهیالت از اسدفاده در درگیر هایطرف از یک هر نفعانذی الخروجیممنوع

 مندابع » عندوان  با 310602 هشمار درآمدی ردیف در بند این اجرای از شدهحاصل منابع

 .شودمی واریز« (شدهاداره وجوه) اعطایی تسهیالت محل از برگشدی از حاصل

 (تفريغ بند )و

رهدن   های ت ارت  صادرات و ملدت  نسدبت بده فدک    در راسدای اجرای این بند  بانک

 الخروجدی آزادسازی وثایق  خروج از فهرست مشدریان بدحسداب و اقددام بدرای رفدع ممندوع      

گیرندگان تسهیالت مشمول این بند که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیالت اولیه خدود را  

 اند.اند  اقدام نمودهباره تسویه نمودهبه صورت یک

 مندابع شده موضوع این بند توسو گیرندگان تسهیالت مشدمول و  عملکرد مبالغ تسویه

   به شرح جدول زیر است.1398های صدرالذکر در سال واریزی به خزانه توسو بانک

 )مبالغ به میلیون ریال(

 رديف
 نام

 بانک
  عامل

 يزی بهمبلغ وار بارهشده بابت اصل و سود تا تاريخ سررسید قرارداد تسهیالت اولیه توسط گیرنده تسهیالت به صورت يکبدهي تسويه بابت اشخاص  های غیرنقدی دولتشده از محل واگذاری داراييبدهي تهاتر و تسويه
 خزانه توسط بانک  

 1398عامل در سال 
 جمع حقوقي حقیقي جمع حقوقي حقیقي

 مبلغ تعداد * مبلغ  تعداد ** مبلغ  تعداد * مبلغ تعداد مبلغ  تعداد ** مبلغ  تعداد *
 0 11,863 54 0 0 863 11 54 31,187,654 95 146 429 23 41 508 758 7 54 ت ارت 1

 0 14,000 10 000 14 10 0 0 47,000 72 000 43 44 000 4 28 صادرات 2

 0 46,852 374 669 22 41 183 24 333 292,916 374 189 155 41 727 137 333 ملت 3

 0 72,715 438 36,669 51 36,046 387 31,527,570 541 23,627,335 126 7,900,235 415 جمع

 باشد.باره توسو برخی از مشمولین این بند میصورت یکها  ناشی از عدم تسویه بدهی به* و ** علت مغایرت مابین ارقام مندرج در این سدون
 

بده حسداب    1398نفعان موضوع این بندد را در سدال   بانک صادرات مبالغ دریافدی از ذی

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است. کهاند داری کل کشور واریز ننمودهخزانه

نفعان موضوع این بندد  های ت ارت و ملت مبالغ دریافدی از ذیکالزم به ذکر است  بان

 مبن  عد  رعايت مفاد حکماند که داری کل کشور واریز نمودهبه حساب خزانه 1399را در سال 

  کل کشور است. 1398( ماده واحده  انون بودجه سال 21بند )و( تبصره )

هدای  یل ردیف واگذاری داراییکل کشور ذ 1398( قانون بودجه سال 5در جدول شماره )



 

 قسمت اول( -458)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مندابع حاصدل از برگشددی از محدل تسدهیالت اعطدایی )وجدوه        »تحت عنوان  310602مالی 

  بده علدت   1398بینی شده که در سدال  ( ریال پی 1.000.000مبلغ یک میلیون )« شده(اداره

اقدد  های یادشده  از محل اجرای مفداد حکدم ایدن بندد ف    عدم واریز مبالغ موردنظر توسو بانک

 وصولی بوده است.

 

 



 

 قسمت اول( -459)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )ز

 کارکندان  معیشدت  بهبدود  جهدت  در است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 ارتد   کدل  فرماندهی هماهنگی با و عامل هایبانک طریق از ایران  اسالمی جمهوری ارت 

 ریال( 12.000.000.000.000) میلیارد هزار دوازده اخدصاص به نسبت ایران اسالمی جمهوری

 تسدهیالت  پرداخدت  برای بانکی نظام الحسنهقرض جاری و اندازپا هایسپرده منابع محل از

 میلیددون پن دداه ازدواج و ریددال( 200.000.000) میلیددون دویسددت جهیزیدده الحسددنهقددرض

 میلیدون  سیصدد  مسکن ودیعه و آنها فرزندان و بازنشسدگان و کارکنان به ریال( 50.000.000)

 ایدران  اسدالمی  جمهدوری  ارتد   بازنشسدگان و کارکنان از یک هر هب ریال( 300.000.000)

 میلیدارد  هدزار  هشدت  تخصدی   بدا  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک همچنین. کند اقدام

 ندرخ  سدقف  تدا  سود الدفاوتمابه که هابانک عادی منابع محل از ریال( 8.000.000.000.000)

 بنیاد منابع محل از ایران اسالمی جمهوری ارت  فرماندهی توسو اعدبار و پول شورای مصوب

 سداخت  تسهیالت پرداخت به نسبت شود می تأمین( آجا) ایران اسالمی جمهوری ارت  تعاون

 حداک ر بازپرداخت با ریال( 1.000.000.000) میلیارد یک سقف تا فرد هر برای مسکن خرید یا

 .کند اقدام سالهبیست

 (تفريغ بند )ز

آمدده بدین فرمانددهی کدل     عملاین بند  طبق هماهنگی بهمفاد حکم در راسدای اجرای 

ارت  جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  بانک مدذکور طدی نامده    

موضدوع ایدن   شده برای هر نفر  سهمیه تسهیالت های تعیینبا رعایت نصاب 16/4/1398مورخ 

  های عامل ابالغ نموده است.را به بانک بند

 :است( 1های عامل به شرح جدول شماره )عملکرد بانک



 

 قسمت اول( -460)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

 )مبالغ به میلیون ریال(   (1جدول شماره )

 نام بانک عامل

 منابع در اختیار

 * شدهسهمیه تعیین

 مبلغ تسهیالت پرداختي به تسهیالت اختصاص 

 الحسنه قرض سپرده
 جاری

 الحسنهسپرده قرض
 اندازپس 

 جمع
 تگانکارکنان و بازنشس

 وديعه مسکن هاو فرزندان آن 
 کارکنان و بازنشستگان  

 جمع
 کارکنان و بازنشستگان

 وديعه مسکن هاو فرزندان آن
 * کارکنان و بازنشستگان  

 جمع
 ازدواج  جهیزيه  ازدواج جهیزيه

 694,000 000 694 0 0 1,600,000 000 600 1 0 0 1.600.000 492,959,000 000 642 189 000 317 303 ملی

 2,000,000 000 000 2 0 0 2,000,000 000 000 2 0 0 2.000.000 161,186,267 393 985 44 874 200 116 سپه

 1,708,050 050 708 1 0 0 1,800,000 000 800 1 0 0 1.800.000 42,008,580 050 482 17 530 526 24 مسکن
 1,700,000 000 700 1 0 0 1,700,000 000 700 1 0 0 1.700.000 106,903,505 335 571 21 170 332 85 صادرات

 1,340,000 000 340 1 0 0 1,400,000 000 400 1 0 0 1.400.000 435,463,000 000 399 66 000 064 369 ت ارت

 1,083,000 000 083 1 0 0 1,500,000 000 500 1 0 0 1.500.000 629,207,000 000 151 147 000 056 482 ملت

 893,000 000 893 0 0 1,000,000 000 000 1 0 0 1.000.000 120,343,000 000 956 42 000 387 77 الحسنه مهرقرض

 306,000 0 000 306 0 1,000,000 0 000 000 1 0 1.000.000 150,041,736 067 588 24 669 453 125 الحسنه رسالتقرض

 9,724,050 9,418,050 306,000 0 12.000.000 11.000.000 1.000.000  12.000.000 2,138,112,088 554,774,845 1,583,337,243 جمع

مزبدور را جهدت پرداخدت     الحسدنه قدرض بانک مرکزی کل سدهمیه باندک    باشد.پذیر نمیابالغ نموده  لذا تفکیک سهمیه امکان  رسالت الحسنهقرض عامل به اسد ناء بانک یهاصورت تلفیقی به تمامی بانکبند را بهاین ی تسهیالت موضوع بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سهمیه *
 تسهیالت ازدواج  ابالغ نموده است.

 

 ( است:2) شماره عملکرد تعداد تسهیالت پرداخدی موضوع این بند به شرح جدول

 )مبالغ به میلیون ریال(  (2جدول شماره )

 نام بانک عامل
 تعداد تسهیالت پرداختي شده جهت دريافت تسهیالتعداد معرفيت تعداد متقاضي جهت دريافت تسهیالت

 وديعه مسکن کارکنان  هاکارکنان و بازنشستگان و فرزندان آن
 و بازنشستگان 

 جمع
 وديعه مسکن کارکنان هاکارکنان و بازنشستگان و فرزندان آن

 و بازنشستگان  
 جمع

 سکن کارکنانوديعه م هاکارکنان و بازنشستگان و فرزندان آن
 و بازنشستگان  

 جمع
 ازدواج  جهیزيه  ازدواج  جهیزيه  ازدواج  جهیزيه 

 2,316 316 2 0 0 2.666 2.666 0 0 2.666 2.666 0 0 ملی

 6,667 667 6 0 0 6,667 667 6 0 0 6,667 667 6 0 0 سپه

 5,776 776 5 0 0 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 0 0 مسکن

 5,667 667 5 0 0 5,667 667 5 0 0 5,667 667 5 0 0 صادرات

 4,469 469 4 0 0 4.667 4.667 0 0 4.667 4.667 0 0 ت ارت

 3,610 610 3 0 0 4.000 4.000 0 0 4.000 4.000 0 0 ملت

 2,978 978 2 0 0 3.333 3.333 0 0 3.333 3.333 0 0 الحسنه مهرقرض

 6,120 0 120 6 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 الحسنه رسالتقرض

 37,603 31,483 6,120 0 45.000 33.000 12.000 0 45.000 33.000 12.000 0 جمع 

             

و همچندین مغدایرت    از تسهیالت« مندشدهبهره»و « شدهمعرفی»مغایرت بین تعداد افراد 

      عدددم مراجعددهی از   ناشدد«مبلددغ تسددهیالت پرداخدددی»و « تخصددی  تسددهیالت»بددین مبددالغ 

و واجدشدرایو   شددگان توسدو معرفدی   در تکمیل مدارک و معرفی ضدامن أخیر ت شدگان  معرفی

 باشد.  میآناننبودن برخی از 



 

 قسمت دوم( -461)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
اندداز و  هدای پدا  های مندرج در این بند جهت پرداخت تسهیالت از منابع سپردهنصاب

بازنشسدگان ازدواج به کارکنان و  الحسنه  رعایت گردیده و پرداخت تسهیالت جهتجاری قرض

 ارت  جمهوری اسالمی ایران  صورت پذیرفده است.

هدا جهدت سداخت یدا خریدد      عملکرد تعداد تسهیالت پرداخدی از محل منابع عادی باندک 

 :است( 3به شرح جدول شماره )  موضوع حکم قسمت اخیر این بند  مسکن

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )
 نام

 انک عاملب 

 شده بابتسهمیه تعیین

 ساخت يا خريد مسکن 

 يافته مبلغ اختصاص

 از محل منابع عادی 

 تعداد 

 متقاضي

 تعداد 

 شدهمعرفي

 تعداد 

 پرداختي

 مبلغ پرداختي از 

 محل منابع عادی 

 45.000 45 3.608 3.608 1.500.000 1.500.000 ملی

 39.000 39 1.298 1.298 1.500.000 1.500.000 سپه

 433.000 433 5.545 5.545 1.500.000 1.500.000 مسکن

 0 0 0 0 0 1.250.000 صادرات

 0 0 0 0 0 1.000.000 ت ارت

 0 0 0 0 0 1.250.000 ملت
 517.000 517 10.451 10.451 4.500.000 8.000.000 جمع 
       

حکدم   موضدوع  صورت تلفیقی جهدت تسدهیالت  با توجه به ابالغیه سهمیه هر بانک به

های عامل  لذا تفکیدک سدهمیه   توسو بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به بانک موردنظر

 باشد.پذیر نمیساخت و خرید مسکن امکان

ناشدی از عددم   از تسدهیالت   « مندشدده بهره»و « شدهمعرفی»مغایرت بین تعداد افراد 

 در ریتدأخ  ارزیدابی ملدک و یدا    و تکمیل مددارک  درتأخیر افراد مشمول  شدگان مراجعه معرفی

 انعقاد قرارداد رهنی بوده است.

را  مدوردنظر  رغدم داشددن سدهمیه  تسدهیالت    های صادرات  ت ارت و ملت علیبانک

 اي  بند است.اخنر مبن  عد  رعايت مفاد حکم که  اندپرداخت ننموده

 فرماندهی ارت  جمهوری اسالمی ایران در خصوص تسهیالت پرداخدی موضوع حکدم 

تا سقف نرخ مصوبه شدورای پدول و    سودالدفاوت قسمت اخیر این بند  اقدامی جهت تأمین مابه

مبین  عید    اعدبار از محل منابع بنیاد تعاون ارت  جمهوری اسالمی ایران )آجا( ننمدوده کده   

  اي  بند است. اخنر رعايت مفاد حکم

  .ساله اعطاء گردیده استمدت بازپرداخت بیستتسهیالت مزبور با 

حکم قسمت اخیر این بندد را طدی نامده مدورخ       بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

به موجب تصمیمات مدخذه در بانک مرکزی  »های عامل به این شرح که به بانک 2/4/1398

های عامل تدا سدقف فدردی منددرج در ایدن بندد       مقرر گردیده تسهیالت مذکور از سوی بانک

شدده از سدوی فرمانددهی    به مشمولین معرفدی  پول و اعدبارهای مصوب شورای قانونی با نرخ

های مصدوب تدا   الدفاوت نرخارت  جمهوری اسالمی ایران پرداخت و مدعاقبای یارانه مربو  )مابه

  ابدالغ نمدوده   «نرخ سود موردنظر( از سوی مرجع مربو  به حساب مشمولین پرداخدت گدردد  

الدفاوت سود تا سقف ندرخ مصدوبه شدورای    بهت. در واقع بانک مذکور به علت عدم تأمین مااس

پول و اعدبار توسو فرماندهی ارت  جمهدوری اسدالمی ایدران از محدل بنیداد تعداون ارتد         

الدفاوت سود تا جمهوری اسالمی ایران )آجا(  با ابالغ این بخشنامه تمامی بار مالی ناشی از مابه



 

 قسمت دوم( -462)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
حدل مندابع بنیداد تعداون ارتد       سقف نرخ مصوب شورای پول و اعدبار را به جدای آنکده از م  

عهدده گیرندده وام    های عامل پرداخت نماید  بربانک جمهوری اسالمی ایران )آجا( تأمین و به

طور کامل بده باندک   نهاده است. به عبارتی گیرنده وام موظف بوده کلیه سود وام دریافدی را به

رمانددهی ارتد  جمهدوری    الدفداوت مدذکور را از ف  عامل پرداخت نماید و سپا خود رأسای مابه

 .مبن  عد  رعايت مفاد حکم  سمت اخنر اي  بند است اسالمی ایران دریافت نماید که



 

 قسمت دوم( -463)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
 (بند )ح

 فدرار  از جلدوگیری  و شوییپول با مبارزه بانکی  هایتراکن  شفافیت افزای  منظوربه

 :مالیاتی

 (1جزء )

 قدانون  ایدن  نشدد االجدراء الزم از پدا  مداه یدک  مدت ظرف است م از مرکزی بانک

 مسددود  را ملدی  شناسه فاقد حقوقی افراد و ملی شماره فاقد حقیقی اشخاص بانکی هایحساب

 .کند

 (تفريغ بند )ح

 (1جزء )تفريغ 

در ایدن     پا از پایان مهلت مقرر1398بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال 

ل زیر مسددود نمدوده کده    های اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح جدو  تعدادی از حساببند

 است: رعايت مفاد حکم اي  جز مبن  عد  

 اشخاص

 های فاقد شماره ملي/شناسه مليتعداد حساب
 هایتعداد حساب مسدود شده شدهشناسايي

 در نشده مسدود
 1398سال  پايان

 در ابتدای
 1398سال  

 طي
 1398سال  

 جمع
 در مهلت مقرر 

 در اين بند
 پس از مهلت

 اين بند مقرر در 
 جمع

 1.454.838 20.382.810 20.382.810 0 21.837.648 1.442 21.836.206 حقیقی

 177.687 807.073 807.073 0 984.760 6.037 978.723 حقوقی

 1.632.525 21.189.883 21.189.883 0 22.822.408 7.479 22.814.929 جمع 

 



 

 قسمت دوم( -464)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
 (2جزء )

 امدور  سدازمان  درخواسدت  براسداس  وظفندم اعدباری و مالی مؤسسات و هابانک کلیه 

 بدانکی درون) بانکی هایتراکن  کلیه به مربو  اطالعات و بانکی هایحساب فهرست مالیاتی

 .دهند قرار مالیاتی امور سازمان اخدیار در ماهانه صورتبه را مؤدیان( بانکیبین و

 (2جزء )تفريغ 

کدل   1398اتی قانون بودجه سدال    مفاد حکم این بند و سایر احکام مالی1398در سال 

بده کلیده ادارات کدل     26/1/1398طی بخشنامه مورخ  کشورسازمان امور مالیاتی کشور توسو 

 مالیاتی ابالغ گردیده است.

هدای  نسبت به اسدعالم و اخدذ تدراکن   ها  سازمان امور مالیاتی کشور اساس بررسیبر

سسات مالی و اعدباری اقددام  ها و مؤبانکدیان مالیاتی  از کلیه مربو  به مؤ 1398ال بانکی س

 اعدبداری در  سسدات مدالی و  هدا و مؤ کاسپین  سایر بانکه اسد ناء مؤسسه اعدباری نموده که ب

و نیز ارائه اطالعات به صورت ماهانده    های بانکیدادن فهرست حساب قرار اخدیار خصوص در

 اند.همکاری الزم را داشده

مبین   درخواسدی سازمان یادشده را ارایه ننموده که  اطالعات مؤسسه اعدباری کاسپین

 است. جز عد  رعايت مفاد حکم اي  



 

 قسمت دوم( -465)
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 ( 16تبصره )                    
 (3جزء )

 بدانکی  هدای تدراکن   شدفافیت  بدرای  اعدبدار   و پول شورای تصویب با مرکزی بانک 

 مدالی  عملکدرد  نظدر  از حقیقدی  اشدخاص  فعالیدت  سدطح  بدا  مدناسدب  یدا  یکسدان  صدورت به

 بدرای  را( سدقف )حدآسدانه از بداالتر  مبلدغ  بدا  وجده  اندقدال  و ندک تعیین را( سقفی)ایحدآسدانه

 ابزارهدای  سدایر  و( بانکیبین و بانکی درون)بانکی هایتراکن  کلیه طریق از حقیقی اشخاص

 .کند م بده اسناد ارائه به نیاز درصورت و «بابت» درج به مشرو  پرداخت 

 دریافدت  بدا  توانندمی کنندمی ت اری اسدفاده خود بانکی حساب از که حقیقی اشخاص

 ایدن  مفداد  شمول از اقدصادی ( کد)شناسه به خود بانکی حساب اتصال و اقدصادی( کد)شناسه

 .شوند مسد نی جزء

 (3جزء )تفريغ 

 «های بدانکی اشدخاص  سازی تراکن شفاف»دسدورالعمل  در راسدای اجرای این جزء 

  29/11/1398مدورخ   ول و اعدبدار شدورای پد  هزار و دویست و هشداد و نهمین جلسده   یکدر 

طدی   دسددورالعمل مدذکور را   بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تدوین و تصویب گردیده و

باندک   هدای دولددی  غیردولددی  شدرکت دولددی پسدت      به باندک  8/12/1398بخشنامه مورخ 

ه ذکدر  الزم بد  مشدرک ایران د ونزوئال  ابالغ نموده است.  مؤسسات اعدباری غیربانکی و بانک

 شده است.های عامل اجرا و رعایت دسدورالعمل یادشده توسو بانکاست  

بدرای  ابالغی مزبدور   دسدورالعمل (8) همادطی  بانکی هایتراکن ( سقفی)ایحدآسدانه

برطبق  است.شده  نییتع الیر( 1.000.000.000) اردیلیم کی  معادل های غیرحضوریتراکن 

 اردیددلینقددل و اندقدداالت وجددوه بدداالتر از دو م    هیددکل دسدددورالعمل مددوردنظر   (11) مدداده

 لید مندو  بده تکم    یقد یحق یروزانه مشددر  یبانک نیو ب یدرون بانک الیر( 2.000.000.000)

 اید اسناد م بده دال بر ان ام معامله  قدرارداد و   هیمربو  و ارا هایدر فرم «بابت»( لدی)فقسمت

( مداده اخیرالدذکر    1راسداس تبصدره )  بشدایان ذکدر اسدت      اسدت.  دهید علت اندقال وجده گرد 

ریدال از   (2.000.000.000)( ریال تا دو میلیارد 1.000.000.000های بین یک میلیارد )تراکن 

  ارائده اسدناد م بدده    ازید و در صورت ن« بابت»درج (  مبنی بر 11شمول قاعده مندرج در ماده )

 اند.مسد نی شده



 

 قسمت دوم( -466)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
در   ازید نو حدداقل مسددندات مورد   «بابدت »( لدیف)درج در قسمت جهتقبول قابل موارد

مقدررات و نظدارت    ونیسیکم 13/12/1398جلسه مورخ  نیدر چهل و پن م یقالب دسدورالعمل

بخشدنامه مدورخ    یو طد  بیتصدو جمهدوری اسدالمی ایدران      یبانک مرکز یسسات اعدبارؤم

 .ه استدیکشور ابالغ گرد یانکبه شبکه ب 26/12/1398

 بدانکی  حساب از که حقیقی اشخاصالذکر  فوق دسدورالعمل( 12( و )10براساس مواد )

سدازمان امدور    دیید تأ  پا از دریافت شناسه)کد( اقدصدادی مدورد   کنندمی ت اری اسدفاده خود

خارج و دسدورالعمل مزبور ( 11کشور و اتصال آن به حساب سپرده خود از شمول ماده ) یاتیمال

 اردیددلیده م»و اندقدداالت وجددوه بدداالتر از  نقددل  هیدددر کل آن گردیددده و( 12مشددمول مدداده )

 لیدداندقددال وجدده منددو  بدده تکم  یسددپرده ت ددار هددایحسدداب «الیددر (10.000.000.000)

علت  ایمربو  و ارائه اسناد م بده دال بر ان ام معامله  قرارداد و  های( بابت در فرملدی)فقسمت

 اند.نشده مسد نی جزء این مفاد شمول باشند  لذا اشخاص مزبور ازمی هاندقال وج

کده از   یقد یاشدخاص حق  یبدرا  ( سدقفی )یاحدآسددانه  نییهرچند تعشایان ذکر است  

  بندد اسدت   نید ا رید قسمت اخ حکم مفادبا  ریمغا  ندینمایم یحساب سپرده خود اسدفاده ت ار

 تید اهم یدارا اتید مال حیصح نییتع یو حد ییو مقررات مبارزه با پولشو نیاز منظر قوان کنیل

 .شدبایم

ادارات مبدارزه بدا     یابالغد  یهدا دسددورالعمل  یاجرا تیو گزارش رعا یمنظور بررسبه

 برطبدق  اندد موظف شده  یها و مؤسسات اعدباربانک یبازرس /سمیترور یمال نیو تأم ییپولشو

( مداده  1( و تبصدره ) 11( ماده )2موضوع تبصره )  «دسدورالعمل نحوه اخذ مسدندات»( 7ماده )

نقل و اندقاالت بداالتر از سدقف مقدرر را از شدعب      هیگزارش کل راالشاره عمل صد( دسدورال12)

 انید محور  در پا سکیر کردیبا رو یحضور یبازرس ای ینموده و پا از بررس افتیتابعه خود در

  .ندیارسال نما جمهوری اسالمی ایران یرا به بانک مرکز شدهان اماقدامات   هیهر هفده ند



 

 قسمت دوم( -467)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
 (طبند )

 مهدر  مسدکن  اقسدا   بازگشت از حاصل منابع از اسدفاده با است موظف نمسک بانک 

 شددن بازنشسده از سال پنج حداقل که بازنشسدگانی به مسکن تسهیالت فقره هزار چهل تعداد

 تسدهیالت  از و بدوده  مسدکونی  واحدد  فاقد همسرشان و خود گذشده سال ده در و گذشده آنها

 .کند پرداخت گذاری سپرده به نیاز بدون اند نکرده اسدفاده مسکن ساخت یا خرید

( 7%) درصدد  هفت هااسدان مراکز در  (9%) درصد نه تهران در تسهیالت این سود نرخ

 از اعدم  بازنشسدگان کلیه شامل حکم این است؛( 4%) درصد چهار روسداها و شهرها سایر در و

 میلیدون  سدی  از کمددر  آنهدا  بازنشسددگی  مسددمری  کده  اجدمداعی  تأمین و لشکری کشوری 

 بنددی اولویدت  نحدوه  و مزبدور  تسدهیالت  سدقف . شدود مدی  است  ماه در ریال( 30.000.000)

 .شودمی معین رسد می وزیران هیأت تصویب به که یاجرای نامهآیین در مدقاضیان

 (طبند )تفريغ 

  بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور 4/10/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

مدورخ  هدد  56698ت/130420طدی شدماره   کده   نمدوده  را تصدویب  ایدن بندد  نامه اجرایی آیین

 ده است. شابالغ جهت اجرا  10/10/1398

نامه اجرایی فوق  توسو کمیسیون اعدباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایدران  آیین

 به بانک مسکن ابالغ گردیده است. 6/11/1398مورخ نامه طی 

نامه اجرایی یادشده  وزارت تعاون  کدار و رفداه   ( آیین7اساس ماده ) الزم به ذکر است  بر

های مربو  به پرداخت تسهیالت موضدوع ایدن بندد بده مشدمولین      بایست نسبتاجدماعی می

نموده  لدیکن در ایدن خصدوص    می های بازنشسدگی را تعیین و به بانک مسکن اعالمصندوق

هدای  با توجه به عددم اعدالم نسدبت   . استمربوط حکم مبن  عد  رعايت مفاد که اقدامی نکرده 

  فدراهم نگردیدده   1398در سال  اجرای مفاد حکم این بند برای بانک مسکن امکان موردنظر 

 است.

 گذار محقق نشده است.اهداف  انونالذکر  با توجه به مراتب فوق

ار و   مبلغ چهدل و هفدت هدز   1398شایان ذکر است  اقسا  وصولی طرح مسکن مهر در سال 

 ( ریال بوده است.47.904.000.000.000نهصد و چهار میلیارد )

 



 

 قسمت دوم( -468)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
 (یبند )

 بدا  عامدل  هدای باندک  طریدق  از اسدت  مکلدف  ایدران  اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 میلیددارد هددزار پن دداه مبلددغ اخدصدداص بدده نسددبت سددازندگی بسددیج معرفددی و همدداهنگی

 بدرای  هدا بانک عادی و الحسنهقرض هایسپرده منابع محل از ریال( 50.000.000.000.000)

 و روسدداها  در کیلدوواتی  پدنج  خورشیدی نیروگاه ای اد جهت نفر هزار یکصد تعداد به پرداخت

 بدا  ریدال ( 500.000.000) میلیدون  پانصدد  نفدر  هدر  ازای بده  محدروم  مناطق و شهرها حاشیه

 هدزار  سقف تا دسو نرخ الدفاوتمابه. کند اقدام( 4%) درصد چهار نرخ و ماهه شصت بازپرداخت

 مندابع  محل از اعدبار و پول شورای مصوب نرخ به نسبت ریال( 1.000.000.000.000) میلیارد

 .شودمی پرداخت قانون این( 18) تبصره (الف) بند

 بسدیج  سدازمان  عهدده  بر رایگان صورت به هانیروگاه این اندازیراه و نصب لیتئومس

 .باشدمی مسدضعفین

 شدرکت  سوی از برق تضمینی خرید قرارداد ارائه به منو  بند نای تسهیالت از اسدفاده

 .است نیرو وزارت تابعه

 ( )یبند تفريغ 

بده  اسالمی ایدران اقددام   بانک مرکزی جمهوری   این بند مفاد حکم در راسدای اجرای

 هدای  از محدل مندابع سدپرده    ریدال  (10.000.000.000.000هدزار میلیدارد )   مبلغ دهاخدصاص 

ریدال از محدل مندابع عدادی      (40.000.000.000.000هزار میلیارد )چهل و مبلغ  الحسنهقرض

بده شدرح    های مزبدور را بانک سهمیه 12/3/1398 تاری ( بانک عامل نموده و در 5تعداد پنج )

 موردنظر ابالغ نموده است: تسهیالت جدول زیر  جهت پرداخت

 )مبالغ به میلیون ریال(

 نام بانک عامل رديف
 شده از محل منابععیینسهمیه ت

 جمع عادی الحسنههای قرضسپرده
 000 000 10 000 000 8 000 000 2 ت ارت 1

 000 000 10 000 000 8 000 000 2 صادرات ایران 2

 000 000 10 000 000 8 000 000 2 ملی ایران 3

 000 000 10 000 000 8 000 000 2 ملت 4

 000 000 10 000 000 8 000 000 2 سپه 5

 50,000,000 40,000,000 10,000,000 جمع

 
هدای عامدل صدورت    گونه معرفی از سوی بسیج سازندگی به بانکهیچ  1398در سال 

مبن  عد  رعايت مفاد حکیم   کده نپذیرفده و به تبع آن تسهیالت موضوع این بند پرداخت نشده 

   است. اي  بند



 

 قسمت دوم( -469)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
 بند )ک(

 (10%) درصدد  ده الکدرونیدک  بانکدداری  منظا چهارچوب در است موظف مسکن بانک

 داریخزانده  حساب به را الکدرونیک بانکداری نظام در هاتراکن  بابت دریافدی از حاصل درآمد

 بهزیسددی  سازمان به مربو  ایهزینه ردیف محل از واریزی مبلغ معادل .کند واریز کشور کل

 عضدو  دو حدداقل  دارای ایخانوارهد  مسدکن  تدأمین  به کمک جهت تا یابدمی اخدصاص کشور

 .کند هزینه پوش  تحت مسکن فاقد معلول

 

 بند )ک(تفريغ 

 از حاصل درآمد (10%) درصد ده  لکدرونیکا بانکداری نظام چهارچوب درمسکن بانک 

ماهده اول سدال   مربو  به عملکرد ش  الکدرونیک بانکداری نظام در هاتراکن  بابت دریافدی

( ریدال را در  37.979.000.000یارد و نهصد وهفداد و نه میلیون )به مبلغ سی و هفت میل 1398

ماهه دوم سال یادشده به مربو  به عملکرد ش  درآمد وصولی (10%) درصد دهسال مذکور و 

( ریال را با تدأخیر در  39.181.000.000مبلغ سی و نه میلیارد و یکصد و هشداد و یک میلیون )

مبن  عد  رعايت مفاد حکم  اری کل کشور  واریز نموده کده دبه حساب خزانه 23/1/1399تاری  

   اي  بند است.

بده شدرح     1398مسکن در راسدای اجرای مفاد حکم این بندد در سدال    عملکرد بانک

   ( است:1جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )

 درآمد حاصل از دريافتي

 ها در بابت تراکنش 

 کترونیکنظام بانکداری ال

  درآمد( 10%) درصد ده

 دريافتي از حاصل

  هاتراکنش بابت 

 مبلغ واريزی به

 داری حساب خزانه 

 کل کشور 

 مبلغ واريزی به 

 حساب رديف 

 160198 درآمدی
771.601 77.160 37.979 37.979 

 

درآمددی   فید ردکدل کشدور  ذیدل     1398قدانون بودجده سدال    ( 5در جدول شدماره ) 

 در هدداتددراکن  بابددت دریددافدی( 10%درآمددد حاصددل از ده درصددد )»ان تحددت عنددو 160198

بینددی ( ریددال پددی 100.000.000.000مبلددغ یکصددد میلیددارد )« الکدرونیددک بانکددداری نظددام



 

 قسمت دوم( -470)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
 باشد:( می2به شرح جدول شماره )آن در سال یادشده  عملکرد مالی  شده که

 )مبالغ به میلیون ریال(  (2جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه
 بینيپیش

 وصولي طبق

 لیست خزانه *

 وصولي

 طبق تفريغ *
 درصد تحقق 

160198 100.000 37.979 77.16077 

ماهه دوم سال  به حساب ردیف   ناشی از عدم واریز وصولی ش «وصولی طبق تفریغ»و « وصولی طبق لیست خزانه »* مغایرت مابین 
 باشد.  می1398داری کل کشور در سال درآمدی موردنظر نزد خزانه

 

 مدفرقدده           فیددردکددل کشددور  ذیددل  1398( قددانون بودجدده سددال 9در جدددول شددماره )

حدداقل   یدارا یهدا مسکن خانواده نیمأکمک به تسازمان بهزیسدی د »با عنوان 530000د 55

( ریدال در  100.000.000.000مبلغ یکصد میلیارد )« دو عضو معلول فاقد مسکن تحت پوش 

قانون بینی شده  لیکن سازمان برنامه و بودجه کشور با اسدناد به ای  پی رات هزینهقالب اعدبا

اسدفاده مدوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمددر  »

( ریال و بدا اسددناد   10.000.000.000مبلغ ده میلیارد )« یافده و تحقق پیشرفت و عدالتتوسعه

تنظیم بخشی از مقررات  الحاق برخی مواد به قانون»( قانون 28( بند ) ( ماده )2جزء )مفاد به 

 شده  بینی  جمعای به میزان مبلغ پی الیر( 90.000.000.000نود میلیارد )مبلغ  «(2مالی دولت )

داری ردیف مدفرقه مزبور را کاه  داده  لذا از محل درآمد واریزی به حساب خزانده از اعدبارات 

مبین   کل کشور  در سال یادشده اعدباری بابت اجرای مفاد حکم این بند اخدصاص نیافده کده  

 عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است.

داری کل کشدور در  عدم واریز بخشی از درآمد وصولی موضوع این بند به حساب خزانه

اهیداف   تحقیق  مبین  عید   و عدم اخدصاص اعدبار از محل درآمد واریزی مزبور   1398سال 

 است.  انونگذار

بهزیسدی کشور طدی مکاتبدات مدعددد بدا باندک مسدکن و       سازمان الزم به ذکر است  

 وزارت امور اقدصادی و دارایی  موضوع اجرای مفاد حکم این بند را پیگیری نموده است.



 

 قسمت دوم( -471)
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 ( 16تبصره )                    
 بند )ل( 

 .شودمی تنفیذ کشور کل 1395 سال بودجه قانون اصالح قانون( 35)تبصره  حکم

 و ریال( 1.000.000.000)میلیارد  یک مبلغ با تسهیالت هرگونه سود شودگیبخ سقف

 سده  و هفدداد  مدعلقده   هایجریمه بخش  و تسهیالت اصل بازپرداخت به مشرو  آن از کمدر

 .شودمی تعیین ریال( 73.200.000.000.000)میلیارد  دویست و هزار

( 1.000.000.000) لیدارد می یک مبلغ با تسهیالت سود بخشودگی مشمولین از یک هر

( 1.000.000.000)میلیدارد  یک سقف تا قانون این تصویب زمان از توانندمی آن از کمدر و ریال

 .کنند اسدفاده بند این موضوع تسهیالت سود بخشودگی از ریال

 مطالبدات  حداک ر مبلغ رعایت بدون است موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 قدانون ( 35)تبصدره   ضدمیمه  جددول  در منددرج  باندک  هر تفکیک به هابانک از مرکزی بانک

 یدک  زیر تسهیالت سود بخشودگی طرح اجرای به کشور کل 1395 سال بودجه قانون اصالح

 .کند اقدام ریال( 1.000.000.000)میلیارد

 آن  اصدل  بازپرداخدت  صورت در ایران عشایری هایتعاونی مرکزی اتحادیه تسهیالت

 .شودمی حکم این مفاد از اسدفاده و جریمه و دسو بخشودگی مشمول

  تنفیذی (35)تبصره 

هدای  شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خال  دارایدی به دولت اجازه داده می

 (46) مداده  اجدرای  برای الزم منابع کسر از پا  خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

تفداوت ریدالی   ) 1/2/1394مصوب  کشور مالی نظام تقایار و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون

ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کاالهدا و  

 و شدهبلوکه یا و بالوصول ارزی منابع از ناشی تسعیر مازاد کسر و (1391خدمات تا پایان سال 

بیندی مندابع الزم بدرای تدأمین     می ایدران و پدی   مرکزی جمهوری اسال بانک شدهمصادره یا

 اسدالمی  جمهدوری  مرکزی بانک مطالبات ( سازی نرخ ارز )در صورت اجراءهای یکسانهزینه

 در دولت سرمایه افزای  و دولت از هابانک این قانونی مطالبات تسویه برای را هابانک از ایران

  ریال( 1.000.000.000)میلیارد  تا یکود تسهیالت س بخشودگی همچنین و دولدی هایبانک

 جددول  شرح به ( ریال450.000.000.000.000) چهارصد و پن اه هزار میلیارد سقف تا حداک ر

  :نماید تسویه زیر بندهای رعایت ( با1) شماره

 )مبالغ به هزار میلیارد ریال(  (1جدول شماره )

 هانام بانک
 حداکثر تسويه مطالبات بانک مرکزی

 های اسالمي ايران از بانکجمهور
 حداکثر تسويه مطالبات

 ها از دولتقانوني بانک
 حداقل افزايش

 هاسرمايه دولت در بانک
 0 8/93 8/93 ملی ایران

 5/13 5/31 45 سپه
 0 0 0 پست بانک
 4/16 2/80 6/96 کشاورزی

 8/19 6/0 4/20 صنعت و معدن
 8/8 4/1 2/10 توسعه صادرات
 1 0 1 توسعه تعاون
 0 25 25 صادرات ایران

 0 9/35 9/35 ت ارت
 0 2/17 2/17 ملت

 0 2/5 2/5 رفاه کارگران
 100 0 100 مسکن

 5/159 8/290 3/450 هامجموع بانک
 

 

 



 

 قسمت دوم( -472)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
 تفريغ بند )ل( 

 ( تنفیذی 35تفريغ تبصره )

  از محل حساب مازاد حاصل از ت دیدد  1398در سال  این تبصرهدولت در اجرای مفاد 

های خارجی بانک مرکزی جمهدوری اسدالمی ایدران نسدبت بده تسدویه       زیابی خال  داراییار

هدای دولددی و همچندین    ها از دولت  افدزای  سدرمایه دولدت در باندک    مطالبات قانونی بانک

 ( تنفیذی  اقدام نموده است. 35موارد مذکور در تبصره )پا از کسر بخشودگی سود تسهیالت  

ی جمهور یبانک مرکز یخارج یهاییداراخال   یابیاز ارزمانده حساب مازاد حاصل 

موارد مذکور در پا از کسر  یارز یهایبده و هاییدارا ریتسع رهیو حساب ذخ رانیا یاسالم

 باشد:( می1( تنفیذی  به شرح جدول شماره )35تبصره )

 )مبالغ به میلیون ریال(   (1جدول شماره )
 مانده حساب مازاد حاصل از

 های ابي خالص داراييارزي 
  ابتدایخارجي بانک مرکزی در 

 طبق دفاتر * 1396سال 

 مانده حساب ذخیره تسعیر
 های ارزی دارايي و بدهي 

 بانک مرکزی در پايان
 طبق دفاتر ** 1396سال  

 جمع حساب مازاد حاصل از 
 های خارجي ارزيابي خالص دارايي

 ييدارا ریتسع رهیذخو حساب 
 ( **2+1ی )ها ارزيو بده 

 مانده حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص  موارد قابل کسر
 های خارجي بانک مرکزی جمهوریدارايي

 ها اسالمي ايران و حساب ذخیره تسعیر دارايي 
 (3-7های ارزی پس از لحاظ کسور )و بدهي

 ( 46منابع الزم برای اجرای ماده )
 پذير قانون رفع موانع تولید رقابت

 کشور ينظام مال یرتقاو ا

 مازاد تسعیر ناشي 
 از منابع ارزی خارج

 از دسترس  

 بیني منابع الزم پیش
 های برای تأمین هزينه

 سازی نرخ ارز يکسان

 جمع کسور
(6+5+4) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
332,725,153 509,458,077 842,183,230 267,660,000 105,960,400 0373,620,40 468,562,830 

از  یشود  صرفای ناشد می  ادیرات اارز  طال و جواه ینرخ برابر رییکه از تغی جمهوری اسالمی ایران بانک مرکز یارز یهایها و بدهدارایی ریاز تسع ی  تفاوت ناش21/7/1392مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یارز یهایها و بدهدارایی ریبر اساس ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسع* 
   شود.یو گزارش م ها در ترازنامه منعکاحساب اندوخده لیذ یبانک مرکز هیمنظور و در بخ  سرما «یخارج یهاخال  دارایی یابیمازاد حاصل از ارز»عنوان  تحت یالدفاوت آن در حسابو مابه ستین اتیشود و مشمول مالینم یتلق افدهیاست و سود تحقق یحسابدار یابیارز

ای با هاز سرفصل جداگان یارز یهایها و بدهدارایی ریتسعبرای  رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یارز یهایها و بدهدارایی ریقانون نحوه محاسبه و اعمال تسع قبل از تصویب جمهوری اسالمی ایران  یبانک مرکزی خارج یهاخال  دارایی یابیمازاد حاصل از ارز** عالوه بر مبلغ مندرج در سرفصل 
خدال    یابید مدازاد حاصدل از ارز   ین نحو کده سرفصدل  نماید  بدی  همچنان از سرفصل قبلی نیز اسدفاده میخارج یهاخال  دارایی یابیمازاد حاصل از ارزنمود  لیکن پا از تصویب قانون مذکور بانک یادشده عالوه بر ای اد سرفصل یاسدفاده م یادشدهبانک  «یارز یهایو بده ییدارا ریتسع رهیذخ»عنوان 
را همچندان در سرفصدل    1392های پا از سدال  اسالمی ایران در سال های اعالمی توسو بانک مرکزی جمهوریبا نرخ 1392ای در پایان سال الدفاوت نرخ ارز مبادلهبوده است و مابه 1391و نرخ ارز مرجع در پایان سال  1392ای در پایان سال دهنده تفاوت بین نرخ ارز مبادلهی صرفای نشانخارج یهادارایی
ی توسدو باندک مرکدزی اضدافه و در     خدارج  یهاخال  دارایی یابیمازاد حاصل از ارزساب های ارزی  به حها و بدهی( با عنوان تسعیر ارز  ماهیت این دو سرفصل یکسان است  لذا مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی16نماید. با توجه به اسداندارد حسابداری شماره )ی گزارش میارز یهایها و بدهدارایی ریتسع

نامده شدماره   الدفداوت ارز کاالهدای اساسدی  بده اسددناد تصدویب      جهت تدأمین مندابع موردنیداز مابده      کل کشور 1398(  قانون بودجه سال 7منظور اجرای مفاد بند )ز( تبصره )جدول فوق منظور گردیده است. الزم به ذکر است  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با توجه به شرایو کنونی اقدصاد کشور  و به
( و قدانون پدولی و بدانکی  مسدئولیت     2) دولدت  لینون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مدا ( قا1نماید؛ همچنین مطابق ماده )( ریال  خریداری می42.000هیأت وزیران  ارزهای حاصل از صادرات نفت را با نرخ تسعیر موردعمل به مبلغ چهل و دو هزار ) 22/1/1397هد مورخ 55300ت/4353

 گردد. ی بانک معنون محسوب میدسدرسی برایران به مبلغ فوق  نرخ قابلتنظیم مقررات ارزی و تعیین نرخ ارز از وظایف بانک یادشده است؛ با توجه به موارد مذکور نرخ رسمی اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ا
 

میزان تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایدران از محدل مندابع موضدوع     

  ( است:2( تنفیذی پا از اجرای مفاد آن  به شرح جدول شماره )35تبصره )

 )مبالغ به میلیون ریال(    (2جدول شماره )
 مازاد حاصل از ارزيابي خالص 

 و حساب ذخیره های خارجيدارايي
 های بانک ها و بدهيتسعیر دارايي 

 مرکزی پس از لحاظ کسورات 

 تسويه 
 مطالبات بانک

 مرکزی از  
 ها بانک

 تسويه 
 مطالبات قانوني 

 ها از دولتبانک

 افزايش 
 سرمايه 
 دولت در 

 هابانک

 بخشودگي سود 
 تسهیالت موضوع 

 اين بند توسط 
 ها بانک

 هایجمع ستون
 ( 5( و )4(, )3) 

 درصد
 ستون 

 (1( به )2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

468 563 00033.377.342 33.377.342
 

از  عامدل  یهدا از باندک بانک مرکزی جمهوری اسدالمی ایدران   مطالبات میزان تسویه 

              ( است:3  به شرح جدول شماره )1398های مذکور تا پایان سال محل حساب

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3دول شماره )ج

 نام 
 بانک عامل

 مبلغ مطالبات بانک مرکزی جمهوری
  های عاملاسالمي ايران از بانک 

 )طبق اعالم بانک مرکزی(

 ( 1حداکثر مبلغ قابل تسويه طبق جدول )
 تنفیذشده از قانون اصالح قانون بودجه

 کل کشور 1395سال  

 مانده شده مبلغ تسويه
 نشدهويهتس 

 تا پايان
 1397سال  

 طي سال 
1398 

 جمع

 000 000 5 91,600,000 0 000 600 91 000 600 96 000 241 98 کشاورزی

 0 5,200,000 0 000 200 5 000 200 5 000 182 27 رفاه کارگران
 000 000 5 20,000,000 0 000 000 20 000 000 25 000 328 107 صادرات ایران

 000 500 2 42,500,000 0 000 500 42 000 000 45 000 990 46 سپه
 0 20,400,000 0 000 400 20 000 400 20 000 939 23 صنعت و معدن

 000 000 5 88,800,000 0 000 800 88 000 800 93 000 546 96 ملی ایران
 0 17,200,000 0 000 200 17 000 200 17 000 142 61 ملت

 000 900 8 27,000,000 0 000 000 27 000 900 35 000 498 72 ت ارت
 200.000 10.000.000 0 10.000.000 000 200 10 000 775 9 توسعه صادرات  
 0 1,000,000 0 000 000 1 000 000 1 000 000 2 توسعه تعاون

 000 000 50 50,000,000 0 000 000 50 000 000 100 000 666 444 مسکن
 76,600,000 373,700,000 0 373,700,000 450,300,000 990,307,000 جمع



 

 قسمت اول( -473)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

کدل   1395 سدال از قانون اصالح قانون بودجده  ( تنفیذی 35تبصره )( 1جدول )مطابق 

مبلغ دویسدت و    عامل از دولت بانک( 9تعداد ) یتسویه مطالبات قانون  سقف مقرر جهت کشور

که سقف مدذکور طدی   ( ریال تعیین شده 290.800.000.000.000نود هزار و هشدصد میلیارد )

( ماده واحده قانون بودجه سال یادشده به مبلغ یکصد و سی و یک 35تبصره )نامه اجرایی آیین

( بانک عامل تقلیل یافده 8( ریال برای تعداد )131.200.000.000.000هزار و دویست میلیارد )

امل از دولت در ع یهابانک یکل سقف مقرر بابت تسویه مطالبات قانون نکهیبا توجه به ااست. 

