
 

 

 فهرست                          1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

 صفحه عنوان مطالب  صفحه عنوان مطالب
     

 359 (11تبصره )  1 ماده واحده 

 374 (12تبصره )  12 (1تبصره )

 406 (13تبصره )  35 (2تبصره )

 422 (14تبصره )  100 (3تبصره )

 441 (15تبصره )  108 (4تبصره )

 452 (16تبصره )  117 (5تبصره )

 494 (17تبصره )  205 (6تبصره )

 512 (18تبصره )  252 (7تبصره )

 529 (19تبصره )  265 (8تبصره )

 559 (20تبصره )  295 (9تبصره )

 577 (21تبصره )  347 (10تبصره )

 

 

 



 ديوان محاسبات كشور

مجلس شوراي اسالمي
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهي  ماده واحده اقنون بودهج گزارش تفر    يغ تبصره      
كل كشور 1398سال  

 

 1399   آرذ 



 

 قسمت دوم( -1)

 ماده واحده                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ماده واحده

و چهارصدد و چهدل و    ونیلیمنابع بالغ بر هفده م ثیکل کشور از ح 1۳۹۸بودجه سال 

 (17.44۳.160.2۳0.000.000) ونید لیم یو سد  سدت یو دو اردید لیو شصدت م  کصدیسه هزار و 

 است: ریزبه شرح الیر

 و یاهیسدرما هدای  دارایی یدولت از لحاظ درآمدها و واگذار ید منابع بودجه عموم  الف

 ،یو مدال  یاهیسدرما های داراییو تملک  هانهیهز ثیدولت از ح یو مصارف بودجه عموم یمال

 ونید لیو ششصدد و پناداه و دو م   اردید لیهدزار و هشدداد و سده م    ستیو دو ونیلیبالغ بر پنج م

 شامل: الیر( 5.200.0۸۳.652.000.000)

 ازدهیهزار و هشدصد و و چهارصد و هشداد و پنج  ونیلیبالغ بر چهار م ید منابع عموم1

 الیر (4.4۸5.۸11.154.000.000) ونیلیو پنااه و چهار م کصدیو  اردیلیم

بالغ بدر هفدصدد و چهدارده هدزار و      یها و مؤسسات دولدوزارتخانه ید درآمد اخدصاص2

 الیر (714.272.4۹۸.000.000) ونیلیو چهارصد و نود و هشت م اردیلیو هفداد و دو م ستیدو

وابسده بده دولدت از لحداظ     یها و مؤسسات اندفاعبانک ،یدولد یهاکتد بودجه شر  ب

هدزار و   کید و هفدصدد و هفدداد و    ونید لیاعدبار بدالغ بدر دوازده م   نیمنابع تأم ریدرآمدها و سا

 (12.771.4۳۳.156.000.000) ونید لیو پنااه و شد  م  کصدیو  اردیلیو سه م یچهارصد و س

هدزار   کیو هفدصد و هفداد و  ونیلیها بالغ بر دوازده ماختپرد ریسا و هانهیهز ثیو از ح الیر

 (12.771.4۳۳.156.000.000) ونید لیو پنااه و ش  م کصدیو  اردیلیو سه م یو چهارصد و س

 . الیر



 

 قسمت دوم( -2)

 ماده واحده                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ماده واحدهتفریغ 

کدل کشدور    1۳۹۸شده بودجه سدال  تفریغ بودجه، منابع وصول ندایج حاصل ازبراساس 

پانصدد و  میلیدارد و   دویسدت و ندود  هزار و  نهصد و پنااه و یکو میلیون  بیست و یکبالغ بر 

بینی منابع بودجده کدل   ( پی %11۳)حدود ) ریال( 21.۹51.2۹0.51۹.000.000) میلیون نوزده

میلیدون و   بیسدت و یدک   و مبالغ پرداخدی بابت مصارف بالغ بدر  کشور پس از اعمال تغییرات(

میلیددون  نهصددد و یددک یددارد و میل ششصددد و چهددل و پددنج  هددزار و نهصددد و هاددده  

( برآورد مصارف بودجه کدل کشدور پدس از    %112( ریال )حدود )21.۹1۸.645.۹01.000.000)

 است. اعمال تغییرات(

و یدک   شصدت چهدار میلیدون و سیصدد و    دولدت مادادل   شدده  وصدول منابع  عمدومی  

میلیددددون  یکصددددد و هفددددت میلیددددارد و  بیسددددت و یددددک هددددزار و هفدصددددد و  

و بینددی منددابع عمددومی دولددت(    پددی ( ۹0%))حدددود  ریددال (4.۳61.721.107.000.000)

و هفدداد و سده هدزار و چهارصدد و چهدل       پانصدد  شدده بدالغ بدر   درآمدهای اخدصاصی وصول

( %۸0)حدددود ) ( ریددال57۳.445.027.000.000) و پددنج میلیددارد و بیسددت و هفددت میلیددون  

هدای دولددی،   کتیافدده شدر  باشدد. مندابع تح د    مدی بینی درآمدهای اخدصاصی دولدت(  پی 

بدالغ  پدس از کسدر ارقدام دوبدار مندورشدده،      ها و مؤسسات اندفداعی وابسدده بده دولدت     بانک

و یکصدد   میلیدارد و پانصدد و بیسدت و شد      هدزار و سیصدد و بیسدت و نده     میلیونهفده  بر

( %121( ریددددال )حدددددود )17.۳2۹.526.12۸.000.000) و بیسددددت و هشددددت میلیددددون 

هدا و مؤسسدات اندفداعی وابسدده بده دولدت پدس        ی، باندک هدای دولدد  بینی منابع شرکتپی 

 باشد.می از اعمال تغییرات(

 مصارف عمومی دولت بالغ بربابت تفریغ بودجه، مبالغ پرداخدی  ندایج حاصل ازاساس بر

 یدک میلیدون   چهار میلیون و سیصد و بیست و نده هدزار و هشدداد و هشدت میلیدارد و ندود و      

( برآورد مصارف عمومی دولت پدس از اعمدال   %۸6)حدود ) ( ریال4.۳2۹.0۸۸.0۹1.000.000)

هفدداد و  پانصدد و   شده از محل درآمدهای اخدصاصی بالغ برناامامصارف چنین همو  تغییرات(

 میلیددون  چهارصددد و بیسددت و پددنج   میلیددارد و  چهارصددد و سددی و سدده   هددزار و   سدده

از اعمددال  بددرآورد مصددارف اخدصاصددی پددس (%۸۳))حدددود ( ریددال 57۳.4۳۳.425.000.000)

سسات اندفداعی وابسدده بده دولدت     ؤها و مهای دولدی، بانکباشد. مصارف شرکتمیتغییرات( 

هفده میلیون و سیصد و بیست و نه هزار و پانصدد و  بالغ بر شده، پس از کسر ارقام دوبار مندور

( ریدال  17.۳2۹.526.12۸.000.000)ش  میلیارد و یکصد و بیست و هشدت میلیدون    بیست و

ها و مؤسسات اندفاعی وابسده به دولت های دولدی، بانک( برآورد مصارف شرکت%121د ))حدو

 باشد.میپس از اعمال تغییرات( 

کدل کشدور بده     1۳۹۸ بینی، تغییرات و تح   منابع و مصارف بودجه سدال میزان پی 

 :است( 1شرح جدول شماره )



 

 قسمت دوم( -۳)

 ماده واحده                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 «كل كشور 1398خالصه بودجه سال »تفريغ 
 )مبالغ به میلیون ریال( (1جدول شماره )

 مصارف منابع 

 بيني طبقپيش عنوان
 قانون بودجه 

 افزایش
 کاهش /

 بيني پسپيش
 از اعمال تغييرات 

 صورتحساب
 عملكرد 

  تفریغ
 درصد 
 ستون

 (3( به )5)

 بيني طبقپيش عنوان
 قانون بودجه 

 افزایش
 کاهش /

 بيني پسپيش
 از اعمال تغييرات 

 صورتحساب
 عملكرد  

 (5ستون) تفاوت  ریغتف
 (11با ستون )

 درصد 
 ستون

 (9( به )11)

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 درآمدها
 

2،۳۸۹،۸2۹،151  
 

2،۳۸۹،۸2۹،151 
 

1،۹5۹،5۹1،544 
 

 ایهزینه 4/92 2،207،۸۸6،210
 

۳،52۳،75۹،10۳ 
(2) 

202،۳۹5،057 
 

۳،726،154،160 
 

۳.462.24۸.۸25 
 

۳.4۸0.۳06.60۸ 
 
(1.272.420.۳۹۸) 4/93 

 ایواگذاری داراییهای سرمایه
 

1،5۸5،2۳2،001 0  
1،5۸5،2۳2،001 

 
4۳7،51۸،16۸ 

 
 ایهای سرمایهتملک دارایی 30 475،5۹2،۹۳6

 
66۸،572،656 

(2) 
265،۳0۳،204 

 
۹۳۳،۸75،۸60 

 
51۸.42۳.500 

 
51۹.671.5۸۸ 

 
(44.07۸.652) 6/55 

 ییهای مالیواگذاری دارا
 

510،750،002 
(1) 

۳۸0.000.000 
 

۸۹0،750،002 
 

 های مالیتملک دارایی 4/188 1،67۸،241،۹61 42۳،5۳4،۹4۳
 

2۹۳،47۹،۳۹5 
(2) 

7۸،6۳6،610 
 

۳72،116،005 
 

۳۳۸،۸۸6،41۸ 
 

۳2۹.10۹.۸۹5 1،۳4۹،1۳2،066 4/88 

 4.329.088.091 4.319.558.743 5,032,146,025 546,334,871 4,485,811,154 جمع مصارف عمومي دولت 6/89 4,361,721,107 2,820,644,655 4,815,811,154 380.000.000 4,485,811,154 جمع منابع عمومي دولت
(۳) 

32.633.016 86 

 درآمدهای اخدصاصی دولت 

 
 

714،272،4۹۸ 
 
 

 
 
0 
 
 

 
 

714،272،4۹۸ 
 
 

 
 

501،155،55۸ 
 
 

 
 

57۳،445،027 
 
 

3/80 

 ایدصاصی دولت سرمایهاز محل درآمدهای اخ
 

1۳6،466،۸5۸ 
(2) 

 (۳،۹۳7،۹45) 
 

1۳2،52۸،۹1۳ 
 

54،146،202 
 

5۳،۹07،6۸۸ 
11.602 7/82 

 ایاز محل درآمدهای اخدصاصی دولت هزینه
 

577،۸05،640 
(2) 

 (17،۳۳4،164) 
 

560،471،476 
 

4۸4،۹16،211 
 

51۹،525،7۳7 
 7/82 11,602 573,433,425 539,062,413 693,000,389 (21,272,109) 714,272,498 جمع درآمدهای اختصاصي

 6/85 32.644.618 4.902.521.516 4.858.621.156 5.725.146.414 525,062,762 5,200,083,652 مصارف بودجه عمومي دولت 4/88 4,935,166,134 3,321,800,213 5,580,083,652 380.000.000 5,200,083,652 منابع بودجه عمومي دولت
 ها و مؤسسات اندفاعیهای دولدی، بانکمنابع شرکت

 وابسده به دولت بدون کسر ارقام دوبار مندورشده  
(5) 

17،7۹۳،4۳7،252 
 

۳،577،4۳۹،۸۹2 
(4) 

21،۳70،۸77،144 
 

4،۹۸5،57۹،۸42 
(5) 

 ها و مؤسسات اندفاعیهای دولدی، بانکمصارف شرکت 112 2۳،۹26،101،25۹
 ولت بدون کسر ارقام دوبار مندورشده وابسده به د

(5) 
17،7۹۳،4۳7،252 

 
۳،577،4۳۹،۸۹2 

(4) 
21،۳70،۸77،144 

 
4،۹۸5،57۹،۸42 

(5) 
2۳،۹26،101،25۹ 0 112 

 شود:کسر می
 ارقام دوبار مندور شده 

 
5،022،004،0۹6 

 
2،045،۹۳۹،222 

 
7،067،۹4۳،۳1۸ 

 
0 

 
 ود:شکسر می 3/93 6،5۹6،575،1۳1

 ارقام دوبار مندور شده  
 

5،022،004،0۹6 
 

2،045،۹۳۹،222 
 

7،067،۹4۳،۳1۸ 0  
6،5۹6،575،1۳1 0 3/93 

   ها و مؤسسات اندفاعیهای دولدی، بانکمنابع شرکت
 وابسده به دولت بدون کسر ارقام دوبار مندورشده 

6-1 
12،771،4۳۳،156 

 
1،5۳1،500،670 

6-1 
14،۳02،۹۳۳،۸26 

 
4،۹۸5،57۹،۸42 

6-1 
 ها و مؤسسات اندفاعیهای دولدی، بانکمصارف شرکت 2/121 17،۳2۹،526،12۸

 وابسده به دولت بدون کسر ارقام دوبار مندورشده  
(6-1) 

12،771،4۳۳،156 
 

1،5۳1،500،670 
6-1 

14،۳02،۹۳۳،۸26 
 

4،۹۸5،57۹،۸42 
6-1 

17،۳2۹،526،12۸ 0 2/121 

 111 32.644.618 22.232.047.644 9.844.200.988 20.028.080.240 2,056,563,432 17,971,516,808 جمع 2/112 22,264,692,262 8,307,380,055 19,883,017,478 1,911,500,670 17,971,516,808 جمع
 شود: کسر می

 شده مندور ارقام دوبار
(6-2) 

52۸،۳56،57۸ 
 
0 

(6-2) 
52۸،۳56،57۸ 

 
0 

(6-2) 
 شود:کسر می 3/59 ۳1۳،401،74۳

 قام دوبار مندورشدهار 
(6-2) 

52۸،۳56،57۸ 0 (6-2) 
52۸،۳56،57۸ 0 (6-2) 

۳1۳،401،74۳ 0 3/59 

 4/112 32.644.618 21.918.645.901 9.844.200.988 19.499.723.662 2,056,563,432 17,443,160,230 مصارف بودجه کل کشور  4/113 21,951,290,519 8,307,380,055 19,354,660,900 1,911,500,670 17,443,160,230 منابع بودجه کل کشور 
 

 (، ذکددر موتددوعات زیددر 1قبددل از ارا دده توتددیحات رزم پیرامددون جدددول شددماره )  

 :استتروری 

 هادددهتاددداد  ،کددل کشددور 1۳۹۸( قددانون بودجدده سددال 5( در جدددول شددماره )الددف

بدا  بیندی شدده اسدت.    ( ریدال پدی   1.000.000( ردیف دریافدت بدا مبلدغ یدک میلیدون )     1۸)

(، 2مطدداب  جدددول شددماره ) مددوردندرهددای توجدده بدده وصددول مبددالغی در تادددادی از ردیددف

هدای  بیندی ردیدف  جدایی و افدزای  پدی    هسازمان برنامه و بودجه کشور اقددامی جهدت جابد   

 است: اند، اناام نداده های درآمدی که تح   نیافدهمذکور از محل کاه  سایر ردیف

 ون ریال()مبالغ به میلی (2جدول شماره )

 ردیف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان ردیف دریافت

 مبلغ

 شدهبينيپيش

 مبلغ

 جایيهجاب
 مبلغ وصولي

 10426،061 سسات وابسده به آسدان قدس رتویؤو م هامالیات شرکت 110111 1

 107،۸00،۳۹4 ()ره اقدصادی زیر ماموعه نیروهای مسلح و سداد اجرایی فرمان حضرت امامهای مالیات بنگاه 110112 2

۳110206  ۹00،000 0 1 (خرجی د )جمایماافیت مالیاتی 

 101،001،577 (خرجی د های اجرایی )جمایح وق ورودی دسدگاه 11040۳ 4

 1042،27۸،۸۸۳ (خرجی د )جمایو تخفیفات گمرکی به نرخ صفر ها ثبت ماافیت 110406 5

 10 161،655 (خرجی د )جماین ل سوخت  مدیریت حمل وقانون  (2)ح وق ورودی موتوع ماده  11040۸ 6

7 11040۹( تبصره )(7اسدرداد ح وق ورودی کارهای وارداتی موتوع بند )ب1 0۹00،000 

 1016،205،۳24 منابع حاصل از اند ال درآمدهای اخدصاصی 1601۹7 ۸

 10 0 ص صادرات گاز طبیایمازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میاانات گازی و خال 210112 ۹

10 21021۸اجراییهای من ول و غیر من ول دسدگاههای دارایی درآمد حاصل از مازاد فروش اموال و10116،175
11 210222نیمه تمامهای منابع حاصل از فروش اموال من ول و غیرمن ول به مندور تکمیل طرح100



 

 قسمت دوم( -4)

 ماده واحده                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ون ریال()مبالغ به میلی (2جدول شماره )

 ردیف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان ردیف دریافت

 مبلغ

 شدهبينيپيش

 مبلغ

 جایيهجاب
 مبلغ وصولي

12۳10106 
 سسات دولدی( از اشدخا  ح ی دی و ح دوقی تاداونی و خصوصدی     ؤو مها )وزارتخانهدریافت مطالبات قطای دولت 

 اوراق تسویه خزانه ( خرجی د )جمای
1 0 ۹،۹۹5،262 

1۳ ۳101071۳۹۸در سال سود اوراق سررسیدشده  اندشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت اصل و 1050،000،256

14 ۳1040۳ 
نفت و گاز بابت بدهی نیروهای  مخابرات، آب و فاتالب، برق، کدهای آب،های داخلی دولت از شردریافت وام

 (خرجی د )جمای قانون برنامه و بودجه (۳2)موتوع ماده د مسلح 
1 0 2،۹۹5،25۳ 

 0 0 1 اجرایی )در راسدای اجرای حسابداری تاهدی(های منابع تاهدشده به نفع دسدگاه ۳10517 15
16 ۳10602وجوه اداره شده( ی از محل تسهیالت اعطاییمنابع حاصل از برگشد(10 1،045،410
17 ۳10705منابع حاصل از اسدفاده از صندوق توساه ملی1065۳،5۹1،716

1۸ ۳10۹01
دولت به اشخا  ح ی ی و ح وقی )خصوصی و تاداونی( و نهادهدای عمدومی غیردولددی و ... از     های تسویه بدهی

101۳2،705،0۹2(خرجی د )جمای هابانك به يادشده اشخاصتهاتر بدهی  طری 

 920,123,058 جمع

 

 شد  بیست و  کل کشور تاداد 1۳۹۸( قانون بودجه سال ۹( و )۸در جداول شماره )( ب

بیندی شدده اسدت. سدازمان     ( ریال پدی  1.000.000میلیون ) ( ردیف اعدباری با مبلغ یک26)

اعدبدار   و یا کداه   نسبت به افزای  ،ت مربوطقوانین و م ررابه اسدناد برنامه و بودجه کشور 

هدای  فهرسدت اطالعدات ردیدف   است.  اقدام نموده مذکورهای اعدباری مندرج در جدول ردیف

  ( است:  ۳عدبار به شرح جدول شماره )جایی اهاعدباری مذکور و میزان جاب

 )مبالغ به میلیون ریال(   (۳جدول شماره )

 شماره ردیف
 نوع اعتبار یف اعتباریعنوان رد بندیطبقه

 مبلغ
 شدهبينيپيش

 به استناد افزایش )کاهش(مبلغ 
 مبلغ

 شدهتوزیع
حكم ذیل جدول 

  (9شماره )
 قانون بودجه 

( بند )ط( 2جزء )
 ((28ماده )

 ( 2قانون الحاق )
 0 (1) 0 1 یهای مالتملک داراییهای صادرات، ایران، تاارت و ملتتسویه بدهی دولت به بانک 101007 1

2 10100۸ 

 ح دوقی،  های قطای دولدت بده اشدخا  ح ی دی،    تسویه خالص بدهی
ایاداد   1۳۹7تااونی و خصوصی که در چارچوب م ررات تا پایان سدال  

 )ی( موتدوع بندد   شده است از محل تحویل نفت خام به این اشخا ،
(1)تبصره 

 0 (1) 0 1 های مالیتملک دارایی

 4۹،۹۹۹،۹7۳ 4۹،۹۹۹،۹72 0 1 های مالیتملک دارایی و سود اوراق سررسید شده از محل اندشار اوراق جدیدبازپرداخت اصل  10200۳ ۳

هددای اجرایددی در راسدددای اجددرای تاهدددات ایاادشددده توسددا دسدددگاه 102004 4
 0 (1) 0 1 های مالیتملک دارایی حسابداری تاهدی

5 5۳0002(خرجدی  د )جمایول های اجرایی مشمح وق و عوارض گمرکی دسدگاه 
 10(1)0ایهزینهشامل دیون ماوقه

 5۳0006پرداخددت بدددهی آب، بددرق، فاتددالب و گدداز نیروهددای مسددلح       باز 
12،۹۹۹،۹۹۹0 ۳،000،000ایهزینه(خرجی د )جمای

هدای قطدار   ح وق و عوارض گمرکی واردات واگن و تاهیدزات شدرکت   5۳0010 7
 1،001،577 0 1،001،576 1 ایهزینه (خرجی د )جمای شهری

۸ 5۳0014 (خرجی د )جمایاعدبار موتوع ماافیت مالیاتیایهزینه1۸۹۹،۹۹۹0 ۹00،000 

 )مبالغ به میلیون ریال(   (۳جدول شماره )

 شماره ردیف
 بندیطبقه

 مبلغ نوع اعتبار یف اعتباریعنوان رد
 شدهبينيپيش

 به استناد افزایش )کاهش(مبلغ 
 مبلغ

 شدهتوزیع
حكم ذیل جدول 

  (9شماره )
 قانون بودجه 

( بند )ط( 2جزء )
 ((28ماده )

 ( 2قانون الحاق )

۹ 5۳0016  هدا و  اعدبدار موتدوع ثبدت ماافیدت     -گمرك جمهوری اسدالمی ایدران
 142،27۸،۸۸20 42،27۸،۸۸۳ایهزینه(خرجی د )جمایتخفیفات گمرکی به نرخ صفر 

10 
د منابع ارزی ناشی از افزای  صادرات نفت خدام، میااندات گدازی و    مازا 5۳0020

 شدهبینیخالص صادرات گاز نسبت به منابع پی 

 0 (1) 0 1 ایهزینه

هایتملک دارایی 12
 0 (1) 0 1 ایسرمایه

11 5۳0025 
عدبدارات موتدوع بندد    ا -سازمان نوسازی،توساه و تاهیز مدارس کشور

 اق مددوادی بدده قددانون تندددیز بخشددی از ( قددانون الحدد65)ب( مدداده )
 ( 2دولت )مالیم ررات

های تملک دارایی
 1  6،756،714 6،756،715ایسرمایه

12 5۳0026 
تخفیف ح دوق ورودی بدرای جدایگزینی ناوگدان خودروهدای فرسدوده       

 قانون توساه حمدل و ن دل عمدومی و مددیریت     2عمومی موتوع ماده 
 (خرجی د )جمای مصرف سوخت

  (1) 0 1 ایهزینه

و  (6۸)تدا   (66)اسدرداد ح وق ورودی و کارهای وارداتی موتوع مدواد   5۳0027 1۳
  ۹00،000 ۸۹۹،۹۹۹ 1 یانهیهز ( قانون امور گمرکی45( ماده )2هزینه انبارداری موتوع تبصره )

سسدات وابسدده   ؤو مهدا  اسدرداد مالیدات شدرکت   -آسدان قدس رتوی 5۳00۳۳ 14
  420۳11 420،۳10 1 یانهیهز خرجی(-)جمای

15 
 (5) (تبصرهد)ه اعدبارات موتوع بند 5۳0041

  5۹،۳72،12۹ 5۹،۳72،1۳0 1 یانهیهز

 هایییتملک دارا 16
  4۸،۸۳0،7۹4 4۸،۸۳0،7۹5 1 یاهیسرما

  (1) 0 1 یانهیهز ( قانون برنامه ششز توساه۳۹مصارف موتوع ماده ) 5۳0042 17

1۸5۳0046 پدذیر و ارت دا    قانون حمایت از تولید رقابدت  (۳1)موتوع ماده  اعدبارات
  (1) 0 1 یانهیهز ندام مالی کشور

1۹   دولدت بدده اشدخا  ح ی ددی و ح دوقی تادداونی و    هددای تسدویه بددهی
(خرجی د )جمای -خصوصی )اوراق تسویه خزانه(

 هایییتملک دارا
  7،272،2۹5 7،272،2۹4 1 یاهیسرما

20 
5۳004۹ 

دولدت بده اشدخا  ح ی دی و ح دوقی خصوصدی و       های تسویه بدهی
 تااونی و نهادهای عمومی غیر دولدی از طرید  تهداتر بددهی اشدخا     

 (خرجی د )جمای هابانکبهشدهیاد

  75،2۸۹،7۳2 75،2۸۹،7۳1 1 یانهیهز

 هایییتملک دارا 21
  56،۸60،۳61 56،۸60،۳60 1 یاهیسرما

 هایییتملک دارا از محل فروش اموالای های سرمایهدارایی تملکهای تکمیل طرح 5۳0054 22
  2،60۸ 2،60۹ 1 یاهیسرما

2۳ 5۳0057 

 نوسددازی و  سدداه عدددالت آموزشددی، تود    وزارت آمددوزش و پددرورش 
ل وصدو  موتدوع د   رس روسداییازی و خرید تاهیزات برای مداسم اوم

 سدددادوسددلحمنیروهددایزیرماموعددهاقدصددادیهددایبنگدداهمالیددات
 )ره( امامفرماناجرایی

 هایییتملک دارا
  (1) 0 1 یاهیسرما

24 550014 
اعدبارات موتوع قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کشورو توزیع عادرنده  
 و رفددع تباددیا و ارت ددای سددطح مندداط  کمدددر توسدداه یافددده و      

 عدالتوپیشرفتتح  

 هایتملک دارایی
  14۳،5۸0،000 14۳،57۹،۹۹۹ 1 ایسرمایه

25 550020 
( قانون الحاق موادی به قانون 24ت موتوع اجرای بند )ج( ماده )اعدبارا

  5،۸۸6،۸۹5 5،۸۸6،۸۹4 1 یانهیهز 1۳۹۳ مصوب ( د2)تندیز بخشی از م ررات مالی دولت

هدا بدا مشدارکت    موتدوع تکمیدل طدرح    (1۹)( تبصره 1)اعدبارات جز   550041 26
 دولدیغیر های عمومی وبخ 

 هایتملک دارایی
  4۳،474،255 4۳،474،254 1 ایسرمایه

 545,826,531 161.919.629 383.906.902 جمع

 

 بدا عندوان   5۳0000-4۸ مدفرقه ردیفای  اعدبار هزینهسازمان برنامه و بودجه کشور ج( 

 انه(های دولت به اشخا  ح ی ی و ح وقی تااونی و خصوصی )اوراق تسویه خزتسویه بدهی»

حکز ذیل جددول  به اسدناد  باشد رامیبینی پی که در قانون بودجه فاقد « )جمای د خرجی(  -



 

 قسمت دوم( -5)

 ماده واحده                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مبلدددغ سددده هدددزار و چهدددل و دو میلیدددارد و ششصدددد و پدددنج میلیدددونبددده  ،(۹شدددماره )

 حکت  مربتو   مبين عدم رعايت    کهتوزیع نموده افزای  داده و ریال  (۳.042.605.000.000)

 اس .

قدانون تنددیز بخشدی از م دررات      *(10بودجه کشور براساس ماده ) ( سازمان برنامه ود

اده هزار و سیصدد و سدیزده میلیدارد و دویسدت و هفدداد و پدنج       و هیکصد  مالی دولت، مبلغ

( ریال بدون کاه  از سایر اعدبارات، به سدرجمع اعدبدارات   11۸.۳1۳.275.000.000) میلیون 

فه نموده که این اقددام سدازمان موجدف افدزای      ای اتاسرمایههای داراییای و تملک هزینه

( 6( جدول شدماره ) 1۹ای به شرح ردیف )سرمایههای داراییای و تملک س ف اعدبارات هزینه

 كل كشور اس . 1398مبين عدم رعاي  سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال  گردیده و

نون تشکیل سدازمان مددیریت   قا **(12( سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده )هد

                                                                        
 * قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: 

رسدانی، بازسدازی و نوسدازی منداط      هدا، پیشدگیری، امدداد   آگداهی شود برای پی به دولت اجازه داده می( اصالحي: 10)ماده 
های فراگیر محصورت کشاورزی دیده از حوادث غیرمدرقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتآسیف

 نیاز را در لوایح بودجه سارنه مندور نماید. های دامی، اعدبار موردو اپیدمی
هدای بالعدوض را بدرای پرداخدت     ربدا کمدک  هدای ذی ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دسددگاه مدیریت و برنامهسازمان 

کنند که سهز اعدبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمدرقبده یادشدده نسدبت بده     دیدگان به طری ی تایین میخسارت
  های بالعوض حذف شوند.ای کامل به تدریج کمکوش  بیمههای بالعوض، سارنه افزای  یابد و با پکمک

( از ۳%درصدد )  سده ها تا ماادل شود در صورت وقوع حوادث غیرمدرقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنبه دولت اجازه داده می
زینه نماید. تنخواه مذکور حدداکرر تدا   ( این قانون تأمین و ه1گردان خزانه موتوع ماده )بودجه عمومی هر سال را از محل افزای  تنخواه

 جویی در اعدبارات عمومی و یا اصالح بودجه سارنه تسویه خواهد شد.پایان همان سال از محل صرفه
ریزی کشور و وزارت کشدور بده تصدویف هیودت وزیدران      ی این ماده بنا به پیشنهاد مشدرك سازمان مدیریت و برنامهینامه اجراآیین

 خواهد رسید.
 نون تشكيل سازمان مدیریت بحران:** قا

( 2%نشده ماادل دو درصد )بینیشود در صورت وقوع حوادث طبیای و سوانح پی به دولت اجاره داده می ( اصالحي:12ماده )
ای عالی گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعدبارات خارج از شمول با پیشنهاد شوراز بودجه عمومی هر سال را از محل افزای  تنخواه

 جمهور هزینه گردد.و تأیید رییس

چهل و ش  هدزار و یکصدد و هشدداد و هفدت میلیدارد و هفدصدد و ده میلیدون        بحران، مبلغ 

ای و ( ریال بدون کاه  از سایر اعدبارات، به سرجمع اعدبارات هزینده 46.1۸7.710.000.000)

اعدبدارات  ای اتافه نموده که این اقدام سازمان موجف افزای  س ف سرمایههای داراییتملک 

مبتين  ( گردیده و 6( جدول شماره )20ای به شرح ردیف )سرمایههای داراییای و تملک هزینه

 كل كشور اس . 1398عدم رعاي  سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال 

قدانون   ***(2۸( بندد )ط( مداده )  2( سازمان برنامه و بودجه کشور براساس مفداد جدز  )  و

افزای  اعدبدارات  (، اقدام به 2) انون تندیز بخشی از م ررات مالی دولتالحاق برخی مواد به ق

های از محل کاه  اعدبارات سایر ردیف ایمالی و هزینههای داراییهای مدفرقه، تملک ردیف

و چهدل   میلیاردبیست  ماادل مبلغگرفده در اعدبارات نموده است. میزان افزای  صورت مدفرقه

بدی  از میدزان    (6( جددول شدماره )  21به شرح ردیف ) ( ریال20.04۹.000.000) و نه میلیون

 ،اقدام مذکور الذكر اس .مبين عدم رعاي  مفاد حک  جزء فوقکاه  در سایر اعدبارات بوده که 

 گردیده است.دولت مصوب  بودجه عمومیموجف افزای  س ف اعدبارات 

( قانون الحاق برخی از مواد به 24اساس بند )ج( ماده )( سازمان برنامه و بودجه کشور برز

پدنج هدزار و دویسدت و چهدار میلیدارد و      مبلغ  ،(2قانون تندیز بخشی از م ررات مالی دولت )

                                                                        
 (:2*** قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)

ای منددرج در قدوانین بودجده    های مالی و هزینهداراییهای مدفرقه، تملک اعدبارات هر یک از ردیف (:28( بند )ط( ماده )2جزء )
ای توسدا  هدای مدالی و هزینده   های مدفرقه، اعدبدار تملدک دارایدی   محل کاه  اعدبارات سایر ردیف( از 10%سنواتی حداکرر ده درصد )
 ریزی کشور در س ف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزای  است.سازمان مدیریت و برنامه



 

 قسمت دوم( -6)

 ماده واحده                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

و تملدک  ای ( ریال از اعدبدارات هزینده  5.204.۳6۸.000.000) سیصد و شصت و هشت میلیون

جهدت   (،6( جددول شدماره )  16بده شدرح ردیدف )    های اجرایدی دسدگاهای سرمایه هایدارایی

بده شدرح    550000-20اعدبار ردیف مدفرقده   کسر و به سرجمع هاپرداخت احکام قطای دادگاه

پدنج  مبلغ  از محل اعدبار ردیف مدفرقه اخیرالذکر ، لیکننموده( جدول مذکور، اتافه 15ردیف )

( 5.۸۸6.۸۹5.000.000) هزار و هشدصد و هشداد و ش  میلیارد و هشدصد و نود و پنج میلیون

 که مبلغ ششصد و هشدداد و دو هدزار و پانصدد و بیسدت و هفدت میلیدون       پرداخت نمودهل ریا

و مبين عتدم رعايت  جتداول    که  باشدمی ،بی  از مبلغ کسرشده( ریال 6۸2.527.000.000)

موجدف   ،اقددام مدذکور  كل كشور اس .  1398نون بودجه سال های مصارف ماده واحده قارديف

 گردیده است.دولت مصوب  مومیبودجه عافزای  س ف اعدبارات 

پانصد و بیست و پنج هدزار و  ماموعاً مبلغ ، 1۳۹۸سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 

( ریدال بدی  از اعدبدار    525.062.762.000.000) شصت و دو میلیارد و هفدصد و شصدت و دو 

(، بودجده عمدومی دولدت را بدین     شد  ها )بده شدرح جددول شدماره     مصوب تادادی از ردیف

 های اجرایی توزیع نموده است.دگاهدس

، سدازمان برنامده و   1۳۹۸مندور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ( بهح

( ریدال از  24.000.000.000.000) بیست و چهار هزار میلیاردبودجه کشور ماوز برداشت مبلغ 

ص اعدبدار از آن  سرجمع درآمدهای عمومی )بدون تایین ردیف اعدباری مربوط و ابالغ تخصدی 

داری کل کشور نیز مبلغ یادشدده  داری کل کشور را صادر نموده است. خزانهمحل( توسا خزانه

را از سرجمع درآمدهای عمومی برداشت و جهت پرداخت به دارندگان اسناد موردندر کارسدازی  

مبتين عتدم رعايت      الدذکر، نموده است. اخدصا  بخشی از منابع عمومی دولت به شرح فوق

 كل كشور اس .  1398های مصارف ماده واحده قانون بودجه سال جداول و رديف

میلیددون  نددود و سددهصددد و چهارمیلیددارد و  دوازدهصددد و پانهددزار و  پنادداهمبلددغ ط( 

ای وزارت بده اعدبدار اخدصاصدی هزینده     ( ریال بددون مادوز قدانونی   50.512.4۹۳.000.000)

( دانشدگاه علدوم پزشدکی بده شدرح جددول       41امورخارجه و دانشگاه کردسدان و چهل و یک )

های مصارف متاده واحتده قتانون    رديف و مبين عدم رعاي  جداولکده  ( اتافه شده 4شماره )

 كل كشور اس :  1398بودجه سال 

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

ردیف
 شماره

 مبلغ عنوان دستگاه اجرایي بندیطبقه

 وزارت امورخارجه 
دانشگاه کردسدان 
 درمان بهداشت ود  اسدان مرکزیو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 بهداشت و درمان -ساوهو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  اسدان مازندران، درمانی و خدمات بهداشدیدانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  شاپور اهوازجندیو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  دزفولو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
و درماند بهداشت  آبادانو خدمات بهداشدی، درمانی کی دانشگاه علوم پزش 
 و درماند بهداشت  شوشدردرمانی  ،خدمات بهداشدیدانشکده علوم پزشکی و 
 و درماند بهداشت  بهبهانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشکده علوم پزشکی 
و درماند بهداشت  اسدان فارسو خدمات بهداشدی، درمانی کی دانشگاه علوم پزش 
 و درماند بهداشت  جهرمو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  اسدان کرمانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
و درماند بهداشت  بزو خدمات بهداشدی، درمانی اه علوم پزشکی دانشگ 
 و درماند بهداشت  اسدان خراسانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  تربت حیدریهو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  گنابادو خدمات بهداشدی، درمانی دانشکده علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  سبزوارو خدمات بهداشدی، درمانی دانشکده علوم پزشکی 
و درماند بهداشت  درمانی نیشابور ،ی و خدمات بهداشدیدانشکده علوم پزشک 
درماند بهداشت  جامتربت درمانی ،و خدمات بهداشدی دانشکده علوم پزشکی 



 

 قسمت دوم( -7)

 ماده واحده                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )

ردیف
 شماره

 مبلغ عنوان دستگاه اجرایي بندیطبقه

 و درماند بهداشت  اسدان اصفهانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  کاشانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  اسدان هرمزگانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  زاهدانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 رمانو دد بهداشت  زابلو خدمات بهداشدی، درمانی دانشکده علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  ایرانشهرو خدمات بهداشدی، درمانی دانشکده علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  اسدان کردسدانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  همدانابن سینا و خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  اسدآبادو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  اسدان لرسدانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  اسدان ایالمدرمانی و خدمات بهداشدی، دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  اسدان سمنانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  شاهرودو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  شهیدصدوقی اسدان یزدات بهداشدی، درمانی و خدمدانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  تهرانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 نمرکزآموزشی تح ی اتی ودرمانی قلف و عروق تهرا-تهرانو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  شهیدبهشدیو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشدی و درمانی ایران 
و درمانت د بهداش عروق شهیدرجایی مرکزآموزشی تح ی اتی و درمانی قلف و 
 و درماند بهداشت  اسدان قز و خدمات بهداشدی، درمانی دانشکده علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  قزوینو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  اناسدان گلسدو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 و درماند بهداشت  اسدان البرزو خدمات بهداشدی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

  جمع
 

( 67) هفدت شصت و  ، تادادکل کشور 1۳۹۸( در پیوست شماره سه قانون بودجه سال ی

ی و روسدایی و فرهنگ، تربیت بدنی و عمران شهردر سه امر اقدصادی، مسکن، شرکت دولدی 

سی و سه هزار ده درج گردیده که در بودجه آنها مبلغ های زیانتحت عنوان شرکتگردشگری 

زیدان  ( ریال بابت کمک۳۳،0۳6،۹40،000،000) و سی و ش  میلیارد و نهصد و چهل میلیون

( 1۹4)ود و چهدار  یکصدد و ند  بینی شده است. در عمل تاداد از محل منابع عمومی دولت پی 

و پنج هزار و  بیست صدرالذکر مبلغهای که به شرکت اندده گردیدهزیان 1۳۹۸شرکت در سال 

( ریدال  25.7۳۹.621.000.000) هفدصد و سی و نه میلیارد و ششصد و بیسدت و یدک میلیدون   

( 4زیان از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است. همچندین در قالدف جدز  )   بابت کمک

( ذیدل  2و جدز  ) « ایط ده هدای آب من زیان شدرکت کمک»تحت عنوان  520000ردیف ذیل 

سه هدزار  جمااً « های آب و فاتالب روسداییزیان شرکتکمک»تحت عنوان  720000ردیف 

 1۳۹۸بینی شده که در سال ( ریال اعدبار پی ۳.240.000.000.000)و دویست و چهل میلیارد 

( ریدال از محدل اجدزا     ۳.164.000.000.000) ار میلیدارد سه هزار و یکصد و شصت و چه مبلغ

 است.یافده  مذکور اخدصا  هایردیف

( قدانون الحداق   2۸( بند )ط( مداده ) 2ك( سازمان برنامه و بودجه کشور به اسدناد جز  )

های مدفرقه بدی  از سد ف   (، اقدام به افزای  اعدبارات ردیف2بخشی از م ررات مالی دولت )

 متذكور مفاد حکت     مبين عدم رعاي( نموده که 5ز مذکور به شرح جدول شماره )م رر در حک

  اس : 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (5جدول شماره )

 ردیف
 شماره 
 ردیف

 عنوان ردیف
 نوع 
 اعتبار

 مبلغ
 مصوب 

 درصد افزایش 

1 105001 
هدای  وامبازپرداخت اصدل   -های اقدصادی و فنی ایران گذاری و کمکسازمان سرمایه

 مسد یز بانک جهانی
 ۳6 1،۸۳4،000 5،12۸،000 مالی هایتملک دارایی

2 105005 
نیروگداه   2و  1 المللدی ژاپدن بابدت فداز    های بیناقساط وام آژانس همکاریبازپرداخت 

 مسادسلیمان
 54 1۸2،000 ۳40،000 مالی هایتملک دارایی

 ۳۳ ۳40،000 1،0۳0،000 مالی هایک داراییتمل بازپرداخت تاهدات وام بانک توساه اکو 10500۹ ۳
 - 4۹،۹۹۹،۹72 1 مالی هایتملک دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده از محل اندشار اوراق جدید 10200۳ 4

5 7۳0016 
قدانون نحدوه    (2۳)اعدبدارات موتدوع مداده     -نیروی انددامی جمهوری اسالمی ایدران 

 دگیرسیدگی به تخلفات و جرایز رانن
 12 257،۸70 2،214،1۳0 ایسرمایه هایتملک دارایی

6 
550001 

هدای منداط  کمددر    توساه خدمات و تکمیل زیرساخت -سازمان برنامه و بودجه کشور 
 ای و بحرانییافده، حاشیهتوساه

 465 5،5۸1،2۹5 1،200،000 ایسرمایه هایتملک دارایی
 ۹0 ۹0،000 100،000 هزینه ای 7
 52 ۳10،۹5۳ 600،000 ایسرمایه هایتملک دارایی های اجدناب ناپذیر و تروریکمک به هزینه 55000۸ ۸

( قدانون  64( و )6۳هدای قبدل، موتدوع مدواد )    تاهدات پرداخت نشدده بودجده مصدوب سدال     550026 ۹
 یافده سنوات قبلهای خاتمهمحاسبات عمومی کشور و اعدبارات تکمیلی طرح

 54 ۸1،606 150،000 ایهزینه

 ۸۹0 ۸۹0،540 100،000 ایهزینه ای دسدگاههای اجراییهزینه-اعدبارات درآمد 5۳0001 10

11 5۳0012 
قدانون سداماندهی و حمایدت مدالی از تولیدد و       (۸نامه اجرایی ماده )اعدبار موتوع آیین

 عرته مسکن
 5۹۸ 107،۳15 17،۹40 ایهزینه



 

 قسمت دوم( -۸)

 ماده واحده                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (5جدول شماره )

 ردیف
 شماره 
 ردیف

 عنوان ردیف
 نوع 
 اعتبار

 مبلغ
 مصوب 

 درصد افزایش 

 42 14،260،000 ۳4،000،000 ایهزینه لویت وزارت آموزش و پرورشپاداش پایان خدمت بازنشسدگان با او 5۳00۳4 12

1۳ 5۳005۳ 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تندیز بخشدی از م دررات   ۳7اعدبارات موتوع ماده )
منددور بمنددور   ه( )عالوه بر اعدبار خدمات سطح یک بیمه روسددا یان، بد  2مالی دولت )

 ۳0.000هدزار نفدر، مبلدغ     20شدهرهای زیدر   پوش  بیمه سالمت ساکنین روسدداها و  
 گیرد(میلیارد ریال در اخدیار سازمان بیمه سالمت قرار می

 22 ۹،500،000 4۳،44۹،۹۳0 ایهزینه

14 7۳004۹ 

مالیات مسدد یز و کارهدا و    درآمدهای وصولیاعدبارات موتوع  - سازمان امور مالیاتی
هزار میلیدارد ریدال بده منددور      700(، نسبت به مبلغ 5خدمات مندور در جدول شماره )
 ،سیسات مورد نیداز ، ساخدمان و تأرفع کمبود تاهیزات آموزش و ارت ا  دان  تخصصی،

پرداخت پاداش به کارکنان و اجرای طرح جامع مالیداتی و مالیدات بدر ارزش افدزوده در     
 ماههحدود مازاد وصولی در م اطع سه

 41 ۳،16۳،۸20 7،676،1۸0 ایهزینه

 - 5۹،۳72،12۹ 1 ایهزینه (5)تبصره  )هد( اعدبارات موتوع بند 5۳0041 15

قانون الحداق مدوادی    (54)موتوع ماده  -ها اندشار کدف و نشریات و برگزاری همای  5۳0004 16
 - 1،۸00 0 ایسرمایه هایتملک دارایی به قانون تندیز بخشی از م ررات مالی دولت

 اعدبددارات موتددوع بنددد )ب(   -و تاهیددز مدددارس کشددور توسدداه  سددازمان نوسددازی، 5۳0025 17
 - 6،756،714 1 ایسرمایه هایتملک دارایی (2( قانون الحاق موادی به قانون تندیز بخشی از م ررات مالی دولت )65ماده )

 - 4۸،۸۳0،7۹4 1 ایسرمایه هایتملک دارایی (5تبصره ) )هد( اعدبارات موتوع بند 5۳0041 1۸
 - 2،60۸ 1 ایسرمایه هایتملک دارایی ای از محل فروش اموالهای سرمایههای تملک دارایییل طرحتکم 5۳0054 1۹

 

نامدده شددماره  ( تصددویف1راسدداس مدداده ) ب سددازمان برنامدده و بودجدده کشددور  ل( 

 هدزار  مبلدغ بیسدت  اقدام به تخصدیص  هیأت وزیران،  16/4/1۳۹۸هد مورخ 56747ت/44055

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

جهدت   نیدز  داری کدل کشدور  خزانه ربا نموده وموتوع ذی ییاجرا یهادسدگاه بهسایر منابع 

جدایی مبلدغ مدذکور از سدرجمع حسداب غیرقابدل       ، اقدام به جابهصادره هایتخصیص پرداخت

بده   هدا پاریشگاه و هاپدروشیمی به تحویلی یعما خوراك بابت دریافدی منابعبرداشت مربوط به 

 کل کشور به حسداب  1۳۹۸حساب خا  نموده و مبالغ موردندر را خارج ار س ف بودجه سال 

 ( درج نشده است. 1لذا در منابع و مصارف جدول شماره )نموده واریز  ،رباذی یهادسدگاه

کل کشدور مبلدغ    1۳۹۸سال ( ماده واحده قانون بودجه 4م( در اجرای بند )هد( تبصره )

یکصد و سی و چهار هزار و هشدصد و هشداد و چهار میلیارد و چهارصد و چهل و سده میلیدون   

ربا به صورت سایر منابع پرداخت گردیدده  های ذی( ریال به دسدگاه1۳4.۸۸4.44۳.000.000)

 ( درج نشده است. 1لذا در منابع و مصارف جدول شماره )

 است:  نکات زیر قابل ذکر ،(1)با توجه به جدول شماره 

های مالی، ناشی از اندشار مبلغ سیصد و هشداد هزار میلیارد تغییرات واگذاری دارایی -1

( ریال انواع اوراق مالی اسالمی در اجرای مصوبات سی و سومین ۳۸0.000.000.000.000)

 است.  1۹/۳/1۳۹۸جلسه شورای عالی هماهنگی اقدصادی مورخ 

های مالی و ای، تملک داراییهای سرمایهای، تملک داراییبارات هزینهتغییرات اعد -2

 ( است:6شماره ) اخدصاصی به شرح جدول

 )مبالغ به میلیون ریال( (6جدول شماره )

 شرح ردیف
 نوع اعتبار

 جمع اختصاصي های ماليتملك دارایي ایهای سرمایهتملك دارایي ایهزینه

 49,999,973 0 4۹،۹۹۹،۹7۳ 0 0 وراق سررسیدشده از محل اندشار اوراق جدیدبازپرداخت اصل و سود ا 1
    2,999,999 2،۹۹۹،۹۹۹ خرجی(د  باز پرداخت بدهی آب، برق، فاتالب و گاز نیروهای مسلح )جمای 2

   1,800 1،۸00 0 خشی از م ررات مالی دولت( قانون الحاق موادی به قانون تندیز ب54موتوع ماده ) -ها اندشار کدف و نشریات و برگزاری همای  ۳

    1,001,576 1،001،576 خرجی(د  )جمای قطار شهریهای ح وق و عوارض گمرکی واردات واگن و تاهیزات شرکت 4

    899,999 ۸۹۹،۹۹۹ خرجی(د  )جمایاعدبار موتوع ماافیت مالیاتی  5

    42,278,882 42،27۸،۸۸2 خرجی(د  )جمایها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر ت ماافیتاعدبار موتوع ثب -گمرك جمهوری اسالمی ایران 6



 

 قسمت دوم( -۹)

 ماده واحده                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال( (6جدول شماره )

 شرح ردیف
 نوع اعتبار

 جمع اختصاصي های ماليتملك دارایي ایهای سرمایهتملك دارایي ایهزینه

   6,756,714 6،756،714 0 (2( قانون الحاق موادی به قانون تندیز بخشی از م ررات مالی دولت )65اعدبارات موتوع بند )ب( ماده ) -سازمان نوسازی، توساه و تاهیز مدارس کشور 7

    899,999 ۸۹۹،۹۹۹ ( قانون امور گمرکی45( ماده )2و هزینه انبارداری موتوع تبصره ) 6۸تا  66ح وق ورودی و کارهای وارداتی موتوع مواد  اسدرداد ۸

    420,310 420،۳10 خرجی(-ها و مؤسسات وابسده )جمایاسدرداد مالیات شرکت -آسدان قدس رتوی ۹

   108,202,925 4۸،۸۳0،7۹5 5۹،۳72،1۳0 (5ره )اعدبارات موتوع بند )هد( تبص 10

   10,318,721 7،276،116 ۳،042،605 خرجی(د  )جمای - دولت به اشخا  ح ی ی و ح وقی تااونی و خصوصی )اوراق تسویه خزانه(های تسویه بدهی 11

   132,151,307 56،۸61،575 75،2۸۹،7۳2 خرجی(-ها )جمایدولدی از طری  تهاتر بدهی اشخا  یادشده به بانکغیرصی و تااونی و نهادهای عمومی دولت به اشخا  ح ی ی و ح وقی خصوهای تسویه بدهی 12

  ۳.۹24.۳۸6   3.924.386 کننده از تسهیالت خارجیهای اسدفادهافزای  س ف اعدبارات طرح -( ۳بند )ج( تبصره ) 1۳
 143,580.000 0 0 14۳،5۸0.000 0 یافده و تح   پیشرفت و عدالتتوساهع تبایا و ارت ای سطح مناط  کمدرکانات کشور و توزیع عادرنه و رفاعدبارات موتوع قانون اسدفاده مدوازن از ام 14
 5,886,894 0 0 0 5،۸۸6،۸۹4 1۳۹۳مصوب  - (2) ( قانون الحاق موادی به قانون تندیز بخشی از م ررات مالی دولت24)ج( ماده ) اعدبارات موتوع اجرای بند 15

16 
هدای  ای بددون رعایدت محددودیت   های سرمایهای و تملک داراییکاه  اعدبارات هزینه -( 2) ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تندیز بخشی از م ررات مالی دولت24بند )ج( ماده )

 برنامه و بودجه کشور ها و ... توسا سازمانجایی در اعدبارات مذکور ناشی از صدور احکام قطای دادگاهجابه
(4۸0،۹41) (4،72۳،427) 0 0 (5,204,368) 

 2,609 0 0 2،60۹ 0 از محل فروش اموالای های سرمایهدارایی تملکهای تکمیل طرح 17
 (000,580,143) (21،272،10۹)  (6،۹40،۹6۸)  (۳6،04۸،۸6۳)  (7۹،۳1۸،05۹)  یافده و تح   پیشرفت و عدالتتوساهارت ای سطح مناط  کمدر ع تبایا ومین منابع قانون اسدفاده مدوازن از امکانات کشور و توزیع عادرنه و رفأمندور تاه  اعدبارات بودجه عمومی بهک 1۸
 118,313,275 0 0 70،750،000 47،56۳،275 دبارات( قانون تندیز بخشی از م ررات مالی دولت بدون کاه  سایر اع10ای به اسدناد ماده )های سرمایهای و تملک داراییافزای  اعدبارات هزینه 1۹
 46,187,710 0 0 14،۹10،000 ۳1،277،710 ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران بدون کاه  سایر اعدبارات12ای به اسدناد ماده )های سرمایهای و تملک داراییافزای  اعدبارات هزینه 20
 20,049 0 ۳5،577،605 (46،۸1۸،501) 11،260،۹45 (2) ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تندیز بخشی از برخی م ررات مالی دولت2۸( بند )ط( ماده )2جایی اعدبار به اسدناد مفاد جز  )جابه 21
 43,474,255 0 0 4۳،474،255 0 550041ای جهت واریز به ردیف های سرمایهدرصد اعدبارات تملک دارایی (10کاه  ده ) -(1۹( تبصره )1جز  ) 22
 (43,474,255) 0 0 (4۳،474،255)  0 های عمومی و غیردولدیموتوع تکمیل طرحها با مشارکت بخ  (1۹)( تبصره 1اعدبارات جز  ) 2۳

 525.062.762 (21,272,109) 78,636,610 265.303.204 202,395,057 جمع کل 

      

مصارف عمومی سبت به ارقام ارقام مندرج در قسمت منابع ناز جمله دریل فزونی  -۳

 توان به موارد زیر اشاره نمود:دولت، می

میلیددون  مبلددغ هفددده هددزار و هاددده میلیددارد و سیصددد و هفددداد و پددنج       -1-۳

های دولدی بابدت سدود سدهام بده     ( ریال از محل مازاد واریزی شرکت17.01۸.۳75.000.000)

الحساب سود سهام بخشی از علیحساب ردیف درآمدی مربوط در خزانه طی سنوات گذشده، با 

گردیده، لذا مبلغ مذکور در بخ  منابع شناسایی و درج حساب  تسویه و اعمالسال جاری آنها 

 شده، لیکن در بخ  مصارف مبلغ موردندر درج نشده است. 

( ریدال  ۸.1۳4.000.000.000مبلغ هشت هزار و یکصد و سی و چهدار میلیدارد )   -2-۳

 / ارمدیاز تلفن همراهمین اجدماعی، از محل درآمد مربوط به ارایه ح بدهی دولت به سازمان تأ

های تاباه سازمان یادشده، تسویه گردیده که مبلغ درآمدد مزبدور توسدا سدازمان     ثابت شرکت

تندیز م ررات و ارتباطات رادیویی شناسایی گردیده، لیکن به علت عدم صدور تخصیص اعدبار 

 بودجه کشور، در بخ  مصارف درج نشده است.  مربوط، توسا سازمان برنامه و
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( ریال از اسدناد  7.400.000.000.000بالغ بر مبلغ هفت هزار و چهارصد میلیارد ) -۳-۳

نفاان واگذار نشده، لدذا مبلدغ مزبدور در    ، به ذی1۳۹۸و اوراق مالی اسالمی مندشرشده در سال 

 ج نشده است. بخ  منابع شناسایی و درج گردیده، لیکن در بخ  مصارف در

ها و مؤسسات اندفاعی های دولدی، بانکبا توجه به اصالح بودجه برخی از شرکت -4

( قانون تندیز بخشی از م ررات مالی دولت د بودجه مصوب 2وابسده به دولت د موتوع ماده )

 های اجرایی مذکور افزای  یافده است. دسدگاه

ت دولدددی، بانددک و مؤسسدده ( شددرک۳۸5)سیصددد و هشددداد و پددنج بودجدده تاددداد  -5

کددل کشددور  1۳۹۸اندفدداعی وابسددده بدده دولددت در پیوسددت شددماره سدده قددانون بودجدده سددال 

بیندی مندابع و مصدارف آنهدا در پیوسدت مدذکور مدناکس شدده         درج گردیده که مبدالغ پدی   

 ،الددذکرهددای فددوق( شددرکت از شددرکت11) یددازده اسددت. رزم بدده ذکددر اسددت، بودجدده تاددداد

( شددرکت دارای ۳74) سیصددد و هفددداد و چهددار  ه اسددت. از تادددادصددفر ریددال درج گردیددد 

بدی  از   یدا ( شدرکت فاقدد گدردش مدالی و     10) ده بودجه منددرج در پیوسدت مزبدور، تادداد    

واگدذار شدده، لدذا اطالعدات مدالی      هدای یادشدده   در شدرکت ( سهام دولت 50%پنااه درصد )

 نشده است. ( لحاظ 1( جدول شماره )11( و )5های شماره )آنها در سدون

 ارقام دوبار مندورشده شامل: -6

های مادرتخصصی و منابع و مصارف که در منابع و مصارف شرکت مبالغی است -6-1

 های زیرماموعه آنها درج شده است.شرکت

هدا و مؤسسدات   های دولدی، باندک مبالغی که در بودجه عمومی و بودجه شرکت -6-2

هدا، پناداه درصدد    های دولددی سدودده و باندک   شرکتاندفاعی وابسده به دولت )شامل مالیات 

ملدی نفدت ایدران،     ها، سود سهز دولت در شدرکت های دولدی و بانک( سود ویژه شرکت%50)

هدای  زیدان شدرکت  ای بودجه عمومی دولدت از جملده کمدک   پرداخدی از محل اعدبارات هزینه

هدای  ای شدرکت رمایههدای سد  های تملک داراییسهز منابع عمومی دولت جهت طرحدولدی، 

هدای داخلدی موتدوع    منابع حاصل از دریافدت وام دولدی و مؤسسات اندفاعی وابسده به دولت، 

هدای دولددی موتدوع    ( قانون برنامه و بودجه، نیز درصد درآمد مشمول مالیات باندک ۳2ماده )

ای انرژی و هحامل منابع حاصل از هدفمندکردن یارانهدرآمد، قانون تهیه مسکن برای افراد کز

 بیمه سهز کارکنان دولت(، تکرار شده است.

( قانون محاسبات عمومی کشدور، پدس   104دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده ) -7

حساب عملکرد سارنه بودجه کل کشدور و  از تطبی  اطالعات تفریغ بودجه با اطالعات صورت

ای در هدای بودجده  ک بخد  هدا را بده تفکید   های موجود، علل موجد مغایرتشناسایی مغایرت

ص یهدا و ن دا  تبیین نموده است؛ با توجه بده بررسدی مغدایرت    ،گزارش تفریغ بودجه کل کشور

الذکر ناشی از عدم درج مابین اطالعات فوقحساب مذکور، عمده دریل بروز مغایرت فیصورت

رای هدایی کده بد   بیندی، عددم درج وصدولی دریافدت    های دارای پی بخشی از وصولی دریافت



 

 قسمت دوم( -11)

 ماده واحده                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

شدود، ثبدت ناصدحیح ندوع اعدبدارات، عددم اناکداس بخشدی از         بینی نمیدسدگاه خاصی پی 

هدای مدالی درج نشدده و ثبدت     حساب عملکرد، ثبت ارقامی که در صدورت اطالعات در صورت

 باشد.می ،حساب عملکردوجوه نامشخص یا مکرر اطالعات در صورت

هدای  کشدور، تادداد دسددگاه   کل  1۳۹۸حساب عملکرد بودجه سال براساس صورت -۸

قانون تفریغ  *(4( ماده )4( و )1موتوع بندهای )« حساب واخواهی»و « حساب نداده»اجرایی 

 ( است:7های پس از ان الب، به شرح جدول شماره )بودجه سال

   (7جدول شماره )

 ای عنوان بخش بودجه
 های اجرایيتعداد دستگاه

 حساب واخواهي ندادهحساب 
 21۳ 65 ایات هزینهاعدبار

 174 66 ایسرمایههای داراییاعدبارات تملک 
 1۳۳ 24 ایهزینه –اعدبارات اخدصاصی 
 11 7 ایسرمایههای داراییتملک  –اعدبارات اخدصاصی 

 0 7۸ ها و مؤسسات اندفاعی وابسده به دولتهای دولدی، بانکبودجه شرکت

   

در گزارش « حساب واخواهی»و « حساب نداده»های رزم به ذکر است، اسامی دسدگاه

( قانون محاسبات عمومی کشور )قسمت 104ای موتوع ماده )براساس ت سیمات بودجه ،تفریغ

 سوم گزارش تفریغ بودجه کل کشور( درج شده است. 

                                                                        
 های پس از انقالب: * قانون تفریغ بودجه سال

های مدالی هدر یدک از سدنوات مربدوط را در      ون نسخ حساب نهایی و یا حساب و صورتهای مذکور در این قانهرگاه باضی از دسدگاه (:4ماده )
 شده به وزارت امور اقدصادی و دارایی ارسال ننمایند وزارت مزبور مکلف است به شرح زیر عمل نماید. های تایینمهلت

کل کشور تندیمی هر سدال جهدت بررسدی و تا یدف     حساب عملکرد سارنه بودجه های موتوع این ماده را به تمیمه صورتد فهرست دسدگاه1
 موتوع و اقدامات قانونی به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 

گذاری ثابت و اخدصاصی مندور در قانون بودجه هر سال برخدی از  د در مواردی که تهیه حساب درآمد و هزینه مربوط به اعدبارات جاری و سرمایه4
بندی درآمددها(  بندی مندرج در قانون بودجه سال مربوط )برنامه، مواد هزینه، طرح در مورد هزینه و طب هطب  عناوین و ت سیز ها جز اً و یا کالً بردسدگاه

الحساب و درآمد این قبیل موارد پرداخت، علیبه علت عدم رعایت موازین مربوط م دور نباشد وزارت امور اقدصادی و دارایی مااز است ارقام هزینه، پی 
حساب عملکرد سارنه بودجه کل کشور سال موردندر مندور های منضز به صورتهای مربوط اسدخراج و به صورت یک قلز در صورتحساباز صورت را

حساب عملکرد سارنه بودجه کل کشور به دیوان های مدخلف موتوع این بند را جهت بررسی و تا یف و اقدامات قانونی همراه صورتو فهرست دسدگاه
 حاسبات کشور ارسال نماید.م
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 (1تبصره )

 بند )الف(

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفتت و مععانتات زتاز  و صتا       

شود. بانک مرکز  جمهور  اسالمی ایران مکلت   تعععن می( 20%درصد ) صادرات زاز بعست

است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نستتت بته واریتز ایتن وجتوه و ستهم       

شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت صام و مععانات زاز  ( 14%/5)درصد  مچهارده و نع

شترکت دو تتی تابعته    ( 14%/5)درصد  )معاف از تقسعم سود سهام دو ت( و سهم چهارده و نعم

وزارت نفت از محل صا   صادرات زاز طتععی )معاف از تقسعم سود سهام دو ت و ما عتات بتا   

( 5جدول شتماره )  21010۹موضوع ردی  درآمد  ( 3%درصد ) هنرخ صفر( و همچنعن سهم س

صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسته و تسویه  این قانون اقدام کند. متا غ مذکور به

شده تا سهم قانونی ستی و چهتار درصتد    تعععن( 20%درصد ) ا تفاوت سهم بعستشود. مابهمی

 شود.بدهی دو ت به این صندوق تلقی میصندوق توسعه ملی به عنوان ( %34)

مربتو  بته ستهم شترکت     ( 14%/5)درصد  کرد وجوه سهم چهارده و نعمززارش هزینه

بتار توستو وزارت نفتت بته مشلتا شتورا  استالمی و        متاه یتک  ملی نفتت ایتران هتر سته    

مشلا شتورا  استالمی و ستازمان    « انرژ »و « برنامه و بودجه و محاستات»ها  کمعسعون

  شود.  مه و بودجه کشور ارائه میبرنا

 (1تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف(

 باشد و به صورت محرمانه ارائه شده است.شده میبند ززارش این بند طتقه
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 بند )ب(

 صتادرات  صتا    و زاز  مععانات صام، نفت)نفت  صادرات ارزش از حاصل منابع سق 

 سعصد و معلعون یک معادل قانون این( 5)ره شما جدول 210101ردی   در مندرج( طتععی زاز

 مربتو   منابع و ( ریال1.370.362.000.000.000) معلعارد دو و شصت و سعصد و هزار هفتاد و

 و هتزار  پتن   و پنشاه قانون این( 5)شماره  جدول 21010۹ردی   در مندرج( 3%)درصد  سه به

 . شودمی تعععن ( ریال55.020.000.000.000معلعارد ) بعست

 تفريغ بند )ب( 

 به صورت محرمانه ارائه شده است. و باشدیم شده بندبند طتقه نیززارش ا
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 بند )ج(

 زتاز  صتادرات  صتا    و زاز  مععانات صام، نفت صادرات محل از دو ت منابع چنانچه

 و هشتتاد  و سعصد و هزار پن  و بعست و چهارصد و معلعون یک از کمتر 13۹۸ سال در طتععی

 با شودمی داده اجازه دو ت به شود، ( ریال1.425.3۸2.001.000.000معلعون ) یک و لعاردمع دو

 از 10/11/13۹5مصوب  کشور توسعه ها برنامه دائمی احکام قانون( 17) ماده )پ( بند رعایت

( 50%)درصتد  پنشتاه   سهم رعایت با ارز  ذصعره حساب منابع مانده( 50%)درصد  پنشاه محل

 .کند اقدام شدهحاصل ا تفاوتمابه تأمعن به نستت ملی عهتوس صندوق

 تفريغ بند )ج( 

 به صورت محرمانه ارائه شده است. و باشدیم شده بندبند طتقه نیززارش ا
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 بند )د(

 و چهتارده  ستهم  محل از است مکل  ربوذ  تابعه دو تی شرکت طریق از نفت وزارت

 ریتال ( 15.000.000.000.000) معلعارد هزار پانزده انمعز تا مذکور شرکت (14%/5)درصد  نعم

 تتداوم  روستتاها،  به زازرسانی تمامنعمه ها (پروژه)طرح اتمام و روستاها به زازرسانی به نستت

 کرمتان،  جنتوب  هرمززتان،  بلوچستان، و سعستان ها استان روستاها  و شهرها به زازرسانی

 مربو  ها هزینه. آورد عملبه را الزم اقدامات ،جنوبیصراسان و بعابانک و صور ها شهرستان

 .است تأمعن قابل منابع این محل از شدهزازرسانی روستاها  مساجد و مدارس به زازرسانی به

 تفريغ بند )د( 

 ستهم یافته توسو وزارت نفت از طریق شرکت ملی زتاز ایتران از محتل    متا غ اصتصاص

شده جهت اجرا  مفاد حکم این بند و متا غ پرداصت ،مذکور شرکت (14%/5)درصد نعم و چهارده

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

 )متا غ به معلعون ریال(   

 نام شرکت 

 مبلغ 
 يافتهاختصاص

 بابت موضوع 
 اين بند 

 شده بابتمبلغ پرداخت

 گازرساني
 به روستاها

 گازرساني به مدارس
 و مساجد روستاهای  

 شدهرسانيگاز

 اتمام طرح 
 های )پروژه(

 تمام گازرسانينیمه
 به روستاها 

 تداوم 
 گازرساني

 جمع

 60,000 0 40،۸۹4 0 1۹،106 60،000  مرکزاستان زاز 
 **349.937 0 0 0 34۹.۹37 350.000 النعززاز استان 

 500.000 0 3۸0.000 0 * 120.000 500.000 مازندرانزاز استان 
 85.000 0 0 0 ۸5.000 ۸5.000 شرقیایشانزاز استان آذرب
 650.000 0 0 0 650.000 650.000 یغربشانیآذربازاز استان 

 **370,000 0 0 300 36۹.700 474.000 کرمانشاهزاز استان 
 366,100 0 0 0 * 366،100 366،100 صوزستانزاز استان 

 750.000 0 0 ۸60 74۹.140 750.000 فارسزاز استان 
 750.000 400.000 0 0 350.000 750.000 کرمانزاز استان 
 **88.325 0 0 0 ۸۸.325 ۹0.000  رضوصراسانزاز استان 

 240,000 115،305 0 0 124،6۹5 240،000 اصفهانزاز استان 

 276.000 172.000 0 0 * 104.000 276.000 هرمززانزاز استان 
 **3,715,933 3،715،۹33 0 0 0 3.740.000 و بلوچستان ستانعسزاز استان 

 220,000 0 0 1۸،66۸ 201،332 220،000 کردستانزاز استان 

 40,000 0 34،1۸۸ 0 5،۸12 40،000 همدانزاز استان 

 **154.996 0 0 0 154.۹۹6 350.000  رستانزاز استان 
 **124,055 0 0 0 124،055 126،500 المیازاز استان 

 **168,391 0 0 0 16۸،3۹1 16۸،400 زنشاناستان زاز 

 **65.000 0 0 0 65.000 74.000  ارعچهارمحال و بختزاز استان 
 **103.677 0 0 * 234 * 103.443 130.000 راحمدیو بو هیلوعگکهزاز استان 
 70.000 0 0 0 70.000 70.000 سمنانزاز استان 

 **149,814 0 0 0 14۹،۸14 150،000 زدزاز استان ی



 

 قسمت دوم( -5)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 )متا غ به معلعون ریال(   

 نام شرکت 

 مبلغ 
 يافتهاختصاص

 بابت موضوع 
 اين بند 

 شده بابتمبلغ پرداخت

 گازرساني
 به روستاها

 گازرساني به مدارس
 و مساجد روستاهای  

 شدهرسانيگاز

 اتمام طرح 
 های )پروژه(

 تمام گازرسانينیمه
 به روستاها 

 تداوم 
 گازرساني

 جمع

 **160,773 0 0 0 160،773 170،000 بوشهرزاز استان 
 150.000 0 0 0 150.000 150.000 تهرانزاز استان 
 **180.000 0 0 0 1۸0.000 220.000 لعاردبزاز استان 

 15.000 0 0 0 * 15.000 15.000 قمزاز استان 
 50‚000 0 14‚0۸1 0 35‚۹1۹ 50‚000 نیقزوزاز استان 
 150.000 0 0 0 150.000 150.000 زلستانزاز استان 
 20.000 0 0 7،۸00 12.200 20،000 یشما صراسانزاز استان 
 **1.199.608 1۹۹.۹51 0 0 ۹۹۹.657 1.200.000 یجنوبصراسانزاز استان 

 **187,668 0 0 0 1۸7،66۸ 1۹4.000 ا ترزاستان زاز 

 **2.508.142 0 0 0 2.50۸.142 3.171.000 زاز ایرانمهندسی و توسعه
 13.918.419 4.603.189 469.163 27.862 8.818.205 15.000.000 جمع
، در «زازرستانی بته روستتاها   »شده بابت پرداصتاز متا غ  «شدهیزازرسان  به مدارس و مساجد روستاها یزازرسان»شده بابت * متا غ پرداصت

بته متدارس و مستاجد     یزازرستان »شده بابت انشام ها نهیاز هز یاحمد بخش ریبو و هیلوع. در استان کهگباشدینم کعقابل تفکها این استان
 .بوده است کعقابل تفک« شدهیزازرسان  روستاها

وجتود   زعت و ن مانکتاران عتوستو پ  هتا تعوضتع از صتورت  بخشتی  ارائه ناشی از عدم« شدهپرداصت»و  «افتهیاصتصاص»متا غ  ** مغایرت بعن
  است. انکارفرمای طرف از دهنشپرداصت  هاتعوضعصورت
 

ربو و نعز شرکت مهندسی و توسعه زتاز  ها  ذ ها  زاز استانمتا غ پرداصتی به شرکت

تمتام زازرستانی بته    هتا  نعمته  )پتروژه( طرح اتمتام ، ها  زازرسانی به روستاهاایران، بابت طرح

مربو  بته زازرستانی   ها  و هزینهشهرها و روستاها  موضوع این بند روستاها، تداوم زازرسانی 

 صورت زرفته است.  ،شدهبه مدارس و مساجد روستاها  زازرسانی

استاس بودجته مصتوب و    ی موضوع این بنتد، بر ها  زاز استانمتا غ پرداصتی به شرکت

ها  مذکور و با توجه به نقدینگی موجتود، بابتت   شده از سو  شرکتمتناسب با عملکرد اعالم

 نه شده است.اجرا  مفاد حکم این بند، هزی

 

 



 

 قسمت دوم( -6)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

  *(ه)بند 

 معلعتتارد هتتزار شصتتت متلتتغ حتتداک ر استتت مکلتت  ایتتران نفتتت ملتتی شتترکت

 از رایگتان ( vb)قعتر   او عه مواد تن معلعون چهار حداقل معادل ریال( 60.000.000.000.000)

 بته  ماهانه صورت به را هاپاالیشگاه و هاپتروشعمی به تحویلی مایع صوراک بابت دریافتی منابع

 کشتور  بودجته  و برنامه سازمان. کند واریز شود،می افتتاح کشور کل دار صزانه نزد که بیحسا

 ییت اجرا هتا  دستتگاه  بته  ماهانته  صتورت به را واریز  متا غ( 100%) درصد صد است موظ 

 سازمان تأیعد مورد مصرفی قعر صرید برا  زمانهم صورتبه زیر ها سهمعه سق  در ربوذ 

. دهتد  تخصتع   مربو  ها طرح آسفا ت اجرا  ها هزینه سایر تأمعن و ایران استاندارد ملی

 و پرداصتت  کامتل  صتورت بته  را شتده داده تخصتع   متلتغ  است مکل  کشور کل دار صزانه

 : کند حسابتسویه مذکور شرکت با متتاد ه موافقتنامه براساس

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

 فراز اول به شرح زیر اصالح شد:  -1
( ریتال از منتابع   60.000.000.000.000بند )هت(: شرکت ملی نفت ایران مکل  است متلغ شصت هتزار معلعتارد )  

دار  کتل  صورت ماهانه به حستابی کته نتزد صزانته    ها را بهها و پاالیشگاهدریافتی بابت صوراک مایع تحویلی به پتروشعمی
( متا غ واریز  را بته صتورت   100%شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظ  است صد درصد )کشور افتتاح می
ها  اجرا  آسفا ت ها  زیر برا  صرید قعر مصرفی و پرداصت هزینهربو در سق  سهمعهها  اجرایی ذ ماهانه به دستگاه

صورت کامتل  دار  کل کشور مکل  است متلغ واریز  شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را بهاصتصاص دهد. صزانه
و بتا شترکت متذکور در پایتان ستال تستویه       ها  اجرایی مربو  واریز شده به حساب دستگاهبر اساس درصدها  مشخ 

 حساب کند.  
بته  »تتا عتتارت   « ها  اجرا  آستفا ت، قعتر انتدود )ایزوالستعون(    تهاتر هزینه»فراز چهارم این بند از عتارت  -2

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

 روکش و وستاییر و فرعی ها راه آسفا ت برا  اعتتار( 4۸%) درصد هشت و چهل -1

 بتازآفرینی  هتدف  محتالت  معتابر  و عشایر  و روستایی و فرعی اصلی، ها راه شتکه آسفا ت

 وشهرساز  راه وزارت اصتعار در کشور، ها فرودزاه و مهر مسکن ها طرح شهر ،

 هتزار  پنشتاه  زیر جمععت با شهرها  معابر آسفا ت برا  اعتتار( 17%) درصد هفده -2

 (کشور  هادهعار  وها شهردار  امور سازمان) کشور رتوزا اصتعار در نفر

 ستاززار ( کردن پاشیما چ)پوش صاک عملعات انشام برا  اعتتار( 11%) درصد یازده -3

 هتا، جنگل سازمان)جهادکشاورز   وزارت اصتعار در ربو،ذ  سازمان تأیعد مورد محعطزیست با

 (کشور آبخعزدار  و مراتع

 طترح  انشتام  و روستتاها  بهستاز   و معابر آسفا ت برا  عتتارا( %1۹)نوزده درصد  -4

 اسالمی انقالب مسکن بنعاد اصتعار درها دهعار  با مشارکتی  ها(پروژه)

 وزارت اصتعتار  در فرهنگعان دانشگاه و مدارس نوساز  برا  اعتتار( 5%)درصد  پن  -5

 (کشور مدارس تشهعز و توسعه نوساز ، سازمان) پرورش و آموزش

 را بنتد  ایتن  موضتوع  اعتتتار  استانی سهم موظفند بند این موضوع اجرایی ها ستگاهد

 به توجه با تا دهند قرار صود استانی کل ادارات اصتعار در و تعععن ماه اردیتهشت پایان تا حداک ر

 صادره دستورا عمل براساس استان آن کار  فصل و اجراء دست در ها طرح فعزیکی پعشرفت

 .کنند هزینه صود ها طرح در استان ریز برنامه و مدیریت سازمان توسو



 

 قسمت دوم( -7)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بته  ربتو ذ  اجرایتی  هتا  دستتگاه  توستو  ماههسه صورتبه بند این عملکرد ززارش

 و اسالمی شورا  مشلا «عمران» و «محاستات و بودجه و برنامه» ،«انرژ »  هاکمعسعون

 موظت   محاستتات  و بودجته  و امته برن کمعسعون. شودمی ارسال کشور بودجه و برنامه سازمان

 .کند ارائه اسالمی شورا  مشلا به را آن ززارش رسعدزی، از پا است

 

 )ه(تفريغ بند 

نامه اجرایتی  بنا به پعشنهاد وزارت نفت آیعن 26/3/13۹۸هعأت وزیران در جلسه مورخ 

 جهتت اجتراء   1/4/13۹۸هتت متورخ   56570ت/37145این بند را تصویب نموده که طی شماره 

 شتماره نامته  ، طتی تصتویب  12/4/13۹۸ابالغ شتده استت. هعتأت وزیتران در جلسته متورخ       

سازمان برنامه » نموده مقررمذکور، نامه ، ضمن  غو آیعن16/4/13۹۸مورخ  ه56747ت/44055

از  ریتال ( 20.000.000.000.000) معلعتارد  هتزار  بعستت نستت به تأمعن متلتغ   کشور و بودجه

 .«دیاقدام نما این بند از قانون بودجه  اجرا  ا  براسرمایه  هااعتتارات تملک دارایی

حستاب شتتماره  منظتتور تمرکتز وجتوه موضتتوع ایتن بنتتد،    دار  کتل کشتتور بته  صزانته 

موضتوع را  و نموده افتتاح  را رانیا یاسالم  جمهور  نزد بانک مرکز 4001000۹01027350

 موده است.ایران اعالم ننفت  یشرکت ملبه  ،10/2/13۹۸نامه مورخ  طی

هتا و  پاالیشتگاه  وهتا  پتروشتعمی  بته  تحویلی مایع صوراک بابت دریافتی عملکرد منابع

 ( است:1واریز وجوه موردنظر به حساب صزانه و ردی  درآمد  مربو ، به شرح جدول شماره )

 )متا غ به معلعون ریال( (1جدول شماره )
 مبلغ واريزی به تحويلي مايع خوراک بابت دريافتي موضوع اين بند منابع

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

۸2.۹64.070 0 82.964.070 ۸2.۹64.070 0 

 

صزانه برداشت غعرقابلتمرکز حساب  بهمتا غ موضوع این بند را  رانینفت ا یشرکت مل

نتزد بانتک   «   شرکت ملی نفت ایراناز مععانات زازتمرکز وجوه درآمد حاصل »عنوان  حتت



 

 قسمت دوم( -۸)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

از سو  شرکت ملی نفت ایران بته   موضوع این بند، . عدم واریز وجوهاستنموده  زیوار  مرکز

مبین  دی      ،رانیا یاسالم  جمهور  نزد بانک مرکز 4001000۹01027350شماره حساب 

 .حکم اي  بن  استمفاد ردايت 

نامتتته شتتتماره ( تصتتتویب1راستتتاس متتتاده )ب ستتتازمان برنامتتته و بودجتتته کشتتتور

 هتزار  بعستت  متلتغ اقدام به تخصتع   هعأت وزیران،  16/4/13۹۸هت مورخ 56747ت/44055

در قا تب   ا ها  سرمایهریال از محل اعتتارات تملک دارایی( 20.000.000.000.000)معلعارد 

جهتت   نعتز  ل کشتور دار  کت صزانه موضوع این بند نموده و ییاجرا  هادستگاه بهسایر منابع 

 جایی متلغ مذکور از حساب غعرقابتل برداشتت بته    ، اقدام به جابهصادره ها تخصع  پرداصت
 

واریتز   ،ربتو ذ   هادستگاه حساب صاص موضوع این بند نموده و متا غ موردنظر را به حساب

 .نموده است

مفاد » ، تصویب نموده که27/11/13۹۸شایان ذکر است، هعأت وزیران در جلسه مورخ 

در مورد ماده واحده قانون اصالح  16/4/13۹۸هت مورخ 5745۸ت/15172۹نامه شماره تصویب

و طی شتماره  « کل کشور به قوت صود باقی است 13۹۸( قانون بودجه سال 1بند )هت( تتصره )

 جهت اجرا به ابالغ نموده است.  2۸/11/13۹۸هت مورخ 5745۸ت/15173۹

 ( است:2ل شماره )جدوتخصع ، به شرح سهمعه قابل

 )متا غ به معلعون 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
 مراتع و آبخیزداری کشور(

 بنیاد مسکن
 انقالب اسالمي

 ارت آموزش و پرورش )سازمانوز
 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 پاالیشگاهمیعبه پتروشبابت صوراک مایع  یافتیاز محل درواریز  شرکت ملی نفت ایران 
 20,000,000 1,000,000 3,800,000 2,200,000 3,400,000 9,600,000 ا ها  سرمایهاز محل اعتتارات تملک دارایی

 20,000,000 1,000,000 3,800,000 2,200,000 3,400,000 9,600,000 جمع
 باشد.ربو قابل تعععن نمیها  اجرایی ذ صتصاص به دستگاهادار  کل کشور، سهمعه قابلبند توسو صزانه* با عنایت به عدم پرداصت منابع موضوع این 

 
هتا  اجرایتی       یافتته، بته دستتگاه   پرداصتی از محل اعتتتارات اصتصتاص   متا غعملکرد 

   :است( 3شرح جدول شماره ) ربو، بهذ 

 )متا غ به معلعون ریال(   (3جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 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

 از محل واريزی
 توسط شرکت 
 ملي نفت ايران * 

 محل اعتباراتاز 
 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

 2۸،۸00،000 ۹،600،000 38,400,000 4۸ 0 ۹،600،000 9,600,000 0 ۹،600،000 12 4۸وزارت راه و شهرساز  153000 1
 17 4 3،400،000 0 3,400,000 3،400،000 0 17 13,600,000 3،400،000 10،200،000 ها  کشور(ها و دهعار وزارت کشور )سازمان شهردار  105600 2



 

 قسمت دوم( -۹)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 )متا غ به معلعون ریال(   (3جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 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

 از محل واريزی
 توسط شرکت 
 ملي نفت ايران * 

 محل اعتباراتاز 
 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 2،200،000 0 2,200,000 2،200،000 0 11 8,800,000 2،200،000 6،600،000 ها، مراتع و آبخعزدار  کشور(وزارت جهاد کشاورز  )سازمان جنگل 13۹000 3
 1۹ 5 3،۸00،000 0 3,800,000 3،۸00،000 0 1۹ 15,200,000 3،۸00،000 11،400،000 بنعاد 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 5وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوساز ، توسعه و تشهعز مدارس کشور( 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. صع  وجوه واریز  شرکت ملی نفت ایران در راستا  اجرا  مفاد حکم این بند مییافته از محل واریز  توسو شرکت ملی نفت ایران، ناشی از عدم توزیع و تخبعنی طتق مفاد حکم بند و متلغ اصتصاص* مغایرت بعن متلغ پعش

 

 هتا  اجرایتی بابتت صریتد قعتر و پرداصتت      یافتته بته دستتگاه   عملکرد متا غ اصتصاص

 ( است:4آسفا ت، مطابق جدول شماره ) اجرا  ها هزینه

 )متا غ به معلعون ریال(  (4جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي بندیهشماره طبق رديف
 موضوع تخصیص

 شدهداده
 مبلغ

وزارت راه و شهرساز  153000 1
و  ، متتا چصریتتد قعتتر 

هتتا  اجتترا   هزینتته
 آسفا ت 

9,600,000 
 3،400،000 ها  کشور(ها و دهعار شهردار وزارت کشور )سازمان  105600 2
 2,200,000 و آبخعزدار  کشور(ها، مراتع وزارت جهاد کشاورز  )سازمان جنگل 13۹000 3
 3,800,000بنعاد مسکن انقالب اسالمی 133700 4
 1.000.000وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوساز ، توسعه و تشهعز مدارس کشور( 127600 5

 20.000.000 جمع 

 

)ستازمان    وزارت جهتاد کشتاورز   بته  یافتته اعتتارات تخصع ها، در محدوده بررسی

ها  صرید قعتر مصترفی و پرداصتت    منظور تأمعن هزینه، بهکشور(  زدارعا، مراتع و آبخهجنگل

با عنتوان   24/12/13۹۸نامه مورخ ، در راستا  اجرا  تعهدات موافقتمرتتو ها  اجراییهزینه

طتععتی و آبخعتزدار    ادارات کل منابع به« زاییها  جامع مقابله با بعابانتهعه و اجرا  طرح»

پاشی ، ابالغ زردیده است. شایان ذکر است، در صصوص اجرا  عملعات صاکپوش )ما چهااستان

زیستت نعتز متعاقتب پعگعتر  و همتاهنگی      کردن( با استفاده از ما چ نفتی ستاززار بتا محتعو   

مابعن مسئو عن فی 13/11/13۹۸جلسه مورخ به تنظعم صورت شده، اقدامات مرتتو منشرانشام

ها، مراتع و آبخعزدار  کشور و وزارت جهاد کشور، سازمان جنگل زیستسازمان حفاظت محعو

 زیست کشور رسعده است. ذا ما چ مصرفی به تأیعد سازمان حفاظت محعو ،کشاورز  زردیده

و کتل   ها ابالغ ننمتوده ا  به استانوزارت راه و شهرساز  در راستا  این بند، سهمعه

ها  تابعه و وابسته صود اصتصتاص داده، پتا از   اه( به دستگ5اعتتار را به شرح جدول شماره )

ها  مزبور از طریق ساز و کار ابالغ اعتتار، اقدام به توزیع تمام و یا بخشی از اعتتتار  آن دستگاه

 اند:ها  اجرایی استانی صود نمودهمابعن دستگاه

 )متا غ به معلعون ریال(  (5دول شماره )ج
 شماره

 یبندطبقه
 عنوان

 اييدستگاه اجر
بابت سهمیه مبلغ 
 قیر مصرفي تأمین

مبلغ پرداختي بابت 
 قیر مصرفي تأمین

 200,000 200,000 وزارت راه و شهرساز  153000
 50،000 50،000 ها و ناوبر  هوایی ایرانشرکت فرودزاه 280520

282300 
 3,958,046 3,958,046 شرکت مادرتخصصی ساصت و توسعه زیربناها  حمل و نقل کشور
 1۹1،۹54 1۹1،۹54 هاآزادراه تشرکت مادرتخصصی ساصت و توسعه زیربناها  حمل و نقل کشور 

282400 
 2،450،000 2،450،000 ا سازمان راهدار  و حمل و نقل جاده
 2,350,000 2,350,000 راه روستایی ت ا سازمان راهدار  و حمل و نقل جاده

 400،000 400،000 شرکت بازآفرینی شهر  ایران 2۸6650

 9,600,000 9,600,000 جمع

 

کشتاورز    جهتاد  هتا  کشتور(، وزارت  هتا و دهعتار   وزارت کشور )سازمان شهردار 

 و آمتوزش  اسالمی و وزارت انقالب مسکن ، بنعاد(کشور آبخعزدار  و مراتع ها،جنگل سازمان)



 

 قسمت دوم( -10)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 مربو ، از ها  ، با رعایت شاص (کشور مدارس تشهعز و توسعه نوساز ، سازمان) پرورش

 اند. ها نمودهمحل اعتتار دریافتی، اقدام به ابالغ سهم هریک از استان

ها  استانی و ستاد ، مطابق جدول شماره شده توسو هر یک از دستگاهمتا غ مصرف 

 :باشد( می6)

 )متا غ به معلعون ریال(  (6جدول شماره )

 اجرايي نام استان/ دستگاه رديف

 شده  *, **مبلغ مصرف مبلغ پرداختي توسط *, ** ده توسط*شسهمیه  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

 ازی, توسعه)سازمان نوس

 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

 )سازمان نوسازی, توسعه 

 شور(و تجهیز مدارس ک

 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 

 و تجهیز مدارس کشور(

  0 0 73,128 ۹0،545 21.000  0 138,900 73,128 ۸3،547 21.000 0 66,776 0 22,931 0مرکز  1

  0 0 184,103 155،0۸4 17.000  0 221,000 184,103 151،۸30 17.000 0 221,000 179,500 151,830 17,000زعالن 2

  0 0 224,615 160،6۹0 24.000  0 187,100 224,615 15۸،21۸ 24.000 0 94,583 0 0 0مازندران 3

  0 0 207,179 164،114 55.000  0 399,518 207,179 15۹،731 55.000 0 221,000 207,000 0 ۸،۸00آذربایشان شرقی  4

  0 0 174,359 112،۹۸7 36.000  0 300,775 174,359 110،4۸7 36.000 0 126,568 0 0 0آذربایشان غربی 5

  0 0 127,179 ۹۸،5۸1 30.000  0 195,730 127,179 ۹4،۸17 30.000 0 195,730 127,000 75,810 30,000کرمانشاه 6

 431,100 0 262,564 1۸6،۹40 64.000 431,100 490,839 262,564 1۸1،54۹ 64.000 0 340,774 256,000 51,963 37,874صوزستان 7

  0 0 206,154 2۹1،224 ۸0.000  0 614,077 206,154 2۸3،174 ۸0.000 0 402,510 51,000 4,620 80,000فارس 8

 636,000 0 232,821 1۹1،1۹1 4۸.000 636,000 469,600 232,821 1۸7،60۸ 4۸.000 107،4۹1 34۸.۸4۹ 232,821 2,155 0کرمان 9

  0 0 247,179 1۹۸،173 ۸6.000  0 332,040 247,179 1۸۹،02۹ ۸6.000 0 90,134 4,607 143,718 64,025صراسان رضو  10

 244,000 0 150,392 2۸6،1۹2 70.000 244,000 344,450 150,392 27۹،321 70.000 37،۸14 276,786 0 0 0اصفهان 11

 64,900 0 122,051 110،367 33.000 64,900 321,750 122,051 10۹،230 33.000 64،۹00 242,349 122,000 0 0هرمززان 12

 379,000 0 253,916 125،۸۹4 36.000 379,000 497,500 253,916 116،034 36.000 1۸۹،071 110,098 253،۹16 0 4,506سعستان و بلوچستان 13

  0 0 108,718 5۹،76۹ 24.000  0 266,750 108,718 57،۹۸7 24.000 0 129,000 0 17,039 0کردستان 14

  0 0 107,692 71،637 2۸.000  0 103,331 107,692 67،027 2۸.000 0 63,779 14,051 19,759 28,000همدان 15

  0 0 118,974 5۸،۸۸4 27.000  0 235,392 118,974 52،206 27.000 0 0 0 0 0رستان  16

 175,300 0 45,128 72،۸33 10.000 175,300 212,444 45,128 70،135 10.000 175.300 147.۸1۹ 44.000 44.۸54 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 0زنشان 18

  0 0 73,846 120،۸31 22.000  0 107,750 73,846 114،۹11 22.000 0 63,250 73,846 51,576 3,562چهارمحال و بختعار  19

  0 0 96,410 42،466 1۹.000  0 101,000 96,410 40،1۸۸ 1۹.000 0 92,173 96,000 2,479 1,239کهگعلویه و بویراحمد 20

  0 0 41,026 4۹،316 11.۸00  0 161,100 41,026 4۸،3۹3 11.۸00 0 36,757 40,000 28,809 0سمنان 21

  0 0 42,052 6۹،363 24.000  0 107,500 42,052 67،۸2۸ 24.000 0 36,785 0 3,651 0یزد 22

  0 0 72,821 10۹،70۹ 1۹.200  0 152,574 72,821 107،5۹7 1۹.200 0 152,574 72,821 107,597 0بوشهر 23

  0 0 95,385 ۸۸،253 ۸2.000  0 129,954 95,385 ۸۸،253 ۸2.000 0 15,027 0 0 0تهران 24

  0 0 88,205 7۸،367 22.000  0 161,662 88,205 65،555 22.000 0 49,772 0 0 0اردبعل 25

  0 0 23,590 17،۹07 12.000  0 76,000 23,590 12،5۹1 12.000 0 0 0 0 0قم 26

  0 0 58,462 56،575 16.000  0 101,000 58,462 4۹،465 16.000 0 39,505 58,000 49,465 0قزوین 27

  0 0 104,615 10۹،545 15.000  0 107,750 104,615 103،225 15.000 0 15,831 0 2,355 0زلستان 28

  0 0 61,538 4۸،۸13 15.000  0 98,500 61,538 47،754 15.000 0 5,000 13,809 5,815 0صراسان شما ی 29

 236,700 0 88,205 ۹2،040 1۹.200 236,700 354,000 88,205 ۸6،01۹ 1۹.200 160،000 136,179 39,212 24,185 19,200صراسان جنوبی  30

  0 0 37,949 3۸،700 16.۸00  0 93,020 37,949 36،355 16.۸00 0 56,000 37,000 2,085 0ا ترز 31

 - - - - 33.000 0  - - - 33.000  - - - - 33،000آبخعزدار  کشور ها، مراتع وسازمان جنگل 32 

 - - -  - 0  - - -  - 2.365.342 - - - - 2.262.37۹شرکت ساصت و توسعه زیربنا  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 زنشان براستاس  آذربایشان ها اشت از حساب ادارات کل راه و شهرساز  استانو همچنعن برد ها  اجرایی موضوع این بندها  ستاد  و استانی وابسته و یا تابعه دستگاه، توسو دستگاهبعد یبه سال ما  ،13۹۸نشده تا پایان سال ، ناشی از انتقال وجوه مصرف«شدهمصرف متلغ»و « یپرداصت متلغ»* مغایرت بعن ستون 
 باشد.آراء صادره دعاو  حقوقی و برداشت بابت مطا تات سازمان تأمعن اجتماعی استان، می

 باشد.ها میو عدم پرداصت آن به شهردار بعد  یبه سال ما ها  کشور( ها و دهعار دار ** مغایرت بعن این دو ستون، ناشی از انتقال بخشی از منابع دریافتی از سو  وزارت کشور )سازمان امور شهر



 

 قسمت دوم( -11)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

ربو به تفکعک متا غ پرداصتی ها  اجرایی ذ شده توسو دستگاهعملکرد متا غ مصرف

 :است( 7مطابق جدول شماره )آسفا ت،  اجرا  ها بابت صرید قعر مصرفی و هزینه

 

 متا غ به معلعون ریال(مقادیر به تن/)         (7جدول شماره )

 نام استان/دستگاه اجرايي رديف

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

 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 مرکز  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 زعالن 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 شرقیآذربایشان 4
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,568 0 126,568 4,021 0 0 0 0 غربیآذربایشان 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 صوزستان 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 ۸
 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 ۹
 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 رضو صراسان 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 هرمززان 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 سعستان و بلوچستان 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 کردستان 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 زنشان 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 چهارمحال و بختعار  1۸
 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 کهگعلویه و بویراحمد 1۹
 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 اردبعل 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 زلستان 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 شما یصراسان 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 جنوبیصراسان 2۸
 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 ا ترز 2۹

 هتا، مراتتع و آبخعتزدار    سازمان جنگتل  30
 - - - - - - - - - - - - - - - - 33,000 33,000 0 0 کشور

شرکت ساصت و توسعه زیربنا  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 مصتادیق مصترف    ،مندرج در جدول فوقشده مصرفها، متا غ یبررسدر محدوده 

   ه است.مندرج در حکم این بند بوده و مورد نقصی از این بابت مشاهده نگردید

انتد  مکلت  بتوده   ،هتا ریز  استانن بند، سازمان مدیریت و برنامهبراساس مفاد حکم ای

بته  کرد منابع موضوع این بنتد، اقتدام نماینتد.    نستت به تدوین و ابالغ دستورا عمل نحوه هزینه



 

 قسمت دوم( -12)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 هتا، استتان  ستایر  ریتز  ستازمان متدیریت و برنامته   (، ۸است ناء موارد مندرج در جدول شماره )

مبن  د   ردايت مفیاد  (، ۸اند. موارد مندرج در جدول شتماره ) همذکور را تهعه نمود دستورا عمل

 : حکم اي  بن  است

 (۸جدول شماره )
 عدم تهیه دستورالعمل نام استان رديف عدم تهیه دستورالعمل نام استان رديف
 و بویراحمدکهگعلویه   5صوزستان 1

 قم  6کرمان 2

 ایالم  4 جنوبیصراسان  7و بلوچستانسعستان  3

    

 فعزیکتی  پعشرفت به توجه با رااستانی متا غ دریافتی  کل ها، اداراتدر محدوده بررسی

 .اندنموده هزینه صود ها طرح در استان، آن کار  فصل و اجراء دست در ها طرح

ماهته موضتوع ایتن بنتد، بته      ها  سته وزارت راه و شهرساز  نستت به ارسال ززارش

 و اسالمی شورا  مشلا «عمران» و «محاستات و بودجه و برنامه» ،«انرژ » ها کمعسعون

 است. کشور، اقدام نموده بودجه و برنامه سازمان

هتا   ها، مراتتع و آبخعتزدار  کشتور(، زتزارش    وزارت جهاد کشاورز  )سازمان جنگل

هتا    امته ها  تخصصی مشلا شورا  اسالمی طی نماهه این بند را به کمعسونعملکرد سه

ارسال نموده است. شایان ذکتر    1۸/1/13۹۹و  16/10/13۹۸، 13/۸/13۹۸، 12/4/13۹۸مورخ 

نعتز  « زایتی ها  جامع مقابله بتا بعابتان  تهعه و اجرا  طرح»است، ارائه عملکرد مرتتو با طرح 

 به سازمان برنامه و بودجه کشور، ززارش زردیده است. ،ا صورت دورهبه

هتا  متورخ   ها  موضتوع ایتن بنتد را طتی نامته     اسالمی ززارشبنعاد مسکن انقالب 

ربو مشلا شورا  اسالمی و ها  ذ به کمعسعون 22/2/13۹۹و  21/11/13۹۸، 26/۸/13۹۸

امور راه و ترابر  و مدیریت عمران شهر  و روستایی سازمان برنامه و بودجته کشتور، ارستال    

 نموده است. 

بنتد   نیززارش عملکرد اها  کشور( و دهعار ها وزارت کشور )سازمان امور شهردار 

ارستال   ربتو  ذ  بته متتاد   6/5/13۹۹و  21/10/13۹۸،  30/7/13۹۸متورخ    هانامه یطرا 

، اعتتتار  تخصع عدم  ه علتب اهه اول سالمسهززارش ارسال  شایان ذکر است،است.  نموده

 انشام نپذیرفته است. 

، بته  24/6/13۹۹طتی نامته متورخ    ززارش عملکرد ایتن بنتد را صترفا     وزارت نفت 

مبن  د   ردايت مقاطع زمانی مقرر در مفیاد   کهح در قانون ارسال نموده ها  مصرّکمعسعون

 حکم اي  بن  است. 

شایان ذکر است، وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوساز ، توسعه و تشهعتز متدارس   

 اقتدام ننمتوده   ربو،د  ذ ماهه موضوع این بند به متاها  سهکشور( نستت به ارسال ززارش

 مبن  د   ردايت مفاد حکم اي  بن  است. که

ربو ززارش عملکرد ایتن بنتد را بته    ها  اجرایی ذ با توجه به اینکه برصی از دستگاه

مشلا شتورا  استالمی   « عمران»و « برنامه و بودجه و محاستات»، «انرژ »ها  کمعسعون



 

 قسمت دوم( -13)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

اند،  ذا کمعسعون برنامه و بودجته  موعد مقرر اقدام ننمودهارائه ننموده و یا نستت به ارایه آن در 

ززارش عملکرد این بند را به مشلا  به تتع آنو محاستات امکان تلفعق ززارشات را نداشته و 

 شورا  اسالمی ارائه ننموده است.

 



 

 قسمت دوم( -14)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 ( ه)بند 

  *(1جزء )

هتا  اجرایتی   هتأمعن قعر موضوع این بند نستت به سایر نعازها در او ویت است و دستتگا 

ربو مکلفند ترتعتی اتخاذ کنند که قعر موردنعاز سایر امور پا از تأمعن قعر موضوع این بند، ذ 

 تحویل آنها شود. 

                                                                        
، حکم این جزء  21/7/13۹۸صوب م «کل کشور 13۹۸( قانون بودجه سال 1تتصره )( ه)اصالح بند »* براساس قانون 

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

 (ه)تفريغ بند 

 ( 1جزء )تفريغ 

مورد  حاکی از عدم رعایت مفاد حکم ایتن جتزء مشتاهده نشتده     ها، یبررسدر محدوده 

   است.

 



 

 قسمت دوم( -15)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بند )و(

 حتداقل  ماهانته  صتورت بته  تتصتره  ایتن  )ب( بنتد  ستق   در استت  مکل  نفت وزارت

 بشتکه  معلعتون  دو و ستنگعن  صتام نفتت  بشتکه  معلعتون  دو ستتک،  صامنفت بشکه معلعون دو

 درصتد  صتد  تستویه  امکتان  بتا  مستتمر  و متنظم  صتورت بته  را جنتوبی  پتارس  زاز  مععانات

 در رژ انتت بتتورس( صتتادراتی) ا ملتتلبتتعن( رینتت )ه چرصتت در ارز  یتتا ریتتا ی( 100%)

 عملکتترد زتتزارش و عرضتته بهتتادار، اوراق و بتتورس ستتازمان مقتتررات و قتتوانعن چهتتارچوب

 .کند ارائه اسالمی شورا  مشلا انرژ  کمعسعون به باریک ماهسه هر را بند این

 تفريغ بند )و( 

 و به صورت محرمانه ارائه شده است. باشدیم شده بندبند طتقه نیززارش ا

 



 

 قسمت دوم( -16)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بند )ز(

 بته  مواد برصی ا حاق قانون *(65)ماده  )ب( بند محل از پرورش و آموزش رتوزا سهم

 و تتأمعن  در صصتوص  4/12/13۹3مصتوب  ( 2)دو تت   متا ی  مقتررات  از بخشی تنظعم قانون

 تتأمعن  روستتاها،  متدارس  او ویتت  بتا  متدارس  سرمایشتی  و زرمایشتی  سامانه استانداردساز 

پنشتاه   بته ( 20%)درصتد   بعستت  از ها،تانهنرس و مدارس آموزشی کمک و آموزشی تشهعزات

 .یابدمی افزایش (50%درصد )

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

 هر مترمکعب زاز طتععتی ازا  مصرف ذیل عالوه بر دریافت نرخ زاز، بهشده دو ت مکل  است تا پایان تکا ع  تعععن (:65ماده )

دار  کتل  عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب صزانته ها را به( بها  زاز مصرفی به است نا  صوراک پتروشعمی10%ده درصد )
 کشور واریز کند.

 ...الف: 

ا، س روستاه( از منابع مذکور به تأمعن و استانداردساز  سامانه زرمایشی و سرمایشی مدارس با او ویت مدار20%بعست درصد )ب: 

ها در قا ب ردی  مشخ  در قتوانعن بودجته ستنواتی و بتا متاد ته موافقتنامته بتا        آموزشی مدارس و هنرستانتشهعزات آموزشی و کمک
 یابد.تشهعز مدارس کشور اصتصاص می ریز  کشور به سازمان نوساز ، توسعه وسازمان مدیریت و برنامه

 تفريغ بند )ز( 

  محتل  از پترورش  و آمتوزش  وزارت ستهم براساس مفاد حکم این بند، ، 13۹۸در سال 

 یافته است.  افزایش (50%درصد )پنشاه  به( 20%)درصد  بعست ازماده قانونی یادشده  )ب( بند

غ پرداصتی از محل منابع موردنظر در سال مذکور، به شترح جتدول   عملکرد سهم و متل

 ( است:1شماره )

 )متا غ به معلعون ریال(     
 

 (65)موضوع ماده ) عوارض دريافتي

 ((2) قانون الحاق برخي مواد مالي دولت 

 

 مبلغ 

 اختصاصقابل

 يافته به وزارت آموزشمبلغ اختصاص

 )سازمان  1398در سال و پرورش  

 سازی, توسعه و تجهیز مدارس کشور(نو

 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 ۸.535.110 6.200.000 36 6.200.000 556.715 6.756.715 
 

متلغ دو هزار و سعصد و سی و پن  معلعارد و یکصد و ده معلعتون   ملی زاز ایرانشرکت 

( از ستهم وزارتخانته صتدرا ذکر را در    14%( ریال معادل چهارده درصد )2.335.110.000.000)

مبن  د   ردايت مفاد حکم اي  بن  دار  کل کشور واریز ننموده که به حساب صزانه 13۹۸سال 

 است.

مزبور متلغ شش هتزار و هفتصتد و پنشتاه و    شرکت ، 13۹۸ذکر است، در سال الزم به 

( ریتال بته حستاب درآمتد      6.756.715.000.000شش معلعارد و هفتصتد و پتانزده معلعتون )   

دار  کل کشور واریز نموده که متلغ پانصد و پنشاه و شتش معلعتارد و هفتصتد و پتانزده     صزانه

مربو  بته اجترا  بنتد )ب( متاده      ابت تسویه مطا تات( ریال آن ب556.715.000.000معلعون )



 

 قسمت دوم( -17)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

، 13۹7در سال  (2)دو ت  ما ی مقررات از بخشی تنظعم قانون به مواد برصی ا حاق قانون( 65)

باشد. کل وجوه واریز  فوق به متلغ شش هزار و هفتصد و پنشاه و شش معلعارد و هفتصتد  می

قانونی موردنظر، از محتل   بندراستا  اجرا  ( ریال، در 6.756.715.000.000و پانزده معلعون )

 زعت توستعه و تشه  ، )ستازمان نوستاز  به وزارت آموزش و پرورش  530000 ت 25ردی  متفرقه 

 پرداصت شده است. مدارس کشور(



 

 قسمت دوم( -1۸)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بند )ح(

 هتا  حامتل  دریتایی،  و زمعنتی  مترز   هتا  بازارچته  و منتاطق  در استت  مکل  دو ت

 عرضته  انترژ   بتورس  قعمتت  بته  یتا  جتوار هتم  کشتورها   قعمت به صادرات جهت را انرژ 

 مقتررات  و قتوانعن  وفتق  مترز   منتاطق  در ستاکن  متردم  بته  انترژ   هتا  حامل عرضه کند؛

 بته  مربوطته،  هتا  دستتگاه  قتانونی  هتا  ستهم  کستر  از پا حاصله درآمد. بود صواهد جار 

 واریتتز کشتتور کتتل دار صزانتته نتتزد 210114 ردیتت  موضتتوع عمتتومی درآمتتد حستتاب

 . شودمی

 تفريغ بند )ح( 

 به صورت محرمانه ارائه شده است. و باشدیم شده بندبند طتقه نیززارش ا



 

 قسمت دوم( -1۹)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بند )ط(

 نفت ملی شرکت با شدهصالحعت تأیعد داصلی تو عد و اکتشاف ها شرکت قرارداد اصل

 نفت صرید قرارداد اصل و نفتی ها فرآورده و زاز نفت، تو عد و معادین توسعه برا  ایران

 وثعقه عنوان به موصوف قراردادها  از حاصل عواید و هاشرکت این از ایران نفت ملی شرکت

 پذیرش قابل هابانک از مذکور ها شرکت دریافتی تسهعالت سود و اصل بازپرداصت تضمعن و

 برا  الزم تسهعالت و سازوکار عامل ها بانک و ایران اسالمی جمهور  مرکز  بانک. است

 . کنندمی فراهم را بند این اجرا 

 اصتتذ مرحلتته در کتته نعتتز را جدیتتد پتروشتتعمی و پاالیشتتگاهی هتتا طتترح حکتتم ایتتن

 . شودمی شامل هستند،( فاینانا)صارجی  ما ی تأمعن

 تفريغ بند )ط( 

بانتک  توستو   17/2/13۹۸طتی بخشتنامه متورخ    ، مفاد حکم ایتن بنتد   13۹۸در سال 

 بانتک بالغ زردیده،  عکن اقتدامی توستو   ها  عامل ابه بانکمرکز  جمهور  اسالمی ایران 

بند مزبور صتورت نپذیرفتته    اجرا  برا  الزم تسهعالت وجهت فراهم نمودن سازوکار  مذکور

 است. مبن  د   ردايت مفاد حکم اي  بن که 

هتا  اکتشتاف و تو عتد داصلتی تأیعتد      هتا  شترکت  شایان ذکر است، در اجرا  طترح 

 متا ی  تتأمعن  اصتذ  مرحلته  درهی و پتروشعمی جدید که ها  پاالیشگاشده و نعز طرحصالحعت

 ، از مشوز این بند استفاده نشده است. هستند( فاینانا)صارجی 

 



 

 قسمت دوم( -20)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بند )ی(

 توستعه  صتندوق  ستهم  کسر از پا و صزانه زردش از پا شودمی داده اجازه دو ت به

 قطعتی  ها بدهی صا   از ریال( 400.000.000.000.000) معلعارد هزار چهارصد متلغ تا ملی

 پایتان  تا مربو  مقررات چهارچوب در که صصوصی و تعاونی حقوقی، حقعقی، اشخاص به صود

 ایتن  به صامنفت تحویل محل از را قانون این تکا ع  اجرا  همچنعن و شده ایشاد 13۹7 سال

 تحتویلی،  صتام نفت مقدار. کند تسویه ا منطقه قعمت یا انرژ  بورس قعمت براساس اشخاص

 . است تتصره این (ب) بند در شدهتعععن سق  رب مازاد

 تفريغ بند )ی( 

ايی  بنی  قا ی     موضوع این بند استفاده ننموده،  تذا   سازوکار، دو ت از 13۹۸در سال 

 دملکرد است. 

 حقتوقی،  حقعقتی،  اشتخاص  به دو ت قطعی ها بدهی صا  ، معزان شایان ذکر است

شده و در سامانه  ایشاد 13۹7 سال پایان تا  مربو مقررات چهارچوب در که صصوصی و تعاونی

ها  ما ی عمومی وزارت امور اقتصاد  و دارایی )سماد( توستو  ها و داراییمرکز مدیریت بدهی

 به شرح جدول زیر است: ها  اجرایی ثتت زردیده،دستگاه

 )متا غ به معلعون ریال(      

 صبه اشخا 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

2.105.222.۸00 1.7۹۸.562.۹47 1.1۸۸.561.313 73.126.225 ۸۸.5۹۹.501 674.۹53.234 (143.636.3۹3) 5.786.389.644 

 



 

 قسمت دوم( -21)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بند )ک(

 سعصتد  و هزاریک از را هاپتروشعمی به تحویلی سوصت قعمت است کل م نفت وزارت

. دهد افزایش ریال( 2.600)ششصد  و هزار دو به مکعب متر هر ازا  به ریال( 1.320)بعست  و

 هتزار  پتانزده  ستق   تتا  کشتور  کتل  دار صزانه نزد عمومی درآمد به واریز از پا حاصله منابع

 قانون این( ۹)شماره  جدول 550000ت22 ردی  محل از یالر( 15.000.000.000.000)معلعارد 

 .شودمی( 12)تتصره  )ج( بند موضوع بازنشستگان حقوق ساز همسان صرف

 تفريغ بند )ک( 

از طریق شرکت ملی زاز ایران قعمت  نفت وزارتدر راستا  اجرا  مفاد حکم این بند، 

 و سعصتد  و هتزار یکرا از ها تعلعتی آناست نا  واحدها  یو ها بهسوصت تحویلی به پتروشعمی

ریتال در هتر متتر    ( 2.600)ششصتد   و هزار دو به مکعب متر هر ازا  به ریال( 1.320)بعست 

( ماده 14نامه اجرایی تتصره )آیعن (2( ماده )1بر اساس تتصره ذیل بند )مکعب افزایش داده و 

درآمد  سهم افزایش را به عنوان کل کشور، منابع حاصل از این 13۹۸واحده قانون بودجه سال 

 .وصول نموده استعمومی 

وزیتر نفتت، نترخ ستوصت      2۸/10/13۹۸شرکت ملی زاز ایران براساس دستور متورخ  

کنندزان برق، بخار و آب زرم( به شرح تحویلی به واحدها  یوتعلعتی صنایع پتروشعمی )عرضه

مفاد حکم ایتن بنتد، محاستته     ( را بدون درنظر زرفتن افزایش تکلعفی موضوع1جدول شماره )

 است. مبن  د   ردايت مفاد حکم اي  بن  کهنموده 

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

 (: ...2ماده)

 از هتا را ( قانون، قعمت ستوصت تحتویلی بته پتروشتعمی    1است به استناد بند )ک( تتصره ) مکل  نفت وزارتتبصره: 

منابع .دهتد  افتزایش  ریتال ( 2.600)ششصتد   و هتزار  دو به مکعب متر هر ازا  به ریال( 1.320)بعست  و سعصد و هزاریک
شده هزینه شتود.  شود تا مطابق بند یاددار  کل کشور واریز میصزانهش توسو شرکت ملی زاز ایران به فزایحاصل از این ا

 باشد.( می14ها  )منابع( جدول تتصره )متا غ واریز  توسو شرکت ملی زاز ایران عالوه بر متا غ مندرج در دریافتی



 

 قسمت دوم( -22)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

واحدها  یوتعلعتی و معزان درآمد  که به علت عدم اجرا  مفاد حکم این بند فهرست 

 (1شماره )به شرح جدول  در صصوص نرخ سوصت تحویلی به واحدها  مزبور، محقق نگردیده،

 :باشدمی

 )متا غ به معلعون 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

 1.۹41.4۹1.650 انرژ  صلع  فارسمتعن 1
1.2۸0 

2.4۸5.10۹ 0 0 0 
 0 0 0 2.215.۸14 1.731.104.۸27 فشر 2
    1.007.42۸ 7۸7.052.۸۹5 دماوند  3

 0 0 0 5.708.351 ـ 4.459.649.372 جمع
 باشد.* پتروشعمی فشر صرفا  دارا  واحد یوتعلعتی می

 

عملکرد منابع وصو ی از محل افزایش نرخ سوصت موضوع این بند توسو شرکت ملی 

 ( است:2ران، به شرح جدول شماره )زاز ای

 )متا غ به معلعون 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 مبلغ افزايش نرخ

 )ريال( هر متر مکعب 
 جمع

 ارزش 

   سازمان منطقه ویژه اقتصاد   

بندر امام 
 شعمعایی راز  
فارابی   آبادان   قائدبصعر   
اصفهان   
مشتمع آمونعاک 1.2۸00
مشتمع پتروشعمی شعراز  
10162،21۸،535 تتریز 207،63۹ 161،4۹3 161،4۹3 
شازند  
کود شعمعایی اوره  ردزان  
کردستان   رستان    ارومعه 

 )متا غ به معلعون 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 مبلغ افزايش نرخ

 )ريال( هر متر مکعب 
 جمع

 ارزش 

  مهاباد      باروق  
بعستون  
کرمانشاه   پلعمر    ایالم 1.2۸00
صراسان 
 انرژ  صلع  فارسمتعن  
  دماوند   متانول کاوه    بوشهر  

 0جمع
( ۹.۸77.622.000.000به متلغ نه هزار و هشتصد و هفتاد و هفت معلعارد و ششصد و بعستت و دو معلعتون )  « وصولقابل» متلغ مغایرت* 

( ریتال  7.6۸2.3۹2.000.000و ششصد و هشتاد و دو معلعارد و سعصد و نتود و دو معلعتون )  به متلغ هفت هزار « شدهوصول»متلغ  ریال با
 .اندشدهوصول  13۹۹که عمدتا  در سال  باشدمی 13۹۸سال   هاحسابعدم وصول بخشی از صورت ناشی از

 

ها )متا غ حاصل ، کل متلغ وصو ی حاصل از فروش سوصت به پتروشعمی13۹۸در سال 

ا  درآمد شرکت ملی زتاز ایتران نتزد    ( به حساب صزانهریال( 2.600)ششصد  و رهزا دواز نرخ 

بانک مرکز  جمهور  اسالمی ایران واریز شده است. در راستا  اجرا  این بند، شرکت ملتی  

، عملکترد منتابع وصتو ی موضتوع ایتن بنتد در       1۸/۸/13۹۸زاز ایران صرفا  طی نامته متورخ   

رداشت متلغ مزبور و واریز آن بته حستاب ردیت  درآمتد     را جهت ب ماهه اول سال یادشدهشش

دار  کل کشور اعالم نمتوده و اقتدامی بابتت اعتالم عملکترد منتابع       عمومی مربو ، به صزانه

ماهه دوم سال، جهت برداشت وجته متوردنظر و واریتز آن بته حستاب ردیت        یادشده در شش

 است. ردايت مفاد حکم اي  بن  مبن  د   کهدار  کل کشور ننموده ربو، به صزانهدرآمد  ذ 



 

 قسمت دوم( -23)

 (1تبصره )                     1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 13۹۸ماهته اول ستال   الزم به ذکر است، پا از اعالم وجوه مربو  به عملکرد شتش 

دار  کل کشور اقدامی جهت برداشت منابع موضوع این بند توسو شرکت ملی زاز ایران، صزانه

وجتوه  وجوه مزبور و واریز آن به حساب ردی  درآمد  مربو  ننموده و در ستال یادشتده کتل    

ا  درآمد  شرکت یادشتده  ها را از حساب صزانهوصو ی مربو  به فروش سوصت به پتروشعمی

سازمان ، به حساب پا از انشام کسورات قانونی و بدون کسر منابع موضوع این بندبرداشت و 

 است. مبن  د   ردايت مفاد حکم اي  بن  که ها واریز نمودههدفمندساز  یارانه

 160107کل کشور، ذیل ردی  درآمتد    13۹۸قانون بودجه سال  (5در جدول شماره )

، متلتغ بعستت هتزار معلعتارد     «اهت یمعبته پتروشت   یلیدرآمد حاصل از ستوصت تحتو  »با عنوان 

بته شترح    متذکور عملکرد ما ی ردیت   بعنی زردیده است. ( ریال پعش20.000.000.000.000)

 است:( 3جدول شماره )

 عون ریال()متا غ به معل  (3جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 بینيپیش عنوان درآمد 

 وصولي طبق

 لیست خزانه  

 وصولي

 تفريغطبق  

 درصد

 تحقق طبق 

 4/3۸ 7.6۸2.3۹2 0 20.000.000 اهیمعبه پتروش یلیدرآمد حاصل از سوصت تحو 160107

 

کتل کشتور، ذیتتل ردیت  متفرقتته      13۹۸قتتانون بودجته ستتال   ( ۹در جتدول شتماره )  

ساز  حقوق بازنشستگان  شکر  و کشور  موضتوع بنتد   متناسب»تحت عنوان  550000ت22

( ریتتال    40.000.000.000.000، متلتغ چهتل هتتزار معلعتارد )   «( قتانون بودجتته 12)ج( تتصتره ) 

بعنی زردیده است. با توجه به عتدم واریتز وجتوه موضتوع ایتن بنتد بته ردیت  درآمتد           پعش

مفاد حکم اخنر اي  در ردی  مذکور صورت نپذیرفته،  تذا  ، پرداصتی از محل این منابع 160107

 بن  قا   دملکرد است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسمت دوم( -24)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 



 

 قسمت دوم( -1) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2تبصره )

 ( الفبند )

 (1جزء )

 (2هاي دولتي موضوع جزء  ) ، واگذاري بنگاه1398شود در سال به دولت اجازه داده مي

پز  از  را 1/3/1384قانون اساسي مصوب  *(44هاي كلي اصل چهل و چهارم )بند )د( سياست

 قیز از طرانجام دهد و مصزار  مربزور را    يواگذار يمتقاض تيو اهل ياحرفه تياحراز صالح

 قانون پرداخت كند.  نی( ا13جدول شماره )

                                                                        
 ( قانون اساسی:44های کلی اصل چهل و چهارم )* سیاست

 هاى کلّى واگذارى:بند )د(: سیاست
 درآمدهاى حاصل از واگذارى: . مصار 2

هزا و  دارى كل كشور واریء و در قالب برنامهصى نءد خءانههاى دولتى به حساب خاوجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاه
 شود:زیر مصر  مى ترتيب هاى مصوب بهبودجه
  اجتماعى.تأمين هاى مستضعف و محروم و تقویت. ایجاد خوداتكایى براى خانواده1-2

 ایى.  فراگير ملى به منظور فقرزد هاىاز درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاوني %30. اختصاص 2-2

 یافته.كمتر توسعه . ایجاد زیربناهاى اقتصادى با اولویت مناطق3-2
هاى اقتصادى غيردولتزى بزا   ها و نوسازى و بهسازى بنگاهشده( براى تقویت تعاوني. اعطاى تسهيالت )وجوه اداره4-2

 یافته.كمتر توسعه هاى غيردولتى در توسعه مناطقگذارى بخشبراى سرمایه هاى واگذارشده و نيءاولویت بنگاه
كمتر  منظور توسعه اقتصادى مناطقبه %49هاى غيردولتى تا سقف هاى دولتى با بخش. مشاركت شركت5-2
 یافته.توسعه

 ها.سياست هاى دولتى با رعایت بند )الف( اینتمام شركتهاى نيمه. تكميل طرح6-2
 

 (2تفریغ تبصره )

 ( الفبند )تفریغ 

 (1تفریغ جزء )

بزه شزرح جزدول    ، 310502و  310501هاي مالي عملكرد مالي ردیف واگذاري دارایي

 ( است:1شماره )

 ریال( ميليون)مبالغ به  (1جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه
 بینیپیش عنوان

 طبقوصولی 

 لیست خزانه

 وصولی

 طبق تفریغ

 درصد

 تحقق

 173 42،924،628 42،924،628 24،800،000 هاي دولتيمنابع حاصل از واگذاري شركت 310501

310502 
هزا و  الشركه، اموال، دارایزي منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم

سسززات و ؤهززاي متعلززق بززه دولززت و محقززوم مززالي و نيروگززاه
 بسته و تابعههاي دولتي واشركت

6،950،000 16،458،612 16،458،612 237 

 

هاي دارایي مزالي منزدر    هاي واگذاريشایان ذكر است، منابع واریءي به حساب ردیف

داري كل كشور مبني بزر واریزء اقسزار    خءانه 3/10/1398در جدول فوم، بر اساس نامه مورخ 

و منزابع حاصزل از واگزذاري     310501هاي مزالي  هاي قبل به ردیف دارایيهاي سال واگذاري

منزابع حاصزل از واگزذاري    »با عنوان  310502هاي مالي سال جاري در ردیف واگذاري دارایي

سسزات و  ؤهاي متعلق به دولت و مها و حقوم مالي و نيروگاهالشركه، اموال، دارایيسهام، سهم

 در  شده است.  «هاي دولتي وابسته و تابعهشركت

 :( است2شماره )جدول ، به شرح 1398در سال شده انجام هاي نگاهب واگذاريعملكرد 



 

 قسمت دوم( -2) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به ميليون ریال(                                            (  2جدول شماره )

 عنوان بنگاه ردیف
 ارزش 

 کارشناسی
 ثمن معامله 

 سود فروش اقساط( )با
 درصد سهام

 مبلغ و مبلغ آن  اخذ ثمن معاملهنحوه 
 * یافتیدر

 مبلغ واریزی به 
 جمع سود فروش اقساطی اقساط نقد * حساب خزانه

 374،210 391،338 391,338 0 0 391.338 12/0 391،338 قيمت تابلو بورس پاالیش نفت اصفهان 1

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

 970،906 984،463 984,463 0 0 984،463 01/1 984،463 قيمت تابلو بورس توليد و تجهيءات هپكو 7
03/0 15،761 قيمت تابلو بورس پتروشيمي اميركبير 8  15،761 0 0 15,761 15،761 15،071 
 493،131 516،091 516,091 0 0 516،091 04/0 516،091 قيمت تابلو بورس هلدینگ صنایع پتروشيمي خليج 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. اورام بهاداربورس  سهام در كسر كارمءد فروشعلت مغایرت بين مبلغ واریءي به خءانه و مبلغ دریافتي ناشي از * 

 

 شیپزاال  هزاي شزركت  يواگزذار  (، صرفا2ًاز موارد واگذارشده مندر  در جدول شماره )

 باشد. مي يیجء صورتها بهيواگذار يمابقبوده و  مدیریتي صورتبه رازيشنفت الوان و 

دسزتورالعمل اجرایزي روش انتخزاب    »الذكر، مشزمول  هاي فوماحراز صالحيت شركت

 بزا اسزت.  « هزا  ها )استراتژیک( و احراز و پایش اهليت مدیریتي در واگزذاري مشتریان راهبردي

 سازمان بورس و اورام بهادار صورت گرفته، قیاز طر مءبورهاي شركت يواگذار نكهیبه اتوجه 

توسط سازمان بورس و  اًصرف انيمتقاض هايتيصالح ،شدهاشاره یيق با دستورالعمل اجرامطاب

مكاتبزات و  در پاسز  بزه   . سزازمان مزذكور   رديز گيقزرار مز   شیمورد احزراز و پزا   ،اورام بهادار

منظور اظهارنظر پيرامون رعایت حكزم  شده جهت اخذ مستندات و مدارک بهانجام يهايريگيپ

اجزرا    ليمنظور تسهبه دیجد يمال يقانون توسعه ابءارها و نهادها (16)ماده  به استناد اب ،مقنن

باشزد.  ميمحرمانه  انیشتراطالعات م ، اعالم نمودهيقانون اساس (44)اصل  يكل يهااستيس

مزدارک احزراز    ،گءارش زمان تحریرمكرر تا  يها يريگيپمكاتبه و رغم يعل الزم به ذكر است،

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جزز    كه هگردیدن هیاراهاي مارالذكر كتخریداران شر تيصالح

 است.

 ( بنزد )د( 2) هزاي دولتزي موضزوع جزء     مصار  مربزور بزه واگزذاري بنگزاه    عملكرد 

قزانون   (13جزدول شزماره )  كزه در  ( قانون اساسزي  44هاي كلي اصل چهل و چهارم )سياست

 ( است:3ول شماره )كل كشور در  شده، به شرح جد 1398بودجه سال 

 



 

 قسمت دوم( -3) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

      (3جدول شماره )

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

 دستگاه/ محل
 تأمین اعتبار 

 عنوان دستگاه
 محل تأمین اعتبار /

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

 هایتملك دارایی ایهزینه
 ایسرمایه 

 هایتملك دارایی ایهزینه جمع
 ایسرمایه 

تملك دارایی 
 مالی

های تملك دارایی ایهزینه جمع
 ایسرمایه

تملك دارایی 
 مالی

 جمع

1 
هاي مستضزعف  ایجاد خود اتكایي براي خانواده

و محروم و تقویت تامين اجتماعي )موضوع بند 
 (29ماده  1

20،000،000 0 20،000،000 

1902005000
سازمان بهءیستي

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 شایرع صندوم بيمه اجتماعي كشاورزان روستایيان و 152003

1902006000 
 كميته امدادامام خميني)ره (كمک

3.145.000 003.145.000 737.727 00737.727 
1903034000 4.621.200 004.621.200 204.653 00204.653 

1902012000يمه پایزه سزالمت   سازمان بيمه سالمت / برنامه پوشش ب
مددجویان شهري كميته امداد امام خميني)ره(

1-101000  قززانون اجززراي  29بخشززي از اعتبززارات موضززوع مززاده
8.000.0008.000.000 قانون اساسي 44هاي كلي اصل سياست

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

2 

( از درآمززدهاي 30%اختصززاص سززي درصززد ) 
هاي فراگيزر ملزي   حاصل از واگذاري به تعاوني

به منظور فقرزدایزي و ارایزه تسزهيالت بزراي     
 (29ماده  4ها )موضوع بند تقویت تعاوني

200،000 0 200،000 

154000 348,700 0 0 348،700 550,000 0 0 550،000 وزارت تعاون كارورفاه اجتماعي 

1-101000  قززانون اجززراي  29بخشززي از اعتبززارات موضززوع مززاده
0*00قانون اساسي 44هاي كلي اصل سياست

550,00000550,000348,700348,700 جمع

3 

اعطاي تسهيالت وجوه اداره شده براي تقویزت  
تعززاوني هززا و نوسززازي بنگاههززاي بخززش    

هاي واگذار تصادي غير دولتي با اولویت بنگاهاق
شده و نيء براي سرمایه گزذاري بخزش هزاي    
غير دولتي در توسعه یمناطق كتر توسعه یافتزه  

ماده  4و تقویت منابع بانک تعاون )موضوع بند 
29) 

500،000 5،100،000 5.600،000 

 458,680 444،920 0 0 444,920 0 458،680 رفاه اجتماعي و وزارت تعاون كار 1309001000
 0 رفاه اجتماعي و وزارت تعاون كار 154000

30.000.000 



30.000.000 

0 1،083،820 0 1,083,820 
 0 440.000 0 440.000 0 معاونت علمي و فناوري رئي  جمهور 101052
 0 107.300 0 107.300 0 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 114000
 00 946،000 0 946,000 0 رانیا ياسالم يراه آهن جمهور يشركت سهام 280500
 00 1،000،000 0 1,000,000 0 كوچک عیصنا يگذارهیصندوم ضمانت سرما 295080
 00 2،042،200 0 2,042,200 0 وزارت صنعت معدن و تجارت 155000
 00 1،773،800 0 1,773,800 0 يوزارت جهاد كشاورز 151000
 00 3،000،000 0 3,000,000 0 يشهر ينیشركت بازآفر 286650

1-101000  قززانون اجززراي  29بخشززي از اعتبززارات موضززوع مززاده
0*00قانون اساسي 44سياستهاي كلي اصل 

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

     ایجاد زیربناهاي اقتصادي بزا اولویزت منزاطق
(29ماده  3بند یافته موضوع )كمتر توسعه 

1-550000   توسزعه خزدمات و تكميزل     -سازمان برنامه و بودجزه كشزور
00ي و بحرانيازیرساختهاي مناطق كمتر توسعه یافته، حاشيه

550000-12  نهادریاست جمهوري500.0000 500.000500.0000 500.000

1-101000  قززانون اجززراي  29بخشززي از اعتبززارات موضززوع مززاده
0*00قانون اساسي 44سياستهاي كلي اصل

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

 
هاي غيردولتي تزا  هاي دولتي با بخشمشاركت
درصد بزه منظزور توسزعه اقتصزادي      49سقف 
مزاده   5یافته )موضوع بنزد  كمتر توسعهمناطق
29)

1-101000  قززانون اجززراي  29بخشززي از اعتبززارات موضززوع مززاده
0*0 قانون اساسي (44)سياستهاي كلي اصل 

       تكميل طرح هزاي نيمزه تمزام شزركت هزاي
قززانون اجززراي  29بخشززي از اعتبززارات موضززوع مززاده  1-101000((29)ماده 6دولتي )موضوع بند 

0*0 قانون اساسي 44سياستهاي كلي اصل 

 
ایفاي وظایف حاكميتي دولزت در حزوزه هزاي    

پرخطزر )موضزوع    پيشرفته ونوین با فن آوري
  (29 ماده 7بند 

1-101000  قززانون اجززراي  29بخشززي از اعتبززارات موضززوع مززاده
0*0 قانون اساسي 44سياستهاي كلي اصل 

 
نيزروي انسزاني و   بازسازي سزاختاري، تعزدیل   

بزراي واگزذاري )موضزوع    هاآماده سازي بنگاه
(29ماده  8بند 

1-101000  قززانون اجززراي  29بخشززي از اعتبززارات موضززوع مززاده
0*0 قانون اساسي 44سياستهاي كلي 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
 را توزیع ننموده است.« قانون اساسي 44( قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 29اعتبارات موضوع ماده )»با عنوان 101000-01هاي مالي شماره ردیف واگذاري دارایياعتبار  *سازمان برنامه و بودجه كشور



 

 قسمت دوم( -4) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

هززاي بززه دسززتگاه ،(2اعتبززارات منززدر  در جززدول شززماره ) هززا،يبررسززدر محززدوده 

و  متبادلزه بزا سزازمان برنامزه و بودجزه كشزور پرداخزت       ربط در قالزب موافقتنامزه   اجرایي ذي

 مصر  رسيده است.به استثنا مورد زیر، به در راستاي موافقتنامه مذكور

یكصزد  ميليزارد و  مبلزغ شزش    ،رفزاه اجتمزاعي اسزتان فزارس    اداره كل تعاون، كزار و  

 ( ریززال از وجززوه دریززافتي از محززل اعتبززارات   6.175.000.000و هفتززاد و پززنج ميليززون )  

ذیزل   «هزا  يتعزاون  يبرنامزه توسزعه و توانمندسزاز   »بزا عنزوان    1309001000 شزماره  برنامزه 

بزه آن اداره  رفزاه اجتمزاعي   تعزاون، كزار و   (، كزه توسزط وزارت   13جدول شزماره ) ( 3) ردیف

صززر  را ( قززانون محاسززبات عمززومي كشززور ابززالد اعتبززار شززده 75كززل در اجززراي مززاده )

دسزتمءد   ذهزاب و  و ایزاب كارمنزدان،  آمزوزش   هزاي نزه از قبيزل هءی  خزود  جزاري هاي  هءینه

مبزین عزدم رعايزت مفزاد حکزم ايزن جزز         كزه  به كاركنان خود نمزوده  قرادادي  نيروهاي

  است.

 

 



 

 قسمت دوم( -5) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

 محزل  از غيردولتزي  عمزومي  نهادهاي و تعاوني و خصوصي هايبخش به دولت بدهي

 موارد استثناي به دولتي هايتشرك و مؤسسات و دولت به متعلق هايدارایي و اموال واگذاري

 قزانون  موضزوع  واگذاري مشمول و اساسي قانون( 83)سوم  و هشتاد اصل در مندر  مصادیق

 بزا  25/3/1387 مصزوب  اساسزي  قزانون ( 44)و چهزارم  چهزل   اصزل  كلي هايسياست اجراي

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

 (2یغ جزء )تفر

بزه شزرح جزدول     310502و  310501هاي مزالي  عملكرد مالي ردیف واگذاري دارایي

 ( است:1شماره )

 ریال( ميليون)مبالغ به  (1جدول شماره )
 شماره

 بینیپیش عنوان بندیطبقه
 وصولی طبق
 لیست خزانه

 وصولی
 طبق تفریغ

 درصد
 تحقق

 173 42،924،628 42،924،628 24،800،000 منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي 310501

310502 
هزا و  الشركه، اموال، دارایزي منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم

سسززات و ؤهززاي متعلززق بززه دولززت و محقززوم مززالي و نيروگززاه
 هاي دولتي وابسته و تابعهشركت

6،950،000 16،458،612 16،458،612 237 

 

هاي دارایي مزالي منزدر    هاي واگذاريب ردیفشایان ذكر است، منابع واریءي به حسا

داري كل كشور مبني بزر واریزء اقسزار    خءانه 3/10/1398در جدول فوم، بر اساس نامه مورخ 

و منزابع حاصزل از واگزذاري     310501هاي مزالي  هاي قبل به ردیف دارایيهاي سال واگذاري

منزابع حاصزل از واگزذاري    » با عنوان 310502هاي مالي سال جاري در ردیف واگذاري دارایي

هاي متعلق به دولت و مؤسسزات و  ها و حقوم مالي و نيروگاهالشركه، اموال، دارایيسهام، سهم

 در  شده است. « هاي دولتي وابسته و تابعهشركت

ها، موردي حاكي از فروش موارد استثناي مندر  در جزء ، مشزاهده   در محدوده بررسي

 نگردیده است.

نهصزد و  هزءار و   پزنج مبلغ  ،كل كشور 1398( قانون بودجه سال 18)در جدول شماره 

( 2بزه شزرح جزدول شزماره )    ( ردیف 14در قالب ) ،( ریال5.950.000.000.000ميليارد ) پنجاه



 

 قسمت دوم( -6) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 است: بيني گردیدهپيش

 )مبالغ به ميليون ریال( ( 2جدول شماره )
 پرداختی اعتبار عنوان ردیف
 0 500،000 اداش پایان خدمت و سایر مطالبات و دیون    مطالبات خانواده معظم شهدا، پ 1
 0 500،000 رساني ایثارگران و بيمه عمر و شهدا  منا قانون خدمات 2

 0 100.000 رساني ایثارگران  ( قانون جامع خدمت38موضوع تبصره ماده ) 3

 0 50.000 رزمندگان معسر )وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح(  4

 0 50.000 تحصيلي و آموزشي مصادیق ایثارگري   هءینه 5

 0 100.000 هاي درماني مصادیق ایثارگري  هءینه 6

 0 500،000 پرداخت مطالبات صندوم ذخيره فرهنگيان 7

 ( 23اي داراي مجوز كميسيون ماده )هاي سرمایههاي تملک دارایياعتبار موضوع اجراي طرح 8
 60.000 500،000 (19( با اولویت مناطق محروم )موضوع جدول 2م)قانون الحام موادي به قانون تنظي

 0 400.000 صندوم بازنشستگي وزارت اطالعات 9

 0 300.000 )ره(ينيامداد امام خم تهيدولت به كم ونیپرداخت د 10

 0 350.000 ( قانون حمایت از صنعت برم2اجراي ماده ) 11

 0 350.000 یيو روستا يآب شرب شهر يسازنهيوسعه و به( قانون ت5تعهدات موضوع بند )پ( ماده ) 12

 0 1.000.000 دیون صندوم بازنشستگي فوالد   13

 0 1.250.000 تأدیه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح  14

 60.000 5.950.000 جمع
 

الزذكر، نسزبت بزه    ( جزدول فزوم  8ل ردیف )صرفاً از محسازمان برنامه و بودجه كشور 

بزا عنزوان    101000-2 يمزال  يهزا یزي تملزک دارا  فیز از محزل اعتبزارات رد  اختصاص اعتبار 

متعلزق   يهاروگاهيو ن يم مالوها و حقیيالشركه اموال داراعتبارت موضوع فروش سهام سهم»

سزاخت و   شزركت مادرتخصصزي  بزه   «وابسته و تابعزه  يدولت يها سسات و شركتؤدولت و م

 است:نموده ( 3شرح جدول شماره )به  ،توسعه زیربناهاي حمل و نقل كشور

 )مبالغ به ميليون ریال(  (3جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 دستگاه اجرایی

 بندیطبقه  شماره

 طرح / برنامه

 عنوان

 طرح / برنامه
 حوالجات تخصیص اعتبار

 دریافتی از محل 

 اعتبارات تخصیص یافته

  یمانده انتقال

 به سال بعد

 تخصصي ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل كشورشركت مادر 282300
 0 0 50.000 50.000 50.000 (ابت مطالبات شركت آرایش شهري تهراني)بخرامه به راه اصل - رازيش يمحور فرع لیتبد 1303016285

 10.000 10.000 0 10.000 20.000 كوهنجان -اكبرآباد -محور كوار سازيبه 1303016259

         

اعتبزار طزرح    شركت مادرتخصصي ساخت و توسزعه زیربناهزاي حمزل و نقزل كشزور     

را به اسزتناد مصزوبات پزانءدهمين جلسزه سزتاد ملزي مزدیریت كرونزا مزورخ           1303016259

را بزه اداره كزل    1303016285، به سال مالي بعد منتقزل نمزوده و اعتبزار طزرح     24/1/1399

 بزه شزرح جزدول     آنعملكزرد  اي استان فارس ابزالد نمزوده كزه    داري و حمل و نقل جادهراه

 ( است:4شماره )

 ریال( ميليون)مبالغ به  (4جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان 
 دستگاه اجرایی 

 مبلغ پرداختی مبلغ بدهی شرح بدهی
مبلغ بدهی 

 شده تا تسویه
 1398پایان سال 

 مانده بدهی

153058 
 اداره كل راه و

 شهرسازي استان فارس
 لیتبدطرح بابت  مانكاريپ به يبده

 21.800 50.000 50.000 71.800 يخرامه به راه اصل-رازيش يمحور فرع

 

، اعتبار ابالغي )اسناد خءانزه اسزالمي( فزوم را    استان فارس ياداره كل راه و شهرساز

 نموده است.ي خرامه به راه اصل-رازيش يمحور فرع لیتبدطرح  ياز بده يپرداخت بخش صر 



 

 قسمت دوم( -7) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( ببند )

مواد  يقانون الحام برخ *(4ماده ) مشمول حكم 8139واگذاري در سال هاي درحالشركت

 باشند.مي( 2) دولت ياز مقررات مال يبخش يمبه قانون تنظ

 ( ببند )تفریغ 

ر كزل كشزو   1398واگذاري در قانون بودجه سال ( شركت درحال29)بيست و نه تعداد 

 است.بيني شده الحساب پيشكه براي آنها سود سهام و یا ماليات عليدر  شده 

(، 1هاي مذكور به استثنا  موارد مندر  در جدول شزماره ) ها، شركتدر محدوده بررسي

شزده در قزانون بودجزه    بينيالحساب پيشالحساب و ماليات علينسبت به واریء سود سهام علي

الحساب و سود كه ماليات عليواگذاري درحالهاي اطالعات شركت د.انسال مذكور اقدام نموده

شزده در قزانون   بينزي واریء ننموده یا كمتر از مبلغ پزيش حسب مورد الحساب خود را سهام علي

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

 )مبالغ به ميليون ریال(      (1جدول شماره )

 ردیف
 ه شمار

 نام شرکت بندیطبقه
 نشدهمانده مبلغ واریز جمع  نهاشده توسط خزبرداشت تهاترشده با اضافه واریزی سال قبل واریزشده به حساب خزانه شده طبق قانونبینیپیش

 سود سهام
 الحسابعلی 

 مالیات 
 الحسابعلی

 سود سهام
 الحسابعلی 

 مالیات 
 الحسابعلی

 سود سهام
 الحسابعلی 

 لیات ما
 الحسابعلی

 سود سهام
 الحسابعلی 

 مالیات 
 الحسابعلی

 سود سهام
 الحسابعلی 

 مالیات 
 الحسابعلی

 سود سهام
 الحسابعلی 

 مالیات 
 الحسابعلی

 147،723 0 0 295,446 0 0 0 268،675 0 26،771 147،723 295،446 نيكو *–شركت سهامي بازرگاني نقت ایران  220790 1
 0 8،370،944 4,333,972 297,000 1،345،702 297،000 0 0 2،988،270 0 4،333،972 8،667،944 )ره( شازند خمينيالیش نفت امامپا 292440 2
 88 0 0 175 0 0 0 175 0 0 88 175 شركت توسعه صنایع پاالیش نفت * 293460 3

  

 :(2) تدول یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ ی* قانون الحاق برخ
 يبزرا  كشور در بودجه كل ها كهبانکو  يكشور تخدما تیریقانون مد( 5)موضوع ماده  يدولت يهاشركت هيكل (:4) ماده
صزورت  بزه  بودجزه مصزوب   الحسزاب يو سزود سزهام علز    الحسزاب يعلز  تايمال ءیموظف به وار شوديم ينيبيشپ ژهیآنها سود و

دولزت   سزهام  و سزود  تايز مال ءیز عدم وار تدر صور شوديكل كشور اجازه داده م يارد. به خءانهباشنديدر هر ماه م مدوازدهیک
 یکوسط هر ت (كشورمالياتي م سازمان امور البراساس اع)افءوده شبر ارز تايو مال ض، عوارمدوازدهیکو  الحسابيعل تصوربه

سزهام را بزه حسزاب     سزود  و تايز برداشت و مال كل كشور يدارحساب آنها نءد خءانه يها، از موجودکو بان يدولت يهااز شركت
 ءیز كشزور حسزب مزورد وار    توزار ء وجوه به نزام تمركو حساب  هاشهرداري يهارا به حساب ضكشور و عوار يعموم يدرآمدها
 يهاانجام خواهد شد. شركت يعموم و مصوب مجمع شدهيحسابرس يمال يهاتصور يدولت بر مبنا عيحساب قط هیسوت. دینما
 ءانيز ناسب متاست، به  يردولتيغ خشبه ب لقعمت از سهام آنها يكه قسمت يكشور تمادخ تیریقانون مد( 5)موضوع ماده  يدولت

حكام مربور و مقرر در قانون ه تابع اادشدی. وصول مبالغ باشندينم مواد نیمشمول پرداخت وجوه موضوع ا ،يردولتيغ خشسهام ب
 .است آني دعب تحاو اصال 1366مصوب سال  يممستق هايماليات

 
 
 



 

 قسمت دوم( -8) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

 )مبالغ به ميليون ریال(      (1جدول شماره )

 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 نام شرکت

 نشدهمانده مبلغ واریز جمع  نهاشده توسط خزبرداشت تهاترشده با اضافه واریزی سال قبل واریزشده به حساب خزانه شده طبق قانونبینیپیش
 سود سهام

 الحسابعلی 
  مالیات

 الحسابعلی
 سود سهام

 الحسابعلی 
 مالیات 

 الحسابعلی
 سود سهام

 الحسابعلی 
 مالیات 

 الحسابعلی
 سود سهام

 الحسابعلی 
 مالیات 

 الحسابعلی
 سود سهام

 الحسابعلی 
 مالیات 

 الحسابعلی
 سود سهام

 الحسابعلی 
 مالیات 

 الحسابعلی
 67،500 45،000 0 90,000 0 90،000 0 0 0 0 67،500 135،000 * پتروپارس 294770 4
 350 0 150 730 0 730 0 0 150 0 500 730 شركت توسعه گردشگري ایران ** 295260 5
و یا نداشتن حساب  حساب موجودي عدم عللي از جمله به موردنظر، هايشركت درخصوص مذكور داريخءانه ليكن نموده، اقدام كشور كلداريخءانه به ،اندتكليف خود را انجام نداده كه هایيسازمان امور مالياتي نسبت به معرفي شركت ،شایان ذكر است* 
 است. نگردیدهآنها برداشت از حساب  به موفق اي،خءانه
 .است نمودهبه حساب سازمان امور مالياتي كشور واریء  10/6/1399در تاری   1398بدهي مالياتي سال  ،شركت توسعه گردشگري ایران** 
 

( قزانون الحزام برخزي مزواد بزه      4رغم عدم رعایت حكم ماده )یان ذكر است، عليشا 

( 1هایي كه مطزابق جزدول شزماره )   در شركت ،(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به عللي از جمله عدم موجزودي   داري كل كشورباشند، خءانهداراي بدهي )مبلغ واریءنشده( مي

در راستاي اجراي مجزوز مزاده یادشزده     اي،نداشتن حساب خءانه هاي مءبور و یاحساب شركت

اقدامي انجزام نزداده    ،مبني بر برداشت ماليات و سود سهام سهم دولت از موجودي حساب آنها

 است.

واگذاري نسبت به درحالي ها(، سایر شركت2به استثنا  موارد مندر  در جدول شماره )

هایي اند. اطالعات مربور به شركتشده اقدام نمودهبينيماهانه سود سهام و ماليات پيش واریء

 ( است:2اند به شرح جدول شماره )كه پرداخت خود را در موعد مقرر انجام نداده

   (2جدول شماره )

 نام شرکت ردیف
 عدم واریز ماهانه

 مالیات سود سهام

   * المللي جمهوري اسالمي ایرانهاي بينسهامي نمایشگاه 1
 *   درتخصصي آزمایشگاه فني و مكانيک خاکما 2
   * ملي صادرات گاز ایران 3

   (2جدول شماره )

 نام شرکت ردیف
 عدم واریز ماهانه

 مالیات سود سهام

   * نيكو -سهامي بازرگاني نفت ایران  4
 * * توسعه گردشگري ایران 5
 * * توسعه ایرانگردي و جهانگردي 6
 * * ( 10غله و خدمات بازرگاني منطقه ) 7
   * (8غله و خدمات بازرگاني منطقه ) 8
   * روي برم سهندتوليد ني 9
 * * توليد نيروي برم آذربایجان 10
   * (1غله و خدمات بازرگاني منطقه ) 11
 * * پتروپارس 12
 * * (11غله و خدمات بازرگاني منطقه ) 13

 * * توليد نيروي برم زاهدان 14

 * * (3غله و خدمات بازرگاني منطقه ) 15

 * * (9غله و خدمات بازرگاني منطقه ) 16

   * كشاورزي و دامپروري سفيدرود 17
 * * (2غله و خذمات بازرگاني منطقه) 18

 * *  )ره( شازندخمينيپاالیش نفت امام 19

 * * (6غله و خدمات بازرگاني منطقه ) 20

 * * توليد نيروي برم بندرعباس 21

 * * توليد نيروي برم یءد 22

 *  نفت   شیپاال عیشركت توسعه صنا 23
 

 ت.مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند اس ،(2( و)1)ول ارد مندر  در جدموا



 

 قسمت دوم( -9) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (جبند )

هایي كزه سزهم   د را در شركتداري كل كشور( مكلف است سود سهام خوخءانهدولت )

جزدول   130108( است، وصزول و بزه ردیزف شزماره     50%دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد )

 ( این قانون واریء كند.5شماره )

ي و ميزءان سزهام   داري كل كشور( مكلف است سود و زیان، سزود دریزافت  خءانه) دولت

عملكرد مالي دولت منعك  و هاي در گءارش ها را به تفكيک هر شركت،دولت در این شركت

 رساني كند.روزبه

 ( جتفریغ بند )

( شزركت،  399سازي، سهم دولت در سيصد و نود و نه )مطابق اعالم سازمان خصوصي

 ( است: 1باشد كه وضعيت آنها به شرح جدول شماره )( مي50%از پنجاه درصد ) كمتر

  (1جدول شماره )
 تعداد 

 هایشرکت
 دهزیان 

 تعداد 
 های شرکت

 فاقد عملکرد *

 های سوددهتعداد شرکت
 عدم دارای مصوبه تقسیم سود

 عدم واریز سود خصصیواریز سود به حساب شرکت مادرت واریز به حساب خزانه  تقسیم سود
98 219 24 19 6 33 

 ورشكسته، منحل، عدم تشكيل مجمع عمومي و متوقف هستند. هایي كه در جریان انحالل، در حال تصفيه،* شركت
 

 : اندسود نموده مياقدام به تقس ،(2مندر  در جدول شماره ) يهاشركت يمجامع عموم

 )مبالغ به ميليون ریال( (2جدول شماره )

 عنوان شرکت یف رد
 درصد

 سهم دولت 
 شده سود تقسیم

 سهم دولت
 515،007 20 پاالیش نفت شيراز 1
 4،692،000 20 پاالیش نفت بندرعباس 2
 83،540 86/8 بيمه البرز 3
 4،933،415 77/19 شركت مخابرات 4
 3،200،000 20 پاالیش نفت اصفهان 5
 1،440،000 20 پاالیش نفت تهران 6
 1،864،421 20 نفت تبریءپاالیش  7
 674،393 20 شركت پاالیش نفت كرمانشاه 8
 411،632 20 شركت پاالیش نفت الوان 9
 6،246،479 96/18 صنایع پتروشيمي خليج فارس 10
 0.221 96/0 پتروشيمي جم 11
 800 0025/0 پتروشيمي مارون 12
 0.016 0001/0 آورانپتروشيمي فن 13
 113،434 20 پتروشيمي دماوند 14
 97،602 40 ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس 15
 3،672 50 تعميرات نيروگاهي ایران 16
 45 40 مدیریت توليد برم بعثت 17
 15 49 مدیریت توليد نيروي برم ري 18
 59 40 مدیریت توليد نيروي برم نيروگاه زرند 19
 84 40 مدیریت توليد نيروي برم استان سيستان و بلوچستان 20
 385 49 شركت مدیریت توليد نيروي برم رجایي 21
 11 40 مدیریت توليد نيروي برم نيروگاه طرشت 22
 702 40 مدیریت توليد برم لوشان )شهيد بهشتي( 23
 432 25 گوشت یءد 24
 258 40 مدیریت توليد برم شازند 25



 

 قسمت دوم( -10) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به ميليون ریال( (2جدول شماره )

 عنوان شرکت یف رد
 درصد

 سهم دولت 
 شده سود تقسیم

 سهم دولت
 3 40 مدیریت توليد برم اصفهان 26
 50،000 99/49 سمهندسين مشاور مهاب قد 27
 225،000 99/49 گذاري صنایع برم و آب )صبا(سرمایه 28
 12000 40 فوالد كار سيستم اسفراین 30
 10000 40 پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوین 31
 6،707،131 17 شركت فوالد مباركه 32
 1،409،921 05/12 شركت ملي صنایع م  ایران 33
 972 1/23 نشركت نوین الكترود اردكا 34
 2،200،000 40 شركت صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان 35
 129 46/8 شركت فوالد مكران چابهار 36
 84،000 35 شركت فوالد سپيددشت چهارمحال 37
 28،000 35 شركت صنعت فوالد شادگان 38
 212،250 15 شركت پارس فوالد سبءوار 39
 38،500 35 شركت فوالد غدیر نيریء 40
 145 40 شركت توسعه معادن وصنایع معدني كردستان 41
 14،892 03/49 شركت فني مهندسي فوالد پایا 42
 MMTE 49 49،000شركت  43
 3،150 5/0 شركت فوالد كاوه جنوب كيش 44
 453 10 صندوم پنبه ایران  45
 1،360 9 سازمان انرژي اتمي)شركت دربيد( 46
 9،241 32 تحقيقات آب و فاضالبشركت مهندسين مشاور طرح و  47
 96،022 20 توسعه نيشكر و صنایع جانبي 48
 124 40 مدیریت توليد نيروي برم یءد 49
 1،241 5/22 پردی  -شركت آزادراه تهران 50

 35.431.920 جمع
 

و  28/2/1398هزاي مزورخ   طزي نامزه  ( اداره كل خءانه) وزارت امور اقتصادي و دارایي

هاي مشمول حكم این بند، اجراي این بند را مورد تأكيد قزرار  ها و بانکتبه شرك 23/6/1398

شده، یک نسخه از داده و از آنها درخواست نموده ضمن واریء سود سهم دولت به حساب معرفي

عمومي و مستندات واریء وجوه را جهت اعمال حسزاب   جلسه مجمعهاي مالي و صورت صورت

ایند. با توجه به اینكه مشمولين موضوع این بند فاقد حساب به خءانه داري كل كشور ارسال نم

( قانون محاسزبات عمزومي كشزور    48كل كشور در اجراي ماده )داريباشند، خءانهاي ميخءانه

داري كزل كشزور   هاي كه نسبت به واریء سود سهم دولت به حساب مربور نزءد خءانزه  شركت

كشور معرفي نموده كه در اجراي قزوانين و مقزررات   اند را به سازمان امور مالياتي  اقدام ننموده

 مربور، اقدامات الزم صورت گيرد.

 دولتي سهم با هايشركت سهام سود»با عنوان  130108ردیف درآمدي مالي عملكرد 

 ( است:3به شرح جدول شماره ) ،«درصد پنجاه از كمتر

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

 بندیطبقه
 بینیپیش درآمد عنوان

 وصولی طبق

 لیست خزانه
 وصولی

 طبق تفریغ
 درصد 
 تحقق

 299 14،967،572 15،177،878 5.000.000 هاي با سهم دولتي كمتر از پنجاه درصدسود سهام شركت 130108

 

ناشزي از   ،«وصزولي طبزق ليسزت خءانزه    »و  «وصولي طبق تفریغ»علت مغایرت بين 

 مشخص است.نا هايواریءي

حسزاب  موضوع این بند كه نسبت به واریء سود سزهم دولزت بزه     يهاشركتفهرست 

 :است( 4به شرح جدول شماره ) اند،اقدام نموده (130108داري كل كشور )ردیف درآمدي خءانه

 ریال( ميليون)مبالغ به    (4جدول شماره )

 درصد عنوان شرکتردیف 
سهم دولت

 شدهسود تقسیم
سهم دولت 

 سود 
ولتدریافتی د

 مبلغ واریزی 
به خزانه

1پاالیش نفت شيراز20
2پاالیش نفت بندرعباس20
3بيمه البرز86/8
4شركت مخابرات77/19
5پاالیش نفت اصفهان20
6پاالیش نفت تهران20
7پاالیش نفت تبریء20
8شركت پاالیش نفت كرمانشاه20



 

 قسمت دوم( -11) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ریال( ميليون)مبالغ به    (4جدول شماره )

 درصد عنوان شرکتردیف 
سهم دولت

 شدهسود تقسیم
سهم دولت 

 سود 
ولتدریافتی د

 مبلغ واریزی 
به خزانه

9شركت پاالیش نفت الوان20
10پروري پارسملي كشت و صنعت و دام40
11تعميرات نيروگاهي ایران50
12مدیریت توليد برم بعثت40
13مدیریت توليد نيروي برم ري49
14مدیریت توليد نيروي برم نيروگاه زرند40
15بلوچستان مدیریت توليد نيروي برم استان سيستان و40
16شركت مدیریت توليد نيروي برم رجایي49
17مدیریت توليد نيروي برم نيروگاه طرشت40
18)مدیریت توليد برم لوشان )شهيد بهشتي40
19گوشت یءد25
2040 مدیریت توليد برم شازند
2140 مدیریت توليد برم اصفهان
22مهندسين مشاور مهاب قدس99/49
23)سرمایه گذاري صنایع برم و آب )صبا99/49
24)سازمان انرژي اتمي)شركت دربيد9 

 جمع 
 

به حساب شركت مزادر   راسهم دولت  تمام یا بخشي از سود كه یيهاشركتفهرست 

 :است( 5به شرح جدول شماره )اند، مربور واریء نمودهتخصصي 

 (5جدول شماره )

 
 )مبالغ به ميليون ریال(

 عنوان شرکت ردیف
 درصد 

 سهم دولت
 شدهسود تقسیم

 سهم دولت 
 سود دریافتی 

 های مادرتخصصیشرکت
 2.000.000 6،246،479 96/18 تروشيمي خليج فارسصنایع پ 1
 113،434 113،434 20 پتروشيمي دماوند 2
 12.000 12.000 40 فوالد كار سيستم اسفراین 3
 10.000 10.000 40 پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوین 4
 6،707،131 6،707،131 17 شركت فوالد مباركه 5
 1،409،921 1،409،921 05/12 شركت ملي صنایع م  ایران 6
 972 972 1/23 شركت نوین الكترود اردكان 7
 2،200،000 2،200،000 40 شركت صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان 8

 (5جدول شماره )

 
 )مبالغ به ميليون ریال(

 عنوان شرکت ردیف
 درصد 

 سهم دولت
 شدهسود تقسیم

 سهم دولت 
 سود دریافتی 

 های مادرتخصصیشرکت
 129 129 46/8 شركت فوالد مكران چابهار 9
 84،000 84،000 35 شركت فوالد سپيددشت چهارمحال 10
 28،000 28،000 35 شركت صنعت فوالد شادگان 11
 212،250 212،250 15 شركت پارس فوالد سبءوار 12
 38،500 38،500 35 شركت فوالد غدیر نيریء 13
 145 145 40 صنایع معدني كردستان شركت توسعه معادن و 14
 14،892 14،892 03/49 شركت فني مهندسي فوالد پایا 15
 MMTE 49 49،000 49،000شركت  16
 3،150 3،150 5/0 شركت فوالد كاوه جنوب كيش 17
 124 124 40 مدیریت توليد نيروي برم یءد 18
 1،241 1،241 5/22 آزادراه تهران پردی  19

 12.884.889 17.131.368 جمع 

 

 حکم اين بند است.  مفاد مبین عدم رعايت ،فوممندر  در جدول موارد 

هاي توسزعه  رنامه( قانون احكام دائمي ب60( ماده )1به استناد تبصره )شایان ذكر است، 

هزاي حمایزت از توسزعه بخزش كشزاورزي در      سود حاصل از سهام دولت در صزندوم »كشور، 

( براي افزءایش  2) ( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت28راستاي تحقق بند ) ( ماده )

هاي مذكور باید سود سهم صندوم«. شودهاي مذكور منظور ميسهم سرمایه دولت در صندوم

را پ  از تصویب در مجامع عمومي ساليانه به عنوان افءایش سرمایه سهم دولت منظور دولت 

  نمایند.

ایزن بنزد را بزه حسزاب      موضزوع رغم تقسيم سود، سزود  كه علي یيهافهرست شركت

  :است( 6به شرح جدول شماره )اند، داري كل كشور واریء ننمودهخءانه

 



 

 قسمت دوم( -12) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به ميليون ریال( (6جدول شماره )

 عنوان شرکت ردیف 
 درصد سهم

 دولت
 شده سود تقسیم

 سهم دولت
 0.221 96/0 پتروشيمي جم 1
 800 0025/0 پتروشيمي مارون 2
 0.016 0001/0 آورانپتروشيمي فن 3
 453 10 صندوم پنبه ایران 4
 9،241 32 شركت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالب 5
 96،022 20 يتوسعه نيشكر و صنایع جانب 6

 106,516 جمع 
 

  مبین عدم رعايت حکم اين بند است.موارد مندر  در جدول فوم، 

هزاي  داري كل كشور در اجراي قسمت اخير این بند، در گءارششایان ذكر است، خءانه

عملكرد مالي دولت صرفاً سرجمع مبلغ وصولي ردیف درآمدي موضوع این بنزد را بزدون ذكزر    

 مبین عدم رعايت حکم اين بند است.  گذار اعالم نموده كهنجءئيات مدنظر قانو

 

 



 

 قسمت دوم( -13) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

( 44)چهزارم   و چهزل  اصل كلي هايسياست اجراي قانون رعایت با است مكلف دولت

 و كنزد  واگزذار  1398 سزال  پایزان  تا را البرز بيمه شركت در خود سهام باقيمانده اساسي، قانون

 داريخءانزه  نزءد  قزانون  این( 5)شماره  جدول 310801 عمومي درآمد ردیف به را حاصل منابع

 از ریزال ( 756.000.000.000)ميليزارد   شزش  و پنجاه و هفتصد سقف تا و كند واریء كشور كل

 شزركت  سزرمایه  افزءایش  صزر   قزانون  ایزن ( 8)شماره  جدول 101000 ردیف( 3)بند  محل

 .كند ایران بيمه سهامي

 تفریغ بند )د( 

هام دولت در شركت بيمه البرز تعداد ششصد و نود و سه ميليون و س ها، بر اساس بررسي

 ( سهم معادل هفده و سي و چهار صزدم درصزد  693،668،000ششصد و شصت و هشت هءار )

 .باشد( سهام شركت مذكور مي%17/34)

( مرحله اتخاذ تصميم براي واگذاري سهام دولت در شركت 3ت واگذاري پ  از سه )أهي

 1398كه منجر به فروش سهام مذكور نگردید، در سال  1397و  1396هاي لبيمه البرز در سا

تعيزين  بزه شزرح زیزر    را  مءبزور طي دو مرحله شرایط عرضه و واگذاري سهام شركت بيمه نيء 

 .نموده است

مقزرر   ،ت واگزذاري هيزأ  4/3/1398مزورخ  جلسزه  ( صورت2به موجب بند ) ،در نوبت اول

به صورت بلوكي از طریق بزورس عرضزه و    ،شركت بيمه البرزمانده دولت در گردید سهام باقي

 یادشزده سهام شركت  22/4/1398سازي در تاری  گردد. بر این اساس سازمان خصوصي واگذار

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

بزه  ( 20%بل عرضه( به اضافه بيست درصد )روز عرضه )معادل قيمت بسته شدن تابلو در روز ق

ریال براي هر سهم كمتر نباشزد،   (1،581شرر آنكه از مبلغ یک هءار و پانصد و هشتاد و یک )

 . نگردیداقدامات مذكور منجر به فروش سهام  ،كه به دليل عدم وجود متقاضي عرضه نموده

مقزرر   ،ت واگزذاري أيه 23/10/1398جلسه مورخ ( صورت1به موجب بند ) ،در نوبت دوم



 

 قسمت دوم( -14) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

به صورت بلوكي از طریق بزورس عرضزه و    بيمه البرز،مانده دولت در شركت گردید سهام باقي

 مءبزور سهام شركت  14/12/1398سازي در تاری  واگذار گردد. بر این اساس سازمان خصوصي

( 20( نقد طي مهلزت بيسزت )  30%را از طریق بورس با شرایط پرداخت به صورت سي درصد )

صورت اقسار دوساله و به قيمت هر سهم بر اساس قيمت تابلو بورس در ه ز كاري و مابقي برو

به  ،(20%روز عرضه )معادل قيمت بسته شدن تابلو در روز قبل عرضه( به اضافه بيست درصد )

ریال براي هزر سزهم كمتزر نباشزد، در      (5،217شرر آنكه از مبلغ پنج هءار و دویست و هفده )

 .گردیدمنجر به فروش سهام موصو  ن ،شت كه به دليل عدم وجود متقاضيمعرض فروش گذا

با توجه به عدم واگذاري سهام دولت در شركت بيمزه البزرز، وجهزي بزه حسزاب ردیزف       

واریء نشزده   «هاها و بيمهمانده سهام دولت در بانکواگذاري باقي» با عنوان 310801درآمدي 

افءایش سزرمایه  »با عنوان  101003( ردیف اعتباري 3) آن اعتباري نيء از محل بندبع طو بالو 

جهت  «هاها و بيمههاي دولتي از محل واگذاري باقي مانده سهام دولت در بانکها و بيمهبانک

گذار محقق نشده اهداف قانونافءایش سرمایه دولت در شركت بيمه ایران اختصاص نيافته، لذا 

 است. 