 بوده تیفاقد موضوع 1398در سال لذا تسویه مطالبات موردنظر  ده یگرد یکارساز 1395سال 

   است.

بده شدرح جددول     1398های عامل در پایان سال میزان افزای  سرمایه دولت در بانک

 ( است:4شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(    (4جدول شماره )

 نام 
 بانک عامل

 يشحداقل افزا
 سرمايه دولت 
 ( 1طبق جدول ) 

 تنفیذشده 

 سقف افزايش سرمايه
 های عاملدولت در بانک

 نامه اجراييطبق آيین 
 های آنو اصالحیه

 میزان افزايش سرمايه دولت در
 هایهای عامل طبق صورتبانک 

 مالي بانک مرکزی منتهي به
 1397پايان اسفند ماه  

 باقیمانده سهمیه افزايش
 های عامل در لت در بانکسرمايه دو 

 1398ابتدای سال 
(2-3) 

 میزان افزايش سرمايه 
 يمالهای دولت طبق صورت

 به  يعامل منته یهابانک 
 1398سال  اسفندماه انيپا

 (1) (2) (3)  (4) (5) 
 0 0 000 000 38 000 000 38 000 400 16 کشاورزی

 0 0 000 500 35 000 500 35 000 500 13 سپه
 0 0 000 000 20 000 000 20 000 800 19 و معدنصنعت 

 0 0 000 000 88 000 000 88 0 ملی ایران
 0 0 10.000.000 000 000 10 000 800 8 توسعه صادرات ایران

 0 0 000 000 1 000 000 1 000 000 1 توسعه تعاون
 0 50.000.000 000 000 50 000 000 100 000 000 100 مسکن 

 0 50.000.000 242,500,000 292,500,000 159,500,000 جمع

      

( ریدال از  50.000.000.000.000صرفای مبلغ پن اه هزار میلیدارد )  1398در ابددای سال 

بابت افزای   های آن هیاصالح( تنفیذی و 35نامه اجرایی تبصره )شده طبق آیینسهمیه تعیین

رغم وجود بدهی بانک مذکور به بانک علیسرمایه دولت در بانک مسکن باقی مانده بود  لیکن 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران  در سال یادشده تأییدیه الزم از سوی بانک اخیرالدذکر جهدت   

 ثبت افزای  سرمایه دولت در بانک مسکن صادر نگردیده است. 

مدورخ   هدد 57480ت/164995تصدویب نامده شدماره    ایدن بندد طدی     اجرایدی نامهینآی

نامده اجرایدی   ( آیدین 2)ماده براساس مفاد  یده است.دگر تمدید 1398سال  برای 27/12/1398

کده باندک    یدر چارچوب دسددورالعمل شده عامل اجازه داده  یهابه بانک ( تنفیذی 35تبصره )

 کید تدا   التیسدود تسده   ینسبت به بخشودگ  نمایدمی هیتهجمهوری اسالمی ایران  یمرکز

 اردیددد لیهدددزار م کصدددد یک ر تدددا سدددقف  و حددددا  الیدددر (1.000.000.000) اردیدددلیم

در این راسددا باندک مرکدزی جمهدوری اسدالمی       .دیاقدام نما الیر (100.000.000.000.000)

بده   21/11/1395نامده اجرایدی تبصدره مدذکور را در تداری       ( آیدین 2ایران دسدورالعمل مداده ) 

  های عامل ابالغ نموده است.بانک

هدای آن   الذکر و اصالحیهسدورالعمل فوقبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق د

( ابدالغ  5ود تسهیالت  به شرح جددول شدماره )  های عامل را جهت بخشودگی سسهمیه بانک

  نموده است:

 )مبالغ به میلیون ریال(   (5جدول شماره )

 نام بانک عامل

 کل سهمیه تعیین شده 
 1397تا پايان سال 

(1 ) 

  يشده طاستفاده هیسهم
 1397 يال 1395سنوات 

(2) 

 سهمیه باقیمانده 
 1398ابتدای سال 

(2 )– (1( =)3) 

 شده سهمیه تعیین 
 1398در سال 

(4) 

 کل سهمیه 
 1398در سال 

(4( + )3( =)5) 

 093 483 3 000 500 3 (907 16) 907 016 5 000 000 5 ملی ایران

 009 526 2 000 950 1 009 576 991 923 3 000 500 4 سپه



 

 قسمت اول( -474)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 963 654 7 000 000 7 963 654 037 545 16 000 200 17 اورزیکش

 542 84 (000 50) 542 134 458 65 000 200 *توسعه صادرات

 427 895 2 000 500 2 427 395 573 904 4 000 300 5 صادرات ایران

 235 480 2 000 000 1 235 480 1 765 019 4 000 500 5 ت ارت

 162 004 6 000 000 6 162 4 838 995 2 000 000 3 ملت

 271 798 1 000 800 1 (729 1) 729 501 2 000 500 2 رفاه کارگران

 899 155 4 (000 000 2) 899 155 6 101 644 000 800 6 *مسکن

 000 700 000 700 0 0 0 توسعه تعاون

 000 350 000 350 0 0 0 صنعت و معدن

 000 450 000 450 0 0 0 پست بانک

 32,582,601 23,200,000 9.382.601 40.617.399 50,000,000 جمع 

لذا بانک مرکزی در های مذکور در نظر گرفده شده بود  اضافه بر نیاز بانک 1397شده تا پایان سال وسعه صادرات و مسکن  سهمیه تعیینهای ت* در بانک
 .از میزان سهمیه آنها کسر نموده است 1398سال 
 

  به 1398عملکرد بخشودگی سود تسهیالت در سال   عامل هایاساس اعالم بانکبر

 ( است:6شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال( (6جدول شماره )
 نام

 بانک عامل 

 تعداد 
 پرونده

 مبلغ اصل تسهیالت 
 مندرج در قرارداد

 مبلغ اصل تسهیالت
 شدهتسويه 

 مبلغ بخشودگي سود
 )در تعهد دولت(

 مبلغ وجه التزام
 شدهشودهبخ 

22.3773.691.6003.490.1373.470.990892.948 ملی ایران
14.2241.685.6111.114.4751.098.428292.392 سپه 

75.0457.740.7715.342.6405.550.5611.136.932 ت ارت 
31.2716.041.0004.785.0003.878.000857.000 رفاه

48.4446.915.8256.310.6046.750.2971.448.206 کشاورزی
13.6901.449.0001.449.0001.814.000428.000 صادرات ایران 

13070.79246.60443.38126.029 توسعه صادرات
109.75216.678.6959.945.1888.973.7782.824.107 ملت

76.7029.389.9643.101.643761.837185.123 مسکن
511253.000226.000221.000136.000 صنعت و معدن
3.395568.000282.000445.000172.000 توسعه تعاون
2.899416.146327.720370.07043.172 پست بانک

398.44054.900.40436.421.01133.377.3428.441.909 جمع
 

هدای  ( تنفیدذی در باندک  35بخشودگی سود تسهیالت موضوع تبصره ) 1398در سال 

درج در جدول فوق  به شر  بازپرداخت اصل تسهیالت  بددون رعایدت مبلدغ حدداک ر     عامل من

هدا از دولدت و   و بدا رعایدت تسدویه مطالبدات قدانونی باندک      ها مطالبات بانک مرکزی از بانک

 هدای مدعلقده  بخشد  جریمده   ها و نیزهمچنین رعایت حداقل افزای  سرمایه دولت در بانک

( قدانون اصدالح   35( ضدمیمه تبصدره )  1رج در جدول شدماره ) های عامل مندصرفای برای بانک

 . صورت پذیرفده استکل کشور   1395قانون بودجه سال 

های عشایری ایران از بخشدودگی سدود و جریمده    اتحادیه مرکزی تعاونی  1398در سال 

مندد  ( بهدره 7موضوع حکم این بند در صورت بازپرداخت اصدل آن  بده شدرح جددول شدماره )     

 ست:گردیده ا

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( 7جدول شماره )

 مبلغ های عشايری ايرانمبلغ تسهیالت دريافتي توسط اتحاديه مرکزی تعاوني

 بازپرداخت 

 مبلغ بخشودگي

 جمع جريمه سود جمع جريمه سود اصل

218.793 557.880 41.815 818.488 218.793 557.880 41.815 599.695 

 

 



 

 قسمت اول( -475)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی  (1) بند

  فزای  پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.ا

 تنفیذی  (1) بندتفريغ 

هدای  ها از دولت  افزای  سرمایه دولت در باندک با توجه به اینکه تهاتر مطالبات بانک

ان دام   1398ها در سال دولدی و تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از بانک

 یه پولی از این محل افزای  نیافده و حکم این بند رعایت گردیده است.نگردیده  لذا تاکنون پا

( تنفیذی پایه پولی افزای  پیدا ننموده  35الزم به ذکر است  اگر چه در اجرای تبصره )

ها به باندک مرکدزی جمهدوری اسدالمی ایدران از خطدو        لیکن با توجه به اینکه بدهی بانک

هدا بده   گردد  تسویه بددهی باندک  ضافه برداشت تشکیل میاعدباری دریافدی از بانک مزبور و ا

ها بده درخواسدت خدو اعدبداری     بانک مذکور به عنوان مشوقی قدرتمند  من ر به ترغیب بانک

دصاد م دد و اضافه برداشت بیشدر خواهد گردید که این موضوع نهایدای تأثیر تورمی خود را بر اق

 خواهد داشت.  

کزی جمهوری اسالمی ایدران از محدل مندابع موضدوع     میزان تسویه مطالبات بانک مر

  است: زیر( تنفیذی پا از اجرای مفاد آن  به شرح جدول 35تبصره )

 )مبالغ به میلیون ریال(    
 مازاد حاصل از ارزيابي خالص 

 های خارجي و حساب ذخیرهدارايي
 های بانک ها و بدهيتسعیر دارايي 

 مرکزی پس از لحاظ کسورات 

 تسويه 
 مطالبات بانک

 مرکزی از  
 ها بانک

 تسويه 
 مطالبات قانوني 

 ها از دولتبانک

 افزايش 
 سرمايه 
 دولت در 

 هابانک

 بخشودگي سود 
 تسهیالت موضوع 

 اين بند توسط 
 ها بانک

 هایجمع ستون
 ( 5( و )4(, )3) 

 درصد
 (2ستون ) 

 (1به ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

468 563 00033.377.342 33.377.342
 



 

 قسمت اول( -476)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی  (2) بند

بودن مطالبات و تأیید سازمان ها از دولت تنها پا از احراز قانونیتسویه مطالبات بانک

 حسابرسی قابل ان ام است.

 تنفیذی  (2) بندتفريغ 

ها ت بانکبابت تسویه مطالبا  ( تنفیذی35شده در تبصره )با توجه به اینکه سقف تعیین

ای بابت مطالبدات  تسویه  1398طور کامل ان ام گردیده و در سال   به1395دولت  در سال از 

 فا د عملکرد است.  بنداي   مذکور صورت نگرفده  لذا



 

 قسمت اول( -477)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی ( 3بند )

ها و بانک مرکزی های دولدی به هر یک از بانکافزای  مانده بدهی دولت و شرکت

 ز اجرای این قانون ممنوع است.نسبت به ارقام پا ا 1398در پایان سال 

 تنفیذی( 3تفريغ بند )

اساس تکالیف سنواتی محوله به ن  براعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا مطابق

هدای هیدأت وزیدران از جملده اعطدای تسدهیالت       نامهها اعم از تکالیف قانونی و تصویببانک

الت خرید تضدمینی گنددم و ... کده    مسکن ای ارگران  روسدایی  مهر  حوادث غیرمدرقبه  تسهی

الدفاوت نرخ سود قرارداد با مدقاضی را تا مشمول یارانه سود تسهیالت بوده و بایسدی دولت مابه

ها تحت تدأثیر  نرخ سود مصوب شورای پول و اعدبار پرداخت نماید  مانده بدهی دولت به بانک

ی دولدی به بانک مرکزی جمهوری هایابد. مانده بدهی دولت و شرکتقرار گرفده و افزای  می

 ج شده است:در جدول زیر در  ( تنفیذی35)ی مشمول تبصره هااسالمی ایران و بانک

 )مبالغ به میلیون ریال(

 نام
 بانک عامل

 میزان افزايش  1398سال  پايانمانده بدهي  1397پايان سال بدهي مانده 
 جمع های دولتيبدهي شرکت بدهي دولت جمع های دولتيهي شرکتبد بدهي دولت جمع های دولتيبدهي شرکت بدهي دولت

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1 )- (4( = )7) (2 )- (5( = )8) (9) 
 872,452,988 887 729 556 101 723 315 2,631,198,146 373 477 479 1 773 720 151 1 1,758,745,158 486 747 922 672 997 835 مرکزی

 71,721,004 534 077 28 470 643 43 178,139,753 493 354 60 260 785 117 106,418,749 959 276 32 790 141 74 کشاورزی
 21,974,442 157 184 8 285 790 13 49,898,782 749 836 12 033 062 37 27,924,340 592 652 4 748 271 23 رفاه کارگران
 72,573,846 568 903 56 278 670 15 338,199,915 755 297 132 160 902 205 265,626,069 187 394 75 882 231 190 صادرات  

 184,371,736 934 295 160 802 075 24 274,764,224 187 506 227 037 258 47 90,392,488 253 210 67 235 182 23 سپه
 33,215,258 611 203 32 647 011 1 70,708,801 596 969 68 205 739 1 37,493,543 985 765 36 558 727 صنعت و معدن

 80,509,379 253 950 34 126 559 45 556,413,795 560 512 171 235 901 384 475,904,416 307 562 136 109 342 339 ملی ایران
 707,641,368 212 743 704 156 898 2 1,230,738,618 353 036 139 1 265 702 91 523,097,250 141 293 434 109 804 88 ملت
 135,181,942 555 854 41 387 327 93 420,392,406 347 626 147 059 766 272 285,210,464 792 771 105 672 438 179 رتت ا

 0 0 0 113,554 530 113 24 648,116 150 606 966 41 توسعه صادرات  
 34,083,232 580 51 652 031 34 218,600,551 041 419 1 510 181 217 184,517,319 461 367 1 858 149 183 مسکن

 4,026,847 703 020 4 144 6 9,226,250 771 226 8 479 999 5,199,403 068 206 4 335 993 پست بانک
 5,012,336 551 998 4 785 13 5,042,947 076 016 5 871 26 30,611 525 17 086 13 توسعه تعاون
 2,222,764,378 1,633,013,545 589,750,833 5,983,437,742 3,454,392,831 2,529,044,911 3,761,207,926 1,821,871,906 1,939,336,020 جمع 
  



 

 قسمت اول( -478)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

های دولدی به باندک مرکدزی جمهدوری اسدالمی     افزای  مانده بدهی دولت و شرکت

های مندرج در جدول فوق  به اسد ناء بانک توسعه صادرات  که من ر به افدزای   ایران و بانک

 يت مفاد حکم اي  بند است. مبن  عد  رعا شده  پایه پولی



 

 قسمت اول( -479)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی ( 4بند )

بخشودگی سود تسهیالت مذکور منو  به بازپرداخدت اصدل تسدهیالت اسدت و کلیده      

  . شودهای مدعلق به این تسهیالت در زمان تسویه بخشوده میجریمه

 تنفیذی ( 4تفريغ بند )

نشدده از  تسدویه  های عامل با دریافت مانده اصل تسهیالتها  بانکبررسیدر محدوده 

اند  های مدعلق به این تسهیالت اقدام نمودهمشمولین  نسبت به بخشودگی سود و کلیه جریمه

 لذا حکم این بند رعایت شده است.



 

 قسمت اول( -480)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی ( 5بند )

ماهه به گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزای  سرمایه باید در مقاطع سه

ی برنامه و بودجه و محاسبات و اقدصادی م لا شدورای  هادیوان محاسبات کشور  کمیسیون

 باشد.اسالمی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می

 تنفیذی ( 5تفريغ بند )

بانک مرکزی جمهدوری اسدالمی ایدران گزارشدات عملکدرد موضدوع ایدن بندد را در         

بددده دیدددوان  3/4/1399و  3/12/1398  3/12/1398  3/9/1398  30/6/1398هدددای تددداری 

هدای برنامده و بودجده و محاسدبات و اقدصدادی م لدا شدورای        محاسبات کشور  کمیسیون

 اسالمی ارائه نموده است.

از منظر ( تنفیذی  نظارت خود را 35تبصره )دیوان محاسبات کشور جهت حسن اجرای 

االجدراء اعمدال و نددایج نظدارت بدر      مکندرل اقدامات و تطبیق عملکرد با قوانین و مقررات الز

( تنفیذی و بندهای ذیدل آن  ارائده   35عملکرد تبصره مذکور را در گزارش تفریغ صدر تبصره )

 نموده است.



 

 قسمت اول( -481)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی ( 6بند )

قدانون محاسدبات   ( 103وزارت امور اقدصادی و دارایی مکلف اسدت در اجدرای مداده )   

از محل حسداب مدازاد حاصدل از ارزیدابی      شدهمنابع اسدفاده 1/6/1366عمومی کشور مصوب 

حسداب عملکدرد   های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را در صورتخال  دارایی

 بودجه درج کند.

 تنفیذی ( 6تفريغ بند )

 هیسدرما   یهدا از دولدت و افدزا   مطالبات بانک هیمبالغ مربو  به تسوبا توجه به اینکه 

ثبدت   رانیا یاسالم یجمهور یدر دفاتر بانک مرکز 1397از ها در سنوات قبل بانکدولت در 

 اردیددلیم کیددتددا  التیسددود تسدده یبابددت عملکددرد بخشدودگ  یمبلغدد 1398در سددال و شدده  

لدذا   ده ینگرد یازعامل کارس یهابه حساب بانک مذکورتوسو بانک   الیر( 1.000.000.000)

 ی اسدفاده نشده است. خارج یاهییخال  دارا یابیزاد حاصل از ارزحساب ما منابع از محل

 اي  بند فا د عملکرد است. الذکر قبا توجه به مراتب فو



 

 قسمت اول( -482)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی ( 7بند )

 ای است که به پیشنهاد مشدرک وزارت امورنامهمبنای آیین نحوه اجرای این تبصره بر 

 هبد  ایدران  اسدالمی  جمهوری مرکزی بانک و کشور بودجه و برنامه سازمان  اقدصادی و دارایی

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب

 تنفیذی ( 7تفريغ بند )

طدی    کدل کشدور   1395( قانون اصالح قانون بودجه سال 35نامه اجرایی تبصره )ینیآ

و دسددورالعمل  هیدأت وزیدران    3/11/1395هدد مدورخ   53488ت/135579شماره  نامهتصویب

طی نامه مدورخ    جمهوری اسالمی ایران ینامه مذکور توسو بانک مرکزینی( آ2اجرایی ماده )

هدای اجرایدی اعدم از    های عامل ابالغ گردیده و مبندای اقددام دسددگاه   بانک به 21/11/1395

هدای  ی و بانک مرکزی و همچنین باندک یوزارت امور اقدصادی و دارا ودجه سازمان برنامه و ب

نامده مدذکور طدی    آیدین های اصالحیه الزم به ذکر است  .ه استواقع شد 1395ال عامل از س

هدد مدورخ   54292ت/25614  28/12/1395هدد مدورخ   53488ت/167133 هدای نامده ویبتص

هدددد مدددورخ 57480ت/164995و  26/12/1397مدددورخ  هدددد56368ت/175311  6/3/1396

  .شده است ابالغ  1398لغایت  1395های طی سالو جهت اجرا  بیتصو 27/12/1398

 یطد   کدل کشدور   1395( قانون اصالح قانون بودجه سال 35تبصره ) یینامه اجرانییآ

 یو طد  دید تمد  1398سال  یبرا 27/12/1398مورخ  ھ57480ت/164995نامه شماره بیتصو

دسددورالعمل  الزم بده ذکدر اسدت     د. گردید عامل ارسدال   یهابه بانک 28/1/1399مورخ  نامه

توسدو باندک    زید ن الید ر( 1.000.000.000) اردیلیم کی ریز التیسود تسه یبخشودگ ییاجرا

شدده  عامل ابالغ  یهابه بانک 17/9/1398و مورخ  18/7/1398مورخ  هاینامه یو ط یمرکز

 .است



 

 قسمت اول( -483)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (17تبصره )

 (الفبند )

ارائده بسدده    1398مندابع  در سدال    یدارید عددالت در سدالمت و پا   تید رعا منظدور به

 صدورت اقشدار کده بدر اسداس آزمدون وسدع بده        هید کل یبدرا  شدده فید تعر هید پا مهیخدمات ب

نظدام ارجداع  پزشدک     قید از طر رندد  یگیسدالمت قدرار مد    هپاید  مده بی پوشد  تحدت  گانرای

خدددمات بدداالتر اعددم از  از سددطح یمندددخواهددد بددود. بهددره یخددانواده و در مراکددز دانشددگاه

 شدددهفیددتعر هپایدد مددهیاز بسددده خدددمات ب شدددریو ب یردولدددیشددده در مراکددز غخدددمات ارائدده

خواهدد بدود.    مده ینه بسدرا در پرداخدت حدق   شددگان مده یب یالذکر  مسدلزم مشدارکت مدال  فوق

 .شودیم نیتأم 129203 فیمربو  از محل رد نهیهز

 (17تفريغ تبصره )

  (الفتفريغ بند )

  شدورای عدالی بیمده    أت وزیدران ای از مصدوبات هید  ه خدمات بیمه پایه  م موعهبسد

برنامده  قدانون  * (70باشد کده در راسددای بندد )ج( مداده )    صالح میسالمت و سایر مراجع ذی

  ابالغ شده است. اقدصادی  اجدماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  ششم توسعهساله پنج

 سدت یو ششصد و ب ونیلیو سه م یس المت ایران تعدادسازمان بیمه س  1398در سال 

پوش  خود اعدم از  شدگان تحتبیمهاز  ( نفر33.629.924چهار ) و  ستیهزار و نهصد و ب نهو 

پوشد     تحت( رایگان100%) صد درصدصورت بهرا   عشایر و بیمه همگانی رایگان یانروسدای

 سالمت قرار داده است. خدمات بیمه پایه

قدانون صددرالذکر  در سدال     **(74هلت مقرر در مفاد حکم بندد )ث( مداده )  رغم معلی

  نظام ارجاع توسو وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی برای آحداد ایرانیدان ان دام    1398

از طریق نظام ارجاع صورت گرفده و تعداد  عشایر و یانای روسداینگردیده و صرفای خدمات بیمه

                                                                        
 ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران:برنامه پنج قانون

های بیمه پایه سالمت توسو وزارت بهداشت  درمان و آمدوزش  بسده خدمات )شمول و سطح خدمات( موردتعهد صندوق (:70* بند )ج( ماده )
گدر درمدانی صدرفاط مطدابق ایدن بسدده صدورت        ه  خرید خدمت توسو سازمان بیمده شود. از ابددای سال دوم اجرای قانون برنامپزشکی تعیین و ابالغ می

 پذیرد.می
بدا اولویدت   « نظام خدمات جامع و همگانی سدالمت »وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای  (:74** بند )ث( ماده )

کارگیری پزشکان عمدومی و خدانواده    محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به های اولیه سالمت  بابهداشت و پیشگیری بر درمان و مبدنی بر مراقبت
گری با بندی خدمات  پرونده الکدرونیک سالمت ایرانیان  واگذاری امور تصدیهای پرسداری در سطح جامعه و منزل  سطحگروه پرسداری در ارائه مراقبت

نحدوی کده تدا    ت مبدنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احدساب حقوق آنها اقدام نماید  بده ( قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخ13رعایت ماده )
بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظدام  پایان سال دوم اجرای قانون برنامه  کلیه آحاد ایرانیان تحت پوش  نظام ارجاع قرار گیرند. سطح

گونه خدمات صرفای براساس راهنماهای بالینی  طرح فاقد نام ت اری )ژنریک( و نظام دارویی ملی کشدور   ویز اینارجاع مبدنی بر پزشک خانواده و اجازه ت
 خواهد بود.



 

 قسمت اول( -484)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

نفددر  (13.437.522و هفددت هددزار و پانصددد و بیسددت و دو )سددیزده میلیددون چهارصددد و سددی 

 اند.پوش  بیمه رایگان  خارج از نظام ارجاع  خدمت دریافت نمودهتحت

قانون  *(70نامه اجرایی بند )الف( ماده )  آیین27/5/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

 می ایران را تصدویب ساله ششم توسعه اقدصادی  اجدماعی و فرهنگی جمهوری اسالبرنامه پنج

جهت اجرا ابدالغ شدده اسدت. در     9/6/1398مورخ هد 56278ت/70560نموده که طی شماره 

شددگان سدازمان   نامه مذکور  اطالعدات بیمده  آیین **(11)ماده ( ذیل بند )پ( 1اجرای تبصره )

بده وزارت    9/6/1398مدورخ  های درآمدی طی نامده  منظور تعیین دهکبیمه سالمت ایران به

نامده اجرایدی   آیدین  ***(8گردیده است. با توجده بده مداده )    ارسال  اون  کار و رفاه اجدماعیتع

شدگان به مرور و در زمان دریافدت دفدرچده   موردنظر و تبصره ذیل آن  ارزیابی وسع کلیه بیمه

                                                                        
 ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران:* قانون برنامه پنج

  (:70ماده )

 قید از طر مده یسرانه بدولت جهت حق ارانهیاز  یبوده و برخوردار یر اجبارکشو تیآحاد جمع یتمام یسالمت برا مهیپوش  ببند )الف( 

 .رسدیم رانیوز أتیه بیتصوخواهد بود که به یانامهنییوسع و ضوابو ذیل و براساس آ یابیارز
 یجمهـور  يو فرهنگ ياجتماع ,اقتصادی توسعه ششم ساله( قانون برنامه پنج70بند )الف( ماده ) يياجرا نامهنيیآ

 :رانيا ياسالم

 (: 11ماده ) **

شده در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان  خانوارهای مدقاضی اسدفاده از یارانده  د وزارت موظف است براساس اطالعات ثبت 1تبصره بند )پ(: 

مداه بده سدازمان    را ظرف یک سرانه بیمه پایه درمان را براساس فهرست اعالمی سازمان  مورد ارزیابی وسع قرار دهد و ندایج آندولت جهت حق
 اعالم نماید.

 نامه  ارزیابی وسع شوند.سال از ابالغ آییننامه باید ظرف مدت یکشدگان مشمول این آیینکلیه بیمه(: 8*** ماده )

ر زمان تمدید شدگان شهری صندوق بیمه همگانی هرساله دنامه و بیمه( این آیین11تبصره: خانوارهای موضوع بندهای )الف( و )ب( ماده )
( در صورت تقاضای تبدیل وضعیت بده بنددهای )الدف( و )ب( مداده     11شدگان مناطق روسدایی عشایری و موضوع بند )پ( ماده )دفدرچه و بیمه
 کنند. ماه اول هر سال برای ارزیابی وسع مراجعهیادشده  در سه

 بیمه درمانی و تمدید آن در حال ان ام است.

سداله ششدم توسدعه    پدنج مده  قدانون برنا  ****(70بندد )ب( مداده )   براساس مفاد حکدم 

نامدده شددماره   بیتصددو  و اقدصددادی  اجدمدداعی و فرهنگددی جمهددوری اسددالمی ایددران      

های روسددایی  بیمه مشمولین صندوقوزیران  حق تأیه 19/1/1398هد مورخ 56403ت/2893

  ( حداقل حقوق مشمولین قانون کار  تعیین شده است.7%و همگانی معادل هفت درصد )

 است:( 1جدول شماره )  به شرح 1398شده رایگان در سال د بیمهبیمه افرامیزان حق

 

 

 ششدم  سالهپنج( قانون برنامه 74( ماده )2مهلت مقرر در بند )ث( تبصره )رغم انقضاء علی

نظدام ارجداع    1398  در سدال  رانید ا یاسدالم  یجمهور یو فرهنگ یاجدماع  اقدصادی توسعه

ای بیمده  توسو وزارت بهداشت  درمدان و آمدوزش پزشدکی اجرایدی نشدده و صدرفای خددمات       

                                                                        
 جمهوری اسالمي ايران:ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي **** قانون برنامه پنج

 (: 70ماده )

 بیمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل  سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:حقبند )ب(: 
( حدداقل حقدوق و دسددمزد مشدموالن     7%پوش  نهادهای حمایدی معادل هفت درصد )خانواده روسداییان  عشایر و اقشار نیازمند تحت -1

 شود.های اجدماعی بر مبنای بند )الف( این ماده توسو دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین میبیمه این گروه( حق100%قانون کار. صد درصد )
 ( حقوق و مزایای مسدمر آنان.7%های اجرایی معادل هفت درصد )کارکنان دسدگاه -2

 )مبالغ به هزار ریال(      (1جدول شماره )

 رديف
 عنوان 

 شدگانبیمه

 واحد سرانه 

 بیمهحق

 تعداد نفرات

 شدهبیمه 

 مبنای محاسبه

 )بعد( خانوار 

 تعداد

 خانوار 

 بیمهمبلغ حق

 ماهیانه خانوار 

 بیمهمبلغ حق

 شده نوصول 

 68.499.114 1.062 5.375.009 5/2 13.437.522 خانوار همگانی رایگان 1

 102.932.790 1.062 8.076.961 5/2 20.192.402 خانوار ریو عشا انییروسدا 2

 171.431.904 - 13.451.970 - 33.629.924 جمع



 

 قسمت اول( -485)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

روسداییان و عشایر از طریق نظام ارجاع صورت گرفده  لذا تعداد سدیزده میلیدون و چهارصدد و    

( تحت پوش  بیمه رایگان خدارج از  13.437.522ار و پانصد و بیست و دو نفر )سی و هفت هز

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند است. کهاند نظام ارجاع  خدمت دریافت نموده

سازمان بیمده   پوش شدگان تحتبیمهمندی در اجرای حکم قسمت دوم این بند  بهره

 بسده خدمات بیمه پایده تدا سدقف تعرفده    یشدر از و بسالمت ایران  از خدمات مراکز غیردولدی 

 .بوده است مهینه بسرادر پرداخت حق شدگانمهیب یمشارکت مالبا   دولدی

پوشد   تحدت  ریو عشدا  انییبده روسددا   هید پا مهیارائه خدمات بها  در محدوده بررسی

شدده و   ان دام  یاساس نظام ارجاع  پزشک خدانواده و در مراکدز دانشدگاه   بر الذکرفوقسازمان 

وزارت بهداشدت  درمدان و   »تحت عندوان   129203 فیاز محل اعدبارات رد بو مر یهانهیهز

گردیدده   نیمأتد  «سدالمت  اتیمال (1%)برنامه پزشک خانواده از محل  اجرای د یآموزش پزشک

بدوده  لدذا    ردیف مزبورشده بخشی از اعدبار به اینکه مبالغ پرداخت توجهبا است. الزم به ذکر است  

 .باشدصورت جداگانه مقدور نمیآن بهمکان ارایه عملکرد مالی ا

 



 

 قسمت اول( -486)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب( 

جددول   131600 فید مکلف است از محل اعدبارات موضدوع رد   ارگرانیو امور ا دیشه ادیبن

 نیاسداس قدوان  اشدغال معسر فاقد درآمد کده بر  رحالتیقانون به جانبازان و آزادگان غ نیا (7شماره )

کده فاقدد شدغل و درآمدد باشدند        یتا زمان باشند ینم فهیحقوق وظ افتیرمسلح مشمول د یروهاین

بندد بده    نید ا ییاجرا نامهنییمعادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آ شتیمعکمک انهماه

و بده   شدود یمد  هید ته  دارگران یو امور ا دیشه ادیمشدرک سازمان برنامه و بودجه کشور و بن شنهادیپ

 .رسدیم رانیوز تأیه بیتصو

 تفريغ بند )ب(

بنا به پیشنهاد مشددرک سدازمان برنامده و بودجده      6/6/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

نامه اجرایی ایدن بندد را تصدویب نمدوده کده طدی شدماره        کشور و بنیاد شهید و امور ای ارگران  آیین

 جهت اجرا ابالغ شده است. 12/6/1398هد مورخ 56908ت/72196

 شده  به شرح جدول زیر است:  معیشت پرداختشمول و مبلغ کمکتعداد افراد م

 

 

 

بنیداد  »تحت عندوان   131600با توجه به عدم تعیین برنامه و یا فعالیت مشخ  ذیل ردیف 

گذار در مفاد حکم این بند  بنیاد مدذکور ضدمن رعایدت سدقف     توسو قانون« شهید و امور ای ارگران

تأمین حقدوق   »تحت عنوان  1903004000های مربو  را از محل سرجمع اعدبار برنامه مقرر  هزینه

شدده    تأمین و پرداخت نموده است. با عنایت به اینکده مبدالغ پرداخدت   «ش و مسدمری ای ارگرانپادا

 ریال( میلیون)مبالغ به   

 نام استان رديف
 تعداد 
 افراد 

 مشمول

 مبلغ 
 پرداختقابل

 مبلغ 
 نام استان رديف يپرداخت

 تعداد 
 افراد 

 مشمول

 مبلغ 
 پرداختقابل

 مبلغ 
 پرداختي

ایالم 17 مرکزی 1
زن ان 18 گیالن 2
چهارمحال و بخدیاری 19مازندران 3
کهگیلویه و بویراحمد 20شرقیآذربای ان 4
سمنان 21غربیآذربای ان 5
یزد 22 کرمانشاه 6
بوشهر 23خوزسدان 7
تهران 24فارس 8
اردبیل 25کرمان 9
قم 26رضویخراسان 10
 قزوین 27اصفهان 11
گلسدان 28 هرمزگان 12
شمالیخراسان 29دانسیسدان و بلوچس 13
جنوبیخراسان 30 کردسدان 14
البرز 31همدان 15
 33.840 5,716,718 5,716,718جمع  لرسدان 16



 

 قسمت اول( -487)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

باشدد.  نمدی  پدذیر امکدان به تفکیدک  الذکر بوده  لذا ارایه عملکرد مالی آن بخشی از اعدبار برنامه فوق

ارات و سدقف اعدبد   الزم به ذکر است  اعدبارات موضوع این بند در چارچوب ضدوابو اجرایدی بودجده   

   تأمین گردیده است.1398یافده سال تخصی 

اقددام بده   نامه اجرایدی ایدن بندد     آیین ای ارگران بر اساس اموربنیاد شهید و   1398در سال 

و  شصدد زده میلیدون و  ناپد معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت به مبلغ پرداخت ماهانه کمک

 131600ندد از محدل اعدبدارات موضدوع ردیدف      به مشمولین ایدن ب   ( ریال15.630.000سی هزار )

 نموده است.

جانبازان و آزادگان غیرحالت اشدغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قدوانین نیروهدای مسدلح    

  پا از اسدعالم کدبی از سازمان تأمین اجدمداعی نیروهدای   شندبامشمول دریافت حقوق وظیفه نمی

معیشدت  ی از سازمان مزبور(  مشدمول دریافدت کمدک   مسلح )ساتا( و واجد شرایو بودن )عدم دریافد

 اند.موضوع این بند شده

نامه اجرایی  جانبدازان  ( آیین3( و بند )الف( ماده )1( ذیل ماده )2( و )1) هایبر اساس تبصره

و « برداری برای اشدغال و یا کسب درآمد بدوده دارای اموال قابل بهره»و آزادگان موضوع این بند که 

جانبازان و آزادگدان انداثی کده از همسدر خدود نفقده       »و همچنین « نمودندی دریافت میمسدمر»یا 

اند. الزم به ذکر اسدت   معیشت حذف گردیده  از فهرست مشمولین دریافت کمک«نمودنددریافت می

معیشت موضوع این بند  اقرارنامه رسمی و محضدری مبندی بدر فاقدد شدغل و      جهت پرداخت کمک

   .گردیده است ن اخذدرآمد بودن مشمولی

معیشت این بند برای جانبازان و آزادگان واجدشرایو  پا از اقددامات منددرج   برقراری کمک

ماهده  نامه اجرایی این بند  از قبیدل اخدذ اسددعالم از مراجدع مربدو   پدای  شد        ( آیین3در ماده )

مراجدع مربدو     های مددکاری  صورت پذیرفده است. شایان ذکر است اطالعات مشمولین و گزارش

 اند.های بنیاد شهید و امور ای ارگران اقدام نمودهظرف یک ماه نسبت به پاسخگویی اسدعالم

نامه اجرایی  بنیاد شهید و امور ای ارگران افراد واجدشدرایو را بدر اسداس    ( آیین4طبق ماده )

رای محددودیت  هدای دا العدالج  معلولیدت  های صدعب درصد جانبازی  شرایو سنی  دارا بودن بیماری

ادر به کار نباشدند  جسمی و حرکدی و ضایعات غیرجانبازی که با تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد شهید ق

نامه اجرایی موضدوع ایدن بندد  تعیدین و پدا از      االجرا شدن آیینماه از تاری  الزمرا ظرف مدت سه

. الزم به توضدیح اسدت    نفعان اقدام نموده استمعیشت به ذیتأمین اعدبار  نسبت به پرداخت کمک

مندرج  افراد واجد شرایو  بر اساس میزان امدیازات مأخوذه بندیدر خصوص نحوه رعایت اولویت

 ه است.شدعمل   بندیهای اولویتدر فرم

ا لدذ   باشدهای صالحه میافراد در صالحیت دادگاه« اعسار»با توجه به اینکه تشخی  

 شود.  استفاده « ننازمند» از« معسر»شود به جای کلمه پنشنهاد می

شود به جیای  پنشنهاد میاین بند   حکمهمچنین با توجه به ضرورت اجرای مداوم مفاد 

 در  وانن  دائمی درج شود. حکم مزبوربودجه سنواتی،  در  وانن  هر ساله تکرار 



 

 قسمت اول( -488)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 موضدوع توسدعه    ششدم  برنامده  قدانون  (70)ماده « چ»نمودن بند  ییاجرا یدر راسدا

هدا و  شدرکت  هیمصارف  کل تیریشدگان درمان کشور و مدمهیاطالعات برخو ب گاهیاسدقرار پا

 یدی اجرا یهدا دسددگاه  زید و ن یردولدیو غ یدرمان اعم از دولد یلیو تکم هیپا مهیب یهاصندوق

 )بدا  مسدلح  یروهاین یاجدماع نیسازمان تأم  یخدمات کشور تیرید( قانون م5) موضوع ماده

و  یاجدمداع  نی)ره(  سازمان تدأم ی نیامداد امام خم دهیمسلح(  کم یروهایکل ن سداد یهماهنگ

 خدود و  شددگان مده یمکلفندد نسدبت بده ارسدال بدرخو اطالعدات ب       گرمهیب یهاسازمان ریسا

 گداه یاز پا یبدردار و نسبت بده بهدره   اقدامو مسدمر  گانیصورت رامذکور به گاهیپا یروزرسانبه

خددمات   هید دفدرچده  جهدت ارائده کل    یبه جا یکیالکدرون یبزارهاا ینیگزیجا قیمذکور از طر

 تحت پوش  خود اسدفاده کنند. شدگانمهیبه ب یو درمان یامهیب

شدگان مشددمل  مهیب یسن مکلف است نسبت به اسدحقاق رانیسالمت ا مهیب سازمان

اطالعات برخو  گاهیآنان با اسدفاده از پا یرفع همپوشان ینیو بازب یامهیب یبر امکان اعدبارسن 

حکدم بدا    نید خددمات موضدوع ا   نده یاقدام کند. هز یکیشدگان کشور و به صورت الکدرونمهیب

                                                                        
 اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران: اقتصادی توسعه ششم برنامه قانون 

شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قدانون برنامده در سدازمان بیمده     پایگاه اطالعات برخو بیمه(: 70( ماده )چ) بند

شدگان از مراکز بهداشدی  تشخیصی  گردد. از ابددای سال دوم اجرای قانون برنامه  نحوه دریافت خدمات بیمهسالمت تشکیل می
 شود.سو سازمان بیمه سالمت طراحی و اجراء میصورت واحد و یکسان تودرمانی و دارویی به

و از  نیدی تدراکن  ان دام شدده تع    یبر مبنا رانیسالمت ا مهیب ازمانس یم مع عموم بیتصو

 . شودیم افتیمراجعه کننده در

  یصد یتشخ  یدمراکدز بهداشد   هید کل نیو همچند  یراپزشکیو پ یحرف پزشک صاحبان

کده از   یمکلفند بر اساس ضدوابط  یو خصوص هیریخ  یردولدیغ  یاعم از دولد ییو دارو یدرمان

بدر نسدخه    یبده دفدرچده و مبدند    ازید بددون ن  شدود یابالغ م رانیسالمت ا مهیسازمان ب یسو

کشدور بده    یدیاطالعدات هدو   گداه یموجود در پا یکیالکدرون یو با اسدفاده از امضا یکیالکدرون

 هید موظفندد کل  زید ن هید گدر پا مده یب یهدا ها ارائه خدمت کنند. سازمانصندوق هیشدگان کلهمیب

 یکد یسدامانه الکدرون  قیاز طر یافدیاساس اسناد در بر خود به مراکز فوق را صرفای یهاپرداخت

از اشدخاص   الید ( ر1.000) مبلدغ هدزار   یکد ینهر فقره نسخه الکدرو یازابرخو ان ام دهند. به

 .شودیم افتیدهنده خدمت طرف قرارداد درارائه یقو حقو یقیحق



 

 قسمت اول( -489)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (جتفريغ بند )

 یکد یزیف یهدا تید ظرف  ادیدر قالب ادرمان کشور شدگان مهیاطالعات برخو ب گاهیپا

  یدر تدار  رسدمی  طدور بده تشکیل و مرکز داده  کیصورت هب یو ارتباط یپردازش  یسازرهیذخ

 است. دهیرس یبرداربهرهیمه سالمت ایران به در سازمان ب  سرور 450 تیبا ظرف 21/11/1398

شددگان  مده یاطالعدات بدرخو ب   گداه یموقع پابه لیعدم تشک شایان ذکر است  موضوع

توسعه اقدصادی  اجدمداعی و فرهنگدی    ششمپن ساله ( قانون برنامه 70ماده ) )چ( بند موضوع

 ت.شده اس گزارشمحاسبات کشور  وانید یبه دادسرا جمهوری اسالمی ایران 

تحت پوشد  بیمده سدازمان     کمیده امداد امام خمینی )ره( شدگان  بیمه1398در سال 

های اجرایی موضوع دسدگاهاند. در اجرای این بند کمیده مذکور و بیمه سالمت ایران قرار گرفده

ها سدازمان بیمده سدالمت    گر پایه آنکه سازمان بیمه ( قانون مدیریت خدمات کشوری5ماده )

 و درصدورت بدرخو  رایگدان و مسددمر ارسدال      خود را بهشدگان مهیاطالعات ب  شدباایران می

  پایگاه مذکور درج و به روزرسانی شده است. 