 

 قسمت دوم( -15) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

 سازمان و بهادار اورام و بورس سازمان همكاري با است مكلف جوانان و ورزش وزارت

 ورزشي ز فرهنگي شركت دو پذیرش شرایط ،1398 ماه شهریور پایان تا حداكثر سازيخصوصي

 پایزه  بزازار  در پزذیرش  از پز  . كنزد  فزراهم  فرابزورس  پایزه  بازار در را استقالل و پرسپولي 

 و پنجزاه  قيمزت،  كشزف  جهزت  شركت دو از یک هر سهام( 5%)درصد پنج  عرضه و فرابورس

. شزود مزي  عرضزه  خزرد  صورت به سهام باقي و بلوكي صورت به آنها سهام( 51%)درصد یک 

 .شودمي واریء خءانه 310501 ردیف به حاصله درآمد

 

 تفریغ بند )هـ( 

 پرسزپولي  و  اسزتقالل  ورزشي ز فرهنگيشرایط پذیرش دو شركت  ،هابررسيبراساس 

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند كه  نشده فراهم مقرر زمانيمهلت  ار پایه فرا بورس دردر باز

  .است

كه در محل كميسزيون ویزژه حمایزت از     11/6/1398در جلسه مورخ  ،ذكر است شایان

( قزانون اساسزي مجلز  شزوراي اسزالمي برگزءار و       44اصزل ) اجراي  توليد ملي و نظارت بر

سازمان بورس و  ریي كميسيون مءبور، وزیر ورزش و جوانان،  ي ریصورتجلسه آن به امضا  

ي  كميته ورزش كميسيون فرهنگزي مجلز  شزوراي اسزالمي و نماینزدگان      یاورام بهادار، ر

بند بزه دليزل عزدم    این حكم مفاد بر عدم امكان اجرایي شدن  ه،سازي رسيدسازمان خصوصي

در ساختار حقزوقي   متعددت داجود ایراشده و وشفافيت اطالعات آخرین صورت مالي حسابرسي

ه نظر حاصزل شزد  شده، اتفامدو شركت مءبور در تطبيق با مقررات بازار سرمایه در مهلت تعيين

 است.



 

 قسمت دوم( -16) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون *(12)ماده  اجراي در

 اصل كلي هايسياست اجراي قانون رعایت با و 14/12/1395 مصوب ایران اسالمي جمهوري

 تزأمين  سزازمان  بزه  خود بدهي رد جهت است مكلف دولت اساسي، قانون( 44)چهارم  و چهل

 از پز   فزوالد  بازنشسزتگي  صندوم و كشوري و لشكري بازنشستگي هايصندوم و اجتماعي

 سقف در هاهيبد تأدیه به نسبت قانون، این( 5)تبصره  )و( بند( 2ز1)جء   اجراي در الزم اقدام

 طزرم  از مزذكور،  جزء   عملكرد احتساب با ریال( 500.000.000.000.000)ميليارد  هءار پانصد

 :كند اقدام زیر هايروش جمله از مختلف

                                                                        
 14/12/1395مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگو  یاجتماع ,یانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد* ق

 : (12) ماده
 تزأمين  سزازمان  بزه  خود شدهحسابرسي بدهي تأدیه به نسبت سنواتي بودجه قالب در برنامه قانون اجراي طول در است مكلف دولت -الف
 بعزدي  اصزالحات  و اساسزي  قانون( 44) ارمچه و چهل اصل كلي هايسياست اجراي قانون قالب در دولت واگذاري قابل سهام محل از اجتماعي
 شزامل  بنزد  ایزن . كند اقدام توافق مورد امتيازات و قانوني بهادار اورام سنواتي، بودجه در نقدي تأدیه ي،یاجرا هايدستگاه نياز بر مازاد امالک آن،

 .شودينم غيردولتي عمومي نهادهاي و قضائيه و مقننه قواي و رهبري معظم مقام زیرنظر هايدستگاه
 تعهزد  هرگونزه  و گردد تسویه اجتماعي تأمين سازمان به دولت بدهي( 10%)درصد  ده حداقل ساالنه باید بند این حكم اجراي در -تبصره

 .شود تأمين و بينيپيش سال همان بودجه قانون در باید اجتماعي تأمين سازمان براي جدید
 را بگيزران مسزتمري  و بازنشسزتگان  حقزوم  برنامه، قانون اجراي طول در ربوطهم قوانين مطابق است موظف اجتماعي تأمين سازمان -ب
 نماید. سازيمتناسب
 مشزموالن  و دولزت  كاركنزان  وظيفزه  و بازنشستگي حقوم حداكثر تعيين به راجع قانون بر برنامه قانون اجراي طول در( 12) ماده( ب) بند
 .است حاكم 23/6/1373 مصوب وظيفه و بازنشستگي حقوم ماهنگه نظام قانون و 30/3/1361 مصوب اجتماعي تأمين صندوم

 و منقزول  امزوال  جملزه  از - هزا دارایزي  و تعهزدات  اختيزارات،  وظزایف،  كليه با فوالد كاركنان بازنشستگي و حمایت صندوم مؤسسه -پ
 .یابدمي انتقال اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت به مستقل هویت حفظ با اورام و اسناد موجودي، امتيازات، سهام، غيرمنقول،
 فعلزي  ارزش تعيزين  بزراي  ايبيمزه  محاسزبه  مطالعات براساس كه ميءاني به -صندوم آتي و حال تعهدات كليه سال،سه مدت طي حداكثر
 منزابع  بزا  -گيزرد مزي  قزرار  سازمان تأیيد مورد و رسدمي كشور حسابرسي سازمان تأیيد به ماهسه مدت ظر  حداكثر كه( اكچوئري) آتي تعهدات
 از مزورد  حسزب  منزابع  سزایر  و دولت مالي حقوم و معادن از برداريبهره حقوم امتيازات، ها،شركت اموال الشركه،سهم سهام، واگذاري از حاصل
 .گردید هدخوا پادار ساالنه هايبودجه در هرساله هاواگذاري ميءان. شد خواهد پرداخت كشور كل داريخءانه و سازيخصوصي سازمان طریق

 تفریغ بند )و( 

 يهزا  و صزندوم  ياجتمزاع  نيدولزت بزه سزازمان تزأم     يبزده  هزا، يبررسز  درمحدوده

 است: (1شماره )به شرح جدول  الد،و صندوم بازنشستگي فو بازنشستگي لشكري و كشوري

 )مبالغ به ميليون ریال(                         (1جدول شماره )

 بدهی به سازمان

 تأمین اجتماعی 

 بدهی به صندوق

 بازنشستگی کشور 

 بدهی به صندوق

 بازنشستگی لشگری 

 بدهی به صندوق 

 بازنشستگی فوالد

 طبق اعالم

 سازمان  

 طبق 

تأییدیه سازمان 

 حسابرسی

 ( 1396)سال 

 طبق اعالم

  صندوق 

 طبق 

 تأییدیه سازمان 

 حسابرسی

 ( 1392)سال 

 طبق اعالم

  صندوق 

 طبق 

 تأییدیه سازمان 

 حسابرسی

 ( 1392)سال 

 طبق اعالم

  صندوق 

 طبق 

 تأییدیه سازمان 

 حسابرسی

 ( 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 
 

هاي موضوع حكم این بند به صندوم دولت به سازمان تأمين اجتماعي و عملكرد تسویه بدهي

 ( است:2شرح جدول شماره )

 )مبالغ به ميليون ریال(                    ( 2جدول شماره )

 نام سازمان

 / صندوق 

 هایمانده بدهی

 در ابتدای دوره

 1398شده طی سال بدهی تسویهجمع 

 مانده

 بدهی دولت

 شدههیمبلغ تسو

 (2 - 1جزء ) یاجرا در

 (5))و( تبصره  بند

 ( 2بند )و( تبصره )

 جمع **سایر
 درصد

 (1جزء ) تحقق
 ءاجزا

 (4) و(3), (2) 

 938،064،000 5 52,791,000 31.973.000 0 8،134،000 12،684،000 990.855.000 سازمان تأمين اجتماعي *

 1،599،000 14 281,000 0 0 0 281،000 1،880،000 صندوم بازنشستگي كشوري

 7،798،000 0 0 0 0 0 0 7،798،000 صندوم بازنشستگي لشكري

 34،491،000 6 2,278,000 0 0 0 2،278،000 36،769،000 *صندوم بازنشستگي فوالد

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

 باشد.يسنوات گذشته م يدولت ط يهاياز بده يبخش هیتسوناشي از ( 1) ستون با جدول شماره نیا مبالغ رتی*علت مغا
 پرداخت شده است. كل كشور 1398ماده واحده قانون بودجه سال  (5ز( تبصره ))هبند اسناد خءانه اسالمي موضوع از محل ** 
 

( ریزال اسزناد خءانزه    50.000.000.000.000یان ذكر است، مبلغ پنجاه هزءار ميليزارد )  شا

كل كشور، بابزت تأدیزه    1398ماده واحده قانون بودجه سال  (5( تبصره )زه) اسالمي از محل بند



 

 قسمت دوم( -17) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

وزارت بهداشزت، درمزان و   بخشي از بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي جهزت پرداخزت بزه    

هءار و نهصزد و هفتزاد   زمان مذكور تخصيص داده شده كه مبلغ سي و یکآموزش پءشكي، به سا

( ریال از آن به عنوان تسویه اصل بدهي و الباقي بزه مبلزغ   31.973.000.000.000و سه ميليارد )

( ریال جهت حفظ قدرت خرید بزوده  18.027.000.000.000هجده هءار و بيست و هفت ميليارد )

 است.  

 مطالبزات سزازمان   ( از 5%حزدود پزنج درصزد )   گرفتزه،  ه صورتكه تسویبه این توجهبا 

سزاله ششزم   ( قزانون برنامزه پزنج   12باشد، لذا مفاد حكم تبصره ذیل ماده )تأمين اجتماعي مي

 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهزوري اسزالمي ایزران در خصزوص تسزویه حزداقل       

مبین عدم رعايزت  عایت نگردیده كزه  ( بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي ر10%ده درصد )

 مفاد حکم قانونی مربوط است.

هاي موضزوع حكزم ایزن    عدم تسویه بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوم

 محقزق نشزده  گذار قانوناهداف  ورعايت مفاد حکم اين بند بوده مبین عدم ، بند در سقف مقزرر 

 است.  

 

 

  

 



 

 قسمت دوم( -18) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (1) جزء

 قوانين چهارچوب در رسدمي وزیران هيأت تأیيد به كه مالكانه حقوم و االمتيازحق ارائه

 . خبره كارشناسان توسط كارشناسي دقيق محاسبات از پ  مقررات و

 ( 1) جزءتفریغ 

بنزا بزه پيشزنهاد مشزترک وزارت امزور       28/12/1398هيأت وزیزران در جلسزه مزورخ    

ت و فناوري اطالعات و سازمان برنامه و اقتصادي و دارایي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ارتباطا

طزي   نموده كزه این بند را تصویب  موضوعو حقوم مالكانه  ازياالمتارائه حقمبلغ بودجه كشور، 

 ابالد شده است.جهت اجرا  28/12/1398هز مورخ 57192ت/166191شماره 

تلفزن  ت االمتياز خدماالذكر مقرر گردیده، از محل حقتصویبنامه فوم *(1) مطابق ماده

( 8.134.000.000.000، حداكثر تا مبلغ هشت هءار و یكصد و سي و چهار ميليون )همراه/ثابت

ه شرح جزدول  ب ریال اصل بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسویه گردد كه عملكرد آن

 است:زیر 

 )مبالغ به ميليون ریال(

 ردیف
 عنوان

 دستگاه اجرایی

 موضوع حق االمتیاز
 هو حقوق مالکان

 قیمت
 کارشناسی

 قیمت
 واگذاری

 مبلغ اعمال شده به
 عنوان تسویه بدهی دولت

 االمتياز خدمات تلفن همراه/ثابتارائه حق شركت خدمات ارتباطي رایتل 1
 سازمان تأمين اجتماعي ههاي تابعبه شركت 

7.945.000 7.945.000 7.945.000 

 189.000 189.000 189.000 هاي رهام داتکشركت انتقال داده 2

 8.134.000 8.134.000 8.134.000 جمع 

( 8.134.000.000.000، مبلغ هشت هءار و یكصد و سي و چهار ميليارد )1398در سال 

ریال از بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي با استفاده از مجوز این جء  تهاتر و تسویه شده 

                                                                        
هاي تابعه سازمان تزأمين اجتمزاعي حزداكثر تزا     االمتياز خدمات تلفن همراه/ثابت به شركته حقئمبلغ ارا (:1ماده )* 
توسزط وزارت ارتباطزات و فنزاوري اطالعزات      ریال( 8،134،000.000.000هشت هءار و یكصد و سي و چهار ميليارد )مبلغ 
تسزویه   از دولزت  با اصل مطالبات سازمان تزأمين اجتمزاعي  مطابق جدول زیر  یي(سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیو)
 شود.مي



 

 قسمت دوم( -19) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 است.

هزاي موصزو  بزه    ت بزدهي شزركت  شایان ذكر است، مبالغ مندر  در جدول فوم، باب

 االمتيزاز اسزتفاده از پروانزه   قزرارداد حزق   بزت با سازمان تنظزيم مقزررات و ارتباطزات رادیزویي    

 بوده است.برداري از شبكه ارتباطات رادیویي سيار بهره

 



 

 قسمت دوم( -20) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2) جزء

 سزازمان  بزا  مزرتبط  توليزدي  واحزدهاي  براي ترجيحي قيمت با انرژي و خوراک تأمين

 .اندشده تشكيل قانون موجب به كه اقتصادي ویژه مناطق در جودمو اجتماعي تأمين

 (2) جزءتفریغ 

بزدهي   با استفاده از ساز و كزار موضزوع حكزم ایزن جزء ،     دولت ها، براساس بررسي

  ت. فاقد عملکرد اس جز اين  لذارا تسویه ننموده،  مين اجتماعيأسازمان ت

 



 

 قسمت دوم( -21) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

 اجزراي  دسزت  در مهزم  ايسزرمایه  هزاي ارایيد تملک هايزیرطرح و هاطرح واگذاري

 .كشور

 (3جزء )تفریغ 

سزازمان   يبزده  ،جء  نیكار موضوع حكم ا با استفاده از ساز و دولت ها،يبراساس بررس

را  فزوالد  يو صزندوم بازنشسزتگ   يكشزور  و  يلشگر يبازنشستگ يها صندوم ،ياجتماع نيمأت

   فاقد عملکرد است. جز  نيالذا  تسویه ننموده،



 

 قسمت دوم( -22) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

 .برسزد  فزروش  بزه  مقزررات  و قوانين مطابق باید كه دولتي سازماني هايخانه واگذاري

 .است دارایي و اموراقتصادي وزیر برعهده بند این اجراي مسئوليت

 (4تفریغ جزء )

بزدهي بزه    با استفاده از سزازوكار موضزوع حكزم ایزن جزء ،      ها، دولتبراساس بررسي

كشزوري و بازنشسزتگي فزوالد را    ، لشزگري  هاي بازنشستگيوممين اجتماعي، صندأسازمان ت

   اين جز  فاقد عملکرد است. تسویه ننموده، لذا



 

 قسمت دوم( -23) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

 هزءار یزک  سزقف  در ایزران  دخانيزات  شركت در فوالد بازنشستگي صندوم سهام سود

 پرداخت صر  فوالد بازنشستگي صندوم به واریء از پ  ریال( 1.000.000.000.000)ميليارد 

 .شودمي فوالد بازنشستگي صندوم بازنشستگان درمان و ومحق

 فریغ بند )ز( ت

، شزركت  29/12/1398شده منتهزي بزه دوره مزالي    هاي مالي حسابرسيمطابق صورت

 (40.810.000.000مبلغ چهل ميليزارد و هشتصزد و ده ميليزون )    1398دخانيات ایران در سال 

  .گذار محقق نشده استاهداف قانون وبوده ملکرد اين بند فاقد عداشته، لذا  خالص زیانریال 

 

 



 

 قسمت دوم( -24) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ح(

 از ریزال ( 10.000.000.000.000)ميليزارد   هزءار  ده مبلزغ  شزود مي داده اجازه دولت به

 و چهزل  اصزل  كلزي  هزاي سياسزت  اجراي قانون( 29)ماده ( 2)بند  اجراي عدم از ناشي بدهي

 مزالي  هزاي دارایزي  و سهام فروش طریق زا را تاكنون 1387 سال از اساسي قانون( 44)چهارم 

 و اشزتغال  ایجزاد  و تعزاوني  هزاي بنگزاه  بهسزازي  و نوسزازي  از حمایت منظور به و كند تأمين

 .كند هءینه تعاون توسعه بانک سرمایه افءایش قالب در تعاون بخش در كارآفریني،

 تفریغ بند )ح( 

جهزت   يمزال  هزاي ¬یزي فزروش سزهام و دارا  خصزوص  در ياقزدام هزا،   بررسي براساس

موضززوع  كززارآفریني و اشززتغال ایجززاد و تعززاوني هززايبنگززاه بهسززازي و نوسززازي ازحمایززت 

ايزن بنزد فاقزد عملکزرد بزوده ا اهزداف       لزذا  انجزام نشزده،    1398حكم این بنزد در سزال   

 گذار محقق نشده است.قانون

كززل كشززور،  1398( قززانون بودجززه سززال 5در جززدول شززماره ) ،شززایان ذكززر اسززت

منزابع حاصزل از فزروش سزهام     »تحزت عنزوان    310516هزاي مزالي   اگذاري دارایزي وردیف 

ميليزززارد  هزززءار دهبزززه مبلزززغ « (2هزززاي مزززالي موضزززوع بنزززد )ح( تبصزززره ) و دارایزززي

اسززت.  نززي شززده كززه هيچگونززه وصززولي نداشززته  يبپززيش ریززال( 10.000.000.000.000)

 متفرقززه  ( قززانون بودجززه سززال مززذكور، ذیززل ردیززف     9شززماره )در جززدول همچنززين 

هززاي تعززاوني و ایجززاد  حمایززت از نوسززازي و بهسززازي بنگززاه  »بززا عنززوان   59-530000

بزه مبلزغ ده    «اشتغال و كارآفریني در بخش تعزاون در قالزب افزءایش سزرمایه بانزک تعزاون      

سزازمان برنامزه   بينزي شزده اسزت.    ( ریزال اعتبزار پزيش   10.000.000.000.000هءار ميليارد )

راي ارتقزاي سزطح   اسزتفاده متزوازن از امكانزات كشزور بز     »قزانون   و بودجه كشور بزه اسزتناد  

از اعتبززار ( ریززال 1.000.000.000.000، مبلززغ یكهززءار ميليززارد )«یافتززهمنززاطق كمتززر توسززعه

و مزابقي آن را بزه وزارت تعزاون، كزار و رفزاه اجتمزاعي، بزه شزرح جزدول           این ردیزف كسزر  



 

 قسمت دوم( -25) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 زیر ابالد اعتبار نموده است: 

 ن ریال()مبالغ به ميليو  
 شماره

 بندیطبقه
 تخصیص  اعتبار  عنوان ردیف متفرقه

دریافتی از محل 
 اعتبار تخصیص یافته

530000-59 
 جزاد یو ا يتعزاون  يهزا بنگزاه  يو بهسزاز  ياز نوسزاز  تیحما

 هیسزرما  شیدر بخش تعاون در قالب افءا ينیاشتغال و كارآفر
 بانک تعاون

9.000،000 0 0 

 

هزاي مزالي موضزوع ایزن بنزد، تخصيصزي       ام و دارایزي با توجه به عزدم فزروش سزه   

 توسط سازمان برنامه و بودجه كشور داده نشده است.

 



 

 قسمت دوم( -26) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ط(

 (1جزء )

 دارایزي  و اقتصزادي  امزور  وزارت همكاري با است مكلف كشور بودجه و برنامه سازمان

 یكپارچزه  انهسام از برداريبهره جهت را الزم هايزیرساخت 1398 سال تيرماه پایان تا حداكثر

 دولتزي  هايشركت كليه. كند فراهم غيردولتي عمومي نهادهاي و دولتي هايشركت اطالعات

 شزامل  قزانون  ایزن ( 3)شزماره   پيوست در مندر  دولت به وابسته انتفاعي مؤسسات و هابانک

 تصریح یا ذكر مستلءم آنها به عمومي مقررات و قوانين شمول كه دولتي مؤسسات و هاشركت

 نهادهزاي  و مؤسسزات  و نفزر  ميليزون  یک باالي جمعيت با شهرهاي هايشهرداري است، نام

 روزرسزاني بزه  و ثبزت  بزه  نسبت توسعه ششم برنامه هايسال براي موظفند غيردولتي عمومي

 عمزومي،  مجمزع  مصوب مالي هايصورت جمله از تابعه مؤسسات و هاشركت و خود اطالعات

 طرح، هر تفكيک به گذاريسرمایه اعتبارات بودجه، لكردعم اصالحي، و مصوب تفصيلي بودجه

 سزامانه  در( كاركنزان  بزه  پرداختي مءایاي و حقوم و قراردادها نوع و آن تركيب)كاركنان  تعداد

 مكلزف  كشور بودجه و برنامه سازمان. كنند اقدام 1398 سال شهریورماه پایان تا حداكثر مذكور

 اقتصزادي  امور وزارت براي برخط صورتبه را مذكور سامانه اطالعات به دسترسي امكان است

 اقزدام  عزدم  و فزوم  اطالعزات  ارائزه  عزدم . كنزد  فزراهم  كشزور  محاسزبات  دیزوان  و دارایي و

. شزود مزي  محسزوب  دولتزي  امزوال  و وجزوه  در غيرقانوني تصر  حكم در مذكور، هايدستگاه

 اموراقتصادي وزارت كاريهم با باریک ماهشش هر است موظف كشور بودجه و برنامه سازمان

 و بودجزه  و برنامه» هايكميسيون به را بند این موضوع هايشركت عملكرد گءارش دارایي، و

 . كند ارائه اسالمي شوراي مجل  «اقتصادي» و «محاسبات

 



 

 قسمت دوم( -27) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تفریغ بند )ط( 

 (1جزء )تفریغ 

سززازمان برنامززه و بودجززه كشززور بززا همكززاري وزارت امززور اقتصززادي و دارایززي      

هزاي دولتزي   بزرداري از سزامانه یكپارچزه اطالعزات شزركت     هاي الزم جهزت بهزره  اختزیرس

بخشززنامه مززورخ  و نهادهززاي عمززومي و غيردولتززي را در مهلززت مقززرري فززراهم و طززي     

وابسززته بززه دولززت  ياعهززا و مؤسسززات انتفزز بانززک ي،دولتزز يهززاشززركتبززه  30/4/1398

 يعمززوم ي، نهادهززاكززل كشززور 1398بودجززه سززال  ( قززانون3) شززماره وسززتيمنززدر  در پ

ثبززت و بززه روز جهززت نفززر  ونيززليم کیزز يبززاال تيززبززا جمع يهززايشززهردارو  يردولتززيغ

 ها و مؤسسات تابعه ابالد نموده است.   رساني اطالعات خود و شركت

در جزدول زیزر، نسزبت بزه ثبزت       منزدر  هزاي اجرایزي   ، دستگاههابررسيدر محدوده 

ات تابعزه در مهلزت زمزاني مقزرر در سزامانه مزذكور اقزدام        ها و مؤسساطالعات خود و شركت

 اند:ننموده

 ردیف
دستگاه اجرایی 

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

*های تابعهروزرسانی اطالعات خود و شرکتعدم ثبت و به

 هایصورت

 مالی

 بودجه

 تفصیلی

 عملکرد

 بودجه

 اعتبارات

 گذاریسرمایه

 اطالعات

 کارکنان

1 
 

  زیستصندوم ملي محيط -

2 

هاي اجرایي دستگاه
 مستقر در مركء

  صندوم نوآوري و شكوفایي -

  بنياد فرهنگي و هنري رودكي - 3

 - - - - جهاد دانشگاهي 113620 4

  هاي عمومي كشورنهاد كتابخانه 115800 5

  معالجه بيماران جویي ارزي درصرفه ت امناأهي 129050 6

7 
 

129100 
سزرطان  ، دیزاليء  ،تاالسمي ،هاي خاص هموفيليبيماري امور بنياد
  جمله اوتيسم و مک( هاي نادر ازيماريب

 ردیف
دستگاه اجرایی 

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

*های تابعهروزرسانی اطالعات خود و شرکتعدم ثبت و به

 هایصورت

 مالی

 بودجه

 تفصیلی

 عملکرد

 بودجه

 اعتبارات

 گذاریسرمایه

 اطالعات

 کارکنان
8 

 
  جمهوري اسالمي ایران جمعيت هالل احمر 131000

9 
 

  صندوم بازنشستگي فوالد 154400

10 
 

      شركت مادرتخصصي مهندسي آب و فاضالب كشور 216500
11 

 
 * * *  شركت ملي نفت ایران 220000

12 
 

 * * * * * هاي نفتيشركت ملي پاالیش و پخش فراورده 220340

13 
 

  هاي نفتيشركت سهامي پخش فراورده 220350

14 
 

 * * ساختمان نفت شركت ملي مهندسي و 220410
15 

 
 - - شركت مهندسي و توسعه نفت 220780

16 
 

  نيكو -شركت سهامي بازرگاني نفت ایران  220790

17 
 

 - -  سازمان بنادر و دریانوردي 231500
18 

 
  شركت سهامي خدمات حمایتي كشاورزي 263500

19 
هاي اجرایي دستگاه
 در مركء مستقر

شركت مادرتخصصي توسعه و تجهيء مراكزء بهداشزتي درمزاني و     264000
 - -  تجهيءات پءشكي كشور

20 
 

 * * * * * سازمان فناوري اطالعات ایران 283400

21 
 

 -  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران 283500
22 

 
-  - الكترونيکشركت سهامي مركء تحقيق و توليد وسایل  283600

23 
 

 - - - سيما چوب -شركت سهامي صنایع چوب و فلء و پالستيک  283800
24 

 
  شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 284000

25 
 

  اي ایراناوليه وسوخت هسته مواد شركت مادرتخصصي توليد 291280

26 
 

  اياورانيوم و توليد سوخت هستهشركت فرآوري  291290

27 
 

  اي ایراناوليه صنعت هسته تأمين مواد شركت اكتشا  و 291310

28 
 

 - - - شركت سهامي نفت مناطق مركءي ایران 292400

29 
 

  شركت نفت و گاز پارس 292520

30 
 

  شركت توسعه صنایع پاالیش نفت 293460

31 
 

 * - * هاي نفتي ایرانشركت سهامي پایانه 293580
32 

 
  ایران شركت ملي صادرات گاز 294380

33 
 

 * شركت سهامي پترو ایران 294780

34 
 

 - -  گذاري صنایع كوچکصندوم ضمانت سرمایه 295080
35 

 
  شركت توسعه كاربردهاي پرتو 295150

37 
 

 -- پرسپولي شركت ورزشي فرهنگي  295390
  شركت ورزشي فرهنگي استقالل 295400  38

39 
 

  شركت گسترش معادن و صنایع معدني طالي زرشوران 295730

40 
 

 - - * - - هاي صنعتي  شركت سهامي شهرک 257010
 -  كبيرميرجدید ا شركت سهامي عمران شهر 285150 مركءي 41
42 

 
  )ره( شازندپاالیش نفت امام خميني شركت 292440

43 
 

 * * * * * اي شركت سهامي آب منطقه 219000

44 
 

 * * * * * اي شركت سهامي برم منطقه 226000

45 
 

  شركت سهامي ذغال سنگ البرز مركءي 230140

  هاي صنعتيشهرک شركت سهامي 257030 مازندران 46

47 
 

 * * * * * شركت آب و فاضالب روستایي  291900

48 
 

 - - شركت گاز  292610
  شركت توليد نيروي برم شهيد سليمي 295630  49

50 
 

  شرقياي آذربایجانشركت سهامي برم منطقه 223500

  شرقي ي فوالد آذربایجانشركت سهام 293940 شرقيآذربایجان 51

52 
 

  شهرداري تبریء 400654

53 
 

 * * اي شركت سهامي آب منطقه 216000

54 
 

 - - - - * صنعتي هاي شركت سهامي شهرک 257050
 * *  فاضالب روستایي  شركت آب و 291680 غربيآذربایجان 55

56 
 

 - * * * - ازشركت گ 292590



 

 قسمت دوم( -28) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
دستگاه اجرایی 

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

*های تابعهروزرسانی اطالعات خود و شرکتعدم ثبت و به

 هایصورت

 مالی

 بودجه

 تفصیلی

 عملکرد

 بودجه

 اعتبارات

 گذاریسرمایه

 اطالعات

 کارکنان
57 

 
 * * * * * اي شركت سهامي آب منطقه 212500

  اي غربشركت سهامي برم منطقه 224000  58

59 
 

 - - هاي صنعتي شركت سهامي شهرک 257060
 - - برداري نفت و گاز غربشركت سهامي بهره 293650 كرمانشاه 60
61 

 
 * * * * * شركت گسترش سوخت سبء زاگرس 295420

62 
 

 * * * * * شركت توليد نيروي برم بيستون 295500

63 
 

  برم خوزستان شركت سهامي سازمان آب و 214500

64 
 

 - -  شركت ملي حفاري ایران 220200

 - - -  شركت گاز  292690 خوزستان 65

66 
 

 - - - سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشيمي 294240
67 

 
  شركت توليد نيروي برم رامين 295580

  شهرداري اهواز 400157  68

69 
 

 - اي شركت سهامي آب منطقه 210500

70 
 

 -  شركت عمران شهر جدید صدرا 285210

71 
 

 - شركت آب و فاضالب روستایي  291800

 - -  ارسيانشركت پاالیش گاز پ 292750 فارس 72
73 

 
 - - - - برداري نفت و گاز زاگرس جنوبيشركت سهامي بهره 293660

  شهرداري شيراز 404480  74

 - - - *  هاي صنعتي شركت سهامي شهرک 257090 كرمان 75
76 

 
 * * * * * اي شركت سهامي آب منطقه 211500

77 
 

 * * * * * اي شركت سهامي برم منطقه 223000

78 
 

 * * * * * هاي صنعتي شركت سهامي شهرک 257110

79 
 

 * * * * * گل بهار جدید شركت سهامي عمران شهر 285180

80 
 

 * * * * * بينالود جدید شركت سهامي عمران شهر 285220

 * * * * * شركت آب و فاضالب روستایي  291750 رضويخراسان 81

82 
 

 * * * * * شركت گاز  292820

83 
 

 * * * * * نژاد خانگيرانشركت پاالیش گاز شهيدهاشمي 292870

84 
 

 * * * * * برداري نفت و گاز شرمشركت سهامي بهره 293640

  رضويشركت توليد نيروي برم خراسان 295570  85

86 
 

  شهرداري مشهد 405060

87 
 

 - - -  اي شركت سهامي برم منطقه 222500
88 

 
 - - هاي صنعتي شركت سهامي شهرک 257120

  شركت سهامي عمران شهرجدید بهارستان 285200  89

90 
 

  فوالدشهر شركت سهامي عمران شهرجدید 285300

  مجلسي شركت سهامي عمران شهرجدید 285400 اصفهان 91

92 
 

  (10رگاني منطقه )شركت غله و  باز 288290

 - شركت گاز  292810  93

94 
 

 - - - -  شركت توليد نيروي برم اصفهان 295530
95 

 
  شهرداري اصفهان 400661

  سازي و صنایع فراساحل ایرانشركت سهامي مجتمع كشتي 291350 هرمءگان 96

97 
 سيستان و بلوچستان

 - - - - ت آب و فاضالب روستایي شرك 291790
  شركت عمران شهر جدید تي  295700 98

 - - - شركت گاز  292570 كردستان 99
100 

 لرستان
 * * * * * شركت گاز  292550

 * * * * * اي شركت سهامي آب منطقه 294920 101

 - - هاي صنعتي شركت سهامي شهرک 257190 زنجان 102
103 

 محال و بختياريچهار
 - - هاي صنعتي شركت سهامي شهرک 257210

  شركت آب وفاضالب روستایي  291740 104

  اي شركت سهامي آب منطقه 295000 105

 ردیف
دستگاه اجرایی 

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

*های تابعهروزرسانی اطالعات خود و شرکتعدم ثبت و به

 هایصورت

 مالی

 بودجه

 تفصیلی

 عملکرد

 بودجه

 اعتبارات

 گذاریسرمایه

 اطالعات

 کارکنان
106 

 كهگيلویه و بویراحمد

  شركت آب و فاضالب روستایي 291860

  ستان شركت گاز ا 292720 107

 * * * * * برداري نفت و گاز گچسارانشركت سهامي بهره 293570 108

  اي شركت سهامي آب منطقه 294950 109

110 
 

  شهرعالي جدید شركت سهامي عمران شهر 285160

111 
 

  شركت آب و فاضالب روستایي  291720

112 
 

  استان بوشهرشركت گاز  292780

 - - - شركت پاالیش گاز فجر 292880 بوشهر 113
114 

 
 - - - شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900

115 
 

  شركت سهامي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 293960

116 
 

 - - اي شركت سهامي آب منطقه 295010
117 

 
  اري نيروگاه اتمي بوشهربردشركت بهره 295160

118 
 

 - - - هاي صنعتي تهرانشركت مدیریت طرح 234650
119 

 
 - - - شركت گسترش فناوري اطالعات 234840

120 
 

 - - - شركت سهامي سازمان مدیریت صنعتي 252000
121 

 
 - - - گذاري خارجيشركت سرمایه 269530

  پرند جدید شركت سهامي عمران شهر 285120 تهران 122

123 
 

  شركت سهامي عمران شهر جدید پردی  285130

124 
 

  شركت سهامي عمران شهر جدید اندیشه 285140

125 
 

 - - - هاي صنعتي تهرانشركت سهامي شهرک 288150
126 

 
  شركت سهامي گسترش كارآفریني ایران 288400

127 
 

  شركت سهامي احداث صنعت 291490

  شركت خدمات بازرگاني نورد ایران 292990 تهران 128

129 
 

 - - - شركت سهامي پترو پارس 294770
130 

 
 - - - آوري پتروشيميشركت سهامي پژوهش و فن 295110

131 
 

 - - - - * هاي صنعتي شركت سهامي شهرک 257260
*  * فاضالب روستایي  شركت آب و 291690 اردبيل 132

133 
 

 - اي شركت سهامي آب منطقه 295060

134 
 

  كتابخانه آیت اهلل مرعشي نجفي)ره( 114100

    شركت آب و فاضالب روستایي  291820 قم 135


 
136 

 
  اي شركت سهامي آب منطقه 294970

137 
 

 شهرداري قم 404510
   

* 
 

138 
 

  شركت سهامي مجتمع صنعتي اسفراین 291500

139 

 شماليخراسان

  شركت سهامي توليد آلوميناي ایران 294000

  شركت سهامي لوله گستر اسفراین 294170 140

 -  هاي صنعتي شركت سهامي شهرک 294710 141
 * * * * * اي شركت سهامي آب منطقه 294930  142

  شركت توليد نيروي برم شيروان 295480  143

 * * * * * هشتگرد جدید شركت سهامي عمران شهر 285110 البرز 144

 عالمزت  صزورت هه بز بوده و مواردي كز  «عدم ثبت اطالعات»مبين ( در  شده تيک ) عالمت صورتهكه در جدول فوم ب در مواردي *
 باشد.مي« در ثبت اطالعاتمهلت زماني  عدم رعایت»، مبين گءارش شده ستاره )*(

 

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جز  است.موارد مندر  در جدول فوم، 

 با توجه به عدم ارائه مدارک، مسزتندات و پاسز  مكاتبزات توسزط شزهرداري تهزران،       



 

 قسمت دوم( -29) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ت. مبین عدم رعايت قوانین مربوط اس

وزارت امزور  را براي  به اطالعات سامانه مذكور يسازمان برنامه و بودجه كشور دسترس

 30/7/1398و براي دیوان محاسزبات كشزور در تزاری      6/7/1398 در تاری  یيو دارا ياقتصاد

 ده است. نموفراهم 

مسزلح   يروهزا يستاد كزل ن  25/2/1397به بخشنامه مورخ  توجهبا الزم به ذكر است، 

هزاي اجرایزي مشزمول زیرمجموعزه     ، دستگاهدولت يهابر عدم ثبت اطالعات در سامانه يمبن

 اند. نيروهاي مسلح، اقدامي جهت ثبت اطالعات خود انجام نداده

بزه   30/9/1398بزار در تزاری    گءارش ایزن بنزد را یزک   برنامه و بودجه كشور سازمان 

شوراي اسالمي ارسال نموده كزه   مجل  يبرنامه، بودجه و محاسبات و اقتصاد يهاونيسيكم

 اين بند است. اخیر حکم مفاد مبین عدم رعايت 

 

 



 

 قسمت دوم( -30) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

 بزا  اسزت  مكلزف  كشزور  اسزتخدامي  و اداري سزازمان  مزدیریت،  نظام تقویت منظوربه

 شزرایط  دسزتورالعمل  دارایزي،  و اقتصادي امور وزارت و كشور بودجه و برنامه سازمان همكاري

 وابسته و دولتي هايشركت مدیره هيأت اعضاي و عامل مدیران كليه مدیریتي هايپست احراز

 عضزو  عنزوان  بزه  هزا شركت در سهم صاحب نمایندگي به كه را افرادي و هاشركت و دولت به

 1398 سزال  تيرمزاه  پایزان  تزا  حداكثر مربوطه قوانين رعایت با را شوندمي معرفي مدیره هيأت

 دسزتورالعمل،  این ابالد از بعد ماهسه مدت ظر  موظفند مذكور هايدستگاه. كند ابالد و تهيه

 .  كنند تعيين ندارند، را دستورالعمل این در مندر  شرایط كه افرادي كليه جایگءین

 

 (2تفریغ جزء )

 هيززاول  ینززوشيپزز 3/2/1398نامززه مززورخ  يكشززور طزز يو اسززتخدام يسززازمان ادار

 رهیمزد  هيزأت  يعامزل و اعضزا   رانیمزد  هيز كل يتیریمزد  يهااحراز پست طیدستورالعمل شرا

پز  از اظهزارنظر    ه است.ارسال نمود برنامه و بودجه كشور سازمان يرا برا يدولت يهاشركت

دسزتورالعمل   ،یزي و دارا يوزارت امزور اقتصزاد   سازمان مذكور و برگءاري جلسات مشزترک بزا  

هاي اجرایي دستگاهبه  7/11/1398مورخ در  كشور يو استخدام يسازمان ادار توسطموصو ، 

  است. اين جز مبین عدم رعايت مهلت مقرر در حکم  د گردیده كهابالربط ذي

بزه   7/11/1398ها، با توجه به ابالد دسزتورالعمل مزذكور در تزاری      در محدوده بررسي

 1398حكم قسمت اخيزر ایزن جزء  اجرایزي نگردیزده و تزا پایزان سزال          ،هاي اجرایي دستگاه

مشمول جهت تعيين جایگءین افرادي كه شرایط مندر  در دسزتورالعمل را   هاي اجرایيدستگاه

 اند. اند، اقدامي به عمل نياورده نداشته

 گذار محقق نشده است.اهداف قانونبا توجه به مراتب فوم، 



 

 قسمت دوم( -31) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

 كشزور  عمومي محاسبات قانون( 4) ماده موضوع مؤسسات و دولتي هايشركت تمامي

 آنهزا  سزهام  و سزرمایه ( 50%)درصزد  پنجاه  از بيش كه هایيشركت سایر و 1/6/1366 مصوب

 و باشزد  داشزته  تعلزق  دولتزي  هزاي شركت و دولتي مؤسسات ها،وزارتخانه به مشتركاً یا منفرداً

 ذكزر  مستلءم آنها به عمومي مقررات و قوانين شمول كه دولتي مؤسسات و هاشركت همچنين

 نفزت  وزارت به وابسته و تابعه هايشركت و ایران فتن ملي شركت جمله از است نام تصریح یا

 نوسزازي  و گسزترش  سزازمان  ایران، اسالمي جمهوري مركءي بانک آنها، تابعه هايشركت و

 و ایزران  معزدني  صزنایع  و معزادن  نوسزازي  و توسعه سازمان تابعه، هايشركت و ایران صنایع

 :مكلفند تابعه هايشركت

 (1-3جزء )

 سزال  خردادمزاه  پزانءدهم  تزا  حداكثر را خود 1398 سال ودجهب تصویب جلساتصورت

 بزا  قانون این در مندر  ارقام براساس كشور بودجه و برنامه سازمان از تأیيدیه اخذ براي 1398

 انتفاعي مؤسسات و هابانک دولتي، هايشركت بودجه تنظيم و تهيه دستورالعمل» مفاد رعایت

 .كنند ارائه( مربور تفصيلي بودجه ارائه بر تأكيد با) «دولت به وابسته

 (1-3جزء )تفریغ 

هزا  منزدر  در جزدول زیزر، سزایر شزركت     هاي ها، به استثنا  شركتدر محدوده بررسي

، سازمان برنامه و بودجه كشوربه خود  1398بودجه سال  بیجلسات تصوصورتنسبت به ارائه 

 اند:اقدام نموده 1398حداكثر تا پانءدهم خردادماه سال 

 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان شرکت

 موارد عدم رعایت
 عدم ارائه 

 جلسهصورت
 عدم رعایت بازه زمانی

 جلسهمقرر جهت ارائه صورت 

   رانیا يدست عیسازمان صنا 263000 1

  - شركت سهامي خدمات حمایتي كشاورزي 263500 2
  - كشور يپءشك ءاتيو تجه يدرمان يمراكء بهداشت ءيتوسعه و تجه يشركت مادر تخصص 264000 3

  - سازمان حسابرسي 267500 4

  - سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 269510 5

  - يو جهانگرد يرانگردیشركت توسعه ا 284100 6

 -  يو جهانگرد يرانگردیسازمان ا 284500 7

 -  شركت سهامي نفت مناطق مركءي ایران 292400 8

 -  شركت سهامي نفت فالت قاره 292410 9

 -  شركت سهامي نفت خءر 292420 10

 -  خدمات درماني صنعت نفت شركت سهامي خدمات عمومي بهداشت صنعتي و 292430 11

 -  شركت نفت و گاز پارس 292520 12

 -  شركت انتقال گاز ایران 292910 13

 -  کيالكترون عیاو توسعه صن قاتياز تحق تیصندوم حما 293210 14

 -  شركت توسعه صنایع پاالیش نفت 293460 15

 -  هاي نفتي ایرانشركت سهامي پایانه 293580 16

 -  سازي مصر  سوختشركت سهامي بهينه 293970 17

 -  شركت سهامي خطور لوله و مخابرات نفت ایران 293980 18

 -  شركت ملي صادرات گاز ایران 294380 19

 -  شركت سهامي پترو ایران 294780 20

 -  گذاري صنایع كوچکصندوم ضمانت سرمایه 295080 21

  - رانیا يشركت توسعه گردشگر 295260 22

 -  شركت آسكوتک 295270 23

 -  )آي سي اس( شركت خدمات صنعتي بازرگاني 295280 24

 -  هاارانهی يسازمان هدفمندساز 295330 25

 -  استقالل يو ورزش يشركت فرهنگ 295400 26

  - شركت شهر فرودگاهي امام خميني)ره( 295460 27

 -  شركت مهندسي و توسعه گاز ایران 295740 28



 

 قسمت دوم( -32) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان شرکت

 موارد عدم رعایت
 عدم ارائه 

 جلسهصورت
 عدم رعایت بازه زمانی

 جلسهمقرر جهت ارائه صورت 

 -  شركت بازرگاني گاز 295750 29

30 هاي نفتي ایرانشركت سهامي پخش فرآورده  - 

31 ي نفتي ایرانهاشركت ملي پاالیش و پخش فرآورده  - 

32 شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ایران  - 

33  واحدهاي استاني تابعه( تخصصيمادر -شركت ملي گاز ایران(  - 

34 شركت مهندسي و توسعه نفت  - 

35  نيكو -شركت سهامي بازرگاني نفت ایران  - 

36 صنایع پتروشيمي شركت مادرتخصصي ملي  - 

 

  مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جز  است.موارد مندر  در جدول فوم، 

 

 

 



 

 قسمت دوم( -33) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2-3جزء )

 تصزویب  بزراي  قزانون  ایزن ( 20) تبصزره  «زهز » بنزد  رعایت با را خود عمومي مجامع

 و كننززد برگززءار 1398 سززال شززهریورماه یكززم و سززي تززا حززداكثر 1397 مززالي هززايصززورت

 و اموراقتصزادي  وزارت تأیيزد  بزه  1398 سال مهرماه امسي تا حداكثر را مربور جلساتصورت

 .برسانند دارایي

 

 (2-3جزء )تفریغ 

(، نسزبت بزه برگزءاري    1مندر  در جزدول شزماره )  هاي ها، شركتدر محدوده بررسي

( 20)تبصزره   رعایزت بنزد )هزز(   با ، 1397هاي مالي تصویب صورتمجامع عمومي خود جهت 

 اند:نمودهناقدام  31/6/1398، حداكثر تا تاری  1398ال قانون بودجه س

 (1جدول شماره )

 نام استان
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان شرکت

 موارد عدم رعایت

 عدم برگزاری 

 مجمع عمومی

 عدم رعایت بازه زمانی مقرر

 در برگزاری مجمع عمومی 

 
 - شركت ملي نفت ایران ز مادرتخصصي 220000

 
 - هاي نفتي ایرانملي پاالیش و پخش فرآورده شركت 220360

 
 - شركت ملي گاز ایران ز مادرتخصصي 220500

 
  -  نيكو -شركت سهامي بازرگاني نفت ایران  220790

 
 - شركت مادرتخصصي ملي صنایع پتروشيمي 232000

 
 - شركت سهامي خدمات حمایتي كشاورزي 263500

 هاي اجرایيدستگاه

 در مركء مستقر

 - جمهوري اسالمي ایران بانک مركءي 276000

  - كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 284000

 - سازمان مجري ساختمان و تأسيسات دولتي و عمومي 285000

 
  -  شركت سهامي پترو ایران 294780

 
  -  آسكوتک -شركت بازرگاني و خدمات صنعتي فوالد اهواز  295270

 
  -  (ICSشركت خدمات صنعتي و بازرگاني) 295280

 
 - شركت فرهنگي ورزشي پرسپولي  295390

 
 - شركت فرهنگي ورزشي استقالل 295400

 
 - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي 2951260

  - شركت سهامي عمران شهر جدید بهارستان 285200 اصفهان

 همدان
  - روستایي شركت آب و فاضالب 291930

  - اي  شركت آب منطقه 295040

 

 است.  جزمبین عدم رعايت مفاد حکم اين موارد مندر  در جدول فوم، 



 

 قسمت دوم( -34) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

جلسات مجامع عمومي خود جهزت  هاي دولتي نسل اول نسبت به ارسال صورت شركت

در جزدول   اند كه به استثنا  مواد منزدر  اخذ تأیيدیه وزارت امور اقتصادي و دارایي اقدام نموده

 اند: ها تأیيدیه مذكور را دریافت نموده (، سایر شركت2شماره )

 (2جدول شماره )

 محل استقرار  ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان شرکت

 موارد عدم رعایت
عدم ارائه به وزارت 

 امور اقتصادی و دارایی
 عدم رعایت بازه 

 زمانی مقرر 
1 

 
 - - *مادرتخصصيشور، شركت مهندسي آب و فاضالب ك 216500

2 
 

 - - مدیریت منابع آب ایران* مادرتخصصيشركت  219700
3 

 
 - - شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ایران* 219800

4 
 

 - - مادرتخصصي* زشركت ملي نفت ایران  220000
5 

 
 - - هاي نفتي ایران*شركت سهامي پخش فرآورده 220350

6 
 

 - - هاي نفتي ایران*و پخش فرآورده شركت ملي پاالیش 220360
7 

 
 - - ساختمان نفت ایران* شركت ملي مهندسي و 220410

8 
 

 - - *مادرتخصصي زشركت ملي گاز ایران  220500
9 

 
 - - شركت مهندسي و توسعه نفت* 220780

10 
 

 - - شركت ملي فوالد ایران* 230000
11 

 
 - - ان*شركت تهيه و توليد مواد معدني ایر 230170

12 

 هاي اجرایيدستگاه
 مستقر در مركء

  - ملي صنایع پتروشيمي مادرتخصصيشركت  232000
  - سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران 234500 13
 - - هاي صنعتي ایران*سازمان صنایع كوچک و شهرک 257000 14
  - شركت سهامي خدمات حمایتي كشاورزي 263500 15
  سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح 273700 16

 
17 

 
  - صندوم ضمانت صادرات 280960

18 
 

  - كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 284000

19 
 

  - سازمان مجري ساختمان و تاسيسات دولتي 285000
20 

 
  - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 291260

 - - مناطق مركءي ایران*شركت سهامي نفت  292400  21
22 

 
 - - شركت سهامي نفت فالت قاره* 292410

23 
 

 - - شركت سهامي نفت خءر* 292420
24 

 
 - - شركت سهامي خدمات عمومي بهداشت صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت* 292430

25 
 

 - - شركت نفت و گاز پارس* 292520
26 

 
 - - شركت انتقال گاز ایران* 292910

27 
 

 -  فتهيشرصندوم حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع پ 293210

28 
 

  -  جمهوري اسالمي ایران بين المللي هاي نمایشگاه سهامي شركت 293350
29 

 
 - - نفتي ایران*هاي شركت سهامي پایانه 293580

30 
 

 - - شركت سهامي بهينه سازي مصر  سوخت* 293970
31 

 
 - - ر لوله و مخابرات نفت ایران*شركت سهامي خطو 293980

 (2جدول شماره )

 محل استقرار  ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان شرکت

 موارد عدم رعایت
عدم ارائه به وزارت 

 امور اقتصادی و دارایی
 عدم رعایت بازه 

 زمانی مقرر 
32 

 
 - - معدني*هاي گذاري فعاليتشركت سهامي صندوم بيمه سرمایه 294190

33 

 هاي اجرایيدستگاه
 مستقر در مركء

 - - شركت ملي صادرات گازایران* 294380
 -  صندوم ضمانت از سرمایه گذاري صنایع كوچک 295080 34
 - - ن*بانک توسعه تعاو 295250 35
 -  آسكوتک ز شركت بازرگاني و خدمات صنعتي فوالد اهواز 295270 36
  - شركت فرهنگي ورزشي پرسپولي  295390 37

  - شركت فرهنگي ورزشي استقالل 295400 38

 - - شركت توسعه صنایع انرژي بر پارسيان جنوب* 295710 39
 - - پارسيان* شركت تالشگران صنعتي معدني المرد 295720 40
 - - شركت گسترش معادن و صنایع معدني طالي زرشوران* 295730 41
 - - شركت مهندسي و توسعه گاز ایران* 295740 42
43 

 
 - - شركت بازرگاني گاز ایران* 295750

 افزت یموفزق بزه در   یزي، اراو د يجلسات به وزارت امور اقتصادارسال صورت رغماند، عليكه با عالمت )*( مشخص شده يیهاشركت *
 .انداز وزارتخانه مذكور نشده هیديأیت
 

 است.  جزمبین عدم رعايت مفاد حکم اين موارد مندر  در در جدول فوم، 

هاي دولتي نسل  رغم ارسال صورتجلسات مجامع عمومي شركتعلي است،شایان ذكر 

قتصزادي و دارایزي،   هاي مادرتخصصزي بزه وزارت امزور ا    دوم )استاني و وابسته( توسط شركت

 وزیر امور اقتصادي و دارایي نرسيده است. عدم تایيد توسزط وزیزر   تایيدصورتجلسات مذكور به 

 است.  جزمبین عدم رعايت مفاد حکم اين  امور اقتصادي و دارایي،



 

 قسمت دوم( -35) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3ـ3جزء )

 امضزاي  بزه  عمزومي  مجمعریي   امضاي از پ  را خود عمومي مجامع صورتجلسات

 مغایر اقدام هرگونه. برسانند دارایي و اقتصادي امور وزیر و كشور بودجه و برنامه سازمانریي  

 فاقزد  باشزد،  نداشزته  را مءبور امضاهاي كه جلساتيصورت و شودمي محسوب تخلف رویه، این

 .بود خواهد قانوني اعتبار

 

 (3ـ3تفریغ جزء )

یزک  هيچ جلسات مجمع عموميها، در اجراي حكم این جء  صورتدر محدوده بررسي

سازمان برنامه و بودجه كشور ریي   ایي كههشركتهاي موضوع این بند، به استثنا  از شركت

پ  از امضزاي ریزي  مجمزع    و وزیر امور اقتصادي و دارایي عضو مجمع عمومي آنها هستند، 

عمومي به امضا  ریي  سازمان برنامه و بودجه كشور و وزیر امور اقتصادي و دارایزي نرسزيده   

 حکم اين جز  است.مفاد بین عدم رعايت مكه 



 

 قسمت دوم( -36) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3 ـ4جزء )

 و هزا هسزرمای  از بهينزه  اسزتفاده  و دولتزي  هزاي شركت در وريهبهر افءایش راستاي در

 هيزأت  اعضزاي  به ساالنه پاداش هرگونه پرداخت دولتي، هايشركت مدیریت توسط نقدینگي

 برخزي  الحام قانون *(84) هماد رعایت با 1398 سال در دولتي هايشركت مدیرعامل و مدیره

 وريبهزره  افزءایش  براسزاس  صزرفاً  ،(2) دولزت  مزالي  مقزررات  از بخشي تنظيم قانون به مواد

 از اعزم  هزا بدهي كاهش ثابت، و جاري هاييدارای افءایش انباشته، زیان كاهش سود، افءایش)

 بزه  پزاداش  اختپرد هرگونه صورت، این غير در باشديم( هابدهي سایر و تسهيالت بازپرداخت

 محسزوب  دولتي اموال و وجوه در غيرقانوني تصر  حكم در مدیرعامل، و مدیره هيأت اعضاي

 هيزأت  اختيزارات  از خزار   فزوم  مزوارد  افءایش یا كاهش هرگونه كه استثنا  موارد در. شوديم

 در پزاداش  پرداخزت  كشزور،  بودجزه  و برنامزه  سزازمان  تأیيزد  از بعزد  باشد، مدیرعامل و مدیره

 .باشديم پذیرنامكا مربور قوانين ارچوبچه

                                                                        
 (2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق * قانون

هاي دولتي و غيردولتي كه به نحزوي از  ناخالص حقوم و مءایاي دریافتي مدیران عامل و اعضاي هيأت مدیره شركت (:84) ماده
 عالي كار بيشتر نباشد.باشند باید حداكثر از ده برابر حداقل حقوم مصوب ساالنه شورايانحا  وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي

هاي فوم صرفاً به اشخاص حقوقي آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و ضمناً پاداش پایان سال اعضاي هيأت مدیره شركت
جء حق جلسه ماهانه كه حداكثر از دو برابر شده فوم و اعضاي غيرموظف بهغير از حقوم و مءایاي تعيينبهاعضاي موظف هيأت مدیره 
 كنند.گونه مبلغي تحت هيچ عنواني دریافت نميعالي كار براي هرماه بيشتر نيست، هيچحداقل حقوم مصوب شوراي

 (3 ـ4جزء )تفریغ 

 بزه  سزاالنه  پزاداش  هرگونزه  زیزر، مندر  در جدول هاي  شركتها،  در محدوده بررسي

 قزانون  به مواد برخي الحام قانون( 84) ماده رعایت با خود را مدیرعامل و مدیره هيأت اعضاي

 سزود،  افزءایش ) وريبهزره  افزءایش  براسزاس  صرفاً و (2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم

 بازپرداخزت  از اعزم  هزا بزدهي  كزاهش  ثابت، و جاري هاييدارای افءایش انباشته، زیان كاهش

 اند: پرداخت ننموده( هابدهي سایر و تسهيالت

 )مبالغ به ميليون ریال( 

 نام استان ردیف
 شماره 

 بندی طبقه
 شرکت

 عنوان شرکت
 مبلغ

 پاداش  
 پرداختی

 ادیق عدم رعایتمص
 پرداخت

 بدون  پاداش 
 وری تحقق افزایش بهره

 ( قانون84عدم رعایت ماده )
 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  

 ( 2بخشی از مقررات مالی دولت )
1 

  هزززايدسزززتگاه
  اجرایززي مسززتقر

 در مركء

 -  102 شركت ملي فوالد ایران 230000
 -  1،756 مركءي ایران شركت سهامي نفت مناطق 292400 2

 -  304 صندوم حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع پيشرفته 293210 3

 -  533 شركت خطور لوله و مخابرات نفت ایران 293980 4

 -  248 گذاري تعاونصندوم ضمانت سرمایه 295350 5
  - 128 هاي صنعتي  شركت سهامي شهرک 257010 مركءي 4
5 

 رقيشآذربایجان

 -  378 ايمنطقهآبشركت سهامي  219500
 -  267 اي شركت سهامي برم منطقه 223500 6
 -  125 هاي صنعتي  شركت سهامي شهرک 257040 7
 -  247 سهند شركت سهامي عمران شهرجدید 285190 8
 -  237 فاضالب روستایي   شركت آب و 291670 9
 -  1،400 شركت گاز 292580 10
 -  54 هاي صنعتي  شركت سهامي شهرک 257050 غربيآذربایجان 11
12 

 كرمانشاه
 -  624 شركت گاز  292560

 -  523 برداري نفت و گاز غربشركت سهامي بهره 293650 13
14 

 
   525 ايمنطقهشركت سهامي آب 210500

15 

 فارس

   290 اي منطقهشركت سهامي برم 222000

   81 هاي صنعتي  شركت سهامي شهرک 257080 16

   250 شركت عمران شهر جدید صدرا 285210 17

   1،410 شركت گاز  292740 18

   739 شركت پاالیش گاز پارسيان 292750 19
   606 برداري نفت و گاز زاگرس جنوبيشركت سهامي بهره 293660 21

22 
 

   175  شركت توليد نيروي برم 295650

 -  63 هاي صنعتي  شركت سهامي شهرک 25709 كرمان 23



 

 قسمت دوم( -37) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به ميليون ریال( 

 نام استان ردیف
 شماره 

 بندی طبقه
 شرکت

 عنوان شرکت
 مبلغ

 پاداش  
 پرداختی

 ادیق عدم رعایتمص
 پرداخت

 بدون  پاداش 
 وری تحقق افزایش بهره

 ( قانون84عدم رعایت ماده )
 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  

 ( 2بخشی از مقررات مالی دولت )
24 

 اصفهان

 -  667 شركت سهامي عمران شهرجدیدبهارستان 285200
 -  1،907 شركت سهامي عمران شهرجدیدفوالدشهر 285300 25
 -  2،842 شركت سهامي عمران شهر جدید مجلسي 285400 26
 -  1،139 شركت گاز 292810 27
28 

سيسزززززززتان و 
 بلوچستان

 -  544 ايمنطقهآبشركت سهامي  213500
 -  604 اي منطقهشركت سهامي برم 225000 29
 -  288 شركت عمران شهر جدید رامشار 285250 30
 -  192 شركت آب و فاضالب روستایي   291790 31
 -  1،052 شركت گاز  292830 32
33 

 كردستان

 -  50 هاي صنعتي  سهامي شهرک شركت 257150
 -  230 شركت آب و فاضالب روستایي   291830 34
 -  352 ايمنطقهآبشركت سهامي  295030 35
  - 497 هاي صنعتي  شركت سهامي شهرک 257190 زنجان 36
37 

 سمنان
  - 642 اي منطقهشركت سهامي برم 229100

  - 742 شركت گاز  292660 38

 -  388 ايمنطقهآبشركت سهامي  295010 وشهرب 39
 -  331 ايمنطقهآبشركت سهامي  294970 قم 40
 -  59 هاي صنعتي  شركت سهامي شهرک 294710 شماليخراسان 41

 - - 23.591 جمع

 

 است. جز مبین عدم رعايت مفاد حکم اين  موارد مندر  در جدول فوم،

 



 

 قسمت دوم( -38) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

 بززراي شززدهتعيززين اهززدا  و اساسززنامه در منززدر  وظززایف زا خززار  فعاليززت هرگونززه

 .است ممنوع دولتي، هايشركت

 

 (4جزء )تفریغ 

هاي دولتي مندر  در جزدول زیزر، در حيطزه    هاي شركت فعاليت، هابررسيدر محدوده 

 ، نبوده است: شدهتعيين اهدا  و اساسنامه در مندر  وظایف

 )مبالغ به ميليون ریال(

 فیرد
  شماره

  یبندطبقه
 مبلغ تیعدم رعا قیمصاد عنوان شرکت

 6،519 صورت اجارهه به كشاورزان ب نيزم يواگذار كرمانشاهي استان صنعت يهاشركت شهرک 257060 1

 1،832 گاز شیفوتبال بانوان پاال ميت ياداره و نگهدار المیا استان گازشیشركت پاال 292800 2

 40،666 از شهرها   يو برخ عیفروش آب به صنا ءدی ي استانیشركت آب و فاضالب روستا 291940 3

 49,017 جمع

 
 ن عدم رعايت مفاد حکم اين جز  است.مبی ،موارد مندر  در جدول فوم



 

 قسمت دوم( -39) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  5جزء )

هاي دولتي مكلفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور، آمزار نيزروي   شركت

كشور ثبت كرده و تأیيدیه مربزور را حزداكثر تزا    انساني خود را در سامانه كاركنان نظام اداري 

هاي به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند تا مبناي محاسبه هءینه 1398آخر تيرماه سال 

 1399كل كشور و الیحه بودجزه سزال    1398پرسنلي در اصالحيه احتمالي قانون بودجه سال 

 كل كشور قرار گيرد.

 

 ( 5تفریغ جزء )

هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور جهت ها، سازمانبراساس بررسي

توسط سازمان برنامه و بودجه  30/2/1398اي را تهيه و در تاری اجراي حكم این جء  بخشنامه

 هاي دولتي ابالد شده است.كشور به كليه شركت

سزامانه كاركنزان   هاي دولتي مندر  در جدول زیر، آمار نيروي انساني خود را در شركت

، به سازمان برنامه و 1398نظام اداري كشور ثبت ننموده و تأیيدیه مربور را تا آخر تيرماه سال 

 اند:بودجه كشور ارائه ننموده

 نام استان دیف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انسانی

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

 عدم ارائه به

 و سازمان برنامه

 بودجه کشور

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

-- هاي تابعه نفتشركت ملي نفت ایران و شركت 220000  1

2 

 

-- هاي تابعهشركت ملي گاز ایران و شركت 220500

-- هاي تابعهشركت ملي صنایع پتروشيمي و شركت 232000 3

-- بيمه مركءي جمهوري اسالمي ایران 274000 4

-- شركت سهامي بيمه ایران 274500 5

--- بانک مركءي جمهوري اسالمي ایران 276000  6

7 
 

--- بانک كشاورزي 200500

8 

هاي اجرایي دستگاه

 مستقر در مركء

--- بانک مسكن 276500

--- بانک ملي ایران 277000 9

- -- بانک صنعت و معدن 278000 10

--- بانک سپه 278500 11

12 
 

--- بانک توسعه صادرات 280100

13 
 

- -- بانک توسعه تعاون 295250

14 
 

-- شركت هواپيمائي جمهوري اسالمي ایران 281000

15 
 

--- سازمان خصوصي سازي 267000

16 
 

- -- مي ایرانالمللي جمهوري اسالهاي بينشركت سهامي نمایشگاه 293350



 

 قسمت دوم( -40) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نام استان دیف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انسانی

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

 عدم ارائه به

 و سازمان برنامه

 بودجه کشور

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

17 
 

 - -- صندوم ضمانت صادرات ایران 280960

18 
 

 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران 231500
 -

19 
 

 -- شركت آسكوتک 295270

20 
 

-- شركت توسعه صنایع انرژي بر پارسيان جنوب 295710

21 

 

-- المرد پارسيان شركت تالشگران صنعتي معدني 295720

-- شركت گسترش معادن و صنایع معدني طالي زرشوران 295730 22

 - -- شركت خدمات صنعتي بازرگاني 295280 23

--- شركت خدماتي حمایتي كشاورزي* 263500 24

-- - شركت تهيه و توليد مواد معدني ایران 230170 25

--- فوالد ایران شركت ملي 230000 26

-- - صندوم بيمه سرمایه گذاري فعاليت هاي معدني 294190 27

هاي اجرایي دستگاه 28
 مستقر در مركء

--- هاي صنعتي ایرانسازمان صنایع كوچک و شهرک 257000

--- صندوم حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع پيشرفته 293210 29

30 
 

--- ضمانت سرمایه گذاري صنایع كوچک صندوم 295080

31 
 

-  - شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 291260

32 
 

 - -- شركت ورزشي فرهنگي پيروزي )پرسپولي ( 295390

33 
 

 - -- شركت فرهنگي و ورزشي استقالل 295400

34 
 

-- - سازمان بيمه سالمت ایران 264800

35 
 

 -- - شركت مادر تخصصي دارویي و تجهيءات پءشكي كشور 264000
36 

 
-  - سازمان صداو سيما جمهوري اسالمي ایران 283500

37 
 

-  - شركت مركء تحقيق و توليد وسایل الكترونيک 283600

38 
 

-  - شركت سهامي ساختماني و تأسيساتي ساراتل ایران 283700

39 
 

-  - چوبشركت سيما  283800

40 
 

 -- - شركت توسعه ایرانگردي و جهانگردي 284100
41 

 
 - - - شركت توسعه گردشگري 295260

42 

 مركءي

- -- اي باخترشركت برم منطقه 228000

- -- هاي صنعتي استان مركءيشركت شهرک 257010 43

- -- شركت آب و فاضالب روستایي استان مركءي 291910 44

- -- اي مركءيمنطقهشركت سهامي آب 294990 45

- -- شركت توليد نيروي برم شازند 295600 46

47 

 گيالن

 شركت سهامي كشاورزي ودامپروري سفيدرود 201000
 

-

-- شركت سهامي پرورش كرم ابریشم ایران 208000 48

-- شركت سهامي آب منطقه اي گيالن 218500 49

-- شركت سهامي شهركهاي صنعتي استان گيالن 257020 50

-- شركت آب و فاضالب روستایي استان گيالن 291880 51

52 

 مازندران

 - - - شركت سهامي شهركهاي صنعتي مازندران 257030

 - - - شركت آب و فاضالب روستایي مازندران 294910 53

 - - - اي مازندرانمنطقهآبشركت  294940 54

 - - - شركت برم منطقه اي مازندران 226000 55

 - - - شركت توليد نيروي برم شهيد سليمي 295630 56

 - - - شركت ذغالسنگ البرز مركءي 230140 57

 - - - (2شركت غله و بازرگاني منطقه ) 288260 58

 نام استان دیف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انسانی

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

 عدم ارائه به

 و سازمان برنامه

 بودجه کشور

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

59 

 شرقيآذربایجان

 - - - ليد نيروي برم سهندشركت تو 295490

 - - - شرقيشركت سهامي فوالد آذربایجان 293940 60

 - - - شرقيشركت توليد نيروي برم آذربایجان 295540 61

 - - - شرقياي آذربایجانمنطقهشركت سهامي آب 219500 62

 - - - شرقيشركت آب و فاضالب روستایي استان آذربایجان 291670 63

 -  - - اي آذربایجانشركت سهامي برم منطقه 223500 64
 -  - - شرقيهاي صنعتي استان آذربایجانشركت سهامي شهرک 257040 65
 -  - - (8شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ) 274930 66
 -  - - گسترش اليا  شيشه مرند 295430 67
68 

 غربيآذربایجان

 -  - - غربياي استان آذربایجانمنطقهمي آبشركت سها 216000
 -  - - غربيشركت آب و فاضالب روستایي استان آذربایجان 291680 69
 -   - غربيهاي صنعتي استان آذربایجانشركت شهرک 257050 70

71 

 كرمانشاه

  -  - هاي صنعتي استان كرمانشاهشركت شهرک 257060

  -  - اي كرمانشاهمنطقهآب شركت سهامي 212500 72

  -  - اي غربشركت سهامي برم منطقه 224000 73

 - - - (9شركت غله و بازرگاني منطقه ) 274910 74

  -  - شركت آب و فاضالب روستایي استان كرمانشاه 291850 75

  -  - شركت گسترش سوخت سبء زاگرس 295420 76

  -  - نيروي برم بيستون شركت توليد 295500 77

78 

 خوزستان

 -  - شركت سهامي سازمان آب و برم خوزستان 214500

 -  - شركت توليد نيروي برم رامين 295580 79

 -  - اي خوزستانشركت سهامي برم منطقه 228500 80

 -  - سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشيمي 294240 81
 -  - كت آب و فاضالب روستایي استان خوزستانشر 291760 82
 -  - (4شركت غله و بازرگاني منطقه ) 290660 83
 -  - شركت سهامي عمران شهر جدید شيرین شهر 294520 84
 -  - شركت سهامي عمران شهر جدید رامين 285230 85
- - - هاي صنعتي استان خوزستانشركت سهامي شهرک 257070 86

87 

 فارس

 - - - اي فارسمنطقهشركت سهامي آب 210500
 -  - اي فارسشركت سهامي برم منطقه 222000 88
 - - - شركت سهامي شهركهاي صنعتي استان فارس 257080 89
 - - - شركت سهامي عمران شهر جدید صدرا 285210 90

 - - - ن فارسشركت آب و فاضالب روستایي استا 291800 91
 -  - شركت توليد نيروي برم فارس 295650 92
93 

 كرمان

- - - ايمنطقهشركت سهامي آب 213000

- - - ايشركت سهامي برم منطقه 224500 94

- - - هاي صنعتي استانشركت شهرک 257090 95

- - - شركت آب و فاضالب روستایي 291840 96

 - - شركت توليد نيروي برم كرمان 295510 97



 

 قسمت دوم( -41) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نام استان دیف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انسانی

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

 عدم ارائه به

 و سازمان برنامه

 بودجه کشور

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

98 

 رضويخراسان

 -  - ايمنطقهشركت سهامي آب 211500
 -  - ايشركت سهامي برم منطقه 223000 99
 -  - رضويهاي صنعتي استان خراسانشركت سهامي شهرک 257110 100
 -  - شركت سهامي عمران شهر جدید گلبهار 285180 101
 -  - شركت سهامي عمران شهر جدید بينالود 285220 102
 -  - (5شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ) 288300 103
 -  - شركت آب و فاضالب روستایي 291750 104
105 

 اصفهان

 - - - شركت سهامي صنایع اپتيک اصفهان 294450

  - - اي اصفهانمنطقهشركت سهامي آب 211000 106

 -   - هاي صنعتي استان اصفهانشركت سهامي شهرک 257120 107
 - - -  شركت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان 291700 108
 -   - شركت توليد نيروي برم اصفهان 295530 109
 -   - شركت سهامي عمران شهر جدید بهارستان 285200 110
 -   - ران شهر جدید مجلسيشركت سهامي عم 285400 111
 -   - (10شركت غله و بازرگاني منطقه ) 288290 112
 -  - - شركت سهامي عمران شهر جدید فوالدشهر 285300 113
 -  - - ايشركت سهامي برم منطقه 222500 114
115 

 هرمءگان

- - - اي هرمءگانمنطقهشركت سهامي آب 214000

 -  - اي هرمءگانسهامي برم منطقه شركت 225500 116
 - - - شركت سهامي عمران شهرجدید علوي 285170 117
 -  - (6شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ) 288240 118
- - - سازي و صنایع فراساحل ایرانشركت سهامي مجتمع كشتي 291350 119

 -  - ي هرمءگانشركت سهامي آب و فاضالب روستای 291920 120
 -  - شركت سهامي منطقه ویژه صنایع معدني و فلءي خليج فارس 293000 121
 -  - شركت سهامي توليد نيروي برم بندرعباس 295550 122
123 

 سيستان و بلوچستان

- - ايمنطقهشركت سهامي آب 213500

- - ايشركت سهامي برم منطقه 225000 124

- - هاي صنعتي استانشركت شهرک 257140 125

- - شركت سهامي عمران شهر جدید رامشار 285250 126

- - (11شركت غله و بازرگاني منطقه ) 290670 127

- - شركت آب و فاضالب روستایي استان 291790 128

- - شركت توليد نيروي برم زاهدان 295590 129

130 
 كردستان

 -- - هاي صنعتي استان كردستانشركت سهامي شهرک 257150
 -- - شركت آب و فاضالب روستایي استان كردستان 291830 131
 -- - اي كردستانمنطقهشركت سهامي آب 295030 132
133 

 همدان

 -  - - شركت سهامي شهركهاي صنعتي استان همدان 257160
 - - - آب و فاضالب روستایي استان همدانشركت  291930 134

 - - - شركت سهامي آب منطقه اي همدان 295040 135

 - - - شركت توليد نيروي برم شهيد مفتح 295640 136

137 
 لرستان

 -- - شركت آب وفاضالب روستایي 291890

 -- - ايمنطقهشركت سهامي آب 294920 138

 -- - هامي شهركهاي صنعتيشركت س 257170 139

140 
 ایالم

- - - شركت آب وفاضالب روستایي 291710

- - - ايمنطقهشركت سهامي آب 295020 141

 -  - شركت سهامي شهركهاي صنعتي استان 257180 142

 نام استان دیف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انسانی

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

 عدم ارائه به

 و سازمان برنامه

 بودجه کشور

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

143 

 زنجان

 -  - - شركت سهامي سازمان آب استان زنجان 219900
 -  - - اي استانطقهشركت برم من 229000 144
 -  - - هاي صنعتي استانشركت سهامي شهرک 257190 145
 -  - - شركت آب و فاضالب روستایي استان زنجان 291770 146
147 

 چهارمحال و بختياري

 - - - هاي صنعتي استانشركت سهامي شهرک 257210
 - - - ايمنطقهشركت سهامي آب 295000 148
 - - - شركت آب و فاضالب روستایي استان 291740 149
150 

 كهگيلویه و بویراحمد

 -  - - هاي صنعتي استانشركت سهامي شهرک 257220
 -  - - شركت آب و فاضالب روستایي استان 291860 151
 -  - - ايمنطقهشركت سهامي آب 294950 152
153 

 سمنان

 -  - - ستانهاي صنعتي اشركت سهامي شهرک 257230
 -  - - شركت آب و فاضالب روستایي استان 291780 154
 -  - - ايمنطقهشركت سهامي آب 294980 155
156 

 یءد

 -  - - اي یءدمنطقهشركت سهامي آب 219600
 -  - - هاي صنعتي یءدشركت سهامي شهرک 257240 157
 -  - - شركت آب و فاضالب روستایي یءد 291940 158
 -  - - شركت توليد نيروي برم یءد 295670 159
 -  - - اي یءدشركت سهامي برم منطقه 229200 160
161 

 بوشهر

 -  - - هاي صنعتي استان بوشهرشركت سهامي شهرک 257250
 -  - - شركت سهامي عمران شهرجدیدعالي شهر 285160 162
 -  - - استان بوشهرشركت آب و فاضالب روستایي  291720 163
 -  - - اي بوشهرمنطقهشركت سهامي آب 295010 164
165 

 تهران

 - - -  شركت مادر تخصصي حمل و نقل ریلي كشور ز در حال تصفيه 280610
 - - -  شركت سهامي گسترش كارآفریني ایران ز در حال تصفيه 288400 166
 - - -  شركت سهامي احداث صنعت 291490 167
 -  - اي تهرانمنطقهشركت سهامي آب 210000 168
 -  - اي تهرانشركت سهامي برم منطقه 221500 169
 -  - هاي صنعتيشركت سهامي مدیریت طرح 234650 170
 -  - مركء گسترش فناوري اطالعات 234840 171
 -  - شركت سهامي سازمان مدیریت صنعتي 252000 172
 -  - شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ایران 268000 173
 -  - شركت سهامي چاپخانه دولتي ایران 269000 174
 -  - هاي خارجي ایرانگذاريشركت مادرتخصصي سرمایه 269520 175
 -  - فرعي -گذاري خارجي ایران شركت سرمایه 269530 176
 -  - ت سهامي شهركهاي صنعتي تهرانشرك 288150 177
 -  - (1شركت غله و بازرگاني منطقه ) 288220 178
 -  - شركت آب و فاضالب روستایي استان تهران 291730 179
 -  - شركت توسعه خدمات بازرگاني نورد ایران 292990 180
 -  - شركت توليد نيروي برم تهران 295560 181
182 

 گلستان
 -  - هاي صنعتي استان گلستانشركت سهامي شهرک 293280

 - - شركت آب و فاضالب روستایي استان گلستان 291870 183

 - - اي استان گلستانمنطقهشركت سهامي آب 295050 184



 

 قسمت دوم( -42) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نام استان دیف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 عدم ثبت

 آمار نیروی

 انسانی

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

 عدم ارائه به

 و سازمان برنامه

 بودجه کشور

 عدم رعایت

 مهلت زمانی

185 

 شماليخراسان

 - - لوله گستر اسفراین 294170
 - - ع صنعتي اسفراینشركت سهامي مجتم 291500 186
-- شركت آب و فاضالب روستایي استان 294900 187

-- شركت توليد نيروي برم شيروان 295480 188

 - - شركت آلوميناي ایران 294000 189
 -- شركت سهامي آب منطقه اي استان 294930 190
 -  - - تانشركت سهامي شهركهاي صنعتي اس 294710 191
192 

 جنوبيخراسان
- - - هاي صنعتي استانشركت سهامي شهرک 294720

- - - شركت آب و فاضالب روستایي استان 294910 193

- - - اي استانمنطقهشركت سهامي آب 294940 194

195 

 البرز

 - - هاي صنعتي استان البرزشركت شهرک 295370

 - - اي البرزهامي آب منطقهشركت س 295380 196

 - - شركت آب و فاضالب روستایي استان البرز 295450 197

 - - پيام -شركت سهامي خدمات هوایي پست و مخابرات 283110 198

 - - شركت سهامي عمران شهر جدید هشتگرد 285110 199

ن اساسي )واگذاري( بوده، به دليل عزدم امكزان ورود اطالعزات در سزامانه بزراي ایزن       ( قانو44*شركت خدماتي حمایتي كشاورزي، مشمول اصل )
 شركت، تكليف قانوني ثبت اطالعات را اجرا ننموده است.

 

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جز  است.موارد مندر  در جدول فوم، 

ثبزت  شایان ذكر است، بر اساس اعالم سازمان برنامزه و بودجزه كشزور فزارد از عزدم      

ها یزا عزدم ارائزه تأیيدیزه     اطالعات موضوع این جء  در سامانه مربوطه توسط برخي از شركت

هزا بزه دفزاتر بخشزي     هاي تفصيلي شركتاخذشده به سازمان مذكور، اطالعات در قالب بودجه

قزرار گرفتزه    1399هاي پرسنلي در الیحزه بودجزه سزال     سازمان ارائه و مبناي محاسبه هءینه

 است.

 



 

 قسمت دوم( -43) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (6جزء )

 بزه  نسزبت  قزانون  ایزن  ابزالد  زمزان  از ماهک ی مدت ظر  حداكثر است مكلف دولت

 غيرموظف و موظف مدیره هيأت اعضاي و عامل مدیران مءایاي و حقوم اعالم و ابالد تعيين،

 اقزدام  بزءر   و متوسزط  كوچک، سطح سه در عمومي نهادهاي به وابسته و دولتي هايشركت

 1398 سزال  ابتزداي  از را مصزوب  مءایزاي  و حقزوم  ظفنزد مو مشمول هايشركت كليه و كند

 .است عمومي اموال در غيرقانوني تصر  حكم در بند این از تخلف. كنند پرداخت آن مطابق

 همكززاري بززا دارایززي و اقتصززادي امززور وزارت توسززط بنززد ایززن ياجرایزز نامززهآیززين

 تصزویب  بزه  و شزود مزي  تهيه كشور بودجه و برنامه سازمان و «نيرو» و «نفت» هايوزارتخانه

 .رسديم وزیران هيأت

 

 (6جزء )تفریغ 

ودجزه و  ها، وزارت امور اقتصادي و دارایي با همكاري سازمان برنامه و ب بررسي در محدوده

نزوی   نسزبت بزه تهيزه پزيش    كارشناسزي  برگءاري جلسات ضمن  ،هاي نفت و نيرووزارتخانه

 اقتصزادي و دارایزي در تزاری    وزارت امزور   نامه اجرایي این جء  اقدام نمزوده كزه توسزط   آیين

نرسزيده  هيأت وزیزران  به تصویب  1398ه، ليكن در سال ارسال شد به دفتر دولت 26/6/1398

عامزل   رانیمد يایحقوم و مءاتعيين، ابالد و اعالم است. دولت نسبت به تكليف خود مبني بر 

در  يعموم يه به نهادهاو وابست يدولت يهاشركت رموظفيموظف و غ رهیمد أتيه يو اعضا

مبین عدم رعايت مفاد حکزم   كه عمل ننموده 1398در سال  سه سطح كوچک، متوسط و بءر 

 اين جز  است.



 

 قسمت دوم( -44) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  7جزء )

 هزر  ماهآبان پایان تا حداكثر كه را دولتي هايشركت تفصيلي بودجه است مكلف دولت

 كل بودجه لوایح همراه به و تهيه جداگانه پيوست یک در رسد،مي آنها مجامع تصویب به سال

 دولتزي  هزاي شزركت  عمزومي  مجامع. كند ارائه اسالمي شوراي مجل  به بررسي براي كشور

 از بخشزي  تنظزيم  قزانون  بزه  مزواد  برخي الحام قانون *(75)ماده  كامل رعایت ضمن مكلفند

 در تغييزر  هرگونزه  از شزركت،  تفصزيلي  بودجزه  اصزالح  خصزوص  در( 2) دولزت  مالي مقررات

 كزاهش  و شزركت  كاركنان به رفاهي پرداختي سایر و مءایا و حقوم از اعم پرسنلي هايهءینه

 .كنند اجتناب گذاريسرمایه هايهءینه

                                                                        
 : (2)دولت  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق * قانون

هاي دولتي، مؤسسات انتفزاعي وابسزته بزه    هاي نقدي و غيرنقدي شركتسقف افءایش حقوم و مءایا و سایر پرداختي (:75ماده )

( قانون مدیریت خدمات كشوري به كاركنان و مدیران خود 5ها موضوع ماده )ها و بيمهدولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانک
پزذیر اسزت. در   هاي مذكور در سزقف یادشزده امكزان   شود. از ابتداي هر سال، اجراي بودجه شركتوزیران تعيين ميأت ساالنه توسط هي

اصالحيه بودجه ساالنه عناوین مذكور، افءایش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوم و مءایا، پاداش تحت هر عنوان، عيزدي و نظزایر   
مزدیره نهادهزا و مؤسسزات عمزومي غيردولتزي و      بزه كاركنزان و مزدیران و اعضزاي هيزأت      هاي نقدي و غيرنقديآن و همچنين كمک

هاي قانوني منظورشزده  هایي كه شمول قانون در مورد آنها مستلءم ذكر یا تصریح نام است، عالوه بر پرداختهاي دولتي و شركتشركت
 هاي مذكور ممنوع است.درسقف بودجه مصوب ساالنه دستگاه

 ( 7جزء )تفریغ 

 تكليزف تبصزره الحزاقي بزه      حكم این جزء  و  در اجراي برنامه و بودجه كشورسازمان 

بودجه تفصيلي مصوب مجامع  نامه داخلي مجل  شوراي اسالمي، فایلقانون آیين( 182) ماده

در  ،ها را به همراه گءارش عملكرد و بودجه پيشنهادي موضوع ماده قانوني فزوم الزذكر   شركت

  به مجل  شوراي اسالمي ارسال نموده است.موعد مقرر 

جزء  را  حكم این مفاد  ،مندر  در جدول زیرهاي اجرایي دستگاهها،  در محدوده بررسي

 اند. رعایت ننموده

 هدستگا

 اجرایی 

 استان /

 شماره 

 بندی طبقه

 شرکت 

 عنوان شرکت

 موارد عدم رعایت

 عدم رعایت مهلت 

 زمانی مقرر جهت 

 تصویب بودجه 

 تغییر در

 های پرسنلیهزینه

 )حقوق و مزایا(

 های پرسنلی تغییر در هزینه

 )سایر پرداختی رفاهی 

 کارکنان شرکت( به

 کاهش 

 های هزینه

 گذاریسرمایه

 هزززايسزززتگاهد
مستقر در  اجرایي
 مركء

 -   - هاي نفتي ایرانشركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 220360

 - -  - شركت مادر تخصصي توليد نيروي برم حرارتي 229300

 - -  - شركت سهامي بيمه ایران 274500

 -  - - شركت خطور لوله و مخابرات نفت ایران 293980

 - - -  صادرات گاز شركت ملي  294380

  - - - شركت سهامي مدیریت شبكه برم ایران 294680

 - - - شركت بازرگاني و خدمات صنعتي فوالد اهوازآسكوتک 295270

 - - - ( ICS) شركت خدمات صنعتي بازرگاني 295280

  - - - اي شركت برم منطقه 223000 رضويخراسان

 اصفهان
 - - -  اي طقهشركت برم من 222500

 - - -  شركت توليد نيروي برم اصفهان 295530

 -  - - استانشركت گاز  292670 یءد

 - - -  شركت سهامي احداث صنعت  291490 تهران

 - -  - اي  شركت سهامي آب منطقه 295060 اردبيل

 -  - - شركت سهامي آب و فاضالب روستایي 291820 قم

 

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جز  است. جدول فوم،موارد مندر  در 



 

 قسمت دوم( -45) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  8جزء )

 بزه  نسزبت  نفزت،  وزارت همكزاري  بزا  اسزت  موظف كشور كل بودجه و برنامه سازمان

 اول ماهزه شش ظر  نفت وزارت تابعه اصلي هايشركت و دولت بين جدید مالي روابط تنظيم

 بودجزه  تهيزه  مبنزاي  اي،جداگانزه  پيوست در قانوني، مجوزهاي اخذ از پ  و اقدام 1398 سال

 و دولزت  رابطزه  در شزفافيت  ایجزاد  بزر  عزالوه  بایزد  جدیزد  مزالي  روابط. دهد قرار 1399 سال

 گيزرد  بر در را مربوطه مشتقات و گاز و نفت با مرتبط مصار  و منابع همه مذكور، هايشركت

 .شود آنها شركتي هویت و عملكرد تقویت موجب و

 مجمزوع  كزه  هزایي شركت بودجه بر عالوه است موظف شورك بودجه و برنامه سازمان

 مربور اطالعات است،( 50%)درصد  پنجاه باالي آنها در دولتي هايزیرمجموعه و دولت سهام

 پنجزاه  از كمتر آنها در دولتي هايزیرمجموعه و دولت سهام مجموع كه را هایيشركت كليه به

 بزه  عملكردي اطالعات و واریءي سهام سود مبلغ سهام، ميءان تفكيک به است،( 50%) درصد

 .كند ارائه و در  1399 بودجه الیحه ربطذي پيوست در مستقل صورت

 

 ( 8جزء )تفریغ 

در خصزوص  سازمان برنامه و بودجه كشزور اقزدامي    1398در سال  ها، بررسي براساس

مبین  كزه  نداده انجام هاي اصلي تابعه وزارت نفت، تنظيم روابط مالي جدید بين دولت و شركت

 .استگذار محقق نشده بوده ا اهداف قانونعدم رعايت مفاد حکم اين جز  

 هاي دولتزي در آن ت و زیرمجموعهكه مجموع سهام دول شركت صنایع فوالد آتيه كارون

 1399( ماده واحده قانون بودجه سزال  3)در پيوست شماره باشد، مي (50%) درصد باالي پنجاه

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جز  است.كه  هدر  نشدكل كشور 

اطالعات مربزور  سازمان برنامه و بودجه كل كشور در اجراي حكم قسمت اخير این بند، 

هاي دولتي در آنها را كه مجموع سهام دولت و زیرمجموعه مندر  در جدول زیر يها به شركت

كل كشور،  1399 سال ه بودجهالیح (3شماره )در پيوست را  است (50%) درصد كمتر از پنجاه

 ننموده است.در  

 نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف
 شركت عمران سعادت آباد 5 شركت تامين توسعه زیرساخت هاي زمرد پروده طب  1
 توگه –شركت اقتصادي مختلط بوكسيت دابوال  6 شركت صنایع معدني اروم آروین كاني آذربایجان 2
 مهندسي فوالد پایاشركت فني  7 رسشركت توسعه صنایع آهكي پا 3
 (MMTE) فن آور معادن و فلءات يشركت مهندسشركت  8 شركت فوالد كاوه جنوب كيش 4

 

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جز  است. موارد مندر  در جدول فوم،

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران طي نامه مورخ شایان ذكر است، 

سزازمان برنامزه و   را بزه   آبزاد شركت عمران سزعادت در فهرست اعالمي خود نام  ،25/4/1398



 

 قسمت دوم( -46) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

كزل   1399نموده كه سازمان مذكور در پيوسزت الیحزه بودجزه سزال     اعالم كل كشور بودجه 

توسط سزازمان   الذكرهاي مندر  در جدول فومكشور در  ننموده است، اطالعات سایر شركت

به سازمان برنامه و بودجه كل كشور اعالم نشده  رانیا ينمعد عیمعادن و صنا يتوسعه و نوساز

 است.



 

 قسمت دوم( -47) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (9جزء )

قززانون مززدیریت خززدمات كشززوري ( 71عضززویت همءمززان مقامززات موضززوع مززاده )

قززانون ( 5هززاي اجرایززي موضززوع مززاده ) و معاونززان و مززدیران دسززتگاه 8/7/1386مصززوب 

همچنززين  قززانون محاسززبات عمززومي كشززور و  ( 5مززدیریت خززدمات كشززوري و مززاده )  

هززاي مززدیریتي و كارشناسززي در مززدیریت عززاملي و سززایر  كاركنززان شززاغل در كليززه پسززت

هزاي دولتزي و نهادهزاي عمزومي     هزاي اجرایزي و عضزویت هيزأت مزدیره شزركت      مسئوليت

هزا ممنزوع   ها، اعزم از زیزر مجموعزه خزود و زیرمجموعزه سزایر دسزتگاه       غيردولتي و سازمان

رسززي كززل كشززور مسززئوليت بررسززي و نظززارت بززر  اسززت. دیززوان محاسززبات و سززازمان باز

 هاي قانوني مربوطه را دارند. اجراي این حكم و پيگيري

 (9تفریغ جزء )

هززاي اجرایززي منززدر  در جززدول زیززر، ممنوعيززت  هززا، دسززتگاهبررسززي درمحززدوده

قززانون مزدیریت خززدمات كشززوري و   (71زمززان مقامزات موضززوع مزاده )  عزدم عضززویت هزم  

قززانون مززدیریت خززدمات   (5هززاي اجرایززي موضززوع مززاده )  گاهمعاونززان و مززدیران دسززت 

قزانون محاسزبات عمزومي كشزور و همچنزين كاركنزان شزاغل در كليزه         ( 5كشوري و ماده )

هززاي اجرایززي و هززاي مززدیریتي و كارشناسززي در مززدیریت عززاملي و سززایر مسززئوليت پسززت

هززا، نهززاي دولتززي و نهادهززاي عمززومي غيردولتززي و سززازماعضززویت هيززأت مززدیره شززركت

 اند:.ها در استان را رعایت ننمودهاعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

 ز ـ  شركت ورزشي فرهنگي پيروزي )پرسپولي ( 295390 رئي  اداره حفاظت اسناد و مدارک وزارت ورزش وامورجوانان 128500  1
2 

 
 ز - رسپولي (شركت ورزشي فرهنگي پيروزي )پ 295390 ايریءي ورزش حرفهمدیركل دفتر برنامه وزارت ورزش وامورجوانان 128500

3 
 

 ز - شركت سهامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 291260 معاون توسعه منابع و پشتيباني وزارت ورزش وامورجوانان 128500
4 

 
 ز - رشركت سهامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشو 291260 مشاور وزیر و مسئول هماهنگي حوزه وزارت وزارت ورزش وامورجوانان 128500

5 
 

- - وزارت ورزش و امور جوانان 128500 عضو هيأت مدیره شركت سهامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 291260

6 
 

- - وزارت ورزش و امور جوانان 128500 عضو هيأت مدیره شركت سهامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 291260

7 
 

- - شركت سهامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور 291260 عضو هيأت مدیره هداري اماكن ورزشي كشورشركت سهامي توسعه و نگ 291260

8 
هاي اجرایي  دستگاه

 مستقر در مركء

- - وزارت ورزش وامورجوانان 128500 عضو هيأت مدیره شركت ورزشي فرهنگي پيروزي )پرسپولي ( 295390

 ز - شركت سهامي صنایع قطعات الكترونيک 254100 رئي  پژوهشكده ترونيک ایرانشركت سهامي صنایع الك 254000 9
 ز - شركت سهامي صنایع قطعات الكترونيک 254100 معاون دانشگاه دانشگاه صنعتي مالک اشتر 111112 10
 ز - ت الكترونيک ایرانشركت صنایع قطعا 254100 معاون آماد نهاجا ستاد مشترک ارتش جمهوري اسالمي ایران 111200 11
12 

 
 ز - شركت سهامي صنایع مخابرات صاایران 294400 مشاور عالي شركت سهامي صنایع الكترونيک ایران 254000

13 
 

 ز - شركت سهامي صنایع مخابرات صاایران 294400 معاون فاوا ستادمشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمي 111300
14 

 
 ز - شركت سهامي صنایع مخابرات صاایران 294400 معاون فاوا مي جمهوري اسالمي ایراننيروي انتظا 106000

15 
 

 ز - شركت سهامي صنایع مخابرات صاایران 294400 معاون طرح و برنامه ستادمشترک ارتش جمهوري اسالمي ایران 111200
16 

 
 ز - شركت سهامي ایءایران 270000 مدیریت فاوا شركت سهامي صنایع الكترونيک ایران 254000

17 
 

 ز - شركت سهامي ایءایران 270000 جانشين معاونت فاوا ستادمشترک ارتش جمهوري اسالمي ایران 111200
18 

 
 ز - شركت سهامي ایءایران 270000 رئي  مركء فاوا ودجا وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح 111100

 ز - شركت سهامي ایءایران 270000 اوامعاون ف سازمان بسيج  111313  19
20 

 
 ز - شركت سهامي انيسيتو ایءایران 295090 معاون منابع انساني شركت سهامي صنایع الكترونيک ایران 254000



 

 قسمت دوم( -48) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

 ز - شركت سهامي انيسيتو ایءایران 295090 معاون آموزش صا ایران شركت سهامي صنایع الكترونيک ایران 254000  21
 ز - شركت سهامي انيسيتو ایءایران 295090 رئي  اداره خدمات و حكمت ستادفرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران 111400  22
 ز - شركت سهامي انيسيتو ایءایران 295090 مدیر آموزش مجازي ستادفرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران 111400  23
24 

 
 ز - شركت سهامي صنایع الكترونيک ایران 254000 مسئول اداري آماد دفاعي ستادمشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمي 111300

25 
 

 ز - شركت سهامي صنایع الكترونيک ایران 254000 مدیر عامل سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران 273700
 ز - شركت سهامي صنایع الكترونيک ایران 254000 مشاور نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایرانستادفرماندهي كل  111400  26
 ز - سازمان صنایع هوایي نيروهاي مسلح 295310 آماد هوافضا سپاه ستادمشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمي 111300  27
28 

 
 ز - سازمان صنایع هوایي نيروهاي مسلح 295310 آماد آجا ستادمشترک ارتش جمهوري اسالمي ایران 111200

29 
 

 ز - سازمان صنایع هوایي نيروهاي مسلح 295310 رئي  هيات مدیره صها -شركت سهامي صنایع هواپيمایي ایران  254500
 ز - صها -واپيمایي ایران شركت سهامي صنایع ه 254500 معاون پشتيباني و پدافند غير عامل سازمان صنایع هوایي نيروهاي مسلح 295310  30
 ز - صها -شركت سهامي صنایع هواپيمایي ایران  254500 معاون آماد و پشتيباني سازمان صنایع هوایي نيروهاي مسلح 295310  31
 ز - صها -ان شركت سهامي صنایع هواپيمایي ایر 254500 معاون صادرات و امور بين الملل سازمان صنایع هوایي نيروهاي مسلح 295310  32
33 

 
 ز - سازمان صنایع هوایي نيروهاي مسلح 295310 رئي  هيات مدیره شركت سهامي پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ایران  255000

34 
 

 ز - پنها -ن شركت سهامي پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ایرا 255000 فرمانده هوانيروز آجا ستادمشترک ارتش جمهوري اسالمي ایران 111200
 ز - پنها -شركت سهامي پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ایران  255000 معاون تجارت سازمان صنایع هوایي نيروهاي مسلح 295310  35
 ز - شركت طراحي و ساخت موتورهاي هوایي  295770 ریاست پژوهشكده هوایي سازمان صنایع هوایي نيروهاي مسلح 295310  36
37 

 
 ز - شركت طراحي و ساخت موتورهاي هوایي  295770 معاون صنعت ابابيل هسا-شركت سهامي صنایع هواپيماسازي ایران  255100

38 
 

 ز - شركت طراحي و ساخت موتورهاي هوایي  295770 مدیر توليد شركت صنایع هوایي قدس 295360
39 

 هاي اجرایيدستگاه
 مستقر در مركء 

 ز - شركت صنایع هوایي قدس 295360 مدیر ساخت داخل وزارت صمت معدن وتجارت وزارت صنعت 155000
 ز - شركت صنایع هوایي قدس 295360 جانشين صنعت سمت صها -شركت سهامي صنایع هواپيمایي ایران  254500 40
 ز - ایي قدسشركت صنایع هو 295360 معاون طرح و برنامه سازمان صنایع هوایي نيروهاي مسلح 295310 41
 ز - سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران 273700 جانشين مدیر عامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 111120 42
 ز - ي اسالمي ایرانسازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهور 273700 ریي  بيمارستان چمران وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 111100 43
 ز - شركت طراحي و ساخت موتورهاي هوایي 295770 مدیركل در معاونت امور صنعتي و تحقيقاتي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 111100 44
 ز - شركت سهامي انتشارات سروش 293880 مشاور سازمان تبليغات اسالمي 114300 45
46 

 
 ز - شركت سهامي انتشارات سروش 293880 رئي  مركء رشد و فناوري دانشگاه 1امام حسين )ع( دانشگاه جامع  111305

47 
 

 ز - شركت سهامي انتشارات سروش  * 293880 رئي  مركء بسيج سازمان صداوسيما سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران 283500
 ز - شركت سهامي مركء تحقيق و توليد وسایل الكترونيک  * 283600 معاون توسعه و فناوري سازمان صداوسيما انسازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایر 283500  48
 ز - شركت سهامي ساختماني وتأسيساتي ساراتل ایران  * 283700 مشاور معاون توسعه و فناوري سازمان صداوسيما سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران 283500  49
 ز - شركت سهامي ساختماني وتأسيساتي ساراتل ایران  * 283700 مدیركل ساختمان و تأسيسات سازمان صداوسيما سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران 283500  50
51 

 
 ز - سيما چوب  * -ع چوب و فلء و پالستيک شركت سهامي صنای 283800 مدیركل امور كاال سازمان صداوسيما سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران 283500

52 
 

 ز - شركت بافت آزادي - ریءي(ریءي اقتصادي و اجتماعي)با حفظ سمت معاون اقتصادي و برنامهمدیر كل دفتر برنامه سازمان تامين اجتماعي 132500
 ز - وانشركت پاالیشگاه نفت ال - مدیر كل امور مالي سازمان تامين اجتماعي 132500  53
 ز - شركت عالم آرا - معاون امور سرمایه گذاري سازمان تامين اجتماعي 132500  54
55 

 
 ز - شركت توسعه صنعتي صادرات - ریي  گروه نظارت  و تفریغ بودجه شركت ها سازمان تامين اجتماعي 132500

56 
 

 ز - شركت فرهنگي ورزشي غرب نگين - رانمشاور مدیر عامل در حوزه ایثارگ سازمان تامين اجتماعي 132500
 ز - هاي شهري كشوراتحادیه تاكسيراني - ریي  مركء مطالعات برنامه ریءي شهري و روستایي هاي كشورها و دهياريسازمان امورشهرداري 105600  57
 ز - اتحادیه آرامستانهاي كشور - یریت توسعه روستایيمدیركل دفتر برنامه ریءي و مد هاي كشورها و دهياريسازمان امورشهرداري 105600  58
 ز - هاي قطار شهري كشور/ اتحادیه قطار شهري شهر كرمانشاهاتحادیه شركت - هامعاون امور شهرداري هاي كشورها و دهياريسازمان امورشهرداري 105600  59

 - دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيک شهري مدیركل هاي كشورها و دهياريسازمان امورشهرداري 105600  60
 هزاي شزهري كشزور / اتحادیزه    هزاي شزهري كشزور / اتحادیزه تاكسزيراني     اتحادیه اتوبوسراني

 ز - هاي حمل و نقل همگاني كشورهاي مسافربري / اتحادیه سازمانهاي پایانهسازمان 

61 
 

 ز - هاي شهري كشوراتحادیه اتوبوسراني - تر حمل و نقل عمومي و ترافيک شهريمعاون دف هاي كشورها و دهياريسازمان امورشهرداري 105600
 ز - هاي كشورهاي مسافربري شهرداريهاي پایانهاتحادیه سازمان - ریي  گروه مهندسي ترافيک دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيک شهري هاي كشورها و دهياريسازمان امورشهرداري 105600  62
 ز - هاي حمل و نقل همگاني كشوراتحادیه سازمان - مدیركل دفتر برنامه ریءي و مدیریت توسعه شهري هاي كشورها و دهياريسازمان امورشهرداري 105600  63
64 

 
 ز - هاي قطار شهري كشوراتحادیه شركت - ي و حومهریي  گروه برنامه ریءي و استانداردسازي دفتر حمل و نقل ریلي درون شهر هاي كشورها و دهياريسازمان امورشهرداري 105600

65 
 

 ز - اتحادیه آرامستانهاي كشور - معاون مدیركل دفتر هماهنگي عمراني و خدمات شهري هاي كشورها و دهياريسازمان امورشهرداري 105600
 ز - هاي مسافربريهاي پایانههاي شهري كشور، اتحادیه سازماناتحادیه اتوبوسراني - بانيمعاون توسعه منابع و پشتي هاي كشورها و دهياريسازمان امورشهرداري 105600  66
 ـ - شركت مادرتخصصي توسعه و تجهيء مراكء بهداشتي و درماني و تجهيءات پءشكي كشور 264000 مدیر كل  دفتر توسعه منابع فيءیكي و امور عمراني وزارت بهداشت درمان وآموزش پءشكي 129000  67

68 
 

 ـ - موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پءشكي كشور -وزارت بهداشت درمان وآموزش پءشكي  129120 معاون اداره دفترداري وزارت بهداشت درمان وآموزش پءشكي 129000

69 
 

 - - متد شركت مركء تصویر نگاري درماني  - مدیر كل امور مجل  و لوایح بنياد شهيد و امور ایثارگران 131600



 

 قسمت دوم( -49) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

 ز ز شرقيآذربایجانشركت سهامي شهركهاي صنعتي استان  257040 معاون استاندار شرقيآذربایجاناستانداري  105054  70
 ز ز شركت سهامي مدیریت شبكه برم ایران 294680 معاون هماهنگي انتقال* شركت سهامي مدیریت شبكه برم ایران 294680  71
 ز ز شركت سهامي مدیریت شبكه برم ایران 294680 عضو هيأت علمي  صنعتي شریف دانشگاه 115700  72
73 

 
 ز  ز ز شركت سهامي مادرتخصصي مدیریت ساخت و تهيه كاالي آب و برم )ساتكاب( 227000 ریي  گروه برنامه ریءي حوزه ستادي وزات نيرو 14350001

 ز ز شركت سهامي مادرتخصصي مدیریت ساخت و تهيه كاالي آب و برم )ساتكاب( 227000 مشاور وزیر حوزه ستادي وزات نيرو 14350001  74
75 

 
 ز ز شركت سهامي مادرتخصصي مدیریت ساخت و تهيه كاالي آب و برم )ساتكاب( 227000 مشاور معاون وزیر حوزه ستادي وزات نيرو 14350001

76 
 

 ز ز شركت سهامي مادرتخصصي مدیریت ساخت و تهيه كاالي آب و برم )ساتكاب( 227000 عضو هيأت مدیره شركت فاضالب تهران )سهامي خاص( -
 ز ز شركت سهامي مادرتخصصي مدیریت ساخت و تهيه كاالي آب و برم )ساتكاب( 227000 معاون فني و مهندسي شركت آب و فاضالب تهران 216600  77
 ز ز شركت سهامي سازمان انرژیهاي نو ایران 293930 مدیر روابط عمومي وري انرژي برم )ساتبا( هاي تجدید پذیر و بهرهسازمان انرژي 14350097  78
79 

 
 ز ز شركت سهامي سازمان انرژیهاي نو ایران 293930 مدیر دفتر پژوهش هاي تجدید پذیر و بهره وري انرژي برم )ساتبا(سازمان انرژي 14350097

80 
 

 ز ز شركت سهامي سازمان انرژیهاي نو ایران 293930 مشاور رئي  سازمان تجدید پذیر و بهره وري انرژي برم )ساتبا(هاي سازمان انرژي 14350097
81 

 
 ز ز شركت سهامي سازمان انرژیهاي نو ایران 293930 مدیر كل توسعه منابع انساني هاي تجدید پذیر و بهره وري انرژي برم )ساتبا(سازمان انرژي 14350097

 ز ز شركت سهامي ملي مناطق نفت خيء جنوب 292390 رئي  حراست دانشگاه صنعت نفت 143100  82

 ز ز شركت سهامي ملي مناطق نفت خيء جنوب 292390 معاون پژوهش دانشكده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت 143100  83

84 
 

 ز ز شركت سهامي نفت فالت قاره 292410 برنامه ریءيكارشناس ارشد معاونت   مادر تخصصي -شركت ملي نفت ایران  220000
85 

 
 ز ز شركت سهامي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 293960 مشاور عمراني وزیر نفت مادر تخصصي -شركت ملي نفت ایران  220000

 ز ز شركت سهامي نفت خءر 292420 مشاور مدیر عامل شركت ملي نفت ایران مادر تخصصي -شركت ملي نفت ایران  220000  86
87 

هاي اجرایي  دستگاه
 مستقر در مركء

 ز ز شركت سهامي نفت خءر 292420 مشاور در مدیریت برنامه ریءي تلفيقي مادر تخصصي -شركت ملي نفت ایران  220000
 ز ز شركت سهامي نفت خءر 292420 يمسئول ارزشيابي ونظارت برعملكردطرحهاي توسعه ا مادر تخصصي -شركت ملي نفت ایران  220000 88
 ز ز شركت مهندسي وتوسعه نفت 220780 معاون مدیرعامل درتوسعه ومهندسي مادر تخصصي -شركت ملي نفت ایران  220000 89
 ز ز شركت سهامي پترو ایران 294780 يمشاور وزیر و نماینده وزارت نفت در سازمان طرحهاي بيع متقابل گازرسان مادر تخصصي -شركت ملي نفت ایران  2200000 90
 ز ز صندوقهاي بازنشستگي كشوري 15400002 مدیر كل منابع انساني ستاد وزارت نفت 143000 91
 ز ز شركت بهينه سازي مصر  سوخت 293970 مدیر كل نظام فني و اجرایي و ارزشيابي طرح ها وزارت نفت 143000 92
   ز ز شركت پاالیش نفت خوزستان - ناس حراست وزارت نفت كارش وزارت نفت 143000 93
  ز ز شركت توسعه پترو ایران كيش - هاي گاز رساني بيع متقابلرئي  برنامه ریءي سازمان طرح وزارت نفت 143000 94
  ز  ز ارتوزارت صنعت، معدن و تج 155000 مشاور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني وزارت نفت 143000 95
96 

 
 ز ز شركت پاالیش نفت خوزستان - شركت ملي پخش  HSEسرپرست   هاي نفتي ایرانشركت سهامي پخش فرآورده 220350

97 
 

 ز ز هاي نفتي ایرانشركت سهامي پخش فرآورده 220350 مدیربازرگاني شركت ملي پاالیش و پخش هاي نفتي ایرانشركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 220360
 ز ز هاي نفتي ایرانشركت سهامي پخش فرآورده 220350 مدیر پژوهش و فناوري شركت ملي پاالیش و پخش هاي نفتي ایرانشركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 220360  98
 ز ز شركت توسعه صنایع پاالیش نفت 293460 ملي پاالیش و پخش رئي  تدوین روشها و هماهنگي مقررات مالي شركت هاي نفتي ایرانشركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 220360  99
100 

 
 ز   شركت توسعه صنایع پاالیش نفت 293460 كارشناس قراردادها امور حقوقي شركت ملي پاالیش و پخش هاي نفتي ایرانشركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 220360

101 
 

 ز ز شركت توسعه صنایع پاالیش نفت 293460 مشاور معاون وزیر و مدیرعامل شركت ملي پاالیش و پخش نفتي ایرانهاي شركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 220360
102 

 
 ز ز شركت پاالیش نفت خوزستان - رئي  ایمني و آتش نشاني شركت ملي پاالیش و پخش هاي نفتي ایرانشركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 220360

 ز ز شركت پاالیش نفت خوزستان - كارشناس بودجه تليفيقي شركت ملي پاالیش و پخش هاي نفتي ایرانلي پاالیش و پخش فرآوردهشركت م 220360  103
  ز ز شركت پاالیش نفت اراک 292440 مدیر هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي پاالیش و پخش هاي نفتي ایرانشركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 220360  104
105 

 
 ز ز شركت پاالیش نفت آبادان 292510 رئي  بازرسي فني شركت ملي پاالیش و پخش هاي نفتي ایرانشركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 220360

106 
 

 ز ز آبادانشركت پاالیش نفت  292510 مسئول دعاوي داخلي شركت ملي پاالیش و پخش هاي نفتي ایرانشركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 220360
 ز ز شرقيآذربایجانشركت گاز استان  292580 مسئول اندازه گيري گاز صنایع خانگي و تجاري/ مدیریت گازرساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500  107
 ز ز شركت گاز استان آذربایجان غربي 292590 غيرمتبرقبهمشاور معاون وزیر و مدیرعامل درامور مدیریت بحران و حوادث  مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500  108
109 

 
 ز ز شركت گاز استان اردبيل 292600 مشاور مدیر توسعه منابع انساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

110 
 

 ز ز شركت گاز استان ایالم 292790 مسئول بهسازي سيستم هاي گازرساني/ مدیریت گازرساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
111 

 
 ز ز شركت گاز استان ایالم 292790 مسئول بهسازي و استانداردسازي سيستم/ مدیریت برنامه ریءي مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

 ز ز شركت گاز استان البرز 295410 معاون برنامه ریءي و ارزشيابي مدیریت برنامه ریءي  مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500  112
 ز ز شركت گاز استان البرز 295410 كارشناس ارشد كاال / مدیریت گازرساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500  113
114 

 
 ز ز شركت گاز استان بوشهر 292780 مدیر فناوري اطالعات و ارتباطات مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

115 
 

 ز ز شركت گاز استان تهران 292770 ریي  امور مطالعات و بررسي هاي اقتصادي / مدیریت برنامه ریءي مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
 ز ز ختياريشركت گاز استان چهارمحال و ب 292710 معاون مهندسي ساختار حوزه الف / مدیریت مهندسي ساختار مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500  116
 ز ز شركت گاز استان خراسان 292820 مشاور مدیر برنامه ریءي مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500  117
118 

 
 ز   ز شركت گاز استان خراسان شمالي 220510 ها / مدیریت مهندسي ساختارها و روشریي  بررسي سازمان مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

 ز   ز جنوبيشركت گاز استان خراسان 220520 )ستاد(/ امور حسابرسي داخلي1معاون حسابرسي منطقه  مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500  119



 

 قسمت دوم( -50) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

120 
 

 ز ز شركت گاز استان خوزستان 292690 سرپرست مدیریت توسعه منابع انساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
121 

 
 ز ز شركت گاز استان زنجان 292630 ریي  امور برنامه ریءي و اندازه گيري/ مدیریت گازرساني مادرتخصصي-لي گازایران شركت م 220500

122 
 

 ز ز شركت گاز استان سمنان 292660 رئي  امور تدوین و مقررات سيستمها و روشهاي مالي/ مدیریت مالي مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
123 

 
 ز ز شركت گاز استان سيستان و بلوچستان 292830 ریي  امور مهندسي / مدیریت گازرساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

124 
 

 ز ز شركت گاز استان سيستان و بلوچستان 292830 كارشناس ارشد امور حقوقي و قراردادهاي بين المللي مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
125 

 
 ز ز شركت گاز استان قءوین 292640 ریي  تأمين نيروي انساني/ مدیریت توسعه منابع انساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

126 
 

 ز ز شركت گاز استان قم 292650 ریي  روابط عمومي شركت ملي نفت ایران مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
127 

 
 ز ز شركت گاز استان قم 292650 ریي  امور كاركنان/ مدیریت توسعه منابع انساني مادرتخصصي-ران شركت ملي گازای 220500

128 
 

 ز ز شركت گاز استان كردستان 292570 مشاور و سرپرست هماهنگي و پشتيباني/ مدیریت گازرساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
129 

 
 ز ز شركت گاز استان كرمان 292700 معاون امور حقوقي و قراردادهاي بين المللي تخصصيمادر-شركت ملي گازایران  220500

130 
 

 ز ز شركت گاز استان كهگيلویه و بویراحمد 292720 مشاور معاون وزیر و مدیرعامل در امور فرهنگي مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
131 

 
 ز ز شركت گاز استان كهگيلویه و بویراحمد 292720 ها / مدیریت ماليریي  بودجه و كنترل هءینه مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

132 
 

 ز ز شركت گاز استان گلستان 292620 معاون مطالعات مهندسي و اقتصادي طرحها/ مدیریت برنامه ریءي مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
133 

 
 ز ز شركت گاز استان گيالن 292680 ریي  كميسيون مناقصات مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

134 
 

 ز ز شركت گاز استان لرستان 292550 بالسمت مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
135 

 
 ز ز شركت گاز استان لرستان 292550 يریي  پژوهشهاي منابع انساني و تحول اداري/ مدیریت توسعه منابع انسان مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

136 
 

 ز ز شركت گاز استان مازندران 292610 مدیر مهندسي ساختار مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
137 

 
 ز ز شركت گاز استان مركءي 292530 معاون امور مهندسي و بهره برداري/ مدیریت برنامه ریءي مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

138 
 

 ز ز شركت گاز استان همدان 292540 معاون اداري و پشتيباني مدیریت توسعه منابع انساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
139 

 
 ز ز شركت گاز استان هرمءگان 292730 ریي  آموزش و تجهيء نيروي انساني/ مدیریت منابع انساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

140 

هاي اجرایي  دستگاه
 مستقر در مركء

 ز ز شركت گاز استان یءد 292670 ریي  طرح و برنامه ریءي نيروي انساني/ مدیریت منابع انساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
 ز ز شركت پاالیش گاز فجر 292880 نامه ریءيریي  امور بررسي منابع و مصار  گاز/ مدیریت بر مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 141
 ز ز شركت پاالیش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران 292870 مشاور معاون وزیرنفت و مدیرعامل  مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 142
 ز ز شركت پاالیش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران 292870 مدیریت برنامه ریءي رئي  امورتدوین وتلفيق برنامه هاي استراتژیک/ مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 143
 ز ز شركت پاالیش گاز بيدبلند 292860 ریي  امور مهندسي توليد/ مدیریت هماهنگي و نظارت بر توليد مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 144
145 

 
 ز ز شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900 ت امور ایمني، بهداشت و محيط زیستسرپرس مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

146 
 

 ز ز شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900 مدیر دیسپچينگ مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
147 

 
 ز ز شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900 الملليمسئول دعاوي داخلي/ امور حقوقي و قراردادهاي بين  مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

148 
 

 ز ز شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900 ریي  امور هماهنگي و كنترل توليد/ مدیریت هماهنگي و نظارت بر توليد مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
149 

 
 ز ز شركت پاالیش گاز سرخون و قشم 292890 اي جانشيني/ مدیریت توسعه منابع انسانيرئي  برنامه ریءي وطرحه مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

150 
 

 ز ز شركت پاالیش گاز ایالم 292800 سرپرست مدیریت هماهنگي و نظارت بر توليد مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
151 

 
 ز ز شركت پاالیش گاز ایالم 292800 مالي/ مدیریت ماليریي  امور حسابداري  مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

152 
 

 ز ز شركت پاالیش گاز ایالم 292800 مسئول گروه بازرسي فني/ مدیریت هماهنگي و نظارت بر توليد مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
153 

 
 ز ز شركت پاالیش گاز ایالم 292800 ر عامل شركت ملي گاز ایرانریي  دفترمعاون وزیر نفت و مدی مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

154 
 

 ز ز مهندسي و توسعه گاز ایران 295740 سرپرست مدیریت پژوهش و فناوري مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
155 

 
 ز ز مهندسي و توسعه گاز ایران 295740 برنامه ریءي ریي  امور مطالعات و بررسي هاي مهندسي/ مدیریت مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

156 
 

 ز ز بازرگاني گاز ایران 295750 حسابرسي داخلي  مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
157 

 
 ز ز شركت گاز استان قم 292650 ریي  بازرسي و پاسخگویي به شكایات  مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

158 
 

 ز ز شركت گاز استان خوزستان 292690 ریي  امور حقوقي و قراردادهاي بين المللي مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
159 

 
 ز ز بازرگاني گاز ایران 295750 ریي  بازرسي و پاسخگویي به شكایات  مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

160 
 

 ز ز مجتمع گاز پارس جنوبي 292900 ي  امور حسابداري مدیریت مدیریت ماليری شركت ملي گاز ایران كشور 220501
161 

 
 ز ز شركت گاز استان قءوین 292640 ریي  امور حسابرسي داخلي شركت ملي گاز ایران كشور 220501

162 
 

 ز ز نتقال گاز ایرانشركت ا 292910 سرپرست بررسي هاي مهندسي طرحهاي ایستگاهها شركت ملي گاز ایران كشور 220501
163 

 
 ز ز شركت انتقال گاز ایران 292910 معاون عمليات مدیریت دیسپچينگ شركت ملي گاز ایران كشور 220501

164 
 

 ز ز هاي نفتي ایرانشركت سهامي پایانه 293580 مدیر امور مالي شركت  مهندسي وتوسعه نفت 220780
165 

 
 ز ز شركت سهامي پژوهش و فن آوري پتروشيمي 295110 رئي  نظارت پيشرفت طرحها یع پتروشيميشركت مادرتخصصي ملي صنا 232000

166 
 

 ز ز شركت سهامي پژوهش و فن آوري پتروشيمي 295110 رئي  كل برنامه ریءي مالي و بودجه  شركت مادرتخصصي ملي صنایع پتروشيمي 232000
167 

 
 ز ز سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشيمي  294240 معاون مدیر كنترل توليد وشيميشركت مادرتخصصي ملي صنایع پتر 232000

168 
 

 ز ز سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشيمي  294240 رئي  كل خدمات اداري و اجتماعي  شركت مادرتخصصي ملي صنایع پتروشيمي 232000



 

 قسمت دوم( -51) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

 - - سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشيمي  294240 كل امور پشتيباني مهندسي طرحها رئي  شركت مادرتخصصي ملي صنایع پتروشيمي 232000  169
 - - شركت سهامي نفت مناطق مركءي ایران 292400 كارشناس شركت سهامي ملي مناطق نفت خيء جنوب 292390  170
 - - هاي نفتي ایراننهشركت سهامي پایا 293580 مشاور شركت سهامي ملي مناطق نفت خيء جنوب 292390  171
 - - شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 293690 هاي مهندسي بهره برداري مدیریت امور فنيرئي  برنامه ریءي و مطالعات پروژه شركت سهامي ملي مناطق نفت خيء جنوب 292390  172
 - - شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز مارون 293680 اداري و آموزش مدیریت تعميرات تجهيءات صنعتي و ماشين آالت فرایندي رئي  امور شركت سهامي ملي مناطق نفت خيء جنوب 292390  173
 - - شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز مارون 293680 رئي  سنجش و مدیریت  عملكرد  شركت سهامي ملي مناطق نفت خيء جنوب 292390  174
 - - شركت سهامي بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي 293660 مجري طرحهاي توسعه ميدان زاگرس جنوبي  شركت سهامي نفت مناطق مركءي ایران 292400  175
 - - شركت پاالیش نفت خوزستان - مشاور مدیرعامل شركت شركت پاالیش نفت آبادان 292510  176
 - - شركت سهامي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 293960 مورپيمانهارئي  ا شركت  نفت و گازپارس 292520  177
178 

هاي اجرایي دستگاه
 مستقر در مركء

 - - شركت پاالیش گاز سرخون و قشم 292890 مدیر عمليات/ پاالیش گاز پارسيان شركت پاالیش گاز پارسيان 292750
 - - مجتمع گاز پارس جنوبي 292900 ریي  پيمانها رانشركت پاالیش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگي 292870 179
 - - شركت پاالیش گاز فجر 292880 مدیر پاالیشگاه نهم/ مجتمع گاز پارس جنوبي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900 180
 - - گاز فجر شركت پاالیش 292880 ریي  تعميرات/ مجتمع گاز پارس جنوبي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900 181
 - - شركت پاالیش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران 292870 ریي  امور سفارشات/ مجتمع گاز پارس جنوبي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900  182
 - - سيانشركت پاالیش گاز پار 292750 ریي  امور بازرسي فني/ مجتمع گاز پارس جنوبي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900  183
 - - شركت پاالیش گاز پارسيان 292750 ریي  امور كاركنان/ مجتمع گاز پارس جنوبي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900  184
 - - شركت گاز استان اصفهان 292810 عمليات انتقال گاز ایران 2مدیر منطقه  شركت انتقال گاز ایران 292910  185
 - - شركت گاز استان خراسان 292820 عمليات انتقال گاز ایران 4مدیر منطقه  ال گاز ایرانشركت انتق 292910  186
 - - شركت گاز استان فارس 292740 بالسمت به علت انتقال شركت انتقال گاز ایران 292910  187
 - - ت گاز استان مازندرانشرك 292610 عمليات انتقال گاز ایران 9مدیر منطقه  شركت انتقال گاز ایران 292910  188
 - - شركت گاز استان همدان 292540 عمليات انتقال گاز ایران 7مدیر منطقه  شركت انتقال گاز ایران 292910  189
 - - شركت گاز استان هرمءگان 292730 عمليات انتقال گاز ایران 6مدیر منطقه  شركت انتقال گاز ایران 292910  190
 - - شركت پاالیش گاز بيدبلند 292860 عمليات انتقال گاز ایران 1مدیر منطقه  كت انتقال گاز ایرانشر 292910  191
 - - شركت سهامي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 293960 مدیر عمليات هاي نفتي ایرانشركت سهامي پایانه 293580  192
 - - شركت پاالیش گاز پارسيان 292750 تگاههاي تقویت فشار گاز/ مهندسي و توسعه گاز ایران  مجري طرح ایس مهندسي و توسعه گاز ایران 295740  193
 - - بازرگاني گاز ایران 295750 مشاور مدیر عامل مهندسي و توسعه گاز ایران 295740  194
195 

 مركءي
 -  - شركت پاالیش نفت اراک 292440 ت بر توليدمدیر هماهنگي و نظار هاي نفتي ایرانشركت ملي پاالیش و پخش فرآورده 220360

 -  - شركت گاز استان مركءي 292530 برداري مدیریت گازرسانيمعاون امور مهندسي و بهره مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 196
 -  - تان*هاي اسسازمان همياري شهرداري - معاون هماهنگي امور عمراني  استانداري مركءي  105051 197
198 

 گيالن

 - - اي گيالنشركت سهامي برم منطقه 226500 عضو هيأت علمي )معاون دانشجویي و فرهنگي( دانشگاه گيالن 117100
 اداره كل صنعت معدن و تجارت استان گيالن 155052 199

 شركت سهامي شهركهاي صنعتي استان گيالن  257020 رئي  سازمان
- - 

 - - ریءي استان گيالنزمان مدیریت و برنامهسا 102552 200
  - معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گيالن 152052 201

 هاي استان گيالنسازمان همياري شهرداري
- - 

 - -  - مدیر كل حوزه استاندار استانداري گيالن 152052 202
 - - سازمان سيما ، منظر و فضاي سبء شهري شهرداري رشت* - هريسرپرست معاونت خدمات ش شهرداري رشت 404530 203
 - - سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي  شهري شهرداري رشت* - و نقل و امور زیربنایيمعاون حمل شهرداري رشت 404530 204
 - - هاي كشاورزي رشت*سازمان مشاغل شهري و فراورده - سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري رشت 404530 205
 - سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري رشت 404530 206

 سازمان آتشنشاني و خدمات ایمني شهرداري رشت*
- - 

 - -  - كارشناس امور شهري و شوراهاي استانداري گيالن استانداري گيالن 105052 207
 - - هاي مردمي*سازمان سرمایه گذاري و مشاركت - صادي شهرداريسرپرست معاونت مالي و اقت شهرداري رشت 404530 208
 - - سازمان پسماند* - سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري رشت 404530 209
 - سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري رشت 404530 210

 سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت*
- - 

 - - - كارشناس سازمان نظام مهندسي گيالن رشتشهرداري  404530 211
 - معاون حمل و نقل و امور زیربنایي شهرداري رشت 404530 212

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري رشت*
- - 

 - - - كارشناس امور پسماند شهرداري رشت 404530 213
 - - هاي شهرداري رشت*سازمان آرامستان - ات شهريسرپرست معاونت خدم شهرداري رشت 404530 214
 -  - سازمان آتش نشاني شهرداري قائم شهر* - معاون خدمات شهري شهرداري قائمشهر 400853  215
216 

 مازندران
 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداري قائم شهر* - معاون خدمات شهري شهرداري قائمشهر 400853

 -  - آرامستان شهرداري قائم شهر* - معاون خدمات شهري شهرداري قائمشهر 400853 217
218 

 
 -  - مدیریت پسماند شهرداري قائم شهر* - معاون خدمات شهري شهرداري قائمشهر 400853
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219 
 

 -  - زي شهرداري قائم شهر*سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآوردهاي كشاور - معاون خدمات شهري شهرداري قائمشهر 400853
220 

 
 -  - سازمان سيما منظر و فضاي سبء شهري شهرداري قائم شهر* - معاون خدمات شهري شهرداري قائمشهر 400853

221 
 

 -  - سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري قائم شهر* - معاون خدمات شهري شهرداري قائمشهر 400853
222 

 
 -  - سازمان عمران و باز افریني فضاهاي شهري شهرداري قائم شهر* - معاون خدمات فني و عمراني ائمشهرشهرداري ق 400853

223 
 

 -  - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري بهشهر* - معاون خدمات شهري شهرداري بهشهر 400153
224 

 
 -  - بار و مسافرشهرداري بهشهر* سازمان مدیریت حمل و نقل - معاون فني شهرداري بهشهر 400153

225 
 

 -  - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري نكا* - معاون شهردار شهرداري نكا  400453
226 

 
 -  - مدیریت پسماندشهرداري ساري* - معاون خدمات شهري شهرداري ساري 400553

227 
 

 -  - ماندهي مشاغل شهري و فرآوردهاي كشاورزي شهرداري ساري*سازمان سا - معاون خدمات شهري شهرداري ساري 400553
228 

 
 - سرپرست معاون فني  شهرداري ساري 400553

 سازمان عمران و باز افریني فضاهاي شهري شهرداري ساري*
-  - 

229 
 

 -  - - مدیر كل امور شهري استانداري استانداري مازندران 105053
230 

 
 -  - سازمان سيما منظر و فضاي سبء شهري شهرداري ساري* - معاون خدمات شهري شهرداري ساري 400553

231 
 

 -  - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري ساري* - معاون خدمات شهري شهرداري ساري 400553
232 

 
 -  - سازمان فن آوري اطالعات و آمارشهرداري ساري* - معاون اداري مالي شهرداري ساري 400553

233 
 

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداري ساري* - معاون خدمات شهري شهرداري ساري 400553
234 

 
 -  - سازمان مدیریت و مهندسي شبكه حمل و نقل شهرداري ساري * - معاونت شهرسازي و امور مناطق شهرداري ساري 400553

235 
 

 -  - سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري ساري* - مات شهريمعاون خد شهرداري ساري 400553
236 

 
 -  - آرامستان شهرداري ساري* - معاون خدمات شهري شهرداري ساري 400553

 -  - هاي استان مازندران*سازمان همياري شهرداري - معاون  امورعمراني استانداري مازندران استانداري مازندران 105053 مازندران 237
238 

 
 -  - سازمان آتش نشاني شهرداري آمل* - معاون خدمات شهري شهرداري آمل 401053

239 
 

 -  - آرامستان شهرداري آمل* - معاون خدمات شهري شهرداري آمل 401053
240 

 
 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداري آمل* - معاون خدمات شهري شهرداري آمل 401053

241 
 

 -  - سازمان سيما منظر و فضاي سبء شهري شهرداري آمل* - معاون خدمات شهري شهرداري آمل 401053
242 

 
 -  - مدیریت پسماندشهرداري آمل* - معاون خدمات شهري شهرداري آمل 401053

243 
 

 -  - شاورزي شهرداري آمل*سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآوردهاي ك - معاون خدمات شهري شهرداري آمل 401053
244 

 
 -  - سازمان عمران و باز افریني فضاهاي شهري شهرداري آمل* - معاون خدمات فني و عمراني شهرداري آمل 401053

245 
 

   - سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري آمل* - معاونت اداري مالي شهرداري آمل 401053
246 

 
 -  - سازمان آتش نشاني شهرداري بابل* - عاون توسعه منابع و پشتيبانيم شهرداري بابل 401553

247 
 

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداري بابل* - معاون خدمات فني و عمراني شهرداري بابل 401553
248 

 
   - داري بابل*سازمان سيما منظر و فضاي سبء شهري شهر - معاون خدمات شهري شهرداري بابل 401553

249 
 

 -  - آرامستان شهرداري بابل* - معاون خدمات شهري شهرداري بابل 401553
250 

 
 - معاون عمراني شهرداري اميركال 401653

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداري اميركال*
-  - 

251 
 

 -  - - شهردار شهرداري اميركال 401653
252 

 
 -  - سازمان آتش نشاني شهرداري تنكابن* - معاون برنامه ریءي ري تنكابنشهردا 402953

253 
 

 - معاونت اداري مالي شهرداري تنكابن 402953
 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداري تنكابن*

-  - 
254 

 
 -  - - معاونت اداري مالي شهرداري رامسر  403553

255 
 

 كارشناس ارشد فني و مهندسي ل سنگ البرز مركءيشركت سهامي ذغا 230140

 شركت سهامي تهيه و توليد مواد معدني ایران 230170
  - 

256 
 

 -  - كارشناس ارشد فني و مهندسي شركت سهامي ذغال سنگ البرز مركءي 230140
257 

 
 -  - كارشناس اداري شركت سهامي ذغال سنگ البرز مركءي 230140

258 

 شرقيانآذربایج

 -  - شهرداري تبریء* 404490 معاون هماهنگي امور عمراني استاندار شرقيآذربایجاناستانداري  105054
 -  - شرقيآذربایجانشركت گاز استان  292580 رئي  امور بهره برداري  مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 259
  - - شركت سهامي عمران شهرجدیدسهند 285190 رئي  حراست شرقيذربایجانآاداره كل راه وشهرسازي استان  153054 260
261 

 شرقياي آذربایجانمنطقهشركت سهامي برم 223500
 مجري خطور انتقال 

 شركت توليد نيروي برم سهند 295490
-  - 

 -  - معاون طرح و توسعه  262
263 

  رارتيشركت مادرتخصصي توليد نيروي برم ح 229300
 -  - رئي  اداره محيط زیست ایمني و بهداشت

 -  - توليد نيروي برم آذربایجان 295540 مدیر روابط عمومي 264
265 

 غربيآذربایجان
 -  - غربيشركت گاز استان آذربایجان 292590 ریي  امور بهداشت شركت ملي گاز ایران مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

 -  - ز صنعتي ماكو*منطقه آزاد تجاري - معاونت توسعه و هماهنگي امور اقتصادي استانداري غربي استانداري آذربایجان 105055 266
 -  - هاي استان*هاز دهياريسازمان شهرداري - سرپرست معاونت عمراني استانداري غربي استانداري آذربایجان 105055 267
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268 
 كرمانشاه

 -  - شركت توليد نيروي برم بيستون 295500 كارمند كت مادرتخصصي توليد نيروي برم حرارتيشر 229300
 -  - شركت توليد نيروي برم بيستون 295500 كارمند شركت مادرتخصصي توليد نيروي برم حرارتي 229300 269
 -  - شركت توسعه گردشگري استان كرمانشاه 29526056 ركلمدی اداره كل ميراث فرهنگي صنایع دستي وگردشگري استان كرمانشاه 113756 270
 -  - سازمان منطقه آزاد تجاري و صنعتي اروند  - عضو هيأت مدیره شوراي عالي امنيت ملي 101004 خوزستان 271
272 

 فارس

 -  - هاي استان فارس*سازمان همياري شهرداري - معاون هماهنگي امور عمراني استانداري فارس 105058
  - - سازمان حمل و نقل )اتوبوسراني و تاكسيراني( شهرستان فسا - بخشدار مركءي فسا استانداري فارس 105058 273
  -  - شركت سهامي صنایع الكترونيک شيراز 294390 معاون طرح و برنامه نيروي پدافند ارتش جمهوري اسالمي ایران شركت سهامي صنایع الكترونيک ایران 254000 274
  - - شركت انتقال گاز ایران 292910 عضو هيأت مدیره شركت گاز استان فارس 292740 275
  - - مهندسي و توسعه گاز ایران  295740 رئي  هيأت مدیره شركت پاالیش گاز پارسيان شركت پاالیش گاز پارسيان 292750 276
  -  - شركت پاالیش گاز سرخون و قشم 292890 ت پاالیش گاز پارسيانمدیر عمليات شرك شركت پاالیش گاز پارسيان 292750 277
  - - شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900 البدل هيأت مدیره شركت پاالیش گاز پارسيانعضو علي شركت پاالیش گاز پارسيان 292750 278
  - - شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900 االیش گاز پارسيانالبدل هيأت مدیره شركت پعضو علي شركت پاالیش گاز پارسيان 292750 279
 رئي  اداره فناوري امنيت و اطالعات معاونت آماد و پشتيباني ستاد كل نيروهاي مسلح ستادفرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران 111400 280

 شركت سهامي صنایع الكترونيک شيراز  294390
-  - 

 -  - فرمانده فني نيروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران روي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایرانني *** 281
 -  - معاون طرح و برنامه نيروي پدافند ارتش جمهوري اسالمي ایران نيروي پدافند ارتش جمهوري اسالمي ایران *** 282
283 

 كرمان

 -  - سازمان فاواي شهرداري* - معاون برنامه ریءي شهرداري كرمان 400159
 -  - گذاري شهرداري*سازمان سرمایه - معاون مالي اقتصادي شهرداري كرمان 400159 284
 -  - نشاني، مشاغل و آرامستانها*سازمان مدیریت پسماند، آتش - معاون خدمات شهري شهرداري كرمان 400159 285
 -  - سازمان عمران و حمل و نقل* - و نقلمعاون حمل  شهرداري كرمان 400159 286
 سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري بم 400559 287

 سازمان سيما منظر و فضاي سبء شهري* -
-  - 

 -  - سرپرست معاونت عمراني شهرداري بم 400559 288
 -  - مسئول حراست شهرداري بم 400559 289
 ارشهرد شهرداري بم 400559 290

 سازمان مدیریت حمل و نقل* -
-  - 

 -  - مسئول تاسيسات شهرداري بم 400559 291
 سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري بم 400559 292

 سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني* -
-  - 

 -  - مسئول حراست شهرداري بم 400559 293
 معاون شهرداري شهرداري جيرفت 400659 294

 سازمان اتوبوسراني جيرفت* -

-  - 
 - -  كارمند شهرداري شهرداري جيرفت 400659 295
 -  - مسئول حراست شهرداري جيرفت 400659 296
 - - كارشناس حراست شهرداري جيرفت 400659 297
 - - پردیسان ت سهامي خاص هميار زیست گسترشرك - معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري استانداري خراسان رضوي 105060  298
 معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري* استانداري خراسان رضوي 105060  299

 رضويهاي استان خراسانسازمان همياري شهرداري -
- - 

 - - معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري استانداري خراسان رضوي 105060  300
 - - سازمان عمران شهرداري - معاون عمران حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد 405060  301
 - - سازمان حمل و نقل و ترافيک - معاون عمران حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد 405060  302
 - - ي*هاي مسافربرسازمان پایانه - معاون عمران حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد 405060  303
 - - سازمان اتوبوسراني* - معاون عمران حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد 405060  304
 - - سازمان حمل ونقل بار درون شهري و حومه* - معاون عمران حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد 405060  305
 - - ازمان مدیریت و نظارت بر تاكسيراني*س - معاون عمران حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد 405060  306
 - - شركت قطارشهري مشهد 1/404460 معاون عمران حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد 405060  307

 معاون مالي و پشتيباني شهرداري مشهد 405060 رضويخراسان 308
 سازمان زمين و مسكن* -

- - 
 - - گذاري و مشاركتها مدیر سرمایه شهرداري مشهد 405060  309
 - - معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد 405060  310
 - - سازمان عمران شهرداري - عملكردوارزیابيمدیركل دفتر برنامه و بودجه شهرداري مشهد 405060  311
 - - سازمان مدیریت پسماند* - معاون خدمات شهري شهرداري مشهد 405060  312
 - - سازمان فردوسها* - معاون خدمات شهري شهرداري مشهد 405060  313
 - - سازمان پاركها و فضاي سبء* - معاون خدمات شهري شهرداري مشهد 405060  314
 معاون خدمات شهري* شهرداري مشهد 405060  315

 سازمان اتش نشاني و خدمات ایمني -
- - 

 - - ارتفاعات جنوبمدیر  شهرداري مشهد 405060  316
 معاون خدمات شهري* شهرداري مشهد 405060  317

 هاي كشاورزيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فراورده -
- - 

 -  - ریءي و توسعه سرمایه انسانيمعاون برنامه شهرداري مشهد 405060  318
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 ترافيک قائم مقام معاون عمران و حمل نقل و شهرداري مشهد 405060  319
 شركت قطارشهري مشهد 404460/1

-  - 

 -  - مدیر كل پشتيباني شهرداري مشهد 405060  320

 -  - مدیر كل حوزه شهردار شهرداري مشهد 405060  321

322 
 

 مدیركل دفترنوسازي و تحول سازماني شهرداري مشهد 405060
 شركت ترافيک هوشمند اليت -

-  - 

323 
 

 -  - مدیر كل امور مالي ري مشهدشهردا 405060

 -  - مدیر عامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري مشهد 405060  324

 معاون شهر سازي و معماري شهرداري مشهد 405060  325
 شركت گردشگري و توسعه و عمران هفت حوض -

-  - 

326 
 

 -  - زمان اجتماعي و فرهنگيمعاون گردشگري و زیارت سا شهرداري مشهد 405060

327 
 

 معاون مالي و پشتيباني شهرداري مشهد 405060
 شركت نمایشگاههاي بين المللي -

-  - 

 -  - مدیر برنامه ریءي و مطالعات معاونت اقتصادي شهرداري مشهد 405060  328

 -  - شركت آب و فاضالب مشهد 216200 شهردار شهرداري مشهد 405060  329

 -  - شركت عمران سپهر وكيل آباد - مدیر عامل سازمان تاكسيراني شهرداري مشهد 405060  330

331 
 

 -  - عمران و مسكن سازان ثامن - معاون برنامه ریءي و توسعه سرمایه انساني شهرداري مشهد 405060

332 
 

 -  - مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 استراتژیک هايرئي  امور تدوین و تلفيق برنامه شركت گاز استان خراسان 292820

 -  - شركت انتقال گاز ایران 292910 انتقال گاز ایران 4مدیر منطقه  شركت گاز استان خراسان 292820  333

 -  - وزارت نفت 143000 مشاور معاون وزیر نفت شركت پاالیش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران 292870  334

335 

 رضويخراسان

 -  - مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 هاي استراتژیکریي  امور تدوین و تلفيق برنامه شركت پاالیش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران 292870

 -  - مجتمع گاز پارس جنوبي شركت 292900 سرپرست مدیریت بازرگاني مجتمع گاز پارس جنوبي شركت پاالیش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران 292870 336

 -  - سازمان مدیریت و مهندسي شبكه حمل و نقل شهرداري سبءوار - معاون فني و عمراني شهرداري سبءوار 402660 337

 -  - و نقل شهرداري سبءوارسازمان مدیریت و مهندسي شبكه حمل  - رئي  سازمان مدیریت و مهندسي شبكه حمل و نقل شهرداري سبءوار شهرداري سبءوار 402660 338

 -  - هاي كشاورزيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده - معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداري سبءوار 402660 339

 -  - هاي كشاورزيوردهسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآ - هاي كشاورزيرئي  سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده شهرداري سبءوار 402660 340

 -  - هاي كشاورزيسازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده - مدیر سرمایه انساني شهرداري سبءوار 402660 341

 -  - سازمان مدیریت حمل و نفل بار و مسافر شهرداري سبءوار - معاون معماري و شهرسازي شهرداري سبءوار 402660 342

 -  - سازمان مدیریت حمل و نفل بار و مسافر شهرداري سبءوار - رئي  سازمان مدیریت حمل و نفل بار و مسافر شهرداري سبءوار ي سبءوارشهردار 402660 343

 -  - سازمان مدیریت حمل و نفل بار و مسافر شهرداري سبءوار - رئي  حوزه شهردار شهرداري سبءوار 402660 344

 -  - پسماند شهرداري سبءوارسازمان مدیریت - معاون خدمات شهري شهرداري سبءوار 402660 345

 -  - پسماند شهرداري سبءوارسازمان مدیریت - رئي  سازمان مدیریت پسماند شهرداري سبءوار شهرداري سبءوار 402660 346

 -  - پسماند شهرداري سبءوارسازمان مدیریت - مدیر منطقه یک شهرداري سبءوار 402660  347

 -  - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري سبءوار - معاون خدمات شهري شهرداري سبءوار 402660  348

349 
 

 -  - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري سبءوار - رئي  سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري سبءوار شهرداري سبءوار 402660

350 
 

 -  - نشاني و خدمات ایمني شهرداري سبءوارسازمان آتش - مدیر حقوقي سبءوار شهرداري 402660

 -  - سازمان عمران و باز آفریني فضاهاي شهري شهرداري سبءوار - معاون فني و عمراني شهرداري سبءوار 402660  351

 -  - سازمان عمران و باز آفریني فضاهاي شهري شهرداري سبءوار - اري سبءواررئي  سازمان عمران و باز آفریني فضاهاي شهري شهرد شهرداري سبءوار 402660  352

353 
 

 -  - سازمان عمران و باز آفریني فضاهاي شهري شهرداري سبءوار - معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداري سبءوار 402660

354 
 

 -  - ن شهرداري سبءوارسازمان مدیریت آرامستا - معاون خدمات شهري شهرداري سبءوار 402660

 -  - رئي  سازمان مدیریت آرامستانها شهرداري سبءوار - رئي  سازمان مدیریت آرامستانها شهرداري سبءوار شهرداري سبءوار 402660  355

 -  - رئي  سازمان مدیریت آرامستانها شهرداري سبءوار - مدیر درآمد شهرداري سبءوار 402660  356

 -  - رئي  سازمان مدیریت آرامستانها شهرداري سبءوار - معاون توسعه مدیریت و منابع رداري سبءوارشه 402660  357

358 
 

 -  - سازمان سيما، منظر و فضاي سبء شهري شهرداري سبءوار - رئي  سازمان سيما، منظر و فضاي سبء شهري شهرداري سبءوار شهرداري سبءوار 402660

359 
 

 -  - سازمان سيما، منظر و فضاي سبء شهري شهرداري سبءوار - رئي  اداره زیبا سازي و تبليغات محيطي وارشهرداري سبء 402660

 -  - سازمان مدیریت و مهندسي شبكه حمل و نقل - شهردار شهرداري تربت جام 401260  360

 -  - ل و نقلسازمان مدیریت و مهندسي شبكه حم - معاون شهردار شهرداري تربت جام 401260  361

362 
 

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل - كارشناس شهرداري تربت جام 401260

363 
 

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل - معاون عمران و شهرسازي شهرداري كاشمر 404360

 -  - سازمان آتش نشاني - معاون شهردار شهرداري قوچان 404060  364

 -  - سازمان آتش نشاني - مدیر عامل آتشنشاني شهرداري قوچان 404060  365

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل - معاون شهردار شهرداري قوچان 404060  366

367 
 

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل - مدیر عامل حمل و نقل شهرداري قوچان 404060
368 

 
 -  - اي سبء شهري شهرداري نيشابورسازمان سيما، منظر و فض - شهردار شهرداري نيشابور 405660
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 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 
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 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

 - - سازمان عمران و باز آفریني شهري - شهردار شهرداري نيشابور 405660  369
 - - سازمان فرهنگي ورزشي - شهردار شهرداري نيشابور 405660  370

 - - سازمان مدیریت آرامستانها - شهردار شهرداري نيشابور 405660  371

 - - سازمان مدیریت پسماند - شهردار هرداري نيشابورش 405660  372

 - - سازمان مدیریت حمل و نقل بار - شهردار شهرداري نيشابور 405660  373

 - - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني - شهردار شهرداري نيشابور 405660  374

 - - سيما، منظر و فضاي سبء شهري شهرداري نيشابور سازمان - معاونت خدمات شهرداري شهرداري نيشابور 405660  375
 - - سازمان مدیریت آرامستانها - معاونت خدمات شهرداري شهرداري نيشابور 405660 رضويخراسان 376
 - - سازمان مدیریت پسماند - معاونت خدمات شهرداري شهرداري نيشابور 405660  377
 - - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني - نت خدمات شهرداريمعاو شهرداري نيشابور 405660  378
 - - سازمان عمران و باز آفریني شهري - معاونت فني و عمراني شهرداري نيشابور 405660  379
 - - سازمان مدیریت حمل و نقل بار - معاونت فني و عمراني شهرداري نيشابور 405660  380
 - - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني - معاون خدمات شهري يدریهشهرداري تربت ح 401460  381
 - - حيدریهسازمان آتش نشاني و خدمات ایمني تربت - كارشناس آتش نشاني مشهد شهرداري مشهد 405060  382
 - - دریهحيسازمان مدیریت آرامستانها تربت - رئي  اداره محيط زیست شهرداري مشهد شهرداري مشهد 405060  383
 - - سازمان مدیریت آرامستانها   معاون خدمات شهري شهرداري تربت حيدریه 401460  384
 - - سازمان مدیریت حمل و نقل بار   معاون خدمات شهري شهرداري تربت حيدریه 401460  385
 - - حيدریهو نقل بار تربت سازمان مدیریت حمل   كارشناس سازمان اتوبوسراني مشهد شهرداري مشهد 405060  386
387 

 اصفهان
  - - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پءشكي* 129000 عضو هيت علمي و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ریي  گروه  دانشگاه علوم پءشكي وخدمات بهداشتي درماني استان اصفهان بهداشت و درمان 124400

 -  - هاي استان اصفهانسازمان همياري شهرداري - معاون هماهنگي امور عمراني  استانداري اصفهان  105061 388
 -  - (*10شركت غله و بازرگاني منطقه ) 288290 مدیر كل اداره كل جهاد كشاورزي استان اصفهان 151061 389
390 

 هرمءگان

 -  - صندوم حمایت از توسعه سرمایه گذاري بخش كشاورزي استان هرمءگان - بع انسانيمعاون توسعه مدیریت و منا اداره كل جهاد كشاورزي استان هرمءگان 151062
 -  - اتام بازرگاني بندرعباس - عضو غير موظف بعنوان نماینده سهام شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان شركت سهامي شهركهاي صنعتي استان هرمءگان 257130 391
 - مدیرعامل كشتي سازي و صنایع فراساحل ایرانشركت سهامي مجتمع  291350 392

 شركت بحر گسترش هرمء
 - - 

 -  - - عضو هيأت مدیره شركت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنایع فراساحل ایران 291350 393
 -  - - عضو هيأت مدیره شركت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنایع فراساحل ایران 291350 394
 - -  شركت شفق هرمء مهر - مدیرعامل كت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنایع فراساحل ایرانشر 291350 395
 -  - - عضو هيأت مدیره شركت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنایع فراساحل ایران 291350 396
 - مدیرعامل شركت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنایع فراساحل ایران 291350 397

 هرمء شركت عظيم گسترش
 - - 

 -  - - معاون طرح و برنامه شركت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنایع فراساحل ایران 291350 398
 -  - - مدیر امور مالي شركت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنایع فراساحل ایران 291350 399
 - ملمدیرعا شركت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنایع فراساحل ایران 291350 400

 شركت مبين سازه گستر خليج فارس
 - - 

 -  - - معاون مالي شركت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنایع فراساحل ایران 291350 401
 -  - - عضو هيأت مدیره شركت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنایع فراساحل ایران 291350 402
 - -  شركت ندیم گسترش هرمء - مدیرعامل فراساحل ایران شركت سهامي مجتمع كشتي سازي و صنایع 291350 403
404 

سيسزززززززتان و 
 بلوچستان

 - - هاي استان*سازمان هميار ي شهرداري - معاون هماهنگي امور عمراني استاندار استانداري سيستان و بلوچستان 105063
 - - شركت توليد نيروي برم زاهدان 295590 منابع انساني و آموزش صنعت مدیركل دفتر توسعه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برم حرارتي 229300 405
 - - شركت گاز استان سيستان و بلوچستان 292830 مدیر مهندسي و فناوري گازرساني مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 406
 - - كت گاز استان سيستان و بلوچستانشر 292830 كارشناس امور حقوقي مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 407
 - - سازمان منطقه آزاد تجاري و صنعتي چابهار 294610 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 154000 408
409 

 كردستان
105064 

 - استاندار 

 هاي استان كردستان*سازمان همياري و شهرداري

- -  
 - - - معاون عمراني استانداري ري كردستان استاندا 410
 - - - مدیر كل دفتر فني امور عمراني، حمل و نقل و ترافيک   411
 - - - شهردار سنند   شهرداري سنند  400164 412
 - - و فاضالب كردستان* شركت آب 218300 مدیر كل دفتر فني امور عمراني، حمل و نقل و ترافيک استانداري كردستان  105064 413
414 

 همدان

400165 
 

 شهردارهمدان
 - - شركت اتوبوسراني شهر همدان -

 - - هاي بين المللي همدان*شركت نمایشگاه - شهرداري همدان 415
 - - شركت سياحتي عليصدر -   416
 - - شركت آب و فاضالب همدان 218800 مدیر كل دفتر فني استانداري همدان استانداري همدان 105065 417
 - - شركت گاز استان همدان 292540 مدیر كل شركت انتقال گاز ایران 292910 418
 - - مدیر مالي شركت پاالیش نفت اراک 292440 419
 رئي  پارک علم و فناوري همدان پارک علم و فناوري استان همدان 113551 420

 يروي برم شهيد مفتحشركت توليد ن  295640
- - 

 - - مدیر امور دیسپاچينگ اي باخترمنطقهشركت سهامي برم 228000 421
 - - مدیر كل مالي و پشتيباني شركت مادرتخصصي توليد نيروي برم حرارتي  229300 422
 - - ي برم شهيد رجایيشركت توليد نيرو 295620 مدیر عامل شركت توليد نيروي برم شهيد مفتح 295640 423
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424 

 لرستان

 معاون اداري و مالي شهرداري اليگودرز  شهرداري اليگودرز 400466
 - - سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداري اليگودرز -

 - - سازمان سيما و منظر فضاي سبء شهري شهرداري اليگودرز - 425
426 

105066 

 - - سازمان عمران و باز آفریني  شهرداري دورود - و حمل و نقل و ترافيکمدیر كل دفتر فني، امور عمراني  

427 
 استانداري لرستان

 - - سازمان آتش نشاني شهرداري خرم آباد - مدیر كل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيک

 -  - داري دورودسازمان سيما و منظر فضاي سبء شهري شهر - هاكارشناس امور دهياري 428
 - - سازمان ميادین و تره بار شهرداري خرم آباد - كارشناس توسعه امور سياسي 429

 - - سازمان مدیریت پسماند شهرداري خرم آباد* - كارشناس امور جذب و حمایت از سرمایه گذاري داخلي استانداري لرستان   430

 -  - سازمان همياري شهرداري - مور هماهنگي عمرانيمعاون ا استانداري لرستان 105066 431
432 

400566 
 - شهردار 

 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداري ازنا

- - - 
 -  - - معاون خدمات شهرداري ازنا 433
  - - - معاون حقوقي   434
 -  - - رئي  پلي  پلي  راهور - 435
436 

400366 

 - شهردار 

 یریت حمل و نقل شهرداري دورودسازمان مد

- -  
 -  - - كارشناس فرهنگي   437
 -  - - كارشناس حقوقي   438
 -   - كارشناس درآمد   439
 - شهردار   440

 سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري دورود
- -  

 -  - - معاونت خدمات شهري   441
442 

  دشهرداري دورو
 - -  - كارشناس عمران

 - شهردار 443
 سازمان فضاي سبء شهرداري دورود

- -  
 - - - - معاونت خدمات شهري   444
 - - - - كارشناس فضاي سبء   445
 - شهردار   446

 سازمان عمران و بازآفریني شهري شهر دورود

- -  
 -  - - مالي -معاونت اداري    447
 - -  - كارشناس عمران   448
 - - - - معاونت شهرسازي   449
450 

 شهرداري الشتر 400866
 - رئي  اداره شهرسازي و عمران

 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداري الشتر
-  - 

  - - - رئي  اداره خدمات شهري 451
 - - - - رئي  اداره نظارت فني 452
453 

  ري نورآبادشهردا 400766
 - رئي  اداره نظارت فني

 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداري نورآباد
- 

 
- 

 - -  - رئي  اداره آتش نشاني 454
 -  - - معاون اداري مالي 455
456 

 ایالم

 - كارشناس عمران شهرداري ایالم 400167
 -  - سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري ایالم*

 -  - سازمان آرامستان شهرداري ایالم* 457
 -  - سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري ایالم* 458
 -  - سازمان آرامستان شهرداري ایالم* - كارشناس پءشكي قانوني مركءپءشكي قانوني استان ایالم  108467 459
460 

 شهرداري ایالم 400167

 - یت ومنابعمعاونت توسعه مدیر
 -  - سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري ایالم*

 -  - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري ایالم* 461
 -  - سازمان فن آوري اطالعات و ارتباطات شهرداري ایالم* 462
 - متصدي چاپ و تكثير 463

 ایالم*سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري 
-  - 

 -  - - ریءي و توسعهرئي  گروه برنامه 464
465 

 - معاون خدمات شهري
 -  - سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري ایالم*

 -  - سازمان مدیریت پسماند شهرداري ایالم* 466
 -  - هاي كشاورزي شهرداري ایالم*سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده - اد كشاورزيمدیر توسعه بازرگاني جه اداره كل جهادكشاورزي استان ایالم  151067 467
468 

 شهرداري ایالم 400167
 - -  سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري ایالم* - متصدي بيسيم مركءي 

 - -  شهرداري ایالم*سازمان فن آوري اطالعات و ارتباطات  - رئي  سازمان فناوري اطالعات وامار 469
 - مدیركل دفتر فني استانداري ایالم 105067 470

 سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري ایالم*
-  - 

 -  - - شهرداري ایالم 2مدیر منطقه  شهرداري ایالم 400167 471
  ز - تمد دادپءشک*موسسه پءشكان مع - مدیر كل مركءپءشكي قانوني استان ایالم 108467 472
 - ریي  سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري ایالم 400167 473

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري ایالم*
-  - 

 -  - - كارشناس شهرداري شهرداري ایالم 400167 474
 -  - صندوم حمایت از بخش كشاورزي* - معاون بهبود توليدات دامي اداره كل جهادكشاورزي استان ایالم  151067 475



 

 قسمت دوم( -57) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

476 

 شهرداري زنجان 400168 زنجان

 -  - هاي كشاورزي*سازمان ساماندهي مشاغل و فرآورده - شهردار

 -  - سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي* - شهردار 477

 -  - سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي* - معاون خدمات شهري 478

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري زنجان* - معاون امور زیر بنایي و ترافيک شهري 479

 -  - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري زنجان* - معاون خدمات شهري 480

 -  - سازمان مدیریت پسماند شهرداري زنجان* - معاون خدمات شهري 481

 -  - سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري* - امور زیر بنایي و ترافيک شهريمعاون  482

 -  - هاي شهرداري زنجان*سازمان آرمستان - معاون خدمات شهري 483

484 

چهززار محززال و  
 بختياري

 -  - يشركت گاز استان چهارمحال و بختيار 292710 نفر 3كارشناس  مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

485 
  اداره كل جهادكشاورزي استان چهارمحال و بختياري  151069

 -  - شركت سهامي شهركهاي صنعتي استان چهارمحال وبختياري*  257210 مدیر كل 

 -  - شركت توسعه گردشگري استان - مدیر امور اراضي 486

 -  - اي چهارمحال وبختياريمنطقهشركت سهامي آب 295000 كارشناس شركت مادرتخصصي مدیریت منابع آب ایران 219700 487

488 
 استانداري چهارمحال وبختياري  105069

 معاون امور عمراني
 سازمان همياري شهرداریهاي استان* -

-  - 

 -  - مدیر كل امور شهري 489

 -  - مدیر كل دفتر فني 490

491 

كهگيلویززززززه و 
 بویراحمد

 -  - سازمان همياري و شهرداري استان* - معاون هماهنگي امور عمراني استاندار تانداري كهگيلویه و بویراحمداس 105070

492 

 اداره كل جهادكشاورزي استان كهگيلویه و بویراحمد  151070

 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان - معاونت باغباني

 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان كهگيلویه - ان كهگيلویهرئي  جهاد كشاورزي شهرست 493

 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان  بویراحمد - رئي  جهاد كشاورزي شهرستان  بویراحمد 494

 -  - ندهصندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان ل - رئي  جهاد كشاورزي شهرستان لنده 495

 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان باشت  - رئي  جهاد كشاورزي شهرستان باشت 496

 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان گچساران - رئي  جهاد كشاورزي شهرستان گچساران 497

498  

 استانداري سمنان 105071

 -  - هاي استان سمنان*سازمان همياري شهرداري - يمعاون هماهنگي امور عمران

499 
 

 -  - هاي استان سمنان*سازمان همياري شهرداري - معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي

500 
 

  ز - حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي استان سمنان 115671 معاون مدیركل امور مالي و اداري
 -  - سازمان آتش نشاني سمنان* - دفتر مدیریت بحرانمعاون مدیركل  سمنان 501

502 
 -  - هاي استان سمنان*سازمان همياري شهرداري - شهردار سمنان   

503 
 

 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر* - معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداري سمنان 400171

504 
  

 -  - ازمان فناوري اطالعات شهرداري*س - معاون توسعه مدیریت و منابع  

505 
 -  - سازمان عمران شهرداري سمنان* - معاون عمراني    

506 
  

 -  - سازمان مهندسي حمل ونقل و ترافيک شهرداري سمنان* - معاون عمراني  

507 
 -  - سازمان آتش نشاني سمنان* - معاون خدمات شهري    

508 
 

 -  - سازمان سيما و منظر شهري شهرداري سمنان* - معاون خدمات شهري شهرداري سمنان 400171

509 
  

 -  - سازمان مدیرت پسماند شهرداري سمنان* - معاون خدمات شهري  

510 
 -  - سازمان فرهنگي شهرداري سمنان* - معاون خدمات شهري    

511 
  

 -  - سازمان آرامستان شهرداري سمنان* - معاون خدمات شهري  

512 
 -  - هاي كشاورزي شهرداري سمنان*سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده - معاون خدمات شهري    

 سمنان 513

400371 

 -  - هاي استان سمنان*سازمان همياري شهرداري - شهردار شاهرود 

514 
 شهرداري شاهرود 

 -  - د*سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شاهرو - معاون شهردار

515 
 

 -  - سازمان سيما ،منظر و فضاي سبء شهري شاهرود* - معاون شهردار

516 
 -  - سازمان مدیریت حمل و نقل شاهرود* - معاون شهردار   

517 
 

 -  - شركت گاز استان سمنان 292660 هاي ماليها و روشرئي  امور تدوین مقررات و سيستم شركت گاز استان سمنان 292660

518 
 

 -  - اداره كل هالل احمر استان سمنان 131071 كارشناس دانشگاه پيام نور دامغان 126000

519 
 

 -  - اداره كل هالل احمر استان سمنان 131071 كارشناس روابط عمومي هاي آموزشيدانشگاه علوم پءشكي شاهرود اجراي برنامه 125901

520 
 

125702 
دانشكده تغذیه و -ت بهداشتي درماني سمنان دانشگاه علوم پءشكي وخدما

 علوم غذایي آرادان
 -  - اداره كل هالل احمر استان سمنان 131071 كارشناس

521 
 

 -  - اداره كل هالل احمر استان سمنان 131071 رئي  اداره آموزش و پرورش بيارجمند اداره كل آموزش وپرورش استان سمنان 127571

522 
 

 - مدیر كل ميراث فرهنگي صنایع دستي وگردشگري استان سمنان اداره كل 113771
 شركت توسعه گردشگري استان سمنان

-  - 

523 
 

 -  - - كارشناس امور حقوقي آاداره كل آموزش وپرورش استان سمنان  127571



 

 قسمت دوم( -58) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

524 
 

 - هاي اقتصادي وفني ایران سازمان سرمایه گذاري وكمك 110004 مدیركل اداره كل امور اقتصادي و دارایي یءد 110072
 

 

525 
 

 -  - شركت گاز استان یءد 292670 ریءي نيروي انسانيرئي  طرح و برنامه مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500

526 
 

 -  - شركت توليد نيروي برم یءد 295670 المللمدیر روابط عمومي و امور بين شركت مادرتخصصي توليد نيروي برم حرارتي 229300

527 
 

 -  - سازمان مدیریت پسماند شهرداري یءد * - معاون نظارت و پایش زیست استان یءداداره كل حفاظت محيط 140072

528 
 

   نشاني و خدمات ایمني شهرداري اردكان *سازمان آتش - كارشناس بيمه شركت سهامي بيمه ایران 274500
- 

529 
 

 -  - نشاني و خدمات ایمني شهرداري ميبد *سازمان آتش - احمر ميبدرئي  هالل یءد اداره كل هالل احمر استان 131072

530 
 

113772 

 -  - سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري ميبد * - رئي  ميراث فرهنگي ميبد 

531 
 

 رئي  گروه امور موزه آب دستي و گردشگري یءداداره كل ميراث فرهنگي، صنایع
 شركت توسعه گردشگري ایران  295260