اقدصدادی    ششم توسدعه  پن ساله قانون برنامه (70)ماده  (ح)و ( چ) یبندهادر اجرای 

وحدت   ادیور امنظبه سازمان بیمه سالمت ایران اجدماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

بدا   31/1/1398ی طی نامه مورخ امهیب یهاها و سازمانصندوق  یدرمان یهامهین بیب در هیرو

 ارید اخدنسبت به درمکاتبه نموده تا  ( 1گر به شرح جدول شماره )های بیمهها و سازمانصندوق

سالمت ایران بیمه    به سازمانخودپوش  شدگان تحتمهیب هیپا مهیب یبانک اطالعات گذاردن

هدا  یدک از آن هدیچ شده توسو سازمان مدذکور   های ان امرغم پیگیریلیکن علی  اقدام نمایند

 اندد روزرسانی پایگاه مذکور اقدام ننمدوده شدگان خود و بهنسبت به ارسال برخو اطالعات بیمه

 است:مبن  عد  رعايت حکم اي  بند  که

  (1جدول شماره )

 شماره  رديف
 گرام صندوق/ سازمان بیمهن بندیطبقه

 بانک کشاورزی 200500 1
 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 274000 2
 * شرکت سهامی بیمه ایران 274500 3
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 276000 4
 بانک ملی ایران 277000 5
 بانک صنعت و معدن 278000 6
 بانک سپه 278500 7
 صادراتبانک توسعه  280100 8
 شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 281000 9
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 283500 10
 شرکت سهامی خدمات عمومی بهداشت صنعدی و خدمات درمانی صنعت نفت 292430 11
 بانک توسعه تعاون 295250 12
 سازمان بنادر و دریانوردی 301500 13
 سازبازنشسدگی آینده صندوق حمایت و - 14
 تهران یشهردار یسازمان بازنشسدگ - 15
 رانیما ا یصندوق بازنشسدگ - 16
 سازمان تأمین اجدماعی * - 17

 صورت غیربرخو )آفالین( ارسال شده است.شدگان به* اطالعات بیمه
 

 

ات بودن اطالعات نیروهای مسلح  بانک اطالعد با توجه به محرمانهالزم به ذکر است  

سازمان بیمه سالمت ایران در اخدیار سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار گرفده و 

نفعددان مددوارد دارای همپوشددانی توسددو ایددن سددازمان شناسددایی و از طریددق پیامددک بدده ذی 

 ده است.شرسانی اطالع

 ارایدده خدددمات  درمددان کشددورشدددگان مددهیبددرخو ببددا اسدددفاده از پایگدداه اطالعددات 



 

 قسمت اول( -490)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

قرارداد سازمان بیمه طرف  مراکز درمانی هیدر کلو الکدرونیکی صورت برخو به یسن اقاسدحق

 ان ام شده است.دفدرچه  به ازینبدونسالمت ایران  

 یده و بدرا گردی حذف یدرمان یهادفدرچه یاجدماعنیمأسازمان ت مدعلقدر تمام مراکز 

  صادر شده است. یکیالکدرون یهاکننده به مراکز مزبور نسخههمراجع مارانیب

تعداد پن داه و چهدار میلیدون و ششصدد و      یدولدریو غ یکز دولدامر  در 1398در سال 

(  2سن ی بده شدرح جددول شدماره )    اسدحقاق ( فقره54.647.500چهل و هفت هزار و پانصد )

نهصد و هشدداد و هفدت هدزار و چهارصدد و      تعدادخدمت   نیارائه ا انیجر درصورت گرفده و 

 است:و رفع شده  ییشناسا یامهیب یپوشانهم(  987.417هفده )

 (الیر ونیلی)مبالغ به م  (2جدول شماره )
 شدهافتيدر مبلغ شدهتراکنش انجامی خدمات بر مبنا نهيهز شدهانجامي سنجتعداد استحقاق

 امکان
 ایسنجي بیمهاعتبار 

 بیني رفع باز
 همپوشاني

 جمع
 امکان 

 یامهیب يسنجاعتبار
 بیني رفع ازب

 همپوشاني
 جمع

 امکان 
 یامهیب يسنجاعتبار

 بیني رفع باز
 همپوشاني

 جمع

49 440 321 5 207 179 54,647,500 0 0 0 0 0 0 
 

هزینده خددمات   پیشدنهادی  تعرفده  بیمه سالمت ایران نسبت به تهیه و تعیین سازمان 

کننددگان  از مراجعده  جهدی اقدام ننموده  لذا وم مع سازمان سن ی جهت تصویب در اسدحقاق

 .استمبن  عد  رعايت حکم اي  بند  کهدریافت نگردیده 

مدابین  نشدن ضوابو و شرایو اسدفاده از مکانیزم امضای دی یددال  فدی  به علت نهایی

 کید الکدرون یاز امضدا  یبدردار بهدره  سازمان بیمه سالمت ایران و سازمان ثبت احوال کشدور  

 پذیر نگشده است.امکان کشور موجود در پایگاه اطالعات هویدی

پیچدی  نویسی و نسخهنامه اجرای برنامه نسخهجهت اجرایی شدن حکم این بند  تفاهم

بین سازمان بیمه سالمت ایران و وزارت بهداشت  درمان و آمدوزش پزشدکی   ماالکدرونیکی فی

ه مبادلدده گردیددده و دسدددورالعمل پددذیرش  رسددیدگی و پرداخددت نسددخ 20/7/1398در تدداری  

 یکیالکدرون یدگیرستوسو سازمان مذکور ابالغ و براساس آن  6/8/1398الکدرونیک در تاری  

ایران سالمت  مهیبسازمان طرف قرارداد  یمراکز درمان هیخدمت در کل دیو خر یاسناد بسدر به

 گرفده شده است. ان ام  یکیپرونده الکدرونپردازشگر اسناد پزشکی و  هایسامانه قیاز طر

هدا و  مطدب به بیمه سالمت ایران و سازمان تأمین اجدماعی  سازمان یهارداختپکلیه 

از  یافدید بدر اسداس اسدناد در   ها اسدقرار یافدده   ی که سامانه نسخه الکدرونیکی برای آنمراکز

 صورت گرفده است. برخو یکیسامانه الکدرون قیطر

الکدرونیکدی مبلدغ هدزار     در اجرای مفاد فراز پایانی حکم این بند  بابت هر فقره نسخه

ت دهنددگان خددم  از اشخاص حقیقی و حقدوقی ارائده   ( 3شماره )ریال به شرح جدول ( 1.000)

   طرف قرارداد دریافت شده است:

 )مبالغ به میلیون ریال(  (3جدول شماره )

 عنوان
 مبلغ تعداد نسخه دريافتي از اشخاص

 دريافتقابل 
 مبلغ

 جمع حقوقي حقیقي دريافتي
(1) (2) (3) (3 )× (1.000( = )4) (5) 

 116 6 116 6 6,115,839 979 314 3 860 800 2 سازمان بیمه سالمت ایران
 0 10.831 10.831.267 0 10.831.267 سازمان تأمین اجدماعی

 6.116 16.947 16.947.106 3.314.979 13.632.127 جمع

 

مبین    کهوجهی دریافت ننموده  سازمان تأمین اجدماعی بابت صدور نسخه الکدرونیکی

 است.ند بعد  رعايت حکم اي  



 

 قسمت اول( -491)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 62) در راسدای اجرای ماده

  دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف به تأمین تسدهیالت الزم  (2) مالی دولت

باشند و یارانده سدود تسدهیالت از    هزار نفر می کصدبرای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن ی

 شود.تأمین می( 7) جدول شماره 131600منابع موجود در این قانون از ردیف 

قیمدت تدا سدقف دویسدت میلیدون      ای ارگرانی که در سنوات گذشده از تسدهیالت ارزان 

ر  خریدد یدا   اندد  بده شد   کرده تسویه 1396مندشده و تا پایان سالریال بهره( 200.000.000)

مند بهره 1398قیمت ای ارگری قانون بودجه سالساخت مسکن جدید از تسهیالت مسکن ارزان

 شوند.می

وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری زمین و مسدکن بده ای دارگران     

 اند  به صورت ت میعی اقدام کند.فاقد زمین و مسکن که تاکنون زمین دولدی دریافت نکرده

 فريغ بند )د(ت

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 62در اجرای حکم این بند و در راسدای ماده )

هدد  56494ت/32725ه شدمار  نامده بیتصو یط رانیوز أتیه(  2بخشی از مقررات مالی دولت )

سداخت   اید  دید خر التیتسده  یدی اجرانامه نییآ *(3مفاد ماده )  ضمن اصالح 21/3/8139مورخ 

هد مورخ 53287ت/78266شماره  نامهبیادگان  جانبازان و خانواده شهداء  موضوع تصومسکن آز

نموده که  نییرا تع  ارگرانیساخت مسکن ا ایو  دیخر التیتسه سقف ران یوز أتیه 31/6/1395

طدی نامده مدورخ    و  بیمدوارد مدذکور تصدو     پدول و اعدبدار   یشورا 12/6/1398در جلسه مورخ 

جهدت تدأمین یکصدد هدزار      هابانکمهوری اسالمی ایران سهمیه بانک مرکزی ج 1/7/1398

 دهید عامدل ابدالغ گرد   یهابه بانک( 1( نفر )واحد مسکونی( به شرح جدول شماره )100.000)

پرداخت تسهیالت موضوع این بندد تدا پایدان    سهمیه و های عامل در خصوص عملکرد بانک. است

   :( است1شماره ) به شرح جدول  1398سال 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (1شماره ) جدول

 نام بانک عامل رديف
 مبلغ سهمیه  تعداد افراد

 مندشده *بهره شده *معرفي متقاضي پرداختي تسهیالت شدهتعیین

 ملی ایران 1

 

 4.358 32 500 000 3.542.906 
 2.393.650 000 000 26 2.416 2.969 صادرات ایران 2
 4.127.807 000 000 13 4.295 5.680 ت ارت 3
 4.641.000 000 500 19 3.387 3.951 ملت 4
 1.999.300 000 800 20 2.105 3.052 سپه 5
 4.9644.964 13 000 000 4.220.385 رفاه کارگران 6
 833.889 000 200 5 891 891 مسکن 7

 21,758,937 130.000.000 22,416 25865 جمع
عدم تأمین اعدبار یارانه سود تسهیالت توسو سازمان برنامه و بودجه کشدور ذیدل ردیدف      ناشی از عللی از قبیل «مندشدهبهره»و تعداد افراد « شدهمعرفی»اد افراد * مغایرت تعد

 های عامل بوده است.به تبع آن عدم پرداخت تسهیالت از سوی بانک  شدهیپرونده افراد معرفتکمیل و عدم  131600

                                                                        
 نامه اجرايي تسهیالت خريد يا ساخت مسکن آزادگان, جانبازان و خانواده شهدا: * آيین

یصد به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بی  از یک میلیون نفر یک میلیارد و س 1398سقف تسهیالت مسکن ای ارگران در سال ( اصالحي: 3ماده )
( ریال و روسداها پانصد میلیون 850.000.000( ریال  سایر شهرها هشدصد و پن اه میلیون )1.000.000.000ها یک میلیارد )( ریال  مراکز اسدان1.300.000.000میلیون )

 شود.( ریال تعیین می500.000.000)



 

 قسمت اول( -492)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ت پرداخدی فوق بابت خرید یدا سداخت واحدد مسدکونی در منداطق شدهری و       تسهیال

روسدایی و براساس جدول توزیع اسدانی که توسو بنیاد شدهید و امدور ای دارگران تنظدیم و بده      

  .های عامل ابالغ گردیده  پرداخت شده استبانک

بند  نیع اموضو التیتسه ارانهی نیسازمان برنامه و بودجه کشور اعدبار الزم جهت تأم

 131600 فید رد لید ذ 1398منابع موجود در قانون بودجه سدال   یرا در موافقدنامه مدبادله برا

عید     نمبی  ننمدوده کده   ینیب یجدول پبرای بنیاد شهید و امور ای ارگران   (7شماره )جدول 

  بند است.  يمفاد حکم ا تيرعا

هدای عامدل در سدال    کیارانه سود قابل پرداخت  بابت تسهیالت پرداخدی توسدو باند  

 :است( 2  به شرح جدول شماره )1398

 (الیر ونیلی)مبالغ به م    (  2جدول شماره )

 نام بانک عامل رديف
 تسهیالت

 پرداختي 

 يارانه سود
 پرداختقابل 

 يارانه
 پرداختي 

 پرداختي از 
 131600رديف

 0 0 4.200.000 3.542.906 ملی ایران 1
 0 0 3.745.942 2.393.650 صادرات ایران 2
 0 0 2.818.052 4.127.807 ت ارت 3
 0 0 2.900 4.641.000 ملت 4
 0 0 2.582.031 1.999.300 سپه 5
 0 0 5.591.069 4.220.385 رفاه کارگران 6
 0 0 1.147.041 833.889 مسکن 7

 0 0 20,087,035 21,758,937 جمع

     

قیمدت تدا سدقف دویسدت میلیدون      زانای ارگرانی که در سنوات گذشده از تسدهیالت ار 

شدر  خریدد یدا      بهبودند کرده تسویه 1396مندشده و تا پایان سالریال بهره( 200.000.000)

بده    1398 قیمت ای ارگری قانون بودجده سدال  از تسهیالت مسکن ارزان  ساخت مسکن جدید

  :اندهشدمند بهره( 3شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                       (             3جدول شماره )

 نام بانک عامل رديف
 مبلغ تعداد افراد

 مندشده *بهره شده *معرفي متقاضي * تسهیالت پرداختي
  267 973 973 ملی ایران 1

  190 896 896 رات ایرانصاد 2

  543 1522 1522 ت ارت 3

  264 1055 1055 ملت 4

  407 906 906 سپه 5

  440 965 965 رفاه کارگران 6

  44 224 224 مسکن 7

  2,155 6,541 6,541 جمع
 .داناسدفاده ننموده موردنظر التیاز تسه شده به طور کاملیافراد معرف هیه بانک  کلب شدهیپرونده افراد معرفتکمیل * به علت عدم 

 
 

 در راسدای اجرای مفداد حکدم اخیدر ایدن بندد       وزارت راه و شهرسازی  1398در سال 

نسبت به واگذاری زمین و مسکن به ای ارگران فاقد زمین و مسکن کده تداکنون زمدین دولددی     

اي  بنید  اخنر مبن  عد  رعايت مفاد حکم ننموده که ورت ت میعی اقدام اند  به صدریافت نکرده

 است.



 

 قسمت اول( -493)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (ه)بند 

قانون الحاق برخی مواد به قدانون   *(37) دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده

( این قانون 5) جدول شماره 110513مندرج در ردیف  (2) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 درصدد  ای مربو  به صدورت صدد  های سرمایهای و تملک داراییزینههای هرا از طریق ردیف

 ( تخصی  داده و پرداخت کند.100%)

                                                                        
 (:2* قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت)

عنوان مالیات  واحد درصد در هر سال به مالیات بر ارزش افزوده  صرفای یک عالوه بر افزای  قانونی نرخ (:37ماده )

زمان با دریافت  مسدقیمای به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین سالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم
 گردد. ود  واریز میشبینی میبودجه سنواتی پی 

بینی هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پی ( منابع دریافدی از طریق ردیف یا ردیف100%صددرصد )
تر و جامعه شود  به پیشگیری و پوش  کامل درمان افراد ساکن در روسداها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینمی

یابد و پدا از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین ت هیزات بیمارسدانی و نظام ارجاع(  اخدصاص میعشایری )در چهارچوب 
بیماران  امنای ارزی و ارتقای سطح بیمهنیافده  مصارف هیأت های مناطق توسعهولویت بیمارسدانمراکز بهداشدی و درمانی با ا

 .خارج از روسداها و شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود پوش  نهادهای حمایدیالعالج و افراد تحتصعب
های مأموریت  کارانه  العادههای رفاهی  پاداش  فوقکار  کمکهای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا  اضافههرگونه پرداخت هزینه

صرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این های اداری نظیر اقالم مکاری  دیون و مانند آن و هزینهوری  مدیریت  نوبتبهره
 .باشدمحل ممنوع می

 (ه)تفريغ بند 

 ( است:1  به شرح جدول شماره )110513عملکرد مالی ردیف درآمدی 

 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )
شماره 

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان درآمد

وصولي طبق 

 خزانهلیست 

وصولي 

 طبق تفريغ

درصد 

 تحقق 

110513(قدانون  37درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده )
 96.517.000 68.026.158 68.026.158 48/70(2) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

ر  مبلدغ چهدل و سده هدزار و     کدل کشدو   1398( قانون بودجه سال 9در جدول شماره )

( ریدال در قالدب   43.449.930.000.000چهارصد و چهل و نه میلیارد و نهصد و سی میلیدون ) 

ای و مبلدغ بیسدت هدزار و پانصدد و هفدداد و یدک میلیدارد و شصدت میلیدون          اعدبارات هزینه

ف ای ذیدل ردید  هدای سدرمایه  ( ریال در قالب اعدبارات تملک دارایدی 20.571.060.000.000)

 بده  مدواد  برخدی  الحداق  قانون (37) ماده موضوع اعدبارات»تحت عنوان  530000د53مدفرقه 

 بیمده  کید  سدطح  خددمات  اعدبدار  بدر  الوه( عد 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

 مبلدغ  هزارنفدر   20 زیر شهرهای و روسداها ساکنین سالمت بیمه پوش  منظورهب یان روسدای

 بینی شده است.   پی «گیردمی قرار سالمت بیمه سازمان اخدیار در ریالمیلیارد  30.000

شده  تخصی  و پرداخدی ردیدف مدفرقده مدذکور از محدل مندابع      عملکرد اعدبار توزیع

 ( است:2  به شرح جدول شماره )110513وصولی ردیف 



 

 قسمت اول( -494)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (2جدول شماره )

 وصولي

 رديف درآمدی  

110513  

 مندرج دراعتبار 

  قانون بودجه 

 (530000ـ53 )رديف متفرقه

 رديف متفرقه اعتبار تغییرات بر اساس مجوزهای قانوني

 س پ 530000 ـ53  

 از اعمال تغییرات

 شده توسطاعتبار توزيع

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 530000ـ53 از محل رديف متفرقه 

 از محل  تخصیص

 رديف متفرقه 

 530000ـ53

 از محل پرداختي

 رديف متفرقه  

 530000ـ53

 ( قانون الحاق28( بند )ط( ماده )2جزء )

 (2) برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 

 قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادالنه و رفع تبعیض

 يافته و تحقق پیشرفت و عدالتو ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه 
 جمع

68.026.158 64.020.990 7.241.046 (6.402.099) 838.947 64.859.937 64.859.937 27,158,670 25,466,568 

         
         

تخصی  اعدبدار  توسدو سدازمان برنامده و بودجده کشدور و پرداخددی از سدوی         عدم 

از محل ردیدف    ( منابع وصولی موضوع این بند100%درصد ) صدمعادل  داری کل کشورخزانه

 .حکم اي  بند استمفاد مبن  عد  رعايت   ربوهای اجرایی ذیبه دسدگاه 530000د53مدفرقه 

توزیع و تخصی  اعدبار توسو سازمان برنامده و بودجده کشدور و پرداخددی از     وضعیت 

ربدو از محدل اعدبدار ردیدف مدفرقده          هدای اجرایدی ذی  داری کل کشور به دسدگاهسوی خزانه

 ( است:3  به شرح جدول شماره )53-530000

 )مبالغ به میلیون ریال( (3جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 پرداختي تخصیص اعتبار نوع اعتبار عنوان دستگاه اجرايي

 وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 129000

 17.576.568   18.407.670 48.604.937 ایهزینه

 5.700.000 5.700.000 10.000.000 ایهای سرمایهتملک دارایی

 23,276,568 24,107,670 58,604,937 جمع

264000 
شرکت توسدعه و ت هیدز مراکدز بهداشددی و درمدانی و ت هیدزات       

 پزشکی کشور )مادرتخصصی(
 1.070.000 1.531.000 3.155.000 ایهای سرمایهتملک دارایی

285000 
عمدومی  شدرکت   ها و تأسیسات دولددی و  سازمان م ری ساخدمان

 مادرتخصصی
 1.120.000 1.520.000 3.100.000 ایهای سرمایهتملک دارایی

 25,466,568 27,158,670 64,859,937 جمع کل

 



 

 قسمت اول( -495)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )و

 ت هیدزات  و درمدانی  و بهداشددی  مراکدز  ت هیز و توسعه شرکت 1398 سال ابددای از

 .شودمی توسعه ششم هبرنام قانون *(55) ماده مفاد مشمول( مادرتخصصی)کشور پزشکی

                                                                        
 :جمهوری اسالمي ايران اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي توسعه ششمپنجساله  برنامه قانون* 

ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمدل  های سرمایههای تملک داراییهزینه خدمات مدیریت طرح (:55) ماده 

ها و تأسیسات دولدی و عمومی  شرکت سدهامی توسدعه   بنیاد مسکن انقالب اسالمی  شرکت م ری ساخدمان و نقل کشور 
( عملکرد تخصدی  اعدبدارات   2%/5منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد )

ه نقدد  اسدناد خزانده  اوراق مشدارکت و سدایر اوراق      ربو با احدساب کل وجه دریافدی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوذی
 گیرد.های مذکور قرار میبهادار تعیین و توسو سازمان در اخدیار بنیاد و شرکت
از محدل  هدای مدذکور در چهدارچوب بودجده آنهدا      ناپذیر بنیداد و شدرکت  سازمان موظف به تخصی  اعدبارات اجدناب

 باشد.( می2%/5اعدبارات فوق تا دو و نیم درصد )

 (تفريغ بند )و

 برنامده  قدانون ( 55) مداده  مفاد مشمولموضوع این بند   شرکت  1398 سال ابددای از

 اقدصادی  اجدماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران گردیده است. توسعه ششمپن ساله 



 

 قسمت اول( -496)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )ز

 الزم م دوز  است مکلف( دارو و غذا سازمان) پزشکی آموزش و درمان بهداشت  وزارت

 کده  موردنظر اسداندارد و کیفیت با کشور موردنیاز پزشکی لوازم و ت هیزات دارو  واردات جهت

 بده  رقدابدی  فرآیندد  طریدق  از را نیسدت  کدافی  یدا  و شدود نمی تولید آن مشابه کشور داخل در

 .کند صادر کنند می تأمین قیمت کمدرین با که واردکنندگانی

 و غذا سازمان همکاری با دارایی و اقدصادی امور وزارت توسو بند این یاجرای نامهآیین

 وزیدران  هیدأت  تصدویب  بده  و شدود مدی  تهیده  قانون این ابالغ از پا دوماه مدت ظرف دارو

 .رسدمی

 (تفريغ بند )ز

وزارت امدور اقدصدادی و   بندا بده پیشدنهاد     20/11/1398مورخ  در جلسه هیأت وزیران

طی شماره  نامه اجرایی این بند را تصویب نموده کهدارو  آیین ی سازمان غذا ودارایی با همکار

مهلیت  مبن  عد  رعايت  کده جهت اجرا ابالغ شده   26/11/1398هد مورخ 57179ت/150191

 است.مقرر در  سمت اخنر اي  بند 

 اجرایدی  نامهموضوع آیینواردات کاالهای   این بندنامه اجرایی آیین *(2اساس ماده )بر

کند  ان ام ای مندشر میصورت دورهبه سازمان غذا و داروی که فهرسدسدی براساس مذکور  بای

 یانون  مبن  عد  رعايت که  مذکور تهیه و مندشر نگردیده فهرست   1398  لیکن در سال شود

 است. مربوط

فهرسدت    ایدن بندد  نامه اجرایدی  ( آیین2ماده ) **(2الزم به ذکر است  مطابق تبصره )

نامه مدوردنظر  بایسددی توسدو سدازمان غدذا و دارو بدا       زم پزشکی موضوع آیینت هیزات و لوا

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 17نامه اجرايي بند )ز( تبصره )آيین

کندد و  ای مندشر مدی صورت دورهنامه براساس فهرسدی که سازمان بهواردات کاالهای موضوع این آیین(: 2* ماده )

و محدود از ظرفیت سایر واردکننددگان   نامه برای مدت مشخ تواند در چهارچوب ضوابو این آیینبراساس آن سازمان می
منظور حصول اطمینان از کیفیدت  ایمندی  اثربخشدی و تضدمین اصدالت  اولویدت واردات کداال از طریدق         اسدفاده نماید  به

ها نامههای سازنده مربو   مسدلزم فرآیند ثبت اقالم مربو  در سازمان و رعایت کلیه مقررات  آییننمایندگان رسمی شرکت
 باشد. بو ثبت دارو  ت هیزات و ملزومات پزشکی میو ضوا

نامه در خصوص ت هیزات و لوازم پزشدکی  توسدو سدازمان بدا     فهرست کاالهای موضوع این آیین(: 2) تبصره* *

 شود.   هماهنگی وزارت صنعت  معدن و ت ارت تعیین می



 

 قسمت اول( -497)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  اقددامی در ایدن   1398هماهنگی وزارت صنعت  معدن و ت ارت تعیین شدود  لدیکن در سدال    

 است. انون مربوط  مبن  عد  رعايتخصوص نیز صورت نپذیرفده  که 

م وزی در  دارو و غذا نسازما  1398های مذکور در سال با توجه به عدم تهیه فهرست

اهیداف   واي  بنید بیوده   مفاد حکم  مبن  عد  رعايت راسدای اجرای این بند صادر ننموده  کده 

 گذار محقق نشده است.  انون

در  پزشدکی  لوازم و ت هیزات دارو هیچ یک از واردات  1398شایان ذکر است  در سال 

 قالب سازوکار موضوع حکم این بند صورت نگرفده است.



 

 قسمت اول( -498)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (حند )ب

 گردش موظفند مسدقل بودجه ردیف دارای هایبیمارسدان و پزشکی علوم یهادانشگاه

 جهدت  منحصدرای  را پزشدکی  مصدرفی  ت هیدزات  و لدوازم  دارو  فدروش  و خرید از حاصل مالی

 هدای شدرکت  و هدا داروخانده  به پزشکی ت هیزات و دارو تدارک و تأمین هایهزینه بازپرداخت

 تلقدی  عمدومی  امدوال  در غیرقانونی تصرف امر این از تخطی کنند؛ ختپردا کنندهتأمین پخ 

 .شودمی

 (تفريغ بند )ح

طدی بخشدنامه مدورخ    بندد را   مفاد حکم اینوزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 

 ابالغ نموده است.  کشورسراسر ی علوم پزشکی هادانشگاهبه  4/9/1398

وجدوه مربدو  بده    (  1درج در جدول شدماره ) ها  به اسد ناء موارد مندر محدوده بررسی

توسددو  مصددرفی پزشددکی ت هیددزات و لددوازم دارو  روشفدد و دیددخر از حاصددل مددالی گددردش

هدای تدأمین و تددارک دارو و    منحصرای جهدت بازپرداخدت هزینده    ربو های اجرایی ذیدسدگاه

 ده است.پرداخت گردی  کنندههای پخ  تأمینها و شرکتت هیزات پزشکی به داروخانه

(  1بده شدرح جددول شدماره )    ی علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمدانی  هادانشگاه

شکی را مصرفی پز ت هیزات و لوازم دارو  فروش و خرید مالی مبالغ حاصل از گردش بخشی از

حکم ايی   مفاد مبن  عد  رعايت  های بیمارسدانی نموده کههای پرسنلی و هزینهصرف پرداخت

 :بند است

 )مبالغ به میلیون ریال( (1شماره )جدول  

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي 

 مصاديق مصرف مغاير
 با مفاد حکم اين بند 

 مبلغ 
 يافتهاختصاص

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی زاهدان 125400 1
 های بیمارسدانیهای پرسنلی و هزینهبابت پرداخت

1.559 
 88.919 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان اردبیل 125800 2
 16.235 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی خلخال 125810 3

 106.713 جمع
  

جهدت   بهداشدی  درمانی ایرانشهر خدمات و پزشکی علوم دانشکدهالزم به ذکر است  

مبن  عد  رعايیت  عمل نیاورده کده  گونه همکاری بهد  هیچارائه اطالعات عملکرد حکم این بن



 

 قسمت اول( -499)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مربوط است. حکم

 ت هیدزات  و دارو تددارک  و تدأمین  هایهزینه بازپرداخت عملکرد مبالغ پرداخدی جهت

 لوازم کننده از محل منابع موضوع این جدول تأمین پخ  هایشرکت و هاداروخانه به پزشکی

 ( است:  2  به شرح جدول شماره )1398پزشکی  در سال  مصرفی ت هیزات و

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )

 نام استان رديف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 شده بهپرداخت شده بههای انجامپرداخت بابت بازپرداخت هزينهمبلغ قابل

 ها بابت تأمین و تدارکداروخانه
 دهکننهای پخش تأمینشرکت

 بابت تأمین و تدارک 
 جمع کل * کنندههای پخش تأمینشرکت هاداروخانه جمع کل*

 دارو 

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکي 

 دارو  جمع

 لوازم و
 تجهیزات  

 پزشکي 

 دارو جمع

 لوازم و 
 تجهیزات 

 پزشکي

 دارو  جمع 

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکي 

 دارو  جمع

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکي 

 دارو جمع

 لوازم و
 تجهیزات  

 پزشکي

 جمع 

 3 495 2 989 6,484 15 921 13 617 29,538 19,416 16,606 36,022 3 495 2 989 6,484 15 921 13 617 29,538 19,416 16,606 36,022دانشگاه علوم بهزیسدی و توانبخشی 125000دسدگاه اجرایی مسدقر در مرکز 1

2 

مرکزی
 19 517 0 19,517 684 359 616 809 1,301,168 703,876 616,809 1,320,685 11 919 0 11,919 764 242 332 640 1,096,882 776,161 332,640 1,108,801شکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان مرکزیدانشگاه علوم پز 123802

 601 0 601 126 509 107 455 233,964 127,110 107,455 234,565 4 125 0 4,125 85 593 64 399 149,992 89,718 64,399 154,117دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ساوه 123822 3

 4 851 0 4,851 48 357 29 547 77,904 53,208 29,547 82,755 4 117 0 4,117 42 046 27 492 69,538 46,163 27,492 73,655دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی خمین 123824 4

 1 960 279 2,239 842 647 980 863 1,823,510 844,607 981,142 1,825,749 1 545 205 1,750 324 744 691 265 1,016,009 326,289 691,470 1,017,759دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان گیالن 124600گیالن 5

6 
 86 340 0 86,340 1 807 845 1 897 578 3,705,423 1,894,185 1,897,578 3,791,763 86 340 0 86,340 1 533 203 1 796 232 3,329,435 1,619,543 1,796,232 3,415,775خدمات بهداشدی  درمانی اسدان مازندران دانشگاه علوم پزشکی و 124900مازندران

 0 0 0 370 031 357 232 727,263 370,031 357,232 727,263 0 0 0 279 350 320 650 600,000 279,350 320,650 600,000دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بابل 124910 7

8 

شرقیآذربای ان
 33 736 1 000 34,736 1 827 566 2 077 101 3,904,667 1,861,302 2,078,101 3,939,403 33 736 1 000 34,736 1 284 522 684 793 1,969,315 1,318,258 685,793 2,004,051شرقیبهداشدی  درمانی اسدان آذربای اندانشگاه علوم پزشکی و خدمات  124200

 0 0 0 136 089 176 235 312,324 136,089 176,235 312,324 0 0 0 58 485 63 059 121,544 58,485 63,059 121,544دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی مراغه 124201 9

 16 615 0 16,615 25 394 40 333 65,727 42,009 40,333 82,342 11 100 0 11,100 22 005 39 582 61,587 33,105 39,582 72,687دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی سراب 124212 10

11 
 0 0 0 1 586 130 1 390 261 2,976,391 1,586,130 1,390,261 2,976,391 0 0 0 684 834 774 801 1,459,635 684,834 774,801 1,459,635غربیاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان آذربای  125100غربیآذربای ان

 12 086 2 936 15,022 104 055 129 468 233,523 116,141 132,404 248,545 19 462 4 861 24,323 87 977 96 313 184,290 107,439 101,174 208,613دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی خوی 125110 12

 0 0 0 1 576 346 904 462 2,480,808 1,576,346 904,462 2,480,808 0 0 0 770 619 361 826 1,132,445 770,619 361,826 1,132,445دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان کرمانشاه 124800کرمانشاه 13

14 

خوزسدان

 0 0 0 3 896 647 5 617 124 9,513,771 3,896,647 5,617,124 9,513,771 0 0 0 2 975 000 3 888 660 6,863,660 2,975,000 3,888,660 6,863,660دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی جندی شاپور اهواز 124500

 0 0 0 442 700 338 420 781,120 442,700 338,420 781,120 0 0 0 379 596 311 003 690,599 379,596 311,003 690,599مات بهداشدی  درمانی آباداندانشگاه علوم پزشکی و خد 124504 15

 0 0 0 97 964 146 739 244,703 97,964 146,739 244,703 0 0 0 80 206 90 464 170,670 80,206 90,464 170,670دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بهبهان 125906 16

 0دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی شوشدر 124512 17
 

0 15 605 36 945 52,550 15,605 36,945 52,550 0 0 0 6 817 10 388 17,205 6,817 10,388 17,205 

 0 0 0 206 396 353 125 559,521 206,396 353,125 559,521 0 0 0 134 998 240 152 375,150 134,998 240,152 375,150لدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی دزفو 124502 18

19 

فارس

 167 860 137 340 305,200 2 189 146 1 791 120 3,980,266 2,357,006 1,928,460 4,285,466 167 860 137 340 305,200 2 189 146 1 791 120 3,980,266 2,357,006 1,928,460 4,285,466دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان فارس 124000

 0 0 0 261 705 112 159 373,864 261,705 112,159 373,864 0 0 0 261 705 112 159 373,864 261,705 112,159 373,864دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی جهرم 124012 20

 0 0 0 233 729 716 215 949,944 233,729 716,215 949,944 0 0 0 233 729 716 215 949,944 233,729 716,215 949,944دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی فسا 124011 21

 4 231 3 933 8,164 116 935 37 894 154,829 121,166 41,827 162,993 4 231 3 933 8,164 116 935 37 894 154,829 121,166 41,827 162,993دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی الرسدان 125904 22

 0 0 0 38 130 53 655 91,785 38,130 53,655 91,785 0 0 0 38 130 53 655 91,785 38,130 53,655 91,785دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی گراش 125910 23

24 

کرمان

 0 0 0 762 874 618 746 1,381,620 762,874 618,746 1,381,620 0 0 0 728 877 565 368 1,294,245 728,877 565,368 1,294,245دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان کرمان 124700

 10 257 0 10,257 135 798 139 899 275,697 146,055 139,899 285,954 10 257 0 10,257 110 876 99 283 210,159 121,133 99,283 220,416دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی رفسن ان 124701 25

 0 0 0 184 621 110 772 295,393 184,621 110,772 295,393 0 0 0 176 966 106 180 283,146 176,966 106,180 283,146دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی جیرفت 124706 26

 0 0 0 120 540 95 337 215,877 120,540 95,337 215,877 0 0 0 76 569 46 929 123,498 76,569 46,929 123,498دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بم 124707 27

 4 012 0 4,012 164 961 286 767 451,728 168,973 286,767 455,740 1 191 0 1,191 84 787 205 382 290,169 85,978 205,382 291,360یرجاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی س 124709 28

29 

رضویخراسان

 778 993 0 778,993 1 796 695 1 645 349 3,442,044 2,575,688 1,645,349 4,221,037 648 207 0 648,207 990 777 1 130 616 2,121,393 1,638,984 1,130,616 2,769,600دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان خراسان 124100

 0 0 0 93 725 74 165 167,890 93,725 74,165 167,890 0 0 0 79 335 68 664 147,999 79,335 68,664 147,999حیدریهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی تربت 124102 30

 40 050 0 40,050 4 594 54 185 58,779 44,644 54,185 98,829 40 050 0 40,050 4 594 53 723 58,317 44,644 53,723 98,367دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی گناباد 124104 31

 0 0 0 110 024 96 723 206,747 110,024 96,723 206,747 0 0 0 94 571 102 570 197,141 94,571 102,570 197,141دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی سبزوار 124105 32

 19 898 0 19,898 146 290 113 964 260,254 166,188 113,964 280,152 1 638 0 1,638 48 334 34 783 83,117 49,972 34,783 84,755دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی نیشابور 124115 33

 0 0 0 53 916 95 376 149,292 53,916 95,376 149,292 0 0 0 46 112 79 811 125,923 46,112 79,811 125,923جامدانشکده علوم پزشکی تربت 124126 34

35 
 6 758 0 6,758 463 577 516 903 980,480 470,335 516,903 987,238 6 758 0 6,758 463 577 516 903 980,480 470,335 516,903 987,238دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی کاشان 123701اصفهان

 - 2,302,400 - 1,621,967 - 3,924,367 - 2,302,400 - 1,621,967 - 3 924 367دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان اصفهان ** 124400 36

 27 829 8 959 36,788 589 024 325 404 914,428 616,853 334,363 951,216 31 996 9 726 41,722 418 870 336 886 755,756 450,866 346,612 797,478دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان هرمزگان 125300انهرمزگ 37



 

 قسمت اول( -500)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (2جدول شماره )

 نام استان رديف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 شده بهپرداخت شده بههای انجامپرداخت بابت بازپرداخت هزينهمبلغ قابل

 ها بابت تأمین و تدارکداروخانه
 دهکننهای پخش تأمینشرکت

 بابت تأمین و تدارک 
 جمع کل * کنندههای پخش تأمینشرکت هاداروخانه جمع کل*

 دارو 

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکي 

 دارو  جمع

 لوازم و
 تجهیزات  

 پزشکي 

 دارو جمع

 لوازم و 
 تجهیزات 

 پزشکي

 دارو  جمع 

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکي 

 دارو  جمع

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکي 

 دارو جمع

 لوازم و
 تجهیزات  

 پزشکي

 جمع 

38 
سیسدان و بلوچسدان

 0 0 0 1 799 302 0 1,799,302 1,799,302 0 1,799,302 0 0 0 731 251 0 731,251 731,251 0 731,251ات بهداشدی  درمانی زاهداندانشگاه علوم پزشکی و خدم 125400

 0 0 0 114 404 149 675 264,079 114,404 149,675 264,079 0 0 0 17 208 113 006 130,214 17,208 113,006 130,214دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی زابل 125403 39

 236 435 0 236,435 73 582 386 411 459,993 310,017 386,411 696,428 125 668 0 125,668 30 580 35 704 66,284 156,248 35,704 191,952دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان کردسدان 124402کردسدان 40

41 
همدان

 66 416 482 1 409 008 1 086 884 2,495,892 1,409,074 1,087,300 2,496,374 65 416 481 946 880 781 654 1,728,534 946,945 782,070 1,729,015علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ابن سینا همداندانشگاه  123900

 0 0 0 32 776 65 900 98,676 32,776 65,900 98,676 0 0 0 45 747 27 237 72,984 45,747 27,237 72,984دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدآباد 123902 42

 16 603 39 077 55,680 525 635 342 232 867,867 542,238 381,309 923,547 16 603 39 077 55,680 525 635 342 232 867,867 542,238 381,309 923,547دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان لرسدان 124410لرسدان 43

 166 274 110 850 277,124 0 0 0 166,274 110,850 277,124 166 274 110 850 277,124 0 0 0 166,274 110,850 277,124دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان ایالم 124420ایالم 44

 - 711,989 - 711,989کی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان زن ان ***دانشگاه علوم پزش 125600زن ان 45

 101 813 0 101,813 1 647 604 916 512 2,564,116 1,749,417 916,512 2,665,929 72 429 0 72,429 1 215 946 679 456 1,895,402 1,288,375 679,456 1,967,831دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان چهارمحال و بخدیاری 125200چهارمحال و بخدیاری 46

 30 622 666 31,288 400 331 299 461 699,792 430,953 300,127 731,080 11 919 35 11,954 183 492 218 255 401,747 195,411 218,290 413,701دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان کهگیلویه و بویراحمد 124010کهگیلویه و بویر احمد 47

48 
سمنان

 0 0 0 205 147 338 926 544,073 205,147 338,926 544,073 0 0 0 44 847 16 631 61,478 44,847 16,631 61,478دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان سمنان 125700

 42 23 65 292 625 190 302 482,927 292,667 190,325 482,992 0 0 0 202 074 153 018 355,092 202,074 153,018 355,092شاهروددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی  125900 49

 3 600 0 3,600 1 012 470 288 955 1,301,425 1,016,070 288,955 1,305,025 3 600 0 3,600 1 012 470 288 955 1,301,425 1,016,070 288,955 1,305,025دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان یزد  شهید صدوقی 125500یزد 50

 51 942 7 942 59,884 295 927 248 820 544,747 347,869 256,762 604,631 46 614 220 46,834 172 888 115 045 287,933 219,502 115,265 334,767دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان بوشهر 124004بوشهر 51

52 

تهران

 1 795 032 326 950 2,121,982 2 127 800 598 378 2,726,178 3,922,832 925,328 4,848,160 1 615 896 81 458 1,697,354 2 127 800 598 378 2,726,178 3,743,696 679,836 4,423,532دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی شهید بهشدی 123800

 137 611 315 655 453,266 71 890 7 871 79,761 209,501 323,526 533,027 137 611 272 385 409,996 71 890 7 871 79,761 209,501 280,256 489,757مرکز آموزشی  پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی )بیمارسدان مسیح دانشوری( 123820 53

 0 0 0 7 291 107 73 857 7,364,964 7,291,107 73,857 7,364,964 0 0 0 4 011 608 73 857 4,085,465 4,011,608 73,857 4,085,465ه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی تهراندانشگا 123700 54

 0 0 0 172 187 734 412 906,599 172,187 734,412 906,599 0 0 0 96 947 339 824 436,771 96,947 339,824 436,771مرکز آموزشی  تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق تهران 123713 55

 0 0 0 2 632 676 3 396 286 6,028,962 2,632,676 3,396,286 6,028,962 0 0 0 1 579 903 2 192 933 3,772,836 1,579,903 2,192,933 3,772,836دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی ایران 124300 56

 2 437 0 2,437 640 290 2 014 100 2,654,390 642,727 2,014,100 2,656,827 2 437 0 2,437 488 460 1 368 310 1,856,770 490,897 1,368,310 1,859,207مرکز آموزشی  تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی 124302 57

58 
اردبیل

 60 965 33 772 94,737 492 972 273 087 766,059 553,937 306,859 860,796 57 959 30 177 88,136 368 513 191 870 560,383 426,472 222,047 648,519مات بهداشدی  درمانی اسدان اردبیلدانشگاه علوم پزشکی و خد 125800

 10 896 0 10,896 36 725 59 472 96,197 47,621 59,472 107,093 7 000 0 7,000 30 297 53 062 83,359 37,297 53,062 90,359دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی خلخال 125810 59

 0 0 0 324 738 614 259 938,997 324,738 614,259 938,997 0 0 0 192 237 366 176 558,413 192,237 366,176 558,413دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان قم 123706قم 60

 0 0 0 640 551 764 456 1,405,007 640,551 764,456 1,405,007 0 0 0 334 376 465 912 800,288 334,376 465,912 800,288دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی قزوین 123801قزوین 61

 100 000 0 100,000 900 000 870 000 1,770,000 1,000,000 870,000 1,870,000 90 000 0 90,000 880 000 810 000 1,690,000 970,000 810,000 1,780,000سداندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان گل 124920گلسدان 62

63 
 16 0 16 87 686 0 87,686 87,702 0 87,702 16 0 16 65 035 0 65,035 65,051 0 65,051دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسفراین 124117شمالیخراسان

 171 0 171 269 538 47 799 317,337 269,709 47,799 317,508 171 0 171 140 824 40 404 181,228 140,995 40,404 181,399دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی خراسان شمالی 124111 64

 7 782 3 976 11,758 345 292 411 072 756,364 353,074 415,048 768,122 5 888 3 957 9,845 202 102 295 139 497,241 207,990 299,096 507,086علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بیرجنددانشگاه  124101جنوبیخراسان 65

 940 033 506 172 1,446,205 0 0 0 940,033 506,172 1,446,205 940 033 506 172 1,446,205 0 0 0 940,033 506,172 1,446,205دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی کرج 124305البرز 66

 67,082,831 26,645,207 35,801,268 58,475,431 25,440,406 31,413,058 7,895,411 1,204,801 4,388,210 92,436,902 37,780,009 50,020,537 83,018,149 36,277,074 45,119,108 8,706,764 1,502,935 4,901,429 جمع کل

به  یپزشک یمصرف زاتیفروش دارو  لوازم و ت هت باب گرمهیب یهاسازمان توسو های از دانشگاهبرخموقع مطالبات هعدم پرداخت بز از این بابت  ناشی ا« شدهمبلغ پرداخت»با « پزشکی مصرفی ت هیزات و کننده لوازمتأمین پخ  هایشرکت وها داروخانه شده بهان ام یهانهیپرداخت بابت بازپرداخت هزمبلغ قابل»* مغایرت بین 
 باشد.می  پزشکی مصرفی ت هیزات و کننده لوازمتأمین پخ  هایها و شرکتهای معنون به داروخانهدانشگاه بدهیکامل  هیبع عدم امکان تسوطبالو  شدگانبیمه

 صورت گلوبال وصول شده  لذا مبلغ مربو  صرفای در سدون جمع درج شده است.بابت دارو و لوازم و ت هیزات پزشکی  قابل تفکیک نبوده و به« شدهمبلغ پرداخت»و  «شدهان ام یهانهیپرداخت بابت بازپرداخت هزمبلغ قابل» اصفهان علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان ** براساس اعالم دانشگاه
ول شده  لذا مبلغ مربدو  صدرفای در   صورت گلوبال وصپزشکی  قابل تفکیک نبوده و به مصرفی ت هیزات و کننده لوازمتأمین پخ  هایشرکت وها داروخانهبابت « شدهمبلغ پرداخت»و  «شدهان ام یهانهیپرداخت بابت بازپرداخت هزمبلغ قابل»زن ان  علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان براساس اعالم دانشگاه*** 

 سدون جمع درج شده است.

  



 

 قسمت اول( -501)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (18تبصره )

 بند )الف( 

 (1جزء )

این قانون  ( 9)جدول شماره  550000- 28شود اعدبارات ردیف به دولت اجازه داده می

شدده  یارانده   این قانون را در قالب وجدوه اداره ( 14)بخشی از اعدبارات مندرج در جدول تبصره 

قانون الحداق برخدی مدواد بده قدانون تنظدیم       ( 52)  کمک بالعوض با منابع موضوع ماده سود

در چهدارچوب مصدوبات هیدأت امندا  ضدوابو  مقدررات و       ( 2)بخشی از مقررات مدالی دولدت   

هدای  بانکی ترکیب و برای اجدرای برنامده  اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیالت 

 هدای بدازار کدار و تکمیدل اجدرای     دغال موجدود  اجدرای سیاسدت   ای اد اشدغال مولد  ت بیت اش

 .کل کشور هزینه کند 1397قانون بودجه سال ( 18)تبصره « الف»های بند برنامه

 (18تبصره )تفريغ 

 بند )الف(تفريغ 

 (1جزء )تفريغ 

کشور و با  به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 5/3/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

های تعاون  کدار و رفداه اجدمداعی  صدنعت  معددن و ت دارت  ارتباطدات و        وزارتخانه همکاری

فناوری اطالعات  جهاد کشاورزی و کشور  بانک مرکزی جمهوری اسدالمی ایدران و سدازمان    

طدی شدماره   تصویب و بند را این نامه اجرایی   آیینمیراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری

باندک مرکدزی جمهدوری اسدالمی      ه اسدت. ابالغ نمود 9/3/1398هد مورخ 56587ت/28164

را در بند  نیا ییدسدورالعمل اجرا نامه مذکور نیی( آ10حکم مقرر در ماده ) یدر راسدانیز ایران 

 ابالغ نموده است. عامل یهابه بانک 30/3/1398مورخ 

 (1)شدماره   بده شدرح جددول    یافده بابت موضوع این جزءدصاصعملکرد منابع مالی اخ

 باشد:می

 )مبالغ به میلیون ریال(  (1جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 شدهمنابع مالي پرداخت يافتهمنابع مالي اختصاص

 از محل اعتبارات قانون 

 کل کشور 1398بودجه سال 

 تسهیالت ريالي صندوق 

 توسعه ملي موضوع  

 بندهای )الف( و )ب( 

 قانون(  52ماده )

 (2الحاق ... دولت) 

 مانده منابع موضوع 

 بند )ب( مصوبه شورای 

 عالي هماهنگي اقتصادی

 تسهیالت

 بانکي
 جمع کل

 تسهیالت ريالي صندوق  کل کشور 1398از محل اعتبارات قانون بودجه سال 

 توسعه ملي موضوع  بندهای

 (52)الف( و )ب( ماده ) 

 (2الحاق ... دولت) قانون 

 بع موضوعمانده منا

 بند )ب( مصوبه شورای  

 عالي هماهنگي اقتصادی

 تسهیالت 

 بانکي
 جمع کل

 رديف

 28-550000 

 ( 22رديف ) بخشي از منابع

 ( 14جدول مصارف تبصره )
 جمع

 رديف

 28-550000 

 ( 22بخشي از منابع رديف )

 ( 14جدول مصارف تبصره )
 جمع

 3,059,240 620 309 1 0 620 309 1 440,000 0 000 440 11,100,000 000 000 5 0 000 000 5 1,100,000 0 000 100 1 عاونت علمی و فناوری رییا جمهورم 101052

 107,300 0 0 0 107,300 0 300 107 107,300 0 0 0 107,300 0 300 107 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000

 0 0 0 0 0 0 0 393,334 0 0 0 393,334 0 334 393 شهرداری تهران 133600



 

 قسمت اول( -502)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (1جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 شدهمنابع مالي پرداخت يافتهمنابع مالي اختصاص

 از محل اعتبارات قانون 

 کل کشور 1398بودجه سال 

 تسهیالت ريالي صندوق 

 توسعه ملي موضوع  

 بندهای )الف( و )ب( 

 قانون(  52ماده )

 (2الحاق ... دولت) 

 مانده منابع موضوع 

 بند )ب( مصوبه شورای 

 عالي هماهنگي اقتصادی

 تسهیالت

 بانکي
 جمع کل

 تسهیالت ريالي صندوق  کل کشور 1398از محل اعتبارات قانون بودجه سال 

 توسعه ملي موضوع  بندهای

 (52)الف( و )ب( ماده ) 

 (2الحاق ... دولت) قانون 

 بع موضوعمانده منا

 بند )ب( مصوبه شورای  

 عالي هماهنگي اقتصادی

 تسهیالت 

 بانکي
 جمع کل

 رديف

 28-550000 

 ( 22رديف ) بخشي از منابع

 ( 14جدول مصارف تبصره )
 جمع

 رديف

 28-550000 

 ( 22بخشي از منابع رديف )

 ( 14جدول مصارف تبصره )
 جمع

 2,418,548 374 322 0  374 322 1,773,800 0 800 773 1 48,973,800 000 600 23 0 000 600 23 1,773,800 0 800 773 1 وزارت جهاد کشاورزی 151000

 1,083,820 0 0 0 1,083,820 0 820 083 1 1,335,820 0 0 0 1,335,820 0 820 335 1 وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 154000

 49,342,200 000 650 23 0 000 650 23 2,042,200 0 200 042 2 134,842,200 000 400 66 0 000 400 66 2,042,200 0 200 042 2 وزارت صنعت  معدن و ت ارت 155000

 946,000 0 0 0 946,000 0 000 946 4,730,000 0 0 0 4,730,000 0 000 730 4 شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500

 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 000 000 3 7,539,000 0 0 0 7,539,000 0 000 539 7 شرکت بازآفرینی شهری ایران 286650

 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 000 000 1 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 000 000 1 صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 295080

 0 0 0 0 0 0 0 157,866 0 0 0 157,866 0 866 157 شهرداری اصفهان 404470

 60,957,108 25,281,994 0 25,281,994 10,393,120 0 10,393,120 210,179,320 95,000,000 0 95,000,000 20,179,320 0 20,179,320 جمع

               

بدا   550000د 28ردیف کل کشور  ذیل  1398ودجه سال ( قانون ب9در جدول شماره ) 

  مبلغ سی («18 تبصره الف بند )موضوع مولد و گسدرده اشدغال ای اد موضوع اعدبارات»عنوان 

( ریال منظور گردیده که سازمان برنامه و بودجه کشور به 30.000.000.000.000هزار میلیارد )

( قانون الحاق برخی 28( بند ) ( ماده )2ور و جزء )اسدناد قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کش

( مبلغ نه هزار و هشدصد و بیست میلیدارد  2مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

( ریال آن را کسر و سپا مابقی آن را به مبلغ 9.820.680.000.000و شصد و هشداد میلیون )

(  20.179.320.000.000یصدد و بیسدت میلیدون )   بیست هزار و یکصد و هفداد و نه میلیارد و س

نامه اجرایی این بندد توزیدع نمدوده    ( آیین1های اجرایی موضوع بند )ج( ماده )ریال بین دسدگاه

 باشد:می( 2شماره )به شرح جدول یافده  مالی اعدبارات اخدصاص عملکرداست. 

 

 

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                             (                                          2جدول شماره )

 دستگاه 

 اجرايي
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايي

 دريافتي از 

 محل اعتبارات 

 يافتهتخصیص

  هزينه

 مانده وجوه 

 انتقالي به 

 سال بعد

 500 28 500 411 000 440 000 440 000 100 1 یا جمهورعلمی وفناوری ریمعاونت  101052

 300 107 0 300 107 300 107 300 107 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000

 0 0 0 0 334 393 شهرداری تهران 133600

 0 800 773 1 800 773 1 800 773 1 800 773 1 وزارت جهادکشاورزی 151000

 820 975 000 108 820 083 1 820 083 1 820 335 1 اون  کار و رفاه اجدماعیوزارت تع 154000

 2.000 2.040.200 200 042 2 200 042 2 200 042 2 وزارت صنعت معدن وت ارت 155000

 0 000 946 000 946 000 946 000 730 4 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500

 000 000 3 0 000 000 3 000 000 3 000 539 7 ی ایرانشرکت بازآفرینی شهر 286650

 0 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 295080

 0 0 0 0 866 157 شهرداری اصفهان 404470

 4.113.620 6.279.500 10,393,120 10,393,120 20,179,320 جمع

      

شدده  یارانده   در قالب وجوه اداره 550000- 28ردیف یافده از محل اخدصاصاعدبارات 

قانون الحداق  ( 52)ماده  یافده از محل اعدبارات موضوعاخدصاص  کمک بالعوض با منابع سود

در چهارچوب مصوبات هیأت امنا  ( 2)برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

بانکی ترکیدب گردیدده    وق توسعه ملی و همچنین تسهیالت ضوابو  مقررات و اساسنامه صند



 

 قسمت اول( -503)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 :باشد( می3)  به شرح جددول شدماره   این جزء موضوعهای یافده و پرداخدی در قالبعملکرد منابع اخدصاص

 (الیر ونیلی)مبالغ به م                                                                                                                                                                                                                                                (                                                                                                 3جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 مبلغ
 اجرايي شده به دستگاهپرداخت

 مبلغ پرداختي توسط دستگاه اجرايي در قالب جهت پرداخت در قالباجرايي  شده به دستگاه مبلغ پرداخت

 جمع بالعوض کمک سود يارانه شدهوجوه اداره جمع بالعوض کمک يارانه سود شدهوجوه اداره

 411.500 411.500 0 0 440.000 440.000 0 0 440.000 معاونت علمی و فناوری رییا جمهور 101052
 0 0 0 0 107.300 8.000 99.300 0 107.300 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000
 1,773,800 0 800 773 1 0 1,773,800 0 800 773 1 0 800 773 1 وزارت جهاد کشاورزی 151000

 108.000 0 0 108.000 1.083.820 0 0 1.083.820 1.083.820 وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 154000

 2,040,200 000 50 200 990 1 0 2,042,200 000 172 200 870 1 0 200 042 2 وزارت صنعت  معدن و ت ارت 155000
 946,000 0 0 000 946 946,000 0 0 000 946 000 946 آهن جمهوری اسالمی ایرانشرکت سهامی راه 280500
 0 0 0 0 3,000,000 000 000 3 0 0 000 000 3 * شرکت بازآفرینی شهری ایران 286650
 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 000 000 1 صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 295080

 6.279500 1.461.500 3.764.000 1.054.000 10.393.120 4.620.000 3.743.300 2.029.820 10.393.120 جمع

          

وکمک بالعدوض    شده  یارانه سودوجوه اداره  اعدبارات مندرج در جدول فوق در قالب

 های اجرایی  اخدصاص یافده است.به دسدگاه

( 4شدماره ) بده شدرح جددول      550000-28 شدده از محدل ردیدف   عملکرد وجوه اداره

 د:باشمی

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                      (                                                                 4جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي رديف
 محل 

 اعتبار *
 نام بانک عامل

 مبلغ پرداختي بابت وجوه

 شده توسط دستگاه هادار 

 اجرايي به بانک عامل 

 مبلغ پرداختي در قالب 

 شده به وجوه اداره

  ها توسط بانک عاملطرح

 وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 154000

28-550000 

 0 108.000 صندوق کارآفرینی امید

 شرکت سهامی راهخهن جمهوری اسالمی ایران 280500

 000 389 000 256 توسعه تعاون

 000 440 000 122 آینده

 0 000 368 صادرات

 000 30 000 200 ایران و  ونزوئال

 859.000 1.054.000 جمع
 
 
 

های اجرایی بابدت  توسو دسدگاه   550000-28 فیاز محل ردعملکرد مبالغ پرداخدی 

 باشد:می (5شماره )پرداخت یارانه سود موضوع این جزء  به شرح جدول 

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                       (                5شماره ) جدول

 شماره 
 بندیطبقه

 نام بانک عامل محل اعتبار  عنوان دستگاه اجرايي

 مبلغ اعالمي بابت يارانه
 سود موضوع اين بند 

 توسط بانک عامل 

 مبلغ پرداختي به بانک
 سود  ارانهيبابت  عامل 

  بند نيموضوع ا

 وزارت صنعت  معدن و ت ارت 155000
28-550000 

 200 216 1 200 476 5 صنعت ومعدن
 000 50 200 732 ملی

 000 138 000 466 ت ارت
 000 50 000 990 سپه

 000 30 000 92 پست بانک
 000 130 000 426 آینده

 000 356 000 887 توسعه وتعاون
 000 20 000 263 کارآفرین

 800 773 1 800 773 1 کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 151000

 3,764,000 11,106,200 جمع
 

 شددده موضددوع ایددن بنددد از محددل اعدبددارات ردیددف بالعددوض اعطا عملکددرد کمددک

 :( است6شماره )به شرح جدول    28-550000

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                              (                         6جدول شماره )

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان 
 دستگاه اجرايي

 نوع برنامه  رنامهعنوان ب محل اعتبار 

 مبلغ پرداختي بابت 
 کمک بالعوض 
 موضوع اين بند 

 معاونت علمی و فناوری رییا جمهور 101052

28-550000 

 411.500 ای اد اشدغال مولد ای اد اشدغال گسدرده و مولد

هدای صدنعدی و   کمک های فنی و اعدباری برای خوشه وزارت صنعت  معدن و ت ارت 155000
 کیخدمات کلینی

 000 50 ای اد اشدغال مولد

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع  295080
 کوچک

 موضدوع )مولد  و گسدرده اشدغال ای اد موضوع اعدبارات
 000 000 1 ای اد اشدغال مولد (18 تبصره الف بند

 1.461.500 جمع

 



 

 قسمت اول( -504)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مواد بده   یالحاق برخ ( قانون52موضوع ماده )یافده از محل منابع عملکرد منابع اخدصاص

( 7شدماره ) بابت موضوع این بند  به شدرح جددول    (2) دولت یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ

 باشد:می

 غ به میلیون ریال()مبال                                                                                       (                                                7جدول شماره )

يافته مطابق مبالغ اختصاص
هیأت امنای  مصوبات

 صندوق توسعه ملي 

 منابع
 شده گذاریسپرده

 های عامل نزد بانک

يافته بابت منابع اختصاص
جزء از محل  اجرای مفاد اين
 شده گذاریمنابع سپرده

منابع پرداخت شده بابت اجرای مفاد اين 
گذاری شده به ردهجزء از محل منابع سپ

 های موضوع اين جزء برنامه
95 000 000 95 000 000 50.563.988 28 122 993 

 

الحداق   ( قدانون 52موضدوع مداده )  شده از محل منابع نمودن منابع تأمیناخدصاص و هزینه

بابدت موضدوع ایدن جدزء در چدارچوب       (2) دولت یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یبرخ

 پذیرفده است. وبات هیأت امناء  ضوابو  مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی  صورتمص

های عامل از محل ترکیب منابع موضوع این بند جهدت  یافده به بانکسهمیه اخدصاص

 باشد:می (8شماره ) به شرح جدول  پرداخت تسهیالت موضوع این جزء

 )مبالغ به میلیون ریال( (8جدول شماره )

 نام 
 انک عاملب

 شده از محل سهمیه تعیین

( قانون الحاق برخي مواد به 52منابع موضوع ماده )
 ( 2قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )

 جمع تسهیالت بانکي

 9,800,000 000 900 4 000 900 4 ندهیآ

 4,600,000 000 300 2 000 300 2 انیپارس

 146,000 000 73 000 73 پاسارگاد

 10,660,000 000 330 5 000 330 5 انکپست ب

 6,260,000 000 130 3 000 130 3 ت ارت

 24,400,000 000 200 12 000 200 12 توسعه تعاون
 28,000,000 000 000 14 000 000 14 رانیتوسعه صادرات ا

 3,900,000 000 950 1 000 950 1 رفاه کارگران

 11,140,000 000 570 5 000 570 5 سپه

 7,200,000 000 600 3 000 600 3 رانیات اصادر

 40,040,000 000 020 20 000 020 20 صنعت و معدن

 )مبالغ به میلیون ریال( (8جدول شماره )

 نام 
 انک عاملب

 شده از محل سهمیه تعیین

( قانون الحاق برخي مواد به 52منابع موضوع ماده )
 ( 2قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )

 جمع تسهیالت بانکي

 2,000,000 000 000 1 000 000 1 نیکارآفر

 28,654,000 000 327 14 000 327 14 یکشاورز

 1,000,000 000 500 000 500 و ونزوئال رانیمشدرک ا

 12,200,000 000 100 6 000 100 6 رانیا یمل

 190,000,000 95,000,000 95,000,000 جمع
    

های عامل از محل ترکیب منابع موضدوع ایدن   یافده به بانکعملکرد سهمیه اخدصاص

 باشد:می( 9شماره )به شرح جدول   بند جهت پرداخت تسهیالت موضوع این جزء

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                      (                               9جدول شماره )

 نام 
 بانک عامل

 نوع 
 برنامه 

 پرداختي شدهمعرفي * متقاضي

 مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد 

 825 068 1 28 825 068 1 28 - - صنعت و معدن و گردشگری آینده

 000 25 1 000 25 1 - - صنعت و معدن پارسیان

 500 22 2 500 22 2 - - گردشگری پاسارگاد

 742 007 1 5 746 485 1 9 - - صنعت و معدن پست بانک

 650 167 4 650 167 4 - - صنعت و معدن ت ارت

 401 060 1 562 401 060 1 562 - - صنعت و معدن و کشاورزی توسعه تعاون

 483 376 3 75 483 376 3 75 - - صنعت و معدن  ات توسعه صادر
 000 19 2 000 19 2 - - صنعت و معدن رفاه کارگران

 010 741 7 228 998 6 47 - - صنعت و معدن سپه

 000 094 15 234 000 094 15 234 - - صنعت و معدن صنعت و معدن
 433 445 3 328 7 581 998 3 188 8 - - گردشگری و کشاورزی کشاورزی

 949 094 2 84 949 094 2 84 - - صنعت و معدن و گردشگری ملی ایران
 28,122,993 8,332 35,411,363 9,236 - - جمع

 باشد.پذیر نمی* درج تعداد و مبلغ مربو  سدون مدقاضی امکان

 

 اشددغال  ای داد  هدای برنامه اجرای منابع موضوع این جزء  جهتها  در محدوده بررسی

  بندد  ایدن  هایبرنامه اجرای تکمیل و کار بازار هایسیاست اجرای موجود  اشدغال تت بی مولد 

 صورت پذیرفده است. 



 

 قسمت اول( -505)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

قانون برنامه ششم توسدعه   ( 94ماده )( 4اعدبارات موضوع تبصره )( %50درصد )پن اه 

واند با تأیید تمنظور اشدغال جوانان میهای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان بهبر اساس برنامه

سازمان برنامه و بودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود. اساسنامه صدندوق  

 برای شورای نگهبان ارسال شود. 1398حداک ر تا پایان فروردین 

 ( 2تفريغ جزء )

نامده  در راسدای اجرای مفاد حکم این بند  وزارت ورزش و جوانان اقدام به مبادله تفاهم

با صندوق کارآفرینی امید نموده اسدت. وزارتخانده    24/12/1398ص مورخ /2/270022ره  شما

( ریدال از مندابع مدوردنظر را جهدت     120.000.000.000صد و بیست میلیارد )مبلغ یک  مذکور

بده   مبلغی بابدت ایدن امدر    1398اجرای مفاد حکم این جزء اخدصاص داده  لیکن تا پایان سال 

 اي  جز  فا د عملکرد است.د پرداخت ننموده  لذا صندوق کارآفرینی امی

   به شرح جدول زیر است:1398یافده موضوع این جزء در سال عملکرد منابع اخدصاص

 )مبالغ به میلیون ریال(

 ( 4اعتبارات موضوع تبصره )

 ( قانون برنامه ششم توسعه94ماده )
 ( 4( اعتبارات موضوع تبصره )50%پنجاه درصد )

 انون  برنامه ششم توسعه( ق94ماده )
 مبلغ 

 يافتهاختصاص
 مبلغ 
 شدهپرداخت

326.200 163.100 120.000 0 
 

ذکر است  وزارت ورزش و جوانان اقددام بده تهیده برنامده پیشدنهادی خدود در       الزم به

امده  ن( آیدین 6مداده )  نموده  لیکن مهلت مقدرر در نامه اجرایی این بند ( آیین3چهارچوب ماده )

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم مربوط است.مذکور را رعایت ننموده که 

هددد مددورخ  54456ت/169542اساسددنامه صددندوق کددارآفرینی امیددد طددی شددماره    

هدد مدورخ   54456ت/18001هیأت وزیران تصویب و اصالحیه آن طدی شدماره    28/12/1396

بدرای   24/7/1398تداری     به تأیید هیأت وزیران رسیده است. اساسنامه مذکور در 22/2/1397



 

 قسمت اول( -506)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مبن  عد  رعايت مهلت مقرر در  سمت اخنر اي  جز  است. شورای نگهبان ارسال گردیده که

ماه یکبار توسو بانک مرکزی الزم به ذکر است  م وز فعالیت صندوق یادشده  هر سه

 جمهوری اسالمی ایران تمدید گردیده است.



 

 قسمت اول( -507)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

 و( ره)خمیندی  امدام  امدداد  کمیدده  مددجویان غالاشد برنامه به مربو  بانکی تسهیالت

 پیشدنهادی  هدای برنامده  براساس( قانون این( 16) تبصره «ب» بند موضوع) بهزیسدی سازمان

 .شود هزینه کشور بودجه و برنامه سازمان تأیید با تواندمی ربوذی هایدسدگاه

  (3تفريغ جزء )

ینی)ره( و سازمان بهزیسددی کشدور از   های پیشنهادی کمیده امداد امام خمتأیید برنامه

نامه ( آیین7( و )3سوی سازمان برنامه و بودجه کشور  مسدلزم رعایت سازوکار مندرج در مواد )

هدای مدذکور   های تولیدی دسددگاه اجرایی بند )الف( این تبصره در رابطه با تهیه و تأیید برنامه

( 7( و )3رعایدت سدازوکار منددرج در مدواد )    خمینی )ره( بدون ان ام و باشد.کمیده امداد اماممی

نامه مذکور و عدم اخذ تأییدیه از وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی  پا از مهلت مقدرر در  آیین

پیشنهادی خود به سازمان برنامه و  اقدام به ارسال برنامه 25/10/1398ماده مذکور و در تاری  

وجه به عدم رعایت مواد یادشدده از سدوی کمیدده    بودجه کشور نموده که سازمان مزبور نیز با ت

 شده ننموده است.مذکور  اقدامی در خصوص تأیید برنامه پیشنهادی ارسال

الزم به ذکر است  سازمان بهزیسدی کشور  در رابطه با اسدفاده از م وز موضدوع ایدن   

 جزء  اقدامی ان ام نداده است.

 ست.اي  جز  فا د عملکرد ابا توجه به مراتب فوق  

 



 

 قسمت اول( -508)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

 مندابع  از بخشدی  حکدم   این موضوع هایبرنامه موردنیاز وثایق تأمین تسهیل منظوربه

 سدرمایه  افدزای   برای کشور بودجه و برنامه سازمان تأیید با تواندمی بند این( 1) جزء عمومی

 .شود اسدفاده گذاریسرمایه ضمانت هایصندوق

 (4تفريغ جزء )

ذیددل ردیددف مدفرقدده کددل کشددور  1398بودجدده سددال  ( قددانون9جدددول شددماره ) در

اعدبارات موضوع ای اد اشدغال گسددرده و مولدد  موضدوع بندد )الدف(      »با عنوان  550000د28

در قالب اعدبارات  ( ریال30.000.000.000.000هزار میلیارد ) اعدباری معادل سی(« 18تبصره )

گرفدده توسدو   زیدع اعدبدار صدورت   ده که براسداس تو بینی شپی  ایهای سرمایهتملک دارایی

ات ( ریال از اعدبدار 1.000.000.000.000هزار میلیارد ) یک مبلغ  سازمان برنامه و بودجه کشور

گذاری صنایع کوچک اخدصاص یافدده  سرمایه به صندوق ضمانت سرمایهمذکور  جهت افزای 

   .است

 عملکرد این جزء  به شرح جدول زیر است:

 )مبالغ به میلیون ریال(

 نام صندوق ضمانت 

 گذاریسرمايه

 يافته اعتبارات اختصاص

 جهت افزايش سرمايه 

 مبلغ پرداختي بابت 

 افزايش سرمايه 

 افزايش سرمايه

 گرفته صورت

 1.000.000 000 000 1 000 000 1 صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

 

سدرمایه صدندوق   جهدت افدزای    أیید سازمان برنامه و بودجه کشورتاعدبار یادشده  با 

 اسدفاده شده است.  گذاری صنایع کوچکضمانت سرمایه

نامه به صداحبان صدنایع   با توجه به موضوع فعالیت صندوق مزبور مبنی بر ارائه ضمانت

هدای  نیداز برنامده  تسهیل تأمین وثدایق مدورد  کوچک  لذا اخدصاص و مصرف مبلغ فوق جهت 

  .بوده استگذار در جهت اهداف قانونو صورت گرفده بند این موضوع حکم 



 

 قسمت اول( -509)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (5جزء )

 ششدم  برنامده  قدانون  *(6) مداده  (ب) بند( 1) جزء موضوع عوارض از( %10) درصد ده

 تواندد مدی  اسدت  ( دهیداری  فاقدد  روسداهای در) هافرمانداری و هادهیاری اخدیار در که توسعه

 .شود اسدان توسعه و ریزیبرنامه شورای مصوب روسدایی  اشدغالزایی هایطرح صرف

                                                                        
 :  اسالمي ايران جمهوری ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگيقانون برنامه پنج* 

( قانون مالیات بر ارزش افزوده  با رعایت ترتیبدات  38) ماده )الف( عوارض وصولی بند (:6( بند )ب( ماده )1جزء )

داری کدل کشدور از   قانونی و پا از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجدوه آن اسددان ندزد خزانده    
گردد  بده نسدبت   داری کل کشور افدداح میواست سازمان امور مالیاتی کشور توسو خزانهطریق حساب رابطی که بنا به درخ

( روسدداها و منداطق عشدایری و براسداس شداخ  جمعیدت بده حسداب         30%) درصدد ( شدهرها و سدی  70%) درصد هفداد
هدای  ماندداری گردد. سهم روسدداهای فاقدد دهیداری و منداطق عشدایری بده حسداب فر       ها واریز میها و دهیاریشهرداری

 گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روسداها و مناطق عشایری هزینه شود. شهرسدان مربو  واریز می

ندرخ   (:1398)آزمایشی تمدیدد شدده تدا پایدان سدال       17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  (:38)ماده 

( این 16با کاال و خدمات مشمول این قانون  عالوه بر نرخ مالیات موضوع ماده )ها در رابطه ها و دهیاریعوارض شهرداری
 گردد:قانون  به شرح زیر تعیین می

 (1%/5) درصدنیم و ( این قانون  یک16کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده ) -الف

 (5تفريغ جزء )

 ( دهیاری فاقد روسداهای در) هافرمانداری و هادهیاری به اسد ناءها  در محدوده بررسی

 گردیده است.ها از م وز این بند اسدفاده نسایر اسداندر   رضوی و بوشهرهای خراساناسدان

هدای    جهدت طدرح  ن جدزء شده از محل منابع ایو مصرف فدهیاخدصاصاعملکرد مبالغ 

 است:به شرح جدول زیر   زایی روسداییاشدغال

 )مبالغ به میلیون ریال(    

نام استان رديف 
 ها / مبلغ در اختیار دهیاری

 ها )در روستاهایفرمانداری
فاقد دهیاری( موضوع اين بند  

 اختصاصمبلغ قابل
 هایبه طرح 
 زايي اشتغال 

 روستايي 

 يافتهمبلغ اختصاص
 های به طرح 

 زايياشتغال
 روستايي 

 مبلغ پرداختي
 های به طرح 

 زايي اشتغال
 روستايي 

 شدهمبلغ مصرف
 هایدر طرح 

 زايي اشتغال
 روستايي 

 0 0 0 مرکزی  1
 0 0 0 گیالن  2
 0 0 0 مازندران  3
 0 0 0 قیشرآذربای ان 4
 0 0 0 غربیآذربای ان 5
 0 0 0 کرمانشاه  6
 0 0 0 خوزسدان  7
 0 0 0 فارس 8
 0 0 0 کرمان  9
 229.376 229.376 229.376 رضویخراسان 10
 0 0 0 اصفهان  11
 0 0 0 هرمزگان  12
 0 0 0 سیسدان و بلوچسدان 13
 0 0 0 کردسدان  14
 0 0 0 همدان  15
 0 0 0 لرسدان  16
 0 0 0 ایالم  17
 0 0 0 زن ان  18
 0 0 0 چهارمحال و بخدیاری  19
 0 0 0 کهگیلویه و بویراحمد 20
 0 0 0 سمنان  21
 0 0 0 یزد 22
 15.000 15.000 15.000 بوشهر 23
 0 0 0 تهران  24
 0 0 0 اردبیل 25
 0 0 0 قم  26
 0 0 0 قزوین  27



 

 قسمت اول( -510)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(    

نام استان رديف 
 ها / مبلغ در اختیار دهیاری

 ها )در روستاهایفرمانداری
فاقد دهیاری( موضوع اين بند  

 اختصاصمبلغ قابل
 هایبه طرح 
 زايي اشتغال 

 روستايي 

 يافتهمبلغ اختصاص
 های به طرح 

 زايياشتغال
 روستايي 

 مبلغ پرداختي
 های به طرح 

 زايي اشتغال
 روستايي 

 شدهمبلغ مصرف
 هایدر طرح 

 زايي اشتغال
 روستايي 

 0 0 0 گلسدان  28
 0 0 0 شمالی خراسان 29
 0 0 0 جنوبی خراسان 30
 0 0 0 البرز 31

 244.376244.376 244.376 جمع

 

رضدوی و  هدای خراسدان  اسددان  (دهیاری فاقد روسداهای در) هافرمانداری و هادهیاری

 شدورای  مصدوب  روسددایی   زایدی اشددغال  هدای طدرح  صدرف   منابع موضوع این بند را بوشهر

 اند.نموده اسدان توسعه و ریزیبرنامه



 

 قسمت اول( -511)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (6جزء )

قانون الحاق برخی مواد بده  ( 52ماده ) (2مندرج در تبصره )(« %1درصد )یک»عبارت 

 شود.اصالح می« درصد یک واحد»به عبارت ( 2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

ایدی و  هدای اجر های موضوع این حکم به پیشنهاد مشدرک هر یدک از دسددگاه  برنامه

 وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی  به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید. 

نامه اجرایی این بند به پیشدنهاد سدازمان برنامده و بودجده کشدور و بدا همکداری        آیین

های تعاون  کدار و رفداه اجدمداعی  صدنعت  معددن و ت دارت  ارتباطدات و فنداوری         وزارتخانه

کشاورزی و کشور  بانک مرکزی جمهوری اسدالمی ایدران و سدازمان میدراث     اطالعات  جهاد 

 رسد.تصویب هیأت وزیران میشود و بهفرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری تهیه می

                                                                        
 (:2* قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )

وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضده مناسدب بده بدازار     منظور ساماندهی تولید و افزای  بهرهبه(: 52( ماده )2تبصره )

( از منابع بندد )ب(  1%وری زن یره تأمین و تولید  یک درصد )مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصالح و افزای  بهره
گدذاری عشدایر و   گیرد تا با معرفی صندوق حمایدت از توسدعه سدرمایه   بانک کشاورزی قرار میجا در اخدیار صورت یکاین ماده به

 های مربوطه پرداخت شود.گذاری و پرواربندی عشایر و تشکلهای سرمایهصورت تسهیالت به طرحهای عشایری بهتشکل

 (6تفريغ جزء )

قانون الحداق  ( 52ماده )( 2مندرج در تبصره )(« 1%درصد )یک»عبارت  1398در سال 

« درصدد  یدک واحدد  »به عبدارت  ( 2مقررات مالی دولت )برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 

تمام محاسبات صندوق توسعه ملی مرتبو بدا تعیدین میدزان سدهمیه تبصدره       اصالح گردیده و

 مذکور  بر مبنای یک واحد درصد  صورت پذیرفده است.

هدای اجرایدی و وزارت   های موضوع حکم این بند  به پیشنهاد هر یک از دسدگاهبرنامه

ر و رفاه اجدماعی تهیه و جهت تأیید به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردیدده   تعاون  کا

( 3علت ارسال پا از مهلت مقرر در مداده ) های اجرایی بهدسدگاه های پیشنهادیبرنامه لیکن

نامه یادشده  به تأیید سازمان برنامده و بودجده   نامه اجرایی مذکور و عدم رعایت مفاد آیینآیین

 حکم پاراگراف دو  اي  جز  فا د عملکرد است.لذا نرسیده  کشور 

الزم به ذکر است  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز در راسدای حکم مقدرر در  

  بده  30/3/1398دسدورالعمل اجرایدی ایدن بندد را در تداری       نامه اجرایی مزبور ( آیین10ماده )

 های عامل ابالغ نموده است.بانک

 



 

 قسمت اول( -512)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب( 

شدود بدا تأییدد    های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده مدی به شرکت

( 1.400.000.000.000)میلیدارد   هزار و چهارصدد رتباطات و فناوری اطالعات تا مبلغ یکاوزیر 

 هدای خطرپدذیر  ای داد کدارور    گدذاری از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه ریال

هدای  )پدروژه(  هدا  حمایدت از طدرح   کننده خدمات الکدرونیکی در کلیه بخ رائه)اپراتور(های ا

های خصوصی و آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در این بخ  توسو بخ ای اشدغالتوسعه

ای که به پیشنهاد مشدرک وزارت ارتباطدات  نامهشده براساس آیینتعاونی به صورت وجوه اداره

و به تصدویب هیدأت وزیدران     شودمیمان برنامه و بودجه کشور تهیه و فناوری اطالعات و ساز

 .کنندالدفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت رسد  اخدصاص دهند و مابهمی

 تفريغ بند )ب( 

مشدرک وزارت ارتباطات و  شنهادیبنا به پ 5/3/1398در جلسه مورخ  رانیوز أتیه

نموده که  بیبند را تصو نیا ییاجرا نامهنییشور  آاطالعات و سازمان برنامه و بودجه ک یفناور

 است.  شدهابالغ  جهت اجرا 25/3/1398مورخ  هد56598ت/33880شماره  یط

 کشددور در اجددرای  وزارت ارتباطدات و فندداوری اطالعدات و سددازمان برنامده و بودجدده   

اندد کده در   دهرا تصویب نمو« هاضوابو کلی پذیرش طرح»نامه اجرایی این بند  آیین *(5ماده )

 حمدایدی  هایطرح و ضوابو جامع دسدورالعمل»است. همچنین  شدهابالغ  25/9/1398تاری  

ییدد وزیدر   أبده ت  3/10/1398تهیده و در تداری    « شدده اداره وجدوه  محل از تسهیالت با مرتبو

 ارتباطات و فناوری اطالعات رسیده است.  

ندام  ایدن بندد  اطدالع رسدانی و ثبدت     نامه اجرایی آیین **(5( ماده )3در اجرای تبصره )

 ( صورت میwww.irankarfa.irشده از طریق سامانه جامع اشدغال )تسهیالت وجوه اداره

هدا در اخدیدار مدقاضدیان قدرار     پذیرد که در این سامانه اطالعات مربو  به کلیده دسددورالعمل  

                                                                        
 کل کشور:    1398( قانون بودجه سال 18نامه اجرايي بند )ب( تبصره )آيین

ها  نرخ سود تسهیالت و ها شامل سرانه سقف پرداخت تسهیالت طرحتصویب ضوابو کلی پذیرش طرح :(5ده )ما* 

توسدو وزارت ارتباطدات و فنداوری اطالعدات و سدازمان       مشدرکای یارانه سود  مدت بازپرداخت تسهیالت و نحوه گردش کار
 گیرد.بودجه کشور صورت میو برنامه 

ارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظدف اسدت اطالعدات الزم در خصدوص اعطدای      وز :(5ماده )( 3بصره )** ت

 رسانی نماید.برای فعالین این حوزه اطالع نامه را از طریق وبگاه مربو ینتسهیالت این آی



 

 قسمت اول( -513)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ربدو  بده وزارت   رسدانی م اطدالع هدای  خصوص در کلیه پایگداه رسانی در این گیرد. اطالعمی

 گیرد. ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان فناوری اطالعات صورت می

یی اجرا نامهآیین *(2ماده ) در اجرای رساختیارتباطات ز یشرکت سهام یعموم م مع

موضوع این بند  شده( ریال بابت وجوه اداره200.000.000.000) اردیلیم دویستمبلغ   این بند

 . نموده است تصویبرکت بودجه ش هاصالحی در

نامدده اجرایددی ایددن بنددد  صددندوق کددارآفرینی امیددد بدده  آیددین **(4مدداده ) در اجددرای

قدرارداد عاملیدت بدین وزارت     25/12/1398کده در تداری     اندخداب شدده  عنوان بانک عامدل  

ارتباطددات زیرسدداخت و صددندوق مددذکور   سددهامی ارتباطددات و فندداوری اطالعددات  شددرکت 

و معددادل  اخیرالددذکرسددهم صددندوق دو برابددر شددرکت  سدداس آن بددر امنعقددد گردیددده کدده 

 ( ریال تعیین شده است.400.000.000.000چهارصد میلیارد ریال )

داد عاملیدت مبلدغ پن داه میلیدارد     ساخت با توجه بده قدرار  ارتباطات زیرسهامی شرکت 

رارداد شدده قد  وجدوه اداره »به حسابی به نام   28/12/1398( ریال در تاری  50.000.000.000)

                                                                        
 کل کشور:    1398( قانون بودجه سال 18آيین نامه اجرايي بند )ب( تبصره )

ی اعدبار موضوع این آیین نامه با تصویب م مع عمومی و مدناسب با مندابع  هایک از واگذارنده سهم هر :(2ماده )* 

 آنها و اصالحات بعدی آن  تعیین می شود. 1398پی  بینی شده در بودجه مصوب سال 

اعدبارات موضوع این آیدین نامده توسدو واگذارندده اعدبدار در چهدارچوب دسددورالعمل مصدوب وزیدر           :(4ماده )** 

طالعات در قالب قرارداد عاملیت در اخدیار بانک عامل قرار مدی گیدرد تدا بده مدقاضدیان تسدهیالت در       ارتباطات و فناوری ا
 ( پرداخت شود.3های موضوع ماده )فعالیت

واریدز نمدوده     نزد صدندوق کدارآفرینی امیدد    «شرکت ارتباطات زیرساخت 1398عاملیت سال 

 است.

 صندوقبا توجه به اینکه انعقاد قرارداد عاملیت و واریز اعدبارات این بند به حساب 

از محل مبلغ موردنظر پرداخت نشده  نیز یالتیتسه لذا  ان ام شده 1398عامل در پایان سال 

 است.

 اند.از م وز این بند اسدفاده ننموده  های مشمولایر شرکتس

 گذار محقق نشده است.اهداف  انونبا توجه به مراتب فوق  



 

 قسمت اول( -514)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 سدازمان  طریدق  از کده  شدود مدی  داده اجدازه  اطالعدات  فنداوری  و ارتباطات وزارت به

 خدارجی  و داخلدی  عمدومی  د   خصوصدی  مشدارکت  به نسبت خود تابعه شرکدهای و ایتوسعه

 ازجملده  الکدرونیکدی  خددمات  توسدعه  و الکدرونیدک  دولدت  هدای (پدروژه ) طرح ان ام منظوربه

 نیاز مورد منابع. کند اقدام توسعه ششم برنامه قانون *(69) ماده موضوع مدارس هوشمندسازی

 منابع و اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت اعدبارات محل از دولدی بخ  گذاریسرمایه جهت

 ردیدف  محل از و شودمی تأمین کشور بودجه و برنامه سازمان تأیید با تابعه هایشرکت داخلی

 .رسدمی مصرف به قانون این( 7) شماره جدول 149000

                                                                        
 * قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران: 

ان فناوری اطالعات( با رعایت مصوبات شورای عدالی فضدای   وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازم(: 69ماده )

م ازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجدرای قدانون برنامده هوشمندسدازی مددارس       
افزاری و محدوا( به کددب درسدی  کمدک آموزشدی  رفدع اشدکال  آزمدون و        نرم-افزاریامکان دسدرسی الکدرونیک )سخت

های فندی و اجدمداعی را   ای  مهارتهای حرفهای آموزشی  اسدعدادسن ی  آموزش مهارتهای رایانهتحصیلی  بازیمشاوره 
آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روسداها و حاشیه شدهرهای بدزر  فدراهم نمایدد.     به صورت رایگان برای کلیه دان 

هدای مدذکور بده عندوان     کت بخ  غیردولدی اسدفاده نمایدد. هزینده  تواند از مشارهای این ماده میدولت برای تأمین هزینه
 شود.های قابل قبول مالیاتی تلقی میهزینه

 تفريغ بند )ج( 

هدای    وزارت ارتباطدات و فنداوری اطالعدات از طریدق سدازمان     هدا بر اسداس بررسدی  

 وبیوده  اي  بند فا د عملکرد سدفاده ننموده  لذا از م وز این بند ا های تابعه شرکت ای وتوسعه

 گذار محقق نشده است.اهداف  انون



 

 قسمت اول( -515)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

 تولید رونق و اشدغال ای اد منظوربه ایتوسعه هایسازمان طریق از است م از دولت

 مواد اجرای در و زیربنایی و اقدصادی مخدلف هایعرصه در گذاریسرمایه توسعه راسدای در و

 و چهدل  اصدل  کلدی  هدای سیاسدت  اجدرای  قانون رعایت با توسعه ششم سالهپنج نامهبر قانون

 نوسدازی  و زیرسداخدی  گدذاری  سدرمایه  هدای طرح اجرای به نسبت  اساسی قانون( 44) چهارم

 یافدهکمدرتوسعه مناطق اولویت با سرزمین آمای  و ایمنطقه هایمزیت درنظرگرفدن با صنایع

 ای توسدعه  هایسازمان داخلی منابع) مالی منابع تأمین مدنوع زارهایاب کارگیریبه با محروم و

 تأمین و بانکی تسهیالت ایتوسعه هایسازمان به وابسده هایشرکت واگذاری از حاصل وجوه

 . کند اقدام( قانون این( 3) تبصره (الف) بند موضوع( فاینانا)خارجی مالی

 تفريغ بند )د(

لذا اي  اند  ای از م وز این بند اسدفاده ننمودههای توسعهنها  سازمابررسی در محدوده

  گذار محقق نشده است.اهداف  انون وبوده بند فا د عملکرد 



 

 قسمت اول( -516)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (هـند )ب

 از هرشدکل  بده  کده  کشوری خدمات مدیریت قانون( 5) ماده موضوع هایدسدگاه کلیه

 تفکیدک  بده  را خدود  ایهد کمدک  و هاحمایت تمامی مکلفند کنند می حمایت پذیرآسیب اقشار

 به. کنند ثبت اجدماعی رفاه و کار تعاون  وزارت سامانه در حمایت کنندهدریافت فرد ملی شناسه

 تمدامی  اخدیدار  در سدامانه  اطالعدات  حمدایدی   هدای سیاسدت  کارآمدسازی و ساماندهی منظور

 . گیردمی قرار فوق هایدسدگاه

 اسددعالم  امکدان  اسدت  مکلف اجدماعی رفاه و کار تعاون  وزارت اطالعات  ثبت از پا

 . دهد قرار کنندهحمایت نهادهای اخدیار در را حمایت کنندهدریافت افراد سن یاسدحقاق

 ( هـ) بند تفريغ

 کنندده دریافت افراد مشخصات درج هدف با بند این موضوع ها  سامانهبر اساس بررسی

 وزارت توسدو   حمایدت  کنندده ریافدت د افراد سن یاسدحقاق اسدعالم امکان و حمایت و کمک

اهداف  و بوده مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بندکده  نگردیده  ای اد اجدماعی رفاه و کار تعاون 

 است.گذار محقق نشده  انون

 

 



 

 قسمت اول( -517)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و( 

 همکداری  بدا  مداه سده  مددت  ظرف است مکلف اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

 اشدیاء   ایندرنت مطالعات به مربو  اعدبارات محل از نفت و کشاورزی جهاد نیرو  هایوزارتخانه

 اطالعدات  ملدی  شبکه در را( AMI) پیشرفده گیریاندازه زیرساخت راه نقشه ییاجرا سازوکار

 را مذکور زیرساخت به اتصال قابلیت م از آب هایچاه هوشمند کندور که طوری به کند تدوین

 هدای داده مددیریت  مرکدز  بده  مسددقیم  طدور  بده  را مصرفی آب ح م مانند هاییداده و داشده

 .کنند ارسال مذکور زیرساخت

 تفريغ بند )و( 

موضوع این بندد  سازوکار اجرایی  1398  در سال وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

گذار محقیق نشیده   اهداف  انون وبوده مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  بند را تدوین ننموده که 

 است.