-  - 

532 
 -  - شناسيكارشناس باستان   

533 
 

  استانداري یءد 105072

 - استاندار
هاي اقتصادي و فنزي ایزران وابسزته بزه وزارت امزور اقتصزادي و       گذاري و كمکسازمان سرمایه

 گذاري استان یءد(دارایي )مركء خدمات سرمایه
- -  

534 
 

 -  - هاي یءد *سازمان همياري شهرداري - ن امور عمرانيمعاو

535 
 

 -  - ونقل بار و مسافر شهرداري یءد *سازمان حمل - رئي  اداره بحران

536 
 

 -  - نشاني و خدمات ایمني شهرداري یءد *سازمان آتش - مدیركل مدیریت بحران

537 

 یءد

 -  - سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري یءد * - و واحدهاي تابعه رئي  هيئت رسيدگي به تخلفات كارمندان

 -  - ونقل شهرداري اردكان *سازمان مدیریت حمل - معاون اجرایي مدیركل حوزه ریاست استانداري 538

 -  - ونقل همگاني شهرداري بافق *سازمان حمل - معاون اجرایي مدیركل حوزه ریاست استانداري 539

 -  - ونقل همگاني شهرداري بافق *سازمان حمل - معاون فرماندار بافق 540

 -  - ونقل شهرداري مهریء *سازمان مدیریت حمل - معاون اجرایي مدیركل حوزه ریاست استانداري 541

 -  - شركت توسعه گردشگري ایران  295260 مدیركل دفتر امور شهري 542

543 

400172 

 -  - سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري یءد * - معاون مالي و اقتصادي 

 -  - سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهرداري یءد  - مدیریت تشخيص وصول درآمد   544

 -  - سازمان آرامستانها شهرداري یءد  - مدیریت بازرسي   545

 -  - ها شهرداري یءد *سازمان آرامستان - معاون خدمات شهري   546

 -  - نشاني و خدمات ایمني شهرداري یءد *سازمان آتش - معاون خدمات شهري شهرداري یءد 547

 -  - سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري یءد  - مدیریت نوسازي و تحول اداري   548

 -  - ري یءد *سازمان مدیریت پسماند شهردا - معاون خدمات شهري   549

 -  - سازمان سيما، منظر و فضاي سبء شهري شهرداري یءد * - معاون خدمات شهري   550

 -  - سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري یءد  - مدیریت فني و عمراني   551

552 

401372 

 -  - ي اردكان *سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهردار - معاون عمراني 

 -  - ونقل شهرداري اردكان *سازمان مدیریت حمل - معاون عمراني   553

554 
 شهرداري اردكان

 - -  سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري اردكان  - كارشناس درآمد

 - -  ونقل شهرداري اردكان سازمان مدیریت حمل - ونقلكارشناس حمل 555

 -  - نشاني و خدمات ایمني شهرداري اردكان *سازمان آتش - معاون خدمات شهري   556
 -  - نشاني و خدمات ایمني شهرداري اردكان سازمان آتش - نشاني( آتش1رئي  ایستگاه شماره )   557

558 
 شهرداري بافق 400572

 -  - ونقل همگاني شهرداري بافق *سازمان حمل - شهردار

 - -  ونقل همگاني شهرداري بافق سازمان حمل - رئي  اداري مالي 559
560 

 شهرداري مهریء 401172 
 -   - ونقل شهرداري مهریء *سازمان مدیریت حمل - شهردار

561 
 

 - -  ونقل شهرداري مهریء سازمان مدیریت حمل - كارشناس شهرسازي
562 

 

401472 

 -   - نشاني و خدمات ایمني شهرداري ميبد *سازمان آتش - معاونت خدمات شهري 
563 

 - -  نشاني و خدمات ایمني شهرداري ميبد سازمان آتش - نشانيكارشناس آتش   
564 

 -   - ونقل بار و مسافر شهرداري ميبد سازمان مدیریت حمل - 4متصدي كنترل خط    
565 

 
 - -  ونقل بار و مسافر شهرداري ميبد سازمان مدیریت حمل - منظر شهريرئي  اداره سيما و  شهرداري ميبد

566 
 -  - ونقل بار و مسافر شهرداري ميبد *سازمان مدیریت حمل - معاون هماهنگي و پيگيري امور شوراي شهر   

567 
 -  - سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري ميبد * - معاون عمران و شهرسازي   

568 
 - -  سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري ميبد  - سرپرست حوزه عمران   



 

 قسمت دوم( -59) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

569 

 بوشهر

 - - - آموزي استان بوشهرسازمان دانش - آموزيهاي دانشرئي  امور فعاليت وپرورش استان بوشهراداره كل آموزش 127573
 -  - شركت عمران توسعه بوشهر - ي امور عمرانيمعاون هماهنگ استانداري بوشهر 105073 570

571 
 شركت سهامي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  293960

 -  - وزارت نفت 143000 مدیرهرئي  هيئت

 -  - هاي نفتي ایران شركت سهامي پایانه 293580 مدیرهعضو هيئت 572

573 

292900 

 -  - منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسشركت سهامي  293960 مدیرهعضو هيئت 

 -  - مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 مدیرهعضو هيئت   574

 -  - مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 مدیرهعضو هيئت شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 575

 -  - مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 مدیرهعضو هيئت   576

 -  - مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 مدیرهعضو هيئت   577

578 
 برداري نيروگاه اتمي بوشهرشركت بهره 295160

 -  - شركت مادرتخصصي توليدوتوسعه انرژي اتمي ایران 291300 مدیرهعضو هيئت

 -  - ایران شركت مادرتخصصي توليدوتوسعه انرژي اتمي 291300 مدیرهعضو هيئت 579

580 

 مدیرهعضو هيئت شركت پاالیش گاز فجر  292880
 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 292900

-  - 

581 -  - 

582 -  - 

 -  - مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 583

 -  - شركت سهامي شهركهاي صنعتي تهران  288150 رئي  سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریءي استان تهران 102574  584

585 
 

 -  - هاي استان*سازمان همياري شهرداري - معاون هماهنگي امور عمراني استانداري تهران 105074

586 
 

 -  - شركت توليد نيروي برم تهران 295560 رئي  دانشكده مهندسي مكانيک و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي دانشگاه شهيد بهشتي 114600

  - - صندوم نوآوري و شكوفایي ریاست جمهوري - سرپرست معاونت پژوهشي و تحصيالت تكميلي پژوهشكده مطالعات بنيادین علم و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي 114600  587
 -  - سازمان بهشت زهرا )س( - مدیركل فرهنگي    588

589   
 -  - هشت زهرا )س(سازمان ب - مشاور حقوقي حوزه خدمات شهري  

590 
 -  - شركت بهره برداري نمایشگاههاي بين المللي شهر آفتاب - نماینده مجل  شوراي اسالمي ایران    

 تهران 591
 -  - شركت خاكریء آب - مشاور معاونت فني و عمراني و مدیر حوزه معاونت   

592   
  

 شهردار تهران
 -  - تهرانسازمان فناوري و اطالعات شهرداري  -

593   
 -  - سازمان بازنشستگي شهرداري -  

594 
 

  - - دانشگاه تهران  114500 شهرداري تهران 133600
595 

 -  - مؤسسه فناوران - مدیركل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه    
596   

 -  - شركت خاكریء آب - هامشاور ویژه شهردار تهران در امور رود دره  
597   

 -  - شركت خدمات اداري شهر - سرپرست اداره كل ارزشيابي و كارگءیني مدیران  
598   

 -  - شركت خاكریء آب - (2شهردار منطقه )  
599 

هامدیركل اداره كل تشكيالت و بهبود روش      -  - شركت خدمات اداري شهر - 
600 

  
 -   - سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران - گي با كالنشهرهاي جهان اسالممشاور شهردار تهران در حوزه مناسبات فرهن  

601   
  -  - شركت كنترل ترافيک تهران - مدیركل حمل و نقل عمومي  

602 
  - - سازمان خدمات اجتماعي شهر تهران* - هاي اجتماعيسرپرست سازمان رفاه ،خدمات و مشاركت    

603   
 -  - شركت همشهري - برنامه ریءي و توسعه شهري امور اجتماعي و فرهنگي مدیر كل اداره كل  

604   
 -  - سازمان مشاور فني و مهندسي شهر* - مدیرعامل سازمان مشاور فني مهندسي  

605   
 -  - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري تهران - (1شهردار منطقه )  

606 
 -  - آهن شهري تهران و حومه )مترو(شركت راه - در توسعه منابع مالي پایدارمشاور شهردار تهران     

607 
  

 -  - هاي مسافربري و پارک سوارها*سازمان پایانه - معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران  

608   
 -  - شركت خدماتي كاالي شهروند - داريمدیركل خءانه  

609   
 -  - سازمان مهندسي و عمراني شهرداري تهران* - نيمعاون فني و عمرا  

610 
  

 معاون مالي و اقتصادي شهري  
 -  - سازمان امالک و مستغالت شهرداري تهران* -

611 
 -  - سازمان حمل و نقل ترافيک -    

612   
  

 معاون شهرسازي ومعماري شهرداري
 -  - سازمان زیباسازي شهر تهران* -

 -  - سازمان بهشت زهرا)س( - شهرداري تهران 133600  613

614   
 -  - شركت نوسازي عباس آباد -  

615 
 -  - سازمان بهشت زهرا )س( شهرداري تهران - (5رئي  دبيرخانه كميسيون ماده )    

616 
  

 -  - هن شهري تهران و حومه )مترو(آشركت راه - مشاور معاونت حمل و نقل و ترافيک  

617   
 -  - شركت پيام رسا - مشاور شهردار تهران در امور هنري  

618   
 -  - شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه - ( تهران22شهردار منطقه )  



 

 قسمت دوم( -60) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

 -  - شركت پيام رسا - مشاور شهردار و رئي  مركء ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران     619
 -  - سازمان حمل و نقل و ترافيک - و مالي سازمان حمل و نقل و ترافيک معاون اداري     620
   - - شركت پيام رسا - هاي شهرونديمدیركل آموزش     621
 معاون خدمات شهري و محيط زیست شهرداري تهران     622

 -  - سازمان بوستانها و فضاي سبء شهر تهران* -
 -  - انسازمان نوسازي شهر تهر -     623
624  

 -  - شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه - مشاور معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران   
 -  - سازمان حمل و نقل و ترافيک* - معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران     625
 -  - تهران سازمان بوستانها و فضاي سبء شهر - نماینده مجل  شوراي اسالمي     626
 -  - شركت شهربان و حریم بان تهران - مشاور شهردار در امور انتظامي، حفاظتي و مراقبتي     627
 -  - سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران - معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران     628
 -  - شهرداري تهرانسازمان امالک و مستغالت  - ( تهران17شهردار منطقه )     629
 -  - سازمان مدیریت پسماند - ( تهران13شهردار منطقه )     630
   - - سازمان حمل و نقل و ترافيک - مدیركل برنامه ریءي و كنترل عملكرد در امور حمل و نقل و ترافيک     631
  - - داري تهران*سازمان فناوري و اطالعات شهر - مدیرعامل و عضو اصلي هيأت مدیره     632
  - - آهن شهري تهران و حومهبرداري راهشركت بهره - مدیركل برنامه ریءي و توسعه شهري معاونت فني و عمراني     633
 -  - شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه - مشاور معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران     634
 -  - شركت یادمان سازه - ایه گذاري و مشاركتهاي مردميمدیرعامل سازمان سرم     635
 - -  سازمان نوسازي شهر تهران - ها و فضاي سبءسازمان بوستان     636
 -  - هاي مسافربري و پارک سوارها*سازمان پایانه - معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران     637
638  

151074 

 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان تهران - ن تهرانمدیر جهاد كشاورزي استا 
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان پيشوا - مدیر شهرستان پيشوا    639
 -  - كریمصندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان ربار - كریممدیر شهرستان ربار    640
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان قدس - قدس مدیر شهرستان    641
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان قرچک - مدیر شهرستان قرچک   تهران 642
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان ري - مدیر شهرستان ري    643
 -  - م حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان شهریارصندو - مدیر شهرستان شهریار    644
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان شهریار - مدیر شهرستان شهریار    645
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان شهریار - مدیر شهرستان شهریار اداره كل جهادكشاورزي استان تهران   646
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان شميرانات - مدیر شهرستان شميرانات    647
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان دماوند - مدیر شهرستان دماوند    648
 -   - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان فيروزكوه - مدیر شهرستان فيروزكوه    649
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان پردی  - مدیر شهرستان پردی     650
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان اسالمشهر - مدیر شهرستان اسالمشهر    651
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان پاكدشت - مدیر شهرستان پاكدشت    652
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بهارستان - مدیر شهرستان بهارستان    653
 -  - صندوم حمایت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان مالرد - مدیر شهرستان مالرد    654
 -  - و فضاي سبء شهر تهرانها سازمان بوستان - مدیرعامل مادرتخصصي-شركت مهندسي آب وفاضالب كشور 216500  655
 شركت مادرتخصصي ملي صنایع پتروشيمي 232000  656

 -  - شركت سهامي پژوهش و فن آوري پتروشيمي 295110 رئي  نظارت كارهاي سيویل و سازه
 -  - شركت سهامي پژوهش و فن آوري پتروشيمي 295110 سرپرست امور كل برنامه ریءي مالي و بودجه  657
 شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ایران  268000  658

 - - دادیار دادسراي دیوان عالي كشور - مدیرعامل و عضو هيأت مدیره

 - - دادگاه عمومي و حقوقي - عضو هيأت مدیره  659

660  

 هاي خارجي ایران شركت مادرتخصصي سرمایه گذاري  269520

 - - فرعي -شركت سرمایه گذاري خارجي ایران  269530 عضو هيأت مدیره، مدیرعامل

 - - فرعي -شركت سرمایه گذاري خارجي ایران  269530 عضو غير موظف هيأت مدیره )بازنشسته(  661

 -OIID -OMAN INTERNATIONAL INVESTMENT& DEVELOPMENT.CO -  - عضو موظف هيأت مدیره  662
 -PAIIR- PAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED -  - عضو موظف هيأت مدیره  663
 -PAIIR- PAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED -  - مدیر سابق امور مجامع و سهام  664
 -OIID -OMAN INTERNATIONAL INVESTMENT& DEVELOPMENT.CO -  - گذاريمدیر سابق امور واحد سرمایه  665
 - - شركت سهامي شهركهاي صنعتي تهران  288150 مشاور، مدیر حوزه و مدیرعامل شركت صنایع كوچک و شهركهاي صنعتي ایران ع كوچک و شهركهاي صنعتي ایرانسازمان صنای 257000  666
 - - شركت آزاد راه تهران پردی   - حوزه مدیرعامل شركت سهامي عمران شهر جدید پردی  285130  667
668  

 ي پتروپارسشركت سهام 294770

 - - هاي نفت پتروپارسشركت خدمات چاه - مدیر امور حقوقي و قراردادهاي شركت سهامي پتروپارس
 - - مؤسسه انسيتو نفت و گاز پتروپارس كيش - ( پارس جنوبي11مدیر پروژه فاز )  669
 - - ریسورسء اینجينيرینگ شركت پتروپارس - ها و دبيرخانه هيأت مدیرهمشاور در امور مجامع شركت  670
 - - شركت پتروپارس ایران - مشاور  671



 

 قسمت دوم( -61) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

672 
 

 شهرداري فيروزكوه 402174

 - شهردار

 شركت شهرک صنعتي فيروزكوه )شركت سهامي خاص(

- - 
673 

 
 -  -  - كارشناس مسئول مالي

674 
 تهران

   - -  - بازرس شهرداري
  -  -  - ستكارشناس مسئول حرا 675
676 

 
   - -  آهن شهري تهران و حومهبرداري راهشركت بهره - عضو هيأت مدیره شركت كنترل كيفيت هوا -

677 
 

  - -  سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران - نایب رئي  و مدیرعامل هن شهري تهران و حومه )مترو(آشركت راه -
678 

 اردبيل

 -  - شركت آب و فاضالب اردبيل 216400 معاون سياسي، اجتماعي و امنيتي ردبيلاستانداري  ا 105075
679 

 اداره كل آموزش وپرورش استان اردبيل  127575

 - ریي  فعاليتهاي دانش آموزي
 سازمان دانش آموزي)نهاد عمومي غير دولتي(

- -  
680 

 كارشناس فعاليتهاي دانش آموزي
- - -  

681 - - -  
  - - كانون زبان ایران - آموزگاررابط استثنایي 682
 -  - شركت توسعه گردشگري استان اردبيل - مدیر كل  اداره كل ميراث فرهنگي صنایع دستي وگردشگري استان اردبيل 113775 683
684 

 استانداري اردبيل 105075
 - معاون امور عمراني

 سازمان همياري شهرداري ها*
-  - 

 -  - - مشاور و مدیر كل دفتر 685
686 

 شهردار شهرداري اردبيل 400175
 -  - سازمان همياري شهرداري ها* -

 -  - هاي بين المللي*شركت نمایشگاه - 687
688  

 مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
 رئي  روابط عمومي

 شركت گاز استان قم  292650
- - 

689 
 

ي  بازرسي و پاسخگویي به شكایاترئ  - - 
690 

 

404510 

 - شهردار  

 سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قم*

- - 
691 

 - - - قائم مقام شهردار    
692 

 - - - معاون خدمات شهري    
693 

 
ریءي معاون برنامه شهرداري قم  - - - 

694 
 - شهردار    

   حرم شهرداري قم*سازمان بهسازي اطرا

- - 
695 

 - - - قائم مقام شهردار   
696 

 - - - معاون شهرسازي   
697 

 
 - - - معاون اجرایي  آستانه مقدسه حضرت معصومه )س( -

698 
  

 - شهردار  

 سازمان توسعه و عمران شهرداري قم*

- - 
699 

  
 - - - قائم مقام شهردار   

700 
 

 - - - سرپرست سازمان قطار شهري و معاون فني عمراني  شهرداري قم  404510
 قم 701

 
 - - - مدیرعامل سابق سازمان توسعه و عمران   

702 
  

  - - - سرپرست سازمان توسعه و عمران  
703 

  
ریءي  معاون برنامه    - 

 سازمان فناوري اطالعات شهرداري قم*

- - 
704 

  
زمان فناوري اطالعاترئي  سا    - - - 

705 
  

 - - - مدیركل تحول سازماني   
706 

  
 - معاون خدمات شهري   

 سازمان ميادین ميوه و تره بار شهرداري قم*

- - 
707 

  
 - - - مدیركل پيشگيري و رفع تخلفات   

708 
 - - - كارشناس سازمان ميادین ميوه و تره بار   

709 
 

 - معاون حمل و نقل ترافيک شهرداري قم  404510

 سازمان اتوبوسراني شهرداري قم*

- - 
710 

  
 - - - مدیرعامل سازمان ترافيک  

711 
  

 - - - مدیركل حراست  
712 

  
 - - - مدیرعامل سازمان اتوبوسراني  

713 
  

 - - - مدیركل حمل و نقل   
714 

  
فيکمعاون حمل و نقل ترا    - 

 سازمان مدیریت و نظارت تاكسيراني شهرداري قم*

- - 
715 

  
 - - - شهردار منطقه  

716 
 

 - - - رئي  پلي  راهور فرماندهي نيروي انتظامي استان قم 106000



 

 قسمت دوم( -62) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

 - معاون حمل و نقل ترافيک شهرداري قم  404510  717

 سازمان حمل و نقل ترافيک شهرداري قم*

- - 
 - - - شهردار منطقه  718
 - - - رئي  پلي  راهور فرماندهي نيروي انتظامي استان قم 106000  719
720  

 شهرداري قم  404510

 - - - مدیركل حمل و نقل 
 - معاون حمل و نقل ترافيک  721

 هاي مسافربري شهرداري قم*سازمان پایانه

- - 
 - - - شهردار منطقه  722
 - - - مدیركل حمل و نقل   723
 - - - مدیركل توسعه   724
 - شهردار  725

 سازمان قطار شهري شهرداري قم*
- - 

 - - - سرپرست سازمان قطار شهري و معاون فني عمراني شهرداري  726
 - معاون خدمات شهري   727

 سازمان آتش نشاني شهرداري قم*
- - 

ي  امور مجامع رئ  728  - - - 
ریءيمعاون برنامه  729  - - - 
 - معاون خدمات شهري   730

 هاي شهرداري قم*سازمان آرامستان

- - 
ریءيمعاون برنامه قم 731  - - - 
هاي مسافريمدیرعامل سازمان پایانه  732  - - - 
 - - - شهردار منطقه  733
خدمات شهري  معاون  734  - 

 ها و فضاي سبء شهرداري قم*سازمان پارک

- - 
 - - - مدیركل امالک  735
 - - - شهردار منطقه  736
 - - - مدیر اجرایي شوراي شهر قم  737
 - معاون خدمات شهري   738

 سازمان زیبا سازي شهرداري قم*

- - 
 - - - معاون شهرسازي   739
 - - - مدیر روابط عمومي   740
 - - - مدیرعامل فرهنگي   741
 - معاون خدمات شهري  742

 سازمان كشتارگاه شهرداري قم*

- - 
 - - - مدیركل امالک   743
 - - - مدیركل حراست  744
 - - - مدیرعامل مدیریت پسماند   745
 -  معاون خدمات شهري  746

 سازمان مدیریت پسماند شهرداري قم*
- - 

ریءيمعاون برنامه  747  - - - 
 - - - كارشناس آزمایشگاه محيط زیست اداره كل حفاظت محيط زیست استان قم 140076  748
 ریءي اقتصادي و مهندسي نيروگاههاكارشناس برنامه اي زنجانمنطقهشركت سهامي برم 229000  749

 شركت توليد نيروي برم شهيد رجایي 295620

- - 
750 

 
 - - ریي  اداره مميءي اي تهرانمنطقهشركت سهامي برم 221500

751 
 

 - - ریءي توليدمدیر كل دفتر برنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برم حرارتي 229300
752 

 
 - - پراكنده مجري طرح توليد اي زنجانمنطقهشركت سهامي برم 229000

753 
 

 - - عضو هيأت علمي دانشگاه تهران شركت مادرتخصصي توليد نيروي برم حرارتي 229300
754 

 
 شركت آب و فاضالب روستایي استان قءوین  291810

 مدیرعامل شركت
 شركت آب و فاضالب روستایي استان قءوین  291810

  -  - 
755 

 
 - - معاون طرح و توسعه

756 
 

 - - معاون مالي و پشتيباني
757 

 - - اي قءوین منطقهشركت سهامي آب 294960 معاون برنامه ریءي اي قءوین منطقهشركت سهامي آب 294960 
758 

 
 - - 294960 معاون طرح و توسعه

 قءوین 759

105077 
 - - ت  طراحي شهري قءوینسازمان خدما - كارشناس دفتر فني استانداري استانداري قءوین

760 
 

 - - سازمان حمل و نقل شهرداري بویين زهرا - كارشناس دفتر سياسي استانداري
761 

 سازمان همياري شهرداریهاي استان * - معاون هماهنگي امور عمراني استانداري  استانداري قءوین 
- - 

762 
 

 - - - مشاور و مدیر كل حوزه استاندار
763 

 
  

 معاون خدمات شهري
 - - سازمان پاركها و فضاي سبء شهرداري قءوین* -

764 
 - - سازمان خدمات طراحي شهري قءوین* -   

765 
 - - سازمان آتشنشاني و خدمات ایمني* -   

766 
 - - سازمان فرهنگي و  ورزشي شهرداري قءوین* - معاون مالي و اقتصادي   

767 
 

 - - سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداري قءوین* - معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قءوین  400177
768 

 - - سازمان آرامستانهاي شهرداري قءوین* - معاون خدمات شهري   
769 

 - - سازمان تاكسيراني شهرداري قءوین* - معاون حمل و نقل و ترافيک   
770 

 - - سازمان اتوبوسراني شهرداري قءوین* - افيکمعاون حمل و نقل و تر   



 

 قسمت دوم( -63) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

771 
 - - سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات رادیویي* - ریءيمعاون برنامه   

772 
 - - سازمان عمران شهرداري قءوین* - معاون عمراني شهرداري قءوین   

773 
 - - هاي سنتي شهرداري قءوین*سازمان  باغستان - شهردار قءوین   

774 
 - - سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري قءوین* - معاون شهرسازي و معماري   

775 
 

 - - هاي مسافربري شهرداري قءوین*سازمان پایانه - معاون حمل و نقل و ترافيک  شهرداري قءوین  400177
776 

 - - سازمان زیبا سازي شهرداري قءوین* - معاون شهرسازي   
777 

 - - هاي كشاورزي شهرداري*سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده - معاون خدمات شهري   
778 

 - - هاي كشاورزي شهرداري*سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده - معاون خدمات شهري ومدیرعامل سازمان   
779 

 - - سازمان مدیریت پسماند شهرداري قءوین* - معاون خدمات شهري   
780 

 سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداري اقباليه* - كارشناس مسئول امور اداري شهرداري اقباليه  400677 
- - 

781 
 

 - - - مدیر حراست شهرداري
 - - سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداري الوند* - معاون خدمات شهري شهرداري الوند  400577 قءوین 782
783 

 سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تاكستان* - معاون امور  عمراني شهرداري شهرداري تاكستان  400377 
- - 

784 
 

 - - - معاون اداري و مالي
785 

 
 - - سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري  بویين زهرا* - معاون اداري و مالي شهرداري بویين زهرا 400277

786 
 

 - - سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري محمدیه* - معاون اداري و مالي ري محمدیهشهردا 400777
787 

 
 - - سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري آبيک* - كارشناس مسئول عمراني شهرداري آبيک 400477

788 
 

 - - ه*سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري محمدی - ریي  سازمان شهرداري قءوین   400177
789 

 
 - - سازمان اتوبوسراني شهرداري قءوین* - مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قءوین   400177

790 
 

 - - سازمان زیبا سازي شهرداري قءوین* - مدیرعامل سازمان طراحي شهري شهرداري قءوین  400177
791 

 
 - - سازمان پاركها وفضاي سبء شهرداري قءوین* - هاي سنتيستانمدیرعامل سازمان باغ شهرداري قءوین  400177

792 
 

 - - سازمان خدمات طراحي شهري* - مدیرعامل نوسازي و بهسازي شهرداري قءوین 400177
793 

 
 - - سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري محمدیه - كارشناس بيمه اداره كل تامين اجتماعي  13250001

794 
 

 - - سازمان اتوبوسراني شهرداري قءوین - رئي  پلي  راهور استان قءوین نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران 106000
795 

 
 - - سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري الوند - رئي  پلي  راهور شهرستان البرز نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران 106000

796 

 گلستان

105078 
 - - شركت آب و فاضالب  گلستان* 216530 مدیركل دفتر فني استانداري گلستان اري گلستاناستاند

 - - هاي استان گلستان*سازمان مدیریت پسماند شهرداري - معاون عمراني استانداري گلستان  797
 - - هاي استان گلستان*پسماند شهرداريسازمان مدیریت  - هاي استانمدیر كل دفتر روستایي و دهياري استانداري گلستان 798
799 

 شهرداري گرگان 400178

 - - سازمان آتش نشاني شهرداري گرگان* - كارمند قراردادي شهرداري
 - - سازمان آتش نشاني شهرداري گرگان* - رئي  اداره زیبا سازي 800
 - - گرگان*سازمان آتش نشاني شهرداري  - رئي  سازمان آتش نشاني 801
 - - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري گرگان* - سرپرست معاونت زیربنایي و حمل و نقل 802
 - - سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري گرگان* - مشاور شهردار 803
 - - ریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري گرگان*سازمان مدی - رئي  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 804
 - - سازمان سيما، منظر و فضاي سبء شهرداري گرگان* - معاون شهرسازي 805
 - - سازمان سيما، منظر و فضاي سبء شهرداري گرگان* - ریءي شهرسازيرئي  اداره حقوقي،برنامه 806
 - - سازمان سيما، منظر و فضاي سبء شهرداري گرگان* - بءرئي  سازمان سيما،منظر و فضاي س 807
 - - سازمان همياري شهرداریهاي استان گلستان* - شهردار گرگان 808
 - - سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري گرگان* - معاون توسعه و مدیریت منابع 809
 - - فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري گرگان*سازمان  - معاون توسعه و مدیریت منابع 810
 - - سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري گرگان* - رئي  سازمان 811
 - - سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري گرگان* - مدیر امور مالي 812
813 

 شهرداري گنبد 400278

 - - یها ي استان گلستان*سازمان همياري شهردار - شهردار گنبد
 - - سازمان مدیریت پسماند شهرداریهاي استان گلستان* - معاون خدمات شهري 814
 - - سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداري گنبد* - رئي  اداره مالي و ذیحسابي 815
 - - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري گنبد* - معاون خدمات شهري 816
 - - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري گنبد* - مدیر عامل سازمان آتش نشاني 817
 - - هاي استان گلستان*سازمان مدیریت پسماند شهرداري - مسئول خدمات شهري شهرداري كردكو 400578 818
819 

 شهرداري بندر تركمن 400678

 - - هاي استان گلستان*ري شهرداريسازمان هميا - شهردار بندرتركمن
  -  - سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري بندر تركمن* - شهردار بندرتركمن 820
 - - سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري بندر تركمن* - معاون توسعه مدیریت و منابع 821
 - - ي شهرداري بندر تركمن*سازمان حمل و نقل همگان - كارمند قراردادي شهرداري 822
 - - سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري بندر تركمن* - كارمند قراردادي شهرداري 823
 - - سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري بندر تركمن* - رئي  اداره منابع و درآمد و ذیحسابي 824

 - - ل همگاني شهرداري بندر تركمن*سازمان حمل و نق - كارمند قراردادي شهرداري 825

  - - مادرتخصصي -شركت ملي گازایران  220500 رئي  هيأت مدیره شركت گاز استان گلستان شركت گاز استان گلستان 292620 826



 

 قسمت دوم( -64) 

 (2تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 نام استان

 دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان پست سازمان عنوان دستگاه اجرایی

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه
 موارد ممنوعیت مندرج در حکم این بند شامل

 مدیرعامل
 هیأت 
 مدیره

 های اجراییسایر مسئولیت

 - - شركت گاز استان خراسان شمالي 220510 رئي  بررسي سازمان و روش ها مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500  827
 - - سازمان مدیریت پسماند*  معاون خدمات شهري شهرداري آشخانه شهرداري آشخانه 400379  828
 - - جاجرم-شهرداري درم  409079 ذیحساب و مسئول امور مالي شهرداري گرمه 409279  829

 - - شهرداري ایور 409179  830

831 

 شماليخراسان

 - - شهرداري فارو   404279 كارشناس پءشكي قانوني شماليتان خراسانمركءپءشكي قانوني اس 108479

 - - شركت سهامي خدمات حمایتي كشاورزي 263500 كارشناس مسئول امور اداري و مالي شمالياداره كل جهاد كشاورزي خراسان 151079 832

 - - سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري* - شهردار   833

 - - سازمان سيما منظر و فضاي سبء شهري* - شهردار   834

 - - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني* - شهردار   835

 - - سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي* - شهردار   836

 - - سازمان حمل و نقل بار و مسافر* - شهردار   837

 - - اي شهرداري بجنورد*سازمان مدیریت آرامستانه - شهردار   838

 - - سازمان مدیریت پسماند* - شهردار شهرداري بجنورد 400279 839

 - - سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري* - معاون فني و امور زیربنایي   840
 - - سازمان سيما منظر و فضاي سبء شهري* - معاون خدمات شهري   841
 - - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني* - شهري معاون خدمات   842
 - - سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي* - معاون توسعه مدیریت و منابع   843
 - - سازمان حمل و نقل بار و مسافر* - معاون فني و امور زیربنایي   844
 - - جنورد*هاي شهرداري بسازمان مدیریت آرامستان - معاون خدمات شهري   845
 - - سازمان مدیریت پسماند* - معاون خدمات شهري   846
 -  - سازمان عمران و بازآفریني شهري* - رئي  سازمان عمران و بازآفریني شهري   847

 -  - سازمان سيما منظر و فضاي سبء شهري* - رئي  سازمان سيما منظر و فضاي سبء شهري   848

 -  - سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني* - رئي  سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني داري بجنوردشهر 400279 849

 -  - سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي* - رئي  سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي    850

 -  - سازمان حمل و نقل بار و مسافر* - رئي  سازمان حمل و نقل بار و مسافر    851

 -  - سازمان مدیریت آرامستانها* - رئي  سازمان مدیریت آرامستانها    852

 -  - سازمان مدیریت پسماند* - رئي  سازمان مدیریت پسماند    853

854 

 جنوبيخراسان

 -  - قتصادي وفني ایران*سازمان سرمایه گذاري وكمكهاي ا 110004 مدیركل جنوبي*اداره كل امور اقتصادي و دارایي استان خراسان 110080

 -  - سازمان سرمایه گذاري وكمكهاي اقتصادي وفني ایران* 110004 استاندار   855

 - - جنوبيهاي خراسانسازمان همياري شهرداري - معاون توسعه مدیریت و منابع   856
 - - جنوبي*هاي خراسانن همياري شهرداريسازما - معاون هماهنگي امور عمراني جنوبياستانداري خراسان 105080 857
 - - جنوبيهاي خراسانسازمان همياري شهرداري - مدیركل دفتر امور شهري    858
 - - جنوبي*هاي خراسانسازمان همياري شهرداري - شهردار بيرجند شهرداري بيرجند 400680 859
 - - و نقل بار و مسافر شهرداري بيرجند سازمان مدیریت حمل - ي فرمانداري بيرجندمعاون عمران جنوبياستانداري خراسان 105080 860
 - - نشاني و خدمات ایمني شهرداري بيرجندسازمان آتش - مدیركل دفتر امور شهري  جنوبياستانداري خراسان 105080 861
  -   - ركت گاز استان خراسانش 292820 عضو هيأت مدیره جنوبيشركت گاز استان خراسان 220520 862
 - - و نقل بار و مسافر شهرداري بيرجند* سازمان مدیریت حمل - و نقل ترافيک شهرداريمعاون عمران و حمل    863
 - - نشاني و خدمات ایمني شهرداري بيرجند*سازمان آتش - معاون خدمات شهري   864
 - - ، منظر و فضاي سبء شهري شهرداري بيرجند*سازمان سيما - معاون خدمات شهري   865
 - - سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري بيرجند* - و نقل ترافيکمعاون عمران و حمل  شهرداري بيرجند 400680 866
 - - هاي شهرداري بيرجند*سازمان مدیریت آرامستان - معاون خدمات شهري   867
 - - سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري بيرجند* - و نقل ترافيکحمل  معاون عمران و   868
 - - هاي كشاورزي شهرداري بيرجند*سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده - معاون خدمات شهري   869
870 

 البرز

 - - شركت گاز استان البرز 295410 كت ملي گاز ایرانریءي و ارزشيابي شرمعاون برنامه مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500
 - - شركت گاز استان البرز 295410 كارشناس ارشد كاالي امور هماهنگي و پشتيباني مدیریت گازرساني شركت ملي گاز ایران مادرتخصصي-شركت ملي گازایران  220500 871
 - - شركت شهركهاي صنعتي استان البرز 295370 مدیر كل صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان اداره كل صنعت معدن وتجارت استان اصفهان 155061 872
 - - هاي البرز*سازمان همياري شهرداري - معاون هماهنگي امور عمراني استانداري استانداري البرز  105081 873

 بيني شده است. مدیره، در اساسنامه آنها پيشاند، عضویت افراد هيأت هایي كه با عالمت )*( مشخص شده* در شركت
 

بررسي و نظارت سازمان بازرسزي كزل كشزور بزر اجزراي حكزم ایزن بنزد، از طریزق            مبین عدم رعايت حکم اين بند است.موارد مندر  در جدول فوم، 



 

 قسمت دوم( -65) 

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 هاي اجرایي اعمال شده است.هاي بازرسي مستقر در دستگاههيأت

جمهزور، وزرا،  عنوان معاونين ریي  28/1/1398ورخ دیوان محاسبات كشور طي نامه م

گرانه دیوان هاي پيشگيرانه و هدایترسيدگي، در اجراي سياستهاي تحتروساي كليه دستگاه

محاسبات كشور، ضزمن تبيزين موضزوع ایزن حكزم قزانوني، لزءوم رعایزت آن را بزه تمزامي           

عایت مندر  در ایزن جزء ، در   ردم هاي مذكور و زیرمجموعه آنها، یادآور شدند. موارد عدستگاه

 گيرد.فرآیند رسيدگي در دیوان محاسبات كشور قرار مي

 

 

 

 

 

 



 

 قسمت دوم( -1)

 (3تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3تبصره )

 بند )الف(

 تسهیالت سقف 1۳۹۸ سال در توسعه، ششم برنامه قانون *(۴) ماده (الف) بند رعایت با

 معدادل  قبد،،  سددال  سددهمیه  ماندده باقی بر عالوه هاطرح برای( فاینانس) خارجی مالی تأمین

 از اسدداداده کدده مددواردی در. شددودمددی تعیددین دالر( ۳0.000.000.000) میلیددارد سددی ریدددالی

 اسدالمی  جمهدوری  دولدت  تضدمین  به منوط قانونی مجوز با( فاینانس) خارجی مالی تسهیالت

 کارگزار هایبانک منابع از أخذشده مالی تسهیالت هایهزینه و اص، بازپرداخت بر مبنی ایران

 مجداز  دارایدی  و اقاصدادی  امدور  وزیدر  باشد، المللیبین ایتوسعه مؤسسات و هابانک و خارجی

 یدا  و کلدی  هدای نامده ضدمانت  دولدت  طرف از نمایندگی به وزیران هیأت تصویب زا پس است

 اخایدار  یدا  و صدادر  مداه یدک  مددت  ظرف حداکثر را مذکور یهاطرح برای موردنیاز اخاصاصی

 . کند تدویض ربطذی مسؤول مقام به وزیران هیأت تصویب با را آن امضای

 یهدا شدرکت  و غیردولادی  ومیعم نهادهای و تعاونی و خصوصی هایبخش یهاطرح

 مدذکور  تسدهیالت  از توانندد می عام، هایبانک به الزم هایتضمین سپردن با نیز بنیاندانش

                                                                        
  :جمهوري اسالمي ايران ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيقانون برنامه پنج* 

 :  (4ماده )
گدذاری از جملده تدأمین مندابع     های الزم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهها و سیاستگیریجهت (:الفبند )

های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی )فایندانس(  مالی خارجی تا ماوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعاباری بانک
گذاری مساقیم خدارجی و  ر به شك، سرمایهدال (15.000.000.000خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد )

 .( دالر قراردادهای مشارکای خارجی20.000.000.000بیست میلیارد )

 عایددات  محد،  از مذکور یهاطرح از یک هر تسهیالت سود و اص، بازپرداخت و کنند اساداده

 . شودیم پرداخت و تأمین طرح

 مدالی  تسدهیالت  محد،  از آنها منابع که اقاصاد شورای مصوب یهاطرح کلیه مورد در

 اولویدت  تأییدد  منظوربه) ربطذی یاجرای دساگاه تأییدیه اخذ شوند،می تأمین( فاینانس) خارجی

 ضدمانانامه  صدور منظوربه) دارایی و اقاصادی امور وزارت ،(خارجی مالی تأمین از اساداده برای

 ارزی تدراز  مددیریت  و تعدادل  کنادرل  منظوربه) ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ،(دولای

 شدام،  دولادی  بخدش  یهدا طدرح  کنادرل  برای صرفاً) کشور بودجه و برنامه سازمان و( کشور

 اصد،  بازپرداخت و بوده ضروری( ایسرمایه هایدارایی تملک یهاطرح و هاشرکت یهاطرح

 قابد،  قدانون  یدن ا در شدده بینیپیش منابع یا و طرح عایدات مح، از هاطرح از یک هر سود و

 .  باشدمی پرداخت

 توسدعه  ششدم  برنامده  قدانون ( ۴) مداده  (پ) بندد  هایاولویت رعایت با اقاصاد شورای

 و مدالی  اقاصدادی،  فندی،  توجیده  دارای کده  دولادی  بخدش  یهدا طدرح  به را مذکور تسهیالت

 .دهدمی اخاصاص باشند، محیطیزیست

 از پدس  اسدت  موظدف  دارایی و اقاصادی امور وزارت غیردولای، یهاطرح خصوص در

 هاطرح مالكان از کافی و مناسب وثائق اخذ پشاوانه به که عام، هایبانک از الزم تضمین اخذ

 .  کند اقدام بازپرداخت ضمانانامه صدور به نسبت است، شده صادر



 

 قسمت دوم( -2)

 (3تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 خدارجی  مالی تأمین تسهیالت از دالر( 1.000.000.000) میلیارد یک است مجاز دولت

 به المللیبین ایتوسعه و مالی مؤسسات و هابانک منابع از اساداده برای را الذکرفوق( فاینانس)

 و پژوهشدی  و عدالی  آمدوز   مؤسسدات  هدا، دانشدگاه  هایکارگاه و هاآزمایشگاه تجهیز منظور

 محد،  از آن، بازپرداخدت  و دولدت  تضدمین  بدا  دولادی  ایحرفه و فنی آموز  مراکز و فناوری

 .کند تأمین عمومی بودجه اعابارات

 (3تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف(

ماده  (الف)بند  با رعایت، 1۳۹۸در سال ( فاینانس) خارجی مالی تأمین تسهیالت سقف

به  ،جمهوری اسالمی ایران ششم توسعه اقاصادی، اجاماعی و فرهنگی سالهپنجقانون برنامه ( ۴)

 :( است1شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                            (1جدول شماره )

 سال
 تسهیالت تامین مالي خارجي)فاينانس( خودگردان با اولويت

 تبصره  تامین مالي اسالمي و تسهیالت بند )ب( و )ج( اين 

 گذاريسرمايه

 مستقیم خارجي 

 قرارداد 

 مشارکت خارجي

1۳۹6 50.000 - - 

1۳۹7 ۳0.000 - - 

1۳۹۸ ۳0.000 15.000 20.000 

 - - 36.000 متوسط)میانگین(

 

ی خدارجی )فایندانس(   اقاصاد در خصوص صدور مجوز تسدهیالت مدال   یعملكرد شورا

 ( است:2، به شرح جدول شماره )موضوع این بند

       (2جدول شماره )

 ماخذ قانوني سال رديف
 نوع

 تسهیالت

 اعتبار
 اولیه

 )میلیون دالر(

 مبلغ تسهیالت 
 يافته به اختصاص

 ها بر اساسطرح
  سنوات قبلمصوبات  

 شوراي اقتصاد

 مانده تسهیالت
 قابل استفاده
 در ابتداي 

 1398سال 

 مبلغ تسهیالت 
 يافته به اختصاص

 ها بر اساسطرح
  1398مصوبات سال  

 شوراي اقتصاد

 مبلغ تسهیالت
 تا  شدهمصرف 

 1398پايان سال 

( قانون بودجه 2( بند )ج( تبصره )۳جزء ) 1۳۸6 1
 ک، کشور 1۳۸6سال 

 فاینانس

۹/۹.۴۹۳ 17،0۳۴،۴05،527.21 
 یوان چین

6،۳51،۴5۸،70۸.57 
 10،6۸۸،۹۴6،۸1۸.6۴ 0 یوان چین

 یوان چین

 ه واحده قانون بودجه( ماد۳بند الف ) 1۳۸۹ 2
 1۳،۳۴۸،000،000 2.2۹۹ 1۳۸۹سال

 یوان چین
۹،۸11،000،000 
 ۴،2۳0،000،000.00 0 یوان چین

 یوان چین

( ماده واحده قانون بودجه سال 26بند ) 1۳۹1 ۳
 1۴۳،770،000.00 ۳0.000 ک، کشور 1۳۹1

 یورو
11۸،607،621.20 

 75،062،۳7۸.۸ 0 یورو
 یورو

( ماده واحده قانون ۴ره )بند )الف( تبص 1۳۹۳ ۴
 1۳،600،000،000 ۳5.000 ک، کشور 1۳۹۳بودجه سال 

 یوان چین
10،۸۳2،7۴0،000 
 2،7۸۸،510،000.00 0 یوان چین

 یوان چین

( ماده واحده قانون بودجه سال ۳تبصره ) 1۳۹7 5
 ۹2،200،000 ۳0.000 ک، کشور 1۳۹7

 یورو
5۹،7۴۴،606.۴۹ 

 61،۴55،۳۹۳.51 0 یورو
 یورو

( ماده واحده قانون بودجه سال ۳تبصره ) 1۳۹۸ 6
 ۳0.000 0 ۳0.000 ک، کشور 1۳۹۸

 0 0 میلیون دالر



 

 قسمت دوم( -۳)

 (3تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( ۴)مداده   (الدف )، با رعایت بند )فاینانس(تسهیالت مالی خارجی نحوه اساداده از سقف 

 ،جمهدوری اسدالمی ایدران    ششم توسعه اقاصادی، اجاماعی و فرهنگدی  سالهپنجقانون برنامه 

و سدهمیه   1۳۹۸ین بندد در سدال   موضوع ا( دالر ۳0.000.000.000میلیارد ) سیلی ایمعادل ر

 :( است۳شماره ) به شرح جدولهای قب، آن مانده سالباقی

     (۳جدول شماره )

 سال رديف
 مأخذ

 قانوني
 نوع

 تسهیالت

 اعتبار
 اولیه 

 )میلیون دالر(

 مبلغ
 تسهیالت

 استفاده شده 

 مانده 
 تسهیالت

 دهقابل استفا 

 مبلغ تسهیالت
 شده تا مصرف 

 1398سال  پايان

 مانده 
 تا  تسهیالت

 1398پايان 

1 1۳۸6 
( مداده واحدده   2( بند )ج( تبصدره ) ۳جزء )

 ک، کشور 1۳۸6قانون بودجه سال 

 فاینانس

۹/۹.۴۹۳ 
10،6۸2،۹۴6،۸1۸.6۴ 
 یوان چین

6،۳51،۴5۸،70۸.57 
 یوان چین

2،5۴7،16۹.۸1 
 یوان چین

6،۳۴۸،۹11،5۳۸.76 
 یوان چین

2 1۳۸۹ 
( مداده واحددده قددانون  ۳بندد الددف تبصددره) 
 1۳۸۹بودجه سال سال

2.2۹۹ 
۳،5۳7،000،000.00 
 یوان چین

۹،۸11،000،000 

 یوان چین
6،۳60،000،000 

 یوان چین
۳،۴51،000،000.00 
 یوان چین

۳ 1۳۹1 
( ماده واحده قدانون بودجده سدال    26بند )
 ک، کشور 1۳۹1

۳0.000 
25،162،۳7۸.۸0 

 رویو
11۸،607،621.20 

 یورو
75،062،۳7۸.۸ 

 یورو
6۸،707،621.20 

 یورو

۴ 1۳۹۳ 
( مداده واحدده قدانون    ۴بند )الف( تبصره )
 ک، کشور 1۳۹۳بودجه سال 

۳5.000 
2،767،260،000.00 
 یوان چین

10،۸۳2،7۴0،000 
 یوان چین

1.766.27۳.171 
 یوان چین

۹،066،۴66،۸2۹.00 
 یوان چین

5 1۳۹7 
ه واحده قانون بودجه سدال  ( ماد۳تبصره )
 ک، کشور 1۳۹7

۳0.000 
۳2،۴55،۳۹۳.51 

 یورو
5۹،7۴۴،606.۴۹ 

 یورو
26،62۳،2۴6 

 یورو
۳۳،121،۳60.۴۹ 

 یورو

6 1۳۹۸ 
( ماده واحده قانون بودجه سدال  ۳تبصره )
 ک، کشور 1۳۹۸

۳0.000 0 
۳0.000 
 میلیون دالر

0 
۳0.000 
 دالر

         

 خدارجی )فایندانس(   مدالی تسدهیالت   جهت اساداده ازقب،  سنواتهایی که در فهرست طرح

، به شرح جددول شدماره   یران به آنها سهمیه اخاصاص یافاهتوسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ا

 :  ( است۴)

 (۴جدول شماره )

 نام طرح عنوان دستگاه اجرايي مأخذ قانوني رديف
 نوع

 ارز 

 نام کشور
 اعتباردهنده 

 مبلغ طرح
 تخصیص در 

 1398سال 

 تسهیالت 
 شده مصرف
 1398در سال 

 ارزي **
 معادل  

 دالري*
 ارزي

 معادل 
 دالري

 ( مداده واحدده  ۴بند )الدف( تبصدره )   1
 ک، کشور 1۳۹۳قانون بودجه سال 

شددرکت راه آهددن جمهددوری  
 اسالمی ایران

  تهران قم السیرراه آهن سریع
 اصدهان فاز اول

 21.250 0 0 - 1۳.600 چین یوان 

2 
( مدداده واحددده ۳بنددد )الف(تبصددره )
 2۳.۹ 0 0 - 50 امارات یورو تدارکات قطعات ضروری ناوگان ک، کشور 1۳۹7قانون بودجه سال 

۳ 
 مدداده واحددده (۳بنددد )الف(تبصددره )
 ۳ 0 0 - 56 امارات یورو دساگاه(15) تنی 120جرثقی،  ک، کشور 1۳۹7قانون بودجه سال 

 (۴جدول شماره )

 نام طرح عنوان دستگاه اجرايي مأخذ قانوني رديف
 نوع

 ارز 

 نام کشور
 اعتباردهنده 

 مبلغ طرح
 تخصیص در 

 1398سال 

 تسهیالت 
 شده مصرف
 1398در سال 

 ارزي **
 معادل  

 دالري*
 ارزي

 معادل 
 دالري

۴ 
 حددده( مدداده وا۳بنددد)الف( تبصددره )
 ک، کشور 1۳۸۹قانون بودجه سال

  سددازمان توسددعه و نوسددازی 
 معادن و صنایع معدنی ایران

 فوالد میانه

 چین یوان 

1،۹22 - 0 0 1۴7 
 ۳05 0 0 - 1،۸56 فوالد نی ریز 5
 ۸۹ 0 0 - 1،۹۹۴ فوالد قائنات 6
 152 0 0 - 1،۹0۸ فوالد شادگان 7

۸ 
ه قانون ( ماده واحد۳بند)ج( تبصره ) 
 ک، کشور 1۳۸6بودجه سال

منددابع آب و  شددرکت توسددعه
 نیروی ایران

 نیروگاه آبی رودبار لرساان
 چین یوآن 

۴5 - 0 0 6 

  ( مداده واحدده  ۳بند )الدف( تبصدره )   ۹
 ک، کشور 1۳۸۹قانون بودجه سال 

 2.1 0 0 - 52 سد و نیروگاه چم شیر
 152 0 0 - 152 شدارود 10

ده واحده قدانون بودجده   (  ما26بند ) 11
 ک، کشور 1۳۹1سال 

 بانک  -عربساان  یورو وامی-سرنی 
 توسعه اسالمی

12۸ - 0 0  

 .باشدپذیر نمیها با نرخ ارز مندرج در جدول فوق، صورت پذیرفاه، لذا تكمی، ساون مربوطه، امكانیافاه به طرح* مبالغ اخاصاص
 باشد.، تكمی، ساون مربوطه به دالر امكانپذیر نمی1۳۹۸ل ** با توجه به نوسانات شدید نرخ دالر در سا

 
لدذا   ،بدوده  1۳۹۸سدال  سنوات قبد، از  با توجه به اینكه مجوز پرداخت تسهیالت مربوط به 

ربدط )تأییدد دسداگاه اجرایدی     های اجرایدی ذی کلیه مجوزهای موضوع حكم این بند توسط دساگاه

ه از تامین مالی خارجی(، وزارت امور اقاصدادی و دارایدی   ربط )به منظور تأیید اولویت برای اسادادذی

نامه دولای(، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )به منظور کنادرل تعدادل   منظور صدور ضمانت)به

هدای بخدش   و مدیریت تراز ارزی کشور( و سازمان برنامه و بودجه کشور )صرفاً برای کنادرل طدرح  

ای((، در سدنوات  هدای سدرمایه  های تملک دارایدی و طرح های دولایهای شرکتدولای شام، طرح

 مربوطه صادر گردیده است.

ای از نامده ، ضمانتاز تسهیالت مالی خارجی )فاینانس(عدم اساداده  علتبه  ،1۳۹۸در سال 

اسدالمی ایدران، صدادر نگردیدده     طرف وزیر امور اقاصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهدوری  

 است.  



 

 قسمت دوم( -۴)

 (3تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

های بندد  اخاصاص تسهیالت موضوع این بند توسط شورای اقاصاد بر اساس رعایت اولویت

جمهدوری   ششدم توسدعه اقاصدادی، اجامداعی و فرهنگدی      سداله پنجبرنامه ( قانون ۴)پ( ماده )

محیطدی،  های بخش دولای دارای توجیده فندی، اقاصدادی، مدالی و زیسدت     به طرح ،اسالمی ایران

 صورت پذیرفاه است.

بیندی شدده در   مندابع پدیش   ومح، عایدات طرح از های موضوع این بند، و سود طرح اص،

 شده است: بازپرداخت( 5ک، کشور به شرح جدول شماره ) 1۳۹۸سال  قانون بودجه

 )مبالغ به میلیون(                                                                                                                                                                              (5جدول شماره )

 شماره

 بنديطبقه
 عنوان طرح عنوان دستگاه اجرايي

 تسهیالت 

 دريافتي

 مبلغ قابل

 پرداخت بابت 

 مبلغ پرداختي از محل

 عايدات

 طرح بابت

 شدهبینيمنابع پیش

 دجهقانون بو  در 

  1398سال 

 جمع کل

 جمع سود اصل جمع سود اصل جمع سود اصل جمع سود اصل

 شرکت راه آهن  1۳0۳0150۴۳
 بهسازی و نوسازی
 خطوط راه آهن

7.7۸50  
 روپیه

500.000  
 ریال

0 
500.000  
 ریال

- - - 
500.000  
 ریال

0 
500.000  
 ریال

500.000 
 ریال

0 
500.000  
 ریال

 میایی لردگانشرکت کود شی خصوصی
 کود شیمیایی
 اوره اردگان

۳.۳7۸  
 یوان

۳.۳7۸  
 یوان

172 
 یوان

۳.550 
 یوان

۳.۳7۸  
 یوان

172 
 یوان

۳.550 
 یوان

 یوان ۴22 - - -
556  
 یوان

۴50  
 یوان

 

های خصوصی و تعاونی و نهادهای های بخشبابت طرح ،از تسهیالت موضوع این بند

 اساداده نشده است.بنیان، های دانشغیردولای و شرکت عمومی

منظدور تجهیدز   المللدی بده  ای بدین هدا و مؤسسدات مدالی و توسدعه    دولت از منابع بانک

اسداداده  ها و مؤسسات آموز  عالی و پژوهشدی و فنداوری   های دانشگاهها و کارگاهآزمایشگاه

طرح و تصویب درخواسای برای  مشمول نیز های اجراییدساگاهننموده است. شایان ذکر است، 

 اند.ارائه ننموددر شورای اقاصاد موضوع 

 

 



 

 قسمت دوم( -5)

 (3تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب( 

کد، کشدور مصدوب     1۳۹5قدانون اصدالح قدانون بودجده سدال       *(۳۸تبصره ) اجرای

 .شودمی تمدید 1۳۹۸در سال  ۳/6/1۳۹5

                                                                        
 کل کشور:   1395* قانون اصالح قانون بودجه سال 

تا  ،ک، کشور 1۳۹5 سال( قانون بودجه ۳سقف مقرر در تبصره ) تیبا رعا شودیبه دولت اجازه داده م :(38تبصره )

اخذ  ریز طیبا شرا یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح 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 یصرفاً برا یافایوام در -1
اناقال آب  یهاو طرح یاریآب یهاها، سدها، شبكهآهن، بزرگراهراه رو،ین ،یانو، هساه یهایانرژ تیبودجه ک، کشور با اولو

 .ابدییاخاصاص م
 .رسدیم رانیوز أتیه بیسازمان برنامه و بودجه کشور به تصو شنهادی( با پ1موضوع بند ) یهاطرح -2
 شنهادیوام به پ طیشرا ریو سا یداخلساخت سهم  زانیمدت بازپرداخت و م نییتع ،یافایحساب وام درنحوه اعمال -۳

 بیو سازمان برنامه و بودجه کشور به تصو رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز ،ییو دارا یمشارک وزارت امور اقاصاد
 .رسدیم رانیوز أتیه

 تفريغ بند )ب(

گدذار و  از سدوی قدانون   1۳۹5این حكم از سدال  تصویب  رغمها، علییبررس بر اساس

 1۳۹۸امكان اساداده از مجوز این بند در سدال  اهكار اجرای آن توسط هیأت وزیران، تصویب ر

 است.بند فاقد عملکرد  نيالذا  نشده،فراهم 

هدد مدورخ   5۳۸02ت/12016۹نامده شدماره   ( تصویب1بر اساس بند )شایان ذکر است، 

محد،  از دو طدرح بده شدرح جددول زیدر       یمدال  نیمأموافقانامه تد ، رانیوز تأیه ۳0/۹/1۳۹5

، در آذرمداه  کد، کشدور   1۳۹5قانون اصالح قانون بودجه سدال   (۳۸تبصره ) تسهیالت موضوع

بده امضداء    ،هیو وزارت اقاصاد روسد  رانیا ییو دارا یوزارت امور اقاصاد نیبمافی سال مذکور،

   است. صورت نگرفاه یپرداخا ،هیاز طرف دولت روس زمان تحریر این گزار  تا كنیل ،یدهرس

 ان طرحعنو رديف
 مبلغ تسهیالت

 )يورو(

 معادل دالري

 )دالر(

 1.060.000.000 1.000.000.000   بروننچهیا ر دآهن گرمساراه کردنیبرق 1

 1.272.000.000 1.200.000.000 هرمزگان یمگاوات 1۴00 یحرارت روگاهیاحداث ن 2

 2.332.000.000 2.200.000.000 جمع

 

  

 



 

 قسمت دوم( -6)

 (3تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 باندک  جملده  از ایتوسعه هایبانک از شدهتصویب تسهیالت بجذ در تسریع منظوربه

 تجدارت  و توسدعه  بانک و( AIIB) آسیایی هایزیرساخت گذاریسرمایه بانک اسالمی، توسعه

 از پس تبصره این (الف) بند سقف در مجازند مذکور تسهیالت از کنندهاساداده هایدساگاه اکو،

 اجدرای  برای شدهبینیپیش اعابارات 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 مابادله موافقانامه چهارچوب

 تفريغ بند )ج( 

( طدرح بدا   15انزده )ک، کشور، تعداد پد  1۳۹۸( قانون بودجه سال 1در پیوست شماره )

 ( است.1پسوند وامی به شرح جدول شماره )

 (میلیون ریال)مبالغ به  (1جدول شماره )
 اعتبار عنوان طرح شماره طرح
 100 وامی -سد سرنی و سامانه اناقال و تصدیه خانه  ساخامان 1۳0700۳05۴
 2۸،000 وامی -تاسیسات فاضالب روسااهای دارای اولویت  ایجاد 150۳00200۹
 1 وامی -هزار تنی گرمسار 100سیلوی  احداث 1۳0502۴00۳
 10 وامی -تاسیسات فاضالب شهرهای اولویت دار اساان گیالن ایجاد 150۳002200
 500 وامی -به تنكابن و خرم آباد تنكابن  آبرسانی 1۳0700200۸
 10 وامی -تاسیسات فاضالب شهرهای اولویت دار مازندران  ایجاد 150۳0021۹۹
 10 وامی -تاسیسات فاضالب شهر کرمانشاه  ایجاد 150۳0021۴۴
 10 وامی -تاسیسات فاضالب شهرهای اولویت دار فارس  ایجاد 150۳0021۹۸
 10 وامی-تاسیسات فاضالب شهر مشهد ایجاد 150۳002165
 750 وامی-سد کهیر و شبكه آبیاری و زهكشی ساخامان 1۳0700۳07۴
 20،000 وامی -تصدیه خانه آبرسانی به قم از سد کوچری  تاسیسات ایجاد 1۳07002106
 1،000 وامی -شبكه آبیاری و زهكشی قره سو و زرین گ، ساخامان 1۳070021۸5
 10 وامی-تاسیسات فاضالب شهرهای اولویت دار گلساان ایجاد 150۳002151
 10 وامی -تاسیسات فاضالب بیرجند  ایجاد 150۳002005
 10 وامی -اسیسات فاضالب شهرهای اولویت دار تهران ت ایجاد 150۳002065

 50،431 جمع
 

( از 2های اجرایی مندرج در جددول شدماره )  دساگاه 1۳۹۸ها، در سال بر اساس بررسی

 اند:مجوز موضوع این بند اساداده نموده

 )مبالغ به یورو(      (2جدول شماره )
 شماره

 بنديطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايي
  بانک نام

 عامل
 شماره

 عنوان طرح بنديطبقه
 اعتبار 

 شدهبینيپیش
 )میلیون ريال( 

 مبلغ 
 تسهیالت

 مصوب

 مبلغ تسهیالت 
 دريافتي در 

 1398سال 

 کردهزينه مبلغ
 تسهیالت

 دريافتي 

آب و  یشددرکت مهندسدد  216500
 فاضالب کشور

 بانک
 توسعه
 اسالمی

150۳00200۹ 
 ییفاضدالب روسداا   ساتیتأس جادیا
 ۳،0۳۸،۴7۳ ۳،0۳۸،۴7۳ 12۹،65۹،000 2۸.000 یوام - دارایاولو

شددرکت آب و فاضددالب   216600
 یفاضالب شدهرها  ساتیسأت جادیا 150۳002065 اساان تهران

 6۳/21.125.70۴ 6۳/21.125.70۴ 17۳،۹20،000 10 یوام -دار در اساان تهرانتیاولو

شددرکت آب و فاضددالب   217۴00
 یفاضالب شدهرها  ساتیسأت جادیا 150۳0021۹۸ اساان فارس

 یوام -دار فارستیاولو
10 1۴۳،770،000 ۴،۸70،۸65 ۴،۸70،۸65 

شرکت توسعه منابع آب و  21۹۸00
 1۳0700۳05۴ رانیا یروین

اناقدال   و سامانه یساخامان سد سرن
 یوام -خانههیو تصد

100 ۸7،000،000 6،۴۸6،۴۹۳ 6،۴۸6،۴۹۳ 

 یاشدددرکت آب منطقددده  2۹5050
 1۳070021۸5 اساان گلساان

 یو زهكشد  یارید ساخامان شبكه آب
 وامی –گ،  نیقره سو و زر

1.000 ۹2،200،000 ۳،5۸۹،۳6۴ ۳،5۸۹،۳6۴ 

 63/39.110.899 63/39.110.899 626،549،000 29.120 جمع

 



 

 قسمت دوم( -7)

 (3تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

تسدهیالت   ، ناشدی از پرداخدت  «یافاید در»و  «مصدوب » التیتسده  مبلغ نیب رتیمغا

 ده است.شهای ارایهوضعیتماناسب با صورت

( ماده واحده قدانون بودجده   ۳) بند )الف( تبصرهالذکر در سقف های اجرایی فوقدساگاه

کدرد  ک، کشور، پس از اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به هزینه 1۳۹۸سال 

های معنون و در سدقف اعابدارات   نامه مابادله با سازمانتسهیالت دریافای در چارچوب موافقت

  اند. ی موردنظر، اقدام نمودههاطرح یاجرا یشده براینیبشیپ



 

 قسمت دوم( -۸)

 (3تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

ها سهم دساگاه توسط شهرداری( 15%درصد ) دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده

ربط و تعهد به بازپرداخت اص، و سود توسط همان دساگاه حداق، دو میلیارد های ذیو دساگاه

بدرداری از  ارجی این تبصره را در جهت سداخت و بهدره  ( دالر از تسهیالت خ2.000.000.000)

های کاهش آلودگی هوا اخاصاص دهد. دولت موظف است نسدبت  خطوط قطار شهری و طرح

 به تضمین اص، و سود این تسهیالت اقدام کند.

 تفريغ بند )د( 

هددا و ، درخواسددای از سددوی وزارت کشددور )سددازمان شددهرداری هددابررسددی براسدداس

این بند به  تسهیالت موضوع حكم جهت اساداده ازربط های ذیو دساگاهر( های کشودهیاری

 اين بند فاقد عملکرد است.، لذا سازمان برنامه و بودجه ارسال نگردیده



 

 قسمت دوم( -1)

 (4تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4تبصره )

 بند )الف(

 بهه  نسبت اختیار در منابع محل از 1۳۹۸ سال در شودمی داده اجازه عامل یهابانک به

 : کنند اقدام زیر موارد به ریالی ه ارزی تسهیالت اعطای

 (1جزء ) 

 بهرای  غیردولتهی  عمهومی  نهادههای  و تعهاونی  خصوصهی   ههای بخش گذارانسرمایه 

 همهراه  گازهای آوریجمع و مشترک میادین اولویت با گاز و نفت باالدستی ایتوسعه یهاطرح

 درجها  نفتهی  ذخهایر  دارای قهدیمی  هایچاه احیای و مخازن بازیافت ضریب افزایش راستای در

 .آنها از تولیدی و مخازن در موجود گاز و نفت مالکیت انتقال بدون

 (4تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

 17/2/1۳۹۸زی جمهوری اسالمی ایران طی نامه مورخ در اجرای این بند بانک مرک

موضوع این بند را به شبکه بانکی کشور ابهال  نمهوده    ریالی ه مجوز اعطای تسهیالت ارزی

 است.

 (1) جزءتفريغ 

های ملت و صنعت و معدن  از محل منهابع در اختیهار   در راستای اجرای این جزء  بانک

 اند:اعطای تسهیالت ارزی نموده ( اقدام به1به شرح جدول شماره ) خود 

    (1جدول شماره )

 نام بانک 
 عامل

 عنوان بخش
 تعداد 

 گذاران سرمايه
 متقاضی 

 دهشتسهیالت دريافت شدهگذاران معرفیسرمايه مبلغ تسهیالت درخواستی 

 تعاونی خصوصی
 نهادهای

 عمومی  
 غیردولتی

  مبلغ
 ارزی  

 مبلغ 
 ريالی 

 تعداد 
 مبلغ

 ارزی  
 مبلغ

 ريالی  
 تعداد 

 مبلغ
 ارزی  

 مبلغ 
 ريالی 

  - - 1 ملت

44/2.7۹۳.021.417  
 یوان

- - - - 1 

44/2.7۹۳.021.417  
 یوان

- 
22/۳6.۸61.765  

 درهم
22/۳6.۸61.765  

 درهم

  - - ۳ صنعت و معدن
۳5/75 6۳1 54۹  

 دالر 
 - - - ۳ 

۳5/75 6۳1 54۹  
 دالر 

 

 
های ع این جزء در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاهتسهیالت موضو

قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی 

 اولویهت  بها (  2بهه شهرح جهدول شهماره )     گاز و نفت باالدستی ایتوسعه یهاطرح ها  بهاز آن



 

 قسمت دوم( -2)

 (4تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 پرداخت شده است: همراه گازهای آوریجمع و مشترک میادین

     (2جدول شماره )

 رديف
 نام 

 بانک عامل
 مبلغ طرح عنوان طرح شرکت عنوان

 تسهیالت 
 يافته اختصاص

 تسهیالت 
 شدهپرداخت

 جنوبیپارس 24تا  11توسعه جامع و یکپارچه فازهای  نفت و گاز صبای کنگان ملت 1
4.000.000.000  

 دالر

44/2.7۹۳.021.417  
 یوان

44/2.7۹۳.021.417  
 یوان

22/۳6.۸61.765  
 درهم

22/۳6.۸61.765  
 درهم

2 

 صنعت و معدن

 استخراج نفت خام و گاز طبیعی   تولید و گسترش برق امیرکبیر
۹5/27 17۹ ۹۹6 

 دالر
۹5/27 17۹ ۹۹6 

 دالر
۹5/27 17۹ ۹۹6 

 دالر

 توسعه نفت و گاز نفت و گاز صبای کنگان ۳
27/4۸ 001 ۳25 

 دالر
27/4۸ 001 ۳25 

 دالر
27/4۸ 001 ۳25 

 دالر

 توسعه نفت   نفت سازه قشم  4
1۳/450 227 

 دالر
1۳/450 227 

 دالر
1۳/450 227 

 دالر

 

 



 

 قسمت دوم( -۳)

 (4تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

 مشارکت با معدن و صنعت بخش ایتوسعه هایسازمان زیربنایی و ایتوسعه یهاطرح

 و محهروم  منهاط   اولویهت  بها  نیتعهاو  و خصوصی بخش( 51%) درصدی یک و پنجاه حداقل

 . ایمنطقه هایمزیت براساس یافتهکمترتوسعه

 (2تفريغ جزء )

نیهاز  و همچنهین عهدم اعهالم    یعهدم وجهود متقاضه   با توجه بهه  ها  در محدوده بررسی

موضهوع   ریالی ه ارزی تسهیالتای بخش صنعت و معدن  جهت استفاده از های توسعهسازمان

 .اين جزء فاقد عملکرد استلذا   زیربنایی و ایتوسعهای هاین جزء در خصوص طرح



 

 قسمت دوم( -4)

 (4تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )الف( 

 (3جزء )

ههای خصوصهی  تعهاونی و نهادههای عمهومی غیردولتهی بهرای        گذاران بخهش سرمایه

 قند. رهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندطرح

 

 بند )الف(  تفريغ

 ( 3جزء ) تفريغ

مندی از تسههیالت موضهوع   ت بهره  متقاضی جه1۳۹۸در سال ها  در محدوده بررسی

.جزء فاقد عملکرد استاين های عامل مراجعه ننموده  لذا این جزء به بانک
 



 

 قسمت دوم( -5)

 (4تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

از محل منابع در اختیار نسبت بهه   1۳۹۸شود در سال های عامل اجازه داده میبه بانک

هها  هرداریهای خصوصی  تعاونی و شه گذاران بخشارزی ه ریالی به سرمایه اعطای تسهیالت 

ای و نیز انواع مختلف حمل و نقهل درون و بهرون   های توسعهای سازمانهای توسعهبرای طرح

ای های توسهعه شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان

یها  ربط این وزارتخانه و های تابعه و ذیها و شرکتو وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان

ههای کشهور در قبهال اخهذ حه       هها و دهیهاری  وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری

 کنندگان تا استهالک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.دسترسی یا فروش خدمات به استفاده

 تفريغ بند )ب(

ربط مبنی بهر عهدم وجهود    های اجرایی ذیها و حسب اعالم دستگاهدر محدوده بررسی

ارزی ه ریالی در اجرای مفاد حکم این بند پرداخت نگردیهده  لهذا    گونه تسهیالت هیچ  متقاضی

 اين بند فاقد عملکرد است.



 

 قسمت دوم( -6)

 (4تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 اقهدامات  خهارجی   مهالی  کنندهتأمین با قرارداد عقد از پس شودمی داده اجازه دولت به

 محل از( فاینانس) 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( 

بنذد  ايذن  لذاا     دولهت از مجهوز موضهوع ایهن بنهد اسهتفاده ننمهوده        1۳۹۸در سال 

 فاقد عملکرد است.

 

 



 

 قسمت دوم( -7)

 (4تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د( 

شود  با ل به ریال میمحاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدی

  نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی )نیما( است.

 بند )د( تفريغ 

  تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال  با نرخ سامانه نظام یکپارچه 1۳۹۸در سال 

 مدیریت ارزی )نیما( صورت گرفته است.

. 



 

 قسمت دوم( -۸)

 (4تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

 یصههد و هفتههاد و پههنو میلیههونشههود مبلهه  دو میلیههارد و سبههه دولههت اجههازه داده مههی

صههندوق توسههعه ملههی را بههه صههورت   1۳۹۸یههورو از منههابع ورودی سههال ( 2.۳75.000.000)

این تبصره برداشهت کهرده و منهابع    ( 1) تسهیالت ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره

 مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:

 

 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 ۳

 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 فناوریتجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه 5

 میلیون یورو 15تا سقف  های نوآورانه جهاد دانشگاهیطرح 6

 میلیون یورو 70تا سقف  جمهورهای نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیسطرح 7

۸ 
قهانون برنامهه ششهم و توسهعه کمهی و کیفهی       ( ۹۳) و سهیما در اجهرای مهاده   سازمان صهدا  

 های تولیدی  پویانمایی  مستند  فیلم و سریالبرنامه
 میلیون یورو 150تا سقف 

 میلیون یورو 150تا سقف  های آنهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکهطرح ۹

 میلیون یورو 50تا سقف  تنشپایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پر 10
 

 ایجهاد  بهر  تأکیهد  با( عملیاتی ریزیبودجه رویکرد با) وجوه جریان و عملیاتی برنامه ه1 

 اههداف  تحقه   برای متولی دستگاه تعهدات تضمین و کنترل سنجش  برای الزم سازوکارهای

 .برسد کشور هبودج و برنامه سازمان تأیید به باید پیوست  جداول شرح به هاطرح راهبردی

 کمیتهه  تأییهد  از پس( نیاز حسب) ارزی و ریالی صورت به منابع ایمرحله تخصیص ه2

 انجام بر مبنی ملی توسعه صندوق و بودجه و برنامه سازمان کل  داریخزانه از متشکل نظارت

 .پذیرد انجام متولی  دستگاه تعهدات

 هها هزینهه  کاهش درآمدها  شافزای منظور به اجرائی و نهادی و ساختاری اصالحات ه۳

 و اساسهی  قهانون ( 44) چههارم  و چهل اصل ه  مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست چهارچوب در

(( 4) شهماره  جهدول  و( 7) ماده در مندرج مالی قواعد رعایت ویژه به) توسعه ششم برنامه قانون

 رد رهبهری  معظهم  مقهام  توسهط  صهادره  مجهوز  مشهمول  یهها طرح اجرای منابع تأمین جهت

 ضروری( ملی توسعه صندوق منابع از استفاده بدون)عمومی بودجه منابع محل از آتی هایسال

 .است

 از دولهت  برداشت به مربوط تسهیالت بازپرداخت نیز و مذکور تسهیالت بازپرداخت ه4

 حسهاب  بهه  و منظهور  1404 تها  1۳۹۹ سهنواتی  ههای بودجه در  1۳۹7 سال بودجه در صندوق

 اجرای از حاصل درآمدهای از امکان حد تا تسهیالت بازپرداخت. شود ریزوا ملی توسعه صندوق

 .پذیرد صورت هاطرح

 نظهارت  هیهأت  و بودجهه  و برنامه سازمان توسط بند این ماههشش عملکرد گزارش ه5

 .شود ارسال و تهیه مستقل طور به ملی توسعه صندوق

 و معهدن  صنعت  وزارت عالما به بنا مورد حسب که هاطرح این نیاز مورد تجهیزات ه6

 .شود تأمین خارج از ندارد  داخلی مشابه جمهوررئیس فناوری و علمی معاونت یا و تجارت



 

 قسمت دوم( -۹)

 (4تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 فنهاوری  و تحقیقهات  علهوم   وزارت دانشگاههای کارگاهی و آزمایشگاهی تجهیزات ه7

 رجمهورئیس فناوری و علمی معاونت اعالم به بنا مورد حسب که(« 1)شماره جدول( 5)ردیف»

 .شود تأمین خارج از ندارد  داخلی مشابه

 اسهتفاده  و اساسهی  قهانون ( 44) چههارم  و چههل  اصهل  کلهی  هایسیاست رعایت ه  ۸

 .است ضروری هاطرح اجرای در تعاونی و خصوصی بخش هایظرفیت از حداکثری

 و استفاده برای 1۳۹۸ سال بودجه قانون در مجوز این از خارج تکلیف هرگونه تعیین ه۹

 .است ممنوع ملی توسعه صندوق منابع صتخصی

 بهه  مبال  این تبدیل مبنای( نیما) ارزی مدیریت یکپارچه نظام سامانه روز ارز نرخ ه  10

 .باشدمی ریال

 تفريغ بند )هـ(

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

 

 

 



 

 قسمت دوم( -1)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (5تبصره )

 :مقررات و قوانین رعایت با 1۳۹۸ سال در شودمی داده اجازه

 بند )الف(

 رینال ( ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)میلینارد   هناار  پنج   و چهل سقف تا دولتی یهاشرکت

 و منالی  اقتصنادی   فجنی   توجین   دارای یهنا طنر   اجنرای  بنرای  رینالی  اسنممی  مالی اوراق

 سنود  و اصنل  بازپرداخت و تضمین با رسد می اقتصاد شورای تصویبب  ک  خود محیطیزیست

 .کججد مجتشر خود  توسط

 (5تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

بجا ب  پیشجهاد سازمان برنام  و بودج  کشنور    ۸/۳/1۳۹۸مورخ هیأت وزیران در جلس  

هنن منورخ   ۵6۵۹7ت/2۹۵۰۴نام  اجراینی اینن بجند را تصنویب نمنوده کن  طنی شنماره         آیین

 جهت اجرا ابمغ شده است.  12/۳/1۳۹۸

اجازه ب  شر  جدول زیر های دولتی ب  شرکت مذکور  نام آیین( ۵) ماده مفاد موجب ب 

اوراق منالی اسنممی    الین ر (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اردیلیم هاار  مبلغ چهل و پج  شدهداده 

هنای دارای توجین    اجرای طنر   ب  مجظوربجد )ک(   (کمیت کارگروه )با رعایت مصوبات  ریالی

رسد  با تضنمین و  محیطی خود ک  ب  تصویب شورای اقتصاد میفجی  اقتصادی  مالی و زیست

سنه    بازپرداخت اصل و سود توسط خود  با رعایت قوانین و مقنررات مربنوم مجتشنر نمایجند.    

 های دولتی ب  شر  جدول زیر است:شرکت

 ریال( میلیون)مبالغ ب  

 مبلغ (5بند )الف( تبصره )نفعان موضوع ذی رديف

 1۳.۰۰۰.۰۰۰ های دولتی تابع  وزارت نفتشرکت 1

 12.۰۰۰.۰۰۰ های دولتی تابع  وزارت نیروشرکت 2

 11.۰۰۰.۰۰۰ های دولتی تابع  وزارت راه و شهرسازیشرکت ۳

 1.۵۰۰.۰۰۰ های دولتی تابع  وزارت ارتباطات و فجاوری اطمعاتشرکت ۴

 2.۰۰۰.۰۰۰ ابع  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحهای دولتی تشرکت ۵

 1.۰۰۰.۰۰۰ های دولتی تابع  وزارت صجعت  معدن و تجارتشرکت 6

 1.۰۰۰.۰۰۰ های دولتی تابع  وزارت جهاد کشاورزیشرکت 7

 ۵۰۰.۰۰۰ های دولتی تابع  وزارت ورزش و جوانانشرکت ۸

 1.۵۰۰.۰۰۰ ایرانهای دولتی تابع  سازمان انرژی اتمی شرکت ۹



 

 قسمت دوم( -2)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ریال( میلیون)مبالغ ب  

 مبلغ (5بند )الف( تبصره )نفعان موضوع ذی رديف

 ۵۰۰.۰۰۰ های دولتی وابست  ب  وزارت علوم  تحقیقات و فجاوریشرکت 1۰

 ۵۰۰.۰۰۰ های دولتی وابست  ب  وزارت بهداشت  درمان و آموزش پاشکیشرکت 11

 ۵۰۰.۰۰۰ دستی و گردشگریهای دولتی تابع  سازمان میراث فرهجگی  صجایعشرکت 12

 45.000.000 جمع

 

هنای اجراینی   شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدیند  سنایر دسنتگاه    ب  استثجاء

 اند.مجدرج در حک  این بجد درخواستی جهت معرفی طر  در شورای اقتصاد ارسال نجموده

جهنت  درخواست وزارت راه و شهرسازی   ۳۰/1۰/1۳۹۸شورای اقتصاد در جلس  مورخ 

احداث  تأمین مالی طر  ب  مجظور اره()صکوک اجصدور مجوز انتشار اوراق مالی اسممی ریالی 

توسط شنرکت منادر   ی مجلس دیو شهر جد دیجد یشهر اصفهان ب  شهرهاکمن یاقطار حوم 

( ریال 2.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ب  مبلغ دو هاار و پانصد میلیارد ) تخصصی عمران شهرهای جدید

خ کنارماد اوراق  شورای مابنور در مصنوب  یادشنده زمنان انتشنار و ننر       .است نموده تصویب را

محنول نمنوده    1۳۹۸( قانون بودجن  سنال   ۵الذکر را ب  کارگروه موضوع بجد )ک( تبصره )فوق

  است.

مناده واحنده   ( ۵) تبصنره ( ک) بجند ( 1) جاء موضوع( کمیت ) کارگروه است  ذکر شایان

 اسنممی  منالی  اوراق انتشنار  کلینات  بنا  ۵/۳/1۳۹۸ منورخ  جلسن   در 1۳۹۸ سال بودج  قانون

 و بنازارگردانی  احتساب کارمادهنای  و( 1۸%) درصد هجده حداکثر سود نرخ با بجد این عموضو

نویسی  حداکثر معادل مازاد میانگین هجدسی نرخ بنازده تنا سررسنید اسنجاد خاانن       پذیره تعهد

اسممی برای دوره زمانی دوماه  قبل از ماه انتشار بنا اعنمم سنازمان بنورا و اوراق بهنادار      

 .است نموده موافقت سود اسمی نسبت ب  نرخ 

موصوف  گون  اقدامی توسط شرکتاز شورای اقتصاد  هیچ مأخوذهرغ  مصوب  علی

  اين بند فاقد عملکرد است.صورت نگرفت   لذا 



 

 قسمت دوم( -۳)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

 شنماره  ردینف  بن   را حاصنل  مجنابع  و مجتشر( ارزی -ریالی) اسممی مالی دولت اوراق

 هنای داراینی  تملك هایطر  ب  واریای مجابع. کجد واریا قانون این( ۵) شماره جدول ۳1۰1۰۸

   اعتبنارات (1) شنماره  پیوسنت  در مجدرج هادانشگاه ساماندهی هایطر  و تمامنیم  ایسرمای 

و همچجین تعهدات پرداخت های متفرق  استانی و ردیف ایسرمای  هایدارایی تملك هایطر 

 تنا  یابند منی یافتن  اینن قنانون اختصنا      خاتم  ایهای سرمای های تملك دارایینشده طر 

 هنای هایجن   و سنود . شنود  هایج  کشور بودج  و برنام  سازمان با متبادل  موافقتجامن  براساا

 .اسنت  پرداخنت  قابل و بیجیپیش قانون این( ۹) شماره جدول در مذکور اوراق انتشار ب  مربوم

مبلغ دویست و نود  1۳۹۸تا پایان سال  سقف مجاز اوراق مجتشره تسوی  نشده از محل این بجد

 ( ریال است.2۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هاار میلیارد )

 بند )ب(تفريغ 

سازمان برنامن  و بودجن  کشنور     شجهادیپ بجا ب  ۸/۳/1۳۹۸هیأت وزیران در جلس  مورخ 

 مننورخ ه۵6۵۹7ت/2۹۵۰۴طننی شننماره  نمننوده کنن تصننویب  نامنن  اجرایننی ایننن بجنند راآیننین

 ت اجرا ابمغ شده است. جه 12/۳/1۳۹۸

مجوزهای صادره و با توج  ب   از طرف دولت یجدگیب  نما ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

مبلنغ  اوراق رینالی مجموعناب بن      نسبت بن  انتشنار  تبصره این ( بجد )ک( 1از سوی کمیت  جا )

دویسنت و   اقدام نموده ک  مبلنغ  ریال (2۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دویست و پججاه هاار میلیارد )

 در قالب اسنجاد خاانن  اسنممی غیرنقندی    ریال آن  (21۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ده هاار میلیارد )

در قالنب اوراق  آن ریال  (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰چهل هاار میلیارد ) مبلغو تحویل ب  طلبکار( )

از  صورت الکترونیکی و معناف های ملی ایران و توسع  تعاون( ب مجفعت نقدی )با عاملیت بانك

 باشد.میمالیات 

و  منالی  نظنارت  معناون ) داراییو  یوزارت امور اقتصاد ۳/۹/1۳۹۸ مورخ مجوز براساا

از   موضوع انتشار اوراق فوق الذکر یهاو پرداخت افتی  کل معاممت و در(خاان  دارکل کشور

 ینظنام منال   یو ارتقنا  ریپذرقابت دی( قانون رفع موانع تول1۴ب  استجاد ماده )  نهاد واسط قیطر

 مربوم ب  مجاقصنات  نیکشور و قوان یمقرر در قانون محاسبات عموم فاتیتشر تیکشور از رعا

 شده است. یها مستثجدهیو ماا



 

 قسمت دوم( -۴)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ماده واحده ( ۵تبصره ) ییاجرا نام نییمجدرج در آ یاسجاد خاان  اسمم فیب  تعر تعجای با

سازمان بنورا و اوراق   یفقه ت یکل کشور و با توج  ب  مصوبات کم 1۳۹۸قانون بودج  سال 

 یعممب مجابع نقد  یدولت یهااسجاد توسط دستگاه نیا یبر عدم امکان فروش نقد یبهادار مبج

مجتشرشنده   یاسنجاد خاانن  اسنمم     یو کل دهیحاصل نگرد یخاان  اسمم جاداز محل انتشار اس

 ن واگذار شده است.عامل ب  طلبکارا یهابانك قیاز طر ربطیذ اجرایی یهاتوسط دستگاه

وجنوه بن  عجنوان      یو تسنو  یگذار  بانك توسع  تعاون و شرکت سپردهرانیا یبانك مل

اوراق   ین معناممت اانو  جن  یو زم نیین تع ینی و دارا یوزارت امور اقتصناد توسط  یعامل واگذار

 است. شدهفراه   رانیشرکت فرابورا ا قیمذکور از طر

(  ۸۰۸(  )۸۰7(  )۸۰6(  )۸۰2اخنناا ) ینمادهنا بننا  یاسنمم  یعملکنرد انتشنار اوراق مننال  

( 1بنن  شننر  جنندول شننماره )(  6و افنناد ) (۸17  )(۸17)  (۸16(  )۸1۵(  )۸1۳(  )۸1۰(  )۸۰۹)

 است:

 )مبالغ ب  میلیون ریال(     (1جدول شماره )
 سررسید تاريخ طول مدت پرداخت سود مواعد نرخ سود تاريخ انتشار ارزش اوراق )نوع( اوراق عنوان رديف
1 

 اسجاد خاان  اسممی

2۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۸/۳/1۳۹۸ 

 ایفاقد سود دوره -

 ۳۰/۴/1۳۹۹ ماه 1۳

 1۹/۵/1۴۰۰ ماه 26 1۸/۳/1۳۹۸ 1۵.۰۰۰.۰۰۰ 2

 1۹/7/1۴۰۰ ماه 2۸ 1۸/۳/1۳۹۸ 1۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳

 17/۸/1۴۰۰ ماه 2۹ 1۸/۳/1۳۹۸ 1۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴

 2۳/۹/1۴۰۰ ماه ۳۰ 1۸/۳/1۳۹۸ 2۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵

 6/1۰/1۴۰۰ ماه ۳1 1۸/۳/1۳۹۸ 1۰.۰۰۰.۰۰۰ 6

 1۹/2/1۴۰1 ماه ۳۵ 1۸/۳/1۳۹۸ 1۰.۰۰۰.۰۰۰ 7

 6/۴/1۴۰1 ماه ۳6 6/۴/1۳۹۸ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸

 ۳/۵/1۴۰1 ماه۳6 ۳/۵/1۳۹۸ 2۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹

 12/۵/1۴۰1 ماه ۳۳ 12/۸/1۳۹۸ 2۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۰

 1۴/6/1۴۰1 هما ۳۴ 1۴/۸/1۳۹۸ 2۰.۰۰۰.۰۰۰ 11

  210.000.000 جمع 
 17/۹/1۴۰1 ماه ۳6 هر شش ماه یکبار %1۸ 17/۹/1۳۹۸ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ اوراق مجفعت 12

  250.000.000 کل  جمع

 ( ۵( بجند )ک( تبصنره )  1کمیت  موضنوع جناء )   ۵/۳/1۳۹۸جلس  مورخ صورت براساا

اینن بجند   نقندی رینالی    کل کشور  نرخ سود اسنمی اوراق  1۳۹۸قانون بودج  سال ماده واحد 

بجد ب  نحنوی تجظنی     این ( درصد تعیین گردید. نرخ اوراق مجفعت مجتشره از محل1۸حداکثر )

سنالیان  و حنداکثر    (17%/۹هفنده و نن  دهن  درصند )     شده ک  حداقل مجفعت دارندگان اوراق

 باشد.( 1۸%هجده درصد ) بازدهی سالیان  اوراق

هنا و  یافتین ت اوراق مجفعنت بنا پشنتوان  در   شنده بن  صنور   مجتشر یاسمم مالی اوراق

( قننانون 1واسننط موضننوع بجنند )د( منناده ) یدولننت و بننا اسننتفاده از نهادهننا یآتنن یدرآمنندها

 یکلن  هنای سیاسنت  یاجنرا  لیتسنه  یدر راسنتا   دین جد یمنال  یبازار توسع  اباارها و نهادها

جتشرشنده  اسنت. اوراق مجفعنت م   دهین مجتشنر گرد   ی( قنانون اساسن  ۴۴اصل چهل و چهنارم ) 

بنن   یصننورت نقنندو وجننوه حاصننل از فننروش بنن  دهیبنن  فننروش رسنن (1۰۰%) درصنند صنند

انتشننار »بننا عجننوان  ۳1۰1۰۸ یمننال یهننایینندارا یواگننذار فیننرد یحسنناب درآمنند عمننوم

دولننت  یشننده اسننت. وجننوه حاصننل بنن  عجننوان مجننابع عمننوم ایننوار «یاسننمم یاوراق مننال

توسننط   برنامنن  و بودجنن  کشننور صننادره سننازمان یاعتبارهننا صیتخصنن اسنناامجظننور و بر

 است. شدهپرداخت  ربطیذ ییاجراهای کل کشور ب  دستگاه یدارخاان 

اعتبنار   است کن   تعهد نموده 7/۳/1۳۹۸طی نام  مورخ   سازمان برنام  و بودج  کشور

از  1۳۹۸های انتشنار اوراق کن  تنا پاینان سنال      الزم برای بازپرداخت اصل  سود و سایر هایج 



 

 قسمت دوم( -۵)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

لوایح بودج  سجواتی  درهای مربوم شود را در زمان سررسید طی ردیفبجد مجتشر میمحل این 

 بیجی و مجظور نماید.پیش

از   بجنند نیننموضننوع ا یاوراق بننده یسننینورهیو پننذ رشیکننارماد پننذ یهنناجنن یها

( قننانون بودجنن  سننال ۹جنندول شننماره ) 6۰۰۰۰۰( ردیننف 2( و )1محننل اعتبننارات اجننااء )

ار و بیسننت و هشننت میلیننارد و ششصنند و چهننل و چهننار میلیننون  بنن  مبلننغ چهننارها 1۳۹۸

و  یوزارت امنننور اقتصننناد حسنننابیذیو توسنننط  نیمأتننن( رینننال ۴.۰2۸.6۴۴.۰۰۰.۰۰۰)

پرداخنت    یواگنذار  نیبن  عنامل   یارسنال  یهنا حسناب حسنب منورد براسناا صنورت     ییدارا

 .استشده 

سننجاد صننورت امجتشرشننده بنن  یاوراق مننالبنن   اختصننا  سننود  ذکننر اسننت انشننای

 1۵) دین شنده بنا احتسناب حفنر قندرت خر     ادیو اسنجاد  بنوده  فاقد موضنوعیت    یخاان  اسمم

 .ب  افراد طلبکار واگذار شده است  درصد ساالن (

و موعنند پرداخننت  یاسننمم یاز اوراق مننال كیننچیهنن دیسننر رسنن جکنن ای بنن  توجنن  بننا

 یمبلنغ اسنم   پرداخنت اصنل     لنذا نبنوده  1۳۹۸بجند در سنال    نین سود اوراق مجفعت موضوع ا

 باشد.یم تیفاقد موضوعدر سال یادشده  و سود اسجاد مذکور 

( ۳بن  شنر  جندول شنماره )      ۳1۰1۰۸های مالی واگذاری دارایی فیردمالی  عملکرد

 است:

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۳جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 بینیپیش های مالیرديف واگذاری دارايی عنوان

 وصولی طبق 
 * ست خزانهلی

 وصولی 
 * طبق تفريغ

 درصد 
 تحقق

   2/۸6 2۹۰.۰۰۰.۰۰۰ اوراق مالی اسممی  انتشار ۳1۰1۰۸

در  یاسمم یحساب مجابع حاصل از انتشار اوراق مالاعمال   ناشی از«غیطبق تفر یوصول»و  «خاان  ستیل طبق یوصول»* مغایرت بین 
 (۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلینارد )  مبلغ سیصد و هشتاد هناار ب    یاقتصاد یهماهجگ یعال یجلس  شورا نیو سوم یمصوبات س یاجرا
 باشد.ی)مجافع حاصل از درآمدهای مالیاتی آتی( و صکوک مرابح  عام م مجفعت  یانواع اوراق اسجاد خاان  اسمم الیر

 

مجتشر شده و با توج  ب   یلایصورت رب  این بجد سقف  تیبا رعا یاسمم یاوراق مال  کلی

 یاجراینی بنرا   نامن  نینی آ 1(۴  امکان استفاده از مجوز ماده )1۳۹۸کشور در سال  یارز طیشرا

 فراه  نشده است.  یالمللنیب ای یب  صورت داخل یارز یاسمم یانتشار اوراق مال

مجتشنره  جهنت    یاسنمم  یاوراق منال  صیسازمان برنام  و بودج  کشور نسبت ب  تخصن 

هنا مجندرج در   دانشنگاه  یسنامانده  یهاطر  تمام م ین یا یسرما یهاییتملك دارا یهار ط

 یهنا ینی تملك دارا یهااعتبارات طر   کل کشور 1۳۹۸( قانون بودج  سال 1شماره ) وستیپ

اقدام  (۴قانون بودج  سال مابور  ب  شر  جدول شماره )های متفرق  و ردیف یاستان یا یرماس

 :نموده است

 

                                                                        
 کل کشور:1398( قانون بودجه سال 5ه )تبصربند )ه( ی ينامه اجراآيین* 

سسنات مربنوم )در صنورت    ؤبجدی توسط موزارت مجاز است با فراه  کردن شرایط انتشار از جمل  رتب  (:4ماده )

-نیاز( ب  نمایجدگی از دولت جمهوری اسممی ایران و با همکاری بانك مرکای  نسبت ب  انعقاد قراردادهای داخلی و یا بین

( قانون تا سقف ۵المللی از محل بجد )ب( تبصره )صورت داخلی و یا بینرای انتشار اوراق مالی اسممی ارزی ب المللی الزم ب
های الزم )بر مبجای تعهند سنازمان برنامن (    ( ریال و صدور تضمین6۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰معادل مبلغ شصت هاار میلیارد )

 اقدام نماید.



 

 قسمت دوم( -6)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۴جدول شماره )
 تخصیص نوع اعتبار رديف
1۰۵.۳2۰.۸۵۰ ( )ملی و استانی ویژه(1ای ن پیوست شماره )های سرمای تملك دارایی 1
1۸.۴26.۵12 یاستان یا یسرما یهاییتملك دارا یهااعتبارات طر  2
2۳.۹۹۰.7۴۰ مدیریت بحرانیل سازمان تشک( قانون 12)ماده ( قانون تجظی  و 1۰ماده ) ۳
62.211.۸۹۸ ایهای سرمای های متفرق  تملك داراییردیف ۴
۵۰.۰۰۰ ایسرمای  –های مالی های تملك داراییردیف ۵

210.000.000 جمع
 

 یهننایننیتملننك دارایافتنن  بابننت اعتبننارات مینناان اسننجاد خااننن  اسننممی تخصننیص

ربنط بن    هنای اجراینی ذی  بن  دسنتگاه   (ژهین و یو اسنتان  یلن ( )م1شنماره )  وستیپ یا یسرما

 ( است:۵شر  جدول شماره )

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  ۰۰۰ ۸1 نهاد ریاست جمهوری 1۰1۰۰۰ 1
  ۹7۴    پارک فجاوری پردیس 1۰1۰۴۹ 2
  ۸7۹ 1  معاونت علمی و فجاوری رییس جمهور 1۰1۰۵2 ۳
  ۴۰۰ 17 پارک زیست فجاوری خلی  فارا )قش ( 1۰1۰۵۵ ۴
  ۵۰۰ ۴۰ سازمان اداری و استخدامی کشور 1۰1۰۵7 ۵
  ۸۵۰ ۴2 سازمان اسجاد و کتابخان  ملی جمهوری اسممی ایران 1۰11۰۰ 6
  ۰۰۰ 17۰ مجلس شورای اسممی 1۰1۵۰۰ 7
  2۰۰ 2  مرکا پژوهشها-مجلس شورای اسممی 1۰1۵۰1 ۸
  ۰۰۰ ۸۰ دیوان محاسبات کشور 1۰1۵1۰ ۹
  2۰۸ 1۰7 شورای نگهبان 1۰16۰۰ 1۰
  ۹26 2۸7 سازمان برنام  و بودج  کشور 1۰2۵۰۰ 11
  ۰۰۰ 2  سازمان ملی بهره وری ایران 1۰2۵1۸ 12
  ۰۰۰ 1۴ مرکا آمار ایران 1۰۳۰۰۰ 1۳
  ۰۰۰ ۹  قش  برداری کشورسازمان ن 1۰۳۵۰۰ 1۴
  ۳۹۴ ۹۵۰ وزارت کشور 1۰۵۰۰۰ 1۵
  ۵۰۰ 16۵ سازمان ابت احوال کشور 1۰۵۵۰۰ 16
  2۰۰ ۵۹۹ کشورهای و دهیاریها سازمان امور شهرداری 1۰۵6۰۰ 17
  ۹۰۰    سازمان مدیریت بحران کشور 1۰۵۸۰۰ 1۸
  6۸۵ 61۹ نیروی انتظامی جمهوری اسممی ایران 1۰6۰۰۰ 1۹
  ۵۵7 2۴ وزارت امور خارج  1۰7۰۰۰ 2۰
  ۰۰۰ 2  وزارت دادگستری 1۰۸۰۰۰ 21
  ۰۰۰ 2۰ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 1۰۸۰۰6 22
  2۳۰ 16۰ سازمان قضایی نیروهای مسلح 1۰۸۰۰۹ 2۳
  1۰۰ 26 دادستانی ویژه روحانیت 1۰۸۰17 2۴

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  1۰۰ 21 سازمان تعایرات حکومتی 1۰۸۰21 2۵
  ۰۰2 ۰۰۵ 1 دادگستری جمهوری اسممی ایران 1۰۸1۰۰ 26
  ۳۰۰ 1۰۰ دیوان عدالت اداری 1۰۸1۰۸ 27
  6۰۰ ۴  1 شورای حل اختمف)کمك( 1۰۸1۰۹ 2۸
  ۵۰۰ ۸۸۳ سازمان زندانها و اقدامات تامیجی و تربیتی کشور 1۰۸2۰۰ 2۹
  ۵۰۳ 26 سازمان بازرسی کل کشور 1۰۸۳۰۰ ۳۰
  ۸7۰ 6۹ قانونی کشور سازمان پاشکی 1۰۸۴۰۰ ۳1
  ۹۰2 22۴ سازمان ابت اسجاد و اممک کشور 1۰۸۵۰۰ ۳2
  ۰۰۰ 2  سازمان اوقاف و امور خیری  1۰۹۵۰۰ ۳۳
  ۰۰۰ ۳۰ دانشگاه علوم و معارف قرآنی 1۰۹۵۰1 ۳۴
  172 ۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی 11۰۰۰۰ ۳۵
  ۰۴۴ ۸۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور 11۰1۰۰ ۳6
  ۹۰۰ ۸6 گمرک جمهوری اسممی ایران 11۰۵۰۰ ۳7
  ۵۰۰ 2۰1 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 1111۰۰ ۳۸
  662 ۸  دانشگاه صجعتی مالك اشتر 111112 ۳۹
  ۰۰۰ 1۸ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسممی ایران 1112۰۰ ۴۰
  ۰۰۰ ۳  ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسممی ایران 111۴۰۰ ۴1
  7۰۰ ۸  دانشگاه عالی دفاع ملی 111۴۴۰ ۴2
  ۸7۳ 2۵۴ بجیاد حفر آاار و ارزشهای دفاع مقدا 111۴۵۰ ۴۳
  ۳۰۰ 1۸۰ ایو حرف سازمان آموزش فجی  1126۰۰ ۴۴
  ۵۰۰ 167 سازمان هواشجاسی کشور 11۳۰۰۰ ۴۵
  662 772 تحقیقات و فجاوری  وزارت علوم 11۳۵۰۰ ۴6
  ۰۰۰ 2۰ شگاه هوا فضاپژوه 11۳۵۰6 ۴7
  ۹7۴    رضویپارک عل  و فجاوری خراسان 11۳۵2۳ ۴۸
  ۹7۴ 1۰ پارک عل  و فجاوری فارا 11۳۵2۴ ۴۹
  6۹6    پارک عل  و فجاوری گیمن 11۳۵2۵ ۵۰
  ۳۹6 ۹  پارک عل  و فجاوری مرکای 11۳۵26 ۵1
  6۹6    پارک عل  و فجاوری سمجان 11۳۵27 ۵2
  7۳7 1۴ عل  و فجاوری یاد پارک 11۳۵2۸ ۵۳
  ۸۳۵    شرقیپارک عل  و فجاوری آذربایجان 11۳۵2۹ ۵۴
  626    پارک عل  و فجاوری کرمان 11۳۵۳۰ ۵۵
  ۸۳۵ 1۰ پارک عل  و فجاوری خوزستان 11۳۵۳1 ۵6
  ۹7۴ 26 پارک عل  و فجاوری هرماگان 11۳۵۳2 ۵7
  2۳۵ 1۸ شمالیپارک عل  و فجاوری خراسان 11۳۵۳۳ ۵۸
  72۴ 22 پارک عل  و فجاوری مازندران 11۳۵۳۴ ۵۹
  166 1۸ پارک عل  و فجاوری چهارمحال و بختیاری 11۳۵۳۵ 6۰
  6۹6 1۰ پارک عل  و فجاوری ق  11۳۵۳6 61
  67۰ 1  پژوهشگاه مواد و انرژی 11۳۵۳7 62
  ۹۳۵ 26 ججوبیپارک عل  و فجاوری خراسان 11۳۵۳۸ 6۳
  ۹7۴ ۸    و فجاوری سیستان و بلوچستانپارک عل 11۳۵۳۹ 6۴
  ۳1۴ ۵۳ شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 11۳۵۴۰ 6۵
  766 1۰ پارک عل  و فجاوری ایمم 11۳۵۴1 66
  ۰۸۸ 1۸ پارک عل  و فجاوری کردستان 11۳۵۴2 67



 

 قسمت دوم( -7)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  2۴۸ ۸  سازمان پژوهشهای علمی و صجعتی ایران 11۳۵۴۴ 6۸
  ۵۸۳ 1۳ شیمی ایرانپژوهشگاه پلیمر و پترو 11۳۵۵۰ 6۹
  ۹6۰ 6۵ پارک عل  و فجاوری همدان 11۳۵۵1 7۰
  2۸۵ 1۸ پارک عل  و فجاوری خلی  فارا )بوشهر( 11۳۵۵2 71
  ۹7۴    پژوهشگاه شیمی و مهجدسی شیمی 11۳۵6۵ 72
  2۰۳ 6۰ المللی زلال  شجاسی و مهجدسی زلال پژوهشگاه بین 11۳۵66 7۳
  ۴۳1 ۸۴ بجیادیای هپژوهشگاه دانش 11۳۵67 7۴
  ۳۳6 26 دانشگاه ق  11۳۵7۰ 7۵
  ۴۰۰ 12 المللی علوم و تکجولوژی پیشرفت  و علوم محیطیمرکا بین 11۳۵7۴ 76
  ۴۸۸ 1۹ پژوهشگاه ملی اقیانوا شجاسی و علوم جوی 11۳۵7۵ 77
  67۰ 1  پژوهشگاه رنگ 11۳۵۸۵ 7۸
  672 ۵۳ جهاد دانشگاهی 11۳62۰ 7۹
  6۴۴ ۳7 سایر مراکا تحقیقاتی وابست  -د دانشگاهی جها 11۳621 ۸۰
  ۰۰۰ 2  پژوهشگاه رویان 11۳626 ۸1
  6۹6    کرمانشاهفجاوری  پارک عل  و 11۳62۸ ۸2
  11۴ 1  زیست بانك 11۳62۹ ۸۳
  ۰۰۰ 1۵ دانشگاه معارف اسممی 11۳6۳۳ ۸۴
  ۹۵۸ ۸  ابن سیجا-نوین علوم پاشکیهای پژوهشکده فجاوری 11۳6۴1 ۸۵
  ۵۵7    پارک عل  و فجاوری البرز 11۳67۳ ۸6
  ۵۳۰ 2۴ مرکا تحقیقات سرطان برست-جهاد دانشگاهی 11۳67۴ ۸7
  ۸۸6 ۸۹6 1 صجایع دستی و گردشگری  سازمان میراث فرهجگی 11۳7۰۰ ۸۸
  ۰۰۰ ۸  پژوهشگاه میراث فرهجگی و گردشگری 11۳7۰6 ۸۹
  ۵6۹ ۸۵2 یوزارت فرهجگ و ارشاد اسمم 11۴۰۰۰ ۹۰
  ۰۰۰ 21 علمی های شورای عالی حوزه 11۴۰2۰ ۹1
  ۰۰۰ 1۳ علمی  خراسانهای شورای برنام  ریای مدیریت حوزه 11۴۰2۵ ۹2
  ۰۰۰ ۳۴ سازمان فرهجگ و ارتباطات اسممی 11۴۰2۸ ۹۳
  ۰۰۰ 2۳ موسس  نشر آاار حضرت امام قدا سره 11۴۰۳۰ ۹۴
  ۰۰6 ۴۵ بصری-سمعی  سازمان امور سیجمایی و 11۴۰۹2 ۹۵
  ۹۰۰ 26 1آستان مقدا حضرت امام خمیجی)ره( 11۴1۵۰ ۹6
  ۰۰۰ 1۰ موسس  پژوهشی و فرهجگی انقمب اسممی 11۴۳1۰ ۹7
  ۰۰۰ ۴۵ علمی  خواهرانهای شورای سیاستگذاری حوزه 11۴۳1۸ ۹۸
  ۰۰۰ ۵  جامع  المصطفی العالمی  11۴۴۰۰ ۹۹
  1۹۰ 27۴ دانشگاه تهران 11۴۵۰۰ 1۰۰
  ۳۸۸ 62 ق  -پردیس فارابی دانشگاه تهران 11۴۵۰1 1۰1
  66۰ 1۳ مجتمع آموزش عالی ابوریحان -دانشگاه تهران  11۴۵۰2 1۰2
  ۳۵7 1  پژوهشگاه ملی مهجدسی ژنتیك و زیست فجاوری 11۴۵۰۴ 1۰۳
  ۴76 6۳ دانشکده کشاورزی و مجابع طبیعی -دانشگاه تهران  11۴۵۰۵ 1۰۴
  ۳72 ۴۸ موسس  ژئوفیایك -دانشگاه تهران  11۴۵1۴ 1۰۵
  7۵۳ ۴۴ پارک عل  و فن آوری -دانشگاه تهران 11۴۵2۰ 1۰6
  61۸ ۳  دانشکده فجی فومن -دانشگاه تهران 11۴۵21 1۰7
  176 27 دانشکده چوکا -دانشگاه تهران 11۴۵22 1۰۸
  7۸6 ۴۰ دانشکده علوم و فجون نوین -دانشگاه تهران 11۴۵2۳ 1۰۹
  ۸۳۵    آزمایشگاه ملی نقش  برداری مغا 11۴۵2۵ 11۰

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  ۴۵7 ۹۰ دانشگاه شهید بهشتی 11۴6۰۰ 111
  7۸2 1  پارک عل  و فجاوری-دانشگاه شهید بهشتی 11۴62۰ 112
  ۸71 ۵۰ ۰دانشگاه الاهرا)ا( 11۴7۰۰ 11۳
  ۵۳6 ۳  1دانشگاه فرزانگان سمجان )ویژه خواهران( 11۴7۰۳ 11۴
  ۴۵۸    مجتمع آموزش عالی میجاب -نشگاه هرماگان دا 11۴7۵۰ 11۵
  76۸ ۸۵ 1بین المللی امام خمیجی )ره( دانشگاه 11۴۸۰۰ 116
  ۸۳۵    پارک عل  و فن آوری قاوین 11۴۸۰1 117
  2۵2 ۴  مرکا آموزش عالی فجی و مهجدسی بوئین زهرا 11۴۸۵۰ 11۸
  6۳2 1۰7 دانشگاه بوعلی سیجا 11۵۰۰۰ 11۹
  22۳ ۵۸ دانشگاه ممیر 11۵۰۰1 12۰
  ۴2۵    آموزشکده کبودر آهجگ-دانشگاه بوعلی سیجا 11۵۰۰۴ 121
  77۸ ۹  1عالی فاطمی  نهاوند)ویژه دختران(مجتمع آموزش 11۵۰۰۵ 122
  2۵۹ ۸  دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 11۵۰۰7 12۳
  ۴۵6    دانشکده مدیریت رزن-دانشگاه بوعلی سیجا 11۵۰۰۸ 12۴
  1۴۳ 2۸7 دانشگاه شیراز 11۵1۰۰ 12۵
  ۳2۵ ۴۴ 1دانشگاه سلمان فارسی )کازرون( 11۵1۰1 126
  ۰۴۴ 1۵6 دانشگاه صجعتی شیراز 11۵1۰2 127
  ۰۹۸ 1  دانشگاه هجر شیراز 11۵1۰۳ 12۸
  12۹ ۳  دانشکده کشاورزی و مجابع طبیعی داراب 11۵1۰7 12۹
  ۵17 2۳ دانشگاه فسا 11۵1۰۸ 1۳۰
  ۴۵1    مرکا آموزش عالی فیروزآباد 11۵1۰۹ 1۳1
  ۴6۳    مرکا آموزش عالی استهبان 11۵11۰ 1۳2
  ۴6۴    مرکا آموزش عالی المرد 11۵112 1۳۳
  ۴2۴ 11 مرکا آموزش عالی اقلید 11۵11۳ 1۳۴
  ۹۸۴ 2  مرکا آموزش عالی آباده -دانشگاه شیراز  11۵11۴ 1۳۵
  621    الی الرمرکا آموزش ع 11۵11۵ 1۳6
  ۴1۸    مرکا آموزش عالی ممسجی 11۵116 1۳7
  ۴17    دانشکده صجایع غذایی بهار -سیجا دانشگاه بوعلی 11۵12۰ 1۳۸
  ۴۴۴    دانشکده فجی و مهجدسی تویسرکان -سیجا دانشگاه بوعلی 11۵121 1۳۹
  ۸۳۹ 1۵1 دانشگاه صجعتی اصفهان 11۵۴۰۰ 1۴۰
  ۴12 2  فجی و مهجدسی گلبهار دانشکده 11۵۴1۰ 1۴1
  ۰6۰ 1۵6 دانشگاه شهرکرد 11۵۴۵۰ 1۴2
  2۸۹ 11 مجتمع آموزش عالی فارسان 11۵۴۵2 1۴۳
  ۴۹۴ ۳۹ دانشگاه فردوسی مشهد 11۵۵۰۰ 1۴۴
  1۸۵ ۵۵ دانشگاه نیشابور 11۵۵۰۴ 1۴۵
  17۹ ۴2 دانشگاه صجعتی قوچان 11۵۵۰۵ 1۴6
  72۳    دانشگاه تربت حیدری  11۵۵۰6 1۴7
  ۴6۵    1مرکا آموزش عالی کاشمر )ویژه پسران( 11۵۵۰7 1۴۸
  ۴66    1نوین سباوار حضرت زیجب )ویژه خواهران(های دانشکده فجی و مهجدسی فجاوری 11۵۵۰۸ 1۴۹
  ۴۰۰ 17 کمك ب  تکمیل پژوهشکده اختر فیایك-دانشگاه فردوسی مشهد 11۵۵۰۹ 1۵۰
  ۴۸6    و دامپروری تربت جامدانشکده کشاورزی  11۵۵۵۰ 1۵1
  ۵7۸ ۳۰ مجتمع آموزش عالی گجاباد 11۵۵7۰ 1۵2
  2۰۵ 1۹۴ دانشگاه صجعتی شریف 11۵7۰۰ 1۵۳



 

 قسمت دوم( -۸)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  6۹6    پارک عل  و فجاوری-دانشگاه صجعتی شریف  11۵7۰7 1۵۴
  2۰7 2۳ دانشکده فجی و مهجدسی گلپایگان 11۵71۰ 1۵۵
  ۸۳۳ ۸2 کشورعمومی های نهاد کتابخان  11۵۸۰۰ 1۵6
  16۳ 1۵۵ دانشگاه تبریا 116۰۰۰ 1۵7
  ۹۹۵ ۹  دانشگاه بجاب 116۰۰1 1۵۸
  ۴۳1 ۴2 دانشگاه محقق اردبیلی 116۰۰2 1۵۹
  ۴۴6    دانشکده فجی و مهجدسی میان  -دانشگاه تبریا 116۰۰۳ 16۰
  712 6۹ دانشگاه مراغ  116۰۰۴ 161
  ۴۴۰    های نوین نمینده فجاوریدانشک-دانشگاه محقق اردبیلی 116۰۰6 162
  ۴۳2    دانشکده کشاورزی و مجابع طبیعی مغان -دانشگاه محقق اردبیلی 116۰۰7 16۳
  11۸ ۳  شهردانشکده کشاورزی مشکین -دانشگاه محقق اردبیلی 116۰۰۸ 16۴
  ۴۳7    دانشکده کشاورزی اهر -دانشگاه تبریا 116۰۰۹ 16۵
  ۴7۰    دانشکده فجی و مهجدسی مرند -ادانشگاه تبری 116۰1۰ 166
  6۹6 ۸  پارک عل  و فجاوری اردبیل 116۰1۵ 167
  ۰۹7 71 دانشگاه اصفهان 116۵۰۰ 16۸
  ۰6۴ ۳  دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 116۵۰1 16۹
  ۳7۹ 11 مرکا آموزش عالی شهرضا 116۵۰۴ 17۰
  27۴ ۳6 دانشگاه هجر اصفهان 1166۰۰ 171
  216 17۴ دانشگاه شهید چمران اهواز 117۰۰۰ 172
  6۹2 ۴۰ دانشگاه صجعتی ججدی شاپور 117۰۰1 17۳
  7۵۴ 1۰ دانشگاه صجعتی خات  االنبیاء ) ( بهبهان 117۰۰۴ 17۴
  ۴۴6    دانشگاه صجعتی شهدای هویاه 117۰۰۵ 17۵
  ۳۸1 6۳ دانشگاه علوم و فجون دریائی خرمشهر 117۰۵۰ 176
  2۸۴ 2۵ دانشگاه علوم کشاورزی و مجابع طبیعی خوزستان 117۰6۰ 177
  ۵۹۵ 11۴ دانشگاه گیمن 1171۰۰ 17۸
  ۴67    دانشکده مجابع طبیعی دانشگاه گیمن -دانشگاه گیمن 11711۰ 17۹
  ۴1۸    پژوهشکده حوزه آبی دریای خار -دانشگاه گیمن 117111 1۸۰
  ۳۸۵ 16 گیمندانشکده فجی و مهجدسی شرق  117112 1۸1
  ۰۵۵ 1۵2 دانشگاه لرستان 1172۰۰ 1۸2
  2۳۵ 1۸ پارک عل  و فجاوری لرستان 1172۰2 1۸۳
  ۴۳۸    مرکا آموزش عالی نورآباد -دانشگاه لرستان 1172۰۳ 1۸۴
  ۴2۳    مرکا آموزش عالی کوهدشت -دانشگاه لرستان 1172۰۴ 1۸۵
  ۴۵1    ی پلدخترعالمرکا آموزش -دانشگاه لرستان 1172۰۵ 1۸6
  ۴67    عالی الشترمرکا آموزش -دانشگاه لرستان 1172۰6 1۸7
  22۸ 6۴ دانشگاه شهید باهجر کرمان 117۵۰۰ 1۸۸
  ۵۳۳    دانشگاه صجعتی سیرجان 117۵۰۵ 1۸۹
  6۴۴    مجتمع آموزش عالی ب  117۵۰6 1۹۰
  ۸۴7 ۵  مجتمع آموزش عالی زرند 117۵۰۸ 1۹1
  2۳۸    مجتمع آموزش عالی بافت -انشگاه شهید باهجر کرماند 117۵۰۹ 1۹2
  ۹۳6    دانشگاه تحصیمت تکمیلی صجعتی و فجاوری پیشرفت  کرمان 117۵1۰ 1۹۳
  ۹۹7 26 دانشگاه جیرفت 117۵11 1۹۴
  ۴1۳    مرکا اموزش عالی کشاورزی بردسیر-دانشگاه شهید باهجر 117۵12 1۹۵
  ۸12 12۴ دانشگاه رازی 11۸۰۰۰ 1۹6

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  ۰1۸ 12۹ دانشگاه کردستان 11۸1۰۰ 1۹7
  ۴22    دانشکده فجی و مهجدسی و علوم پای  بیجار -دانشگاه کردستان 11۸1۰۳ 1۹۸
  ۴1۵ 27 آموزشکده فجی و مهجدسی اسمم آباد غرب -دانشگاه رازی  11۸2۰۰ 1۹۹
  62۵ 16 دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود -دانشگاه رازی 11۸2۰1 2۰۰
  ۴2۰    دانشکده کشاورزی سجقر -دانشگاه رازی 11۸۳۰۰ 2۰1
  6۴۰ ۸۳ دانشگاه عمم  طباطبایی 11۸۵۰۰ 2۰2
  171 ۵1 دانشگاه سیستان و بلوچستان 11۹۰۰۰ 2۰۳
  ۴۵۰ ۴۹ عالی سراوانمجتمع آموزش 11۹۰۰2 2۰۴
  ۳۳1 12۳ دانشگاه والیت 11۹۰۰۳ 2۰۵
  ۵2۵    دانشکده صجعت و معدن خاش -و بلوچستاندانشگاه سیستان  11۹۰۰۵ 2۰6
  7۳۹ 7۸ دانشگاه زابل 11۹1۰۰ 2۰7
  2۳۳ 72 دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار 11۹2۰۰ 2۰۸
  ۳۰۴ ۹1 دانشگاه مازندران 11۹۵۰۰ 2۰۹
  ۳۵1 2۸ دانشگاه علوم کشاورزی و مجابع طبیعی ساری 11۹۵۰۳ 21۰
  ۰۵7 21 های نوین آملی فجاوریدانشگاه تخصص 11۹۵۰۵ 211
  ۸66 2۴ دانشکده میراث فرهجگی و گردشگری نوشهر -دانشگاه مازندران 11۹۵۰6 212
  72۳ 126 دانشگاه صجعتی نوشیروانی بابل 11۹۵1۰ 21۳
  2۳۵ ۵۴ دانشگاه یاد 11۹6۰۰ 21۴
  ۰۰1 2۹ دانشگاه میبد 11۹6۰۴ 21۵
  217 16 دانشگاه اردکان 11۹6۰6 216
  ۳۸6 ۴6 دانشگاه هجر 11۹7۰۰ 217
  ۴۰۵ ۳1۸ دانشگاه خوارزمی 12۰۰۰۰ 21۸
  ۸۳2 1۸ دانشگاه کاشان 12۰۰۰2 21۹
  ۴22    دانشکده مجابع طبیعی و علوم زمین آران و بیدگل -دانشگاه کاشان 12۰۰۰۳ 22۰
  ۰6۵ 6۸ دانشگاه اراک 12۰۰۰۴ 221
  ۹1۸ ۵۴ 1سران(مرکا آموزش عالی محمت )ویژه پ 12۰۰۰۵ 222
  ۳۴7 ۳۸ دانشگاه حکی  سباواری 12۰۰۰6 22۳
  1۹1 116 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 12۰۰۰7 22۴
  ۴۳۳    پردیس خواهران -دانشگاه کاشان  12۰۰1۳ 22۵
  ۴۵۵ ۳  دانشگاه شاهد 12۰1۰۰ 226
  22۰ ۵  آموزشیهای رای برنام اج -درمانی استان ق    دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۰2۰۰ 227
  2۳۳ 6  دانشگاه صجعتی خواج  نصیرالدین طوسی 12۰۳۰۰ 22۸
  ۹6۵ ۳۸ دانشگاه دامغان 12۰۴۰۰ 22۹
  ۰۳7 16۹ دانشگاه تربیت مدرا 121۰۰۰ 2۳۰
  7۴6 ۸  پارک عل  و فن آوری -دانشگاه تربیت مدرا 121۰۰۹ 2۳1
  ۰2۹ ۸۳ دانشگاه صجعتی امیرکبیر 122۰۰۰ 2۳2
  ۰2۵ ۹  دانشگاه تفرش 122۰۰1 2۳۳
  ۴17    دانشکده فجی و مهجدسی گرمسار -دانشگاه امیرکبیر 122۰۰7 2۳۴
  ۵62 ۴2 دانشگاه ارومی  122۵۰۰ 2۳۵
  ۵66 ۴2 پارک عل  وفن آوری آذربایجان غربی 122۵۰6 2۳6
  1۸۸ ۵  دانشکده فجی و مهجدسی خوی -دانشگاه ارومی  122۵۰7 2۳7
  2۰6    مرکا آموزش عالی شهید باکری میاندوآب 122۵۰۸ 2۳۸
  ۴1۹ ۳7 دانشگاه ایمم 1226۰۰ 2۳۹



 

 قسمت دوم( -۹)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 
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 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  2۹۵ ۴۵ دانشگاه صجعتی سهجد 1227۰۰ 2۴۰
  ۴1۴    آموزشکده فجی ورزقان-دانشگاه صجعتی سهجد 1227۰2 2۴1
  ۵۰۸ 12۴ دانشگاه هرماگان 122۸۰۰ 2۴2
  ۳۳2 ۳۸ ریادانشگاه هجر اسممی تب 122۹۰۰ 2۴۳
  ۳۸1 ۳۳ دانشگاه عل  و صجعت ایران 12۳۰۰۰ 2۴۴
  ۹7۵ ۸  دانشگاه صجعتی اراک 12۳۰۰6 2۴۵
  7۰۸ ۸  دانشگاه عل  و فجاوری مازندران)بهشهر( 12۳۰۰7 2۴6
  ۵۵۵    دانشگاه عل  و صجعت نور 12۳۰۰۸ 2۴7
  ۵۸۳ ۵1 دانشگاه بیرججد 12۳1۰۰ 2۴۸
  ۴6۵ 1۸ هر قائجاتدانشگاه بارگم 12۳1۰1 2۴۹
  ۴۹2 26 دانشگاه صجعتی بیرججد 12۳1۰2 2۵۰
  ۴۰۸    آموزشکده کشاورزی سربیش  -دانشگاه بیرججد 12۳1۰۳ 2۵1
  ۵۸۹    آموزشکده کشاورزی سرایان -دانشگاه بیرججد 12۳1۰۴ 2۵2
  2۴7 1  دانشگاه فجی و مهجدسی فردوا 12۳1۵۰ 2۵۳
  1۳1 ۵6 دانشگاه یاسوج 12۳2۰۰ 2۵۴
  ۰۹۴ 1  مجتمع دانشگاهی گچساران 12۳2۰2 2۵۵
  ۴17    دانشکده فجی و مهجدسی چرام -دانشگاه یاسوج 12۳2۰۳ 2۵6
  72۴ 2  دانشکده مجابع طبیعی محیط زیست و شیمت-دانشگاه یاسوج 12۳2۰۴ 2۵7
  ۳۴۸    پارک عل  و فجاوری کهگیلوی  و بویر احمد 12۳2۰۵ 2۵۸
  6۴۰ 71 اه بججورددانشگ 12۳۳۰۰ 2۵۹
  ۹۳2 1۹ دانشگاه صجعتی اسفراین 12۳۳۰2 26۰
  1۴2 ۳  دانشکده کشاورزی شیروان 12۳۳۰۵ 261
  2۵۰ 212 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی تهران  12۳7۰۰ 262
  ۰۰۰ ۳۰ اشت و درمانبهد -درمانی کاشان   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۳7۰1 26۳
  ۹2۰ 2۰ آموزشیهای اجرای برنام  -درمانی تهران   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۳7۰7 26۴
  ۴۰۰ 17 آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی کاشان 12۳7۰۸ 26۵
  ۰۸۳ 26۴ بهداشت و درمان -درمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  12۳۸۰۰ 266
  ۰۰۰ 1۰۰ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان مرکای  12۳۸۰2 267
  ۰۰۰ 2۰ پژوهش-مرکا آموزشی  پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی 12۳۸۰۵ 26۸
  1۸۰ 12 آموزشیهای برنام  اجرای -دانشگاه علوم پاشکی قاوین  12۳۸۰۹ 26۹
  ۹6۰ 6  آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی ابن سیجا همدان  12۳۹۰1 27۰
  ۰۰۰ ۵  آموزشیهای اجرای برنام  -دانشکده علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی اسدآباد 12۳۹۰۳ 271
  ۹6۰ 6  بهداشت و درمان -ی و خدمات بهداشتی  درمانی استان فارا دانشگاه علوم پاشک 12۴۰۰۰ 272
  ۸۰۰ ۳۴ آموزشیهای اجرای برنام  -درمانی شیراز   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴۰۰۸ 27۳
  ۴۳6 7  آموزشیهای اجرای برنام  -درمانی بوشهر   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴۰۰۹ 27۴
  ۹2۰ 1۸ آموزشیهای اجرای برنام  -درمانی یاسوج   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴۰1۳ 27۵
  7۴۰ 1  آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی فسا  12۴۰1۴ 276
  ۹۳1 1۸ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی جهرم  12۴۰1۵ 277
  7۳1 22۴ بهداشت و درمان -اشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان خراسان دانشگاه علوم پ 12۴1۰۰ 27۸
  ۰۰۰ 1۰ بهداشت و درمان -درمانی بیرججد   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴1۰1 27۹
  ۰۰۰ 1۰ بهداشت و درمان -درمانی تربت حیدری   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴1۰2 2۸۰
  ۰۰۰ 1۰ آموزشیهای اجرای برنام  -درمانی تربت حیدری    دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴1۰۳ 2۸1
  1۴۰ 1۹ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی بیرججد  12۴1۰7 2۸2

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  ۴۰۰ 17 آموزشیهای اجرای برنام -دانشگاه علوم پاشکی بججورد 12۴11۴ 2۸۳
  ۹۵6 26 بهداشت و درمان -درمانی نیشابور  م پاشکی و خدمات بهداشتیدانشکده علو 12۴11۵ 2۸۴
  ۰۰۰ 1۰ آموزشیهای اجرای برنام  -درمانی نیشابور  و خدمات بهداشتی دانشکده علوم پاشکی 12۴116 2۸۵
  ۰۰۰ ۵۵ بهداشت و درمان -درمانی استان آذربایجان شرقی   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴2۰۰ 2۸6
  ۰۹۸ 22 آموزشیهای اجرای برنام  -درمانی تبریا  دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  12۴2۰2 2۸7
  ۰۰۰ 1۰ مرکا تحقیقات علوم کاربردی دارویی -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی تبریا  12۴2۰۳ 2۸۸
  ۰۰۰ ۳61 بهداشت و درمان -نی ایران دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درما 12۴۳۰۰ 2۸۹
  ۹2۰ 1۳ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی ایران  12۴۳۰۳ 2۹۰
  ۰۰۰ ۵  بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان اصفهان  12۴۴۰۰ 2۹1
  ۵۰۰ 16 آموزشیهای اجرای برنام  -خدمات بهداشتی  درمانی سججدج دانشگاه علوم پاشکی و  12۴۴۰۸ 2۹2
  ۸۸۰ 2۰ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی خرم آباد  12۴۴۰۹ 2۹۳
  ۰۰۰ 2۰ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان لرستان  12۴۴1۰ 2۹۴
  ۳2۰ ۳6 آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی ایمم  12۴۴۳۰ 2۹۵
  ۰۰۰ 7۰ بهداشت و درمان -درمانی ججدی شاپور اهواز   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴۵۰۰ 2۹6
  ۰۰۰ 1۰ آموزشیهای ی برنام اجرا -درمانی دزفول   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴۵۰۳ 2۹7
  ۹2۰ 1۳ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی اهواز  12۴۵1۰ 2۹۸
  ۰۰۰ 1۰ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان گیمن  12۴6۰۰ 2۹۹
  ۴1۹    شکی شهمیرزادآموزشکده دامپا -دانشگاه سمجان 12۴6۰۳ ۳۰۰
  ۸۰۰ ۳۴ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی رشت  12۴61۰ ۳۰1
  ۵۰۰ 11۵ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان کرمان  12۴7۰۰ ۳۰2
  ۸۸۰ 2۰ آموزشیهای اجرای برنام  -رمانی کرمان دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  د 12۴7۰2 ۳۰۳
  ۳6۰ ۵۴ آموزشیهای برنام  اجرای -دانشگاه علوم پاشکی رفسججان  12۴7۰۳ ۳۰۴
  ۳2۰ ۳1 آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی کرمانشاه  12۴۸1۰ ۳۰۵
  ۰۰۰ 1۰ بهداشت و درمان -بهداشتی  درمانی استان مازندران دانشگاه علوم پاشکی و خدمات  12۴۹۰۰ ۳۰6
  ۴۰۰ 17 آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی ساری  12۴۹۳۰ ۳۰7
  ۹2۰ 1۳ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی بابل  12۴۹۴۰ ۳۰۸
  ۰۰۰ 1۰ دانشگاه علوم بهایستی و توانبخشی 12۵۰۰۰ ۳۰۹
  ۳6۰ 2۴ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم بهایستی و توانبخشی  12۵۰۰1 ۳1۰
  ۰۰۰ ۹2 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان آذربایجان غربی  12۵1۰۰ ۳11
  ۳6۰ 2۴ آموزشیهای اجرای برنام  -ت بهداشتی  درمانی ارومی  دانشگاه علوم پاشکی و خدما 12۵1۰1 ۳12
  76۰ ۴1 آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شهرکرد  12۵2۰1 ۳1۳
  ۰۰۰ ۵27 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی وخدمات بهداشتی  درمانی استان هرماگان 12۵۳۰۰ ۳1۴
  ۳6۰ 2۴ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی بجدرعباا  12۵۳۰1 ۳1۵
  ۰۰۰ 176 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی زاهدان  12۵۴۰۰ ۳16
  ۸۰۰ ۳۴ آموزشیای هاجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی زاهدان  12۵۴۰1 ۳17
  ۸۴۰ 27 آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی زابل  12۵۴۰2 ۳1۸
  ۹2۰ 2۳ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی یاد  12۵۵۰1 ۳1۹
  ۴۴۴ 2۵ آموزشیهای اجرای برنام  -انی زنجان دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درم 12۵6۰1 ۳2۰
  ۰۰۰ ۴۴ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی سمجان  12۵7۰1 ۳21
  ۰۵6 2۵ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی اردبیل  12۵۸۰1 ۳22
  ۰۰۰ 6۰ آموزشیهای اجرای برنام  -لوم پاشکی شاهرود دانشگاه ع 12۵۹۰1 ۳2۳
  ۰۴۰ ۴۰ دانشگاه پیام نور 126۰۰۰ ۳2۴
  7۹۳ 7۰ دانشگاه صجعتی شاهرود 1262۰۰ ۳2۵
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  ۰۸7 ۴۸ دانشگاه زنجان 126۳۰۰ ۳26
  ۵۸۸ 1۰۰ دانشگاه سمجان 126۴۰۰ ۳27
  ۵2۸    پارک عل  وفن آوری -دانشگاه سمجان  126۴۰1 ۳2۸
  ۴۴۵    شهردانشکده روانشجاسی و علوم تربیتی مهدی -دانشگاه سمجان  126۴۰2 ۳2۹
  ۹۸۰ ۳۴ دانشگاه گرمسار 126۴۵۰ ۳۳۰
  2۳7 6۵ دانشگاه علوم کشاورزی و مجابع طبیعی گرگان 126۵۰۰ ۳۳1
  6۵2 ۴1 دانشگاه گجبد 126۵۰1 ۳۳2
  ۴2۵    تدانشکده فجی و مهجدسی میجو دش -دانشگاه گجبد 126۵۰2 ۳۳۳
  ۴۴7    دانشکده علوم انسانی آزاد شهر -دانشگاه گجبد 126۵۰۳ ۳۳۴
  7۹۳ 1۰۵ دانشگاه خلی  فارا 1267۰۰ ۳۳۵
  ۴۰۳ 1  دانشکده کشاورزی و مجابع طبیعی برازجان-دانشگاه خلی  فارا 1267۰1 ۳۳6
  ۴۵۴    دانشکده فجی و مهجدسی ج  -دانشگاه خلی  فارا 1267۰2 ۳۳7
  ۳6۹ ۸2 دانشگاه تحصیمت تکمیلی علوم پای  زنجان 126۹۰۰ ۳۳۸
  ۸۳۵    پارک عل  و فجاوری -مرکا آموزش عالی تحصیمت تکمیلی در علوم پای  زنجان 126۹۰۴ ۳۳۹
  ۳۹۰ ۳۵ دانشگاه ولیعصر )ع  ( رفسججان 1271۰۰ ۳۴۰
  ۳۰۰    دانشگاه جامع علمی  کاربردی 1272۰۰ ۳۴1
  ۸62 ۳6 اه صجعتی کرمانشاهدانشگ 127۳۰۰ ۳۴2
  ۴۵۵ 6۰ دانشگاه صجعتی همدان 127۴۰۰ ۳۴۳
  1۹۰ 6۴ دانشگاه صجعتی ارومی  127۴۵۰ ۳۴۴
  ۸۸7 ۳7 ۰دانشگاه آی  ال  العظمی بروجردی )ره( 127۴6۰ ۳۴۵
  726 ۸۴ دانشگاه جهرم 127۴7۰ ۳۴6
  ۹۳۹ ۴۴ دانشگاه گلستان 127۴۸۰ ۳۴7
  6۹6 ۵  جاوری گلستانپارک عل  و ف 127۴۸1 ۳۴۸
  ۴۴۵    آباد کتولمجتمع آموزش عالی علی -دانشگاه گلستان 127۴۸2 ۳۴۹
  6۳1 2۵ 1دانشگاه علوم انسانی حضرت معصوم )ا( 127۴۹۰ ۳۵۰
  12۵ 11 دانشگاه صجعتی ق  127۴۹۵ ۳۵1
  6۴۳    1)ویژه خواهران( -دانشگاه کوار  127۴۹6 ۳۵2
  ۵71    1انسانی حضرت نرجس )ا( دانشکده علوم 127۴۹7 ۳۵۳
  6۵1 ۳۰۵ وزارت آموزش و پرورش 127۵۰۰ ۳۵۴
   -    دبیرخان  شورای عالی آموزش و پرورش 127۵۰2 ۳۵۵
  7۰۰    سازمان پژوهش و برنام  ریای آموزشی 127۵۰۴ ۳۵6
  ۴۰۵    مردمیهای سازمان مدارا غیر دولتی و مرکا توسع  مشارکت 127۵12 ۳۵7
  ۰۰۰ 2۰ دانشگاه شهید رجائی 127۵۴2 ۳۵۸
  ۹۵۸ ۸۸۸ 1۰ توسع  و تجهیا مدارا کشور  سازمان نوسازی 1276۰۰ ۳۵۹
  ۰۰۰ 1۳۰ دانشگاه فرهجگیان 1277۵۰ ۳6۰
  ۰۰۰ ۳۰7 ایدانشگاه فجی و حرف  12776۰ ۳61
  ۵۰۰ ۴  سازمان آموزش و پرورش استثجایی 127۸۰۰ ۳62
  ۴۰۰    پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش-برنام  ریای آموزشی سازمان پژوهش و 127۸۵۰ ۳6۳
  ۰۰۰ 7  نهضت سواد آموزی 12۸۰۰۰ ۳6۴
  7۸7 6۴۴ وزارت ورزش و جوانان 12۸۵۰۰ ۳6۵
  ۰۰۰ 6  کمیت  ملی المپیك ایران 12۸۵۰2 ۳66
  6۵۹ ۴۵۰ وزارت بهداشت  درمان و آموزش پاشکی 12۹۰۰۰ ۳67
  ۰۰۰ ۵۹ قال خون ایرانسازمان انت 12۹۵۰۰ ۳6۸

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  ۰۰۰ 1۰۰ انستیتو پاستور ایران 1۳۰۵۰۰ ۳6۹
  ۰۰۰ ۵  سازمان بهایستی کشور 1۳1۵۰۰ ۳7۰
  ۰۰۰ ۵۵ بجیاد شهید و امور ایثارگران 1۳16۰۰ ۳71
  ۰۰۰ ۳7۵ مرکا تحقیقات راه  مسکن و شهرسازی 1۳۳۵۰2 ۳72
  ۵۰۰ ۴۳ الی شهرسازیدبیرخان  شورای ع -وزارت راه و شهرسازی  1۳۳۵۰6 ۳7۳
  2۰۰ ۳2۳ شهرداری تهران 1۳۳6۰۰ ۳7۴
  6۸۰ 1۸۵ 1 بجیاد مسکن انقمب اسممی 1۳۳7۰۰ ۳7۵
  ۰۰۰ 1۳۰ آموزش و تروی  کشاورزی  سازمان تحقیقات 1۳۴۰۰۳ ۳76
  ۰۰۰ 7  موسس  تحقیقات علوم باغبانی 1۳۴۰1۳ ۳77
  ۰۰۰ ۳  موسس  تحقیقات برن  کشور 1۳۴۰1۵ ۳7۸
  ۸۰۰ 22۹ سازمان دامپاشکی کشور 1۳۵۵۰۰ ۳7۹
  6۵۰ ۴۴۵ 1 مراتع و آبخیاداری کشور  سازمان ججگلها 1۳۹۰۰۰ ۳۸۰
  ۰۰۰ ۹۵۵ سازمان حفاظت محیط زیست 1۴۰۰۰۰ ۳۸1
  ۰۰۰ ۵  محیط زیست دانشکده 1۴۰۰۰۳ ۳۸2
  ۰۰۰ 2  پژوهشکده محیط زیست 1۴۰۰۰۴ ۳۸۳
  ۰۳۹ 6۰۹ 1 وزارت نیرو 1۴۳۵۰۰ ۳۸۴
  ۰۰۰ 2۴ پژوهشگاه نیرو 1۴۳۵۰۴ ۳۸۵
  ۰۰۰ ۴  1کاربردی صجعت آ ب وبرق)کمك( -موسس  آموزش عالی علمی  1۴۳۵1۰ ۳۸6
  2۰۰ 1۸۹ سازمان انرژی اتمی ایران 1۴۴۰۰۰ ۳۸7
  1۰۰ 2۳ پژوهشگاه علوم و فجون هست  ای 1۴۴۰۰1 ۳۸۸
  ۰۰۰ ۵۰ سازمان زمین شجاسی و اکتشافات معدنی کشور 1۴6۵۰۰ ۳۸۹
  ۴۰۰ ۸  مرکا توسع  تجارت الکترونیکی 1۴7۳۰۰ ۳۹۰
  ۸۳۴ 16 پارک عل  و فجاوری وزارت ارتباطات و فجاوری اطمعات 1۴۹۳۰۰ ۳۹1
  ۰۰۰ ۸۰ موسس  تحقیقات ججگلها و مراتع کشور 1۴۹۵11 ۳۹2
  ۰۰۰ ۳۰ موسس  آموزش و تروی  جهاد کشاورزی 1۴۹۵16 ۳۹۳
  ۵۰۰ ۳1 وم شیمتی کشورموسس  تحقیقات عل 1۴۹۵2۰ ۳۹۴
  ۰۰۰ 16۳ سازمان امور عشایری 1۴۹6۰۰ ۳۹۵
  ۳7۰ ۴۰6 ۴ وزارت جهاد کشاورزی 1۵1۰۰۰ ۳۹6
  ۰۰۰ ۵  موسس  تحقیقات ابت و گواهی بذر و نهال 1۵1۰۰2 ۳۹7
  ۰۰۰ 1  برنام  ریای و اقتصاد کشاورزیهای موسس  پژوهش-وزارت جهاد کشاورزی 1۵1۰۰۳ ۳۹۸
  ۰۰۰ 2۵ موسس  تحقیقات اصم  و تهی  نهال و بذر 1۵1۰۰۵ ۳۹۹
  ۰۰۰ 1۰ موسس  تحقیقات علوم دامی 1۵1۰۰6 ۴۰۰
  ۰۰۰ 1۵ موسس  تحقیقات گیاه پاشکی 1۵1۰۰7 ۴۰1
  ۰۰۰ ۵  موسس  تحقیقات خاک و آب 1۵1۰۰۸ ۴۰2
  ۰۰۰ ۵  موسس  تحقیقات فجی و مهجدسی کشاورزی 1۵1۰۰۹ ۴۰۳
  ۰۰۰ 2۳1 ر نباتات کشورسازمان حف 1۵1۰11 ۴۰۴
  ۰۰۰ ۳۵ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیاداری 1۵1۰1۳ ۴۰۵
  1۰۰ 227 سازمان امور اراضی 1۵1۰1۹ ۴۰6
  ۰۰۰ 1۰۳ پژوهشگاه بیوتکجولوژی کشاورزی 1۵11۰۰ ۴۰7
  ۴۵۰ ۳۳۰ سازمان شیمت ایران 1۵12۰۰ ۴۰۸
  6۴۴ ۵16 1 وزارت راه و شهرسازی 1۵۳۰۰۰ ۴۰۹
  ۹12 1۰۵ وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی 1۵۴۰۰۰ ۴1۰
  776 ۴۹۳ ای تهرانشرکت سهامی آب مجطق  21۰۰۰۰ ۴11



 

 قسمت دوم( -11)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  ۸۳1 2۸۳ 1 ای فاراشرکت سهامی آب مجطق  21۰۵۰۰ ۴12
  ۴۹۰ 2۳ ای اصفهانشرکت سهامی آب مجطق  211۰۰۰ ۴1۳
  2۸۴ 1۹۰ ای خراسان رضویشرکت سهامی آب مجطق  211۵۰۰ ۴1۴
  ۸۹۸ ۹2۵ ای کرمانشاهشرکت سهامی آب مجطق  212۵۰۰ ۴1۵
  ۰1۰ 7۴۳ ای کرمانشرکت سهامی آب مجطق  21۳۰۰۰ ۴16
  7۰۳ ۴71 سیستان و بلوچستانای شرکت سهامی آب مجطق  21۳۵۰۰ ۴17
  ۸۳۰ 2۹ ای هرماگانشرکت سهامی آب مجطق  21۴۰۰۰ ۴1۸
  ۵۹6 ۵۳۴ شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 21۴۵۰۰ ۴1۹
  21۹ ۹2۵ ای آذربایجان غربیشرکت سهامی آب مجطق  216۰۰۰ ۴2۰
  ۴۰۰ ۳11 شرکت آب و فاضمب مشهد 2162۰۰ ۴21
  ۰7۰ 7۰ شرکت آب و فاضمب اردبیل 216۴۰۰ ۴22
  ۵۵۹ ۸7۰ 2 شرکت مهجدسی آب و فاضمب کشور  مادر تخصصی 216۵۰۰ ۴2۳
  ۳62 ۳2 شرکت آب و فاضمب قاوین 216۵1۰ ۴2۴
  ۴۹۸ ۳۰ شرکت آب و فاضمب گلستان 216۵۳۰ ۴2۵
  ۰۰۰ 2۰۹ شرکت آب و فاضمب تهران 2166۰۰ ۴26
  7۹۸ 1۳۵ شرکت آب و فاضمب اصفهان 2167۰۰ ۴27
  7۵۰ ۳۵ شرکت آب و فاضمب کاشان 2167۵۰ ۴2۸
  ۸۳1 17۵ شرکت آب و فاضمب آذربایجان شرقی 216۸۰۰ ۴2۹
  ۰76 ۴۰7 وفاضمب آذربایجان غربیشرکت آب  216۹۰۰ ۴۳۰
  ۰۰۰ ۹۰ شرکت آب و فاضمب چهارمحال بختیاری 2171۰۰ ۴۳1
  711 ۴۴1 شرکت آب و فاضمب گیمن 2172۰۰ ۴۳2
  ۰۰۰ ۵۴ سهامی خا  -شرکت آب و فاضمب خراسان رضوی  217۳۰۰ ۴۳۳
  2۰۰ 2۰۳ شرکت آب و فاضمب فارا 217۴۰۰ ۴۳۴
  ۳۵1 2۴۴ فاضمب شیرازشرکت آب و  217۵۰۰ ۴۳۵
  6۴۰ ۴۸۹ شرکت آب و فاضمب خوزستان 2176۰۰ ۴۳6
  ۰۰۰ 1۳6 شرکت آب و فاضمب اهواز 21761۰ ۴۳7
  ۰۰۰ 1۰ شرکت آب و فاضمب بوشهر 2177۰۰ ۴۳۸
  6۰۰ 2۹۹ شرکت آب و فاضمب سیستان و بلوچستان 217۸۰۰ ۴۳۹
  ۴۸6 1۰1 شرکت آب و فاضمب کرمانشاه 217۹۰۰ ۴۴۰
  ۰۰۰ 17۰ و فاضمب لرستان شرکت آب 21۸1۰۰ ۴۴1
  222 2۴7 شرکت آب و فاضمب هرماگان 21۸2۰۰ ۴۴2
  ۹۳۳ ۳۴۹ و فاضمب کردستان شرکت آب 21۸۳۰۰ ۴۴۳
  ۸۰۰ 6۴ شرکت آب و فاضمب مرکای 21۸۴۰۰ ۴۴۴
  ۴2۵ 2۸ ای گیمنشرکت سهامی آب مجطق  21۸۵۰۰ ۴۴۵
  ۰۰۰ 1۹1 مب مازندرانشرکت آب و فاض 21۸6۰۰ ۴۴6
  2۸۰ 122 شرکت آب و فاضمب کرمان 21۸7۰۰ ۴۴7
  ۹۰2 11۰ شرکت آب و فاضمب همدان 21۸۸۰۰ ۴۴۸
  ۰۰۰ 7۴ شرکت آب و فاضمب ایمم 21۸۹۰۰ ۴۴۹
  ۴61 ۳۸2 ای مازندرانشرکت سهامی آب مجطق  21۹۰۰۰ ۴۵۰
  ۵۵1 126 شرکت آب و فاضمب زنجان 21۹1۰۰ ۴۵1
  7۴7 2۴۳ شرکت آب و فاضمب کهکیلوی  و بویراحمد 21۹2۰۰ ۴۵2
  1۸2 ۴6 شرکت آب و فاضمب سمجان 21۹۳۰۰ ۴۵۳
  ۰۰۰ ۳۵ شرکت آب و فاضمب یاد 21۹۴۰۰ ۴۵۴

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  ۰۰۰ 2۰ شرکت آب و فاضمب ق  21۹۴۵۰ ۴۵۵
  7۵۰ 1۳ شرکت آب و فاضمب بروجرد 21۹۴7۰ ۴۵6
  7۵1 ۹1 لبرزشرکت آب و فاضمب استان ا 21۹۴۸۰ ۴۵7
  66۸ ۴71 ای آذربایجان شرقیشرکت سهامی آب مجطق  21۹۵۰۰ ۴۵۸
  7۵۵ 1۹۹ ای یادشرکت سهامی آب مجطق  21۹6۰۰ ۴۵۹
  26۰ 6۵۳ آب ایران شرکت مادر تخصصی مدیریت مجابع 21۹7۰۰ ۴6۰
  ۵۸۹ ۳۹7 آب و نیروی ایران شرکت سهامی توسع  مجابع 21۹۸۰۰ ۴61
  ۵۸۸ 2۳7 سهامی سازمان آب استان زنجان شرکت 21۹۹۰۰ ۴62
  ۳۰۰ ۴  مادر تخصصی -شرکت ملی گاز ایران  22۰۵۰۰ ۴6۳
  2۰۰ ۳۰ توانیر -شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید  انتقال و توزیع نیروی برق ایران  221۰۰۰ ۴6۴
  ۳۰۰ 11 تهرانای شرکت سهامی برق مجطق  221۵۰۰ ۴6۵
  1۵۰ ۳۹ فاراای مجطق  شرکت سهامی برق 222۰۰۰ ۴66
  ۰۰۰ 7  اصفهانای شرکت سهامی برق مجطق  222۵۰۰ ۴67
  ۰۰۰ ۸  خراسانای شرکت سهامی برق مجطق  22۳۰۰۰ ۴6۸
  ۰۰۰ 2۳ آذربایجانای شرکت سهامی برق مجطق  22۳۵۰۰ ۴6۹
  ۰۰۰ ۸  غربای شرکت سهامی برق مجطق  22۴۰۰۰ ۴7۰
  ۸۰۰ ۳۴ کرمانای طق شرکت سهامی برق مج 22۴۵۰۰ ۴71
  ۰۰۰ ۴6 سیستان و بلوچستانای شرکت سهامی برق مجطق  22۵۰۰۰ ۴72
  1۵۰ ۳۹ هرماگانای شرکت سهامی برق مجطق  22۵۵۰۰ ۴7۳
  ۹1۰ ۸۰ مازندرانای شرکت سهامی برق مجطق  226۰۰۰ ۴7۴
  ۳۰۰ 7۸ گیمنای شرکت سهامی برق مجطق  226۵۰۰ ۴7۵
  ۰۰۰ 7  باخترای هامی برق مجطق شرکت س 22۸۰۰۰ ۴76
  ۰۰۰ 1۴۰ خوزستانای شرکت سهامی برق مجطق  22۸۵۰۰ ۴77
  ۰۰۰ 7  زنجانای شرکت سهامی برق مجطق  22۹۰۰۰ ۴7۸
  ۵۰۰ ۴۳ سمجانای شرکت سهامی برق مجطق  22۹1۰۰ ۴7۹
  ۰۰۰ ۹  یادای شرکت سهامی برق مجطق  22۹2۰۰ ۴۸۰
  ۰۰۰ 176 خصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مادر ت 22۹۳۰۰ ۴۸1
  ۰۰۰ 1۵۰ مادر تخصصی -سازمان توسع  و نوسازی معادن و صجایع معدنی ایران  2۳1۵۰۰ ۴۸2
  ۰۰۰ 22۰ شرکت مادر تخصصی ملی صجایع پتروشیمی 2۳2۰۰۰ ۴۸۳
  7۰۰ 161 مادر تخصصی -سازمان گسترش و نوسازی صجایع ایران  2۳۴۵۰۰ ۴۸۴
  ۰۰۰ 1  رکت سهامی صجایع الکترونیك ایرانش 2۵۴۰۰۰ ۴۸۵
  1۸۰ 1۰ هسا -شرکت سهامی صجایع هواپیماسازی ایران  2۵۵1۰۰ ۴۸6
  ۰۰۰ ۵۰۰ شرکت مادر تخصصی سازمان صجایع کوچك و شهرکهای صجعتی ایران 2۵7۰۰۰ ۴۸7
  161 ۴۸2 در تخصصی(شرکت توسع  و تجهیا مراکا بهداشتی و درمانی و تجهیاات پاشکی کشور )ما 26۴۰۰۰ ۴۸۸
  ۴۰۰ ۸۳۸ شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران 2۸۰۵۰۰ ۴۸۹
  222 ۹۸۹ 2۳ شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور 2۸2۳۰۰ ۴۹۰
  ۰۹۹ 7۸2 1 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 2۸2۴۰۰ ۴۹1
  6۳7 ۴۴1 می ایرانسازمان صدا و سیمای جمهوری اسم 2۸۳۵۰۰ ۴۹2
  ۳۰۰ 2۴ شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 2۸۴۰۰۰ ۴۹۳
  ۰۰۰ 17 شرکت توسع  ایرانگردی و جهانگردی 2۸۴1۰۰ ۴۹۴
  ۴1۸ 2۹۳ 1 سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی  شرکت مادر تخصصی 2۸۵۰۰۰ ۴۹۵
  6۰۰ ۵۰۰ ای جدید  مادر تخصصیشرکت سهامی عمران شهره 2۸۵1۰۰ ۴۹6
  ۰۵6 ۳6۵ شرکت بازآفریجی شهری ایران 2۸66۵۰ ۴۹7



 

 قسمت دوم( -12)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۵جدول شماره )

 رديف
 شماره 

  بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

  1۰۰ 1۳۳ های کشاورزیشرکت شهرک 2۹۰71۰ ۴۹۸
  ۸۳۰ 62۴ 1 شرکت سهامی توسع  و نگهداری اماکن ورزشی کشور 2۹126۰ ۴۹۹
  2۰۰ ۴۹2 ایرانای شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولی  و سوخت هست  2۹12۸۰ ۵۰۰
  2۸۰ ۸17 شرکت مادر تخصصی تولید و توسع  انرژی اتمی ایران 2۹1۳۰۰ ۵۰1
  ۰۰۰ 1۰ شرکت آب و فاضمب روستایی استان تهران 2۹17۳۰ ۵۰2
  ۰۰۰ 1۸ سازمان مجطق  آزاد تجاری ن صجعتی قش  2۹۴6۰۰ ۵۰۳
  7۵1 71 سهامی خا  -شرکت آب و فاضمب استان خراسان شمالی  2۹۴۸۸۰ ۵۰۴
  ۰۰۰ 6۵ سهامی خا  -شرکت آب و فاضمب استان خراسان ججوبی  2۹۴۸۹۰ ۵۰۵
  ۰۴7 12۳ ای لرستانشرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹2۰ ۵۰6
  ۸۳۰ 7  ای خراسان شمالیشرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹۳۰ ۵۰7
  ۴۹۹ 16۸ ای خراسان ججوبیشرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹۴۰ ۵۰۸
  27۵ ۴2۸ ای کهگیلوی  و بویراحمدمجطق شرکت سهامی آب  2۹۴۹۵۰ ۵۰۹
  62۹ ۴6 ای قاوینشرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹6۰ ۵1۰
  777 1۵ ای ق شرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹7۰ ۵11
  7۴۵ 2۴ ای سمجانشرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹۸۰ ۵12
  6۰1 ۹۹ ای مرکایشرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹۹۰ ۵1۳
  ۸7۳ ۹۴ ای چهارمحال و بختیاریمجطق  شرکت سهامی آب 2۹۵۰۰۰ ۵1۴
  26۸ ۴۴7 ای بوشهرشرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۰1۰ ۵1۵
  ۸۳۴ 2۰۵ ای ایممشرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۰2۰ ۵16
  ۵۵۵ ۴۰۵ ای کردستانشرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۰۳۰ ۵17
  22۵ ۳۸2 ای همدانشرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۰۴۰ ۵1۸
  721 ۵۵۴ ای گلستانسهامی آب مجطق شرکت  2۹۵۰۵۰ ۵1۹
  ۸۳7 6۰2 ای اردبیلشرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۰6۰ ۵2۰
  6۰۰ ۸۰ پیشرفت  ایرانهای شرکت فجاوری 2۹۵1۴۰ ۵21
  1۸۰ ۵  سازمان صجایع هوایی نیروهای مسلح 2۹۵۳1۰ ۵22
  7۵۵ 12 ای البرزشرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۳۸۰ ۵2۳
  ۰۰۰ 1۰ و فاضمب روستایی استان البرزشرکت آب  2۹۵۴۵۰ ۵2۴
  ۰۰۰ ۹۰ شهرداری اسممشهر ۴۰۰۳7۴ ۵2۵
  ۰۰۰ 7۰ شهرداری کرج ۴۰۴۴۵۰ ۵26
  ۰۰۰ 16۸ شهرداری مشهد ۴۰۴۴6۰ ۵27
  ۴۰۰ 117 شهرداری اصفهان ۴۰۴۴7۰ ۵2۸
  ۰۰۰ 11۰ شهرداری شیراز ۴۰۴۴۸۰ ۵2۹
  ۰۰۰ 1۵۰ شهرداری تبریا ۴۰۴۴۹۰ ۵۳۰
  ۰۰۰ 6۰ شهرداری اهواز ۴۰۴۵۰۰ ۵۳1
  ۰۰۰ ۸۰ شهرداری ق  ۴۰۴۵1۰ ۵۳2
  ۰۰۰ 11۴ شهرداری کرمانشاه ۴۰۴۵2۰ ۵۳۳
  ۹۸6 1۹ شهرداری رشت ۴۰۴۵۳۰ ۵۳۴

  105,320,850 جمع 

 یهنا ینی تملك دارا یهااعتبارات طر یافت  بابت میاان اسجاد خاان  اسممی تخصیص

 ( است:6)   ب  شر  جدول شمارهیاستان یا یسرما

 )مبالغ ب  میلیون ریال(     (6جدول شماره )

 استان رديف
 اسناد  مبلغ

 تخصیص يافته
 استان رديف

 اسناد  مبلغ
 تخصیص يافته

 ۴2۹ ۳6۰ ایمم  17 ۸۴7 ۳۸۳ مرکای  1
 66۵ ۳۰۵ زنجان  1۸ 667 671 گیمن  2
 1۰۴ ۳17 چهارمحال و بختیاری  1۹ ۴۳۸ ۸۳۹ مازندران  ۳
 6۸۸ ۴۰۸ یلوی  و بویراحمدگکه 2۰ 2۸۰ 7۸۸ شرقیجانآذربای ۴
 6۳۰ ۳۰2 سمجان  21 ۸۴۰ ۸۴۵ غربیآذربایجان ۵
 ۵۵۹ ۳۸۸ یاد 22 ۸۴۰ ۵۰2 کرمانشاه  6
 ۰۳۰ ۴2۴ بوشهر 2۳ ۹7۰ ۳۸۵ 1 خوزستان  7
 ۹۴۳ ۸۹6 تهران  2۴ ۵۹۹ ۹۳۸ فارا ۸
 ۸۹۳ ۴1۵ اردبیل 2۵ ۴21 1۰2 1 کرمان  ۹
 1۵2 ۳۸۰ ق   26 ۹۴۹ ۹6۵ رضویخراسان 1۰
 ۳۸۴ ۳2۹ قاوین  27 2۸2 ۸2۸ اصفهان  11
 ۳۴۵ ۴2۹ گلستان  2۸ ۸77 ۵۳۹ هرماگان  12
 ۳۸۳ ۴۰۴ شمالی خراسان 2۹ ۹۸۸ 167 1 سیستان و بلوچستان 1۳
 ۹1۴ ۳۵7 ججوبی خراسان ۳۰ 2۹7 ۴۴6 کردستان  1۴
 6۰۴ ۳۸۵ البرز ۳1 ۹72 ۳۵۴ همدان  1۵
 18,426,512 جمع ۵22 ۵۵7 لرستان  16

 
بخشی ( قانون تجظی  1۰ماده )اعتبارات یافت  بابت میاان اسجاد خاان  اسممی تخصیص

هنای  بن  دسنتگاه   مندیریت بحنران   تشکیل سنازمان  ( قانون12)ماده و از مقررات مالی دولت 

 ( است:7اجرایی  ب  شر  جدول شماره )

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (7جدول شماره )

 مبلغ اسناد  ام دستگاه / استانن رديف
 تخصیص يافته

  ۰۰۰ 16۵ نیروی انتظامی جمهوری اسممی ایران 1
  ۰۰۰ ۰۰۰ 1 جمعیت همل احمر جمهوری اسممی ایران 2
  ۰۰۰ ۵۰ بجیاد مسکن انقمب اسممی ۳
  ۰۰۰ 12۵ بجیاد مسکن انقمب اسممی ۴
  ۰۰۰ ۰۰۰ 2 بجیاد مسکن انقمب اسممی ۵
  ۰۰۰ 2۰ مان ملی استانداردساز 6
  ۰۰۰ ۰۰۰ 1 ای مازندرانشرکت سهامی آب مجطق  7



 

 قسمت دوم( -1۳)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (7جدول شماره )
  ۰۰۰ ۵۰۰ 1 شرکت سهامی توسع  مجابع آب و نیروی ایران ۸
  ۰۰۰ 76۰ شرکت سهامی توسع  مجابع آب و نیروی ایران ۹
  ۰۰۰ ۳۴۸ توانیر - شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید  انتقال و توزیع نیروی برق ایران 1۰
  ۰۰۰ ۰۰۰ 1 گلستانای شرکت سهامی آب مجطق  11
 2۳۹7۵6 مرکای 12
 ۳۵۳1۰۰ گیمن 1۳
 ۵2۹612 مازندران 1۴
 2۰۴۸۰۰ شرقیآذربایجان 1۵
 ۸۳۴۰۰ غربیآذربایجان 16
 1۸۳۹۸2۰ کرمانشاه 17
 2۴76۴۴۰ خوزستان 1۸
 ۳671۵6 فارا 1۹
 22۳7۰۰ کرمان 2۰
 ۴۰۸2۴۰ رضویخراسان 21
 2۳۳6۵2 اصفهان 22
 212۵۰۴ هرماگان 2۳
 1۹۰۴۴۰ سیستان و بلوچستان 2۴
 1۳26۰۰ کردستان 2۵
 2۸۴۸۰۰ همدان 26
 2۴7۴1۵6 لرستان 27
 ۸7۰۹16 ایمم 2۸
 ۴1۸۴ زنجان 2۹
 ۴177۳6 چهارمحال و بختیاری ۳۰
 ۳۰62۴۰ کهگیلوی  و بویراحمد ۳1
 16۹۴۰۰ سمجان ۳2
 1۹۹۰۰۰ یاد ۳۳
 2۰۰۰۰ بوشهر ۳۴
 ۵۸۰۰۰ تهران ۳۵
 1۴6۰۰۰ قنن  ۳6
 2۴۴۰۸ قاوین ۳7
 2۸۵7۵2۰ گلستان ۳۸
 ۴1۹۹2۰ شمالیخراسان ۳۹
 2۵2۴۰۰ ججوبیخراسان ۴۰
 22۸۴۰ البرز ۴1

  23,990,740 جمع

 

هنای اجراینی از محنل اعتبنارات     یافت  ب  دستگاهمیاان اسجاد خاان  اسممی تخصیص

 ( است:۸ب  شر  جدول شماره ) ایی سرمای هاهای متفرق  تملك داراییردیف

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۸جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  ۰۰۰ ۴۸۰ نهاد ریاست جمهوری 1۰1۰۰۰
  6۰۰ 2 بجیاد ملی نخبگان 1۰1۰۴۸

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۸جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  ۰۰۰ 1۵ سازمان اداری و استخدامی کشور 1۰1۰۵7
  ۰۰۰ ۵۰ رکا ملی فضای مجازی کشورم 1۰1۰77
  1۰۰ ۸ سازمان برنام  و بودج  کشور 1۰2۵۰۰
  7۰۰ ۳۹2 ریای استان مرکایسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵۵1
  ۴۵۵ ۰6۴ 2 ریای استان گیمنسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵۵2
  667 6۵7 1 ریای استان مازندرانسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵۵۳
  ۳۵1 ۰1۴ 1 ریای استان آذربایجان شرقیسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵۵۴
  ۸۴۹ ۴71 1 ریای استان آذربایجان غربیسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵۵۵
  ۴۸۸ 276 1 ریای استان کرمانشاهاسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵۵6
  ۰77 ۹۴6 1 ریای استان خوزستانسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵۵7
  77۰ ۸2۸ 1 ریای استان فاراسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵۵۸
  ۸22 ۸۸۴ 1 ریای استان کرمانسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵۵۹
  1۳1 ۵۵۳ 1 ریای استان خراسان رضویسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵6۰
  761 ۹7۳ ریای استان اصفهانسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵61
  621 ۰۴1 ۳ ریای استان هرماگاندیریت و برنام سازمان م 1۰2۵62
  ۳۵۴ ۳1۰ ۳ ریای استان سیستان و بلوچستانسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵6۳
  77۸ ۰۰7 1 ریای استان کردستانسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵6۴
  2۹۸ 617 ریای استان همدانسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵6۵
  6۵۸ 2۴2 1 ریای استان لرستانو برنام سازمان مدیریت  1۰2۵66
  7۹۳ ۰1۸ 1 ریای استان ایممسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵67
  ۹۹۰ ۳۹۵ ریای استان زنجانسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵6۸
  ۴26 ۵۵۸ ریای استان چهارمحال و بختیاریسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵6۹
  ۳۴2 ۹۰1 یای استان کهگیلوی  و بویراحمدرسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵7۰
  227 ۳2۵ ریای استان سمجانسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵71
  ۳۵7 ۴67 ریای استان یادسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵72
  ۰۸۴ ۵۳6 ریای استان بوشهرسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵7۳
  ۵۴۹ 1۵۵ 1 ریای استان تهرانسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵7۴
  ۸7۰ ۴۸۳ ریای استان اردبیلسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵7۵
  ۵۵2 2۳۸ ریای استان ق سازمان مدیریت و برنام  1۰2۵76
  ۰77 ۴1۳ ریای استان قاوینسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵77
  2۹۵ ۸۹۴ ریای استان گلستانسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵7۸
  ۴6۰ 66۳ ریای استان خراسان شمالیریت و برنام سازمان مدی 1۰2۵7۹
  271 616 ریای استان خراسان ججوبیسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵۸۰
  ۵۸۰ ۵۵7 ریای استان البرزسازمان مدیریت و برنام  1۰2۵۸1
  7۴۴ ۸۸ سازمان ابت احوال کشور 1۰۵۵۰۰
  ۸۳۴ 6۸۹ کشورهای و دهیاریها سازمان امور شهرداری 1۰۵6۰۰
  7۴۰ ۴67 سازمان ابت اسجاد و اممک کشور 1۰۸۵۰۰
  ۰۰۰ 2۳۰ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 1111۰۰
  ۰۳1 71 بجیاد حفر آاار و ارزشهای دفاع مقدا 111۴۵۰
  ۹۸۸ 6۹ ایسازمان آموزش فجی و حرف  1126۰۰
  ۰۰۰ ۴۵ سازمان هواشجاسی کشور 11۳۰۰۰



 

 قسمت دوم( -1۴)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۸جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  7۸۵ 72 تحقیقات و فجاوری  وزارت علوم 11۳۵۰۰
  2۰۰ 1۰ پارک عل  و فجاوری خوزستان 11۳۵۳1
  ۰۰۰ 6 پارک عل  و فجاوری مازندران 11۳۵۳۴
  ۰۰۰ ۳ پارک عل  و فجاوری چهارمحال و بختیاری 11۳۵۳۵
  ۰۰۰ 2 پارک عل  و فجاوری ق  11۳۵۳6
  ۰۰۰ ۵ تحقیقاتی اصفهان شهرک علمی  11۳۵۴۰
  ۰۰۰ ۳   و فجاوری ایممپارک عل 11۳۵۴1
  ۸۰۰   پارک عل  و فجاوری زنجان 11۳۵۵۸
  ۰۰۰ 7۵ بجیادیهای پژوهشگاه دانش 11۳۵67
  ۰۰۰ 7 دانشگاه ق  11۳۵7۰
  ۰۰۰ 2 پژوهشگاه ملی اقیانوا شجاسی و علوم جوی 11۳۵7۵
  ۵۳2 ۸۹ جهاد دانشگاهی 11۳62۰
  ۰۰۰ 2۹ وابست  سایر مراکا تحقیقاتی -جهاد دانشگاهی  11۳621
  2۹۹ 671 صجایع دستی و گردشگری  سازمان میراث فرهجگی 11۳7۰۰
  ۴6۵ ۸۸ وزارت فرهجگ و ارشاد اسممی 11۴۰۰۰
  ۵2۹ 22 علمی های شورای عالی حوزه  11۴۰2۰
  ۴۹۹ 1۵ علمی  خواهرانهای شورای سیاستگذاری حوزه 11۴۳1۸
  ۰۰۰ ۴ دانشگاه تهران 11۴۵۰۰
  ۰۰۰ 6 دانشکده کشاورزی و مجابع طبیعی -نشگاه تهران دا 11۴۵۰۵
  ۰۰۰ 6 دانشگاه شهید بهشتی 11۴6۰۰
  ۴۰۰   پردیس زیرآب سوادکوه-دانشگاه شهید بهشتی 11۴61۰
  ۰۰۰ 2 1المللی امام خمیجی )ره(بین دانشگاه 11۴۸۰۰
  ۰۰۰ 1۰ دانشگاه بوعلی سیجا 11۵۰۰۰
  ۸۰۰ 1۰ دانشگاه شیراز 11۵1۰۰
  ۸۰۰ ۵ دانشگاه صجعتی شیراز 11۵1۰2
  ۴۰۰   دانشگاه هجر شیراز 11۵1۰۳
  ۰۰۰ ۸ دانشگاه صجعتی اصفهان 11۵۴۰۰
  ۰۰۰ 1۳ دانشگاه شهرکرد 11۵۴۵۰
  ۵۵۰ 6 دانشگاه فردوسی مشهد 11۵۵۰۰
  ۰۰۰ 1۰ صجعتی قوچان دانشگاه 11۵۵۰۵
  ۹۰۳ 1۵ مجتمع آموزش عالی گجاباد 11۵۵7۰
  ۰۰۰ ۵ ه هجری سازمان تبلیغات اسممیحوز 11۵6۰۰
  ۰۰۰ 6 دانشگاه صجعتی شریف 11۵7۰۰
  ۴6۰ ۴۳ دانشگاه تبریا 116۰۰۰
  ۰۰۰ ۳ دانشگاه محقق اردبیلی 116۰۰2
  ۰۰۰ 1۰ دانشگاه اصفهان 116۵۰۰
  ۰۰۰ 2 دانشگاه هجر اصفهان 1166۰۰
  2۹۰ 22۰ دانشگاه شهید چمران اهواز 117۰۰۰
  12۰ ۳6 اه صجعتی ججدی شاپوردانشگ 117۰۰1
  ۰۰۰ ۳۰ دانشگاه علوم و فجون دریائی خرمشهر 117۰۵۰
  12۰ 6 1دانشگاه کشاورزی و مجابع طبیعی رامین )خوزستان( 117۰6۰

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۸جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  6۴2 ۳۰ دانشگاه گیمن 1171۰۰
  ۰۰۰ 1۰ دانشگاه لرستان 1172۰۰
  ۰۰۰ ۵7 دانشگاه شهید باهجر کرمان 117۵۰۰
  ۰۰۰ 1۰ ه رازیدانشگا 11۸۰۰۰
  ۰7۰ 12۳ دانشگاه کردستان 11۸1۰۰
  ۰۰۰ 17 دانشگاه سیستان و بلوچستان 11۹۰۰۰
  ۰۰۰ 2۳ عالی سراوانمجتمع آموزش 11۹۰۰2
  ۰۰۰ 1۴ دانشگاه والیت 11۹۰۰۳
  ۰۰۰ 1۰ دانشگاه زابل 11۹1۰۰
  ۰۰۰ 1۴ دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار 11۹2۰۰
  ۰۰۰ 2 اه مازندراندانشگ 11۹۵۰۰
  1۴۰ 1 دانشگاه علوم کشاورزی و مجابع طبیعی ساری 11۹۵۰۳
  ۰۰۰ ۴ دانشگاه صجعتی نوشیروانی بابل 11۹۵1۰
  ۹7۵ 12 دانشگاه یاد 11۹6۰۰
  ۰۰۰ 2 دانشگاه خوارزمی 12۰۰۰۰
  ۰۰۰ ۴ دانشگاه کاشان 12۰۰۰2
  ۰۰۰ ۳ دانشگاه اراک 12۰۰۰۴
  ۵۰۰ 2 باواریدانشگاه حکی  س 12۰۰۰6
  ۰۰۰ ۸ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 12۰۰۰7
  ۰۰۰ 2 دانشگاه تربیت مدرا 121۰۰۰
  ۰۰۰ 2 پارک عل  و فن آوری -دانشگاه تربیت مدرا 121۰۰۹
  ۰۰۰ ۸۵ دانشگاه صجعتی امیرکبیر 122۰۰۰
  ۰۰۰ ۴۰ دانشگاه ایمم 1226۰۰
  ۰۰۰ ۸ دانشگاه صجعتی سهجد 1227۰۰
  ۰۰۰ 12 دانشگاه هرماگان 122۸۰۰
  ۰۰۰ 1۴ دانشگاه بیرججد 12۳1۰۰
  ۰۰۰ ۳۵ دانشگاه یاسوج 12۳2۰۰
  ۰۰۰ 1۳ پارک عل  و فجاوری کهگیلوی  و بویر احمد 12۳2۰۵
  7۰۰ 17 دانشگاه بججورد 12۳۳۰۰
  1۸7 ۵۵ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی تهران  12۳7۰۰
  7۹7 1۳ بهداشت و درمان -درمانی کاشان   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۳7۰1
  ۰۰۰ 6 آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی کاشان 12۳7۰۸
  ۰۰۰ 1۳۰ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شهید بهشتی 12۳۸۰۰
  1۰۸ ۵ بهداشت و درمان -درمانی قاوین   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۳۸۰1
  2۸6 116 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان مرکای  12۳۸۰2
  ۰۰۰ 2 و پیوند اعضا کبد  مرکا تحقیقات گوارش -درمانی شهید بهشتی   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۳۸۰۳
  12۸ ۵۹ پژوهش-مرکا آموزشی  پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی 12۳۸۰۵
  ۴11 ۴2 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان فارا  12۴۰۰۰
  ۹۵۴ 7۰ انبهداشت و درم -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان بوشهر  12۴۰۰۴
  ۵6۴ ۳6 آموزشیهای اجرای برنام  -درمانی بوشهر   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴۰۰۹
  ۰۰۰ 1۵ بهداشت و درمان -درمانی استان کهکیلوی  و بویراحمد   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴۰1۰



 

 قسمت دوم( -1۵)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۸جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  2۰۰ ۳ وزشیآمهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی فسا  12۴۰1۴
  ۰۰۰ ۳ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی جهرم  12۴۰1۵
  ۹۳7 ۴۴ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان خراسان  12۴1۰۰
  12۰ 61 بهداشت و درمان -درمانی بیرججد   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴1۰1
  ۰۰۰ ۴ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی بیرججد  12۴1۰7
  7۹1 7 بهداشت و درمان-دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی 12۴111
  ۰۰۰ ۵6 بهداشت و درمان -درمانی نیشابور  دانشکده علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴11۵
  ۴۰۰   های آموزشیاجرای برنام  -و خدمات بهداشتی  درمانی اسفراین دانشگاه علوم پاشکی 12۴11۸
  ۰۰۰ 1۴ مرکا تحقیقات علوم کاربردی دارویی -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی تبریا  12۴2۰۳
  ۰۰۰ 1۰۰ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی ایران  12۴۳۰۰
  726 26 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان اصفهان  12۴۴۰۰
  ۰۰۰ ۸ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی خرم آباد  12۴۴۰۹
  2۹6 1۴1 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان لرستان  12۴۴1۰
  ۴۴۰ 1 مرکا تحقیقات قلب و عروق اصفهان 12۴۴1۴
  ۹۰۰ 12 آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی ایمم  12۴۴۳۰
  ۸۰۰ ۴۰ بهداشت و درمان -درمانی ججدی شاپور اهواز   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴۵۰۰
  ۴1۸ ۳۹ بهداشت و درمان -درمانی دزفول  وم پاشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه عل 12۴۵۰2
  12۰ 6 آموزشیهای اجرای برنام  -درمانی دزفول   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی 12۴۵۰۳
  67۳ ۳2 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی آبادان 12۴۵۰۴
  12۰ 6 آموزشیهای اجرای برنام  -پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی آباداندانشگاه علوم  12۴۵۰۵
  ۴۰۰ 2۰ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی اهواز  12۴۵1۰
  2۴۰ 12 بهداشت و درمان-شوشتر درمانی دانشکده علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  12۴۵12
  12۰ 6 آموزشیهای اجرای برنام -درمانی شوشتر علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دانشکده  12۴۵1۳
  7۸6 11 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان کرمان  12۴7۰۰
  ۰۰۰ 1۰ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی کرمانشاه  12۴۸1۰
  7۳۰ ۴ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان مازندران  12۴۹۰۰
  ۹71 1 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی بابل  12۴۹1۰
  ۳۰۰ ۹۰ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان گلستان  12۴۹2۰
  2۵۴ 1۴۸ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان آذربایجان غربی  12۵1۰۰
  ۰۰۰ ۳ آموزشیهای اجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شهرکرد  12۵2۰1
  1۴6 ۳۴۴ هداشت و درمانب -دانشگاه علوم پاشکی وخدمات بهداشتی  درمانی استان هرماگان 12۵۳۰۰
  ۰۰۰ 2۰ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی زاهدان  12۵۴۰۰
  7۳۸ ۸۵ بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یاد  شهید صدوقی  12۵۵۰۰
  ۰۰۰ 12 آموزشیهای اجرای برنام  -اد دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی ی 12۵۵۰1
  2۳۹ 26 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شاهرود  12۵۹۰۰
  ۹۸۵   بهداشت و درمان -دانشکده علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی الرستان  12۵۹۰۴
  ۹۰۹ 2۹ بهداشت و درمان -بهان دانشکده علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی به 12۵۹۰6
  12۰ 6 آموزشیهای اجرای برنام  -دانشکده علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی بهبهان  12۵۹۰7
  7۸۸   بهداشت و درمان -دانشکده علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی گراش  12۵۹1۰
  67۸ ۹2 دانشگاه پیام نور 126۰۰۰
  ۸۰۰ 6 دانشگاه زنجان 126۳۰۰

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۸جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  ۵۰۰ ۵ دانشگاه سمجان 126۴۰۰
  ۴۰۰ 1 دانشگاه گرمسار 126۴۵۰
  ۰۰۰ 6۰ دانشگاه خلی  فارا 1267۰۰
  2۴۰ 7 دانشگاه تحصیمت تکمیلی علوم پای  زنجان 126۹۰۰
  ۰۰۰ ۸ دانشگاه صجعتی کرمانشاه 127۳۰۰
  ۰۰۰ ۵ دانشگاه صجعتی همدان 127۴۰۰
  ۴۰۰ ۴ ۰ی بروجردی )ره(دانشگاه آی  ال  العظم 127۴6۰
  ۰۰۰ 1 پارک عل  و فجاوری گلستان 127۴۸1
  7۵7 1۰ وزارت آموزش و پرورش 127۵۰۰
  ۳۵۴ 6۹ توسع  و تجهیا مدارا کشور  سازمان نوسازی 1276۰۰
  ۹۸2 ۴۰ دانشگاه فرهجگیان 1277۵۰
  ۰۵۰ 2۰۹ ایدانشگاه فجی و حرف  12776۰
  6۴6 ۴۸ وزارت ورزش و جوانان 12۸۵۰۰
  ۰۰۰ 1۳۹ وزارت بهداشت  درمان و آموزش پاشکی 12۹۰۰۰
  ۸۸۴ 7 سازمان اورژانس کشور 12۹۰6۰
  ۰۰۰ 2۵۸ قانون برنام  شش  توسع  7۰موضوع بجد ج ماده -درمان کشور پایگاه برخط بیم  شدگان -سازمان بیم  سممت 12۹۵۸7
  ۰۰۰ ۳۵۰ سازمان بیم  سممت 12۹۵۸۸
  1۰۳ ۵ هید و امور ایثارگرانبجیاد ش 1۳16۰۰
  ۴6۰ ۴2 بجیاد مسکن انقمب اسممی 1۳۳7۰۰
  7۰۰ 1۰۸ مراتع و آبخیاداری کشور  سازمان ججگلها 1۳۹۰۰۰
  ۰۰۰ ۵۰ سازمان حفاظت محیط زیست 1۴۰۰۰۰
  ۰۰۰ ۴۰۰ 2 وزارت نیرو 1۴۳۵۰۰
  ۰۰۰ ۳7۰ 1 وزارت ارتباطات و فجاوری اطمعات 1۴۹۰۰۰
  ۰۰۰ 76 ان فضایی ایرانسازم 1۴۹2۰۰
  7۴1   سازمان امور عشایری 1۴۹6۰۰
  ۰۰۰ 2۹۵ وزارت جهاد کشاورزی 1۵1۰۰۰
  ۵۰۰ 1۸ سازمان شیمت ایران 1۵12۰۰
  6۸۰ ۴1۳ 1 وزارت راه و شهرسازی 1۵۳۰۰۰
  ۰۰۰ 1۰ وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی 1۵۴۰۰۰
  ۰۰۰ ۵۳۰ 1 وزارت صجعت  معدن و تجارت 1۵۵۰۰۰
  ۸۵۰ 127 فاراای شرکت سهامی آب مجطق  21۰۵۰۰
  ۹62 17 خراسان رضویای شرکت سهامی آب مجطق  211۵۰۰
  ۵۰۰ ۳ سیستان و بلوچستانای شرکت سهامی آب مجطق  21۳۵۰۰
  ۸۰۸ ۰6۸ 1 آب و فاضمب کشور  مادر تخصصی شرکت مهجدسی 216۵۰۰
  ۰۰۰ ۵۰ شرکت آب وفاضمب آذربایجان غربی 216۹۰۰
  ۸۰۰ 1۹ مازندرانای شرکت سهامی آب مجطق  21۹۰۰۰
  ۰۰۰ 1۰ شرکت مادر تخصصی مدیریت مجابع آب ایران 21۹7۰۰
  ۹۸۰ 67 شرکت سهامی توسع  مجابع آب و نیروی ایران 21۹۸۰۰
  ۰۰۰ 2۴۰ مازندرانای شرکت سهامی برق مجطق  226۰۰۰
  ۰۰۰ ۸۰۰ مادر تخصصی -سازمان گسترش و نوسازی صجایع ایران  2۳۴۵۰۰
  ۰۸۸ ۴۵ شرکت مادر تخصصی سازمان صجایع کوچك و شهرکهای صجعتی ایران 2۵7۰۰۰



 

 قسمت دوم( -16)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۸جدول شماره )
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه 

 اسناد مبلغ  
 تخصیص يافته

  ۰12 ۳77 مادر تخصصی-شرکت توسع  و تجهیا مراکا بهداشتی و درمانی و تجهیاات پاشکی کشور 26۴۰۰۰
  ۰۰۰ ۵۰۰ 1 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران 2۸۰۵۰۰
  1۰۰ ۳6۸ ۵ مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشورشرکت  2۸2۳۰۰
  2۰6 ۳1۳ 1 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 2۸2۴۰۰
  77۸ 22 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسممی ایران 2۸۳۵۰۰
  ۳۳۸ ۴۴۳ سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی  شرکت مادر تخصصی 2۸۵۰۰۰
  ۰۵۰ 6۵ شرکت بازآفریجی شهری ایران 2۸66۵۰
  ۰۰۰ ۴۰ کشاورزیهای شرکت شهرک 2۹۰71۰
  26۳ 2۳7 شرکت سهامی توسع  و نگهداری اماکن ورزشی کشور 2۹126۰
  26۰ 2۵۸ ایرانای شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولی  و سوخت هست  2۹12۸۰
  ۸1۰ ۵1 لرستانای شرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹2۰
  ۰۰۰ 1۰ خراسان شمالیای شرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹۳۰
  ۹۵۳ 22 قاوینای شرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹6۰
  ۰۰۰ ۴۰ سمجانای شرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹۸۰
  ۵۰۰ ۴۹ مرکایای شرکت سهامی آب مجطق  2۹۴۹۹۰
  ۰۰۰ ۵۰ کردستانای شرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۰۳۰
  ۰۰۰ ۳۰۰ شهرداری کرج ۴۰۴۴۵۰
  ۰۰۰ 1۰۰ شهرداری تبریا ۴۰۴۴۹۰

  62,211,898  جمع
 

هنای اجراینی از محنل اعتبنارات     یافت  ب  دستگاهمیاان اسجاد خاان  اسممی تخصیص

 ( است:۹ب  شر  جدول شماره )  یا سرمای یمال یهایتملك دارای یهافیرد

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  (۹جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 دستگاه اجرايی عنوان

 اسناد مبلغ  

 يافتهتخصیص

  ۰۰۰ ۵۰ شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور 2۸2۳۰۰
 

نوزده هاار و کشور مبلغ  ی( قانون محاسبات عموم7۵ماده ) یذکر است  در اجرا انیشا

از اسجاد  الیر (1۹.۸7۹.21۸.۰۰۰.۰۰۰هشتصد و هفتاد و ن  میلیارد و دویست و هجده میلیون )

ها ب  شر  جندول شنماره   تابع  و وابست  در استان یهاخاان  مجدرج در جداول فوق ب  دستگاه

 شده است. اعتبار( ابمغ 1۰)

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (1۰جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 تعداد طرح   اجرايی  عنوان دستگاه

 حوالجات از
 محل اسناد خزانه 

 ۹۸۵.۰۰2 ۹ دگستری جمهوری اسممی ایراندا 1۰۸1۰۰
 ۴۴2 6۸۹ 11 اممک کشور و سازمان ابت اسجاد 1۰۸۵۰۰
 ۸17.1۹۹ ۳ تربیتی کشور اقدامات تامیجی و و سازمان زندانها 1۰۸2۰۰
 ۵۰۳ 26 2 سازمان بازرسی کل کشور 1۰۸۳۰۰
 ۳۰۰ 7۳۴ 7 های کشورو دهیاریها سازمان امورشهرداری 1۰۵6۰۰
 11۵.۹12 2 زارت تعاون  کار و رفاه اجتماعیو 1۵۴۰۰
 ۹16.۵۸6 ۳ وزارت کشور 1۰۵۰۰۰
 2۴2.۴۸۸ 2 ای کشورسازمان آموزش فجی و حرف  1126۰۰
 ۸۴۵.۴۴7 11 وزارت علوم  تحقیقات و فجاوری 11۳۵۰۰
 2.27۵.۴7۴ 2۹ صجایع دستی و گردشگری  سازمان میراث فرهجگی 11۳7۰۰
 7۹.۵2۴ 12 شاد اسممیوزارت فرهجگ و ار  11۴۰۰۰
 1.۰62۳.7۴6 6 سازمان نوسازی توسع  و تجهیا مدارا 1276۰۰
 6۰۴.2۴۴ ۳ وزارت ورزش و جوانان 12۸۵۰۰
 2۰۹ ۳۹۴ 11 درمان و آموزش پاشکی  وزارت بهداشت 12۹۰۰۰
 7.۸۸۴ 1 سازمان اورژانس کشور 12۹۰6۰
 ۴.۹۴۴ 1 سازمان بهایستی کشور 1۳1۵۰۰
 ۳1۴ ۴7۹ 1۴ اظت محیط زیستسازمان حف 1۴۰۰۰۰
 ۰۰۰ ۳7 7 سازمان انرژی اتمی ایران 1۴۴۰۰۰

 19.879.218 جمع

ربط پس از مبادل  موافقتجام   نسبت ب  واگنذاری اسنجاد خاانن     ذیاجرایی  هایدستگاه

نشنده در اجنرای   نفع و یا انتقال ماننده اوراق مصنرف  اسممی موضوع این بجد  ب  اشخا  ذی

اقدام نموده و موردی مبجنی بنر عندم     2۴/1/1۳۹۹ستاد مدیریت کرونا مورخ  پانادهمین جلس 

 رعایت مفاد حک  این بجد مشاهده نشده است.