 

 



 

 قسمت اول( -518)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (19تبصره )

 از بخشدی  تنظدیم  قانون به مواد برخی الحاق قانون *(27) ماده نمودن اجرایی منظوربه

 و کشدور  کدل  بودجده  مندابع  محدل  از مکلفندد  یید اجرا هدای دسددگاه   (2) دولت مالی مقررات

 در و بدرداری بهدره  آماده و تمامنیمه جدید  طرح اجرای برای را الزم تمهیدات خود هایدارایی

 تعداونی  خصوصی  هایبخ  با مشارکت یا و واگذاری قرارداد انعقاد طریق از برداریبهره حال

 .  کنند فراهم تعاونی و خصوصی هایبخ  اولویت با هادهیاری و هاشهرداری و

                                                                        
 (: 2* قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )

 عمل آورد:شود اقدامات زیر را بهبه دولت اجازه داده می(: 27ماده )

بدرداری در قالدب   شدده و آمداده بهدره   تمام و تکمیلای جدید و نیمههای سرمایهلک داراییهای تمالف د واگذاری طرح 
هدای  قراردادها و شرایو مورد تصویب شورای اقدصاد با تعیین نحوه تأمین مدالی دوره سداخت )فایندانا(  پرداخدت هزینده     

یفیت خدمات و نهایدای واگدذاری طدرح پدا از    برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت اسدانداردهای اجرای کبهره
  .دوره قرارداد به بخ  غیردولدی با حفظ کاربری

عرضه توسدو بخد    شده که خدمات آنها قابلتمام و تکمیلای نیمههای سرمایههای تملک داراییب د واگذاری طرح 
 .صورت نقد و اقسا  به بخ  غیردولدی با حفظ کاربریغیردولدی است به

ای قابدل واگدذاری و نیدز    های سدرمایه های تملک داراییبرداری طرحبرداری و یا بهرهذاری مالکیت  حق بهرهج د واگ 
 .اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری

 (19تفريغ تبصره )

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجده کشدور    9/4/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

مدورخ  ه 56683ت/44864ایدن تبصدره را تصدویب نمدوده کده طدی شدماره         نامه اجراییآیین

 جهت اجرا ابالغ شده است. 17/4/1398

تبصره در قسمت دوم پیوست شماره یک قانون بودجده  موضوع این های فهرست طرح

هدای  طدرح »( پروژه تحت عنوان 378کل کشور  در قالب سیصد و هفداد و هشت ) 1398سال 

( درج گردیدده  1به شدرح جددول شدماره )   (« 19موضوع تبصره ) خصوصی د  مشارکت عمومی

 است:

    (1جدول شماره )

 عنوان بخش رديف
  شماره

 بندیطبقه
 تعداد پرژه اجرايي  عنوان دستگاه

 2 آب و فاضالب اسدان مرکزی سهامی شرکت 218400  1
 1 آب و فاضالب اسدان شیرازسهامی شرکت  217500  2
 1 آب و فاضالب کرمان یسهام شرکت 218700  3
 1 آب و فاضالب مشهدسهامی شرکت  216200  4
 2 رضویسهامی آب و فاضالب اسدان خراسانشرکت  217300  5
 2 آب و فاضالب سمنان سهامی شرکت 219300 آب و فاضالب 6
 2 آب و فاضالب یزد سهامی شرکت 219400  7
 5 آب و فاضالب تهرانسهامی شرکت  216600  8
 1 آب و فاضالب قزوین سهامی شرکت 216510  9
 1 شمالیآب و فاضالب اسدان خراسان سهامی شرکت 294880  10
 3 جنوبیآب و فاضالب اسدان خراسان سهامی شرکت 294880  11
 1 آب و فاضالب البرز سهامی شرکت 219480  12
13 

 
 8 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 219800

 2 توانیر-ت مادرتخصصی مدیریت تولید  اندقال وتوزیع نیروی برق ایرانشرک 221000  14
 2 ای تهرانشرکت سهامی برق منطقه 221500 انرژی 15
 3 شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300  16
 38 وزارت راه و شهرسازی 153000  17
 3 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500  18
 1 سازمان منطقه ت اری قشم 294600 حمل ونقل 19
 1 شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 295460  20



 

 قسمت اول( -519)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

    (1جدول شماره )

 عنوان بخش رديف
  شماره

 بندیطبقه
 تعداد پرژه اجرايي  عنوان دستگاه

 1 شهرداری تهران 133600  21
 4 شرکت سهامی عمران شهرهای جدید  مادرتخصصی 285100 نقل شهری حمل و 22
 1 شهرداری شیراز 404480  23
 96 میراث فرهنگی صنایع دسدی و گردشگردی  سازمان 113700 بناهای تاریخی و میراث فرهنگی 24
 33 سازمان میراث فرهنگی صنایع دسدی و گردشگردی  113700 زیرساخت گردشگری 25
 7 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000 های فرهنگی و هنریم دمع 26
 20 وزارت ورزش و جوانان 128500  27
 14 رفاه اجدماعیوزارت تعاون  کار و  154000 زیرساخت ورزشی 28
 15 شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260  29
30 

 م دمع بیمارسدانی

 1 بهداشت و درمان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی شهید بهشدی 123800
 1 شرقیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان آذربای ان 124200 31
 7 شرکت مادرتخصصی توسعه و ت هیز مراکز بهداشدی  درمانی و ت هیزات پزشکی 264000 32
 1 سیسات دولدی و عمومی شرکت مادر تخصصیسازمان م ری ساخدمانها و تأ 285000 33
 2 وزارت آموزش و پرورش  127500  34
 3 سازمان نوسازی  توسعه و ت هیز مدارس کشور 127600 آموزش و پرورش عمومی 35
 17 ایدانشگاه فنی و حرفه 127760  36
 2 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  149000 ارتباطات و فناوری 37
38 

 زیرساخت صنعت  معدن و بازرگانی

 1 وزارت جهادکشاورزی 151000
 2 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 231500 39
 2 دروشیمی(وزارت نفت )شرکت ملی صنایع پ 232000 40
 1 سازمان جنگلها  مراتع وآبخیزداری کشور 139000  41
 3 وزارت جهادکشاورزی 151000 کشاورزی 42
 9 سازمان شیالت 151200  43
 1 ای مرکزیشرکت آب منطقه 294990  44
 1 ای گیالن شرکت آب منطقه 218500  45
 2 شرقی ای آذربای انشرکت آب منطقه 219500  46
 1 غربیای آذربای انشرکت آب منطقه 216000  47
 3 شرکت سازمان آب و برق خوزسدان 214500  48
 3 ای فارسشرکت آب منطقه 210500  49
 2 ای لرسدانشرکت آب منطقه 294920  50
 1 ای چهارمحال و بخدیاریشرکت آب منطقه 295000 توسعه منابع آب 51
 1 یه و بویراحمد ای کهگیلوشرکت آب منطقه 294950  52
 1 ای یزدشرکت آب منطقه 219600  53
 1 ای بوشهرشرکت آب منطقه 295010  54
 2 ای تهرانشرکت آب منطقه 210000  55
56 

 
 1 ای اردبیلشرکت آب منطقه 295060

 1 ای قزوینشرکت آب منطقه 294960 57
 1 شرکت آب و فاضالب البرز 219480  58

    (1جدول شماره )

 عنوان بخش رديف
  شماره

 بندیطبقه
 تعداد پرژه اجرايي  عنوان دستگاه

 2 وسعه منابع آب و نیروشرکت ت 219800  59
 1 آهن جمهوری اسالمی ایرانشرکت سهامی راه 280500  60
 1 شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 281000  61
 1 شرکت عمران شهرهای جدید 285100  62
 1 شرکت آب و فاضالب گیالن 217200  63
 6 شرکت آب و فاضالب مازندران 218600  64
 3 ای مازندرانآب منطقهشرکت  219000  65
 1 سازمان آب و برق خوزسدان 214500  66
 1 شرکت آب و فاضالب مشهد 216200  67
 1 رضویای خراسانشرکت آب منطقه 211500  68
 3 شرکت آب و فاضالب اصفهان 216700 مدفرقه 69
 1 شرکت آب منطقه ای اصفهان 211000  70
 1 ن و بلوچسدانشرکت آب و فاضالب سیسدا 217800  71
 1 شرکت آب و فاضالب ایالم 218900  72
 1 شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بخدیاری 217100  73
 1 ای سمنانشرکت آب منطقه 294980  74
 1 ای بوشهرشرکت آب منطقه 295010  75
 2 شرکت آب و فاضالب تهران 216600  76
 1 ای تهرانشرکت آب منطقه 210000  77
 1 شرکت آب و فاضالب اردبیل 216400  78
 1 ای اردبیلشرکت آب منطقه 295060  79
 1 ای گلسدانشرکت آب منطقه 295050  80

 378 جمع

 

هدای اجرایدی منددرج در    به اسد ناء دسددگاه بند این ها  در اجرای حکم بررسی براساس

های و یا مشارکت با بخ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری  1398که در سال  (2شماره )جدول 

بدرداری خدود   تمام و آماده بهدره های جدید  نیمهاز محل طرحها خصوصی  تعاونی و شهرداری

خصوصدی   -های اجرایی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت عمدومی   سایر دسدگاهاندنمودهاقدام 

 حکم اي  بند است.مفاد مبن  عد  رعايت  کهاند اقدامی ان ام نداده

 



 

 قسمت اول( -520)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 
 )مبالغ به میلیون ریال(        (2دول شماره )ج

 نام استان رديف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايي 
 عنوان طرح شماره طرح

 مبلغ  نحوه اجرای طرح
 کل قرارداد

 سهم مشارکت 
 دستگاه اجرايي

 محل تامین 
 نوع بخش نوع قرارداد دولتيمنابع 

1 

 غربیآذربای ان

 غربیکل جهاد کشاورزی اسدان آذربای انرهادا 151055

 - - 4.000 خصوصی مشارکدی های آبزی پروری فسندوزد ای اد زیرساختهای فنی و اعدباری برای توسعه آبزی پروری و تولیدات شیالتیکمک 1306008غ400
 - - 15.000  خصوصی مشارکدی های آبزی پروری فسندوزای اد زیرساختد های فنی و اعدباری برای توسعه آبزی پروری و تولیدات شیالتیکمک 1306008غ400 2
 550000-41 ردیف اعدباری 20.681 95.681 خصوصی مشارکدی های آبزی پروری فسندوزد ای اد زیرساختهای فنی و اعدباری برای توسعه آبزی پروری و تولیدات شیالتیکمک 1306008غ400 3
 550000-41ردیف اعدباری  20.000 80.000 تعاونی مشارکدی آبادنایی م دمع آبزی پروری بادیند احداث تاسیسات زیربفنی و اعدباری برای توسعه آبزی پروری و تولیدات شیالتیهای کمک 1306008غ400 4
5 

113755 
 دسدددیکددل میددراث فرهنگددی  صددنایع  اداره

 غربیگردشگری اسدان آذربای ان

 550000-41ردیف اعدباری  7.000 39.000 خصوصی مشارکدی د ای اد زیرساخت مورد نیاز جاذبه گردشگری آبگرم ایسی سو (19د تبصره )و اعدباریهای فنی کمک 1706002غ106

 - -  6.000 خصوصی مشارکدی های گردشگری حمام بی  جواناند ای اد زیرساخت (19د تبصره )های فنی و اعدباریکمک 1706002غ106 6

 - -  20.000 خصوصی مشارکدی های کمپ گردشگری شهید کالندرید ای اد زیرساخت (19د تبصره )های فنی و اعدباریکمک 1706002غ106 7

 - - 8.500  خصوصی واگذاری بوکان هاندازی قرنطینه بین اسدانی کهریزو راه ت هیز - غربیکل دامپزشکی اسدان آذربای اناداره 135555 8

9 

 هرمزگان

125300 
 بهداشددی  خددمات  و دانشگاه علدوم پزشدکی   

 درمانی هرمزگان
 57.670 خصوصی R O LT ای گاما کمرای(بیمارسدان شهید محمدی ) دسدگاه پزشکی هسده درمانیمین ت هیزات أت 16020001ح503

 550000-41ردیف اعدباری  9.000

10 114062 
اسدددان  اسددالمی اداره کددل فرهندد  و ارشدداد

 هرمزگان
 BOOمشارکت  فرهنگی هنری مراکزاحداث و توسعه  1703022ح104

 نهاد عمومی
 غیردولدی

 550000-41ردیف اعدباری  75.000 250.000

  131.681 575.851 جمع 

    

یک از هیچاین تبصره   نامه اجراییآیین *(2تبصره ماده )  در اجرای شایان ذکر است

ت واگددذاری موضددوع قددانون اجددرای أهیدددارای مصددوبه فددوق هددای مندددرج در جدددول طددرح

 . اندهنبود ( قانون اساسی44)چهل و چهارم های کلی اصل سیاست

                                                                        
 :کل کشور 1398( قانون بودجه سال 19نامه اجرايي تبصره )آيین* 

 : (2ماده )
( 44) چهدل و چهدارم   های کلی اصدل ت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستأهایی که براساس مصوبات هیژه(وطرح)پر تبصره د 
 شوند.نامه خارج میژه(های این آیین)پرو از شمول طرح  در فهرست واگذاری قرار دارند د 1387مصوب ـ  قانون اساسی



 

 قسمت اول( -521)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (1) بند

 هدای دارایدی  تملدک  اعدبدارات  از( 10%)درصدد   ده تدا  شدود  مدی  داده اجدازه  دولت به

 مصدوب  اعدبدار  بدا  تدا  کندد  واریز 550000-41 شماره ردیف به و کسر را قانون این ایسرمایه

 سود  یارانه قالب در قانون  این( 1)شماره  پیوست دوم قسمت در مندرج هایزیرطرح و اهطرح

 اعدبدارات  سدهم . دهدد  اخدصاص مذکور قراردادهای برای بالعوض  کمک یا و شدهاداره وجوه

 .یابدمی اخدصاص شهرسدان و اسدان همان به شهرسدان و اسدان هر اسدانی

 از را مالی تأمین توانندمی هادهیاری و هاشهرداری و تعاونی خصوصی  هایبخ 

 منابع  (قانون این( 3)تبصره  (الف) بند موضوع)خارجی  مالی تأمین چون هاییروش طریق

 مقررات و قوانین رعایت با)ملی  توسعه صندوق ارزی و ریالی تسهیالت و سرمایه بازار بانکی 

 .دهند ان ام( موضوعه

 (1) تفريغ بند

در اجرای حکم این بند نسبت به کسر  ها  سازمان برنامه و بودجه کشوربررسی براساس

کل کشور  1398ای قانون بودجه سال سرمایه هایدارایی تملک اعدبارات از( 10%)درصد  تا ده

 ( است:1عملکرد آن به شرح جدول شماره )اقدام نموده که 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (1جدول شماره )
 اعتبارات تملک 

 ایهای سرمايهاراييد
 طبق قانون بودجه 

 (10%ده درصد )
  هایدارايياعتبارات تملک  

 ای قابل کسرسرمايه

 ای از محلهای سرمايهکاهش اعتبارات تملک دارايي
 درصد 
 کاهش

 بودجه های متفرقهرديف (1پیوست شماره )
 استاني

 جمع
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد طرح

668.572.656 66.857.266 2740 30.707.115 1 681.508 12.085.631 43.474.254 5/6 
    

 550000-41کل کشور  ردیف اعدبداری   1398( قانون بودجه سال 9در جدول شماره )

های عمومی ها با مشارکت بخ موضوع تکمیل طرح (19)( تبصره 1اعدبارات جزء )»عنوان  با

( ریال پی  بیندی شدده کده سدازمان برنامده و      1.000.000به مبلغ یک میلیون ) «و غیردولدی

بودجه کشور در اجرای حکم ذیل جدول مذکور مبلغ چهل و سده هدزار و چهارصدد و هفدداد و     

( ریدال بده اعدبدار ردیدف     43.474.253.000.000چهار میلیارد و دویست و پن اه و دو میلیون )

ده را به سرجمع اعدبار ردیف اعدبارات کسرش سازمان برنامه و بودجه کشورمذکور افزوده است. 

( توزیدع  2های اجرایی به شرح جدول شماره )اضافه و بین دسدگاه 550000-41 مدفرقه شماره

 نموده است:  

 

 



 

 قسمت اول( -522)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( ( 2جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 مبلغ عنوان دستگاه

 000 701 سازمان میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری 113700
 000 330 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000
 900 114 ایدانشگاه فنی و حرفه 127760
 016 224 وزارت ورزش و جوانان 128500
 3.040.560 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 149000
 000 450 1 وزارت جهادکشاورزی 151000
 000 100 وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 154000
 000 200 1 ای گیالنمنطقهشرکت سهامی آب 218500
 000 190 1 شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران 219800
 000 900 تخصصید مادر درمانی و ت هیزات پزشکی کشور  شرکت توسعه و ت هیز مراکز بهداشدی 264000
 000 750 1 آهن جمهوری اسالمی ایرانشرکت سهامی راه 280500
 898 607 6 رکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورش 282300
 000 000 4 شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 282300
 000 400 عمومی  شرکت مادرتخصصی سیسات دولدی وأها و تسازمان م ری ساخدمان 285000
 140 777 2 صصیشرکت سهامی عمران شهرهای جدید  مادرتخ 285100
 558 396 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260
 434 539 ریزی اسدان مرکزیسازمان مدیریت و برنامه 102551
 000 200 1 ریزی اسدان گیالنسازمان مدیریت و برنامه 102552
 091 301 ای گیالنمنطقهشرکت سهامی آب 218500
 670 165 1 ریزی اسدان مازندرانبرنامه سازمان مدیریت و 102553
 019 378 شرقیریزی اسدان آذربای انسازمان مدیریت و برنامه 102554
 219 600 غربیریزی اسدان آذربای انسازمان مدیریت و برنامه 102555
 400 303 ریزی اسدان کرمانشاهسازمان مدیریت و برنامه 102556
 937 901 1 ریزی اسدان خوزسدانهسازمان مدیریت و برنام 102557
 712 048 3 ریزی اسدان فارسسازمان مدیریت و برنامه 102558
 443 628 ریزی اسدان کرمانسازمان مدیریت و برنامه 102559
 389 476 1 رضویریزی اسدان خراسانیریت و برنامهسازمان مد 102560
 031 388 ریزی اسدان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه 102561
 843 425 ریزی اسدان هرمزگانسازمان مدیریت و برنامه 102562
 088 821 ریزی اسدان سیسدان و بلوچسدانسازمان مدیریت و برنامه 102563
 730 367 ریزی اسدان کردسدانسازمان مدیریت و برنامه 102564
 457 203 ریزی اسدان همدانسازمان مدیریت و برنامه 102565
 958 356 ریزی اسدان لرسدانسازمان مدیریت و برنامه 102566
 299 267 ریزی اسدان ایالمسازمان مدیریت و برنامه 102567
 983 195 ریزی اسدان زن انسازمان مدیریت و برنامه 102568

 )مبالغ به میلیون ریال( ( 2جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 مبلغ عنوان دستگاه

 240 170 ریزی اسدان چهارمحال و بخدیاریسازمان مدیریت و برنامه 102569
 726 385 ریزی اسدان کهگیلویه و بویراحمدرنامهسازمان مدیریت و ب 102570
 340 138 ریزی اسدان سمنانسازمان مدیریت و برنامه 102571
 614 189 ریزی اسدان یزدسازمان مدیریت و برنامه 102572
 983 982 ریزی اسدان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه 102573
 106 075 1 انریزی اسدان تهرسازمان مدیریت و برنامه 102574
 083 205 ریزی اسدان اردبیلسازمان مدیریت و برنامه 102575
 268 139 ریزی اسدان قمسازمان مدیریت و برنامه 102576
 886 359 ریزی اسدان قزوینسازمان مدیریت و برنامه 102577
 395 254 ریزی اسدان گلسدانسازمان مدیریت و برنامه 102578
 421 416 شمالیریزی اسدان خراسانت و برنامهسازمان مدیری 102579
 900 253 جنوبیریزی اسدان خراسانسازمان مدیریت و برنامه 102580
 518 351 ریزی اسدان البرزسازمان مدیریت و برنامه 102581

 43,474,254 جمع
 

  از محددل اعدبددار ردیددف مدفرقدده 1398سددازمان برنامدده و بودجدده کشددور در سددال  

تخصددی  از محددل  ( ریددال1.000.000.000.000هددزار میلیددارد )  مبلددغ یددکمددذکور صددرفای

کددل  1398( مدداده واحددده قددانون بودجدده سددال  5اسددناد خزاندده اسددالمی بنددد )ب( تبصددره ) 

عملکدرد مدالی آن بده شدرح جددول       ربدو ابدالغ نمدوده کده    های اجرایی ذیکشور به دسدگاه

 :است( 3شماره )



 

 قسمت اول( -523)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

 میلیون ریال()مبالغ به       (3جدول شماره )

 رديف
 های اجرايي دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايي 

 دريافتي از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالي به سال بعد

1 

 
 0 0 0 0 000 701 سازمان میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری 113700

 
 0 0 0 0 000 330 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000

 
 0 0 0 0 900 114 ایدانشگاه فنی و حرفه 127760

 
 0 0 0 0 016 224 وزارت ورزش و جوانان 128500

 0 0 0 0 560 040 3 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 149000 

 0 0 0 0 000 450 1 وزارت جهادکشاورزی 151000 

 های اجرایی مسدقر در مرکزدسدگاه
 0 0 0 0 000 100 وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 154000

 0 0 0 0 000 190 1 شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران 219800

 
 0 0 0 0 000 900 تخصصیمادرشرکت توسعه و ت هیز مراکز بهداشدی و درمانی و ت هیزات پزشکی کشور د  264000

 
 0 0 0 0 000 750 1 آهن جمهوری اسالمی ایرانشرکت سهامی راه 280500

 
 0 0 0 0 898 607 6 تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورشرکت مادر 282300

 
 0 0 0 0 000 000 4 تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورشرکت مادر 282300

 
 0 0 0 0 000 400 تخصصیعمومی  شرکت مادر سیسات دولدی وها و تأمان م ری ساخدمانساز 285000

 
 0 0 0 0 140 777 2 شرکت سهامی عمران شهرهای جدید  مادرتخصصی 285100

 
 0 0 0 0 558 396 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260

 0 0 0 0 25,182,072 جمع

 مرکزی 2

 049 15 0 049 15 049 15 984 66 اره کل میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری اد 113751

 0 0 0 0 616 74 اداره کل ورزش و جوانان  128551

 0 0 0 0 834 47 جهادکشاورزی اداره کل  151051

 0 0 0 0 000 350 شرکت آب و فاضالب  218400

 15,049 0 15,049 15,049 539,434 جمع

 23.919 0 023.919 23.919 919 223 1 گیالنای آب منطقه سهامی شرکت 218500 نگیال 2

 23.919 0 23.919 23.919 1,223,919 جمع

  
 0 0 0 0 8982  بسیج سازندگی 111346

  
 235 0 235 235 562 21 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی و گردشگری  113753

 0 0 0 0 752 2 هن  و ارشدداد اسددالمی اداره کل فر 114053 مازنددران 4

  
 0 0 0 0 000 6 دانشدگاه علوم پزشدکی و خدمات بهداشددی  درمانی اسدان مازندران 124900

  
 000 5 0 000 5 000 5 017 56 اداره کل نوسازی و ت هیز مدارس  127653



 

 قسمت اول( -524)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 میلیون ریال()مبالغ به       (3جدول شماره )

 رديف
 های اجرايي دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايي 

 دريافتي از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالي به سال بعد

  
 0 0 0 0 278 109 اداره کل ورزش و جوانان  128553

  
 000 2 0 000 2 000 2 922 7 داره کل جهاد کشاورزی ا 151053

  
 556 19 0 556 19 556 19 050 52 اداره کل راه و شهرسازی  153053

 0 0 0 0 000 810 ای مازندرانمنطقهشدرکت سدهامی آب 219000  

  
 0 0 0 0 500 13 شدهرداری نکاء 400453

 0 0 0 0 780 شدهرداری بابلسدر 401753  
 0 0 0 0 934 25 شدهرداری فریدونکنار 401853 مازنددران 5

  
 0 0 0 0 153 16 شدهرداری نور 402353

  
 0 0 0 0 820 8 آبادشدهرداری مرزن 402753

  
 0 0 0 0 000 6 شدهرداری کالردشدت 402853

  
 463 1 0 463 1 463 1 000 9 آبادشدهرداری عباس 403353

  
 0 0 0 0 320 4 شرودپیشهرداری خو 403953

  
 0 0 0 0 500 4 شهرداری سرخرود 404553

  
 0 0 0 0 100 2 شهرداری فرح آباد 405953

 28,254 0 28,254 28,254 1,165,670 جمع

 شرقیآذربای ان 6
 030 30 0 030 30 030 30 000 195 ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 153954
 0 0 0 0 019 183 اضالب ف شرکت آب و 216800

 30,030 0 30030 30030 378019 جمع

 غربیآذربای ان 7

 000 7 0 000 7 000 7 000 61 اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری  113755
 0 0 0 0 000 12 اداره کل ورزش و جوانان  128555
 681 40 0 681 40 681 40 000 123 جهادکشاورزی اداره کل  151055
 0 0 0 0 219 404 اداره کل راه و شهرسازی  153055

 47,681 0 47,681 47,681 600,219 جمع

 کرمانشداه 8

 0 0 0 0 745 132 اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری  113756
 0 0 0 0 497 11 اداره کل فرهن  و ارشداد اسدالمی  114056
 0 0 0 0 700 12 جهاد کشاورزی  اداره کل 151056
 0 0 0 0 927 4 اداره کل شیالت  151256
 0 0 0 0 674 69 اداره کل راه و شهرسازی  153056
 102 24 0 102 24 102 24 067 52 ای اداره کل راهداری و حدمل و نقل جاده 153956
 0 0 0 0 000 9 شدرکت آب و فاضدالب روسددایی  291850
 0 0 0 0 790 10 لرسدان -شرکت توسعه گردشگری  295260

 24,102 0 24,102 24,102 303,400 جمع



 

 قسمت اول( -525)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 میلیون ریال()مبالغ به       (3جدول شماره )

 رديف
 های اجرايي دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايي 

 دريافتي از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالي به سال بعد
 780 7 0 780 7 780 7 960 97 ای اداره کل آموزش فنی و حرفه 112657  

  
 910 2 0 910 2 910 2 596 36 صنایع دسدی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی  113757

  
 770 13 0 770 13 770 13 318 173 کل فرهن  و ارشداد اسدالمی  اداره 114057

 خوزسددان 9
 140 6 0 140 6 140 6 672 95 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی  115657
 800 55 0 800 55 800 55 751 668 اداره کل ورزش و جوانان  128557

  
 360 6 0 360 6 360 6 882 49 زیسدت اداره کل حفاظت محیو 140057

  
 700 53 0 700 53 700 53 480 739 سازمان جهادکشاورزی  151057

  
 630 4 0 630 4 630 4 278 40 اداره کل شیالت  151257

 151,090 0 151,090 151,090 1,901,937 جمع

  
 43000 0 43000 43000 000 50 ای حرفه اداره کل آموزش فنی و 112658

  
 0 0 0 0 470 27 دسدی و گردشگری صنایع  میراث فرهنگی اداره کل 113758

 0 0 0 0 352 121 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی  114058  

  
 8300 0 8300 8300 430 131 های عمومی کدابخانه نهاد 115858

  
 0 0 0 0 380 79 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان فارس 124000

  
 0 0 0 0 510 14 بهداشت و درمان-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی جهرم  124012

 0 0 0 0 560 15 بهداشت و درمان -دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی الرسدان 125904 فارس 10

  
 0 0 0 0 230 32 دانشگاه پیام نور  126000

  
 0 0 0 0 770 179 ورزش و جوانان  اداره کل 128558

  
 0 0 0 0 000 15 اداره کل بهزیسدی  131558

  
 5000 0 5000 5000 010 42 اداره کل تعاون کار و رفاه اجدماعی  154058

  
 0 0 0 0 000 340 2 ای فارسشرکت سهامی آب منطقه 210500

 56,300 0 56,300 56,300 3,048,712 جمع

 کرمان 11
 187 4 0 187 4 187 4 500 49 دسدی وگردشگری صنایع  داره کل میراث فرهنگیا 113759
 765 2 0 765 2 765 2 000 35 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی  114059
 971 42 0 971 42 971 42 943 543 اداره کل ورزش و جوانان  128559

 49,923 0 49,923 49,923 628,443 جمع

 اصفهان 12

 0 0 0 0 960 1 ای اداره کل آموزش فنی و حرفه 112661
 0 0 0 0 085 30 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی  114061
 0 0 0 0 357 28 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی کاشان 123701
 0 0 0 0 386 27 اداره کل آموزش و پرورش  127561
 0 0 0 0 188 16  اداره کل ورزش و جوانان 128561
 0 0 0 0 224 23 اداره کل جهادکشاورزی  151061
 0 0 0 0 228 1 اداره کل تعاون کار و رفاه اجدماعی  154061
 30825 0 30825 30825 365 233 ای اصفهانمنطقهشرکت سهامی آب 211000
 0 0 0 0 238 26 شرکت آب و فاضالب اسدان اصفهان 216700

 30,825 0 30,825 30,825 388,031 جمع



 

 قسمت اول( -526)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 میلیون ریال()مبالغ به       (3جدول شماره )

 رديف
 های اجرايي دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايي 

 دريافتي از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالي به سال بعد

  
 0 0 0 0 700 5 ای حرفه اداره کل آموزش فنی و 112662

  
 0 0 0 0 934 78 اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دسدی و گردشگری  113762

 329 20 0 329 20 329 20 080 82 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی  114062  

  
 0 000 9 000 9 000 9 500 23 درمانی اسدان هرمزگان  مات بهداشدیخدو  دانشگاه علوم پزشکی 125300

  
 0 0 0 0 393 59 اداره کل نوسازی توسعه و ت هیز مدارس  127662

 0 0 0 0 403 34 اداره کل ورزش و جوانان  128562 هرمزگان 13

  
 0 0 0 0 000 11 اداره کل منابع طبیعی  139062

  
 0 0 0 0 068 27 رزی جهادکشاواداره کل  151062

  
 0 0 0 0 095 15 اداره کل شیالت  151262

  
 500 4 0 500 4 500 4 781 31 اداره کل راه و شهرسازی  153062

  
 0 0 0 0 300 6 اداره کل صنعت  معدن و ت ارت  155062

  
 0 0 0 0 589 50 ای هرمزگانمنطقهشرکت سهامی آب 214000

 24,829 9,000 33,829 33,829 425,843 جمع

  
 000 30 0 000 30 000 30 418 97 دسدی و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع 113763

 000 10 0 000 10 000 10 000 45 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی  114063 سیسدان و بلوچسدان 14
 227 25 0 227 25 25227 670 678 اداره کل ورزش و جوانان  128563  

 65,227 0 65,227 65,227 821,088 عجم
 212 29 0 212 29 212 29 730 367 اداره کل ورزش و جوانان  128564 کردسدان 15

 29,212 0 29,212 29,212 367,730 جمع

  
 597 0 597 597 285 7 ای اداره کل آموزش فنی و حرفه 112666

  
 610 0 610 610 431 7  اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری 113766

 735 2 0 735 2 735 2 317 33 اداره کل نوسازی توسعه و ت هیز مدارس  127666  

  
 0 0 0 0 000 6 اداره کل ورزش و جوانان  128566

 131 0 131 131 598 1 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  133766 لرسدان 16

  
 185 4 0 185 4 185 4 977 50 جهادکشاورزی اداره کل  151166

  
 466 6 0 466 6 466 6 270 84 اداره کل شیالت  151266

  
 071 1 0 071 1 071 1 043 13 اداره کل راه و شهرسازی  153066

  
 562 12 0 562 12 562 12 037 153 ای لرسدانمنطقهشرکت سهامی آب 294920

 28,357 0 28,357 28,357 356,958 جمع
 569 15 0 569 15 569 15 983 195 کل راه و شهرسازی اداره  153068 زن ان 17

 15,569 0 15,569 15,569 195,983 جمع



 

 قسمت اول( -527)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 میلیون ریال()مبالغ به       (3جدول شماره )

 رديف
 های اجرايي دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايي 

 دريافتي از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالي به سال بعد

 کهگیلویه و بویراحمد 18

 0 0 0 0 181 65 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی و گردشگری  113770
 0 0 0 0 199 18 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی  114070
 624 30 0 642 30 642 30 796 33 درمانی   شکی و خدمات بهداشدیدانشگاه علوم پز 124010
 0 0 0 0 756 12 پرورش  اداره کل آموزش و 127570
 0 0 0 0 414 19 اداره کل ورزش و جوانان  128570
 0 0 0 0 909 33 اداره کل جهادکشاورزی  151070
 0 0 0 0 818 146 شرکت آب و فاضالب  219270
 0 0 0 0 653 55 ای کهگیلویه و بویراحمد منطقهشرکت سهامی آب 294950

 30,624 0 30,642 30,642 385,726 جمع

 سمنان 19

 0 0 0 0 960 12 ای اداره کل آموزش فنی و حرفه 112671
 947 1 0 947 1 947 1 500 21 اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری  113771
 905 1 0 905 1 905 1 140 32 کل نوسازی  توسعه و ت هیز مدارس  اداره 127671
 138 7 0 138 7 138 7 740 71 اداره کل ورزش و جوانان  128581

 10,990 0 10,990 10,990 138,340 جمع

  
 0 0 0 0 553 79 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی  117073

 256 54 0 256 54 256 54 466 152 درمانی اسدان بوشهر ی و خدمات بهداشد دانشگاه علوم پزشکی 124004  

  
 0 0 0 0 528 114 اداره کل نوسازی و ت هیز مدارس  127673

  
 0 0 0 0 661 120 اداره کل ورزش و جوانان  128573

 0 0 0 0 000 1 جهادکشاورزی اداره کل  151073 بوشهر 20

  
 0 0 0 0 997 67 اداره کل شیالت  151273

  
 0 0 0 0 248 80 اداره کل راه و شهرسازی  153073

  
 0 0 0 0 530 341 ای بوشهرمنطقهآبسهامی شرکت  295010

  
 0 0 0 0 000 25 شهرداری اهرم 400573

 54,256 0 54,256 54,256 982,983 جمع

 تهران 21
 300 9 0 300 9 300 9 300 9 اداره کل ورزش و جوانان  128574
 386 36 0 386 36 386 36 808 065 1 کت آب و فاضالب اسدان تهرانشر 216600

 45,686 0 45,686 45,686 1,075,108 جمع
 0 0 0 0 000 12 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی اسدان قم 123706  

  
 0 0 0 0 040 4 اداره کل ورزش و جوانان  128576

 063 11 0 063 11 063 11 000 90 ی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیع 139076 قم 22

  
 0 0 0 0 228 3 اداره کل راه و شهرسازی  153076

  
 0 0 0 0 000 30 های صنعدی شرکت شهرک 293260

 11,063 0 11,063 11,063 139,268 جمع



 

 قسمت اول( -528)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 میلیون ریال()مبالغ به       (3جدول شماره )

 رديف
 های اجرايي دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايي 

 دريافتي از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالي به سال بعد

  
 000 2 0 000 2 000 2 000 2 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی و گردشگری  113777

  
 301 0 301 301 350 2 جوانان  اداره کل ورزش و 128577

  
 800 0 800 800 000 28 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  139077

 700 2 0 700 2 700 2 650 88 اداره کل جهادکشاورزی  151077 قزوین 23
 400 6 0 400 6 400 6 386 220 شرکت آب و فاضالب  216510  

  
 500 0 500 500 500 18 ای قزوینمنطقههامی آبشرکت س 294960

 12,701 0 12,701 12,701 359,886 جمع

  
 0 0 0 0 409 60 دسدی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی صنایع 113778

  
 740 13 0 740 13 740 13 540 30 اداره کل فرهن  و ارشاد اسالمی  114078

  
 0 0 0 0 000 23  هیز مدارس اداره کل نوسازی توسعه و ت 127678

 0 0 0 0 092 15 اداره کل ورزش و جوانان  128578 گلسدان 24

  
 0 0 0 0 350 1 زیست اداره کل حفاظت محیو 140078

 470 6 0 470 6 470 6 804 118 جهادکشاورزی اداره کل  151078  

  
 0 0 0 0 200 5 اداره کل شیالت  151278

 20,210 0 20,210 20,210 254,395 جمع

  
 192 17 0 192 17 192 17 900 45 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی و گردشگری  113779

  
 0 0 0 0 500 28 اداره کل ورزش و جوانان  128579

 0 0 0 0 000 15 اداره کل حفاظت محیطزیست  140079 شمالیخراسدان 25

  
 0 0 0 0 021 285 شرکت آب و فاضالب  294880

  
 0 0 0 0 000 42 شمالیای خراسانمنطقهشرکت سهامی آب 294930

 17,192 0 17,192 17,192 416,421 جمع
 0 0 0 0 600 21 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی وگردشگری  113780  

  
 0 0 0 0 250 38 درمان بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  درمانی بیرجند  124101

  
 0 0 0 0 000 4 اداره کل آموزش و پرورش  127580

 0 0 0 0 000 54 اداره کل ورزش و جوانان  128580 جنوبیخراسان 26

  
 100 2 0 100 2 100 2 600 3 اداره کل بهزیسدی  131580

  
 070 13 0 070 13 070 13 450 127 جهادکشاورزی اداره کل  151080

  
 000 5 0 000 5 000 5 000 5 شهرسازی  اداره کل راه و 153080

 20,170 0 20,170 20,170 253,900 جمع

 البرز 27

 0 0 0 0 674 15 های عمومی کدابخانه نهاد 115881
 0 0 0 0 504 81 اداره کل ورزش و جوانان  128581
 12037 0 12037 12037 340 54 اداره کل صنعت  معدن و ت ارت  155081
 0 0 0 0 000 200 کت آب و فاضالب شر 219480

 12,037 0 12,037 12,037 351,518 جمع
 855.314 9,000 864,314 864,314 40,685,000 جمع کل



 

 قسمت اول( -529)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

بندد و   نیموضوع ا یهاجهت مشارکت در طرح یمدقاض   به علت نبودذکر است شایان

رضدوی  همددان    خراسدان های ریزی و توسعه اسدانعدم انعقاد قرارداد واگذاری  شورای برنامه

های اجرایی ایالم  چهارمحال و بخدیاری  یزد و اردبیل اعدبارات موضوع این بند را بین دسدگاه

 اند. اسدان توزیع ننموده

نفعدان  ها  اسناد خزانه موضوع این بند بده ذی به اسد ناء اسدان هرمزگان در سایر اسدان

نفع واگذار کور در اجرای قرارداد منعقده به ذیپرداخت نشده است. در اسدان هرمزگان اسناد مذ

 شده که عملکرد آن در بندهای مربو  درج شده است.

( 24بند )ج( مداده )  یدر اجرا ریزی و توسعه اسدان گیالنالزم ذکر است  شورای برنامه

بابت احکام صدادره    (2دولت ) یمال مقرراتاز  یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ

مبلغ دویست و هفداد و هفت میلیارد و اسدان(  ییاجرا یهادسدگاه تی)محکوم ییمراجع قضا از

یافدده از محدل   از اعدبدارات تخصدی    الیر (277.172.000.000) ونیلیم یکصد و هفداد و دو

را قبل از توزیع کسر نموده که از طریدق سدازمان برنامده و     550000-41اعدبار ردیف مدفرقه 

 نفعان پرداخت شده است.ذی بودجه کشور به

از م دوز   هدا دهیداری  و هدا شدهرداری  و تعاونی خصوصی  هایبخ شایان ذکر است  

 موضوع)خارجی  مالی تأمین چون هاییروش طریق از مالی تأمینقسمت اخیر این بند مبنی بر 

 صدندوق  زیار و ریدالی  تسهیالت و سرمایه بازار بانکی  منابع  (قانون این( 3)تبصره  (الف) بند

ايی    سمت اخنر حکم اند  لدذا  اسدفاده ننموده( موضوعه مقررات و قوانین رعایت با)ملی  توسعه

 بند فا د عملکرد است.

 



 

 قسمت اول( -530)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 2بند )

( 19( تبصددددره )12(  )11(  )10(  )9(  )8(  )6(  )5(  )4(  )3اجددددرای بندددددهای ) 

یدن تبصدره تنفیدذ    کدل کشدور بدا رعایدت و اسددفاده از ظرفیدت ا       1397قانون بودجده سدال   

 می شود.

 ( تنفیذی 3بند )

خددارجی   مددالی تددأمین بددرای حدداکمیدی تضددامین ارائدده بدده نسددبت تواندددمددی دولددت

( قددانون 83)بده اسددد نای امددوال موضدوع اصددل هشدداد و سددوم )    امددوال تدرهین  موافقدت بددا 

 نماید. اقدام محصول خرید تضمین ارائه همچنین و طرح اجرای محل اساسی( و

 ( 2د )تفريغ بن

 تنفیذی ( 3) تفريغ بند

فا ید   بنید ايی    اسدفاده نشده  لدذا  بنداز م وز این  1398ها  در سال بررسی براساس

 است.عملکرد 



 

 قسمت اول( -531)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی( 4)بند 

 از (50%) درصد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پن اه م ازند اجرائی دسدگاههای

 صرف ریال (20.000.000.000.000د )تا سقف بیست هزار میلیار را خود اخدصاصی درآمدهای

 نمایند. تبصره این هایطرح شدهاداره وجوه یا و سود یارانه محصول  خرید

 تنفیذی( 4)تفريغ بند 

فا ید   بنید ايی    اسدفاده نشده  لذا بنداز م وز این  1398ها  در سال بررسیبر اساس 

 است.عملکرد 



 

 قسمت اول( -532)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی( 5)بند 

 آتددی هددایسددال در 1397 سددال در منعقدشددده قراردادهددای بددرای دولددت تعهدددات

 است. االجراءالزم نیز

 تنفیذی( 5)بند تفريغ 

  بدرای سدنوات بعدد نیدز     1398در سدال   هشدد قراردادهدای منعقد برای تعهدات دولت 

 االجرا تلقی گردیده است.الزم



 

 قسمت اول( -533)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی( 6)بند 

هدای  ارکتمشد  قدرارداد  خصوصی و تعاونی در بخ  گذاریسرمایه از ناشی درآمدهای

 قدانون  (132) مداده ( ث) بندد ( 2) و( 1) جزءهدای  مالیداتی  هدای مشدوق  موضوع این تبصره از

 مدالی  نظدام  ارتقدای  و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون( 31) ماده موضوع مسدقیم هایمالیات

 باشد.برخوردار می 550000از محل ردیف شماره  آن بعدی اصالحات و کشور

 

 نفیذیت( 6)بند تفريغ 

 .اي  بند فا د عملکرد است   1398به علت عملیاتی نشدن قراردادها در سال 



 

 قسمت اول( -534)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی( 8)بند 

 نظدر  بدا  کشور  کل داریخزانه به واریز از پا تبصره این احکام اجرای از ناشی درآمد

 ایسدرمایه  هدای دارایدی  تملدک  هدای طرح سایر تکمیل برنامه و بودجه کشور و برای سازمان

ی ید اجرا دسددگاه  بده همدان   ( ایدن قدانون  5جدول شدماره )  210300از محل ردیف  متمانیمه

 یابد.می اخدصاص

 

 تنفیذی( 8)بند تفريغ 

از محل اجرای این تبصدره درآمددی وصدول و بده      1398ها  در سال بررسی بر اساس

 .است عملکردفا د  بنداي     لذاکل کشور واریز نشده داریخزانهحساب 

 



 

 قسمت اول( -535)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ذیتنفی( 9)بند 

بدا رعایدت    تبصره را این موضوع های)پروژه( طرح ربو م ازندذی اجراییهای دسدگاه

مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبو بدون أخذ مصوبه هیدأت وزیدران )موضدوع    

 کشور( به فروش برسانند. عمومی محاسبات ( قانون115) ماده

 

 تنفیذی( 9)بند تفريغ 

هدای  اسد ناء اداره کل دامپزشکی اسدان آذربای ان غربی  سایر دسدگاهبه  ها یبررس براساس

بده   غربدی اداره کل دامپزشکی اسدان آذربای انعملکرد اند.  اسدفاده ننموده ءاجرایی از م وز این جز

 :است ریشرح جدول ز

 )مبالغ به میلیون ریال(
 شماره 

 بندی طبقه
 نوع طرح عنوان طرح عنوان دستگاه اجرايي

 غ مبل

 کارشناسي

 مبلغ 

 رفتهفروش

مبلغ واريزی به 

 حساب خزانه

135555 
کل دامپزشکی اسددان  اداره

 غربیآذربای ان
اندازی قرنطینده  ت هیز و راه

 بین اسدانی کهریز بوکان
 - 8.500 8.500 تمامنیمه

 

 بدرداری از قرنطینده  منظور نوسازی و بهرهبه غربیکل دامپزشکی اسدان آذربای اناداره

 نیبد  نهیقرنط اندازیو راه زیت ه»نسبت به فروش طرح  26/12/1398کهریز بوکان  در تاری  

اقددام   الید ر (8.500.000.000هشت میلیارد و پانصدد میلیدون )  مبلغ  به« بوکان زیکهر یاسدان

 است . نموده

 هدای  یتدار  دردو قسو  یط ستباییمبلغ مذکور مواگذاری   قرارداد (2ماده )براساس 

 . شود زیوصول و به حساب خزانه وار 31/3/1399و  31/1/1399



 

 قسمت اول( -536)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی( 10)بند 

در چهارچوب این  آنها وظایف که برداریهای در حال بهره)پروژه( طرح انسانی نیروی

 مدیریت ( قانون21ماده ) کارهایوفق سازو شودتبصره به بخ  خصوصی و تعاونی واگذار می

 قانون به موادی الحاق ( قانون45) ماده همچنین و ربوطهم هاینامهآیین و کشوری خدمات

 .بود خواهد 15/8/1384( مصوب 1دولت) مالی مقررات از بخشی تنظیم

 

 تنفیذی( 10)بند تفريغ 

فا ید   ايی  بنید     لدذا  بدرداری های در حال بهره)پروژه( طرحبه عدم واگذاری با توجه 

 .استعملکرد 



 

 قسمت اول( -537)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی( 11)بند 

 چهدارچوب  در تضدامین  طرح)پدروژه(   ارجداع  فرآیندد  از اعدم  یید اجرا فرآیندد  هرگونه

 تنظدیم  قانون به مواد برخی الحاق قانون( 27) ماده موضوع دسدورالعمل مصوب شورای اقدصاد

 .پذیردمی صورت( 2)دولت مالی مقررات از بخشی

بده  ی این تبصره حداک ر ظرف مددت دومداه از تداری  تصدویب ایدن قدانون        ینامه اجراآیین

 رسد.پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می

 تنفیذی( 11)بند تفريغ 

سازمان برنامه و بودجه کشور  شنهادیبنا به پ 13/3/1397در جلسه مورخ  رانیوز أتیه

نمدوده کده    بیبند تصدو  نیتبصره را با لحاظ موضوعات مصرح در حکم ا نیا ییاجرا نامهنییآ

 است.    جهت اجرا ابالغ شده 22/3/1397هد مورخ 55341ت/33989 شماره یط

دسددورالعمل مصدوب    چهارچوبها  فرآیندهای اجرایی این تبصره  در بر اساس بررسی

 مقدررات  از بخشدی  تنظدیم  قانون به مواد برخی الحاق قانون( 27) ماده موضوع شورای اقدصاد

 م رعایت آن مشاهده نشده است. پذیرفده و موردی حاکی از عد صورت( 2) دولت مالی



 

 قسمت اول( -538)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی( 12)بند 

( قانون برنامه ششدم توسدعه از شدمول حکدم     28( و )25(  )7مدارس دولدی بر اساس مواد )

 باشند.این تبصره مسد نی می

 

 تنفیذی( 12)بند تفريغ 

 اند.مدارس دولدی از شمول حکم این تبصره مسد نی شده  هایبررسدر محدوده 

 



 

 قسمت اول( -539)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3بند )

های سالمت  آموزش و تحقیقات برداری از حوزهتواند در احداث  توسعه و بهرهلت میدو

های کلدی اصدل چهدل و    قانون اجرای سیاست *(3( بند )ج( ماده )2و فرهن  موضوع تبصره )

 هدای گدروه سده    هدا و فعالیدت  های بنگاه( قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح44چهارم )

بدا اسددفاده از روش    (44هدای کلدی اصدل چهدل و چهدارم )     ی سیاستقانون اجرا **(2ماده )

هدای کلدی   خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاسدت مشارکت عمومی د  

 ( اسدفاده کند.44اصل چهل و چهارم )

                                                                        
 ( قانون اساسي: 44های کلي اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست

 بند )ج(:  (3ماده ) *
ـ 2تبصره ) های سالمت  آموزش و تحقیقات و فرهن  مشمول این قدانون نیسدت و هرگونده توسدعه توسدو      های حوزهفعالیت ( 

ای خواهد بود که ظرف مددت  ها مطابق الیحههای دولدی و غیردولدی و همچنین هرگونه واگذاری به بخ  غیردولدی در این حوزهبخ 
 رسد.این قانون به تصویب م لا شورای اسالمی میسال از ابالغ یک

 های مشمول این گروه عبارتند از: ها  مؤسسات و شرکتفعالیت (:2( ماده )3** گروه )
 های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد)فرکانا( ( شبکه1
 های اصلی ت زیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پسدی ( شبکه2
 و امنیدی به تشخی  فرماندهی کل نیروهای مسلح    اندظامیمحرمانه یا ضروری نظامی( تولیدات 3
 خام و گاز  های اسدخراج و تولید نفت( شرکت ملی نفت ایران و شرکت4
 ( معادن نفت و گاز 5
ات  بانک کشداورزی   توسعه صادرایران  بانک ملی ایران  بانک سپه  بانک صنعت و معدن  بانک( بانک مرکزی جمهوری اسالمی6

 بانک مسکن و بانک توسعه تعاون  
 ( بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران  7
 های اصلی اندقال برق  ( شبکه8
 ایران    ( سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشدیرانی جمهوری اسالمی9
 های بزر  آبرسانی  ( سدها و شبکه10
 ( رادیو و تلویزیون11
 جمهوری اسالمی ایران ( شرکت ملی پست12

 (3تفريغ بند )

هدای اجرایدی منددرج در جددول زیدر  سدایر       بده اسدد ناء دسددگاه    هدا  براساس بررسی

کنندده از  هدای اسددفاده  دسدگاه عملکرداند. های اجرایی از م وز این بند اسدفاده ننمودهدسدگاه

 به شرح جدول زیر است:  این بند م وز

 )مبالغ به میلیون ریال(

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان طرح  شماره طرح  عنوان دستگاه اجرايي

 نوع 

 بخش 
 نوع قرارداد 

 مبلغ  مبلغ قرارداد

 شدهپرداخت

 دولت  سهم 

 سهم 

 دولت
 جمع مشارکت

125300 
و خدددمات  پزشددکیدانشددگاه علددوم  

 هرمزگان اسدان درمانی  بهداشدی
 1602001ح503

مین ت هیدددزات درمدددانی تدددأ
 بیمارسدان شهید محمدی

 سالمت
مشدددارکت بدددا بخددد    

 R O LT خصوصی
9.000 48.670 57.670 9.000 

114062 
اداره کددل فرهندد  و ارشدداد اسددالمی 

 ن هرمزگاناسدا
 1703022ح104

احدددداث و توسدددعه مراکدددز 
 فرهنگی هنری

 فرهن 
مشارکت با نهداد عمدومی   

 BO O غیردولدی
74.580 175.420 250.000 0 

 

منظدور ت هیدز   بده  هرمزگدان اسدان درمانی   و خدمات بهداشدیدانشگاه علوم پزشکی 

ای بیمارسدان ی هسدهبرداری و اجاره بخ  پزشکای گاما کمرای و بهرهدسدگاه پزشکی هسده

اقددام نمدوده     شهید محمدی بندرعباس  نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با بخد  خصوصدی  

( سال با اجاره ماهیانده  12به مدت ) مزبور برداری از دسدگاهاست. براساس قرارداد مذکور  بهره

قابدل افدزای      بهداء رم ساالنه اجداره ( ریال که با توجه به نرخ تو80.000.000هشداد میلیون )

مدوردنظر   شدده  مالکیدت ت هیدزات    بخ  خصوصی بوده و پا از مدت یاد عهده  برباشدمی

مندقدل   هرمزگدان اسددان  درمدانی    و خدمات بهداشددی طور کامل به دانشگاه علوم پزشکی به

صورت کمک بالعوض نسبت به پرداخت سهم خود به  1398مذکور در سال گردد. دانشگاه می



 

 قسمت اول( -540)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 است. اقدام نموده

 توسعه و احداث»اسالمی اسدان هرمزگان جهت اجرای طرح  ارشاد و فرهن  کل اداره

  نسددبت بدده انعقدداد قددراداد مشددارکت بددا 1398در اسددفندماه سددال « هنددری فرهنگددی مراکددز

لیکن در سال مذکور وجهی   های پارسیان  سیریک  بشاگرد و بندر خمیر اقدام نمودهشهرداری

 خت ننموده است.از محل طرح موصوف پردا

 ایدن جدزء    حکماجرای موضوع مفاد  درهای اجرایی مذکور  الزم به ذکر است  دسدگاه

 اند.رعایت نمودهرا ( 44و چهارم ) های کلی اصل چهلقانون سیاست



 

 قسمت اول( -541)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4) بند

از اعدبدارات تملدک   ( 10%) درصدد  و توسدعه اسددان تدا سدقف ده     یزید ربرنامه یشورا

 یهدا طدرح  یاخدصاص دهد و برا یاسدان دیجد یهاطرح یان را برااسد یاهیسرما یهاییدارا

م داز   یخصوصد دد   یسازوکار مشدارکت عمدوم   قیصرفای از طر شدهنییاز سقف تع  یب دیجد

و  یاهیسدرما  یهدا ییاز محل اعدبارات تملک دارا یمشارکد یهامحصول طرح دی. خرباشدیم

 ریپدذ و توسعه اسدان امکدان  یزیربرنامه یمصوب شورا یاسدان یهاطرح یاسدان برا یانهیهز

 .باشدیم

 (4)بند تفريغ 

هدای  هدا بده اسدد نای اسددان    ریدزی و توسدعه اسددان   ها  شورای برنامده مطابق بررسی

هدای  اخدصاص بخشدی از اعدبدارات تملدک دارایدی    کرمانشاه  کرمان  اصفهان و قم نسبت به 

 است:زیر به شرح جدول  آنعملکرد اند که های جدید اقدام نمودهای اسدان برای طرحسرمایه

 )مبالغ به میلیون ریال(        

 نام استان رديف

 اعتبار تملک   اتروکس ای استانهای سرمايهاعتبارات تملک دارايي
 هایدارايي

 ایسرمايه 
 استاني مشمول  

 ( درصد10%ده )
 های تملک دارايي اعتبارات 

 ای استاني مشمول سرمايه

 يافتهاختصاص راعتبا
  هایطرحبه  

 جديد استاني 
 اعتبارات 

 استاني
 اعتبارات

 رديف متفرقه 

 اعتبارات موضوع قانون استفاده 
 اعتبارات  -متوازن از امکانات کشور
 550014استاني موضوع رديف 

 جمع 
 ( قانون استفاده 3%سه درصد )

 متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء 
 يافتهتوسعهسطح مناطق کمتر 

 ( موضوع 10%ده درصد )
 ( 19( تبصره )1بند )

 قانون بودجه کل کشور 
 جمع

 182 72 907 330 074 309 3 246,264 434 189 830 56 3,555,338 000 661 1 387 42 951 851 1 مرکزی 1

 111 341 950 652 496 529 6 391,419 092 301 327 90 6,920,915 000 910 3 325 65 590 945 2 گیالن 2

 697 651 933 759 329 599 7 462,371 670 355 701 106 8,061,700 000 505 4 656 128 044 428 3 مازندران 3

 007 201 076 701 764 010 7 491,425 019 378 406 113 7,502,189 000 722 3 730 100 459 679 3 شرقیآذربای ان 4

 354 525 960 965 603 659 9 780,284 219 600 066 180 10,439,887 700 437 4 237 91 950 910 5 غربیآذربای ان 5

 0 658 615 577 156 6 394,420 400 303 020 91 6,550,997 000 517 3 152 65 845 968 2 کرمانشاه 6

 513 178 1 536 221 2 356 215 22 2,472,519 938 901 1 581 570 24,687,875 500 668 5 115 144 260 875 18 خوزسدان 7

 044 445 980 266 1 795 669 12 921,326 712 708 614 212 13,591,121 000 504 6 776 270 345 816 6 فارس 8

 0 546 198 1 458 985 11 816,976 443 628 533 188 12,802,434 000 518 6 304 73 130 211 6 کرمان  9

 256 274 126 066 1 262 661 10 874,028 329 672 699 201 11,535,290 000 812 4 375 191 915 531 6 رضویاسانخر 10

 0 787 687 870 877 6 504,440 031 388 409 116 7,382,310 000 502 3 043 171 267 709 3 اصفهان  11

 189 260 053 790 533 900 7 553,596 843 425 753 127 8,454,129 700 195 4 875 46 554 211 4 هرمزگان 12

 326 281 447 567 1 466 674 15 1,067,415 088 821 326 246 16,741,881 000 531 8 531 60 350 150 8 سیسدان و بلوچسدان 13

 963 195 925 710 248 109 7 478,048 730 367 319 110 7,587,296 000 910 3 896 63 400 613 3 کردسدان 14

 095 27 958 388 580 889 3 264,495 458 203 037 61 4,154,075 500 119 2 770 85 805 948 1 همدان 15



 

 قسمت اول( -542)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(        

 نام استان رديف

 اعتبار تملک   اتروکس ای استانهای سرمايهاعتبارات تملک دارايي
 هایدارايي

 ایسرمايه 
 استاني مشمول  

 ( درصد10%ده )
 های تملک دارايي اعتبارات 

 ای استاني مشمول سرمايه

 يافتهاختصاص راعتبا
  هایطرحبه  

 جديد استاني 
 اعتبارات 

 استاني
 اعتبارات

 رديف متفرقه 

 اعتبارات موضوع قانون استفاده 
 اعتبارات  -متوازن از امکانات کشور
 550014استاني موضوع رديف 

 جمع 
 ( قانون استفاده 3%سه درصد )

 متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء 
 يافتهتوسعهسطح مناطق کمتر 

 ( موضوع 10%ده درصد )
 ( 19( تبصره )1بند )

 قانون بودجه کل کشور 
 جمع

 041 306 653 754 533 546 7 464,045 958 356 087 107 8,010,578 000 441 4 339 60 239 509 3 لرسدان 16

 200 83 550 404 500 045 4 347,488 299 267 190 80 4,392,988 000 720 1 037 44 951 628 2 ایالم 17

 484 235 865 313 651 138 3 254,778 983 195 795 58 3,393,429 600 433 1 859 52 970 906 1 زن ان 18

 500 38 749 307 489 077 3 221,312 240 170 072 51 3,298,801 400 596 1 907 34 494 667 1 چهارمحال و بخدیاری 19

 237 334 121 579 214 791 5 501,444 726 385 718 115 6,292,658 400 435 2 891 40 367 816 3 کهگیلویه و بویراحمد 20

 098 92 126 242 259 421 2 179,842 340 138 502 41 2,601,101 700 217 1 899 37 502 345 1 سمنان 21

 500 103 454 326 544 264 3 246,499 614 189 884 56 3,511,043 900 614 1 333 62 810 833 1 یزد 22

 091 468 765 775 655 757 7 887,878 983 682 895 204 8,645,533 700 815 1 360 52 473 777 6 بوشهر 23

 170 223 532 772 325 725 7 747,638 106 575 532 172 8,472,963 900 721 2 583 587 2 480 163 3 تهران 24

 600 7 923 371 226 719 3 266,608 083 205 525 61 3,985,834 000 935 1 843 58 991 991 1 اردبیل 25

 0 363 215 629 153 2 181,048 268 139 780 41 2,334,677 000 942 867 49 810 342 1 قم  26

 931 48 601 279 006 796 2 207,851 886 159 966 47 3,003,857 000 405 1 304 73 553 525 1 قزوین 27

 119 93 223 522 233 222 5 330,713 395 254 318 76 5,552,946 000 009 3 843 58 103 485 2 گلسدان 28

 693 218 686 424 864 246 4 281,348 421 216 926 64 4,528,212 000 364 2 376 46 836 117 2 شمالیخراسان 29

 700 117 493 461 928 614 4 330,070 900 253 170 76 4,944,998 000 406 2 603 52 395 486 2 جنوبیخراسان 30

 628 188 220 325 203 252 3 196,973 518 151 455 45 3,449,176 000 934 1 704 110 472 404 1 البرز 31

 7,012,729 21,002,167 210,021,671 16,364,560 12,588,123 3,776,437 226,386,231 100,505,000 5,024,920 120,856,311 جمع

 

هدای  بار تملدک دارایدی  ( موضوع حکم این بند جهت اخدصاص اعد10%سقف ده درصد )

 های جدید  رعایت شده است.  ای اسدانی به طرحسرمایه

ها از سازوکار مشارکت عمومی د خصوصدی  سایر اسدان شمالی خراسان به اسد نای اسدان

 اند.های جدید اسدفاده ننمودهبرای طرح

هصدد  چهدل و پدنج میلیدارد و ن    مبلدغ  شمالیخراسانریزی و توسعه اسدان شورای برنامه

 رید ز نیمأتد »با عنوان  1706002ع302شماره  طرح از محل الیر (45.900.000.000میلیون )

 راثید اداره کدل م  ن یو زائدر  یگردشگر یهاکمپ  یراه نیخدمات ب یهام دمع یهاساخت

عمدومی د خصوصدی     سازوکار مشارکت  قیاز طر «اسدان یو گردشگر یدسدعیصنا  یفرهنگ

 و محدل منعقدد نشدده    نیاز ا یعدم اندخاب بانک عامل  قرارداد به علت اخدصاص داده  لیکن

 .است دهینگرد یداریخر یمحصول



 

 قسمت اول( -543)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (5بند )

 و قدوانین  در مندرج گذاریتعرفه شمول از مشارکت قراردادهای در طرح محصول بهای

 دولدت  طدرح   محصدول  بهدای  بدرای  تکلیفدی  قیمدت  تعیین درصورت. است مسد نی مقررات

 قیمدت  و قدرارداد  بده  منضدم  مدالی  الگدوی  مبنای بر شدهمحاسبه حصولم قیمت الدفاوتمابه

 الدذکر فوق مالی الگوی. کندمی پرداخت بودجه قانون در شدهبینیپی  منابع محل از را تکلیفی

 بده  مدواد  برخی الحاق قانون( 27) ماده دسدورالعمل در شدهتعریف هایکارگروه تصویب به باید

 .برسد( 2) دولت مالی تمقررا از بخشی تنظیم قانون

 و شدود مدی  تهیده  کشدور  بودجده  و برنامده  سدازمان  توسو تبصره این ییاجرا نامهآیین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه

 (5تفريغ بند )

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجده کشدور    9/4/1398هیأت وزیران در جلسه مورخ 

هدد مدورخ   56683ت/44864کده طدی شدماره     نامه اجرایی این تبصره را تصدویب نمدوده  آیین

 جهت اجرا ابالغ شده است.  17/4/1398

گذاری ها  بهای محصول طرح در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفهبراساس بررسی

 مندرج در قوانین و مقررات مسد نی گردیده است. 

 



 

 قسمت اول( -544)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (6) بند

 مداه سده  مددت  ظدرف  بایدد  دولت ها دسدگاه بین هماهنگی و عملی امکان ای اد برای

 هدای کمیسدیون  بده  را عمراندی  هایحطر واگذاری و مشارکت توسعه  بلندمدت عملیاتی برنامه

 بر مشدمل که طوریبه کند  ارائه اسالمی شورای م لا محاسبات و بودجه و برنامه و عمران

 هدای ولیتئمسد  تعیین و کارها گردش ها آموزش اجرای و تدوین در هادسدگاه ساالنه اقدامات

 صدرفای  مددیریت  جدای به مشارکت روش نهایی تکمیل و اسدقرار منظوربه برداریبهره و احداث

 .باشد دولدی

 (6) بندتفريغ 

 ( 19نامده اجرایدی تبصدره )   آیدین  *(5اجدرای مداده )   سازمان برنامه و بودجه کشدور در 

 6/5/1398بخشنامه مورخ طی  کل کشور و حکم این بند  1398ماده واحده قانون بودجه سال 

 ارائده برنامده عملیداتی بلندمددت توسدعه  مشدارکت       ( دسددگاه اجرایدی خواسددار    13از سیزده )

اسدت. مطدابق بخشدنامه مدذکور      شدده  هدای عمراندی  عمومی د خصوصدی و واگدذاری طدرح    

شدده را بده   ادیبلندمدت  یاتیبرنامه عملاند ظرف مدت دوهفده های اجرایی موظف بودهدسدگاه

که به اسد ناء وزرات تعاون کار و رفاه اجدماعی کده   ندیارسال نما بودجه کشوربرنامه و  سازمان

های اجرایی به شرح جددول زیدر برنامده    برنامه خود را در موعد مقرر ارائه نموده  سایر دسدگاه

 است.   مربوطمبن  عد  رعايت مفاد حکم  که اندعملیاتی را مطابق بخشنامه مذکور ارائه ننموده

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه

 نحوه اقدام
عدم ارائه 

 گزارش
عدم رعايت مهلت 
 مقرر مفاد بخشنامه

 *  وزارت کشور 105000 1
  * سازمان میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری 113700 2
 *  وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000 3
  * وزارت آموزش و پرورش 127500 4
 *  ورزش و جوانانوزارت  128500 5
 *  وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 129000 6
  * وزارت نفت 143000 7

                                                                        
 : کل کشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 19تبصره ) نامه اجراييآيین* 

های عمرانی به بخ  خصوصی و تعاونی و واگذاری طرحعمومی د خصوصی  برنامه عملیاتی بلند مدت توسعه مشارکت (: 5) ماده

های عمران و برنامده و بودجده و محاسدبات م لدا شدورای      کمیسیون توسو سازمان در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و به
نامده بده سدازمان    های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی بلندمدت یادشده را ظرف دوهفده پا از ابالغ این آیدین اسالمی ارایه شود. دسدگاه

   ارسال نمایند.



 

 قسمت اول( -545)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه

 نحوه اقدام
عدم ارائه 

 گزارش
عدم رعايت مهلت 
 مقرر مفاد بخشنامه

  * وزارت نیرو 143500 8
  * وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 149000 9
  * یکشاورز وزارت جهاد 151000 10
  * وزارت راه و شهرسازی 153000 11
  * رتوزارت صنعت  معدن و ت ا 155000 12

 

مدت توسدعه مشدارکت   بلند یاتیبرنامه عمل برنامه و بودجه کشور سازمانشایان ذکراست  

در مهلدت زمدانی    را یو تعداون  یبه بخ  خصوص یعمران هایطرح یو واگذار یخصوصد   یعموم

های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات م لا شورای اسالمی ارائه ننموده کده  مقرر به کمیسیون

 د  رعايت مفاد حکم اي  بند است.  مبن  ع

 

 



 

 قسمت اول( -546)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (7بند )

 شدده اسددانی ملدی  و اسددانی  ملدی   هدای (پروژه)طدرح  کلیه اطالعات است مکلف دولت

 توسدعه  هدای طدرح  گدزارش  در منددرج  هدای (پروژه)طرح زمانی تقدم با را تبصره این موضوع

 ونیدک الکدر سدامانه  در 1398 سدال  در تعداونی  و خصوصدی  بخد   با عمومی بخ  مشارکت

 مدورد  زیرطدرح  یا طرح هر اطالعات. کند مندشر زیرساخدی گذاریسرمایه و عمرانی هایطرح

 بایدد  واگدذاری  یدا  مشدارکت  بدرای  (تعداونی  یا خصوصی بخ  اشخاص)مدقاضیان  درخواست

 شود.  مندشر دوماه مدت ظرف حداک ر

 (7تفريغ بند )

ضدوع حکدم ایدن بنددد    در راسددای اجرایددی شددن مو   سدازمان برنامده و بودجده کشدور    

 هدای طرح کیبازار الکدرون»سامانه  قطری از هاطرح یاندشار عموم یالزم را برا هایرساختیز

بده   6/5/1398و طدی بخشدنامه مدورخ    فدراهم نمدوده    «یرسداخد یزگدذاری  عمرانی و سرمایه

بده سدازمان مددیریت و     14/7/1398های اجرایی مسدقر در مرکدز و بخشدنامه مدورخ    دسدگاه

های اسدانی به منظدور ثبدت اطالعدات در سدامانه     ها جهت ابالغ به دسدگاهریزی اسدانهبرنام

 مذکور  ابالغ نموده است.

سدایر   زیدر  منددرج در جددول   هدای اجرایدی   دسددگاه ها  بده اسدد نای   بررسی براساس

اقددام   تبصدره  نید موضدوع ا نسبت به بارگذاری و ثبت اطالعات  مشمول  های اجراییدسدگاه

 اند:نموده

 استاندستگاه اجرايي/ 
  شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه

 وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی 114000 

 
 سازمان میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری 113700

 
 وزارت آموزش و پرورش 127500

 مسدقر در مرکز های اجراییدسدگاه

 سازمان نوسازی توسعه و ت هیز مدارس 127600

 رکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشیش 291260

 وزارت تعاون  کار و رفاه اجدماعی 154000

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 149000

 شرکت ملی صنایع پدروشیمی 232000

 سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی 231500

 
 وزارت جهاد کشاورزی 151000

 
 سازمان شیالت ایران 151200

 
 ها مراتع و آبخیزداری کشورزمان جنگلسا 139000



 

 قسمت اول( -547)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 استاندستگاه اجرايي/ 
  شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه

 مسدقر در مرکز های اجراییدسدگاه

 سیسات دولدیأها و تسازمان م ری ساخدمان 285000

 شرکت عمران شهرهای جدید 285100

 )ره( خمینیشرکت فرودگاهی امام 295460

 توانیر -شرکت مدیریت تولید اندقال و توزیع نیروی برق  221000

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 219800

 تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مادر 229300

 
 آهن جمهوری اسالمیشرکت راه 280500

 بوشهر
 گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی صنایع دسدی و 113773

 مدارس  ت هیز اداره کل نوسازی توسعه و 127673

 تهران

 درمانی تهران  خدمات بهداشدیدانشگاه علوم پزشکی و  123700

 درمانی شهید بهشدی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 123800

 درمانی ایران  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی 124300

 کل ورزش و جوانان اداره 128574

 شهرداری تهران 133600

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  139074

 اداره کل راه و شهرسازی  153074

 کل تعاون  کار و رفاه اجدماعی اداره 154074

 ای تهرانمنطقهشرکت سهامی آب 210000

 شرکت آب و فاضالب تهران 216600

 ای تهرانمنطقهشرکت سهامی برق 221500

 های صنعدی تهرانشرکت شهرک 288150

 

 مفاد حکم اي  بند است.مبن  عد  رعايت   موارد مندرج در جدول فوق

توسدعه   هدای طرح»عنوان تحت  یسازمان برنامه و بودجه کشور کداب  ذکر است انیشا

 حده یو همراه با ال هیرا ته «1398در سال  یو تعاون یبا بخ  خصوص یمشارکت بخ  عموم

  مربوطه ارائه نموده است. هایونیسیو کم یاسالم یبه م لا شورا  1399بودجه سال 

مشمول مسدقر در  اجرایی هایدر دسدگاه  نی مقرر قسمت اخیر حکم این بندمهلت زما

رعایدت شدده   مبنی بر اندشار اطالعات طرح یا زیرطرح غربی و هرمزگان های آذربای اناسدان

 ی)اشخاص بخ  خصوصد  انیمدقاض ها با توجه به عدم درخواست از جانبسایر دسدگاه .است

اندشدار اطالعدات هدر      های موضوع این بندد ی طرحاگذارو ای( در خصوص مشارکت یتعاون ای

 طرح یا زیرطرح فاقد موضوعیت است. 

 

 
 

 
 

 



 

 قسمت اول( -548)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (20تبصره )

 بند )الف(

( 5) مداده  موضدوع  یاجرای هایدسدگاه تمامی عملکرد  بر مبدنی ریزیبودجه اجرای در

 1398 السد  در مکلفندد  دولددی   هایشرکت و هابانک جمله از کشوری خدمات مدیریت قانون

 .کنند اقدام شدهتمام قیمت حسابداری( سیسدم) سامانه کامل اسدقرار و تکمیل به نسبت

 (20تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

هدزار و یکصدد و    تعداد یدک   کشورکل  1398( قانون بودجه سال 7جدول شماره )در 

تعدداد سیصدد و    ( قدانون مدذکور  3دسدگاه اجرایی و در پیوسدت شدماره )  ردیف ( 1.140چهل )

درج ها و موسسات اندفاعی وابسده به دولت بانک های دولدی ردیف شرکت( 385هشداد و پنج )

 1398های مندرج در جدول زیر  در سدال  های مزبور به اسد ناء دسدگاهگردیده که کلیه دسدگاه

هدای  دسدگاه اند.نسبت به تکمیل و اسدقرار کامل سامانه )سیسدم( موضوع این بند اقدام نموده

( حسدابداری قیمدت   اجرایی مندرج در جدول زیر  نسبت به اسدقرار و تکمیدل سدامانه )سیسددم   

 :حکم اي  بند استمفاد مبن  عد  رعايت  اند کهشده اقدام ننمودهتمام

 رديف
 محل استقرار 

 نام استان /

 هايي تعداد دستگاه

 رديف اندکه اقدام ننموده
 محل استقرار 

 نام استان /

 هاييتعداد دستگاه

 اندکه اقدام ننموده

 جهت تکمیل جهت استقرار جهت تکمیل  جهت استقرار

 0 1 زن ان 14 65 150 های اجرایی مسدقر در مرکزدسدگاه 1

 0 4 چهارمحال و بخدیاری 15 3 0 مرکزی 2

 0 5 کهگیلیویه و بویراحمد 16 7 2 گیالن 3

 4 0 یزد 17 0 7 مازندران 4

  0 3 بوشهر 18 1 11 شرقیبای انآذر 5

 1 17 تهران 19 0 11 کرمانشاه 6

 0 6 قم 20 0 18 خوزسدان   7

 0 4 قزوین 21 1 9 فارس 8

 0 5 شمالیخراسان 22 4 0 کرمان 9

 0 3 جنوبیخراسان 23 0 1 اصفهان 10

 2 5 البرز 24 0 5 هرمزگان  11

 4 0 کردسدان 12
 92 268 جمع

 0 1 لرسدان 13
 



 

 قسمت اول( -549)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

 ردیدف  در شدده بینیپی  رقم سقف در ییاجرا هایدسدگاه اخدصاصی درآمدهای مازاد

 رعایدت  بدا  کشور بودجه و برنامه سازمان ابالغ و تأیید با 1398 سال بودجه قانون در 102530

 .است هزینه قابل دسدگاه همان توسو مربوطه مقررات و قوانین

 تفريغ بند )ب( 

با  160120کل کشور  ردیف درآمدی  1398( قانون بودجه سال 2) در پیوست شماره

بدده مبلددغ یددازده هددزار میلیددارد  « هددای اجرایددیمددازاد درآمددد اخدصاصددی دسدددگاه »عنددوان 

کدل کشدور     1398سدال   ( قانون بودجده 7) ( ریال و در جدول شماره11.000.000.000.000)

« های اجرایی ملی و اسددانی دسدگاهمازاد درآمد اخدصاصی »با عنوان  102530ردیف اعدباری 

بینی شده اسدت. سدازمان مدذکور مدازاد     به همان مبلغ ذیل سازمان برنامه و بودجه کشور پی 

داری کل کشدور یدا خزانده    های اجرایی را پا از اخذ تأییدیه از خزانهدرآمد اخدصاصی دسدگاه

شدده در  بیندی سدقف پدی   با رعایت  102530معین اسدان  از محل درآمد و اعدبار ذیل ردیف 

کننده اخدصاص داده که عملکدرد آن بده   به دسدگاه وصول کل کشور 1398قانون بودجه سال 

 شرح جدول زیر است:  

 )مبالغ به میلیونریال(                                  

 رديف
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه اجرايي 

 رديف
 درآمدی

 درآمد اختصاصي
 ه شدبینيپیش

 کل درآمد
 اختصاصي وصولي

 مازاد درآمد
 اختصاصي

 مازاد درآمد اختصاصي ابالغي 
 توسط سازمان برنامه و بودجه

 مبلغ اعتبار اختصاصي
 پرداختي توسط خزانه 

 646 36 * 000 2 779 1 779 37 000 36 140103 پژوهشکده بیمه 113556 1
 29.694 * 821 5 4.694 29.694 000 25 140203 مرکز تحقیقات راه  مسکن وشهرسازی 133502 2
 350 508 1 000 605 680 720 680 670 1 000 950 140110 سازمان هواپیمایی کشوری 148500 3
 234.620 876 126 126.876 241.876 000 115 140105 شناسی و اکدشافات معدنی کشورسازمان زمین 146500 4
 020 148 598 2 598 2 598 152 000 150 140103 زیآموزش و ترویج جهاد کشاور مؤسسه 149516 5
 811 46 259 3 259 3 259 48 000 45 140107 ها و مراتع کشورتحقیقات جنگل مؤسسه 149511 6
 723 831 18 000 410 987 716 987 716 19 000 000 19 120102 وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 129086 7
 677 891 733 319 733 319 733 919 000 600 140159 ش ویانسازمان امور دان 113664 8
 28.697 585 9 9.605 29.605 000 20 140107 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزش 113588 9
 41.367 647 12 12.647 42.647 000 30 140107 شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهپژوهشگاه بین 113566 10
 952 848 209 375 209 375 209 875 000 500 140107 وه  و نوآوری دفاعی )سپند(سازمان پژ 111188 11



 

 قسمت اول( -550)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیونریال(                                  

 رديف
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه اجرايي 

 رديف
 درآمدی

 درآمد اختصاصي
 ه شدبینيپیش

 کل درآمد
 اختصاصي وصولي

 مازاد درآمد
 اختصاصي

 مازاد درآمد اختصاصي ابالغي 
 توسط سازمان برنامه و بودجه

 مبلغ اعتبار اختصاصي
 پرداختي توسط خزانه 

 570 19 176 2 176 2 176 20 000 18 140107 فرهنگسدان زبان و ادب فارسی 101022 12
 811 136 1 000 72 000 72 000 172 1 000 100 1 140120   درمان و آموزش پزشکیصندوق رفاه دانش ویان وزارت بهداشت 129025 13
14 

 سازمان اسناد و کدابخانه ملی ایران 101100
140103 11 000 30 646 19 646 19 646 29 726 

15 140206 40 000 136 933 96 933 96 933 132 825 
 46.839 288 18 18.288 48.288 000 30 140107 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 113565 16
 56.798 18.555 556 18 556 58 000 40 140103 ندظامیدانشگاه علوم ا  106009 17
 380 79 * 606 27 836 26 836 81 000 55 140107 پژوهشگاه اسداندارد 146100 18
 91 ** 94 94 94 0 140117 کل آموزش و پرورش اسدان مرکزی اداره 127551 19
 790 24 315 12 315 12 557 25 242 13 210203 شرقیکل آموزش و پرورش اسدان آذربای ان اداره 127554 20
21 

 غربیاسدان آذربای ان اداره کل آموزش و پرورش 127555

130301 36 914 50 920 14 006 13 981 49 392 
22 140118 20 621 64 891 44 270 44 270 62 944 
23 160101 1 249 2 961 1 712 1 672 2 872 
 374 54 223 51 223 51 056 56 833 4 210203 ورش اسدان فارسآموزش و پر کل اداره  127558 24
25 

 رضویکل آموزش و پرورش اسدان خراساناداره 127560

140104 49 974 95 930 45 956 45 956 93 052 
26 140117 8 522 15 920 7 398 7 398 15 442 
27 140145 242 000 485 800 243 800 243 800 471 226 
28 

 کل آموزش و پرورش اسدان هرمزگان اداره 127562

130301 17 352 33 213 15 861 15 861 32 217 
29 140104 12 822 15 857 3 035 3 035 15 381 
30 140145 11 113 14 128 3 015 3 015 13 704 
31 140118 10 770 46 899 36 129 36 129 45 492 
32 210203 5 926 55 355 49 429 49 429 53 694 
33 

  کل آموزش و پرورش اسدان کردسدان اداره 127564

130301 4 110 18 214 14 104 14 104 17 667 
34 140104 2 401 21 928 19 527 19 527 20 502 
35 140117 2 002 4 298 2 296 2 295 4 168 
36 140118 1 181 9 998 8 817 8 816 9 697 
37 140145 17 015 66 492 49 477 49 477 64 497 
38 140159 2 319 13 342 11 023 11 023 12 942 
39 160101 3 256 29 206 25 950 25 950 28 330 
40 210203 5 967 6 243 276 276 6 056 
 6.947 * 094 6 078 6 162 7 084 1 140120  کل بهزیسدی اسدان کردسدان اداره 131564 41
 11.908 0 67 343 12 276 12 140120 اداره کل بهزیسدی اسدان همدان 131565 42
 857 59 000 42 000 42 708 61 708 19 210203 اداره کل آموزش و پرورش اسدان لرسدان 127566 43
44 

 اداره کل آموزش و پرورش اسدان ایالم 127567

140117 265 755 490 490 732 
45 140159 1 719 4 768 3 049 3 049 4.625 
46 160101 0 1 197 1 197 1 197 ** 1 161 
47 210203 3 667 12 237 8 570 8 570 11.870 



 

 قسمت اول( -551)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیونریال(                                  

 رديف
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه اجرايي 

 رديف
 درآمدی

 درآمد اختصاصي
 ه شدبینيپیش

 کل درآمد
 اختصاصي وصولي

 مازاد درآمد
 اختصاصي

 مازاد درآمد اختصاصي ابالغي 
 توسط سازمان برنامه و بودجه

 مبلغ اعتبار اختصاصي
 پرداختي توسط خزانه 

48 

 اداره کل آموزش و پرورش اسدان زن ان 127568

130301 8 825 9 527 702 702 9 241 
49 140117 2 097 3 174 1 077 1 077 3 079 
50 140118 0 12 104 12 104 12 104 ** 11 741 
51 160101 19 544 20 844 1 300 1 300 20 219 
52 210203 1 977 12 364 10 387 10 387 11 993 
 340 3 642 642 443 3 801 2 140120 کل بهزیسدی اسدان زن ان اداره 131568 53
 775 33 620 29 620 29 820 34 200 5 210203 اداره کل آموزش و پرورش اسدان کهگیلویه و بویراحمد 127570 54
55 

 اداره کل آموزش و پرورش اسدان سمنان 127571
140104 6 875 17 160 10 285 10 285 9 976 

56 140145 16 067 21 614 5 547 5 547 5 381 
57 160101 2 199 4 286 2 087 2 087 2 024 
 3.888 1.568 1.568 008 4 2.440 210203 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 1/127574 58
 2.474 1.547 1.547 2.550 1.003 210203 های اسدان تهراناداره کل آموزش و پرورش شهرسدان 127574/2 59
 22.119 0 4.545 704 27 23159 140120 اداره کل بهزیسدی اسدان تهران 131574 60
 731 31 846 5 822 6 712 32 890 25 140118 اداره کل آموزش و پرورش اسدان اردبیل 127575 61
 020 5 466 1 473 1 182 5 709 3 140120 اداره کل بهزیسدی اسدان قم 131576 62
 3.884 2.252 2.252 4.205 1.753 130301 اداره کل آموزش و پرورش اسدان قزوین 127577 63
64 

 اداره کل آموزش و پرورش اسدان قزوین 127577

140117 660 1.002 342 342 972 
65 140118 12.559 18.784 6.225 6.225 18.220 
66 160101 14.755 14.762 7 7 14.319 
67 210203 8.166 11.997 3.831 3.831 11.637 
 600 4 162 269 851 4 582 4 140120 اداره کل بهزیسدی گلسدان 131578 68
 30.072 009 2 009 2 002 31 993 28 210203 شمالیاداره کل آموزش و پرورش خراسان 127579 69
 577 0 160 755 595 140120 شمالیاداره کل بهزیسدی اسدان خراسان 131579 70
 490 54 176 21 176 21 176 56 000 35 140107 مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی 134013 71
 539 65 566 41 566 41 566 67 000 26 140105 مؤسسه تحقیقات خاک و آب 151008 72

 25.754.571 2.992.190 3.452.434 26.985.191 23.532.757 جمع
 باشد.زاد درآمد میبینی وصول ماداری کل کشور و یا خزانه معین اسدان براساس پی ناشی از صدور تأییدیه خزانه« مازاد درآمد اخدصاصی ابالغی توسو سازمان برنامه و بودجه کشور»با مبلغ « مازاد درآمد اخدصاصی»* مغایرت بین مبلغ 

( 3%و بودجه کشور نسبت به ابالغ از محل مازاد درآمدهای اخدصاصی اقدام نموده و خزانه معین اسدان پا از کسر سه درصد )نظر  سازمان برنامه های موردهای اجرایی در ردیفعلت وصول درآمد توسو دسدگاههای درآمدی  بهبینی درآمد در ردیفرغم عدم پی ** علی
 ربو قرار داده است.عنوان اعدبار اخدصاصی در اخدیار دسدگاه اجرایی ذی   وجوه دریافدی را بهافدهیو ارتقاء سطح مناطق کمدرتوسعه شرفتیموضوع قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کشور جهت توسعه و پ

 
سده  داری کل کشور پا از کسدر  شایان ذکر است  اعدبارات اخدصاصی توسو خزانه

( موضوع قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کشور جهت توسدعه و پیشدرفت و ارتقداء    3%درصد )

هدا   های اجرایی پرداخت شدده و در محددوده بررسدی   به دسدگاهیافده سطح مناطق کمدرتوسعه

ربو نیز با رعایدت قدوانین و مقدررات مربدو   اعدبدارات دریدافدی را مصدرف        های ذیدسدگاه

 اند. نموده



 

 قسمت اول( -552)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 ششم برنامه قانون (7) ماده «پ» بند موضوع عملکرد بر مبدنی ریزیبودجه اجرای در

 :توسعه

 (  1جزء )

 ح دم  شامل که م ری واحد با منعقده نامهتفاهم مبنای بر است مکلف یاجرای دسدگاه

 م دری  واحد اعدبارات است  طرفین تعهدات تعیین و هاآن شدهتمام قیمت و خدمات ها فعالیت

 امکدان  کده  کندد  نگهدداری  ایگونهبه جداگانه صورتبه خود حسابداری( سیسدم) سامانه در را

 ان دام  تشدخی  . باشد داشده وجود م زا صورتبه م ری واحد مالی رویدادهای گیریگزارش

 .بود خواهد م ری واحد مدیر با منعقده نامهتفاهم چهارچوب در خرج

                                                                        
 مي ايران:اقتصادی اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسال توسعه ششم برنامه قانون 

 (: 7ماده )

ی ید هدای اجرا ( دسددگاه 20%) درصدد  دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه  ساالنه اعدبارات بیسدت  :بند )پ(

نحوی که در سال پایانی اجدرای قدانون   ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید  بهصورت بودجهمندرج در قوانین بودجه سنواتی را به
 شود.ها  دارای بودجه مبدنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولدی نمی( دسدگاه100%صد)برنامه  صددر

 تفريغ بند )ج( 

یدی و  وزارت امور اقدصداد و دارا  شنهادیبه پبنا  6/5/1398در جلسه مورخ  رانیوز تأیه

را  بندد ایدن   یدی نامده اجرا نیدی کشور  آ یو اسدخدام یو ادار کشور برنامه و بودجه هایسازمان

جهت اجدرا ابدالغ شدده     13/5/1398هد مورخ 56722ت/58102شماره  یطنموده که تصویب 

 است.

 (  1جزء )تفريغ 

اندد  هدای اجرایدی موظدف بدوده    نامه اجرایی این بند  دسددگاه ( آیین2ه )مطابق بند ماد

خددود را در چهددارچوب مفدداد دسدددورالعمل اجرایددی  1398ای ابالغددی سددال اعدبددارات هزیندده

 نامه اجرایی این بند هزینه نمایند. ریزی مبدنی عملکرد و آیینبودجه

 به شرح جدول زیر است:   های اجرایی مشمولها  عملکرد دسدگاهدر محدوده بررسی

 رديف
 محل استقرار

 نام استان /

 های اجراييتعداد دستگاه

 مشمول 
 عدم انعقاد 

 نامه تفاهم
 انعقاد 

 نامه تفاهم
درصد 
 تحقق

 نامهوضعیت اجرای الزامات قانوني در تفاهم

 نگهداری جداگانه 
 اعتبارات واحد مجری 

 گیری امکان گزارش
 ي واحد مجریرويدادهای مال

 تشخیص انجام خرج
 با مدير واحد مجری 

 نشده انجام شده نجاما نشدهانجام شده انجام نشده انجام شده انجام

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 3 6 3 6 3 6 4 9 211 220 های اجرایی مسدقر در مرکزدسدگاه 1

 5 2 5 2 5 2 22 7 25 32 مرکزی  2
 22 1 22 1 22 1 74 23 8 31 گیالن  3
 30 0 30 0 30 0 83 30 6 36 مازندران  4
 7 0 7 0 7 0 21 7 27 34 شرقیآذربای ان 5
 16 0 16 0 16 0 64 16 9 25 غربی آذربای ان 6
 20 0 20 0 20 0 65 20 11 31 کرمانشاه 7
 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 خوزسدان  8
 17 5 12 10 12 10 46 22 26 48 فارس 9
 23 5 0 28 0 28 61 28 18 46 کرمان  10



 

 قسمت اول( -553)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 محل استقرار

 نام استان /

 های اجراييتعداد دستگاه

 مشمول 
 عدم انعقاد 

 نامه تفاهم
 انعقاد 

 نامه تفاهم
درصد 
 تحقق

 نامهوضعیت اجرای الزامات قانوني در تفاهم

 نگهداری جداگانه 
 اعتبارات واحد مجری 

 گیری امکان گزارش
 ي واحد مجریرويدادهای مال

 تشخیص انجام خرج
 با مدير واحد مجری 

 نشده انجام شده نجاما نشدهانجام شده انجام نشده انجام شده انجام

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0 24 24 0 24 0 100 24 0 24 خراسان رضوی  11
 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 اصفهان  12

 17 4 17 4 17 4 81 21 5 26 هرمزگان 13

 0 1 0 1 0 1 4 1 26 27 سیسدان و بلوچسدان 14

 17 0 17 0 17 0 71 17 7 24 کردسدان 15

 14 3 14 3 14 3 89 17 2 19 همدان 16

 12 4 12 4 12 4 62 16 10 26 لرسدان 17

 0 11 0 11 0 11 46 11 13 24 ایالم 18

 15 1 15 1 15 1 80 16 4 20 زن ان 19

 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 چهارمحال و بخدیاری 20

 19 0 19 0 19 0 59 19 13 32 کهگیلویه و بویراحمد 21

 0 13 13 0 13 0 100 13 0 13 سمنان 22

 0 4 0 4 0 4 14 4 25 29 یزد 23

 7 2 8 1 7 2 35 9 17 26 بوشهر 24

 11 6 11 6 11 6 41 17 24 41 تهران 25

 19 2 19 2 19 2 75 21 7 28 اردبیل 26

 0 7 0 7 0 7 64 7 4 11 قم 27

 13 4 8 9 8 9 61 17 11 28 قزوین 28

 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 گلسدان 29

 17 0 17 0 17 0 65 17 9 26 شمالیخراسان 30

 24 0 24 0 23 1 86 24 4 28 جنوبیخراسان 31

 7 4 7 4 7 4 31 11 25 36 البرز 32

 335 109 340 104 338 106 40 444 674 1.118 جمع

 

  مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جیز  (  10) و (8(  )6(  )2هدای ) موارد مندرج در سدون

 است.



 

 قسمت اول( -554)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  2جزء )

 تفاهمنامده  براسداس  خدود  ایهزینده  اعدبارات کردهزینه در که یاجرای هایدسدگاه به

 بودجده  و برنامده  سدازمان  موافقدت  با شودمی داده اجازه کنند می اقدام م ری واحد با منعقده

 دسددگاه  همدان  ابالغدی  اعدبارات سقف در و هزینه فصول اعدبارات جاییهجاب به نسبت کشور 

 .کنند اقدام دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون (79) ماده الزامات رعایت بدون

 ( 2جزء )تفريغ 

نامده  که براسداس تفداهم   اداره کل امور اقدصادی و دارایی اسدان هرمزگاندر اجرای این جزء  

 درجدایی اعدبدار   ریزی اسدان نسبت بده جابده  شود  با تأیید سازمان مدیریت و برنامهعملکردی اداره می

 که عملکرد آن به شرح جدول زیر است: اقدام نموده  ابالغی اعدبارات سقف

 ریال( میلیون)مبالغ به 

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي 

 جاشده همبلغ اعتبارات جاب
 افزايش کاهش

 مبلغ فصل مبلغ فصل
1 

 1.161 6 اداره کل امور اقدصادی و دارایی اسدان هرمزگان 110062
1 69 

2 2 893 
3 7 199 

 



 

 قسمت اول( -555)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3)جزء 

 و مسددمر  هدای العداده فوق حقوق  به مربو  اطالعات تمام مکلفند یاجرای هایدسدگاه

 کشدور   بودجه و برنامه سازمان اخدیار در را خود قراردادی و پیمانی رسمی  کارکنان مسدمرغیر

 .  دهند قرار دارایی و اقدصادی امور وزارت و کشور اسدخدامی و اداری سازمان

 مندرج قراردادی و پیمانی رسمی  کارکنان مزایای و حقوق موظفند م ری واحدهای

 هایپرداخت سایر و مربو  مقررات و قوانین برابر را منعقده قراردادهای و کارگزینی حکم در

 . کنند پرداخت و محاسبه هاآن کارآیی و عملکرد به معطوف را کارکنان به مربو  مسدمرغیر

 (3جزء )فريغ ت

هدای    کلیده دسددگاه  ایدن بندد   نامه اجراییآیین *(13در اجرای حکم این جزء و ماده )

 اند:مفاد حکم این جزء را رعایت نمودهدر جدول زیر   مندرجاجرایی مشمول به اسد ناء موارد 

   

 محل استقرار
 نام استان/

 های اجراييتعداد دستگاه
 تمام اطالعات مربوط به که  

 مستمر  یهاالعادهق, فوقحقو
 کارکنان خود را  مستمرریو غ

 های اجرايي دستگاه اریدر اخت
 اندربط قرار ندادهذی

  یايحقوق و مزا کهواحدهای مجری 
  یو قرارداد يمانیپ ,يکارکنان رسم

 یو قراردادها ينيمندرج در حکم کارگز
 و مقررات مربوط نیمنعقده را برابر قوان 

  اندننموده تپرداخ و محاسبه

  ريسا کهواحدهای مجری 
 مربوط مستمرریغ یهاپرداخت

 به کارکنان را معطوف به عملکرد 
 و محاسبه هاآن ييو کارآ

 اندننموده پرداخت 

 21 0 8 های اجرایی مسدقر در مرکزدسدگاه
 0 0 2 مرکزی
 1 0 0 گیالن
 273 0 0 فارس
 221 0 2 کرمان

 0 0 6 سیسدان و بلوچسدان
 124 0 0 کردسدان
 0 0 3 همدان
 0 0 5 لرسدان
 0 0 1 یزد

 1 5 10 تهران
 0 0 2 اردبیل
 0 0 5 قم

 641 5 44 جمع

 

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  است. فوق موارد مندرج در جدول 

                                                                        
 :1398( ماده واحده قانون بودجه سال 20نامه اجرايي بند )ج( تبصره )* آيین

و غیرمسدمر کارکنان  های مسدمرالعادههای اجرایی مکلفند تمام اطالعات مربو  به پرداخت حقوق  فوقدسدگاه(: 13ماده )

های اجرایی رسمی و پیمانی خود را در پایان هر ماه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات  رؤسا و مدیران و کارکنان دسدگاه
سازمان اداری و اسدخدامی کشور  در اخدیار وزارت امور اقدصادی و دارایی و  18/2/1397مورخ  66111موضوع بخشنامه شماره 

با   یها در سقف تخصدسدگاه نیاعدبارات فصل اول و ششم ا های برنامه و بودجه کشور و اداری و اسدخدامی کشور قرار دهند.نسازما
 شود.یکل کشور پرداخت م یدارتوسو خزانه تیاولو



 

 قسمت اول( -556)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

 شدده تمدام  قیمدت  بین تفاضل از حاصل هایجوییصرفه از است م از یاجرای دسدگاه

 دوره همدان  در محصدول  یدا  فعالیدت  قطعی هایهزینه و منعقده هایتفاهمنامه در توافق دمور

 سدقف  در و کشدور  بودجده  و برنامه سازمان توسو مطلوب عملکرد تأیید به مشرو  نامه تفاهم

 قالب در م ری واحد کارکنان در انگیزه ای اد منظوربه را( 50%) درصد پن اه اعدبار  تخصی 

 ابالغدی  دسددورالعمل  اسداس  بدر  محصوالت و خدمات کیفی ارتقای و غیرمسدمر هایپرداخت

 را دیگدر ( 50%) درصدد  پن داه  و کشور اسدخدامی و اداری و کشور بودجه و برنامه هایسازمان

 بدر  مدازاد  و ربوذی هایدسدگاه ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح اعدبارات افزای  برای

 و برنامده  قدانون ( 30) ماده موضوع اعدبارات تخصی  کمیده بمصو اعدبارات تخصی  سقف

 .کند هزینه کشور  بودجه

 (  4جزء )تفريغ 

نامده عملکدردی   براساس تفاهم 1398های اجرایی که در سال ها  دسدگاهدر محدوده بررسی

و  نامده عملکدردی  شده مورد توافدق در تفداهم  از تفاضل بین بهای تمامجویی اند  صرفهاداره شده

اي  جز  فا ید عملکیرد   های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره وجود نداشده  لدذا  هزینه

 اهداف  انونگذار محقق نشده است. و بوده

های برنامه و بودجده  الزم به ذکر است  دسدورالعمل موضوع این جزء توسو سازمان

رعايت مفاد حکم اي  جز   مبن  عد کشور و اداری و اسدخدامی کشور تهیه و ابالغ نگردیده که 

 است.