هنای اجراینی نسنبت بن  ارسنال      دستگاه  این بجد نام  اجرایی( آیین11ب  استجاد ماده )

 .انداعمم وصول اوراق واگذاری در سامان  سماد  اقدام نموده



 

 قسمت دوم( -17)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( جبند )

های بجدهای )الف( و )ب( این تبصره برای مطالبات معوق در سنقف  نرفت  طر ق فروشاورا

 سنازمان ربنط و  حساب ن مدیر امور منالی ذی اعتبار همان طر  با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی

 مشناوران   پیمانکناران   از اع مذکور ) طر  طلبکاران تمامی ب  واگذاری قابل کشور بودج  و برنام 

 و اراضنی  تملك جمل  از هازیرطر  و هاطر  هایهایج  سایر همچجین و تجهیاات کججدگاننتأمی

 .باشدمی (هادانشگاه ساماندهی هایطر  بدهی تأدی 

 ج(تفريغ بند )

 بجا ب  پیشجهاد سازمان برنام  و بودجن  کشنور   ۸/۳/1۳۹۸مورخ هیأت وزیران در جلس  

هنن منورخ   ۵6۵۹7ت/2۹۵۰۴طنی شنماره   نمنوده کن     را تصنویب  نام  اجراینی اینن بجند   آیین

 . جهت اجرا ابمغ شده است 12/۳/1۳۹۸

 و نگردینده  مجتشنر   تبصره این( الف) بجد موضوع اسممی مالی اوراق ایجک  ب  توج  با

 ایسنرمای   هایدارایی تملك هایطر  ب اسجاد خاان  اسممی مجتشر و  نیا (ب) بجداجرای  در

 عملکرد اين بند فاقدبجدهای مذکور موضوعیت نداشت  و نرفت  وراق فروشالذا  یافت  اختصا 

    .است



 

 قسمت دوم( -1۸)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

 هشتاد سقف تا کشور وزارت تأیید با آنها ب  وابست  هایسازمان و کشور هایشهرداری

 بنا  و خنود  تضنمین  بنا  رینالی  اسنممی  مالی اوراق ریال( ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هاار

( 6۰%) درصند  شصت حداقل. کججد مجتشر هاشهرداری همان توسط آن سود و اصل بازپرداخت

 بنازآفریجی  و شنهری  نقنل  و حمنل  و شهری قطار یهاطر  ب  بجد این موضوع اوراق سقف از

 حضنرت   (ا) معصنوم   حضنرت   (ع) رضا امام مطهر هایحرم پیرامون فرسوده بافت شهری

 اصل بازپرداخت تضمین. یابدمی اختصا ( ع) موسی احمدبن حضرت و( ع) حسجی عبدالعظی 

 شنهری  بازآفریجی و شهری نقل و حمل و شهری قطار یهاطر  اجرای برای اوراق این سود و

 درصند  پججناه  و دولنت ( ۵۰%) درصند  پججناه  نسنبت  ب  مطهر هایحرم پیرامون فرسوده بافت

 و برنامن   سنازمان  برعهنده  تدول سه ( ۵۰%) درصد پججاه تضمین و است هاشهرداری( %۵۰)

 .است کشور بودج 

 و مربوطن   شنهرداری  تأییند  با طر  معوق مطالبات سقف در بجد این نرفت فروش اوراق

 .باشدمی طر  آن طلبکاران ب  واگذاری قابل کشنور بنودج  و برنام  سازمان

 ( دبند )تفريغ 

ن برنام  و بودج  کشنور   بجا ب  پیشجهاد سازما ۸/۳/1۳۹۸مورخ هیأت وزیران در جلس  

هنن منورخ   ۵6۵۹7ت/2۹۵۰۴نام  اجراینی اینن بجند را تصنویب نمنوده کن  طنی شنماره         آیین

 جهت اجرا ابمغ شده است.  12/۳/1۳۹۸

جهنت   یصنورت انفنراد  خنود را بن    یهنا درخواسنت   شهر( 16) شاناده یهایشهردار

زارت کشور ارسنال و متعاقنب آن   ب  و مالی اسممیبجد برای انتشار اوراق  نیاستفاده از مجوز ا

 یو ارائ  تقاضنا  دأییمبادرت ب  تهای کشور( ها و دهیاری)سازمان امور شهرداری کشور وزارت

( 1شر  جدول شنماره )  ب   رانیا یاسمم یجمهور یب  بانك مرکا ادشدهیمجوز انتشار اوراق 

 :نموده است

  )مبالغ ب  میلیون ریال( (1جدول شماره )
 مبلغ درخواستی  نام شهرداری رديف مبلغ درخواستی  هردارینام ش رديف
  همدان ۹ تبریا 1
  سمجان 1۰ کرمانشاه 2
  یاد 11 اهواز ۳
  تهران 12 شیراز ۴
  اسممشهر 1۳ مشهد ۵
  ق 1۴ اصفهان 6
  گرگان 1۵ بجدرعباا 7
  کرج 16 سججدج ۸

 *  87.600.000جمع
( ریال اوراق مشارکت مورد درخواست ۸7.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰* وزارت کشور اقدام ب  تأیید مبلغ هشتاد و هفت هاار و ششصد میلیارد )

 است.سقف مجاز مقرر در این بجد  ها نموده ک  بیشتر ازشهرداری
 

  بانك مرکای جمهوری اسممی ایران با تأییند وزارت کشنور و مصنوب     1۳۹۸در سال 

کنل کشنور     1۳۹۸( ماده واحده قانون بودج  سنال  ۵( بجد )ک( تبصره )1کمیت  موضوع جاء )



 

 قسمت دوم( -1۹)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

بنرای  ا رمشنارکت  اوراق ( رینال  6.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هناار میلینارد )   مجوز انتشار مبلغ شش

بن   و با رعایت سقف مقرر صادر نموده کن  عملکنرد آن    صورت الکترونیکیب  مشهد شهرداری

 :( است2شماره )شر  جدول 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (2جدول شماره )

 نام 
 ارزش اوراق بانك عامل تاريخ مجوز نوع اوراق عنوان طرح شهرداری

 ارزش اوراق 
 يافته اختصاص

 جهت فروش

 ارزش اوراق   هایيافته به طرحاوراق اختصاصارزش 
 رفتهفروش

 ارزش اوراق 
 نرفتهفروش

 نرخ
 سود

 مواعد 
 پرداخت

 سود

 طول 
 مدت
 )سال(

 قطار 
 شهری

 حمل و نقل 
 شهری

 رفع 
 جمع ساير  آلودگی هوا

 ۴  ماه  ۳ %1۸ ۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ صجعت و معدن 26/12/1۳۹۸ مشارکت الکترونیکی قطار شهری ۳خط  ۴فاز  مشهد
 ۴  ماه  ۳ %1۸ ۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ صجعت و معدن 27/12/1۳۹۸ قطار شهری 2خط  ۴فاز 

 - - - 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 جمع
 

 یجمهنور  یاخذ مجنوز از باننك مرکنا   و انتخاب بانك عامل پس از  مشهد شهرداری

 .است   نسبت ب  انتشار اوراق مشارکت اقدام نمودهرانیا یاسمم

قطار شهری اختصا  یافت   مجتشره موضوع این بجد ب  طر  ( اوراق1۰۰%صد درصد )

( ۵۰%درصند )  پججناه  بن  نسنبت   مشارکت موضوع این بجدبازپرداخت اصل و سود اوراق است. 

تضمین شنده   مشهد کشور و مابقی توسط شهرداریسازمان برنام  و بودج  سه  دولت توسط 

 .است

نام  اجرایی این بجد  ب  ( آیین1۵بانك مرکای جمهوری اسممی ایران در اجرای ماده )

آخنرین   17/1/1۳۹۹  طنی نامن  منورخ    1۳۹۸دلیل انتشنار اوراق یادشنده در اسنفجدماه سنال     

اطمعات مربوم را ب  وزارت امور اقتصادی و دارایی و سنازمان برنامن  و بودجن  کشنور اراین       

 نموده است.

وجوه حاصنل از   و معدن بانك صجعتنام  اجرایی  ( آیین7( ماده )۳در اجرای تبصره ) 

هنا و  اوراق مشارکت را پس از تکمیل مسنتجدات انتشنار بن  حسناب تمرکنا شنهرداری      فروش 

 داری کل واریا نموده است.های وابست  ناد خاان زمانسا

نرفت  موضوع این بجد  حک  قسمت اخیر این با توج  ب  عدم وجود اوراق مجتشره فروش

 بجد  فاقد موضوعیت بوده است.

 طور کامل محقق نشده است.گذار بهاهداف قانونبا توج  ب  مراتب فوق  

 شنهرداری های موضوع این بجد در شارکت طر مجوز انتشار اوراق مشایان ذکر است  

(  (ع)رضنوی   حنرم  پیرامنون  فرسنوده  بافنت بابنت  شهرهای تبریا  کرمانشاه  شیراز  مشنهد ) 

اصفهان  سججدج  همدان  سمجان  یاد  تهنران  قن  و کنرج توسنط باننك مرکنای جمهنوری        

وراق مابنور بن    صادر گردیده ک  حسب مورد تمام یا بخشنی از ا  1۳۹۹اسممی ایران در سال 

 فروش رسیده است.



 

 قسمت دوم( -2۰)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

 اینن ( ۵) شنماره  جندول  ۳1۰1۰۳ درآمندی  ردینف  موضوع اسممی خاان  اسجاد دولت 

 س  تا سررسید با و اعتبار و پول شورای مصوب سود نرخ سقف در خرید قدرت حفر با را قانون

 طلبکناران  بن   ریال( 1۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هاار سی و یکصد سقف تا و صادر سال

 بیجنی پنیش  کشنور  کنل  سنجواتی  هنای بودج  قوانین در اسجاد این اصل بازپرداخت .کجد واگذار

 و مربوطن   فصنل  هنای ردینف  اعتبنارات  محل از است موظف کشور کل داریخاان  و شودمی

 شنده قطعنی  مطالبات تأدی  برای اسجاد این. کجد اقدام آن تسوی  ب  نسبت قانون این( ۸) جدول

 ابنمغ  اسناا بنر  صنرفاب  و بوده یاجرای دستگاه مالی مدیر یا و حسابانذی تأیید مورد طلبکاران

 ایهایج  اعتبارات محل از و کشور بودج  و برنام  سازمان توسط صادره هایتخصیص و اعتبار

 .شودمی صادر قانون این در مجدرج ایسرمای  هایدارایی تملك و

 ( هـتفريغ بند )

بجا ب  پیشجهاد سازمان برنام  و بودج  کشنور    ۸/۳/1۳۹۸مورخ ران در جلس  هیأت وزی

هنن منورخ   ۵6۵۹7ت/2۹۵۰۴نام  اجراینی اینن بجند را تصنویب نمنوده کن  طنی شنماره         آیین

 جهت اجرا ابمغ شده است.  12/۳/1۳۹۸

در اتخاذشنده   بنات یترتبنا رعاینت   و بن  نمایجندگی از دولنت     ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

( کبجند )  (1)جناء  موضنوع   ت یکم یصادره از سو یهااجرایی مذکور و بر اساا مجوزنام  یینآ

  نسبت شده توسط سازمان برنام  و بودج  کشورهای تعیینهمچجین بر مبجای سهمی   تبصرهاین 

 بن  ( ریال اسجاد خاان  اسممی 1۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد ) یکصد و سی هاارب  انتشار مبلغ 

و  ملنی باننك   یواگنذار  تیبا عامل  ب  طلبکار( لیتحو -یرنقدی)در قالب غ ت الکترونیکیصور

  ربنط یذ ینی اجرا یهنا بن  دسنتگاه   افتن  یصیتخص یها یسهم براساا واقدام  معاف از مالیات 

های ب  دستگاه  طلبکار نفعیاسجاد ب  اشخا  ذ نیا یاز جمل  واگذار یبعد اتانجام اقدام جهت

   نموده است.اخت مذکور پرد

مصوبات کمیت  فقهی سازمان این بجد و با توج  ب  نام  اجرایی آیین (۳)ماده  بجد )د( مطابق

)بن  اسنتثجای اسنجاد     اجرایی هایدستگاه ب  واگذارشده اسممی خاان  اسجاد  بورا و اوراق بهادار

 در صنرفاب  و نداشت  را اانوی  بازار در معامل  های عمومی غیردولتی( امکانشده ب  نهادخاان  واگذار

 .  شودمی واریا مربوم  حساب ب  اسممی خاان  اسجاد اسمی مبلغ معادل سررسید



 

 قسمت دوم( -21)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 است:( 1بجد ب  شر  جدول شماره ) نیموضوع ا یاسمم یانتشار اوراق مال عملکرد

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (1جدول شماره )

 مبلغ انتشار نوع اوراق عنوان اوراق رديف
 خ تاري

 انتشار
 حفظ 

 قدرت خريد
 نماد معامالتی

 طول 
 مدت

 تاريخ 
 سررسید اسناد

1 

 یك میلیون ریالی اسجاد خاان  اسممی

1۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۸/۳/1۳۹۸ 

 %1۵ساالن  

 21/۵/1۳۹۹ ماه 1۴ ۸۰۳اخاا 
 22/۴/1۴۰۰ ماه 2۵ ۸۰۵اخاا  1۸/۳/1۳۹۸ 2۰.۰۰۰.۰۰۰ 2
 1۳/1۰/1۴۰۰ ماه ۳۰ ۸11اخاا  1۸/۳/1۳۹۸ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳
 11/11/1۴۰۰ ماه ۳1 ۸12اخاا  1۸/۳/1۳۹۸ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴
 1۸/۳/1۴۰1 ماه ۳6 ۸1۴اخاا  1۸/۳/1۳۹۸ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵

 - - -  130.000.000 جمع

 

 یاقتصناد  یهمناهجگ  یعنال  یشورا 1۹/۳/1۳۹۸جلس  مورخ  نیو سوم یمطابق مصوب  س

 یاسنجاد خاانن  اسنمم    الین ( ر7۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) رداین لیاجازه داده شده  مبلغ هفتاد هناار م 

در جندول   شدهیجبیشیو سقف پ 1۳۹۸شده در احکام قانون بودج  سال یجبیشیعموه بر مبالغ پ

از مجموع اسجاد موصوف مبلنغ پججناه    ( قانون برنام  شش  توسع   مجتشر شود.7( ماده )۴شماره )

ل ب  سنازمان تنأمین اجتمناعی و بیسنت هناار میلینارد       ( ریا۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هاار میلیارد )

 ( ریال ب  بجیاد شهید و امور ایثارگران  تخصیص داده شده است.2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

شنده طلبکناران  حسنب    اسجاد خاان  موضوع اینن بجند بنرای تأدین  مطالبنات قطعنی      

 است.  های مربوم رسیده حسابان یا مدیران مالی دستگاهمورد ب  تأیید ذی

بابت هنر سنال تنأخیر در    ( ساالن  1۵%اسجاد یادشده با حفر قدرت خرید پاناده درصد )

شنده و سنقف    نفع واگنذار ب  اشخا  ذی  مذکورپرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسجاد 

   است. بوده زمانی سررسید )س  سال(

 6۰۰۰۰۰( ردیف 2ت جاء )اسجاد موضوع این بجد از محل اعتبارامربوم ب  انتشار های هایج 

هنای انتشنار )اعن  از    هایجن  »کنل کشنور بنا عجنوان      1۳۹۸( قانون بودج  سال ۹جدول شماره )

پرداخنت  و تنأمین  « اوراق بهادار اسممی و حق عاملیت واگذاری نویسی(بازارگردانی و تعهد پذیره

 شده است.  

اعتبنار  اسنت کن     دهمتعهد ش 7/۳/1۳۹۸طی نام  مورخ   سازمان برنام  و بودج  کشور

از  1۳۹۸های انتشنار اوراق کن  تنا پاینان سنال      الزم برای بازپرداخت اصل  سود و سایر هایج 

های مربوم ب  لوایح بودج  سجواتی شود را در زمان سررسید طی ردیفمحل این بجد مجتشر می

 بیجی و مجظور نماید.پیش

 ( است:2ب  شر  جدول شماره )  ۳1۰1۰۳های مالی عملکرد مالی ردیف واگذاری دارایی

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (2جدول شماره )
 شماره 

 وصولی طبق  بینیپیش عنوان بندی طبقه
 درصد تحقق وصولی طبق تفريغ لیست خزانه

 1۰۰ 1۳۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۳۰.۰۰۰.۰۰۰ 1۳۰.۰۰۰.۰۰۰ مجابع حاصل از فروش اسجاد خاان  اسممی ۳1۰1۰۳
 

نسبت ب  تخصیص اسجاد خاان  اسممی مجتشره  جهنت    کشور سازمان برنام  و بودج 

 ( اقدام نموده است:  ۳ب  شر  جدول شماره )  شده طلبکارانتأدی  مطالبات قطعی

 )مبالغ ب  میلیون ریال(   (۳جدول شماره )

 تخصیص نوع اعتبار رديف

 1۹.211.6۸7 (ژهیو یو استان ی( )مل1شماره ) وستین پ یا یسرما یهاییتملك دارا 1

 ۳۵.۵۹7.7۰۰ ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران12ماده )و ( قانون تجظی  1۰ماده ) 2

 7۴.7۰1.72۵ های متفرق ردیف ۳

 ۴۸۸.۸۸۸ های مالیهای تملك داراییردیف ۴

 130.000.000 جمع
 

ن  یا یسرما یهاییتملك دارایافت  بابت اعتبارات میاان اسجاد خاان  اسممی تخصیص



 

 قسمت دوم( -22)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( است:۴شر  جدول شماره ) های اجرایی  ب دستگاه ب  (ژهیو یو استان ی( )مل1شماره ) وستیپ

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۴جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی بندیشماره طبقه رديف
 نهاد ریاست جمهوری  
می ایرانسازمان اسجاد و کتابخان  ملی جمهوری اسم  
هامرکا پژوهش-مجلس شورای اسممی  
دیوان محاسبات کشور  
وزارت کشور  
سازمان ابت احوال کشور  
های کشورها و دهیاریسازمان امور شهرداری  
ی اسممی ایراننیروی انتظامی جمهور  
دادستانی ویژه روحانیت  
دادگستری جمهوری اسممی ایران  
سازمان بازرسی کل کشور  
سازمان پاشکی قانونی کشور  
سازمان امور مالیاتی کشور  
 و پشتیبانی نیروهای مسلحوزارت دفاع  
دانشگاه صجعتی مالك اشتر  
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسممی ایران  
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسممی ایران  
بجیاد حفر آاار و ارزشهای دفاع مقدا  
سازمان آموزش فجی و حرف  ای  
وزارت علوم   تحقیقات و فجاوری  
پارک عل  و فجاوری فارا  
پارک عل  و فجاوری هرماگان  
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  
پارک عل  و فجاوری همدان  
)پارک عل  و فجاوری خلی  فارا )بوشهر  
 پژوهشگاه بین المللی زلال  شجاسی و مهجدسی زلال  
پژوهشگاه دانش های بجیادی  
 دانشگاه ق  
مرکا بین المللی علوم و تکجولوژی پیشرفت  و علوم محیطی  
جهاد دانشگاهی  
سازمان میراث فرهجگی   صجایع دستی و گردشگری  
وزارت فرهجگ و ارشاد اسممی  
خمیجی )ره(آستان مقدا حضرت امام  
دانشگاه تهران  
 ق  -تهرانپردیس فارابی دانشگاه  
 مجتمع آموزش عالی ابوریحان -دانشگاه تهران  

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۴جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی بندیشماره طبقه رديف
 دانشکده کشاورزی و مجابع طبیعی -دانشگاه تهران  
دانشکده فجی فومن -دانشگاه تهران  
دانشکده چوکا -دانشگاه تهران  
نشکده علوم و فجون نویندا -دانشگاه تهران  
دانشگاه شهید بهشتی  
)دانشگاه الاهرا )ا  
)دانشگاه فرزانگان سمجان )ویژه خواهران  
مجتمع آموزش عالی میجاب -دانشگاه هرماگان  
خمیجی )ره(المللی امامدانشگاه بین  
زهرامرکا آموزش عالی فجی و مهجدسی بوئین  
دانشگاه بوعلی سیجا  
دانشگاه ممیر  
آموزشکده کبودر آهجگ-دانشگاه بوعلی سیجا  
عالی فاطمی  نهاوند )ویژه دختران(مجتمع آموزش  
 الدین اسدآبادیسید جمالدانشگاه  
دانشکده مدیریت رزن-دانشگاه بوعلی سیجا  
دانشگاه شیراز  
)1دانشگاه سلمان فارسی )کازرون  
دانشگاه صجعتی شیراز  
دانشگاه هجر شیراز  
 مجابع طبیعی دارابدانشکده کشاورزی و  
دانشگاه فسا  
مرکا آموزش عالی فیروزآباد  
مرکا آموزش عالی استهبان  
مرکا آموزش عالی المرد  
مرکا آموزش عالی اقلید  
مرکا آموزش عالی آباده-دانشگاه شیراز  
مرکا آموزش عالی الر  
مرکا آموزش عالی ممسجی  
دانشکده صجایع غذایی بهار-سیجادانشگاه بوعلی  
دانشکده فجی و مهجدسی تویسرکان-سیجادانشگاه بوعلی  
دانشگاه صجعتی اصفهان  
 مهجدسی گلبهاردانشکده فجی و  
دانشگاه شهرکرد  
مجتمع آموزش عالی فارسان  
دانشگاه فردوسی مشهد  
دانشگاه نیشابور  
دانشگاه صجعتی قوچان  
حیدری دانشگاه تربت  



 

 قسمت دوم( -2۳)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۴جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی بندیشماره طبقه رديف
شمر )ویژه پسران(مرکا آموزش عالی کا  
1های نوین سباوار حضرت زیجب )ویژه خواهران(دانشکده فجی و مهجدسی فجاوری  
جامدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت  
مجتمع آموزش عالی گجاباد  
دانشگاه صجعتی شریف  
 و مهجدسی گلپایگاندانشکده فجی  
دانشگاه تبریا  
دانشگاه بجاب  
دانشگاه محقق اردبیلی  
دانشکده فجی و مهجدسی میان -دانشگاه تبریا  
 دانشگاه مراغ  
وین نمینهای ندانشکده فجاوری-دانشگاه محقق اردبیلی  
دانشکده کشاورزی و مجابع طبیعی مغان-دانشگاه محقق اردبیلی  
شهردانشکده کشاورزی مشکین-دانشگاه محقق اردبیلی  
دانشکده کشاورزی اهر-دانشگاه تبریا  
دانشکده فجی و مهجدسی مرند-دانشگاه تبریا  
دانشگاه اصفهان  
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار  
مرکا آموزش عالی شهرضا  
دانشگاه هجر اصفهان  
دانشگاه شهید چمران اهواز  
شاپوردانشگاه صجعتی ججدی  
االنبیاء ) ( بهبهانت دانشگاه صجعتی خا  
دانشگاه صجعتی شهدای هویاه  
دانشگاه علوم و فجون دریایی خرمشهر  
دانشگاه علوم کشاورزی و مجابع طبیعی خوزستان  
دانشگاه گیمن  
یعی دانشگاه گیمندانشکده مجابع طب -دانشگاه گیمن  
دانشکده فجی و مهجدسی شرق گیمن  
دانشگاه لرستان  
مرکا آموزش عالی نورآباد -دانشگاه لرستان  
مرکا آموزش عالی کوهدشت -دانشگاه لرستان  
پلدخترعالی مرکا آموزش -دانشگاه لرستان  
عالی الشترمرکا آموزش -دانشگاه لرستان  
دانشگاه شهید باهجر کرمان  
دانشگاه صجعتی سیرجان  
 مجتمع آموزش عالی ب  
مجتمع آموزش عالی زرند  
مجتمع آموزش عالی بافت -دانشگاه شهید باهجر کرمان  

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۴جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی بندیشماره طبقه رديف
دانشگاه تحصیمت تکمیلی صجعتی و فجاوری پیشرفت  کرمان  
دانشگاه جیرفت  
مرکا اموزش عالی کشاورزی بردسیر-دانشگاه شهید باهجر  
دانشگاه رازی  
دانشگاه کردستان  
دانشکده فجی و مهجدسی و علوم پای  بیجار -دانشگاه کردستان  
آموزشکده فجی و مهجدسی اسمم آباد غرب-دانشگاه رازی  
دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود-دانشگاه رازی  
دانشکده کشاورزی سجقر -دانشگاه رازی  
دانشگاه عمم  طباطبایی  
دانشگاه سیستان و بلوچستان  
عالی سراوانمجتمع آموزش  
دانشگاه والیت  
دانشکده صجعت و معدن خاش-دانشگاه سیستان و بلوچستان  
دانشگاه زابل  
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
دانشگاه مازندران  
دانشگاه علوم کشاورزی و مجابع طبیعی ساری  
های نوین آملدانشگاه تخصصی فجاوری  
شهردانشکده میراث فرهجگی و گردشگری نو -دانشگاه مازندران  
دانشگاه صجعتی نوشیروانی بابل  
دانشگاه یاد  
دانشگاه میبد  
دانشگاه اردکان  
دانشگاه هجر  
دانشگاه خوارزمی  
دانشگاه کاشان  
دانشکده مجابع طبیعی و علوم زمین آران و بیدگل -کاشان دانشگاه  
دانشگاه اراک  
)مرکا آموزش عالی محمت )ویژه پسران  
دانشگاه حکی  سباواری  
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
اهرانپردیس خو-دانشگاه کاشان  
دانشگاه شاهد  
دانشگاه صجعتی خواج  نصیرالدین طوسی  
دانشگاه دامغان  
دانشگاه تربیت مدرا  
پارک عل  و فن آوری  -دانشگاه تربیت مدرا  
دانشگاه صجعتی امیرکبیر  



 

 قسمت دوم( -2۴)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۴جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی بندیشماره طبقه رديف
دانشگاه تفرش  
دانشکده فجی و مهجدسی گرمسار -دانشگاه امیرکبیر  
 دانشگاه ارومی  
 دانشکده فجی و مهجدسی خوی -دانشگاه ارومی  
مرکا آموزش عالی شهید باکری میاندوآب  
ایمم دانشگاه  
دانشگاه صجعتی سهجد  
آموزشکده فجی ورزقان-دانشگاه صجعتی سهجد  
دانشگاه هرماگان  
دانشگاه هجر اسممی تبریا  
دانشگاه عل  و صجعت ایران  
دانشگاه صجعتی اراک  
)دانشگاه عل  و فجاوری مازندران )بهشهر  
دانشگاه عل  و صجعت نور  
دانشگاه بیرججد  
دانشگاه بارگمهر قائجات  
دانشگاه صجعتی بیرججد  
آموزشکده کشاورزی سربیش  -دانشگاه بیرججد  
آموزشکده کشاورزی سرایان -دانشگاه بیرججد  
دانشگاه فجی و مهجدسی فردوا  
دانشگاه یاسوج  
مجتمع دانشگاهی گچساران  
دانشکده فجی و مهجدسی چرام -دانشگاه یاسوج  
انشکده مجابع طبیعی محیط زیست و شیمتد-دانشگاه یاسوج  
دانشگاه بججورد  
دانشگاه صجعتی اسفراین  
دانشکده کشاورزی شیروان  
 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی تهران  
 بهداشت و درمان -علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان مرکای دانشگاه  
 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان خراسان  
 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی ایران  
 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی   درمانی ججدی شاپور اهواز  
آموزشکده دامپاشکی شهمیرزاد -دانشگاه سمجان  
 بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان آذربایجان غربی  
دانشگاه پیام نور  
دانشگاه صجعتی شاهرود  
دانشگاه زنجان  
دانشگاه سمجان  
 شهردانشکده روانشجاسی و علوم تربیتی مهدی -دانشگاه سمجان  

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۴جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی بندیشماره طبقه رديف
دانشگاه گرمسار  
وم کشاورزی و مجابع طبیعی گرگاندانشگاه عل  
دانشگاه گجبد  
دانشکده فجی و مهجدسی میجو دشت -دانشگاه گجبد  
دانشکده علوم انسانی آزاد شهر -دانشگاه گجبد  
دانشگاه خلی  فارا  
کشاورزی و مجابع طبیعی برازجان دانشکده-دانشگاه خلی  فارا  
دانشکده فجی و مهجدسی ج  -دانشگاه خلی  فارا  
دانشگاه تحصیمت تکمیلی علوم پای  زنجان  
دانشگاه ولیعصر )ع  ( رفسججان  
دانشگاه صجعتی کرمانشاه  
صجعتی همدان دانشگاه  
 دانشگاه صجعتی ارومی  
)۰دانشگاه آی  ال  العظمی بروجردی )ره  
دانشگاه جهرم  
دانشگاه گلستان  
آباد کتولمجتمع آموزش عالی علی -دانشگاه گلستان  
1انسانی حضرت معصوم )ا( دانشگاه علوم  
 دانشگاه صجعتی ق  
 1)ویژه خواهران( -دانشگاه کوار  
)1دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس )ا  
وزارت آموزش و پرورش  
دبیرخان  شورای عالی آموزش و پرورش  
سازمان نوسازی  توسع  و تجهیا مدارا کشور  
 ایدانشگاه فجی و حرف  
وزارت ورزش و جوانان  
وزارت بهداشت  درمان و آموزش پاشکی  
انستیتو پاستور ایران  
ور ایثارگرانبجیاد شهید و ام  
سازمان ججگلها  مراتع و آبخیاداری کشور  
سازمان انرژی اتمی ایران  
سازمان امور عشایری  
وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان حفر نباتات کشور  
ن امور اراضیسازما  
سازمان شیمت ایران  
وزارت راه و شهرسازی  
وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی  
 ای تهرانشرکت سهامی آب مجطق  



 

 قسمت دوم( -2۵)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۴جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی بندیشماره طبقه رديف
 ای فاراشرکت سهامی آب مجطق  
 ای اصفهانشرکت سهامی آب مجطق  
 ای کرمانشاهشرکت سهامی آب مجطق  
 ای کرمانشرکت سهامی آب مجطق  
شرکت سهامی آب مجطق  ای سیستان و بلوچستان  
شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان  
 ای آذربایجان غربیشرکت سهامی آب مجطق  
شرکت آب و فاضمب اردبیل  
شرکت مادر تخصصی مهجدسی آب و فاضمب کشور  
شرکت آب و فاضمب اصفهان  
شرقیشرکت آب و فاضمب آذربایجان  
غربیشرکت آب وفاضمب آذربایجان  
شرکت آب و فاضمب گیمن  
 سهامی خا  -شرکت آب و فاضمب خراسان رضوی  
شرکت آب و فاضمب فارا  
شرکت آب و فاضمب خوزستان  
 آب و فاضمب سیستان و بلوچستانشرکت  
شرکت آب و فاضمب کرمانشاه  
شرکت آب و فاضمب هرماگان  
شرکت آب  و فاضمب کردستان  
 ای گیمنشرکت سهامی آب مجطق  
شرکت آب و فاضمب کرمان  
 ای مازندرانشرکت سهامی آب مجطق  
شرکت آب و فاضمب سمجان  
 شرقیای آذربایجانشرکت سهامی آب مجطق  
شرکت مادر تخصصی مدیریت مجابع آب ایران  
یروی ایرانشرکت سهامی توسع  مجابع آب و ن  
 ای فاراشرکت سهامی برق مجطق  
 ای کرمانشرکت سهامی برق مجطق  
 ای هرماگانشرکت سهامی برق مجطق  
 ای مازندرانشرکت سهامی برق مجطق  
 نای گیمشرکت سهامی برق مجطق  
 ای سمجانشرکت سهامی برق مجطق  
شرکت سهامی صجایع الکترونیك ایران  
هسا-شرکت سهامی صجایع هواپیماسازی ایران  
 شرکت مادر تخصصی توسع  و تجهیا مراکا بهداشتی و درمانی و تجهیاات پاشکی کشور  
آهن جمهوری اسممی ایرانشرکت سهامی راه  
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  
ایسازمان راهداری و حمل و نقل جاده  

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۴جدول شماره )

 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی بندیشماره طبقه رديف
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسممی ایران  
)سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی )شرکت مادر تخصصی  
شرکت سهامی عمران شهرهای جدید  مادر تخصصی  
های کشاورزیشرکت شهرک  
شرکت سهامی توسع  و نگهداری اماکن ورزشی کشور  
شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولی  و سوخت هست  ای ایران  
شرکت مادر تخصصی تولید و توسع  انرژی اتمی ایران  
 ای کهگیلوی  و بویراحمدشرکت سهامی آب مجطق  
 ای قاوینشرکت سهامی آب مجطق  
 ای سمجانشرکت سهامی آب مجطق  
 ای مرکایشرکت سهامی آب مجطق  
 ای بوشهرشرکت سهامی آب مجطق  
 ای گلستانشرکت سهامی آب مجطق  
سازمان صجایع هوایی نیروهای مسلح  
ضمب روستایی استان البرزشرکت آب و فا  
شهرداری تبریا  
شهرداری کرمانشاه  

  جمع

 

 موضنوع  اعتباراتبابت های اجرایی دستگاه یافت  ب میاان اسجاد خاان  اسممی تخصیص

قنانون تشنکیل سنازمان     (12( قانون تجظی  بخشی از مقررات منالی دولنت و مناده )   1۰ماده )

 ( است:۵شر  جدول شماره )ب    مدیریت بحران

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۵جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی/نام استان رديف
 ها و دهیاری های کشورسازمان امور شهرداری  
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  
 کشورسازمان هواشجاسی  
دانشگاه صجعتی شریف  
موسس  رازی  
سازمان حفاظت محیط زیست  
وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان حفر نباتات کشور  
صجدوق بیم  محصوالت کشاورزی  
شرکت مادر تخصصی مدیریت مجابع آب ایران  



 

 قسمت دوم( -26)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۵جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی/نام استان رديف
 توانیر-مادر تخصصی مدیریت تولید  انتقال و توزیع نیروی برق ایرانشرکت  
آهن جمهوری اسممی ایرانشرکت سهامی راه  
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  
ایسازمان راهداری و حمل و نقل جاده  
 مرکای  
 گیمن  
 مازندران  
 آذربایجان شرقی  
 آذربایجان غربی  
 کرمانشاه  
 خوزستان  
 فارا  
 کرمان  
 خراسان رضوی  
 اصفهان  
 هرماگان  
 یستان و بلوچستانس  
 کردستان  
 همدان  
 لرستان  
 ایمم  
 زنجان  
 چهارمحال و بختیاری  
 کهگیلوی  و بویراحمد  
 سمجان  
 بوشهر  
 تهران  
 قاوین  
 گلستان  
 خراسان شمالی  
 خراسان ججوبی  
 البرز  

  جمع

 

اعتبنارات  هنای اجراینی از محنل    دسنتگاه  یافت  بن  میاان اسجاد خاان  اسممی تخصیص

 ( است:6شر  جدول شماره ) ب   های متفرق ردیف

 ب  میلیون ریال( )مبالغ (6جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی/نام استان رديف
 برگااری انتخابات -وزارت کشور  
سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور  
سازمان ابت اسجاد و اممک کشور  
 سازمان اوقاف و امور خیری  
 نیروهای مسلحوزارت دفاع و پشتیبانی  
طر  شهید کاظمی-ستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی  
طر  شهید یادان شجاا-ستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی  
بجیاد حفر آاار و ارزشهای دفاع مقدا  
سازمان مطالع  و تدوین کتب علوم انسانی و اسممی  
جهاد دانشگاهی  
سازمان میراث فرهجگی  صجایع دستی و گردشگری  
وزارت فرهجگ و ارشاد اسممی  
دانشگاه فردوسی مشهد  
مجتمع آموزش عالی گجاباد  
دانشگاه گیمن  
عالی سراوانمجتمع آموزش  
انشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهارد  
دانشگاه دامغان  
دانشگاه صجعتی امیرکبیر  
دانشگاه هرماگان  
دانشگاه بججورد  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی تهران  
بهداشت و درمان -و خدمات بهداشتی   درمانی قاوین دانشگاه علوم پاشکی  
پژوهش-های ریویمرکا آموزشی  پژوهشی و درمانی سل و بیماری  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان فارا  
بهداشت و درمان -بوشهر دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان  
اجرای برنام  های آموزشی -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی بوشهر  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی جهرم  
ت و درمانبهداش -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان خراسان  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی بیرججد  
بهداشت و درمان -حیدری دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی تربت  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی گجاباد  
های آموزشیاجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی سباوار  
بهداشت و درمان-شمالیدانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان  



 

 قسمت دوم( -27)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ب  میلیون ریال( )مبالغ (6جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی/نام استان رديف
های آموزشیاجرای برنام -دانشگاه علوم پاشکی بججورد  
بهداشت و درمان -وردانشکده علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی نیشاب  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی اسفراین  
های آموزشیاجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی اسفراین  
بهداشت و درمان-جامدانشکده علوم پاشکی تربت  
بهداشت و درمان -شرقیعلوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان آذربایجان دانشگاه  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی ایران  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی کرج  
 اجرای برنام  های آموزشی -و خدمات بهداشتی  درمانی سججدجدانشگاه علوم پاشکی  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان گیمن  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان کرمان  
 بهداشت و درمان -بهداشتی  درمانی رفسججاندانشگاه علوم پاشکی و خدمات  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان کرمانشاه  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان گلستان  
  بهداشت و درمان -غربیدرمانی استان آذربایجاندانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی وخدمات بهداشتی  درمانی استان هرماگان  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی زاهدان  
بهداشت و درمان -مانی استان سمجاندانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  در  
های آموزشیاجرای برنام  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی سمجان  
بهداشت و درمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شاهرود  
نوردانشگاه پیام  
دانشگاه صجعتی شاهرود  
دانشگاه سمجان  
دانشگاه گرمسار  
دانشگاه خلی  فارا  
دانشگاه گلستان  
سازمان نوسازی  توسع  و تجهیا مدارا کشور  
 ایدانشگاه فجی و حرف  
وزارت ورزش و جوانان  
 آموزش پاشکیوزارت بهداشت  درمان و  
صجدوق رفاه دانشجویان -وزارت بهداشت  درمان و آموزش پاشکی  
سازمان اورژانس کشور  
  از جمل  اوتیس  و  "بجیاد امور بیماریهای خا(هموفیلی  تاالسمی  دیالیای  سرطانی و  ام. اا و بیماریهای نادرEB)"  
ل احمر جمهوری اسممی ایرانجمعیت هم  
سازمان بهایستی کشور  
سازمان دامپاشکی کشور  
وزارت جهاد کشاورزی  
پژوهشکده بیوتکجولوژی کشاورزی  
سازمان شیمت ایران  

 ب  میلیون ریال( )مبالغ (6جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی/نام استان رديف
وزارت راه و شهرسازی  
روستایی ایران سازمان مرکای تعاون  
شرکت سهامی آب مجطق  ای خراسان رضوی  
توانیر -شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید  انتقال و توزیع نیروی برق ایران  
 ای فاراشرکت سهامی برق مجطق  
 ای مازندرانشرکت سهامی برق مجطق  
سع  و تجهیا مراکا بهداشتی و درمانی و تجهیاات پاشکی کشورشرکت مادر تخصصی تو  
آهن جمهوری اسممی ایرانشرکت سهامی راه  
ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه  
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  
جمهوری اسممی ایران سازمان صدا و سیمای  
سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی  شرکت مادر تخصصی  
شرکت سهامی عمران شهرهای جدید  مادر تخصصی  
سازمان ملی زمین و مسکن  
های کشاورزیشرکت شهرک  
ی اماکن ورزشی کشورشرکت سهامی توسع  و نگهدار  
شرکت مادر تخصصی تولید و توسع  انرژی اتمی ایران  
 شمالیای خراسانشرکت سهامی آب مجطق  
سازمان بجادر و دریانوردی  
شهرداری اصفهان  
شهرداری تبریا  
تقویت بجی  امجیت اقتصادی  
 مرکای  
 گیمن  
 مازندران  
 آذربایجان شرقی  
 آذربایجان غربی  
کرمانشاه  
 خوزستان  
 فارا  
 کرمان  
 خراسان رضوی  
 اصفهان  
 هرماگان  
 سیستان و بلوچستان  
 کردستان  
 همدان  
 لرستان  
 ایمم  



 

 قسمت دوم( -2۸)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ب  میلیون ریال( )مبالغ (6جدول شماره )
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی/نام استان رديف
 زنجان  
 چهارمحال و بختیاری  
 کهگیلوی  و بویراحمد  
 سمجان  
 یاد  
 بوشهر  
 تهران  
 اردبیل  
  ق  
 قاوین  
 گلستان  
 شمالیخراسان  
 ججوبیخراسان  
 البرز  

  جمع

 

اعتبنارات   هنای اجراینی از محنل   دسنتگاه  یافت  بن  میاان اسجاد خاان  اسممی تخصیص

 ( است:7شر  جدول شماره ) ای  ب سرمای  –های مالی های تملك داراییردیف

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (7جدول شماره )
 شماره

 بندیطبقه
 مبلغ عنوان دستگاه اجرايی

1۵1۰۰۰۳11.27۸ وزارت جهاد کشاورزی 
2۸2۳۰۰1۰.۰۰۰ و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور شرکت مادر تخصصی ساخت 
2۹۰71۰167.61۰ های کشاورزیشرکت شهرک 

 488.888 جمع
 

یافت  موضوع این بجد  حسب مورد ها  اسجاد خاان  اسممی تخصیصدر محدوده رسیدگی

 شده طلبکاران واگذارشده یا ب  سال بعد مجتقل گردیده است. بابت تأدی  مطالبات قطعی

هنا و مطالبنات توسنط    های اجرایی  ماننده بندهی  ثجای موارد زیر  در سایر دستگاهب  است

های اجرایی موضوع این بجد  ب  وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساا سازوکار مجدرج دستگاه

 اعمم شده است.این بجد  نام  اجرایی آیین *(11ماده )در 

مربوم ب  بندهی ایجادشنده در     قانونی( اسجاد خاان  واگذارشده توسط سازمان پاشکی 1

  در («سنمات »ابنت در سنامان    ) نام  اجرایی( آیین11رعایت ماده ) بوده ک  بدون 1۳۹۸سال 

 واگذار شده است. 1۳۹۹مرداد ماه سال 

بنر   را ها و مطالبات موضوع اینن بجند  ( سازمان اسجاد و کتابخان  ملی ایران مانده بدهی2

نام  اجرایی را ب  وزارت امور اقتصادی و دارایی اعنمم  ( آیین11ده )کار مجدرج در ماواساا ساز

 نجموده است.

 مبین عدم رعايت مقررات مربوط است.الذکر  موارد فوق

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5نامه اجرايی بند )هـ( تبصره )* آيین

های دولتی ب  کلی  اشخا  با استفاده از اوراق مالی اسممی  مجوم ب  تسوی  دیون و تعهدات دولت و شرکت (:11ماده )

بر اساا الاامات و های اجرایی ب  وزارت امور اقتصادی و دارایی ها و مطالبات ب  )از( کلی  اشخا  توسط دستگاهاعمم مانده بدهی
  نام  اجرایی آن است.پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین( قانون رفع موانع تولید رقابت1تکالیف مقرر در ماده )



 

 قسمت دوم( -2۹)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و( 

 (1جز )

های قطعی خود ب  اشخا  حقیقی و حقنوقی  دولت از طریق اسجاد تسوی  خاان   بدهی

هنا(( کن  در چهنارچوب قنوانین و     )شهرداری)تعاونی  خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی 

ایجاد شده  با مطالبنات قطعنی معنوق دولنت از اشنخا        1۳۹7مقررات مربوم تا پایان سال 

ها ب  صورت نقدی تا مبلنغ پججناه   ( بدهی2۵%مابور  مشروم ب  پرداخت بیست و پج  درصد )

 ۵۳۰۰۰۰-۴۸دینف  ( و ر۵جندول شنماره )   ۳1۰1۰6هاار میلیارد ریال )موضوع ردیف درآمدی 

خرجی تسوی  کجند. مطالبنات قطعنی دولنت از اشنخا        -صورت جمعی(( ب  ۹جدول شماره )

پذیر و ارتقای نظنام منالی   ( قانون رفع موانع تولید رقابت2ماده ) *مذکور ک  در اجرای بجد )پ(

هنای  های دولتی مجتقل شده با بدهی دولت بن  شنرکت  ب  شرکت ۰1/۰2/1۳۹۴کشور مصوب 

هنای  و مطالبات اشخا  حقیقی و حقوقی )خصوصی و تعناونی( از دولنت بابنت طنر     مذکور 

هنا و مؤسسنات اعتبناری    ای با بندهی اشنخا  یادشنده بن  باننك     های سرمای تملك دارایی

وسنیل   ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ب  دولت بن  های بانكغیربانکی از طریق تسوی  بدهی

 این اسجاد قابل تسوی  است.

                                                                        
 : 1/2/1394* قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 

هنای دولتنی بن     خصوصی و تعاونی  مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتدر صورت درخواست اشخا  حقوقی و حقوقی ( بند )پ(: 2ماده )
داری شده را ب  حساب درآمد عمومی نناد خاانن   شود  موظف است مبلغ بدهی تسوی آنها  تهاتر کجد. شرکت دولتی ک  ب  این ترتیب جایگاین بدهکار می

 باشد. های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قابل اجرا مییاست( بجد )د( س2کل کشور واریا کجد. حک  این بجد با رعایت جاء )

 بند )و( يغ تفر

 (1تفريغ جز )

نام  اجرایی این بجد  اسجاد تسوی  خاان   اسنجاد تعهندی   ( آیین1براساا بجد )ب( ماده )

خاصی است ک  در اجرای بجد )و( صادر و شامل اسجاد تسوی  خاانن  ننوع اول و اسنجاد تسنوی      

اسجاد تسوی  خاانن    نام  اجرایی( آیین1باشد. همچجین مطابق بجد )ث( ماده )خاان  نوع دوم می

مجظور تسوی  مطالبات قطعی معوق دولت )مشروم ب  نوع اول  اسجاد تعهدی خاصی است ک  ب 

صورت نقدی توسط اشنخا  متقاضنی مشنمول بن      ( آن ب 2۵%پرداخت بیست و پج  درصد )

های قطعی دولت بابت اعتبنارات تملنك   دستگاه طلبکار( از اشخا  متقاضی مشمول با بدهی

 شود. ای ب  اشخا  مذکور صادر میهای سرمای دارایی

شده مطالبات قطعی معوق دولت از اشنخا  متقاضنی   اطمعات مربوم ب  مبالغ تسوی 

مشمول با بدهی قطعی دولت ب  آنها  از طریق صدور اسجاد تسوی  خاانن  ننوع اول در اجنرای    

 ( است.1حک  این بجد  ب  شر  جدول شماره )



 

 قسمت دوم( -۳۰)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(        (1جدول شماره )

 دستگاه اجرايی /  رديف
 نام استان

 شماره
 تعداد  عنوان دستگاه بدهکار بندیطبقه

 متقاضی
 مبلغ مطالبات
 قطعی معوق

 شماره 
 مبلغ نام دستگاه طلبکار بندیطبقه

 بدهی قطعی  
 نحوه تسويه 

 جمع اسناد تسويه خزانه ( نقد25%بیست و پنج درصد )
 ۹6۵ 1۸ 22۴ 1۴ 7۴1 ۴ ۹6۵ 1۸ اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 22۴ 1۴ 1 بجیاد حفر آاار و ارزشهای دفاع مقدا 111۴۵۰  1
 ۹۹7 ۴۰ 7۴۸ ۳۰ 2۴۹ 1۰ ۹۹7 ۴۰ اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی  11۰16۰ 7۴۸ ۳۰ ۳ دانشکاه پیام نور 126۰۰۰  2
 ۵71 7 67۸ ۵ ۸۹۳ 1 ۵71 7 اداره کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری   11۰16۹ 67۸ ۵ 1 پیام نور دانشکاه 126۰۰۰  ۳
 ۴72 ۳۵۴ 11۸ ۴72 اداره کل امور مالیاتی استان گیمن  11۰1۵2 ۳۵۴ 1 دانشکاه پیام نور 126۰۰۰  ۴
 ۸۴۴ ۴ 6۳۳ ۳ 211 1 ۸۴۴ ۴ ستان لرستان  اداره کل امور مالیاتی ا 11۰166 6۳۳ ۳ 1 دانشگاه پیام نور 126۰۰۰  ۵
 2۰7 ۳ ۴۰۵ 2 ۸۰2 2۰7 ۳ اداره کل امور مالیاتی استان گلستان  11۰17۸ ۴۰۵ 2 1 دانشگاه پیام نور 126۰۰۰  6
 ۳۳۳ ۳7 ۰۰۰ 2۸ ۳۳۳ ۹ ۳۳۳ ۳7 اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۰۰۰ 2۸ 1 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 1111۸6  7
 ۹۸۴ 2 2۳۸ 2 7۴6 ۹۸۴ 2 اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 2۳۸ 2 1 سازمان ججگلها مراتع و آبخیاداری کشور 1۳۹۰۰۰  ۸
 ۴21 ۳ ۵66 2 ۸۵۵ ۴21 ۳ اداره کل امور مالیاتی استان فارا  11۰1۵۸ ۵66 2 1 سازمان ججگلها مراتع و آبخیاداری کشور 1۳۹۰۰۰  ۹
 ۴2۰ 1 ۰6۵ 1 ۳۵۵ ۴2۰ 1 اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلوی  و بویر احمد   11۰17۰ ۰6۵ 1 1 سازمان ججگلها مراتع و آبخیاداری کشور 1۳۹۰۰۰  1۰
 ۳۰۰ ۳1 ۴7۵ 2۳ ۸2۵ 7 ۳۰۰ ۳1 اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۴7۵ 2۳ 1 دانشگاه عمم  طباطبایی 11۸۵۰۰  11
 111 1۳ ۸۳۳ ۹ 27۸ ۳ 112 1۳ اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه  11۰1۵6 ۸۳۳ ۹ 1 سپاه پاسداران انقمب اسممی 111۳۰۰  12
 ۴۵۵ ۳۳ ۵۸۸ ۹ ۸67 2۳ ۴۵۵ ۳۳ اداره کل امور مالیاتی استان خراسان ججوبی  11۰1۸۰ ۵۸۸ ۹ 1 سپاه پاسداران انقمب اسممی 111۳۰۰  1۳
 ۸۸6 1۰ 16۵ ۸ 721 2 ۸۸6 1۰ اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل  11۰17۵ 16۵ ۸ 1 ن انقمب اسممیسپاه پاسدارا 111۳۰۰  1۴
 ۸۸7 ۸ ۴2۴ 6 ۴6۳ 2 ۸۸7 ۸ اداره کل امور مالیاتی استان یاد  11۰172 ۴2۴ 6 1 سپاه پاسداران انقمب اسممی 111۳۰۰  1۵
 ۳۵6 77 ۰17 ۵۸ ۳۳۹ 1۹ ۳۵6 77 اداره کل امور مالیاتی استان البرز   11۰1۸1 ۰17 ۵۸ 1 سپاه پاسداران انقمب اسممی 111۳۰۰  16
 2۳۴ 1۸7 ۴2۵ 1۴۰ ۸۰۹ ۴6 2۳۴ 1۸7 اداره کل امور مالیاتی استان فارا  11۰1۵۸ ۴2۵ 1۴۰ 1 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی 111۳۰۰  17
 ۸1۵ ۴ 611 ۳ 2۰۴ 1 ۸1۵ ۴ اداره کل امور مالیاتی استان زنجان  11۰16۸ 611 ۳ 1 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی 111۳۰۰  1۸
 ۳۴2 2 7۵6 1 ۵۸6 ۳۴2 2 شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ 7۵6 1 1 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی 111۳۰۰  1۹
 6۹۹ 1۳ 1۳2 ۹ ۵67 ۴ 6۹۹ 1۳ اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی  11۰1۵۵ 1۳2 ۹ 1 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی 111۳۰۰  2۰
 ۹۳6 ۵1 ۹۵2 ۳۸ ۹۸۴ 12 ۹۳6 ۵1 اداره کل امور مالیاتی استان گیمن  11۰1۵2 ۹۵2 ۳۸ 2 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی 111۳۰۰  21
 62۸ ۳۹6 ۴71 2۹7 1۵7 ۹۹ 62۸ ۳۹6 اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۴71 2۹7 6 یرانشرکت سهامی توسع  مجابع آب و نیروی ا 21۹۸۰۰  22
2۳ 

 های اجرایی مستقر در مرکادستگاه
 1۴6 1۳ ۰27 ۸ 11۹ ۵ 1۴6 1۳ اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان  11۰1۵7 ۰27 ۸ ۴ شرکت سهامی توسع  مجابع آب و نیروی ایران 21۹۸۰۰

 ۰6۹ 1۳۳ 7۹۴ ۹۹ 27۵ ۳۳ ۰6۹ 1۳۳ اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ 7۹۴ ۹۹ 2 شرکت سهامی توسع  مجابع آب و نیروی ایران 21۹۸۰۰ 2۴
 6۵۳ ۳ 7۳۰ 2 ۹2۳ 6۵۳ ۳ اداره کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری   11۰16۹ 7۳۰ 2 1 شرکت سهامی توسع  مجابع آب و نیروی ایران 21۹۸۰۰ 2۵
 ۵۸۳ ۴۳7 1۴6 ۵۸۳ اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلوی  و بویر احمد   11۰17۰ ۴۳7 1 شرکت سهامی توسع  و نگهداری اماکن ورزشی کشور 2۹126۰  26
 ۳۴۳ 1 ۰۰7 1 ۳۳6 ۳۴۳ 1 اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۰۰7 1 1 شرکت سهامی توسع  و نگهداری اماکن ورزشی کشور 2۹126۰  27
 ۹۸۹ 7۴2 2۴7 ۹۸۹ اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 11۰16۰ 7۴2 1 شرکت سهامی توسع  و نگهداری اماکن ورزشی کشور 2۹126۰  2۸
 7۸2 1۴۳ ۸۳7 1۰7 ۹۴۵ ۳۵ 7۸2 1۴۳ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۸۳7 1۰7 1۴ شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران 2۸۰۵۰۰  2۹
 ۳۵۴ 11 ۵16 ۸ ۸۳۸ 2 ۳۵۴ 11 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی  11۰16۰ ۵16 ۸ 2 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران 2۸۰۵۰۰  ۳۰
 ۵۴2 ۴۳ 6۰۰ ۳2 ۹۴2 1۰ ۵۴2 ۴۳ تان چهار محال و بختیاری  اداره کل امور مالیاتی اس 11۰16۹ 6۰۰ ۳2 1 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران 2۸۰۵۰۰  ۳1
 ۰۴۸ ۳ 2۸6 2 762 ۰۴۸ ۳ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان  11۰161 2۸6 2 1 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران 2۸۰۵۰۰  ۳2
 ۸72 6 1۵۴ ۵ 71۸ 1 ۸72 6 مالیاتی استان بوشهر  اداره کل امور 11۰17۳ 1۵۴ ۵ 1 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران 2۸۰۵۰۰  ۳۳
 ۳۰۳ 1 ۹77 ۳26 ۳۰۳ 1 اداره کل امور مالیاتی استان قاوین  11۰177 ۹77 1 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران 2۸۰۵۰۰  ۳۴
 117 ۵ ۸۳۸ ۳ 27۹ 1 117 ۵ ان فارا اداره کل امور مالیاتی است 11۰1۵۸ ۸۳۸ ۳ 1 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران 2۸۰۵۰۰  ۳۵
 ۹۳7 ۳1۴ 2۰۳ 2۳6 7۳۴ 7۸ ۹۳7 ۳1۴ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران   11۰17۴ 2۰۳ 2۳6 27 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور 2۸2۳۰۰  ۳6
 ۰۴۵ ۳2 ۰۳۴ 2۴ ۰11 ۸ ۰۴۵ ۳2 اداره کل امور مالیاتی استان مازندران  11۰1۵۳ ۰۳۴ 2۴ ۳ شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور 2۸2۳۰۰  ۳7
 ۹6۹ 1۵ ۹77 11 ۹۹2 ۳ ۹6۹ 1۵ اداره کل امور مالیاتی استان کرمان  11۰1۵۹ ۹77 11 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیر بجاهای حمل و نقل کشور  2۸2۳۰۰  ۳۸
 ۳۴۸ 1 ۰11 1 ۳۳7 ۳۴۸ 1 اداره کل امور مالیاتی استان سمجان   11۰171 ۰11 1 1 خت و توسع  زیر بجاهای حمل و نقل کشور شرکت مادر تخصصی سا 2۸2۳۰۰  ۳۹
 ۰۵۳ ۹ 7۹۰ 6 26۳ 2 ۰۵۳ ۹ اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 7۹۰ 6 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیر بجاهای حمل و نقل کشور  2۸2۳۰۰  ۴۰
 2۹2 12 21۹ ۹ ۰7۳ ۳ 2۹2 12 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 11۰16۰ 21۹ ۹ 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیر بجاهای حمل و نقل کشور  2۸2۳۰۰  ۴1
 17۵ 6 6۳1 ۴ ۵۴۴ 1 17۵ 6 کردستان اداره کل امور مالیاتی استان  11۰16۴ 6۳1 ۴ 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور 2۸2۳۰۰  ۴2
 ۵7۸ 1۰ ۹۳۴ 7 6۴۴ 2 ۵7۸ 1۰ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان   11۰166 ۹۳۴ 7 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور 2۸2۳۰۰  ۴۳
 ۸۰2 6۰1 2۰1 ۸۰2 داره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ا 11۰1۵۵ 6۰1 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور 2۸2۳۰۰  ۴۴
 ۴۹۹ 2 ۸7۴ 1 62۵ ۴۹۹ 2 اداره کل امور مالیاتی استان فارا  11۰1۵۸ ۸7۴ 1 1 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور 2۸2۳۰۰  ۴۵
 ۴۰7 1۰ ۸۰۵ 7 6۰2 2 ۴۰7 1۰ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۸۰۵ 7 2 شرکت مادر تخصصی مدیریت مجابع آب ایران 21۹7۰۰  ۴6
 ۸۸۴ 7۳ ۴1۳ ۵۵ ۴71 1۸ ۸۸۴ 7۳ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۴1۳ ۵۵ 2 مرکا آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی 12۳۸۰۵  ۴7
 ۵2۹ 2۵1 6۴7 1۸۸ ۸۸2 62 ۵2۹ 2۵1 اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران   11۰17۴ 6۴7 1۸۸ 1۰ یراننیروی انتظامی جمهوری اسممی ا 1۰6۰۰۰  ۴۸
 2۴1 21 1۵۸ 12 ۰۸۳ ۹ 2۴1 21 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان ججوبی  11۰1۸۰ 1۵۸ 12 1 نیروی انتظامی جمهوری اسممی ایران 1۰6۰۰۰  ۴۹
 ۵66 2 71۰ 1 ۸۵6 ۵66 2 اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی  11۰1۵۵ 71۰ 1 1 ری اسممی ایراننیروی انتظامی جمهو 1۰6۰۰۰  ۵۰
 26۵ 1۴ 6۹۹ 1۰ ۵66 ۳ 26۵ 1۴ اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی  11۰1۵۴ 6۹۹ 1۰ 1 نیروی انتظامی جمهوری اسممی ایران 1۰6۰۰۰  ۵1
 ۵۸۳ ۵ 1۸7 ۴ ۳۹6 1 ۵۸۳ ۵ اداره کل امور مالیاتی استان زنجان  11۰16۸ 1۸7 ۴ 1 جمهوری اسممی ایراننیروی انتظامی  1۰6۰۰۰  ۵2



 

 قسمت دوم( -۳1)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(        (1جدول شماره )

 دستگاه اجرايی /  رديف
 نام استان

 شماره
 تعداد  عنوان دستگاه بدهکار بندیطبقه

 متقاضی
 مبلغ مطالبات
 قطعی معوق

 شماره 
 مبلغ نام دستگاه طلبکار بندیطبقه

 بدهی قطعی  
 نحوه تسويه 

 جمع اسناد تسويه خزانه ( نقد25%بیست و پنج درصد )
 ۵۳۹ 1۳ 1۵۴ 1۰ ۳۸۵ ۳ ۵۳۹ 1۳ اداره کل امور مالیاتی استان کرمان  11۰1۵۹ 1۵۴ 1۰ 1 نیروی انتظامی جمهوری اسممی ایران 1۰6۰۰۰  ۵۳
۵۴ 

 های اجرایی مستقر در مرکادستگاه
 7۰۳ 11 777 ۸ ۹26 2 7۰۳ 11 اداره کل امور مالیاتی استان گیمن  11۰1۵2 777 ۸ 1 وزارت اطمعات 1۰21۰۰

 261 1۹6 6۵ 261 اداره کل امور مالیاتی استان همدان  11۰16۵ 1۹6 1 وزارت ورزش و جوانان 12۸۵۰۰ ۵۵
 ۹2۳ ۰۰۵ ۴ ۴۴1 ۰۰۴ ۳ ۴۸2 ۰۰1 1 ۹2۳ ۰۰۵ ۴ تهران  اداره کل امور مالیاتی شهر و استان  11۰17۴ ۴۴1 ۰۰۴ ۳ 11 دولت - ۵6
 ۸۸۵ ۵۰ 16۴ ۳۸ 721 12 ۸۸۵ ۵۰ اداره کل امور مالیاتی استان سمجان   11۰171 16۴ ۳۸ 1 دولت -  ۵7
 1۵۹ 6۴ ۹۵ ۳7۳ اداره کل امور مالیاتی استان مرکای 11۰1۵1 6۴ 2 اداره کل راه و شهرسازی استان مرکای 1۵۳۰۵1  ۵۸
 ۴66 ۳۵۰ 116 ۴66 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۵2۵ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان مرکای 1۵۳۰۵1 مرکای ۵۹
 ۳2۴ ۴ 2۴۳ ۳ ۰۸1 1 ۳2۴ ۴ اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان 11۰1۵7 2۴۳ ۳ 1 ای مرکایشرکت آب مجطق  2۹۴۹۹۰  6۰
 ۳۸۸ ۳۳ ۰۴1 2۵ ۳۴7 ۸ ۳۸۸ ۳۳ اداره کل امور مالیاتی استان گیمن 11۰1۵2 ۰۴1 2۵ 1۰ ای گیمنشرکت سهامی آب مجطق  21۸۵۰۰  61
 2۴۸ 2 6۸6 1 ۵62 2۴۸ 2 اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 11۰1۵۳ 6۸6 1 1 ای گیمنشرکت سهامی آب مجطق  21۸۵۰۰  62
 ۳۸۵ 17 ۰۳۹ 1۳ ۳۴6 ۴ ۳۸۵ 17 کل امور مالیاتی شهر و استان تهراناداره  11۰17۴ ۰۳۹ 1۳ ۳ ای گیمنشرکت سهامی آب مجطق  21۸۵۰۰  6۳
 ۵2۰ 1 1۴۰ 1 ۳۸۰ ۵2۰ 1 اداره کل امور مالیاتی استان گیمن 11۰1۵2 1۴۰ 1 1 سازمان ابت احوال کشور 1۰۵۵۰۰  6۴
 ۸۸۰ 2 16۰ 2 72۰ ۸۸۰ 2 ستان تهراناداره کل امور مالیاتی شهر و ا 11۰17۴ 16۰ 2 1 اداره کل راه و شهرسازی گیمن 1۵۳۰۵2 گیمن 6۵
 ۰۹۸ ۹۴ ۵7۴ 7۰ ۵2۴ 2۳ ۰۹۸ ۹۴ اداره کل امور مالیاتی استان گیمن 11۰1۵2 ۵7۴ 7۰ ۴ اداره کل راه و شهرسازی گیمن 1۵۳۰۵2  67
 ۹27 1 ۴۴۵ 1 ۴۸2 ۹27 1 هراناداره کل امور مالیاتی شهر و استان ت 11۰17۴ ۴۴۵ 1 1 ای گیمنونقل جادهاداره کل راهداری و حمل 1۵۳۹۵2  6۸
 ۳۴۸ 17 ۰11 1۳ ۳۳7 ۴ ۳۴۸ 17 اداره کل امور مالیاتی استان گیمن 11۰1۵2 ۰11 1۳ 2 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان گیمن 12۴6۰۰  6۹
 ۴71 2 ۸۵۳ 1 61۸ ۴71 2 ره کل امور مالیاتی شهر تهرانادا 11۰17۴ ۸۵۳ 1 1 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان گیمن 12۴6۰۰  7۰
 212 ۴7 ۴۰۹ ۳۵ ۸۰۳ 11 212 ۴7 اداره کل امور مالیاتی استان گیمن 11۰1۵2 ۴۰۹ ۳۵ 1 سازمان صجعت معدن تجارت گیمن 1۵۵۰۵2  71
 17۰ ۸۹ ۸77 66 2۹۳ 22 17۰ ۸۹ ناداره کل امور مالیاتی استان تهرا 11۰17۴ ۸77 66 ۴ ای مازندرانشرکت آب مجطق  21۹۰۰۰  72
 ۳6۵ ۸ 27۳ 6 ۰۹2 2 ۳6۵ ۸ اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 11۰1۵۳ 27۳ 6 ۴ ای مازندرانشرکت آب مجطق  21۹۰۰۰  7۳
 67۹ ۵ 2۵۹ ۴ ۴2۰ 1 67۹ ۵ رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ 2۵۹ ۴ 1 ای مازندرانشرکت آب مجطق  21۹۰۰۰  7۴
 ۳11 ۳ ۴۸۳ 2 ۸2۸ ۳11 ۳ اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 11۰1۵۳ ۴۸۳ 2 1 آب و فاضمب استان مازندران   21۸6۰۰  7۵
 ۸۸2 6 162 ۵ 72۰ 1 ۸۸2 6 اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 11۰1۵۳ 162 ۵ 7 ای استان مازندراناداره کل راهداری وحمل ونقل جاده 1۵۳۹۵۳  76
 6۴۵ 1۳ 2۳۴ 1۰ ۴11 ۳ 6۴۵ 1۳ اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 11۰16۹ 2۳۴ 1۰ 2 ای استان مازندراناداره کل راهداری وحمل ونقل جاده 1۵۳۹۵۳ مازندران 77
 ۴6۴ ۳۴۸ 116 ۴6۴ ی استان تهراناداره کل امور مالیات 11۰17۴ ۳۴۸ 1 ای استان مازندراناداره کل راهداری وحمل ونقل جاده 1۵۳۹۵۳  7۸
 ۴۵۳ ۵ ۰۹۰ ۴ ۳6۳ 1 ۴۵۳ ۵ اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 11۰1۵۳ ۰۹۰ ۴ 1 ای استان مازندرانآموزش فجی و حرف  1126۵۳  7۹
 ۰۵۳ 1۴ ۵۴۰ 1۰ ۵1۳ ۳ ۰۵۳ 1۴ اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 11۰1۵۳ ۵۴۰ 1۰ 1۰ راه و شهرسازی استان مازندران 1۵۳۰۵۳  ۸۰
 ۴۳1 ۳2۳ 1۰۸ ۴۳1 رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ ۳2۳ 1 راه و شهرسازی استان مازندران 1۵۳۰۵۳  ۸1
 ۰۰۰ 6 ۵۰۰ ۴ ۵۰۰ 1 ۰۰۰ 6 اداره کل امور مالیاتی استان سمجان 11۰171 ۵۰۰ ۴ 1 راه و شهرسازی استان مازندران 1۵۳۰۵۳  ۸2
 1۰۵ 1۳ ۸2۹ ۹ 276 ۳ 1۰۵ 1۳ اداره کل امور مالیاتی هرماگان 11۰1۰۵ ۸2۹ ۹ 1 ستانداری مازندرانا 1۰۵۰۵۳  ۸۳
 1۹۸ ۵۹ 6۸2 ۴۴ ۵16 1۴ ۵62 6۵ شرقیاداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان 11۰1۵۴ 6۸2 ۴۴ ۴ شرقیای استان آذربایجانشرکت آب مجطق  21۹۵۰۰  ۸۴
 ۰۵6 1۹ ۹۹6 1۳ ۰6۰ ۵ ۰۵6 21 اداره کل امور مالیاتی تهران 11۰17۴ ۵7۳ 72 ۴ شرقیستان آذربایجانای اشرکت آب مجطق  21۹۵۰۰  ۸۵
 ۹۹۴ ۸6۳ 1۳1 ۹۹۴ رضویاداره کل امور مالیاتی خراسان 11۰16۰ ۸6۳ 1 شرقیای استان آذربایجانشرکت آب مجطق  21۹۵۰۰  ۸6
 227 1۴۴ ۸۳ 277 شرقیاداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان 11۰1۵۴ 1۴۴ 1 شرقیشرکت آب و فاضمب روستایی استان آذربایجان 2۹167۰  ۸7
 ۹۰۰ 1۸۰ 67۵ 1۳۵ 22۵ ۴۵ ۹۰۰ 1۸۰ سازی  سازمان خصوصی 267۰۰۰ 67۵ 1۳۵ 2 شرقیاداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان 127۵۵۴  ۸۸
 72۹ 1۹ 7۸۸ 1۴ ۹۴1 ۴ 72۹ 1۹ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 7۸۸ 1۴ ۳ شرقیذربایجاناداره کل راه و شهرسازی استان آ 1۵۳۰۵۴ شرقیآذربایجان ۸۹
 6۳6 ۴۵۴ 1۸2 6۳6 شرقیاداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان 11۰1۵۴ ۴۵۴ 1 شرقیاداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان 1۵۳۰۵۴  ۹۰
 ۵۰6 1 12۹ 1 ۳77 ۵۰6 1 شرقیاداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان 11۰1۵۴ 12۹ 1 1 شرقیای آذربایجاننقل جادهاداره کل راهداری و حمل و  1۵۳۹۵۴  ۹1
 1۰۰ 2 672 ۴2۸ 1 1۰۰ 2 شرقیاداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان 11۰1۵۴ 672 1 دانشگاه علوم پاشکی تبریا 12۴2۰۰  ۹2
 2۳۳ 2 67۵ 1 ۵۵۸ 2۳۳ 2 شرقیاداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان 11۰1۵۴ 67۵ 1 1 دانشگاه مراغ  116۰۰۴  ۹۳
 ۰۴۵ ۸ ۰۳2 6 ۰1۳ 2 ۰۴۵ ۸ غربیاداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان 11۰1۵۵ ۰۴۵ ۸ ۵ غربیای استان آذربایجانشرکت سهامی آب مجطق  216۰۰۰  ۹۴
 ۵۸6 77 22۳ ۵۴ ۳6۳ 2۳ ۴۰۸ ۸۹ اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ ۴۰۸ ۸۹ 1 غربییجانای استان آذرباشرکت سهامی آب مجطق  216۰۰۰  ۹۵
 162 27 ۳7۰ 2۰ 7۹2 6 162 27 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 162 27 1 غربیای استان آذربایجانشرکت سهامی آب مجطق  216۰۰۰  ۹6
 ۰2۵ 1۳ 766 ۹ 2۵۹ ۳ ۰2۵ 1۳ غربیاداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان 11۰1۵۵ ۰2۵ 1۳ ۴ غربیای استان آذربایجانو نقل جادهکل راهداری و حمل اداره 1۵۳۹۵۵  ۹7
 6۳2 ۳ 72۳ 2 ۹۰۹ 6۳2 ۳ غربیاداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان 11۰1۵۵ 6۳2 ۳ 1 کل دامپاشکی استان آذربایجان غربیاداره 1۳۵۵۵۵ آذربایجان غربی ۹۸
 7۰۵ ۴1 26۵ ۳1 ۴۴۰ 1۰ 7۰۵ ۴1 غربیاداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان 11۰1۵۵ 7۰۵ ۴1 1۰ غربیکل راه و شهرسازی استان آذربایجاناداره 1۵۳۰۵۵  ۹۹
 12۵ ۹۳ ۳2 12۵ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 12۵ 1 غربیکل راه و شهرسازی استان آذربایجاناداره 1۵۳۰۵۵  1۰۰
 ۰66 1 7۹۹ 267 ۰66 1 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۰66 1 1 غربیکل راه و شهرسازی استان آذربایجاناداره 1۵۳۰۵۵  1۰1
 1۵2 2 61۴ 1 ۵۳۸ 1۵2 2 غربیستان آذربایجاناداره کل امور مالیاتی ا 11۰1۵۵ 1۵2 2 1 غربیدانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان 12۵1۰۰  1۰2
 ۴11 ۸ ۰17 6 ۳۹۴ 2 ۴11 ۸ غربیاداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان 11۰1۵۵ ۴11 ۸ 2 غربیکل جهادکشاورزی استان آذربایجاناداره 1۵1۰۵۵  1۰۳
 ۳۹۸ 2۸ ۸۰6 1۹ ۵۹2 ۸ ۳۹۸ 2۸ غربیکل امور مالیاتی استان آذربایجاناداره 11۰1۵۵ ۳۹۸ 2۸ 1 غربیکل صجعت  معدن و تجارت استان آذربایجاناداره 1۵۵۰۵۵  1۰۴



 

 قسمت دوم( -۳2)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(        (1جدول شماره )

 دستگاه اجرايی /  رديف
 نام استان

 شماره
 تعداد  عنوان دستگاه بدهکار بندیطبقه

 متقاضی
 مبلغ مطالبات
 قطعی معوق

 شماره 
 مبلغ نام دستگاه طلبکار بندیطبقه

 بدهی قطعی  
 نحوه تسويه 

 جمع اسناد تسويه خزانه ( نقد25%بیست و پنج درصد )
 2۰1 ۸ 1۵1 6 ۰۵۰ 2 2۰1 ۸ ا اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 1۵1 6 2 ای کرمانشاهشرکت آب مجطق  212۵۰۰  1۰۵
 ۹۰۰ 1 ۴2۵ 1 ۴7۵ ۹۰۰ 1 یاتی استان کرمانشاهاداره کل امور مال 11۰1۵6 ۴2۵ 1 ۳ ای کرمانشاهشرکت آب مجطق  212۵۰۰  1۰6
 ۹۰7 2 1۸۰ 2 727 ۹۰7 2 اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه 11۰1۵6 1۸۰ 2 ۵ شرکت آب و فاضمب روستایی استان کرمانشاه 2۹1۸۵۰  1۰7
 1۹۳ ۴ 1۴۵ ۳ ۰۴۸ 1 1۹۳ ۴ اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه 11۰1۵6 1۴۵ ۳ ۴ ای استان کرمانشاهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹۵6 کرمانشاه 1۰۸
 ۵۳7 ۴۰۳ 1۳۴ ۵۳7 امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۴۰۳ 1 ای استان کرمانشاهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹۵6  1۰۹
 7۹ ۵۹ 2۰ 7۹ مالیاتی استان کرمانشاهاداره کل امور  11۰1۵6 ۵۹ 1 اداره کل شیمت استان کرمانشاه 1۵12۵6  11۰
 ۵۸۵ ۴۳۹ 1۴6 ۵۸۵ اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه 11۰1۵6 ۴۳۹ 2 شرکت توسع  گردشگری  استان کرمانشاه 2۹۵26۰۵6  111
 217 1 ۹1۳ ۳۰۴ 217 1 اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه 11۰1۵6 ۹1۳ 2 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 12۸۵۵6  112
 1۸۵ 1۳ ۰۹۸ ۸ ۰۸7 ۵ 1۸۵ 1۳ اداره کل امور مالیاتی خوزستان 11۰1۵7 7۹7 1۰ ۵ شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 21۴۵۰۰  11۳
 ۴71 17 1۰2 1۳ ۳6۹ ۴ ۴71 17 غربیاداره کل امور مالیاتی آذربایجان 11۰1۵۵ ۴6۹ 17 1 شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 21۴۵۰۰  11۴
 72۵ ۵۴۴ 1۸1 72۵ اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلوی  و بویراحمد 11۰17۰ 72۵ 1 شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 21۴۵۰۰  11۵
 6۸7 2۴ ۵1۵ 1۸ 172 6 6۸7 2۴ اداره کل امور مالیاتی تهران 11۰17۴ 6۸7 2۴ ۳ شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 21۴۵۰۰  116
 ۹۵۵ 2۳ ۵۴6 17 ۴۰۹ 6 ۹۵۵ 2۳ اداره کل امور مالیاتی خوزستان 11۰1۵7 ۳۹۵ 2۳ ۴ شرکت آب و فاضمب روستایی خوزستان 2۹176۰  117
 76۵ 7 ۹۹۳ ۴ 772 2 76۵ 7 اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان 11۰1۵7 6۵۸ 6 ۴ اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان 1۵۳۰۵7  11۸
 ۵۵۸ ۴1۸ 1۴۰ ۵۵۸ امور کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۵۵۸ 2 اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان 1۵۳۰۵7 خوزستان 11۹
 67۹ 2 ۰۰۹ 2 67۰ 67۹ 2 اداره کل امور مالیاتی خوزستان 11۰1۵7 67۹ 2 1 دانشگاه علوم پاشکی ججدی شاپور اهواز 12۴۵۰۰  12۰
 122 ۳ ۳۴1 2 7۸1 122 ۳ غربیاداره کل امور مالیاتی آذربایجان 11۰1۵۵ 121 ۳ 1 ای خوزستانحمل و نقل جاده اداره کل راهداری و 2۸2۴۵7  121
 ۳17 ۴ 2۳۸ ۳ ۰7۹ 1 ۳17 ۴ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۳17 ۴ 1 سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان 1۵1۰۵7  122
 6۵1 ۴۸۸ 16۳ 6۵1 اداره کل امور مالیاتی خوزستان 11۰1۵7 6۵1 2 ان خوزستانسازمان جهادکشاورزی است 1۵1۰۵7  12۳
 77۰ ۵۰2 16۸ 67۰ اداره کل امور مالیاتی خوزستان 11۰1۵7 66۹ 1 اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان 12۸۵۵7  12۴
 ۳۵۴ 2 76۵ 1 ۵۸۹ 2۳۵۴ استان فارااداره کل امور مالیاتی  11۰1۵۸ ۸7۵7 2 ای فاراشرکت سهامی آب مجطق  21۰۵۰۰  12۵
 ۳1۰ 1۵1 2۸1 11۳ ۰2۹ ۳۸ ۳۹۹ 1۵1 اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ ۰21 1۹۴ 7 شرکت آب و فاضمب روستایی استان فارا 2۹1۸۰۰  126
 ۹۴۹ 712 2۳7 ۹۴۹ گیلوی  و بویراحمداداره کل امور مالیاتی استان که 11۰17۰ 6۴۹ 1 1 شرکت آب و فاضمب روستایی استان فارا 2۹1۸۰۰  127
 ۳۹۸ 7۰ 626 ۵2 772 17 ۳۹۸ 7۰ اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ 722 21۴ 1۴ ای استان فارااداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹۵۸  12۸
 ۴1۹ ۴ ۳1۴ ۳ 1۰۵ 1 ۴۴1۹ کل امور مالیاتی استان کهگیلوی  و بویراحمداداره  11۰17۰ 12۳ ۹ 1 ای استان فارااداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹۵۸  12۹
 2۸۵ ۵ 7۹1 ۳ ۴۹۴ 1 ۵2۸۵ اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان 11۰1۵7 ۳۸6 16 1 ای استان فارااداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹۵۸  1۳۰
 266 1۹۹ 67 266 اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ 2۳۴ 1 ااداره کل مجابع طبیعی و آبخیاداری استان فار 1۳۹۰۵۸  1۳1
1۳2 

 
 ۵۹7 ۵۹ 6۹۸ ۴۴ ۸۹۹ 1۴ ۵۹7 ۵۹ سازمان خصوصی سازی کشور 267۰۰۰ 6۹۸ ۴۴ 2 اداره کل آموزش و پرورش استان فارا 127۵۵۸

 2۵7 ۹۰ ۹6۰ 66 2۹7 2۳ 12۳ ۹۳ تی استان فارااداره کل امور مالیا 11۰1۵۸ ۵۰6 6۴۰ 21 اداره کل راه و شهرسازی فارا 1۵۳۰۵۸  1۳۳
 7۹۸ 16 ۵۹۸ 12 2۰۰ ۴ 167۹۸ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 11۰161 2۳1 77 1 اداره کل راه و شهرسازی فارا 1۵۳۰۵۸ فارا 1۳۴
 ۵1۵ 21 1۳6 16 ۳7۹ ۵ ۵1۵ 21 اداره کل امور مالیاتی استان یاد 11۰172 ۸۴۳ ۳۵ 1 اداره کل راه و شهرسازی فارا 1۵۳۰۵۸  1۳۵
 1۵۳ ۵6 11۴ ۴2 ۰۳۹ 1۴ 1۵۳ ۵6 اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 2۸۳ 1۴۸ 1 اداره کل راه و شهرسازی فارا 1۵۳۰۵۸  1۳6
 72۴ 27 2۵6 2۳ ۴6۸ ۴ 72۴ 27 اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ ۵2۰ ۹۹۳ 11 اداره کل راه و شهرسازی الرستان 1۵۳۰11  1۳7
 2۰۳ 1۵2 ۵1 2۰۳ اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ 666 1 اداره کل میراث فرهجگی صجایع دستی وگردشگری استان فارا 11۳7۵۸  1۳۸
 ۸7۸ 12۹ ۳27 ۹7 ۵۵1 ۳2 ۸7۸ 12۹ اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ 2۰۴ 1۸۳ 6 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارا 12۴۰۰۰  1۳۹
 ۳۴7 ۳ ۵1۰ 2 ۸۳7 ۳۴7 ۳ اداره کل امور امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۵21 2۵ 1 اداره کل بهایستی استان فارا 1۳1۵۵۸  1۴۰
 ۹6۵ 6۳۵ ۳۳۰ ۰۳۵ 1 اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ 261 1 ۳ اداره کل جهادکشاورزی استان فارا 1۵1۰۵۸  1۴1
 ۵۴6 7 6۵۸ ۵ ۸۸۸ 1 ۵۴6 7 اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ ۴۴۰ 22 7 اداره کل ورزش و جوانان فارا 12۸۵۵۸  1۴2
 ۰۴۹ 27 2۸7 2۰ 762 6 ۰۴۹ 27 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 11۰1۵۹ ۴۵۰ ۳2 1 اداره کل ورزش و جوانان فارا 12۸۵۵۸  1۴۳
 ۹۳۹ 1 ۴۵۴ 1 ۴۸۵ ۹۳۹ 1 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 11۰1۵۹ ۴۵۴ 1 ۴ راه و شهرسازی ججوب استان کرماناداره کل  1۵۳۰12  1۴۴
 ۴۳1 ۳2۳ 1۰۸ ۴۳1 اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ ۴۳1 1 اداره کل راه و شهرسازی ججوب استان کرمان 1۵۳۰12  1۴۵
 ۵۳۹ 1۳ 1۵۴ 1۰ ۳۸۵ ۳ ۵۳۹ 1۳ اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 11۰1۵۹ 1۵۴ 1۰ ۵ تان کرماناداره کل راه و شهرسازی اس 1۵۳۰۵۹  1۴6
 77۵ 7 ۸۳1 ۵ ۹۴۴ 1 77۵ 7 اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان 11۰16۳ ۸۳1 ۵ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 1۵۳۰۵۹  1۴7
 12۳ 1 ۸۴2 2۸1 12۳ 1 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 11۰1۵۹ ۸۴2 1 رشاد استان کرماناداره کل فرهجگ و ا 11۴۰۵۹ کرمان 1۴۸
 2۹۹ 1 ۹7۴ ۳2۵ 2۹۹ 1 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 11۰1۵۹ ۹7۴ 2 ای استان کرماناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹۵۹  1۴۹
1۵۰ 

 
 7۸۵ 7۸۵ ۰ 7۸۵ اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 11۰1۵۳ 7۸۵ 1 ای استان کرمانادهاداره کل راهداری و حمل و نقل ج 1۵۳۹۵۹

 6۰۳ ۴۵2 1۵1 6۰۳ رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ ۴۵2 1 ای استان کرماناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹۵۹  1۵1
 ۹2۰ ۵ ۴۴۰ ۴ ۴۸۰ 1 ۹2۰ ۵ اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 11۰1۵۹ ۴۴۰ ۴ 1 ستی گردشگری استان کرماناداره کل میراث فرهجگی صجایع د 11۳7۵۹  1۵2
 6۵۹ 2 ۹۹۴ 1 66۵ 6۵۹ 2 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 11۰1۵۹ ۹۹۴ 1 1 بهداشت -دانشگاه علوم پاشکی رفسنججان 12۴7۰1  1۵۳
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 27۵ ۳ ۴۵6 2 ۸1۹ 27۵ ۳ اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 11۰1۵۹ ۴۵6 2 1 آموزش -ندانشگاه علوم پاشکی رفسنججا 12۴7۰۳  1۵۴
 2۹2 21۹ 7۳ 2۹2 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 11۰1۵۹ 21۹ 1 دانشگاه علوم پاشکی و درمانی ب  12۴7۰7  1۵۵
 ۸22 2۵۹ ۸67 1۹۴ ۹۵۵ 6۴ ۸22 2۵۹ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ ۸22 2۵۹ ۴ دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 12۴7۰۰ کرمان 1۵6
 7۹6 ۵ ۳۳7 ۴ ۴۵۹ 1 ۸۳6 ۵ اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 11۰1۵۹ ۹1۴ ۴ 1 اداره کل جهادکشاورزی استان کرمان 1۵1۰۵۹  1۵7
 ۴1۸ ۵ ۰6۳ ۴ ۳۵۵ 1 ۴1۸ ۵ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ ۴1۸ ۵ 2 اداره کل جهادکشاورزی ججوب کرمان 1۵1۰1۰  1۵۸
 ۵۰۸ 1۰ ۸6۵ 7 6۴۳ 2 ۹۴۳ 11 رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ ۸۸۹ 122 12 رضویای خراسانشرکت آب مجطق  211۵۰۰  1۵۹
 ۴۸6 2۰ ۳6۴ 1۵ 122 ۵ ۴۸6 2۰ ور مالیاتی استان فاراکل اماداره  11۰1۵۸ ۳6۴ 1۵ 2 رضویای خراسانشرکت آب مجطق  211۵۰۰  16۰
 ۰2۰ 1 76۵ 2۵۵ ۰2۰ 1 رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ ۴2۰ ۹۹ 1 شرکت آب و فاضمب مشهد 2162۰۰  161
 22۸ 171 ۵7 22۸ ویرضکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ ۰۴۳ 7 1 رضویشرکت آب و فاضمب خراسان 217۳۰۰  162
 ۵۹6 7 ۵6۵ ۵ ۰۳1 2 276 ۸ رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ ۸۹2 ۵ 12 رضویآب و فاضمب روستایی خراسان 2۹17۵۰  16۳
 ۰12 1 7۵۹ 2۵۳ ۰12 1 ججوبیخراسان کل امور مالیاتی استاناداره  11۰1۸۰ ۴۴1 1۸ 1 رضویای استان خراساناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹6۰  16۴
 ۵1۴ 17 6۸۸ 12 ۸26 ۴ ۵1۵ 17 رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ ۵۴1 ۴۴ 7 رضویای استان خراساناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹6۰  16۵
 ۳16 1۳ ۹۸7 ۹ ۳2۹ ۳ ۳16 1۳ رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ ۳16 1۳ 2 رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰  166
 ۰۳۵ ۵۰ ۴2۴ ۳7 611 12 ۰۳۵ ۵۰ رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ ۴2۳ ۳7 1۸ رضویاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان 1۵۳۰6۰  167
 6۴۰ 16 ۴۸۰ 12 16۰ ۴ 6۴۰ 16 اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۴۸۰ 12 ۴ رضویتان خراساناداره کل راه و شهرسازی اس 1۵۳۰6۰ رضویخراسان 16۸
 ۵6۸ 1 176 1 ۳۹2 ۵6۸ 1 رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ 176 1 1 رضویاستانداری خراسان 1۰۵۰6۰  16۹
 17۵ ۹ 776 6 ۳۹۹ 2 17۵ ۹ رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ 776 6 2 رضویاداره کل دادگستری استان خراسان 1۰۸16۰  17۰
 ۵6۵ ۴ ۴2۳ ۳ 1۴2 1 ۵6۵ ۴ رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ ۴77 ۳ 2 دانشگاه صجعتی قوچان 11۵۵۰۵  171
 76۴ ۸7 ۸2۳ 6۵ ۹۴1 21 76۴ ۸7 رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ 7۳۹ 66 1۵ ددانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشه 12۴1۰۰  172
 1۹2 1۵ ۳۹۴ 11 7۹۸ ۳ 1۹2 1۵ کل امور مالیاتی شهر و استان تهراناداره  11۰17۴ ۵۰۰ 11 2 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 12۴1۰۰  17۳
 2۵۹ 2 6۹۴ 1 ۵6۵ 2۵۹ 2 غربیکل امور مالیاتی استان آذربایجاناداره  11۰1۵۵ ۸۰۰ 1 1 م پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهددانشگاه علو 12۴1۰۰  17۴
 6۴۴ ۴۸۳ 161 6۴۴ رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ ۴۸۳ 1 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی سباوار 12۴1۰۵  17۵
 16۰ 2۰ 12۰ 1۵ ۰۴۰ ۵ 16۰ 2۰ رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ ۰۸۵ 1۸ 2 پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدری دانشگاه علوم  12۴1۰2  176
 12۰ 1۴ ۵۸۹ 1۰ ۵۳1 ۳ 12۰ 1۴ رضویکل امور مالیاتی استان خراساناداره  11۰16۰ 7۴۵ 1۴ 11 شرکت عمران شهرجدید بیجالود 2۸۵22۰  177
 ۵۸۳ 2 71۹ 1 ۸6۴ ۵۸۳ 2 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان   11۰161 ۵۸۳ 2 1 شرکت آب و فاضمب کاشان  2167۵۰  17۸
 ۰۳1 6 6۳7 ۳ ۳۹۴ 2 ۰۳1 6 رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ ۰۳1 6 1 شرکت آب و فاضمب کاشان  2167۵۰  17۹
 167 12 ۴2۰ ۸ 7۴7 ۳ 167 12 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان   11۰161 167 12 ۳ ای استان اصفهاناره کل راهداری و حمل و نقل جادهاد 1۵۳۹61  1۸۰
 ۴۰2 ۸۹۳ ۰۵2 67۰ ۳۵۰ 22۳ ۴۰2 ۸۹۳ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۴۰2 ۸۹۳ ۴ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 127۵61 اصفهان 1۸1
 ۵72 ۳ 27۴ 2 2۹۸ 1 ۵72 ۳ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان   11۰161 ۵72 ۳ ۳ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان   1۵۳۰61  1۸2
 ۸71 6۵۳ 21۸ ۸71 اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان 11۰162 ۸71 1 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان   1۵۳۰61  1۸۳
 2۸۵ ۸ 7۳۵ ۵ ۵۵۰ 2 2۸۵ ۸ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان   11۰161 2۸۵ ۸ 1 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 12۴۴۰6  1۸۴
 ۵۸7 2۸ ۸۹۰ 2۰ 6۹7 7 ۵۸7 2۸ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان   11۰162 ۵۸7 2۸ ۳ ای استان اصفهان  شرکت سهامی آب مجطق  211۰۰۰  1۸۵
 ۰۰۰ 1۰ ۵۰۰ 7 ۵۰۰ 2 ۰۰۰ 1۰ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۰۰۰ 1۰ 1 ای هرماگانشرکت آب مجطق  21۴۰۰۰  1۸6
 ۵72 66 ۹2۹ ۴۹ 6۴۳ 16 ۵72 66 اداره کل امور مالیاتی استان فارا  11۰1۵۸ ۵72 66 1 ای هرماگانشرکت آب مجطق  21۴۰۰۰  1۸7
 ۳1۳ ۴ 2۳۵ ۳ ۰7۸ 1 ۳1۳ ۴ اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 ۳1۳ ۴ ۳ ای هرماگانشرکت آب مجطق  21۴۰۰۰  1۸۸
 ۴۳۴ 1۵ ۵76 11 ۸۵۸ ۳ ۴۳۴ 1۵ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۴۳۴ 1۵ 2 شرکت آب و فاضمب استان هرماگان 21۸2۰۰  1۸۹
1۹۰ 

 
 66۸ ۵۰1 167 66۸ اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل  11۰17۵ 66۸ 1 اه و شهرسازی استان هرماگاناداره کل ر 1۵۳۰62

 ۰26 ۵ 77۰ ۳ 2۵6 1 ۰26 ۵ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۰26 ۵ ۳ اداره کل راه و شهرسازی استان هرماگان 1۵۳۰62  1۹1
 ۹6۴ 72۳ 2۴1 ۹6۴ اداره کل امور مالیاتی استان کرمان  11۰1۵۹ ۹6۴ 2 استان هرماگان اداره کل راه و شهرسازی 1۵۳۰62  1۹2
 ۸۹۰ 1۴۹ ۴1۸ 112 ۴72 ۳7 ۸۹۰ 1۴۹ اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 ۸۹۰ 1۴۹ 1۹ اداره کل راه و شهرسازی استان هرماگان 1۵۳۰62 هرماگان 1۹۳
 7۰۳ 2 ۰27 2 676 7۰۳ 2 اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 7۰2 2 1 ای استان هرماگانل و نقل جادهاداره کل راهداری و حم 1۵۳۹62  1۹۴
 ۰7۳ 2 ۵۵۵ 1 ۵1۸ ۰7۳ 2 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان  11۰1۵۹ ۰7۳ 2 1 ای استان هرماگاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹62  1۹۵
 ۵1۸ 2 ۸۸۹ 1 62۹ ۵1۸ 2 اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 ۵1۸ 2 2 ره کل اموراقتصادی و دارایی استان هرماگانادا 11۰۰62  1۹6
 6۰۵ 2 ۹۵۴ 1 6۵1 6۰۵ 2 اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 6۰۵ 2 1 اداره کل بهایستی استان هرماگان 1۳1۵62  1۹7
 6۰۴ ۴۵۳ 1۵1 6۰۴ اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 6۰۴ 7 رهجگ . ارشاد اسممی استان هرماگاناداره کل ف 11۴۰62  1۹۸
 ۴۸۵ 22 ۸6۴ 16 621 ۵ ۴۸۵ 22 اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 ۴۸۵ 22 ۴ استانداری هرماگان 1۰۵۰62  1۹۹
 ۴۹۰ 1 11۸ 1 ۳72 ۴۹۰ 1 اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 ۴۹۰ 1 1 سازمان جهادکشاورزی استان هرماگان 1۵1۰62  2۰۰
 ۵۴۸ 2 ۹11 1 6۳7 ۵۴۸ 2 اداره کل امور مالیاتی استان هرماگان  11۰162 ۵۴۸ 2 ۵ اداره کل ورزش و جوانان استان هرماگان 12۸۵62  2۰1
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 ۰۴۰ ۴ ۴2۴ 2 616 1 ۰۴۰ ۴ اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان 11۰1۵7 ۴2۴ 2 2 ای استان سیستان و بلوچستانشرکت آب مجطق  21۳۵۰۰  2۰2
 666 1۰6 ۰۰۰ ۸۰ 666 26 666 1۰6 اداره کل امور مالیاتی استان همدان 11۰16۵ ۰۰۰ ۸۰ 1 ای استان سیستان و بلوچستانشرکت آب مجطق  21۳۵۰۰  2۰۳
 77۳ 6 ۰۸۰ ۵ 6۹۳ 1 77۳ 6 رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ ۰۸۰ ۵ 1 تانای استان سیستان و بلوچسشرکت آب مجطق  21۳۵۰۰  2۰۴
 6۳2 2 ۹7۴ 1 6۵۸ 6۳2 2 اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ ۹7۴ 1 1 ای استان سیستان و بلوچستانشرکت آب مجطق  21۳۵۰۰  2۰۵
 ۳۰۰ ۴۰ 22۵ ۳۰ ۰7۵ 1۰ ۳۰۰ ۴۰ رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ 22۵ ۳۰ 1 ستانشرکت آب و فاضمب استان سیستان و بلوچ 217۸۰۰  2۰6
 ۰۰۴ ۴ ۰۰۳ ۳ ۰۰1 1 ۰۰۴ ۴ اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ ۰۰۳ ۳ 1 آب و فاضمب روستایی استان سیستان و بلوچستان  2۹17۹۰ سیستان و بلوچستان 2۰7
 672 ۹ 2۵۳ 7 ۴1۹ 2 672 ۹ اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان 11۰16۳ 2۵۳ 7 ۳ ل راه و شهرسازی ایرانشهراداره ک 1۵۳16۳  2۰۸
 ۵2۳ ۹ 1۴2 7 ۳۸1 2 ۵2۳ ۹ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 1۴2 7 1 اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان 1۵۳۰6۳  2۰۹
 2۸۴ ۴ 21۳ ۳ ۰71 1 2۸۴ ۴ اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان 11۰16۳ 21۳ ۳ 1 اداره کل راهداری استان سیستان و بلوچستان  1۵۳۹6۳  21۰
 67۳ ۳ 7۵۵ 2 ۹1۸ 67۳ ۳ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 7۵۵ 2 1 اداره کل راهداری استان سیستان و بلوچستان  1۵۳۹6۳  211
 76۵ ۹ ۳2۴ 7 ۴۴1 2 76۵ ۹ اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان 11۰16۳ ۳2۴ 7 1 اداره کل هواشجاسی استان سیستان و بلوچستان 11۰16۳  212
 ۳۰۵ ۳۰ 72۹ 22 ۵76 7 ۳۰۵ ۳۰ اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان 11۰16۳ 72۹ 22 1 اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان ۴۰۰16۳  21۳
 ۹2۰ ۸ 6۹۰ 6 2۳۰ 2 ۹2۰ ۸ اداره کل امور مالیاتی استان کردستان 11۰16۴ 6۹1 6 ۴ ای کردستانشرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۰۳۰  21۴
 ۴۰۰ ۳۵ ۵۵1 26 ۸۴۹ ۸ ۴۰۰ ۳۵ تاناداره کل امور مالیاتی استان کردس 11۰16۴ 67۵ ۹۵ 2۳ ای استان کردستاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹6۴  21۵
 6۵۳ ۴۹۸ 1۵۵ 6۵۳ اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه  11۰1۵6 ۴۹۸ 1 ای استان کردستاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹6۴  216
 7۸7 7۵ ۸۳۸ ۵6 ۹۴۹ 1۸ 7۸7 7۵ کردستان اداره کل امور مالیاتی استان 11۰16۴ ۹77 77 ۳۸ اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان 1۵۳۰6۴  217
 2۵6 1۹۵ 61 2۵6 اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 1۹۵ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان 1۵۳۰6۴ کردستان 21۸
 167 7 ۴61 ۵ 7۰6 1 167 7 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۴61 ۵ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان 1۵۳۰6۴  21۹
 ۸2۹ 2 122 2 7۰7 ۸2۹ 2 اداره کل امور مالیاتی استان کردستان 11۰16۴ 122 2 ۳ اداره کل نوسازی توسع  و تجهیامدارا استان کردستان 12766۴  22۰
 62۴ 2 ۹6۸ 1 6۵6 62۴ 2 تاناداره کل امور مالیاتی استان کردس 11۰16۴ 71۴ 7 2 اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان 12۸۵6۴  221
 2۴7 1۸۵ 62 2۴7 اداره کل امور مالیاتی استان کردستان 11۰16۴ 1۸۵ 1 شهرداری سروآباد ۴۰126۴  222
 ۴۹6 ۳72 12۴ ۴۹6 اداره کل امور مالیاتی استان همدان 11۰16۵ ۴۹6 1 ای همدانشرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۰۴۰  22۳
 ۳6۴ 1 ۰2۳ 1 ۳۴1 ۳6۴ 1 اداره کل امور مالیاتی استان همدان 11۰16۵ ۳6۴ 1 ۴ ستان همدانشرکت آب و فاضمب  ا 21۸۸۰۰  22۴
 ۴1۹ 2 ۸1۴ 1 6۰۵ ۴1۹ 2 اداره کل امور مالیاتی استان همدان 11۰16۵ ۴1۹ 2 ۵ شرکت آب و فاضمب روستایی استان همدان 2۹1۹۳۰  22۵
 ۸۸۳ 1۴ 2۴1 11 6۴2 ۳ ۸۸۳ 1۴ اداره کل امور مالیاتی استان همدان 11۰16۵ ۸۸۳ 1۴ ۹ اداره کل راه و شهرسازی استان همدان 1۵۳۰6۵  226
 ۰7۵ ۳ ۳۰۹ 2 766 ۰7۵ ۳ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ ۰7۵ ۳ ۳ اداره کل راه و شهرسازی استان همدان 1۵۳۰6۵ همدان 227
 ۸16 612 2۰۴ ۸16 اداره کل امور مالیاتی استان کردستان 11۰16۴ ۸16 1 اداره کل راه و شهرسازی استان همدان 1۵۳۰6۵  22۸
 ۸2۸ 2 121 2 7۰7 ۸2۸ 2 اداره کل امور مالیاتی استان همدان 11۰16۵ ۸2۸ 2 2 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 1۵۳۹6۵  22۹
 ۴7۰ ۳۵۳ 117 ۴7۰ اداره کل امور مالیاتی استان همدان 11۰16۵ ۴7۰ ۳ اداره کل میراث فرهجگی   صجایع دستی و گردشگری استان همدان 11۳76۵  2۳۰
 1۵۵ ۴ 116 ۳ ۰۳۹ 1 1۵۵ ۴ اداره کل امور مالیاتی استان همدان 11۰16۵ 1۵۵ ۴ 2 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 12۳۹۰۰  2۳1
 12۴ ۹۳ ۳1 12۴ ر مالیاتی استان همداناداره کل امو 11۰16۵ 12۴ 1 اداره کل جهادکشاورزی استان همدان 1۵1۰6۵  2۳2
 ۵1۰ ۳ 6۳۳ 2 ۸77 ۵1۰ ۳ اداره کل امور مالیاتی استان همدان 11۰16۵ ۵1۰ ۳ ۴ اداره کل ورزش وجوانان استان همدان 12۸۵6۵  2۳۳
 122 2 ۵۹۳ 1 ۵2۹ 122 2 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۹۴۸ 2 ۵ ای لرستانشرکت آب مجطق  2۹۴۹2۰  2۳۴
 ۹۰۹ 1۰ 1۸2 ۸ 727 2 ۹۰۹ 1۰ اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان 11۰166 ۰2۹ ۵۳ 2 ای لرستانشرکت آب مجطق  2۹۴۹2۰  2۳۵
 226 17۰ ۵6 226 اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 11۰۰۳۸ 226 1 ای لرستانشرکت آب مجطق  2۹۴۹2۰  2۳6
 ۹1۰ 27 ۹۳۳ 2۰ ۹77 6 ۹1۰ 27 اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ ۹۳۳ 2۰ 1 ای لرستانجطق شرکت آب م 2۹۴۹2۰  2۳7
 ۳۵6 ۵2 2۵۵ ۳۹ 1۰1 1۳ ۳۵6 ۵2 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 1۸6 1۰۵ 2۹ شرکت آب و فاضمب استان لرستان 21۸1۰۰  2۳۸
2۳۹ 

 
 ۵۰1 ۹ 126 7 ۳7۵ 2 ۵۰1 ۹ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 11۰161 ۰2۰ 1۳ 2 انشرکت آب و فاضمب استان لرست 21۸1۰۰

 ۵۴۹ 6 ۹1۳ ۴ 6۳6 1 ۵۴۹ 6 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۵۴۹ 6 12 شرکت آب و فاضمب روستایی استان لرستان 2۹1۸۹۰  2۴۰
 112 1 ۸۳۵ 277 112 1 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 112 1 2 شرکت آب و فاضمب بروجرد 21۹۴7۰  2۴1
 7۹۹ ۳۹ ۸۴۹ 2۹ ۹۵۰ ۹ 7۹۹ ۳۹ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰۰66 ۸۴۹ 2۹ 1 ای استان لرستاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 2۸2۴66 لرستان 2۴2
 ۳22 6 ۹۹6 ۴ ۳26 1 ۳22 6 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۹۹6 ۴ ۵ لرستان ای استاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 2۸2۴66  2۴۳
 72۸ ۵۴6 1۸2 72۸ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۵۴6 ۳ اداره کل امور عشایر استان لرستان 1۴۹666  2۴۴
 ۰۰۰ 2 ۰۰۰ 1 ۰۰۰ 1 ۰۰۰ 2 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۰۰۰ 1 1 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان 21۸1۰۰  2۴۵
 ۴۵۹ ۳۴۴ 11۵ ۴۵۹ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۴۵۹ 1 اداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماعی استان لرستان 1۵۴۰66  2۴6
 ۹۰۸ 2۹ ۸۸۵ 2۸ ۰2۳ 1 1۵۴ ۴6 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۰۴۰ ۳۴ 2۵ اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان 1۵۳۰66  2۴7
 ۴۸7 16 ۹۹۸ ۸ ۴۸۹ 7 ۴۴۳ ۳7 اداره کل امور مالیاتی استان کردستان 11۰16۴ 7۵۰ ۴۳ 2 اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان 1۵۳۰66  2۴۸
 7۴۴ 1۴۴ 1۴۸ 121 ۵۹6 2۳ 7۴۴ 1۴۴ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 7۴۴ 1۴۴ ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان 1۵۳۰66  2۴۹
2۵۰ 

 
 1۹۴ 1۴۵ ۴۹ 1۹۴ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 1۹۴ 1 اداره کل زندانها و اقدامات تأمیجی و تربیتی استان لرستان   1۰۸266
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 ۹۴۸ 711 2۳7 ۹۴۸ مالیاتی استان لرستاناداره کل امور  11۰166 ۹۴۸ 1 استانداری لرستان 1۰۵۰66  2۵1
 ۴2۵ ۸۸ ۴2۸ 6۳ ۹۹7 2۴ ۴2۵ ۸۸ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 ۳62 11۴ 1 دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی 127۴6۰  2۵2
 7۳۹ 7۹ 72۵ ۵۹ ۰1۴ 2۰ 7۳۹ 7۹ ره کل امور مالیاتی استان لرستانادا 11۰166 72۹ 1۰6 ۵ دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان 12۴۴1۰ لرستان 2۵۳
 ۹۰7 1۴ ۹۴۰ 1۰ ۹67 ۳ ۹۰7 1۴ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 6۹2 1۴1 ۳۳ اداره کل جهادکشاورزی استان لرستان 1۵1۰66  2۵۴
 ۵۳ ۴۰ 1۳ ۵۳ ور مالیاتی استان لرستاناداره کل ام 11۰166 ۵۵ 1 اداره کل صدا و سیما استان لرستان 2۸۳۵66  2۵۵
 ۰27 ۵ 77۰ ۳ 2۵7 1 ۰27 ۵ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 11۰161 77۰ ۳ 1 شرکت آب و فاضمب استان ایمم   21۸۹۰۰  2۵6
 2۰۰ 2 6۵۰ 1 ۵۵۰ 2۰۰ 2 اداره کل امور مالیاتی استان ایمم 11۰167 6۵۰ 1 2 شرکت آب و فاضمب استان ایمم 21۸۹۰۰  2۵7
 ۹22 2۳ ۹۴2 17 ۹۸۰ ۵ ۹22 2۳ اداره کل امور مالیاتی استان ایمم 11۰167 ۹۴2 17 ۸ شرکت آب و فاضمب روستایی استان ایمم 2۹171۰  2۵۸
 ۳۰1 226 7۵ ۳۰1 اداره کل امور مالیاتی استان ایمم 11۰167 226 1 اداره کل آموزش و پرورش استان ایمم 127۵67  2۵۹
 ۴۸۰ ۵۸ ۸6۰ ۴۳ 62۰ 1۴ ۴۸۰ ۵۸ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۸6۰ ۴۳ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان ایمم 1۵۳۰67 مایم 26۰
 ۳۳6 2 7۵2 1 ۵۸۴ ۳۳6 2 اداره کل امور مالیاتی استان کردستان 11۰16۴ 7۵2 1 1 اداره کل راه و شهرسازی استان ایمم 1۵۳۰67  261
 ۴21 ۵7 ۰۰1 ۴۳ ۴2۰ 1۴ ۴21 ۵7 اداره کل امور مالیاتی استان ایمم 11۰167 ۰۰1 ۴۳ 6 اداره کل راه و شهرسازی استان ایمم 1۵۳۰67  262
 ۹۴۹ 2 212 2 7۳7 ۹۴۹ 2 اداره کل امور مالیاتی استان ایمم 11۰167 212 2 2 ای استان ایممشرکت آب مجطق  2۹۵۰2۰  26۳
 ۸۳۹ 7۴ 12۹ ۵6 71۰ 1۸ ۸۳۹ 7۴ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ 12۹ ۵6 1 ای استان ایممق شرکت آب مجط 2۹۵۰2۰  26۴
 7۴۸ ۵61 1۸7 7۴۸ اداره کل امور مالیاتی استان ایمم 11۰167 ۵61 2 اداره کل امور عشایری استان ایمم 1۴۹667  26۵
 761 61 ۳2۰ ۴6 ۴۴1 1۵ 761 61 اداره کل امور مالیاتی استان استان تهران 11۰17۴ ۳2۰ ۴6 12 ای زنجانشرکت آب مجطق  21۹۹۰۰  266
 166 ۳ ۳7۴ 2 7۹2 166 ۳ اداره کل امور مالیاتی استان استان زنجان 11۰16۸ ۳7۴ 2 ۳ ای زنجانشرکت آب مجطق  21۹۹۰۰  267
 ۳61 17 ۰21 1۳ ۳۴۰ ۴ ۳61 17 الیاتی استان استان قاویناداره کل امور م 11۰177 ۰21 1۳ 1 ای زنجانشرکت آب مجطق  21۹۹۰۰  26۸
 ۳16 2۳7 7۹ ۳16 اداره کل امور مالیاتی استان استان گیمن 11۰1۵2 2۳7 1 ای زنجانشرکت آب مجطق  21۹۹۰۰  26۹
 1۴۰ 12 1۰۵ ۹ ۰۳۵ ۳ 1۴۰ 12 اداره کل امور مالیاتی استان استان تهران 11۰17۴ 1۰۵ ۹ 2 شرگت آب فاضمب استان زنجان 21۹1۰۰  27۰
 ۹7۹ ۸ 7۳۴ 6 2۴۵ 2 ۹7۹ ۸ اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی 11۰1۵۴ 7۳۴ 6 1 شرگت آب فاضمب استان زنجان 21۹1۰۰ زنجان 271
 ۳۹۴ 1۴ 7۹6 1۰ ۵۹۸ ۳ ۳۹۴ 1۴ تان زنجاناداره کل امور مالیاتی استان اس 11۰16۸ 7۹6 1۰ ۹ ای استان زنجاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹6۸  272
 76۹ ۵77 1۹2 76۹ اداره کل امور مالیاتی استان استان قاوین 11۰177 ۵77 1 ای استان زنجاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹6۸  27۳
 ۵۸6 1 1۸۹ 1 ۳۹7 ۵۸6 1 ان استان زنجاناداره کل امور مالیاتی است 11۰16۸ 1۸۹ 1 ۳ اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان 1۵۳۰6۸  27۴
 ۹۸۴ 6 2۳۸ ۵ 7۴6 1 ۹۸۴ 6 اداره کل امور مالیاتی استان استان تهران 11۰17۴ 2۳۸ ۵ 2 اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان 1۵۳۰6۸  27۵
 7۹1 7 ۸۴۳ ۵ ۹۴۸ 1 7۹1 7 اداره کل امور مالیاتی استان استان زنجان 11۰16۸ ۸۴۳ ۵ 1 استانداری زنجان 1۰۵۰6۸  276
 ۰۳2 1۰ ۵2۴ 7 ۵۰۸ 2 ۰۳2 1۰ اداره کل امور مالیاتی استان استان زنجان 11۰16۸ ۵2۴ 7 1 دانشگاه تحصیمت تکمیلی علوم پای  استان زنجان 126۹۰۰  277
 7۸7 ۳ ۸۴۰ 2 ۹۴7 7۸7 ۳ استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان 11۰17۴ ۸۴۰ 2 1 دانشگاه  تحصیمت تکمیلی علوم پای  استان زنجان 126۹۰۰  27۸
 1۹1 16 ۴7۳ 1۰ 71۸ ۵ ۵۴۹ 2۵ اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 11۰16۹ ۳1۳ 2۳ 1 ای استان چهارمحال و بختیاریشرکت آب مجطق  2۹۵۰۰۰  27۹
 6۹2 1 26۹ 1 ۴2۳ 6۹2 1 کل امور مالیاتی استان اصفهاناداره  11۰161 6۹2 1 2 ای استان چهارمحال و بختیاریشرکت آب مجطق  2۹۵۰۰۰  2۸۰
 77۵ ۴ ۵۸2 ۳ 1۹۳ 1 77۵ ۴ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 77۵ ۴ ۳ ای استان چهارمحال و بختیاریشرکت آب مجطق  2۹۵۰۰۰  2۸1
 2۸۹ 217 72 2۸۹ امور مالیاتی استان کهگیلوی  و بویراحمداداره کل  11۰17۰ 2۸۹ 1 ای استان چهارمحال و بختیاریشرکت آب مجطق  2۹۵۰۰۰  2۸2
 7۴1 1 ۳۰6 1 ۴۳۵ 7۴1 1 اداره کل امور مالیاتی استان قاوین 11۰177 7۴1 1 1 ای استان چهارمحال و بختیاریشرکت آب مجطق  2۹۵۰۰۰  2۸۳
 ۳۹7 2۸7 11۰ ۵2۳ 1 اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 11۰16۹ ۳۹7 1 رمحال و بختیاریای استان چهااداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹6۹ چهارمحل و بختیاری 2۸۴
 ۹۸۵ 7۳۹ 2۴6 ۹۸۵ اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 11۰16۹ ۹۸۵ 1 اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری 1۰۸۳6۹  2۸۵
 ۴62 ۳ 6۰۵ 2 ۸۵7 ۴6۴ ۳ اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 11۰16۹ ۴6۴ ۳ ۵ ازی استان چهارمحال و بختیاریاداره کل راه و شهرس 1۵۳۰6۹  2۸6
 16۵ 1 ۸7۴ 2۹1 16۵ 1 اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان 11۰1۵7 16۵ 1 1 اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری 1۵۳۰6۹  2۸7
 ۹۵7 71۹ 2۳۸ ۹۵7 اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 11۰16۹ ۹۵۵ 1 اداره کل نوسازی  توسع  و تجهیا مدارا استان چهارمحال و بختیاری 12766۹  2۸۸
 ۵6۸ 2 ۸22 1 7۴6 77۰ 2 ریاداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیا 11۰16۹ ۵6۸ 2 ۳ سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 1۵1۰6۹  2۸۹
 ۸۰1 ۸ 6۰1 6 2۰۰ 2 ۸۸۰1 اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان 11۰1۵7 ۸۰1 ۸ 2 ای استان کهگیلوی  و بویراحمدشرکت آب مجطق  2۹۴۹۵۰  2۹۰
 ۵۳ ۴۰ 1۳ ۵۳ یلوی  و بویراحمداداره کل امور مالیاتی استان کهگ 11۰17۰ ۵۳ 1 ای استان کهگیلوی  و بویراحمدشرکت آب مجطق  2۹۴۹۵۰  2۹1
 167 66 62۵ ۴۹ ۵۴2 16 66167 اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ 167 66 1 ای استان کهگیلوی  و بویراحمدشرکت آب مجطق  2۹۴۹۵۰  2۹2
 ۳۹1 ۴ 2۹۳ ۳ ۰۹۸ 1 ۳۹1 ۴ لیاتی استان اصفهاناداره کل امور ما 11۰161 ۳۹1 ۴ 1 شرکت آب و فاضمب استان کهگیلوی  و بویراحمد 21۹2۰۰  2۹۳
 6۴7 ۴ ۴۸۵ ۳ 162 1 6۴7 ۴ اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلوی  و بویراحمد 11۰17۰ 6۴7 ۴ ۸ شرکت آب و فاضمب استان کهگیلوی  و بویراحمد 21۹2۰۰  2۹۴
 61۴ 6 ۹61 ۴ 6۵۳ 1 61۴ 6 اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلوی  و بویراحمد 11۰17۰ 61۴ 6 ۵ راحمدای استان کهگیلوی  و بویاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹7۰  2۹۵
 ۹۰۳ 677 226 ۹۰۳ اداره کل امور مالیاتی استان البرز 11۰1۸1 ۹۰۳ 1 ای استان کهگیلوی  و بویراحمداداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹7۰ کهگیلوی  و بویراحمد 2۹6
 1۵2 ۴۴ 11۵ ۳۳ ۰۳7 11 1۵2 ۴۴ اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلوی  و بویراحمد 11۰17۰ 1۵2 ۴۴ 1۵ اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلوی  و بویر احمد 1۵۳۰7۰  2۹7
 712 ۴7 7۸۴ ۳۵ ۹2۸ 11 712 ۴7 ن شهر و استان تهراناداره کل امور مالیاتی استا 11۰17۴ 712 ۴7 ۳ اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلوی  و بویر احمد 1۵۳۰7۰  2۹۸
 ۴۳۳ 7 ۵7۵ ۵ ۸۵۸ 1 ۴۳۳ 7 اداره کل امور مالیاتی استان البرز 11۰1۸1 ۴۳۳ 7 2 اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلوی  و بویر احمد 1۵۳۰7۰  2۹۹
 ۹72 72۹ 2۴۳ ۹72 اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلوی  و بویراحمد 11۰17۰ ۹72 1 حمداداره کل نوسازی  توسع  و تجهیا مدارا استان کهگیلوی  و بویرا 12767۰  ۳۰۰
 67۸ 2 ۰۰۹ 2 66۹ 67۸ 2 اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلوی  و بویراحمد 11۰17۰ 67۸ 2 2 اداره کل جهادکشاورزی استان کهگیلوی  و بویراحمد 1۵1۰7۰  ۳۰1
 ۴6۴ ۳۴۸ 116 ۴6۴ اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلوی  و بویراحمد 11۰17۰ ۴6۴ 1 نجعتی اسنتان کهگیلوی  و بویراحمدشنرکت شنهرکهای ص 2۵722۰  ۳۰2
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 26۹ 2۴ 712 17 ۵۵7 6 ۵۸۸ 2۵ اداره کل امور مالیاتی استان سمجان 11۰171 ۳۸۵ 2۵ 7 اداره کل راه و شهرسازی شرق استان )شاهرود( 1/1۵۳۰71  ۳۰۳
۳۰۴ 

 سمجان
 72۸ ۵۴6 1۸2 72۹ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ ۵۴7 1 اداره کل راه و شهرسازی شرق استان )شاهرود( 1/1۵۳۰71

 ۳۳7 2۵۳ ۸۴ ۳۳7 اداره کل امور مالیاتی استان یاد 11۰172 ۳۳7 1 اداره کل راه و شهرسازی شرق استان )شاهرود( 1/1۵۳۰71 ۳۰۵
 7۵7 ۵6۸ 1۸۹ 7۵7 اداره کل امور مالیاتی استان سمجان 11۰171 76۳ ۳ 1 پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمجاندانشگاه علوم  12۵7۰1  ۳۰6
 2۳7 2۸ 171 21 ۰66 7 26۳ 2۸ اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ 171 21 1 ای یادشرکت آب مجطق  21۹6۰۰  ۳۰7
 ۸61 7 ۸۹۵ ۵ ۹66 1 ۸61 7 اداره کل امور مالیاتی استان یاد 11۰172 ۸۹۵ ۵ 1 و پرورش استان یاد اداره کل آموزش 127۵72  ۳۰۸
 2۸۸ 7۰ 716 ۵2 ۵72 17 2۸۸ 7۰ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰1۰۰ 716 ۵2 1 و پرورش استان یاد اداره کل آموزش 127۵72  ۳۰۹
 ۵۵6 ۵ ۰22 ۴ ۵۳۴ 1 ۵۵6 ۵ اداره کل امور مالیاتی استان یاد 11۰172 ۰22 ۴ ۳ اداره کل راه و شهرسازی استان یاد 1۵۳۰72 یاد ۳1۰
 ۸22 ۸ 617 6 2۰۵ 2 ۸22 ۸ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰1۰۰ 617 6 1 اداره کل راه و شهرسازی استان یاد 1۵۳۰72  ۳11
 ۹77 7۳2 2۴۵ ۹77 اداره کل امور مالیاتی استان یاد 11۰172 7۳2 1 ای استان یادونقل جادهاداره کل راهداری و حمل 1۵۳۹72  ۳12
 27۵ 1 ۹۵6 ۳1۹ 27۵ 1 اداره کل امور مالیاتی استان یاد 11۰172 ۹۵6 1 دانشگاه یاد 11۹6۰۰  ۳1۳
 7۵2 ۴۹۸ 2۵۴ ۰1۳ 1 اداره کل امور مالیاتی استان یاد 11۰172 ۴۹۸ 1 اداره کل ورزش و جوانان استان یاد 12۸۵72  ۳1۴
 ۴۸۸ 2 ۸66 1 622 ۴۸۸ 2 اداره کل امور مالیاتی استان شهر و استان تهران 11۰17۴ ۴۸۹ 2 2 ای بوشهرشرکت آب مجطق  2۹۵۰1۰  ۳1۵
 ۰2۳ ۴ ۰17 ۳ ۰۰6 1 ۰2۳ ۴ اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر 11۰17۳ ۰2۳ ۴ 1 ای بوشهرشرکت آب مجطق  2۹۵۰1۰  ۳16
 66۸ 1 2۵1 1 ۴17 66۸ 1 اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال بختیاری 11۰16۹ 2۵1 1 ۳ ای استان بوشهرونقل جادههداری و حملاداره کل را 1۵۳۹7۳ بوشهر ۳17
 ۹2۰ 2۵ ۴۴۰ 1۹ ۴۸۰ 6 ۹2۰ 2۵ اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر 11۰17۳ ۹2۰ 2۵ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 1۵۳۰7۳  ۳1۸
 ۹2۹ 12 ۹۸۴ 2 ۹۹۵ ۹7۹ ۳ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ ۹7۸ ۳ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر   1۵۳۰7۳  ۳1۹
 771 16 ۵1۸ 12 172 ۴ 6۹۰ 16 اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر 11۰17۳ 6۸۹ 16 ۳ ورزش و جوانان استان بوشهر 12۸۵7۳  ۳2۰
 ۰۸7 2۳6 ۰6۵ 177 ۰22 ۵۹ ۰۸7 2۳6 اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ ۰۸7 2۳6 1 پرورش شهرستانهای استان تهراناداره کل آموزش و 2/127۵7۴  ۳21
 ۵۳۳ ۰۸۰ 1 ۴۰۰ ۸1۰ 1۳۳ 27۰ ۵۳۳ ۰۸۰ 1 سازیسازمان خصوصی 267۰۰۰ ۵۳۳ ۰۸۰ 1 ۴ اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 127۵7۴/1  ۳22
 ۹6۹ 727 2۴2 ۹6۹ اداره کل امور مالیاتی استان قاوین 11۰۵1۳ ۹6۹ 1 کل راه و شهرسازی استان تهران اداره 1۵۳۰7۴  ۳2۳
 ۵۳۰ ۳ 6۴۸ 2 ۸۸2 ۵۳۰ ۳ اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان 11۰2۰2 ۵۳۰ ۳ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 1۵۳۰7۴ تهران ۳2۴
 ۸۴۹ 1 ۳۸7 1 ۴62 ۸۴۹ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 1۵۳۰7۴ ۸۴۹ 1 2 شهرسازی استان تهران اداره کل راه و 1۵۳۰7۴  ۳2۵
 6۹۹ 7 77۴ ۵ ۹2۵ 1 6۹۹ 7 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 6۹۹ 7 2 ای استان تهراناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹7۴  ۳26
 7۹2 ۳۳۰ ۰۹۴ 2۴۸ 6۹۸ ۸2 7۹2 ۳۳۰ اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 11۰17۴ 7۹2 ۳۳۰ 2 بهداشت ودرمان-اشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران دانشگاه علوم پ 12۳7۰۰  ۳27
 ۸۵1 1 ۳۸۹ 1 ۴62 ۸۵1 1 اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل 11۰17۵ ۰۳6 7 1 ای اردبیل شرکت آب مجطق  2۹۵۰6۰  ۳2۸
 ۹۳۸ 7 ۸2۴ ۵ 11۴ 2 1۹۹ 1۰ اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل 11۰17۵ ۰61 11۵ 7 اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل   1۵۳۰7۵  ۳2۹
 ۸۵۰ 1 ۳۸7 1 ۴6۳ ۸۵۰ 1 اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی 11۰1۵۴ 2۵.6۴۴ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل 1۵۳۰7۵ اردبیل ۳۳۰
 2۰۹ 2 6۴6 1 ۵6۳ 2۵۰ 2 اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل 11۰17۵ ۹۰۰ ۳ 2 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل 12۵۸۰۰  ۳۳1
 ۰۳۵ ۳6 ۰26 27 ۰۰۹ ۹ ۰۳۵ ۳6 اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ ۰۳۵ ۳6 2 اداره کل راه و شهرسازی استان قاوین 1۵۳۰77  ۳۳2
 ۵6۵ 1 17۴ 1 ۳۹1 ۵6۵ 1 اداره کل امور مالیاتی استان قاوین 11۰177 ۰۳2 ۳ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان قاوین 1۵۳۰77  ۳۳۳
 ۳۸7 1 ۰۴۰ 1 ۳۴7 ۳۸7 1 اداره کل راه و شهرسازی قاوین 1۵۳۰77 ۳۸7 1 2 اداره کل راه و شهرسازی استان قاوین 1۵۳۰77  ۳۳۴
 ۳۹2 2۹۴ ۹۸ ۳۹2 اداره کل امور مالیاتی استان قاوین 11۰177 ۳۹2 1 ای استان قاوینهداری و حمل و نقل جادهاداره کل را 1۵۳۹77  ۳۳۵
 ۳2۵ 2۴۴ ۸1 ۳2۵ اداره کل امور مالیاتی استان یاد 11۰172 ۳2۵ 1 ای استان قاویناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹77 قاوین ۳۳6
 761 2 ۰71 2 6۹۰ 761 2 اداره کل امور مالیاتی استان قاوین 11۰177 761 2 1 ورزی استان قاویناداره کل جهادکشا 1۵1۰77  ۳۳7
 ۳۹6 2۹7 ۹۹ ۳۹6 اداره کل امور مالیاتی استان قاوین 11۰177 ۳۹6 1 ای قاوینشرکت آب مجطق  2۹۴۹6۰  ۳۳۸
 ۳1۹ 2۳۹ ۸۰ ۳1۹ استان تهران اداره کل امور مالیاتی 11۰17۴ ۳1۹ 1 ای قاوینشرکت آب مجطق  2۹۴۹6۰  ۳۳۹
 ۰۵6 1 7۹2 26۴ ۰۵6 1 اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ ۰۵6 1 1 ای قاوینشرکت آب مجطق  2۹۴۹6۰  ۳۴۰
 ۹1۳ ۹ 2۰۸ 7 7۰۵ 2 ۹1۳ ۹ اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان 11۰1۵7 2۰۸ 7 1 ای گلستانشرکت آب مجطق  2۹۵۰۵۰  ۳۴1
 2۴۰ 2 6۸۰ 1 ۵6۰ 2۴۰ 2 اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ ۸۳2 1 1 ای گلستانشرکت آب مجطق  2۹۵۰۵۰  ۳۴2
 7۸7 ۵۸۹ 1۹۸ 7۸7 اداره کل امور مالیاتی استان گلستان 11۰17۸ 7۸7 1 ای استان گلستاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹7۸ گلستان ۳۴۳
 222 11۰ 112 222 اداره کل امور مالیاتی استان گلستان 11۰17۸ 222 1 ای استان گلستانفجی و حرف  اداره کل آموزش 11267۸  ۳۴۴
 76 ۴1 ۳۵ 76 اداره کل امور مالیاتی استان گلستان 11۰17۸ 76 1 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان 12۴۹2۰  ۳۴۵
 ۴۳۸ 1 ۰۰6 1 ۴۳2 6۳۸ 1 اداره کل امور مالیاتی استان گلستان 11۰17۸ 6۳۸ 1 2 ستان گلستاناداره کل ورزش و جوانان ا 12۸۵7۸  ۳۴6
 ۵۹2 2 7۵۴ 1 ۸۳۸ ۵۹2 2 اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 7۵۴ 1 2 شمالیای خراسانشرکت آب مجطق  2۹۴۹۳۰  ۳۴7
 ۸۸۴ 1 ۴1۳ 1 ۴71 ۸۸۴ 1 شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ ۴1۳ 1 2 شمالیای خراسانشرکت آب مجطق  2۹۴۹۳۰  ۳۴۸
 ۰۹6 1۵ ۵۰۳ 11 ۵۹۳ ۳ ۰۹6 1۵ رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ ۵۰۳ 11 ۴ شمالیای خراسانشرکت آب مجطق  2۹۴۹۳۰ شمالیخراسان ۳۴۹
 6۹۸ 1 1۵۹ 1 ۵۳۹ ۸۵۳ 1 شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ ۸۸۹ 1 2 شمالیشرکت آب و فاضمب استان خراسان 2۹۴۸۸۰  ۳۵۰
 1۰۸ 2 ۵۸1 1 ۵27 1۰۸ 2 رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ 1۰۸ 2 1 شمالیشرکت آب و فاضمب استان خراسان 2۹۴۸۸۰  ۳۵1



 

 قسمت دوم( -۳7)

 (5تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(        (1جدول شماره )

 دستگاه اجرايی /  رديف
 نام استان

 شماره
 تعداد  عنوان دستگاه بدهکار بندیطبقه

 متقاضی
 مبلغ مطالبات
 قطعی معوق

 شماره 
 مبلغ نام دستگاه طلبکار بندیطبقه

 بدهی قطعی  
 نحوه تسويه 

 جمع اسناد تسويه خزانه ( نقد25%بیست و پنج درصد )
 ۹۳۴ 7۰۰ 2۳۴ ۹۳۴ شمالیامور مالیاتی خراسان 11۰17۹ ۳۴1 1 1 شمالیشرکت آب و فاضمب روستایی استان خراسان 2۹۴۹۰۰  ۳۵2
 ۸۹7 ۵7۵ ۳22 2۸1 1 شمالیامور مالیاتی خراسان 11۰17۹ 1۳6 1 ۳ شمالیای استان خراساناداره کل آموزش فجی و حرف  11267۹  ۳۵۳
 6۴۸ ۴۴۳ 2۰۵ ۸2۰ شمالیمور مالیاتی استان خراساناداره کل ا 11۰17۹ ۰2۹ 7 2 شمالیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان 1۵۳۰7۹  ۳۵۴
 ۵۹۳ ۴۴۴ 1۴۹ ۵۹۳ رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ 7۴۵ 1 1 شمالیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان 1۵۳۰7۹  ۳۵۵
 1۳2 ۹۹ ۳۳ 1۳2 رضویخراساناداره کل امور مالیاتی  11۰16۰ ۹۹ 1 شمالیاداره کل راهداری استان خراسان 1۵۳۹7۹  ۳۵6
 161 7 ۳71 ۵ 7۹۰ 1 161 7 ججوبیاداره کل امور مالیات خراسان 11۰1۸۰ ۳71 ۵ 2 شمالیاداره کل راهداری استان خراسان 1۵۳۹7۹  ۳۵7
 ۵۹7 ۴۴۸ 1۴۹ ۵۹7 اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ ۸۳۸ 2 1 شمالیاداره کل راهداری استان خراسان 1۵۳۹7۹  ۳۵۸
 ۳۵۳ ۳ ۴۸۵ 2 ۸6۸ ۴6۸ ۳ شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ ۸7۰ ۳ ۴ شمالیاداره کل نوسازی توسع  و تجهیا مدارا استان خراسان 12767۹  ۳۵۹
 ۰۳۹ 7 1۰۴ ۵ ۹۳۵ 1 7۳۸ 7 شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ 1۰۴ ۵ 1 شمالی  استانداری خراسان 1۰۵۰7۹ شمالیخراسان ۳6۰
 16۸ 21 ۸76 1۵ 2۹2 ۵ 16۸ 21 شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ ۰۴۴ 16 2 شمالیپارک عل  و فجاوری استان خراسان 11۳۵۳۳  ۳61
 ۳21 ۳ ۴۹1 2 ۸۳۰ ۳21 ۳ شمالیساناداره کل امور مالیاتی استان خرا 11۰17۹ 7۳7 ۳ 1 شمالیاداره کل جمعیت همل احمر خراسان 1۳1۰7۹  ۳62
 ۴۳۴ 2۸6 1۴۸ ۵2۹ شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ 6۴۰ 1 شمالیاداره کل دادگستری استان خراسان 1۰۸17۹  ۳6۳
 ۸۸2 2 162 2 72۰ ۸۸2 2 شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ ۸۸۰ 2 2 دانشگاه بججورد 12۳۳۰۰  ۳6۴
 ۸۳۰ 2 12۳ 2 7۰7 ۸۳۰ 2 شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ 16۰ ۵ 2 شمالی  دانشگاه علوم پاشکی وخدمات بهداشتی و درمانی خراسان 12۴111  ۳6۵
 7۸6 ۵۸۹ 1۹7 7۸6 شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ ۹۹1 2 2 اداره کل جهادکشاورزی 1۵1۰7۹  ۳66
 ۹۳۹ 716 22۳ ۹۵۵ شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ ۸2۳ 1 شمالیشرکت شهرکهای صجعتی خراسان 2۹۴71۰  ۳67
 ۴۵۸ 2 ۵۰۸ 1 ۹۵۰ ۸۰1 ۳ شمالیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ ۵۰۹ 1 ۳ شمالیاداره کل ورزش و جوانان استان خراسان 12۸۵7۹  ۳6۸
 ۹۸۳ ۵ ۴۸۳ ۴ ۵۰۰ 1 ۹۸۳ ۵ ججوبیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰1۸۰ ۴۸۳ ۴ 2 ای خراسان ججوبیشرکت آب مجطق  2۹۴۹۴۰  ۳6۹
 7۸۳ 1۹ ۸۳7 1۴ ۹۴6 ۴ 7۸۳ 1۹ رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ ۸7۳ 1۹ ۴ ای خراسان ججوبیشرکت آب مجطق  2۹۴۹۴۰  ۳7۰
 1۰7 ۴ ۰۸۰ ۳ ۰27 1 1۰7 ۴ اداره کل امور مالیاتی استان فارا 11۰1۵۸ 1۰7 ۴ 1 ای خراسان ججوبیکت آب مجطق شر 2۹۴۹۴۰  ۳71
 ۸۴۰ 12 122 7 71۸ ۵ ۸۴۰ 12 اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال بختیاری 11۰16۹ ۸۴۰ 12 1 ای خراسان ججوبیشرکت آب مجطق  2۹۴۹۴۰  ۳72
 ۳۹۰ 1 ۹7۸ ۴12 ۳۹۰ 1 شمالی  اداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰17۹ ۹7۸ 1 ججوبیمب خراسانشرکت آب و فاض 2۹۴۸۹۰  ۳7۳
 27۴ 7 ۴۴۹ ۵ ۸2۵ 1 27۴ 7 ججوبیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰1۸۰ ۴۴۹ ۵ 1۰ ججوبیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان 1۵۳۰۸۰ ججوبیخراسان ۳7۴
 12۵ 1۴ ۵۹۴ 1۰ ۵۳1 ۳ 12۵ 1۴ رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ 12۵ 1۴ ۵ ججوبیره کل راه و شهرسازی استان خراسانادا 1۵۳۰۸۰  ۳7۵
 2۴۰ 1۸۰ 6۰ 2۴۰ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 2۴۰ 1 ججوبیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان 1۵۳۰۸۰  ۳76
 ۴۹۸ 1 12۳ 1 ۳7۵ ۴۹۸ 1 ججوبیاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰1۸۰ 12۳ 1 1 ججوبیه کل نوسازی  توسع  و تجهیا مدارا خراسانادار 1276۸۰  ۳77
 ۵۹7 ۴۴۸ 1۴۹ ۵۹7 رضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان 11۰16۰ ۵۹7 1 دانشگاه صجعتی بیرججد 12۳1۰2  ۳7۸
 ۰۵7 ۴ ۰۴۳ ۳ ۰1۴ 1 ۰۵7 ۴ اداره کل امور مالیاتی استان البرز 11۰1۸1 ۰۵7 ۴ 1 ای استان البرزو حمل و نقل جاده اداره کل راهداری 1۵۳۹۸1  ۳7۹
 7۰۰ 1 27۵ 1 ۴2۵ 7۰۰ 1 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 11۰166 7۰۰ 1 1 ای استان البرزاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 1۵۳۹۸1 البرز ۳۸۰
 2۳2 1۰ 67۴ 7 ۵۵۸ 2 2۳2 1۰ اداره کل امور مالیاتی استان تهران 11۰17۴ 2۳2 1۰ 1 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز 1۵۳۰۸1  ۳۸1

 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 اشخا  متقاضی است. 2۵%نسبت ب  بیست و پج  درصد )« ( نقدی2۵%بیست و پج  درصد )»* علت فاونی مبلغ 

 

 ( است: 2ترکیب اسجاد تسوی  خاان  نوع یك صادرشده  ب  شر  جدول شماره )

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (2جدول شماره )
 اسناد تسويه خزانه صادره عنوان اشخاص رديف
۴.6۴6.۵2۸ اشخا  حقیقی حقوقی خصوصی تعاونی 1
 1.۸۹۰.6۰۵ های تابع  و وابست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت 2
 6۰۵ ۰۴2 ۳ های دولتی تابع  وزارت نیروشرکت ۳
 ۴1۵.۵2۴ هاشهرداری ۴

 9,995,262 جمع
 

داری کنل کشنور طنی نامن  شنماره      شایان ذکر است  معاونت نظنارت منالی و خاانن    

( مطالبنات  2۵%کشور  صرفاب پرداخت بیست و پج  درصد ) ب  سازمان امور مالیاتی 21/7/1۳۹۸

صورت نقدی را ممک ابت درخواست متقاضیان اسنجاد تسنوی  ننوع اول    قطعی معوق دولت ب 

ها ب  ادارات کل امور مالیاتی استان ۳۰/7/1۳۹۸اعمم نموده ک  سازمان مذکور طی نام  مورخ 

 این موضوع را ابمغ نموده است. 

ها  در صدور اسجاد تسوی  خاانن  ننوع اول منوردی مبجنی بنر عندم       رسیدر محدوده بر



 

 قسمت اول( -۳۸)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( نقدی  مشاهده نگردیده است. 2۵%پرداخت بیست و پج  درصد )

( ۳بن  شنر  جندول شنماره )     ۳1۰1۰6های منالی  عملکرد مالی ردیف واگذاری دارایی

 است:

 )مبالغ ب  میلیون ریال(  ( ۳جدول شماره )
 شماره

 بندیطبقه
 يف عنوان رد
 وصولی طبق بینیپیش های مالیواگذاری دارايی

 لیست خزانه
 وصولی

 طبق تفريغ

۳1۰۹۰1 
 و خصوصنی  حقوقی و حقیقی اشخا  ب  های دولتبدهی تسوی 

 بنندهی تهنناتر طریننق از غیردولتننی نهادهننای عمننومی و تعنناونی
 خرجی( – ها( )جمعیبانك ب  یادشده اشخا 

1 1۳2.7۰۵.۰۹2 1۳1.۳۵7.۹۵6 

 

 ۳1۰۹۰1های مالی واگذاری دارایی  ردیف 1۳۹۸وج  ب  ایجک  در قانون بودج  سال با ت

شده مربوم برای موضوع اسجاد تسوی  خاان  نوع یك و نوع دو در نظر گرفت  شده  وصولی درج

 ( این بجد است. 2( و )1ب  اسجاد تسوی  خاان  نوع اول و دوم موضوع اجااء )

  ناشنی از منواردی   «وصولی طبق لیست خاانن  »و  «وصولی طبق تفریغ»مغایرت بین 

 1۳۹۹رغ  صدور تخصیص  کامل نشده و ب  سال است ک  فرآیجد صدور اسجاد تسوی  آنها علی

 مجتقل شده است. 

بنا   ۵۳۰۰۴۸کنل کشنور  ردینف اعتبنار      1۳۹۸( قانون بودج  سال ۹در جدول شماره )

ی تعاونی و خصوصی )اوراق تسوی  های دولت ب  اشخا  حقیقی و حقوقتسوی  بدهی»عجوان 

بیجنی شنده کن  سنازمان     ( ریال پیش1.۰۰۰.۰۰۰ب  مبلغ یك میلیون )« جمعی خرجی -خاان (

 برنام  و بودج  کشور ب  استجاد حک  ذیل جدول مذکور مبلغ نن  هناار و نهصند و ننود و پنج      

ردینف  ( رینال بن  سنرجمع    ۹.۹۹۵.261.۰۰۰.۰۰۰میلیارد و دویست و شصت و ینك میلینون )  

ربط اختصنا  داده کن  عملکنرد منالی ردینف      های اجرایی ذیمذکور افاوده و آنرا ب  دستگاه

 ( است :۴مذکور ب  شر  جدول شماره )

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۴جدول شماره )
 شماره

 رديف متفرقه
 دريافتی از محل  تخصیص اعتبار عنوان رديف متفرقه

 يافتهاعتبارات تخصیص
 اعتبارات 

 شدهرفمص

 های دولت ب  اشخا  حقیقی و حقوقی تعاونی و تسوی  بدهی ۵۳۰۰۴۸
 ۹.۹۹۵.262 ۹.۹۹۵.262 1۰.۳1۸.721 1۰.۳1۸.721 جمعی خرجی -خصوصی )اوراق تسوی  خاان (

 

های مالی عمومی پس از دریافنت تخصنیص اعتبنار از    ها و داراییمرکا مدیریت بدهی

رسی آنها و انطباق ماهیت اشخا  متقاضنی ذکرشنده   سازمان برنام  و بودج  کشور  ضمن بر

در تخصیص اعتبار با اشخا  مشمول این بجند و اطمیجنان از قطعینت ایجناد بندهی دسنتگاه       

حسناب و رینیس   ربنط )ذی ک  با تأیید مراجع قنانونی و مجناز ذی   1۳۹7اجرایی تا پایان سال 

هنا و  مندیریت اطمعنات بندهی    در سنامان   1۳۹۸دستگاه اجرایی بدهکار( تا پایان تیرماه سال 

مطالبات )سماد( ابت شده باشجد  نسبت ب  صدور اسجاد تسنوی  ننوع اول اقندام نمنوده اسنت.      

هنا و  های قطعی و مطالبات قطعی دولت/باننك ممک تسوی  حساب درصورتی ک  مبالغ بدهی

ین موضوع مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانك مرکای متفاوت باشد  مبلغ کمتر خواهد بود ک  ا

در کلی  اسجاد صادره رعایت گردیده و در هر سجد تسوی  خاانن  صنادر شنده مبلنغ مطالبنات و      

 باشد.های دولت برابر میبدهی

ها  تسوی  مطالبات اشخا  حقیقی و حقوقی )تعناونی و خصوصنی(   در محدوده بررسی

  با بدهی آنهنا بن    ایهای سرمای های تملك داراییموضوع این بجد از دولت بابت اجرای طر 



 

 قسمت اول( -۳۹)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ها و مؤسسات اعتبناری  های بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسوی  بدهیبانك

حکم قسمت اخیرر ايرن جرزا فاقرد     غیربانکی ب  وسیل  اسجاد تسوی  خاان  صورت نگرفت   لذا 

 عملکرد است.



 

 قسمت اول( -۴۰)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جز )

 اشنخا   قطعنی  اتمطالبن  متقاضیان  درخواست درصورت شودمی داده اجازه دولت ب 

 1۳۹7تعاونی ک  در چارچوب قنوانین و مقنررات تنا پاینان سنال       و خصوصی حقوقی و حقیقی

هنا   های بازنشستگی  بانكغیردولتی  صجدوق عمومی ایجاد شده و همچجین مطالبات نهادهای

صنی  االنبیناء  پیمانکناران خصو  زدایی قرارگناه خنات   االنبیاء  پیمانکاران محرومیتقرارگاه خات 

هنا و نینا   هنای تابعن  و وابسنت  بن  آن    نوسازی مدارا  شنرکت ملنی نفنت اینران و شنرکت     

 تکلیفنی  هایقیمت یاران  بابت کشاورزی را جهاد و نیرو هایوزارتخان  تابع  های دولتیشرکت

 بنا   اسنت  شنده  ایجناد  1۳۹6 سال پایان تا مربوم مقررات و قوانین چهارچوب در ک  دولت  از

 پاینان  ک  تنا  غیربانکی اعتباری مؤسسات وها بانك مرکای یا بانك ب  ادشدهی اشخا  بدهی

 باننك  بن   غیربنانکی  مؤسسنات  و هنا باننك  هایبدهی تسوی  طریق شده از ایجاد 1۳۹6 سال

 صنورت بن   1۳۹7( قانون بودج  سنال  ۵( بجد )و( تبصره )1استفاده نشده جاء ) مبلغ تا مرکای

 کجد:  تسوی ب  شر  زیر  خاان  تسوی  سجادا انتشار طریق از خرجی ن جمعی

 (2جز )تفريغ 

( بجند )و(  1خاان  استفاده نشده موضوع جناء )  تسوی ها  وضعیت اسجاد براساا بررسی

 ( است:1کل کشور  ب  شر  جدول شماره ) 1۳۹7( قانون بودج  سال ۵تبصره )

 )مبالغ ب  میلیون ریال(                                                                                           (                                             1جدول شماره )
 سقف اسناد تسويه خزانه 

 ( 5( بند )و( تبصره )1جزء )
 1397قانون بودجه سال 

 اسناد تسويه خزانه 
 شده( منتشرشده )استفاده

 1397در سال 

 تسويه خزانه مانده مجوز اسناد
 ( بند )و( 1نشده جزء )استفاده 

 1397( قانون بودجه سال 5تبصره )

 از  1398اسناد تسويه منتشرشده طی سال 
 نشده محل مانده اسناد تسويه خزانه استفاده

   1397( قانون بودجه سال 5( بند )و( تبصره )1جزء )
1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۳۴.۴۳6.6۹۸ 66۵.۵6۳.۳۰2 121.۳62.6۹۴ 

 

نام  اجرایی  وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه تسنوی   آیین *(۵طابق بجد )ب( ماده )م

از طریق صدور اسجاد تسوی  خاان  نوع دوم تا مبلغ  خرجی ن  جمعیهای دولت ب  صورت بدهی

در اینن سنقف   ( رینال را داشنت  کن     66۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ششصد و شصت هاار میلینارد ) 

 بیجی و اعمال شده است. پیش سامان  تسوی  و تهاتر

( ۵بجند )ب( مناده )   **(۳بانك مرکای جمهنوری اسنممی اینران در اجنرای تبصنره )     

سسن  اعتبناری غیربنانکی بن  باننك      ؤسقف مجاز تسوی  بدهی هر بانك و م  اجرایینام  آیین

هنای منورخ   طنی نامن     ایجاد شنده  1۳۹6ک  تا پایان سال  جمهوری اسممی ایران را مرکای

و ۸/12/1۳۹۸  16/11/1۳۹۸  1۵/11/1۳۹۸  26/1۰/1۳۹۸  ۳1/6/1۳۹۸  1۵/۵/1۳۹۸  12/2/1۳۹۸

بین عدم رعايت مهلت مقرر در م اعمم نموده کن   داراییب  وزارت امور اقتصادی و  2۵/12/1۳۹۸

                                                                        
 کل کشور:   1398( قانون بودجه سال 5نامه اجرايی بند )و( تبصره )( آيین5ماده )

( بجند )و( بنا صندور    1( ریال )موضوع مبلغ استفاده نشده جاء )66۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا مبلغ ششصد و شصت هاار میلیارد ) * بند )ب(:
 اسجاد تسوی  خاان  نوع دوم. 

سقف مجاز تسوی  بدهی هر بانك و مؤسس  اعتباری غیربانکی ب  بانك مرکای کن  حنداکثر تنا پاینان خردادمناه سنال       (: 3** تبصره )
د بنر سنقف   ها و مؤسسات اعتباری مازاشود. صدور هرگون  تأییدی  مطالبات توسط بانكتعیین و ضمن اعمن عمومی  ب  وزارت اعمم می 1۳۹۸

  اعممی توسط بانك مرکای  ممجوع است.



 

 قسمت اول( -۴1)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نامه اجرايی است.آيین

جمهوری اسممی ایران و عملکنرد تسنوی     مرکایمیاان سهمی  اعممی توسط بانك 

 ( است: 2ورت گرفت   ب  شر  جدول شماره )ص

 ریال( میلیون)مبالغ ب    (2جدول شماره )

 عنوانرديف
 بانك عامل 

 مبلغ تسويه شده سسه اعتباری غیربانکی به بانك مرکزیؤبدهی هر بانك و ممیزان 
 از طريق صدور 

 اسناد تسويه خزانه 

 مبلغ تسويه
 بدهی به 

 خطوط اعتباری بانك مرکزی 
 ريافت تسهیالتد
 ساير از بانك مرکزی 

 جمع بدهی
 به بانك مرکزی 

 11.۳1۰.۰۰۰ 11.۳1۰.۰۰۰ 11.۳1۰.۰۰۰ ۰ ۰ 11.۳1۰.۰۰۰ انصار 1
 ۰ ۰ 1.2۵۰.۰۰۰ ۰ ۰ 1.2۵۰.۰۰۰ آیجده 2
 ۴.71۳.۹17 ۴.71۳.۹17 1۵.۸۵۴.۰۰۰ ۰ ۰ 1۵.۸۵۴.۰۰۰ شهر ۳
 12.76۵.۸22 12.76۵.۸22 1۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰ ۰ 1۵.۰۰۰.۰۰۰ پارسیان ۴
 2۳.۵۸۵.6۵1 2۳.۵۸۵.6۵1 ۵۰.27۹.۰۰۰ ۴۸.2۹۳.۰۰۰ ۰ 1.۹۸6.۰۰۰ تجارت ۵
 1.۳۹1.۴2۸ 1.۳۹1.۴2۸ 1.۳۹2.۰۰۰ ۰ ۰ 1.۳۹2.۰۰۰ توسع  تعاون 6
 ۸.7۵۴ ۸.7۵۴ 1.6۵۰.۰۰۰ ۰ ۰ 1.6۵۰.۰۰۰ توسع  صادرات 7
 12.۴۳۹.۰۰۰ 12.۴۳۹.۰۰۰ 12.۴۳۹.۰۰۰ ۰ ۰ 12.۴۳۹.۰۰۰ رفاه کارگران ۸
 1۵.22۹.67۴ 1۵.22۹.67۴ ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ ۳۰.۵12.۰۰۰ ۰ 7.۹۸۸.۰۰۰ راتصاد ۹
 ۵۵۹.۰61 ۵۵۹.۰61 1.۹61.۰۰۰ ۰ ۰ 1.۹61.۰۰۰ صجعت و معدن 1۰
 22۸.77۹ 22۸.77۹ 2۰.۸11.۰۰۰ ۰ ۰ 2۰.۸11.۰۰۰ کشاورزی 11
 27.۰۸۳ 27.۰۸۳ 16.۰۵۰.۰۰۰ ۰ ۰ 16.۰۵۰.۰۰۰ گردشگری 12
 ۳۰7.۹۴۸ ۳۰7.۹۴۸ ۳۴1.۵1۵.۰۰۰ ۰ ۰ ۳۴1.۵1۵.۰۰۰ مسکن 1۳
 1۵.۰۵۰.۰7۳ 1۵.۰۵۰.۰7۳ 21.۰۰۰.۰۰۰ 1۹.662.۰۰۰ ۰ 1.۳۳۸.۰۰۰ سس  اعتباری مللؤم 1۴
 2۳.7۴۵.۵۰۴ 2۳.7۴۵.۵۰۴ - - - - مرکای 1۵

  98.467.000 549.011.000 121.362.694 121.362.694 450.544.000 جمع

 

 طلبکنار و مقصند تنا پاینان      هنای بین باننك ما  ایجاد بدهی بین بانکی با توج  ب  عدم

  اسجاد تسنوی  خاانن  صنادر نشنده     نام  اجراییآیین *(۴( ماده )2موضوع تبصره )  1۳۹7سال 

 است.

 از غیربنانکی  اعتباری سساتؤم و هابانك مرکای  بانك مطالبات ها درمحدوده بررسی

                                                                        
 کل کشور:  1398( قانون بودجه سال 5بند )و( تبصره )نامه اجرايی آيین( 4ماده )

هنای طلبکنار و مقصند    بین بانك 1۳۹7بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانك مرکای باید حداکثر تا پایان سال  (:2تبصره )* 
  ایجاد شده باشد. 

 صجدوق رزی ا ذخیره حساب مجابع محل از شده ئارا تسهیمت بابت مشمول  متقاضی اشخا 

 نبوده است. اجرایی نام آیین( 7) ماده ذیل **(۵) موضوع تبصره  شدهاداره وجوه و ملی توسع 

 :است( ۳عملکرد تسوی  مطالبات ب  تفکیك انواع اشخا  ب  شر  جدول شماره )

 ریال( میلیون)مبالغ ب   (۳جدول شماره )

 ماهیت متقاضیرديف
 يیديه أمبلغ ت

 دستگاه بدهکار
 اسناد  مبلغ

 تسويه صادره
۳1.۹۰7.۸21۳1.۹۰7.۸21اشخا  حقیقی حقوقی تعاونی و خصوصی 1
2مین اجتماعیأت12.6۸۳.61۴12.6۸۳.61۴
۳های تولیدکججده برق )تابع  وزارت نیرو(  شرکت1۸.722.26۴1۸.722.26۴
۴های تابع  و وابست ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و شرکت1۴.۵7۰.۰۴71۴.۵7۰.۰۴7
۵شرکت ملی نفت و شرکتهای وابست  و تابع  آن۳.۵6۴.۰۵۳۳.۵6۴.۰۵۳
6شهرداری۳۳.۹۸۳.711۳۳.۹۸۳.711
7های بازنشستگیصجدوق2.۵۵۹.۵712.۵۵۹.۵71
۸ االنبیا و شرکتهای تابع  و وابست  ب  آنقرارگاه خات۳.۳71.61۴۳.۳71.61۴

121.362.694121.362.694جمع
 

های مالی عمومی با توج  ب  سقف مجاز تسوی  بندهی  ها و داراییرکا مدیریت بدهیم

سس  اعتباری غیربانکی ب  بانك مرکای و پس از دریافنت تخصنیص اعتبنار از    ؤهر بانك و م

و واصل  از دستگاه اجرایی بندهکار   های تأییدی )ک  ب  استجاد فرمسازمان برنام  و بودج  کشور

حساب و رییس دستگاه اجرایی بندهکار( و براسناا   ربط )ذیانونی و مجاز ذییید مراجع قبا تأ

ضمن بررسی آنها و انطبناق ماهینت اشنخا  متقاضنی      های موجود صادر گردیده( موافقتجام 

                                                                        
 کل کشور:  1398( قانون بودجه سال 5بند )و( تبصره )نامه اجرايی آيین( 7ماده )

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخا  متقاضی مشمول  بابت تسهیمت ارائ  مطالبات بانك مرکای  بانك(: 5تبصره ) **
از طریق صدور اسجاد تسنوی  خاانن  ننوع دوم      شده از محل مجابع حساب ذخیره ارزی  صجدوق توسع  ملی و وجوه اداره شده قابل تسوی 

 باشد. نمی



 

 قسمت اول( -۴2)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

با اشخا  مشمول این بجد و اطمیجنان از قطعینت ایجناد بندهی       ذکرشده در تخصیص اعتبار

حسناب و  ربنط )ذی یید مراجع قنانونی و مجناز ذی  أبا ت ک  1۳۹7تا پایان سال  اجراییدستگاه 

 هاسامان  مدیریت اطمعات بدهیدر  1۳۹۸تا پایان تیرماه سال رییس دستگاه اجرایی بدهکار( 

  تسوی  خاان  اقدام نموده است. اسجاد نسبت ب  صدور و مطالبات )سماد( ابت شده باشجد 

مرکنا  ) داراینی اقتصنادی و  امنور   فهرست اسجاد تسوی  نوع دوم صنادره توسنط وزارت  

 ( است:۴جدول شماره ) ب  شر   (های مالی عمومیها و داراییمدیریت بدهی

 )مبالغ ب  میلیون ریال(     (۴جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضیعنوان رديف
 مبلغ نام بانك دستگاه بدهکار

 اسناد تسويه  
 شهرداری سججدجل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستاناداره ک   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری سقااداره کل دامپاشکی استان کردستان   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری قاویناداره کل مجابع طبیعی و آبخیاداری استان قاوین  بانک شهر 
 آقای شهرام شیروانیکل میراث فرهجگی صجایع دستی و گردشگری استان همدان اداره  تجارت 
 شهرداری سقااداره کل نوسازی و توسع  و تجهیا مدارا استان کردستان   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری قاویناستانداری قاوین  بانک شهر 
 شرکت داروسازی زهراویاصفهان و خدمات بهداشتی درمانی م پاشکیدانشگاه علو  رفاه کارگران 
 شهرداری اصفهاندانشگاه علوم پاشکی اصفهان   اعتباری مللمؤسسه 
 آقای جعفر معصومی اراک و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پاشکی  تجارت 
 شرکت خدماتی کاریا اسپادانا اصفهان و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پاشکی  صادرات 
 شهرداری کاشان کاشان و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پاشکی  بانک شهر 
 شرکت ورتا نیك آوند خراسان و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پاشکی  صادرات 
 رکت داروسازی زهراویش استان اصفهان و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پاشکی  رفاه کارگران 
 شهرداری سججدج استان کردستان و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پاشکی   اعتباری مللمؤسسه 
 شرکت امین گستر کارمانیااستان کرمان و خدمات بهداشتی درمانیکی دانشگاه علوم پاش  صادرات 
 شرکت بهستان پخش تهران و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پاشکی  صادرات 
 شهرداری قاوین قاوین و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پاشکی  بانک شهر 
 بانك تجارت سباوار و خدمات بهداشتی درمانیعلوم پاشکی دانشگاه  تجارت 
 شهرداری کرمانکرمان و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پاشکی   اعتباری مللمؤسسه 
 سامان داروی ججدی شاپور اهواز و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پاشکی  تجارت 
 شرکت پخش هجرتدانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  تجارت 
 شرکت لوازم طبی ایراندانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  صنعت و معدن 
 شرکت پخش البرز رانته و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پاشکی  پارسیان 
 شرکت پخش هجرتدرمانی تهران بهداشتی دانشگاه علوم پاشکی و خدمات  تجارت 
 شرکت داروسازی مداوا درمانی تهرانبهداشتی دانشگاه علوم پاشکی و خدمات  صنعت و معدن 
 شرکت آرمان رویان عصردرمانی مشهدبهداشتی شکی و خدمات دانشگاه علوم پا  کشاورزی 
 آقای حمید مجیدی درمانی همدانبهداشتی دانشگاه علوم پاشکی و خدمات  مسکن 
 شرکت تولیدی لوازم طبی ایران درمانی شهید بهشتیبهداشتی دانشگاه علوم پاشکی و خدمات  صنعت و معدن 
   دوق حمایت و بازنشستگی فوالدصجمؤسس دولت  تجارت 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(     (۴جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضیعنوان رديف
 مبلغ نام بانك دستگاه بدهکار

 اسناد تسويه  
 شهرداری تهران دولت  تجارت 
 شرکت نفت ایران دولت  تجارت 
 )شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر دولت  تجارت 
   دوق حمایت و بازنشستگی فوالدصجمؤسس دولت  توسعه تعاون 
   صجدوق حمایت و بازنشستگی فوالدمؤسس دولت  توسعه تعاون 
 سازمان تامین اجتماعی دولت  رفاه کارگران 
 )صجدوق بازنشستگی )شرکت آپادانا سرام دولت  صادرات 
 )صجدوق بازنشستگی )شرکت آپادانا سرام دولت  صادرات 
   صجدوق ذخیره فرهجگیان دولت  صادرات 
   شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دولت  صادرات 
  توزیع نیروی برق ایران )توانیر(شرکت تولید انتقال و دولت  صادرات 
 )سازمان تامین اجتماعی ) شرکت پخش هجرت دولت  صادرات 
 )سازمان تامین اجتماعی ) شرکت داروسازی زهراوی دولت  صادرات 
 (سازمان تامین اجتماعی ) شرکت کارتن البرز دولت  صنعت و معدن 
 )سازمان تامین اجتماعی ) شرکت کلر پارا دولت  صنعت و معدن 
 )سازمان تامین اجتماعی ) شرکت کارتن البرز دولت  صنعت و معدن 
 )سازمان تامین اجتماعی ) شرکت شیمی تکس آریا دولت  صنعت و معدن 
 شرکت مادرتخصصی برق حرارتی دولت  مرکزی
 شرکت توسع  و مجابع آب و نیروی ایران دولت  مرکزی 
 شهرداری سقاسازمان بهایستی استان کردستان   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری سقادستانسازمان جهادکشاورزی استان کر   اعتباری مللمؤسسه 
 شرکت پرامرسازمان شیمت ایران  کشاورزی 
 شرکت آب و فاضمب مشهدسپاه پاسداران انقمب اسممی  تجارت 
  شهرداری ارومیستاد مشترک ارتش جمهوری اسممی ایران  بانک شهر 
 ب و فاضمب مشهدشرکت آستاد مشترک ارتش جمهوری اسممی ایران  تجارت 
 شهرداری سججدجستاد مشترک ارتش جمهوری اسممی ایران   اعتباری مللمؤسسه 
 شرکت لوتوا آبی فامستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی   انصار 
 ت آب و فاضمب استان البرزشرکستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی  تجارت 
 شهرداری تبریا  ستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی  بانک شهر 
  شهرداری ق  ستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی  تجارت 
 شهرداری ق وزارت اطمعات  تجارت 
 شرکت فیاض گستر فجروزارت اطمعات  تجارت 
 شهرداری تهرانوزارت اطمعات   اعتباری مللمؤسسه 
 شرکت قجد پارا وزارت جهادکشاورزی  صادرات 
 شرکت قجد تربت جامشاورزی وزارت جهادک  صادرات 
   شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهادکشاورزی  مرکزی 

    تابعن  و   هنای ستاد اجرایی فرمنان امنام )ره( و شنرکت
 پارسیان  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(  وابست   )توسع  انرژی تدبیر

 شرکت توسع  اقتصادی تدبیر(اجرایی فرمان امام ) ستادوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 سازمان اموال و اممک ستادوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 شرکت گروه اقتصادی تدبیر مسلحوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای  پارسیان 
 شرکت پخش البرزوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 شرکت البرز دارووزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 شرکت داروسازی سبحان انکولوژیوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 شرکت کی بی سیوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 
 شرکت داروسازی سبحانوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  پارسیان 

    هنای تابعن  و   ستاد اجرایی فرمنان امنام )ره( و شنرکت
 تجارت  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحبین(وابست  )شرکت توسع  اعتماد م



 

 قسمت اول( -۴۳)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(     (۴جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضیعنوان رديف
 مبلغ نام بانك دستگاه بدهکار

 اسناد تسويه  
 های لبجی کال شرکت فرآوردهوزارت صجعت معدن تجارت  کشاورزی 
شرکت سیرود راه خار راه و شهرسازی استان گیمنکل اداره  تجارت 
 شرکت ابجی  سازان فرصت کیمیاراه و شهرسازی ججوب استان کرمانکل  اداره  صادرات 
 شرکت مهجدسین مشاور پارا چگالش راه و شهرسازی الرستانکل اداره  صادرات 
 شرکت مهجدسین مشاور پارا چگالش راه و شهرسازی الرستانکل اداره  صادرات 
 شرکت ریف ایرانای استان اردبیلی و حمل و نقل جادهاداره کل راهدار  تجارت 
 شرکت مارال رنگای استان خوزستاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
 شرکت آبادگران رفاه بخشای استان کرماناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
 ن رفاه بخششرکت آبادگراای استان کرماناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
 شرکت مولیان یاسوجای استان کهگیلوی  و بویراحمداداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت ریف ایرانای استان مازندراناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
 شهرداری همدانو دارایی استان همدان یاداره کل امور اقتصاد  مسکن 
 شهرداری نیشابوررضویاداره کل امور مالیاتی استان خراسان  بانک شهر 
 شهرداری همداناداره کل امور مالیاتی استان همدان  بانک شهر 
 شهرداری همداناداره کل اموراقتصاد و دارایی استان همدان  بانک شهر 
 شهرداری قاوین ای استان قاویناداره کل آموزش فجی و حرف  بانک شهر 
 شهرداری سقا ای استان کردستاناداره کل آموزش فجی و حرف   اعتباری مللمؤسسه 
 سقا شهرداریاداره کل آموزش و پرورش استان کردستان   اعتباری مللمؤسسه 
 )ستاد اجرایی فرمان امام )شرکت توسع  اعتماد مبینتهران اداره کل آموزش و پرورش شهر  پارسیان 
 )ستاد اجرایی فرمان امام )شرکت توسع  اقتصادی تدبیر تهران و پرورش شهراداره کل آموزش  پارسیان 
 )ستاد اجرایی فرمان امام )شرکت توسع  انرژی تدبیرتهران اداره کل آموزش و پرورش شهر  پارسیان 
   ستاد اجرایی فرمان امامتهران اداره کل آموزش و پرورش شهر  پارسیان 
 شهرداری مشهد فارااستان اداره کل آموزش و پرورش  تجارت 
 شهرداری زاهدان ای استان سیستان و بلوچستاناداره کل آموزش و فجی و حرف  تجارت 
 شهرداری قاویناداره کل پاشکی قانونی استان قاوین  بانک شهر 
 شهرداری قاوین تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قاویناداره کل  بانک شهر 
 شهرداری مشهدرضویاداره کل ابت احوال استان خراسان   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری ساریاداره کل ابت اسجاد و اممک استان مازندران  بانک شهر 
 شهرداری مشهدرضویو اسجاد و اممک خراسان اداره کل ابت   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری قاوینزیست استان قاویناداره کل حفاظت محیط  بانک شهر 
 شهرداری سقازیست کردستاناداره کل حفاظت محیط   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری قاوینیناداره کل دامپاشکی استان قاو  بانک شهر 
 شهرداری سقااداره کل راه شهرسازی استان کردستان   اعتباری مللمؤسسه 
 شرکت سپهر بستراداره کل راه و شهرساز الرستان  صادرات 
 شرکت ریف ایراناداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل  تجارت 
 ارگاه خات  االنبیاقراداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل  صادرات 
 قرارگاه خات  االنبیااداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان  صادرات 
 شرکت ایمم راه باناداره کل راه و شهرسازی استان ایمم  تجارت 
 رانسا پاراشرکت مهجدسی گاداره کل راه و شهرسازی استان ایمم  صادرات 
 قرارگاه خات  االنبیااداره کل راه و شهرسازی استان ایمم  صادرات 
 شرکت پی گستر شیور شرقیآذربایجاناداره کل راه و شهرسازی استان  تجارت 
 بیاقرارگاه خات  االناداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر  صادرات 
 شرکت راه و ساختمان امین نارون سازهاداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری  مسکن 
 شرکت ران  دژججوبیاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان  تجارت 
 هجدسین مشاور رهاد اکسینشرکت ماداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان  تجارت 
 شرکت نقط  خط زنگاناداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان  صنعت و معدن 
 شرکت پایدار سازان افشاناداره کل راه و شهرسازی استان زنجان  توسعه تعاون 
 شرکت چانقلاداره کل راه و شهرسازی استان زنجان  صادرات 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(     (۴جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضیعنوان رديف
 مبلغ نام بانك دستگاه بدهکار

 اسناد تسويه  
 شرکت تعاونی راهسازی مهرجویان ابهراداره کل راه و شهرسازی استان زنجان  صادرات 
 شرکت راه و ساختمان تاسیسات ساسان بجااداره کل راه و شهرسازی استان فارا  صادرات 
 شرکت بویر راهاداره کل راه و شهرسازی استان فارا  صادرات 
 شرکت آبادگاه صدف زریوار کردستاناداره کل راه و شهرسازی استان کردستان  تجارت 
  شرکت آذریول میاناداره کل راه و شهرسازی استان کردستان  تجارت 
  سججدجشرکت شیجا سازهاداره کل راه و شهرسازی استان کردستان  صنعت و معدن 
 شرکت محور گستر شرقاداره کل راه و شهرسازی استان کرمان  تجارت 
 شرکت آبادگران رفاه بخشاداره کل راه و شهرسازی استان کرمان  تجارت 
 شرکت محور گستر شرقکل راه و شهرسازی استان کرمان اداره  توسعه تعاون 
 شرکت کانرود ساز آباداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلوی  و بویراحمد  تجارت 
 شرکت تعاونی سیاده یاسوجاداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلوی  و بویراحمد  صادرات 
 ت سما سازه زاگراشرکاداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلوی  و بویراحمد  صادرات 
 شرکت راه و ساختمان ساسان بجااداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلوی  و بویراحمد  صادرات 
 شرکت راه و ساختمان خدک سازهاداره کل راه و شهرسازی استان گیمن  تجارت 
 شرکت باروساز شمالاداره کل راه و شهرسازی استان گیمن  تجارت 
 شرکت سیرود راه خاراداره کل راه و شهرسازی استان گیمن  تجارت 
 شرکت ساختمانی طایی افمکاداره کل راه و شهرسازی استان لرستان  تجارت 
 شرکت کمجد راه بجدراداره کل راه و شهرسازی استان هرماگان  صادرات 
 )شرکت روان بتن دریا ) نظام الدین حسن زاده نخلیاداره کل راه و شهرسازی استان هرماگان  صادرات 
   شرکت ابر راه بجدراداره کل راه و شهرسازی استان هرماگان  کشاورزی 
 شرکت همدان یول سازهاداره کل راه و شهرسازی استان همدان  صادرات 
 شرکت حری  سازان کویراداره کل راه و شهرسازی استان یاد  صادرات 
 آقای احمد آژیراداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر  کشاورزی 
 بهادر نادری پور اقایاداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر  کشاورزی 
 خان  فاطم  بحرانیاداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر  کشاورزی 
 شرکت برق سا در پارااداره کل راه و شهرسازی ججوب استان کرمان  صادرات 
 شرکت دنا ره ساز ججوبیو شهرسازی استان خراساناداره کل راه  توسعه صادرات 
  ساختمانی تیراژشرکترضویاداره کل راه و شهرسازی استان خراسان   اعتباری مللمؤسسه 
 شرکت پارا چگالشاداره کل راه و شهرسازی استان کهگیوی  و بویراحمد  صادرات 
  دژ آپاداناشرکت پرهوناداره کل راه و شهرسازی استان کهگیوی  و بویراحمد  صادرات 
 شرکت راه و ساختمان و معدنی گدار یاسوجاداره کل راه و شهرسازی استان کهگیوی  و بویراحمد  صادرات 
 شرکت پارا چگالشمداداره کل راه و شهرسازی استان کهگیوی  و بویراح  صادرات 
 شرکت تاسیساتی ساختمانی زیدون کوشاداره کل راه و شهرسازی الرستان  تجارت 
 شرکت اسکل  دنااداره کل راه و شهرسازی الرستان  صادرات 
 شرکت همدان یول سازهاداره کل راه و شهرسازی استان همدان  صادرات 
 آلتائیاداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل  تجارت 
 شرکت مهجدسی گرانسااداره کل راه و شهرسازی استان ایمم  تجارت 
 اسکل  دنااداره کل راه و شهرسازی استان فارا  تجارت 
 شرکت جهاد نصر کرمان راه و شهرسازی استان فارااداره کل  توسعه تعاون 
 تجش یاب یاسوجاداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلوی  و بویراحمد  مسکن 
 شرکت پرشیا اوند کهگیوی  و بویراحمدای استان جادهاداره کل راهداری و حمل و نقل  صادرات 
 شرکت آلتاییاردبیل استان ایکل راهداری و حمل و نقل جاده اداره  تجارت 
 شرکت پارسیان راه افقای استان اصفهاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت سجبل کار مغانای استان البرزاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  کشاورزی 
  راهسازی مهرجویان ابهرشرکتای استان زنجاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت راهسازی مهرجویان ابهرای استان زنجاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت راهسازی مهرجویان ابهرای استان زنجانادهاداره کل راهداری و حمل و نقل ج  صادرات 
 شرکت ریف ایرانای استان فارااداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 



 

 قسمت اول( -۴۴)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(     (۴جدول شماره )

 مبلغ تايیديه  نام دستگاه بدهکار متقاضیعنوان رديف
 مبلغ نام بانك دستگاه بدهکار

 اسناد تسويه  
 شرکت مارال رنگای استان فارااداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
  شرکت اتی  سازان دهکویای استان فارااری و حمل و نقل جادهاداره کل راهد  صادرات 
 شرکت مهجدسی سامان گستر اهوراای استان فارااداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت سکافای استان کردستاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 نگ سازان غربشرکت رای استان کرمانشاهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت آج راه غربای استان کرمانشاهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صنعت و معدن 
 شرکت ساختمانی سقاون گستر سازهاستان کهگیلوی  و بویراحمدای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت سمن سرای استان گیمناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  تجارت 
 شرکت راه و ساختمان باژنای استان گیمناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت ریف ایرانقاوین استان ایکل راهداری و حمل و نقل جاده اداره  تجارت 
 شرکت عمارت گستر آویشنکهگیلوی  و بویر احمداستان ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  صادرات 
 شرکت ریف ایرانای استان تهراناداره کل راهداری وحمل و نقل جاده  تجارت 
  شهرداری ق اداره کل گمرکات استان ق  بانک شهر 
 شهرداری سمجاناداره کل مجابع طبیعی و آبخیاداری استان سمجان  بانک شهر 
 شهرداری سقااداره کل میراث فرهجگی صجایع دستی و گردشگری استان کردستان   اعتباری مللمؤسسه 
 آقای نصرت ال  طاقتی احسناداره کل میراث فرهجگی صجایع دستی و گردشگری استان همدان  صنعت و معدن 
 شهرداری سقااداره کل نوسازی و توسع  و تجهیا مدارا استان کردستان   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری سججدج تجهیا مدارا استان کردستاناداره کل نوسازی و توسع  و   اعتباری مللمؤسسه 
  شرکت کجکاش دنااستانداری کهگیلوی  و بویراحمد  صادرات 
  شهرداری ارومی غربیآذربایجاناستانداری  بانک شهر 
 شرکت پایش آرااستانداری زنجان  تجارت 
 شهرداری سقااستانداری کردستان   اعتباری مللمؤسسه 
  شرکت کجکاش دنااستانداری کهگیلوی  و بویراحمد  تجارت 
  شرکت کجکاش دنااستانداری کهگیلوی  و بویراحمد  مسکن 
 شرکت توسع  گستران سپاهان ن لرستانآب و فاضمب استاشرکت  صادرات 
 شرکت لول  و ماشین سازی ایران ای اردبیلآب مجطق شرکت  تجارت 
 شرکت پرشین پایپ کیش ای استان چهارمحال و بختیاریآب مجطق شرکت  صادرات 
 شرکت مهاب اامن رضویای خراسانآب مجطق شرکت  جارتت 
 شرکت مهجدسی گرانسا پارا ای کرمانشاهآب مجطق شرکت  صادرات 
 شرکت گوهر رود گیمن ای گیمنآب مجطق شرکت  تجارت 
 شرکت راه و ساختمان آباد سازان خرم ای لرستانآب مجطق شرکت  توسعه تعاون 
 اوینشهرداری ق آب و فاضمب استان قاوینشرکت  بانک شهر 
  شرکت البرز میکرو سیست آب و فاضمب استان قاوینشرکت  صادرات 
 شرکت طراحان نصر کوار آب و فاضمب استان لرستانشرکت  صادرات 
  خرم آباد ۹۴شرکت راه و ساختمان شمارهآب و فاضمب استان لرستان شرکت  صادرات 
 شرکت کیان نوتاش ساز آب و فاضمب استان لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت کسری سازه زاگرا آب و فاضمب استان لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت پشت خرم اندیش آب و فاضمب استان لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت ژرف اندیشان فیروزی آب و فاضمب استان لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت شهرساز بهیج  گستر آب و فاضمب بروجردشرکت  صادرات 
 شرکت طلوع عمران باختر آب و فاضمب روستایی استان کرمانشاهشرکت  صادرات 
  آب ماداکتوشرکت نهر آب و فاضمب روستایی استان لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت آرمان سازان استیاک آب و فاضمب لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت نگین کوشا الوند آب و فاضمب لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت ساختمانی مهراز سامان تانآب و فاضمب لرسشرکت  صادرات 
 شرکت آبادگران سراب افضل آب و فاضمب لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت جهان ماندگار خیام آب و فاضمب لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت مانیان رود زاگرا آب و فاضمب لرستانشرکت  صادرات 
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 اسناد تسويه  
 شرکت پارس  اوژان گرین آب و فاضمب لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت سیبا سازان خرم آب و فاضمب لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت عمران بجای کاسیت آب وفاضمب لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت تاسیساتی خدماتی کوار آب نور آب وفاضمب لرستانشرکت  صادرات 
  شهرداری قبجیاد حفر ارزشهای دفاع مقدا  تجارت 
 شهرداری قاوینپارک عل  و فجاوری قاوین  بانک شهر 
  شهرداری قپژوهشگاه حوزه و دانشگاه  تجارت 
 شهرداری تهرانپژوهشگاه ژنتیك و زیست فن آوری   اری مللاعتبمؤسسه 
 شهرداری مشهدحوزه هجری سازمان تبلیغات اسممی  تجارت 
 شهرداری قاوینحوزه هجری سازمان تبلیغات اسممی استان قاوین  بانک شهر 
 شهرداری شیراز دادگستری کل استان فارااداره کل  صادرات 
 ری قاوینشهردا دادگستری کل استان قاویناداره کل  بانک شهر 
 شهرداری مشهدالمللی امام خمیجیدانشگاه بین   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری قاویندانشگاه پیام نور  بانک شهر 
 شهرداری کاشاندانشگاه پیام نور  بانک شهر 
 شهرداری سججدجدانشگاه پیام نور   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری تبریادانشگاه تبریا  بانک شهر 
 شرکت نوین سبك ساز سبمن آراکسدانشگاه تحصیمت تکمیلی علوم پای  زنجان  توسعه تعاون 
 شهرداری همدانداندانشگاه صجعتی هم  بانک شهر 
 بانك صادراتدانشگاه علوم پاشکی استان کرمان  صادرات 
 بانك صادرات شرقیآذربایجاندانشگاه علوم پاشکی  صادرات 
 شهرداری تبریا شرقیآذربایجاندرمانی   خدمات بهداشتیو دانشگاه علوم پاشکی  ک شهربان 
 شهرداری نیشابور درمانی نیشابور  خدمات بهداشتیو دانشگاه علوم پاشکی  بانک شهر 
 شهرداری خرم آباد درمانی استان لرستان  خدمات بهداشتیو دانشگاه علوم پاشکی  بانک شهر 
 بانك صادرات درمانی کرمانشاه  بهداشتیخدمات و دانشگاه علوم پاشکی  صادرات 
 بانك صادرات درمانی کرمانشاه  خدمات بهداشتیو دانشگاه علوم پاشکی  صادرات 
 شهرداری رشت درمانی گیمن  خدمات بهداشتیو دانشگاه علوم پاشکی   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری رشتدرمانی گیمن  خدمات بهداشتیو انشگاه علوم پاشکی د   اعتباری مللمؤسسه 
 بانك صادراتشرقیآذربایجاندرمانی   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  صادرات 
 بانك صادراتشرقیآذربایجاندرمانی استان   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  صادرات 
  شهرداری ارومیغربیآذربایجاندرمانی   دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  بانک شهر 
   شهرداری قدرمانی ق    دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  تجارت 
 شهرداری همداندرمانی همدان  دمات بهداشتیدانشگاه علوم پاشکی و خ  بانک شهر 
 شهرداری همداندرمانی همدان  دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  تجارت 
 شرکت سایبان گستر قومسسمجان   درمانیدانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی  مسکن 
 شهرداری مشهدردوسی مشهددانشگاه ف   اعتباری مللمؤسسه 
  شهرداری ق دانشگاه ق  تجارت 
  شهرداری ق دانشگاه ق  تجارت 
 شهرداری نیشابوردانشگاه نیشابور  بانک شهر 
 شرکت آلومیجیوم بجدر سمراد هرماگاندانشگاه هرماگان  صنعت و معدن 
 شهرداری کرجدانشگاه هجر  بانک شهر 
 شهرداری تهراندانشگاه هجر  تجارت 
  شهرداری ارومیغربیآذربایجانبهایستی استان  اداره کل  بانک شهر 
 شهرداری مشهدسازمان برنام  و بودج  کشور  تجارت 
 شهرداری قاوینبهایستی استان قاوین اداره کل  بانک شهر 
  شهرداری قبهایستی استان ق  اداره کل  تجارت 
 شهرداری سقابهایستی استان کردستان اداره کل   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری سججدجایستی استان کردستانبه اداره کل   اعتباری مللمؤسسه 
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 اسناد تسويه  
 شهرداری ساریبهایستی استان مازندران اداره کل  بانک شهر 
 شرکت پلی دشت شهرکردجهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اداره کل  صنعت و معدن 
 شهرداری قاوینی استان قاوینجهادکشاورز اداره کل  بانک شهر 
 شرکت تلخاب شیرین گچسارانجهادکشاورزی استان کهگیلوی  و بویراحمد اداره کل  صادرات 
 خان  مرضی  قربانیجهادکشاورزی استان گلستان اداره کل  توسعه تعاون 
 شرکت بهاران بجای پارسیانستان لرستانجهادکشاورزی ا اداره کل  تجارت 
 شرکت کاسیت بتن افمکجهادکشاورزی استان لرستان اداره کل  صادرات 
 شرکت جهان نمای لرستانجهادکشاورزی استان لرستان اداره کل  صادرات 
 شرکت کهن دژ خاراجهادکشاورزی استان لرستان اداره کل  راتصاد 
 شرکت سدید سام افمکجهادکشاورزی لرستان اداره کل  صادرات 
 شهرداری همدانصجعت معدن و تجارت استان همدان اداره کل  بانک شهر 
 شهرداری اصفهانمدیریت و برنام  ریای استان اصفهان اداره کل   اعتباری مللمؤسسه 
 بانك انصار سپاه پاسداران انقمب اسممیمشترک ستاد   انصار 
 شرکت جهاد خان  سازی استان مرکایستاد مشترک سپاه پاسداران انقمب اسممی  مسکن 
  شرکت ساختمانی سدید سامشرکت اب و فاضمب استان لرستان  صادرات 
 کت کاسیت بتن افمکشرشرکت اب و فاضمب استان لرستان  صادرات 
 شرکت مجشور سازه زاگرا ای لرستانشرکت آب مجطق  صادرات 
 شرکت نادر گستر دشت گاشرکت آب و فاضمب استان کهگیلوی  و بویر احمد  صادرات 
 شرکت وارک بتن پارک آب و فاضمب استان لرستانشرکت  صادرات 
 شرکت ایمن ساروج خرمشرکت آب و فاضمب استان لرستان  صادرات 
 شرکت مرمر دژ خرمشرکت آب و فاضمب استان لرستان  صادرات 
 شرکت ایمن طر  خرمشرکت آب و فاضمب روستایی استان لرستان  صادرات 
 شرکت شالوده گستر خرمشرکت آب و فاضمب روستایی استان لرستان  صادرات 
 شرکت مهجدسین مشاور کاوش پی مشهد شمالیای خراسانشرکت سهامی آب مجطق  صادرات 
 شرکت گوهر رود گیمن ای زنجان شرکت سهامی آب مجطق  تجارت 
 شرکت گوهر رود گیمن ای زنجان شرکت سهامی آب مجطق  تجارت 
 شرکت گوهر رود گیمن ای زنجان شرکت سهامی آب مجطق  تجارت 
 شرکت جهاد نصر کرمان ای قاوین  شرکت سهامی آب مجطق  تجارت 
 ریا رود پاراشرکت آشرکت سهامی آب و برق خوزستان   اعتباری مللمؤسسه 
  خرم آباد ۹۴شرکت راه و ساختمان شمارهشرکت سهامی آب و فاضمب استان لرستان  صادرات 
 شرکت فجی و ساختمانی آرشین کوهشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران  تجارت 
 شرکت سیمین سپاهانشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران  تجارت 
 شرکت محورسازان سدسدشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران  تجارت 
 گروه مپجاشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران  صادرات 
 شرکت تکجیكشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران  صنعت و معدن 
 شرکت ساختمانی تیراژشرکت سهامی راه آهن جمهوری اسممی ایران   اعتباری مللمؤسسه 
 چتین قایا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  تجارت 
 آلتائی  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  تجارت 
 شرکت مسکن و عمران قدا رضوی  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  تجارت 
 شرکت جهاد نصر خراساناهای حمل و نقل کشور  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربج  تجارت 
 شرکت دنا ره ساز  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  توسعه صادرات 
 قرارگاه سازندگی خات  االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 اه سازندگی خات  االنبیاقرارگ  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 قرارگاه سازندگی خات  االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 قرارگاه سازندگی خات  االنبیاصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  شرکت مادرتخص  صادرات 
 قرارگاه سازندگی خات  االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 قرارگاه سازندگی خات  االنبیا کشور  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل  صادرات 
 قرارگاه سازندگی خات  االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  صادرات 
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 اسناد تسويه  
 قرارگاه سازندگی خات  االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 کمجد راه بجدر شرکت  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 قرارگاه خات  االنبیا  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 قرارگاه خات  االنبیاای حمل و نقل کشور  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاه  صادرات 
 شرکت زرین دشت لماان  شرکت مادرتخصصی ساخت و توسع  زیربجاهای حمل و نقل کشور  صادرات 
 شهرداری قاویننیروی انتظامی جمهوری اسممی ایران  بانک شهر 
  شهرداری قسممی ایراننیروی انتظامی جمهوری ا  تجارت 
 شرکت آب و فاضمب مشهدنیروی انتظامی جمهوری اسممی ایران  تجارت 
 آقای ایوب فتحینیروی انتظامی جمهوری اسممی ایران  مسکن 
 شهرداری سججدجنیروی انتظامی جمهوری اسممی ایران   باری مللاعتمؤسسه 
 شرکت برنا سازه هخامجش ورزش و جوانان استان فارااداره کل  صادرات 
 شهرداری قاوین ورزش و جوانان استان قاویناداره کل  بانک شهر 
  شهرداری ق ورزش و جوانان استان ق اداره کل  تجارت 
 ری سقاشهردا ورزش و جوانان استان کردستاناداره کل   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری تبریاوزارت اطمعات  بانک شهر 
 شرکت تولید ظروف لوازم خانگی آریان فجروزارت اطمعات  تجارت 
 شرکت بیستون نیلوفر غربوزارت اطمعات  تجارت 
 های گیاهی تك سبایج شرکت فرآوردهوزارت اطمعات  تجارت 
 شرکت پروتئیجی سرزمین دریای خاروزارت اطمعات  تجارت 
 شرکت هما صجعت بیستونوزارت اطمعات  تجارت 
 سلولا شرکت تولیدی صجایع الوان سازهوزارت اطمعات  تجارت 
  قائ  شهر 2۵2شرکت مرغ گوشتیوزارت اطمعات  تجارت 
  های خار بسپارشرکت لولوزارت اطمعات  تجارت 
 شرکت والفجر مازندرانوزارت اطمعات  تجارت 
 یاشرکت مروارید سبا پرشوزارت اطمعات  تجارت 
 شرکت دامپروری کجور مازندرانوزارت اطمعات  تجارت 
 شرکت تولیدی بازرگانی پویجدگان شیمی کاروزارت اطمعات  تجارت 
 های مازن لبن خارشرکت صجایع شیر و فرآوردهوزارت اطمعات  تجارت 
 مرکا آموزشی هوانوردی معراجوزارت اطمعات  تجارت 
 شرکت تعاونی شقایق دام البرزوزارت اطمعات  تجارت 
 شرکت تولیدی ظروف استیل انصار گرگانوزارت اطمعات  تجارت 
 شرکت دام وطیوررواز گلستانعاتوزارت اطم  تجارت 
 شهرداری مشهدوزارت اطمعات  تجارت 
 شهرداری مشهدوزارت اطمعات  تجارت 
 شرکت پدیده تجارت شکیباوزارت اطمعات  توسعه تعاون 
 محمد جواد امیدیوزارت اطمعات  مسکن 
 شهرداری رشتوزارت اطمعات   اعتباری مللمؤسسه 

    هنای تابعن  و   ستاد اجرایی فرمنان امنام )ره( و شنرکت
 پارسیان  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(وابست   )توسع  انرژی تدبیر

 شرکت هواپیمایی معراجنی نیروهای مسلحوزارت دفاع و پشتیبا  پارسیان 
 شهرداری تهرانوزارت راه و شهرسازی   اعتباری مللمؤسسه 
 شهرداری مشهدوزارت فرهجگ و ارشاد اسممی  گردشگری 
 شهرداری مشهدوزارت کشور  تجارت 
  نیوساد برد یافت شرکت فجی و مهجدسیوزارت ورزش و جوانان  صادرات 

121.362.694- 121.362.694 جمع



 

 قسمت اول( -۴6)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

تسنوی   »بنا عجنوان    ۳1۰۹۰1هنای منالی   مالی ردیف واگنذاری داراینی  عملکرد ردیف 

های دولت بن  اشنخا  حقیقنی و حقنوقی )تعناونی و خصوصنی( و نهادهنای عمنومی         بدهی

بن  شنر      «خرجنی(  -ها )جمعیبدهی اشخا  یادشده ب  بانكغیردولتی و ... از طریق تهاتر 

 :( است۵جدول شماره )

 )مبالغ ب  میلیون ریال(                      (۵جدول شماره )

 رديف
 درآمدی

 عنوان
 بینیپیش

 طبق وصولی
 خزانهلیست 

 وصولی طبق 
 تفريغ 

۳1۰۹۰1 
 های دولت ب  اشخا  حقیقی و حقوقی )تعناونی و تسوی  بدهی

خصوصی( و نهادهای عمنومی غیردولتنی و ... از طرینق تهناتر     
 خرجی(  -ها )جمعیبدهی اشخا  یادشده ب  بانك

1 1۳2.7۰۵.۰۹2 1۳1.۳۵7.۹۵6 

 

 ۳1۰۹۰1های مالی واگذاری دارایی  ردیف 1۳۹۸با توج  ب  ایجک  در قانون بودج  سال 

ت  شده  وصولی درج شده مربوم برای موضوع اسجاد تسوی  خاان  نوع یك و نوع دو درنظر گرف

 ( این بجد است. 2( و )1ب  هر دو نوع اسجاد تسوی  خاان  موضوع اجااء )

  ناشنی از منواردی   «وصولی طبق لیست خاانن  »و « وصولی طبق تفریغ»مغایرت بین 

 1۳۹۹رغ  صدور تخصیص  کامل نشده و ب  سال است ک  فرآیجد صدور اسجاد تسوی  آنها علی

 ست. مجتقل شده ا

 کنل کشنور  اعتبنار ردینف متفرقن       1۳۹۸( قنانون بودجن  سنال    ۹در جدول شنماره ) 

بیجی شده اسنت. سنازمان برنامن  و    ( ریال پیش1.۰۰۰.۰۰۰یك میلیون )ب  مبلغ  ۵۳۰۰۰۰-۴۹

بودج  کشور  در اجرای حک  ذیل جدول مذکور  مبلغ یکصد و سی و دوهاار و یکصد پججناه و  

( رینال بن  آن افناوده و بن      1۳2.1۵1.1۰6.۰۰۰.۰۰۰لینون ) یك میلیارد و یکصند و شنش می  

( 6ربط  ابمغ نموده  عملکرد مالی ردیف مذکور  ب  شر  جدول شماره )های اجرایی ذیدستگاه

 است:  

 )مبالغ ب  میلیون ریال(                      (6جدول شماره )

 شماره
 رديف متفرقه

 تخصیص  اعتبار  رديف متفرقهعنوان 
 تی از درياف

 محل اعتبارات 
 يافتهتخصیص

 اعتبار 
 شدهمصرف

۴۹-۵۳۰۰۰۰ 
های دولت ب  اشخا  حقیقنی و حقنوقی )تعناونی و    تسوی  بدهی

خصوصی( و نهادهای عمومی غیردولتی و ... از طریق تهاتر بدهی 
 خرجی(  -ها )جمعیاشخا  یادشده ب  بانك

1۳2.1۵1.1۰7 1۳2.1۵1.1۰7 121.۳62.6۹۴ 121.۳62.6۹۴ 

 

از طرینق  جهادکشاورزی  های نیرو وهای دولتی تابع  وزارتخان تسوی  مطالبات شرکت

حسنابرا   هایهای تکلیفی  براساا آخرین گاارشقیمت صرفاب بابت یاران   سازوکار این جاء

شده توسط سازمان حسابرسی انجام و اسنجاد تسنوی  خاانن     مستقل و بازرا قانونی حسابرسی

در سنامان    ضنمن ابنت  بودجن  کشنور صنادر و     سازمان برنامن  و  صیص ازپس از دریافت تخ

 از بدهی دولت کسر شده است.   کلحسابداری

 *(۹موضوع ماده ) های قیمت تکلیفیهای دولتی تابع  وزارت نیرو از یاران سه  شرکت

امنور   بن  وزارت  ۳/6/1۳۹۸طی نام  منورخ  تعیین و توسط وزیر نیرو  نام  اجرایی این بجد آیین

 است.قرار گرفت   اسجاد تسوی  خاان  نوع دوماقتصادی و دارایی اعمم و مبجاء صدور 

                                                                        
 کل کشور:   1398( قانون بودجه سال 5بند )و( تبصره )نامه اجرايی آيین

های قیمت تکلیفی توسط وزیر نیرو تعینین و  های دولتی تابع وزارت نیرو از یاران نام  سه  شرکتدر اجرای این آیین(: 9ماده )* 

 شود. ب  وزارت اعمم می



 

 قسمت اول( -۴7)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

هنای  دولت در باننك با موضوع افاایش سرمای   اعتبار تخصیصبا توج  ب  عدم صدور 

پایان آذر )نام  مربوم در مهلت مقرر در آییننام  اجرایی  ( آیین1۴( و )11دولتی موضوع مواد )

صنادر  خصنو   نینا در اینن   ای تسوی  اسجاد  سازمان برنام  و بودج  کشورتوسط  (1۳۹۸ماه 

 .ده استشن

هنایی از اطمعنات   با توج  ب  ایجک  در حال حاضر صرفاب ماژول تسوی  و تهاتر و بخش

بن  مرحلن      های مالی عمنومی ها و داراییپای  و مدیریت کاربران پروژه سامان  مدیریت بدهی

اطمعناتی )موضنوع فنراز     هایلذا موضوع ارتبام این سامان  با سایر بانك  یدهبرداری رسبهره

هنای اینن سنامان     ندازی و ارتبام کلی  زیرسامان اپس از راه نام  اجرایی(آیین (12)میانی ماده 

 شود و موضوع در دستور کار ارکان پروژه قرار دارد.انجام می



 

 قسمت اول( -۴۸)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 1-2جز )

جاد )اوراق( تسوی  خاان  برای اشخا  حقیقی و حقوقی حداقل تهاتر بدهی از طریق اس

 1۳۹7مبلغ مانده مذکور است و باقی مانده آن در سنال  ( ۵۰%خصوصی و تعاونی پججاه درصد )

هنای دولتنی تابعن     هنا و شنرکت  های نهادهنای عمنومی غیردولتنی  باننك    جهت تهاتر بدهی

های تکلیفی( و اب بابت یاران  قیمتهای آموزش و پرورش  نیرو و جهادکشاورزی )صرفوزارتخان 

شده و قطعی سازمان تأمین اجتمناعی بن    ایران با اولویت مطالبات حسابرسیشرکت ملی نفت 

 رسد. مصرف می

ریال از مجابع این جناء بن  سنتاد     (1۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سقف پاناده هاار میلیارد

 یابد.ت  آن اختصا  میهای تابع  و وابساجرایی فرمان حضرت امام)ره( و شرکت

 ( 1-2جز )تفريغ 

استفاده از اسجاد خاانن  ننوع    سقف  نام  اجرایی این بجد( آیین2بجد )ب( ماده ) براساا

قنانون بودجن  سنال    ( مناده واحنده   ۵تبصره )( بجد )و( 1اسجاد استفاده نشده جاء )محل  از دوم

تصنویب شنده    ( رینال 66۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا مبلغ ششصد و شصت هاار میلینارد )   1۳۹7

مبلغ یکصد و بیست و یك هاار و سیصد و شصت و دو میلیارد و ششصد   1۳۹۸ال است. در س

ب  شر  جدول زینر  دوم  نوع( ریال اسجاد خاان  121.۳62.6۹۴.۰۰۰.۰۰۰و نود و چهار میلیون )

 است.  مجتشر شده

 )مبالغ ب  میلیون ریال(
 درصد مبلغ نوع اشخاص رديف
 ۴/1۰ 12.۴6۴.۵2۳ حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونیاشخا   1
 2۸ ۳۳.۹۸۳.711 نهادهای عمومی غیردولتی 2
 7/۸ 1۰.62۹.۰۹۹ هابانك ۳
 6/2۵ ۳1.1۰۰.۵1۵ های آموزش و پرورش  نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت ملی نفتهای دولتی تابع  وزارتخان شرکت ۴
 ۵/1۰ 12.6۸۳.1۸۵ سازمان تأمین اجتماعی  ۵
 1/2 2.۵۵۹.۵71 های بازنشستگیصجدوق 6
 12 1۴.۵7۰.۰۴7 های تابع  و وابست  آنستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و شرکت 7
 7/2 ۳.۳71.61۴ االنبیاقرارگاه سازندگی خات  ۸

 100 121.362.694 جمع
 

واسنت از  خاان  مستلام ارائ  درخ تسوی اسجاد  صدور ایجک شایان ذکر است  با توج  ب  

( بنوده و اینن موضنوع خنارج از     اشخا  حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونینفعان )سوی ذی

باشد  لذا اسجاد تسوی  بنر اسناا تقاضناهای واصنل  و     عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می

هنا و  تخصیص اعتبار صادره سازمان برنامن  و بودجن  کشنور  توسنط مرکنا مندیریت بندهی       



 

 قسمت اول( -۴۹)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده است. های مالی دارایی

هنای نینرو و جهادکشناورزی از    های دولتنی تابعن  وزارتخانن    های شرکتتسوی  بدهی

هنای تکلیفنی پنس از دریافنت تخصنیص از      قیمنت  صرفاب بابت یاران   کار این جاءوطریق ساز

را مستقل و بازرا قانونی حساب هایاساا آخرین گاارشسازمان برنام  و بودج  کشور و بر

صنورت    هنای منالی عمنومی   ها و دارایی  مرکا مدیریت بدهیشده بارائ  (سازمان حسابرسی)

 گرفت  است.

اجتمناعی   تأمیندر مواردی ک  درخواست حایا شرایط الزم سازمان  ها براساا بررسی

امنور   بن  وزارت زمان با سایر اشخا  موضوع بجند منذکور در سنامان  الکترونیکنی     طور ه ب 

با سازمان منذکور    اولویت صدور اسجاد تسوی  خاان  نوع دوم گردید میارای   اقتصادی و دارایی

 . بوده است

در اجرای حک  اخیر این جاء  مبلغ چهارده هناار و پانصند و هفتناد میلینارد و چهنل و      

یی فرمنان حضنرت   ب  ستاد اجرا  از مجابع این جاء( ریال 1۴.۵7۰.۰۴7.۰۰۰.۰۰۰هفت میلیون )

 یافت  است. های تابع  و وابست  آن اختصا امام)ره( و شرکت



 

 قسمت اول( -۵۰)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2-2جزء )

نشنده سنه  مجنوز نهادهنای     ماننده مصنرف   1۳۹۸در پایان آذرمناه   مجاز استدولت 

هنای  های بخنش های مذکور را با بدهیهای دولتی تابع  وزارتخان عمومی غیردولتی و شرکت

 دیگر تسوی  کجد.

 (2-2) تفريغ جزء

  دولنت اقندامی   1۳۹۸( اینن بجند در سنال    2با توج  ب  عدم استفاده از کل مجابع جاء )

های دولتی نشده سه  مجوز نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتمصرفجهت جابجایی مانده 

 است.اين جزا فاقد عملکرد مذکور نجموده  لذا شده در جاء اشاره هایتابع  وزارتخان 



 

 قسمت اول( -۵1)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3-2جزء )

شده در ها از فرآیجد تعریفمجظور استفاده حداکثری بانكمرکای مکلف است ب بانك 

ها از اشخا  غیردولتنی  ها از دولت  مطالبات بانكاین بجد  امکان نقل و انتقال مطالبات بانك

ضوابط نقل و انتقال اینن  . ها را در بازار بین بانکی فراه  کجدو مطالبات بانك مرکای از بانك

ای است ک  ظرف مدت دوماه از ابمغ این قانون ب  پیشنجهاد باننك   نام مطابق آیینمطالبات  

 .رسدمرکای ب  تصویب هیأت وزیران می

 (3-2تفريغ جزء )

بجا ب  پیشجهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و  ۹/۴/1۳۹۸ت وزیران در جلس  مورخ أهی

نام  اجرایی هوری اسممی ایران  آییندارایی  سازمان برنام  و بودج  کشور و بانك مرکای جم

جهنت اجنرا    1۵/۴/1۳۹۸هن مورخ ۵66۸7ت/۴۳7۵6شماره طی  نموده ک را تصویب  ءاین جا

 شنایان ذکنر اسنت  تصنویبجام      مبین عدم رعايت مهلت مقرر در اين جزا اسرت. ک  شده ابمغ 

شنده  بمغ و ات وزیران اصم  أهی ۵/12/1۳۹۸هن مورخ ۵7۳77ت/1۵۴۹۸1ر طی شماره ومذک

 است.

ها از اشخا  غیردولتی و ها از دولت  مطالبات بانكمطالبات بانكنقل و انتقال ضوابط 

درج هنای ذینل آن    نام  اجراینی و تبصنره  آیین *(۴در ماده ) هامطالبات بانك مرکای از بانك

پنس   ها ظرف دوهفت نقل و انتقال مطالبات بین بانك»نام  شیوهشده است. شایان ذکر است  

موضوع تبصره « ها و مؤسسات غیربانکینام  توسط بانك مرکای ب  بانكاز ابمغ این تصویب

بن  تصنویب    1۳۹۸در پاینان سنال    ۵/12/1۳۹۸نام  اجرایی مورخ ( اصمحی  آیین۴( ماده )2)

 .فاقد عملکرد است جزااين رسیده  لذا 

                                                                        
 کل کشور:   1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5نامه اجرايی بند )و( تبصره )* آيین

توانجد )با تایید بانك طرف مقابل( پس از تأیید بانك مرکای نسبت ب  های متقاضی می( بجد )و(  بانك۳-2در اجرای جاء )(: 4ماده )
نفع ها و ارائ  درخواست ب  وزارت جهت صدور اسجاد تسوی  خاان  نوع دوم خود ب یر بانكانتقال مطالبات خود از دولت و اشخا  غیردولتی ب  سا

 بانك دیگر اقدام نمایجد.
نام   کمتر از مطالبات اشخا  متقاضی ( این آیین۵( ماده )۳ها ب  بانك مرکای موضوع تبصره ): در مواردی ک  بدهی بانك1تبصره 

های های طلبکار با درخواست اشخا  متقاضی مجازند با اعمم وزارت  موافقت بانكاز دولت باشد  بانكمشمول اسجاد تسوی  خاان  نوع دوم 
های بدهکار ب  بانك مقصد )با رعایت سقف بدهی بانك مقصد ب  بانك مرکای( و تایید بانك مرکای  نسبت ب  انتقال مبلغ مازاد ب  سایر بانك

نام  نسبت ب  صدور های مذکور  با رعایت مقررات این آیینم نمایجد. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدمرکای اقدام و نتیج  را ب  وزارت اعم
 اسجاد تسوی  خاان  نوع دوم ب  نفع بانك مقصد اقدام نماید.



 

 قسمت اول( -۵2)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4-2جزء )

هنای دولتنی    ومی غیردولتی  شنرکت نحوه تسوی  مطالبات با مجشأ قانونی نهادهای عم

ا رعاینت ضنوابط قنانونی    های مقدس  با حسابرسی ویژه بن انها و آستها  اتحادی ها  بیم بانك

ای خواهد بود ک  با پیشجهاد مشترک سازمان برنامن  و بودجن  کشنور و وزارت    نام مطابق آیین

 .رسدوزیران میارایی ب  تصویب هیأت امور اقتصادی و د

 (4-2فريغ جزء )ت

بجا ب  پیشجهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و  ۹/۴/1۳۹۸ت وزیران در جلس  مورخ أهی

نام  اجرایی دارایی  سازمان برنام  و بودج  کشور و بانك مرکای جمهوری اسممی ایران  آیین

جهنت اجنرا    1۵/۴/1۳۹۸هن منورخ  ۵66۸7ت/۴۳7۵6شماره طی  نموده ک این جا را تصویب 

 ۵/12/1۳۹۸هنن منورخ   ۵7۳77ت/1۵۴۹۸1ر طنی شنماره   ومنذک  تصنویبجام  است.  شدهابمغ 

 شده است. و ابمغ اصم 

 عمنومی  نهادهنای  قنانونی  مجشنأ  بنا  مطالبنات  تسنوی   هنا  مبجنای  در محدوده بررسی

 ضوابط رعایت با مقدس  هایآستان و هااتحادی  ها بیم  ها بانك دولتی  هایشرکت غیردولتی 

هنای  ها و داراییب  مرکا مدیریت بدهی ک توسط سازمان حسابرسی  ویژه حسابرسیبا   قانونی

پس از دریافت تخصیص اعتبار از سازمان برنام  و بودج  کشور انجام و  شده ارائ  مالی عمومی

گردیده ابت و از بدهی دولت کسر   کلاسجاد تسوی  خاان  صادر گردیده و در سامان  حسابداری

 بر عدم رعایت این جاء  مشاهده نشده است.و موردی مبجی 



 

 قسمت اول( -۵۳)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  5-2)جزء 

ای هن های موضوع این حک   کلی  جریمن  زمان با تسوی  اصل و سود مطالبات بانكه 

التفاوت وج  التاام تأخیر تأدی  دین و نرخ سنود مجندرج در قنرارداد و سنود مرکنب      ماب ) تأخیر

بات آنها طبنق حکن  اینن جناء تهناتر و      در مورد اشخاصی ک  اصل و بدهی مطال( شده اعمال

ها در اینن خصنو  از دولنت و بندهکاران کن       شود و بانكاند  بخشوده میتعیین تکلیف شده

 .بدهی آنها تسوی  شده ادعائی نخواهجد داشت

 ( 5-2)جزء فريغ ت

 التفاوت وج  التاام تأخیر تأدی  دین وماب ) ای تأخیرهکلی  جریم ها  در محدوده بررسی

 بندهی  و اصنل  کن   اشخاصنی  منورد  در (شنده د مرکب اعمالنرخ سود مجدرج در قرارداد و سو

ها ادعنایی  شده و بانك بخشوده ده گردی تکلیف تعیین و تهاتر بجد این حک  طبق آنها مطالبات

 اند.ها تسوی  شده  نداشت در این خصو  از دولت و بدهکاران ک  بدهی آن



 

 قسمت اول( -۵۴)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  6-2)جزء 

 تسنوی   حساب ب  آن مبالغ ایران نفت ملی شرکت از هابانك مطالبات وی تس میاان ب 

 دولنت  سرمای  افاایش یا و وابست  و تابع  یهاشرکت و ایران نفت ملی شرکت ب  دولت بدهی

 .شد خواهد مجظور شرکت این در

 ( 6-2)جزء فريغ ت

ت ب  شرکت ها  یك فقره اسجاد تسوی  نوع دوم جهت تسوی  بدهی دولبراساا بررسی

ب  مبلغ س  هاار و پانصد و شصنت و چهنار    1۳۸۹ملی نفت ایران بابت یاران  گاز طبیعی سال 

( ریال از طریق تسوی  بخشی از تسهیمت بانك تجنارت صنادر   ۳.۵6۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )

 نفع اعمال حساب شده است. شده و توسط اشخا  ذی



 

 قسمت اول( -۵۵)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (7-2جزء )

 عملکنرد  گناارش  در را بجند  اینن  عملکنرد  اسنت  کلفم دارایی و اقتصادی امور وزارت

 کشنور   عمنومی  محاسنبات  قنانون ( 1۰۳) ماده اجرای در و کجد مجعکس عمومی بودج  ماهان 

 در را اینران  اسممی جمهوری مرکای بانك ب  دولت بدهی افاایش محل از شدهاستفاده مجابع

 . کجد درج بودج  عملکرد حسابصورت

 (7-2جزء )تفريغ 

کل کشنور را   1۳۹۸( قانون بودج  سال ۵داری کل کشور عملکرد بجد )و( تبصره )خاان 

صنورت ماهانن  در   برنام  و بودج  کشنور بن    سازمانبا توج  ب  تخصیص اعتبار صادره توسط 

 گاارش دریافت و پرداخت خاان  مجعکس نموده است.



 

 قسمت اول( -۵6)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 8-2جز )

  وزارت نیرو در حک  مطالبات های تابعکججده برق از شرکتهای تولیدمطالبات شرکت

 باشد. آنها از دولت می

شود. افاایش پاین  پنولی از   مبلغ مابور ب  عجوان بدهی دولت ب  بانك مرکای ابت می

این محل ممجوع است. سقف مجاز تسوی  بدهی هر بانك و مؤسس  اعتباری ب  بانك مرکنای  

شود. دولت مجاز است تمام ینا  یین میتع 1۳۹۸توسط این بانك حداکثر تا پایان خردادماه سال 

های دولتی )ب  جا بانك مسکن( ب  بانك مرکنای را بن  حسناب بندهی     بخشی از بدهی بانك

های دولتی دولت ب  بانك مرکای مجتقل کجد و مبلغ مذکور را ب  عجوان سرمای  دولت در بانك

 مجظور کجد. 

 دارایی است.  عهده وزیر امور اقتصادی و مسؤولیت اجرای این بجد بر

هنای  ماه  ب  دیوان محاسبات کشور  کمیسیون گاارش عملکرد این بجد ب  صورت س 

نامن   شود. آینین مجلس شورای اسممی ارائ  می« اقتصادی»و « برنام  و بودج  و محاسبات»

ی این بجد ب  پیشجهاد مشترک سازمان برنامن  و بودجن  کشنور  وزارت امنور اقتصنادی و      یاجرا

 رسد. وزیران می ی و بانك مرکای پس از تصویب این قانون ب  تصویب هیأتدارای

 ( 8-2تفريغ جز )

بجنا بن  پیشنجهاد مشنترک وزارت امنور       ۰۹/۰۴/1۳۹۸هیات وزینران در جلسن  منورخ    

اقتصادی و دارایی  سازمان برنام  و بودج  کشور و باننك مرکنای جمهنوری اسنممی اینران       

هنن منورخ   ۵66۸7ت/۴۳7۵6شنماره  طنی  نمنوده کن    را تصنویب   دبجن نام  اجراینی اینن   آیین

ر طنی شنماره   ومنذک شایان ذکر اسنت  تصنویبجام    جهت اجرا ابمغ نموده است.  1۵/۴/1۳۹۸

 شده است.و ابمغ اصم   ۵/12/1۳۹۸هن مورخ ۵7۳77ت/1۵۴۹۸1

های تابعن  وزارت  کججده برق از شرکتهای تولیدمطالبات شرکتها  بررسی در محدوده

 تلقی گردیده است.  در حک  مطالبات آنها از دولت  نیرو

های غیردولتی تولیدکججده برق  از اسجاد تسوی  خاان  موضنوع  شرکت  شایان ذکر است

اسنجاد   زینر  از جندول   بن  شنر   های تولیدکججده برق دولتنی  شرکتاند. نجمودهاین بجد استفاده 

 اند: استفاده نمودهتسوی  خاان  

 لیون ریال()مبالغ ب  می

 بدهکار میزان طلب عنوان شرکت تولیدکننده برق
 بدهی شده به عنوانمبلغ ثبت

 دولت به بانك مرکزی 

  ۳۰6 ۹۳1 1۴ دولت  ۳۰6 ۹۳1 1۴ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 ۳.7۹۰.۹۵۸ دولت ۳.7۹۰.۹۵۸ شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(

  18,722,264    18,722,264 جمع

 

 یکصد و بیست و یك   ب  مبلغدر اجرای حک  این بجد اسجاد تسوی  نوع دوم صادر شده

( 121.۳62.6۹۴.۰۰۰.۰۰۰و سیصد و شصت و دو میلیارد و ششصد و نود و چهار میلینون )  هاار



 

 قسمت اول( -۵7)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  ایجک    با توج  بریال ب  عجوان بدهی دولت ب  بانك مرکای ابت شده است. صدور این اسجاد

های قطعی دولت بن  اشنخا  صنادر    مجظور تسوی  مطالبات قطعی معوق دولت با بدهیک  ب 

 مججر ب  ایجاد بدهی جدید نشده و باعت افاایش پای  پولی نشده است.  لذا  گردیده

نامن  در مواعند مختلنف      فقنره  (۸بانك مرکای جمهوری اسممی ایران طی هشنت ) 

را بن  مرکنا    منذکور  باننك  بن   اعتبناری  مؤسس  و بانك هر بدهی تسوی  حداکثر سقف مجاز

ی اعنمم نمنوده کن     ین های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و داراها و داراییمدیریت بدهی

  زمانی مقرر در اين جزا است. مهلتمبین عدم رعايت 

وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای حک  این بجد  اقندامات مختلفنی از جملن      

تهناتر   و تسنوی   سامان  زیر اندازیراهدولت   هیأتنام  اجرایی ب  هی  و ارائ  پیش نویس آیینت

نامن  فرآیجندهای مشنترک در خصنو  مراحنل        تهی  و تدوین شیوه1۳۹۸در نیم  دوم سال 

هنای  صدور تخصیص اسجاد تسوی  خاان  با سازمان برنام  و بودج  کشور و ابمغ آن ب  دستگاه

 انجام داده است.  اجرایی را

اول و دوم صادر  نوع خاان  تسوی  اسجاد عملکرد گاارش دارایی و اقتصادی امور وزارت

 بن   ۹/2/1۳۹۹  27/۹/1۳۹۸  ۳1/6/1۳۹۸  2۸/۳/1۳۹۸هنای  این بجد را در تاریخموضوع شده 

 «اقتصنادی » و «محاسنبات  و و بودجن   برنامن  » هایکشور کمیسیون بودج  و برنام  سازمان

 .است نموده ارسال کشور محاسبات دیوان و اسممی شورای سمجل



 

 قسمت اول( -۵۸)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

 هناار  یکصند  مبلغ تا کشور  کل داریخاان  هایپرداخت جریان استمرار مجظورب  دولت

 سنال ینك  از کمتنر  سررسنید  بنا  اسنممی  خاان  اسجاد ریال( 1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد

 بودجن   و برنامنن   سنازمان  سنوی  از ابمغنی  هایتخصیص صرف را مابور اسجاد و کجد مجتشر

 مقدم سررسید  در اسجاد این تسوی . کجد قانون این موضوع( استانی اعتبارات اولویت با) کشنور

 ب  مجتشره اسجاد ب  مربوم تعهدات انتقال. باشدمی کشور کل داریخاان  هایپرداخت تمامی بر

 .است ممجوع بعد  سال

 تفريغ بند )ز(

 بجا ب  پیشجهاد سازمان برنام  و بودجن  کشنور   ۸/۳/1۳۹۸مورخ وزیران در جلس   هیأت

هنن منورخ   ۵6۵۹7ت/2۹۵۰۴طنی شنماره   بجند را تصنویب نمنوده کن      اینن  نام  اجراینی  آیین

 . جهت اجرا ابمغ شده است 12/۳/1۳۹۸

اقد اين بند فها  دولت از سازوکار موضوع این بجد استفاده نجموده  لذا بر اساا بررسی

 است.عملکرد 



 

 قسمت اول( -۵۹)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ح(

پججناه   معادل تنا 1۳۹۸ سال در سررسید شده اوراق سود و اصل بازپرداخت برای دولت

براسنناا مقننررات  ریننالی اسننممی مننالی اوراق ( ریننال۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هنناار میلیننارد )

 هنای بودجن   در اوراق اینن  انتشنار  بنر  مترتنب  هایهایج  و سود و اصل موضوع  مجتشر کجد.

 .شودمی بیجیپیش کشور کل سجواتی

 

 بند )ح(تفريغ 

بجا ب  پیشجهاد سازمان برنام  و بودج  کشنور    ۸/۳/1۳۹۸هیأت وزیران در جلس  مورخ 

هنن منورخ   ۵6۵۹7ت/2۹۵۰۴نام  اجراینی اینن بجند را تصنویب نمنوده کن  طنی شنماره         آیین

 جهت اجرا ابمغ شده است.  12/۳/1۳۹۸

بن  نیابنت از دولنت بنا رعاینت سنقف مقنرر در اینن         اینی  وزارت امور اقتصنادی و دار 

( بجنند 1تعیننین شننده توسننط کمیتنن  موضننوع جنناء )اوراق نقنندی ریننالی بجنند و سننود اسننمی 

در قالنب اوراق سنلف    اوراق موضنوع اینن بجند    بنرای انتشنار  )ک( این تبصنره  اقندامات الزم   

بنا  اننرژی اینران(   )بن  صنورت نقندی( در بنازار سنرمای  )بنورا       موازی استاندارد نفنت خنام   

بنن  شننر  جنندول  2۹۹7لفایننت  2۹۹1و سننجفت  ۹۹6لغایننت  ۹۹1نمادهننای بورسننی سننجفت 

 است:ب  عمل آورده  (1شماره )

 )مبالغ ب  میلیون ریال(                  ( 1جدول شماره )

 رديف
 عنوان و 

 نوع اوراق

 ارزش اوراق 

 منتشرشده

 تاريخ 

 انتشار

نرخ 

 سود 

 اسمی*

 طول 

 مدت

 مواعد

پرداخت 

 سود

 تاريخ 

 سررسید

 ارزش اوراق 

 رفتهفروش

1 
 سلف موازی

 استاندارد  
 نفت خام

 12/6/1۳۹۸ 

% 

  باركی ماه 12
در زمان 

 دیسررس

12/۰7/1۳۹۹  

2  1۳/6/1۳۹۸1۳/۰7/1۳۹۹  

۳  ۳/7/1۳۹۸ 
 ماه 1۸

۰۳/12/1۳۹۹  

۴  6/7/1۳۹۸ ۰6/12/1۳۹۹  

   مجموع 

( بجند )ک(  1( از هرگون  بررسی در کمیت  موضوع جناء ) ۵( بجد )ک( این تبصره  اوراق بجد ) ( تبصره)2مطابق جاء )  * شایان ذکر است
بایست ب  صورت نقدی در بازار سنرمای  مجتشنر   ود برای اوراق بجد موصوف ک  می  لیکن با توج  ب  اهمیت نرخ سبودهاخیرالذکر مستثجی 

 .  شد از ظرفیت کمیت  مورد اشاره برای تعیین شرایط انتشار اوراق بجد مذکور با کمترین هایج  ممکن استفاده گردیده استمی



 

 قسمت اول( -6۰)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( است:2عملکرد اوراق مجتشر شده ب  شر  جدول شماره )

 )مبالغ ب  میلیون ریال(                  ( 2جدول شماره )

 شماره
بندیطبقه

 عنوان
دستگاه اجرايی

 عنوان
عامل واگذاری

 ارزش اوراق 
 يافتهاختصاص

جهت فروش
 ارزش اوراق

رفته فروش
 مبلغ واريزشده

 به حساب خزانه 
 ارزش اوراق

نرفتهفروش

 یمرکا یگذارشرکت سپرده وزارت امور اقتصادی و دارایی 11۰۰۰۰
 27 ۴۹.۹۹۹.۹7۳ ۴۹.۹۹۹.۹7۳ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ وجوه  یاوراق بهادار و تسو

 

نویسی و حنق  های بازارگردانی  تعهد پذیرههای انتشار اوراق مذکور اع  از هایج هایج 

عاملیت واگذاری اوراق بهادار اسممی موضوع این بجد بالغ بر س  هاار و یکصد و چهار میلینارد  

جناء  بوده ک  از محنل اعتبنارات   ریال ( ۳.1۰۴.7۳6.۰۰۰.۰۰۰) و هفتصد و سی و شش میلیون

وزارت امنور   کل کشنور توسنط   1۳۹۸( قانون بودج  سال ۹جدول شماره ) 6۰۰۰۰۰( ردیف 2)

   .اقتصادی و دارایی پرداخت شده است

ردینف   حسابرفت ( ب  اوراق یادشده )معادل ارزش اوراق فروشعرض  از  حاصلوجوه 

انتشنار اوراق منالی اسنممی جهنت     »بنا عجنوان    ۳1۰1۰7منالی شنماره   هنای  واگذاری دارایی

داری کل کشنور نناد باننك    خاان « 1۳۹۸بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 

 :است( ۳جدول شماره )شر  شده ک  عملکرد مالی آن واریا  مرکای جمهوری اسممی ایران

 میلیون ریال( )مبالغ ب                   ( ۳جدول شماره )
 شماره

 وصولیبینیپیشعنوان درآمدبندیطبقه
لیست خزانه

 وصولی
 طبق تفريغ 

 ۴۹.۹۹۹.۹7۳ * ۵۰.۰۰۰.2۵7 1 1۳۹۸انتشار اوراق مالی اسممی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال  ۳1۰1۰7
 1۳۹7ل التفناوت مربنوم بن  سنا    ناشنی از وارینا مابن     «وصولی طبق لیست خاان »و  «وصولی طبق تفریغ»* علت اختمف بین 

 واریا شده است.خاان  ب  حساب  1۳۹۸در سال   ها()ناشی از کارمادهای بانك مرکای باشد ک  پس از تراکجشمی

 

( ردینف  ۳اعتبنارات جناء )    کنل کشنور   1۳۹۸( قانون بودج  سال ۸جدول شماره )در 

بن   « وراق سررسیدشده از محل انتشار اوراق جدیدبازپرداخت اصل و سود ا»با عجوان  1۰2۰۰۰

بیجی شده ک  سازمان برنام  و بودج  کشور ب  استجاد ( ریال پیش1.۰۰۰.۰۰۰مبلغ یك میلیون )

حک  ذیل جدول مذکور  مبلغ چهل و ن  هاار و نهصد و نود و ن  میلیارد و نهصد و هفتناد و دو  

ردیف مابور افاوده است. اعتبار یادشده جهنت   ( ریال ب  اعتبار۴۹.۹۹۹.۹72.۰۰۰.۰۰۰میلیون )

ب  وزارت امور اقتصادی و دارایی ابمغ اعتبنار شنده   بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده 

 ( است:۴ک  عملکرد مالی آن ب  شر  جدول شماره )

 )مبالغ ب  میلیون ریال(                  ( ۴جدول شماره )
 شماره

 بندی طبقه

 عنوان
 اجرايی دستگاه

 تخصیص  اعتبار اصالحی
 اعتبارات دريافتی

 از محل تخصیص 
 اعتبارات

 مصرف شده
 ۴۹.۹۹۹.۹7۳ ۴۹.۹۹۹.۹7۳ ۴۹.۹۹۹.۹7۳ ۴۹.۹۹۹.۹7۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی 11۰۰۰۰۰1

 

اوراق اصنل  وزارت امور اقتصادی و داراینی  اعتبنارات درینافتی را صنرف بازپرداخنت      

قنانون بودجن    ماده واحنده  ( 6تبصره ))ب(  موضوع بجدراق مشارکت سررسیدشده  بخشی از او

قنانون بودجن  سنال    ماده واحنده  ( 16)و( تبصره )خاان  اسممی موضوع بجد  داسجا  1۳۹۴سال 

کل کشور  بن  شنر  جندول     1۳۹7قانون بودج  سال  ماده واحده (۵بجد )هن( تبصره )و  1۳۹6

 ( نموده است:۵شماره )

 )مبالغ ب  میلیون ریال(                  ( ۵جدول شماره )
رقم تسويه نماد معامالتیمستند قانونینوع اوراقرديف
 ۸.۸۹۹.۸۹۹ ۳اشاد  1۳۹۴( قانون بودج  سال 6بجد )ب( تبصره ) اوراق مشارکت 1
 1.666.۸۵۴ ۴اشاد  1۳۹۴( قانون بودج  سال 6بجد )ب( تبصره ) اوراق مشارکت 2
 2۳.۹۵۳.2۸۹ 6اشاد  1۳۹۴( قانون بودج  سال 6)ب( تبصره )بجد  اوراق مشارکت ۳
 1.6۳1.761 7اشاد  1۳۹۴( قانون بودج  سال 6بجد )ب( تبصره ) اوراق مشارکت ۴
 1۰.۰۰۰.۰۰۰ 6۰6اخاا  1۳۹6( قانون بودج  سال 16بجد )و( تبصره ) اسجاد خاان  اسممی ۵
 ۳.۸۴۸.17۰ 7۰۸اخاا  1۳۹7دج  سال ( قانون بو۵بجد )هن( تبصره ) اسجاد خاان  اسممی 6

 49.999.973جمع



 

 قسمت اول( -61)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

شایان ذکر است  از محل اوراق فروش رفت  مبلغی جهنت پرداخنت سنود اوراق منالی      

 اسممی  اختصا  نیافت  است.

صد و چهل مبلغ سیصد و شصت و شش هاار و یك 1۳۹۸طی سال  شایان ذکر است 

 (اصل و سودریال )شامل  (۳66.1۴۰.۹۳7.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون

( تسوی  شده 6اوراق مالی اسممی سررسیدشده ک  تماماب در سال مذکور ب  شر  جدول شماره )

 است:

 مبالغ ب  میلیون ریال() (6جدول شماره )
 جمع  جمع سودجمع اصل نوع اوراق

  اسجاد خاان  اسممی
  اوراق سلف

  اوراق مشارکت
  شهری اوراق مشارکت قطار

  اوراق مجفعت
  صکوک اجاره

  صکوک مرابح 
  جمع تسويه 

 

 1۳۹۸مین اعتبار و پرداخت اصل و سود سررسیدشده اوراق مالی اسممی طی سال أمحل ت

 است:( 7ب  شر  جدول شماره )

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (7جدول شماره )
 مبلغ عنوان رديف اعتباری رديف اعتباری

1-1۰2۰۰۰ی تضمین دولت  اسجاد خاان  و سایر اوراق بهاداربازپرداخت اصل اوراق مشارکت دارا  

۳-1۰2۰۰۰بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده از محل انتشار اوراق جدید  

1-6۰۰۰۰۰سود و کارماد اوراق بهادار داخلی و وامهای خارجی  

 ایهای بودجهجمع تسويه از محل رديف
 تسويه از محل سرجمع بودجه

 جمع کل تسويه 

  سازمان برنام  و بودجن  کشنور   این بجدنام  اجرایی ( آیین2( ماده )۴در اجرای تبصره )

 بنا  منرتبط  هنای پرداخت تسوی  برای الزم متعهد شده ک  اعتبارات 7/۳/1۳۹۸مورخ  طی نام 

 لنوایح  در خاصنی  ردینف  طنی  انتشار را هایهایج  و مقرر هایسررسید در اسممی مالی اوراق

 نماید. مجظور کشور کل ساالن  بودج 

کنل   1۳۹۹( ماده واحده در قانون بودجن  سنال   ۵شایان ذکر است  در بجد ) ( تبصره )

 مجنوز انتشنار مبلنغ    1۳۹۹ سنال  در سررسنید شنده   اوراق سود و اصل بازپرداخت برایکشور  

 داده شده است. اسممی مالی اوراق ( ریال1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰د )هاار میلیار صدیك 



 

 قسمت اول( -62)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ط(

 نفنت  وزارت مشنترک میادین اولویت با گاز و نفت یهاطر  در گذاریسرمای  مجظورب 

 هنای وزارتخانن   نیرو  وزارت و تجارت و معدن صجعت  وزارت ایتوسع  و زیربجایی یهاطر  و

 اسنممی  منالی  اوراق اقتصناد   شنورای  تصنویب  با و ربطذی بع تا یهاشرکت طریق از مذکور

 و کججند  مجتشر ریال( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هاار پج  و سی سقف در( ارزی یا ریالی)

 همنان  تولیند  افناایش  محنل  از مذکور یهاشرکت توسط را اوراق این سود و اصل بازپرداخت

 و معندن  صنجعت   وزارت یهنا طر  برای) طر  عایدات و( نفت وزارت یهاطر  برای) میادین

 .کججد تضمین( نیرو وزارت و تجارت

 تفريغ بند )ط(

 بجا ب  پیشجهاد سازمان برنام  و بودج  کشنور  ۸/۳/1۳۹۸مورخ هیأت وزیران در جلس  

هنن منورخ   ۵6۵۹7ت/2۹۵۰۴طنی شنماره   را تصنویب نمنوده کن     اینن بجند    نام  اجراینی آیین

 . غ شده استجهت اجرا ابم 12/۳/1۳۹۸

اند  از مجوز این بجد استفاده نجمودهصجعت  معدن و تجارت و نیرو نفت  های وزارتخان 

  .گذار محقق نشده استاهداف قانون و بودهاين بند فاقد عملکرد لذا 



 

 قسمت اول( -6۳)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ی(

 میلینارد  سن   معنادل  سنقف  تنا  ربنط ذی تابعن   دولتی یهاشرکت طریق از نفت وزارت

 مجتشنر  وزینران  هینأت  تصویب با( ارزی یا ریالی) اسممی مالی اوراق دالر( ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 بنانکی  تسهیمت سررسیدشده ریالی ن  ارزی اوراق سود و اصل بازپرداخت برای اوراق این. کجد

 پیمانکنناران بنن  سررسیدشننده یهننابنندهی بازپرداخننت همچجننین و سررسیدشننده تضننامین و

 موظفجند  منذکور  یهنا شنرکت  و گیردمی تعلق نفت باالدستی یهاطر  متقابلبیع قراردادهای

 اوراق. کججد تسوی  خود داخلی مجابع محل از سالپج  تا حداکثر را مجتشرشده اوراق سود و اصل

 بن   واگنذاری قابنل  کشننور  بنودج  و برنام  سازمان و نفت وزارت تأیید با بجد این نرفت فروش

 .باشدمی هاطر  طلبکاران /پیمانکاران

 بند )ی( تفريغ

 بجا ب  پیشجهاد سازمان برنام  و بودجن  کشنور   ۸/۳/1۳۹۸مورخ هیأت وزیران در جلس  

هنن منورخ   ۵6۵۹7ت/2۹۵۰۴طنی شنماره   را تصنویب نمنوده کن      بجند اینن  نام  اجراینی  آیین

 . جهت اجرا ابمغ شده است 12/۳/1۳۹۸

اين    لذا ودهنجم از مجوز این بجد استفاده ربطذی های تابع شرکتاز طریق  وزارت نفت

 .گذار محقق نشده استاهداف قانون وبوده بند فاقد عملکرد 

 
 



 

 قسمت اول( -6۴)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ک(

 (1جزء )

 سنرمای   و پول بازارهای در اسممی مالی اوراق انتشار احتمالی تبعات مدیریت مجظورب 

 و دارایی و اقتصادی امور وزیر کشور  بودج  و برنام  سازمان رییس از متشکل ایکمیت  کشور 

 قنانون  اینن  موضنوع  اوراق انتشنار  نحنوه  بر ایران اسممی جمهوری مرکای بانك کل رییس

 اسجاد نرخ ب  مربوم سازوکار استثجای ب  مجتشره اوراق اسمی سود هاینرخ. کرد خواهجد نظارت

 .شودمی تعیین کمیت  این توسط تبصره این «هن» بجد در خاان 

 بند )ک( تفريغ 

 (  1جزء )تفريغ 

  موضوع این جاء  ب  مجظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسممی در کمیت

با ترکیب مقرر در قانون تشکیل و ضنمن تعینین    1۳۹۸بازارهای پول و سرمای  کشور در سال 

 1۳۹۸های سود اسمی اوراق مجتشره  بر نحوه انتشار اوراق مالی موضوع قانون بودج  سال نرخ

 جمهنوری  مرکنای  باننك  توسنط  النذکر فوق اوراق خرید مجاز میاانبر و همچجین کل کشور 

  .نظارت نموده است ایران اسممی

ناپنذیر بنر   هنای اجتجناب  نیازهای کمن بودج  کشور )مازاد هایج   مالی در انتشار اوراق

د و از طرفنی نکنول ینا    گینر میمدنظر قرار  دولتها( و همچجین توان تسوی  بیجی وصولیپیش

و  گنردد منی مججر ب  افاایش نرخ بهنره بنازار بندهی      داخت تعهدات اوراق بهادار دولتپرعدم

. با توج  ب  موارد منذکور و  استبر بازسازی اعتبار دولت در این حوزه نیا بسیار پرهایج  و زمان

همچجین شرایط بازار سرمای  در جلسات کمیت  موصوف  حسب مورد تصمیماتی بنرای انتشنار   

ب  صورت نقدی و ینا غیرنقندی اتخناذ گردینده     دارای مجوز قانونی   مالی اسممیانواع اوراق 

 است.

هنای مقنرر در     عنموه بنر مجوز  1۳۹۸طی سنال  با توج  ب  مشکمت نقدیجگی دولت 

در اجنرای  قنانون بودجن  سنال منذکور      ماده واحده  (۵)هن( تبصره ) )ف( و بجدهای )ب(  ) ( 



 

 قسمت اول( -6۵)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

لی هماهجگی اقتصادی  نسبت بن  انتشنار اوراق منالی    مصوبات سی و سومین جلس  شورای عا

آتی( و صکوک  مالیاتی درآمدهای حاصل از اسممی شامل اسجاد خاان  اسممی  مجفعت )مجافع

ک  در این خصو  نیا تصمیمات مربوم در کمیت  مذکور اتخناذ شنده   مرابح  عام اقدام نموده 

 است.

هنای سنود   ر خصو  انتشنار و ننرخ  اه  تصمیمات متخذه در کمیت  موضوع این بجد د

 جلس   ب  شر  جدول زیر است:صورتاسمی اوراق مالی اسممی دولت در قالب پج  
 

 اهم تصمیمات اتخاذشده تاريخ جلسه

۵/۳/1۳۹۸ 

( و همچجنین  ۵نرخ سود اسمی اوراق نقدی ریالی اع  از اوراق دولت  موضوع بجندهای )ب(  ) ( و )ف( تبصنره )   -1
 (  تعیین شد.1۸%( قانون بودج  سال جاری حداکثر هجده درصد )۵)د(  )م( و )ی( تبصره ) بجدهای )الف( 

استثجای اسجاد خاان  اسممی( معادل نرخ حفنر قندرت خریند اسنجاد خاانن       نرخ سود اوراق تحویل ب  پیمانکار )ب  -2
گنردد   در ابتدای سال تصویب منی  نام  اجرایی مربوط  ک اسممی است ک  مجطبق با قانون بودج  همان سال و آیین

شود. این نرخ برای سال اول معادل نرخ حفر قدرت خرید اسجاد خاان  اسممی قانون بودجن  سنال جناری     تعیین می
 ( تعیین شده است.1۵%پاناده درصد )

وب قنوانین و  نسبت ب  انتشار اوراق مالی اسممی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ب  نیابت از دولت در چارچ -۳
( قنانون بودجن  سنال    ۵های اجرایی مربوم از محل بجدهای )ب(  )ج(  )هنن(  ) ( و )ف( تبصنره )  نام مقررات و آیین

 ( قانون مذکور موافقت شد.۵جاری ب  صورت اوراق نقدی و غیرنقدی )تحویل ب  طلبکار( در سقف بجد )ن( تبصره )
وراق مالی اسممی در هر سال از میاان توان تسنوی  دولنت در سنجوات    با توج  ب  تأایرپذیری حج  قابل انتشار ا -۴

شنده  مقنرر گردیند    مجد نمودن تسوی  ب  موقع تعهدات مربوم ب  اوراق دولت در مواعند تعینین  آتی  ب  مجظور ضابط 
سنوی     ب  عجوان حداکثر مبلغ قابل تعهند دولنت بنرای ت   1۳۹۸( بودج  عمومی دولت در سال 1۰%حداکثر ده درصد )

های بعد لحاظ شود. همچجین سازمان برنام  و بودج  کشنور اعتبنارات موردنیناز بنرای تسنوی       تعهدات اوراق در سال
 بیجی نماید.تعهدات اوراق را در لوایح بودج  سجواتی پیش

26/6/1۳۹۸ 

اجازه داده شد داری کل کشور در اجرای مصوبات سی و سومین جلس  شورای عالی هماهجگی اقتصادی  ب  خاان  -1
کل کشور نسبت ب  تنأمین مبلنغ یکصند هناار میلینارد       1۳۹۸( قانون بودج  سال ۵تا مازاد بر سقف بجد )ن( تبصره )

 ( ریال از محل انتشار و فروش اوراق مالی اسممی در بازار پول/ سرمای  اقدام نماید.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ر نقدی اوراق دولت  عرض  تندریجی اوراق منالی اسنممی توسنط     ب  مجظور تسهیل شرایط و کاهش هایج  انتشا -2

نویسی تمام یا بخشی از اوراق منذکور توسنط کلین  نهادهنای منالی       داری کل کشور و همچجین خرید و پذیرهخاان 
 های بیم  مجاز است. ها و شرکتبانك

 ( خواهد بود.1۸%نرخ سود اسمی اوراق ساالن  هجده درصد ) -۳
اوت قیمت/ نرخ فروش اوراق نسبت ب  نرخ سود اسمی عجدالاوم با استفاده از کلی  سازوکارهای موجنود در  التفماب  -۴

نویسی  حراج و فروش اوراق ب  کسر )کمتنر از قیمنت اسنمی( تنأمین     بازار پول/ سرمای   از جمل  مکانیام تعهد پذیره
گینری   باشد. نحنوه مظجن   نسبت ب  نرخ سود اسمی می گیری التفاوت یادشده  حداکثر معادل مازاد مظج شود. ماب می

داری کل کشور با هماهجگی معاونت امور اقتصادی و هماهجگی برنام  و بودج  سازمان برنامن  و بودجن    توسط خاان 
 شود.کشور  تعیین می

 اهم تصمیمات اتخاذشده تاريخ جلسه

1۰/۹/1۳۹۸ 

( رینال  1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰داری کل کشور اجازه داده شد تا عموه بر مبلنغ یکصند هناار میلینارد )    ب  خاان  -1
اوراق مجتشره از محل مصوبات سی و سومین جلس  شورای عالی هماهجگی اقتصادی  مازاد بر سقف بجد )ن( تبصنره  

کل کشور و بر اسناا مصنوب  منذکور نسنبت بن  تنأمین مبلنغ یکصند هناار میلینارد            1۳۹۸( قانون بودج  سال ۵)
تشار و فروش اوراق مالی اسممی از جمل  اوراق مجفعت بنا پشنتوان    ( ریال دیگر از محل ان1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 درآمدهای آتی دولت )شامل درآمدهای مالیاتی  سود سهام دولت و ...( در بازار پول/سرمای  اقدام نماید.
  و داری کل کشور با هماهجگی معاونت امور اقتصادی و هماهجگی برنامنوع و سررسید اوراق یادشده توسط خاان  -2

 شود.بودج  سازمان برنام  و بودج  کشور تعیین می
 ( تعیین شد. 2۰%نرخ سود اسمی اوراق ساالن  حداکثر بیست درصد ) -۳
حج  اوراق مجتشره ب  نحوی تعیین شد ک  وجوه نقد حاصل از انتشنار و فنروش اوراق  وجن  موردنیناز بن  مبلنغ        -۴

 ل را تأمین نماید.( ریا1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یکصد هاار میلیارد )
با توج  ب  تأایرپذیری حج  قابل انتشار اوراق مالی اسممی در هر سال از میاان توان تسنوی  دولنت در سنجوات     -۵

شنده  مقنرر گردیند    مجد نمودن تسوی  ب  موقع تعهدات مربوم ب  اوراق دولنت در مواعند تعینین   آتی ب  مجظور ضابط 
  ب  عجوان حداکثر مبلغ قابل تعهد دولت برای تسنوی   1۳۹۸ی دولت در سال ( بودج  عموم11%حداکثر یازده درصد )
های بعد لحاظ شود. همچجین سازمان برنام  و بودج  کشنور اعتبنارات موردنیناز بنرای تسنوی       تعهدات اوراق در سال

 بیجی نماید. تعهدات اوراق را در لوایح بودج  سجواتی پیش

17/1۰/1۳۹۸ 

کل کشور از محل مصوبات سی و سومین جلس  شورای عالی هماهجگی اقتصادی  مازاد بنر سنقف    داریمقرر شد خاان  -1
کننل کشننور نسننبت بنن  انتشننار مبلننغ هفتنناد هنناار میلیننارد   1۳۹۸( منناده واحنند قننانون بودجنن  سننال ۵بجنند )ن( تبصننره )

فر قدرت خرید با سررسنید سنال   اوراق بهادار اسممی در قالب اسجاد خاان  اسممی دارای ح ( ریال7۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
اقدام نماید. اسجاد خاان  اسممی مذکور بنر اسناا تخصنیص سنازمان برنامن  و بودجن  کشنور در اختینار دسنتگاه/           1۴۰2
 های مسجل شود.گیرد تا صرف تسوی  بدهیربط قرار میهای اجرایی ذیدستگاه

ر اوراق بهادار اسممی از محل مصوب  مذکور  دویست و با احتساب مبلغ مذکور  مجموع مجوزهای صادرشده برای انتشا -2
( ریال و جمع مجابع حاصل از اجاای )ج( و )د( مصنوب  سنی و سنومین جلسن      27۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هفتاد هاار میلیارد )

 ( ریال شده است.61۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شورای عالی هماهجگی اقتصادی ششصد و سیاده هاار میلیارد )

1۴/12/1۳۹۸ 

کنل کشنور    1۳۹۸( قانون بودج  سنال  ۵داری کل کشور اجازه داده شد تا مازاد بر سقف بجد )ن( تبصره )ب  خاان  -1
( ریال دیگنر از محنل انتشنار و فنروش     11۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰اقدامات الزم برای تأمین یکصد و ده هاار میلیارد )

 سرمای  را معمول نماید. /اوراق مالی اسممی از جمل  اوراق مرابح  عام در بازار پول
 ( خواهد بود.1۸%نرخ سود اسمی اوراق ساالن  حداکثر هجده درصد ) -2
مجظور تسهیل شرایط و کاهش هایج  انتشار نقدی اوراق دولت  عرضن  تندریجی اوراق منالی اسنممی توسنط      ب  -۳

ور توسنط کلین  نهادهنای منالی     نویسی تمام یا بخشنی از اوراق منذک  داری کل کشور و همچجین خرید و پذیرهخاان 
 های بیم  مجاز است.ها و شرکت( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسممی ایران  بانك1( ماده )21موضوع بجد )

حج  اوراق مجتشره ب  نحوی تعیین شد ک  وجوه نقد حاصل از انتشنار و فنروش اوراق  وجن  موردنیناز بن  مبلنغ        -۴
 ( ریال را تأمین نماید.11۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یکصد و ده هاار میلیارد )

 

کار مربنوم بن  ننرخ    ودر خصو  سناز در اجرای حک  اخیر این جاء    شایان ذکر است

 .تصمیمی اتخاذ نشده استاین تبصره  بجد )هن( موضوع اسجاد خاان  سود اسمی 



 

 قسمت اول( -66)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

 اینن  ( ) و (ز)  (و) بجندهای  موضنوع  دولنت  بدهی تسوی  جهت مجتشره اسجاد و اوراق

 .است مستثجی مذکور کمیت  در بررسی هرگون  از تبصره

 (  2تفريغ جزء )

بجندهای )و(  )ز( و ) ( اینن تبصنره    اوراق و اسجاد مجتشنره موضنوع     1۳۹۸در سال 

( بجند )ک( اینن تبصنره    1جهت تسوی  بدهی دولت از هرگون  بررسی در کمیت  موضوع جناء ) 

 مستثجی بوده است.

( بجد )ک( این تبصره  تعیین 1توج  ب  قسمت دوم حک  جاء )شایان ذکر است  با 

بر عهده کمیت  مذکور بوده ک  بر همین اساا  در جلس   مجتشره اوراق اسمی سود هاینرخ

( ماده واحده ۵کمیت  یادشده  نرخ سود اوراق مجتشره موضوع بجد ) ( تبصره ) ۵/۳/1۳۹۸مورخ 

خصو   در( تعیین نموده و 1۸%ان هجده درصد )کل کشور را ب  میا 1۳۹۸قانون بودج  سال 

 شده است. یریگ یتصم این تبصره  (ن)در سقف بجد  مذکورانتشار اوراق موضوع بجد 



 

 قسمت اول( -67)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

 دولنت  تضنمین  بندون  ک  هاییدستگاه و هاشرکت ب  مربوم اوراق انتشار صدور نحوه

 .باشدمی بجد این( 1) جاء مشمول نیا شودمی مجتشر

 (3) جزءتفريغ 

هنا و  شنرکت بن   اوراق مربوم نحوه صدور ( این بجد در خصو  1کمیت  موضوع جاء )

شود  ب  شر  جدول زیر  اتخاذ تصنمی  نمنوده   هایی ک  بدون تضمین دولت مجتشر میدستگاه

 است:

تاريخ 
 جلسه

 اهم تصمیمات اتخاذشده

۵/۳/1۳۹۸ 

( قنانون  ۵وضوع بجدهای )ب(  ) ( و )ف( تبصره )نرخ سود اسمی اوراق نقدی ریالی اع  از اوراق دولت  م -1
( 1۸%و همچجین بجدهای )الف(  )د(  )م( و )ی( تبصنره منذکور حنداکثر هجنده درصند )      1۳۹۸بودج  سال 
 تعیین شد.

( در هر یك از بازارهای تحت نظارت بانك مرکای ۵های )الف(  )د(  )م( و )ی( تبصره )انتشار اوراق بجد -2
ان و سازمان بورا و اوراق بهادار ب  ترتیب مجوم بن  اخنذ تأییدین  سنازمان منذکور و      جمهوری اسممی ایر

های معوق خود بابت اوراق مجتشره بانك یادشده )حسب مورد( توسط ناشر/بانی  مبجی بر تعیین تکلیف بدهی
 قبلی خواهد بود.

( ب  صورت نقدی بنا عرضن  آن   ۵های )الف(  )د(  )م( و )ی( تبصره )در صورت انتشار اوراق از محل بجد -۳
نویسنی   در بازارهای تحت نظارت سازمان بورا و اوراق بهادار  نرخ کارمادهای بنازارگردانی و تعهند پنذیره   

حداکثر معادل مازاد میانگین هجدسی نرخ بازده تا سررسید اسجاد خاان  اسممی برای دوره زمانی دوماه  قبنل  
 باشد.و اوراق بهادار( نسبت ب  نرخ سود اسمی می از ماه انتشار )با اعمم سازمان بورا

 



 

 قسمت اول( -6۸)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

 بن   مربنوم  منالی  اوراق انتشار مسوول دولت از نیابت ب  دارایی و اقتصادی امور وزارت

 .است دولت

 ( 4جزء )تفريغ 

هنای قنانونی   وزارت امور اقتصادی و دارایی ب  نیابت از دولت  در چنارچوب ظرفینت  

و مصوبات سی و سنومین جلسن  شنورای عنالی     کل کشور  1۳۹۸سال  مجدرج در قانون بودج 

 (1جناء )  کمیت  موضنوع  در متخذهو مطابق تصمیمات  1۹/۳/1۳۹۸مورخ هماهجگی اقتصادی 

( رینال اوراق  ۸2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هشتصد و بیست هاار میلیارد ) انتشارنسبت ب    این بجد

 :اقدام نموده است زیرب  شر  جدول  مالی اسممی

 ریال( ون)مبالغ ب  میلی

 میزان انتشار  نوع اوراق ماهیت انتشار مجوز قانونی

 ( ۵تبصره )بجد )ب( 
 21۰.۰۰۰.۰۰۰ اسجاد خاان  اسممی غیرنقدی

 ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ اوراق مجفعت نقدی

 ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ اوراق سلف نقدی (۵تبصره )بجد ) ( 

 1۰.۰۰۰.۰۰۰ اسجاد خاان  اسممی غیرنقدی (۵تبصره )بجد )ف( 

 1۳۰.۰۰۰.۰۰۰ اسجاد خاان  اسممی غیرنقدی (۵تبصره )بجد )هن( 

 440.000.000 کل کشور 1398قانون بودجه سال مجوزهای جمع انتشار از محل 

 مصوبات سی و سومین جلسه 

 شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 7۰.۰۰۰.۰۰۰ اسجاد خاان  اسممی غیرنقدی

 2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ اوراق مجفعت نقدی

 11۰.۰۰۰.۰۰۰ مرابح  عام نقدی

 380.000.000 جمع انتشار از محل مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 820.000.000 کل  جمع

 
 

 



 

 قسمت اول( -6۹)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ل(

 .شودنمی مالیات مشمول تبصره این اسجاد و اوراق

 تفريغ بند )ل(

 اند.اوراق و اسجاد این تبصره مشمول مالیات نبوده

   معافینت 26/1/1۳۹۸ذکر است  سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشجام  مورخ  شایان

 را ب  ادارات کل امور مالیاتی و واحدهای تابع  سازمان  ابمغ نموده است. موضوع این بجد

 



 

 قسمت اول( -7۰)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( مبند )

های سود و کجتنرل تنورم  باننك مرکنای     مجظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخب 

یران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق منالی اسنممی مجتشنره    جمهوری اسممی ا

ها و یا اعطنای خنط اعتبناری را    برداشت بانك گیری اوراق مذکور در ازای اضاف دولت و وایق 

 دهد.انجام می

 ( متفريغ بند )

ایی وزارت امور اقتصادی و دارب  پیشجهاد بجا  ۸/1۰/1۳۹۸هیأت وزیران در جلس  مورخ 

منورخ   هنن ۵67۹۰ت/1۳2۳6۵شنماره  نام  اجرایی اینن بجند را تصنویب نمنوده کن  طنی       آیین

 شده است. ابمغجهت اجرا  1۵/1۰/1۳۹۸

جمهنوری اسنممی اینران  جهنت مندیریت      بانك مرکنای    در راستای اجرای این بجد

ل انجنام  ها و نرخ سود در بازار بین بانکی  نسبت ب  صندور و ابنمغ دسنتورالعم   نقدیجگی بانك

نامن  اجراینی آن  اقندام نمنوده     عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وایق  و نیا شنیوه 

 است.  

 باننك  توسنط  ماهانن   صنورت بن   سنود  نرخ داالن و هدف سود نرخ  شایان ذکر است

 حنداقل  رسد کن  بنرای  می عامل هیأت تصویب ب  و پیشجهادجمهوری اسممی ایران مرکای 

جمهنوری  شرایط بازار پول  باننك مرکنای    علتلیکن ب    گرددمی ریایبرنام  جدهآی سالیك

شده در بنازار  های کشفخرید اوراق بهادار دولتی در قیمتمبادالتی صرفاب موضع اسممی ایران 

ی کامل سیاست پولی مذکور  عممب کجترل تورم از طریق داشت  و با توج  ب  عدم اجرااانوی  را 

 ولی محقق نشده است.این اباار پ

  سنازمان بنورا و   جمهوری اسممی اینران  در خصو  تکلیف مشترک بانك مرکای

گنران اولین  ظنرف    شرایط معاملن   تعیین مبجی براوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی 



 

 قسمت اول( -71)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

وزارت امور   این بجدنام  اجرایی آیین *(2( ذیل ماده )2موضوع تبصره ) ماه پس از تصویبیك

 بن   7/11/1۳۹۸طی نام  منورخ   (دار کل کشوراقتصادی و دارایی )معاون نظارت مالی و خاان 

و رینیس سنازمان بنورا و اوراق بهنادار  دسنتورالعمل      جمهوری اسممی ایران بانك مرکای 

 مربوم را ارسال نموده است.

جتشنر  کلی  اوراق نقدی دولت ک  در سال گذشت  در بنازار سنرمای  م    الزم ب  ذکر است

  همگنی دارای قابلینت معناممت    1۳۹۸ب  همراه اسجاد خاان  اسممی مجتشره در سال   نداهشد

باشجد. همچجین بانك مرکای اانوی  در بازارهای تحت نظارت سازمان بورا و اوراق بهادار می

د صورت ایجنا بستر و سامان  الزم برای انتشار اوراق مالی اسممی را ب جمهوری اسممی ایران 

 بازار اولی  فروش اوراق بدهی دولتی فراه  نموده است.

مبرین    عدم اقدام موار بانك مرکای جمهوری اسنممی اینران    با توج  ب  مراتب فوق

 عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

                                                                        
 :کل کشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5بند )م( تبصره ) نامه اجرايی* آيین

 :(2ماده )

ماه از تصویب اینن  گران اولی  را ظرف یكرکای  سازمان و وزارت موظفجد مشترکاب شرایط معامل بانك م :(2تبصره )

نمایند. حضنور تمنامی    گران اولی  را معرفنی منی  شده اولین گروه معامل نام  تعیین نمایجد. وزارت براساا شرایط تعیینآیین
گنذاری و غینره در بنازار اولین      های سرمای رمای   صجدوقهای تأمین سنهادهای مالی دارای مجوز از سازمان اع  از شرکت

شده توسط آنها در بازار اولین  را  اوراق اسممی )اع  از بازار پول و سرمای ( مجاز است و سازمان موظف است اوراق خریداری
 های مربوم لحاظ نماید. در نصاب



 

 قسمت اول( -72)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  1جزء )

 اسممی مالی اوراق فروش و خرید ب  مجاز صرفاب ایران اسممی جمهوری مرکای بانك

 .است مابور بازار در شدهکشف هایقیمت با و اانوی  بازار در مرکای  بانك و دولت مجتشره

 (  1جزء )تفريغ 

صورت روزان  ننرخ سنود   ب  جمهوری اسممی ایران ها  بانك مرکایبراساا بررسی

گنذاری پنولی    بانکی ریالی را رصد نموده و در صورت انحراف این نرخ از نرخ سیاستبازار بین

و فروش اوراق مالی اسممی مجتشره توسط دولت و باننك مرکنای را بن  شنر      عملیات خرید 

 انجام داده است: بازار در شدهکشف هایقیمت با و اانوی  بازار در  جدول زیر

 )مبالغ ب  میلیون ریال( 

عنوان اوراق مالی اسالمی
میزان فروش اوراق مالی اسالمیمیزان خريد اوراق مالی اسالمی

 ت اسمی هر قطعهقیمتعداد

 قیمت اسمی هر قطعهتعدادارزش اوراق)ريال(

ارزش اوراق)ريال(

۰11۸77.۹2۹۹ 6671۰ ۰۰۰۸77 6۰1۸ 7۹۰ 11 (7۰۳) اخاا اسجاد خاان  اسممی  
۳6676۹.۹۹67 ۹۸2--- 1۰ ( 716) اخاا  اسجاد خاان  اسممی
۸۹۳.۳۰۰--- ( 62۴) اخاا  اسجاد خاان  اسممی
7۵۹.۰۰۰--- ( ۸۰۴) اخاا  اسجاد خاان  اسممی
۸۹۹.۰۰۰1۹۸ --- ( 62۳) اخاا  اسجاد خاان  اسممی
۴۰6۳۹.۳۵۰26--- ( ۸16) اخاا  اسجاد خاان  اسممی
۹۸۰.۵۰۴۳۹۸۰.۵۰۴ ۳ ( 6۰۴) اخاا  اسجاد خاان  اسممی
۹۸۰.۹۹۳2۹۸۰.۹۹۳2 ( 61۵) اخاا  اسجاد خاان  اسممی
 21.662 -17.89510.005-8.795جمع

 



 

 قسمت اول( -7۳)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

گینری اوراق  شود  در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیا وایق ب  دولت اجازه داده می

هننای قطعننی و هننا توسننط بانننك مرکننای  بخشننی از بنندهیمننالی اسننممی دولتننی از بانننك

قانون برنام  شش  توسع ( را کن    *(1۰بجد )الف( ماده )ها )موضوع شده خود ب  بانكحسابرسی

ایجناد شنده اسنت  تنا سنقف دویسنت هناار میلینارد          1۳۹7در چهارچوب قوانین تا پایان سال

 سازی کجد.ریال بهادار( 2۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

                                                                        
 جمهوری اسالمی ايران:  , اجتماعی و فرهنگیساله ششم توسعه اقتصادیقانون برنامه پنج* 

مجظور گسترش و تعمیق نظام جامع تنأمین منالی و اباارهنای آن )بنازار پنول  بنازار       دولت مجاز است ب (: 10ماده )
 (:هاسرمای  و بیم 

شنود را بن    قطعنی شنده ینا منی     1۳۹۵های خود ب  اشخا  حقیقی و حقوقی ک  تا پایان سال معادل کل بدهی :الف
شود  تا پایان اجرای قانون برنام  از طرینق انتشنار اوراق بهنادار بنا     ک  ب  پیشجهاد سازمان مشخص می هاییترتیب اولویت

نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسممی ایران تا سنقف مجندرج در   کسب رضایت طلبکاران تسوی  
ک  ب  پیشجهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ب  تصویب ای نام قوانین بودج  سجواتی و مصون از تورم  طبق آیین

 .یابدرسد  انتشار میهیأت وزیران می

 (2تفريغ جزء )

بانك توسط  کار اجرایی عملیات بازار بازوتأیید سازعدم با عجایت ب  ها  براساا بررسی

دو عضو کمیت  موضوع جناء  ) مرکای جمهوری اسممی ایران و سازمان برنام  و بودج  کشور

 هنای بندهی  از امکان بهادارسنازی بخشنی  (  1۳۹۸( قانون بودج  سال ۵( بجد )ک( تبصره )1)

ایجاد شده   1۳۹7ک  در چارچوب قوانین تا پایان سال  هابانك ب  دولت شدهحسابرسی و قطعی

 اين جزا فاقد عملکرد است.لذا   اه  نگردیدفر

 



 

 قسمت اول( -7۴)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 3جز )

شود نسبت ب  تأسیس نهادهای واسط با ب  وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می

مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسع  اباارهنا و نهادهنای   

ریالی( اقدام کجد. معناممت بنین   ن  راق بهادار )ارزیمالی جدید با انتقال مالکیت  برای انتشار او

های مربوم ب  انتشار اوراق موضوع این بجد  صنرف نظنر از   ها و پرداختارکان انتشار و دریافت

 *(1۴هنا و مسنتثجیات حکن  مناده )    استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط  مشمول معافیت

 شود.ای نظام مالی کشور میپذیر و ارتققانون رفع موانع تولید رقابت

                                                                        
 پذير و ارتقای نظام مالی کشور: قانون رفع موانع تولید و رقابت

( قنانون  ۵ه )های اجرایی موضوع مادهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاهها و پرداختمعاممت و دریافت (:14* ماده )

( قانون توسع  اباارهنا و نهادهنای منالی    1از طریق نهاد واسط موضوع بجد )د( ماده ) ۸/7/1۳۸6مدیریت خدمات کشوری مصوب 
مجظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق ( قانون اساسی ب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )مجظور تسهیل اجرای سیاستجدید ب 

داری کنل کشنور از رعاینت    رید  فروش و اجاره دارایی جاء الیجفك اباار تأمین مالی است با تأیید و خاانن  بهادار در مواردی ک  خ
 ها مستثجی است. تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوم ب  مجاقصات و ماایده

 شود. بودج  سجواتی تعیین میسقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین 
ماه از تاریخ ابنمغ اینن قنانون بن  پیشنجهاد      های تولیدی  ظرف مدت س نام  اجرایی این ماده با اولویت دادن ب  بخشآیین

 رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ب  تصویب هیأت وزیران می

 ( 3تفريغ جز )

نام  اجرایی این بجد مقرر گردیده  نهاد واسط ناشنر اوراق منالی   آیین **(۵مطابق ماده )

وزارت امنور اقتصنادی و    مندیریت دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی ایجناد و تحنت   

نامن  منذکور مقنرر گردینده     ( آیین1ماده ) ****(7و ) ***(6دارایی اداره شود. براساا بجدهای )

کن  اقندامی در اینن خصنو  صنورت       صورت شرکت دولتی تشکیل شوندنهادهای مذکور ب 

 .استاين جزا فاقد عملکرد قسمت اول حکم  لذا نگرفت  

                                                                        
 کل کشور:  1398ال حده قانون بودجه س( ماده وا5نامه اجرايی بند )م( تبصره )آيین

نهاد واسنط ناشنر اوراق دولتنی و نهناد واسنط مولدسنازی امنوال دولتنی تحنت مندیریت وزارت براسناا             (:5* ماده )*
شوند. این نهادها صنرفاب بنا هندف تملنك و     های پیوست ک  تأییدشده ب  مهر دفتر هیأت دولت است ایجاد و اداره میدستورالعمل

شوند. وزارت قواعد حاک  بر انحمل یا ورشکستگی این نهادهنای  ر اوراق مالی اسممی تأسیس میمولدسازی اموال دولتی و انتشا
نماید. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسممی ازجمل  صکوک وکالت عام و از نهاد واسط واسط را مقرر می

شود. نهاد واسط ناشر اوراق دولتنی  ی مبجای صکوک وکالت استفاده میهامولدسازی اموال دولتی جهت تملك و مولدسازی دارایی
های مجندرج در  گیرند و از معافیتهای خود تحت نظارت سازمان قرار نمیو نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی برای انجام فعالیت

های کلی اصل چهل و چهارم قنانون  سیاستمجظور تسهیل اجرای ( قانون توسع  اباارها و نهادهای مالی جدید ب 12( و )11مواد )
نن برخنوردار   1۳۹۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشنور ن مصنوب     ( قانون رفع موانع تولید رقابت1۴ن و ماده ) 1۳۸۸اساسی ن مصوب  

ود خواهجد بود. اسجاد و قراردادهای مربوم ب  ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام  اسجاد تجظی  شنده نناد منأمورین رسنمی در حند     
 .شوند( قانون مدنی  اسجاد رسمی محسوب می12۸7صمحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهجد بود و مطابق ماده )

اده واحنده  ( م۵ره )تبص( ( بجد )م۳نهاد واسط ناشر اوراق دولتی: شرکت دولتی ک  در اجرای جاء ) (:1( ماده )6*** بند )
 .شودشکیل میقانون ب  مجظور انتشار اوراق مالی اسممی ت

ماده ( ۵ره )تبص( ( بجد )م۳نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی: شرکت دولتی ک  در اجرای جاء ) (:1( ماده )7*** بند )*

 د.شومیمجظور تملك اموال دولتی برای انتشار اوراق مالی اسممی تشکیل واحده قانون ب 



 

 قسمت اول( -7۵)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ها و درآمدهای آتنی دولنت و بنا اسنتفاده از نهادهنای      اوراق مجفعت با پشتوان  دریافتی

( قانون بازار توسع  اباارهنا و نهادهنای منالی جدیند در راسنتای      1واسط موضوع بجد )د( ماده )

 ( قانون اساسی مجتشر گردیده است. ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )تسهیل اجرای سیاست

های مربوم ب  انتشار اوراق موضوع ها و پرداختمعاممت بین ارکان انتشار و دریافت

ایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی داری کل کشور از رعیید خاان أبا تاین بجد  

 اند.شدهمستثجی  هاکشور و قوانین مربوم ب  مجاقصات و ماایده



 

 قسمت اول( -76)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

ها و مطالبنات دولنت   شود رأساب از داراییب  وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می

ایت تشنریفات قنانونی   عجوان پشتوان  انتشار اوراق مالی اسممی موضوع این تبصره بدون رعب 

مربوم ب  بورا استفاده کجد. ضوابط و معینار و نحنوه اجنراء بن  پیشنجهاد وزارتخانن  منذکور        

 رسد.تصویب هیأت وزینران میب 

 (4تفريغ جزء )

عجوان پشتوان  انتشار اوراق مالی اسممی ها و مطالبات دولت ب   از دارایی1۳۹۸در سال 

 قد عملکرد است.اين جزا فااستفاده نشده  لذا 

 

 



 

 قسمت اول( -77)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ن(

 بن   عمنومی  بودجن   مصنارف  بنرای  تبصنره  اینن  موضوع اوراق از دولت استفاده سقف

 جندول  در شدهبیجیپیش سقف معادل حداکثر تبصره  این (و) بجد موضوع تسوی  اسجاد استثجای

 تشنره مج اوراق از مصنرف  اجازه دولت و باشدمی توسع  شش  برنام  قانون( 7) ماده( ۴) شماره

 .ندارد عمومی بودج  در را هاشهرداری و هاشرکت ب  مربوم

 تفريغ بند )ن(

سال  شش  توسع  اقتصادی  ( قانون برنام  پج ۴( جدول شماره )۳-1بر اساا ردیف )

دولت مجاز ب  فروش چهارصد و  1۳۹۸اجتماعی و فرهجگی جمهوری اسممی ایران  در سال 

( ریال اوراق مشارکت و اوراق مالی اسممی بوده ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰چهل هاار میلیارد )

 است. 

( ۵( بجد )ک( تبصره )۴جاء ) در اجرایوزارت امور اقتصادی و دارایی   1۳۹۸در سال 

هنای  ب  نیابت از دولنت  در چنارچوب ظرفینت   کل کشور  1۳۹۸سال قانون بودج  ماده واحده 

 1۳۹۸قانون بودج  سنال  ماده واحده ( ۵( تبصره )بجدهای )ب(  ) (  )ف( و )هدر قانونی مجدرج 

هنای صنادره توسنط    و تخصنیص این تبصنره  ( بجد )ک( 1مجوزهای کمیت  جاء ) وکل کشور 

مصوبات سی و سومین جلس  شورای عالی هماهجگی  همچجین وسازمان برنام  و بودج  کشور 

ریال اوراق ( ۸2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هشتصد و بیست هاار میلیارد ) انتشاراقتصادی  نسبت ب  

 اقدام نموده است: زیرمالی اسممی  ب  شر  جدول 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(

 میزان انتشار  نوع اوراق ماهیت انتشار مجوز انتشار

 ( ۵تبصره )بجد )ب( 
 21۰.۰۰۰.۰۰۰ اسجاد خاان  اسممی غیرنقدی

 ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ اوراق مجفعت نقدی

 1۳۰.۰۰۰.۰۰۰ اسجاد خاان  اسممی یغیرنقد (۵تبصره )بجد )هن( 

 ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ اوراق سلف نقدی (۵تبصره )بجد ) ( 

 1۰.۰۰۰.۰۰۰ اسجاد خاان  اسممی غیرنقدی (۵تبصره )بجد )ف( 

 440.000.000 کل کشور 1398جمع انتشار از محل قانون بودجه سال 



 

 قسمت اول( -7۸)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال(

 میزان انتشار  نوع اوراق ماهیت انتشار مجوز انتشار

 مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی
 7۰.۰۰۰.۰۰۰ اسجاد خاان  اسممی غیرنقدی

 2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ اوراق مجفعت نقدی

 11۰.۰۰۰.۰۰۰ مرابح  عام نقدی

 380.000.000 جمع انتشار از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 820.000.000 جمع کل
 

مجظنور  دولت با کمبود مجابع نقدی مواج  بوده کن  بن    1۳۹۸سال  در  شایان ذکر است

جلسن  منورخ    نیو سنوم  یسن در  یاقتصناد  یهمناهجگ  یعنال  یشنورا   مین مجابع موردنیناز أت

 ( رینال ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سیصد و هشتاد هاار میلینارد )  انتشار مبلغمجوز   1۹/۳/1۳۹۸

شده در احکام قنانون بودجن  سنال    بیجیپیش مبالغعموه بر انواع اوراق اسجاد خاان  اسممی را 

 پججسنال   قنانون برنامن   ( 7ماده )( ۴دول شماره )جشده در بیجیو سقف پیشکل کشور  1۳۹۸

اقتصادی  اجتماعی و فرهجگی جمهوری اسممی ایران  صادر نموده ک  بر اسناا   شش  توسع 

 است. نموده آن  دولت اقدام ب  انتشار اوراق مابور

هننا موضننوع بجنندهای )الننف(  )د(   هننا و شننهرداریاز اوراق مننالی اسننممی شننرکت 

کننل کشننور بننرای مصننارف  1۳۹۸( منناده واحننده قننانون بودجنن  سننال ۵)م( و )ی( تبصننره )

بودجنن  عمننومی اسننتفاده نشننده و صننرفاب اوراق مجتشننره از محننل بجنندهای مجنندرج در جنندول 

( بجند )ک(  ۴فوق ک  تماماب مربنوم بن  اوراق منالی اسنممی دولنت بنوده و بن  اسنتجاد جناء )         

تصنادی و داراینی بن  نیابنت از     ( قانون بودجن  سنال منذکور توسنط وزارت امنور اق     ۵تبصره )

 دولت مجتشر شده  صرف بودج  عمومی گردیده است.

 



 

 قسمت اول( -7۹)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )س(

 بنا  آن تضمین و تعهد قبل از ک  بود خواهد مجاز صورتی در دولت از جدید طلب ایجاد

 . باشد شده صادر کشور بودج  و برنام  سازمان توسط قانونی مبجای

 تفريغ بند )س(

( ماده ۵موارد ایجاد طلب از دولت از قبیل بجد )د( تبصره ) ها  دربررسیدر محدوده 

کل کشور  تعهد و تضمین آن با مبجای قانونی توسط سازمان  1۳۹۸واحده قانون بودج  سال 

 برنام  و بودج  کشور  صادر شده است. 

 



 

 قسمت اول( -۸۰)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ع(

 مطالبنات  و هنا بندهی  و تبصنره  اینن  )و( بجد موضوع هایبدهی تأیید و رسیدگی مرجع

 توسنط  کشور  مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون *(1)ماده  )پ( بجد وضوعم

 .شودمی تعیین دارایی و اقتصادی امور وزارت و کشور بودج  و برنام  سازمان

                                                                        
 کشور لیما نظام ارتقای و پذيررقابت تولید موانع رفع قانون* 

هنا و  زمنان بنا ارائن  الیحن  بودجن   جندول بندهی       ب  بعد  ه  1۳۹۴دولت موظف است از سال  (:1بند )پ( ماده )
هنا و  شده و تعهدات دولت ب  اشخا  حقوقی خصوصی و تعناونی و مؤسسنات عمنومی غیردولتنی و باننك     مطالبات قطعی

زمان حسابرسی کشور رسیده است  ب  مجلس شنورای اسنممی   مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها ب  دولت را ک  ب  تأیید سا
 . ارائ  کجد

ای در واحند جداگانن    1۳۹۵مجظور اجرای احکام مذکور در بجدهای )ب( و )پ( این ماده  از ابتندای سنال   ب  –تبصره 
دولنت را احصنا و    ها و تعهندات شود. این واحد موظف است خمص  مطالبات  بدهیوزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می

جمهور و مجلس شنورای اسنممی تهین      رییسهای ساالن  جهت ارائ  ب  های فصلی  گاارشابت کجد و عموه بر گاارش
ریای کشور موظف است بنا  های ساالن  باید ب  تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنام نماید. گاارش

دارایی  نسبت ب  اصم  ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعاینت قنوانین و   پیشجهاد وزارت امور اقتصادی و 
مقررات مربوم اقدام کجد. شر  وظایف واحد مابور مشنترکاب توسنط وزارت امنور اقتصنادی و داراینی و سنازمان مندیریت و        

ر موظف است نیروی انسانی واحند منذکور را از   ریای کشوشود. سازمان مدیریت و برنام ریای کشور تهی  و ابمغ میبرنام 
لکنرد سناالن  بودجن  کشنور     محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار موردنیاز آن را از محل اعتبار برنام  تجظی  صنورت عم 

راینی  دا نام  اجرایی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابمغ این قانون  ب  پیشجهاد وزارت امور اقتصادی وآییند. تأمین کج
 سد.رب  تصویب هیأت وزیران می

 تفريغ بند )ع( 

داری کل کشور( و سنازمان  معاونت نظارت مالی و خاان ) زارت امور اقتصادی و داراییو

  و بودج  کشور )معاونت امور اقتصادی و هماهجگی برنام  و بودج ( جهت اجنرای حکن    برنام

بجد )ع(  مطالبات و هابدهی تأیید و رسیدگی مرجع تعیین» این بجد  نسبت ب  تهی  دستورالعمل

شده اند. دستورالعمل یاداقدام نموده« کل کشور 1۳۹۸( ماده واحده قانون بودج  سال ۵تبصره )

هنای  داری کل کشور ب  کلی  دستگاهتوسط معاونت نظارت مالی و خاان  1۳/۸/1۳۹۸ در تاریخ

ابمغ شده است. مطابق دسنتورالعمل    ( قانون مدیریت خدمات کشوری۵اجرایی موضوع ماده )

ب  شر  جدول زینر تعینین     مطالبات موضوع این بجد و هابدهی تأیید و رسیدگی مذکور  مرجع

 شده است:

 مرجع رسیدگی عنوان موضوع

 ها / مطالبات موضنوع بدهی
( قانون رفع 1بجد )پ( ماده )

و  پننذیرمواننع تولینند رقابننت 
 ارتقای نظام مالی کشور

های اجرایی محلی( و ها  مؤسسات دولتی )و دستگاهها/مطالبات وزارتخان بدهی
هنا از محنل   هایی ک  اعتبارات آنای )طر سرمای های های تملك داراییطر 
شود و مربوم ب  مؤسسات و نهادهنای عمنومی   دج  عمومی دولت تأمین میبو

 . باشد(های دولتی میغیردولتی و شرکت

رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز و باالترین 
حسناب/مدیر امنور   مقام منالی مربنوم )ذی  

 مالی(

بدهی/طلب دولت ب / از بانك مرکای جمهوری اسممی ایران کن  مربنوم بن     
 .ایی خاصی نباشددستگاه اجر

هیأت نظنار باننك مرکنای بنا اسنتفاده از      
 خدمات حسابرسی سازمان حسابرسی

 ها و مطالبات دولت ک  مربوم ب  دستگاه اجرایی خاصی نباشدسایر اقمم بدهی
سازمان حسابرسی )بنا اعنمم وزارت امنور    

 اقتصادی و دارایی(

  مطالبنات موضنوع   ها/بدهی
 مناده  (۵) تبصنره )و(  بجند 

 سنال  بودجن   قانون احدهو

 کشور کل 1۳۹۸

مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخا  متقاضی  
بابت مجابع عمومی ک  در چهارچوب قوانین و مقنررات مربنوم تنا پاینان سنال      

قطعی شده باشد ب  استثجای مجابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتنی و   1۳۹7
( 1 (. )موضنوع بجند )ر( مناده )   هایجن -خنا  )درآمند   درآمدهای دارای مصارف

کنل   1۳۹۸( ماده واحده قانون بودجن  سنال   ۵نام  اجرایی بجد )و( تبصره )آیین
 کشور(

رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز و باالترین 
حسناب/مدیر امنور   مقام منالی مربنوم )ذی  

 مالی(



 

 قسمت اول( -۸1)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مرجع رسیدگی عنوان موضوع

)و(  بجد ها/مطالبات موضوعبدهی
 ونقنان  واحنده  ماده (۵) تبصره

 کشور کل 1۳۹۸ سال بودج 

های بدهکار ب  اشخا  متقاضی ک  بن   های قطعی دولت: بدهی دستگاهبدهی
در چهارچوب  -1۳66مصوب  -( قانون محاسبات عمومی کشور1۹استجاد ماده )

( قانون مذکور تسجیل شده 2۰قوانین و مقررات مربوم ایجاد و با توج  ب  ماده )
( مناده واحنده   ۵نام  اجرایی بجد )و( تبصره )( آیین1موضوع بجد )ژ( ماده )) .باشد

 کل کشور( 1۳۹۸قانون بودج  سال 

مقننام مجنناز و   ریننیس دسننتگاه اجرایننی/ 
 حسناب/ باالترین مقنام منالی مربنوم )ذی   

منندیر امننور مننالی( و یننا توسننط سننازمان  
 حسابرسی  حسابرسی ویژه شده باشد

مربوم ب  دستگاه اجراینی  اقمم بدهی و طلب دولت ب /از اشخا  متقاضی ک  
خاصی نباشد و یا توسط دستگاه اجرایی ذینربط اعنمم نشنده باشند  براسناا      

پنذیر  ( قانون رفع موانع تولید رقابت1نام  اجرایی ماده )( آیین1( ماده )2تبصره )
( مناده  ۵نام  اجرایی بجند )و( تبصنره )  ( آیین2)ماده ) .و ارتقای نظام مالی کشور

 کل کشور( 1۳۹۸دج  سال واحده قانون بو

سازمان حسابرسی )بنا اعنمم وزارت امنور    
 اقتصادی و دارایی(

ها  های دولتی  بانكدولتی  شرکتهادهای عمومی غیرمطالبات با مجشا قانونی ن
ربنط  های مقدس  ک  ب  موجب قوانین و مقررات ذیها و آستانها  اتحادی بیم 

( ۵نام  اجرایی بجد )و( تبصنره ) ( آیین2ده )موضوع تبصره ذیل ما) .اندایجاد شده
 کل کشور( 1۳۹۸ماده واحده قانون بودج  سال 

دارای دسننتگاه مشننخص باشنند )ریننیس   
مقام مجاز و باالترین مقام  دستگاه اجرایی/
مدیر امور مالی( و  حساب/مالی مربوم )ذی

یا توسط سازمان حسابرسی  حسابرسی ویژه 
 شده باشد(

یننی مشننخص نباشنند  دارای دسننتگاه اجرا
)سازمان حسابرسی )بنا اعنمم وزارت امنور    

 اقتصادی و دارایی((

 
 



 

 قسمت اول( -۸2)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ف( 

 اوراق رینال ( 1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)میلیارد  هاار ده مبلغ شود می داده اجازه دولت ب 

 وزارت ورزشنی  و پرورشنی  آموزشنی   فضناهای  تجهیا و تکمیل احداث  جهت اسممی ن  مالی

 .کجد مجتشر( کشور مدارا تجهیا و توسع  نوسازی  انسازم)پرورش و آموزش

 ( فتفريغ بند )

بجا ب  پیشجهاد سازمان برنام  و بودج  کشنور    ۸/۳/1۳۹۸مورخ هیأت وزیران در جلس  

هنن منورخ   ۵6۵۹7ت/2۹۵۰۴نام  اجراینی اینن بجند را تصنویب نمنوده کن  طنی شنماره         آیین

 جهت اجرا ابمغ شده است.  12/۳/1۳۹۸

و در  از دولنت  ابنت یب  ن ییو دارا یوزارت امور اقتصادی اجرای حک  این بجد  در راستا

  نسنبت بن    بجند  نین سقف مقنرر در ا  تیبا رعا چارچوب مصوبات کمیت  بجد )ک( این تبصره و

)در قالنب   یاسنجاد خاانن  اسنمم    رینال  (1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ده هاار میلینارد )  مبلغ انتشار

 بانك توسع  تعناون  یواگذار تیو با عامل یکی( ب  صورت الکترونب  طلبکار لیتحون   یرنقدیغ

هنا از طرینق   و امکان معاممت اانوین  آن  معاف از مالیات بوده اوراق مذکور اقدام نموده است.

 سامان  معاممتی بازار سرمای  )شرکت فرابورا ایران( فراه  شده است.

 ( است:1ل شماره )ب  شر  جدو مجتشرشده خاان  اسممی  اسجاد اطمعات

 ریال( میلیون)مبالغ ب    (1جدول شماره )
 عنوان

 دستگاه اجرايی 
 ارزش اوراق نوع اوراق

 نماد 

 واگذاری
 طول مدت تاريخ صدور

 حفظ
 قدرت خريد

 تاريخ 
 سررسید

 سازمان نوسازی  توسع 
 و تجهیا مدارا کشور 

 یك 
 میلیون ریالی

 2۳/۴/1۳۹۹ %1۵ ماه  1۳ 1۸/۳/1۳۹۸ ۸۰1اخاا  ۵.۰۰۰.۰۰۰
 21/۴/1۴۰۰ %1۵ ماه  2۵ 1۸/۳/1۳۹۸ ۸۰۴اخاا  ۵.۰۰۰.۰۰۰

  10.000.000 جمع
 

 سنازمان ) پنرورش  و آمنوزش  وزارت بن   موضنوع اینن بجند     اسجاد خاان  اسنممی  کل

 هنای داراینی  تملنك  هنای طنر   اعتبنارات در قالنب   (کشنور  مدارا تجهیا و توسع  نوسازی 



 

 قسمت اول( -۸۳)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 شنده کن    داده تخصنیص کنل کشنور     1۳۹۸ سال بودج  انونق یك شماره پیوست ایسرمای 

در اجنرای   ایسرمای  هایدارایی تملك هایطر یافت  ب  میاان اسجاد خاان  اسممی اختصا 

 ( است:2شماره ) جدول شر   ب  بجد این

 )مبالغ ب  میلیون ریال(( (2جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 دستگاه

 اجرايی

 شماره

 بندیطبقه

 طرح

 عنوان طرح
 اسناد خزانه

 يافتهاختصاص

 میزان

 شدهمصرف

 درصد

 جذب

1276۰۰ 

سازمان 
نوسازی  
 توسع  

و تجهیا 
مدارا 
 کشور

1۸۰1۰1۵۰۰1 
هنای گرمایشنی و سرمایشننی   تنأمین و تعمینر سیسننت   

 مدارا
1.۰۰۰.۰۰۰ ۵۹۴.2۴6 ۴2/۵۹ 

1۸۰1۰1۵۰۰۳ 
سنازی  ومتخریب و بازسازی مدارا غیراستاندارد و مقا

 مدارا بدون استحکام
۴.7۵۰.۰۰۰ 2.۵7۳.۴7۰ 1۸/۵۴ 

1۸۰1۰1۵۰۰۹ 
تمنام کن  پججناه درصند     تکمیل فضاهای آموزشی نیم 

 شده( آن توسط خیرین تأمین۵۰)%
۵۳۰.۰۰۰ 167.۹۹۵ 7۰/۳1 

1۸۰1۰1۵۰1۳ 
کمك ب  تنأمین تجهیناات کمسنی مندارا مجناطق      

 محروم
21۰.۰۰۰ 1۴۹.717 2۹/71 

 77/۴6 1۵۴.۳۵7 ۳۳۰.۰۰۰ ایجاد فضاهای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان 1۸۰1۰1۵۰16

1۸۰1۰1۵۰17 
تکمیل و تجهیا فضاهای آموزشی  پرورشی و ورزشنی  

 ملی و استانی
۳.۰2۰.۰۰۰ 1.6۹۵.۴۸۳ 1۴/۵6 

 67/1۵ 2۵.۰7۸ 16۰.۰۰۰ احداث و تجهیا مراکا دانشگاه فرهجگیان 1۸۰2۰16۰۰1

 60/53 5.360.346 10.000.000 جمع

 

 یکننل اسننجاد خااننن  اسننمم  کشننور  منندارا تجهیننا و توسننع  نوسننازی  سننازمان

 یمحاسننبات عمننوم قننانون (7۵) مننادهبجنند را در قالننب  نیننشننده موضننوع ادادهصیتخصنن

شنماره  بن  شنر  جندول      هنا اسنتان    توسنع  و تجهینا مندارا   یکشور ب  ادارات کل نوساز

 ابمغ نموده است: (۳)

 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( (۳ه )جدول شمار

 نام استان فيرد
 جمع اعتبار شماره طرح

 ابالغی به
 هااستان

1801015001 1801015003 1801015009 1801015013 1801015016 1801015017 1802016001 

 ۰ ۳۹.۹۰۴ ۰ ۰ ۰ ۵۹.۰۸۰ 16.۹۸۴ مرکای 1
 ۰ 7۹.66۸ ۰ ۰ ۰ 226.1۴۳ 6.۵۸۸ گیمن 2
 ۰ ۸۸.۵۳۵ ۰ ۰ ۰ 21۰.72۰ ۳1.۵6۵ مازندران ۳
 ۰ ۵۸.1۸7 ۰ ۰ ۰ 1۹6.۵۴۰ ۴۴.۹2۰ شرقیآذربایجان ۴
 ۰ 1۸۰.7۳۸ ۰ ۳۰.۰۰۰ ۰ 161.77۰ 2۰.۴1۵ غربیآذربایجان ۵
 ۰ ۳۳.6۰2 ۰ ۳۰.۰۰۰ ۰ 166.۳۵۰ 22.67۵ کرمانشاه 6
 2۳.177 ۹۸.۵1۵ ۰ ۳7.۵۰۰ ۰ 267.۵۸۰ ۸7.۳2۹ خوزستان 7
 ۰ 1۵2.171 ۰ ۰ ۰ 16۵.2۵۰ 76.۹1۴ فارا ۸
 ۰ 1۰۳.۳۸6 ۰ 22.۵۰۰ ۰ 2۰7.۳۸۰ ۳2.2۰2 کرمان ۹
 ۰ 1۵2.21۴ ۰ ۰ ۰ ۳۰6.2۹۰ 7۰.۴1۵ رضویخراسان 1۰
 ۰ 1۳۵.۴۸1 ۰ ۰ ۰ 1۴1.۴۸۰ ۴۸.۳۵۵ اصفهان 11
 ۰ ۵۴.۰۰2 ۰ ۰ ۰ 1۹۰.66۰ ۴۰.۰۰۰ هرماگان 12
 1۵.۴۵۳ 71۸.۴1۴ ۳۳۰.۰۰۰ ۵2.۵۰۰ ۵۳۰.۰۰۰ ۵۸۴.۴۴7 2۰۰.۰۰۰ سیستان و بلوچستان 1۳
 ۰ 7۸.۵۰۹ ۰ 1۵.۰۰۰ ۰ ۸۴.71۰ 1۵.۸21 کردستان 1۴
 1۵.۴۵1 7۰.۹۰۹ ۰ ۰ ۰ ۸۵.۵۹۰ 2۰.۰۰۰ همدان 1۵
 ۰ 2۴.۵۹۴  22.۵۰۰ ۰ ۸1.۳1۰ ۵.۹۸۵ لرستان 16
 ۵.۰۰۰ 6۰.۴1۴ ۰ ۰ ۰ ۵۰.۴۵۰ ۳.۵۴۹ ایمم 17
 ۰ ۵۰.27۰ ۰ ۰ ۰ ۵7.7۸۰ ۴.۰۰۳ زنجان 1۸
 ۰ 22.6۸۳ ۰ ۰ ۰ 6۵.۹۰۰ 21.۴۹۸ چهارمحال و بختیاری 1۹
 22.۴۵1 ۸۳.71۵ ۰ ۰ ۰ ۵7.2۴۰ ۴.7۴۸ کهگیلوی  و بویراحمد 2۰
 ۰ 7۹.۵6۳ ۰ ۰ ۰ ۹۹.۰۹۰ ۸.۰۸1 سمجان 21
 ۰ 72.۳71 ۰ ۰ ۰ ۸۴.77۰ 1۹.1۴2 یاد 22
 ۰ 71.۰۳6 ۰ ۰ ۰ 122.6۵۰ 1۵.۰۰۰ بوشهر 2۳
 ۰ 1۳۴.۰۹۳ ۰ ۰ ۰ ۴۹۰.62۰ ۴۵.۰۰۰ تهران 2۴
 ۰ ۳1.7۴6 ۰ ۰ ۰ 1۰۸.۵1۰ 12.۵۸1 اردبیل 2۵
 ۰ ۳۳.۸۳7 ۰ ۰ ۰ ۵6.۸6۰ 1۰.۹۵2 ق  26
 ۰ 17.۸۸۳ ۰ ۰ ۰ ۵2.7۴۰ ۳۰.۰۰۰ قاوین 27
 ۰ 1۰۰.۰6۹ ۰ ۰ ۰ ۹۳.1۵۰ 2۳.772 گلستان 2۸
 11.۰۰۰ 22.22۰ ۰ ۰ ۰ ۹۳.۹۸7 21.۰۸۳ شمالیخراسان 2۹
 ۵۴.66۰ 1۰7.11۹ ۰ ۰ ۰ ۹6.۹۰۳ 2.17۴ ججوبیخراسان ۳۰
 12.۸۰۸ 6۴.1۵2 ۰ ۰ ۰ ۸۴.۰۵۰ ۳۸.2۴۹ البرز ۳1

 10.000.000 160.000 3.020.000 330.000 210.000 530.000 4.750.000 1.000.000 جمع

 

شده ب  ادارات ( ریال  اسجاد خاان  ابمغ1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰از مبلغ ده هاار میلیارد )

مننذکور  مبلننغ پننج  هنناار و سیصنند و شصننت میلیننارد و سیصنند و چهننل و شننش میلیننون    

نفع واگنذار گردینده و منابقی در    ب  افراد ذی 1۳۹۸( ریال  تا پایان سال ۵.۳6۰.۳۴6.۰۰۰.۰۰۰)



 

 قسمت اول( -۸۴)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  بن  سنال بعند    2۴/1/1۳۹۹اجرای مصوبات پانادهمین جلس  ستاد ملی مدیریت کرونا منورخ  

 مجتقل گردیده است. 

 نوسنازی  ادارات کنل   یافتن  بن   ها  اسجاد خاان  اسنممی اختصنا   در محدوده بررسی

زارت آمنوزش  و آموزشی فضاهای تجهیا و تکمیل راستای درها استان مدارا تجهیا و توسع 

 و پرورش ب  مصرف رسیده است.

 سود اوراق و اعتبار الزم برای بازپرداخت اصلبیجی پیش  سازمان برنام  و بودج  کشور

شنود را در زمنان سررسنید طنی     از محنل اینن بجند مجتشنر منی      1۳۹۸ک  تا پایان سال  مالی

انتشنار  سنود مربنوم بن      همچجین مربوم ب  لوایح بودج  سجواتی تعهد نموده است.های ردیف

سنود و کنارماد   »بنا عجنوان    6۰۰۰۰۰-1 متفرق  ردیفدر   1۳۹۸در سال  اوراق مالی اسممی

 6۰۰۰۰۰-2 متفرقن   ردیف ای مربوم ب  آن درهایج  و «های خارجیاوراق بهادار داخلی و وام

نویسی( و حق عاملینت واگنذاری   گردانی و تعهد پذیرهار)اع  از باز ارهای انتشهایج »با عجوان 

شنده   بیجنی پنیش کل کشور   1۳۹۸قانون بودج  سال  (۹)جدول شماره  «اوراق بهادار اسممی

   است.

عامل واگذاری )بانك توسع  تعاون( گاارش اطمعات مربوم بن  عرضن  اسنجاد خاانن      

صورت ماهان  ب  سازمان برنام  و بودج  کشور و وزارت اسممی را ب  تفکیك نماد معاممتی ب 

 امور اقتصادی و دارایی ارائ  نموده است.  

 



 

 قسمت اول( -۸۵)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (صبند )

مربوم ب  همان  یاز تملك اراض یناش یبده  یتأد یبرا یاستفاده از اسجاد خاان  اسمم

قانون  نیدر چهارچوب قانون برنام  شش  توسع  و ا یو استان یمل یهاها و پروژهطر  در طر 

 بممانع است.