 

 قسمت اول( -557)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (5)جزء 

 اهددداف و وظددایف تحقددق منظددوربدده و عملکددرد بددر مبدنددی ریددزیبودجدده اجدرای  در 

 شدهتمام قیمت و مقدار عملکرد  سن ه عنوان  است  م از یاجرای دسدگاه ی اجرای هایدسدگاه

 آنکده  به مشرو  را قانون این( 4) شماره پیوست در مندرج مصوب هایبرنامه ذیل هایفعالیت

 بدا   (30%) درصدد  سدی  تدا  حدداک ر  نشدود   ای اد تغییری برنامه آن ایهزینه اعدبارات جمع در

 اعدبدار  سدقف  در کشدور   بودجه و برنامه سازمان تأیید و ییاجرا دسدگاه مقام باالترین پیشنهاد

 .کند اصالح برنامه  همان مصوب

 و اداری سدازمان  کشدور   بودجده  و برنامه مانساز پیشنهاد به بند  این یاجرای نامهآیین

 وزیدران  هیدأت  تصدویب  بده  و شودمی تهیه دارایی و اقدصادی امور وزارت و کشور اسدخدامی

 .رسدمی

 (5جزء )تفريغ 

اسددفاده   این جدزء  های اجرایی از م وز قانونی مفاد حکمدسدگاه  هابررسی در محدوده

 .است اي  جز  فا د عملکرد ااند  لذننموده

 



 

 قسمت اول( -558)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام ایدن   (25های اجرایی موضوع ماده )دسدگاه

از وظایف این ماده از طریدق واگدذاری و خریدد    ( 10%درصد )ماده  مکلف به تأمین حداقل ده 

باشند. همچنین ای اد هرگونه واحد اداری یا عملیداتی جدیدد بدرای ان دام وظدایف      خدمات می

شدده  بیندی الذکر ممنوع است و تأمین خدمات موردنیاز از طریق سازوکار پی وضوع ماده فوقم

 پذیر است.در این ماده و اعدبارات مصوب امکان

                                                                        
 ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران:قانون برنامه پنج 

 :25ماده  

وری و ارتقدای  منظدور افدزای  بهدره   منظور مردمی شدن و گسدرش سهم بخ  خصوصی و تعاونی در اقدصاد و بده بهالف: 

دار وظدایف اجدمداعی  فرهنگدی و خددماتی     های اجرایی کده عهدده  سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دسدگاه
و توانبخشی  مراکز آموزشی  فرهنگدی  هندری و ورزشدی و مراکدز      هسدند )از قبیل واحدهای بهداشدی و درمانی  مراکز بهزیسدی

شود در چهارچوب اسدانداردهای کیفدی خددمات کده توسدو     های کشاورزی و دامپروری( اجازه داده میدهنده خدمات و نهادهارائه
( اقدام نمایند. در اجدرای  جای تولید خدماتگردد  نسبت به خرید خدمات از بخ  خصوصی و تعاونی )بهربو تعیین میدسدگاه ذی

 این بند واگذاری مدارس دولدی ممنوع است.

نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساخدار به پیشنهاد آیین تبصره:

 رسد.می ربو به تصویب هیأت وزیرانسازمان  سازمان اداری و اسدخدامی کشور و دسدگاه اجرایی ذی

صورت کندرلدی  در چهدارچوب   های واگذار شده بههای در حال واگذاری و همچنین بنگاهمنظور نظارت بیشدر بر بنگاهبه ب:

سازی بده سدازمان ثبدت اسدناد و امدالک کشدور و باندک        ها از سوی سازمان خصوصیمصوبات هیأت واگذاری  اسامی این بنگاه
جلسدات م دامع عمدومی و هیدأت مددیره و      ناد و امالک کشور مکلف است ثبدت صدورت  شود. سازمان ثبت اسمرکزی اعالم می

سدازی ان دام دهدد. باندک     های مزبور را پا از أخذ م وز کدبی از سازمان خصوصدی همچنین نقل و اندقال اموال و امالک بنگاه
اعطای هرگونه تسدهیالت و یدا    ها و مؤسسات اعدباری خصوصی و دولدی مرکزی موظف است طی دسدورالعمل اعالمی به بانک

 سازی نماید.های مذکور را مشرو  به أخذ م وز از سازمان خصوصیای اد تعهدات به بنگاه

 تفريغ بند )د( 

سداله ششدم توسدعه    ( قانون برنامده پدنج  25براساس مفاد حکم تبصره ذیل بند )الف( ماده )

می ایران  نحوه تعیین قیمدت خریدد خددمات و تعیدین     اقدصادی  اجدماعی و فرهنگی جمهوری اسال

نامه اجرایی مربو  که بده تصدویب هیدأت وزیدران     تکلیف نیروی انسانی و ساخدار  بایسدی طی آیین

تصدویب نگردیدده     1398نامه اجرایی مذکور در سال که آیینرسد  تعیین و ابالغ گردد. از آن اییمی

گیذار محقیق   اهداف  یانون  واي  بند فا د عملکرد بوده نبدوده و  لذا اجرای مفاد حکم این بند مقدور 

 نشده است.



 

 قسمت اول( -559)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

 (1جزء )

و ( 99  )(95حساب دریافت و پرداخت موضوع مدواد ) آخرین مهلت تهیه و ارایه صورت

مداه سدال بعدد خواهدد بدود. ارسدال       قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشدت ( 100)

قدانون محاسدبات عمدومی کشدور نیدز      ( 98های دولدی موضوع ماده )های مالی شرکتصورت

مورد  حداک ر تا پایان بالفاصله پا از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب

 خردادماه سال بعد الزامی است.

 تفريغ بند )هـ(

 (1تفريغ جزء )

  مهلدت ارائده   24/1/1399با توجه به مصوبه پانزدهمین جلسه سداد ملی کرونا مدورخ  

( قدانون محاسدبات عمدومی    100( و )99(  )95دریافت و پرداخت موضوع مدواد )  حسابصورت

   تمدید گردیده است. 1399  پایان مردادماه سال 1398کشور در سال 

هدای اجرایدی   ها  به اسد ناء موارد مندرج در جدول زیر  سایر دسدگاهدر محدوده بررسی

 اند:  وبه مذکور را رعایت نمودهمفاد حکم این جزء و مص

 محل استقرار/ استان رديف
 عدم رعايت

 مهلت تهیه و ارائه 
 حساب دريافت و پرداختصورت

 هایمهلت ارسال صورت
 های دولتيمالي شرکت 

 ارائه گواهي
 هیأت مديره يا هیأت عامل

 14 124 389 های اجرایی مسدقر در مرکزدسدگاه 1
 0 1 3 مرکزی 2
 1 1 19 یالنگ 3
 8 8 0 مازندران 4
 0 4 4 شرقیآذربای ان 5
 3 3 47 غربیآذربای ان 6
 0 0 53 کرمانشاه 7
 0 0 135 خوزسدان 8
 2 0 106 فارس 9
 0 0 90 کرمان 10
 6 6 92 اصفهان 11
 0 5 46 سیسدان و بلوچسدان 12
 1 2 35 لرسدان 13
 0 4 31 همدان 14
 0 0 37 زن ان 15
 2 2 3 بخدیاریو رمحال چها 16
 3 3 23 کهگیلویه و بویراحمد 17
 0 2 21 سمنان 18
 0 2 42 یزد 19
 0 3 16 بوشهر 20



 

 قسمت اول( -560)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 محل استقرار/ استان رديف
 عدم رعايت

 مهلت تهیه و ارائه 
 حساب دريافت و پرداختصورت

 هایمهلت ارسال صورت
 های دولتيمالي شرکت 

 ارائه گواهي
 هیأت مديره يا هیأت عامل

 2 3 48 تهران 21
 0 1 44 اردبیل 22
 2 2 40 قم 23
 0 0 38 گلسدان 24
 4 6 14 شمالیخراسان 25
 4 4 0 جنوبیخراسان 26
 0 2 37 البرز 27

 52 188 1413 جمع

 

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  است.ارد مندرج در جدول فوق  مو



 

 قسمت اول( -561)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2)جزء 

 مواد برخی الحاق قانون( 26) ماده( 1) بند موضوع مالی  هایصورت ارائه مهلت آخرین

 .بود خواهد بعد سال تیرماه پایان تا  (2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به

 (2)جزء تفريغ 

مهلدت ارائده      24/1/1399به پانزدهمین جلسه سداد ملی کرونا مدورخ  با توجه به مصو

 1398ای سدال  های سرمایهای و تملک داراییحساب دریافت و پرداخت اعدبارات هزینهصورت

دولددی  های دولدی و مؤسسات و نهادهدای عمدومی غیدر   ها  مؤسسات دولدی  شرکتوزارتخانه

مواد به قدانون تنظدیم بخشدی از مقدررات مدالی       برخی( قانون الحاق 26( ماده )1موضوع بند )

 گردیده است.تمدید  1399تا پایان مردادماه   (2دولت )

هدای اجرایدی   به اسد ناء موارد مندرج در جدول زیر  سایر دسدگاهها  بررسی در محدوده

 اند: مفاد حکم این مصوبه را رعایت نموده

 محل استقرار/ استان رديف
 های که صورت اجرايي مشمولهای تعداد دستگاه

 اندارائه ننموده مردادماه  مالي خود را تا پايان
 237 های اجرایی مسدقر در مرکز دسدگاه 1
 17 مرکزی 2
 95 گیالن 3
 4 شرقیآذربای ان 4
 47 غربیآذربای ان 5
 53 کرمانشاه 6
 135 خوزسدان 7
 155 فارس 8
 119 کرمان 9
 87 اصفهان 10
 53 ان و بلوچسدانسیسد 11
 31 همدان 12
 35 لرسدان 13
 49 ایالم 14
 36 زن ان 15
 38 کهگیلویه و بویراحمد 16



 

 قسمت اول( -562)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 محل استقرار/ استان رديف
 های که صورت اجرايي مشمولهای تعداد دستگاه

 اندارائه ننموده مردادماه  مالي خود را تا پايان
 48 سمنان 17
 50 یزد 18
 77 بوشهر 19
 54 تهران 20
 73 اردبیل 21
 25 قم 22
 27 گلسدان 23
 18 شمالیخراسان 24
 62 البرز 25

 1.092 جمع
 

 است. مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز   موارد مندرج در جدول فوق



 

 قسمت اول( -563)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

 کشدور   کدل  1398 سدال  بودجه عملکرد حسابصورت دارایی  و اقدصادی امور وزارت

 بده  بعدد  سال شهریورماه پایان تا حداک ر را کشور عمومی محاسبات قانون( 103) ماده موضوع

 .کندمی ارسال ربوذی مبادی

 (3تفريغ جزء )

  مهلدت ارائده    24/1/1399پانزدهمین جلسه سداد ملی کروندا مدورخ    با توجه به مصوبه

 محاسدبات  قدانون ( 103) مداده  موضدوع  کشدور   کل 1398 سال بودجه عملکرد حسابصورت

   تمدید گردیده است.1399تا پایان آذرماه سال  کشور عمومی

را  کشور  کل 1398 سال بودجه عملکرد حسابصورت دارایی  و اقدصادی امور وزارت 

 نموده است. ارسال ربوذی مبادی به  26/9/1399تاری   در

 

 

 

 



 

 قسمت اول( -564)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (وبند )

قدانون تنظدیم    (87مندرج در مداده )  «( ریال8.000.000.000هشت میلیارد )»عبارت 

پن داه برابدر سدقف نصداب     » بده عبدارت   27/11/1380بخشی از مقررات مالی دولت مصدوب  

 .یابدتغییر می «معامالت مدوسو

                                                                        
 :قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت* 

گدذاری از  هدای سدرمایه  پدروژه ها و ( این قانون مکلفند که تمام طرح2های دولدی موضوع ماده ): شرکت(87ماده ) 

   بار به تأیید شورای اقدصاد برسانند.را برای یک خود الی( ر000 000 000 8) اردیلیهشت مابع داخلی بی  از محل من

 (و)تفريغ بند 

 رعایت شده است. 1398  در سال حکم این بندمفاد 



 

 قسمت اول( -565)

 (20صره )تب                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )ز

 کمیسدیون  ریدیا  بدین  موافقدنامده  مبادلده  طی اسالمی شورای م لا اعدبارات کلیه

 ایدن  مبندای  بدر  آن  کدرد هزینده . یابدد می تخصی  یسهریهیأت و محاسبات و بودجه و برنامه

 .است موافقدنامه

 (تفريغ بند )ز

بدین   11/9/1398بادله مدورخ  دا شورای اسالمی طی موافقدنامه مکلیه اعدبارات م ل

رییسه م لا شورای اسدالمی تخصدی    برنامه و بودجه و محاسبات و هیأترییا کمیسیون 

 یافده است.

   به شرح جدول زیر است:شورای اسالمیعملکرد مالی اعدبارات م لا 

 )مبالغ به میلیون ریال(      

 اعتبار نوع اعتبار
 راعتبا

 اصالحي 
 تخصیص

 دريافتي از 

 محل اعتبار 

 يافتهتخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف
 الحسابعلي پرداختپیش

 مانده انتقالي

 به سال بعد 

 48.990 34.758 3.505 4.720.911 4.808.164 4.808.164 5.054.573 5.210.900 ایهزینه

 0 15.666 3.749 30.585 50.000 50.000 417.600 480.000 ایهای سرمایهتملک دارایی

 48.990 50.424 7.254 4.751.496 4.858.164 4.858.164 5.472.173 5.690.900 جمع

 

  مبلغ یکصد و چهل و هشت 1398در سال  شورای اسالمیها  م لا بررسیبراساس 

ای ( ریدال از محدل اعدبدارات هزینده    148.335.000.000میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون )

هدای  جایی اعدبار  در قالب اعدبارات تملک داراییربو  بدون جابهغایر با موافقدنامه ذیخود را م

 است.ای هزینه نموده سرمایه

 

 

 



 

 قسمت اول( -566)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (21تبصره )

 بند )الف(

 کلیده  کارکندان   حقدوق  موقدع بده  پرداخدت  و همداهنگی  مدالی   انضبا  ای اد منظوربه

 1398 سدال  ابددای از موظفند توسعه مشش برنامه قانون( 29) ماده موضوع یاجرای هایدسدگاه

 زیدر  ضدوابو  مطابق را اخدصاصی و عمومی منابع محل از پرداخت هرگونه به مربو  اطالعات

 :دهند قرار کشور کل داریخزانه اخدیار در

 (21تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

اجدزاء ذیدل   ها  به اسد ناء موارد عدم رعایت مندرج در گزارش تفریغ در محدوده بررسی

 این بند  در سایر موارد مفاد حکم این بند رعایت شده است.

های اجرایی سطح ملی و اسدانی نسدبت بده ان دام    که تعدادی از دسدگاهبا توجه به این

طور کامل محقیق  گذار بهاهداف  انوناند  لذا ضوابو مندرج در اجزاء ذیل این بند  اقدام ننموده

 نشده است.



 

 قسمت اول( -567)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (1جزء )

 پیمدانی   رسدمی   شدامل  حقیقدی  اشخاص کلیه به پرداخت هرگونه به مربو  اتاطالع

 اندواع  کداری  اضدافه  کارانده   مزایدا   و حقوق مانند قالبی هر در وقت پاره و وقتتمام قراردادی

 .ملی شناسه تفکیک به پاداش  هرگونه همچنین و اوالد و مندیعائله حق العاده فوق

 (1تفريغ جزء )

هدای اجرایدی   ها  به اسد ناء موارد مندرج در جدول زیر  سایر دسدگاهررسیدر محدوده ب

 اند.مشمول  مفاد حکم این بند را رعایت نموده

(  تمام و یا بخشی از اطالعات موضوع 1های اجرایی مندرج در جدول شماره )دسدگاه

ايت مفاد حکم اي  جز  مبن  عد  رعاند که نداده قرار کشور کل داریخزانه اخدیار دراین بند را 

 است:

 (1جدول شماره )
 تعداد  نام استان /محل استقرار رديف تعداد  نام استان /محل استقرار رديف

 17 همدان 9 14 های اجرایی مسدقر در مرکزدسدگاه 1
 71 لرسدان   10 32 مرکزی 2
 24 ایالم 11 16 مازندران 3
 12 یزد 12 4 شرقیآذربای ان 4
 28 اردبیل   13 74  فارس 5
 43 قم  14 46 اصفهان 6
 29 جنوبی  خراسان 15 34 سیسدان و بلوچسدان 7

 446 جمع 2 کردسدان 8
 

شرح ( جدول فوق  به1های اجرایی مسدقر در مرکز موضوع ردیف )فهرست دسدگاه

 باشد:( می2جدول شماره )

  (2جدول شماره )

 يعنوان دستگاه اجراي بندی شماره طبقه رديف
 نهاد ریاست جمهوری 101000 1
 هاشورای عالی اسدان 105020 2
 وزارت آموزش و پرورش 127500 3
 کمیده ملی المپیک 128502 4
 کمیده ملی پارالمپیک 128507 5
 جمهوری اسالمی ایران احمرجمعیت هالل 131000 6
 داری کشورها  مراتع و آبخیزسازمان جنگل 139000 7
 شناسی و اکدشاف معدنیان زمینسازم 146500 8
 سازمان توسعه ت ارت ایران 147100 9



 

 قسمت اول( -568)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  (2جدول شماره )

 يعنوان دستگاه اجراي بندی شماره طبقه رديف
 سازمان امور عشایری ایران 149600 10
 کشاورزیجهادوزارت  151000 11
 سازمان حفظ نباتات کشور 151011 12
 سازمان امور اراضی کشور 151019 13
 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 283500 14

 



 

 قسمت اول( -569)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (   2جزء )

نفع نهدایی  های اجرایی در قالب شناسه ذیهای دسدگاهعات مربو  به سایر هزینهاطال

جز در مواردی که به تشخی  شورای عالی امنیت ملی محرمانه )اشخاص حقیقی و حقوقی( به

 شود.تلقی می

 (   2تفريغ جزء )

جرایدی  هدای ا ها  به اسد ناء موارد مندرج در جدول زیر  سایر دسدگاهدر محدوده بررسی

 اند.مشمول  مفاد حکم این بند را رعایت نموده

(  تمام و یا بخشی از اطالعات موضوع 1های اجرایی مندرج در جدول شماره )دسدگاه

مبن  عد  رعايت مفاد حکم اي  جز  اند که ندادهداری کل کشور قرار در اخدیار خزانهاین بند را 

 است:

 (1جدول شماره )
 تعداد  نام استان /محل استقرار رديف تعداد  م استاننا /محل استقرار رديف

 24 ایالم 14 33 های اجرایی مسدقر در مرکزدسدگاه 1
 21 زن ان  15 51 مرکزی 2

 59 کهگیلیویه و بویراحمد 16 96 گیالن 3
 12 یزد 17 67 مازندران 4

 28 بوشهر 18 124 شرقی آذربای ان 5
 29 تهران 19 88 غربیآذربای ان 6

 69 اردبیل  20 193  فارس 7
 43 قم  21 10 کرمان 8

 19 قزوین 22 169 اصفهان 9
 59 جنوبی خراسان 23 43  سیسدان و بلوچسدان 10
 2 البرز 24 2 کردسدان 11
 55 همدان 12

 1.367 جمع
 71 لرسدان  13
     

بده شدرح    ( جدول فدوق  1های اجرایی مسدقر در مرکز موضوع ردیف )فهرست دسدگاه

 باشد:( می2جدول شماره )

  (2جدول شماره )
 عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه رديف
 هاشورای عالی اسدان 105020 1
 های بدنی صندوق تأمین خسارت 110600 2
 دانشگاه بهزیسدی و توانبخشی 125000 3
 وزارت ورزش و جوانان 128500 4



 

 قسمت اول( -570)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  (2جدول شماره )
 عنوان دستگاه اجرايي بندیشماره طبقه رديف
 کمیده ملی المپیک 128502 5
 کمیده ملی پارالمپیک 128507 6
 وزارت بهداشت و درمان 129000 7
 صندوق رفاه دانش ویان 129025 8
 سازمان اورژانا کشور 129060 9
 های خاصبنیاد امور بیماری 129100 10
 مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی 129120 11
 مرکز ملی تحقیقات راهبردی 129126 12
 علوم پزشکی م ازیدانشگاه  129127 13
 مؤسسه ملی تحقیقات سالمت 129128 14
 مؤسسه تحقیقات حقوق سالمت 129585 15
 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 131000 16
 ها  مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل 139000 17
 زیستسازمان حفاظت محیو 140000 18
 پایدار زیست و توسعهپژوهشکده محیو 140004 19
 وری انرژی برق )ساتبا(های ت دیدپذیر و بهرهسازمان انرژی 143525 20
 شناسی و اکدشاف معدنیسازمان زمین 146500 21
 سازمان توسعه ت ارت ایران 147100 22
 مرکز توسعه ت ارت الکدرونیکی 147300 23
 سازمان امور عشایری ایران 149600 24
 زیوزارت جهادکشاور 151000 25
 سازمان حفظ نباتات کشور 151011 26
 سازمان امور اراضی کشور 151019 27
 وزارت راه و شهرسازی 153000 28
 وزارت صنعت  معدن و ت ارت 155000 29
 های صنعدی ایرانشرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک 257000 30
آهن جمهوری اسالمی ایرانشرکت راه 280500 31  
 شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای کشور 282300 32
 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 283500 33

 

هدا بده تشدخی  شدورای عدالی امنیدت ملدی        ذکر است  مواردی که پرداخدت  الزم به

 اند.است  از شمول حکم این بند مسد نی بوده محرمانه تلقی شده

 



 

 قسمت اول( -571)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  3جزء )

 پاسدداران  سدپاه  مسدلح   نیروهای پشدیبانی و دفاع وزارت و کل سداد اطالعات  وزارت

 نیروهدای  و یهقضدای  قدوه  اطالعدات  حفاظت پاسداران  سپاه اطالعات سازمان اسالمی  انقالب

 بندد  ایدن ( 1) جزء شمول از ملی امنیت عالی شورای و ایران اسالمی جمهوری ارت  اندظامی 

 .هسدند مسد نی

 عددم  و است مذکور اطالعات کامل ارائه به منو  یاجرای هایدسدگاه اعدبار تخصی 

 .شودمی محسوب عمومی اموال در غیرقانونی تصرف حکم در بند این مفاد رعایت

  (  3تفريغ جزء )

( 1های مندرج در پاراگراف صدر این جدزء  از شدمول جدزء )   دسدگاه  هابررسی براساس

 اند.مسد نی بودهاین بند  

 اعدبدار  تخصدی  د ناء مدوارد منددرج در جددول زیدر      هدا  بده اسد   در محدوده بررسدی 

  ان ام شده کشور کل داریخزانهموضوع این بند به  اطالعات کامل ارائه با یاجرای هایدسدگاه

 است.

رغم اینکه تمام و (  علی1های اجرایی مندرج در جدول شماره )دسدگاه اعدبار تخصی 

اندد   ندداده  قدرار  کشدور  کل داریخزانه اخدیار ردموضوع اجزاء این بند را  یا بخشی از اطالعات

 مبن  عد  رعايت مفاد حکم اخنر اي  جز  است:مطابق رویه سنوات قبل صورت پذیرفده که 

 (1جدول شماره )

 تعداد  نام استان /محل استقرار رديف تعداد  نام استان /محل استقرار رديف

 24 ایالم 14 35 های اجرایی مسدقر در مرکزدسدگاه 1

 21 زن ان 15 51 مرکزی 2

 59 کهگیلیویه و بویراحمد 16 96 گیالن 3

 12 یزد 17 69 مازندران 4

 28 بوشهر 18 124 شرقیآذربای ان 5

 29 تهران 19 88 یغربآذربای ان 6

 69 اردبیل  20 203  فارس 7

 43 قم  21 10 کرمان 8

 19 قزوین 22 169 اصفهان 9

 59 جنوبی خراسان 23 43 سیسدان و بلوچسدان 10

 2 البرز 24 2 کردسدان 11

 55 همدان 12
 1.381 جمع

 71 لرسدان  13
 



 

 قسمت اول( -572)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( جدول فدوق  بده شدرح    1های اجرایی مسدقر در مرکز موضوع ردیف )فهرست دسدگاه

 باشد:( می2جدول شماره )

  (2جدول شماره )
 اجرايي دستگاه عنوان دستگاه بندیطبقه شماره رديف
 جمهوری ریاست نهاد 101000 1
 هااسدان عالی شوای 105020 2
 بدنی هایخسارت تامین صندوق 110600 3
 توانبخشی و بهزیسدی دانشگاه 125000 4
 پرورش و آموزش وزارت 127500 5
 جوانان و ورزش وزارت 128500 6
 ایران المپیک ملی کمیده 128502 7
 پاراالمپیک ملی کمیده 128507 8
 و آموزش پزشکی درمان و بهداشت وزارت 129000 9
 دانش ویان رفاه صندوق 129025 10
 کشور اورژانا سازمان 129060 11
 خاص هایبیماری امور بنیاد 129100 12
 پزشکی علوم تحقیقات توسعه ملی سسهمؤ 129120 13
 راهبردی تحقیقات ملی مرکز 129126 14
 م ازی پزشکی علوم دانشگاه 129127 15
 سالمت تحقیقات ملی سسهمؤ 129128 16
 سالمت حقوق تحقیقات سسهمؤ 129585 17
 جمهوری اسالمی ایران احمر هالل جمعیت 131000 18
 کشور آبخیزداری و مراتع ها جنگل سازمان 139000 19
 زیستمحیو حفاظت سازمان 140000 20
 پایدار توسعه و زیستمحیو پژوهشکده 140004 21
 (ساتبا) برق انرژی وریبهره و ت دیدپذیر هایانرژی سازمان 143525 22
 معدنی اکدشاف و شناسیزمین سازمان 146500 23
 ایران ت ارت توسعه سازمان 147100 24
 الکدرونیکی ت ارت توسعه  مرکز 147300 25
 ایران عشایری امور سازمان 149600 26
 جهادکشاورزی وزارت 151000 27
 کشور نباتات حفظ انسازم 151011 28
 کشور اراضی امور سازمان 151019 29
 شهرسازی و راه وزارت 153000 30
 ت ارت و معدن  صنعت وزارت 155000 31
 ایران صنعدی هایشهرک و کوچک صنایع سازمان مادرتخصصی شرکت 257000 32
 ایران اسالمی جمهوری آهنراه شرکت 280500 33
 کشور زیربناهای توسعه و ساخت مادرتخصصی شرکت 282300 34
 ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا 283500 35

 



 

 قسمت اول( -573)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

 موجدب  کده  اقدصدادی  هدای کمیده و سدادها مصوبات و تصمیمات کلیه 1398 سال در

 مصوبات اجرای و ندارد اجراء قابلیت قانونی فرآیند طی بدون شود می قانون این ارقام در تغییر

 .است عمومی اموال و وجوه در غیرقانونی تصرف قانونی آیندفر طی بدون آنها

 تفريغ بند )ب( 

 به صورت محرمانه ارائه شده است. و باشدیم شدهیبندبند طبقه نیگزارش ا



 

 قسمت اول( -574)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (جبند )

 پرتدوی   زیسددی   رایدانیکی   تهدیدات از ناشی غیرطبیعی حوادث از پیشگیری منظوربه

 غیردولددی   عمدومی  نهادهدای  اجرایدی   هدای دسددگاه  کلیده  بده  نظامی و تروریسدی شیمیایی 

 توافدق  بدا  شدود مدی  داده اجازه مهم و حساس حیاتی  هایزیرساخت دارای دولدی هایشرکت

 محدل  از کشدور  بودجده  و برنامده  سدازمان  تأییدد  و مربوطه دسدگاه با غیرعامل پدافند سازمان

 اجرای برای قانونی م وزهای حد در خود داخلی منابع و ایسرمایه هایدارایی تملک اعدبارات

 .کنند هزینه هاطرح همان هایزیرساخت سازیمصون و غیرعامل پدافند هایطرح

 (جتفريغ بند )

یا کمیدده  در راسدای اجرای مفاد حکم این بند  رییا سداد کل نیروهای مسلح و رید 

را به وزیر کشدور   اجرای حکم این بند 3/2/1398مورخ نامه دائمی پدافند غیرعامل کشور طی 

 15/2/1398ابالغ و مدعاقب آن معاون امنیدی و اندظامی وزارت کشدور  طدی بخشدنامه مدورخ     

یا سدازمان پدافندد غیرعامدل    رینسبت به ابالغ آن به اسدانداران اقدام نموده است. همچنین 

 هدای اجرایدی  های برنامهبندی و تأیید هزینهتشخی  سطح  4/3/1398نامه مورخ  طی کشور

ده نمدو بده اسددانداران تفدویض     1398برای سال  ها راهای مهم اسدانسازی زیرساختمصون

 است.

 داخلدی  منابع و ایسرمایه هایدارایی تملک اعدباراتشده از محل مبالغ هزینهعملکرد 

 ( است:1به شرح جدول شماره )  این بندمفاد حکم  اجرای های اجرایی بابتدسدگاه

 مبالغ به میلیون ریال()   (1جدول شماره )

 شماره
 شماره عنوان دستگاه اجرايي بندیطبقه

 بندیطبقه
 عنوان طرح پدافند

 هاسازی زيرساختغیرعامل / اقدامات مصون

 مبلغ هزينه شده از محل
 جمع منابع داخلي بابت ای بابتهای سرمايهاعتبارات تملک دارايي

 اجرای
 طرح

 سازیمصون
 یاجرا جمع طرح

 طرح
 سازیمصون

 اجرای جمع طرح
 طرح

 سازیمصون
 جمع طرح

 سازمان هواشناسی کشور 113000
 1 1 0 0 0 0 1 1 0 ها و مراکز هواشناسیبهسازی و نوسازی ایسدگاه 1303005001
 3.150 3.150 0 0 0 0 3.150 3.150 0 توسعه فناوری اطالعات هواشناسی 1303005005

 کشورسازمان دامپزشکی  135500
 3.886 0 3.886 0 0 0 3.886 0 3.886 آالتتعمیرات اساسی  تأمین ت هیزات و ماشین 1306040007
 4.210 0 4.210 0 0 0 4.210 0 4.210 های دامیگردش شبکه قرنطینه 1306015003
 101 0 101 0 0 0 101 0 101 های دام و مشدرک انسانهای واگیردار و قرنطینهکندرل  مراقبت و بررسی بیماری 1306015001

 17.144 17.144 0 0 0 0 17.144 17.144 0 اطالعات فناوری ای خدمات بخ  ارتباطات وتوسعه مدوازن منطقه ای اد و 1302002010 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 149000
 331,836 918 19 918 311 27,836 918 15 918 11 304,000 000 4 000 300 آالت ماشین و تو تأمین ت هیزا اساسی تعمیرات 1201012007 ایران اسالمی جمهوری دادگسدری 108100

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 219800

 338 338 0 338 338 0 0 0 0 سد و نیروگاه سردشت 1307007050
 294 294 0 80 80 0 214 214 0 سد و نیروگاه بلبر 1307007003
 350 350 0 0 0 0 350 350 0 سرنیسد  1307003053
 107 107 0 0 0 0 107 107 0 سد آبریز و ساخدمان صیدون 1307003064

شرکت مادرتخصصی مدیریت تولیدد  اندقدال و توزیدع نیدروی بدرق       221000
 ایران )توانیر(

 1.200 1.200 0 1.200 1.200 0 0 0 0 غرب اهوازشمال kV 400ان ام مطالعات پدافند غیرعامل پست  د
 600 600 0 600 600 0 0 0 0 مرصاد kV 400ان ام مطالعات پدافند غیرعامل پست  د
 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 های عمومی و تخصصیبرگزاری آموزش د
 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 0 0 ای اد انبارهای مدیریت بحران در شرایو اضطراری د



 

 قسمت اول( -575)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مبالغ به میلیون ریال()   (1جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 شماره عنوان دستگاه اجرايي
 بندیطبقه

 عنوان طرح پدافند
 هاسازی زيرساختغیرعامل / اقدامات مصون

 مبلغ هزينه شده از محل
 جمع منابع داخلي بابت ای بابتهای سرمايهاعتبارات تملک دارايي

 اجرای
 طرح

 سازیمصون
 یاجرا جمع طرح

 طرح
 سازیمصون

 اجرای جمع طرح
 طرح

 سازیمصون
 جمع طرح

 120 0 120 120 0 120 0 0 0 های گازی کوچکطرح نیروگاه 40601101 تولید نیروی برق حرارتی شرکت 229300
 2.902.213 7.000 2.895.213 0 0 0 2.902.213 7.000 2.895.213 آهنهای ظرفیدی خطو  راهرفع گلوگاه 1303015043 شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 280500
 21.298 21.298 0 21.298 21.298 0 0 0 0 های نوین امن ارتباطی کشورطرح توسعه راهبری  پایداری و بهسازی زیرساخت د اختشرکت ارتباطات زیرس 283300
 18.187 18.187 0 0 0 0 18.187 18.187 0 (18اعدبارات موضوع ای اد اشدغال گسدرده و مولد موضوع بند )الف( تبصره ) 1502012028 شرکت بازآفرینی شهری ایران 286650

اداره کددل میددراث فرهنگددی  صددنایع دسدددی و گردشددگری اسدددان   113753
 مازندران

 67 0 67 0 0 0 67 0 67 شده در فهرست جهانیحفاظت و آماده سازی و مرمت آثار ثبت 1704002002
 61 0 61 0 0 0 61 0 61 های حفاظدی و پژوهشیحفاظت آماده سازی و مرمت پایگاه 1704002005
 179 0 179 0 0 0 179 0 179 تأمین زیرساخت و ساماندهی سواحل دریای خزر 1706002001
 50 0 50 0 0 0 50 0 50 های بخ  خصوصیمشارکت در مرمت ابنیه تاریخی و تکمیل موزه 1704002014
 53 0 53 0 0 0 53 0 53 هاها و کاخ موزهای اد سیسدم حفاظدی و ساخت مخازن امن در موزه 1704005007
 69 0 69 0 0 0 69 0 69 هاها و کاخ موزهاحداث  تکمیل  ت هیز و مرمت موزه 1704005006

 کل راه و شهرسازی اسدان مازندراناداره  153053

 1.050 0 1.050 0 0 0 1.050 0 1.050 طرح تهیه و بازنگری طرح جامع شهری 1502012م101
 200 0 200 0 0 0 200 0 200 های روسداییاهبهسازی  احداث و تکمیل ر 1303016م201
 104 0 104 0 0 0 104 0 104 طرح تهیه و بازنگری تفصیلی شهری 1502012م201
 72 0 72 0 0 0 72 0 72 های اداریاحداث  توسعه و تکمیل ساخدمان 1002054م110
 1.172 0 1.172 0 0 0 1.172 0 1.172 احداث و توسعه مراکز فرهنگی و هنری اسدان 1703022م105

 8.023 0 8.023 8.023 0 8.023 0 0 0 طرح اندقال برق مازندران   1301015020 ای اسدان مازندرانشرکت برق منطقه 226000
 3.508 0 3.508 3.508 0 3.508 0 0 0 کیلو وات آمپر 200تأمین دیزل ژنراتور  د شرکت توزیع نیروی برق اسدان مازندران 226300
 2.201 0 2.201 2.201 0 2.201 0 0 0 های مرتبو با ویروس کروناهزینه د شرکت گاز اسدان مازندران   292610
 1.730 1.730 . 0 0 0 1.730 1.730 0 های اداری ادارات کل ثبت احوالتعمیر و ت هیز ساخدمان 1002054ش312 شرقیاداره کل ثبت احوال اسدان آذربای ان 105554

 شرقی ای اسدان آذربای انمنطقهشرکت آب  219500
 600 600 0 0 0 0 600 600 0 آبرسانی به شهر مرند 1307002056
 11.417 11.417 0 0 0 0 11.417 11.417 0 آبرسانی به شهر تبریز و مرمت 1307002027

 6.361 6.361 0 6.361 6.361 0 0 0 0 گازرسانی در اسدان 1301003199 شرقیشرکت گاز اسدان آذربای ان 292580
 700 0 700 0 0 0 700 0 700 سازی و کاه  هزینه برق مصرفی ادارهایمن 1002054غ323 غربیآذربای اناسدان و ارشاد اسالمی فرهن  کل اداره  114055
 636 0 636 0 0 0 636 0 636 تأمین فایروال 1602006غ201 غربیخون اسدان آذربای انکل اندقالاداره 129555

 غربیکل راه و شهرسازی اسدان آذربای اناداره  153055

 115 0 115 0 0 0 115 0 115 پشدیبانی سیسدم اتوماسیون اداری 1303016279
 375 0 375 0 0 0 375 0 375 ارتقا سیسدم اتوماسیون اداری 1303016279
 615 0 615 0 0 0 615 0 615 تأمین دوربین کنفرانا 1303016279
 1215 0 1215 0 0 0 1215 0 1215 تأمین فایروال شبکه 1303016279
 45 0 45 0 0 0 45 0 45 تأمین قطعات کامپیوتری 1303016279
1502012011 

 تأمین دوربین مداربسده

449 0 449 0 0 0 449 0 449 
 1 0 1 0 0 0 1 0 1 130301غ413
 270 0 270 0 0 0 270 0 270 130301غ620
 527 0 527 0 0 0 527 0 527 130301غ418
 5 0 5 0 0 0 5 0 5 130301غ133
 31 0 31 0 0 0 31 0 31 170302غ107

 غربیکل صنعت  معدن و ت ارت اسدان آذربای ان اداره 155055

 1002054غ328 751 751 0 0 0 0 751 751 0 الیسنا ضد بدافزار 1304011026
1304011026 

 1304011033 1.875 1.875 0 0 0 0 1.875 1.875 0 یسازیطرح م از یتأمین سرور در راسدا
 202 202 0 0 0 0 202 202 0 یاسدان WANتأمین روتر جهت تداوم ارتبا  شبکه  1304011033
 250 250 0 0 0 0 250 250 0 سازمان یارتباط یهاشبکه رساختیز یجهت بهسازی سازیم از قرارداد 1304011026

 د غربیشرکت گاز اسدان آذربای ان 292590
ای  ت هیدز  های بحران  ت هیز خودروی بحران  خریدد تلفدن مداهواره   تأمین و ت هیز کانکا

 اتاق بحران
0 0 0 744 0 744 744 0 744 

 311 0 311 0 0 0 311 0 311 احوالاداری ثبت یاهتعمیر و ت هیز ساخدمان 1002054ف301 احوال اسدان فارس اداره کل ثبت 105558
 3.769 3.769 0 3.769 3.769 0 0 0 0 تخمین و ت هیزات کندرلی  حفاظت فیزیکی د کمیده امداد امام خمینی)ره( اسدان فارس 129600
 1.060 0 1.060 0 0 0 1.060 0 1.060 ای اسدان فارساجرای طرح هادی روسدایی در سطح روسداه 1502012ف400 بنیاد مسکن انقالب اسالمی اسدان فارس 133758
 8.200 8.200 0 0 0 0 8.200 8.200 0 طرح ارائه خدمات پشدیبانی به عشایر 1502005ف100 امور عشایر اسدان فارس اداره کل 149658



 

 قسمت اول( -576)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مبالغ به میلیون ریال()   (1جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 شماره عنوان دستگاه اجرايي
 بندیطبقه

 عنوان طرح پدافند
 هاسازی زيرساختغیرعامل / اقدامات مصون

 مبلغ هزينه شده از محل
 جمع منابع داخلي بابت ای بابتهای سرمايهاعتبارات تملک دارايي

 اجرای
 طرح

 سازیمصون
 یاجرا جمع طرح

 طرح
 سازیمصون

 اجرای جمع طرح
 طرح

 سازیمصون
 جمع طرح

 ی اسدان فارسامنطقهشرکت آب  210500
 21.030 21.030 0 0 0 0 21.030 21.030 0 به شهر شیراز یرسانآب 1307002046
 1.500 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 0 به شهر جهرم از سد قیر یرسانآب 1307002032

 12.000 12.000 0 12.000 12.000 0 0 0 0 تأمین دسدگاه ژنراتور برق سیار و تابلو پست برق د فارس ی اسدانامنطقهشرکت برق  222000

 800 0 800 400 0 400 400 0 400 ها  نواحی صنعدی و مناطق ویژه اقدصادیهای شهرکتأمین زیرساخت 1304011ف100 رسهای صنعدی اسدان فاشرکت شهرک 257080
 3.231 0 3.231 3.231 0 3.231 0 0 0 های بحرانیت هیز اتاق –ای تأمین تلفن ماهواره د شرکت گاز اسدان فارس 292740
 1.250 0 1.250 470 0 470 780 0 780 ی اد  توسعه و اصالح شبکه معابر شهری شهر فیروزآبادا 1502004ف129 شهرداری فیروزآباد 402758
 49.5 0 49.5 49.5 0 49.5 0 0 0 های تردد در محل درب ورودیاندازی و ت هیز کندرلای اد و راه د خورشهرداری َ 406358
 12.860 0 12.860 3.500 0 3.500 9.360 0 9.360 خانه آب کرمان(های تصفیهاد شبکه توزیع و تأسیسات آب آشامیدنی )داراییتوسعه و ای  1503003ر309 شرکت آب و فاضالب اسدان کرمان 218700

 40601288 کرماناسدان  یاشرکت برق منطقه 224500
هدای مرکدز کنددرل و    )دارایی اطالعات یو فناور دیتول یاخدصاص اندقال  یسازنهیاصالح و به

 کیلووات نیروگاه کرمان( 400شرق و پست ای جنوبین ( منطقهتوزیع )دیسپاچ
0 0 0 2.054 0 2.054 2.054 0 2.054 

 اداره کل بهزیسدی اسدان هرمزگان 131562

 850 850 0 0 0 0 850 850 0 تعمیر و ت هیز مراکز حمایدی سطح اسدان 1903019ح200
 200 200 0 0 0 0 200 200 0 تعمیرات اساسی مراکز توانبخشی 1904003ح100
 800 800 0 0 0 0 800 800 0 بهسازی و نوسازی مراکز حمایدی سطح اسدان 1903019ح300

 اسدان هرمزگانَجهادکشاورزی  کل اداره 151062

 550 0 550 0 0 0 550 0 550 بازسازی جاده بین مزارع 1306011ح202
 550 0 550 0 0 0 550 0 550 بازسازی جاده بین مزارع 1306011ح202
 380 0 380 0 0 0 380 0 380 احیاء و مرمت قنوات   1307006ح601
 350 0 350 0 0 0 350 0 350 های آبیاری  بازسازی کانال 1306012ح402
 290 0 290 0 0 0 290 0 290 مرمت و بازسازی تأسیسات آبرسانی  1307003ح701
 10 0 10 0 0 0 10 0 10 سازی  ت هیز و نوسازییکپارچه 1306012ح201
 10 0 10 0 0 0 10 0 10 نوسازی و ت هیز مراکز ترویج   1306004ح203
 5 0 5 0 0 0 5 0 5 برداران  ترویج  آموزش و ارتقاء مهارت بهره 1306004ح102
 10 0 10 0 0 0 10 0 10 ت هیز ایسدگاه پشدیبانی دام   130601 0ح301
 30 0 30 0 0 0 30 0 30 های عمومی و انهارلبازسازی کانا 1306012ح301
 60 0 60 0 0 0 60 0 60 احداث سدهای کوتاه 1307003ح301

 118 0 118 0 0 0 118 0 118 ت هیز و نوسازی اراضی زیر سد مخزنی  1306012004
 25 0 25 0 0 0 25 0 25 احیا و توسعه کشاورزی   1306012009

 50 0 50 0 0 0 50 0 50 حوضه دریای عمانشبکه آبیاری  1307003114

 کل شیالت اسدان هرمزگاناداره  151262
 1,281 0 281 1 0 0 0 1,281 0 281 1 ای اد تأسیسات زیر بنایی و پشدیبانی پرورش ماهی در قفا 1306008ح205
 2,000 0 000 2 0 0 0 2,000 0 000 2 های م دمع آبزی پروریای اد زیر ساخت 1306008ح202

 5.228 5.228 0 5.228 5.228 0 0 0 0 اندقال نیروی برق سیسدان و بلوچسدان 40604414 ای اسدان سیسدان و بلوچسدانشرکت برق منطقه 225000

 اسدانداری کردسدان 105064

 143 143 0 0 0 0 143 143 0 توسعه و بهبود شبکه حمل نقل درون شهری 1502004ت101
 195 195 0 0 0 0 195 195 0 های اداری اسدانداری  ت هیز ساخدمان تعمیر و 1002054ت305
 523 523 0 0 0 0 523 523 0 طرح احداث  توسعه و تکمیل ساخدمان اداری اسدانداری 1002054ت101
 26 26 0 0 0 0 26 26 0 های بازارچه های مرزیتأمین زیرساخت 1305024ت101
 623 623 0 0 0 0 623 623 0 ت  تأسیسات و ت هیزات اداری  آالتخمین ماشین 1002054ت404
 33 33 0 0 0 0 33 33 0 های روسدایی  بهبود حمل و نقل راه 1502004ت500