 ( صتفريغ بند )

 بجا ب  پیشجهاد سازمان برنام  و بودجن  کشنور   ۸/۳/1۳۹۸مورخ هیأت وزیران در جلس  

هنن منورخ   ۵6۵۹7ت/2۹۵۰۴طنی شنماره   اینن بجند را تصنویب نمنوده کن       نام  اجراینی  آیین

 . جهت اجرا ابمغ شده است 12/۳/1۳۹۸

از  یناشن  یبنده   یجهت تأد ریب  شر  جدول ز ییاجرا هایدستگاه ها یاساا بررسبر

ششن  توسنع    پججسنال   خود در چارچوب قانون برنامن    یو استان یمل هایطر  یتملك اراض

اسنجاد   یکل کشور اقدام بن  واگنذار   1۳۹۸و قانون بودج  سال  یو فرهجگ یاجتماع  یاقتصاد

 :اندنموده یخاان  اسمم

 )مبالغ ب  میلیون ریال( 

 استاننام 
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايی 
 عنوان طرح شماره طرح

 مبلغ بدهی بابت 
 تملك اراضی *

 اسناد خزانه واگذارشده جهت 
 تأديه بدهی ناشی از تملك اراضی *

 درصد

 1۰۰ ۳7۹ 1۳ ۳7۹ 1۳ شیرازن  ن اصفهانآهآهن یاد ن اقلید ب  راهاتصال راه 1۳۰۳۰1۵۰۰7   
 1۰۰ ۸۰2 7 ۸۰2 7 یلیسباوار ب  شبک  راتصال  1۳۰۳۰1۵۰۰۸   
 1۰۰ 661 2 661 2 روانیشن  بججوردن  نیاسفران  نیآهن جوراه ستگاهیاحداث آنتن ا 1۳۰۳۰1۵۰11   
 1۰۰ ۸7۸ 7 ۸7۸ 7 ازنان  دارانن  اصفهان آهنراهاحداث  1۳۰۳۰1۵۰16   
 ۸/1۳ ۸۹۸ ۴ ۳77 ۳۵ بروجرد یو آنتج مشكیاند ن آبادخرمن  دورود آهنراهاحداث  1۳۰۳۰1۵۰1۹   

 های اجراییدستگاه
 2۸2۳۰۰ مستقر در مرکا 

زیربجاهای  تخصصی ساخت و توسع شرکت مادر
 حمل و نقل کشور

 1۰۰ ۴2۸ 1 ۴2۸ 1 بوشهرن  رازیش آهنراهاحداث  1۳۰۳۰1۵۰2۴
 2/۳۸ ۹۹۰ ۹ 127 26 نهاوند یغرب کشور و خط آنتج آهنراهاحداث  1۳۰۳۰1۵۰2۵
 1۰۰ ۰6۳ 2 ۰6۳ 2 یانالن  رشتن  نیقاو آهنراهاحداث  1۳۰۳۰1۵۰26
 1۰۰ ۴6۸ ۳ ۴6۸ ۳ الر و زادمحمود زادمحمود ن  داراب و جهرم و داراب یو آنتج رازیشن  فسا ن استهبانن  ایرینن  گهرگل آهنراهاحداث  1۳۰۳۰1۵۰۳۰
 1/۳6 ۵62 ۵ ۳۹۳ 1۵  یاروم ن مراغ  آهنراهاحداث  1۳۰۳۰1۵۰۳2
 1۰۰ 2۸۰ 2۳ 2۸۰ 2۳ ایتبرن  ان یم آهنراه دیاحداث محور جد 1۳۰۳۰1۵۰۳۵
 1۰۰ ۵6۹ 7 ۵6۹ 7 بهشهرن  یمحمودآباد و سارن  ابل  آملن ب بابلسرن  جانیالهن  رشتن  یاحداث بارگراه انال 1۳۰۳۰16۰۰1
 ۳/۹۸ ۰۴۰ ۳۰ ۵۵۴ ۳۰  قوچانن  روانیشن  بججوردن  آزادشهرن  گرگانن  احداث بارگراه بهشهر 1۳۰۳۰16۰۰2
 1۰۰ 2۹2 1 2۹2 1 تشانن  و لجده دانیسپن  و گججگون دل یبن  مج ن    لردگاندشت رومن  دانیبهبهان  بابامن  شهرضا یاحداث راه اصل 1۳۰۳۰16۰۰۳
 1۰۰ ۸۸۰ 16 ۸۸۰ 16 شهرقائ ن  روزکوهیفن  د دوم رودهناحداث بان 1۳۰۳۰16۰11

 ۳/22 6۸۴ 1۰ ۸۹۴ ۴7 دیجمشتخت یراهس ن  خانپل و رازیش یمرودشت  کمربجدن  شهرسعادتن  صفاشهرن  سورمقن  احداث باند دوم شهرضا 1۳۰۳۰16۰12   
 1۰۰ ۹۰6 ۳ ۹۰6 ۳ همدانن  کرمانشاه و ساوه یآباد و کمربجداسممن  کرمانشاهن  ستونیبن  صحج ن  کجگاورن  احداث باند دوم اسدآباد 1۳۰۳۰16۰1۸   
 1۰۰ ۳22 ۳22 بجدرعباان  رجانیسن  احداث باند دوم انار 1۳۰۳۰16۰2۰   
 1۰۰ ۵۵۳ ۵۵۳ بهبهانن  گچسارانن  دانیاحداث باند دوم بابام 1۳۰۳۰16۰21   
 1۰۰ 6۸۵ 6۸۵ گرمسارن  سمجانن  دامغانن  شاهرودن  سباوارن  شابورینن  باغچ ن   یدریاحداث باند دوم تربت ح 1۳۰۳۰16۰2۵   



 

 قسمت اول( -۸6)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( 

 استاننام 
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايی 
 عنوان طرح شماره طرح

 مبلغ بدهی بابت 
 تملك اراضی *

 اسناد خزانه واگذارشده جهت 
 تأديه بدهی ناشی از تملك اراضی *

 درصد

 ۸/۵۵ 2۹1 ۳۸ ۵1۵ 6۸ درودن  احداث باند دوم داران 1۳۰۳۰16۰۳۰   
 1۰۰ ۴77 ۴77 ج -فیروزآباد-احداث باند دوم شیراز 1۳۰۳۰16۰۴2   

 های اجراییدستگاه
 مستقر در مرکا 

 شننرکت مننادر تخصصننی سنناخت و توسننع      2۸2۳۰۰
 زیربجاهای حمل و نقل کشور

بروجن و باند دوم  یشمال یبروجن و کمربجدن  بروجن و دهاقانن  راه شهرکرد سیمبارک  و باند دوم محور پلن  بروجنن  ل قرهاحداث باند دوم پ 1۳۰۳۰16۰۴7
 7/76 ۹6۹ ۳ 17۰ ۵ گلوگردن  یبلدانجن  گجدمان یمحور دو راه

 1۰۰ ۹7۵ 1 ۹7۵ 1 نیقاون  زهرانیبوئن  زهرا و ساوه نیبوئن  اشتهاردن  احداث باند دوم مردآباد 1۳۰۳۰16۰۴۸
 1۰۰ 2۴۵ 1۳ 2۴۵ 1۳  یقائمن  دشت ارژنن  رازیو ش دانیبابامن   یقائمن  کجارتخت ن  احداث بارگراه برازجان 1۳۰۳۰16۰61
 1۰۰ 1۸6 1 1۸6 1 ایتبر یاحداث بارگراه کجارگذر غرب 1۳۰۳۰16۰76

ن  فومن  صومع  سران  مرجقلن  نییکمش  پان  رشت ن یقاون  سراوان  امامااده هاش  ن شفتن  رضوان شهرن  آستاران  نینم یراه اصل یبهساز 1۳۰۳۰16۰77
 7/۹7 ۵۸1 6 7۳۴ 6 سرچ ن  لیو اردب ابریضن  خمام پونل 

همسطح ریتقاطع غ جادی)با حج  متر(و ا یامام عل یگرمسار و اتصال ب  کمربجدن  ق  و ق ن  سلفچگان  ساوهن  ساوه یراه اصل یاحداث و بهساز 1۳۰۳۰16۰۸1
 1۰۰ 277 1 277 1 کاشانن  در محل آزاد راه ق  ۸۰۰

 ۴/۹۴ ۹۸2 ۸ ۵12 ۹ شاهرودن  اردکان و طرودن  چوپانانن  ججدقن  معلمانن  سمجان و دامغانن  اسریکن  یسار یراه اصل یبهساز 1۳۰۳۰16۰۹7
 ۸/71 26۹ 1 76۵ 1 ارسججان و خرام  و مرودشتن آباده طشك ن  ایرینن باب انار و استهبان ن تان سروسن خرام  ن ارسججان ن سعادت شهر  یاحداث راه اصل 1۳۰۳۰16۰۹۹
 1۰۰ 2۸۳ 1۵ 2۸۳ 1۵ لیحمن  ممیان آباد صالح یاحداث راه اصل 1۳۰۳۰161۰6
 1۰۰ 2۰۸ ۵ 2۰۸ ۵ تجکابنن الموت ن  نیقاو یاحداث راه اصل 1۳۰۳۰161۰۹
 1۰۰ ۴۵6 ۴۵6 یامیمن  جاجرمن  سجخواستن  نیاسفران  بامن  آبادفتحن  چکج  ب ینشن آباد ریامن  آبادرمیبن قوچان  یاصلاحداث راه  1۳۰۳۰1611۰

1۳۰۳۰1612۰ 
 ریاراک و مس یو کمربجد مشكیاند نب  جاده اهواز  یمماان نفوالد  یپل زال  س  راه نآباد خرم نبروجرد ن  توره نمهاجران  یاحداث راه اصل

 1۸۹ ۳ 1۸۹ ۳ ابرون  درزالفودو ه مدانن  ج یااده محسجو آبشماما
1۰۰ 

 1۰۰ ۵62 1 ۵62 1 خلخالن  روزآبادیخلخال و فن آق کجد  رضوانشهر ن  روزآبادیف اندوآب یمن  ان یم یاحداث راه اصل 1۳۰۳۰16122
 1/۴۰ ۹7۰ ۴ ۳71 12 ارجیبن  و همدان ریممن  همدان رزن ن همدان  یاحداث راه اصل 1۳۰۳۰16126
 ۹/7۰ ۵۰۵ 1۰ ۸16 1۴ یتجگ فج انتیخوردورق و وارن شادگان ن  نی  دارخول یدن  جانیهجدن بهبهان  ماهشهر ن رامهرما ن اهواز  یراه اصل یبهساز 1۳۰۳۰161۵6

و  اندوآبیم یو احداث کمربجدآباد بستانن سراب ن  لیذرشهر  اردبآن  اندوآبیم  یاوغلویا یس  راهن مرند ن  ایتبرن آباد بستان یراه اصل یبهساز 1۳۰۳۰1616۰
 ۳/۴۸ 2۹1 1۴ ۵۴1 2۹ بجاب یکمربجد

 1۰۰ ۵۵۴ 1۰ ۵۵۴ 1۰ رججدیبن   یدریفردوا و تربت حن  گجاباد هوک یدن فردوا ن بجستان ن آباد ضیف یراه اصل یبهساز 1۳۰۳۰161۹۰
 1۰۰ 22۰ ۴ 22۰ ۴ کمردشتن آباد گردن  امامااده هاش  در محور هراز و محور مرزن انتیو وار نیورامن  یا  رچالو نکرج  یراه اصل یبهساز 1۳۰۳۰161۹۴

ن    انندوآب یم انندوآب  یمن     یسنلماا اروم ن    یخنو ن  یلواوغی)ا یرهای)ره( شامل مسیجیخمبازرگان تا بجدر امامن غرب کشور   یبارگراه دوریکر 1۳۰۳۰162۵۳
 1۰۰ ۸۵۴ ۹6 ۸۵۴ ۹6  مشكیغرب اند یآباد  کمربجدخرمن نورآباد نورآباد ن  نیهرسن  ستونیب یاهرکرمانشاه  س 

 ۵/2۹ ۳17 1 ۴۵۰ ۴ ریممن آورزمان ن چهارخط  کردن محور نهاوند  1۳۰۳۰16۳۰۵   
 1۰۰ ۰۰۰ 1 ۰۰۰ 1 )غیرشریانی(2فرعی و اصلی درج   های روستایی سازی راهطر  ایمن 1۳۰۳۰16م۰۳۰ ای استان مرکایداری و حمل و نقل جادهاداره کل راه 1۵۳۹۵1 مرکای
 7/2۵ 2۴1 ۳ ۵۸۴ 12 ساختمان سد پلرود 1۳۰7۰۰۳۰۴۰ ای گیمنشرکت سهامی آب مجطق  21۸۵۰۰ گیمن

 مازندران

 ۳/۴۵ ۸6۵ 1 11۵ ۴ البرز یو زهکش یاریساختمان شبک  آب 1۳۰7۰۰21۳۰  
 ۸/6۰ ۰۰۰ 1۰ ۴۳۴ 16 بهشهر و گلوگاه نکا  یو روستاها آب شرب شهرها تأمین 1۳۰7۰۰22۳۵  

 7/۵۸ ۴۳۳ 6۹ 17۸ 11۸ ساختمان سد گلورد و زارم رود 1۳۰7۰۰۳۰۸۳ ای مازندرانشرکت سهامی آب مجطق  21۹۰۰۰
 ۴/۳۸ 7۳7 1۳ 7۵۰ ۳۵ ساختمان سد هراز 1۳۰7۰۰۳1۰2  
 ۹/7۴ ۴۸6 ۹ 66۰ 12 مین آب )سدهای الستیکی(أهای کوچك تطر  1۳۰7۰۰۳م۳۰6  

 1۰۰ ۰۰۰ ۳ ۰۰۰ ۳ رآبادیامن آمل و نکا ن چمستان ن نور  اکم یکن  باریجون  یسار یراه اصل یبهساز 1۳۰۳۰1617۹ اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران 1۵۳۰۵۳

ای اسننتان اداره کننل راهننداری و حمننل و نقننل جنناده  1۵۳۹۵۳
 1۰۰ ۰۰۰ 12 ۰۰۰ 12 خیاادا طر  رفع نقام ح 1۳۰۳۰16م7۰1 مازندران

 شرقیشهرسازی استان آذربایجان اداره کل راه و 1۵۳۰۵۴ شرقیآذربایجان

 1/26 176 1 ۵۰۰ ۴ نقده( یراه)س  اریمحمدن بجاب  یاحداث راه اصل 1۳۰۳۰16۰۸7
 6۰ ۰۰۰ ۳۰ ۰۰۰ ۵۰ ایتبرن احداث بارگراه اهر  1۳۰۳۰16۰۵۸
 ۵۰ ۰۰۰ 1۰ ۰۰۰ 2۰ سلماان  انیفاحداث بارگراه صو 1۳۰۳۰16۰72
 ۳ ۹۰۰ ۰۰۰ ۳۰ یلخچیکجارگذر ا یاحداث راه اصل 1۳۰۳۰16116
 ۳۰ ۰۰۰ ۳ ۰۰۰ 1۰ مرز نوردوزن خاروانا ن آقابابا ن  رانیاسپن  ایاحداث بارگراه تبر 1۳۰۳۰16۰6۵

 1۰۰ 7۵۰ 26۳ 7۵۰ 26۳ ختمان سد چپرآبادسا 1۳۰7۰۰۳۰۴۴ غربیای آذربایجانشرکت سهامی آب مجطق  216۰۰۰ غربیآذربایجان



 

 قسمت اول( -۸7)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( 

 استاننام 
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايی 
 عنوان طرح شماره طرح

 مبلغ بدهی بابت 
 تملك اراضی *

 اسناد خزانه واگذارشده جهت 
 تأديه بدهی ناشی از تملك اراضی *

 درصد

 1۰۰ ۰۴6 22 ۰۴6 22 ایساختمان سد قشمق عل 1۳۰7۰۰۳۰67   
 1۰۰ ۰۰۰ 22 ۰۰۰ 22 ساختمان سد کبوتر الن  1۳۰7۰۰۳۰6۹   
 1۰۰ ۵6۵ 1۵ ۵6۵ 1۵ مجابع( ریدرصد سا ۳۸و  یدرصد مجابع عموم 62هواسان )ب  نسبت  یو زهکش یاریساختمان سد و شبک  آب 1۳۰7۰۰7۰۴۹   

 1۰۰ ۹6۹ 1 ۹6۹ 1 ایقشمق عل یو زهکش یاریساختمان شبک  آب 1۳۰7۰۰21۸6 ای کرمانشاهشرکت  سهامی آب مجطق  212۵۰۰ کرمانشاه
 1۰۰ ۰۰۰ ۳ ۰۰۰ ۳ بازسازی و آبرسانی ب  شهر ریجاب 1۳۰7۰۰2ک1۰۵   
 1۰۰ ۰۰۰ 1 ۰۰۰ 1 اجرای مهجدسی رودخان  ارمجی مطالع  و 1۳۰7۰۰۵ک2۰۰   
 1۰۰ ۰۰۰ ۳ ۰۰۰ ۳ بازسازی و توسع  تاسیسات آبرسانی شهرهای پاوه  سرپل ذهاب  کرند  و روانسر 1۳۰7۰۰2ک1۰6   
 6/۳۸ ۰۰۰ ۵ ۹۵۰ 12 چذاب ن  سوسجگردن   یدیحمن احداث باند دوم اهواز  1۳۰۳۰16۰1۰   

 ۴/۸7 ۳61 ۸ ۵61 ۹ بهبهانن احداث باند دوم رامهرما  1۳۰۳۰16۰۳۳ اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان 1۵۳۰۵7 خوزستان
 ۵7 ۰۰۰ ۴ ۰۰۰ 7 دزفولن  شوشترن  یاحداث باند دوم مماان 1۳۰۳۰16۰۵۰   

 شهرسازی استان فارا اداره کل راه و 1۵۳۰۵۸ فارا

 1۰۰ 7۵۳ 16 7۵۳ 16 )ع( شاهچراغ یموسحرم مطهر حضرت احمد ابن یکمك ب  طر  توسع  و نوساز 17۰1۰۳۳۰12
 ۵۰ ۰۰۰ 2 ۰۰۰ ۴ بواناتن  جانیماان  یاکرهن ارسججان  یبهساز 1۳۰۳۰162۹۹
 7/۸ 1۹6 2 1۹6 2۵ کهگ ن  دارابن فسا ن احداث بارگراه شیراز  1۳۰۳۰16۰71
 7/۸ ۰۰۴ 2 ۰۰۴ 2۳ جهرمن راه اصلی شیراز  بهسازی 1۳۰۳۰1621۸
 6/۹ ۰26 2 ۰26 21 اسوجی ن دانیسپن  رازیاحداث بارگراه ش 1۳۰۳۰16۰7۰
 ۹/1۵ ۰۰7 1 ۳۰7 6 (رازیشمال ش ی)کمربجد جانیخان  زن احداث محور زرقان  1۳۰۳۰161۳6
 ۵/۳ 267 ۴67 7 فیروزآبادن فراشبجد ن بهسازی راه اصلی کازرون  1۳۰۳۰161۹2
 ۵۰ ۰۰۰ ۳ ۰۰۰ 6 یاسوجن اقلید ن احداث راه اصلی سورمق  1۳۰۳۰161۰۴
 2/۳۰ ۸۰۰ ۵ 2۰۰ 1۹  یقائمن دشت ارژن ن  رازیو ش دانیبابامن   یقائمن کجارتخت  ن احداث بارگراه برازجان  1۳۰۳۰16۰61

 1۰۰ ۳۴۸ ۳۹ ۳۴۸ ۳۹ ساختمان سد کهیر  1۳۰7۰۰۳۰7۳ ای سیستان و بلوچستان  شرکت سهامی آب مجطق  21۳۵۰۰ 

ان سیسننتان و اداره کننل راه و شهرسننازی اسننت 1۵۳۰6۳ و بلوچستان سیستان
 بلوچستان

 1۰۰ ۰۰۰ 2۰ ۰۰۰ 2۰ زهكن  بهسازی راه اصلی زابل 1۳۰۳۰161۴۵
 1۰۰ ۰۰۰ 6 ۰۰۰ 6 دوست محمدن  زابل و بارگراه زابلن  احداث بارگراه زاهدان 1۳۰۳۰16۰6۸

 1۰۰ ۵۰۰ 1 ۵۰۰ 1 لكیمن  راه زابل نهبجدان ون  زابل یراه اصل یبهساز 1۳۰۳۰16176 
 1۰۰ ۰۰۰ 2۵ ۰۰۰ 2۵ باشماقن  وانیمرن سججدج  یاحداث راه اصل 1۳۰۳۰161۰1   
 1۰۰ ۹۹ ۹۹ جاریبن  و همدان ریممن  رزن همدانن همدان  یاحداث راه اصل 1۳۰۳۰16126   
 1۰۰ ۰۰۰ 6 ۰۰۰ 6 واندرهیدن  جاریب یراه اصل یبهساز 1۳۰۳۰1616۳   

 1۰۰ ۰۰۰ 1 ۰۰۰ 1 بیجارن  تکاب و زنجانن  بهسازی راه اصلی زنجان 1۳۰۳۰1617۸ نسازی استان کردستااداره کل راه و شهر 1۵۳۰6۴ کردستان
 1۰۰ ۰۰۰ 2۰ ۰۰۰ 2۰ سردشتن بان  ن و سقا  رانشهریپن سردشت  وان یمرن سقا  یراه اصل یبهساز 1۳۰۳۰161۸1   
 1۰۰ ۸۵۵ 1۰ ۸۵۵ 1۰ وآباد ب  هجی (مریوان و احداث تونل و راه اورامانات )سرن  بهسازی راه اصلی کامیاران 1۳۰۳۰161۹۳   

 همدان

 1۰۰ ۸۰۹ 1 ۸۰۹ 1 همدان آبرسانی ب  شهر 1۳۰7۰۰2۰6۸ ای همدانشرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۰۴۰
 1۰۰ ۰۰۰ 2۰ ۰۰۰ 2۰  یسلطانن  داریقن احداث باند دوم کبودرآهجگ  1۳۰۳۰16۰۴۵  

 1۰۰ ۰۰۰ ۵ ۰۰۰ ۵ جاریبن  و همدان ریممن  همدان رزن ن همدان  یحداث راه اصلا 1۳۰۳۰16126 اداره کل راه و شهرسازی استان همدان 1۵۳۰6۵
 1۰۰ ۵۰۰ ۳6 ۵۰۰ ۳6 رزنن احداث بارگراه تاکستان  1۳۰۳۰16۰6۴  

 لرستان
 2/۴ 21 ۵۰۰ یاو حرف  یمراکا آموزش فج لیاحداث توسع  و تکم 1۸۰2۰۰۵ل1۰1 ای استان لرستاناداره کل آموزش فجی و حرف  112666

دسنتی و گردشنگری   اداره کل میراث فرهجگی  صنجایع  11۳766
 2/۰ 11۴ 621 ۴۹ حفاظت و مرمت میراث غیرمجقول فرهجگی 17۰۴۰۰2ل1۰1 استان لرستان

 1۰۰ ۰۰۰ ۳ ۰۰۰ ۳ سلطانی  ن قیدار ن احداث باند دوم کبودر آهجگ  1۳۰۳۰16۰۴۵   
 7/۸۴ ۰۰۰ ۸ ۴۳7 ۹ بیجار ن تکاب زنجان ن بهسازی راه اصلی زنجان  1۳۰۳۰1617۸ ناداره کل راه و شهرسازی استان زنجا 1۵۳۰6۸ زنجان
 ۵1 ۰۰۰ 1 ۹۵7 1 زنجان ن  شفتن  بهسازی راه اصلی ممسرا 1۳۰۳۰162۰۵   
 1۰۰ ۰۴1 1 ۰۴1 1 های کوچك تامین و انتقال آبطر   1۳۰7۰۰۳چ2۰۰ ای چهارمحال و بختیاریشرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۰۰۰ و بختیاری چهارمحال

 و بویراحمد کهگیلوی 

داری اسننتان طبیعننی و آبخیننااداره کننل مجننابع 1۳۹۰7۰
 1۰۰ ۳2۹ ۳ ۳2۹ ۳ آبخیاداری و پیشگیری و مهار سیل در استان 1۳۰6۰۰1و21۵ کهگیلوی  و بویراحمد

 1۰۰ ۰۰2 ۴ ۰۰2 ۴ هاحداث سدهای کوتا 1۳۰7۰۰۳و۳۸۹ اداره کل جهاد کشاورزی استان کهگیلوی  و بویراحمد 1۵1۰7۰

 اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلوی  و بویراحمد 1۵۳۰7۰
 1۰۰ ۵۸2 7 ۵۸2 7 فرعی استانهای احداث و توسع  راه 1۳۰۳۰16و۳22
 1۰۰ 7۰۰ 7۰۰ های فرعیاحداث وتوسع  راه 1۳۰۳۰16و۳61

 1۰۰ ۰۰۰ 1۰ ۰۰۰ 1۰ یاسوجن سپیدان ن احداث بارگراه شیراز  1۳۰۳۰16۰7۰



 

 قسمت اول( -۸۸)

 ( 5تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ ب  میلیون ریال( 

 استاننام 
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايی 
 عنوان طرح شماره طرح

 مبلغ بدهی بابت 
 تملك اراضی *

 اسناد خزانه واگذارشده جهت 
 تأديه بدهی ناشی از تملك اراضی *

 درصد

 سمجان
  - سننمجان اسننتان وشهرسننازی راه کننل اداره 1/1۵۳۰71

 1۰۰ 2۰۹ 2۰۹ (2)های اصلی درج  هاحداث و توسع  را 1۳۰۳۰16ن۴۰۰ (شاهرود ترابری و راه)

 1۰۰ 7۹2 ۴ 7۹2 ۴ ییروستا یهاو مطالع  مجظوم  یهاد یهاطر  یاجرا 1۵۰2۰12۰۰1 بجیاد مسکن انقمب اسممی استان سمجان 1۳۳771
 1۰۰ ۰۰۰ ۳۰ ۰۰۰ ۳۰ اهرن مشگین شهر ن احداث باند دوم اردبیل  1۳۰۳۰16۰17   

   1۳۰۳۰16۰77 
ن    سنرا فومن  صنومع  ن  مرجقلن کمش  پایین ن  قاوین  رشتن سراوان  امامااده هاش  ن  شفتن  رضوان شهرن آستارا ن بهسازی راه اصلی نمین 

 1۰۰ 7۸۴ ۴ 7۸۴ ۴ سرچ  ن ضیابر و اردبیل ن  پونل  خمام

 ۹/۳2 ۳۳۰ ۳ ۰۹۳ 1۰ درام ن احداث راه اصلی کلور  1۳۰۳۰16112   
 ۸/۴1 262 ۳ 7۹۳ 7 گذر اردبیل احداث کجار 1۳۰۳۰161۳۴ استان اردبیل اداره کل راه و شهرسازی 1۵۳۰7۵ اردبیل

   1۳۰۳۰1616۰ 
آباد و احداث کمربجندی میانندوآب و   بستانن  سرابن  آذرشهر  اردبیلن  میاندوآبس  راهی ایواوغلی  ن   مرندن   تبریان آباد  بهسازی راه اصلی بستان

 1۰۰ ۳۹۵ 2 ۳۹۵ 2 کمربجدی بجاب

 1۰۰ ۳7 ۳7 شهر مشکینن  موران و انگوتن  بیل  سوارن آّباد پاران  اصمندوزن  خداآفرینن  بهسازی راه اصلی جلفا 1۳۰۳۰1616۸   
 ۳/۹7 ۸66 2 ۹۴۴ 2 سوار بیل ن  گرمین لجگان ن  امیر کجدین  ضیبهسازی راه اصلی ر 1۳۰۳۰161۸۴   

 ای گلستانشرکت سهامی آب مجطق  2۹۵۰۵۰ گلستان
 2/۸1 2۹1 ۳۵۸ آبرسانی ب  شهر گرگان 1۳۰7۰۰2۰۵۵
 ۹/6۴ 1۵2 22 ۰۸۹ ۳۴ دار گلستانمطالع  و اجرای زهکشی اراضی اولویت 1۳۰7۰۰22۳1

 2/27 ۸۴7 2 ۴۳۵ 1۰ یشمالخراسانن دانلو دربجد و قره یمطالع  و اجراء سدها 1۳۰7۰۰۳12۴ شمالیای خراسانهامی آب مجطق شرکت س 2۹۴۹۳۰ خراسان شمالی
 3/71 جمع

 شده بابت تملك اراضی با احتساب حفر قدرت خرید  مجظور شده است.* مبلغ بدهی تأدی 
 

 



 

 قسمت دوم( -1)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 (6تبصره )

 بند )الف( 

هققيم اسقق   و ا ققا  ( قققينام ايي ققي 84سقق م افيت ققت ايي ققيوع اادققا  اققيد  )

سققيهنم اغ ققص س  ققن و سققع ا   ققام   1398و اصققاتي  دفققنم رم دل سققي    4/12/1366

شاد. نرخ ايي ي  در كل دلران كيلكنيم دوي ع و غ ردوي ع اعو ( ليي  وف  ن اع330.000.000)

هقيم  ( ققينام ايي قي   86( ايد  )2( و )1هيم )ايفيد  ) دم اس ثنيم وغ ر تاقاز ت اق و ازاييم 

ام از ا رلا  اردقا  دقم   ( قينام اصاح پيل 5اس   و و اصاتي  دفنم رم و دي لعييت ايد  )

دي اصاتي  و ايحيقي  دفنم( و كيلانم ايزاد در اغ ص  16/12/1368اعضيم ه أ  ع مع ا ا  

( و نسغت دقم اقيزاد يقک و    10%رادر رم اشما  ايي ي  سيهنم د  دلصن )اذكال وي يک و ن و د

( و نسغت دم ايزاد دو و 15%)ن و درادر وي دو و ن و درادر رم اشما  ايي ي  سيهنم پينزد  دلصن 

( و نسغت دقم اقيزاد چهقيل    20%ن و درادر وي چهيل درادر رم اشما  ايي ي  سيهنم د ست دلصن )

( و نسغت دم ايزاد شقش درادقر   25%م اشما  ايي ي  د ست و پنج دلصن )وي شش درادر ر درادر

( 101( و )57ديشن. ا زام افيت ت ايي يوع اشخيص اادقا  اقااد )  اع( 35%سع و پنج دلصن )

( ليقي   258.000.000هيم اس   و سيهنم اغ ص دويست و پنجي  و هشت ا   ام )قينام ايي ي 

 شاد.وف  ن اع

 

 (6تفریغ تبصره )

 تفریغ بند )الف( 

 اقالخ س م افيت ت ايي يوع اادا  اين دنن لا طع دخشنيام ااال ايي يوع كشال، سيزايم 

 جهت اجرا دم ادالا  كل ااال ايي يوع سراسر كشال اداغ نماد  است. 26/1/1398

ايي ي  دقر   نرخ ،هيم اجرايع اننلج دل جنو  زيردم اس ثنيء دس گي ، هيدرلسعدل احنود  

( 84دوي ع و غ ردوي ع پس از كسر افيت ت ايي يوع اادا  اقيد  )  دخش ت اق كيلكنيمدلران 

دي لعييت  1398، دل سي  و اصاتي  دفنم رم 4/12/1366هيم اس   و ا ا  قينام ايي ي 

 هيم ا رل دل تکو اين دنن احيسغم گردين  است. ن ي 

ق ت اق كيلكنيم خقاد لا ااقيد  اجرايع اننلج دل جنو  زير نرخ ايي ي  در دلران  دس گي 

  مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است:كم انن تکو اين دنن احيسغم ننماد 

 نام استان
 شماره

 بندیطبقه
 موارد عدم رعایت عنوان دستگاه اجرایی

هيم اجرايع اس  ر دل دس گي 
 اركز

 پژوهشکن  ع ام زا ن 146502
دنقن دل   نيق دل تکقو ا  انقنلج  هقيم نرخ و هين ي  تيعنم لعي

 ت ق ايزاد در س م افيت ي  خ اص احيسغم دلران اشما  ايي
 ع معه أ  ع مع و غ ركيلكنيم ه أ ع يو ايي

 هيم ديزلگينعااسسم ااييفي  و پژوهش 147002
وفقنادم از  از  (10%د  دلصقن )  ت اق دم نرخ ثيدقت  اخذ ايي ي 

ز از وزال  اجا   ع مع كم تيقنأپرسنل دالام اتکيم داخ ع ه 
 ن نديشع ام و تنيولم اع

 جمهالم اسااع ايرامسيزايم صناوس ميم  283500
هقيم  از پرداخقت  (10%) كسر ايي ي  دي نقرخ ا اقا  د  دلصقن   

 ولم ايهينم، پيداش و ...خيلج از ت ش دم كيلكنيم ايننن دهر 

294190 
گققذالم صققننوق د مققم سققراييم شققركت سققهياع  

   هيم افننع كشالتفيي ت

هقيم انقنلج دل تکقو ايقن دنقن دل      نرخهي و ن ي عنم لعييت 
خ اص احيسغم دلران اشما  ايي ي  اغقييص اقيزاد دقر سق م     

 افيت ت ايي يوع

 دانشگي  ع ام پزشکع ديدل  124910 ايزننلام
دم وفنادم پرداخ ع تق تنع و تق انيريت  عنم كسر ايي ي  از

 از كيلكنيم 

 125110 غردعرذلدييجيم
کن  ع ام پزشکع و خقناي  دهناشق ع دلاقينع    دانش

 خام
 د احيسغم ايي ي  كيلانم اتنم از كيلكنقيم دانشقکن  دقم نقرخ     

  (10%)دلصن 



 

 قسمت دوم( -2)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 نام استان
 شماره

 بندیطبقه
 موارد عدم رعایت عنوان دستگاه اجرایی

 كل جهيد كشيولزم ادال  151058 تيلس
هقيم انقنلج دل تکقو ايقن دنقن دل      هي و نرخعنم لعييت ن ي 

اغقييص اقيزاد دقر سق م     احيسغم دلران اشما  ايي ي  خ اص 
 ي يوعافيت ت اي

 اصفهيم

 ليزم سيزايم انيريت و درنيام 102561

هقيم انقنلج دل تکقو ايقن دنقن دل      هي و نرخعنم لعييت ن ي 
اقيزاد دقر سق م    احيسغم دلران اشما  ايي ي  اغقييص  خ اص 

 افيت ت ايي يوع 

 دالايع  ادال  كل ااالاق  يدم و 110061
 ادال  كل راازش و پرولش  127561
   كل لا  و شهرسيزم ادال 153061
 ام ادال  كل لاهنالم و تمل و ن ل جيد  153961
 شهرشركت عمرام شهر جنينم تاهد 285300

 س س يم و د اچس يم

 تنيولم  پيلک ع و و 113539

دنقن دل   نيق انقنلج دل تکقو ا   هقيم نرخ و هين ي  تيعنم لعي
اغقييص اقيزاد دقر سق م      ي  خ اص احيسغم دلران اشما  ايي

 لسمع شيال پ مقينع و اعضيم ه أ  ع مع غ ر عيو ايي ت افيت
 غ ر  قرالدادم و

 د اچس يم دانشگي  س س يم و 119000
 اركز ااازش عييع سراوام 119002
 دانشگي  وهيت 119003

دانشقکن  صقنفت و    -دانشگي  س س يم و د اچسق يم  119005
 افنم خيش

 دانشگي  زادل 119100
 ايم  ع هياامپژوهشکن  د ن -انشگي  زادلد 119103
 پژوهشکن  كشيولزم -دانشگي  زادل  119103
 هيم خيصپژوهشکن  دام -دانشگي  زادل 119105

اركز وح   ي  دالوهقيم گ قيهع دقي     -دانشگي  زادل 119106
 گرايش عفانع

 ع ام دليييع چيدهيل دانشگي  دليينالدم و 119200

دلاقينع   ،دانشگي  ع ام پزشکع و خقناي  دهناشق ع   123902 همنام
 ايي ي  در ازايي و كيلانم اتنم از كيلكنيم  كسرعنم  اسنرديد

دلاقينع   ،خقناي  دهناشق ع   دانشگي  ع ام پزشکع و 124420 ايام
 اس يم ايام 

 عكيلانقم پرداخ ق   م( درا10%ثيدت د  دلصن ) عيو اعمي  نرخ ايي
  عع م ي  ه مدم اعضي

 دلاقينع  ،دانشگي  ع قام پزشقکع خقناي  دهناشق ع     124010 م و دايراتمن كهگ  اي
 اس يم كهگ  ايم و دايراتمن

 عكيلانقم پرداخ ق   مدرا( 10%دلصن )ثيدت د   عيو اعمي  نرخ ايي
  عع م ي  ه مدم اعضي

 وهرام

 دانشگي  صنف ع خااجم ن  راينين طاسع 120300
دنقن دل   نيق انقنلج دل تکقو ا   هقيم نرخ و هين ي  تيعنم لعي

اغقييص اقيزاد دقر سق م      ي  خ اص احيسغم دلران اشما  ايي
 كيلكنيم غ ره أ  ع مع  عيو ايي ت افيت

اركز راازشع، وح   قيوع و دلاقينع ق ق  و عقروق      123713
 وهرام

 عكيلانقم پرداخ ق   مدرا( 10%دلصن )ثيدت د   عيو اعمي  نرخ ايي
 عع م ه أ  مدم اعضي

و خقناي  دهناشق ع، دلاقينع    ع دانشگي  ع ام پزشک 124300
 ايرام

درام كيلانقم پرداخ قع   ( 10%دلصن )د   اعمي  نرخ ايي يوع ثيدت
 ع مع  دم اعضيم ه أ 

 ادال  كل دااپزشکع اس يم وهرام 135574
دنقن دل   نيق انقنلج دل تکقو ا   هقيم نرخ و هين ي  تيعنم لعي

اغقييص اقيزاد دقر سق م      ي  خ اص احيسغم دلران اشما  ايي
 دل خ اص انيركل ع يو ايي ت افيت

 (1خناي  ديزلگينع انا م ) شركت غ م و 288220

هقيم انقنلج دل تکقو ايقن دنقن دل      نرخهي و ن ي عنم لعييت 
خ اص احيسغم دلران اشما  ايي ي  اغقييص اقيزاد دقر سق م     

دل  (وقي زاقيم انحقا    )افيت ت ايي يوع دل پقنج اقي  او  سقي     
 خ اص انير عيال شركت 

 الدد ل
 لا  و شهرسيزم  153075

دنقن دل   نيق انقنلج دل تکقو ا   هقيم نرخ و هين ي  تيعنم لعي
اغقييص اقيزاد دقر سق م      ي  خ اص احيسغم دلران اشما  ايي

 عيو ايي ت افيت

و  1397هقيم  عنم اعمي  ايي ي  در وفيو  تناقل ت قاق سقي    شهردالم لدع 400675
1398 

 دهناشق ع، دلاقينع   و خقناي   دانشگي  ع ام پزشکع 124305 ايغرز
 كرج

 عكيلانقم پرداخ ق   مدرا( 10%دلصن )ثيدت د   عيو اعمي  نرخ ايي
 عع م  أ ه مدم اعضي

( ققينام  86( اقيد  ) 2( و )1) مهقي وغ قر   هقيم اردقا  دقم   پرداختشيييم ذكر است، 

از ا رلا  اردا  دم  ما( قينام اصاح پيل 5ايد  ) ورم  مو اصاتي  دفن و اس   مهيي  ايي

شما  تکقو ايقن    ، ازمدي اصاتي  و ايحيقي  دفن 16/12/1368ا ا   عه أ  ع م ماعضي

 دنن اس ثنع داد  و االدم تيكع از عنم لعييت اشيهن  نشن  است.

اادا  اااد اشخيص هي، االدم تيكع از عنم لعييت افيت ت ايي يوع دل احنود  درلسع

 ن  است.هيم اس   و اشيهن  نش( قينام ايي ي 101( و )57)



 

 قسمت دوم( -3)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 بند )ب(

هيم ردفيم شهرم سراسر كشقال اک قم اسقت عقاو  دقر      وزال  ن رو از طريق شركت

 (200) دويسقت اغ قص   ،شهرم، دم ازام هر ا راکف  تقروش ر  شقر   دهيم دلييتت نرخ ر 

وجقا    (100%) دلصقن  كل كشال واليز كنن. صقن دالمخزانمليي  از اش ركيم ر  دلييتت و دم 

ليقي  از احقل تسقي      (965.000.000.000)    قيلد ا نه ن و ش ت و پقنج  وي س م لييت عد

صرتيً جهت ردرسينع شر  لوس ييع و عشقييرم   دل لديم اف ن دل دادجم شركت ازدال اذكال

درام ردرسقينع شقر  عشقييرم و هشق يد      اع غيل اذكال (20%) د ست دلصن ييدن.اخ  يص اع

كمغاد ر  شقر  سقييو   جمف ت و يس شيخص دراس درام ردرسينع شر  لوس ييع( 80%) دلصن

ايهم از طريق شركت اهننسع ر  و تيدا  كشال وازيع هيم كشال دل ا يطع سمد ن اس يم

هقيم  و شقركت هي اس يم ليزمدرنيامانيريت و سيزايم از اغيديم ااات  نيام د ن  سشاد وي پاع

هزينم شاد. وجا  تاق اشما   ير ايرامسيزايم ااال عشي ييهي و ر  و تيدا  لوس ييع اس يم

 .دم نرخ صفر استايي ي  

 تفریغ بند )ب(

هي نسغت دم وصا  اغ ص هيم ر  و تيدا  شهرم اس يمشركتهي، دل احنود  درلسع

 ر  اققنام و انقيدع تيصق م لا     ن دنقن از اشق رك   نيق عقاال  اادقا  ا   ي يق ( ل200) دويست

  جقنو   شقرح  دقم عقاال  وصقايع،    عم کقرد  ،انننماد  زيكل كشال وال دالمدم تسي  خزانم

 ( است:1) شميل 

 )اغييص دم ا   ام ليي (        (1جنو  شميل  )

 شماره ردیف
 بندیطبقه

 شرکت آب و
 فاضالب شهری 

 میزان آب شرب مشمول حکم این بند 
 )متر مکعب(

 های قانونیجمع معافیت
 )متر مکعب(

 تفاوت
 )متر مکعب(

 تعرفه
 ریالی( 200)

  مبلغ
 قابل وصول

 مبلغ 
 شدهوصول

 مبلغ واریزی به حساب خزانه بابت
 جمع بدهی سنوات قبل 1398عملکرد سال 

1 اركزم    

200

    

2  گ ام         

3  ايزننلام         

4  شرقعرذليييجيم         

5  غردعرذلدييجيم         

6   كراينشي         



 

 قسمت دوم( -4)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 )اغييص دم ا   ام ليي (        (1جنو  شميل  )

 شماره ردیف
 بندیطبقه

 شرکت آب و
 فاضالب شهری 

 میزان آب شرب مشمول حکم این بند 
 )متر مکعب(

 های قانونیجمع معافیت
 )متر مکعب(

 تفاوت
 )متر مکعب(

 تعرفه
 ریالی( 200)

  مبلغ
 قابل وصول

 مبلغ 
 شدهوصول

 مبلغ واریزی به حساب خزانه بابت
 جمع بدهی سنوات قبل 1398عملکرد سال 

7  اهااز    

200

     

8  خازس يم         

9  ش راز         

10  تيلس         

11  كرايم         

12  لدامخراسيم         

13  اشهن         

14  اصفهيم         

15  كيشيم         

16  هرازگيم         

17  د اچس يم و س س يم         

18  كردس يم         

19  همنام         

20  يرس يم         

21  ايام         

22  زنجيم         

23  چهيلاحي  دخ  يلم         

24  دايراتمن كهگ  ايم و         

25  سمنيم         

26  يزد         

27  داشهر         

28  وهرام         

29  الدد ل         

30  قو         

31  قزوين         

32  گ س يم         

33  شمييعخراسيم         

34  جنادعخراسيم         

35  ايغرز         

 جمع
 

 



 

 قسمت دوم( -5)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

وقاام  ، اع«شن وصا »و « وصا قيدل»از جم م اهم رين دهيل اغيير  د ن اغييص 

تسي  ر  ا قرتع واسقب درخقع از اشق رك ن خقينگع و غ رخقينگع       دم عنم پرداخت صال 

هقي و وصقا    هيم دوي ع، راقازش و پقرولش، دانشقگي    ايخ اص ن روهيم اس ح، دس گي ع ع

 اشيل  نماد. 1398قسم ع از ااييغي  سناا  گذش م طع سي  

سقي    ععقاال  وصقاي  شركت ر  و تيدا  اسق يم سقمنيم    ،جنو  تاق دي واجم دم

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.که  واليز ننماد دم تسي  خزانم لا  1398

 مهقي شقركت  مدنن دقم عنقاام دلراقنهي    نيانيدع اادا  تکو ا ،هيعدل احنود  درلس

دنن اشقيهن  نشقن     نيدر انيدع اادا  ا ي  از ودع ايي عتيك مو االد ن ياذكال يحيظ نگرد

 است.

دلرانم اقذكال لا دل سق م    هي از احل انيدعسيزايم درنيام و دادجم كشال سهو اس يم

  هي اداغ نماد  است. يما رل وف  ن و دم سيزايم درنيام و دادجم اس 

اغ قص   23/2/1398ايهم و دل ويليخ دل ا يطع سم شركت اهننسع ر  و تيدا  كشال

اغ قص   20/5/1398 هقيم دل وقيليخ  ،ايهقم او  ( ليي  ديدت سم40.000.000.000چهل ا   يلد )

اغ قص د  ا   ققيلد   30/6/1398و  ( ليققي 121.000.000.000يک قن و د سقت و يققک ا   قيلد )   

اغ قص سقع و يقک     21/7/1398 هقيم دل وقيليخ  ايهقم دوم، ( ليي  ديدت سم10.000.000.000)

اغ ققققص يک ققققن و هفققققن  ا   ققققيلد  21/8/1398( ليققققي ، 31.000.000.000ا   ققققيلد )

 ( ليقي  94.000.000.000اغ ص ناد و چهيل ا   قيلد )  27/9/1398( ليي  و 117.000.000.000)

( 100.000.000.000اغ قص يک قن ا   قيلد )    14/11/1398 هقيم ويليخايهم سام و دل ديدت سم

( ليقي   49.200.000.000اغ قص چهقل و نقم ا   قيلد و دويسقت ا   قام )       25/12/1398ليي ، 

( 62.225.000.000اغ ص ش ت و دو ا   يلد و دويست و د ست و پقنج ا   قام )   26/12/1398

و دو ا   قققام اغ ققص د سققت و شققش ا   ققيلد و هف  ققن و هف ققيد        26/1/1399ليققي  و  

دالم اغيدل  دم وازيع وجا  دليقيت ع از خزانقم  ايهم چهيلم ( ليي  دييت سم26.772.000.000)

مبین عدم رعايت مقاطع ، 1399واليز دخشع از وجا  دل سي   هي نماد  كمكل كشال د ن اس يم

 جهت توزيع وجوه موضوع حکم اين بند است. ماهه چهارم()سهماهه مقررسه

كم « كمغاد ر  شر  سييو»اغنيم شيخص هي، وازيع انيدع اذكال در سعدراسيس درل

 ، جمف قت وفناد لوس يهيم وحت پاشش هر اسق يم  :شيالهيم وازيع اع غيلا  دراسيس شيخص

تجو ر  وازيع شن  از طريق ردرسقينع سق يل دل اسق يم و    ، هر اس يم وحت پاشش لوس يهيم

 صال  پذيرت م است.  هياس يم جمف ت وحت پاشش ردرسينع س يل درام هريک از

و  شر  لوسق ييع سيزايم درنيام و دادجم كشال، كل اع غيلا  اين دنن لا جهت ردرسينع 

 ايقن دنقن دل    عقنم وصقا  كياقل انقيدع     ع قت دقم   وازيع نمقاد ، يق کن   ردرسينع شر  عشيير

 كقيهش ييت قم اسقت. از اجمقا     ا زام كل وصايع وخ  ص اع غيلا  اردا  دم ، 1398سي  

ردرسينع  (20%د ست دلصن )ردرسينع شر  لوس ييع و ( 80%هش يد دلصن ) سهو ع،غ ص وصايا



 

 قسمت دوم( -6)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 لعييت گردين  است. شر  عشيير

هقيم ر  و تيدقا  لوسق ييع و    شن  اادا  اين دنقن دل شقركت  عم کرد وجا  وازيع

 :است( 2هي دم شرح جنو  شميل  )ادالا  كل ااال عشيير اس يم

 
 
 
 

 اغييص دم ا   ام ليي ()   (2جنو  شميل  )

 نام استان

 شده بابت موضوع حکم این بند مبلغ مصرف شده جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری به مبلغ پرداخت  اعتبار ابالغی توسط سازمان برنامه و بودجه
 مانده انتقالی

 شرکت آب و * به سال بعد 
 جمع امور عشایری فاضالب روستایی 

 وستایی شرکت آب و فاضالب ر
 )توسط شرکت مهندسی آبفای کشور(

 امور عشایری
 جمع )توسط سازمان برنامه و بودجه(

 شرکت آب و
 جمع امورعشایری فاضالب روستایی 

 0 11,300 1،300 10،000 11,300 1،300 10،000 13,600 1،600 12،000 اركزم
 0 32,400 0 32،400 32,400 0 32،400 38,050 2،050 36،000 گ ام

 14,280 20,045 1،825 18،220 34,325 1،825 32،500 41,350 2،350 39،000 ايزننلام 
 2,788 22,909 2،912 19،997 25,697 5،700 19،997 32,200 8،200 24،000 شرقعرذلدييجيم
 0 27,400 5،900 21،500 27,400 5،900 21،500 35,150 9،150 26،000 غردعرذلدييجيم
 0 21,029 6،929 14،100 21,029 6،929 14،100 25,450 8،450 17،000 كراينشي 
 3,017 38,359 8،159 30،200 41,376 11،176 30،200 44,550 12،550 32،000 خازس يم

 0 69,650 17،750 51،900 69,650 17،750 51،900 80,100 18،100 62،000 تيلس
 0 58,473 16،773 41،700 58,473 16،773 41،700 69,750 19،750 50،000 كرايم

 0 42,800 4،400 38،400 42,800 4،400 38،400 50,400 4،400 46،000 لدامخراسيم
 180 20,020 3،420 16،600 20,200 3،600 16،600 24,000 4،000 20،000 اصفهيم

 0 24,300 1،300 23،000 24,300 1،300 23،000 28,500 1،500 27،000 هرازگيم
 0 75,700 12،600 63،100 75,700 12،600 63،100 88,300 13،300 75،000 س س يم و د اچس يم

 0 20,000 0 20،000 20,000 0  20،000 24,000 0 24،000 كردس يم
 0 18,500 3،500 15،000 18,500 3،500 15،000 22,700 4،700 18،000 همنام
 0 21,700 7،600 14،100 21,700 7،600 14،100 26,200 9،200 17،000 يرس يم

 0 17,842 6،442 11،400 17,842 6،442 11،400 19,000 7،000 12،000 ايام
 800 12,900 1،300 11،600 13,700 2،100 11،600 16,800 2،800 14،000 زنجيم 

 0 16,700 5،100 11،600 16,700 5،100 11،600 20,200 6،200 14،000 چهيلاحي  و دخ  يلم
 0 16,980 6،180 10،800 16,980 6،180 10،800 20,550 7،550 13،000 كهگ   ايم و داير اتمن

 1,931 10,919 4،550 6،369 12,850 4،550 8،300 15,500 5،500 10،000 سمنيم
 3,200 15,800 0 15،800 19,000 3،200 15،800 23,000 4،000 19،000 يزد

 0 18,600 2،800 15،800 18,600 2،800 15،800 22,150 3،150 19،000 داشهر
 0 25,400 2،900 22،500 25,400 2،900 22،500 30,600 3،600 27،000 وهرام
 7,485 12,015 3،299 8،716 19,500 6،200 13،300 23,700 7،700 16،000 الدد ل

 300 7,175 875 6،300 7,475 875 6،600 9,150 1،150 8،000 قو
 0 12,900 2،100 10،800 12,900 2،100 10،800 15,100 2،100 13،000 قزوين

 0 35,600 4،800 30،800 35,600 4،800 30،800 41,950 4،950 37،000 گ س يم



 

 قسمت دوم( -7)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 اغييص دم ا   ام ليي ()   (2جنو  شميل  )

 نام استان

 شده بابت موضوع حکم این بند مبلغ مصرف شده جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری به مبلغ پرداخت  اعتبار ابالغی توسط سازمان برنامه و بودجه
 مانده انتقالی

 شرکت آب و * به سال بعد 
 فاضالب روستایی 

 وستایی شرکت آب و فاضالب ر جمع امور عشایری
 )توسط شرکت مهندسی آبفای کشور(

 امور عشایری
 )توسط سازمان برنامه و بودجه(

 شرکت آب و جمع
 فاضالب روستایی 

 جمع امورعشایری

 0 17,700 4،400 13،300 17,700 4،400 13،300 21,400 5،400 16،000 شمييعخراسيم
 7,816 17,184 6،550 10،634 25,000 10،000 15،000 29,600 11،600 18،000 جنادعخراسيم

 274 9,626 526 9،100 9,900 800 9،100 12,000 1،000 11،000 ايغرز
 42,071 771,926 146,190 625,736 813,997 162,800 651,197 965,000 193,000 772,000 جمع

 فن ان  ل شن  است.دم سي  د، 24/1/1399نشن  دل اجرام ا ادي  پينزدهم ن ج سم س يد ا ع انيريت ا يد م دي كروني االخ اينن  اع غيلا  ا رف* 

 دل خ اص جنو  تاق ااالد زير قيدل ذكر است:

يک ا   قيلد و يک قن و هشق يد     اغ ص شرقع،اس يم رذلدييجيم ريادال  كل ااال عشي -1

 را  ق سقاخت و وفم  ن دي افقيد ااات  نياقم ديدقت وقيا     رياغي ،ي يل (1.180.000.000) قام   ا

 است. نماد رداخت كيلكنيم پ تيو اقياقال مادال مهقيخقادلو

يک ا   يلد و نقاد و هشقت    اغ ص اس يم خازس يم، يعشركت ر  و تيدا  لوس ي -2

افقيد ااات  نياقم ا غيديقم ديدقت     دقي   رياغقي  لا عيت ياز اع غيل دل ي يل (1.098.000.000ا   ام )

 لسينن  است.دم ا رف  عايزتمم سيزايم تسيدرستق

هش  قن و چهقل و دو ا   قام     اغ قص  جنقادع، خراسيم اس يم ريعشي ادال  كل ااال -3

كيلكنقيم   تيق االأاز جم قم ادقيتم كقيل و ا    عپرسقن   مهيديدت پرداخت ي يل (842.000.000)

 .است نماد  ا رف

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.ايذكر، ااالد تاق

جهت  عيت ياغييص دل يعر  و تيدا  لوس ي مهيشركتدم اس ثنيء ااالد تاق، دل سيير 

 مهيپروژ  مهيت پرداخت صال  ودف ،يعشر  لوس ي عردرسين مهيديدت طرح ،ر  يايم ن ويا

 عيت يق هي اغييص دلاس يم رعشيي ااال كل ادال  و اننا رف نماد  يعلوس ي عردرسين هيماج مع

ا قرف   مريانقيطق عشقي   هقيم چي  ز و تفر و وجه مريدم انيطق عشي يل س علا جهت ردرسين

 .ننانماد 

 

 



 

 قسمت دوم( -8)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 بند )ج(

لا دقم   عققينان  عو گمركق  عيو ق ايي فقي   هقي و وخف ت ااظفنن افيت عياجرا مهيدس گي 

دنقن   نيق ا عيق خاد ثغت كننن. دس الايفمل اجرا اردا  دم مهيدل تسي  عق خرج  عصال  جمف

قينام  نيا  يو سيزايم درنيام و دادجم كشال پس از و ا يعو دالا مواسب وزال  ااال اق  يد

اقي   هقر شقش   عيو ق و سيزايم ااقال ايي  راميا عاساا مجمهال مرکشاد. گ عو اداغ ا م وه

الائم  عاساا ماج س شالا ماق  يد ام س لا دم كم في  هي و وخفت افيت نيديل گزالش اکي

گمقرک   عدقر والدا  وصقاي   ي  ق دم عناام ايي عگمرك في  هي و وخفت كننن. عم کرد افيتعا

دويقت،   يعو پيسقخگا  ت شقفيت  شيانظال اتزاحسا  خااهن شن. دما راميا عاساا مجمهال

 اسقت  لا دل جقناو  پ  عيو ق ايي مهقي ت ق سيزايم درنياقم و دادجقم ااظقم اسقت جقنو  افيت     

 ثغت كنن. عسنااو مهيدادجم

 تفریغ بند )ج( 

دقي   110206لديقم دلراقنم   ،كل كشال 1398قينام دادجم سي  ( 2پ است شميل  )دل 

درام سيزايم ااال ايي يوع كشال و لديقم دلراقنم    «(عق خرج  عجمف) ي يوعافيت ت اي»عناام 

دقرام   («عق خرجق   عجمفهي و وخف في  گمركع دم نرخ صفر )ثغت افيت ت»دي عناام  110406

د نقع گرديقن    ( ليي  پق ش  1.000.000)  ا   اميک گمرک جمهالم اسااع ايرام دم اغ ص 

 است.  

  ا فرققم  اع غقيل لديقم   ،كقل كشقال   1398سقي    ( ققينام دادجقم  9دل جنو  شقميل  ) 

 ا   امدم اغ ص يک « (عق خرج عجمف)ع يو ايي ت افيتاع غيل اادا  »دي عناام  530000-14 

دقم اسق نيد تکقو ذيقل     سيزايم درنيام و دادجم كشقال   است.( ليي  و اي  شن  1.000.000)

نققم ا   ققيلد  هش  ققن و نققاد و  اغ ققص ( قققينام دادجققم سققي  اققذكال،   9جققنو  شققميل  ) 

 دم سيزايم ااال ايي يوع كشقال دم اع غيل لديم ازدال اتزود  و رم لا  ( ليي 899.000.000.000)

گمقرک جمهقالم   »دقي عنقاام    530000-16همچن ن اع غيل لديم ا فرققم  اداغ نماد  است. 

ق    عجمفق هي و وخف في  گمركقع دقم نقرخ صقفر )    اع غيل اادا  ثغت افيت تق   اسااع ايرام

سيزايم درنياقم و   است.( ليي  دم و اي  لس ن  1.000.000) يک ا   امدم اغ ص ن ز  «(عخرج

 اغ قص  كل كشقال،  1398سي   ( قينام دادجم9جنو  شميل  ) ليذ تکودم اس نيد دادجم كشال 

 ام قق  ا دوو هشقق يد و  و هش  ققن يلد قق  و هف ققيد و هشققت ا سققتيچهققل و دو هققزال و دو



 

 قسمت دوم( -9)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

گمقرک جمهقالم    سرجمع لديم ااصاف اتزود  و رم لا دمدم ( ليي  42.278.882.000.000)

 ت. اسااع ايرام اداغ نماد  اس

ايققرام نسققغت دققم ثغققت  اسققااعسققيزايم ااققال ايي ققيوع كشققال و گمققرک جمهققالم 

هقيم  كقم عم کقرد اقييع لديقم    انن ، اقنام نماد شن  وتق دنن قينانع اذكالهيم اعمي افيت ت

 دلج گردين  است: (1)دل جنو  شميل   عق خرج عجمفصال  م دلرانم ازدال د

 )اغييص دم ا   ام ليي ( (1جنو  شميل  )
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 پیش بینی

 قانونطبق 

 وصولی طبق

 لیست خزانه

 وصولی طبق

 تفریغ
 900.000 900.000 1 (عق خرج عجمف) عيو ايي ت افيت 110206

 42.278.883 42.278.883 1 (عق خرج عجمف) وخف في  گمركع دم نرخ صفر و افيت  هي 110406
 

 عيو ق سيزايم ااال اييدل  530000-16و  530000-14ا فرقم  هيمعم کرد اييع لديم

 :است (2شميل  )دم شرح جنو   ،و گمرک جمهالم اسااع ايرامكشال 

 )اغييص دم ا   ام ليي ( (2جنو  شميل  )

 شماره

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان ردیف متفرقه

عتبار دریافتی ا

 از خزانه*

اعتبار مصرف 

 شده

14-53000  
 عيو ق ايي ت ق افيت يل ق عنقاام اع   –سيزايم ااال ايي يوع كشقال  

 (عق خرج ع)جمف
900.000 900.000 900.000 900.000 

16-53000  
 هي اع غيل اادا  ثغت افيت ت –گمرک جمهالم اسااع ايرام 
 (عق خرج ع)جمفو وخف في  گمركع دم نرخ صفر 

42.278.883 42.278.883 42.278.883 42.278.883 

اين انيدع و ا يلف دنوم دلييتت و پرداخت  د نع شن  كمپ ش عق خرج  عجمف* دلران و اع غيل اادا  اين دنن دم صال  
 شاد. لدب و خزانم دلج و اتشيء اعهيم اجرايع ذمتسي  دس گي دل صال وجم داد  و صرتيً افيد  وخف م اعاييع، 

 

، اظهيلنيام ايي قيوع سقي    م اينکم در اسيس قاان ن و ا رلا د واجمدي  ،شيييم ذكر است

 ( و31/5/1399) اي  سقي  دفقن  اقع وقي پييقيم اقرداد و شقهريال    اشخيص ت   قع و ت ق   1398

گقردد.  ااال ايي يوع كشقال الائقم اقع   ( واسب اؤدييم ايي يوع وکم ل و دم سيزايم 31/6/1399)

شقن  دل  دل اه قت وف ق ن   ،هيم اس   و( قينام ايي ي 156س افيد ايد  )سيزايم اذكال در اسي

ديشقن، يقذا دقم دي قل عقنم لسق نگع دقم ك  قم         شقن  اقع  هيم الائمتي  لس نگع دم اظهيلنيام

هقيم  وي زايم وه م اين گقزالش، اغ قص واقفقع وخف فقي  و افيت قت      1398هيم سي  اظهيلنيام

 ديشقن، يق کن   الائقم و اظهقيلنظر نمقع   ديقن  و قيدقل  شن  دل سقيزايم اقذكال ات قيء نگر   اعمي 

 ( ليقي   900.000.000.000تسقي  نهقييع سقيزايم اقذكال، اغ قص نه قن ا   قيلد )       دل صال 

دقم صقال     530000-14و اع غقيل لديقم ا فرققم     110206دم عناام وصايع لديم دلرانم 

 است. ثغت گردين   عق خرج عجمف

ااقال ايي قيوع كشقال گقزالش اردقا  دقم       گمرک جمهالم اسااع ايقرام و سقيزايم   

دل اااعن قينانع )هر شش اي  يک ديل( دقم كم سق ام    لا هي و وخف في  اادا  اين دننافيت ت

 . انننماد اق  يدم اج س شالام اسااع السي  

واسقب وزال  ااقال    1398ايقن دنقن دل سقي     دس الايفمل اجرايقع  هي، دراسيس درلسع

 مبین عدم رعايتت كم وه م و اداغ نگردين  كشال  درنيام و دادجم اق  يدم و دالايع و سيزايم

 حکم اين بند است. مفاد

دم  1396دل سي  كم  (عق خرج  عجمف)دادجم  مدس الايفمل تسيدنال ،ذكر است يميشي



 

 قسمت دوم( -10)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

دل سقي    عدنقن ققينان   نيق عمل دم ا ماغني ،ن يو اداغ گرد ن  احيسغي  كشال لس ااميد ني أو

 داد  است.  ز ن 1398

دقم عنقاام   لا  عگمركق  فقي   و وخف هيت عم کرد افيت ،راميا عاساا مگمرک جمهال

 خاد ثغت نماد  است. نهييع تسي صال  دل لا احسا  و رم عدر والدا  وصاي ي  ايي

 ر ق قسقمت اخ  تکقو  اادا  م دل خ اص وک  اقنااع سيزايم درنيام و دادجم كشال

دم  عسنااو هيمدادجم است دل جناو  پ عيو ايي هيمت در ثغت جنو  افيت عدنن اغن نيتکو ا

 قسمت اخیر مبین عدم رعايت حکمنناد  كقم  دويت صال   يعو پيسخگا ت شفيت شيانظال اتزا

 اين بند است.

 

 

 

 



 

 قسمت دوم( -11)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 بند )د(

دقم   10/8/1394قينام تمييت از صنفت درق كشال ا ا   *(5عاال  اادا  ايد  )

سقق م هجققن  هققزال و شش ققن ا   ققيلد   ( اغ ققص دققرق ا ققرتع دل  %10دلصققن )ا ققزام د  

هقيم  شاد و اش ركيم درق لوس ييع اجيز و درق چقي  ( ليي  وف  ن اع18.600.000.000.000)

ديشنن. انيدع تيص م پس از اغيديم ااات  نيام دي كشيولزم اجيز از شما  تکو اين دنن افيف اع

ايقن سقيزايم دقرام    ( رم واسقب  100%سيزايم درنيام و دادجم كشال و وخ  ص صن دلصقن ) 

ااالد ااروتم دل قينام تاق دي اويايت لوس يهي و انيطق داانالم و عشييرم و جيدجقييع و قر   

درق دل لوس يهي و خرين وضم نع درق تيصل از وغنيل پسميننهيم عيدم دقم انقرژم و اتقنا     

 شاد.ن روگي  ديدم دل انا م احروم س س يم و د اچس يم صرف اع

 تفریغ بند )د(

 ام و وازيع ن روم درق دل سراسر كشال دل اجقرام تکقو ايقن    هيم درق انا مشركت

 عقاال  د   ،( قينام تمييت از صنفت درق و دم ااجق  اداغ قم شقركت وقاان ر    5دنن و ايد  )

 لا دي لعييت اس ثن ي  اادا  تکو اين دنقن،  ( درق لا دل قغا  درق اش رك ن10%) دلصنم

قغا  صيدل  از سام اش رك ن، وصقا  و اي قي  عقاال      ا فيق  پرداخت انن.نماد  اعمي 

دالم كل كشقال عمقل شقن  اسقت،     اذكال دم تسي  ومركز وجا  دلران تروش درق نزد خزانم

 :است (1شميل  ) جنو  دم شرح خزانم دم واليزم ا زام عاال  وصايع و

 ( 1جنو  شميل  )          )اغييص دم ا   ام ليي (

 مبلغ بابت های ذیربطتوسط شرکت مبلغ واریزی به خزانه
 *شدهوصول

 

 
 مبلغ

 *وصولقابل
(5(=)3(*)4) 

 
 تعرفه 

 
 (4) 

 
 مبلغ برق
 مشمول

(2)-(1(=)3) 

 مشترکین مستثنی شده از پرداخت عوارض برق موضوع
 کل کشور 1398( قانون بودجه سال6بند)د( تبصره)

 
 میزان برق

 رفتهفروش
(1 ) 

 شرکت نام
 شماره

 بندیطبقه
 ردیف استان نام

 جمع
 (10%ده درصد )

 عوارض سال جاری
 عوارض 

 های گذشتهسال
 جمع مستثنیات

(2) 
 چاههای

 کشاورزی مجاز
 مشترکین

 روستایی مجاز
  0     0   00 00 اس يم اركزم وازيع ن روم درق

 اركزم


       0 0 0  000 ام ديخ رانا مدرق 
 00        0 0 0 اس يم گ ام وازيع ن روم درق

 گ ام


 0 0 0    0 0 0  00 ام گ امانا مدرق 
 00  0    0  0  00 اس يم ايزننلام وازيع ن روم درق

 ايزننلام


     0%   000   00 ايزننلام اس يم غر  وازيع ن روم درق 
 0 0 0    0 0 0  000 ايزننلام امانا مرقد 
 0 00 0     0   0 وغريز وازيع ن روم درق

 شرقعرذلدييجيم


 0  0        00 شرقعاس يم رذلدييجيم وازيع ن روم درق 
  0    0 0 0 0 0 00 شرقع  ام رذلدييجيمانا مدرق 0
  0     00  00  0 غردعاس يم رذلدييجيم وازيع ن روم درق  غردعرذلدييجيم











     

 :10/8/1394* قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 
 يعهيم لوس يهيم واسفم و نگهنالم شغکماز انيدع هزم جهت اجرام طرح دويت ااظم است درام وأا ن دخشع (:5ماده )

شن  دقم تسقي    د نع نميين. وجا  تيصلو واي ن درق وجنينپذير و پيک عاال  ا رف هر ك  ا وا  سيعت لا دل دادجم سيهنم پ ش
شاد.هيم اذكال هزينم اعم اجرام طرح( رم صرتيً ديدت كمک د100%دالم كل كشال واليز و صن دلصن )شركت واان ر نزد خرانم



 

 قسمت دوم( -12)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 ( 1جنو  شميل  )          )اغييص دم ا   ام ليي (

 مبلغ بابت های ذیربطتوسط شرکت مبلغ واریزی به خزانه
 *شدهوصول

 

 
 مبلغ

 *وصولقابل
(5(=)3(*)4) 

 
 تعرفه 

 
 (4) 

 
 مبلغ برق
 مشمول

(2)-(1(=)3) 

 مشترکین مستثنی شده از پرداخت عوارض برق موضوع
 کل کشور 1398( قانون بودجه سال6بند)د( تبصره)

 
 میزان برق

 رفتهفروش
(1 ) 

 شرکت نام
 شماره

 بندیطبقه
 ردیف استان نام

 جمع
 (10%ده درصد )

 عوارض سال جاری
 عوارض 

 های گذشتهسال
 جمع مستثنیات

(2) 
 چاههای

 کشاورزی مجاز
 مشترکین

 روستایی مجاز
 0 00 0 0  0    0 00 اس يم كراينشي  وازيع ن روم درق

 كراينشي 


   00 0  0 0 0 0 0 000 ام غر انا مدرق 
    00  00 0   0 0 اهااز وازيع ن روم درق

 خازس يم


  0  0  0   00 00 0 اس يم خازس يم وازيع ن روم درق 
  0 0 0  0 0 0 0 0 00 ام خازس يمانا مدرق 
 0 0  0  0 0 0 0  00 ش راز وازيع ن روم درق

 تيلس


 0      00    00 اس يم تيلس وازيع ن روم درق 
  0 0 0  0 0 0 0 0 000 ام تيلسانا مدرق 
  0 0     0 0  0 كرايم اس يم شمي  وازيع ن روم درق

 كرايم

0
    00  000 00    0  كرايم اس يم جنا  وازيع ن روم درق
   0    0 0 0  00 ام كرايمانا مقدر 
  0         0 اشهن وازيع ن روم درق

 لدامخراسيم


  00 000      0 0 0 لداميم خراسيماس  وازيع ن روم درق 
       0 0 0  000 ام خراسيمانا مدرق 
  0     0    0 شهرس يم اصفهيم وازيع ن روم درق

 اصفهيم


   0   0 0    0 اس يم اصفهيم وازيع ن روم درق 
       0 0 0  00 ام اصفهيمانا مدرق 
   0 0  0 0 0  0 0 اس يم هرازگيم وازيع ن روم درق

 هرازگيم


 0   0 0% 0 0 0 0 0 00 ام هرازگيمانا مدرق 0
  0  0  0  0   0 اس يم س س يم و د اچس يم وازيع ن روم درق

 س س يم و د اچس يم


 0 0 0    0 0 0  000 ام س س يم و د اچس يمانا مدرق 
 00 0 0    0  0 0 00 اس يم كردس يم وازيع ن روم درق  كردس يم
       0 0 0  00 اس يم همنام وازيع ن روم درق  همنام
    0  0 0  0 00 0 اس يم يرس يم وازيع ن روم درق  يرس يم
 0 0 0 0  0 0    0 اس يم ايام وازيع ن روم درق  ايام
 0 0 0 0  0 00 0 0 0 0 اس يم زنجيم وازيع ن روم درق

 زنجيم


 00  0    0 0 0  000 ام زنجيمانا مدرق 
 0   0  0  0 0 0 00 دخ  يلم اس يم چهيلاحي  و وازيع ن روم درق  چهيلاحي  و دخ  يلم
       0   0 00 اس يم كهگ  ايم و دايراتمن وازيع ن روم درق 0 كهگ  ايم و دايراتمن
   0 0  0 000 0 0 000 0 اس يم سمنيم وازيع ن روم درق

 سمنيم


    0   0 0 0  00 ام سمنيمانا مدرق 
        0   0  يم يزداس هيم وازيع ن روم درقشركت

 يزد


   0    0 0 0  00 ام يزدانا مدرق 

         0 0 00 اس يم داشهر وازيع ن روم درق  داشهر
  0      0   0 وهرام دزلگ وازيع ن روم درق

 وهرام


   00 0   0  0 0 0 اس يم وهرام وازيع ن روم درق 
 0 0 0 00  00 0 0 0 00 00 ام وهرامانا مدرق 
   0    00  0 0 00 اس يم الدد ل وازيع ن روم درق  الدد ل
   0    0    0 اس يم قو وازيع ن روم درق 0 قو
    0  00 0    00 اس يم قزوين وازيع ن روم درق  قزوين
        0   00 اس يم گ س يم وازيع ن روم درق  گ س يم
    00     0 00 00 شمييعاس يم خراسيم وازيع ن روم درق  شمييعخراسيم
    0  0 0    00 جنادعاس يم خراسيم وازيع ن روم درق  جنادعخراسيم
  0 0        0 اس يم ايغرز وازيع ن روم درق  ايغرز

     %       جمع کل

       
 ديشن.اع 1398واسب درخع از اش رك ن درق، دل سي  ، دم ع ت عنم واليز وجا  «شن وصا »و  «وصا قيدلاغييص »* اغيير  د ن 

 
 

 ديشن: ، نيشع از ااالد دم شرح زير اع«شن وصا »و « وصا اغييص قيدل»اغيير  د ن 

 .1398عنم واليز دخشع از وجا  واسب اش رك ن درق دل سي   -

شقركت اقنيريت واي قن، ان  قي  و وازيقع       30/7/1398دل اجرام دس الايفمل االخ  -

هقيم ان  قي  دقرق ن قز عقاال       ام از هزينقم هيم درق انا من روم درق ايرام)واان ر(، شركت



 

 قسمت دوم( -13)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

مبین عدم رعايت هيم ان  ي  درق، انن، دلييتت عاال  از هزينمنن لا دلييتت نماد اادا  اين د

  حکم اين بند است.مفاد 

وجا  تيصل از عاال  درق ا رتع اش رك ن دم همرا  سيير اقام اننلج دل صقال   

هي دلييتت و دقم تسقي    صال  ا مركز واسب شركتتسي  صيدل  دم نيم هر اش رک درق، دم

گقردد كقم طغقق افقيد     واليز اقع جمهالم اسااع ايرام ا  خزانم نزد دينک اركزم ومركز وج

نياقم اجرايقع رم، كقل    ( ري ن2( ايد  )1كل كشال و دنن ) 1398( قينام دادجم سي  14وغ ر  )

واليز  ،هيدالم كل كشال دم تسي  سيزايم هنتمننسيزم ييلانموصايع تروش درق واسب خزانم

 گردين  است. 

 ( است:2دم شرح جنو  شميل  ) ،160175ييع لديم دلرانم عم کرد ا

 )اغييص دم ا   ام ليي (  (2جنو  شميل  )

 شماره 

 بندیطبقه
 بینیپیش عنوان درآمد

وصولی طبق 

 لیست خزانه

وصولی طبق 

 تفریغ

 درصد

 تحقق

160175 
( قينام تمييت از صقنفت دقرق   5اادا  ايد  )-عاال  درق

ولم انرژم دقرق  وجنينپذير و دهر هيم كشال )سيزايم انرژم
 )سيوغي((

.00.000....

 

وصقايع طغقق ي سقت    »و « وفريقص  طغقق  وصايع اغ ص»اخ اف د ن شيييم ذكر است، 

جمهالم اسااع وجم از تسي  ا مركز دل دينک اركزم اردا  دم طع تررينن ان  ي « خزانم

( 14ديشن. اايدق دنن )ايقم( وغ قر  )  هي دل خزانم اعلانمييسيزايم هنتمننم دم تسي  ايرام 

هي اک م دم درگشت كل كشال، سيزايم هنتمننم ييلانم 1398ايد  واتن  قينام دادجم سي  

لدقب دقاد ، يق کن سقيزايم اقذكال انقيدع       ومياع وجا  دلييت ع از تروش درق دم شركت ذم

ال نناد  است. عنم اخ  قيص كياقل وجقا     طال كيال دل اخ  يل شركت واان ر قردلييت ع لا دم

 .حکم مربوط استمفاد عدم رعايت هي، اغ ن اادا  اين دنن واسب سيزايم هنتمننم ييلانم

كل كشال، اغ ص هجقن  هقزال و شش قن     1398( قينام دادجم سي  7دل جنو  شميل  )

سقيزايم  ام ام دقر صقال  اع غقيلا  اخ  يصقع سقراييم    دم ليي ( 18.600.000.000.000ا   يلد )

اع غقيلا   اقييع  عم کقرد  د نع شن  كم پ ش ولم انرژم ايرام )سيوغي(هيم وجنينپذير و دهر انرژم

 است:( 3جنو  شميل  )دم شرح اذكال 

 )اغييص دم ا   ام ليي (                                                                                                                                        ( 3) جنو  شميل 
 شماره

 بندیطبقه
 حوالجات  تخصیص اعتبـار عنوان

 دریافتی از محل 

 اعتبارات تخصیص یافته

 اعتبار 

 شدهمصرف
 پرداختپیش

143525 
 سققيزايم انرژيهققيم وجنينپققذير و 

 (ولم انرژم ايرام )سيوغيدهر 
18.600.000 11.892.426 3.017.830 8.874.596 8.645.391 229.205 

 

، نيشقع از  «ييت قم اع غقيل وخ ق ص  »و اغ ص « وصايع طغق ي ست خزانم»اغيير  د ن اغ ص 

اادا  قينام اس فيد  ا اازم از ااکيني  كشال و وازيع عيدهنم و لتع وغفق    ( 3%سم دلصن )كسر 

 است. اع غيلا  اذكال از ييت م و وح ق پ شرتت و عنايتو الو يء ساح انيطق كم ر واسفم

اع غقيلا  دليقيت ع لا صقرف خريقن     ولم انرژم ايرام هيم وجنينپذير و دهر سيزايم انرژم

دل انا قم احقروم    وضم نع درق تيصل از وغنيل پسميننهيم عيدم دم انرژم و اتنا  ن روگي  ديدم

ام دقرق انا قم   هيم وازيع ن قروم دقرق اسق ينع و   و ايد ع لا دم شركت نماد س س يم و د اچس يم 

 ( است:4اداغ نماد  كم عم کرد رم دم شرح جنو  شميل  )



 

 قسمت دوم( -14)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 ( 4جنو  شميل  )    )اغييص دم ا   ام ليي (
 مانده 

 یافته انتقال
 به سال بعد *

 شده بابتهای صرفهزینه
 مبلغ

 یافته اختصاص 
 نام شرکت

 شماره
 بندیطبقه

 ردیف نام استان
 جمع 

  های بادیاحداث نیروگاه
 در سیستان و بلوچستان

 جابجایی تیر برق
 در روستاها 

 خرید تضمینی برق حاصل از 
 تبدیل پسماندهای عادی

 تولید برق 
 تجدیدپذیر و پاک

 های توسعه و اجرای طرح
 های روستایینگهداری شبکه

 228900 اركزموازيع ن روم درق اس يم   60،229 60،229 0 0 0 0 60,229 0
 اركزم


0  0 0 0 0   ام ديخ ردرق انا م 000 

 226510 گ اموازيع ن روم درق اس يم  94،877 9،486 0 0 0 0 9,486 85،391
 گ ام



0 25,539 0 0 0 0 25،539  ام گ امدرق انا م 00 

 226300 ايزننلامس يم وازيع ن روم درق ا 93،856 28،720 1،336 0 0 0 30,056 63،800
 ايزننلام



 226200 غر  ايزننلاموازيع ن روم درق  53،802 28،836 0 0 0 0 28,836 24،966

8،593 31,844 0 0 0 0 31،844 0 ام ايزننلامدرق انا م 000 

223610 وغريزوازيع ن روم درق  26،603 26،603 0 0 0 0 26,603 0
 شرقعرذلدييجيم



 223600 شرقعرذلدييجيموازيع ن روم درق اس يم  78،490 78،490 0 0 0 0 78,490 0
0  0 0 0 0 0 0 شرقعام رذلدييجيمدرق انا م 00 0

 غردعرذلدييجيم 223510 غردعرذلدييجيموازيع ن روم درق اس يم  85،981 85،981 0 0 0 0 85,981 0

 228100 كراينشي وازيع ن روم درق اس يم  65،337 65،337 0 0 0 0 65,337 0
 كراينشي 



0 27,667 0 0 0 0 27،667  ام غر درق انا م 000 

 228530 اهاازوازيع ن روم درق  29،795 0 0 0 0 0 0 29،795
 خازس يم



 228510 خازس يموازيع ن روم درق اس يم  146،338 0 0 0 0 0 0 146،338

0 40,437 0 0 0 0 40،437 0 ام خازس يمدرق انا م 00 

 222200 ش رازوازيع ن روم درق  27،667 0 0 0 0 0 0 27،667
 تيلس



 222100 تيلسوازيع ن روم درق اس يم  92،834 11،394 0 0 0 0 11,394 81،440

1،810 34,370 0 0 0 0 34،370 0  ام تيلسمدرق انا 000 

0  224510 شمي  كرايموازيع ن روم درق  47،886 47،886 0 0 0 0 47,886 0

 كرايم 224520 جنا  كرايموازيع ن روم درق اس يم  141،486 141،486 0 0 0 0 141,486 0

0 25,539 0 0 0 0 25،539  ام كرايمدرق انا م 00  

 223220 اشهنوازيع ن روم درق  40،437 40،437 0 0 0 0 40,437 0
 لدامخراسيم



 223210 لدامخراسيموازيع ن روم درق اس يم  109،818 109،818 0 0 0 0 109,818 0

0 27,667 0 0 0 0 27،667  ام خراسيمدرق انا م 000 

 222520 صفهيمشهرس يم اوازيع ن روم درق  25،539 25،539 0 0 0 0 25,539 0
 اصفهيم



 222510 اس يم اصفهيموازيع ن روم درق  63،847 63،847 0 0 0 0 63,847 0

0 25,539 0 0 0 0 25،539  ام اصفهيمدرق انا م 00 

 225510 هرازگيموازيع ن روم درق اس يم  105،476 105،476 0 0 0 0 105,476 0
 هرازگيم



0 40,437 0 0 0 0 40،437 0 ام هرازگيمدرق انا م 00 0

 219490 س س يم و د اچس يموازيع ن روم درق اس يم  173،665 33،929 0 0 0 0 33,929 139،736
 س س يم و د اچس يم



76،543 97,973 0 0 0 0 97،973  ام س س يم و د اچس يمدرق انا م 000 

 كردس يم 224100 كردس يموازيع ن روم درق اس يم  66،572 0 0 0 0 0 0 66،572

 همنام 224200 همناموازيع ن روم درق اس يم  41،756 0 0 0 0 0 0 41،756

 يرس يم 228710 يرس يموازيع ن روم درق اس يم  82،406 82،085 0 0 0 0 82,085 321

 ايام 228520 ايام يم وازيع ن روم درق اس 36،989 36،989 0 0 0 0 36,989 0

 223620 زنجيموازيع ن روم درق اس يم  57،463 51،219 0 0 6،244 0 57,463 0
 زنجيم



0 23,411 0 0 0 0 23،411  ام زنجيمدرق انا م 000 

   يلمچهيلاحي  و دخ 228700 چهيلاحي  و دخ  يلموازيع ن روم درق اس يم  41،714 0 0 0 0 0 0 41،714

228600 كهگ  ايم و دايراتمنوازيع ن روم درق اس يم  62،996 45،461 0 0 0 0 45,461 17،535 0 كهگ  ايم و دايراتمن

 229110 سمنيموازيع ن روم درق اس يم  35،329 35،329 0 0 0 0 35,329 0
 سمنيم



0  0 0 0 0   ام سمنيمدرق انا م 00 

 229210 يزدوازيع ن روم درق اس يم  38،734 38،734 0 0 0 0 38,734 0
 يزد



0 17,026 0 0 0 0 17،026 0 ام يزددرق انا م 00 

 داشهر 225600 داشهروازيع ن روم درق اس يم  46،821 46،821 0 0 0 0 46,821 0



 

 قسمت دوم( -15)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 ( 4جنو  شميل  )    )اغييص دم ا   ام ليي (
 مانده 

 یافته انتقال
 به سال بعد *

 شده بابتهای صرفهزینه
 مبلغ

 یافته اختصاص 
 نام شرکت

 شماره
 بندیطبقه

 ردیف نام استان
 جمع 

  های بادیاحداث نیروگاه
 در سیستان و بلوچستان

 جابجایی تیر برق
 در روستاها 

 خرید تضمینی برق حاصل از 
 تبدیل پسماندهای عادی

 تولید برق 
 تجدیدپذیر و پاک

 های توسعه و اجرای طرح
 های روستایینگهداری شبکه

221530 وهرام دزلگوازيع ن روم درق  21،282 0 21،282 0 0 0 21,282 0

 وهرام


 221540 وهراموازيع ن روم درق اس يم  30،391 30،391 0 0 0 0 30,391 0

0 25,539 0 0 0 0 25،539  ام وهرامدرق انا م 00 

 الدد ل 223700 الدد لوازيع ن روم درق اس يم  52،993 0 0 0 0 0 0 52،993

0 قو 221520 قووازيع ن روم درق اس يم  22،559 3،000 0 0 0 0 3,000 19،559

 قزوين 228800 قزوينوازيع ن روم درق اس يم  43،331 43،331 0 0 0 0 43,331 0

 گ س يم 226100 گ س يموازيع ن روم درق اس يم  70،275 70275 0 0 0 0 70275 0

 جنادعخراسيم 223100 جنادعخراسيموازيع ن روم درق اس يم  53،930 53،930 0 0 0 0 53,930 0

 شمييعخراسيم 223200 شمييعخراسيموازيع ن روم درق اس يم  59،378 59،378 0 0 0 0 59,378 0

 ايغرز 221510 ايغرزوازيع ن روم درق اس يم  25،752 0 0 0 0 0 0 25،752

         کل جمع

 نشن  دم سي  اييع دفن ان  ل شن  است.، اينن  وجا  ا رف24/1/1399ييت م لا دراسيس ا ادي  پينزدهم ن ج سم س يد ا ع انيريت كروني االخ هيم االدنظر، دخشع از وجا  اخ  يص* درخع از شركت
 

ام اغقييص  هيم وازيع ن قروم دقرق اسق ينع و دقرق انا قم     هي، شركتدل احنود  درلسع

هقيم  هيم واسقفم و نگهقنالم شقغکم   دلييت ع لا دل لاس يم اهناف اين دنن، صرف اجرام طرح

  انن. ا ع لوس ييع، واي ن درق وجنينپذير و پيک و جيدجييع و ردرق دل لوس يهي نماد 



 

 قسمت دوم( -16)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 بند )هـ(

 (1جزء )

 كشقال  واسقفم  هيمدرنيام دائمع اتکيم قينام *(32)ايد   )پ( دنن( 1)جزء  دم زير ا ن

 :شاداع ديتما

 جقزء  ايقن  اادقا   اشق غي   از غ ردرخقالدال  هقيم شهرسق يم  و انقيطق  هقيم شيخص

 .لسناع وزيرام ه أ  و اي  دم كشال دادجم و درنيام سيزايم پ شنهيد دي

                                                                        
 های توسعه کشور: قانون احکام دائمی برنامه* 

 :(32ماده )

  شاد:ننع كشال، اقنااي  زير واسب دويت انجيم اعگذالم صنف ع و افدم انظال وسه ل و وشايق سراييم (:پ)بند 

ديشقن دقم عنقاام انقيطق     هييع كم نرخ د کيلم رنهي ديهور از ا قينگ ن نقرخ د کقيلم كشقال اقع     شهرس يم (:1) جزء

شانن. اين انيطق دي پ شنهيد سيزايم درنيام و دادجقم كشقال و وزال  وفقيوم، كقيل و لتقي       غ ردرخالدال از اش غي  وفريم اع
 شاد.  اج ميعع و و اي  ه أ  وزيرام دل سي  او  و ن ز ششو هر دهم وف  ن اع

 تفریغ بند )هـ(

 (1تفریغ جزء )

هقيم غ ردرخقالدال از اشق غي     هيم انقيطق و شهرسق يم  هي، شيخصدرلسعدل احنود  

هيم واسفم كشال، واسب سيزايم ( قينام اتکيم دائمع درنيام32( دنن )پ( ايد  )1)اادا  جزء 

يق کن وقي    ،دم ه أ  وزيرام السي  گرديقن   27/3/1398درنيام و دادجم كشال وه م و دل ويليخ 

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است. كمويليخ وحرير گزالش، دم و اي  نرس ن  

 



 

 قسمت دوم( -17)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 (  2جزء )

 واتن واي نمي  و عاال  الزش اتزود  واتنهيم واي نم احل اس  رال احل أخذ ايي 

 .است

 ( 2جزء )تفریغ 

دخشقنيام اقالخ   سقيزايم ااقال ايي قيوع كشقال      ،اجقرام تکقو ايقن جقزء     دل لاس يم

همچنق ن جهقت    هي اداغ نماد  اسقت. اس يم عيو و دم ادالا  كل ااال ايي م وهلا  24/2/1398

هقيم  و وسريع دل لونن ان  قي  پرونقن    يميداؤ و اس  رال عاص  ت فيياحل ت ن  وف ادهياي  لتع

دم ادالا  كل  24/9/1398نيام االخ  عجزء لا طاين افيد  منحا  اجرااذكال  سيزايم ايي يوع،

اسقيس  شقن  در هيم ن قل و ان  قي  داد   عمکرد پرونن    است.نماد عامهي ااس يم عيو ااال ايي

 :كشال، دم شرح جنو  زير است اعام سيزايم ااالايي يوع

 نام استان ردیف

 هایتعداد پرونده

 شده شناسایی 

 جهت انتقال

 های تعداد پرونده

 شده درخواست

 جهت انتقال 

 تعداد 

 های پرونده

 شده منتقل

 تعداد 

 های پرونده

 نشده منتقل

 57 5 62 62 اركزم 1

 0 8 8 8 گ ام 2

 0 7 7 7 ايزننلام 3

 0 9 9 9 شرقعيمرذلدييج 4

 9 4 13 13 غردعرذلدييجيم 5

 0 2 2 2 كراينشي  6

 0 9 9 9 خازس يم 7

 3 8 11 11 تيلس 8

 0 12 12 12 كرايم 9

 5 10 15 15 خراسيم لدام 10

 52 28 30 80 اصفهيم 11

 0 25 25 25 هرازگيم 12

 0 1 1 1 س س يم و د اچس يم 13

 0 1 1 1 كردس يم 14

 2 2 4 4 همنام 15

 0 3 3 3 يرس يم 16

 1 1 2 2 ايام 17

 0 4 4 4 زنجيم 18



 

 قسمت دوم( -18)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 نام استان ردیف

 هایتعداد پرونده

 شده شناسایی 

 جهت انتقال

 های تعداد پرونده

 شده درخواست

 جهت انتقال 

 تعداد 

 های پرونده

 شده منتقل

 تعداد 

 های پرونده

 نشده منتقل

 0 3 3 3 چهيل احي  و دخ  يلم 19

 0 1 1 1 كهگ  ايم و دايراتمن 20

 22 20 42 42 سمنيم 21

 42 6 38 48 يزد 22

 13 4 17 17 داشهر 23

24 
 0 258 258 258 ادال  كل ااال ايي يوع وهرام

 0 16 16 16 اادييم دزلگ وهرام

 0 0 0 0 الدد ل 25

 131 22 153 153 قو 26

 0 12 12 12 قزوين 27

 0 1 1 1 گ س يم 28

 0 1 1 1 شمييعخراسيم 29

 0 1 1 1 جنادعخراسيم 30

 308 35 343 343 ايغرز 31

 645 519 1.104 1.164 جمع

 

 لشقيم هقيم اس  را احقل دقم  ( پرونن  از جقنو  تقاق   645وفناد ) ،هيعدرلسدراسيس 

  است. جزءمبین عدم رعايت مفاد حکم اين انن كم ان  ل نشن 

اس  رالشقيم   هقيم احقل ( پرونن  كم دم 645هي، دم اس ثنيء وفناد )دل احنود  درلسع

احقل اسق  رال    ماتقزود  دقر اغنقي   أخذ ايي ي  و عقاال  الزش ، دل سيير ااالد نانان  ل نشن 

 انجيم شن  است.  من واي مواتنهي



 

 قسمت دوم( -19)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 ( 3جزء )

قينام درنيام ششو واسقفم   *(6) ايد  ( )( دنن 1) عاال  الزش اتزود  اادا  جزء

 و وهقرام  شقهر  شقهرم  ن اقم  دل( 88%)دلصقن   هشت و هش يددل شهرس يم وهرام دم نسغت 

 .شاداع وازيع عشييرم و لوس ييع ن ي ( 12%)دلصن دوازد  

                                                                        
 :  جمهوری اسالمی ایران ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگیقانون برنامه پنج* 

  ( قينام ايي ي  در الزش اتزود ، دي لعييت ورو غقي 38) ايد  )ايم( عاال  وصايع دنن (:6( بند )ب( ماده )1جزء )

دالم كقل كشقال از   قينانع و پس از كسر وجا  ا رل دل قينام اذكال و واليز دم تسي  ومركز وجقا  رم اسق يم نقزد خزانقم    
گردد، دقم نسقغت   دالم كل كشال ات  يح اعطريق تسي  لاداع كم دني دم دلخااست سيزايم ااال ايي يوع كشال واسب خزانم

سق يهي و انقيطق عشقييرم و دراسقيس شقيخص جمف قت دقم تسقي          لو( 30%) دلصقن شقهرهي و سقع   (70%) دلصن هف يد
هقيم  گردد. سهو لوسق يهيم تيققن ده قيلم و انقيطق عشقييرم دقم تسقي  تراينقنالم        هي واليز اعهي و ده يلمشهردالم

  گردد وي دي اشيلكت دن يد اسکن ان ا  اسااع دل هميم لوس يهي و انيطق عشييرم هزينم شاد.شهرس يم اردا  واليز اع

نقرخ   (:1398)رزاييشع ومنيقن شقن  وقي پييقيم سقي        17/2/1387قينام ايي ي  در الزش اتزود  ا ا   (:38)ماده 

( اين 16هي دل لادام دي كيه و خناي  اشما  اين قينام، عاو  در نرخ ايي ي  اادا  ايد  )هي و ده يلمعاال  شهردالم
 گردد:قينام، دم شرح زير وف  ن اع

 (1%/5) دلصنن و و ( اين قينام، يک16هي و خناي  اشما  نرخ صنل ايد  )ك  م كيه -ايم

 ( 3جزء )تفریغ 

كل كشال از جم م  1398ع قينام دادجم سي  سيزايم ااالايي يوع كشال اتکيم ايي يو

درام اجرا دم ادالا  كل ااال ايي قيوع كشقال    14/2/1398 االختکو اين جزء لا طع دخشنيام 

 اداغ نماد  است.

، عاال  وصا  شن  اادا  اين جزء واسب ادال  1398هي، دل سي  درلسع دراسيس

دويست و سع و سم ا   يلد و يک ن و  كل ااال ايي يوع اس يم وهرام اغ ص ش ت و دو هزال و

كم در اسيس اعام ادال  كل اذكال، ( ليي  داد  62.233.183.000.000هش يد و سم ا   ام )

 ديشن.پذير نمعوهرام ااکيماس يم هيم وفک ک عاال  وصايع در تس  شهرس يم

اغ ققص سققع و نققم هقققزال ا   ققيلد و يک ققن و پققنج ا   قققام        ،1398دل سققي   

دقم شهرسق يم وهقرام     ،( ليي  از عاال  وصايع اادقا  ايقن جقزء   39.000.105.000.000)

 :اخ  يص و دم شرح جنو  زير وازيع شن  است

 )اغييص دم ا   ام ليي (

 شده در شهرستان تهرانعوارض توزیع

 سهم پرداختی به روستاها و مناطق عشایری سهم پرداختی به شهر
جمع عوارض توزیع 

 درصد مبلغ  * شده
تی به پرداخ

 هادهیاری

بابت  پرداختی به فرمانداری

 روستاهای فاقد دهیاری
 درصد جمع

38.534.290 99 395.034 70.781 465.815 1 39.000.105 

 صال  پذيرت م است. ،وازيع عاال  دل شهرس يم وهرام دراسيس شيخص جمف  ع *

 ششقو  سييمپنج ( قينام درنيام6ايد  ) ) (( دنن 1عاال  الزش اتزود  اادا  جزء )



 

 قسمت دوم( -20)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

هيم ا رل دل تکقو  اايدق نسغت واسفم اق  يدم، اج ميعع و ترهنگع جمهالم اسااع ايرام

عتدم   نیمبت كقم  وازيع نشن   مريو عشي يعلوس ي ي شهر وهرام و ن  مدل ن ام شهر اين جزء

 .جزء است نيمفاد حکم ا تيرعا



 

 قسمت دوم( -21)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 بند )و(

 اشما  اؤدييم از هييعگرو  اتزود الزش در ايي ي  واانناع كشال ايي يوع ااال سيزايم

 وف ق ن  دخقش  رم تفيي ت اتزود الزش كيهشع دري  اعمي  دي لا اتزود الزش در ايي ي  قينام

. داد خااهن جيلم است، نشن  قافع رنهي ايي ي  كم هييعدول  دلخ اص دنن اين ا رلا . كنن

 ااقال  وزيقر  وأي قن  دقم  كشقال  عايي قيو  ااقال  سيزايم پ شنهيد دي تفيي ت هر اتزود الزش دري 

 .  لسناع دالايع و اق  يدم

 تفریغ بند )و(

وزير ااال اق  يدم  وأي نايي يوع كشال و  هي، دني دم پ شنهيد سيزايم ااالدرلسع دراسيس

 ( گرو  از اؤدييم اشما  قينام ايي ي  در الزش اتزود ، دري 25و دالايع درام د ست و پنج )

هيم اردا  وه م و جهت اجرا دقم  ي ت وف  ن و ا فيق  رم دس الايفملاتزود  تفيالزش كيهشع

 راسر كشال اداغ شن  است.ادالا  كل ااال ايي يوع س

دم  ،الزش اتزود  هر گرو  كيهش هيم صيدل  و دري اطاعي  اردا  دم دس الايفمل

 شرح جنو  زير است:

 ردیف
 شماره 

 بخشنامه

 تاریخ 

 بخشنامه
 عنوان گروه

 ضرایب 

 )درصد(

 6 ره تروشننگيم رهن   1

 11 هيسنگغرم   2

 5 هيم خادلوهي و تروشگي ييشگي صيتغيم نم   3

 7 و نظيير رنهي تروشيم اناا  لووخ ع، لودييشع، لوا زمو عمن دنکنالام    4

 7 تروشيم اناا  ناشت اتزال و ياازم اهننسعدنکنالام و عمن    5

 7 تروشيم اناا  ياازم دهناش ع و سيخ مينعدنکنالام و عمن    6

 7 تروشيم اناا  يحيف، تايم، دييش، وشک و كاسندنکنالام و عمن    7

 2 تروشيم كيل  شيلژ و س و كيل دنکنالام و عمن    8

 6 تروشيم اااد غذايع و رج ل و خشکغيل  دنکنالام و عمن  27/09/1398 د/48574/230 9

 7 تروشيم پاشيک، ك م، كفش و پيلچمو عمن دنکنالام    10

 7 تروشيم ياازم دهناش ع و رلايشعدنکنالام و عمن    11

 8 تروشيم ع نک و قافي  و ياازم اردا دنکنالام و عمن    12

 6 و دوچرخمااوالم  چرخمخادلو، ااوالس ک ت، سم ينكع ياازم و قافي تروشيم و عمن دنکنالام   13

 6 تروشيم ياازم خينگعدنکنالام و عمن    14

 5 هيم ادالم و قافي  و ياازم ينكع ارداطمتروشيم لايينم و ايش ندنکنالام و عمن    15

 6 تروشيم ياازم درقع و ايک ريکعدنکنالام و عمن    16

 7 تروشيم اح اه  هس  کع و پاس  کعدنکنالام و عمن    17

 9 تروشيم اناا  اسغي  ديزمعمن  دنکنالام و   18

 7 تروشيم اناا  سيعت و ياازم ينكع ارداطمدنکنالام و عمن    19



 

 قسمت دوم( -22)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 ردیف
 شماره 

 بخشنامه

 تاریخ 

 بخشنامه
 عنوان گروه

 ضرایب 

 )درصد(

 6 تروشيم اناا  شاتيژ و وهايم ااغا  و قافي  و ياازم ينكع ارداطمدنکنالام و عمن    20

21 
 27/09/1398 د/48574/230

 6 و وجه زا  و قافي  و ياازم ينكع ارداطم تروشيم اناا  رسينسال، پ م درقعدنکنالام و عمن 

 7 تروشيم اناا  پ ا، اناا  كيه و ياازم خرازم و اناا  زيالره  و جااهرا  دنيعدنکنالام و عمن  22

 13 كيلگي  صنف ع پاشيک   23

 7 طا، ن ر  و پاو ن(تروشننگيم اح اه  ت زم غ ررهنع )دم اس ثنيء ت زا  ق م ع نظ ر  24/12/1398 د/66718/230 24

 7 هيم وفيونع ا رفشركت 24/12/1398 د/66703/230 25

 

هييع كم ايي قي  رنهقي قافقع    شن  درام ك  م دول هي، دراي  وف  ندل احنود  درلسع

 يحيظ گردين  و االدم تيكع از عنم لعييت افيد تکو اين دنن اشيهن  نشن  است. ،نشن 

 

 

 
 

 

 



 

 قسمت دوم( -23)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 بند )ز(

 اقييع  ا قرلا   از دخشقع  ونظق و  قينام دم اااد درخع ايحيق قينام *(21) ايد  اايدق

 داد  اجيز  لدبذم ويدفم مهيشركت طريق از ن رو و نفت هيموزالوخينم از يک هر دم( 2) دويت

 واتقن  هقر  از ليقي ، ( 2000) هقزال  دو اغ قص  گيز اش ركيم اسکانع واتن هر از ايهينم شاداع

 وجقيلم  واتقنهيم  از يقک  هقر  از و ليقي  ( 1000) هقزال  يقک  اغ قص  دقرق  اش ركيم اسکانع

 اادقا   عمقااع  دلراقن  تسقي   دقم  و اخذ ليي ( 10.000) هزال د  اغ ص درق و گيز اش ركيم

 واليقز  كشقال  كقل  دالمخزانم نزد قينام اين( 5) شميل  جنو  160186 و 160185 مهيلديم

 تاق، وجا . ديشناع( 50%) دلصن پنجي  افيد  ايذكرتاق اغييص لوس ييع، اش ركيم درام. كننن

 ا قرف  دقم  اقذكال  ايد  دل اننلج ااالد درام تيص م انيدع. است صفر نرخ دم ايي ي  اشما 

 مهقي شركت وفهنا  انيق م، درگزالم نحا  و س م ا ضمن دنن اين عاجراي نيامري ن. لسناع

 ااقال  وزال  و كشقال  دادجقم  و درنياقم  سيزايم اش رک پ شنهيد دم خسيل  پرداخت و گرد مم

 .لسناع وزيرام ه أ  و اي  دم دالايع و اق  يدم

                                                                        
 (:2قانون الحاق موادی به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)* 

غع لا كم طغق قاان ن دادجم سنااوع دل شاد اغ لدب اجيز  داد  اعهيم نفت و ن رو از طريق شرك هيم ويدفم ذمدم هر يک از وزالوخينم (:12)ماده 

گردد، اخذ و صرتيً جهت د مم خسيلا  اييع و جينع اعقو از تقا  و ن قص عضقا و جغقرام      قغا  گيز و درق درام هر واتن اسکانع و وجيلم وف  ن اع
هيم د مم دي گيز و درق از طريق شركت گيهع عشييرمسازم و اسماا ت اش ركيم شهرم و لوس ييع و سکانتهيم پزشکع نيشع از انفجيل، روشهزينم

 درگزالم انيق م اقنام كننن.

 (ز)بند تفریغ 

اشق رک سقيزايم درنياقم و     يدهشقن  دقم پ دني  22/2/1398خ   وزيرام دل ج سم االأه 

طع  كم نماد  دنن لا و اي اين نيام اجرايع ي ندادجم كشال و وزال  ااال اق  يدم و دالايع ر

 شن  است.غ اادجهت اجرا  28/2/1398االخ ق ه56542 /21973  شميل

هيم نفت و ن رو نسغت دم اخذ اغييص اادا  تکو اين دنقن،  هيم ويدفم وزالوخينمشركت

انن كم از اش رك ن اسکانع و وجيلم دم همرا  سيير اقام اننلج دل قغا  صيدل ، اقنام نماد 

 :( است1شميل  )جنو  دم شرح  رمعم کرد 

 )اغييص دم ا   ام ليي ( (1جنو  شميل  )

 عنوان
 شرکت

 حق بیمه قابل وصول
 مبلغ 

 شدهوصول

 مبلغ واریزی به
 حساب درآمد  

 عمومی خزانه

 تعرفه قابل دریافت طی سال تعداد و نوع مشترک
 بیمهمبلغ حق

 روستایی شهری قابل وصول  
 ماهانه

 روستایی شهری
 تجاری مسکونی تجاری یمسکون تجاری مسکونی تجاری مسکونی

 0 642.399 785.952 5.000 500 10.000 1.000 12  463.110 6.889.513 4.586.024 24.664.937 واان ر
 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 گيز

 

دخشقع از  يشقع از عقنم واليقز    شقن ، ن د مم قيدل وصا  و اغ ص وصا اغيير  د ن تق

  هيم د ش از يک اي  است.واسب اش رك ن و صنول قغا  دل ديز  1398دل سي   قغا 

دقم   ن قرو  و نفقت  هقيم وزالوخينقم هيم ويدفم دلرانهيم شركتك  م هزم دم ذكر است، 

هيم خزانم نزد دينک اركزم جمهالم اسااع ايرام واليز و سپس دم تسقي  سقيزايم   تسي 

 گردد.دالم كل كشال، ان  ل اعهي نزد خزانمسيزم ييلانمهنتمنن

طع اکيوغي  ا فقند دقي    1398شيييم ذكر است، شركت ا ع گيز ايرام و واان ر دل سي  



 

 قسمت دوم( -24)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

د مقم  دم تق دلخااست واليز وجا  اردا لدب و سيير اراجع ذم هيننسيزم ييلانمهنتمسيزايم 

هيم لديم ال وجهع دل اجرام اين دنن دم تسي انن، ي کن دل سي  اذكاادا  اين دنن لا نماد 

  واليز نشن  است. لدبدلرانم ذم

اغييص دلييت ع از اش رك ن گيز و درق ديدقت تقق د مقم، دل سرت قل تسقي  اقييع       

اشقما    نگرديقن ، جناگينم ثغت و دغب گردين  و دي واجم دم اينکم جزء اقام دلران احسقا   

 كسر ايي ي  نگردين  است.

هيم اادقا  تکقو   هي وفرتمهي، دم اس ثنيء ااالد زير دل سيير شركتدرلسعدل احنود  

( وفرتقم  %50اين دنن درام ك  م اش رك ن شهرم و اش رك ن لوس ييع )افيد  پنجقي  دلصقن )  

 اش رك ن شهرم( احيسغم و دلييتت شن  است:

  درق اشقهن  عيوازو شركت  ملدادرق اس يم خراسيم ن روم عيوازهيم دل شركت -1

 انقن، ننمقاد   تيق لا لعياادا  تکو اين دنقن  وفرتم  ،لوز مدر اغني مم ددي واجم دم احيسغم تق

م اغ ص اذكال دق  يتتيدل مجيم، داحيسغم قغا  اردا  ماتزالنرم مهيس و صال  كم س نيدن

انقنلج   مدل وفناد لوزهيسپس نماد  و  و و س (30سع ) اغ ص اذكال لا در عند ،ينمصال  ايه

  .شادعا ن از اش رك عيت يدل تملوش ديعث ادي نيكننن كم اعدر  ا دل قغا 

وفقناد هجقن  هقزال و     اس يم قو مشهر موجيل ن وفناد اش ركدي واجم دم اينکم  -2

 لا سييمکي مم دتق شركت وازيع ن روم درق اس يم قو ديشن،اع االد( 18.054پنجي  و چهيل )

احيسقغم و   ي يق ل (2.166.000.000شقش ا   قام )  دو ا   يلد و يک قن و ش قت و    اغ ص ديين

( 1.669.000.000يک ا   يلد و شش قن و ش قت و نقم ا   قام )    اغ ص  ي کن نماد،اعاعمي  

كم قر   ي يق ل (497.000.000) ام   اچهيلصن و ناد و هفت  اغ ص دل عمل شن  كم اعمي  ي يل

 احيسغم شن  است.

 است.مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند ااالد تاق، 

( 2هيم دلرانم اننلج دل تکو اين دنن دقم شقرح جقنو  شقميل  )    عم کرد اييع لديم

 است:

 )اغييص دم ا   ام ليي (    (2نو  شميل  )ج

 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان درآمد

 بینیپیش

 طبق قانون بودجه

 وصولی طبق

 لیست خزانه 

 وصولی

 طبق تفریغ 

 درصد 

 تحقق

 2/71 498.790 0 700.000 گيز ن اش رك مو وجيل عاز هر واتن اسکان ي يل 2.000ينم دلران تيصل از اخذ ايه 160185

 6/75 642.399 0 850.000 درق ن اش رك مو وجيل عاز هر واتن اسکان ي يل 1.000دلران تيصل از اخذ ايهينم  160186

 

، نيشقع از عقنم   «وصايع طغق ي ست خزانقم »و « وصايع طغق وفريص»اغيير  د ن  

، دقم تسقي    هقي ننسقيزم ييلانقم  هنتمهيم اادا  تکو اين دنن واسب سقيزايم  يز وصايعوال

 الم كل كشال است. دخزانم

هقيم ا فرققم   لديقم  ،كقل كشقال   1398( ققينام دادجقم سقي     9دل جنو  شميل  )

( قينام ونظ و دخشع 12اادا  ايد  ) –هيم ويدفم وزال  نفت شركت»دي عناام  53000039

اادقا    –هيم ويدفم وزال  ن قرو  شركت»دي عناام  53000040و (« 2دويت )از ا رلا  اييع 

د نع شن  كم اع غيل رم واسقب  پ ش(« 2شع از ا رلا  اييع دويت )( قينام ونظ و دخ12ايد  )



 

 قسمت دوم( -25)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

( 3سيزايم درنيام و دادجم كشال دل اجرام قاان ن و ا رلا ، وغ  راوع دم شرح جقنو  شقميل  )  

 داش م است:

 ليي (ا   ام اغييص دم ) (3جنو  شميل  )

 شماره

 ردیف
 نوع اعتبار

 بینی پیش

 طبق قانون بودجه

 تغییرات

 قانون  اعتبار نهایی

 استفاده متوازن

 ( بند 2جزء )

 (28)ط( ماده )
 جمع

530000-39 
 امهزينم

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

 

هيم دلرانم اردا ، هق   اع غقيلم از احقل    هي دم لديمدي واجم دم عنم واليز وصايع

مبین عدم رعايت مفاد نفع اداغ و وخ  ص داد  نشن  كم هيم ذمهيم اذكال دم شركتلديم

 حکم اين بند است.

ايدلوخ  ع انيريت، واي ن، ان  ي  و وازيع ن قروم دقرق    م وهيم ا ع گيز ايراشركت

دقم   نسقغت  گرنيام اجرايع رم، جهت ان خي  د مم(، دل اجرام تکو اين دنن و ري نواان رايرام )

 صقال  جناگينقم  ، دقم ام در اغنيم الائم د ش رين وفهنا ارت مدم صال  يکدرگزالم انيق م 

دقي   ودرنن  انيق قم اعقام گرديقن      ،ي پذيرش ديهورين وفهنشركت د مم كاثر د انن.نماد اقنام 

از  عنيشق  عو اقيي  عخسقيلا  جقين   مامقم  جهت ااال د ،گردم عناام شركت د مماذكال  شركت

و  ماعقو از شقهر   مو وجيل و گيز دم وفک ک اسکانعدرق  ن اش ركو گيز طغ فع درق  يميجر

 شن  است.قرالداد انف ن  يعلوس ي

افقيد  اع غقيلا  انقنلج دل     ،نيام اجرايع( ري ن2ايد  )دل اجرام م س م اغ ص انيق 

كل كشقال و دل تقن وصقايع     1398( قينام دادجم سي  9هيم اردا  دل جنو  شميل  )لديم

 شن  است.هيم دلرانم اادا  اين دنن دلنظر گرت م لديم

يقيم  ز دل پيهيم درق و گقي ك  م اش ركيم انشفي  ،دي واجم دم افيد قرالدادهيم انف ن 

، 1398هيم اديتم شقن  طقع سقي     انن و دل خ اص انشفي ، اشما  قرالداد داد 1397سي  

ن  اسقت.  د نقع شق  وفقنيا  ققرالداد، پق ش    (25%د ست و پنج دلصن ) دل قيي  س م اادا 

دين  درام اش رك ن خسيل  29/12/1398يغييت  1/1/1398گر از ويليخ همچن ن وفهنا  د مم

 شن  است. دل نظر گرت م

گر، د ش از وفهنا  سي  قغل و ا نيس  دقي تقق د مقم    همچن ن ا زام وفهنا  د مم

 .انظال شن  است ،ا ا  سي  جيلم

اادقا  وفک قک   نياقم اجرايقع،   ري ن (7ايد  ) جهت اجرام راميگيز ا عا  شركت 

م يهق دم شقركت  20/5/1398طع نيام االخ  واتنهيم وجيلم از اش رك ن اسکانع اراو  لا

هقيم خازسق يم،   هقي دقم اسق ثنيء اسق يم    گيز اس ينع اداغ نماد  كم ايقن ااقر دل ك  قم اسق يم    

لدام و الدد ل، لعييت گردين  است. عنم وفک قک كن الهقيم اشق رك ن وجقيلم از     خراسيم

                                                                        
 : کل کشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 6بند )ز( تبصره ) نامه اجرایی* آیین

اي  دي همکيلم نهيدهيم هيم گيز اس ينع ااظم است ظرف شششركت ا ع گيز ايرام از طريق شركت (:7ماده )
هي و سيزايم ثغت اسنيد و اااک كشال( نسغت دم وفک ک واتنهيم وجيلم از اش رك ن ده يلم هي،ليب )شهردالمذم

 هيم طرف قرالداد درقرال نميين.ام رم واتنهي لا دم وفک ک واتن از طريق د مماسکانع اقنام كنن و پاشش د مم



 

 قسمت دوم( -26)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

   . حکم مربوط استمبین عدم رعايت مفاد ايذكر، هيم تاقهيم گيز اس يماسکانع دل شركت

اايدق اعقام   شن  دم هر يک از اش رك ن گيز و درقسيل  پرداختعم کرد ا زام خ

 ( است:4گر، دم شرح جنو  شميل  )شركت د مم

 

 

 )اغييص دم ا   ام ليي (  (4جنو  شميل  )

 شرکت 
 بیمه

 وزارتخانه 
 ذیربط

 شدهخسارت پرداخت پرداختخسارت قابل

 شده مبلغ خسارت پرداخت دیدهتعداد مشترکین خسارت پرداختمبلغ خسارت قابل دیدهتعداد مشترکین خسارت

 جمع سکونتگاهی عشایری روستایی  شهری جمع سکونتگاهی عشایری روستایی شهری جمع سکونتگاهی عشایری روستایی  شهری  جمع سکونتگاهی عشایری روستایی 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 ن رووزالوخينم  كاثر
 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 وزالوخينم نفت كاثر

 
هي، اردا  اغيير  دل وفناد و اغييص قيدل پرداخت و پرداخت شن  نزد هريک از شركت

گقر و  هي دم شركت د مقم نع دل تيص م السي  اطاعي  اردا  دم خسيل  از شركتدم وأخ ر زاي

وحقت عنقاام   اغييص قيدل پرداخقت   عايد دمنأ  ديشن.هي اعگر دم شركتا  يداً از شركت د مم

  .است ن يدم سي  دفن ان  ل گرد« خسيل  قيدل پرداخت افاق»

  



 

 قسمت دوم( -27)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 (حبند )

كشقال اردقا  دقم     عو اك شيتي  افقنن  عيسشنن سيزايم زا مدلرانهي 1398دل سي  

و  140108، 140105 مهقي ميق اادقا  لد  عشقگيه يو رزاي عاك شقيت  ،عشنيسق ن خناي  زاق 

شقاد و پقس از ادقاغ    عاق  عو  ق  عدم خزانم، اخ  يص زيپس از وال( 5جنو  شميل  ) 140203

 است. كردنميواسب سيزايم درنيام و دادجم كشال قيدل هز ص وخ 

 (حتفریغ بند )

هقيم دلراقنم   كقل كشقال، لديقم    1398( قينام دادجم سي  2اايدق پ است شميل  )

دم صقال  اخ  يصقع   كشال  عو اك شيتي  افنن عشنيسن سيزايم زااننلج دل اين دنن، درام 

 است: (1شميل  )دم شرح جنو   ،رنهي وصايععم کرد د نع و و اي  شن  كم ا ع پ ش

 ليي ( )اغييص دم ا   ام    (1جنو  شميل  )
 شماره

 بندیطبقه
 بینیپیش عنوان درآمد

وصولی طبق لیست 
 خزانه

وصولی طبق 
 تفریغ

درصد 
 تحقق

140105 
دلران تيصل از خناي  كشيولزم، صنف ع و افننع، اك شقيتع و  

 تق تنع اس فااي  واغ ق الادع
115.000 241.876 241.876 210 

 100 10.000 10.000 10.000 دلران تيصل از خناي  رزاييشگيهع 140108

140203 
دلران تيصل از چيپ وازيع و تروش ك   و نشريي  و واگقذالم  

 هيرم
600 600 600 100 

 195 252.476 252.476 125.600 جمع
 

اغ ص يک ن و چهل ا   يلد و يک قن ا   قام    عو اك شيتي  افنن عشنيس ن سيزايم زا

دقي   140105 مدلراقن  ميلدكشم لادم  عيک ت ر  گااه( ليي  اردا  دم 140.100.000.000)

اسق فااي    عو تق تنق  عاك شيت ،عو افنن عصنف  ،مدلران تيصل از خناي  كشيولز»عناام 

هقيم  هقيم كشقم، از جم قم دالايقع    واليز نماد  است، دي واجم دم اينکم گااهع« عالاد ق واغ

واانقن دل  نمعكال هيم اذگااهع، گرددشنيسع احسا  اعسيزايم زا ناشهاد و اا  يزا  غ ر

و دلران تيصل از تروش رنهي دقم  شاد زار  خناي  رم سيزايم اننلج دل لديم تاق احسا  

قينام وصا  درخع از دلرانهيم دويت و ا رف رم دل ااالد اف ن ا قا   ( »40اس نيد ايد  )

ليز يذا وا دالم كل كشال واليز گردد؛د خزانمهيم دلران عمااع كشال نزديين دم تسي « 1373



 

 قسمت دوم( -28)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند اذكال دم تسي  دلرانهيم اخ  يصع سيزايم اقذكال  اغ ص 

 است.و قوانین و مقررات مربوط 

شيييم ذكر است، دل اجرام قينام اس فيد  ا اازم از ااکيني  كشال و وازيقع عيدهنقم و   

( 3%نايت، سقم ) ييت قم و وح قق پ شقرتت و عق    لتع وغف   و الو يم ساح انيطق كم ر واسفم

هيم اخ  يصع كسقر و اقيد ع دل قييق  اع غقيل اخ  يصقع دقم       دلصن از انيدع وصايع دلييتت

 ( است:2ييت م كم عم کرد اييع رم دم شرح جنو  شميل  ) كننن  اخ  يصدس گي  وصا 

 ليي (ا   ام )اغييص دم         (2جنو  شميل  )

 شماره 

 طبقه بندی
 اعتبار مازاد هاعتبار اولی عنوان اعتبار

 قانون اعتبار کسرشده طبق 

 استفاده متوازن از امکانات کشور
 تخصیص اصالحیاعتبار 

دریافتی از محل اعتبار 

 یافتهتخصیص
 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده انتقالی 

 به سال بعد
 47.619 48.837 96.456 96.456 96،456 2،984 49.200 50.240 شنيسعااييفي  زا ن 1304008000

 30.938 30.388 61.325 61.325 61،325 1،897 14.238 48.984 اك شيف انيدع افننع 1304001000

 17.034 8.550 25.585 25.585 25،585 791 0 26.376 واسفم دويت ايک رون ک 1002057000

 61.535 0 61.535 61.535 61،535 1،903 63.438 0 * شنيسع عمااع ايرام )وه م اطاعي  پييم(زا ن 1304008005
 157,126 87.775 244.901 244901 244,901 7,575 126.876 125.600 جمع

 ام جيدجي شن  است.ام دم اع غيلا  اخ  يصع سراييمدخشع از اع غيلا  اخ  يصع هزينم ،كل كشال 1398( ايد  واتن  قينام دادجم سي  7دي واجم دم تکو ذيل جنو  شميل  ) *
 

اع غيل دلييت ع لا پقس از اغيديقم ااات  نياقم و     عك شيتي  افننا و عشنيسن سيزايم زا

دلييتت و صرف ت اق و ازايي، تق اأااليقت   كشالاداغ وخ  ص از سيزايم درنيام و دادجم 

 و تق د مم اااا  نماد  و ايد ع لا وحت عناام اينن  ان  ييع دم سي  دفن ان  ل نماد  است.

 



 

 قسمت دوم( -29)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 بند )ط( 

ققينام درنياقم ششقو واسقفم و دقم انظقال        *(38) ايد  (ص)و  ( )دل اجرام دننهيم 

كيهش اثرا  اخر  پسميننهي، سيزايم ااال ايي يوع كشال ااظم است از تروش كيههييع كم 

شاد عاالدع لا كقم واسقب دويقت    زيست اعا رف رنهي انجر دم واي ن پسمينن اخر  اح ب

  سق م  وقي  وصقايع  انيدع. كنن اليزو 160189 شاد دلييتت و دم لديم دلرانم شميل وف  ن اع

( 9) جقنو  شقميل    530000-45 لديم احل از ليي ( 10،000،000،000،000) ا   يلد هزال د 

زيست پس از گ رد وي دي نظيل  سيزايم تفيظت اح باين قينام دل اخ  يل وزال  كشال قرال اع

سميننهيم تيصل از كيههيم اغيديم ااات  نيام دي سيزايم درنيام و دادجم كشال درام ديزييتت پ

ام وغنيل پسمينن دم اااد و انرژم( دقي اويايقت اشقيلكت دخقش     )ايجيد وأس سي  انا م ازدال

 تهرسقت  كقيه،  هقر  عاال  ا زام در اش مل دنن اين اجرايع نيامري ن. شاد ا رف خ اصع

 اشق رک  پ شقنهيد  دقم  اجرايقع  تررينقن  و كيههي پسمينن انيريت هزينم نرخ اشما ، كيههيم

م و اق  يد ااال و وجيل  و افنم صنفت، كشال، هيموزالوخينم زيست، اح ب تفيظت سيزايم

 لسن.وزيرام اعه أ  شاد و دم و اي  دالايع و سيزايم درنيام و دادجم كشال ونوين اع

                                                                        
 ایران:  اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ششم توسعه سالهپنج قانون برنامه

 : (38* ماده )
هيم هي، جنگ هي و دشتويژ  دل سااتل دلييهي، لودخينمهيم جياع انيريت پسمينن دمق نظيل  در اجرام طرح دنن ) (
 از تجو پسميننهيم ااجاد دي لوش انيس ( 20%) دلصنهي و انيريت سيهنم تناقل د ستتيش م ويه 
ع هزم جهت وغنيل پسمينن دم كاد يي انرژم درام شهرهيم اخ  م دل طا  كردم انيدع الزم و ليييق تراهو دنن )ص(

 هياجرام قينام درنيام دي همکيلم دخش خ اصع و شهردالم

 بند )ط( تفریغ 

 هيم كشال،پ شنهيد اش رک وزالوخينم دني دم 30/4/1398ه أ  وزيرام دل ج سم االخ 

زيست و درنياقم  هيم تفيظت اح بصنفت، افنم و وجيل  و ااال اق  يدم و دالايع و سيزايم

شققميل  نياققم اجرايققع ايققن دنققن لا و ققاي  نمققاد  و طققع ا ققادم   ريقق نو دادجققم كشققال 

 جهت اجراء اداغ شن  است.   ،2/5/1398هق االخ 56550 /53461

اشقما  و ا قزام عقاال      نياقم اجرايقع، اقذكال تهرسقت كيههقيم     ( ري ن1دل دنن )

شاد، دي وف  ن عاال  زيست اعكيههييع كم ا رف رنهي انجر دم واي ن پسمينن اخر  اح ب

 اردا  دلج گردين  است. 

كل كشال از جم قم   1398اتکيم ايي يوع قينام دادجم سي   ،سيزايم ااال ايي يوع كشال

نحقا  وصقا  عقاال     »يفمل دس الاو  26/1/1398االخ  افيد تکو اين دنن لا طع دخشنيام

لا دقم   6/6/1398لا دل وقيليخ  « كل كشال 1398( قينام دادجم سي  6) ( وغ ر  ) اادا  دنن

 ادالا  كل ااال ايي يوع كشال اداغ نماد  است.

دلران تيصل از تروش كيههقييع كقم   »دي عناام  160189 لديم دلرانم اييع عم کرد

 .زير استدم شرح جنو  ، «شادزيست اعاح ب ا رف رم انجر دم واي ن پسميننهيم اخر 

 )اغييص دم ا   ام ليي (                                                           
 ردیف 
 درآمدی

 بینیپیش عنوان
 طبق وصولی 
 خزانهلیست 

 طبق وصولی 
 تفریغ

 درصد 
 تحقق

دلران تيصل از تروش كيههييع كم ا رف رم انجقر   160189
  شادواي ن پسميننهيم اخر  اح ب زيست اعدم 

10.000.000 120.474 120.474 2/1 

 



 

 قسمت دوم( -30)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

شيييم ذكر است، اغييص واليزم از طريق خاد اظهيلم اشماي ن داد  و سقيزايم ااقال   

ايي يوع كشال، دم رنهي لس نگع نکرد  و اظهينظر نهقييع ااكقا  دقم لسق نگع دقم اظهيلنياقم       

 ديشن. رل، واسب سيزايم اذكال اعاادييم دل اه ت زاينع قينانع ا 

وزال  صقنفت، افقنم و   نياقم اجرايقع ايقن دنقن،     ري ن *(2( ايد  )1دل اجرام وغ ر  )

دل وقيليخ   (عناام ارجع صنول اجاز تفيي ت درام واي نكننقنگيم كيههقيم اشقما    م)د وجيل 

مبتین  اد  كم اطاعي  واي نكنننگيم كيههيم اشما  لا دم وزال  كشال الائم نم 25/9/1398

 عدم رعايت حکم مربوط است. 

، سيزايم ااال ايي يوع كشقال  اين دنننيام اجرايع ري ن **(2( ايد  )2دل اجرام وغ ر  )

اطاعي  والدكنننگيم و همچن ن ا زام سرجمع وزنع و الزشقع والدا    16/5/1398دل ويليخ 

دلخااست نماد  و ع ايرام گمرک جمهالم اساااشما  تکو اين دنن لا از هيم كيهيع گرو 

لا دل قيي  يقاح  اذكال اطاعي   26/11/1398گمرک جمهالم اسااع ايرام طع نيام االخ 

  مبین عدم رعايت حکم مربوط است.كم تشرد  دل اخ  يل سيزايم ااال ايي يوع كشال قرال داد  

                                                                        
 کل کشور 1398( قانون بودجه سال 6نامه اجرایی بند )ط( تبصره )آیین

 (: 2ماده )

نيام، تناكثر يک اي  پس از وقيليخ ادقاغ   ن( اين ري 1اطاعي  واي نكنننگيم كيههيم اادا  ايد  ) -(1* وغ ر  )
 .شادنيام واسب اراجع صنول اجاز تفيي ت وه م و دم سيزايم ااال ايي يوع كشال اعام اعاين ري ن

نا  و ا زام كيههيم والدشقن  اادقا  ايقن     م اسااع ايرام اک م است اطاعي ق گمرک جمهال(2) وغ ر ** 
 .كنن، دم سيزايم ازدال اعام نميينيي يوع دم ورو غع كم سيزايم ااال ايي يوع كشال وف  ن اعنيام لا دل پيييم هر دول  اري ن

م دي عنقاا  530000-45كل كشال لديم  1398( قينام دادجم سي  9دل جنو  شميل  )

ام وغقنيل  زيست ايجيد وأس سقي  انا قم  سيزايم تفيظت اح ب زيست )صننوق ا ع اح ب»

دقم اغ قص د  هقزال ا   قيلد     « پسمينن دم اااد و انرژم دقي اويايقت اشقيلكت دخقش خ اصقع     

سقيزايم درنياقم و دادجقم كشقال اغ قص       .د نع شقن  اسقت  ( ليي  پ ش10.000.000.000.000)

( ليي  دل اجرام قينام اس فيد  ا اازم از ااکيني  كشال 1.000.000.000.000هزال ا   يلد )يک

 ( دنققن ) ( 2( ليققي  دل اجققرام جققزء )  9.000.000.000.000و اغ ققص نققم هققزال ا   ققيلد )   

كسقر و   ،(2( قينام ايحيق درخع اااد دم قينام ونظ و دخشع از ا رلا  اقييع دويقت )  28ايد  )

مبین عدم لدب اداغ ننماد  كقم  هيم اجرايع ذمي گانم اع غيلم دل اجرام اين دنن دم دس گه  

 حکم اين بند است. مفاد رعايت 



 

 قسمت دوم( -31)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 (ی) بند

 اجاز كم دااپزشکع و دالوسيزم پ راپزشکع، پزشکع، اشيغل و ترف صيتغيم ك  م

 يقي  و ايقرام  پزشکع نظيم سيزايم پزشکع، راازش و دلايم دهناشت، وزال  واسب رنهي تفيي ت

 چهقيلچا   دل اک فنقن  شقاد، اقع  صقيدل  ايقرام  دااپزشکع سيزايم و دااپزشکع نظيم سيزايم

 و اصاتي  و 4/12/1366 ا ا  اس   و هيمايي ي  قينام *(169) ايد ( 2) وغ ر  نيامري ن

 .كننن اس فيد  تروشگيهع پييينم از 1398 سي  اد نام از رم دفنم ايحيقي 

                                                                        
 های مستقیم:  ( مالیات169( ماده )2تبصره )نامه اجرایی * آیین

اي  هميم سي  نسغت دقم ن ق    اشخيص اشما  اک فنن پس از ان شيل رگهع تراخاام، تناكثر وي پيييم دم(: 4ماده )
صننوق تروش و ثغت دلخااست وخ  ص شميل  شنيسم دل دلگي  عم  ي  ايک رون کقع سقيزايم دقي ذكقر ويژگقع و      سياينم 

 اشخ ي  سياينم صننوق تروش اقنام نميينن. 
نياقم،  ( اين ري ن5اشخيص اشما  اک فنن از اد نام اوي ن اي  دفن از ويليخ اخذ شميل  شنيسم اادا  ايد  )(: 6ماده )
تسي  تروش كيه و دردالم از سياينم صننوق تروش و ثغت افياا  خاد دل رم و صنول صال زم و دهر اننانسغت دم لا 

 خناي  يي تس  االد لس ن خرين صيدلشن  از پييينم پرداخت ا  ل دم شغکم پرداخت دينکع، اقنام كنن. 
م لسق نگع، تسق  دلخااسقت    نميينن اک فنقن دل هنگقي  كم از سياينم صننوق تروش اس فيد  اع اشخيصع(: 8ماده )

( قينام(، دمن الائم دس الايفمل نحا  كيل دقي سقياينم ييدشقن ،    219نيام ايد  )لدب )دي لعييت ري نك غع اأاالام ايي يوع ذم
  ااکيم دس رسع هزم دم اطاعي  رم سياينم لا تراهو نميينن.

 (یتفریغ بند )

 17/2/1398افيد تکو اين دنن لا دل ويليخ  پزشکعو راازش دلايم  ،وزال  دهناشت

 . است اداغ نماد و خناي  دهناش ع و دلاينع  هيم ع ام پزشکعدانشگي  دم ك  م

 ج سقم جهت اجقرام تکقو ايقن دنقن نسقغت دقم وشقک ل        سيزايم ااال ايي يوع كشال 

ع جمهقالم  پزشقک نظقيم داا  و كشقال  عپزشقک  نظقيم  سقيزايم  ننگيمينمي تضال دي عشياننهو

 مدالا عدااپزشقک  و مدالوسقيز  ،عراپزشقک  پ ،عپزشقک  ترف م وک » اادا  يد اع ايراماسا

 اقنام نماد  است.  19/3/1398دل ويليخ  «عتروشگيه مهيينميپي از اس فيد  دم ت تفيي اجاز

 لاس يمدل خ اص وک  م اشماي ن تکو اين دنن ديدت اس فيد  از پييينم تروشگيهع دل 

و  4/12/1366هقيم اسق   و ا قا     ( قينام ايي ي 169( ايد  )2  )نيام وغ رچهيلچا  ري ن

هيم هزم انظال وسريع و ايجيد هميهنگعدم ،1398اصاتي  و ايحيقي  دفن رم از اد نام سي  

 تکقو ايقن دنقن،    اادقا   عپزشقک  اشقيغل  واسب تروش ينميپي نظيم مسيزيد  پ و جهت اجرا

دل وقيليخ   كشقال  عپزشقک  نظقيم  سيزايم و كشال عيو ايي ااال سيزايم ن د مهمکيل نياموفيهو

دم ادالا  كل ااال ايي يوع ادقاغ گرديقن     12/11/1398انف ن و طع نيام االخ  28/10/1398

 است.  

هققيم قققينام ايي ققي  169اققيد   2وغ ققر  دل اجققرام سققيزايم ااققال ايي ققيوع كشققال  

ع، پ راپزشققکع، ك  ققم تققرف و اشققيغل پزشققک، 07/05/1398شققنيام اققالخ طققع دخ ،اسقق   و



 

 قسمت دوم( -32)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 1398اک ققم دققم اسقق فيد  از سققياينم تققروش از اد ققنام سققي       لادالوسققيزم و دااپزشققکع  

هققيم كث راهن شققيل و پالوققي  سققيزايم ااققال ايي ققيوع   دل لوزنياققم اعققام كققرد  و اادققا  لا 

 است. نماد لسينع اطا  ،كشال

سقياينم   وفقناد اتقراد اشقما  اادقا  تکقو ايقن دنقن كقم دل        هي، عدرلس دل احنود 

شققرح جقنو  زيققر  انققن، دقم  نققيم نمقاد  ( ثغقت 3/9/1399ايي قيوع، وقي وققيليخ وحريقر گققزالش )   

 است:  

 استان ردیف
 تعداد افراد

 مشمول   
 تعداد افرادی که در سامانه 

 اند مالیاتی ثبت نام نموده
 تعداد افرادی که در سامانه

 اند مالیاتی ثبت نام ننموده 

 571 783 1،354 اركزم 1
 1،233 2،149 3،382 گ ام 2
 1،916 2،147 4،052 ايزننلام 3
 1،826 2،489 4،315 شرقعرذلدييجيم 4
 811 1،890 2،701 غردعرذلدييجيم 5
 883 916 1،799 كراينشي  6
 1،802 1،866 3،668 خازس يم 7
 3،302 3،347 6،649 تيلس 8
 1،229 1،223 2،452 كرايم 9
 2،686 3،565 6،251 لدامخراسيم 10
 2،683 4،140 6،823 اصفهيم 11
 461 618 1،079 هرازگيم 12
 563 435 998 س س يم و د اچس يم 13
 839 609 1،448 كردس يم 14
 654 803 1،457 همنام 15
 762 722 1،484 يرس يم 16
 335 186 521 ايام 17

 استان ردیف
 تعداد افراد

 مشمول   
 تعداد افرادی که در سامانه 

 اند مالیاتی ثبت نام نموده
 تعداد افرادی که در سامانه

 اند مالیاتی ثبت نام ننموده 

 625 455 1،080 زنجيم 18
 475 332 807 چهيلاحي  و دخ  يلم 19
 493 260 753 كهگ  ايم و دايراتمن 20
 353 397 750 سمنيم 21
 527 801 1،328 يزد 22
 489 380 869 داشهر 23
 8،321 8،834 17،155 وهرام 24
 460 792 1،252 الدد ل 25
 444 732 1،176 قو 26
 706 873 1،579 قزوين 27
 961 1،170 2،131 گ س يم 28
 356 364 720 شمييعخراسيم 29
 359 324 683 جنادعخراسيم 30
 1،472 1،976 3،448 ايغرز 31

 38.586 45.578 84.164 جمع

 
از پييينقم   1398دي واجم دم جنو  تاق، اقشيل اادا  تکو ايقن دنقن، از اد قنام سقي      

حکتم ايتن بنتد    مفاد  مبین عدم رعايتانن كم تروشگيهع اادا  تکو اين دنن اس فيد  ننماد 

  است.

 



 

 قسمت دوم( -33)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 ( بند )ک

ك  م اراكز دلاينع اعو از دوي ع، خ اصع، وادس م دقم نهيدهقيم عمقااع غ ردوي قع،     

 ايزتمقم يقي  ( از تقق 10%) دلصقن  هقيم دوي قع اک فنقن د    هي و شقركت ن روهيم اس ح، خ ريم

هقي و  هيم السييع دم د ممتسي ااج  دلييتت وجم صال ايفمل پزشکع پزشکيم لا كم دمتق

ايحسي  ايي ي  كسر كننن و دم نيم پزشقک  شاد دم عناام ع عپرداخت اعيي ن ناً از طرف د ميل 

تسي  دم تسي  سيزايم ااال ايي يوع كشال واليز اردا  وي پيييم اي  دفن از وصا  اغ ص صال 

هييع كم دم عناام دلران ت اق و كيلانقم  ايحسي  اين دنن شيال ك  م پرداختكننن. ايي ي  ع ع

 شاد، نخااهن داد.غ ر  پرداخت و ايي ي  رم كسر اعاين و« ايم»اايدق دنن 

 تفریغ بند )ک( 

كل كشال از جم م تکو اين  1398سيزايم ااال ايي يوع كشال اتکيم قينام دادجم سي  

هي اداغ نمقاد  اسقت.   دم ادالا  كل ااال ايي يوع اس يم 26/1/1398دنن لا طع دخشنيام االخ 

جهقت اجقرا دقم     31/2/1398رلا  اين دنقن لا دل وقيليخ   همچن ن دس الايفمل نحا  اجرام ا 

 اداغ نماد  است.ي هاس يم عيو ادالا  كل ااال ايي

ك  قم اراكقز دلاقينع اادقا  تکقو ايقن دنقن لا دقم اسق ثنيء           هقي، دل احنود  درلسع

ايزتمققم يققي ( از تققق10%دلصققن )اققاالد انققنلج دل جققنو  زيققر نسققغت دققم كسققر ايي ققي  د 

هقييع كقم دقم عنقاام دلراقن ت قاق و كيلانقم        شکيم دم غ قر از پرداخقت  ايفمل پزشکع پزتق

( ايقن ققينام پرداخقت شقن ، ااقيدق تکقو ايقن دنقن اققنام و          6اايدق دنقن )ايقم( وغ قر  )   

 انن.ايحسي  ايي ي  دم نيم پزشک اردا  واليز نماد اغييص دلييت ع لا دم عناام ع ع

 مرکز/ استان
 شماره 

 رایی اجعنوان دستگاه  بندیطبقه

 موارد عدم رعایت

 عدم کسر 
 ( مالیات بند%10) ده درصد

 عدم واریز 
 مالیات تا پایان 

 ماه بعد از وصول 

 دس گي  اجرايع اس  ردل اركز
   * ن روم ان ظياع جمهالم اسااع ايرام 106000
   * س يداش رک سپي  پيسنالام ان ا  اسااع 111300

 ايزننلام
   * ايزننلامام پزشکع و خناي  دهناش ع دلاينع دانشگي  ع  124900
  * ديدل دانشگي  ع ام پزشکع و خناي  دهناش ع دلاينع 124910
  * ادال  كل راازش وپرولش 127553

   * االد( 32اراكز خ اصع ) - غردعرذلدييجيم

 خازس يم

   * دانشگي  ع ام پزشکع وخناي  دهناش ع دلاينع جننم شيپال اهااز 124500
   * دانشگي  ع ام پزشکع و خناي  دهناش ع دلاينع رديدام 124504
   * دانشکن  ع ام پزشکع و خناي  دلاينع شاش ر  124512
   * دانشگي  ع ام پزشکع و خناي  دهناش ع دلاينع دزتا   124502
   * دانشکن  ع ام پزشکع و خناي  دهناش ع دلاينع دهغهيم 125906

   * دانشکن  ع ام پزشکع وخناي  دهناش ع دلاينع زادل  125403 اچس يمس س يم و د 
 *   ادال  كل راازش و پرولش  127567 ايام

   * دانشگي  ع ام پزشکع وخناي  دهناش ع دلاينع چهيلاحي  و دخ  يلم 125200 چهيلاحي  و دخ  يلم

 كهگ  ايم ودايراتمن
 *   ش ع دلاينع كهگ  ايم و دايراتمن دانشگي  ع ام پزشکع و خناي  دهنا 124010
 *   ادال  كل دن يد شه ن و ااال ايثيلگرام 131670



 

 قسمت دوم( -34)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 مرکز/ استان
 شماره 

 رایی اجعنوان دستگاه  بندیطبقه

 موارد عدم رعایت

 عدم کسر 
 ( مالیات بند%10) ده درصد

 عدم واریز 
 مالیات تا پایان 

 ماه بعد از وصول 
 *   ادال  كل راازش وپرولش  127571 سمنيم
   * ادال  كل راازش وپرولش  127573 داشهر

 وهرام
  *   شهردالم وهرام 133600

  *   ادال  كل راازش و پرولش شهر وهرام  127574.1
  *   ادال  كل راازش وپرولش  127579 يم شمييعخراس

 

مبین عتدم  انن كم اراكز دلاينع اننلج دل جنو  تاق، تکو اين دنن لا لعييت ننماد 

 مفاد حکم اين بند است. رعايت

شيييم ذكر است، اركز دلاينع وادس م دم الوش دل اس يم گ ام نسغت دم كسقر اغقييص   

دم تسي  سيزايم ااقال ايي قيوع    ازدالااتق دم واليز وجا   ي کن ،اقنام نماد اين دنن  اادا 

نشن  است. همچن ن دل اس يم كهگ  ايم و دايراتمن اركز وادس م دم جمف ت ها  اتمر  كشال

ي کن اغقييص   ،و سيزايم وأا ن اج ميعع اس يم نسغت دم كسر اغييص اادا  اين دنن اقنام نماد 

 نغاد  است.ک نيم پزشک واليزم دم صال  سرجمع داد  و دم وفک 

 مفاد حکم اين بند است. مبین عدم رعايتايذكر، ااالد تاق 

 

 



 

 قسمت دوم( -35)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 بند )ل(

 اطاعقيوع  هقيم پييگقي   از اسق فيد   دقي  1398 سي  دل است اک م ايي يوع ااال سيزايم

 پييقيم  وقي  ااييغي  وک  م وف  ن دم نسغت اس   و هيمايي ي  قينام اکرل( 169) ايد  اادا 

( 30%) دلصقن سقع   تناقل و كرد  اقنام ت اقع و ت   ع اشخيص از دويت يي ي ا 1397 سي 

 . كنن واليز قينام اين( 5) شميل  جنو  110113 دلرانم لديم دم و وصا  لا ااييغي  اين

 وکيي م سيير و تاق وکيي م لعييت عنم صال  دل اع غيلم و اييع اؤسسي  و هيدينک

 دقر  عقاو   رم اجرايقع  نياقم ريق ن  و اسق   و  هقيم  قي  ايي ققينام  اکقرل ( 169) ايد  دل ا رل

 تجقو ( 2%) دلصن دو افيد  اممجريم اشما  اس   و هيمايي ي  قينام دل ازدال هيممجريم

 از هقي مجريمق  اين. شانناع هرسي  دل اع غيلم و اييع اؤسسم و دينک نزد اشخيص هيم سپرد

 .داد نخااه وصا  و ااييغم قيدل ازدال قينام ا رلا  طريق

 ت قاقع  و ت   ع اشخيص اق  يدم و اييع هاي ع، اطاعي  اک فنن د مم مهيشركت

 ققرال  سقيزايم  رم اخ  قيل  دل كنقن عا ا رل ايي يوع ااال سيزايم كم ورو غع دم لا شن دلخااست

 ققينام  دل ازدقال  هقيم جريمقم  در عاو  دنن اين لعييت عنم دلصال  د مم مهيشركت. دهنن

 پييقيم  دل دليقيت ع  د مقم  تقق ( 5%) دلصقن  پنج افيد  امجريمم اشما    واس  هيمايي ي 

 .داد خااهنن 1397سي 

 تفریغ بند )ل(

 كل كشال و از جم م 1398وع قينام دادجم سي  سيزايم ااال ايي يوع كشال اتکيم ايي ي

اح جهت اجرا دم ك  م ادالا  ااال ايي يوع سق  26/1/1398طع دخشنيام االخ تکو اين دنن لا 

 كشال اداغ نماد  است.

 ( است:1اين دنن دم شرح جنو  شميل  )عم کرد  هي،دراسيس درلسع

 )اغييص دم ا   ام ليي (  (  1جنو  شميل  )

 نام استان

 مبلغ مطالبات 
 مالیاتی تا پایان 

 1397سال 

 مبلغ  %30
 مطالبات مالیاتی تا

 1397پایان سال  

 مبلغ 
 شدهوصول

 درصد 
 تحقق

 یز شده مبلغ وار
 به ردیف درآمدی 

 خزانه 110113

 مبلغ واریزشده
 های ردیفسایر به  

 درآمدی 
 489،331 5،028،527 5،517،858 4،331،350 14،437،835 اركزم
 547،664 0 547،664 36،695،042 122،316،805 گ ام

 289،250 1،466،261 1،755،511 12،206،905 40،689،683 ايزننلام
 598،238 16،686 614،924 750،465 2،501،551 شرقعرذلدييجيم
 210،891 0 210،891 2،234،951 7،449،836 غردعرذلدييجيم
 94،484 265،908 360،392 922،754 3،075،846 كراينشي 
 0 739 739 3،496،823 11،656،077 خازس يم

 63،261 3،709،600 3،772،861 4،020،050 13،400،168 تيلس
 1،666،586 6،146،126 7،812،712 3،989،549 13،298،496 كرايم

 1،197،240 2،987،714 4،184،954 2،629،509 8،765،032 لدامخراسيم
 1،207،301 0 1،207،301 21،862،365 72،874،551 اصفهيم

 1،925،191 3،174،465 5،099،656 3،959،037 13،196،791 هرازگيم
 90،171 207،482 297،653 1،598،804 5،329،346 س س يم و د اچس يم

 149،386 0 149،386 307،218 1،024،060 كردس يم
 0 530،714 530،714 589،682 1،965،607 همنام
 111،004 0 111،004 1،063،253 3،544،176 يرس يم

 70،022 803،512 873،534 4،339،825 14،466،084 ايام
 128،793 124،894 253،687 839،422 2،798،073 زنجيم

 96،545 927،060 1،023،605 2،357،568 7،858،559 چهيلاحي  و دخ  يلم
 24،692 411،485 436،177 524،626 1،748،754 كهگ  ايم و دايراتمن

 183،201 678،920 862،121 2،713،449 9،044،831 سمنيم
 501،872 0 501،872 4،753،250 15،844،165 يزد

 1،296،818 2،191،528 3،488،346 15،336،445 51،121،483 داشهر
 12،581،193 131،008،776 143،589،969 405،273،881 1،350،912،936 وهرام
 83،660 0 83،660 49،566 165،219 الدد ل



 

 قسمت دوم( -36)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 )اغييص دم ا   ام ليي (  (  1جنو  شميل  )

 نام استان

 مبلغ مطالبات 
 مالیاتی تا پایان 

 1397سال 

 مبلغ  %30
 مطالبات مالیاتی تا

 1397پایان سال  

 مبلغ 
 شدهوصول

 درصد 
 تحقق

 یز شده مبلغ وار
 به ردیف درآمدی 

 خزانه 110113

 مبلغ واریزشده
 های ردیفسایر به  

 درآمدی 

 214،514 109،008 323،522 1،400،100 4،667،000 قو
 244،423 0 244،423 2،060،041 6،866،803 قزوين

 0 497،559 497،559 959،968 3،199،895 گ س يم
 63،421 367.137 284.623 495،623 1،652،076 شمييعخراسيم
 /96،138 348،298 444،436 366،563 1،221،875 جنادعخراسيم

 0 911.310 911.310 1،017،288 3،390،959 ايغرز
 24,225,290 161.767.774 185.993.064 543,145,372 1,810,484,572 جمع

 

كقل كشقال، لديقم     1398( ققينام دادجقم سقي     5ديواجم دم اينکم دل جنو  شقميل  ) 

دقم و قاي    « ايي قي  افقاق اشقخيص ت قاقع غ ردوي قع     »وحت عنقاام   110113دلرانم 

هقيم  هيم دلران اادا  اين دنن، دم سيير لديمام از وصايعگذال لس ن ، يذا دخش عمن قينام

 دلرانم خزانم واليز شن  است.

 شن  واسب ادالا  كقل ااقال ايي قيوع كم قر از     ااالدم كم دل جنو  تاق، اغ ص وصا 

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.ديشن، ايي يوع اعافاقي   (30%سع دلصن )

ايي قي  افقاق اشقخيص ت قاقع     »وحت عناام  110113دلرانم  عم کرد اييع لديم

 ( است:2دم شرح جنو  شميل  )« غ ردوي ع

 )اغييص دم ا   ام ليي (   ( 2جنو  شميل  )
 درصد تحقق ی طبق تفریغوصول وصولی طبق لیست خزانه بینیپیش استان نام 

 346 489،331 489،331 141،247 اركزم
 895 547،664 547،664 61،212 گ ام

 0 289،250 289،250 0 ايزننلام
 0 598،238 598،238 0 شرقعرذلدييجيم
 36 210،891 210،891 557،568 غردعرذلدييجيم
 67 94،484 94،484 141،158 كراينشي 

 0 63،261 63،261 0 تيلس
 0 1،666،586 1،666،586 0 كرايم

 )اغييص دم ا   ام ليي (   ( 2جنو  شميل  )
 درصد تحقق ی طبق تفریغوصول وصولی طبق لیست خزانه بینیپیش استان نام 

 2،788 1،197،240 1،197،240 42،931 لدامخراسيم
 0 1،207،302 1،207،302 0 اصفهيم

 0 1،925،191 1،925،191 0 هرازگيم
 82 90،171 90،171 109،504 س س يم و د اچس يم

 49 149،386 149،386 307،218 كردس يم
 608 111،004 111،004 18،270 يرس يم

 0 70،022 70،022 0 ايام
 0 128،793 128،793 0 زنجيم

 0 96،545 96،545 0 چهيلاحي  و دخ  يلم
 11 24،692 24،692 221،797 كهگ  ايم و دايراتمن

 72 183،201 183،201 253،269 سمنيم
 90 501،872 501،872 555،227 يزد

 56 1،296،818 1،296،818 2،307،109 داشهر
 36 12،581،193 12،581،193 34،704،725 وهرام
 315 83،660 83،660 26،587 الدد ل

 0 214،514 214،514 0 قو
 76 244،423 244،423 322،018 قزوين

 0 0 0 230،160 گ س يم
 0 63،421 63،421 0 شمييعخراسيم
 0 96،138 96،138 0 جنادعخراسيم

 61 24,225,292 24,225,292 40,000,000 جمع

 

كقل كشقال، لديقم     1398( قينام دادجقم سقي    2يم ذكر است، دل پ است شميل  )شيي

( اسق يم وازيقع   16د نع شن  و صرتيً دقرام شقينزد  )  دم صال  اس ينع پ ش 110113دلرانم 

 گردين  است.

( 169وکيي م اادا  تکو اين دنن و سيير وکقيي م ا قرل دل اقيد  )   هزم دم ذكر است، 

 هيم د مم لعييت گردين  است. و شركت هياسب دينکهيم اس   و واکرل ايي ي 

 



 

 قسمت دوم( -37)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 بند )م( 

هيم ر ، درق ك  م واتنهيم راازشع دوي ع وزال  راازش و پرولش از پرداخت هزينم

و گيز )دل صال  لعييت ايگام ا رف( افيف هس نن. س م ايگام ا رف طع دسق الايفم ع  

اقي  ادقاغ و اجقراء    تناكثر وي سم« شراازش و پرول»و « ن رو»، «نفت»هيم واسب وزالوخينم

 شاد.اع

 (متفریغ بند )

دل كقيلگرو   « نحا  وف  ن ايگام ا رف ر ، درق و گيز طغ فع اقنالس »دس الايفمل 

هيم راازش و پرولش، نفت، ن رو، لا  و شهرسقيزم و سقيزايم   ا شکل از نمييننگيم وزالوخينم

واسب سقيزايم درنياقم و دادجقم كشقال      27/6/1398درنيام و دادجم كشال و اي  و دل ويليخ 

 حکم اين بند است. مهلت زمانی مندرج درمبین عدم رعايت  كمجهت اجرا اداغ گردين ، 

( ايد  واتقن  ققينام   14( ري ن نيام اجرايع وغ ر  )3دل دنن )ح( ايد  )شيييم ذكر است، 

ل ا   قيلد  هقزا كل كشال، س م افيت ت اادا  تکقو ايقن دنقن اغ قص يقک      1398دادجم سي  

 ( ليي  دم و اي  ه ي  وزيرام لس ن  است. 1.000.000.000.000)

( 14نيام اجرايقع وغ قر  )  دل اجرام دس الايفمل اذكال و ري ن وزال  راازش و پرولش

 قن  يکيص ياغق  دقم ورو ق    6/1/1399ايد  واتن  قينام دادجم سي  اذكال، طع اداغ م اقالخ  

( 300.000.000.000) س  قن ا   قيلد   ،ر ت افيت قت  جهق ليي   (100.000.000.000) ا   يلد

 ( ليي  جهت افيت ت گيز طغ فع600.000.000.000) شش ن ا   يلددرق و  جهت افيت ت ليي 

لوخ  ع اهننسع ر  و تيدقا   ايد هيمشركت است. نماد وسه و  هيم ا ايعد ن شركت

از وزال  راقازش و   دقاغ شركت ا ع گيز ايرام پس از دلييتقت ا و ، ايدلوخ  ع واان ر كشال

 نن.ااجماعم اس ينع اداغ نماد  م زيرهيشركتانظال اجرا دم اادا  لا دمپرولش، 

هي، واتنهيم راازشع دوي ع وزال  راقازش و پقرولش كقم ايگقام     دل احنود  درلسع



 

 قسمت دوم( -38)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

افقيف   1398انن از پرداخت هزينقم ا قرتع ر ، دقرق و گقيز دل سقي       ا رف لا لعييت نماد 

 انن.داد 

دم شرح جقنو   هي، دل اس يم« ن رو»و « نفت»هيم هيم ويدفم وزالوخينمشركتعم کرد 

 زير است: 

 )اغييص دم ا   ام ليي (   

 نام استان 
 شماره 

 طبقه بندی 
 نام شرکت 

 سهمیه  

 شدهتعیین

 معافیت

 شده اعمال

 اركزم

 190 1.205 ر  و تيدا   218400

 96 804 ر  و تيدا  لوس ييع  291910

 1،105 3،304 وازيع ن روم درق  228900

 5،079 18،489 گيز  292530

  گ ام

 7،044 17،239 گيز  292680

 ر  و تيدا  لوس ييع  291880
2،629* 

130 

 233 ر  و تيدا   217200

 0 6،042 درق ن روم وازيع  226510

  ايزننلام

 وازيع ن روم درق غر   226200
7،742* 

997 

 5،912 وازيع ن روم درق  226300

 6،591 18،572  گيز 292610

  ر  و تيدا  لوس ييع 291900
3،206 

235 

 466  ر  و تيدا  شهرم 219000

 شرقعرذلدييجيم

 19،403 35،081 گيز  292580

 1،795 2،107 وازيع ن روم درق وغريز 223610

 1،537 4،214 وازيع ن روم درق  223600

 1،564 3،032 ر  و تيدا   216800

 363 1،516 ر  و تيدا  لوس ييع  291670

 غردعرذلدييجيم

 9،353 30،105 گيز  292590

 4،838 4،838 وازيع ن روم درق  223510

 950 3.000 ر  و تيدا   216900

 524 1.043 ر  و تيدا  لوس ييع  291680

 )اغييص دم ا   ام ليي (   

 نام استان 
 شماره 

 طبقه بندی 
 نام شرکت 

 سهمیه  

 شدهتعیین

 معافیت

 شده اعمال

 كراينشي 

 2،411 7،042 قوازيع ن روم در 228100
 619 2،000  ر  و تيدا  217900
 37 721  ر  و تيدا  لوس ييع 291850
 7،097 18،323 گيز  292560

  خازس يم

 586 11،562  گيز 292690
 وازيع ن روم درق  228510

31.981* 
13،419 

 9،629 وازيع ن روم درق اهااز 228530
 تيدا  اهااز ر  و 14350032

5،366* 
94 

 0 تيدا   ر  و 14350031
 0  ر  و تيدا  لوس ييع 291760

  تيلس

 228 2،800 تيدا   ر  و 217400
 1،064 1،409 ر  و تيدا  لوس ييع  291800
 581 1،400 ر  و تيدا  ش راز 217500
 8،804 32،720 گيز  292740
 وازيع ن روم درق  222100

11،098* 
3،346 

 1،391 وازيع ن روم درق ش راز 222200

  كرايم

 ر  و تيدا   218700
4،827* 

625 
 2،605  ر  و تيدا  لوس ييع 291840
  وازيع ن روم درق شمي  224510

24،928* 
2،019 

 4،252 وازيع ن روم درق جنا   224520
 5،417 23،535 گيز اس يم كرايم 292700

 لدامخراسيم

 701 845   ر  و تيدا 217300
 239 5،263 ر  و تيدا  اشهن 216200
 1،576 1،953 ر  و تيدا  لوس ييع  291750
 1،745 4.540 وازيع ن روم درق  223210
 4،654 9.890 وازيع ن روم درق اشهن  223220
 27،269 55،438 گيز  292820

 اصفهيم

 1،840 3،000 ر  و تيدا   216700
 71 1،000 ا  كيشيمر  و تيد 216750
 78 296  ر  و تيدا  لوس ييع 291700
 13،558 25،837 گيز  292810
 وازيع ن روم درق شهرس يم اصفهيم 222520

9.211 
1.659 

 2.382 وازيع ن روم درق  222510



 

 قسمت دوم( -39)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 )اغييص دم ا   ام ليي (   

 نام استان 
 شماره 

 طبقه بندی 
 نام شرکت 

 سهمیه  

 شدهتعیین

 معافیت

 شده اعمال

  هرازگيم

 ر  و تيدا   218200
3،675* 

136 
 105 ر  و تيدا  لوس ييع  291920
 7،869 31،961 زيع ن روم درق وا 225510
 21 92 گيز اس يم هرازگيم 292730

  س س يم و د اچس يم

 3،175 34،860 وازيع ن روم درق  219490
 ر  و تيدا   217800

4،973* 
628 

 96 ر  و تيدا  لوس ييع  291790
 36 526 گيز  292830

 كردس يم

 26 444  ر  و تيدا  لوس ييع 291830
 307 2،400  ر  و تيدا  شهرم 218300
 1،479 4،636  وازيع ن روم درق 224100
 8،187 24،954 اس يم كردس يم گيز 292570

  همنام

 ر  و تيدا  218800
2،631* 

380 
 20  ر  و تيدا  لوس ييع 291930
 1،476 4،236 وازيع ن روم درق  224200
 12،282 23،184 گيز  292540

  يرس يم

 2،429 7،620 وازيع ن روم درق  228710
 ر  و تيدا   218100

2،929* 
121 

 347 ر  و تيدا  لوس ييع  291890
 4،651 18،779 گيز  292550

 اس يم ايام

 653 10،011  گيز 292790
 1،057 5،342  درقوازيع ن روم  228520
 194 800 ر  و تيدا   218900
 17 589 لوس ييع ر  و تيدا   291710

 زنجيم

 3،043 3،233 وازيع ن روم درق زنجيم 223620
 3،798 21،089 گيز  292630
 260 1،116 ر  و تيدا   219100
 11 1،000 ر  و تيدا  لوس ييع  291770

  چهيلاحي  و دخ  يلم

 5.368 16،950  گيز 292710
 1.181 1.200 ر  و تيدا   217100
 157 768  يعتيدا  لوس ير  و  291740
 4،807 4،807  وازيع ن روم درق 228700

  كهگ  ايم و دايراتمن

 ر  و تيدا   219200
1،905* 

16 
 33 ر  و تيدا  لوس ييع  291860
 1،340 4،526  وازيع ن روم درق 228600
 1،632 13،903  گيز 292720

 )اغييص دم ا   ام ليي (   

 نام استان 
 شماره 

 طبقه بندی 
 نام شرکت 

 سهمیه  

 شدهتعیین

 معافیت

 شده اعمال

  سمنيم

 191 1.068  شهرم ر  و تيدا  219300
 106 356  لوس ييع ر  و تيدا  291780
 2،772 11،544 گيز  292660
 1،207 4،333 سمنيماس يم وازيع ن روم درق  229110

 يزد

 284 1.543 يزداس يم  شهرم ر  و تيدا  219400
 18 270 لوس ييع ر  و تيدا   291940
 5،259 10،811 گيز  292670
 8،395 6،010 وازيع ن روم درق  229210

 داشهر

 792 792 گيز  292780
 9،729 14،739 وازيع ن روم درق  225600
 13 1.407 ر  و تيدا   217700
 412 412  لوس ييع ر  و تيدا  291720

 وهرام

 6،034 4،153 ر  و تيدا  شهرم  216600
 6،734 6،734 وازيع ن روم درق وهرام دزلگ 221530
 4،603 5،855 درق  وازيع ن روم 221540
 2،472 4،112 ر  و تيدا  لوس ييع  291730
 12،853 54،577 گيز  292770

  الدد ل

 ر  و تيدا   216400
2،161* 

274 
 410 ر  و تيدا  لوس ييع  291690
 835 4،055 وازيع ن روم درق  223700
 5،244 19،950 گيز  292600

  قو

 ر  و تيدا   219450
1،629* 

425 
 0 ر  و تيدا  لوس ييع  221520
 1،830 5،241 وازيع ن روم درق  291820
 3،553 9،778 گيز  292650

 قزوين

 218 1.527  شهرم ر  و تيدا  216510
 231 382  لوس ييع ر  و تيدا  291810
 5،353 14،348  گيز 292640
 1،102 6،092  وازيع ن روم درق 228800

 گ س يم

 51 1.222 ر  و تيدا   216530
 127 1.222 ر  و تيدا  لوس ييع  291870
 1،595 6،228 وازيع ن روم درق  226100
 5،148 17،186  گيز 293260



 

 قسمت دوم( -40)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 )اغييص دم ا   ام ليي (   

 نام استان 
 شماره 

 طبقه بندی 
 نام شرکت 

 سهمیه  

 شدهتعیین

 معافیت

 شده اعمال

 شمييعخراسيم

 5،060 16،876 گيز  220510
 4،561 6،646  وازيع ن روم درق 223200
 125 1،149  ر  و تيدا  شهرم 294880
 71 1،100  ر  و تيدا  لوس ييع 294900

  جنادعخراسيم

 3،765 12،695 گيز  220520
 1،563 8،758 وازيع ن روم درق  223100
 ر  و تيدا   294890

2،477* 
509 

 46 ر  و تيدا  لوس ييع  294910

 ايغرز

 4،554 15،054  گيز 295410
 200 1،935  ر  و تيدا  219480
 130 130  دا  لوس ييعر  و تي 295450
 1،792 4،408  وازيع ن روم درق 221510

 جمع
 212,764 600,000 های گازشرکت

 26,973 100,000 های آب و فاضالب شهری و روستاییشرکت
 112.528 307.257 ** های توزیع نیروی برقشرکت

 352.265 1.007.257  جمع کل

ا ايع اس  ر دل  مهيشركت ن داادا  تکو اين دنن شن  سهم م وف  ن و سهج سم جهت و مدي واجم دم عنم درگزال* 
نغاد   رپذيااکين ت ازدال از س م افيت مهياز شركت کيسهو هر نوف   ااکيم ،هياس يم دي ادالا  راازش و پرولش اس يم

 .سرجمع دلج گردين  است  صالمو اغييص اذكال د
دقرق اقنالس    ت ق افيت مم سقه  3/6/1399نيام اقالخ   عزال  راازش و پرولش طو واسفم انيدع و مزيلافيوم درنيام **
 ي ،يق ل (7.173.000.000هفت ا   يلد و يک ن و هف يد و سم ا   ام ) لا از اغ ص 1398دل سي   ماس يم خراسيم لدا عدوي 
اتقزايش سق م    ااجق   اادقا  اين كم اصاح نماد   ي يل (14.430.000.00) ام   اچهيلد  ا   يلد و چهيلصن و سع  دم

 سهم م شركت واان ر شن  است.
 

نيشقع از  « شقن  اعمقي   ت ق افيت»و « شن ن  وف م سهم» هيماغيير  د ن اغييص س ام

هقيم  عنم لعييت ايگام ا رف واسب انالس، وأخ ر دل اداغ ي ست وسه و اس ينع دم شركت

 ديشن.لدب اعذم

شقركت  ، خازسق يم  اس يم دا تي شركت ر  و، وازيع درق اس يم گ امهيم شركت

افيت قت   اس يم ققو  يعشركت ر  و تيدا  لوس ياس يم خازس يم و  يعر  و تيدا  لوس ي

  مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.انن، كم اادا  اين دنن لا اعمي  ننماد 

هيم وازيع ن روم درق يزد و ر  و تيدقا  شقهرم وهقرام    شيييم ذكر است، شركت 

هيم ا ايع و دي واجم دم اطا  نناشق ن از سق م   داغ ديرهنگيم سهم م واسب شركتع ت ادم

وازيقع ن قروم دقرق     هيمهمچن ن شركت ،اننافيت ت، د ش از س م ا رل افيت ت اعمي  نماد 

دق ش از سقهم م ادقاغ شقن ، از افيت قت       چهيلاحي  و دخ  يلمو  غردعرذلدييجيم هيماس يم

 .انننماد اعمي  لا هي افيت ت اداغع،وي س م هيم اذكال شركت انن، ي کناس فيد  نماد 

 

 

 

 



 

 قسمت دوم( -41)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

 ( نبند )

اقندجاييم   واسقفم،  ششقو  درنيام قينام *(80)ايد  ( چ) دنن( 2) جزء اجرام لاس يم دل

 پروانم صنول هيمهزينم پرداخت از دهزيس ع سيزايم و( ل )خم نعاايم ااناد كم  م پاششوحت

 دقرام  گيز و درق تيدا ، ر ، ي انشفيد هيمهزينم و ده يلم و المشهرد عاال  سيخ مينع،

 .افيتنن ديليک درام ت ب ،ا رف ايگام اسيس در رنيم دم ييت ماخ  يص اسکانع واتنهيم

 ( نبند )تفریغ 

 (ل )خم نقع  ااقيم  ااناد و كم  م دهزيس ع سيزايم ،اين دنن تکو دل لاس يم اجرام افيد

 اقنام خناي  دهنن  الائم هيمدس گي  دم شرايب وحت پاشش واجن ماندجايي افرتع دم نسغت

شقن  از سقام   افرتقع  پاشقش وحقت  اقندجاييم  دم خناي  دهنن  الائم هيمدس گي  انن.نماد 

اادا  اين دنن لا درام واتنهيم هيم افيت ت ،(ل )خم نع اايم ااناد و كم  م دهزيس ع سيزايم

 .اننديل اعمي  نماد سيس ايگام ا رف و صرتيً يکييت م دم رنيم، درااسکانع اخ  يص

 :است زير جنو  شرح دم هيم الائم كننن  خناي ،دس گي  عم کرد دم اردا  اطاعي 

 )اغييص دم ا   ام ليي (     

 نام استان
 شماره 

 اجراییعنوان دستگاه  بندیطبقه
 1398در سال شده الهای اعمتعداد معافیت 1398در سال  شدهتعداد مددجویان معرفی

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزیستی خمینی)ره(کمیته امداد امام جمع سازمان بهزیستی خمینی)ره(کمیته امداد امام

 اركزم

 2.939 399 240 159 484 301 183 شركت ر  و تيدا   218400
 5.876 495 266 229 521 266 255 شركت وازيع ن روم درق  228900
 854 428 106 322 428 106 322 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291910
 789 373 150 223 411 150 261 شركت گيز  292530

 3.348 313 108 205 1.064 145 919 هيهي و ده يلمشهردالم  
 13.806 2.008 870 1.138 2.908 968 1.940 جمع 

 گ ام 

 12.410 572 211 361 572 211 361 شركت ر  و تيدا   217200
 11.610 1.219 293 926 1.219 293 926 شركت وازيع درق  226510
 1.631 905 154 751 912 157 755 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291880
 3.577 1.692 251 1441 1.692 251 1441 شركت گيز  292680

 2.666 107 28 79 111 30 81 هيهي و ده يلمشهردالم  
 31.894 4.495 937 3.558 4.506 942 3.564 مع ج

  

 توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:  ساله ششمپنج برنامه * قانون

 :(80ماده )

درام هركقنام از اتقراد   سيز خم نع)ل ( و سيزايم دهزيس ع و خ رين اسکناتراد وحت پاشش كم  م ااناد اايم (:2بند )چ( جزء )

هقيم  هيم صنول پروانم سقيخ مينع، عقاال  شقهردالم و ده قيلم و هزينقم     از پرداخت هزينمهيم تميي ع پاشش نهيدهي و سيزايمحتو
 افيتنن. يلد، ت ب درام يکم ا رفييت م دم رنيم دراسيس ايگاانشفي  ر ، تيدا ، درق و گيز درام واتنهيم اسکانع اخ  يص

 

 

 



 

 قسمت دوم( -42)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

  ()اغييص دم ا   ام ليي     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفی شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره( جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره(

 ايزننلام

 4.340 429 337 92 581 488 93 ر  و تيدا  شهرم شركت 218600
 4.749 211 119 92 262 159 103 شركت وازيع درق غر   226200
 10.075 863 530 333 899 559 340 شركت وازيع درق  226300
 1.219 486 296 190 523 296 227 شركت ر  و تيدا  لوس ييع 291900
 2.120 1.004 338 666 1.237 436 801 شركت گيز  292610

 6.545 374 232 142 482 315 167 هيهي و ده يلمشهردالم  
 29.048 3.367 1.852 1.515 3.984 2.253 1.731 جمع

 شرقعرذلدييجيم

 8.860 1.384 993 391 1.384 993 391 شركت ر  و تيدا   216800
 10.478 904 501 403 904 501 403 شركت وازيع ن روم درق  223600
 4.467 207 184 23 207 184 23 شركت وازيع ن روم درق وغريز 223610
 613 361 185 176 864 539 325 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291670
 2.179 1.031 487 544 1.031 487 544 شركت گيز  292580

 2.931 642 215 427 868 333 535 هيهي و ده يلمشهردالم  
 29.528 4.529 2.565 1.964 5.258 3.037 2.221  جمع

 غردعرذلدييجيم

 3.306 1.567 662 905 1.567 662 905 شركت گيز  292590
 9.012 990 616 374 990 616 374 شركت ر  و تيدا   216900
 22.585 897 562 335 889 552 337 شركت وازيع ن روم درق  223510

 3.775 315 182 133 399 244 155 هيهي و ده يلمشهردالم  
 38.678 3.769 2.022 1.747 3.845 2.074 1.771 جمع

 كراينشي 

 4.820 2.280 629 1.651 2.280 629 1.651 شركت گيز  292560
 11.875 1.052 482 570 1.052 482 570 شركت وازيع ن روم درق  228100
 2.406 300 162 138 300 162 138 شركت ر  وتيدا   217900
 814 472 182 290 472 182 290 شركت ر  و تيدا   291850
 512 61 61 0 64 64 0 هيهي و ده يلمشهردالم 401456

 20.427 4.165 1.516 2.649 4.168 1.519 2.649 جمع

 خازس يم

 4.489 2240 899 1341 2.240 899 1341 شركت گيز  292690
 5.833 204 113 91 204 113 91 وازيع ن روم درق اهااز 228530
 48.087 1690 878 812 1.690 878 812 وازيع ن روم درق خازس يم 228510
 554 75 53 22 75 53 22 شركت ر  و تيدا  اهااز 217610
 2.918 875 496 379 875 496 379 شركت ر  و تيدا  خازس يم 217600

 5.582 231 98 133 242 105 137 هيهي و ده يلمشهردالم  
 67.463 5.315 2.537 2.778 5.326 2.544 2.782 جمع



 

 قسمت دوم( -43)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

  ()اغييص دم ا   ام ليي     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفی شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره( جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره(

 تيلس

 25.717 1.941 744 1.197 2.158 796 1.362 شركت وازيع درق تيلس 222100
 10.488 749 390 359 890 440 450 شركت وازيع درق ش راز 222200
 1.955 1.118 381 737 1.218 381 837 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291800
 8.064 516 287 229 556 287 269 شركت ر  و تيدا  ش راز 217500
 4.265 808 462 346 858 462 396 شركت ر  و تيدا  تيلس 217400
 11.163 5.280 1.259 4.021 5.328 1.307 4.021 شركت گيز  292740

 8.456 748 218 530 985 410 575 هيهي و ده يلمشهردالم  
 70.108 11.160 3.741 7.419 11.993 4.083 7.910 جمع

 كرايم

 4.004 635 288 347 783 349 434 ر  و تيدا  كرايم 218700
 4.630 301 184 117 301 184 117 شركت وازيع درق شمي  اس يم 224510
 27.944 2.829 1.045 1.784 2.829 1.045 1.784 شركت وازيع درق جنا  اس يم 224520
 2.812 1.712 548 1.164 1.712 548 1.164 ر  و تيدا  لوس ييعشركت  291840
 1.856 878 310 568 878 310 568 شركت گيز  292700

 9.093 729 270 459 760 283 477 هيهي و ده يلمشهردالم  
 50.339 7.084 2.645 4.439 7.263 2.719 4.544 جمع

 لدامخراسيم

 5.623 674 403 271 674 403 271 شركت ر  و تيدا   217300
 5.855 1.032 484 548 1.032 484 548 شركت ر  و تيدا  اشهن 216200
 24.911 2.495 981 1.514 2.495 981 1.514 شركت وازيع ن روم درق  223210
 11.077 553 320 233 553 320 233 شركت وازيع ن روم درق اشهن 223220
 16.303 7.818 1.897 5.921 7.818 1.897 5.921 شركت گيز 292820

 11.959 2.417 786 1.631 2.473 842 1.631 هيهي و ده يلمشهردالم  
 75.728 14.989 4.871 10.118 15.045 4.927 10.118 جمع

 اصفهيم

 8.207 548 289 259 548 289 259 شركت وازيع ن روم درق  222510
 18.337 1.523 739 784 1.523 739 784 شركت ر  و تيدا  اصفهيم 216700
 974 79 64 15 79 64 15 شركت ر  و تيدا  كيشيم 216750
 7.341 319 177 142 319 177 142 شركت وازيع ن روم درق شهرس يم اصفهيم 222520
 36 219 67 152 219 67 152 شركت ر  و تيدا  لوس ييع 291700
 435 206 129 77 380 198 182 شركت گيز  292810

 863 508 205 303 544 220 324 هيهي و ده يلمشهردالم  
 36.193 3.402 1.670 1.732 3.612 1.754 1.858 جمع

 هرازگيم

 207 98 13 85 98 13 85 شركت گيز 292730
 5.794 550 304 246 550 304 246 شركت ر  و تيدا  شهرم  218200
 1.130 655 156 499 655 156 499 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291920
 30.836 1.557 477 1.080 2.122 481 1.641 شركت وازيع ن روم درق  225510

 1.339 218 77 141 257 100 157 هيهي و ده يلمشهردالم  
 39.306 3.078 1.027 2051 3.682 1.054 2.628 جمع



 

 قسمت دوم( -44)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

  ()اغييص دم ا   ام ليي     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفی شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره( جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره(

 و د اچس يم س س يم

 47.585 4.294 1.744 2550 4.294 1744 2550 شركت وازيع ن روم درق  219490
 2.102 1.255 390 865 1.255 390 865 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291790
 564 267 120 147 267 120 147 شركت گيز  292830
 2.985 410 170 240 410 170 240 شركت ر  و تيدا   292830

 9.260 976 696 280 1.104 791 313 هيهي و ده يلمشهردالم  
 62,496 7,202 3,120 2,051 3,682 1,054 2,628 جمع

 كردس يم

 8.077 576 280 296 546 246 300 شركت وازيع ن روم درق  224100
 2.490 368 219 149 470 219 251 شركت ر  وتيدا   218300
 2.547 1.207 253 954 1.054 237 817 شركت گيز  292570
 438 209 63 146 146 0 146   لوس ييع شركت ر  و تيدا 291830

 3.143 684 259 425 681 250 431 هيهي و ده يلمشهردالم  
 16,695 3,044 1,074 1,970 2,897 952 1,945 جمع

 همنام

 4.535 452 264 188 473 274 199 شركت وازيع درق  224200
 525 431 186 245 431 186 245 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291930
 2029 382 214 168 382 214 168 شركت ر  و تيدا  شهرم  218800
 705 335 153 182 349 167 182 شركت گيز  292540

 2.895 396 211 185 396 211 185 هيهي و ده يلمشهردالم  
 10,689 1,996 1,028 968 2,031 1,052 979 جمع

 يرس يم

 55 8 3 5 8 3 5 شركت ر  و تيدا  دروجرد 219470
 17,200 1,630 622 1،008 2,169 951 1،218 شركت وازيع ن روم درق اس يم 228710
 1,587 869 237 632 869 237 632 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291890
 3,322 290 87 203 370 127 243 شركت ر  و تيدا   218100
 7,805 3,692 733 2،959 3,692 733 2،959 شركت گيز  292550

 7,640 1,181 327 854 1,223 327 896 هيهي و ده يلمشهردالم  
 37,609 7,670 2,009 5,661 8,331 2,378 5,953 جمع

 ايام

 321 190 73 117 190 73 117 شركت ر  و تيدا  لوس ييع 291710
 1.426 410 290 120 410 290 120 شركت ر  و تيدا  شهرم 218900
 16.173 1.136 400 736 1136 400 736 كت وازيع  درق شر 228520
 4.965 2.348 427 1.921 2.348 427 1.921 شركت گيز 292790

 6.463 531 141 390 544 146 398 هيهي و ده يلمشهردالم  
 29.348 4.615 1.331 3.284 4.628 1.336 3.292 جمع

 زنجيم

 1.192 564 174 390 564 174 390 شركت گيز  292630
 3.686 344 211 133 344 211 133 شركت وازيع ن روم درق  223620
 648 129 84 45 129 84 45 شركت ر  و تيدا   219100
 270 155 75 80 155 75 80 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291770

 2.801 389 152 237 393 153 240 هيهي و ده يلمشهردالم  
 8.597 1.581 696 885 1.585 697 888 جمع



 

 قسمت دوم( -45)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

  ()اغييص دم ا   ام ليي     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفی شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره( جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره(

 چهيلاحي  و دخ  يلم

 850.782 294 166 128 294 166 128 شركت ر  و تيدا  شهرم 217100
 6.495 567 258 309 574 260 314 شركت وازيع ن روم درق 228769
 781 300 102 198 354 102 252 شركت ر  و تيدا  لوس ييع 291740
 618 293 128 165 293 128 165 شركت گيز 292710

 43.536 570 35 535 589 39 550 هيهي و ده يلمشهردالم  
 902.212 2024 689 1.335 2.104 695 1.409 جمع

 كهگ  ايم و دايراتمن

 12.244 1069 629 440 1.166 674 492 شركت درق  228600
 765 356 158 198 419 163 256 شركت ر  و تيدا  لوس ييع 291860
 2.209 836 375 461 998 408 590 ركت گيز ش 292720
 3.550 524 465 59 671 522 149 شركت ا  و تيدا  شهرم 219200

 4.040 502 189 313 646 280 366 هيهي و ده يلمشهردالم -
 22.808 3.287 1.816 1.471 3.900 2.047 1.853 جمع

 سمنيم

 2.207 161 143 18 168 148 20 شركت ر  و تيدا  شهرم 219300
 479 199 25 174 222 27 195 شركت ر  و تيدا  لوس ييع 291780
 1.596 172 83 89 203 91 112 شركت وازيع ن روم درق 229110
 544 234 137 97 243 141 102 شركت گيز 292660

 163 37 30 7 44 34 10 هيهي و ده يلمشهردالم -
 4.989 803 418 385 880 441 439 جمع

 يزد

 1.404 315 205 110 315 205 110 شركت ر  و تيدا   219400
 215 96 42 54 96 42 54 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291940
 7.536 442 298 144 442 298 144 شركت وازيع ن روم درق  229210
 841 398 179 219 398 179 219 شركت گيز  292670

 786 156 114 42 182 120 62 هيهي و ده يلمشهردالم  
 10.782 1.407 838 569 1.433 844 589 جمع

 داشهر

 3.291 1.537 440 1.097 1.537 440 1.097 شركت گيز  292780
 552 720 336 384 720 336 384 شركت ر  و تيدا   217700
 24.884 1.044 426 618 1.044 426 618 شركت وازيع ن روم درق  225600

 2.508 290 76 214 290 76 214 هيهي و ده يلممشهردال  
 31,235 3,591 1,278 2,313 3,591 1,278 2,313 جمع

 وهرام

 20.126 732 556 176 754 565 189 شركت ر  و تيدا  وهرام 216600
 104 41 29 12 44 29 15 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291730
 6.717 368 293 75 510 383 127 اتع اس يم وهرامشركت سهياع وازيع ن روم درق نا 221540
 104 40 33 7 121 33 88 شركت  وازيع ن روم درق  وهرام دزلگ 221530
 471 223 157 66 328 249 79 شركت گيز  292770

 484 51 39 12 61 39 22 هيهي و ده يلمشهردالم  
 28.006 1.455 1.107 348 1.818 1.298 520 جمع



 

 قسمت دوم( -46)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

  ()اغييص دم ا   ام ليي     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفی شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره( جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره(

 الدد ل

 600 182 113 69 182 113 69 شركت ر  و تيدا   216400
 174 104 26 78 104 26 78 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291690
 4.338 328 208 120 332 219 113 شركت وازيع ن روم درق  223700
 1.705 805 214 591 822 192 630 شركت گيز  292600

 2.720 74 43 31 97 60 37 هيهي و ده يلمشهردالم  
 9.537 1.493 604 889 1.537 610 927 جمع

 قو

 2.353 355 47 308 355 47 308 شركت ر  و تيدا  شهرم  219450
 2.560 119 79 40 119 79 40 شركت وازيع ن روم درق  221520
 475 25 15 10 25 15 10 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291820
 319 153 69 84 153 69 84 شركت گيز  292650

 483 41 37 4 41 37 4 هيهي و ده يلمشهردالم  
 6.190 693 247 446 693 247 446 جمع

 قزوين

 550 114 73 41 114 73 41 شركت ر  و تيدا   216510
 255 154 52 102 154 52 102 شركت ر  و تيدا  لوس ييع 291810
 2.596 230 123 107 230 123 107 شركت وازيع ن روم درق  228800
 1.171 555 90 465 555 90 462 شركت گيز 292640

 108 47 20 27 57 30 27 هيهي و ده يلمشهردالم -
 4.680 1.100 358 742 1.110 368 739 جمع

 گ س يم

 2.877 327 229 98 327 229 98 شركت ر  و تيدا   216530
 883 447 262 185 447 262 185 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  291870
 12.108 1.057 653 404 1.057 653 404 شركت وازيع ن روم درق  226100
 1.817 865 467 398 865 467 398 شركت گيز  292620

 11.076 1.788 465 1.323 1.827 490 1.337 هيهي و ده يلمشهردالم -
 28.761 4.484 2.076 2.408 4.523 2.101 2.422 جمع

 شمييعيمخراس

 3.406 1.617 301 1.316 1.617 301 1.316 شرگت گيز 220510
 3.476 816 359 457 816 359 457 شركت ر  وتيدا   294880
 8.034 765 392 373 806 320 486 شركت وازيع ن روم درق 223200

 2.464 177 71 106 198 88 110 هيهي و ده يلمشهردالم -
 17.380 3.375 1.123 2.252 3.437 1.068 2.369 جمع

 جنادعخراسيم

 6.849 3.253 492 2.761 3.068 401 2667 شركت گيز  220520
 5.228 499 143 356 609 206 403 شركت وازيع ن روم درق  223100
 1.081 122 36 86 191 77 114 شركت ر  و تيدا   294890
 732 430 129 301 570 139 431 شركت ر  و تيدا  لوس ييع  294910

 6.769 1.013 161 852 2.241 161 2.080 هيهي و ده يلمشهردالم -
 20.659 5.317 961 4.356 6.679 984 5.695 جمع



 

 قسمت دوم( -47)

 (6تبصره )                       1398ه سال تفريغ بودجگزارش 

  ()اغييص دم ا   ام ليي     

 عنوان دستگاه  بندیشماره طبقه نام استان
 1398در سال های اعمال شده تعداد معافیت 1398در سال  های معرفی شدهتعداد معافیت

 جمع مبلغ معافیت
 جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره( جمع سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی)ره(

 ايغرز

 3.280 164 77 87 268 150 118 شركت وازيع ن روم درق  221510

 2.476 189 22 167 220 53 167 شركت ر  و تيدا   219480

 219 42 5 37 54 17 37 ر  و تيدا  لوس ييعشركت  295450

 648 81 28 53 157 100 57 شركت گيز  295410

 0 0 0 0 20 11 9 هيهي و ده يلمشهردالم  

 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 ی توزیع نیروی برق استان هاشرکت

 21,389 11,659 3,944 7,715 12,538 4,267 8,271 های آب و فاضالب روستاییشرکت

 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

         
نيشقع از عقنم وکم قل     ،«اننشقن  اتراد دهر »و « شن اتراد افرتع»اغيير  د ن وفناد 

اين افرتع اترادم كم قغاً از وسه ا  اادا   ،اراتل ادالم و اجرايع جهت درقرالم انشفي 

هقيم اجرايقع الائقم دهنقن      شن  دقم دسق گي   فرتععنم اراجفم اتراد ا دادنن،دنن درخالدال شن  

عنم لعييت ايزااي  و داادب شهرم از جم م عنم لعييت ايگام ا رف دل سيخت و  و خناي 

 ديشن.اع ،گرت مسيزهيم صال 

ع قت  جنقادع، دقم   غردع، كردس يم و خراسيمهيم رذلدييجيمشيييم ذكر است، دل اس يم

وفقناد   انقن، افرتقع شقن    اترادم كم دل سقناا  قغقل   اسباس فيد  از افيت ت اادا  اين دنن و

   ديشن.اع« اننشن اتراد دهر »كم ر از وفناد « شن اتراد افرتع»

اغ قص د سقت ا   قام     وقي سق م   ت ق افيت عديدقت پروانقم سقيخ مين    همنام، مشهردال

 (1.000.000) ام ق   ا کياغ ص  وي س م ت افيت مو ديدت عاال  ناسيز ي يل (20.000.000)

هقيم اادقا    افيت قت اعمي  و اقنااع ديدت اعمي  نماد   لدبذم مهيسيزايم عدي افرت ي يل

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.تکو اين دنن ننماد  كم 

 

 

 

 



 

 قسمت دوم( -48)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 



 

 قسمت دوم( -1)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (7تبصره )

 بند )الف(

پذییر و ارتاذای نمذام    قانون رفع موانع تولید رقابت *(۳۵) نمودن مادهاجراییدر راستای 

حسذا    واریز بذه »در این ماده به عبارت « داری کل کشورواریز به خزانه»مالی کشور، عبارت 

 شود.اصالح می« داری کل کشوری دولتی نزد خزانههاشرکتتمرکز وجوه درآمد 

( ۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و مذاده ( ۵) موضوع ماده اجراییای هدستگاهلیه ک

ی مستلزم ذکر یذا ترذرین نذام مان ذد     هاشرکتا و هدستگاهقانون برنامه ششم توسعه از جمله 

هذای ریذالی خذود    ی اصلی تابعه وزارت نفت و ایدرو و ایمیدرو مکلف ذد کلیذه حسذا    هاشرکت

 داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح ک  د.ا صرفاً از طریق خزانهای( ر)درآمدی و هزی ه

هذای خذود را فاذز از طریذق     هذا و پرداخذت  ای یادشده موظف د کلیه دریافتهدستگاه

شده نذزد بانذک مرکذزی ان ذام ده ذد. نگ ذداری هرسونذه حسذا  توسذز          های افتتاححسا 

حکم تررف غیرقانونی در اموال عمذومی  ای میکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در هدستگاه

است. ن ادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از م ابع خود که از محل م ابع عمذومی  

 شود، مشمول حکم این تبرره هست د.های مردمی تأمین مییا کمک

                                                                        
 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:* قانون رفع موانع تولید رقابت

هذای تابعذه و   کتهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و ص ایع معذدنی ایذران و شذر   : وزارت ص عت، معدن و ت ارت و سازمان(35ماده )
( قانون اساسی استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمذومی بذه بخذش    44های کلی اصل چ ل و چ ارم )وابسته به آن مکلف د طبق قانون اجرای سیاست

هذای  داری کل کشور با رعایت قانون مذیکور در قالذب بودجذه   ز به خزانهسونه معادن پس از واریخروصی یا تعاونی واسیار نمای د. عواید حاصل از واسیاری استخراج و فروش این
هذای  های مواد معذدنی و پذهوهش  های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحایاات فرآوردهس واتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و ص ایع معدنی ایران و شرکت

 شود.  تمام معدنی و کمک به بخش ف اوری )تک ولوژی( در بخش معدن میمههای نیکاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح
   فروش مواد معدنی میکور قبل از واسیاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کاال یا مزایده م از است.

 (7تفریغ تبصره )

 تفریغ بند )الف( 

سذازوکار  ( دار کذل کشذور  زانذه معاون نمارت مذالی و خ وزارت امور اقترادی و دارایی )

 نمذوده های اجرایذی ابذال    به کلیه دستگاه، ۲8/۲/1۳۹8بخش امه مورخ  را طیاجرایی این ب د 

 است.

در تذاری   « هذای دولتذی  تمرکز وجوه درآمذد شذرکت  »در اجرای حکم این ب د، حسا  

ه داری توسذز خزانذ  توسعه و نوسازی معادن و ص ایع معدنی ایذران  برای سازمان  ۲0/8/1۳۹8

 مزبذور بذه بعذد    از تاری کل کشور نزد بانک مرکزی جم وری اسالمی ایران افتتاح شده است. 

هذزار و هشترذد و نذود و    واریز شده است. مبلغ سذه   میکورکلیه درآمدهای سازمان به حسا  

السذ م معذادن   ( ریال درآمد حق۳.8۹8.۳۵0.000.000)میلیون و سیرد و پ  اه هشت میلیارد 

تتاح حسذا  مزبذور   قانون رفع موانع تولید( که قبل از اف (۳۵)چادرملو )موضوع ماده سل س ر و 

 م تالجم وری اسالمی ایران به حسا  پرداخت شرکت نزد بانک مرکزی  وصول سردیده بود،

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.که  شده

 (، 1شذذماره ) م ذذدرج در جذذدول دسذتگاه اجرایذذی  هذذا، بذذه اسذذت  ا در محذدوده بررسذذی 

 یهذا حسذا   قیذ از طرهذا خذود را صذرفاً    و پرداخت ها افتیدرکلیه های اجرایی، سایر دستگاه

 اند: ان ام داده جم وری اسالمی ایران یشده نزد بانک مرکزافتتاح



 

 قسمت دوم( -۲)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

به است  ا  موارد م درج در جدول شماره  ییاجرا یهادستگاهها، کلیه در محدوده بررسی

هذای خذود را   ری اسالمی را نگ داری و سایر حسذا  های نزد بانک مرکزی جم و(، حسا ۲)

 اند: بسته

 (۲جدول شماره )

 تعداد نام استان ردیف
 تعداد نام استان ردیف دستگاه اجرایی

 دستگاه اجرایی
 ۳ ایالم 18 70 دستگاه اجرایی  1
 ۵ زن ان 1۹ 4 مرکزی  ۲
 ۲ چ ارمحال و بختیاری ۲0 ۳۹ سیالن ۳
 ۳0 ه و بویراحمدک گیلوی ۲1 14 مازندران 4
 ۳1 سم ان ۲۲ 1۲ شرقیآذربای ان ۵
 ۳۵ یزد ۲۳ ۲0 غربیآذربای ان 6
 1۵ بوش ر ۲4 ۳ کرمانشاه 7
 ۳4 ت ران ۲۵ 14 خوزستان 8
 ۵ اردبیل ۲6 ۲0 فارس ۹
 7 قم ۲7 1۵ کرمان 10
 ۲ قزوین ۲8 ۲0 رضویخراسان 11
 41 سلستان ۲۹ 17 اصف ان 1۲
 11 شمالیخراسان ۳0 6 هرمزسان 1۳
 ۳۵ ج وبیخراسان ۳1 6 سیستان و بلوچستان 14
 ۳۲ البرز ۳۲ ۹ کردستان 1۵
 ۳ لرستان 17 572 جمع 1۲ همدان 16

 

 است. بندمبین عدم رعايت مفاد حکم اين  ،(۲( و )1)ول اموارد م درج در جد

خش از ن ادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بشایان ذکر است، موارد عدم رعایت 

( ۲( و )1در جداول شماره ) ،مین شدهأهای مردم تم ابع خود که از محل م ابع عمومی یا کمک

 درج شده است.

 

 

 (1جدول شماره )

 تعداد  نام استان ردیف
 تعداد  نام استان ردیف دستگاه اجرایی

 دستگاه اجرایی
 ۲ چ ارمحال و بختیاری 1۵ 17 جرایی مستار در مرکزدستگاه ا 1
 8 ک گیلویه و بویراحمد 16 4 مرکزی   ۲
 11 سم ان 17 6 سیالن   ۳
 8 یزد 18 ۲ شرقیآذربای ان 4
 1۵ بوش ر 1۹ ۵ غربیآذربای ان ۵
 ۵ ت ران ۲0 ۲ کرمانشاه  6
 4 اردبیل ۲1 14 خوزستان 7
 4 قزوین ۲۲ 1 فارس 8
 41 سلستان ۲۳ ۲0 رضویخراسان ۹
 11 شمالیخراسان ۲4 1۹ اصف ان 10
 8 ج وبیخراسان ۲۵ ۵ هرمزسان 11
 ۳۲ البرز ۲6 ۳ لرستان 1۲
 ۵ زن ان 14 255 جمع ۳ ایالم 1۳



 

 قسمت دوم( -۳)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

سمرک جم وری اسالمی ایران مکلف است پس از تأییذد اسذ اد مربذون، نسذبت بذه      

قذرار  استرداد حاوق ورودی مواد و قطعات وارداتی کذه در کاالهذای صذادراتی مذورد اسذتفاده      

و هزی ه انبارداری  ۲۲/8/1۳۹0( قانون امور سمرکی مرو  68( تا )66اند، موضوع مواد )سرفته

( قانون امور سمرکذی، ظذرف مذدت پذانزده روز، از محذل ت خذواه       4۵( ماده )۲موضوع تبرره )

 نماید، اقدام ک د.دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می

 

 تفریغ بند )ب( 

م مور ان ام تکالیف ماذرر در ایذن   ر اقترادی و دارایی )اداره کل خزانه( بهوزارت امو

پییر و ارتاای نمام مالی کشذور،  ( قانون رفع موانع تولید رقابت۳8ب د و براساس ب د )پ( ماده )

نفعذان را ب ذا بذذه   سمرکذی مذازاد بذر میذزان ماذرر در وجذه ذی       عذوار  بازپرداخذت حاذوق و   

حسابی سمرک جم وری اسالمی ایذران در قالذب   سردان از سوی ذیهای اخی ت خواهدرخواست

صذورت  ( قانون محاسبات عمومی کشور )اضافه دریافتی و یا اشتباه واریذزی( بذه  4۹مفاد ماده )

سردان رد وجوه اضافه دریافتی بابت استرداد حاذوق ورودی کاالهذای وارداتذی از همذان     ت خواه

( قذانون امذور   4۵( مذاده ) ۲ه انبارداری موضوع تبرذره ) هزی مواد و قطعات وارداتی و همچ ین 

، تأمین و در اختیار ذیحسابی سمرک جم وری اسذالمی ایذران قذرار داده اسذت. تأدیذه      سمرکی

هذا   در کلیه استان مربون اس اد دأییپس از تشده نفعان در استرداد مبالغ درخواستمطالبات ذی

هذای فذارس،   اسذتان صذورت سرفتذه اسذت. در     در م لذت زمذانی ماذرر   به است  ا  موارد زیذر،  

مبین عدم رعايتت   کهرضوی، اصف ان، قم و البرز م لت زمانی پانزده روز رعایت نشده خراسان

 .استمقرر در مفاد حکم اين بند  زمانی مواعد

م مور استرداد حاذوق  سمرک جم وری اسالمی ایران بهحسابی ، ذی1۳۹8طی سال 

 مذواد  )موضذوع  انذد سرفته قرار استفاده مورد صادراتی کاالهای رد کهورودی کاالهای وارداتی 

 امذور  قذانون ( 4۵) ماده( ۲) تبرره )موضوع انبارداری هزی ه سمرکی( و امور قانون( 68) تا( 66)



 

 قسمت دوم( -4)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

هذا، اقذدام   حسابی سمرک مرکز و یا ادارات کذل سمرکذات اسذتان   از طریق ذی (،1۳۹0سمرکی

 نموده است. 

 حسذابی  ذی( ریذال بذه   ۹00.000.000.000)ن رد میلیارد غ داری کل کشور مبلخزانه

پذس از  داری کذل کشذور،   پرداخت نموده و فرآی د تسویه بذا خزانذه  ستاد مرکزی سمرک ایران 

حسابی سمرک جم وری اسالمی ایذران  نفعان، در انت ای سال توسز ذیشدن وجه ذی مسترد

 :( است1آن به شرح جدول شماره )ان ام شده که اطالعات 

 ریال( میلیون)مبالغ به                                  (1جدول شماره )

 گیرنده حواله ردیف
 داری کلمبلغ دریافتی از خزانه

 حسابی مرکزکشور توسط ذی
 مبلغ پرداختی بابت 

 استرداد حقوق ورودی
 مبلغ برگشتی به 
 خزانه بابت تسویه

 ۳۳.768 1۹۲.171 ۹00.000 حسابی سمرک جم وری اسالمی ایرانذی 1
 - 674.061 - هاحسابی سمرکات استانذی ۲

 33.768 866.232 900.000 جمع
 

حسابی ستاد مرکزی سمرک جم وری اسالمی ایران پس از دریافت مبلذغ ن رذد   ذی

داری کل کشور، مبلغ یکرذد و نذود و دو میلیذارد و    ( ریال از خزانه۹00.000.000.000میلیارد )

نفعذان مسذترد و مبلذغ    ( ریذال در وجذه ذی  1۹۲.171.000.000یک میلیذون )  یکرد و هفتاد و

( ریذال بابذت   674.061.000.000ششرد و هفتاد و چ ذار میلیذارد و شرذت و یذک میلیذون )     

استرداد به سمرکات اجرایی کشور ابال  اعتبار نموده تا رأساً توسز ذیحسابی سمرکذات اجرایذی   

سونه وج ذی  ، هیچ1۳۹8ردد. الزم به ذکر است، در سال نفعان کارسازی سها در وجه ذیاستان

داری کذل کشذور،   حسابی سمرکات اجرایی کشور از خزانه معذین اسذتان و یذا خزانذه    توسز ذی

 دریافت نگردیده است. 

، مبلغ سی و سه میلیارد و هفترذد و شرذت و   1۳۹8شایان ذکر است، در پایان سال 

حسابی نشده از طریق ذی وان مانده وجوه مررف( ریال به ع۳۳.768.000.000هشت میلیون )

 کل کشور واریز سردیده است.  سمرک جم وری اسالمی ایران به حسا  خزانه داری

بذه شذرح    ،هذا ادارات کل سمرکات اسذتان حاوق ورودی استرداد شده توسز عملکرد 

 :است( ۲جدول شماره )

 (الیر میلیون)مبالغ به   (۲جدول شماره )

 اننام است فیرد
 از یافتیمبلغ در

 رانیگمرک ا یحسابیذ

 بابت یمبلغ پرداخت
 یاسترداد حقوق ورود

 1۲،480 1۲،480 یمرکز 1

 ۵18 ۵18 النیس ۲

 ۲80 ۲80 مازندران ۳

 76،671 76،671 یشرق انیآذربا 4

 100 100 یغرب انیآذربا ۵

 7۳،1۹۹ 7۳،1۹۹ خوزستان 6

 1،470 1،470 فارس 7

 ۳7،106 ۳7،106 رضویخراسان 8

 ۳7۵،۳۵6 ۳7۵،۳۵6 اصف ان ۹

 48.0۲۲ 48.0۲۲   هرمزسان 10

 ۲.17۲ ۲.17۲ زن ان 11

 1۵.07۳ 1۵.07۳ یاریچ ارمحال و بخت 1۲

 1.401 1.401 سم ان 1۳

 ۳.7۹۳ ۳.7۹۳ زدی 14

 1.771 1.771 اردبیل 1۵

 ۳.070 ۳.070 قم 16

 ۲1.۵7۹ ۲1.۵7۹ البرز 17

 674,061 674,061 جمع

 



 

 قسمت دوم( -۵)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

بذا   11040۹درآمذدی   فیکل کشور رد 1۳۹8( قانون بودجه سال ۵ر جدول شماره )د

یذک  بذه مبلذغ    «(7ب د ) ( تبرذره ) استرداد حاوق ورودی کاالهای وارداتی موضوع »ع وان 

اقذدامی ج ذت    سازمان برنامه و بودجه کشور لیکن ،شده ی یبشیپ الی( ر1.000.000) میلیون

ن موده که سزارش آن در تفریغ ماده واحده قذانون بودجذه   افزایش ساف ردیف درآمدی میکور 

به شرح جذدول   موردنمرعملکرد مالی ردیف درآمدی کل کشور درج سردیده است.  1۳۹8سال 

 ( است:۳شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(                                               (۳جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه
 بینیپیش آمدیعنوان ردیف در

 وصولی طبق

 لیست خزانه

 طبق  وصولی

 تفریغ

 درصد

 تحقق

11040۹ 
 استرداد حاوق ورودی کاالهای وارداتی 

 (7موضوع ب د ) ( تبرره )
1 - 

نشذده پایذان سذال    مانذده وجذوه مرذرف   ، ناشذی از  «وصذولی طبذق تفریذغ   » و« وصولی طبذق لیسذت خزانذه   »* مغایرت 
 است.  شده  واریزی به خزانهکه به حسا  باشد می 1۳۹8

 

 متفرقذه  فیذ کذل کشذور اعتبذار رد    1۳۹8( قذانون بودجذه سذال    ۹جدول شماره )در 

( و 68( تذا ) 66استرداد حاوق ورودی کاالهای وارداتی موضوع مذواد ) »ع وان با  ۲7-۵۳0000

 میلیذون یذک  بذه مبلذغ    «( قذانون امذور سمرکذی   4۵( ماده )۲هزی ه انبارداری موضوع تبرره )

حکذم ذیذل   بذه اسذت اد   سازمان برنامه و بودجذه کشذور   شده که  ی یبشیپ الی( ر1.000.000)

و ن رد  مبلغ هشترد و نود و نه میلیاردکل کشور،  1۳۹8( قانون بودجه سال ۹جدول شماره )

و بذه  ( ریال به سرجمع اعتبار ردیف مزبور اضافه نموده 8۹۹.۹۹۹.000.000)و نود و نه میلیون 

مذالی ردیذف متفرقذه    عملکذرد   اسذت. جم وری اسالمی ایران ابال  و تخرذی  داده   سمرک

 :  ( است4به شرح جدول شماره ) میکور

 ریال( میلیونمبالغ به )                                            (4جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان ردیف متفرقه

دریافتی از محل 

 یافتهصیصاعتبار تخ

اعتبار 

 شدهمصرف

مانده واریزی 

 به خزانه

۲7-۵۳0000 

استرداد حاوق ورودی کاالهای وارداتی موضوع مواد 
( ۲( و هزی ه انبارداری موضذوع تبرذره )  68( تا )66)

 ( قانون امور سمرکی 4۵ماده )
۹00،000 ۹00،000 ۹00،000 866،۲۳۲ ۳۳،768 

 



 

 قسمت دوم( -6)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج( 

حاصذذل از صذذدور م ذذوز  یدرآمذذدهاموظذذف اسذذت وزارت صذذ عت، معذذدن و ت ذذارت 

 یطذذ یمحرذذوالت دخذذان دیذذبابذذت واردات و تول یافتیذذو حذذق انحرذذار در اتیذذدخان عیذذتوز

 فیذذکذذل کشذذور موضذذوع رد  یدارنذذزد خزانذذه یرا بذذه حسذذا  درآمذذد عمذذوم  1۳۹8سذذال 

 ک د. زیقانون وار نی( ا۵) جدول شماره 1۳04۲1

 تفریغ بند )ج(

حکذذم ایذذن   اجذذرایمعذذدن و ت ذذارت در راسذذتای  وزارت صذذ عت، ، 1۳۹8در سذذال 

ب ذذد اقذذدام بذذه وصذذول درآمذذدهای حاصذذل از صذذدور م وزهذذای توزیذذع دخانیذذات و حذذق     

انحرذذار دریذذافتی بابذذت واردات محرذذوالت دخذذانی و حاذذوق دولتذذی دریذذافتی بابذذت تولیذذد  

 ( نموده است:1به شرح جدول شماره ) ،محروالت دخانی

 ون ریال()مبالغ به میلی  (1جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه اجرایی
 شده بابت مبلغ وصول مبلغ قابل وصول بابت 

 مبلغ واریزی
 به حساب خزانه  

 صدور مجوز 
 توزیع دخانیات

 حق انحصار دریافتی بابت 
 واردات محصوالت دخانی

 حقوق دولتی دریافتی بابت 
 تولید محصوالت دخانی

 جمع
 صدور مجوز

 نیاتتوزیع دخا
 حق انحصار دریافتی بابت 
 واردات محصوالت دخانی

 حقوق دولتی دریافتی بابت 
 تولید محصوالت دخانی

 جمع

 1،77۵،۲۵0 1,775,250 1،767،۵۳۲ 6،۵۳4 1،184 1,775,250 1،767،۵۳۲ 6،۵۳4 1،184 وزارت ص عت، معدن و ت ارت 1۵۵000

           

درآمد وزارت صذ عت،  »با ع وان  1۳04۲1 درآمدهای وصولی به حسا  ردیف درآمدی

داری نذزد خزانذه  ، «صدور م وز توزیع محروالت دخانی معدن و ت ارت بابت حاوق انحرار و

 ( است:۲به شرح جدول شماره ) ،کل کشور واریز شده که عملکرد مالی ردیف درآمدی میکور

 ریال(میلیون )مبالغ به                                                                     (                                                ۲جدول شماره )

 شماره 
 بندیطبقه

 بینیپیش عنوان درآمد
 وصولی طبق 

 لیست خزانه
 وصولی طبق 

 تفریغ
 درصد 

 تحقق

1۳04۲1 
درآمذذد وزارت صذذ عت، معذذدن و ت ذذارت بابذذت حاذذوق  

 والت دخانیانحرار و صدور م وز توزیع محر
1،000،000 1،77۵،۲۵0 1،77۵،۲۵0 177 

 



 

 قسمت دوم( -7)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

شذده فذروش هذر    التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمذام شود مابهبه دولت اجازه داده می

ک  ذدسان و تولیدک  ذدسان و سذازمان    مترمکعب آ  را )پس از تأیید سذازمان حمایذت مرذرف   

ای بذه  هذای سذرمایه  ملذک دارایذی  هذای ت حسابرسی به ع وان بازرس قانونی( با بذدهی طذرح  

قذانون برنامذه و بودجذه کشذور      1(۳۲برداری رسیده بخش آ  وزارت نیرو موضوع مذاده ) ب ره

 ۵۳0000ذ    ۳8ای و ردیذف هزی ذه   ۳10404از محذل ردیذف درآمذدی     10/1۲/1۳۵1مرو  

حسذا  را در  ربذز مکلف ذد تسذویه   های دولتی ذیصورت جمعی ذ خرجی تسویه ک د. شرکت به

های مالی خود اعمال ک  د. وزارت نیرو نیز سزارش عملکرد ایذن ب ذد را بذه تفرذیل تذا      رتصو

م لذس شذورای   « انذرژی »و « برنامذه و بودجذه و محاسذبات   »هذای  ش ریورماه به کمیسیون

 ک د.اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه می

                                                                        
 قانون برنامه و بودجه کشور:  1

 یهذا بذه دسذتگاه   یانتفذاع  یرانذ عم یهذا طذرح  یج ذت اجذرا   یکه از محذل اعتبذارات عمرانذ    یوجوه (:32ماده )

 به صورت وام خواهد بود. شودیمربون پرداخت م ییاجرا
مکلذف اسذت اصذل و ب ذره متعلذق را طبذق قذرارداد م عاذده بذا           ک ذد یمذ  افذت یوام در بیذ ترت نیکذه بذد   یدستگاه
مارر به خزانه بپردازد. دیدر سررس ییوزارت دارا

 تفریغ بند )د( 

و  1۳/1۲/1۳۹8  ادهای مذورخ  ب ا به پیشذ  ۲۵/1۲/1۳۹8مورخ  هیأت وزیران در جلسه

هذای دولتذی   نحوه تسویه حسا  مطالبات شرکت ،وزارت امور اقترادی و دارایی 17/1۲/1۳۹8

شذده  التفذاوت قیمذت تکلیفذی و قیمذت تمذام     ربز بخش آ  وزارت نیرو از دولت بابت مابهذی

رسذیده  اریبردای به ب رههای سرمایههای تملک داراییبا بدهی طرح مکعب آ فروش هر متر

 شذماره را ترویب و طذی  قانون برنامه و بودجه کشور ( ۳۲بخش آ  وزارت نیرو موضوع ماده )

هذذ  /16۵01۲/۵7۵1۹( شرکت و شماره ۹برای نه ) ۲7/1۲/1۳۹8مورخ هذ ۵7۵۲۳ت/16۵001

 بال  نموده است.اج ت اجرا ( شرکت، 4برای چ ار ) ۲7/1۲/1۳۹8مورخ 

ها مطذابق  ، مبلغ مورد تسویه برای هر یک از شرکتهای میکورنامه( ترویب1در ب د )

 ( است: 1تأییدهای سازمان حسابرسی درج سردیده که عملکرد آن، به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(    ( 1جدول شماره )

 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه 
 عنوان شرکت 

التفاوت مابه

قیمت تکلیفی و 

 قیمت تمام شده

 تعداد 

 طرح 

 لغ بدهی موضوعمب

 (طرح32ماده )

 مبلغ بدهی تهاترشده 

 التفاوتبا مابه

 1،۲۵7،۲۹۵ 1،6۳۹،4۳4 ۳ 1،۲۵7،۲۹۵ ای مرکزیم طاهآ  ۲۹4۹۹0 1

 1،۹1۹،۳06 4،471،671 ۲۲ ۲،0۹8،0۲6 ای کرمانشاهم طاهآ  ۲1۲۵00 ۲

 1،4۵4،06۲ 7،714،0۲۹ 11 ۲.۵48.7۵۹ و برق خوزستانآ  ۲14۵00 ۳

 ۵۲0،184 ۹84،414 10 ۹4۵،۵۹۹ ای اصف انم طاهآ  ۲1۹000 4

 ۹۵۵،۹86 1،۵۵4،۹۵۵ ۵ 1،۵8۳،10۹ ای سیستان و بلوچستانم طاهآ  ۲1۳۵00 ۵

 176،08۳ ۵۲4،4۹۵ ۵ ۲68،146 ای همدانم طاهآ  ۲۹۵040 6

 41۲،600 1،40۹،۳8۹ 16 ۵40،۳۲4 ای ایالمم طاهآ  ۲۹۵0۲0 7

 70،16۳ 70،16۳ 4 70.16۳ یه و بویراحمدای ک گیلوم طاهآ  ۲۹4۹۵0 8

 40۵،۵۵۵ ۹۳۳،144 ۵ ۵18،411 ای سم انم طاهآ  ۲16،000 ۹

 810،۹08 810،۹08 ۲0 1،۵16،4۲۲ ای یزدم طاهآ  ۲1۹،600 10



 

 قسمت دوم( -8)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(    ( 1جدول شماره )

 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه 
 عنوان شرکت 

التفاوت مابه

قیمت تکلیفی و 

 قیمت تمام شده

 تعداد 

 طرح 

 لغ بدهی موضوعمب

 (طرح32ماده )

 مبلغ بدهی تهاترشده 

 التفاوتبا مابه

 ۹7،8۹۹ ۹7،8۹۹ 1 1۲۹،۲70 ای قمم طاهآ  ۲۹4،۹70 11

 806،017 1،4۹6،8۹8 8 817،488 شمالیای خراسانم طاهآ  ۲10،۵00 1۲

 161،08۹ ۹11،4۹0 ۵ ۳۳0،886 ج وبیای خراسانم طاهآ  ۲۹4،۹40 1۳

 9,047,147 22,618,889 115 12,623,898 جمع

     

م ابع حاصذل بابذت   »با ع وان  ۳10404 های مالیواسیاری داراییردیف مالی عملکرد 

موضذوع   -  به دولتآ بخشهای دولتی ( قانون برنامه و بودجه شرکت۳۲تسویه بدهی ماده )

 ( است:۲به شرح جدول شماره ) ،«خرجی( -( )جمعی7ب د )د( تبرره )

 ریال( میلیون)مبالغ به    (۲جدول شماره )

 شماره

 بندیطبقه
 بینیپیش عنوان ردیف

 وصولی

 طبق خزانه

 وصولی

 طبق تفریغ

 درصد

 تحقق

۳10404 
 هذای بودجه شذرکت ( قانون برنامه و ۳۲م ابع حاصل بابت تسویه بدهی ماده )

 خرجی( -( )جمعی7موضوع ب د )د( تبرره ) -دولتی بخش آ  به دولت
10.000.000 ۹.047.147 ۹.047.147 47/۹0 

 

 کذذل کشذذور، ذیذذل ردیذذف متفرقذذه 1۳۹8( قذذانون بودجذذه سذذال ۹در جذذدول شذذماره )

 مکعذب  متر هر فروش شده تمام قیمت و تکلیفی قیمت التفاوت مابه»با ع وان  ۳8-۵۳0000

بی ذی  پذیش اعتبذار  ( ریذال  10.000.000.000.000مبلغ ده هزار میلیارد ) ،«خرجی(-  )جمعیآ

( قذانون الحذاق   ۲8( ب ذد )ن( مذاده )  ۲سازمان برنامه و بودجه کشور به است اد جز  )شده است. 

نذود و چ ذار میلیذارد    مبلذغ   ،(۲) برخی مواد به قانون ت مذیم بخشذی از ماذررات مذالی دولذت     

شرکت مادرتخرری و اعتبار میکور را به  افزودهاعتبار این ردیف  بهریال  (۹4.000.000.000)

 بذذه شذذرح جذذدول    آن،عملکذذرد مذذالی  کذذه  مذذدیریت م ذذابع آ  ایذذران ابذذال  نمذذوده    

 ( است:۳شماره )

 ریال( میلیون)مبالغ به    (۳جدول شماره )
 شماره

 یبندطبقه
 تخصیص اعتبار اصالحی عنوان دستگاه اجرایی

 از محل  یافتیدر
 افتهیصیاعتبار تخص

 اعتبار
 شده مصرف

 ۹.047.147 ۹.047.147 ۹.047.147 10.0۹4.000 شرکت مادرتخرری مدیریت م ابع آ  ایران ۲1۹700

 

ربذز  هذای دولتذی ذی  های مالی شرکت در صورت، تسویه حسا  موضوع این ب د از

 شده است. لاعما

 هذای ونیسذ یبه کم، 1۳/۲/1۳۹۹ه مورخ نام یب د را ط نیسزارش عملکرد ا رویوزارت ن

محاسبات کشذور ارسذال    وانیو د یاسالم یم لس شورا یبرنامه و بودجه و محاسبات و انرژ

 فاد حکم قسمت اخیر اين بند است.مهلت مقرر در ممبین عدم رعايت که نموده 

 



 

 قسمت دوم( -۹)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

ش و هذای سسذتر  سذازمان  1۳۹7شذود مطالبذات قبذل از سذال     به دولت اجازه داده می

نوسازی ص ایع ایران )ایدرو( و توسعه و نوسازی معادن و ص ایع معدنی ایذران )ایمیذدرو( بابذت    

هذای  مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخرری ص عت و معدن و همچ ین مطالبذات سذازمان  

میکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت س م متعلق به آن ذا از واسذیاری سذ ام    

تا سذاف بیسذت   « سود س ام»و « مالیات»ن مربون را با بدهی آن ا به دولت بابت مطابق قوانی

صورت جمعی ذ خرجی از طریذق سذردش خزانذه    ریال به (۲0.000.000.000.000هزار میلیارد )

این قانون نسبت به اعطای خطون اعتباری تسذ یالت  ( ۳ت اتر و یا در ساف ب د )الف( تبرره )

یافتذه و  های اشتغالزا با اولویت م اطق کمترتوسعهتضامین برای طرحمالی خارجی )فای انس( یا 

 محروم اقدام ک د.

 

 تفریغ بند )هـ(

ب ا به پیش  اد سازمان برنامه و بودجه کشور  ۲4/۲/1۳۹8هیأت وزیران در جلسه مورخ 

هذذ مذورخ    ۵6۵4۳ت/۲0۲۲1نامه اجرایی ایذن ب ذد را ترذویب نمذوده کذه طذی شذماره        آیین

 ج ت اجرا ابال  شده است. ۲4/۲/1۳۹8

سازمان سسترش و نوسازی ص ایع ایران )ایدرو(، سذازمان توسذعه و نوسذازی معذادن و     

 ص ایع معدنی ایذران )ایمیذدرو( و شذرکت مادرتخررذی ملذی صذ ایع پتروشذیمی در اجذرای         

 ها و مبذالغ دریذافتی از دولذت طذی    نامه اجرایی این ب د سزارش مطالبات، بدهیآیین *(۲ماده )

سوم و چ ارم توسعه اقترادی، اجتمذاعی و فره گذی جم ذوری اسذالمی     پ ج ساله های برنامه

( قانون اساسی را به 44های کلی اصل چ ل و چ ارم )( قانون اجرای سیاست۲۹ایران و ماده )

 اند.سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نموده

هذا و مبذالغ دریذافتی از    همچ ین شرکت ملی ص ایع پتروشیمی سزارش مطالبات، بدهی

نامذه  آیذین  **(4دولت را به سازمان حسابرسی اعالم نموده و حسابرسی ویذهه موضذوع مذاده )   

صورت سرفته اسذت. در اجذرای   ۲4/۹/1۳۹8اجرایی این ب د توسز سازمان حسابرسی در تاری  

                                                                        
 آیین نامه اجرایی این بند:

نامه، سزارش مطالبذات، بذدهی و مبذالغ دریذافتی از     های توسعه موظف د ظرف یک ماه از تاری  ابال  این آیینانسازم(: 2* ماده )
( قذانون اساسذی را بذرای    44های کلی اصل چ ل و چ ارم )( قانون اجرای سیاست۲۹های سوم و چ ارم توسعه و ماده )دولت طی برنامه

 سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمای د.

ای هذای توسذعه  حسابرسی ویذهه از مطالبذات سذازمان    1۳۹8سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال (: 4ماده ) **
  ان ام و سزارش خود را به سازمان و خزانه ارائه نماید.



 

 قسمت دوم( -10)

 (7تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مان توسعه نامه اجرایی، سزارش سازمان حسابرسی که از مطالبات ساز( آیین۲تبرره ذیل ماده )

بذه   1۳۹7و نوسازی معادن و ص ایع معدنی و سازمان سسترش و نوسازی ص ایع ایران در سال 

مالک عمذل قذرار    1۳۹8داری کل کشور ارایه شده، برای سال سازمان برنامه و بودجه و خزانه

 سرفته است. 

ورخ نامه اجرایی این ب د طذی نامذه مذ   آیین *(۳سازی در اجرای ماده )سازمان خروصی

ای هذای توسذعه  های تابعذه و وابسذته سذازمان   سزارش مبالغ واسیاری س ام شرکت 1/۳/1۳۹8

های پ ج ساله سوم و چ ارم توسعه اقترادی، اجتمذاعی و فره گذی جم ذوری    مربون به برنامه

( قانون اساسی تا پایان 44های کلی اصل چ ل و چ ارم )اسالمی ایران و قانون اجرای سیاست

داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشذور و سذازمان حسابرسذی    به خزانه را 1۳۹6سال 

 ارسال نموده است.

های موضذوع ایذن ب ذد بذر     های دستگاهها، میزان مطالبات و بدهیدر محدوده بررسی

های سازمان امور شده مورد تایید سازمان حسابرسی، تأییدیههای مالی حسابرسیاساس صورت

 :( است1ها به شرح جدول شماره )داری کل کشور و همچ ین میزان ت اتر آنمالیاتی و خزانه

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                                                                                                          (                                                                                                                            1جدول شماره )

 شماره
 بندی طبقه

 عنوان
 دستگاه اجرایی

 مبلغ تهاترشده میزان بدهی به دولت بابت بابت 1397از سال میزان مطالبات از دولت قبل 
 ها بابدهی

 مطالبات دولت

 واریزی بابت 
 سهام  بدهی سود

 مانده بدهی 
 مشارکت در تامین سرمایه بانک سهام  سود

 تخصصی صنعت و معدن
 واگذاری سهام مطابق

 قوانین مربوطه
 جمع سهام سود مالیات جمع

 1،466 ۲8.800.800 6.000.000 34.802.266 ۳4.80۲.۲66 0 47.451.267 47.4۵1.۲67 0 عه و نوسازی معادن و ص ایع معدنی ایرانسازمان توس ۲۳1۵00
 0 ۳۲6.۹66 6.000.000 6.326.966 ۳.۳۲6.۹66 ۳.000.000 55.906.000 ۵۵.۹06.000 0 شرکت ملی ص ایع پتروشیمی ۲۳۲000
 0 ۵۵۹.۵۵۹ 6.000.000 6.559.559 6.۵۵۹.۵۵۹ 0 7.352.879 ۵.70۲.87۹ 1.6۵0.000 یرانسازمان سسترش و نوسازی ص ایع ا ۲۳4۵00

 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 ی توسذعه هذا س م هر یک از سازماناین ب د، نامه اجرایی آیین **(۵ماده ) بر اساس

 اعتبذار م ذدرج در ردیذف تملذک    سذوم  ، بذه میذزان یذک   برای استفاده از ت اتر موضوع این ب د

تمذام سذ م خذود     از هذای مذیکور  شده که سذازمان تعیین 101000-۵مالی شماره های دارایی

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 7بند )هـ( تبصره )نامه اجرایی آیین

نامذه، سذزارش مبذالغ واسذیاری سذ ام      ماه از تذاری  ابذال  ایذن آیذین    سازی موظف است ظرف یکخروصیسازمان (: 3* ماده )
های کلی اصل چ ذل و  های سوم و چ ارم توسعه و قانون اجرای سیاستای مربون به برنامههای توسعههای تابع و وابسته سازمانشرکت

 زانه و سازمان حسابرسی ارائه نماید. را به سازمان، خ 1۳۹6چ ارم قانون اساسی تا پایان سال 
سوم رقذم م ذدرج در ردیذف    نامه، یکای برای استفاده از ت اتر موضوع این آیینهای توسعهس م هر یک از سازمان(: 5** ماده )

 باشذد.  ( ریذال مذی  ۲0.000.000.000.000( قانون، معذادل بیسذت هذزار میلیذارد )    8( جدول شماره )۵-101000های مالی )تملک دارایی
، س م آن ا با تأیید سذازمان توسذز   1۳۹8ای تا پایان آذرماه سال های توسعهدر صورت عدم استفاده از این س م توسز هر یک از سازمان

 های توسعه قابل مررف است.سایر سازمان

 اند.استفاده نموده

د، در های موضوع این ب ذ داری کل کشور پس از دریافت درخواست ت اتر دستگاهخزانه

 ذذذده هذذذزار میلیذذذارد  نامذذذه اجرایذذذی، مبلذذذغ ه آیذذذین ****(7و ) ***(6اجذذذرای مذذذواد )

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 7بند )هـ( تبصره )نامه اجرایی آیین

 باش د.  ای موظف به مبادله موافا امه با سازمان میهای توسعهنامه، سازماندر اجرای این آیین: (6ماده )*** 

هذای توسذعه را بذا    نامه، مطالبات سازمان( این آیین6خزانه موظف است پس از مبادله موافات امه موضوع ماده )(: 7ماده )**** 
 بدهی آن ا ت اتر و اعمال حسا  نماید.



 

 قسمت دوم( -11)

 (7تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 م مذذور و بذذا اعتبذذار ردیذذف   16017۲درآمذذدی ( ریذذال را در ردیذذف  18.000.000.000.000)

 ت اتر نموده است.  ی خرج ذ یجمعبه صورت  101000ذ ۵

 ( است:۲، به شرح جدول شماره )16017۲عملکرد مالی ردیف درآمدی 

 مبالغ به میلیون ریال()   ( ۲جدول شماره )

 شماره 

 بندی طبقه
 بینیپیش عنوان

 وصولی طبق 

 لیست خزانه

 وصولی 

 طبق تفریغ

 درصد

 تحقق

16017۲ 
 و ایران )ایدرو( ص ایع نوسازی و سسترش هایسازمان درآمد حاصل از بدهی

 ص ایع ملی کتشر ایران )ایمیدرو( و معدنی ص ایع و معادن نوسازی و توسعه
 (یخرج ذ یجمع) به دولت پتروشیمی

۲0،000،000 18،000،000 18،000،000 ۹0 

 
 متفرقذه           فیذ اعتبذار رد  ،کذل کشذور   1۳۹8( قذانون بودجذه سذال    8در جدول شذماره ) 

و توسذعه و   رانیذ ا عیصذ ا  یسسترش و نوساز یهات اتر مطالبات سازمان» با ع وان 101000-۵

از دولذت   یمیپتروشذ  عیص ا ی( و شرکت ملدرویمیو ا درویایران )ا یمعدن عیامعادن و ص  ینوساز

بذه  (« یخرجذ  ذذ  یجمعذ مزبور به دولت ) یواحدها یهایبابت س ام بانک ص عت و معدن با بده

سازمان برنامذه و   است.شده  ی یبشیپ الی( ر۲0.000.000.000.000) اردیلیم بیست هزارمبلغ 

استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعذی   » قانوناست اد بودجه کشور به 

( ریذال از  ۲.000.000.000.000مبلغ دو هزار میلیارد )« یافتهو ارتاای سطن م اطق کمترتوسعه

 هی ذذده هذذزار میلیذذارد  مبلذذغ و مذذابای اعتبذذار بذذه نمذذوده اعتبذذارات ایذذن ردیذذف کسذذر   

عملکذرد   اسذت. نموده  عیتوزربز ذی ییاجرا یهادستگاه نی( ریال را ب18.000.000.000.000)

 :( است۳به شرح جدول شماره ) های اجراییدستگاه یمال

 )مبالغ به مبلیون ریال(   (۳جدول شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرایی

 از محل  یافتیدر
 افتهیصیاعتبار تخص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 و نوسازی معاون و ص ایع معدنی ایران )ایمیدرو( سازمان توسعه ۲۳1۵00

 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 سازمان سسترش و نوسازی ص ایع ایران )ایدرو( ۲۳4۵00

 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 شرکت ملی ص ایع پتروشیمی ۲۳۲000

 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 جمع

 

ای در ساف اعتبار ایذن ب ذد و بذر اسذاس     های توسعهها و مطالبات سازمانت اتر بدهی

تخری  اعتبارات صادره و موافات امه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت پییرفته 

 است.

الت این ب د به صورت ت اتر بدهی ای از کل تس یهای توسعهبا توجه به ای که سازمان

اند، لیا اعطای خطون اعتباری تس یالت مالی خذارجی )فای ذانس( یذا    با مطالبات استفاده نموده

یافته و محروم تذا سذاف   هبا اولویت م اطق کمترتوسع زاالهای اشتغاعطای تضمین برای طرح

حکم قسذمت اخیذر    سازوکاراز لیا  ،نگرفتهت دولت صورای توسز های توسعهنمطالبات سازما

 استفاده نشده است. این ب د

 

 



 

 قسمت دوم( -1۲)

 (7تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

بیمذه  سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی س م درمان از م موع مأخی کسر حق

و سایر م ذابع مربذون را در    ۳/4/1۳۵4اجتماعی مرو  ( قانون تأمین۲۹( و )۲8موضوع مواد )

ه درمان تأمین اجتماعی متمرکز ک ذد. سذازمان   ای نزد این سازمان با ع وان بیمحسا  جداسانه

 ک د.اجتماعی این م ابع را هزی ه میاجتماعی طبق قانون تأمینتأمین

 تفریغ بند )و(

س م درمان از م مذوع   یتمام ،ب د نیمفاد حکم ا یج ت اجرا یاجتماع تأمینسازمان 

کذه سذ وات    یا به حسذاب ر یاجتماعتأمین( قانون ۲۹( و )۲8موضوع مواد ) مهیمأخی کسر حق ب

نمذوده اسذت. اطالعذات     زیذ وارافتتاح سردیده،  «اجتماعیبیمه درمان تأمین»ع وان  تحتقبل 

 :است زیربه شرح جدول  ،ب د نیوجوه موضوع ا زیمربون به وار

 )مبالغ به میلیون ریال(    
 شماره

 بندیطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرایی 

 مبلغ سهم درمان موضوع
 اجتماعی تأمین( قانون 29)( و 28مواد ) 

 سایر منابع مربوط 
 این بند مشمول

 جمع کل 
 مبلغ واریزی به حساب

 تمرکز وجوه سهم درمان  

 ۳۳1.۲۲8.177 ۳۳1.۲۲8.177 0 ۳۳1.۲۲8.177 اجتماعیتأمینسازمان  1۳۲۵00
      

ه بذ  مذه یبحذق  ،یاجتمذاع  تأمین( قانون ۲۹( و )۲8ذکر است، مطابق مفاد مواد ) انیشا

م( و هفذت  سذت یب ،)نذه  ۲7/۹ماخذی،   نیو از ا دهیسرد نییتع (۲7%) و هفت درصد ستیب زانیم

 نیذی تع یبذاردار  نیو همچ ذ  هذا یماریاز حوادث، ب یناش یها هیع وان حق درمان ج ت هزبه

فاقذد   ،ب ذد(  نیذ درمذان )م ذدرج در مذتن ا   م ابع مربون به حذق  ریااساس س نیشده است. بر ا

 .باشدیم تیموضوع

( قذانون  ۲۹( و )۲8م ابع حاصل از س م درمان موضوع مذواد )  ،یاجتماعتأمین سازمان

در  یاجتمذاع تذأمین ( قانون ۳ب د )الف( و ) ( ماده ) یرا در راستا 1۳۵4مرو   یاجتماعتأمین

 ها توزیع نموده که مطابق قانون تأمین اجتماعی مررف سردیده وسردان بین استانقالب ت خواه

  ی بر عدم رعایت از مفاد حکم این ب د مشاهده نگردیده است.موردی مب



 

 قسمت دوم( -1۳)

 (7تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

( دالر از م ذابع  14.000.000.000) ، تا چ ارده میلیارد1۳۹8دولت مکلف است در سال 

های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم حاصل از صدور نفت س م خود را به شیوه

 خل نماید:التفاوت ارز برای تولید داو تأمین مابه

ذ واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کاالهذای اساسذی و تذأمین دارو،    1

 های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحیت  یزات پزشکی و ن اده

ذ واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کاالهای اساسی و تأمین دارو و ت  یذزات  ۲

التفذاوت آن بذا نذرخ    ی با نرخ ارز نیمایی و اختراص مابذه های کشاورزی و دامپزشکی و ن اده

 ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید)کاالهای اساسی، دارو و ت  یزات پزشکی(

برگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مذردم بذا   دولت از کاال

 ک د.نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نادی استفاده می

مذاه  ولت موظف است بر حسن اجرای این برنامه نمارت و سزارش عملکرد را هر سذه د

کشذاورزی، آ ، م ذابع   »، «اقترادی»، «برنامه و بودجه و محاسبات»های بار به کمیسیونیک

م لذس شذورای اسذالمی    « ب داشت و درمان»و « ص ایع و معادن»، «طبیعی و محیز زیست

 ارائه ک د.

 تفریغ بند )ز(

 باشد و به صورت محرمانه ارائه شده است.شده میب دیش این ب د طباهسزار

 



 

 قسمت دوم( -1)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (8تبصره )

 بند )الف(

قانون برنامه ششم توسعه و اصالحات بعدی آن،  *(۳۵) ماده (ب)در راستای اجرای بند 

و  1۳۰۶۰1۲۰۰۰هلای  ی ذیلل برنامله  هاطرحدولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل 

مانده به عنوان سهم بالعوض دولت هزینه کند. سهم باقیبه عنوان سهم کمک  1۳۰۷۰۰۲۰۰۰

صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیله  برداران بهرهبه

 برداری قابل پذیرش است.های دارای پروانه بهرهو یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه

 (8تفریغ تبصره )

 تفریغ بند )الف( 

و  1۳۰۶۰1۲۰۰۰هلای  ای ذیلل برنامله  هلای سلرمایه  های تملک داراییفهرست طرح

بله شلرح جلدول     ،های مشمول و عملکرد مالی آنهاموضوع این بند در دستگاه 1۳۰۷۰۰۲۰۰۰

 ( است:1شماره )

 )مبالغ به میلیون ریال(       (1جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندي طبقه
 حوالجات تخصيص اعتبار  عنوان طرح

 دریافتی از محل

 یافتهاعتبارات تخصيص 

 اعتبار 

 شدهمصرف

 انتقالیوجوه مانده 

 به سال بعد

 1.۳8۵ ۲4،۵۰۰ ۲۵،88۵ ۰ ۲۵،88۵ ۲۵،88۵ های آبریز کشورهضهای فرعی آبیاری حوهای فنی و اعتباری شبکهکمک 1۳۰۷۰۰۲۲۲9 شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

 ۰ ۰ ۰ 1۳۰،۰۰۰ 1۳۰،۰۰۰ ۲۵4،۰4۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل 1۳۰۶۰1۲۰۰1 

 ۰ ۰ ۰ 4۵،۰۰۰ 4۵،۰۰۰ ۷8،۳۰۰ منداجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل کشاورزی در حوضه  1۳۰۶۰1۲۰۰۲ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 سیستاناجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت  1۳۰۶۰1۲۰۰۳ 

 ۷،8۳4 ۳،۲8۶ 11،1۲۰ 9۷8،4۳۲ 989،۵۵۲ 989،۵۵۲ نی بندهای انحرافی مستقل و شالیزاریتجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخز 1۳۰۶۰1۲۰۰4 

 ۲،۳۲۳ ۶،4۷۷ 8،8۰۰ 1،۵۷1،9۲۰ 1،۵8۰،۷۲۰ 1،۵8۰،۷۲۰ های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک 1۳۰۶۰1۲۰۰۷ وزارت جهادکشاورزی

 ۰ ۰ ۰ ۲۲،۵۵۲ ۲۲،۵۵۲ ۵،۲۷۷،۵98 وین آبیاریهای نهای فنی و اعتباری برای توسعه روشکمک 1۳۰۶۰1۲۰۰8 

 
 ۰ ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰ ۲۰4،88۵ و توسعه کشاورزی ءاحیا 1۳۰۶۰1۲۰۰9

 ۰ ۰ ۰ ۳۵،۰۰۰ ۳۵،۰۰۰ ۶9،۶۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه ارسساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲111 

 ۰ ۰ ۰ 8،۵۲1 8،۵۲1 1۶،۵۷1 آبیاری و زهکشی حوضه جازموریانهای شبکه ساختمان 1۳۰۷۰۰۲11۲ 

 ۰ ۰ ۰ 1۰۵،۷9۰ 1۰۵،۷9۰ 11۰،19۰ های آبیاری و زهکشی حوضه دریاچه ارومیهساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲11۳ 

           

 ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران:قانون برنامه پنج *

بندها و ای(، توسعه آبای و غیرسازه)سازه لیات آب و خاكاجرای عم ،های آبیاری نوینتوسعه روش :(35بند )ب( ماده )
 .حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال ریسطوح آبگ یها(ستمی)س سامانه

بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از های آبیاری نوین، برای توسعه روش :اصالحی تبصره
 تأمینعنوان کمک بالعوض توسط دولت در قالب بودجه ساالنه ها به( هزینه8۵%) درصد پنج و دحداقل هشتا طریق لوله به مزارع

 شود.و پرداخت می

       
       
       
       
       

       



 

 قسمت دوم( -۲)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(       (1جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی
 شماره 

 بندي طبقه
 حوالجات تخصيص اعتبار  عنوان طرح

 دریافتی از محل

 یافتهاعتبارات تخصيص 

 اعتبار 

 شدهمصرف

 انتقالیوجوه مانده 

 به سال بعد

 ۰ ۰ ۰ ۵،۰۰۰ ۵،۰۰۰ 1۳،۰۵۰ های آبیاری و زهکشی حوضه دریای عمانساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲114 

 ۰ ۰ ۰ 1۰،۰۰۰ 1۰،۰۰۰ 1۲،18۰ های آبیاری و زهکشی حوضه دزختمان شبکهسا 1۳۰۷۰۰۲11۵ 

 ۰ ۰ ۰ 1۰،۰۰۰ 1۰،۰۰۰ ۲1،۷۵۰ های آبیاری و زهکشی حوضه دشت لوتساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲11۶ 

 ۵۵۰ ۰ ۵۵۰ ۲۳4،4۵۰ ۲۳۵،۰۰۰ ۲۵۲،۳۰۰ رودهای آبیاری و زهکشی حوضه زایندهساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲11۷ 

 ۰ ۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰ 8۲،۶۵۰ های آبیاری و زهکشی حوضه کارون خارج از استان خوزستانساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲118 

 ۰ ۰ ۰ 8۰،۰۰۰ 8۰،۰۰۰ 1۰۰،9۲۰ های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه خارج از استان خوزستانساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲119 

 ۰ ۰ ۰ ۶۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰ ۶9،۶۰۰ هکشی حوضه گرگان و دشتهای آبیاری و زساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲1۲۰ وزارت جهادکشاورزی

 ۵4۰ ۰ ۵4۰ 88،4۶۰ 89،۰۰۰ 89،۰۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه مرکزیساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲1۲1 

 ۰ ۰ ۰ 1۶۲،۰۰۰ 1۶۲،۰۰۰ 1۷4،۰۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه مندساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲1۲۲ 

 1۲ ۰ 1۲ ۳4،988 ۳۵،۰۰۰ ۶۰،9۰۰ و زهکشی حوضه البرز های آبیاریساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲18۳ 

 ۰ ۰ ۰ 1۵،۰۰۰ 1۵،۰۰۰ ۲۶،1۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه اتركساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲۲19 

 ۰ ۰ ۰ 8۰،۰۰۰ 8۰،۰۰۰ 9۵،۷۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه سفیدرودساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲۲۲۰ 

 4۶۰ ۰ 4۶۰ 4۵،۵4۰ 4۶،۰۰۰ 1،۳۶۰،9۰۰ هکشی حوضه مرزی غرب کشورهای آبیاری و زساختمان شبکه 1۳۰۷۰۰۲۲۲1 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶،9۵9 بردارسهم بهره تأمینه آبریز کشور ل ضهای فنی و اعتباری شبکه فرعی آبیاری و زهکشی حوکمک 1۳۰۷۰۰۲۲۲8 

 13.104 34،263 47،367 3،792،653 3،840،020 10،973،351 جمع اعتبارات ملی

 ۶۷،۶۷۷ ۲۲،۳1۶ 89،99۳ ۰ 89،99۳ 1۷۳،۷۲۲ بهسازی کانال های عمومی و انهار سنتی 1۳۰۶۰1۲س۳۰1 

 ۶۳،84۵ ۵،۰۰۰ ۶8،84۵ ۰ ۶8،84۵ 1۰۵،419 های آبرسانی و انتقال آب با لولهاحداث و تکمیل کانال 1۳۰۶۰1۲س4۰1 کشاورزی استان سیستان و بلوچستان اداره کل جهاد

 8،۷8۰ ۰ 8،۷8۰ ۰ 8،۷8۰ ۷۰،4۲۳ و نوسازی اراضی سنتی یکپارچه سازی، تجهیز 1۳۰۶۰1۲س۲۰1 

 ۷۷،98۶ ۳،۷۳۵ 81،۷۲1 ۰ 81،۷۲1 14۰،۵۳۰ احداث و تکمیل کانال های آبرسانی انتقال آب با لوله 1۳۰۶۰1۲ع4۰1 
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳،۵4۰ طرح بهسازی کانالهای عمومی و انهار سنتی 1۳۰۶۰1۲ع۳۰۲ شمالیاداره کل جهادکشاورزی استان خراسان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8۵۰ یکپارچه سازی ، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی استان 1۳۰۶۰1۲ع۲۰1 

 218،288 31،051 249،339 0 249،339 494،484 استانی جمع اعتبارات 

 231.392 65.314 296.706 3.792.653 4.089.359 11.467.835 جمع کل 
 

هلا و  ل جهادکشلاورزی اسلتان  بله ادارات کل   وزارت جهادکشاورزی اعتبارات دریافتی را

( ۲به شرح جدول شماره ) ابالغ نموده که عملکرد مالی آن، سسه آموزش و ترویج کشاورزیؤم

 :است

 

 )مبالغ به میلیون ریال(        ( ۲جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی
 شماره

 بندي طبقه 
 تخصيص  اعتبار عنوان طرح 

 دریافتی از محل
اعتبارات تخصيص  

 افته ی

 اعتبار 
 شده مصرف

 الحساب لیع
مانده وجوه 

 انتقالی 
 *به سال بعد 

 آموزش و ترویج کشاورزی مؤسسه
1۳۰۶۰1۲۰۰4 1،۳1۷ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری1،۳1۷1،۳1۷1،۳1۷۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷۷4۵ ازی قنواتهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسکمک۷4۵۷4۵۷4۵۰۰
1۳۰۷۰۰۲18۳ ۳۳8 ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی فرعی البرز۳۳8۳۳8۳۳8۰۰

 اداره کل جهادکشاورزی استان مرکزی

1۳۰۶۰1۲۰۰1۵،۵۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۵،۵۰۰۵،۵۰۰4،۲91۰1،۲۰9
1۳۰۶۰1۲۰۰4۷،8۵۰ راضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری تجهیز و نوسازی ا۷،8۵۰۷،8۵۰۰۰۷،8۵۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷9۶،1۶۷ های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک9۶،1۶۷9۶،1۶۷9۲،۲۶۷۰۳،9۰۰
1۳۰۷۰۰۲1۲119،8۰۰ های آّبیاری و زهکشی حوضه مرکزیساختمان شبکه19،8۰۰19،8۰۰۰۰19،8۰۰



 

 قسمت دوم( -۳)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(        ( ۲جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی
 شماره

 بندي طبقه 
 تخصيص  اعتبار عنوان طرح 

 دریافتی از محل
اعتبارات تخصيص  

 افته ی

 اعتبار 
 شده مصرف

 الحساب لیع
مانده وجوه 

 انتقالی 
 *به سال بعد 

 اداره کل جهادکشاورزی استان گیالن
1۳۰۶۰1۲۰۰4۲۶۰،۷۰۳ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی۲۶۰،۷۰۳۲۶۰،۷۰۳18،۲14۰۲4۲،489
1۳۰۶۰1۲۰۰۷۳،۲۷۰ های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک۳،۲۷۰۳،۲۷۰۲،۲۳۲۰1،۰۳8
1۳۰۷۰۰۲۲۲۰۶۷،۳۲۰ آبیاری و زهکشی سفیدرودهای فرعی احداث شبکه۶۷،۳۲۰۶۷،۳۲۰۲1،۲۳9۰4۶،۰81

 اداره کل جهادکشاورزی استان مازندران

1۳۰۶۰1۲۰۰1۳،۰۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۳،۰۰۰۳،۰۰۰۷۳۰۰۲،۲۷۰
1۳۰۶۰1۲۰۰4۲۵۰،۵۰۰ یتجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی انحرافی مستقل شالیزار۲۵۰،۵۰۰۲۵۰،۵۰۰111،۷9۰۰1۳8،۷1۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷8،۰۷۶ های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک8،۰۷۶8،۰۷۶۰۰8،۰۷۶
1۳۰۷۰۰۲18۳۳4،۶۵۰ ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی البرز۳4،۶۵۰۳4،۶۵۰۳۳،911۰۷۳9

 شرقیاداره کل جهادکشاورزی استان آذربایجان

1۳۰۶۰1۲۰۰1۵،9۰۰ اجرای طرح عملیات آب و خاك۵،9۰۰۵،9۰۰۵،9۰۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷14،۲19 کمک فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات14،۲1914،۲1914،1۲۶۰9۳
1۳۰۷۰۰۲111۵۰،۰۰۰ ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حوضه ارس۵۰،۰۰۰۵۰،۰۰۰۵۰،۰۰۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲11۳4،9۵۰ ه آبیاری و زهکشی حوضه ارومیهساختمان شبک4،9۵۰4،9۵۰4،9۵۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲۲۲۰۷،9۲۰ ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حوضه سفید رود۷،9۲۰۷،9۲۰4،41۷۰۳،۵۰۳

 غربیاداره کل جهادکشاورزی استان آذربایجان

1۳۰۶۰1۲۰۰1۲،۰۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۲،۰۰۰۲،۰۰۰1،۳14۰۶8۶
1۳۰۶۰1۲۰۰4۲۰،۰۰۰ تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری۲۰،۰۰۰۲۰،۰۰۰۵،۳۵1۰14،۶49
1۳۰۶۰1۲۰۰۷14،۲19 های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک14،۲1914،۲191۳،۶8۲۰۵۳۷
1۳۰۷۰۰۲11۳۵۵،۷9۰ ای آبیاری و زهکشی حوضه دریاچه ارومیههساختمان شبکه۵۵،۷9۰۵۵،۷9۰4۰،۳1۰۰1۵،48۰
1۳۰۷۰۰۲۲۲19،9۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه مرزی غرب کشورساختمان شبکه9،9۰۰9،9۰۰1،۵۷۳۰8،۳۲۷

 اداره کل جهادکشاورزی استان کرمانشاه
1۳۰۶۰1۲۰۰۷ 18،4۲9 قنواتکمکهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی18،4۲918،4۲918،4۲9۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰41۶،۷۰۰ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری1۶،۷۰۰1۶،۷۰۰1۶،۷۰۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰1۵،4۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۵،4۰۰۵،4۰۰۵،4۰۰۰۰

۲،9۰۰۲،9۰۰۲،9۰۰۲،9۰۰۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب وخاك در عرصه تشکل1۳۰۶۰1۲۰۰1 شاورزی استان خوزستاناداره کل جهادک

 اداره کل جهادکشاورزی استان فارس
1۳۰۶۰1۲۰۰۲4۵،۰۰۰ اجرای عملیات آب و خاك کشاورزی در حوضه موند4۵،۰۰۰4۵،۰۰۰۲۵9۰44،۷41
1۳۰۶۰1۲۰۰۷1۲1،۳۳۳ تباری بازسازی و نوسازی قنواتهای فنی و اعکمک1۲1،۳۳۳1۲1،۳۳۳4،۰۷۲۰11۷،۲۶1
1۳۰۷۰۰۲1۲۲9۳،۰۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه مُندساختمان شبکه9۳،۰۰۰9۳،۰۰۰۵۰،81۳۰4۲،18۷

 اداره کل جهادکشاورزی استان کرمان

1۳۰۶۰1۲۰۰1۷،۶۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۷،۶۰۰۷،۶۰۰۵۳۷۰۷،۰۶۳
1۳۰۶۰1۲۰۰۷89،۲۷۶ های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنات کمک89،۲۷۶89،۲۷۶۷9،۰۷۶۰1۰،۲۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰411،8۰۰ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری11،8۰۰11،8۰۰۲،۶۶4۰9،1۳۶
1۳۰۷۰۰۲11۲1،۰۰۰ هامون -های آبیاری و زهکشی حوضه جازموریانتمان شبکهساخ1،۰۰۰1،۰۰۰8۷۲۰1۲8
1۳۰۷۰۰۲11۶۷،۰۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه دشت لوتساختمان شبکه۷،۰۰۰۷،۰۰۰۰۰۷،۰۰۰

 کرماناستان  اداره کل جهادکشاورزی جنوب

1۳۰۶۰1۲۰۰1۶،9۰۰ اورزیهای کشاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۶،9۰۰۶،9۰۰۰۰۶،9۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷48،9۰1 های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنات کمک48،9۰148،9۰1۰۰48،9۰1
1۳۰۶۰1۲۰۰4۳4،89۲ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری۳4،89۲۳4،89۲۰۰۳4،89۲
1۳۰۶۰1۲۰۰94،۲۰۰ ء و توسعه کشاورزیاحیا4،۲۰۰4،۲۰۰۰۰4،۲۰۰
1۳۰۷۰۰۲11۲۷،۵۲1 هامون  -های آبیاری و زهکشی حوضه جازموریانساختمان شبکه۷،۵۲1۷،۵۲1۰۰۷،۵۲1

 رضویاداره کل جهادکشاورزی استان خراسان

1۳۰۶۰1۲۰۰1۵،۳۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۵،۳۰۰۵،۳۰۰۳۰۰۰۵،۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰91۵،۵۰۰ احیاء و توسعه کشاورزی1۵،۵۰۰1۵،۵۰۰۶،۲۵9۰9،۲41
1۳۰۶۰1۲۰۰۷1۵۰،899 کمکهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات1۵۰،8991۵۰،8991۲۵،۶۶9۰۲۵،۲۳۰
1۳۰۶۰1۲۰۰4۶،۰۰۰ ** تجهیز و نوسازی زیرسدهای مخزنی بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری۶،۰۰۰۶،۰۰۰۰۰۶،۰۰۰

 اداره کل جهادکشاورزی استان اصفهان

1۳۰۶۰1۲۰۰۷1۰۶،9۵8 های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک1۰۶،9۵81۰۶،9۵891،۷۵8۰1۵،۲۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰1۵،۶۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۵،۶۰۰۵،۶۰۰۰۰۵،۶۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰44۲،1۵۰ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سد مخزنی4۲،1۵۰4۲،1۵۰۰۰4۲،1۵۰
1۳۰۷۰۰۲11۷۲۳۰،۳۵۰ رودهای آبیاری و زهکشی حوضه زایندهساختمان شبکه۲۳۰،۳۵۰۲۳۰،۳۵۰۲8،4۲1۰۲۰1،9۲9
1۳۰۷۰۰۲118۳،۰۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه کارونساختمان شبکه۳،۰۰۰۳،۰۰۰۲،۶1۷۰۳8۳
1۳۰۷۰۰۲1۲1۲9،۷۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه مرکزیساختمان شبکه۲9،۷۰۰۲9،۷۰۰۰۰۲9،۷۰۰



 

 قسمت دوم( -4)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(        ( ۲جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی
 شماره

 بندي طبقه 
 تخصيص  اعتبار عنوان طرح 

 دریافتی از محل
اعتبارات تخصيص  

 افته ی

 اعتبار 
 شده مصرف

 الحساب لیع
مانده وجوه 

 انتقالی 
 *به سال بعد 

 اداره کل جهادکشاورزی استان هرمزگان

1۳۰۶۰1۲۰۰1۵،۵۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۵،۵۰۰۵،۵۰۰۵،۵۰۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰411،8۰۰ های مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاریتجهیز و نوسازی اراضی زیر سد11،8۰۰11،8۰۰11،8۰۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷14،۲۲9 های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک14،۲۲914،۲۲914،۲۲9۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰9۲،۵۵۰ احیاء و توسعه کشاورزی۲،۵۵۰۲،۵۵۰۲،۵۵۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲114۵،۰۰۰ ی آّبیاری و زهکشی حوضه دریای عمانهاساختمان شبکه۵،۰۰۰۵،۰۰۰۵،۰۰۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲11۷1،8۰۰ رودهای آّبیاری و زهکشی حوضه زایندهساختمان شبکه1،8۰۰1،8۰۰1،8۰۰۰۰

 اداره کل جهادکشاورزی استان سیستان و بلوچستان

1۳۰۶۰1۲۰۰1۳،۲۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۳،۲۰۰۳،۲۰۰۵۰۰۰۲،۷۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰44،9۰۰ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی4،9۰۰4،9۰۰1،۶8۰۰۳،۲۲۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷1۰8،8۷9 های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک1۰8،8۷91۰8،8۷91۰۵،۰8۰۰۳،۷99
1۳۰۶۰1۲۰۰9 ۲،8۰۰ و توسعه کشاورزیاحیاء۲،8۰۰۲،8۰۰۰ ۰۲،8۰۰

 اداره کل جهادکشاورزی استان کردستان

1۳۰۶۰1۲۰۰۷11،۳9۶ های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک11،۳9۶11،۳9۶11،۲81۰11۵
1۳۰۶۰1۲۰۰1۵،۰۰۰ های کشاوزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۵،۰۰۰۵،۰۰۰۰۰۵،۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲۲۲۰ ۳،9۶۰ آبیاری و زهکشی حوضه سفیدرودساختمان شبکه۳،9۶۰۳،9۶۰۰۰۳،9۶۰

 اداره کل جهادکشاورزی استان همدان

1۳۰۶۰1۲۰۰۷۷۷،14۲ کمکهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات۷۷،14۲۷۷،14۲۷۲،4۲۳۵184،۲۰1
1۳۰۶۰1۲۰۰48،8۰۰ شالیزاری تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و8،8۰۰8،8۰۰۲8۲۰8،۵18
1۳۰۶۰1۲۰۰1۷،4۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۷،4۰۰۷،4۰۰4،۵۵4۰۲،84۶
1۳۰۷۰۰۲1191۰،۰۰۰ خارج از استان خوزستان -های آّبیاری و زهکشی حوضه کرخهساختمان شبکه1۰،۰۰۰1۰،۰۰۰۰۰1۰،۰۰۰

 دکشاورزی استان لرستاناداره کل جها

1۳۰۶۰1۲۰۰1۳،4۰۰ اجرای عملیات آب و خاك۳،4۰۰۳،4۰۰۲،۷۰۰۰۷۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷۲۶،4۵8 بازسازی قنوات۲۶،4۵8۲۶،4۵8۲۵،۶14۰844
1۳۰۶۰1۲۰۰8۵۵۲ توسعه روشهای نوین آبیاری۵۵۲۵۵۲۵18۰۳4
1۳۰۷۰۰۲11۵1۰،۰۰۰ های آبیاری حوضه دزساختمان شبکه1۰،۰۰۰1۰،۰۰۰1۰،۰۰۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲1184،۰۰۰ های آبیاری حوضه کارونساختمان شبکه4،۰۰۰4،۰۰۰۳،۶۰۰۰4۰۰
1۳۰۷۰۰۲1194۰،۰۰۰ های آبیاری و زهکشی حوزه کارون ساختمان شبکه4۰،۰۰۰4۰،۰۰۰4۰،۰۰۰۰۰

 اداره کل جهادکشاورزی استان ایالم

1۳۰۶۰1۲۰۰1 ۲،۷۵۰ های کشاورزیخاك در عرصه تشکلاجرای عملیات آب و۲،۷۵۰۲،۷۵۰۲،۷۵۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷9،۳۲4 های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک9،۳۲49،۳۲49،۳۲4۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰99،۰۵۰ احیاء و توسعه کشاورزی9،۰۵۰9،۰۵۰9،۰۵۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲119۳۰،۰۰۰ کرخه خارج از استان خوزستانهای آبیاری و زهکشی حوضه ساختمان شبکه۳۰،۰۰۰۳۰،۰۰۰۳۰،۰۰۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲۲۲1۳۵،۶4۰ های آبیاری و زهکشی حوضه مرزی غرب کشورساختمان شبکه۳۵،۶4۰۳۵،۶4۰۳۵،۶4۰۰۰

 اداره کل جهادکشاورزی استان زنجان
1۳۰۶۰1۲۰۰1۳،۲۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۳،۲۰۰۳،۲۰۰۳،۲۰۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷1۵،۵۶۵ های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک1۵،۵۶۵1۵،۵۶۵14،۵8۶۰9۷9

 اداره کل جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

1۳۰۷۰۰۲11۷۲،۳۰۰ های آبیاری حوضه زاینده رودساختمان شبکه۲،۳۰۰۲،۳۰۰۰۰۲،۳۰۰
1۳۰۷۰۰۲1181۰،۰۰۰ های آبیاری حوضه کارونن شبکهساختما1۰،۰۰۰1۰،۰۰۰۰۰1۰،۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰1۲،۰۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۲،۰۰۰۲،۰۰۰۰۰۲،۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰44،9۰۰ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری4،9۰۰4،9۰۰۰۰4،9۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷1۶،1۵۲ های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک1۶،1۵۲1۶،1۵۲۰۰1۶،1۵۲

 اداره کل جهادکشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

1۳۰۶۰1۲۰۰1۳،۰۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۳،۰۰۰۳،۰۰۰۳،۰۰۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷11،۰98 عتباری بازسازی و نوسازی قنواتهای فنی و اکمک11،۰9811،۰9811،۰98۰۰
1۳۰۷۰۰۲118۳،۰۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه کارون خارج از استان خوزستانساختمان شبکه۳،۰۰۰۳،۰۰۰۳،۰۰۰۰۰

 اداره کل جهادکشاورزی استان سمنان

1۳۰۶۰1۲۰۰۷۶۰،۷89 های فنی و اعتباری بازسازی قنواتکمک۶۰،۷89۶۰،۷89۵8،۵۵4۰۲،۲۳۵
1۳۰۷۰۰۲1۲1۳۰،۰4۷ ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی۳۰،۰4۷۳۰،۰4۷1۵،۳۰۷۰14،۷4۰
1۳۰۶۰1۲۰۰4۲۷،۵۰۰ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی۲۷،۵۰۰۲۷،۵۰۰۲۷،۵۰۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰1۵،۰۰۰ اجرای عملیات آب و خاك در عرصه کشاورزی۵،۰۰۰۵،۰۰۰۵،۰۰۰۰۰



 

 قسمت دوم( -۵)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(        ( ۲جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی
 شماره

 بندي طبقه 
 تخصيص  اعتبار عنوان طرح 

 دریافتی از محل
اعتبارات تخصيص  

 افته ی

 اعتبار 
 شده مصرف

 الحساب لیع
مانده وجوه 

 انتقالی 
 *به سال بعد 

 اداره کل جهادکشاورزی استان یزد
1۳۰۶۰1۲۰۰1 ۵،۵۰۰ های کشاورزیو خاك در عرصه تشکلاجرای عملیات آب۵،۵۰۰۵،۵۰۰۰۰۵،۵۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰41۵،4۳۷ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی1۵،4۳۷1۵،4۳۷۰۰1۵،4۳۷
1۳۰۶۰1۲۰۰۷1۳۳،۳8۷ اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات کمک های فنی و1۳۳،۳8۷1۳۳،۳8۷۰۰1۳۳.۳8۷

 اداره کل جهادکشاورزی استان بوشهر

1۳۰۶۰1۲۰۰1۳،۰۰۰ های کشاورزیو خاك در عرصه تشکل اجرای عملیات آب۳،۰۰۰۳،۰۰۰۳،۰۰۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰44،9۰۰ ستقل و شالیزاریتجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی م4،9۰۰4،9۰۰4،۲۷1۰۶۲9
1۳۰۶۰1۲۰۰۷1۲،۰۵۰ های فنی اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک1۲،۰۵۰1۲،۰۵۰1۲،۰۵۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲1۲۲۶9،۰۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه موندساختمان شبکه۶9،۰۰۰۶9،۰۰۰۶9،۰۰۰۰۰

 اداره کل جهادکشاورزی استان تهران
1۳۰۶۰1۲۰۰1۲،۳۰۰ هااجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۲،۳۰۰۲،۳۰۰۰۰۲،۳۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰4۶،۰۰۰ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی۶،۰۰۰۶،۰۰۰۲،91۲۰۳،۰88
1۳۰۶۰1۲۰۰۷1۵،8۵۳ های فنی اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک1۵،8۵۳1۵،8۵۳۵4۵۰1۵،۳۰8

 ل جهادکشاورزی استان اردبیلاداره ک

1۳۰۶۰1۲۰۰14،4۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل4،4۰۰4،4۰۰۰۰4،4۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰4۳9،۲۰۰ تجهیز ونوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری۳9،۲۰۰۳9،۲۰۰۰۰۳9،۲۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷11،۰۵۰ باری بازسازی و نوسازی قنواتهای فنی واعتکمک11،۰۵۰11،۰۵۰۰۰11،۰۵۰
1۳۰۷۰۰۲111۲9،۷۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه ارسساختمان شبکه۲9،۷۰۰۲9،۷۰۰۰۰۲9،۷۰۰

 اداره کل جهادکشاورزی استان قم
1۳۰۶۰1۲۰۰1۵،۳۰۰ اجرای عملیات آب و خاك۵،۳۰۰۵،۳۰۰۰۰۵،۳۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷۳۷،8۵۳ ای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتهکمک۳۷،8۵۳۳۷،8۵۳۳۶،4۰۳۰1،4۵۰
1۳۰۷۰۰۲1۲18،۵۶۳ های آّبیاری و زهکشی حوضه مرکزیساختمان شبکه8،۵۶۳8،۵۶۳۰۰8،۵۶۳

19،۰۳419،۰۳419،۰۳4۰۰19،۰۳4 های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک1۳۰۶۰1۲۰۰۷ اداره کل جهادکشاورزی استان قزوین

 اداره کل جهادکشاورزی استان گلستان

1۳۰۶۰1۲۰۰1۶،۲۰۰ های کشاورزی اجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۶،۲۰۰۶،۲۰۰۶،۲۰۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰419۰،۳8۳ ، بندهای انحرافی مستقل و شالیرازی تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی19۰،۳8۳19۰،۳8۳188،۲۶۵۰۲،118
1۳۰۶۰1۲۰۰8۲۲،۰۰۰ های نوین آبیاری های فنی و اعتباری برای توسعه روشکمک۲۲،۰۰۰۲۲،۰۰۰۲۲،۰۰۰۰۰
1۳۰۶۰1۲۰۰۷18،1۳4 های فنی و اعتباری برای بازسازی و نوسازی قنوات کمک18،1۳418،1۳41۷،9۰1۰۲۳۳
1۳۰۶۰1۲۰۰9 1۳،9۰۰ احیاء و توسعه کشاورزی1۳،9۰۰1۳،9۰۰1۳،9۰۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲۲19 1۲،۵۰۰ ساختمان شبکه آبیاری حوزه اترك1۲،۵۰۰1۲،۵۰۰1۲،۵۰۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲1۲۰ ۶۰،۰۰۰ ساختمان شبکه آبیاری حوضه گرگان و دشت۶۰،۰۰۰۶۰،۰۰۰4۶،۷۶9۰1۳،۲۳1

 شمالیاداره کل جهادکشاورزی استان خراسان

1۳۰۶۰1۲۰۰۷۲۷،۶۷۷ اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات های فنی وکمک۲۷،۶۷۷۲۷،۶۷۷۰۰۲۷،۶۷۷
1۳۰۶۰1۲۰۰1۲،۷۰۰ های کشاورزیاجرای عملیات آب و خاك در عرصه تشکل۲،۷۰۰۲،۷۰۰۰۰۲،۷۰۰
1۳۰۷۰۰۲۲19۲،۵۰۰ های آّبیاری و زهکشی حوضه اتركساختمان شبکه۲،۵۰۰۲،۵۰۰۰۰۲،۵۰۰
1۳۰۷۰۰۲۲۲۰8۰۰ های آّبیاری و زهکشی حوضه سفیدرودشبکه ساختمان8۰۰8۰۰۰۰8۰۰
1۳۰۷۰۰۲111۳۵۰ های آّبیاری و زهکشی حوضه ارسساختمان شبکه۳۵۰۳۵۰۰۰۳۵۰
1۳۰۷۰۰۲1۲1۳۵۰ های آّبیاری و زهکشی حوضه مرکزیساختمان شبکه۳۵۰۳۵۰۰۰۳۵۰

 جنوبیاداره کل جهادکشاورزی استان خراسان

1۳۰۶۰1۲۰۰18،۰۵۰ اجرای عملیات آب و خاك8،۰۵۰8،۰۵۰۶،۰۳1۰۲،۰19
1۳۰۶۰1۲۰۰4۵،8۵۰ تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی۵،8۵۰۵،8۵۰۵،849۰1
1۳۰۶۰1۲۰۰۷۲۵۰،4۲۳ های فنی اعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک۲۵۰،4۲۳۲۵۰،4۲۳1۳9،9۲9۰11۰،494
1۳۰۶۰1۲۰۰9 ۲،۰۰۰ و توسعه کشاورزیاحیاء۲،۰۰۰۲،۰۰۰۲،۰۰۰۰۰
1۳۰۷۰۰۲11۶۳،۰۰۰ های آبیاری و زهکشی حوضه دشت لوتساختمان شبکه۳،۰۰۰۳،۰۰۰۳،۰۰۰۰۰

 اداره کل جهادکشاورزی استان البرز
1۳۰۶۰1۲۰۰۷۲۲،9۳۵ های فنی واعتباری بازسازی و نوسازی قنواتکمک۲۲،9۳۵۲۲،9۳۵۲۲،۰۳9۰89۶
1۳۰۶۰1۲۰۰4۶،8۵۰ ، بندهای انحرافی مستقل و شالیرازی تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی۶،8۵۰۶،8۵۰۲۰۶۰۶،۶44
1۳۰۶۰1۲۰۰1۲،۰۰۰ اجرای عملیات آب و خاك۲،۰۰۰۲،۰۰۰۰۰۲،۰۰۰

3،792،6533،792،6533،792،6532،027،3335181.764.802 جمع
 .است گردیده منتقل بعد مالی سال به، ۲4/1/1۳99 مورخ کرونا مدیریت ملی ستاد جلسه پانزدهمین مصوبه رایاج در دریافتی * مبالغ
 قطعلی  هزینله  بله  راسلتا  همان در 1۳99 مالی سال در که نموده وجه ابالغ استان به سبز مدیریت بابت الری( ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شش میلیارد ) مبلغ مذکور طرح محل از جهادکشاورزی وزارت لیکن ،باشدمی اعتبار دارای یپروژه فاقد رضویخراسان استان 1۳۰۶۰1۲۰۰4 طرح موافقتنامه در** 
 .است گردیده منظور



 

 قسمت دوم( -۶)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

منظلور جبلران   ، مبللغ دریلافتی را بله   تخصصی مدیریت منابع آب ایلران شرکت مادر

ز خان بوکان که در این طرح مشارکت و اپرداخت اصل بدهی کشاورزان بخش رحیم»خسارت 

از سوی سلتاد احیلاء دریاچله ارومیله      1۳9۶در سال که « اندبانک کشاورزی وام دریافت نموده

  پرداخت نموده است. ،تعطیل شده

یک دستگاه ماشین افشان و  صرف خرید کابلدریافتی را مبلغ وزارت جهادکشاورزی 

 است.  نمودهبرقی 

ملوزش و تلرویج   صلرف آ دریلافتی را   سسه آموزش و ترویج جهادکشاورزی مبللغ ؤم

 است.  نمودههای کشاورزی فعالیت

( ۳های موضوع این بنلد بله شلرح جلدول شلماره )     یافته به طرحعملکرد مبالغ اختصاص

 است:

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( ۳جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی
 یافته از اعتبار اختصاص

 هاي موضوع این بندمحل طرح

 ها سطح پوشش فعاليت شده بابتپرداختمبالغ 

 هاي توسعه روش

 آبياري نوین

 اجراي عمليات

 آب و خاک 

 بند و توسعه آب 

 هاي سطوح آبگيرسامانه

 باز سازي و 

 نوسازي قنوات 
 جمع

 توسعه آبياري نوین

 )به هکتار(

 عمليات آب و خاک

 )به هکتار(

 هايتوسعه آب بند و سامانه

 سطوح آبگير)به هکتار( 

 سازيبازسازي نو

 قنوات )به کيلومتر( 

 4۰ ۰ 11۷ ۰ 96،558 9۲،۲۶۷ ۰ 4،۲91 ۰ 1۲9،۳1۷ کل جهاد کشاورزی استان مرکزی اداره

 ۰8/۰ ۰ ۳،۳۳۵ ۰ 41،685 ۲،۲۳۲ ۰ ۳9،4۵۳ ۰ ۳۳1،۲9۳ کل جهاد کشاورزی استان گیالن اداره

 ۰ ۰ 1،1۲9 ۰ 146،431 ۰ ۰ 14۶،4۳1 ۰ ۲9۶،۲۲۶ کل جهاد کشاورزی استان مازندران اداره

 11 4۶8 8۵ ۰ 79،300 14،1۲۶ ۵9،۲۷4 ۵،9۰۰ ۰ 8۲،989 شرقیکل جهاد کشاورزی استان آذربایجان اداره

 ۵ ۰ 1۶۰ ۷۵۰ 62،230 1۳،۶8۲ ۰ ۶،۶۶۵ 41،88۳ 1۰1،۳۷۲ غربیآذربایجانکل جهاد کشاورزی استان  اداره

 ۵/۷ ۰ 4۵ ۰ 40،529 18،4۲9 ۰ ۲۲،1۰۰ ۰ 4۰،۵۲9 کرمانشاهکل جهاد کشاورزی استان  اداره

 ۰ ۰ ۷۰۰ ۰ 2،900 ۰ ۰ ۲،9۰۰ ۰ ۲،9۰۰ خوزستانکل جهاد کشاورزی استان  اداره

 9۲/۳ ۰ ۳1۶ ۰ 55،144 4،۰۷۲ ۰ ۵1،۰۷۲ ۰ ۲۵9،۳۳۳ فارسکل جهاد کشاورزی استان  اداره

 ۳۰ ۰ ۵۶ ۰ 83،149 ۷9۰۷۶ ۰ 4،۰۷۳ ۰ 8۳،149 کرمانکل جهاد کشاورزی استان  اداره

 ۲۵ ۰ ۰ ۰ 132،228 1۲۵،۶۶9 ۶،۲۵9 ۳۰۰ ۰ 1۷1،۶99 رضویاد کشاورزی استان خراسانکل جه اداره

 ۲۳ ۰ ۰ ۲.1۰۳ 94.375 91،۷۵8 ۰ ۰ ۲.۶1۷ 41۷،۷۵8 کل جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره

 ۳1 ۰ ۰ 4،۳9۲ 40،879 14،۲۲9 ۰ ۰ ۲۶،۶۵۰ 4۰،8۷9 کل جهاد کشاورزی استان هرمزگان اداره

 ۵۶ ۰ ۵۰8 ۰ 134،576 1۰۵،۰8۰ ۰ ۲9،49۶ ۰ ۲8۷،۳9۷ رزی استان سیستان و بلوچستانکل جهاد کشاو اداره

 ۰۰۵/1 ۰ ۰ ۰ 11،281 11،۲81 ۰ ۰ ۰ ۲۰،۳۵۶ کل جهاد کشاورزی استان کردستان اداره

 ۰۵/۳ 1۲۵ 1۲1 ۰ 77.777 ۷۷.941 ۲8۲ 4.۵۵4 ۰ 1۰۳،۳4۲ کل جهاد کشاورزی استان همدان اداره

 1۲ ۰ 4۲ ۵ 82،432 ۲۵،۶14 ۰ ۵۶،۳۰۰ ۵18 84،41۰ استان لرستان کل جهاد کشاورزی اداره

 ۷۵/۰ ۳۷ 18 ۲،4۶9 86،764 9،۳۲4 9،۰۵۰ ۲،۷۵۰ ۶۵،۶4۰ 8۶،۷۶4 کل جهاد کشاورزی استان ایالم اداره

 ۵ ۰ 4۰ ۰ 17،786 14،۵8۶ ۰ ۳،۲۰۰ ۰ 18،۷۶۵ کل جهاد کشاورزی استان زنجان اداره

 ۲ ۰ 1۶۰ 1۲۰ 17،098 11،۰98 ۰ ۳،۰۰۰ ۳،۰۰۰ 1۷،۰98 یلویه و بویراحمدکل جهاد کشاورزی استان کهگ اداره

 ۲8 ۰ 1۵۰ ۲،۶۳۰ 106،361 ۵8،۵۵4 ۰ 4۷،8۰۷ ۰ 1۲۳،۳۳۶ کل جهاد کشاورزی استان سمنان اداره



 

 قسمت دوم( -۷)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیون ریال(  ( ۳جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی
 یافته از اعتبار اختصاص

 هاي موضوع این بندمحل طرح

 ها سطح پوشش فعاليت شده بابتپرداختمبالغ 

 هاي توسعه روش

 آبياري نوین

 اجراي عمليات

 آب و خاک 

 بند و توسعه آب 

 هاي سطوح آبگيرسامانه

 باز سازي و 

 نوسازي قنوات 
 جمع

 توسعه آبياري نوین

 )به هکتار(

 عمليات آب و خاک

 )به هکتار(

 هايتوسعه آب بند و سامانه

 سطوح آبگير)به هکتار( 

 سازيبازسازي نو

 قنوات )به کيلومتر( 

 ۰ ۰ ۰ ۲۳۵ 31،838 ۰ ۰ ۰ ۳1،8۳8 88،9۵۰ کل جهاد کشاورزی استان بوشهر* اداره

 9 ۳9 ۰ ۰ 3،457 ۵4۵ ۲،91۲ ۰ ۰ ۲4،1۵۳ تهرانکل جهاد کشاورزی استان  اداره

 1۳ ۰ ۳۰۰ ۰ 36.403 ۳۶.4۰۳ ۰ ۰ ۰ ۵1،۷1۶ کل جهاد کشاورزی استان قم اداره

 9/9 ۰ ۲،۷۵۳ ۲9۲ 307،535 1۷،9۰1 ۰ ۲۶۷،۶۳4 ۲۲،۰۰۰ ۳۲۳،11۷ کل جهاد کشاورزی استان گلستان اداره

 ۰ ۰ 44 ۰ 3،735 ۰ ۰ ۳،۷۳۵ ۰ 11۶،۰98 شمالیکل جهاد کشاورزی استان خراسان اداره

 4۵ ۰ 14۰ ۰ 156،809 1۳9،9۲9 ۰ 1۶،88۰ ۰ 1۵۶،8۰9 جنوبیکل جهاد کشاورزی استان خراسان اداره

         22،245 ۰ ۲۲،۰۳9 ۲۰۶ ۰ ۳1،۷8۵ کل جهاد کشاورزی استان البرز* اداره

 361 669 10.219 12.996 1.971.505 958.796 99.816 718.747 194.146 3.491.540 جمع 

توسلط   1۳98باشد که کل مبلالغ موصلوف در سلال    ، ناشی از واریز مبالغ توسط اداره کل جهادکشاورزی استان به حساب صندوق حمایت از کشاورزان می«یافتهدریافتی از محل اعتبارات تخصیص»با ستون « های موضوع این بندیافته از محل طرحاعتبار اختصاص»* مغایرت بین مبلغ ستون 
 ق مذکور به علت عدم ارائه صورت وضعیت قراردادهای منعقده پرداخت نشده است.  صندو

 

قسلمت اخیلر    شلده نجاما 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%  

 لتسهم دو

 سهم باقی  15%
 عنوانمانده به

 بردارانسهم بهره 

 صورتشده بهمبالغ ارائه

 نقد
 تأمين 
 کارگر

 تأمين 
 مصالح

 کارکرد وسایل 
 راهسازي ونقليه

 نصب کنتورهاي
 هوشمند 

 جمع

 16،282 ۰ ۰ ۲،44۲ 8،۰8۳ ۵،۷۵۷ 1۶،۲8۲ 9۲،۲۶۷ مرکزی 

 394 ۰ ۰ ۰ ۳94 ۰ ۳94 ۲،۲۳۲ گیالن 

 2،509 ۰ ۰ ۰ ۲،1۰1 4۰8 ۲،۵۰9 14.1۲۶ شرقینآذربایجا

 9،805 ۰ ۲،9۵۷ 1،۶9۰ ۵،1۵8 ۰ 9،8۰۵ ۵۵،۵۶۵ غربیآذربایجان

 1،935 ۰ ۰ ۰ ۳11 1،۶۲4 1،9۳۵ 18،4۲9 کرمانشاه 

 718 ۰ ۰ ۷۲ ۷۲ ۵۷4 ۷18 4،۰۷۲ فارس

 13.955 ۰ ۰ ۰ 1۳.9۵۵ ۰ 1۳.9۵۵ ۷9.۰۷۶ کرمان

 22.177 ۰ ۰ ۰ 1۳.91۳ 8،۲۶4 ۲۲،1۷۷ 1۲۵،۶۶9 رضویخراسان

 16،654 ۰ ۰ 11،۳۲۵ ۰ ۵،۳۲9 1۶،۶۵4 94،۳۷۵ اصفهان

 7،214 ۰ ۳،۲4۷ 1،۶۶۰ ۲،۳۰۷ ۰ ۷،۲14 4۰،8۷9 هرمزگان

 18،543 ۰ ۰ ۰ ۲،۲۳۵ 1۶،۳۰8 18،۵4۳ 1۰۵،۰8۰ سیستان و بلوچستان

 1،810 ۰ ۰ ۳۲۰ 4۵۰ 1،۰4۰ 1،81۰ 1۰،8۲9 کردستان*

 12،780 ۰ ۰ ۰ ۳.8۶۲ 9.۰1۰ 1۲،۷8۲ ۷۲.941 همدان

 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4،۶1۲ ۲۶،1۳۲ لرستان

 )مبالغ به میلیون ریال(   ( 4جدول شماره )

 نام استان
85%  

 لتسهم دو

 سهم باقی  15%
 عنوانمانده به

 بردارانسهم بهره 

 صورتشده بهمبالغ ارائه

 نقد
 تأمين 
 کارگر

 تأمين 
 مصالح

 کارکرد وسایل 
 راهسازي ونقليه

 نصب کنتورهاي
 هوشمند 

 جمع

 13،229 ۰ ۲،۷1۵ ۶،۵۶8 ۳،94۶ ۰ 1۳،۲۲9 ۷4،9۶4 ایالم

 2،574 1۵۷ ۷۷ ۰ 1،۲1۰ 1،1۳۰ ۲،۵۷4 14،۵8۶ زنجان

 2،488 ۰ ۰ 488 ۲،۰۰۰ ۰ ۲،488 14،۰98 کهگیلویه و بویراحمد

 10،333 ۰ ۰ ۲،۵8۳ ۷،۷۵۰ ۰ 1۰،۳۳۳ ۵8،۵۵4 سمنان

 5،618 ۰ ۰ ۵،198 ۰ 4۲۰ ۵،۶18 ۳1،8۳8 بوشهر

 76 ۰ 1۷ ۲1 ۳8 ۰ ۷۶ ۵4۵ تهران 

 4،499 ۰ ۰ ۰ ۰ 4،499 ۶،4۲4 ۳۶،4۰۳ ** قم

 7،041 ۰ ۰ ۰ ۰ ۷،۰41 ۷،۰41 ۳9،9۰1 گلستان

 24،693   ۰ 11،۲9۰ ۰ 1۳،4۰۳ ۲4،۶9۳ 1۳9،9۲9 جنوبیخراسان

 195.419 157 9،013 43،657 67.785 74.807 201.866 1.152.490 جمع 

( 4۵۲.۰۰۰.۰۰۰) میلیلون  به میلزان چهارصلد و پنجلاه دو   « سهم دولت %8۵»جدول اعتباری با « کنترل تخصیص»*مغایرت بین مبالغ 
های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی کمک»با عنوان « 1۳۰۶۰1۲۰۰۷»یافته از محل فصل اول طرحریال، ناشی از اعتبارات اختصاص

 دمات مشاوره و مطالعه طرح شده است.بوده که صرف خ« قنوات
 عنوان سهم کارفرما پرداخت نموده است. ( به8۵%اداره کل جهادکشاورزی استان قم، بیش از سهم هشتاد و پنج درصد )** 
 

گونله اسلناد و   هلی   ،گلزارش  تحریلر تا تاریخ  ،اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان

مبین عدم رعايت که  ننمودهبرداران ارائه سهم بهره (1۵%مدارکی مبنی بر تأمین پانزده درصد )



 

 قسمت دوم( -8)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مفاد حکم اين بند است.

ی هلا روشبرای هر کدام از  8/1۰/1۳98دستورالعمل مورخ  طیکشاورزی وزارت جهاد

. بلا توجله بله افلزایش قیملت کاالهلا و       تعیین نموده است )نُرم( یالیری هاسقفآبیاری نوین 

ی فوق کمتر از هاروشبرخی از تورم، میزان تخصیص  بر اثر 1۳98خدمات این بخش در سال 

حلداکرر پرداختلی    ،شلده  مشلخص دستورالعمل مذکور مبالغ  وفقو  نییتع( 8۵%هشتاد و پنج )

بلا تعیلین    دسلتورالعمل از سلوی وزارت جهادکشلاورزی   ایلن  است؛ صدور گردیده دولت اعالم 

 .تاسحکم اين بند مفاد مبین عدم رعايت  ،ی ریالیهاتیمحدود



 

 قسمت دوم( -9)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  بند )ب(

سلازی، تلأمین خلدمات    سازی، محوطله شود برای عملیات آمادهبه دولت اجازه داده می

ی بلازآفرینی شلهری و احیلای    هلا طلرح روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسلکن مهلر،   

شلرح  بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، اقلداماتی را بله  

 رد: عمل آوزیر به

 (1جزء )

بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلالمی ایلران بابلت اصلل و سلود      

( ریال به ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد

حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سلرمایه دوللت در   

شود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمول تبصلره  بانک مسکن منظور می

شلود. بانلک مسلکن متعهلد بله اعطلای       قانون برنامه ششم توسعه نمی *(1۰بند )الف( ماده )

 تسهیالت برای موارد فوق الذکر است. 

                                                                        
 : جمهوري اسالمی ایران اعی و فرهنگیقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتم* 

شلود را  قطعی شده یا ملی  1۳9۵خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال  یهایمعادل کل بده ( بند )الف(:10ماده )

ا کسب رضلایت  انتشار اوراق بهادار ب قیاجرای قانون برنامه از طر انیشود، تا پاهایی که به پیشنهاد سازمان مشخص میبه ترتیب اولویت
و  یبودجله سلنوات   نیاوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تلا سلقف منلدرج در قلوان     انونق تی. اوراق مذکور با رعادینما هیطلبکاران تسو

 .بداییانتشار م رسد،یم رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یسازمان و وزارت امور اقتصاد شنهادیکه به پ یانامهنییمصون از تورم، طبق آ

 تفریغ بند )ب( 

بلا   وزارت راه و شهرسلازی بنا بله پیشلنهاد    1۰/۶/1۳98هیأت وزیران در جلسه مورخ 

سازمان برنامه همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 

هلل  ۵۶۶۷۷ت/۷41۵۳را تصویب نموده که طی شماره  بندنامه اجرایی این آیین ،و بودجه کشور

 جهت اجرا ابالغ شده است. 1۶/۶/1۳98مورخ 

 (1تفریغ جزء )

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایلران بابلت   بدهی بانک مسکن به ها، بررسی براساس

اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف مقرر در این جزء به حساب بدهی دولت 

 :است ریبه شرح جدول زمنتقل گردیده، عملکرد آن  جمهوری اسالمی ایرانبه بانک مرکزی 

 )مبالغ به میلیون ریال(   

 شماره 
 بنديطبقه

 عنوان 
 دستگاه اجرایی

 ميزان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزي
 بابت خطوط اعتباري طرح مسکن مهر

 مبلغ بدهی انتقالی بانک 
 به حساب بدهی  مسکن

 دولت به بانک مرکزي

 ميزان افزایش
 سرمایه دولت 
 جمع سود اصل در بانک مسکن

 ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ 50.000.000 ۲۳.1۷۳.۰۰۰ ۲۶.8۲۷.۰۰۰ بانک مسکن ۲۷۶۵۰۰

 

سلازمان برنامله و    یهمکلار یی با و دارا یوزارت امور اقتصاد ،جزء نیحکم ا یدر اجرا

دولت در بانلک   هیسرما شینسبت به افزا رانیا یاسالم یجمهور یبودجه کشور و بانک مرکز

اقدام و مبلغ مذکور به عنوان  الی( ر۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اردیلیمسکن به مبلغ پنجاه هزار م

 ختلاری  در ،العلاده فلوق  یمجمع عملوم  یپس از برگزار ،دولت در بانک مسکن هیرماس شیافزا

 ثبت شده است. ۲۳/۶/1۳98



 

 قسمت دوم( -1۰)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

بنلد،   نیل حکلم ا  یدر اجلرا  جمهلوری اسلالمی ایلران    یدولت به بانک مرکز یبده

ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتملاعی و فرهنگلی   قانون برنامه پنج( 1۰مشمول بند )الف( ماده )

 است.  دهیگردنیران اسالمی اجمهوری 

نامه اجرایی این بند، به علت عدم معرفی آیین *(۲( ماده )1تسهیالت موضوع تبصره )

است. عدم معرفی متقاضیان توسط وزارت راه و شهرسازی، از طریق بانک مسکن پرداخت نشده 

 اين بند است. قسمت اخیر مبین عدم رعايت مفاد حکم متقاضیان توسط وزارتخانه مذکور،

                                                                        
 :کل کشور 1398( قانون بودجه سال 8( بند )ب( تبصره )1جزء ) نامه اجراییآیين* 

 :(2ماده )
بانک مسکن مکلف است نسبت به اعطای وام به متقاضیان سلاخت مسلکن در محلالت هلدف بلازآفرینی شلهری،       (: 1تبصره )

( ریلال اقلدام   4۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰چهل هزار میلیارد )های فرسوده با معرفی وزارت به میزان مسکن مهر، واحدهای مسکونی در بافت
 شود.نماید.نرخ سود تسهیالت توسط شورای پول و اعتبار تعیین می



 

 قسمت دوم( -11)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2زء )ج

سازمان و از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید )وزات راه و شهرسازی 

( ریلال از  1۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ز است تا سقف پانزده هزار میلیارد )امج( ملی زمین و مسکن

اللذکر را بله قیملت    فلوق  ایهل شلرکت ك متعلق به المامحل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و 

از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و بلا سلاز و کلار گلردش خزانله      کارشناسی یا فروش 

 های فوق کند.صرف اجرای طرح

 (2تفریغ جزء )

حکلم   یجهت اجلرا  شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدیدها، براساس بررسی

بلا   و حفظ کلاربری و  یکارشناس متیق او امالك ب یاز محل تهاتر اراضرا منابع الزم  ،این جزء

 : است (1شماره )به شرح جدول نموده، عملکرد آن  نیمأت کار گردش خزانهوساز

 ()مبالغ به میلیون ریال  (1جدول شماره )

 نام استانردیف
 شرکت عمران 

 شهر جدید
 نوع اموال

 قيمت 

 کارشناسی

 وجه نقد

 * دریافتی

 مبلغ واریزي

 به خزانه 

شرقیآذربایجانزمین سهند  

اصفهان ۲

  زمین بهارستان
  زمینمجلسی

  زمینفوالد شهر
 ساختمان

۳تهرانپردیس 
  زمین
 ساختمان

  زمینپرند

رضویخراسان
 ۶4۰۶4۰ زمین بینالود

  زمینگلبهار
 ساختمان

خوزستانزمین رامین  
  زمینشیرین شهر

فارس114.۰8۳ زمین صدرا 

مرکزیامیرکبیر 
  زمین
 ساختمان

جمع
2.455.4562.455.456 8.014.778 زمين

 ساختمان
  زمين و ساختمانجمع کل

باشد که در می تفاوت بین وجه نقد دریافتی و قیمت کارشناسی ناشی از واگذاری امالك و اراضی به صورت تهاتر با بدهی اشخاص* 
 اند. دفاتر شرکت اعمال حساب شده

 

به دو صورت نقد و اقساط انجام شده که مبلغ  امالك و اراضیفروش  ،ذکر است انیشا



 

 قسمت دوم( -1۲)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 شد.  خواهد زیبه حساب خزانه وار ،و مبلغ اقساط پس از وصول زیبه خزانه وار ناًیع ینقد

را ایلن جلزء   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  ،سکن مهرم ییربنایو ز ییخدمات روبنا نیمأ، تیساز، محوطهیسازآماده اتیعمل یاجرا

 :اندنمودهصرف م (۲شماره )جدول 

 ) مبالغ به میلیون ریال (     (۲جدول شماره )

 نام استان ردیف
 عنوان

  دستگاه اجرایی 

 هايمبلغ پرداختی به طرح نحوه تأمين مالی
 ملی سازمان  عمران شهر جدید هايشرکت

 زمين و مسکن
 مسکن مهر جمع

 بازآفرینی 
 شهري

  احياي
 بافتهاي فرسوده

 واحدهاي مسکن
 اجتماعی و حمایتی 

 جمع
 جمع **تهاتر  * منابع داخلی

شرقیآذربایجان 
    0   000 شرکت عمران شهر جدید سهند
000۷۳,۴۸۹ ۷۳,۴۸۹۷۳,۴۸۹000۷۳,۴۸۹ شرقیآذربایجاناداره کل راه و شهرسازی استان 

0 غربیآذربایجاناداره کل راه و شهرسازی استان  غربیآذربایجان00۷۸,۲۱0 ۷۸,۲۱۰ ۷۸,۲۱0 000۷۸,۲۱۰ 
0 اردبیلاداره کل راه و شهرسازی استان  اردبیل00۱۴0,۲۷0 ۱۴۰,۲۷۰ ۱۴0,۲۷0 000۱۴۰,۲۷۰ 

اصفهان 

    0  000 بهارستانشرکت عمران شهر جدید 
0000 فوالدشهرشرکت عمران شهر جدید 
    0  000 مجلسیشرکت عمران شهر جدید 

 000۱۳۷,۶۲۴ ۱۳۷,۶۲۴ ۱۳۷,۶۲۴ 000۱۳۷,۶۲۴ اصفهان اداره کل راه و شهرسازی استان
0 البرز اداره کل راه و شهرسازی استان البرز00۶۳,۸۷۲ ۶۳,۸۷۲ ۶۳,۸۷۲ 000۶۳,۸۷۲ 
ایالماداره کل راه و شهرسازی استان  ایالم000۱۵,۳۹0 ۱۵,۳۹۰ ۱۵,۳۹0 000۱۵,۳۹۰ 
بوشهر اداره کل راه و شهرسازی استان  بوشهر000۶۴,۷۴۱ ۶۴,۷۴۱ ۶۴,۷۴۱ 000۶۴,۷۴۱ 
80 هشتگردشرکت عمران شهر جدید  البرز۶۳.۸۷۲۶۳.۸۷۲۶۳.۸۷۲000۶۳.۸۷۲
9

 تهران

    0  000 پردیسشرکت عمران شهر جدید 
 پرندشرکت عمران شهر جدید 0000
 تهراناداره کل راه و شهرسازی استان000۳۷,۱۹۷ ۳۷,۱۹۷۳۷,۱۹۷000۳۷,۱۹۷
چهارمحال و بختیاریاداره کل راه و شهرسازی استان  چهارمحال و بختیاری000۳۵,۱۶۵ ۳۵,۱۶۵ ۳۵,۱۶۵ 000۳۵,۱۶۵ 
جنوبیخراسانراه و شهرسازی استان اداره کل  جنوبیخراسان000۲۲,۵۳۸ ۲۲,۵۳۸ ۲۲,۵۳۸ 000۲۲,۵۳۸ 

رضویخراسان 

    0  000 گلبهارشرکت عمران شهر جدید 
0000 بینالودشرکت عمران شهر جدید 

000۱۸,0۲۴ ۱۸,۰۲۴۱۸,0۲۴000۱۸,۰۲۴رضویخراساناه و شهرسازی استان اداره کل ر
شمالیخراساناداره کل راه و شهرسازی استان  شمالیخراسان000 ۶,۱0۱ ۶,۱۰۱ ۶,۱0۱ 000۶,۱۰۱ 

خوزستان 

    0  000 شیرین شهرشرکت عمران شهر جدید 
00000 رامینرکت عمران شهر جدید ش

000۱۸۷,۲۸0 ۱۸۷,۲۸۰۱۸۷,۲۸0000۱۸۷,۲۸۰ خوزستان اداره کل راه و شهرسازی استان
140 زنجان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان00۳۹,۸۶۵ ۳۹,۸۶۵۳۹,۸۶۵000۳۹,۸۶۵
1۵سمنانل راه و شهرسازی استان اداره ک سمنان000۳۴,۵۱۵۳۴,۵۱۵۳۴,۵۱۵000۳۴,۵۱۵
1۶سیستان و بلوچستاناداره کل راه و شهرسازی استان  سیستان و بلوچستان000۵۸,۳۸۴ ۵۸,۳۸۴۵۸,۳۸۴000۵۸,۳۸۴



 

 قسمت دوم( -1۳)

 (8تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ) مبالغ به میلیون ریال (     (۲جدول شماره )

 نام استان ردیف
 عنوان

  دستگاه اجرایی 

 هايمبلغ پرداختی به طرح نحوه تأمين مالی
 ملی سازمان  عمران شهر جدید هايشرکت

 زمين و مسکن
 مسکن مهر جمع

 بازآفرینی 
 شهري

  احياي
 بافتهاي فرسوده

 واحدهاي مسکن
 اجتماعی و حمایتی 

 جمع
 جمع **تهاتر  * منابع داخلی

1۷فارس 
 ۹۷.0۸۳ 0   000 صدراشرکت عمران شهر جدید 

000۲۳۴,۸۸۲ ۲۳۴,۸۸۲۲۳۴,۸۸۲000۲۳۴,۸۸۲فارساداره کل راه و شهرسازی استان 
18قزویناداره کل راه و شهرسازی استان  قزوین000۶,۷0۱ ۶,۷۰۱۶,۷0۱000۶,۷۰۱
19قماداره کل راه و شهرسازی استان  قم000۵۴,۸۹۵ ۵۴,۸۹۵۵۴,۸۹۵000۵۴,۸۹۵
۲۰کردستاناداره کل راه و شهرسازی استان  کردستان000۱۲۶,۲۸۱ ۱۲۶,۲۸۱۱۲۶,۲۸۱000۱۲۶,۲۸۱
۲1کرماناداره کل راه و شهرسازی استان  کرمان000۷۱,۷۸0 ۷۱,۷۸۰۷۱,۷۸0000۷۱,۷۸۰
۲۲کرمانشاهاداره کل راه و شهرسازی استان  کرمانشاه000۱۳۱,۸۱۹ ۱۳۱,۸۱۹۱۳۱,۸۱۹000۱۳۱,۸۱۹
۲۳کهگیلویه و بویراحمداداره کل راه و شهرسازی استان  کهگیلویه و بویراحمد000۴۴,۸۵۵ ۴۴,۸۵۵۴۴,۸۵۵000۴۴,۸۵۵
۲4گلستاناداره کل راه و شهرسازی استان  گلستان000۱۳,00۹ ۱۳,۰۰۹۱۳,00۹000۱۳,۰۰۹
۲۵نگیالاداره کل راه و شهرسازی استان  گیالن000۷۴,۲۳۲ ۷۴,۲۳۲۷۴,۲۳۲000۷۴,۲۳۲
۲۶لرستاناداره کل راه و شهرسازی استان  لرستان000۲۴,۴۴۱ ۲۴,۴۴۱۲۴,۴۴۱000۲۴,۴۴۱
۲۷مازندراناداره کل راه و شهرسازی استان  مازندران000۳۸,۲۱۳ ۳۸,۲۱۳۳۸,۲۱۳000۳۸,۲۱۳

۲8مرکزی 
00 000 یرامیرکبشرکت عمران شهر جدید 

000۲,۷۱۷ ۲,۷۱۷۲,۷۱۷000۲,۷۱۷مرکزی اداره کل راه و شهرسازی استان 
۲9هرمزگان  اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان 000۱۴۸,0۸۶ ۱۴۸,۰۸۶۱۴۸,0۸۶000۱۴۸,۰۸۶
۳۰همدان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان000۲۲,۴۷۳ ۲۲,۴۷۳۲۲,۴۷۳000۲۲,۴۷۳
۳1یزداداره کل راه و شهرسازی استان  یزد000۴,۷۵0 ۴,۷۵۰۴,۷۵0000۴,۷۵۰

 ۸.۱۱۰.۷۴۷۲.۰۱۱.۷۹۹ ۱۰.۱۲۲.۵۴۶ ۱۰.۱۲۲.۵۴۶ 0 0 0 ۱۰.۱۲۲.۵۴۶ ۵.۵۹۵.۳۳۰ 2.515.417 جمع
   .باشد( می1ضوع جدول شماره )وجه نقد مو ،ی* مبالغ درج شده در ستون منابع داخل
 واگذار شده است. مانکارانیمسکن مهر به پ یهاپروژه یامالك است که در اجرا ،** مبالغ درج شده در ستون تهاتر

 

 یعمران شهرها یشرکت مادرتخصصسهم  ،بند این یینامه اجرانییآ *(۳مطابق ماده )

و  نیزم یسازمان ملسهم و ( ریال 1۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ ده هزار و پانصد میلیارد ) دیجد

پلس از  شلده کله   ( ریال تعیلین 4.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد )مسکن 

                                                                        
 کل کشور: 1398( قانون بودجه سال 8نامه اجرایی بند )ب( تبصره )آیين* 

( ریال و سلهم سلازمان   1۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( قانون سهم شرکت به میزان ده هزار و پانصد میلیارد )۲در اجرای بند )(: 3ماده )

گردد تا از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و امالك متعلق ( ریال تعیین می4.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰به میزان چهار هزارو پانصد میلیارد )
سلاب شلرکت و سلازمان نلزد     به خود با اولویت فروش از طریق مزایده یا به قیمت کارشناسی روز تأمین و با رعایت سازوکار خزانه بله ح 

سلازی،  ملورد عملل یلا ابالغلی وزارت، صلرف عملیلات آملاده        هلای داری کل کشور واریز و منابع حاصل را با رعایت دستورالعملخزانه
 سازی،تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن مهر نماید.  محوطه

شلرکت  صرف عملیلات موضلوع حکلم ایلن بنلد نماینلد؛        ،های مورد عملرعایت دستورالعمل

تصد و بیسلت  هفمیلیارد و  یکصد و دهمبلغ هشت هزار و  دیجد یعمران شهرها یمادرتخصص

مبلغ دو هزار و یلازده  و مسکن  نیزم یو سازمان مل( ریال 8.11۰.۷۲9.۰۰۰.۰۰۰میلیون ) و نه

. عدم اند( ریال بابت مسکن مهر مصرف نموده۲.۰11.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون ) هشتصدمیلیارد و 

مبین عدم رعايتت مفتاد    های موصلوف، شده توسط شرکتمصرف اعتبارات معادل سهم تعیین

  است. ربوطحکم م



 

 قسمت دوم( -14)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

هلای مشلمول در شلرکت عملران     ها و پلروژه نحوه مصرف اعتبارات این جزء در طرح

 :است( ۳به شرح جدول شماره )شهرهای جدید 

 )مبالغ به میلیون ریال(  (۳جدول شماره )

 شرکت عمران ردیف
 جمع مبلغ هاعنوان طرح شهر جدید 

  ن مهر شهر امیرکبیرواحد ویالیی مسک 11۳1محوطه سازی پروژه امیرکبیر 1
۲بهارستان سازه پوش( واحدی مسکن مهر 1۶۰پروژه ساخت(  

 واحد مسکن مهر )آمود(19۲پروژه انبوه سازی ساخت 

۳بینالود

  مطالعات مکانیابی وطراحی شبکه پیوسته مسیردوچرخه


 چندمنظوره)مسکن مهر(رزشیواجرای محوطه وتکمیل سوله

 )خانواده( احداث پارك منظریه
 احداث کتابخانه پارك )مسکن مهر(

 های مسکن مهراحداث مسیر دوچرخه ،پیاده رو سازی ، اجرای جداول و محوطه
 کالسه مسکن مهر 1۵ساختمان آموزشی 

4پردیس5.489.219 ۵.489.۲19 طه سازی، زیرساخت و روبناییآماده سازی، محو 
۵پرندتکمیل واحدهای مسکن مهر  
۶رامینمحوطه معابر عمومی مسکن مهر  

۷سهند

  ( 1۷و  ۲رادیان پی ) محوطه سازی غدیر 



 (4و۳پارس پیدال)محوطه سازی مساکن مهر فاز 
 (۳واحدی فاز ۳۷۵صبا آرمه بتن ) محوطه سازی 
 (۳واحدی فاز  ۳۳۶مرصاد غدیر ) محوطه سازی 

 (4فاز ۵و  4آبادسازه چی چست)محوطه سازی غدیر 
 کاوش راه پی ارك تبریز ) نظارت بر مسکن مهر(

 (4عمران محور سهند ) محوطه سازی فاز 
 ( 4آسه تالش ) محوطه سازی مسکن مهر فاز 
 (1۶و1۵منشور سبز)آسفالت محوطه مساکن مهر غدیر 

 ( 4فاز  ۵بهین پاالر ارك ) محوطه سازی غدیر 

8شیرین شهر

  11محله  ۳آماده سازی فاز 


 11تکمیل پکیج فاضالب محله 

 11بات محله اجرای انشعا
 11اجرای شبکه روشنایی محله 

 11محله  ۲آماده سازی فاز 
 ۳به  11آماده سازی بخشی از محله 

9صدراپروژه مسکن مهر بنا سازان رمضان  
 پروژه مسکن مهر وزارت دفاع

1۰فوالدشهرطرح مسکن مهر  

11گلبهار 

  1۷احداث مسجد محله 



 )متحرك( 19احداث محله 
 )انرژی( 1۵پارك محله 
 های مسکن مهرسازیمحوطه

 های مسکن مهرپیاده رو سازی اطراف پروژه
۳4هنرستان محله 
  های مسکن مهرآسفالت محوطه

 های مسکن مهرسازیحوطهم

 )مبالغ به میلیون ریال(  (۳جدول شماره )

 شرکت عمران ردیف
 جمع مبلغ هاعنوان طرح شهر جدید 

مجلسی

  تسطیح و زیر سازی



 محوطه سازی
 آبرسانی

 شبکه روشنائی
 فضای سبز
 مراکز مذهبی
 مراکز آموزشی

هشتگردخدمات روبنایی و زیربنایی تأمینسازی، آماده سازی، محوطه  
8.110.7478.110.747 جمع

 

مین أتل  یو مسکن جهت اجلرا  نیزم یسازمان ملمربوط به رف اعملکرد مصهمچنین 

هلای  نامه احداث خدمات روبنایی در پروژه، مطابق شیوهمسکن مهر ییربنایو ز ییروبناخدمات 

 :است( 4به شرح جدول شماره )، ۲۶/۶/1۳91مسکن مهر مورخ 

(4جدول شماره )
 

(مبالغ به میلیون ریال)

 نام استانردیف
 کمک به احداث خدمات روبنایی مسکن مهر

 سازيکمک به آماده
 اراضی مسکن مهر 

 جمع 
 کالنتري مدارس

 سایر)کتابخانه،
 درمانگاه و ...( 

 شرقیآذربایجان 
غربیآذربایجان 
اردبیل 
اصفهان 
البرز 
ایالم 
بوشهر 
تهران 
چهارمحال و بختیاری 
رضویخراسان 
جنوبیخراسان 
شمالیخراسان 
خوزستان 
زنجان 

سمنان 
 شرق سمنان



 

 قسمت دوم( -1۵)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

(4جدول شماره )
 

(مبالغ به میلیون ریال)

 نام استانردیف
 کمک به احداث خدمات روبنایی مسکن مهر

 سازيکمک به آماده
 اراضی مسکن مهر 

 جمع 
 کالنتري مدارس

 سایر)کتابخانه،
 درمانگاه و ...( 

سیستان و بلوچستان 
 ایرانشهر

فارس 
 الرستان

قزوین 
قم 
کردستان 

کرمان 
 جنوب کرمان

کرمانشاه 
کهگیلویه و بویراحمد 
گلستان 
گیالن 
لرستان 
زندرانما 
مرکزی 
هرمزگان 
همدان 
یزد 

69.99969.7671.607.0792.011.799 264.954 جمع
 

و  دیل جد هلای رکت عمران شلهر شنامه اجرایی، عملکرد ( آیین۳ماده ) (۳در اجرای تبصره )

 ( است:۵شماره )به شرح جدول سازمان ملی زمین و مسکن، 

 

                                                                        
 کل کشور:  1398ل ( ماده واحده قانون بودجه سا8بند )ب( تبصره ) نامه اجراییآیين

 ( 3ماده )* 
های زیربنایی آب، ( ازمنابع حاصل از اجرای این ماده را برای تکمیل پروژه۳۵%وزارت مکلف است سی و پنج درصد ) :(3تبصره )

 برق و فاضالب مسکن مهر به وزارت نیرو اختصاص دهد. 

 (میلیون ریال )مبالغ به  (۵جدول شماره )

 شرکت عمران
 سازمان  /دیشهر جد 

 منابع
 قابل اختصاص 

 منابع 35%
 قابل اختصاص 

 منابع 
 یافته اختصاص

 به وزارت نيرو 

 منابع مصرف شده
 یربناییبابت پروژه هاي ز

 جمع * فاضالب برق آب
 پرند

1۰.۵۰۰.۰۰۰  

  ۰ ۰  
 0 ۰ ۰ ۰ ۰ شهر نیریش

 0 ۰ ۰ ۰ ۰ گلبهار
 0 ۰ ۰ ۰ ۰ هشتگرد
   29.0000 0 0  10.500.000 جمع

1،۵۷۵،۰۰۰۵۷،8۵8۰1۷.8۵8 4۰،۰۰۰57،858 4،۵۰۰،۰۰۰ ملی زمین و مسکن
   17.858 40،000  5.250.000 15.000.000 جمع کل
 

 ،آبهای پس از ارایه صورت وضعیت توسط شرکتشده مطابق جدول فوق، مبالغ مصرف

)آب، فاضالب و برق( استانی تابعه وزارت نیرو بلا تأییلد شلرکت    ها برق استان عیفاضالب و توز

باشلد؛ علدم رعایلت سلقف     ها میط یا اداره کل راه و شهرسازی استانمربو دیجد عمران شهر

  است. حکم مربوطمبین عدم رعايت مفاد  تبصره موصوف و سازوکار آن

حداث خلط  ا یهانهیهز نیمأتبابت  ،یینامه اجرا نیی( آ۳ماده ) **(4تبصره )اجرای در همچنین 

هلا  ید و سازمان ملی زمین و مسکن در استانتوسط شرکت عمران شهر جدها، انتقال گاز تا محل پروژه

 پرداخت و هزینه گردیده است.

 

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 8بند )ب( تبصره ) نامه اجراییآیين

 (3ماده )* *
 شود.ها توسط وزارت )واحدهای مرتبط آن( تأمین میهای احداث خط انتقال گاز تا محل پروژههزینه :(4تبصره ) 



 

 قسمت دوم( -1۶)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 (3جزء )

قللانون الحللاق برخللی مللواد بلله قللانون تنظللیم بخشللی از     *(۶8) در اجللرای مللاده

صللورت درخواسللت مالکللان اعیللانی واحللدهای مسللکن مهللر،   در( ۲) مقللررات مللالی دولللت

زملین و مسلکن مکللف بله      شرکت مادرتخصصی عملران شلهرهای جدیلد و سلازمان مللی     

باشللند. منللابع ای نللود و نلله سللاله متعلللق بلله خللود مللیهللای اجللارهقطعللی زمللین واگللذاری

داری کلل کشلور، صلرف اجلرای     هلا نلزد خزانله   حاصله پس از واریز به حسلاب ایلن شلرکت   

 های فوق خواهد شد.طرح

                                                                        
 :( 2دولت ) یاز مقررات مال یبخش ميمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ* 

 یقطع ینسبت به واگذار یانیدرخواست مالکان اعدر صورت  شودیاجازه داده م یبه وزارت راه و شهرساز :(68ماده )

 زیل روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانله وار  یکارشناس متینود و نه ساله پروژه مسکن مهر به ق یااجاره یهانیزم
و  ییربنلا یز سلات ی)تأس رسلاخت یز یطرحهلا  یاجلرا  یراب یبودجه سنوات قی( درآمد حاصله از طر%1۰۰درصد ) . صددینما
 .رسدیبه مصرف م دیجد یشهرها ایها و همان مجموعه تی( مسکن مهر با اولوییوبنار

 (3جزء ) تفریغ

 یقانون الحلاق برخل  ( ۶8در اجرای ماده ) دیجد یعمران شهرها یتخصصشرکت مادر

واگذاری عرصه »پیشنهادی  دستوالعمل، (۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ

تهیه و بله وزارت راه و شهرسلازی    ۶/1۲/1۳9۷را در تاریخ  «ساله 99واحدهای مسکونی مهر 

  .ده استشتوسط وزارتخانه مذکور، ابالغ  19/4/1۳98ر تاریخ د ،پس از تأیید کهارسال نموده 

شایان ذکر است، دستورالعمل مذکور تحت عنوان الحاقیه دستورالعمل واگذاری قطعلی  

بلوده   ۲۰/۳/1۳9۳ای( بله متقاضلیان، مصلوب    ساله )اجلاره  99عرصه واحدهای مسکونی مهر 

 است.

حسب درخواست  دیعمران شهر جد هایشرکتای های اجارهعملکرد واگذاری زمین

 ( است:1ماره )به شرح جدول شمتقاضیان، 

 )مبالغ به میلیون ریال(     (1جدول شماره )

 نام استان ردیف
 شماره

 عنوان دستگاه اجرایی بنديطبقه
 تعداد 
 مالکان 
 متقاضی

 مبلغ کارشناسی
 مبلغ 

 وصولی 

 مبلغ واریزي
 به حساب  

 خزانه 
 19،88۲ 19،88۲ ۳1،۰1۳ 1۳۵ شرکت سهامی عمران شهر جدید امیرکبیر ۲8۵1۵۰ مرکزی 1
 ۲۶،۷۵1 ۲۶،۷۵1 ۳۳،۶۰9 ۵۳۳ شرکت سهامی عمران شهر جدید سهند ۲8۵19۰ آذربایجان شرقی ۲
 1،۰1۶ 1،۰1۶ 1۰،1۵9 ۳14 شرکت سهامی عمران شهر جدید شیرین شهر ۲94۵۲۰ خوزستان ۳
 ۷۵،۵۷۷ ۷۵،۵۷۷ 191،۵۶1 1،۰۵۵ شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا ۲8۵۲1۰ فارس 4

 خراسان رضوی ۵
 ۲4،۳۵۲ ۲4،۳۵۲ ۳8.۷۵8 ۷۶۰ شرکت سهامی عمران شهر جدید بینالود ۲8۵۲۲۰
 ۳،9۳1 ۳،9۳1 11،44۲ 81 شرکت سهامی عمران شهر جدید گلبهار ۲8۵18۰

 9،۰81 9،۰81 4۰،۵88 ۷8۲ شرکت سهامی عمران شهر جدید مجلسی ۲8۵4۰۰ اصفهان ۶
 19۰ 19۰ 44۳ ۵ شرکت سهامی عمران شهر جدید علوی ۲8۵1۷۰ هرمزگان ۷
 1،۶9۶ 1،۶9۶ ۲،۵۲۰ ۳4 شرکت سهامی عمران شهر جدید رامشار ۲8۵۲۵۰ سیستان وبلوچستان 8
 8۷ 8۷ 8۷ ۳ شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی شهر ۲8۵1۶۰ بوشهر 9

 تهران 1۰
 ۳4،۷1۰ ۳4،۷1۰ ۳۵،۷4۳ 18۳ شرکت سهامی عمران شهر جدید اندیشه ۲8۵14۰
 ۲،8۰۲،4۲۳ ۲،8۰۲،4۲۳ 4،۷۷۷،9۵9 1۷،4۰۵ جدید پردیسشرکت سهامی عمران شهر  ۲8۵1۳۰
 ۲4۶،۷۳9 ۲4۶،۷۳9 ۳۲۶،۰4۷ ۲،9۷۰ شرکت سهامی عمران شهر جدید پرند ۲8۵1۲۰

 14۷،1۲8 14۷،1۲8 ۲94،۲۵۳ ۲،۳۵۰ شرکت سهامی عمران شهر جدید هشتگرد ۲8۵11۰ البرز 11
 3،393،563 3،393،563 5.794.182 26،610 جمع



 

 قسمت دوم( -1۷)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

به عللت  « یمبلغ وصول»با « کارشناسیمبلغ »های مغایرت بین ستون ،تالزم به ذکر اس

 باشد. می یفروش اقساط

هلا  دریافتی را پس از واریز به حساب این شرکت عمران شهرهای جدید منابع هایشرکت

داری کل کشور، در اجرای حکلم ایلن بنلد صلرف تکمیلل واحلدهای مسلکن مهلر         نزد خزانه

  ( است:۲شرح جدول شماره )عملکرد آن به  اند،نموده

 )مبالغ به میلیون ریال(    (۲جدول شماره )

 استان ردیف
 شماره 

 بنديطبقه
 مبلغ دریافتی  اجرایی عنوان دستگاه 

 مبلغ پرداختی به طرح هاي

 مسکن مهر
 بازآفرینی

 شهري 

 احياي
 بافتهاي 
 فرسوده 

 احداث مسکن
 اجتماعی  

 و حمایتی
 جمع

 19،882 ۰ ۰ ۰ 19،88۲ 19،88۲ شرکت سهامی عمران شهر جدید امیرکبیر ۲8۵1۵۰ مرکزی 1
 26،751 ۰ ۰ ۰ ۲۶،۷۵1 ۲۶،۷۵1 شرکت سهامی عمران شهر جدید سهند ۲8۵19۰ شرقیآذربایجان ۲
 1،016 ۰ ۰ ۰ 1،۰1۶ 1،۰1۶ شرکت سهامی عمران شهر جدید شیرین شهر ۲94۵۲۰ خوزستان ۳
 75،577 ۰ ۰ ۰ ۷۵،۵۷۷ ۷۵،۵۷۷ شهر جدید صدرا شرکت سهامی عمران ۲8۵۲1۰ فارس 4
 24،352 ۰ ۰ ۰ ۲4،۳۵۲ ۲4،۳۵۲ شرکت سهامی عمران شهر جدید بینالود ۲8۵۲۲۰ رضویخراسان ۵
 3،931 ۰ ۰ ۰ ۳،9۳1 ۳،9۳1 شرکت سهامی عمران شهر جدید گلبهار ۲8۵18۰ رضویخراسان ۶
 9،081 ۰ ۰ ۰ 9،۰81 9،۰81 شرکت سهامی عمران شهر جدید مجلسی ۲8۵4۰۰ اصفهان ۷
 190 ۰ ۰ ۰ 19۰ 19۰ شرکت سهامی عمران شهر جدید علوی ۲8۵1۷۰ هرمزگان 8
 1،696 ۰ ۰ ۰ 1،۶9۶ 1،۶9۶ شرکت سهامی عمران شهر جدید رامشار ۲8۵۲۵۰ سیستان و بلوچستان 9
 87 ۰ ۰ ۰ 8۷ 8۷ شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی شهر ۲8۵1۶۰ بوشهر 1۰
 34،710 ۰ ۰ ۰ ۳4،۷1۰ ۳4،۷1۰ شرکت سهامی عمران شهر جدید اندیشه ۲8۵14۰ تهران 11
 2،802،423 ۰ ۰ ۰ ۲،8۰۲،4۲۳ ۲،8۰۲،4۲۳ شرکت سهامی عمران شهر جدید پردیس ۲8۵1۳۰ تهران 1۲
 246،739 ۰ ۰ ۰ ۲4۶،۷۳9 ۲4۶،۷۳9 شرکت سهامی عمران شهر جدید پرند ۲8۵1۲۰ تهران 1۳
 147،128 ۰ ۰ ۰ 14۷،1۲8 14۷،1۲8 ن شهر جدید هشتگردشرکت سهامی عمرا ۲8۵11۰ البرز 14

 3،393،563 0 0 0 3،393،563 3،393،563 جمع

 

 سازمان مللی زملین و مسلکن    نامه اجرایی این بند،( آیین4( ماده )1تبصره )در اجرای 

ییلد بله وزارت راه و شهرسلازی ارسلال نملوده اسلت.       أتدستورالعمل مربوط را تهیله و جهلت   

العمل پیشلنهادی سلازمان را   رگرفته، وزیر راه و شهرسازی دسلتو های صورتیریرغم پیگعلی

 است.  اين بندحکم مفاد مبین عدم رعايت یید و ابالغ ننموده که أت

 



 

 قسمت دوم( -18)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 (4جزء )

های متعلق به شلرکت مادرتخصصلی عملران    وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین

سللی هللزار میلیللارد   شللهرهای جدیللد و سللازمان ملللی زمللین و مسللکن را تللا سللقف       

های تأمین ملالی  های عامل و صندوقریال طی قراردادهایی با بانک( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

های جامع، تفصلیلی و  در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیالت الزم برای اجرای طرح

عیان ها کند. از محل فروش عرصه و اسازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرحآماده

های عامل تسویه کند شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای تکمیلطرح

 های صدرالذکر این بند اختصاص دهد.و باقیمانده را به اجرای طرح

نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکلاری وزارت املور   آیین

 ی جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیهاقتصادی و دارایی، بانک مرکز

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میمی

 

 (4تفریغ جزء )

هلای تلأمین   های عامل و صلندوق قراردادی با بانک 1۳98ها، در سال براساس بررسی

 لذا اين جزء فاقد عملکرد است. مالی منعقد نشده و تسهیالتی پرداخت نگردیده، 



 

 قسمت دوم( -19)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بند )ج( 

 (1جزء )

هللای مالیللاتی بللرای درآمللدهای حاصللل از صللادرات  هرگونلله نللرخ صللفر و معافیللت

کللاال و خللدمات از جمللله کاالهللای غیرنفتللی، محصللوالت بخللش کشللاورزی و موادخللام و   

قلانون مالیلات بلر ارزش افلزوده،      *(1۳) همچنین اسلترداد مالیلات و علوارض موضلوع ملاده     

ادرات طبللق مقللررات اعالمللی بانللک مرکللزی بلله چرخلله در مللواردی کلله ارز حاصللل از صلل

قابللل اعمللال  1۳98و  1۳9۷هللای اقتصللادی کشللور برگردانللده نشللود، بللرای عملکللرد سللال

 **(۳4) نخواهللد بللود. مللدت زمللان اسللترداد مالیللات و عللوارض ارزش افللزوده موضللوع مللاده

مان امللور پللذیر و ارتقللای نظللام ملالی کشللور از طللرف سللاز قلانون رفللع موانللع تولیللد رقابلت  

تللاریخ ورود ارز بلله چرخلله اقتصللادی کشللور مطللابق مقللررات    مللاه ازمالیللاتی کشللور یللک

 باشد.یادشده می

                                                                        
 :قانون ماليات بر ارزش افزوده* 

صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسلمی، مشلمول مالیلات موضلوع ایلن      : (13)ماده 
برگه خروجی صادره توسلط گملر) )در ملورد کلاال( و اسلناد و       باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائهقانون نمی

 گردد.مدارك مربته، مسترد می

  پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور:قانون رفع موانع توليد رقابت** 
سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است مالیات برارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کاالهلایی کله    :(34ماده )
ماه پس از ارایه بلر) خروجلی صلادره    ه اسناد و مدارك مربته حداکرر تا مدت یکئخروجی رسمی صادرشده با ارا از مبادی

 های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.توسط گمرك جمهوری اسالمی ایران از محل وصولی

 تفریغ بند )ج( 

 (1جزء )تفریغ 

 11/۶/1۳98ملورخ  دستورالعمل  جزءاین حکم جهت اجرای سازمان امور مالیاتی کشور 

ملذکور،  ( دسلتورالعمل  4طلابق بنلد )  . مه استها ابالغ نمودرا به ادارات کل امور مالیاتی استان

 مالیلاتی  هلای افلزوده دوره به پرونده مالیلات بلر ارزش   رسیدگی هنگامادارات کل امور مالیاتی 

و 1۳9۷های سال های مالیاتیدوره رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به

 صلادرات بله   از ز حاصلعدم برگشت ار تعهد ارزی و رفع صورت عدم در صادرکنندگان 1۳98

آن بخش  جمهوری اسالمی ایران، کشور مطابق مقررات اعالمی بانک مرکزی اقتصادی چرخه

بله خلارج از کشلور     از مالیات و عوارض ارزش افزودة پرداختی بابت صادرات کاالها و خلدمات 

تبع آن قابلل   پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و بهمزبور، قابل مالیاتی هایمربوط به دوره

 نخواهد بود.  استرداد و تهاتر

 ،جمهوری اسالمی ایلران  مقررات اعالمی توسط بانک مرکزی، مطابق استشایان ذکر 

حداکرر چهارماه از تاریخ پروانله   1۳98حداکرر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال 

از تلاریخ  ه مایک ظرف مدت اندشتهدافرصت امور مالیاتی  کل ادارات .باشدصادراتی می (کوتاژ)

یان از نلرخ صلفر   ؤدمندی منسبت به بهره ،در سامانه مربوط مذکوراعالم فهرست توسط بانک 

اسلترداد مالیلات و علوارض ارزش    و یلا   های مستقیم( قانون مالیات141) مالیاتی موضوع ماده



 

 قسمت دوم( -۲۰)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 .اقدام نمایند ،در صورت درخواست استرداد از سوی مودی افزوده

هلای زیلر، در سلایر    ادارات کلل مالیلاتی اسلتان   به اسلترنای  ، هابررسیمحدوده در 

( قلانون  ۳4استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ملاده ) ها مهلت زمانی جهت استان

 رعایت شده است.  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رفع موانع و تولید رقابت

رضوی، هرمزگان، یزد، بوشلهر و اردبیلل   انهای مازندران، خوزستان، خراسدر استان

مهلت زمانی موضوع حکم این جزء جهت استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده رعایت نشده 

 است. جزءمبین عدم رعايت مفاد حکم اين که 

عملکرد  جمهوری اسالمی ایران، اعالم بانک مرکزی براساسشایان ذکر است، 

 است: زیرجدول  بازگشت ارز حاصل از صادرات به شرح

 سال 

 عملکرد

 هایی که تعداد شرکت

 اندصادرات داشته

 هایی که ارز به چرخه تعداد شرکت

 انداقتصاد کشور برگردانده

 هایی که ارز به تعداد شرکت

 اندچرخه اقتصاد کشور برنگردانده

 تاریخ ارائه گزارش عملکرد

 برگشت ارز حاصل از صادرات 

1۳9۷ 1۲.8۲۷ ۳.9۰9 8.918 ۳۰/1۰/98 

1۳98 1۵.۵۶8 * 4.۷4۲ ** 14.4۳4  ۲9/1۲/98 
 اند.صادرات داشته 1۳98هایی که صرفأ در سال * شرکت

اند و در اجرای حکم این بند و قوانین مقررات مربوط اقدام به بازگرداندن صادرات داشته 1۳98و  1۳9۷های های که در سالشرکت** 
 ربط میسر نبوده است.آن توسط مراجع ذیاند لذا امکان تفکیک ارز خود نموده

 



 

 قسمت دوم( -۲1)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 ( 2جزء )

 نلان یصادرکنندگان منوط به حصول اطم یبرا یو مشوق صادرات زهیپرداخت هرگونه جا

از برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد کشلور براسلاس دسلتورالعمل    

 .باشدیم رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز

 (  2تفریغ جزء )

بسلته سیاسلتی نحلوه برگشلت ارز حاصلل از      »بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایلران  

را تهیه و در « صادرکنندگان 1۳9۷و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال  1۳98صادرات در سال 

 ابالغ نموده است.  ،های عاملبه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک ۳1/۲/1۳98تاریخ 

کنندگان شلامل جلایزه صلادراتی و    ادراتی برای صادرهای صها، مشوقبررسی براساس

های تولیدی کاالهای صادراتی بوده که پرداخت مالیاتی و استرداد مالیات نهاده اعمال نرخ صفر

از برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه  نانیحصول اطمو اعمال آن منوط به 

 بوده است.  اقتصاد کشور

 ۶/۷/1۳98نامه مورخ و  11/۶/1۳98العمل مورخ کشور طی دستورزمان امور مالیاتی سا

موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کلاال  لزوم تسریع و تسهیل در استرداد به

و خدمات با رعایت کلیه مقررات از جمله برگشت ارز حاصل از صلادرات بله چرخله اقتصلادی     

کیلد قلرار   ات اعالمی بانک مرکلزی را ملورد تأ  ر اساس مقررب 1۳98و  1۳9۷کشور در سنوات 

 داده است. 

حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد جهت حصول اطمینان از برگشت ارز 

ابزار استعالم برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه اطالعات مؤدیلان مالیلاتی ایجلاد    ، کشور

ملورخ  نامله  طلی   گردیده کله موضلوع  فراهم شده و امکان دسترسی کاربران نیز به اطالعات 



 

 قسمت دوم( -۲۲)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

بله ادارات   ،مدیرکل دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجلرا  ۵/9/1۳98

ها ابالغ گردیده و در نامه مذکور، ضمن تأکید بر خلودداری ادارات کلل   کل امور مالیاتی استان

مرکلزی جمهلوری اسلالمی     امور مالیاتی از استعالم وضعیت رفع تعهد ارزی مؤدیلان از بانلک  

های مالیات بر عملکرد و مالیلات بلر   رسیدگی به پرونده ،ایران، از مأموران مالیاتی خواسته شده

صرفاً براساس اطالعات موجود در سامانه  ،صادرکنندگان 1۳98و  1۳9۷های ارزش افزوده سال

 مزبور صورت پذیرد.

سلیدگی بله پرونلده مالیلاتی صلادر      ها، ادارات کل امور مالیاتی در ردر محدوده بررسی

حاصل از صلادرات کلاال و خلدمات بله     برگشت ارز  ،کنندگان، ضمن استعالم از سامانه مذکور

و اعطای مشوق معافیت مالیاتی را منوط به تحقق برگشت  کنترل نمودهرا  چرخه اقتصاد کشور

 شده است. حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد کشورارز 

عنلوان   بلا  ۷۵۰۰۳8کل کشور، ردیف متفرقه  1۳98( قانون بودجه سال ۲-۷دول شماره )جدر 

های صادرات غیرنفتلی و غیرپتروشلیمی، یارانله سلود تسلهیالت      ها و زیرساختاعتبار مشوق»

 ی و افلزایش سلرمایه صلندوق توسلعه صلادرات،      واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صلادرات 

 افلزایش  درصلد  واحلد محل یلک افزایش از  ریال از( 1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ده هزار میلیارد )

در قاللب اعتبلارات   ( ریلال  4.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰به مبلغ چهلار هلزار میلیلارد )    «واردات تعرفه

شللده کلله سللازمان برناملله و بودجلله کشللور مبلللغ چهارصللد میلیللارد   یبینللپللیشای هزینلله

و مبلغ سه هزار و از امکانات کشور توازن انون استفاده م( ریال به استناد ق4۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

( بند ۲)به استناد جزء  الیر( ۳.۵۷9.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰پانصد و هفتاد و نه میلیارد و شصت میلیون )

از  ،(۲) برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقلررات ملالی دوللت    قانون الحاق (۲8)ماده  )ط(

عه تجارت ابالغ نموده که عملکرد ملالی آن  ردیف مذکور کسر و مابقی را به سازمان توس اعتبار

 به شرح جدول زیر است: 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 شماره

 بنديطبقه
 تخصيص اعتبار دستگاه نعنوا

 دریافتی از محل

 یافتهاعتبارات تخصيص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 ۲۰.94۰ ۲۰.94۰ ۲۰.94۰ ۲۰.94۰ سازمان توسعه تجارت 14۷1۰۰

 

را در اجرای دادنامه قطعلی   دریافتیان توسعه تجارت ایران مبلغ سازمشایان ذکر است، 

بله شلرکت ایلران شلرق نیشلابور       ،( دیوان عدالت اداری۳صادره از شعبه ) ۲۲/۲/1۳98مورخ 

 پرداخت نموده است. 



 

 قسمت دوم( -۲۳)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بند )د(

و اصالحات  1۷/۲/1۳8۷مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 شود.تمدید می 1۳98بعدی آن در سال 

 تفریغ بند )د(

تمدیلد   1۳98اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصالحات بعلدی آن در سلال   

 شده است.  

 



 

 قسمت دوم( -۲4)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 )ه(بند 
هلای مسلتقیم بلا    قلانون مالیلات   *(1۰۰) در ملتن تبصلره ملاده   « ده برابلر »عبارت 

عبللارت  بلله 1۳98و  1۳9۷هللای اصللالحات و الحاقللات بعللدی آن بللرای عملکللرد سللال   

 شود.اصالح می« سی برابر»

                                                                        
 (:21/12/1396و اصالحی  31/4/1394) الحاقی  1366هاي مستقيم مصوب قانون ماليات* 

هایی از آنان را که میزان فروش تواند برخی از مشاغل یا گروهسازمان امورمالیاتی کشور می(: 100)ماده تبصره 

باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل ( این قانون می84برابر معافیت موضوع ماده ) دهکاال و خدمات ساالنه آنها حداکرر 
صورت مقطوع ن قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را بهنگهداری اسناد و مدارك موضوع ای

سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به د. در مواردی که مؤدی کمتر از یکتعیین و وصول نمای
شده در موعد مقرر های مالیاتی تسلیمهارنامهحکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظ شود.مدت اشتغال محاسبه و وصول می

 نخواهد بود.    

 )ه( تفریغ بند 

از  کلل کشلور،   1۳98سازمان امور مالیاتی کشور احکام مالیاتی قانون بودجله سلال   

جهت اجرا به ادارات کل املور مالیلاتی    ۲۶/1/1۳98بند را طی بخشنامه مورخ  اینجمله حکم 

بلرای   8/۳/1۳98ه ملورخ  همچنین سلازمان ملذکور طلی بخشلنام     ها ابالغ نموده است.استان

، تغییلر سلقف   1۳98بلرای عملکلرد سلال     11/۵/1۳99و بخشنامه مورخ  1۳9۷عملکرد سال 

 ها ابالغ نموده است.موضوع این بند را به ادارات کل امور مالیاتی استان

رعایلت   1۳9۷ الایلن بنلد بلرای عملکلرد سل     حکلم  هلا، مفلاد   بررسلی  در محدوده

 است. شده

ارائه  1۳99در سال  1۳98جه به اینکه اظهارنامه عملکرد سال با توشایان ذکر است، 

ساله فرصت یک ،های مستقیمقانون مالیات (1۵۶)و سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده 

 1۳98در خصوص عملکرد سال لذا اظهارنظر  از تاریخ ارائه اظهارنامه برای رسیدگی دارد،

  باشد.پذیر نمیامکان

 



 

 قسمت دوم( -۲۵)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بند )و(

ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخللی  های آب منطقهکتشر

شلده  بخشی و تعذیه مصلنوعی در قاللب وجلوه اداره   های تعادلخود و بخشی از اعتبارات طرح

های آب کشلاورزی  های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاهنسبت به تأمین هزینه

ساطی با روشلی کله توسلط دسلتگاه اجرایلی مربوطله تعیلین        مجاز اقدام کرده و به صورت اق

هلا دریافلت کننلد. صلد درصلد      شود، اصل و کارمزد این تسهیالت را از صاحبان ایلن چلاه  می

های احیاء و تعلادل بخشلی منلابع آب زیرزمینلی در     ( اقساط وصولی برای اجرای طرح1۰۰%)

 گیرد.رق خوزستان قرار میها و سازمان آب و بای استانهای آب منطقهاختیار شرکت

 

 تفریغ بند )و(

های شرکتای استان اصفهان، سایر به استرنای شرکت آب منطقهها، بررسی براساس

 یهانهیهز نیتأم جهتبند  نیاز مجوز اها و سازمان آب و برق خوزستان ای استانآب منطقه

از محل منابع داخلی  ،مجاز یآب کشاورز یهاو هوشمند چاه یحجم یو نصب کنتورها دیخر

اين بند فاقد ، لذا انداستفاده ننموده های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعیخود و اعتبارات طرح

  گذار محقق نشده است.اهداف قانونو عملکرد بوده 

ای استان اصفهان از محل منلابع داخللی شلرکت اقلدام بله      شرکت سهامی آب منطقه

نتور حجمی و هوشمند به مبلغ یازده میلیارد و نهصد و ( دستگاه ک11۰خرید تعداد یکصد و ده )

انلدازی آن  نسبت بله نصلب و راه   لیکن نموده، ( ریال11.9۵۷.۰۰۰.۰۰۰) میلیونپنجاه و هفت 

 اقدامی صورت نگرفته است.

هلای یادشلده   اقسلاطی نیلز توسلط شلرکت     ،با توجه به عدم استفاده از مجوز این بند

 دریافت نشده است.



 

 قسمت دوم( -۲۶)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بند )ز(

 *(۵) ملاده  موضلوع  یاجرایل  هایدستگاه از یکی کارفرما که پیمانکاری معامالت در

 مالیلات  پرداخلت،  هلر  بلا  زمانهم است موظف کارفرما است، کشوری خدمات مدیریت قانون

 ارزش بلر  مالیلات  کارفرملا  که زمانی تا. کند پرداخت پیمانکار به را آن با متناسب افزودهارزش

 از را آن مطالبله  حلق  کشلور  مالیلاتی  املور  سازمان باشد، نکرده رداختپ پیمانکار به را افزوده

 .داشت نخواهد وی از دیرکرد جریمه اخذ یا پیمانکار

 پرداخلت  اسلالمی  خزانله  اسلناد  صلورت به پیمانکار به کارفرما بدهی که مواردی در

 زمانسلا  بله  عینلاً  را اوراق ایلن  اسلت  موظلف  کارفرما پیمانکار، درخواست صورت در شودمی

 بدهی از را تحویلی اوراق اسمی مبلغ معادل امورمالیاتی سازمان. دهد تحویل کشور امورمالیاتی

 کلل  داریخزانله . کنلد می ارائه کشور کل داریخزانه به را مذکور اسناد و کسر پیمانکار مالیاتی

 ظلور من مالیلات  وصلولی  عنوانبه را تحویلی خزانه اسناد اسمی مبلغ معادل است موظف کشور

 .کند

                                                                        
 مات کشوري:* قانون مدیریت خد

هلای  ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهلای عملومی غیردولتلی، شلرکت    دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه :(5ماده )
نلام اسلت از قبیلل شلرکت مللی نفلت ایلران،        هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح و کلیه دستگاه تیدول

 شوند.های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میها و بیمهسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک

 تفریغ بند )ز(

بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجله کشلور    8/۳/1۳98هیأت وزیران در جلسه مورخ 

ملورخ   هلل  ۵۶۵9ت /۲9۵۰4نامه اجرایلی ایلن بنلد را تصلویب نملوده کله طلی شلماره         آیین

اجرایلی مربلوط در تلاریخ    دسلتورالعمل  همچنلین  ابالغ گردیده است. جهت اجرا  1۲/۳/1۳98

  به ادارات کل امور مالیاتی ابالغ شده است. ،سازمان امور مالیاتی کشورتوسط  ۲8/۳/1۳98

خلدمات   تیریقلانون ملد  ( ۵های اجرایی موضوع ملاده ) ها، دستگاهدر محدوده بررسی

زمان بلا هلر پرداخلت مالیلات ارزش     (، هم1به استرناء موارد مندرج در جدول شماره ) یکشور

 اند:پرداخت نموده مانکاریپبه افزوده متناسب با آن را 

 )مبالغ به میلیون ریال(     (1جدول شماره )

 استان
 شماره 

 بنديطبقه
 عنوان دستگاه

 مبلغ ناخالص 
 وضعيت صورت

 مبلغ ماليات 
 ارزش افزوده 

 پرداختقابل

 مبلغ ماليات
 ارزش افزوده 
 شدهپرداخت 

 8۵.۳۶۲ ۶.11۵.4۷8 ۶۷.949.۷۶۰ قارهشرکت نفت فالت  ۲9۲41۰ دستگاه اجرایی مستقر در مرکز

 ۰ 1۳،1۲۳ 14۵،811 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1۲4۲۰۰ شرقیآذربایجان

 خوزستان
 ۰ ۵۰ ۵۵4 شهرداری اللی 4۰۲9۵۷
 ۰ ۵،۰۶4 ۵۶،۲۶8 شرکت حفاری ایران ۲۲۰۲۰۰

 اصفهان
 144،1۷9 1۶۳.۵۲۳ 1،81۶،919 ای اصفهانشرکت برق منطقه ۲۲۲۵۰۰

 19،4۷1 19.۳1۵ ۲14،۶1۵ تولید نیروی برق شرکت ۲9۵۵۳۰

 249،012 6.316.553 70،183،927 جمع

 

های اجرایی به شرح عدم پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ارزش افزوده توسط دستگاه

 .حکم اين بند است مفاد مبین عدم رعايتالذکر، جدول فوق

وده به آنها پرداخت نشده، جریمه سازمان امورمالیاتی از پیمانکارانی که مالیات ارزش افز



 

 قسمت دوم( -۲۷)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 دیرکرد مطالبه ننموده است.