 کل ثبت احوال اسدان کردسدان اداره 105564
 13,380 380 13 0 0 0 0 13,380 380 13 0 های اداری ثبت احوالطرح تعمیر و ت هیز ساخدمان 1002054ت300
 9,641 641 9 0 0 0 0 9,641 641 9 0 های ادارات ثبت احوال در سطح اسدانتعمیر و ت هیز ساخدمان 1002037ت003

 1,010 010 1 0 0 0 0 1,010 010 1 0 ایطرح تعمیر و ت هیز اداری مراکز آموزش فنی و حرفه 1802005ت200 ای اسدان کردسداناداره کل آموزش فنی و حرفه 112664
 2,578 578 2 0 0 0 0 2,578 578 2 0 (هاهای و مراکز بررسیطرح تعمیر و ت هیز واحدهای فنی دامپزشکی )به جز آزمایشگاه 1306015ت401 اداره کل دامپزشکی اسدان کردسدان 135564

 کل راه و شهرسازی اسدان کردسدان اداره 153064
 1,640 640 1 0 0 0 0 1,640 640 1 0 2های فرعی و اصلی درجه هرا 2و  1نگهداری و بهسازی نوع  1303016ت601
 300 300 0 0 0 0 300 300 0 های روسدایی اسداناحداث و توسعه راه 1303016ت210



 

 قسمت اول( -577)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مبالغ به میلیون ریال()   (1جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 شماره عنوان دستگاه اجرايي
 بندیطبقه

 عنوان طرح پدافند
 هاسازی زيرساختغیرعامل / اقدامات مصون

 مبلغ هزينه شده از محل
 جمع منابع داخلي بابت ای بابتهای سرمايهاعتبارات تملک دارايي

 اجرای
 طرح

 سازیمصون
 یاجرا جمع طرح

 طرح
 سازیمصون

 اجرای جمع طرح
 طرح

 سازیمصون
 جمع طرح

 5,784 784 5 0 5,784 784 5 0 0 0 0 اعدبارات پدافند غیرعامل د شرکت گاز اسدان کردسدان 292570
 6,042 042 6 0 0 0 0 6,042 042 6 0 تکمیل ساخدمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی سیازاخ 1307002171 ن کردسدانای اسداشرکت آب منطقه 295030

 شهرداری سقز 400264

 2,850 0 850 2 0 0 0 2,850 0 850 2 های در محدوده شهری و روسدایی سقزساماندهی بسدر و حریم رودخانه ها و مسیل 1502001ت301
 531 0 531 0  0 531 0 531 هیالت و تأسیسات شهری سقزتس 1502001ت402

 20,001 001 20 0 20,001 001 20  0 0 0 ای اد تأسیسات حفاظدی شهرها د
 55 55 0 55 55 0 0 0 0 عملیات امدادی و ایمنی در سطح شهر د شهرداری صاحب 401764

 ای اسدان همدانشرکت آب منطقه 295040

 42,788 104 1 684 41    42,788 104 1 684 41 آبادنعمتساخدمان سد  1307003098
 2,159 159 2     2,159 159 2 0 آبرسانی به تویسرکان از سدسرابی 1307002009

 4,573 573 4     4,573 573 4 0 2و  1های آبیاری درجه های بهسازی کانالطرح 1307006هد201

 ای اد تأسیسات فاضالب شهر اسدآباد 1503002029 شرکت آب و فاضالب اسدان همدان 218800
0 

925 925 
    925 925 

 های صنعدی اسدان همدانشرکت شهرک 257160

 1,165 165 1     1,165 165 1  نشانی شهرک صنعدی تویسرکانای اد و تکمیل ساخدمان آت  1304011هد101

 د
  سداخدمان و ماشدین و   هدای صدنعدی  سدازی شدهرک  های مرتبو با سیل بندد  محوطده  پروژه

هدای سدطحی   هدای انحرافدی فاضدالب و پایدپ جکیند  آب     نشدانی  کاندال  شیرهای آتد  
 های صنعدیشهرک

0 0 0 0 44 429 44,429  44 429 44,429 

 ای اسدان زن اناداره کل آموزش فنی و حرفه 112668
 39 39 0    39 39 0 انای اسدان زن تعمیر و ت هیز اداری مراکز آموزش فنی و حرفه 1802005ز201

 9 9 0 0 0 0 9 9 0 ای شهرسدان زن اناحداث  توسعه و تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه 1802005ز202

 زیست اسدان زن اناداره کل حفاظت محیو 140068

 1,000 10 990 0 0 0 1,000 10 990 بانی و پاسگاه تحت مدیریت اسدان زن اناحداث  تعمیر و ت هیز محیو 1404002ز301
 2,431 51 380 2 0 0 0 2,431 51 380 2 زیستهای اداری محیوتعمیر و ت هیز ساخدمان 1002054ز340
 7,250 53 197 7 0 0 0 7,250 53 197 7 های منابع زیسدی و احیای آنهاپیشگیری  کندرل و مقابله با آلودگی 1403001ز201

 11,084 89 995 10 0 0 0 11,084 89 995 10 های خشکیها و زیست بومبرداری پایدار از زیسدگاه  احیاء و بهرهشناسایی  حفاظت  بهسازی 1404002ز101

 169 0 169 0 0 0 169 0 169 تعمیر و ت هیز ساخدمان اداری اداره کل اسداندارد اسدان زن ان 1002054ز306 اداره کل اسداندارد اسدان زن ان 146068

 30 0 30 0 0 0 30 0 30 های شریانیهای کشور با اولویت راهسازی راهنگهداری و ایمن 1303016292 ای اسدان زن انراهداری و حمل و نقل جادهاداره کل  153968

 سازمان آب اسدان زن ان 219900

 152 0 152 0 0 0 152 0 152 ساخدمان سد بلوبین 1307003039
 1,986 0 986 1 0 0 0 1,986 0 986 1 ساخدمان سد مشمپا 1307003093
 2,320 0 320 2 0 0 0 2,320 0 320 2 ساخدمان سد تالوار 1307003042
 1,601 0 601 1 0 0 0 1,601 0 601 1 ساخدمان سد قشالق علیا 1307003067

 3,904 0 904 3 3,904 0 904 3 0 0 0 اندقال نیروی برق زن ان 1301015013 ای اسدان زن انشرکت برق منطقه 229000
 2,733 733 2 0 2,733 733 2 0 0 0 0 سازی انبار مرکزی شرکت مصون د شرکت گاز اسدان زن ان  292630

 زیست اسدان چهارمحال و بخدیاریاداره کل حفاظت محیو 140069

 1.184 1.184 0 0 0 0 1.184 1.184 0 هابانی و پاسگاهاحداث و ت هیز محیو 1404002چ300
 180 180 0 0 0 0 180 180 0 های تاری  طبیعیتکمیل  ت هیز و بازسازی موزه 1404002چ200
 756 0 756 0 0 0 756 0 756 زیستت هیز ساخدمان اداری محیو 1002054چ311

 اداره کل راه و شهرسازی اسدان چهارمحال و بخدیاری 153069

 4.818 2.338 2.480 0 0 0 4.818 2.338 2.480 احداث راه بن د داران 130301604
 2.493 751 1.742 0 0 0 2.493 751 1.742 احداث راه فارسان د دشدک 1303016095
 1.995 1.244 751 0 0 0 1.995 1.244 751 بازفت ـاحداث راه اصلی شهرکرد  1303016105

 1.870 0 1.870 0 0 0 1.870 0 1.870 های آبخیزداریحطر 1306001014 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسدان چهارمحال و بخدیاری 139069

 شرکت آب و فاضالب اسدان چهارمحال و بخدیاری 217100

 1.670 1.670 0 1.170 1.170 0 500 500 0 های کوچک تأمین آبای اد طرح 1307003چ205
 5.076 5.076 0 5.076 5.076 0 0 0 0 توسعه شبکه توزیع تأسیسات آب آشامیدنی شهرها 1503003چ300
 6.289 0 6.289 6.289 0 6.289 0 0 0 اصالح و بازسازی تأسیسات فاضالب 1503002چ801

 28.551 28.551 0 23.858 23.858 0 4.693 4.693 0 ها و نواحی صنعدی  های شهرکتأمین زیرساخت 1304011چ100 های صنعدی اسدان چهارمحال و بخدیاریشرکت شهرک 257210

 2.742 0 2.742 2.742 0 2.742 0 0 0 پدافند غیرعامل 1301003221 کت گاز اسدان کهگیلویه و بویراحمدشر 292720



 

 قسمت اول( -578)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مبالغ به میلیون ریال()   (1جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 شماره عنوان دستگاه اجرايي
 بندیطبقه

 عنوان طرح پدافند
 هاسازی زيرساختغیرعامل / اقدامات مصون

 مبلغ هزينه شده از محل
 جمع منابع داخلي بابت ای بابتهای سرمايهاعتبارات تملک دارايي

 اجرای
 طرح

 سازیمصون
 یاجرا جمع طرح

 طرح
 سازیمصون

 اجرای جمع طرح
 طرح

 سازیمصون
 جمع طرح

 1.051 1.051 0 0 0 0 1.051 1.051 0 های عالم و فضاهای دینی و مذهبی اسداناحداث و تکمیل خانه 1701031ن110 کل راه و شهرسازی اسدان سمنان اداره  153071
 4.950 0 4.950 0 0 0 4.950 0 4.950 ساخدمان شبکه آبیاری و زهکشی حوضه مرکزی 1307002121 اسدان سمنانجهادکشاورزی  اداره کل 151071
 3.900 3.900 0 3.900 3.900 0 0 0 0 اسدمرار تولید  تسهیل مدیریت بحران و پایداری خطو  حساس د ای اسدان سمنانشرکت برق منطقه 229100
 4.247 4.247 0 4.247 4.247 0 0 0 0 تهیه و نصب کانکا بحران سداد مرکزی و مهدیشهر د دان سمنانشرکت گاز اس 292660
 38.526 38.526 0 38.526 38.526 0 0 0 0 هاتعمیر و ت هیر بیمارسدان د دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی درمانی تهران 123700
 3.185 3.185 0 3.185 3.185 0 0 0 0 هاهای بیمارسداننصب و بروزرسانی دوربین د درمان شهید بهشدیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی  123800
 1.853 0 1.853 0 0 0 1.853 0 1.853 های ادارات اسدان تهرانت هیز ساخدمان 1002054د314 اداره کل تعاون  کار و رفاه اجدماعی اسدان تهران 154074
 1.860 0 1.860 1.860 0 1.860 0 0 0 نشانیتأمین سرور و ت هیزات آت  د رانیا یه دولدچاپخان یشرکت سهام 269000
 12.240 0 12.240 12.240 0 12.240 0 0 0 گازرسانی در تهران 1301003206 شرکت گاز اسدان تهران 292770
 1,429 429 1 0 0 0 0 1,429 429 1 0 طرح خرید ت هیزات آموزشی 1801015ق601 اداره کل آموزش و پرورش اسدان قم 127576

 اداره کل نوسازی  توسعه و ت هیز مدارس اسدان قم 127676
 1,242 242 1 0 0 0 0 1,242 242 1 0 هاتأمین و تعمیرسیسدم های گرمایشی و سرمایشی مدارس. ت هیزات هنرسدان 1801015001
 543 543 0 0 0 0 543 543 0 زی مدارس بدون اسدحکامساتخریب و بازسازی مدارس غیراسداندارد و مقاوم 1801015003

 325 325 0 0 0 0 325 325 0 سازی مدارس بدون اسدحکامتخریب و بازسازی مدارس غیراسداندارد و مقاوم 1704005006 اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری اسدان قم 133576
 244 244 0 0 0 0 244 244 0 زگردهایمقابله با ر 1403001010 اسدان قم ستیزویاداره کل حفاظت مح 140076

 اسدان قمجهادکشاورزی  اداره کل 151076
 24 24 0 0 0 0 24 24 0 هاطرح ساماندهی گلخانه 1306009ق301
 3.435 3.435 0 0 0 0 3.435 3.435 0 های فنی و اعدباری آب و خاککمک 1306012ق501

 3.363 3.363 0 3.363 3.363 0 0 0 0 تأمین و نصب دوربین مداربسده د شرکت گاز اسدان قم 292650

 3,791,208 388,171 3,403,037 309,818 223,119 86,699 3,481,440 165,052 3,316,388 جمع
 

 

مندرج در  داخلی منابع و ایسرمایه هایدارایی تملک اعدبارات محل ازشده مبالغ هزینه

 هاطرحهمان  هایزیرساخت سازیمصون و غیرعامل پدافند هایطرح اجرایجدول فوق  بابت 

 مصرف شده است.

 و ورزش و یو گردشدگر  یدسدد  عیصدنا   یفرهنگ راثیکل م اتادار  ذکر است انیشا 

بندد   نید کرد منابع حکم انهینسبت به اخذ م وز بابت هز  1398در سال  اسدان همدان جوانان

 کمبدود   هدا قیمدت   یافدزا  قبیل نا به عللی ازب کنیل  اندنموده افتیالزم را در هیاقدام و تأیید

مدذکور   یدی اجرا یهدا در دسددگاه بندد   نید حکم ا دادن به سایر مصادیق هزینه و اولویت منابع

 است. دهینگردعملیاتی 

 اخدذ اداره کل راه و شهرسازی اسدان ایالم جهت  در راسدای اجرای مفاد حکم این بند 

مطالعات پدافند غیرعامدل پدروژه   برای از سازمان پدافند غیرعامل کشور این بند موضوع م وز 

از لحداظ فندی و      لدیکن دهاقدام نمو  مرز چیالت د  دهلراند   مورمورید   بزر  آزادراه پل زال

قدرار نگرفدده و    سازمان مذکور مورد تأیید  خدمات مصوب مطالعاتی و طراحی پدافند غیرعامل

 است. نیافدهی برای پروژه مذکور به اسدان اخدصاص اعدبار  1398بع در سال طبال

مابین سازمان پدافند غیرعامدل کشدور و وزارت کشدور    نامه منعقده فیبر اساس موافقت

برای اجرای  28/12/1398( ریال در تاری  566.000.000مبلغ پانصد و شصت و ش  میلیون )

حساب اسدانداری یدزد واریدز    به  عدر قالب سایر مناب  «طرح جامع پدافند غیرعامل اسدان یزد»



 

 قسمت اول( -579)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

بده    24/1/1399گردیده که در اجرای مصوبه پانزدهمین جلسه سداد ملی مدیریت کرونا مورخ 

 است. سال بعد مندقل گردیده

ای اسددان تهدران جهدت اجدرای     های سدرمایه از محل اعدبارات تملک دارایی همچنین

 (3.000.000.000مبلغ سده میلیدارد )    «تهران تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل اسدانطرح »

بده اداره کدل نوسدازی     ( ریال 7.000.000.000مبلغ هفت میلیارد ) ریال به اسدانداری تهران و

در اجدرای مصدوبه   اعدبدارات مدذکور    کده  سدان اخدصداص داده شدده  توسعه و ت هیز مدارس ا

 است. د مندقل گردیدهبه سال بع  24/1/1399پانزدهمین جلسه سداد ملی مدیریت کرونا مورخ 

های مشمول سازوکار اجرایدی  (  سایر دسدگاه2به اسد ناء موارد مندرج در جدول شماره )

 اند.موضوع این بند را رعایت نموده

(  تمام و یا بخشی از سدازوکار اجرایدی موضدوع    2های مندرج در جدول شماره )دسدگاه

 اند:این بند را رعایت ننموده

 (2جدول شماره )

 ارهشم
 طبقه بندی

 هاسازی زيرساختاقدامات مصون عنوان طرح پدافند عامل/ شماره طرح عنوان دستگاه اجرايي

 موارد عدم رعايت سازوکارحکم اين بند

عدم توافق با سازمان 
 پدافند غیرعامل

 عدم تأيیديه سازمان برنامه وبودجه کشور/
 ريزی استانسازمان مديريت وبرنامه

 دعدم رعايت حدو
 مجوزهای قانوني

 اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دسدی و گردشگری اسدان مازندران 113753

    حفاظت  آماده سازی و مرمت آثار ثبت شده در فهرست جهانی 1704002002

    حفاظت آماده سازی و مرمت پایگاه های حفاظدی و پژوهشی 1704002005

    اماندهی سواحل دریای خزرتأمین زیرساخت و س 1706002001

    های بخ  خصوصیمشارکت در مرمت ابنیه تاریخی و تکمیل موزه 1704002014

    هاها و کاخ موزهای اد سیسدم حفاظدی و ساخت مخازن امن در موزه 1704005007

    هاها و کاخ موزهاحداث  تکمیل  ت هیز و مرمت موزه 1704005006

 کل راه و شهرسازی اسدان مازندراناداره  153053

   د طرح تهیه و بازنگری طرح جامع شهری 1502012م101

   د های روسداییبهسازی  احداث و تکمیل راه 1303016م201

   د طرح تهیه و بازنگری تفصیلی شهری 1502012م201

   د اداریهای احداث  توسعه و تکمیل ساخدمان 1002054م110

   د احداث و توسعه مراکز فرهنگی و هنری اسدان 1703022م105

    طرح اندقال برق مازندران  1301015020 ای اسدان مازندرانشرکت برق منطقه 226000

   د کیلو وات آمپر 200تأمین دیزل ژنراتور  د شرکت توزیع نیروی برق اسدان مازندران 226300

    های مرتبو با ویروس کروناهزینه د ت گاز اسدان مازندران شرک 292610

 د  د احوال اداری ثبت یهاتعمیر و ت هیز ساخدمان 1002054ف301 احوال اسدان فارس اداره کل ثبت 105558

 د  د تخمین و ت هیزات کندرلی  حفاظت فیزیکی د کمیده امداد امام خمینی)ره( اسدان فارس 129600

 د  د اجرای طرح هادی روسدایی در سطح روسداهای اسدان فارس 1502012ف400 بنیاد مسکن انقالب اسالمی اسدان فارس 133758

 د  د طرح ارائه خدمات پشدیبانی به عشایر 1502005ف  100 امور عشایر اسدان فارس اداره کل 149658

 ی اسدان فارسامنطقهشرکت آب  210500
 د  د به شهر شیراز یرسانآب 1307002046

 د  د به شهر جهرم از سد قیر یرسانآب 1307002032

 د  د تأمین دسدگاه ژنراتور برق سیار و تابلو پست برق د اسدان فارس یامنطقهشرکت برق  222000

 د  د مناطق ویژه اقدصادیها   نواحی صنعدی و های شهرکزیرساخت تأمین 1304011ف100 های صنعدی اسدان فارسشرکت شهرک 257080



 

 قسمت اول( -580)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جدول شماره )

 ارهشم
 طبقه بندی

 هاسازی زيرساختاقدامات مصون عنوان طرح پدافند عامل/ شماره طرح عنوان دستگاه اجرايي

 موارد عدم رعايت سازوکارحکم اين بند

عدم توافق با سازمان 
 پدافند غیرعامل

 عدم تأيیديه سازمان برنامه وبودجه کشور/
 ريزی استانسازمان مديريت وبرنامه

 دعدم رعايت حدو
 مجوزهای قانوني

 د  د های بحرانیت هیز اتاق –ای تأمین تلفن ماهواره د شرکت گاز اسدان فارس 292740

 د  د ای اد  توسعه و اصالح شبکه معابر شهری شهر فیروزآباد 1502004ف129 شهرداری فیروزآباد 402758

 د  د های تردد در محل درب ورودیلاندازی و ت هیز کندرای اد و راه د شهرداری خور 406358
 شرکت آب و فاضالب اسدان کرمان 218700

 1503003ر309
خانده آب  های تصدفیه توسعه و ای اد شبکه توزیع و تأسیسات آب آشامیدنی )دارایی

 د   کرمان(

 اسدان هرمزگانجهادکشاورزی  کل اداره 151062

 د  د بازسازی جاده بین مزارع 1306011ح202
 د  د بازسازی جاده بین مزارع 1306011ح202

 د  د احیاء و مرمت قنوات  1307006ح601

 د  د های آبیاری بازسازی کانال 1306012ح402

 د  د مرمت و بازسازی تأسیسات آبرسانی  1307003ح701

 د  د یکپارچه سازی  ت هیز و نوسازی 1306012ح201

 د  د ت هیز مراکز ترویج نوسازی و  1306004ح203

 د  د برداران ترویج  آموزش وارتقاء مهارت بهره 1306004ح102

 د  د ت هیز ایسدگاه پشدیبانی دام  130601 0ح301

 د  د های عمومی وانهاربازسازی کانال 1306012ح301

 د  د احداث سدهای کوتاه 1307003ح301

 د  د اراضی زیر سد مخزنی  ت هیز و نوسازی 1306012004

 د  د احیا و توسعه کشاورزی  1306012009

 د  د شبکه آبیاری حوضه دریای عمان 1307003114

 کل شیالت اسدان هرمزگاناداره  151262
 د   ای اد تأسیسات زیر بنایی و پشدیبانی پرورش ماهی در قفا 1306008ح205
 د   پروریهای م دمع آبزیای اد زیر ساخت 1306008ح202

 های صنعدی اسدان همدانشرکت شهرک 257160

 د   نشانی شهرک صنعدی تویسرکانای اد و تکمیل ساخدمان آت  1304011هد101

 د
های صنعدی  ساخدمان و ماشین سازی شهرکبند  محوطههای مرتبو با سیلپروژه

هدای  ب و پایدپ جکیند  آب  هدای انحرافدی فاضدال   نشانی  کانالو شیرهای آت 
 های صنعدیسطحی شهرک

  د 

 ای اسدان همدانشرکت آب منطقه 295040
    ساخدمان سد نعمت آباد 1307003098

    آبرسانی به تویسرکان از سدسرابی 1307002009

     2و 1های آبیاری درجه های بهسازی کانالطرح 1307006هد201

   د ای اد تأسیسات فاضالب شهر اسدآباد 1503002029 و فاضالب اسدان همدانشرکت آب  218800

 د   اندقال نیروی برق زن ان 1301015013 ای اسدان زن انشرکت برق منطقه 229000
 د   سازی انبار مرکزی شرکتمصون د شرکت گاز اسدان زن ان 292630

 

 مفاد حکم اي  بند است.مبن  عد  رعايت موارد مندرج در جدول فوق 



 

 قسمت اول( -581)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

 و برنامده  سدازمان  توسدعه   ششم برنامه قانون *(26) ماده (الف) بند( 2) جزء اجرای در

 هدر  مصدوب  اعدبدار  بده  نسبت اسدانی درآمد مازاد ماههسه مقاطع در است مکلف کشور بودجه

 . کند هزینه اسدان همان در را اسدان

 تفريغ بند )د( 

 ها  به شرح جدول زیر است:در اسدان ماههدر مقاطع سه اسدانی ددرآم مازادعملکرد 

 )مبالغ به میلیون ریال(    

 نام استان رديف

 مازاد وصولي درآمد وصولي درآمد مصوب 

 ماهه سه

 اول

 ماهه سه

 دوم

 ماهه سه

 سوم

 ماهه سه

 چهارم
 جمع

 ماهه سه

 اول 

 ماهه سه

 دوم

 ماهه سه

 سوم

 ماهه سه

 چهارم
 جمع

 ماهه سه

 اول

 ماهه سه

 دوم 

 ماهه سه

 سوم

 ماهه سه

 چهارم
 جمع

 9,161,520 0 0 520 161 9 0 27,638,368 960 170 3 300 481 4 808 691 15 300 294 4 26,121,152 288 530 6 288 530 6 288 530 6 288 530 6 مرکزی  1

51,63917,5 910 387 4 910 387 4 910 387 4 909 387 4 گیالن  2  3 050 900 3 895 253 3 664 273 3 919 393 14,529,819 0 0 0 0 0 

 103,353 353 103 0 0 0 19,312,020 122 412 5 553 151 5 245 064 5 100 684 3 21,235,074 769 308 5 769 308 5 769 308 5 767 308 5 مازندران  3

0 7778 25 777 025 8 777 025 8 775 025 8 شرقیآذربای ان 4  32,103,106 6 041 600 9 981 404 8 918 959 8 911 233 33,853,196 0 1 955 627 893 182 885 456 3,734,265 

 560,884 411 354 0 473 206 0 13,592,304 437 893 3 568 528 3 499 745 3 800 424 2 14,156,102 026 539 3 026 539 3 026 539 3 024 539 3 غربیآذربای ان 5

 1,013,816 405 286 588 451 823 275 0 9,352,769 256 459 2 439 624 2 674 448 2 400 820 1 8,691,403 851 172 2 851 172 2 851 172 2 850 172 2 کرمانشاه  6

7 665 4019 450 149 22 091 414 16 500 018 12 61,882,211 553 470 15 553 470 15 553 470 15 552 470 15 خوزسدان  7  70,247,781 0 943 538 6 678 897 187 195 4  622,817,11  

 2,078,438 092 373 354 227 992 477 1 0 32,744,000 946 630 8 208 485 8 846 735 9 000 892 5 33,031,415 854 257 8 854 257 8 854 257 8 853 257 8 فارس 8

,569,39237 348 392 9 348 392 9 348 392 9 348 392 9 کرمان  9  6 736 900 14 248 887 12 107 366 14 308 457 47,401,610 0 4 856 539 2 715 018 4 916 109 12,487,666 

  2,540,927 0 927 540 2 0 0 43,247,381 184 934 10 303 898 13 094 037 11 800 377 7 45,429,505 376 357 11 376 357 11 376 357 11 377 357 11 رضویخراسان 10

                 
                 
 اقتصادی, اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران: هقانون برنامه پنجساله ششم توسع* 

ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی  افزای  انگیزه وصول پذیر کردن عدالت بین منطقهمنظور رقابتبه :26ماده 
 اسدانی: درآمد

 دولت موظف است: :الف
1:  ... 
هایی که ماهیت اسدانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامده در چهدارچوب نظدام    درآمدها و هزینه :2
ای هدر اسددان )برمبندای    هدای سدرمایه  ای و تملک داراییصورت سرجمع درآمدها  اعدبارات هزینههزینه اسدانی به د  درآمد

اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت بده سدقف مصدوب     سنواتیر بودجه داری کل کشور( دوجوه واریزی به خزانه
ای مصدوب در  هدای سدرمایه  ای و تملک دارایدی هر اسدان براساس دسدورالعمل ابالغی سازمان برای تأمین اعدبارات هزینه

 گردد.توزیع می ربویذ یهاماهه بین اسدانقانون بودجه سنواتی  در مقاطع سه



 

 قسمت اول( -582)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

 مبالغ به میلیون ریال()    

 نام استان رديف

 مازاد وصولي درآمد وصولي درآمد مصوب 

 ماهه سه

 اول

 ماهه سه

 دوم

 ماهه سه

 سوم

 ماهه سه

 چهارم
 جمع

 ماهه سه

 اول 

 ماهه سه

 دوم

 ماهه سه

 سوم

 ماهه سه

 چهارم
 جمع

 ماهه سه

 اول

 ماهه سه

 دوم 

 ماهه سه

 سوم

 ماهه سه

 چهارم
 جمع

  2,597,915 915 597 2 0 0 0 82,140,071 350 278 27 950 864 21 471 046 22 300 950 10 98,721,740 435 680 24 435 680 24 435 680 24 435 680 24 اصفهان  11

3,89237,25 925 170 8 717 562 7 950 912 13 300 607 7 35,698,615 654 924 8 654 924 8 654 924 8 653 924 8 هرمزگان  12  0 4 988 296 0 0 4,988,296  

  115,902 902 115 0 0 0 6,829,731 387 059 2 092 846 1 752 687 1 500 236 1 7,773,939 485 943 1 485 943 1 485 943 1 484 943 1 سیسدان و بلوچسدان 13

6 378 521 700 896 6,440,149 037 610 1 037 610 1 037 610 1 038 610 1 کردسدان  14  1 483 143 1 759 679 5,518,174 0 0 0 149 642 149,642  

  306,242 412 266 0 830 39 0 8,340,343 565 432 2 395 137 2 983 205 2 400 564 1 8,664,611 153 166 2 153 166 2 153 166 2 152 166 2 همدان  15

  116,206 679 8 527 107 0 0 5,310,935 017 461 1 865 559 1 053 346 1 000 944 5,809,351 338 452 1 338 452 1 338 452 1 337 452 1 لرسدان  16

  18,065 0 065 18 0 0 2,481,342 569 577 502 729 671 678 600 495 2,845,748 437 711 437 711 437 711 437 711 ایالم  17

  5,054,528 036 915 1 732 826 1 760 312 1 0 17,167,537 039 981 4 735 892 4 763 378 4  0002 915 12,264,012 003 066 3 003 066 3 003 066 3 003 066 3 زن ان  18

01,205,25 136 156 977 635 422 405 715 7 4,799,987 820 054 1 661 534 1 106 304 1 400 906 3,594,737 684 898 684 898 684 898 685 898 چهارمحال و بخدیاری  19  

  806,291 366 21 232 456 693 328 0 4,088,345 484 928 350 363 1 811 235 1 700 560 3,628,470 118 907 118 907 118 907 116 907 یه و بویراحمدیلوگکه 20

  170,888 994 46 831 46 063 77 0 7,313,870 988 995 1 825 995 1 057 026 2 000 296 1 7,795,977 994 948 1 994 948 1 994 948 1 995 948 1 سمنان  21

  4,719,408 510 615 1 010 452 1 888 651 1 0 25,694,525 849 452 7 349 289 7 227 489 7 100 463 3 23,349,354 339 837 5 339 837 5 339 837 5 337 837 5 یزد 22

50 412 112 500 201 5 33,664,397 099 416 8 099 416 8 099 416 8 100 416 8 بوشهر 23  10 568 205 8 523 754 36,705,960 0 3 996 402 2 152 106 107 655 6,256,163  

  4,406,766 433 508 2 0 333 898 1 0 617,728,212 183 734 172 356 257 158 083 124 172 590 612 114 680,903,000 750 225 170 750 225 170 750 225 170 750 225 170 تهران  24

45 9871 1 اردبیل 25  1 451 988 1 451 988 1 451 988 5,807,951 1 012 500 1 447 493 1 489 156 1 395 356 5,344,505 0 0 37 168 0 37,168  

  422,680 0 394 263 286 159 0 8,953,029 801 291 2 418 562 2 310 458 2 500 640 1 9,196,096 024 299 2 024 299 2 024 299 2 024 299 2 قم  26

  273,988 0 659 41 329 232 0 18,883,125 787 080 5 484 152 5 154 343 5 700 306 3 20,443,298 825 110 5 825 110 5 825 110 5 823 110 5 قزوین  27

  173,798 848 68 314 72  63632 0 6,352,426 124 746 1 590 749 1 912 709 1 800 146 1 6,709,102 276 677 1 276 677 1 276 677 1 274 677 1 گلسدان  28

  0 0 0 0 0 3,554,722 038 939 200 962 384 984 100 669 4,378,381 595 094 1 595 094 1 595 094 1 596 094 1 شمالی خراسان 29

,2143,543 208 077 1 232 796 174 995 600 674 4,088,066 017 022 1 017 022 1 017 022 1 015 022 1 جنوبی خراسان 30  0 0 0 55 191 55,191  

  2,250,384 281 962 936 461 167 826 0 26,842,751 470 503 7 125 003 7 356 367 7 800 968 4 26,164,757 189 541 6 189 541 6 189 541 6 190 541 6 البرز 31

  77,623,262  21,710,013  21,078,917  34,826,617 7,715  1,246,765,944  342,750,121  327,809,769  356,795,664  219,410,390  1,305,712,750  326,428,192  326,428,192  326,428,192 326,428,174 جمع 

 

 مازاددارای  هاشمالی سایر اسدانهای گیالن و خراسان  به اسد ناء اسدان1398در سال 

سدازمان برنامده و     آمد اسددانی رغم وجود مازاد درعلیاند. ماهه بودهدر مقاطع سه اسدانی درآمد

مبن  عد  رعايت مفاد حکیم  که  از محل مازاد درآمد مذکور توزیع ننموده یاعدبار بودجه کشور

  .استاي  بند 



 

 قسمت اول( -583)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (هـبند )

 در مقاومدی اقدصاد و توسعه ششم برنامه کلی هایسیاست اجرای در است مکلف دولت

 کده  کندد  اقددام  نحدوی به کشور کل جهبود ساخدار اصالح به نسبت 1398 سال اول چهارماهه

 سداماندهی  نیدز  و سداخدار  اصالح با همراه بودجه مصارف و منابع توازن و تعادل تحقق موجب

 .آورد عملبه را الزم قانونی اقدام و شود کشور عمرانی و جاری هایهزینه

 مقداطع  در را بندد  ایدن  عملکدرد  گدزارش  اسدت  مکلدف  کشور بودجه و برنامه سازمان

 .کند ارائه اسالمی شورای م لا به اههچهارم

 (تفريغ بند )هـ

کدل کشدور    1398  دولت اقدامی جهدت اصدالح سداخدار بودجده سدال      1398در سال 

هدای جداری و عمراندی    منظور تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف و نیز ساماندهی هزینده به

  .استحکم اي  بند مفاد مبن  عد  رعايت ان ام نداده که 

بدا  « بودجده  یبرنامه اصالح سداخدار »سازمان برنامه و بودجه کشور ذکر است   شایان

بیسدت و  بسدده    دهمحور  تعداد چهار بودجه به نفت را در قالب  میمسدق یقطع وابسدگ کردیرو

طدرح از   نید مخدلدف ا  یهدا نموده و برنامده  نیو تدو هیته  پروژه شصت و هشت برنامه و سه

سران سه قوه قرار  یاقدصاد یهماهنگ یعالیر کار جلسات شورادر دسدو  1398 سال خردادماه

  (1جدول شدماره ) شورای مذکور  به شرح  چهارم و چهل یال چهارم وی گرفده و در جلسات س

 :شده است یبررس

   (1جدول شماره )

 رديف
 عاليجلسه شورای

 هماهنگي اقتصادی 
 دستور جلسه تاريخ

 «اصالحات ساخداری بودجه»های انرژی  گزارش اصالح قیمت حامل»ارش گز 28/3/1398 سی و چهارمین 1

 «اصالح ساخداری بودجه»گزارش  19/4/1398 سی و پن مین 2

 9/5/1398 سی و هفدمین 3
گانه درآمدزایی پایدار و طرح اصالح ساخداری بودجده  های اجرایی محورهای سهبسده»ارائه 

سدازی نظدام مالیداتی و تدأمین     ندرژی  اصدالح و یکپارچده   شامل: اصالح نظام یارانه پنهان ا
 «های دولتاجدماعی  مولدسازی و مدیریت دارایی

 4/6/1398 سی و هشدمین 4
گانه درآمدزایی پایدار و طرح اصالح ساخداری بودجده  های اجرایی محورهای سهبسده»ارائه 

ی نظدام مالیداتی و تدأمین    سداز شامل: اصالح نظام یارانه پنهان اندرژی  اصدالح و یکپارچده   
 «های دولتاجدماعی  مولدسازی و مدیریت دارایی

 20/06/1398 سی و نهمین 5
گانه درآمدزایی پایدار و طرح اصالح ساخداری بودجده  های اجرایی محورهای سهبسده»ارائه 

سدازی نظدام مالیداتی و تدأمین     شامل: اصالح نظام یارانه پنهان اندرژی  اصدالح و یکپارچده   



 

 قسمت اول( -584)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

   (1جدول شماره )

 رديف
 عاليجلسه شورای

 هماهنگي اقتصادی 
 دستور جلسه تاريخ

 «های دولتجدماعی  مولدسازی و مدیریت داراییا

 28/06/1398 چهلمین 6
گانه درآمدزایی پایدار و طرح اصالح ساخداری بودجده  های اجرایی محورهای سهبسده»ارائه 

سدازی نظدام مالیداتی و تدأمین     شامل: اصالح نظام یارانه پنهان اندرژی  اصدالح و یکپارچده   
 «های دولتراییاجدماعی  مولدسازی و مدیریت دا

 «سازی نظام مالیاتی و تأمین اجدماعیاصالح و یکپارچه»پیشنهاد  06/08/1398 چهل و یکمین 7

 «های دولتمولدسازی و مدیریت دارایی»پیشنهاد  22/08/1398 چهل و دومین 8

 «های دولتمولدسازی مدیریت دارایی»ادامه پیشنهاد  11/10/1398 چهل و چهارمین 9

 

ر حین تشکیل جلسات مذکور  بدا توجده بده درخواسدت نماینددگان م لدا شدورای        د

هایی از اصالح سداخدار  گیری  مقرر گردید بخ اسالمی در خصوص شرکت در فرآیند تصمیم

های دیگری از آن در قالب لوایح جداگانده  بده م لدا ارائده     بودجه  در الیحه بودجه و بخ 

  توسدو سدازمان   1399از جهت درج در الیحه بودجه سال های موردنیمنظور تبصرهشود. بدین

سال مزبور به م لا تقدیم شد که از آن  برنامه و بودجه کشور اسدخراج و همراه الیحه بودجه

(  12(  تبصدره ) 6(  تبصدره ) 5(  تبصدره ) 4(  تبصدره ) 2(  تبصدره ) 1توان به تبصدره ) جمله می

 اشداره  کدل   1399واحدده قدانون بودجده سدال     مداده   (21( و تبصره )19(  تبصره )17تبصره )

خدوش  هدا و مدواد مربدو   دسدت    نمود که در پی آن در فرآیند کمیسیون تلفیق نیز این تبصره

 الیحه مشارکت عمومی»طور موازی برخی لوایح موردنیاز  مانند تغییراتی گردیدند. همچنین به

  «افدزوده نون مالیات بدر ارزش اصالح قا» و« های مسدقیماصالح قانون مالیات»  «خصوصی د

خصوصی اعالم وصول شدده و در صدف    د عمومی الیحه مشارکت»توسو دولت تهیه شد که 

 و مابقی در فرآیند ارسال به م لا شورای اسالمی قرار دارد.شده بررسی در م لا قرار دا

گزارشی در خصدوص جلسدات    8/8/1398در تاری   سازمان موردنظر  شایان ذکر است

عدالی همداهنگی اقدصدادی    به اعضدای شدورای  شده طی چهارماهه اول سال مذکور را یلتشک

را جهدت   طدرح مدوردنظر   یاسدیس یهامشروح و خالصه نموده و طی آنسران سه قوه ارسال 

 گیری توسو اعضای شورای یادشده  ارایه نموده است.بررسی  اظهارنظر و تصمیم

 يده است.دگذار محقق نگرنظر  انونمد  فاهداالذکر  با توجه به مراتب فوق

 م لا به چهارماهه مقاطع در را بند این عملکرد گزارش کشور بودجه و برنامه سازمان

  .استاي  بند  سمت اخنر حکم مفاد مبن  عد  رعايت ننموده که  ارائه اسالمی شورای

 



 

 قسمت اول( -585)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )و

 .است 1398 سال به مربو  قانون این در مندرج احکام اجرای

 (يغ بند )وتفر

بودن بودجه و مبدنی بر حکم این تبصره  مالک گزارش تفریدغ بودجده   با توجه به اصل ساالنه

کل کشور  قابل اجرا بودن احکام قانون بودجه سال مذکور صرفای در طول ایدن سدال بدوده     1398سال 

اده واحدده قدانون   ها و بندهای ماست. موارد عدم رعایت مفاد حکم این تبصره  در گزارش تفریغ تبصره

 کل کشور درج شده است.   1398بودجه سال 

 



 

 قسمت اول( -586)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )ز

 آن تصدویب  از پا ماهسه مدت ظرف حداک ر قانون این موردنیاز یاجرای هاینامهآیین

 . رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه

 (تفريغ بند )ز

یدران رسدیده  بده شدرح     های اجرایی مشمول این قانون که به تصویب هیأت وزنامهآیین

 باشد:جدول زیر می

      (1جدول شماره )

 جزء بند تبصره رديف
 یهادستگاه /دستگاه

 شنهاددهندهیپ يياجرا
 تاريخ

 پیشنهاد
 تاريخ

 تصويب
 ابالغ

 تاريخ شماره

 *و 5 1
وزارت امور اقدصادی و دارایی  سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک  د

 المی ایرانمرکزی جمهوری اس
15/4/1398 ه56687ت/43756 9/4/1398 26/3/1398  

2-4 
15/10/1398 ده56790ت/132365 8/10/1398 11/3/1398 صادی و داراییوزارت امور اقد - م 5 2  

 2/2/1398 هد56542ت/21973 22/2/1398 11/2/1398 وزارت امور اقدصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور - ز 6 3

4 6   - 
های صنعت  معدن و ت ارت و امور اقدصدادی و دارایدی و   وزارتخانه
 زیستهای برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیوسازمان

2/5/1398 هد56550ت/53461 30/4/1398 15/2/1398  

 - ب* 8 5
وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت امور اقدصدادی و دارایدی    

وری اسدالمی ایدران و سدازمان برنامده و بودجده      بانک مرکزی جمه
 کشور

16/6/1398 هد56677ت/74153 10/6/1398 30/4/1398  

 - ح 9 6
های اموراقدصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه

و دارایی  علدوم  تحقیقدات و فنداوری  بهداشدت درمدان و آمدوزش       
 پزشکی  صنعت  معدن و ت ارت و جهادکشاورزی

24/2/1398 هد56544ت/20167 22/2/1398 11/2/1398  

 - ک 9 7
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری باندک مرکدزی جمهدوری    

  تحقیقات و فناوری و بهداشت  درمان های علوماسالمی و وزارتخانه
 و آموزش پزشکی

24/2/1398 هد56541ت/20753 22/2/1398 11/2/1398  

 - ب 12 8
های برنامه و بودجه کشور و امور اداری و اسدخدامی کشور و سازمان

 وزارت امور اقدصادی و دارایی
2/3/1398 هد56627ت/36161 22/3/1398 11/2/1398  

31/1/1398 هد56490ت/8203 28/1/1398 26/1/1398 های برنامه و بودجه کشور و امور اداری و اسدخدامیسازمان - ج 12 9  

 - ب* 14 10
هدای امدور   سازمان برنامه و بودجده کشدور بدا همکداری وزارتخانده     
 اقدصادی و دارای  تعاون  کار و رفاه اجدماعی  نفت و نیرو

19/4/1398 هد56697ت/46509 16/4/1398 27/3/1398  

10/10/1398 هد56698 /130420 4/10/1398 27/3/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور -  * 16 11  

12/6/1398 هد56908ت/72196 6/6/1398 26/5/1398 رانای ارگشهید و امورسازمان یرنامه و بودجه کشور و بنیاد  - ب* 17 12  

 - الف 18 13

های تعاون  کار و اری وزارتخانهسازمان برنامه و بودجه کشور با همک
رفاه اجدماعی  صنعت  معدن و ت ارت  ارتباطات و فناوری اطالعات  
جهادکشاورزی و کشور  بانک مرکدزی جمهدوری اسدالمی ایدران و     

 دسدی و گردشگریفرهنگی  صنایع سازمان میراث

9/3/1398 هد56587ت/28164 5/3/1398 25/2/1398  

25/3/1398 هد56589ت/33880 5/3/1398 31/2/1398 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور - ب 18 14  

17/4/1398 هد56683ت/44864 9/4/1398 26/3/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور - * - 19 15  

 - ج* 20 16
های برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقدصادی و دارایی و سازمان

 اداری و اسدخدامی کشور
13/5/1398 هد56722ت/58102 6/5/1398 3/4/1398  

 شده است. شنهادیقرر پخارج از موعد م موردنظر جزءیا بند  ییاجرا یهانامهنییآ* 
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 قسمت اول( -587)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  21/12/1397کدل کشدور در تداری      1398توجده بده تصدویب قدانون بودجده سدال       با 

( و 15(  )12(  )11(  )10(  )8(  )5(  )4(  )2(  )1هدای ) های اجرایی منددرج در ردیدف  نامهآیین

رر در مبن  عد  رعايت مهلیت مقی  هیأت وزیران رسیده که  تصویب   با تأخیر به( جدول فوق16)

های اجرایی هشت بند و جزء  خارج از موعدد  نامهالزم به ذکر است  آیین حکم اي  تبصره است.

 مقرر پیشنهاد شده است. 

( بندد ) (  6جدزء ) مفداد حکدم   در  اجرایدی  نامهآیینبینی رغم پی شایان ذکر است  علی

فریغ جدزء مدذکور    مطابق گزارش ت کل کشور  1398ماده واحده قانون بودجه سال ( 2تبصره )

 است. هیأت وزیران نرسیده تصویبموردنیاز به  اجرایی نامهآیین

کل کشور بده   1398ها  بندها و اجزاء ماده واحده قانون بودجه سال بر اساس مفاد تبصره

شدده در  اجرایی مربو  ظدرف مددت تعیدین    هاینامه(  مقرر گردیده آیین2شرح جدول شماره )

برسدد  لدیکن طبدق گدزارش تفریدغ بنددهای       هیدأت وزیدران   به تصویب  احکام مذکور  تهیه و

موردنظر  این امر در مهلت مقرر محقق نگردیده که موضوع در گزارش تفریغ بندها و یا اجدزاء  

 مزبور به تفصیل افشاء شده است:

      (2جدول شماره )

 مهلت مقرر جزء بند تبصرهرديف
 هایدستگاه /دستگاه

 دهاجرايي پیشنهاددهن

 تاريخ

 پیشنهاد

 تاريخ

 تصويب

 ابالغ

 تاريخ شماره

15 3-2 و 
دوماه پا از تصویب قدانون  

 کل کشور 1398بودجه سال 
 بانک مرکزی 

 جمهوری اسالمی ایران
15/4/1398 هد56687ت/43756 9/4/1398 26/3/1398  

 د ز 17 2
دو ماه پا از تصویب قانون 

 کل کشور 1398بودجه سال 
وزارت امور اقدصادی و دارای با 
 عمکاری سازمان غذا و دارو

26/11/1398 هد57179ت/150191 20/11/1398 14/8/1398  

 

(  بندهای )الدف(  )ب(  )ج(  )د(  )هدد(    1شایان ذکر است  در مفاد حکم بند )هد( تبصره )

(  بندد  8(  بندد )ز( تبصدره )  7(  بند )هد( تبصره )5)ح(  ) (  )ل(  )ن(  )ف( و )ص( تبصره ) )ز( 

کدل   1398( ماده واحدده قدانون بودجده سدال     12( و بندهای )هد( و )ی( تبصره )9)د( تبصره )

بینی نگردیده  لیکن در سال مذکور جهت اجدرای  نامه اجرایی پی کشور  تهیه و تصویب آیین

 نامه اجرایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است.دشده  آیینبندهای یا
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