(، سایر پیمانکارانی که ۲ها، به استرناء موارد مندرج در جدول شماره )در محدوده بررسی

اند، درخواستی جهت تحویل اسناد صورت اسناد خزانه اسالمی دریافت نمودهمطالبات خود را به

 اند:تهمذکور به سازمان امورمالیاتی نداش

 )مبالغ به میلیون ریال(    (۲جدول شماره )

 نام استان
 شماره

 بنديطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی 

 تعداد
 پيمانکار  

 متقاضی

 مبلغ ماليات
 ارزش افزوده 

 مبلغ اسناد خزانه 
 تحویلی بابت ماليات 

 افزودهارزش

 مبلغ وصولی 
 افزودهماليات ارزش

 به صورت اسناد 
 ۳9 ۳9 ۳9 1  یزیرو برنامه تیریسازمان مد 1۰۲۵۶9 تیاریچهارمحال و بخ

 تهران

 19.۳89 19.۳89 19.۳89 1۲  یاداره کل دادگستر 1۰81۷4
 ۵4۲ ۵4۲ ۵4۲ 1  یاداره کل بازرس 1۰8۳۷4
 1.9۶1 1.9۶1 1.9۶1 4 امالك  اداره کل ثبت اسنادو 1۰8۵۷4
 91۲ 91۲ 91۲ 4 ستیطزیاداره کل حفاظت مح 14۰۰۷4

عجم  22 22.843 22.843 22.843 

 

سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلالمی   ،ذکر است شایان

 داری کلل کشور ارائه داده است. خزانله داری کلتحویلی را از بدهی پیمانکاران کسر و به خزانه

 نموده است. عنوان وصولی مالیات منظور کشور مبلغ اسمی اسناد خزانه اسالمی را به



 

 قسمت دوم( -۲8)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 بند )ح( 

هلا،  ها مکلفنلد نسلبت بله نصلب عالیلم و نشلان      وزارت راه و شهرسازی و شهرداری

 .نیاز معلوالن اقدام کنندی هشداردهنده در کلیه اماکن موردتابلوهای راهنمایی و تابلوها

 تفریغ بند )ح( 

سلترناء  های سراسلر کشلور بله ا   وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ،هابررسی براساس

نسبت به انجام تکالیف موضوع حکم این بند در کلیه املاکن ملورد    ،موارد مندرج در جدول زیر

 اند.نیاز معلوالن اقدام نموده

مفاد حکم ایلن بنلد انجلام    مندرج در های اجرایی مندرج در جدول زیر، تکالیف دستگاه

 : مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است اند کهنداده

 اجرایی عنوان دستگاه استاننام  ردیف

 گیالن 1
 جار،یسلنگر، لشلت نشلاء، لولملان، خشلکب      ،یبندرانزل اشهر،یبندرک ه،یآستانه اشرف یهایشهردار

 .و لنگرود جانیسرا، ماسوله، ماکلوان، الهرضوانشهر، شفت، احمدسرگوراب، صومعه

 شرقیآذربایجان ۲
ورزقلان، هشلترود و    انله، یسلراب، شبسلتر، م   ق،مایآذرشهر، اهر، بستان آباد، چاراو یهایشهردار
 .هوراند

 خوزستان ۳

مشلراگه،   ع،یل رف زه،یبسلتان، هلو   ه،یل دیباغملک، شادگان، حم ذه،یا ال،یشوش دان یهایشهردار
سوسلنگرد،   داود،یل م ،یخنافره، کلوت عبلدا ، زهلره، آغاجلار     ظه،یابوحم م،ینع دیس ،کوتییالها

قلعه خواجله،   زان،یقلعه تل، دهدز، جا دون،یران، بهبهان، صسردا ر،یگگل مان،یسلچمران، مسجد
 و تشان دونیز ان،آبژد

 فارس 4
شهر، جهرم، خرامه، صفاشهر، سعادت ضا،یبوانات، ب د،یآباده، ارسنجان، استهبان، اقل هاییشهردار

 ر،یل ق باد،روزآیفراشبند، فسا، ف راز،یسروستان، ش ،یااردکان، کره آباد،یحاج ،یریخنج، داراب، مص
 زیریکازرون، کوار، گراش، نورآباد، مهر و ن

 کوهبنان و رودبار جنوب ه،یارزوئ یهایشهردار کرمان ۵

 هرمزگان ۶

لنگله، لملزان،    بنلدر  ن،ییپلا  انیل تاز ،یتخت، قلعه قاض ن،یگوهران، ف ،یقشم، ابوموس یشهردار
 ک،یریرودان، سل  در،یل رو کلاه، یب ،یارتعلیل ز ،یآباد، سلرگز احملد  یفارغان، حاج ،یکوشکنار، دشت

و  ردفیل و ل ریبندر جاسک، بندر خم رور،یت ،یکوهستک، گروك، سوزا، درگهان، سندرك، هشتبند
 استان هرمزگان یو حمل ونقل جاده ا یاداره کل راهدار

 همدان ۷

رزن، قلروه   ن،یاسدآباد، بهار، کبودرآهنگ، اللج سرکان،ینهاوند، تو ر،یهمدان، مال یهایشهردار
 روزان،یل صالح آباد، دمق، قهاونلد، جورقلان، ف   ان،یازندر ن،یفامن انج،یسامن، سرکان، مر ن،یرجزد

 ل،گل اسالمشلهر آق  ن،یمهلاجر  ن،یزنگنه، آجل  ان،یسو، جوکار، فرسفج، برزول، گ نیریگل تپه، ش
 یاو حمل و نقل جاده یو اداره کل راهدار کرفس

 دشتکوه یشهردار لرستان 8
 شهر، آبدانان، ایوان، بدره و سیروانهای ایالم، سرابله، دهلران، درهشهرداری ایالم 9

 چهارمحال و بختیاری 1۰
 ،یلردگلان، بلروجن، بللداج    فله، یفرخشهر، سورشلجان، هفشلجان، اردل، ملال خل    یهایشهردار

 گندمان، جونقان، شلمزار، ناغان، چلگرد، بن و سامان



 

 قسمت دوم( -۲9)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 اجرایی عنوان دستگاه استاننام  ردیف

 کهگیلویه و بویراحمد 11
 اسلوج، ی یهلا یشلهردار  راحملد، یو بو هیلویاستان کهگ یاو حمل و نقل جاده یاداره کل راهدار

 شلموك، یملارگون، گلراب، د   ،یسل یقلعه رئ کک،یدهدشت، دوگنبدان، باشت، چرام، سوق، لنده، ل
 ابیمادوان، پاتاوه، چیتاب، سرفار

 ضرآباد، زارچ، هرات و مروستاشکذر، احمدآباد، عقدا، خ یاهیشهردار یزد 1۲

 هربوش 1۳
شبانکاره، سعدآباد،  ز،یآبپخش، چغادك، آباد، بنک، ر ،یاهرم، کاک ر،یدلوار، د لم،ید یهایشهردار
  گیر ه،یوحدت

 قم 14
 ه،یل قم، دستجرد، قنوات، جعفر یهایاستان قم، شهردار یاو حمل و نقل جاده یاداره کل راهدار

 کهک و سلفچگان

 البرز 1۵
دشلت،  نیشهر، محمدشلهر، مشلک  کمال یهایشهردار ی،اهو حمل و نقل جاد یاداره کل راهدار

هشلتگرد،   دیآبلاد، شلهرجد  فیماهدشت، اشتهارد، نظرآباد، تنکمان، هشتگرد، طالقان، چهارباغ، س
 سیآسارا، گرمدره، کوهسار و فرد

 

 



 

 قسمت دوم( -۳۰)

 (8تبصره )                    1398بودجه سال  تفريغگزارش 

 (طبند )

توسلط   مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی براساس نوع طرح

 شود.جمهوری اسالمی ایران دوماه پس از ابالغ این قانون تعیین و اعالم میبانک مرکزی 

  (ط) بندتفریغ 

بسته سیاستی نحوه برگشت »ها، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بررسی براساس

« صادرکنندگان 1۳9۷و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال  1۳98ارز حاصل از صادرات در سال 

 ابلالغ های عاملل  به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بانک ۳1/۲/1۳98خ تاریدر  را تهیه و

 نموده است. 

شایان ذکر است، در مصوبه مذکور نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنلی و  

 مهندسی، همانند سایر صادرکنندگان، در نظر گرفته شده است.

 

  

 

 



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (9تبصره )

 بند )الف(

ی علا  و ناااوکی ازاازه داده    هاا پااک  ، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و هادانشگاهبه 

نسات    ۱۳۹۷ی اماای خود تا سقف عملکرد دکآمد اختصاصی سال هاهیأتشود با تصویب می

از محل توثیق اموال دک اختیاک خود اقدام کااد و دک زها  تکمیال    هابانکبه اخذ تسهیالت از 

های متاأهلی  موواو    ای خود و با اولوی  احداث خوابگاههای سرمایهی تملک داکاییهارحط

قانون برنامه شش  توسعه استفاده و نست  به بازپرداخ  اقساط از محال   *(۱۰۳) ماده (پ)باد 

بیاای  های کناه دانشجویان مکلفاد نسات  باه پای    دکآمد اختصاصی خود اقدام کااد. صادوق

هاای  ماظوک پرداخ  یاکاناه ساود و کااکماد احاداث خوابگااه     های خود بهدک نعالی اعتتاک الزم 

 متأهلی  اقدام کااد.

 

 

                                                                        
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:  ششم توسعه سالهپنج * قانون برنامه

هاای  ساواتی به تأمی  خوابگاهدول  مکلف اس  بخشی از اعتتاکات عمرانی خود کا دک قالب بودزه (: 103بند )پ(ماده )

  باشد.ها با زوج داکای نرزند میمااسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولوی  استفاده از ای  خوابگاه

 (9تفریغ تبصره )

 تفریغ بند )الف( 

های ازرایی مشمول از مجوز مووو  ای  باد زه  اخذ ها، دستگاهبراساس برکسی

 ملکرد است.اين بند فاقد عاند، لذا ها استفاده نامودهتسهیالت از بانک

پانصد و هشتاد و چهااک  کناه دانشجویان وزاکت علوم، تحقیقات و نااوکی متلغ  صادوق

( کیال و صادوق کناه دانشجویان وزاکت 584.65۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیونو ششصد و پاجاه اکد میلی

 میلیااونو هشتصااد اکد ساای و هشاا  میلیاا بهداشاا ، دکمااان و آمااوزی پاشااکی متلااغ   

باب  پرداخ  یاکانه سود و کاکماد تسهیالت اخذشده زها  احاداث    کیال (۳8.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

عدم اتماام  به لیک  با توزه اند، بیای نمودهبودزه تفصیلی خود پی های متأهلی  کا دک خوابگاه

اقسااط مرباوط، صاادوق کنااه     شادن  هاای متاأهلی  و عادم سرکساید     احداث خوابگاهمراحل 

پرداختی باه   زه  یاکانه سود و کاکماد تسهیالت،کی دانشجویان وزاکت علوم، تحقیقات و نااو

ها نداشته اس . دک خصوص صادوق کناه وزاکت بهداش ، دکمان و آموزی پاشکی باا  دانشگاه

ای  صاادوق نیاا    مذکوک، ها متای بر پرداخ  سود و تسهیالته عدم دکخواس  دانشگاهب توزه

 نداشته اس . موکدنظرپرداختی باب  مووو  

 



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

هاای شاهریه   شاده پرداختای از محال بازپرداخا  وام    وزاوه اداکه ( ۱۰۰%) دکصاد  صد

کیال به ( 8۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سقف هشتصد میلیاکد ۱۳۹۷تا سال  ۱۳85دانشجویی از سال 

عاوان کمک های کناه دانشجویی بهشود. وزوه مذکوک به صادوقیکشوک واکیا مداکی کلخاانه

اسااس اساسااامه مصاو ،    یابد تا برهای مابوک اختصاص میصادوقزه  اناای  ماابع مالی 

 های کناهی دانشجویی شود.صرف پرداخ  وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخ 

 تفریغ بند )ب( 

هاای علاوم، تحقیقاات و ناااوکی و     های کنااه دانشاجویان وزاکتخاناه   عملکرد صادوق

لغایا    ۱۳85شاده پرداختای از ساال    اداکهبهداش ، دکمان و آموزی پاشکی از محال وزاوه   

 اس :( ۱به شرح زدول شماکه )، ۱۳۹۷

 )متالغ به میلیون کیال( (۱زدول شماکه )

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 دستگاه اجرایی

 اختصاص بابت افزایش منابع مالی مبلغ قابل وجوه اداره شده پرداختی در سال

 بازپرداخت  %100صندوق رفاه دانشجویان )

 های شهریه دانشجویی از محل وجوهموا

 ( *1397الی 1385های شده پرداختی در سالاداره 

 مبلغ کمک پرداختی به

 صندوق رفاه دانشجویان  

 از محل این بند به عنوان

 افزایش منابع مالی * 
 جمع 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385

 4۷5.۳۹5 ۷.۹66.4۱5 ۷.۹66.4۱5 ۰ ۰ 8۹.۹۷5 ۳6۹.886 ۰ ۹۷۰.۰2۹ 828.۹52 ۱.2۳۱.6۰۰ ۱.۰۳8.۰42 ۷8۹.۷6۰ ۱.۱2۷.۰۰۰ ۹4۱.۱۷۱ 58۰.۰۰۰ صادوق کناه دانشجویان -اموک دانشجویان  سازمان ۱۱۳5۰2

۱2۹۰25 
صاادوق   -وزاکت بهداش ، دکمان و آموزی پاشکی

 کناه دانشجویان
2۰.۰۰۰ ۱5.86۷ 4۹.۰۰۰ ۳5.۰4۰ 44.88۹ 64.82۰ 5۷.۳48 6۱.۹۹۷ ۰ ۳۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰ ۰ ۰ ۳88.۹6۱ ۳88.۹6۱ 66.۷6۰ 

 باشد.های نوق به عل  عدم بازپرداخ  کامل اقساط تسهیالت پرداختی دک ساوات قتل، توسط دانشجویان می* مغایرت متالغ ستون

 
باا   ۱4۰۱2۰ دکآمادی  کل کشوک، کدیف ۱۳۹8( قانون بودزه سال 2دک پیوس  شماکه )

کناه دانشجویان وزاکت بهداشا ،   برای صادوق« دکآمد حاصل از نروی سایر خدمات»وان عا

بیای دکمان و آموزی پاشکی و صادوق کناه دانشجویان وزاکت علوم، تحقیقات و نااوکی پی 

های دانشجویی و همچاای  ساایر   های مابوک وزوه حاصل از بازپرداخ  وامصادوق شده اس .

نااد  های خود کا پس از وصول، به حسا  دکآمد اختصاصی کدیف یادشده  ماابع ناشی از نعالی

باه   پرداخا  وام اناد کاه پاس از دکیانا  از خااناه صارف       نماوده داکی کل کشوک واکیا خاانه

 دانشجویان شده اس .

های مووو  ایا  بااد و   بازپرداخ  وامشامل  ۱4۰۱2۰متالغ واکیای به کدیف دکآمدی 

الذکر دک قالب دکآمد اختصاصای، باه   های نوقهای صادوقی از نعالی همچای  سایر ماابع ناش

 ( اس :2شرح زدول شماکه )

 

 )متالغ به میلیون کیال(  (2زدول شماکه )
 وصولی طبق وصولی شرح درآمد عنوان دستگاه اجرایی



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ليست خزانه  طبق تفریغ 

صادوق کنااه   -سازمان اموک دانشجویان
 دانشجویان

 4۷5.۳۹5 شدهیان  اقساط وزوه اداکهوزوه ناشی از دک

3.880.000 

 ۱.۷58.۱۱۰ وزوه ناشی از دکیان  اقساط و زرای 
 2۹6.8۳6 های دوماظوکهسود سپرده حسا 
 6۷۹.۳8۰ گذاکیسود حسا  سرمایه
 6۷۹.2۷۹ های دانشجوییازاکه بهای خوابگاه

 3.880.000 جمع 

وزاکت بهداشااا ، دکماااان و آماااوزی 
 صادوق کناه دانشجویان -شکیپا

 66.۷6۰ شدهوزوه ناشی از دکیان  اقساط وزوه اداکه

1.136.811 

 6۷8.255  یاقساط و زرا ان یاز دک یوزوه ناش
 ۱۱5.۹6۱ سود گواهی سپرده و پشتیتان

 42.62۳ کاکماد وام
 26.2۱2 گذاکیسرمایه

 2۰۷.۰۰۰ های دانشجوییازاکه بهای خوابگاه

 1.136.811 جمع
 

، تسهیالت پرداختی به دانشجویان از محال وزاوه واکیاای باه کدیاف      ۱۳۹8دک سال 

 :( تأمی  و پرداخ  شده اس ۳، به شرح زدول شماکه )۱4۰۱2۰دکآمدی 

 )متالغ به میلیون کیال( (۳زدول شماکه )

 عنوان 
 دستگاه اجرایی

 تسهيالت پرداختی به 
 دانشجویان از محل بازگشت 

 شدهط تسهيالت وجوه ادارهاقسا

 تسهيالت پرداختی به 
 دانشجویان از محل سایر 

 هامنابع ناشی از فعاليت

 جمع تسهيالت 
 پرداختی به دانشجویان

 مبلغ تعداد  مبلغ تعداد  مبلغ تعداد 

 ۱.85۷.4۷4 2۱۳.6۱4 ۱.۳82.۰۷۹ ۱68.862 4۷5.۳۹5 44.۷52 صادوق کناه دانشجویان -سازمان اموک دانشجویان 
 وزاکت بهداشااا ، دکماااان و آماااوزی پاشاااکی 

 ا صادوق کناه دانشجویان  
2.828 66.۷6۰ ۷۹.2۳۰ ۱.۰۷8.5۰۳ 82.۰58 ۱.۱45.26۳* 

 3.002.737 295.672 2.460.582 248.092 542.155 47.580 جمع

به  سهیالت پرداختیت از کیال( 86۱.848.۰۰۰.۰۰۰هشتصد و شص  و یک میلیاکد و هشتصد و چهل و هش  میلیون ) متلغ *
دویس  و چهل و  ، متلغاز محل دکآمدهای اختصاصیدک صادوق کناه دانشجویان وزاکت بهداش ، دکمان و آموزی پاشکی  دانشجویان

سی و سه میلیاکد و چهاکصد و  ای و متلغاعتتاکات هایاه از محل کیال( 24۹.۹64.۰۰۰.۰۰۰نه میلیاکد و نهصد و شص  و چهاک میلیون )
 سایرماابع تأمی  شده اس . ( کیال از۳۳.45۱.۰۰۰.۰۰۰و یک میلیون )پاجاه 

 

الذکر کا زه  پرداخ  های نوقهای یادشده کل وزوه حاصل از بازپرداخ  وامصادوق

 اند.مجدد وام دانشجویی مصرف نموده

 اختالف بی  دکآمد وصولی صادوق کناه دانشجویان وزاکت علوم، تحقیقاات و ناااوکی  

ماادکج دک زادول   شاده باه دانشاجویان    با زمع تسهیالت پرداخ  (2ول شماکه )مادکج دک زد

میلیااون  پانصااد و بیساا  و شاا میلیاااکد و  دوو  بیساا هااااک و دو بااه میاااان  (۳شااماکه )

( کیال و اختالف بی  دکآمد وصاولی صاادوق کنااه دانشاجویان وزاکت     2.۰22.526.۰۰۰.۰۰۰)

شاده  با زمع تسهیالت پرداخا   (2دول شماکه )مادکج دک ز بهداش ، دکمان و آموزی پاشکی

هفتااد  به میاان دویس  و  (۳از محل دکآمد اختصاصی مادکج دک زدول شماکه ) به دانشجویان

یار و  ( کیاال صارف تعم  2۷4.۹6۳.۰۰۰.۰۰۰میلیاون ) نهصد و شصا  و ساه   میلیاکد و  و چهاک

هاا و ساایر   دانشاگاه های دانشجویی و سلف سرویس، کمک باه  تجهیا و اکتقاء سطح خوابگاه

 موصوف بر اساس مصوبات هیأت اماا شده اس . هایصادوقهای زاکی هایاه

هاای کنااه   شده به دانشجویان توسط صادوقبا توزه به میاان وزوه واکیای و پرداخ 

های علوم، تحقیقات و ناااوکی و بهداشا ، دکماان و آماوزی پاشاکی،      دانشجویان وزاکتخانه

 ، کعای  شده اس .سقف مادکج دک ای  باد



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (جبند )

)که( و ساازمان   خمیاای پوش  کمیته اماداد اماام   مازاد هایاه تحصیلی دانشجویان تح 

بهایستی کشوک نست  به اعتتاکات مادکج دک ای  قانون دک قالاب وام از طریاق صاادوق کنااه     

  از تحصیل و های مذکوک پس از نراغگیرد. اقساط وامدانشجویان دک اختیاک ای  انراد قراک می

پوشا  نهادهاای حماایتی ماباوک دک     شود. دانشاجویان تحا   کاک انراد، پرداخ  میاشتغال به

 باشاد.اولوی  دکیان  وام می

 تفریغ بند )ج( 

جویان تحاا  پوشاا  کمیتااه امااداد   هایاااه تحصاایلی دانشاا  پرداخاا   عملکاارد

  زیر اس : شرح زدوله ب، ۱۳۹8دک سال خمیای )که( و سازمان بهایستی کشوک امام

 )متالغ به میلیون کیال(

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 دستگاه اجرایی

 دانشجویان تعداد

 مشمول
 تحصيلی هزینه

 تحصيلی هزینه

 پرداختی

 مازاد هزینه

 تحصيلی 

   (1) (2) (2)-(1(=)3) 

 ۳4۷،586 4۳8،882 ۷86،468 ۳۹.۷۰۱ )که(ی ایخمامام امداد تهیکم ۱2۹6۰۰

 8۳،5۹2 ۳24،۱۷4 4۰۷،۷66 28.4۰5 کشوک ایستیبه سازمان ۱۳۱5۰۰

 431.178 763.056 1.194.234 68.106 جمع
 

عاادم معرناای انااراد مشاامول توسااط کمیتااه امااداد امااام خمیااای)که( و  بااه توزااهبااا 

هااای علااوم،  هااای کناااه دانشااجویان وزاکتخانااه  بااه صااادوق کشااوک سااازمان بهایسااتی  

ايننن بننند فاقنند عملکننرد  لاذا پاشااکی،  تحقیقاات و نااااوکی و بهداشا ، دکمااان و آماوزی   

  است.



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( دبند )

سازی کااکبری  ماظوک ساماندهی و بهیاهشود بهبه وزاکت آموزی و پروکی ازازه داده می

بخشی از امال  و نضاهای آموزشی، وکزشی و تربیتی خاود و باا کعایا  مالحظاات آموزشای و      

ا اقدام کاد. تغییر کاکبری مووو  ایا  بااد   برداکی از آنهتربیتی، نست  به احداث، بازسازی و بهره

( قانون تأسایس شاوکای   5) به پیشاهاد شوکای آموزی و پروکی استان و تصویب کمیسیون ماده

با اصالحات و الحاقات بعادی آن صاوکت    22/۱2/۱۳5۱عالی شهرسازی و معماکی ایران مصو  

تقاال اماال ، اخاذ گاواهی     گیرد و از پرداخ  کلیه عواکض شاامل تغییار کااکبری، نقال و ان    می

 باشد.برداکی، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عواکض شهرداکی معاف میبهره

 ( دبند )تفریغ 

باا به پیشاهاد سازمان برنامه و بودزه کشوک،  6/5/۱۳۹8هیأت وزیران دک زلسه موکخ 

 ۱2/5/۱۳۹8 ها موکخ568۰۰ت/5۷8۹4ای  باد کا تصویب نموده که طی شماکه نامه ازرایی آیی 

 ابالغ شده اس . زه  ازرا 

 (۱5)پااناده   پاروکی  و آماوزی  کال  اداکات بااد،  ای  مجوز از استفاده با ،۱۳۹8 سال دک

 از بخشای  کااکبری  ساازی بهیااه  و سااماندهی  ماظاوک به ،(2) و( ۱) شماکه زداول شرح به استان

 اقادام موزشی و تربیتای  با کعای  مالحظات آ خود، تربیتی و وکزشی آموزشی، نضاهای و امال 

عملکارد تغییار    .اناد نماوده  بارداکی بهاره  و بازساازی  احاداث،  زه  مذکوک مواکد شااسایی به

 ( اس :۱شده به شرح زدول شماکه )های انجامکاکبری

 (۱زدول شماکه )
 

 نام استان ردیف

 مساحت امالک و فضاهای تغيير کاربری

 شده موضوع این بند )متر مربع(داده  
 شده جهتات انجاماقدام

 مصادیق 

 برداریبهره بازسازی احداث جمع تربيتی ورزشی آموزشی

 تجاکی، مسکونی، خدماتی و دکمانی - - - 6،۹۱4 ۰ ۰ 6،۹۱4 مرکای ۱
 تجاکی - -  4،۳52 ۰ ۰ 4،۳52 تهران  2

 تجاکی - - - 55۳ ۰ ۰ 55۳ زاوبیخراسان ۳

 

 پاروکی  و آماوزی  شاوکای  پیشااهاد  باه  الذکرنوق هایکاکبری تغییر اس ، ذکر شایان

 و شهرساازی  عاالی  شاوکای  تأسایس  قاانون ( 5) ماده کمیسیون تصویب و شهرستان یا استان

 .اس  شده انجام معماکی



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 انجاام  مراحل بودن برزمان عل  به) سال پایان دک کاکبری تغییر مراحل اتمام به توزه با

 دک ،شاهر تهاران   پاروکی  و آماوزی  کل هاداک استثاای به موکدنیاز، اعتتاک تأمی  عدم یا و( آن

 .اس  نشده اقدام مذکوک امال  از برداکیبهره و بازسازی احداث، به نست  هااستان سایر

و  کااکبری  تغییار  عواکض پرداخ  از شدهانجام هایکاکبری تغییر ،هابرکسی محدوده دک

  .اس  بوده معاف احداث

 کاکبری تغییر زه  ،(2) شماکه زدول دک مادکج هایاناست پروکی و آموزی کل اداکات

 استان پروکی و آموزی شوکای به کا خود دکخواس  و اقدام باد ای  مووو  نضاهای و امال 

 کمیسایون  توسط تصویب دک تأخیر یا و تصویب عدم عل  به لیک  اند،نموده اکائه شهرستان یا

 دکخواساتی  هایکاکبری تغییر ایران، معماکی و شهرسازی عالی شوکای تأسیس قانون( 5) ماده

 :اس  نشده انجام ،۱۳۹8 سال پایان تا

   (2زدول شماکه )

 نام استان ردیف
 امالک و فضاهای درخواستی

 ارائه پيشنهاد توسط شورای  جهت تغيير کاربری 
 آموزش و پرورش استان یا شهرستان

 تصویب توسط کميسيون 
 قانون تأسيس ... (5ماده )

 مساحت )مترمربع( عداد فقرهت
 عدم تصویب )کد دکخواس (  ۳۰،6۰۱ 4۳ گیالن ۱
 عدم اتمام مراحل برکسی  55،626 ۱۰۰ غربیآذکبایجان 2
 عدم اتمام مراحل برکسی  ۱4۷،۱۱5 4۰8 خوزستان ۳
 عدم اتمام مراحل برکسی  ۳6،24۷ ۳2 ناکس 4
 سیعدم اتمام مراحل برک  ۳۱۰،6۱۰ ۹۱ کرمان  5
 عدم تصویب )کد دکخواس (  ۹6،۹56 ۳8۳ کوویخراسان 6
 عدم اتمام مراحل برکسی  25،2۹۷ 5۱ اصفهان ۷
 عدم اتمام مراحل برکسی  62،۰۳۹ ۱۳4 همدان 8
 عدم اتمام مراحل برکسی  28۰ ۱ ایالم ۹
 عدم اتمام مراحل برکسی  ۱2،۰26 2۳ زنجان ۱۰
 کد دکخواس () عدم تصویب  ۳۷،8۹۷ ۱۱ سماان ۱۱
 عدم اتمام مراحل برکسی  ۱۱،۳۰2 ۱8 اکدبیل ۱2

 

 *(6ها، وزاکت آموزی و پروکی تکلیاف مقارک دک تتصاره ذیال مااده )     بر اساس برکسی

 مربوط است. قانونمبین عدم رعايت نامه ازرایی ای  باد کا انجام نداده که آیی 

                                                                        
 کل کشور:   1398( قانون بودجه سال 9نامه اجرایی بند )د( تبصره )* آیين

 (:6ماده )

ستقل، زه  ثت  اطالعات و نرایادهای ازرایی امال  وزاکت آموزی و پروکی مکلف به ایجاد سامانه م: تبصره

 باشد.مشمول حک  قانون مذکوک می



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( هـبند )

 (1جزء )

 یهاا کااه  اعتتااکات برناماه   ع علمای کشاوک،   دک کاستای تحقق اهداف نقشاه زاام  

 ی مماو  اس .یازرا یهاتوسط دستگاه یپژوهش

 

 تفریغ بند )هـ(

 (1تفریغ جزء )

، نسات  باه کااه     های ازرایی مشمول حک  ایا  بااد  ها، دستگاهدوده برکسیدک مح

  .اندمودهااقدام ن ،های پژوهشی خوداعتتاکات برنامه



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 2جزء )

قانون برنامه ششا  توساعه متاای بار حمایا  از      ( 64) ماده (ج)ی باد دک کاستای ازرا

قاانون مادیری  خادمات    ( 5) مووو  مااده  ازراییی هادستگاههای تقاوامحوک، کلیه پژوه 

قاانون محاساتات عماومی کشاوک کاه از      ( 5) آن قانون و مااده ( ۱۱۷) کشوکی، با کعای  ماده

 دکصاد  کاااد، مکلفااد حاداقل معاادل ده    اده میاستف« های کاکبردیپژوه »اعتتاکات برنامه 

هاای  ناماه ای  اعتتاکات کا با اعالم نراخوان دک موووعات موکدنیاز خود، از طریق پایاان  (%۱۰)

 و مراکا پژوهشی هایاه کااد. هادانشگاهتحصیالت تکمیلی 

 ( 2تفریغ جزء )

یف مادکج دک مفااد  های ازرایی به شرح زدول زیر تکل، دستگاهها برکسیدک محدوده 

 :مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جزء استاند که حک  ای  زاء کا انجام نداده

 متالغ به میلیون کیال()

 عنوان استان
 شماره

 عنوان دستگاه اجرایی بندیطبقه
 اعتبار برنامه

 های پژوهش
 کاربردی

 ده درصد
 ( اعتبار10%) 

 های پژوهش
 کاربردی

 مبلغ 
 شده پرداخت

 هبه موارد مطروح
 در این جزء 

 مصرف
 مغایر حکم

 نقل به
 سال بعد *

 های ازراییدستگاه
 مستقر دک مرکا

  ۰ ۷،۱۳۳ ۰ ۷،۱۳۳ ۷۱،۳26 سازمان پاشکی قانونی کشوک ۱۰84۰۰
 ۰  2،5۱۰ ۰ 2،5۱۰ 25،۱۰۰ وزاکت علوم، تحقیقات و نااوکی ۱۱۳5۰۰

۱۱۳56۰ 
مووو  باد )ج(  اج  آموزی کشوکسازمان س-وزاکت علوم تحقیقات و نااوکی

 ۰  ۳۰۰ ۰ ۳۰۰ ۳،۰۰۰ کل کشوک ۱۳64( قانون بودزه سال 4۹تتصره )

 ۰  4۰۰ ۰ 4۰۰ 4،۰۰۰ دبیرخانه شواکی عالی انقال  نرهاگی ۱۱۳6۰۰
 ۰  2،2۰۰ ۰ 2،2۰۰ 22،۰۰۰ هاادگی مقام معظ  کهتری دک دانشگاهنهاد نمای ۱۱۳6۳۰
  ۰ ۱،4۱2 ۱،۰۰۰ 2،4۱2 24،۱۱۷ بصری-و سمعیسازمان اموک سیامایی  ۱۱4۰۹2
 ۰  2،224 ۷۰6 2،۹۳۰ 2۹،۳۰۰ مؤسسه کاک و تأمی  ازتماعی ۱2۷۰۰۰
  ۰ ۹85 425 ۱،4۱۰ ۱4،۱۰۰ دبیرخانه شوکای عالی آموزی و پروکی ۱2۷5۰2
  ۰ ۳5۰ ۰ ۳5۰ ۳،5۰۰ های مردمیسازمان مداکس و مراکا غیردولتی و توسعه مشاکک  ۱2۷5۱2
  ۰ 285 ۰ 285 2،852 سازمان آموزی و پروکی استثاایی ۱2۷8۰۰
 ۷،28۱  45 ۰ ۹،۰۰2 ۹۰،۰۱۹ احمر زمهوکی اسالمی ایرانزمعی  هالل ۱۳۱۰۰۰

  ۰ ۳۷6،2۹۷ ۳۳۰ ۳۷6،62۷ ۳،۷66،265 سازمان تحقیقات، آموزی و ترویج کشاوکزی ۱۳4۰۰۳ 
   ۳6 ۰ ۳6 ۳64 ناداکه کل آموزی و پروکی استان مازندکا ۱2۷55۳ مازندکان
 0 34 ۰ ۳4 ۳4۱ اداکه کل آموزی و پروکی استان کرمانشاه ۱2۷556 کرمانشاه
 0 15 ۰ ۱5 ۱5۳ کیای استان خوزستانسازمان مدیری  و برنامه ۱۰255۷ خوزستان
 ۰  ۱8 ۰ ۱8 ۱85 احمر استان ناکساداکه کل هالل ۱۳۱۰58 ناکس
 0 ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ ی استان کرمانکیاسازمان مدیری  و برنامه ۱۰255۹ کرمان

  اصفهان
 ۰  ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ کیای استان اصفهانسازمان مدیری  و برنامه ۱۰256۱
  ۰ 54 ۰ 54 5۳6 اداکه کل آموزی و پروکی استان اصفهان  ۱2۷56۱

  هرماگان
 ۰  ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ کیای استان هرماگانسازمان مدیری  و برنامه ۱۰2562
 ۰  8 ۰ 8 8۳ ل احمر استان هرماگاناداکه کل هال ۱۳۱۰62

 کردستان
 0 4۰ ۰ 4۰ 4۰۱ اداکه کل آموزی و پروکی استان کردستان ۱2۷56۳
 ۰  ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ کیای استان کردستانسازمان مدیری  و برنامه ۱۰2564
 ۰  ۳5 ۰ ۳5 ۳48 اداکه کل آموزی و پروکی استان کردستان ۱2۷564

 0 ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ کیای استان همدانبرنامه سازمان مدیری  و ۱۰2565 همدان
 0 2۷ ۰ 2۷ 2۷۱ اداکه کل آموزی و پروکی استان همدان ۱2۷565

 لرستان
  ۰ ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ کیای استان لرستانسازمان مدیری  و برنامه ۱۰2566
  ۰ ۳5 ۰ ۳5 ۳55 اداکه کل آموزی و پروکی استان لرستان ۱2۷566

 ۰ ۳۱ ۰ ۳۱ ۳۱4 و پروکی استان ایالم اداکه کل آموزی ۱2۷56۷ ایالم

 کهگیلویه و بویراحمد
  ۰ ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ کیای استان کهگیلویه و بویراحمدبرنامه سازمان مدیری  و ۱۰25۷۰
 ۰  ۳4 ۰ ۳4 ۳۳5 اداکه کل آموزی و پروکی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱2۷5۷۰

 سماان
 ۰ ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ انکیای استان سماسازمان مدیری  و برنامه ۱۰25۷۱
 ۰ 2۷ ۰ 2۷ 2۷۱ اداکه کل آموزی و پروکی استان سماان ۱2۷5۷۱

 بوشهر
 ۰ ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ کیای استان بوشهرسازمان مدیری  و برنامه ۱۰25۷۳
 ۰ 28 ۰ 28 284 و پروکی استان بوشهراداکه کل آموزی  ۱2۷5۷۳

 تهران
 ۰  55 ۰ 55 55۰ سازمان آموزی و پروکی شهر تهران ۱/۱2۷5۷4
 ۰  54 ۰ 54 5۳۷ های استان تهراناداکه کل آموزی و پروی شهرستان 2/۱2۷5۷4

 ۰ 28 ۰ 28 285 اداکه کل آموزی و پروکی استان اکدبیل ۱2۷5۷5 اکدبیل
 ۰ ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ کیای استان ق سازمان مدیری  و برنامه ۱۰25۷6 ق 

 ۰ ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ اوی کیای استان قسازمان مدیری  و برنامه ۱۰25۷۷ قاوی 



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 متالغ به میلیون کیال()

 عنوان استان
 شماره

 عنوان دستگاه اجرایی بندیطبقه
 اعتبار برنامه

 های پژوهش
 کاربردی

 ده درصد
 ( اعتبار10%) 

 های پژوهش
 کاربردی

 مبلغ 
 شده پرداخت

 هبه موارد مطروح
 در این جزء 

 مصرف
 مغایر حکم

 نقل به
 سال بعد *

 ۰ 2۰8 ۰ 2۰8 2،۰85 حوزه هاری سازمان تتلیغات اسالمی استان قاوی  ۱۱56۷۷

 شمالیخراسان
 ۱4 ۱2 ۰ 26 264 شمالیاداکه کل آموزی و پروکی استان خراسان ۱2۷5۷۹
 ۰ 6 ۰ 6 5۹ شمالیاداکه کل هالل احمر استان خراسان ۱۳۱۰۷۹

 زاوبیخراسان
 ۰ ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ زاوبیکیای استان خراسانیری  و برنامهسازمان مد ۱۰258۰
 26 6 ۰ ۳2 ۳2۱ زاوبی اداکه کل آموزی و پروکی استان خراسان ۱2۷58۰

 ۰ ۱5 ۰ ۱5 ۱5۳ کیای استان الترزسازمان مدیری  و برنامه ۱۰258۱ الترز
  جمع

 اند.  ، بخشی از اعتتاک موکدنظر کا به سال بعد ماتقل نموده24/۱/۱۳۹۹ی دک ازرای مصوبات پانادهمی  زلسه ستاد ملی مدیری  کرونا موکخ های ازرای* برخی از دستگاه
 

 

 



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

های علمی، پژوهشی، نااوکی و مهاکتی اعتتاکات قانون استفاده ماظوک اکتقای شاخصبه

قابال   ۳۰/۷/۱۳۹۳یانتاه مصاو    توساعه  کمتار  متوازن از امکانات کشوک برای اکتقای ماااطق 

ی عل  و ناااوکی و مراکاا آماوزی    هاپاک و مؤسسات آموزی عالی،  هادانشگاهاختصاص به 

 ای و زهاد دانشگاهی مستقر دک استان نیا اس .نای و حرنه

 

  تفریغ بند )و(

وزیاع  اساتفاده متاوازن از امکاناات کشاوک و ت    »یانته از محل قاانون  اعتتاک اختصاص

« یانتاه و تحقاق پیشارن  و عادال     عادالنه و کنع تتعیض و اکتقای سطح مااطق کمتر توسعه

 ( اس :۱زدول شماکه ) باب  مووو  ای  باد، به شرح

 )متالغ به میلیون کیال(  (۱زدول شماکه )

بودجه عمومی 
 دولت

 درصد 3اختصاص )اعتبار قابل
 (اعتبارات بودجه عمومی دولت

یافته در قالب اعتبار اختصاص
 ردیف اعتباری مورد نظر

 عیوزتاعتبارات 

5،2۰۰،۰8۳،652 ۱56،۰۰2،5۰۹ ۱4۳.58۰.۰۰۰ ۷.8۰8.8۹2 
 

هشتصاد  میلیاکد و  هش صد و هشتهااک و  هف سازمان برنامه و بودزه کشوک، متلغ 

( کدیاف متفرقاه   ۱4( کیاال از اعتتااکات ملای زااء )    ۷.8۰8.8۹2.۰۰۰.۰۰۰میلیون ) و نود و دو

اعتتاکات مووو  قانون استفاده متوازن از امکانات کشوک و توزیع عادالنه و »با عاوان  55۰۰۰۰

کا دک ازارای  « یانته و تحقق پیشرن  و عادال  کنع تتعیض و اکتقای سطح مااطق کمتر توسعه

به شرح زادول شاماکه    هاهای ازرایی مشمول دک مرکا و استانمفاد حک  ای  باد، به دستگاه

 یع نموده اس :توز (2)

 )متالغ به میلیون کیال( (2زدول شماکه )
 نام استان/

 محل استقرار 

 شماره 
 بندی طبقه

 ات توزیع شدهاعتبار  عنوان دستگاه اجرایی 

هااای دسااتگاه
مسااتقر  ازرایای 
 دک مرکا

 ۷5،۰۰۰ های بایادیپژوهشگاه دان  ۱۱۳56۷
 5،۰۰۰ شااسی و علوم زویپژوهشگاه ملی اقیانوس ۱۱۳5۷5
 25۷،۰۰۰ زهاد دانشگاهی ۱۱۳62۰
 55،۰۰۰ سایر مراکا تحقیقاتی وابسته-زهاددانشگاهی ۱۱۳62۱
 8۷،5۰۰ دانشگاه نرهاگیان  ۱2۷۷5۰
 28۷،6۰۰ ایدانشگاه نای و حرنه ۱2۷۷6۰

 ۱5،۰۰۰ دانشگاه اکا  ۱2۰۰۰4 مرکای
 ۳۰،852 دانشگاه گیالن ۱۱۷۱۰۰ گیالن

 5۰،۰۰۰ عل  و نااوکی استان مازندکان پاک   ۱۱۳5۳4 مازندکان



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )متالغ به میلیون کیال( (2زدول شماکه )
 نام استان/

 محل استقرار 

 شماره 
 بندی طبقه

 ات توزیع شدهاعتبار  عنوان دستگاه اجرایی 

 ۱۰،۰۰۰ دانشگاه مازندکان ۱۱۹5۰۰
 5،۷۰۰ دانشگاه علوم کشاوکزی و ماابع طتیعی ساکی ۱۱۹5۰۳
 2۰،۰۰۰ دانشکده صاعتی نوشیروانی بابل ۱۱۹5۱۰
 ۱2،۰۰۰ بهداش  دکمان  -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی استان مازندکان ۱24۹۰۰
 5،۰۰۰ بهداش  و دکمان -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی بابل ۱24۹۱۰

 شرقیآذکبایجان

 ۱5۷،۳۰۰ دانشگاه تتریا ۱۱6۰۰۰
 6،۰۰۰ پاک  عل  و نااوکی استان آذکبایجان شرقی  ۱۱۳52۹
 ۷۰،۰۰۰ دانشگاه مراغه ۱۱6۰۰4
 4۰،۰۰۰ دانشگاه شهید مدنی آذکبایجان ۱2۰۰۰۷
 4۰،۰۰۰ دانشگاه صاعتی سهاد ۱22۷۰۰
 ۷۰،۰۰۰ مرکا تحقیقات علوم کاکبردی داکویی-دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی تتریا ۱242۰۳

 ۳۹2،5۰۰ بهداش  و دکمان-غربیدانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی استان آذکبایجان ۱25۱۰۰ غربیآذکبایجان

 کرمانشاه
 ۷۰،۰۰۰ انشگاه کازی د ۱۱8۰۰۰
 4۰،۰۰۰ های آموزشیازرای برنامه -دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی کرمانشاه ۱248۱۰
 4۰،۰۰۰ دانشگاه صاعتی کرمانشاه ۱2۷۳۰۰

 خوزستان

 5۰،۰۰۰ پاک  عل  و نااوکی استان خوزستان ۱۱۳5۳۱
 ۳6۷،5۰۰ دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۱۷۰۰۰
 6۰،۰۰۰ دانشگاه صاعتی زادی شاپوک دزنول ۱۱۷۰۰۱
 ۳۰،۰۰۰ دانشگاه صاعتی خات  االنتیاء بهتهان ۱۱۷۰۰4
 6۰،۰۰۰ دانشگاه علوم و ناون دکیایی خرمشهر ۱۱۷۰5۰
 ۳۰،۰۰۰ دانشگاه کشاوکزی و ماابع طتیعی خوزستان ۱۱۷۰6۰
 ۳۰۰،۰۰۰ بهداش  و دکمان-اهوازدانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی زادی شاپوک  ۱245۰۰
 ۱۳۰،۰۰۰ بهداش  ودکمان-دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی دزنول ۱245۰2
 ۱۳۰،۰۰۰ بهداش  ودکمان-دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی آبادان ۱245۰4
 ۹۰،۰۰۰ بهداش  و دکمان-دانشکده علوم پاشکی وخدمات دکوانی شوشتر ۱245۱2
 ۱۳۰،۰۰۰ بهداش  ودکمان-دانشکده علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی بهتهان ۱25۹۰6

 ناکس
 54،۰۰۰ دانشگاه شیراز ۱۱5۱۰۰
 2۹،۰۰۰ دانشگاه صاعتی شیراز ۱۱5۱۰2
 2،۰۰۰ دانشگاه هار شیراز ۱۱5۱۰۳

 85،۰۰۰ دانشگاه شهید باهار کرمان ۱۱۷5۰۰ کرمان 

 کوویخراسان

 ۱۳،5۰۰ کوویعل  و نااوکی استان خراسان پاک  ۱۱۳52۳
 ۱2،۰۰۰ دانشکده نای و مهادسی گلتهاک ۱۱54۱۰
 2۹،۰۰۰ دانشگاه نردوسی مشهد ۱۱55۰۰
 25،۰۰۰ دانشگاه نیشابوک ۱۱55۰4
 ۱5،۰۰۰ دانشگاه صاعتی قوچان ۱۱55۰5
 5،۰۰۰ دانشگاه ترب  حیدکیه ۱۱55۰6
 2،۰۰۰ ه پسران(مرکاآموزی عالی کاشمر )ویژ ۱۱55۰۷
 2،۰۰۰ حضرت زیاب )ویژه خواهران( های نوی  ستاواکدانشکده نای و مهادسی نااوکی ۱۱55۰8
 2،۰۰۰ دانشکده کشاوکزی و دامپروکی ترب  زام ۱۱555۰
 ۱،۰۰۰ مجتمع آموزی عالی گااباد ۱۱55۷۰
 ۱2،۰۰۰ دانشگاه حکی  ستاواکی ۱2۰۰۰6
 ۱۹۰،۰۰۰ بهداش  و دکمان-خدمات بهداشتی دکمانی استان خراسان دانشگاه علوم پاشکی و ۱24۱۰۰
 56،۰۰۰ بهداش  ودکمان-خدمات بهداشتی دکمانی نیشابوک دانشکده علوم پاشکی و ۱24۱۱5

 ۳۰،۰۰۰ شهر  علمی تحقیقاتی اصفهان ۱۱۳54۰ اصفهان

 )متالغ به میلیون کیال( (2زدول شماکه )
 نام استان/

 محل استقرار 

 شماره 
 بندی طبقه

 ات توزیع شدهاعتبار  عنوان دستگاه اجرایی 

 4۰،۰۰۰ دانشگاه صاعتی اصفهان ۱۱54۰۰
 5۰،۰۰۰ دانشگاه اصفهان ۱۱65۰۰
 ۱5،۰۰۰ دانشگاه هار اصفهان ۱۱66۰۰
 2۰،۰۰۰ دانشگاه کاشان ۱2۰۰۰2

 هرماگان
 ۱۰،۰۰۰ پاک  زیس  نااوکی خلیج ناکس )قش ( ۱۰۱۰55
 4۰،۰۰۰ دانشگاه هرماگان ۱228۰۰
 42۰،۰۰۰ بهداش  و دکمان-دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی استان هرماگان ۱25۳۰۰

سیسااااااتان و 
 بلوچستان

 ۱۰۰،۰۰۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۱۹۰۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ مجتمع آموزی عالی سراوان ۱۱۹۰۰2
 8۰،۰۰۰ دانشگاه والی  ۱۱۹۰۰۳
 6۰،۰۰۰ دانشگاه زابل ۱۱۹۱۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ دانشگاه دکیانوکدی و علوم دکیایی چابهاک ۱۱۹2۰۰
 2۰،۰۰۰ بهداش  ودکمان-دانشگاه علوم پاشکی وخدمات بهداشتی دکمانی زاهدان  ۱254۰۰

 کردستان
 22۰،۰۰۰ دانشگاه کردستان ۱۱8۱۰۰
 5۰،۰۰۰ بهداش  و دکمان-دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی استان کردستان ۱244۰2

 همدان
 ۳۰،۰۰۰ دانشگاه بوعلی سیاا ۱۱5۰۰۰
 ۱۷،۰۰۰ دانشگاه صاعتی همدان ۱2۷4۰۰

 لرستان

 5۰،۰۰۰ دانشگاه لرستان ۱۱۷2۰۰
 2۰،۰۰۰ پاک  عل  و نااوکی استان لرستان ۱۱۷2۰2
 4۰،۰۰۰ های آموزشیازرای برنامه-آباددانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی خرم ۱244۰۹
 22،۰۰۰ دانشگاه آی  اله العظمی بروزردی ۱2۷46۰

 ایالم
 ۹،۰۰۰ پاک  عل  و نااوکی استان ایالم ۱۱۳54۱
 4۰،۰۰۰ ایالم دانشگاه ۱226۰۰

 زنجان
 5،۰۰۰ پاک  عل  و نااوکی زنجان ۱۱۳558
 ۳۳،۰۰۰ دانشگاه زنجان ۱26۳۰۰
 ۳6،2۰۰ دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ۱26۹۰۰

چهاکمحااااال و 
 بختیاکی

 ۱5،۰۰۰ پاک  عل  و نااوکی استان چهاکمحال بختیاکی ۱۱۳5۳5
 65،۰۰۰ لی ناکسانمجتمع آموزی عا-دانشگاه شهرکرد ۱۱5452

کهگیلویاااااه و 
 بویراحمد

 ۱۰۰،۰۰۰ دانشگاه یاسوج ۱2۳2۰۰
 2۱،24۰ پاک  عل  و نااوکی کهگیلویه و بویراحمد ۱2۳2۰5

 سماان
 ۱۹۰،۰۰۰ بهداش  و دکمان-دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی شاهرود ۱25۹۰۰
 ۳۰،۰۰۰ دانشگاه سماان ۱264۰۰
 ۱5،۰۰۰ مساکدانشگاه گر ۱2645۰

 یاد
 ۳۷،۰۰۰ دانشگاه یاد ۱۱۹6۰۰
 24۷،5۰۰ بهداش  و دکمان-دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی استان یاد شهید صدوقی ۱255۰۰

 بوشهر
 55،۰۰۰ ناکس )بوشهر(پاک  عل  و نااوکی خلیج ۱۱۳552
 ۱۰۰،۰۰۰ ناکسدانشگاه خلیج ۱26۷۰۰

 ۳2،۰۰۰ بهشتیدانشگاه شهید ۱۱46۰۰ تهران



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )متالغ به میلیون کیال( (2زدول شماکه )
 نام استان/

 محل استقرار 

 شماره 
 بندی طبقه

 ات توزیع شدهاعتبار  عنوان دستگاه اجرایی 

 ۳۰،۰۰۰ دانشگاه صاعتی شریف ۱۱5۷۰۰
 ۱۰،۰۰۰ دانشگاه خواکزمی ۱2۰۰۰۰
 2۰،۰۰۰ دانشگاه تربی  مدکس ۱2۱۰۰۰
 ۱4۰،۰۰۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر ۱22۰۰۰
 ۱۰2،۹۰۰ بهداش  و دکمان-دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی تهران ۱2۳۷۰۰
 24۰،۰۰۰ بهداش  و دکمان-پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی شهید بهشتی دانشگاه علوم ۱2۳8۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ بهداش  و دکمان-دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی ایران ۱24۳۰۰
 28۹،8۰۰ دانشگاه پیام نوک ۱26۰۰۰

 اکدبیل
 25،۰۰۰ دانشگاه محقق اکدبیلی ۱۱6۰۰2
 5،۰۰۰ ده نااوکیهای نوی  نمی  دانشک-دانشگاه محقق اکدبیلی ۱۱6۰۰6
 5،۰۰۰ پاک  عل  و نااوکی استان اکدبیل ۱۱6۰۱5

 ق 
 ۱۰،۰۰۰ پاک  عل  و نااوکی استان ق  ۱۱۳5۳6
 2۰،۰۰۰ دانشگاه ق  ۱۱۳5۷۰

 ۱۰،۰۰۰ خمیای )که(المللی امامدانشگاه بی  ۱۱48۰۰ قاوی 

 گلستان
 ۱4۰،۳۰۰ بهداش  و دکمان-مانی استان گلستاندانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دک ۱24۹2۰
 5،۰۰۰ پاک  عل  و نااوکی استان گلستان ۱2۷48۱

 شمالیخراسان

 ۳۰،۰۰۰ شمالیپاک  عل  و نااوکی استان خراسان ۱۱۳5۳۳
 ۹۰،۰۰۰ دانشگاه بجاوکد ۱2۳۳۰۰
 5،۰۰۰ دانشگاه صاعتی اسفرای   ۱2۳۳۰2
 ۱۰،۰۰۰ دانشکده کشاوکزی شیروان ۱2۳۳۰5
 2۷،۰۰۰ بهداش  و دکمان-دانشگاه علوم پاشکی وخدمات بهداشتی و دکمانی خراسان شمالی ۱24۱۱۱
 2،۰۰۰ های آموزشیازرای برنامه-دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی دکمانی اسفرای  ۱24۱۱8
 8،5۰۰ )ویژه خواهران( -دانشگاه کوثر ۱2۷4۹6

 زاوبیخراسان

 ۱5،۰۰۰ زاوبینااوکی استان خراسانپاک  عل  و  ۱۱۳5۳8
 ۷۰،۰۰۰ دانشگاه بیرزاد ۱2۳۱۰۰
 ۳۰،۰۰۰ بهداش  ودکمان-دانشگاه علوم پاشکی وخدمات بهداشتی دکمانی بیرزاد ۱24۱۰۱
 2۰،۰۰۰ ازرای برنامه های آموزشی-دانشگاه علوم پاشکی بیرزاد ۱24۱۰۷

 ۳۰،۰۰۰ ابع طتیعیدانشکده کشاوکزی و ما-دانشگاه تهران ۱۱45۰5 الترز
 7،808،892 جمع

 

ای هاای سارمایه  هاای تملاک داکایای   اعتتاکات یادشاده باه سارزمع اعتتااکات طارح     

هاای متتادلاه،   اهاداف موانقتااماه  دک کاساتای  های مادکج دک زدول نوق اوانه شده و دستگاه

   حسب موکد مصرف یا دک ازرای قوانی  و مقرکات به سال بعد ماتقل شده اس .
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  (زند )ب

 قاانون برناماه ششا  توساعه متاای بار اختصااص         *(64دک کاستای ازرای باد ) ( ماده )

)به استثاای نصول  ازراییهای یانته به دستگاهای تخصیص( از اعتتاکات هایاه%۱) یک دکصد

کیاای و توساعه اساتان مجااز اسا       ( به اموک پژوهشی و توسعه نااوکی، شوکای برناماه 6و  ۱

و باا همااهاگی    کارده  کسار  ای استانز سرزمع اعتتاکات هایاهوو  ای  ماده کا ااعتتاکات مو

های پژوهشای مصاو  و نیازهاای    ها و سیاس استانی و بر اساس اولوی  ازراییهای دستگاه

استان و دک چهاکچو  دستوکالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودزاه کشاوک )کاه باا همااهاگی      

د( شاو و نااوکی و بهداش ، دکمان و آموزی پاشکی تدوی  مای  های علوم، تحقیقاتوزاکتخانه

و شده توسط آن شوکا استانی تعیی  ازراییهای برای اموک پژوهشی و توسعه نااوکی به دستگاه

 اختصاص دهد.زهاددانشگاهی استان 

باک به شوکای عالی ماه یککرد ای  باد کا هر ش های مذکوک مکلفاد نحوه هایاهدستگاه

                                                                        
 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران: قانون برنامه پنج* 

گساتری  وکی، تاظای  کابطاه متقابال تحصایل و اشاتغال،      بایان، انااای  بهاره  ماظوک تحقق اقتصاد دان به (:64ماده )
 المللی و اناای  نق  مردم دک مدیری  علمی و نااوکی کشوک:همکاکی و تعامالت نعال بی 

( قانون الحاق 5۰های مووو  ماده )( قانون مدیری  خدمات کشوکی و دستگاه5مووو  ماده ) ازراییهای کلیه دستگاه :ب
کلفاد عالوه بر اعتتاکات پژوهشی که ذیل دساتگاه دک  م ۱5/8/۱۳84مصو   ات مالی دول موادی به قانون تاظی  بخشی از مقرک

( و دک 6( و )۱اساتثاای نصاول )  ای باه  یانته هایااه ( از اعتتاکات تخصیص۱%دکصد ) قوانی  بودزه ساالنه ماظوک شده اس ، یک
 های غیرعملیاتی کا برای اموک پژوهشی و توسعه نااوکی هایاه کااد.های دولتی از هایاهموکد شرک 

کبط که های تحقیقاتی دستگاه ذیهای مذکوک وم  کعای  چهاکچو  نقشه زامع علمی کشوک و اولوی دستگاه :1ره تبص
باک به شاوکای عاالی   ماه یککرد ای  باد کا هر ش کسد مکلفاد نحوه هایاهتصویب شوکای عالی علوم، تحقیقات و نااوکی میبه 

گااکی دهاد. شوکای عالی علوم، تحقیقات و نااوکی موظف اسا  گاااکی عملکارد    علوم، تحقیقات و نااوکی و مرکا آماک ایران 
به مجلس شوکای اسالمی اکائه کاد. همچاای  مرکاا آمااک ایاران مکلاف اسا         دماهطوک ساالنه حداکثر تا پایان مرداای  باد کا به

 کرد تحقیق و توسعه کا ماتشر نماید.ساالنه اطالعات مربوط به هایاه

 یو نااوک قاتیتحقتحقیقات و نااوکی و مرکا آماک ایران گااکی دهاد و شوکای عالی علوم  علوم،

موظف اس  گااکی ساالنه ای  باد کا حداکثر تا پایان مردادمااه ساال بعاد باه مجلاس شاوکای       

کارد  اسالمی اکائه کاد. همچای  مرکا آماک ایران مکلف اس  ساالنه اطالعات مرباوط باه هایااه   

 سعه کا ماتشر کاد.  تحقیق و تو

 



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (زند )تفریغ ب

 همااهاگی  و کشاوک  بودزاه  و برناماه  ساازمان  پیشااهاد  باا  ایا  بااد   دستوکالعمل ازرایی

 دک تااکی   و تهیه پاشکی آموزی و دکمان بهداش ، و نااوکی و تحقیقات علوم، هایوزاکتخانه

 ازارا  زها  کباط  یذ ازرایی هایدستگاه به کشوک بودزه و برنامه سازمان توسط ۱8/4/۱۳۹8

 اس .  گردیده ابالغ

 باه   استفاده از مجاوز ایا  بااد    ( استان، با2۹کیای و توسعه بیس  و نه )شوکای برنامه
 

یانتاه و  ای تخصایص اعتتااکات هایااه  ( ۱%کسر یک دکصد )(، نست  به ۱شرح زدول شماکه )

ای پژوهشی مصو  هها و سیاس های ازرایی استانی براساس اولوی اختصاص آن به دستگاه

های ازرایای اساتانی و دک چااکچو  دساتوکالعمل ابالغای      و نیاز استان و هماهاگی با دستگاه

کیاای و توساعه   اند. الزم به ذکر اس ، شوکای برنامهسازمان برنامه و بودزه کشوک اقدام نموده

 :انداز مجوز ای  باد استفاده نامودهالترز های اکدبیل و استان

 )متالغ به میلیون کیال(      (۱)زدول شماکه 

 نام استان
 یافتهتخصيص ایاعتبارات هزینه

 های اجراییبه دستگاه 
 یافتهتخصيص اعتبارات

 (6( و )1فصول ) 
 ایاعتبارات هزینه

 پس از کسر مستثنيات
 یک درصد از اعتبارات

 ای قابل تخصيصهزینه
 اعتبارات کسرشده از سرجمع

 نای استااعتبارات هزینه
 یافته بهاعتبارات اختصاص

 جمع آوریتوسعه فن امور پژوهشی
 7،100 ۰ ۷،۱۰۰ ۷،۱۰۰ 6،۹5۹ 6۹5،۹۱۱ 2،۱۰۷،6۷6 2،8۰۳،58۷ مرکای
 15،001 ۰ ۱5،۰۰۱ ۱5،۰۰۱ ۱5،۰۰۱ ۱،5۰۰،۱42 4،5۹۷،۹2۳ 6،۰۹8،۰65 گیالن

 18،000 ۰ ۱8،۰۰۰ ۱8،۰۰۰ ۱8،۰۰۰ ۱،8۰۰،۰۰۰ 4،865،8۳6 6،665،8۳6 مازندکان
 11،190 ۰ ۱۱،۱۹۰ ۱۱،۱۹۰ ۱۱،۱۹۰ ۱،۱۱۹،۰۳2 ۳،۹۷۱،۰۰۰ 5،۰۹۰،۰۳2 شرقیآذکبایجان
 10،219 ۱۳۱ ۱۰،۰88 ۱۰،2۱۹ ۱۰،2۱۹ ۱،۰2۱،۹۰4 ۳،۷44،8۷۷ 4،۷66،۷8۱ غربیآذکبایجان
 8،990 ۰ 8،۹۹۰ 8،۹۹۰ 8،54۷ 854،6۷۱ ۳،4۹4،8۰۹ 4،۳4۹،48۰ کرمانشاه
 20،000 ۰ 2۰،۰۰۰ 2۰،۰۰۰ ۱۷،۰۷۰ ۱،۷۰6،۹۹۱ 4،86۷،84۹ 6،5۷4،84۰ خوزستان
 16،000 ۰ ۱6،۰۰۰ ۱6،۰۰۰ ۱8،2۹5 ۱،82۹،545 5،۳5۳،۰58 ۷،۱82،6۰۳ ناکس
 15،000 ۰ ۱5،۰۰۰ ۱5،۰۰۰ ۱4،۷۱8 ۱،4۷۱،825 4،248،8۰2 5،۷2۰،62۷ کرمان 
 21،738 ۰ 2۱،۷۳8 2۱،۷۳8 2۱،۷۳8 2،۱۷۳،8۱2 5،644،882 ۷،8۱8،6۹4 وویکخراسان
 17،978 ۰ ۱۷،۹۷8 ۱۷،۹۷8 ۱۷،۹۷8 ۱،۷۹۷،8۱۹ 4،۹۰8،۹۹4 6،۷۰6،8۱۳ اصفهان
 8،421 ۰ 8،42۱ 8،42۱ 8،42۱ 842،۰4۳ 2،4۹2،26۳ ۳،۳۳4،۳۰6 هرماگان

 8،339 ۰ 8،۳۳۹ 8،۳۳۹ 8،۳۳۹ 8۳۳،۹۳5 ۳،۳۹۹،6۹4 4،2۳۳،62۹ سیستان و بلوچستان
 5،255 ۰ 5،255 5،255 5،255 525،5۰۰ 2،۹8۷،۷۹۱ ۳،5۱۳،2۹۱ کردستان
 4،455 ۰ 4،455 6،۹۱۹ 6،۹۱۹ 6۹۱،۹۰۰ 2،54۹،285 ۳،24۱،۱85 همدان
 8،356  ۰ 8،۳56 8،۳56 8،۳56 8۳5،6۱۱ 2،8۱5،82۱ ۳،65۱،4۳2 لرستان
 5،245 ۰ 5،245 5،245 4،۹2۳ 4۹2،۳4۷ 2،۱68،885 2،66۱،2۳2 ایالم
 7،700 ۰ ۷،۷۰۰ ۷،۷۰۰ ۷،۷۰۰ ۷۷۰،۰۱۳ ۱،868،۷۰۰ 2،6۳8،۷۱۳ زنجان

 4،845 ۰ 4،845 4،845 4،845 484،5۷۳ 2،۰۰۳،۰۰۳ 2،48۷،5۷6 و بختیاکیچهاکمحال 
 7،000 ۰ ۷،۰۰۰ ۷،۰۰۰ 6،44۰ 64۳،۹۹4 ۱،8۹۹،22۱ 2،54۳،2۱5 کهگیلویه و بویراحمد
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 )متالغ به میلیون کیال(      (۱)زدول شماکه 

 نام استان
 یافتهتخصيص ایاعتبارات هزینه

 های اجراییبه دستگاه 
 یافتهتخصيص اعتبارات

 (6( و )1فصول ) 
 ایاعتبارات هزینه

 پس از کسر مستثنيات
 یک درصد از اعتبارات

 ای قابل تخصيصهزینه
 اعتبارات کسرشده از سرجمع

 نای استااعتبارات هزینه
 یافته بهاعتبارات اختصاص

 جمع آوریتوسعه فن امور پژوهشی
 5،416 ۰ 5،4۱6 5،4۱6 5،4۱6 54۱،6۰۰ 2،۱۳2،86۱ 2،6۷4،46۱ سماان

 8،110 ۰ 8،۱۱۰ 8،۱۱۰ ۷،۹۳2 ۷۹۳،۱۹۱ 2،۱۰4،۳26 2،8۹۷،5۱۷ یاد

 11،000 ۰ ۱۱،۰۰۰ ۱۱،۰۰۰ ۱۰،۰22 ۱،۰۰2،224 2،2۳6،5۰۳ ۳،2۳8،۷2۷ بوشهر

 23،402 ۰ 2۳،4۰2 2۳،4۰2 2۳،4۰2 2،۳4۰،۱۹6 5،4۹۰،۰۹6 ۷،8۳۰،2۹2 تهران

 4،550 ۰ 4،55۰ 4،55۰ ۳،888 ۳88،8۳4 ۱،۳۹۱،۹۳۷ ۱،۷8۰،۷۷۱ ق 

 8،062 ۰ 8،۰62 8،۰62 8،۰62 8۰6،2۱8 ۱،8۰5،66۹ 2،6۱۱،88۷ قاوی 

 7،400 ۰  ۷،4۰۰ ۷،4۰۰ ۷،۳46 ۷۳4،58۹ ۳،645،۹۰4 4،۳8۰،4۹۳ گلستان

 4،471 ۰ 4،4۷۱ 4،4۷۱ 4،4۷۱ 44۷،۱۰۰ ۱،8۰6،۷64 2،25۳،864 شمالیخراسان

 7،676 ۰ ۷،6۷6 ۷،6۷6 ۷،۰۷2 ۷۰۷،2۳۰ 2،۰۱۳،۷6۳ 2،۷2۰،۹۹۳ زاوبیخراسان

 300،919 131 300،788 303،383 298،524 29،852،750 92،618،192 122،470،942 جمع
         

هاا زها  انجاام اماوک     هاای ازرایای اساتان   یانته باه دساتگاه  عملکرد متالغ اختصاص

     ( اس :2پژوهشی و توسعه نااوکی، به شرح زدول شماکه )

 )متالغ به میلیون کیال(  (  2زدول شماکه )

 نام استان
 تعداد دستگاه

 منداجرایی بهره 

 مصرف  شده بابتمبلغ هزینه ابتیافته بمبلغ اختصاص

 مغایر 

 حکم

 مانده 

 واریزی

 به خزانه

 مانده نقل

به سال  

 *بعد

 امور 

 پژوهشی

 توسعه 

 فناوری
 جمع

 امور 

 پژوهشی

 توسعه 

 فناوری
 جمع

 ۰ 5۹۰ ۱.258 5،252 ۰ 5،252 ۷،۱۰۰ ۰ ۷،۱۰۰ 6 مرکای

 ۱5،۰۰۱ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۱5،۰۰۱ ۰ ۱5،۰۰۱ ۱۳ گیالن

 ۱۳.855 ۰ ۰ 4،145 ۰ 4،۱45 ۱8،۰۰۰ ۰ ۱8،۰۰۰ ۱۰ مازندکان

 ۱۱.۱۹۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۱۱،۱۹۰ ۰ ۱۱،۱۹۰ 5 شرقیآذکبایجان

 ۱۰.2۱۹ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۱۰،2۱۹ ۱۳۱ ۱۰،۰88 ۳ غربیآذکبایجان

 ۰ 6۰۰ ۰ 8،390 ۰ 8،۳۹۰ 8،۹۹۰ ۰ 8،۹۹۰ ۱6 کرمانشاه

 ۰ ۹.۱۱۰ ۰ 10،890 ۰ ۱۰،8۹۰ 2۰،۰۰۰ ۰ 2۰،۰۰۰ ۱۳ خوزستان

 ۱6.۰۰۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۱6،۰۰۰ ۰ ۱6،۰۰۰ ۹ سناک

 ۰ ۱.885 ۰ 13،115 ۰  ۱۳،۱۱5 ۱5،۰۰۰ ۰  ۱5،۰۰۰ ۱6 کرمان

 ۰ ۱.۰۱5 ۰ 20،723 ۰ 2۰،۷2۳ 2۱،۷۳8  ۰ 2۱،۷۳8 ۱5 کوویخراسان

 6.۷2۳ ۰ 5۷۱ 10،684 ۰ ۱۰،684 ۱۷،۹۷8 ۰ ۱۷،۹۷8 24 اصفهان

 8.42۱ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 8،42۱  ۰ 8،42۱ 4 هرماگان

 ۰ ۰ ۰ 8،339 ۰ 8،۳۳۹ 8،۳۳۹ ۰ 8،۳۳۹ 2 بلوچستان سیستان و

 ۰ ۰ ۰ 5،255 ۰  5،255 5،255 ۰ 5،255 4 کردستان

 )متالغ به میلیون کیال(  (  2زدول شماکه )

 نام استان
 تعداد دستگاه

 منداجرایی بهره 

 مصرف  شده بابتمبلغ هزینه ابتیافته بمبلغ اختصاص

 مغایر 

 حکم

 مانده 

 واریزی

 به خزانه

 مانده نقل

به سال  

 *بعد

 امور 

 پژوهشی

 توسعه 

 فناوری
 جمع

 امور 

 پژوهشی

 توسعه 

 فناوری
 جمع

 ۰ ۰ 4۰5 4،050  ۰ 4،۰5۰ 4،455 ۰ 4،455 5 همدان

 ۰ ۱.4۰۰ ۰ 6،956 ۰ 6،۹56 8،۳56 ۰  8،۳56 ۱6 لرستان

 ۰ ۰ ۰ 5،245 ۰ 5،245 5،245 ۰ 5،245 ۹ ایالم

 ۰ ۰ ۰ 7،700 ۰ ۷،۷۰۰ ۷،۷۰۰  ۰ ۷،۷۰۰ ۹ زنجان

 ۰ ۰ ۰ 4،845 ۰ 4،845 4،845 ۰ 4،845 ۷ چهاکمحال و بختیاکی

 ۰ 46۳ ۰ 6،537 ۰ 6،5۳۷ ۷،۰۰۰ ۰ ۷،۰۰۰ ۹ کهگیلویه و بویراحمد

 ۰ 25۰ ۰ 5،166 ۰ 5،۱66 5،4۱6 ۰ 5،4۱6 ۱۰ سماان

 6.2۳5 ۰ ۰ 1،875 ۰ ۱،8۷5 8،۱۱۰ ۰ 8،۱۱۰ 5 یاد

 ۳.۱۰۰ ۰ ۰ 7،900 ۰ ۷،۹۰۰ ۱۱،۰۰۰ ۰ ۱۱،۰۰۰ 8 بوشهر

 ۱5.66۰ ۱.۳6۹ ۰ 6،373 ۰ 6،۳۷۳ 2۳،4۰2 ۰ 2۳،4۰2 ۱4 تهران

 2.۱5۰ ۰ ۰ 2،400 ۰  2،4۰۰ 4،55۰ ۰  4،55۰ 5 ق 

 42۰ 4۱2 ۰ 7،230 ۰ ۷،2۳۰ 8،۰62 ۰ 8،۰62 ۷ قاوی 

 ۰ ۰ ۰ 7،400 ۰  ۷،4۰۰ ۷.4۰۰  ۰  ۷،4۰۰ 6 گلستان

 ۱.۱8۰   3،291 ۰ ۳،2۹۱ 4،4۷۱ ۰ 4،4۷۱ ۱۰ شمالیخراسان

 ۰ ۰ ۰ 7،676 ۰ ۷،6۷6 ۷،6۷6 ۰ ۷،6۷6 ۱۱ زاوبیخراسان

 110،154 17،094 2،234 171،437 0 171،437 300.919 131 300،788 271 جمع

 نشده کا به سال بعد ماتقل نموده اند.اعتتاکات مصرف ،های ازرایی دک ازرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونادستگاه

   باد، مواکد زیر قابل ذکر اس :دک خصوص عملکرد ای
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عدم اکائه طرح مااسب، متلغ دو  عل همدان به استان  توسعه و کیایبرنامه شوکای -۱

 ،( کیال کمتر از اعتتاکات کسرشده2.464.۰۰۰.۰۰۰میلیاکد و چهاکصد و شص  و چهاک میلیون )

 اس . داده اختصاص های ازرایی استانیبه دستگاه نااوکیزه  اموک پژوهشی و توسعه 

هاای مرکاای، کرمانشااه، خوزساتان، کرماان،      استان توسعه و کیایبرنامه شوکای -2

زاوبی، بی  از میاان مقارک دک  ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، یاد، بوشهر، ق ، گلستان و خراسان

کسار و  اساتان  یانتاه  تخصایص ای از سرزمع اعتتاکات هایاه ،((۱%ای  باد )یک دکصد )حک  

 اس . های ازرایی استانی اختصاص دادهبه دستگاه نااوکیوک پژوهشی و توسعه زه  ام

استان ناکس کمتر از میاان مقارک دک ایا  بااد )یاک      توسعه و کیایبرنامه شوکای -۳

ناااوکی  کسر و زه  اموک پژوهشی و توسعه ای استان از سرزمع اعتتاکات هایاه ،((%۱دکصد )

 اس . تصاص دادههای ازرایی استانی اخبه دستگاه

کاه و شهرسازی استان مرکاای، تعااون، کااک و کنااه ازتمااعی اساتان        اداکات کل -4

اصفهان، پاشکی قانونی استان اصفهان، نوسازی، توساعه و تجهیاا ماداکس اساتان اصافهان،      

انتقال خون استان اصفهان، اموک اقتصادی و داکایای اساتان همادان، زهااد کشااوکزی اساتان       

، میراث نرهاگی، صاایع دستی و گردشگری اساتان همادان و   ی استان همدانهمدان، بهایست

تمام یا بخشی از متالغ مووو  ای  باد کا مغایر مفاد حک  ای  بااد مصارف    استانداکی همدان،

 .ندانموده

( نحاوه  ۳دستگاه ازرایی به شرح زدول شماکه )( ۱4۷تعداد یکصد و چهل و هف  ) -5

باک به شوکای عالی علوم، تحقیقات و نااوکی و مرکا آمااک  ماه یکش کرد ای  باد کا هر هایاه

 : اندایران گااکی ناموده

    (۳زدول شماکه )

 تعداد دستگاه اجرایی استانعنوان  تعداد دستگاه اجرایی استاندستگاه اجرایی / 
 8 زنجان های ازرایی مستقر دک مرکادستگاه

  چهاکمحال و بختیاکی  مرکای
  کهگیلویه و بویراحمد رمانشاهک

  سماان 8 خوزستان

  یاد  کرمان
 ۱۱ تهران  اصفهان

  ق   سیستان و بلوچستان
 قاوی   کردستان
 8 شمالیخراسان  همدان

  زاوبیخراسان  لرستان

 147 جمع  ایالم

 

ایا  بااد کا تاا پایاان      شوای عالی علوم، تحقیقات و نااوکی )عتف( گااکی ساالنه -6

 )مهل  قانونی مقرک( به مجلس شوکای اسالمی اکائه ناموده اس . ۱۳۹۹مردادماه سال 

صوکت سااالنه  کرد تحقیق و توسعه کا بهمربوط به هایاه ایران، اطالعات مرکا آماک -۷

 ماتشر نکرده اس .

  است. بندمبین عدم رعايت مفاد حکم اين الذکر، مواکد نوق
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  بند )ح(

ایا   ( ۳ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول  ماادکج دک پیوسا  شاماکه )   ها، بانکشرک 

از هایاه اموک پژوهشی ( 4۰%دکصد ) قانون، مکلفاد دک ازرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل

، باه حساا    (25%دکصاد ) ماهه به میاان بیس  و پاج خود مادکج دک آن پیوس  کا دک مقاطع سه

داکی کل کشوک واکیا کااد تا دک کاستای حل مسائل و مشکالت خاود از طریاق   ناد خاانهخاصی 

هاا و مؤسساات آماوزی عاالی و پژوهشای و زهااد دانشاگاهی و دک قالاب         توانقاامه با دانشگاه

های پسادکتری های تحصیالت تکمیلی، طرح)پروژه(نامههای کاکبردی، عااوی  پایانطرح)پروژه(

آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل باه مصارف برسااناد.    ای تحقیقاتی دان هو طرح)پروژه(

 شود.مانده اعتتاک ای  حسا  زه  استمراک اقدامات مذکوک به سال مالی بعد ماتقل می

هاا و  هاا، باناک  دکصوکت واکیانشدن وزوه مربوط دک موعد مقرک توسط هر یاک از شارک   

شود کأساً متلغ مربوط کا داکی کل کشوک ازازه داده میهمؤسسات انتفاعی وابسته به دول ، به خاان

 از حسا  آنها ناد خاانه برداش  کرده و آن کا به حسا  خاص مووو  ای  باد واکیا کاد.

ها و مؤسسات آموزی عالی و پژوهشی و زهاد دانشگاهی ماازاد بار   ای  متالغ برای دانشگاه

ن محسو  و عیااً پس از تتادل توانقااماه توساط   شده آنها دک ای  قانوبیایدکآمد اختصاصی پی 

داکی کال کشاوک باه    داکی کل کشوک، توساط خااناه  آنها با سازمان برنامه و بودزه کشوک و خاانه

شاود،  مؤسسات آموزی عالی یا پژوهشی و یا زهاد دانشگاهی طارف قاراکداد برگشا  داده مای    

 شود.  سویه ها تکه تا پایان سال مالی کل متلغ توانقاامهطوکیبه

ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشای و ناااوکی و زهااد    اعتتاکات مووو  ای  باد دک دانشگاه

 شود.صوکت امانی هایاه میدانشگاهی به

آموختگاان  حداقل سه  قابال پرداخا  باه دانشاجویان، پژوهشاگران پساادکتری، دانا        

 خواهد بود. ( 6۰%)دکصد  پژوهشگر و نیروهای کاکوکز از متلغ هر طرح )پروژه( شص 

از متلاغ  ( ۱۰%)دکصد تواناد حداکثر تا ده ها و مؤسسات مووو  ای  باد میها، بانکشرک 

هاا و مؤسساات پژوهشای    هایاه اموک پژوهشی ماذکوک کا از طریاق دانشاگاه   ( 4۰%)دکصد  چهل

 نامه زیر هایاه کااد.وابسته به خود و زهاد دانشگاهی دک چهاکچو  آیی 

ه ازرایی ای  باد شامل سازوکاکهای مرباوط، چگاونگی مصارف و ساایر ماواکد باه       نامآیی 

های اموک اقتصاادی و داکایای، علاوم،    پیشاهاد سازمان برنامه و بودزه کشوک و همکاکی وزاکتخانه

تحقیقات و نااوکی، بهداش ، دکمان و آموزی پاشکی، صاع ، معدن و تجاکت و زهادکشااوکزی  

 وزیران خواهد کسید. به تصویب هیأت پس از ابالغ ای  قانون

 



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تفریغ بند )ح( 

باا به پیشاهاد سازمان برنامه و بودزه کشوک با  22/2/۱۳۹8هیأت وزیران دک زلسه موکخ 

های اموک اقتصادی و داکایی، علوم، تحقیقات و نااوکی، بهداش ، دکمان و همکاکی وزاکتخانه

نامه ازرایی ای  باد کا تصویب ، آیی اوکزیآموزی پاشکی، صاع ، معدن و تجاکت و زهادکش

 زه  ازرا ابالغ شده اس . 24/2/۱۳۹8ها موکخ 56544ت/2۰۱6۷نموده و طی شماکه 

( ۳ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دول  مادکج دک پیوس  شماکه )ها، بانکتعداد شرک 

ها به موک پژوهشی آنهای مشمول ای  باد و هایاه اکل کشوک، دستگاه ۱۳۹8قانون بودزه سال 

 ( اس :۱شرح زدول شماکه )

 )متالغ به میلیون کیال( (۱زدول شماکه )
 ها ،تعداد شرکت

 ها و مؤسساتبانک 
 انتفاعی وابسته به دولت 

 های تعداد شرکت
 دارای هزینه

 امور پژوهشی صفر 

 تعداد 
 هایدستگاه

 مشمول این بند

 بينی هزینه امور پيش
  هایپژوهشی دستگاه

 مشمول این بند در قانون

 ( هزینه40%چهل درصد )
 های امور پژوهشی دستگاه 

 مشمول این بند
۳85 ۹4 2۹۱ 4.455.۰65 ۱.۷82.۰26 

 

نامه ازرایی ای  باد، حسا  خاصی ( آیی ۱ماده ) *کل کشوک بر اساس باد )خ(داکی خاانه

   ای  باد انتتاح نموده اس .ناد بانک مرکای زمهوکی اسالمی ایران زه  واکیا متالغ مووو

ای توساط  ناماه ازرایای ایا  بااد، حساا  زداگاناه      ( آیای  4همچای  دک ازرای مااده ) 

نااد باناک مرکاای زمهاوکی اساالمی ایاران       داکی کل کشاوک زها  زهااد دانشاگاهی     خاانه

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 9اجرایی بند )ح( تبصره )نامه آیين

 (:  1ماده )
داکی کال کشاوک ظارف دو هفتاه پاس از      ناماه توساط خااناه   حساا  خاصای کاه بارای واکیاا مااابع موواو  ایا  آیای           حساب خـاص:  بند )خ(:
 شود.  نامه تعیی  و اعالم میابالغ ای  آیی 

انتتاااح گردیااده اساا . الزم بااه ذکاار اساا ، زهاااد دانشااگاهی بااه عاااوان یااک نهاااد عمااومی 

گوناااه دکآماااد اختصاصااای نداشاااته و دکآمااادهای ناشااای از قراکدادهاااای یچغیردولتااای هااا

 گردد.ماعقدشده، به عاوان بخشی از دکآمدهای ای  نهاد تلقی می

هااک و دویس  و هفتاد و سه میلیاکد و چهاکصد و سی و ش  ، متلغ یک۱۳۹8دک سال 

حسا  مذکوک، واکیا های ازرایی مشمول به ( کیال توسط دستگاه۱.2۷۳.4۳6.۰۰۰.۰۰۰میلیون )

های مشمول برداش  و به حسا  یادشده واکیا داکی کل کشوک از حسا  دستگاهو یا توسط خاانه

 شده اس . 

 ( اس :2های ازرایی مووو  ای  باد به شرح زدول شماکه )عملکرد دستگاه
 )متالغ به میلیون کیال(    (2زدول شماکه )

 شماره ردیف
 بندیطبقه

 ک/ موسسهنام شرکت / بان
 انتفاعی وابسته به دولت مندرج

 (3در پيوست شماره ) 

 مبلغ هزینه امور
 پژوهشی مندرج در

 (3پيوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واریزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واریزی
 به خزانه و یا 

 شدهاشتبرد
 توسط خزانه

 مانده
 واریزنشده

 (۱) (2) (۳) (۳( =)4) (4( = )5) (6) (۷) 
 ۰ 5۱۰ ۱28 5۱۰ ۱،2۷5 سازمان مرکای تعاون کوستایی ایران 2۰۰۱۰۰ ۱
 2،۹4۰ 5،46۰ 2،۱۰۰ 8،4۰۰ 2۱،۰۰۰ بانک کشاوکزی ایران* 2۰۰5۰۰ 2
 ۱،۳۹۱ ۱،۳۹۱ 6۹6 2،۷82 6،۹55 صادوق بیمه محصوالت کشاوکزی* 2۰۰5۰5 ۳
 ۰ ۱،۰56 264 ۱،۰56 2،64۰ شرک  سهامی کشاوکزی و دامپروکی سفیدکود 2۰۱۰۰۰ 4
 ۱،۹۷4 ۰ 4۹4 ۱،۹۷4 4،۹۳6 شرک  سهامی کش  و صاع  دامپروکی مغان** 2۰25۰۰ 5

6 2۰۳8۰۰ 
شاارک  مااادک تخصصاای صااادوق حمایاا  از توسااعه     

 گذاکی دک بخ  کشاوکزیسرمایه
۱،۱۳8 455 ۱۱4 455 ۰ 

 ۰ ۱،45۷ ۳64 ۱،45۷ ۳،64۳ ای تهرانشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱۰۰۰۰ ۷
 ۰ ۱،۰62 266 ۱،۰62 2،655 ای ناکسشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱۰5۰۰ 8
 ۰ ۹84 246 ۹84 2،46۱ ای اصفهانشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱۱۰۰۰ ۹
 ۰ ۱،۰5۷ 264 ۱،۰5۷ 2،642 ای خراسان کوویشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱۱5۰۰ ۱۰
 ۰ ۳۳4 84 ۳۳4 8۳5 ای کرمانشاهشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱25۰۰ ۱۱
 ۰ ۷42 ۱86 ۷42 ۱،856 ای کرمانشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱۳۰۰۰ ۱2
 ۰ 5۰۹ ۱2۷ 5۰۹ ۱،2۷۳ ای سیستان و بلوچستانشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱۳5۰۰ ۱۳
 ۰ 42۰ ۱۰5 42۰ ۱،۰5۰ ای هرماگانشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱4۰۰۰ ۱4
 ۰ ۱4،52۰ ۳،6۳۰ ۱4،52۰ ۳6،۳۰۰ شرک  سهامی سازمان آ  و برق خوزستان 2۱45۰۰ ۱5
 ۰ ۹۷6 244 ۹۷6 2،44۱ ای آذکبایجان غربیشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱6۰۰۰ ۱6
 ۰ 8۰۰ 2۰۰ 8۰۰ 2،۰۰۰ مادک تخصصی -شرک  مهادسی آ  و ناوال  کشوک 2۱65۰۰ ۱۷
 ۰ 6۹۰ ۱۷۳ 6۹۰ ۱،۷26 ای گیالنشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱85۰۰ ۱8
 ۰ 686 ۱۷2 686 ۱،۷۱6 ای مازندکانشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱۹۰۰۰ ۱۹
 ۰ ۹5۳ 2۳8 ۹5۳ 2،۳8۳ ای آذکبایجان شرقیشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱۹5۰۰ 2۰
 ۰ ۱،65۰ 4۱۳ ۱،65۰ 4،۱25 ای یادشرک  سهامی آ  ماطقه 2۱۹6۰۰ 2۱
 ۰ ۳،۳26 8۳2 ۳،۳26 8،۳۱5 شرک  مادک تخصصی مدیری  ماابع آ  ایران 2۱۹۷۰۰ 22
 ۰ ۱۹4 4۹ ۱۹4 484 شرک  سهامی سازمان آ  استان زنجان 2۱۹۹۰۰ 2۳
 ۰ ۳۳،۰85 8،2۷۱ ۳۳،۰85 82،۷۱۳ مادک تخصصی -شرک  ملی نف  ایران 22۰۰۰۰ 24



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )متالغ به میلیون کیال(    (2زدول شماکه )

 شماره ردیف
 بندیطبقه

 ک/ موسسهنام شرکت / بان
 انتفاعی وابسته به دولت مندرج

 (3در پيوست شماره ) 

 مبلغ هزینه امور
 پژوهشی مندرج در

 (3پيوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واریزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واریزی
 به خزانه و یا 

 شدهاشتبرد
 توسط خزانه

 مانده
 واریزنشده

 (۱) (2) (۳) (۳( =)4) (4( = )5) (6) (۷) 
 ۰ ۱۳،۳24 ۳،۳۳۱ ۱۳،۳24 ۳۳،۳۱۰ شرک  ملی حفاکی ایران 22۰2۰۰ 25
 ۰ 24،۷۳۳ 6،۱8۳ 24،۷۳۳ 6۱،8۳۳ ایران شرک  سهامی پخ  نرآوکده های نفتی 22۰۳5۰ 26
 ۰ ۱2،۰۰۰ ۳،۰۰۰ ۱2،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰ های نفتی ایرانشرک  ملی پاالی  و پخ  نرآوکده 22۰۳6۰ 2۷
 ۰ 2۰ 5 2۰ 5۰ شرک  ملی مهادسی و ساختمان نف  ایران 22۰4۱۰ 28
 ۰ 28،8۰۰ ۷،2۰۰ 28،8۰۰ ۷2،۰۰۰ مادک تخصصی -شرک  ملی گاز ایران  22۰5۰۰ 2۹
 ۰ ۷6۰ ۱۹۰ ۷6۰ ۱،۹۰۰ شمالیشرک  گاز استان خراسان 22۰5۱۰ ۳۰
 ۰ 2،84۰ ۷۱۰ 2،84۰ ۷،۱۰۰ زاوبیشرک  گاز استان خراسان 22۰52۰ ۳۱
 ۰ 4،5۷4 ۱،۱44 4،5۷4 ۱۱،4۳4 شرک  مهادسی و توسعه نف  22۰۷8۰ ۳2
 ۰ ۳،۷5۳ ۹۳8 ۳،۷5۳ ۹،۳82 نیکو -شرک  سهامی بازکگانی نف  ایران  22۰۷۹۰ ۳۳

۳4 22۱۰۰۰ 
شرک  ماادک تخصصای مادیری  تولیاد، انتقاال و توزیاع       

 توانیر -نیروی برق ایران
۷۰،۰۰۰ 28،۰۰۰ ۷،۰۰۰ 28،۰۰۰ ۰ 

 ۰ ۳،۳۱۹ 8۳۰ ۳،۳۱۹ 8،2۹۷ ای تهرانشرک  سهامی برق ماطقه 22۱5۰۰ ۳5
 ۰ ۱،42۹ ۳5۷ ۱،42۹ ۳،5۷2 ای ناکسشرک  سهامی برق ماطقه 222۰۰۰ ۳6
 ۰ ۱،4۳۰ ۳58 ۱،4۳۰ ۳،5۷5 ای اصفهانبرق ماطقه شرک  سهامی 2225۰۰ ۳۷
 ۰ ۱،۹۱4 4۷۹ ۱،۹۱4 4،۷85 ای خراسانشرک  سهامی برق ماطقه 22۳۰۰۰ ۳8
 ۰ ۱،2۷۱ ۳۱8 ۱،2۷۱ ۳،۱۷۷ ای آذکبایجانشرک  سهامی برق ماطقه 22۳5۰۰ ۳۹
 ۰ ۹۷۱ 24۳ ۹۷۱ 2،42۷ ای غر شرک  سهامی برق ماطقه 224۰۰۰ 4۰
 ۰ ۱،۱5۷ 28۹ ۱،۱5۷ 2،8۹۳ ای کرمانهامی برق ماطقهشرک  س 2245۰۰ 4۱
 ۰ ۹56 2۳۹ ۹56 2،۳8۹ ای سیستان و بلوچستانشرک  سهامی برق ماطقه 225۰۰۰ 42
 ۰ ۱،5۳۱ ۳8۳ ۱،5۳۱ ۳،828 ای هرماگانشرک  سهامی برق ماطقه 2255۰۰ 4۳
 ۰ ۱،282 ۳2۱ ۱،282 ۳،2۰4 ای مازندکانشرک  سهامی برق ماطقه 226۰۰۰ 44
 ۰ ۱،۱5۷ 28۹ ۱،۱5۷ 2،8۹2 ای گیالنشرک  سهامی برق ماطقه 2265۰۰ 45

46 22۷۰۰۰ 
شرک  سهامی ماادک تخصصای مادیری  سااخ  و تهیاه      

 کاالی آ  و برق)ساتکا (
۳۰5 ۱22 ۳۱ ۱22 ۰ 

 ۰ ۱،۳۰2 ۳26 ۱،۳۰2 ۳،254 ای باخترشرک  سهامی برق ماطقه 228۰۰۰ 4۷
 ۰ ۳،۳۷2 84۳ ۳،۳۷2 8،4۳۰ خوزستان ایشرک  سهامی برق ماطقه 2285۰۰ 48
 ۰ 8۳۳ 2۰8 8۳۳ 2،۰8۳ ای زنجانشرک  سهامی برق ماطقه 22۹۰۰۰ 4۹
 ۰ 4۹۹ ۱25 4۹۹ ۱،24۷ ای سماانشرک  سهامی برق ماطقه 22۹۱۰۰ 5۰
 ۰ ۷52 ۱88 ۷52 ۱،8۷۹ ای یادشرک  سهامی برق ماطقه 22۹2۰۰ 5۱
 ۰ 2۰،۰۰۰ 5،۰۰۰ 2۰،۰۰۰ 5۰،۰۰۰ حراکتی شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق 22۹۳۰۰ 52
 ۰ 8۰۰ 2۰۰ 8۰۰ 2،۰۰۰ شرک  ملی نوالد ایران 2۳۰۰۰۰ 5۳
 ۰ 4،48۰ ۱،۱2۰ 4،48۰ ۱۱،2۰۰ شرک  سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایران 2۳۰۱۷۰ 54

55 2۳۱5۰۰ 
 -سازمان توسعه و نوسازی معادن و صاایع معادنی ایاران   

 مادک تخصصی
۱2۹،۳88 5۱،۷55 ۱2،۹۳۹ 5۱،۷55 ۰ 

 ۰ ۱۱۳،8۳2 28،458 ۱۱۳،8۳2 284،58۱ شرک  مادک تخصصی ملی صاایع پتروشیمی 2۳2۰۰۰ 56
 ۰ 688 ۱۷2 688 ۱،۷2۰ مادک تخصصی -سازمان گستری و نوسازی صاایع ایران 2۳45۰۰ 5۷
 ۱26 ۰ ۳2 ۱26 ۳۱5 شرک  سهامی مدیری  طرحهای صاعتی** 2۳465۰ 58
 222 ۰ 56 222 554 اوکی اطالعات**مرکا گستری نا 2۳484۰ 5۹
 ۰ 24 6 24 6۱ شرک  گستری صاایع بلوچ 24۰5۰۰ 6۰
 ۰ ۳۱۹ 8۰ ۳۱۹ ۷۹۷ شرک  سهامی سازمان مدیری  صاعتی 252۰۰۰ 6۱
 ۰ 2۰،4۰8 5،۱۰2 2۰،4۰8 5۱،۰2۰ شرک  سهامی باطری سازی نیرو 25۳5۰۰ 62
 ۳2 ۰ 8 ۳2 8۰ شرک  سهامی صاایع الکترونیک ایران** 254۰۰۰ 6۳
 4۹ ۰ ۱2 4۹ ۱22 شرک  سهامی صاایع قطعات الکترونیک** 254۱۰۰ 64
 ۱،8۹۰ ۱۱۰ 5۰۰ 2،۰۰۰ 5،۰۰۰ صها* -شرک  سهامی صاایع هواپیمایی ایران 2545۰۰ 65
 ۱6،۰۳6 ۰ 4،۰۰۹ ۱6،۰۳6 4۰،۰۹۰ پاها** -شرک  سهامی پشتیتانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران 255۰۰۰ 66
 ۰ 8،8۷2 2،2۱8 8،8۷2 22،۱8۱ هسا -هامی صاایع هواپیماسازی ایرانشرک  س 255۱۰۰ 6۷

68 25۷۰۰۰ 
شرک  مادکتخصصی سازمان صاایع کوچک و شاهرکهای  

 صاعتی ایران
5،۰۰۰ 2،۰۰۰ 5۰۰ 2،۰۰۰ ۰ 

 ۰ ۱58 4۰ ۱58 ۳۹5 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان مرکای 25۷۰۱۰ 6۹

 ۰ ۹۳ 2۳ ۹۳ 2۳۳ ن گیالنشرک  سهامی شهرکهای صاعتی استا 25۷۰2۰ ۷۰

 )متالغ به میلیون کیال(    (2زدول شماکه )

 شماره ردیف
 بندیطبقه

 ک/ موسسهنام شرکت / بان
 انتفاعی وابسته به دولت مندرج

 (3در پيوست شماره ) 

 مبلغ هزینه امور
 پژوهشی مندرج در

 (3پيوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واریزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واریزی
 به خزانه و یا 

 شدهاشتبرد
 توسط خزانه

 مانده
 واریزنشده

 (۱) (2) (۳) (۳( =)4) (4( = )5) (6) (۷) 
 ۰ ۱4۰ ۳5 ۱4۰ ۳4۹ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان مازندکان 25۷۰۳۰ ۷۱

 ۰ ۱5۳ ۳8 ۱5۳ ۳8۳ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان آذکبایجان شرقی 25۷۰4۰ ۷2

 ۰ ۱۰8 2۷ ۱۰8 2۷۱ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان آذکبایجان غربی 25۷۰5۰ ۷۳

 ۱8 52 ۱8 ۷۰ ۱۷4 هامی شهرکهای صاعتی استان کرمانشاه*شرک  س 25۷۰6۰ ۷4

 ۰ ۱5۹ 4۰ ۱5۹ ۳۹8 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان خوزستان 25۷۰۷۰ ۷5

 ۰ 2۱4 54 2۱4 5۳4 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان ناکس 25۷۰8۰ ۷6

 ۰ ۱24 ۳۱ ۱24 ۳۰۹ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان کرمان 25۷۰۹۰ ۷۷

 ۰ ۱۷۰ 4۳ ۱۷۰ 426 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان خراسان کووی 25۷۱۱۰ ۷8

 ۰ 2۱۹ 55 2۱۹ 548 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان اصفهان 25۷۱2۰ ۷۹

 ۰ ۱۱۱ 28 ۱۱۱ 2۷۷ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان هرماگان 25۷۱۳۰ 8۰

 ۰ 8۰ 2۰ 8۰ ۱۹۹ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان سیستان و بلوچستان 25۷۱4۰ 8۱

 ۰ 56 ۱4 56 ۱4۱ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان کردستان 25۷۱5۰ 82

 ۰ ۱۱۱ 28 ۱۱۱ 2۷۷ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان همدان 25۷۱6۰ 8۳

 ۰ 85 2۱ 85 2۱2 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان لرستان 25۷۱۷۰ 84

 ۰ 42 ۱۱ 42 ۱۰4 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان ایالم 25۷۱8۰ 85

 ۰ ۱۱6 2۹ ۱۱6 2۹۰ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان زنجان 25۷۱۹۰ 86

 ۰ ۹۹ 25 ۹۹ 248 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان چهاکمحال و بختیاکی 25۷2۱۰ 8۷

 ۰ 4۷ ۱2 4۷ ۱۱۷ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان کهگیلویه و بویراحمد 25۷22۰ 88

 ۰ ۱۳4 ۳4 ۱۳4 ۳۳4 هرکهای صاعتی استان سماانشرک  سهامی ش 25۷2۳۰ 8۹

 ۰ ۹۳ 2۳ ۹۳ 2۳2 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان یاد 25۷24۰ ۹۰

 ۰ 52 ۱۳ 52 ۱۳۰ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان بوشهر 25۷25۰ ۹۱

 ۰ 66 ۱۷ 66 ۱65 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان اکدبیل 25۷26۰ ۹2

۹۳ 264۰۰۰ 
توسعه و تجهیا مراکاا بهداشاتی و    شرک  مادک تخصصی

 دکمانی و تجهیاات پاشکی کشوک
۱۳ 5 ۱ 5 ۰ 

 ۰ ۱۰4 26 ۱۰4 26۰ سازمان بیمه سالم    2648۰۰ ۹4

 8 ۰ 2 8 2۰ سازمان حمای  از مصرف کاادگان و تولید کاادگان** 2665۰۰ ۹5

 ۰ 646 ۱62 646 ۱،6۱5 مادک تخصصی -سازمان خصوصی سازی  26۷۰۰۰ ۹6

 ۰ 2،۷82 6۹6 2،۷82 6،۹56 سازمان حسابرسی 26۷5۰۰ ۹۷

 ۰ ۱،۹۳۳ 48۳ ۱،۹۳۳ 4،8۳2 شرک  سهامی کوزنامه کسمی زمهوکی اسالمی ایران 268۰۰۰ ۹8

 ۰ ۱،2۰۰ ۳۰۰ ۱،2۰۰ ۳،۰۰۰ شرک  سهامی چاپخانه دولتی ایران 26۹۰۰۰ ۹۹

 ۰ ۳4 ۹ ۳4 84 شرک  مادکتخصصی سازمان زمع آوکی و نروی اموال تملیکی 26۹5۱۰ ۱۰۰

 ۰ ۳،۱۹۰ ۷۹8 ۳،۱۹۰ ۷،۹۷6 شرک  مادک تخصصی سرمایه گذاکی های خاکزی ایران 26۹52۰ ۱۰۱

 68 ۰ ۱۷ 68 ۱۷۱ شرک  سهامی ایا ایران** 2۷۰۰۰۰ ۱۰2

 ۰ ۱2۰ ۳۰ ۱2۰ ۳۰۰ شرک  سهامی هواپیمایی خدمات ویژه 2۷۳5۰۰ ۱۰۳

 ۰ ۳6۰ ۹۰ ۳6۰ ۹۰۰ ی ایرانسازمان خدمات دکمانی نیروهای مسلح زمهوکی اسالم 2۷۳۷۰۰ ۱۰4

 ۰ 2،42۰ 6۰5 2،42۰ 6،۰5۰ شرک  سهامی بیمه ایران 2۷45۰۰ ۱۰5

 ۰ 4۷،۰8۰ ۱۱،۷۷۰ 4۷،۰8۰ ۱۱۷،۷۰۰ بانک مرکای زمهوکی اسالمی ایران 2۷6۰۰۰ ۱۰6

 ۰ 2،۰82 52۱ 2،۰82 5،2۰5 بانک مسک  2۷65۰۰ ۱۰۷

 ۰ 4،2۰۰ ۱،۰5۰ 4،2۰۰ ۱۰،5۰۰ بانک ملی ایران 2۷۷۰۰۰ ۱۰8

 ۱،8۰۰ ۰ 45۰ ۱،8۰۰ 4،5۰۰ بانک صاع  و معدن** 2۷8۰۰۰ ۱۰۹

 ۰ 6،۳۰۰ ۱،5۷5 6،۳۰۰ ۱5،۷5۰ بانک سپه 2۷85۰۰ ۱۱۰
 ۰ ۱،26۰ ۳۱5 ۱،26۰ ۳،۱5۰ بانک توسعه صادکات 28۰۱۰۰ ۱۱۱
 ۰ 8،4۰۰ 2،۱۰۰ 8،4۰۰ 2۱،۰۰۰ شرک  سهامی کاه آه  زمهوکی اسالمی ایران 28۰5۰۰ ۱۱2
 ۰ 4۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰ 4۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ دگاهها و ناوبری هوایی ایرانشرک  نرو 28۰52۰ ۱۱۳
 ۰ ۹،6۰8 2،4۰2 ۹،6۰8 24،۰2۱ صادوق ومان  صادکات ایران 28۰۹6۰ ۱۱4
 ۰ ۱،۰۰۰ 25۰ ۱،۰۰۰ 2،5۰۰ شرک  هواپیمایی زمهوکی اسالمی ایران 28۱۰۰۰ ۱۱5
 ۰ ۱،۳۰8 ۳2۷ ۱،۳۰8 ۳،2۷۰ شرک  مادک تخصصی آزمایشگاه نای و مکانیک خا  2822۰۰ ۱۱6
 ۰ 4،8۰۰ ۱،2۰۰ 4،8۰۰ ۱2،۰۰۰ شرک  مادک تخصصی ساخ  و توسعه زیربااهای حمل و نقل کشوک 282۳۰۰ ۱۱۷
 ۰ 8،۰۰۰ 2،۰۰۰ 8،۰۰۰ 2۰،۰۰۰ ایسازمان کاهداکی و حمل و نقل زاده 2824۰۰ ۱۱8



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )متالغ به میلیون کیال(    (2زدول شماکه )

 شماره ردیف
 بندیطبقه

 ک/ موسسهنام شرکت / بان
 انتفاعی وابسته به دولت مندرج

 (3در پيوست شماره ) 

 مبلغ هزینه امور
 پژوهشی مندرج در

 (3پيوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واریزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واریزی
 به خزانه و یا 

 شدهاشتبرد
 توسط خزانه

 مانده
 واریزنشده

 (۱) (2) (۳) (۳( =)4) (4( = )5) (6) (۷) 
 ۰ 22۰ 55 22۰ 55۰ سازمان خترگااکی زمهوکی اسالمی 2825۰۰ ۱۱۹
 ۰ 6۰ ۱5 6۰ ۱5۰ پیام -رک  سهامی خدمات هوایی پس  و مخابرات ش 28۳۱۱۰ ۱2۰
 ۰ 2۳،۰56 5،۷64 2۳،۰56 5۷،64۱ شرک  سهامی اکتتاطات زیرساخ  28۳۳۰۰ ۱2۱
 ۰ 8،۰۰۰ 2،۰۰۰ 8،۰۰۰ 2۰،۰۰۰ سازمان نااوکی اطالعات ایران 28۳4۰۰ ۱22
 ۰ ۱۰،4۰۰ 2،6۰۰ ۱۰،4۰۰ 26،۰۰۰ سازمان صدا و سیمای زمهوکی اسالمی ایران 28۳5۰۰ ۱2۳
 ۰ 4 ۱ 4 ۱۱ شرک  سهامی ساختمانی و تاسیساتی ساکاتل ایران 28۳۷۰۰ ۱24
 ۷2 ۰ ۱8 ۷2 ۱8۰ سیما چو ** -شرک  سهامی صاایع چو  و نلا و پالستیک  28۳8۰۰ ۱25
 4۳۱ 44۹ 22۰ 88۰ 2،2۰۰ شرک  دولتی پس  بانک* 28۳۹۰۰ ۱26
 ۰ ۳5 ۹ ۳5 8۷ گردیشرک  توسعه ایرانگردی و زهان 284۱۰۰ ۱2۷

۱28 285۰۰۰ 
سازمان مجری ساختمانها و تاسیساات دولتای و عماومی،    

 شرک  مادک تخصصی
55۱ 22۰ 55 22۰ ۰ 

 ۰ 8۰۰ 2۰۰ 8۰۰ 2،۰۰۰ شرک  سهامی عمران شهرهای زدید، مادک تخصصی 285۱۰۰ ۱2۹
 ۰ 56۰ ۱4۰ 56۰ ۱،4۰۰ شرک  سهامی عمران شهر زدید پرند 285۱2۰ ۱۳۰
 ۰ ۱2۰ ۳۰ ۱2۰ ۳۰۰ شرک  سهامی عمران شهر زدید اندیشه 285۱4۰ ۱۳۱
 ۰ 2۰۰ 5۰ 2۰۰ 5۰۰ شرک  سهامی عمران شهر زدید سهاد 285۱۹۰ ۱۳2
 ۰ 4۰۰ ۱۰۰ 4۰۰ ۱،۰۰۰ شرک  سهامی عمران شهر زدید بهاکستان 2852۰۰ ۱۳۳
 ۰ ۱۰۰ 25 ۱۰۰ 25۰ شرک  سهامی عمران شهر زدید کامشاک 28525۰ ۱۳4
 ۰ ۳56 8۹ ۳56 8۹۱   سهامی عمران شهر زدید نوالدشهرشرک 285۳۰۰ ۱۳5
 ۰ ۳6 ۹ ۳6 ۹۱ شرک  سهامی عمران شهر زدید مجلسی 2854۰۰ ۱۳6
 ۰ 4،۰۰۰ ۱،۰۰۰ 4،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰ سازمان ملی زمی  و مسک  2865۰۰ ۱۳۷
 ۰ ۳،2۰۰ 8۰۰ ۳،2۰۰ 8،۰۰۰ شرک  بازآنریای شهری ایران 28665۰ ۱۳8
 ۰ 28۰ ۷۰ 28۰ ۷۰۰ ی خدمات کشاوکزیشرک  مادک تخصص 2868۰۰ ۱۳۹
 ۰ ۳62 ۹۱ ۳62 ۹۰6 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی تهران 288۱5۰ ۱4۰
 ۰ ۱84 46 ۱84 46۰ شرک  سهامی توسعه و نگهداکی اماک  وکزشی کشوک 2۹۱26۰ ۱4۱
 ۰ 2۷ ۷ 2۷ 6۷ شرک  مادک تخصصی تولید مواد اولیه و سوخ  هسته ای ایران 2۹۱28۰ ۱42
 ۰ ۳۰ 8 ۳۰ ۷4 شرک  نرآوکی اوکانیوم تولید سوخ  هسته ای 2۹۱2۹۰ ۱4۳
 ۰ 54۱ ۱۳5 54۱ ۱،۳52 شرک  مادک تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 2۹۱۳۰۰ ۱44
 ۰ 4۰ ۱۰ 4۰ ۱۰۰ شرک  اکتشاف و تامی  مواد اولیه صاع  هسته ای ایران 2۹۱۳۱۰ ۱45
 ۰ ۱ ۰ ۱ 2 ایرانشرک  سهامی پسمانداکی صاع  هسته ای  2۹۱۳2۰ ۱46
 ۰ 4۰۰ ۱۰۰ 4۰۰ ۱،۰۰۰ شرک  سهامی مجتمع صاعتی اسفرای  2۹۱5۰۰ ۱4۷
 ۰ 2۰۰ 5۰ 2۰۰ 5۰۰ شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان آذکبایجان غربی 2۹۱68۰ ۱48
 ۹۰ ۳۰ ۳۰ ۱2۰ ۳۰۰ شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان اکدبیل* 2۹۱6۹۰ ۱4۹
 ۰ 54 ۱4 54 ۱۳5 یی استان چهاکمحال و بختیاکیشرک  آ  و ناوال  کوستا 2۹۱۷4۰ ۱5۰
 ۰ 5۰ ۱۳ 5۰ ۱26 شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان خراسان کووی 2۹۱۷5۰ ۱5۱
 ۰ ۱۱۰ 28 ۱۱۰ 2۷5 شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان خوزستان 2۹۱۷6۰ ۱52
 ۰ ۱2۷ ۳2 ۱2۷ ۳۱8 شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان ق  2۹۱82۰ ۱5۳
 ۰ 8۰ 2۰ 8۰ 2۰۰ شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان کرمانشاه 2۹۱85۰ ۱54
 ۰ ۱2۰ ۳۰ ۱2۰ ۳۰۰ شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان گلستان 2۹۱8۷۰ ۱55
 ۰ ۱2۰ ۳۰ ۱2۰ ۳۰۰ شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان مازندکان 2۹۱۹۰۰ ۱56
 ۰ ۱2۰ ۳۰ ۱2۰ ۳۰۰ شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان مرکای 2۹۱۹۱۰ ۱5۷
 ۰ 54 ۱4 54 ۱۳5 شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان یاد 2۹۱۹4۰ ۱58
 ۰ 68،6۱۰ ۱۷،۱5۳ 68،6۱۰ ۱۷۱،524 شرک  سهامی ملی مااطق نف  خیا زاو  2۹2۳۹۰ ۱5۹
 ۰ ۳،۷۱2 ۹28 ۳،۷۱2 ۹،2۷۹ شرک  سهامی نف  مااطق مرکای ایران 2۹24۰۰ ۱6۰
 ۰ ۱۳،۷۹8 ۳،45۰ ۱۳،۷۹8 ۳4،4۹6 شرک  سهامی نف  نالت قاکه 2۹24۱۰ ۱6۱
 ۰ ۱،۳6۷ ۳42 ۱،۳6۷ ۳،4۱8 شرک  سهامی نف  خاک 2۹242۰ ۱62

۱6۳ 2۹24۳۰ 
شرک  سهامی خدمات عمومی بهداش  صاعتی و خدمات 

 دکمانی صاع  نف 
42،8۰6 ۱۷،۱22 4،28۱ ۱۷،۱22 ۰ 

 24۰،۰۹۷ ۰ 6۰،۰24 24۰،۰۹۷ 6۰۰،24۳ شرک  پاالی  نف  اکا ** 2۹244۰ ۱64
 ۰ 24،4۰۰ 6،۱۰۰ 24،4۰۰ 6۱،۰۰۰ رک  پاالی  نف  آبادانش 2۹25۱۰ ۱65
 ۰ 25،85۳ 6،46۳ 25،85۳ 64،6۳2 شرک  نف  و گاز پاکس 2۹252۰ ۱66

 )متالغ به میلیون کیال(    (2زدول شماکه )

 شماره ردیف
 بندیطبقه

 ک/ موسسهنام شرکت / بان
 انتفاعی وابسته به دولت مندرج

 (3در پيوست شماره ) 

 مبلغ هزینه امور
 پژوهشی مندرج در

 (3پيوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واریزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واریزی
 به خزانه و یا 

 شدهاشتبرد
 توسط خزانه

 مانده
 واریزنشده

 (۱) (2) (۳) (۳( =)4) (4( = )5) (6) (۷) 
 ۰ ۱،84۰ 46۰ ۱،84۰ 4،6۰۰ شرک  گاز استان مرکای 2۹25۳۰ ۱6۷
 ۰ ۱،4۷6 ۳6۹ ۱،4۷6 ۳،6۹۰ شرک  گاز استان همدان 2۹254۰ ۱68
 ۰ ۹۰۰ 225 ۹۰۰ 2،25۰ تانشرک  گاز استان لرس 2۹255۰ ۱6۹
 ۰ ۱،26۰ ۳۱5 ۱،26۰ ۳،۱5۰ شرک  گاز استان کرمانشاه 2۹256۰ ۱۷۰
 ۰ 2،22۰ 555 2،22۰ 5،55۰ شرک  گاز استان کردستان 2۹25۷۰ ۱۷۱
 ۰ 5،2۰۰ ۱،۳۰۰ 5،2۰۰ ۱۳،۰۰۰ شرک  گاز استان آذکبایجان شرقی 2۹258۰ ۱۷2
 ۰ ۱،۹6۰ 4۹۰ ۱،۹6۰ 4،۹۰۰ شرک  گاز استان آذکبایجان غربی 2۹25۹۰ ۱۷۳
 ۰ 4،8۰۰ ۱،2۰۰ 4،8۰۰ ۱2،۰۰۰ شرک  گاز استان اکدبیل 2۹26۰۰ ۱۷4
 ۰ 4،2۰۰ ۱،۰5۰ 4،2۰۰ ۱۰،5۰۰ شرک  گاز استان مازندکان 2۹26۱۰ ۱۷5
 ۰ 2،4۰۰ 6۰۰ 2،4۰۰ 6،۰۰۰ شرک  گاز استان گلستان 2۹262۰ ۱۷6
 ۰ ۱،۷6۰ 44۰ ۱،۷6۰ 4،4۰۰ شرک  گاز استان زنجان 2۹26۳۰ ۱۷۷
 ۰ 68۰ ۱۷۰ 68۰ ۱،۷۰۰ شرک  گاز استان قاوی  2۹264۰ ۱۷8
 ۰ ۱،۰2۰ 255 ۱،۰2۰ 2،55۰ شرک  گاز استان ق  2۹265۰ ۱۷۹
 ۰ ۳،۰4۰ ۷6۰ ۳،۰4۰ ۷،6۰۰ شرک  گاز استان سماان 2۹266۰ ۱8۰
 ۰ 6۰۰ ۱5۰ 6۰۰ ۱،5۰۰ شرک  گاز استان یاد 2۹26۷۰ ۱8۱
 ۰ ۱،48۰ ۳۷۰ ۱،48۰ ۳،۷۰۰ شرک  گاز استان گیالن 2۹268۰ ۱82
 ۰ ۳،۰8۰ ۷۷۰ ۳،۰8۰ ۷،۷۰۰ شرک  گاز استان خوزستان 2۹26۹۰ ۱8۳
 ۰ ۱،52۰ ۳8۰ ۱،52۰ ۳،8۰۰ شرک  گاز استان کرمان 2۹2۷۰۰ ۱84
 ۰ 2،4۰۰ 6۰۰ 2،4۰۰ 6،۰۰۰ شرک  گاز استان چهاکمحال و بختیاکی 2۹2۷۱۰ ۱85
 ۰ 2،56۰ 64۰ 2،56۰ 6،4۰۰ شرک  گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 2۹2۷2۰ ۱86
 ۰ 2،56۰ 64۰ 2،56۰ 6،4۰۰ شرک  گاز استان هرماگان 2۹2۷۳۰ ۱8۷
 ۰ 6،8۰۰ ۱،۷۰۰ 6،8۰۰ ۱۷،۰۰۰ شرک  گاز استان ناکس 2۹2۷4۰ ۱88
 ۰ 6،۰۱۹ ۱،5۰5 6،۰۱۹ ۱5،۰48 شرک  پاالی  گاز پاکسیان 2۹2۷5۰ ۱8۹
 ۰ 6،52۰ ۱،6۳۰ 6،52۰ ۱6،۳۰۰ شرک  گاز استان تهران 2۹2۷۷۰ ۱۹۰
 ۰ 2،۰۰۰ 5۰۰ 2،۰۰۰ 5،۰۰۰ شرک  گاز استان بوشهر 2۹2۷8۰ ۱۹۱
 ۰ ۱،2۰۰ ۳۰۰ ۱،2۰۰ ۳،۰۰۰ شرک  گاز استان ایالم 2۹2۷۹۰ ۱۹2
 ۷۹۰ 2،۳۷۰ ۷۹۰ ۳،۱6۰ ۷،۹۰۰ شرک  پاالی  گاز ایالم* 2۹28۰۰ ۱۹۳
 ۰ 2،2۰۰ 55۰ 2،2۰۰ 5،5۰۰ شرک  گاز استان اصفهان 2۹28۱۰ ۱۹4
 ۰ 8،2۰۰ 2،۰5۰ 8،2۰۰ 2۰،5۰۰ گاز استان خراسان شرک  2۹282۰ ۱۹5
 ۰ 2،2۰۰ 55۰ 2،2۰۰ 5،5۰۰ شرک  گاز استان سیستان و بلوچستان 2۹28۳۰ ۱۹6
 ۰ ۱،۷2۰ 4۳۰ ۱،۷2۰ 4،۳۰۰ شرک  پاالی  گاز بیدبلاد 2۹286۰ ۱۹۷
 ۰ ۱،68۰ 42۰ ۱،68۰ 4،2۰۰ شرک  پاالی  گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران 2۹28۷۰ ۱۹8
 ۷۰۰ 2،۱۰۰ ۷۰۰ 2،8۰۰ ۷،۰۰۰ شرک  پاالی  گاز نجر* 2۹288۰ ۱۹۹
 ۰ 2،4۰۰ 6۰۰ 2،4۰۰ 6،۰۰۰ شرک  پاالی  گاز سرخون و قش  2۹28۹۰ 2۰۰
 ۰ ۱۳،844 ۳،46۱ ۱۳،844 ۳4،6۱۰ شرک  مجتمع گاز پاکس زاوبی 2۹2۹۰۰ 2۰۱
 ۰ ۳6،۰۰۰ ۹،۰۰۰ ۳6،۰۰۰ ۹۰،۰۰۰ شرک  انتقال گاز ایران 2۹2۹۱۰ 2۰2
 ۰ ۱،4۰۰ ۳5۰ ۱،4۰۰ ۳،5۰۰ شرک  سهامی ماطقه ویژه صاایع معدنی و نلای خلیج ناکس 2۹۳۰۰۰ 2۰۳

2۰4 2۹۳2۱۰ 
صادوق حمایا  از تحقیقاات و توساعه صااایع پیشارنته،      

 شرک  مادک تخصصی
2۱2 85 2۱ 85 ۰ 

 ۰ 8۷ 22 8۷ 2۱8 شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان ق  2۹۳26۰ 2۰5

 ۰ ۱58 4۰ ۱58 ۳۹6 های صاعتی استان قاوی شرک  سهامی شهرک 2۹۳2۷۰ 2۰6

 ۰ 55 ۱4 55 ۱۳۷ شرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان گلستان 2۹۳28۰ 2۰۷

 ۰ 5،۳۰6 ۱،۳2۷ 5،۳۰6 ۱۳،265 شرک  سهامی نمایشگاههای بی  المللی زمهوکی اسالمی ایران 2۹۳۳5۰ 2۰8

 ۰ ۱2،۱45 ۳،۰۳6 ۱2،۱45 ۳۰،۳6۳ شرک  سهامی بهره برداکی نف  و گاز کاکون 2۹۳56۰ 2۰۹

 ۰ ۱5،2۳4 ۳،8۰۹ ۱5،2۳4 ۳8،۰86 شرک  سهامی بهره برداکی نف  و گاز گچساکان 2۹۳5۷۰ 2۱۰

 ۰ ۱۰،2۷۰ 2،568 ۱۰،2۷۰ 25،6۷6 شرک  سهامی پایانه های نفتی ایران 2۹۳58۰ 2۱۱

 ۰ ۳،۰4۷ ۷62 ۳،۰4۷ ۷،6۱۷ شرک  سهامی بهره برداکی نف  و گاز شرق 2۹۳64۰ 2۱2

 ۰ ۳،866 ۹6۷ ۳،866 ۹،664 شرک  سهامی بهره برداکی نف  و گاز غر  2۹۳65۰ 2۱۳

 ۰ ۱۰،۱۳۹ 2،5۳5 ۱۰،۱۳۹ 25،۳4۷ شرک  سهامی بهره برداکی نف  و گاز زاگرس زاوبی 2۹۳66۰ 2۱4

 ۰ 26،۳24 6،58۱ 26،۳24 65،8۱۰ شرک  سهامی بهره برداکی نف  و گاز آغازاکی 2۹۳6۷۰ 2۱5



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )متالغ به میلیون کیال(    (2زدول شماکه )

 شماره ردیف
 بندیطبقه

 ک/ موسسهنام شرکت / بان
 انتفاعی وابسته به دولت مندرج

 (3در پيوست شماره ) 

 مبلغ هزینه امور
 پژوهشی مندرج در

 (3پيوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واریزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
 * %25ماهه سه

 جمع مبلغ واریزی
 به خزانه و یا 

 شدهاشتبرد
 توسط خزانه

 مانده
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 (۱) (2) (۳) (۳( =)4) (4( = )5) (6) (۷) 
 ۰ 6،۱68 ۱،542 6،۱68 ۱5،4۱۹ ی بهره برداکی نف  و گاز ماکونشرک  سهام 2۹۳68۰ 2۱6

 ۰ ۹،۹۳4 2،484 ۹،۹۳4 24،8۳4 شرک  سهامی بهره برداکی نف  و گاز مسجد سلیمان 2۹۳6۹۰ 2۱۷

2۱8 2۹۳8۰۰ 
شاارک  خاادمات مهادساای و تجهیاااات صاااعتی تااوکبی  

 دک حال تصفیه -زاو 
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 2۰۰ 2۰۰ ۱۰۰ 4۰۰ ۱،۰۰۰ ایجان*شرک  سهامی نوالد آذکب 2۹۳۹4۰ 2۱۹

 ۰ ۱۰،۳45 2،586 ۱۰،۳45 25،862 شرک  سهامی ماطقه ویژه اقتصادی انرژی پاکس 2۹۳۹6۰ 22۰

 ۰ ۹۹2 248 ۹۹2 2،48۱ شرک  سهامی بهیاه سازی مصرف سوخ  2۹۳۹۷۰ 22۱

 ۰ ۱2،۹۹۳ ۳،248 ۱2،۹۹۳ ۳2،48۳ شرک  سهامی خطوط لوله و مخابرات نف  ایران 2۹۳۹8۰ 222

 22،64۹ ۰ 5،662 22،64۹ 56،622 شرک  سهامی تولید آلومیاای ایران** 2۹4۰۰۰ 22۳

 ۹2 ۰ 2۳ ۹2 2۳۰ شرک  سهامی لوله گستر اسفرای ** 2۹4۱۷۰ 224

 6۹2 ۰ ۱۷۳ 6۹2 ۱،۷۳۱ گذاکی نعالیتهای معدنی**شرک  سهامی صادوق بیمه سرمایه 2۹4۱۹۰ 225

 ۰ ۷۰6 ۱۷۷ ۷۰6 ۱،۷64 پتروشیمی سازمان ماطقه ویژه اقتصادی 2۹424۰ 226

 ۰ ۱،25۱ ۳۱۳ ۱،25۱ ۳،۱28 شرک  ملی صادکات گاز ایران 2۹4۳8۰ 22۷

 4۱2 ۰ ۱۰۳ 4۱2 ۱،۰2۹ شرک  سهامی صاایع الکترونیک شیراز** 2۹4۳۹۰ 228

 24 ۰ 6 24 5۹ شرک  سهامی صاایع مخابرات صاایران** 2۹44۰۰ 22۹

 ۱4۰ ۰ ۳5 ۱4۰ ۳4۹ فهان**شرک  سهامی صاایع اپتیک اص 2۹445۰ 2۳۰

 ۰ ۱6۰ 4۰ ۱6۰ 4۰۰ شرک  سهامی عمران شهر زدید شیری  شهر 2۹452۰ 2۳۱

 ۰ 4،۰۰۰ ۱،۰۰۰ 4،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰ شرک  سهامی مدیری  شتکه برق ایران 2۹468۰ 2۳2

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ دک حال تصفیه -شرک  پیرا حفاکی ایران  2۹4۷۰۰ 2۳۳

 ۰ 46 ۱2 46 ۱۱6 شمالیاستان خراسان شرک  سهامی شهرکهای صاعتی 2۹4۷۱۰ 2۳4

 ۰ 54 ۱4 54 ۱۳4 زاوبیشرک  سهامی شهرکهای صاعتی استان خراسان 2۹4۷2۰ 2۳5

 ۰ ۱،۹۹۹ 5۰۰ ۱،۹۹۹ 4،۹۹۷ شرک  سهامی پترو پاکس 2۹4۷۷۰ 2۳6

 ۰ 6۷۰ ۱68 6۷۰ ۱،6۷6 شرک  سهامی پترو ایران 2۹4۷8۰ 2۳۷

 ۰ 8۰ 2۰ 8۰ 2۰۰ شمالیایی استان خراسانشرک  سهامی آ  و ناوال  کوست 2۹4۹۰۰ 2۳8

 ۰ 2۰۰ 5۰ 2۰۰ 5۰۰ ای لرستانشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹4۹2۰ 2۳۹

 ۰ ۱66 42 ۱66 4۱6 ای خراسان شمالیشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹4۹۳۰ 24۰

 ۰ ۱6۰ 4۰ ۱6۰ 4۰۰ ای خراسان زاوبیشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹4۹4۰ 24۱

 ۰ 255 64 255 6۳8 ای کهگیلویه و بویر احمدقهشرک  سهامی آ  ماط 2۹4۹5۰ 242

 ۰ 2۰۹ 52 2۰۹ 52۳ ای قاوی شرک  سهامی آ  ماطقه 2۹4۹6۰ 24۳

 ۰ ۱۱۹ ۳۰ ۱۱۹ 2۹۷ ای ق شرک  سهامی آ  ماطقه 2۹4۹۷۰ 244

 ۰ 2۱6 54 2۱6 5۳۹ ای سماانشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹4۹8۰ 245

 ۰ 44۰ ۱۱۰ 44۰ ۱،۱۰۰ ای مرکایشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹4۹۹۰ 246

 ۰ ۱84 46 ۱84 45۹ ای چهاکمحال و بختیاکیشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹5۰۰۰ 24۷

 ۰ ۱54 ۳۹ ۱54 ۳85 ای بوشهرشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹5۰۱۰ 248

 ۰ ۱2۰ ۳۰ ۱2۰ ۳۰۰ ای ایالمشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹5۰2۰ 24۹

 ۰ 288 ۷2 288 ۷2۰ ای کردستانشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹5۰۳۰ 25۰

 ۰ ۱42 ۳6 ۱42 ۳54 ای همدانشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹5۰4۰ 25۱

 ۰ ۱82 46 ۱82 454 ای گلستانشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹5۰5۰ 252

 ۰ 688 ۱۷2 688 ۱،۷۱۹ ای اکدبیلشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹5۰6۰ 25۳

 ۰ ۱،۰۰۰ 25۰ ۱،۰۰۰ 2،5۰۰ شرک  سهامی پژوه  و ن  آوکی پتروشیمی 2۹5۱۱۰ 254

 ۰ 24 6 24 6۰ شرک  نااوکی های پیشرنته ایران 2۹5۱4۰ 255

 ۰ 528 ۱۳2 528 ۱،۳2۰ شرک  بهره برداکی نیروگاه اتمی بوشهر 2۹5۱6۰ 256

 ۰ 2،۱۰۰ 525 2،۱۰۰ 5،25۰ بانک توسعه تعاون 2۹525۰ 25۷

 ۰ 552 ۱۳8 552 ۱،۳8۰ شرک  توسعه گردشگری ایران 2۹526۰ 258

 4 ۰ ۱ 4 ۱۰ ن صاایع هوایی نیروهای مسلح**سازما 2۹5۳۱۰ 25۹

 5۱8 ۳،6۷4 ۱،۰48 4،۱۹۱ ۱۰،4۷8 صادوق توسعه صاایع دکیایی* 2۹5۳4۰ 26۰

 ۰ 44۰ ۱۱۰ 44۰ ۱،۱۰۰ صادوق ومان  سرمایه گذاکی تعاون 2۹5۳5۰ 26۱

 4،۰۰۰ ۰ ۱،۰۰۰ 4،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰ شرک  صاایع هوایی قدس** 2۹5۳6۰ 262

 )متالغ به میلیون کیال(    (2زدول شماکه )

 شماره ردیف
 بندیطبقه

 ک/ موسسهنام شرکت / بان
 انتفاعی وابسته به دولت مندرج

 (3در پيوست شماره ) 

 مبلغ هزینه امور
 پژوهشی مندرج در

 (3پيوست شماره )
 قانون بودجه

 مبلغ 
 حداقل قابل 

 * %40کسر

 واریزمبلغ حداقل قابل
 داریبه حساب خزانه

 کل کشور در هر مقطع
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 (۱) (2) (۳) (۳( =)4) (4( = )5) (6) (۷) 
 ۰ 22۰ 55 22۰ 54۹ صاعتی استان الترز شرک  شهرکهای 2۹5۳۷۰ 26۳

 ۰ ۱۳2 ۳۳ ۱۳2 ۳۳۰ ای الترزشرک  سهامی آ  ماطقه 2۹5۳8۰ 264

 ۰ 4،2۱2 ۱،۰5۳ 4،2۱2 ۱۰،5۳۰ شرک  گاز استان الترز 2۹54۱۰ 265

 ۰ ۳5 ۹ ۳5 8۷ شرک  گستری سوخ  ستا زاگرس 2۹542۰ 266

 2۱ 2۰ ۱۰ 4۱ ۱۰2 گسترس الیاف شیشه مرند 2۹54۳۰ 26۷

 ۰ 8۰ 2۰ 8۰ 2۰۰ شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان الترز 2۹545۰ 268

 ۰ ۳۰،6۰۰ ۷،65۰ ۳۰،6۰۰ ۷6،5۰۰ شرک  شهر نرودگاهی امام خمیای )که( 2۹546۰ 26۹

 ۰ 8۷ 22 8۷ 2۱۷ شرک  تولید نیروی برق شیروان 2۹548۰ 2۷۰

 ۱۰ ۳۰ ۱۰ 4۰ ۱۰۰ شرک  تولید نیروی برق بیستون* 2۹55۰۰ 2۷۱

 ۰ 54 ۱4 54 ۱۳5 شرک  تولید نیروی برق کرمان 2۹55۱۰ 2۷2

 ۱2 ۰ ۳ ۱2 ۳۰ شرک  تولید نیروی برق خلیج ناکس** 2۹552۰ 2۷۳

 ۰ 4۰ ۱۰ 4۰ ۱۰۰ شرک  تولید نیروی برق اصفهان 2۹55۳۰ 2۷4

 ۰ 4۰ ۱۰ 4۰ ۱۰۰ شرک  تولید نیروی برق آذکبایجان 2۹554۰ 2۷5

 ۰ 6۱ ۱5 6۱ ۱52 عتاسشرک  تولید نیروی برق بادک 2۹555۰ 2۷6

 ۰ 6۰ ۱5 6۰ ۱5۰ شرک  تولید نیروی برق تهران 2۹556۰ 2۷۷

 ۰ 4۹ ۱2 4۹ ۱22 شرک  تولید نیروی برق خراسان 2۹55۷۰ 2۷8

 ۰ 5۹ ۱5 5۹ ۱48 شرک  تولید نیروی برق زاهدان 2۹55۹۰ 2۷۹

 ۰ 5۰ ۱۳ 5۰ ۱25 شرک  تولید نیروی برق شازند 2۹56۰۰ 28۰

 ۰ ۹8 25 ۹8 245 ولید نیروی برق شهید کزاییشرک  ت 2۹562۰ 28۱

 ۰ 8۰ 2۰ 8۰ 2۰۰ شرک  تولید نیروی برق شهید مفتح 2۹564۰ 282

 ۰ ۱،2۰۰ ۳۰۰ ۱،2۰۰ ۳،۰۰۰ شرک  تولید نیروی برق ناکس 2۹565۰ 28۳

 4،۰۰۰ ۰ ۱،۰۰۰ 4،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰ شرک  گستری صاایع آکیا تایر هامون** 2۹568۰ 284

285 2۹56۹۰ 
ایع هوانضااای نیروهااای مساالح زمهااوکی  سااازمان صااا
 اسالمی ایران*

6۰۰،۰۰۰ 24۰،۰۰۰ 6۰،۰۰۰ 45،۰5۷ ۱۹4،۹4۳ 
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 508،591 1،273،436 445،535 1،782،026 4،455،065 جمع

 

 ( مواکد زیر قابل ذکر اس :2دک خصوص زدول شماکه )

اند، ( دستگاه مادکج دک زدول نوق که با عالم  )*( مشخص شده۱۳تعداد سیاده ) -

داکی کل کشوک نست  به متلغ حداقل قابل واکیا مووو  ای  باد، کسری واکیای داشته و یا خاانه

 ها کمتر از میاان مقرک، برداش  نموده اس . ز حسا  آنا

( دستگاه مشمول دک زدول نوق که با عالم  )**( مشخص 24تعداد بیس  و چهاک ) -



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( هایاه اموک پژوهشی به حسا  4۰%اند، به تعهدات خود متای بر واکیا چهل دکصد )شده

 ش  ناموده اس .اند و خاانه نیا متلغی کا برداالذکر، اقدام نامودهنوق

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.مواکد نوق، 

متاالغ واکیااای مووااو  ایا  باااد، از طریااق سااامانه ملای تقاوااا و عروااه پااژوه  و    

هاای تأییدشاده مصارف گردیاده اسا . ساامانه ماذکوک توساط         نااوکی )ساتع( زها  پاژوه   

ی شاده و کلیاه نرآیااد ثتا      عاالی علاوم، تحقیقاات و ناااوکی )عتاف( طراحا      دبیرخانه شوکای

نیاااز، تقاوااای تحقیقاااتی، اکسااال پروپااوزال، برکساای و تأییااد آن، ثتاا  قااراکداد پژوهشاای و    

هااای ماارتتط بااا قراکدادهااای تأییدشااده دک بسااتر آن ازرایاای     تأییااد آن و کلیااه پرداخاا   

 گردد.می

قده پاس از  های ماعنامهها و مؤسسات پژوهشی باب  توانقپرداخ  به دانشگاهمتالغ قابل

های ازرایی طرف قراکداد و دبیرخانه شوکای عالی علوم، تحقیقاات و ناااوکی   تأیید توسط دستگاه

پرداخ  کا )عتف(، به سازمان برنامه و بودزه کشوک اعالم و سازمان مذکوک نیا نهرس  متالغ قابل

دکآمادهای  نمایاد. متاالغ یادشاده ماازاد بار      داکی کل کشوک زه  پرداخا  اعاالم مای   به خاانه

 ها و مؤسسات پژوهشی محسو  گردیده اس .  اختصاصی دانشگاه

داکی کال کشاوک، بار    ها و مؤسسات پژوهشی توسط خااناه شده به دانشگاهمتالغ پرداخ 

( ۳های ازرایی مشمول ای  باد، به شرح زدول شماکه )های ماعقدشده با دستگاهنامهاساس توانق

 اس :

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 پرداختی عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 توسط خزانه

 ۳،۷۳4 محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر  ۱
2 

 
 242 محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر

۳ 
 

 ۱65 محرمانه   دانشگاه تتریا
4 

 
 ۱65 محرمانه   دانشگاه سیستان و بلوچستان

5 
 

 62 محرمانه   دانشگاه سیستان و بلوچستان

6 
 

 ۳88 محرمانه   دانشگاه خوازه نصیرالدی  طوسی
۷ 

 
 25۳ محرمانه   دانشگاه خوازه نصیرالدی  طوسی

8 
 

 ۳۳۱ محرمانه   دانشگاه اکومیه
۹ 

 
 ۹6 محرمانه   دانشگاه تهران

۱۰ 
 

 285 محرمانه   تربی  مدکس
۱۱ 

 
 45۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر

۱2 
 

 48 ه  محرمان دانشگاه صاعتی شریف
۱۳ 

 
 ۱44 محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر

۱4 
 

 ۱۱۳ محرمانه   دانشگاه خوازه نصیرالدی  طوسی
۱5 

 
 68 محرمانه   دانشگاه خوازه نصیرالدی  طوسی

۱6 
 

 5۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی شیراز
۱۷ 

 
 4۹ محرمانه   دانشگاه صاعتی شریف

۱8 
 

 ۱،4۱۰ محرمانه   دانشگاه خوازه نصیرالدی  طوسی
 ۱۰۹ محرمانه   دانشگاه خوازه نصیرالدی  طوسی محرمانه  ۱۹
2۰ 

 
 525 محرمانه   دانشگاه صاعتی نوشیروانی بابل

2۱ 
 

 825 محرمانه   دانشگاه صاعتی اصفهان
22 

 
 55۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر

2۳ 
 

 24۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر
24 

 
 2۳۳ محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر

25 
 

 45۰ محرمانه   دانشگاه خوازه نصیرالدی  طوسی
26 

 
 ۱،25۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر

2۷ 
 

 ۹۰ محرمانه   دانشگاه خوازه نصیرالدی  طوسی
28 

 
 ۱۰8 محرمانه   دانشگاه علوم و ناون دکیایی خرمشهر

2۹ 
 

 ۱،4۹8 محرمانه   دانشگاه شهید بهشتی
۳۰ 

 
 ۱۰ محرمانه   ا دانشگاه با

۳۱ 
 

 6۱6 محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر
۳2 

 
 524 محرمانه   دانشگاه نردوسی مشهد

۳۳ 
 

 2۹۰ محرمانه   دانشگاه نردوسی مشهد
۳4 

 
 4۱4 محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر

۳5 
 

 58۰ محرمانه   دانشگاه نردوسی مشهد
۳6 

 
 ۱4۰ محرمانه   دانشگاه نردوسی مشهد

۳۷ 
 

 685 محرمانه   نشگاه صاعتی امیرکتیردا
۳8 

 
 48۰ محرمانه   دانشگاه خوازه نصیرالدی  طوسی

۳۹ 
 

 2۰۰ محرمانه   دانشگاه شیراز
4۰ 

 
 ۳48 محرمانه   دانشگاه خوازه نصیرالدی  طوسی

4۱ 
 

 ۷25 محرمانه   دانشگاه بی  المللی امام خمیای )که(
42 

 
 6۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی شاهرود

4۳ 
 

 ۱،6۰۰ محرمانه   دانشگاه نردوسی مشهد
44 

 
 6۰ محرمانه   گیالن

45 
 

 ۱،۳۰۰ محرمانه   دانشگاه مازندکان

46 
 

 52۰ محرمانه   شاهد
4۷ 

 
 ۳۷۰ محرمانه   صاعتی قوچان

48 
 

 ۷44 محرمانه   دانشگاه صاعتی شریف



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه
4۹ 

 
 ۱۹5 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

5۰ 
 

 26۳ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

5۱ 
 

 4۰4 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
52 

 
 ۳۱2 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

 ۱،۱۹5 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر  5۳
54 

 
 564 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

55 
 

 ۱56 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
56 

 
 4۰2 رمانه  مح دانشگاه صاعتی مالک اشتر

5۷ 
 

 28۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

58 
 

 ۱5۱ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
5۹ 

 
 ۱26 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

6۰ 
 

 ۱،۷25 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
6۱ 

 
 ۱68 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

62 
 

 ۷۷ انه  محرم دانشگاه صاعتی مالک اشتر
6۳ 

 
 ۱۳8 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

64 
 

 ۱5۳ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
65 

 
 ۱۱5 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

66 
 

 ۳،5۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
6۷ 

 
 ۷2۰ محرمانه   زهاد دانشگاهی مشهد

68 
 

 2۰ محرمانه   دانشگاه تهران

 ۳5 محرمانه   حکی  ستاواکی همحرمان 6۹
 4۷8 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر    ۷۰

۷۱ 
 

 ۱،۰۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر  
۷2 

 
 2،5۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر  

۷۳ 
 

 225 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر  
۷4 

 
 ۱۷۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر  

۷5 
 

 45۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر  
۷6 

 
 ۳8۹ محرمانه   دانشگاه عل  و صاع    

۷۷ 
 

 644 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر  
۷8 

 
 5۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر  

۷۹ 
 

 825 محرمانه   دانشگاه صاعتی سهاد تتریا 

8۰ 
 

 ۱۳5 محرمانه   دانشگاه باا 
 582 محرمانه   صاعتی مالک اشتردانشگاه     8۱

82 
 

 6۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی شریف
8۳ 

 
 ۱،۰6۳ محرمانه   دانشگاه صاعتی شیراز

84 
 

 2۳4 محرمانه   دانشگاه اصفهان
85 

 
 ۳۰ محرمانه   دانشگاه اصفهان

86 
 

 ۱،۳88 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
8۷ 

 
 ۳۹۳ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر 

88 
 

 4۳۷ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر 
8۹ 

 
 6۱ محرمانه   دانشگاه شهیدچمران اهواز

۹۰ 
 

 4۱ محرمانه   دانشگاه شهیدچمران اهواز

۹۱ 
 

 ۳،۰4۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی اصفهان
۹2 

 
 ۳،۰۱۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی اصفهان 

۹۳ 
 

 ۷88 محرمانه   دانشگاه تهران
۹4 

 
 ۳8۰ محرمانه   فهاندانشگاه اص

۹5 
 

 86 محرمانه   پژوهشگاه مواد و انرژی
۹6 

 
 8۳2 محرمانه   دانشگاه صاعتی ق  

۹۷ 
 

 2،25۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر  
۹8 

 
 ۱۹6 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۹۹ 
 

 ۱45 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه
۱۰۰ 

 
 ۱،۰۰۰ مانه  محر دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱۰۱ 
 

 ۱26 محرمانه   دانشگاه صاعتی خوازه نصیرالدی  طوسی

۱۰2 
 

 8۰ محرمانه   دانشگاه گیالن
۱۰۳ 

 
 ۱۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر

۱۰4 
 

 2۰۰ محرمانه   پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۱۰5 

 
 ۹۹۱ محرمانه   دانشگاه  مازندکان

۱۰6 
 

 ۱۷۹ رمانه  مح دانشگاه صاعتی شیراز
۱۰۷ 

 
 ۱۱،64۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱۰8 
 

 42 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱۰۹ 
 

 42۷ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
۱۱۰ 

 
 ۱2۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱۱۱ 
 

 2،656 محرمانه   دانشگاه عل  و صاع  ایران
۱۱2 

 
 ۱8۰ محرمانه   اشتردانشگاه صاعتی مالک 

۱۱۳ 
 

 ۱،4۳۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
 5۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر محرمانه ۱۱4

۱۱5 
 

 ۹4 محرمانه   دانشگاه تربی  مدکس
۱۱6 

 
 ۱،۷25 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱۱۷ 
 

 ۹۰۰ محرمانه   دانشگاه اصفهان
۱۱8 

 
 46۰ ه  محرمان دانشگاه اصفهان

۱۱۹ 
 

 2۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱2۰ 
 

 25۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
۱2۱ 

 
 2۱8 محرمانه   دانشگاه صاعتی خوازه نصیرالدی  طوسی

۱22 
 

 ۱۰5 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
۱2۳ 

 
 2۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر

۱24 
 

 ۱5 نه  محرما دانشگاه تهران
۱25 

 
 ۳۱۹ محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر

۱26 
 

 ۱۹۰ محرمانه   دانشگاه کاشان
۱2۷ 

 
 ۱64 محرمانه   دانشگاه سیستان و بلوچستان 

۱28 
 

 4۷۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی خوازه نصیرالدی  طوسی
۱2۹ 

 
 468 محرمانه   دانشگاه تهران

۱۳۰ 
 

 65۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی خوازه نصیرالدی  طوسی

۱۳۱ 
 

 ۳8۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر
۱۳2 

 
 ۱۰2 محرمانه   پژوهشگاه مواد و انرژی

۱۳۳ 
 

 245 محرمانه   دانشگاه اکومیه
۱۳4 

 
 ۳64 محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر

۱۳5 
 

 4۰۰ محرمانه   دانشگاه  صاعتی امیرکتیر
۱۳6 

 
 225 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱۳۷ 
 

 225 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
۱۳8 

 
 ۱58 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱۳۹ 
 

 225 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر
۱4۰ 

 
 ۱8۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱4۱ 
 

 ۱،۰۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱42 
 

 ۱۱۳   محرمانه دانشگاه صاعتی مالک اشتر
۱4۳ 

 
 ۱۱۳ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱44 
 

 ۱58 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر

۱45 

 محرمانه

 2،۰۰۰ محرمانه   دانشگاه تربی  مدکس

 ۱،۰۷۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی اصفهان ۱46

 2،۰۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی اصفهان ۱4۷

 ۱2۷ مانه  محر دانشگاه صاعتی مالک اشتر ۱48

 ۱،۰46 محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر ۱4۹

 ۱۱۳ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر ۱5۰



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه
 ۱۰،۰۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر ۱5۱

 2،۰۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی همدان ۱52

 ۱۳5 محرمانه   دانشگاه صاعتی اصفهان ۱5۳

 ۳،۰۰۰ حرمانه  م دانشگاه صاعتی مالک اشتر ۱54

 2،۷۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر ۱55

 5۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر ۱56

 ۷۹ محرمانه   پژوهشگاه مواد و انرژی ۱5۷

 ۷5۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر ۱58

 5،۰۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی مالک اشتر ۱5۹

 ۱،۰۰۰ محرمانه   شتردانشگاه صاعتی مالک ا ۱6۰

 ۱،2۰۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر ۱6۱

 ۳۰۰ محرمانه   خوازه نصیرالدی  طوسی ۱62

 ۱۰۰ محرمانه   دانشگاه مالیر ۱6۳

 ۳۰۰ محرمانه   پژوهشگاه شیمی و مهادسی شیمی ۱64

 2،284 محرمانه   زهاد دانشگاهی اصفهان ۱65

 58۷ ه  محرمان دانشگاه تربی  مدکس ۱66

 ۳8 محرمانه   خوازه نصیرالدی  طوسی ۱6۷

 4۰۰ محرمانه   دانشگاه تربی  مدکس ۱68

 ۱5۰ محرمانه   دانشگاه صاعتی امیرکتیر ۱6۹

 ۷8۷ محرمانه   دانشگاه صاعتی خوازه نصیرالدی  طوسی ۱۷۰

 ۹42 محرمانه   دانشگاه صاعتی خوازه نصیرالدی  طوسی ۱۷۱

 ۳2۰ محرمانه   لک اشتردانشگاه صاعتی ما ۱۷2

 ۱5 محرمانه   دانشگاه نردوسی مشهد ۱۷۳

 ۳5 محرمانه   دانشگاه صاعتی نوشیروانی بابل ۱۷4

 264 محرمانه   دانشگاه اصفهان ۱۷5

 4۱۰ محرمانه   دانشگاه اصفهان ۱۷6

 26۳ عه تعاونطرح تدوی  و توسعه گفتمان زدید مدیریتی بانک توس دانشگاه تهران بانک توسعه تعاون ۱۷۷

۱۷8 

 بانک توسعه صادکات

 دانشگاه تهران
بخشی و نوآوکی دک اکائه خدمات مالی و غیرمالی مکمال باه   اکائه کاهکاکهای تاو 

ماظوک بهتود تجربه مشتریان باناک توساعه صااداکت ایاران )بااکویکرد تحاول و       
 نوآوکی دیجیتال(

۳۰۰ 

 دانشگاه تهران ۱۷۹
و نوآوکی دک اکائه خدمات مالی و غیرمالی مکمال باه   بخشی اکائه کاهکاکهای تاو 

ماظوک بهتود تجربه مشتریان باناک توساعه صااداکت ایاران )بااکویکرد تحاول و       
 نوآوکی دیجیتال(

۱8۰ 

۱8۰ 
 بانک سپه

 4۷۰ اکتقای مای  کقابتی بانک سپه دک حوزه بانکداکی خرد دانشگاه خواکزمی
 6۱ ی بانک سپه دک حوزه بانکداکی خرداکتقای مای  کقابت دانشگاه خواکزمی ۱8۱

۱82 

 بانک مسک 

 دانشگاه صاعتی امیر کتیر
های تأمی  و شااساایی سااختاک   الگوبرداکی مدیری  مراودات بانکی با نگاه زنجیره

 های تأمی  صاع  ساختمانبادی زنجیرهو اولوی 
52۱ 

 دانشگاه صاعتی امیرکتیر ۱8۳
هاای تاأمی    انهای مالی بی  اعضای زنجیاره ها و شااسایی زریمستادسازی شتکه
 صاع  ساختمان

52۱ 

 دانشگاه صاعتی امیرکتیر ۱84
هاای تاأمی    ها و شااسایی زریانهای مالی بی  اعضای زنجیاره مستادسازی شتکه
 صاع  ساختمان

۳5۰ 

 دانشگاه صاعتی امیرکتیر ۱85
هاای تاأمی    هها و شااسایی زریانهای مالی بی  اعضای زنجیار مستادسازی شتکه
 صاع  ساختمان

6۹۱ 

 6۰۰ بهاگام سازی و توسعه مدل های غلتان باادک تجاکی کشوک دانشگاه شهید بهشتی  ۱86

۱8۷ 
 

 دانشگاه علوم و ناون دکیایی خرمشهر
برکسی و شااسایی ظرنی  هاای توساعه گردشاگری سااحلی و دکیاائی دک بااادک       

 525 آبادان، خرمشهر و با تمرکا بر بادک چوئتده

۱88 
 

 ۳۹۹ بازنگری نیازساجی آموزشی مشاغل سازمان باادک و دکیانوکدی با استفاده از مدل دیکوم پاک  عل  و نااوکی مدکس
۱8۹ 

 
 4۹5 مدل زامع انتخا  ساختاک ناوگان ید  کشی باادک مطالعه موکدی بادک شهید کزایی دانشگاه تهران

۱۹۰ 
 

 دانشگاه تهران
ای اندازه گیری غلظ  کسو  و باک عتاوکی  غیرهسته طراحی و استفاده از دستگاه

 دک مقیاس الیروبی
۷۳8 

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه

۱۹۱ 
 

 دانشگاه عالمه طتاطتایی
زاااکی سااازی چشاا  انااداز سااازمان باااادک و دکیااانوکدی دک اداکات کاال باااادک و  

 625 های هرماگان و سیستان و بلوچستاندکیانوکدی استان

۱۹2 
 

 624 تاکیخی قوکوق تال  شااسایی و حفظ میراث نرهاگی دکیایی مطالعه موکدی: مطالعات کشتی یشااسی و علوم زوپژوهشگاه ملی اقیانوس

۱۹۳ 
 

 شااسی و علوم زویپژوهشگاه ملی اقیانوس
تهیاه و تادوی  طاارح دکس، محتاوی آموزشای و بانااک ساواالت اسااتانداکدهای      

 کیکاادگان بادکی دک حوزه عملیات پایانه بادآموزشی و گواهیاامه،تامی 
625 

۱۹4 
 

 شااسی و علوم زویپژوهشگاه ملی اقیانوس
تهیاه و تادوی  طاارح دکس، محتاوی آموزشای و بانااک ساواالت اسااتانداکدهای      

 کاادگان بادکی دک حوزه اموک کشتیرانی دک باادکآموزشی و گواهیاامه تامی 
625 

۱۹5 
 

 شااسی و علوم زویپژوهشگاه ملی اقیانوس
وی آموزشای و بانااک ساواالت اسااتانداکدهای   تهیاه و تادوی  طاارح دکس، محتا   

 625 کاادگان بادکی دک حوزه عملیات دکیایی دک باادکآموزشی و گواهیاامه تامی 

۱۹6 
 

 مرکا تحقیقات کاه، مسک  و شهرسازی
هاای مردمای و تااثیر آن بار نعالیا  بااادک کوچاک        شک تحلیل آثاک احداث موج

 )مطالعه موکدی استان هرماگان(
۱،5۷۳ 

 دانشگاه تهران سازمان باادک و دکیانوکدی ۱۹۷
مستاد سازی، تحلیل و تدوی  تاکی  نود ساله شکل گیری و تحاوالت باادک اماام    

 نخستی  بادک مدکن ایران دک خلیج ناکس -خمیای )که( 
8۷۱ 

۱۹8 
 

 6۱۹ های عملکرد لجستیکی باادکتدوی  و پای  شاخص دانشگاه تربی  مدکس
۱۹۹ 

 
 68۰ برکسی نق  و زایگاه اقتصادی، ازتماعی بادک امیرآباد دک استان و ماطقه دانشگاه مازندکان

2۰۰ 
 

 مرکا تحقیقات کاه، مسک  و شهرسازی
های کاهتردی باادک کوچک استانهای هرماگاان،  ¬گیری¬برکسی و مطالعه زه 

 سیستان وبلوچستان وگیالن با تمرکا بر الگوی کاکبری و مدیریتی
2،۰8۳ 

2۰۱ 
 

 قات کاه، مسک  و شهرسازیمرکا تحقی
هاای هرماگاان،   های کاهتاردی بااادک کوچاک اساتان    گیریبرکسی مطالعه زه 

 سیستان و بلوچستان و گیالن با تمرکا بر الگوی کاکبری و مدیریتی
4۹۰ 

2۰2 
 

 شااسی و علوم زویپژوهشگاه ملی اقیانوس
ک  باساتان  انسان ودکیا ، مروکی بر نرهاگ دکیانوکدی دک ایران بار اسااس مادا   

 شااسی واسااد دکیانوکدی
5۷5 

2۰۳ 
 

 ۱،4۷5 طرح باکگراه الکترونیکی دکیایی خلیج ناکس دانشگاه صاعتی شریف

2۰4 
 

 شااسی و علوم زویپژوهشگاه ملی اقیانوس
انسان ودکیا ، مروی بر نرهاگ دکیانوکدی دک ایاران بار اسااس ماداک  باساتان      

 شااسی واسااد دکیانوکدی
۱،۱5۰ 

2۰5 
 

 شااسی و علوم زویژوهشگاه ملی اقیانوسپ
تااکیخی   شااسایی و حفظ میراث نرهاگی دکیایی مطالعه موکدی: مطالعات کشاتی 

 قوکوق تال 
624 

2۰6 
 

 دانشگاه تهران
مطالعات بازاک با هدف استفاده بهیاه از نضای پایانه مسانری بادک انالای و تادوی    

 کاهتردها و برنامه اقدام
۷55 

2۰۷ 
 

 تحقیقات کاه، مسک  و شهرسازیمرکا 
هاای مردمای و تااثیر آن بار نعالیا  بااادک کوچاک        شک تحلیل آثاک احداث موج

 6۰5 )مطالعه موکدی استان هرماگان(

2۰8 
 

 شااسی و علوم زویپژوهشگاه ملی اقیانوس
انسان ودکیا ، مروی بر نرهاگ دکیانوکدی دک ایاران بار اسااس ماداک  باساتان      

 انوکدیشااسی واسااد دکی
5۷5 

2۰۹ 
 

 ۳4۰ برکسی نق  و زایگاه اقتصادی، ازتماعی بادک امیراباد دک استان و ماطقه دانشگاه مازندکان
2۱۰ 

 
 255 برکسی نق  و زایگاه اقتصادی، ازتماعی بادک امیراباد دک استان و ماطقه دانشگاه مازندکان

2۱۱ 
 

 دانشگاه تهران
نضای پایانه مسانری بادک انالای و تادوی     مطالعات بازاک با هدف استفاده بهیاه از

 ۷55 کاهتردها و برنامه اقدام

2۱2 
 

 مرکا تحقیقات کاه، مسک  و شهرسازی
هاای مردمای و تااثیر آن بار نعالیا  بااادک کوچاک        شک تحلیل آثاک احداث موج

 )مطالعه موکدی استان هرماگان(
242 

2۱۳ 
 

 دانشگاه صاعتی شریف
های قابل کشتیرانی تح  ¬کیانوکدی دک باادک و آبراهتدوی  ساد کاهتردی ایمای د

 حاکمی  زمهوکی اسالمی ایران
8۰4 

2۱4 
 

 دانشگاه تهران
مستاد سازی، تحلیل و تدوی  تاکی  نود ساله شکل گیری و تحاوالت باادک اماام    

 نخستی  بادک مدکن ایران دک خلیج ناکس -خمیای )که( 
5۷۹ 

2۱5 
 

 464 های عملکرد لجستیکی باادکی  شاخصتدوی  و پا دانشگاه تربی  مدکس

2۱6 
 

 دانشگاه تهران
ای اندازه گیری غلظ  کسو  و باک عتاوکی  طراحی و استفاده از دستگاه غیرهسته

 دک مقیاس الیروبی
4۱8 

2۱۷ 
 

 ۱،۹۰8 مطالعه کسوبگذاکی و مدیری  الیروبی حووچه و کانال بادک آستاکا دانشگاه تهران
2۱8 

 
 ۱،2۷2 طالعه کسوبگذاکی و مدیری  الیروبی حووچه و کانال بادک آستاکام دانشگاه تهران

2۱۹ 
 

 45۰ نرهاگی باادک و دکیانوکدی گیالن -ساد میراث تاکیخی دانشگاه تربی  مدکس
22۰ 

 
 ۷2۰ های عملیاتی لجستیک بادکیهای کاهتردی و برنامهتدوی  سیاس  کیایموسسه عالی آموزی و پژوه  دک مدیری  و برنامه

 ۱،۰8۰ بهاگام سازی و توسعه مدل های غلتان باادک تجاکی کشوک دانشگاه شهید بهشتی سازمان باادک و دکیانوکدی 22۱

222 
 

 دانشگاه عالمه طتاطتائی
زاااکی سااازی چشاا  انااداز سااازمان باااادک و دکیااانوکدی دک اداکات کاال باااادک و  

 های هرماگان و سیستان و بلوچستاندکیانوکدی استان
625 

22۳ 
 

 4۱8طراحی سیست  اکزیابی و مدیری  کیسک های ایمای، بهداشا  و محایط زیسا      دانشگاه علوم پاشکی همدان



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه
 دک سازمان باادک و دکیانوکدی

224 
 

 624 تاکیخی قوکوق تال  شااسایی و حفظ میراث نرهاگی دکیایی مطالعه موکدی: مطالعات کشتی پژوهشگاه ملی اقیانوس شااسی و علوم زوی
225 

سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صاایع معدنی 

 مادک تخصصی –ایران 

 ۱،۱5۰ برکسی آزمایشگاهی تولید کک سوزنی دک ایران پژوهشگاه صاع  نف 

 سازمان پژوه  های علمی و صاعتی ایران 226
انجام مطالعات دک خصوص بکاکگیری محصول می  متال و اکسایدهای تفریقای   

 داخلی تولید داخل دک صاایع
2۹۳ 

 دانشگاه تهران 22۷
هاای  گذاکی های خطرپاذیر و توانمادساازی شارک    تدوی  برنامه توسعه سرمایه

 5۰۱ بایان مرتتط با کسب وکاکهای معدنی و صاایع معدنیدان 

 دانشگاه تهران 228
های نااوکی و مهادسی سازمان توساعه و نوساازی   تدوی  برنامه توسعه توانمادی

 ع معدنی ایرانمعادن و صاای
۷۳5 

 زهاددانشگاهی 22۹
تا  دک کوز   ۱اکسترود با ظرنی   HDSطراحی و احداث واحد ساخ  کاتالیس  

 پایلوت(صاعتی )دک مقیاس نیمه
۱،۹6۳ 

 ۱،۱۰4 برکسی آزمایشگاهی تولید کک سوزنی دک ایران پژوهشگاه صاع  نف  2۳۰

 سازمان پژوه  های علمی و صاعتی ایران 2۳۱
م مطالعات دک خصوص بکاکگیری محصول می  متال و اکسایدهای تفریقای   انجا

 2۱۱ تولید داخل دک صاایع داخلی

 دانشگاه عل  و صاع  ایران 2۳2
استحصال عااصر اسکاندیوم ، ساماکیوم و لاوتیتی  از محلاول لیچیااگ کاساانتره     

 ساغاد و سایر نمونه های معدنی 5آنومالی شماکه 
22۳ 

 ستاندانشگاه لر 2۳۳
برکسی استحصال عااصر نادک خاکی از باطله های کاکخاناه نارآوکی سااگ آها      

 چادکملو دک مقیاس آزمایشگاهی
4۰5 

 زهاددانشگاهی 2۳4
تا  دک کوز   ۱اکسترود با ظرنی   HDSطراحی و احداث واحد ساخ  کاتالیس  

 پایلوت(صاعتی )دک مقیاس نیمه
۱،624 

 دانشگاه تهران 2۳5
هاای  گذاکی های خطرپاذیر و توانمادساازی شارک    توسعه سرمایه تدوی  برنامه

 468 بایان مرتتط با کسب وکاکهای معدنی و صاایع معدنیدان 

 دانشگاه کاشان 2۳6
طرح دستیابی به دان  نای تولید نلا مایای  از ترکیتات مایای  داک مجتمع پتااس  

 خوکوبیابانک دک مقیاس ازمایشگاهی
56۳ 

 رستاندانشگاه ل 2۳۷
برکسی استحصال عااصر نادک خاکی از باطله های کاکخاناه نارآوکی سااگ آها      

 چادکملو دک مقیاس آزمایشگاهی
2۹۱ 

 دانشگاه صاعتی اصفهان 2۳8
مطالعه و برکسی پر عیاک سازی ذخایر ک  عیاک کانساگ آها  معادن چااه گاا باا      

 هدف محصول دانه بادی تغلیظ شده دک مقیاس آزمایشگاهی
4۷4 

سازمان ماطقه ویژه  2۳۹
 اقتصادی پتروشیمی

هاای هاوای ناشای از    ساازی پخا  و پاراکا  آالیااده    تحقیق، پژوه  و مدل دانشگاه تهران
 ۳86 های موزود دک ماطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیشرک 

 دانشگاه تهران 24۰
هاای هاوای ناشای از    ساازی پخا  و پاراکا  آالیااده    تحقیق، پژوه  و مدل

 زود دک ماطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیهای موشرک 
۳2۰ 

شرک  آ  و ناوال   24۱
 کوستایی استان مازندکان

 پاک  عل  و نااوکی مازندکان
اکزیابی کاکایی سامانه های گاد زدایی دک شتکه های آبرسانی کوستایی مازندکان و 

 ۱2۰ اکائه کاهکاکهای اکتقا و انتخا  گایاه مااسب

242 

ای شرک  برق ماطقه
 غر 

 دانشگاه کازی کرمانشاه
 6۳و ۱۳2و 2۳۰پذیری لرزه ای تجهیاات پساتهای  ¬برکسی نای و اکزیابی آسیب
غر ، قصرشیری  و ثالث بابازانی ¬ذها ، گیالن¬کیلو ول  شهرستانهای سرپل

 باتوزه به اثرات ساختگاهی و اکائه طرح و کاهکاکهای ازرایی بهسازی
42 

 دانشگاه کازی کرمانشاه 24۳
 6۳و ۱۳2و 2۳۰پذیری لرزه ای تجهیاات پساتهای  ¬کسی نای و اکزیابی آسیببر

غر ، قصرشیری  و ثالث بابازانی ¬ذها ، گیالن¬کیلو ول  شهرستانهای سرپل
 باتوزه به اثرات ساختگاهی و اکائه طرح و کاهکاکهای ازرایی بهسازی

۱26 

 دانشگاه کازی کرمانشاه 244
 6۳و ۱۳2و 2۳۰ی لرزه ای تجهیاات پساتهای  پذیر¬برکسی نای و اکزیابی آسیب
غر ، قصرشیری  و ثالث بابازانی ¬ذها ، گیالن¬کیلو ول  شهرستانهای سرپل

 باتوزه به اثرات ساختگاهی و اکائه طرح و کاهکاکهای ازرایی بهسازی
5۹ 

 دانشگاه کازی کرمانشاه 245
 6۳و ۱۳2و 2۳۰پذیری لرزه ای تجهیاات پساتهای  ¬برکسی نای و اکزیابی آسیب

کیلو ول  شهرستانهای سرپل ذها ، گیالن غر ، قصرشیری  و ثاالث بابازاانی   
 باتوزه به اثرات ساختگاهی و

۷۹ 

 5۳۷ کیلو ول  آمپر ۳6۰زداسازی لرزه ای یکی از ترانسفوکماتوک های  دانشگاه کازی کرمانشاه 246

24۷ 
ای شاارک  باارق ماطقااه 

 کرمان

 دانشگاه شهید باهارکرمان
های نرونشسته بار کوی  سازی آالیادهماظوک پا دستگاه تمیاکاک لیاکی بهساخ  

 سطح مقره های سرامیکی و شیشه ای
5۷۹ 

 دانشگاه شهید باهار کرمان 248
های نرونشسته بر کوی سازی آالیادهساخ  دستگاه تمیاکاک لیاکی به ماظوک پا 

 ایهای سرامیکی  شیشهسطح مقره
۱،2۰۰ 

24۹ 
   گاز ایالمشرک  پاالی

 دانشگاه تهران
تحقیق و پژوه  به ماظوک بهتاود، بازمهادسای و مادیری  نرآیاادهای مادیری       

 ماابع انسانی شرک  پاالی  گاز ایالم
۳4۷ 

 دانشگاه ایالم 25۰
تحقیق و پژوه  به ماظوک کاکساجی و برآوکد نیروی انسانی ماوکد نیااز شارک     

 پاالی  گاز ایالم
2۷۹ 

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه

 هیزهاددانشگا 25۱
شااسایی مخاطرات و اکزیابی کیسکهای نواحی نرآیادی و غیر نرآیادی پاالیشگاه 

 HAZIDگاز ایالم با کوی 
۳5۳ 

 دانشگاه عل  و صاع  ایران 252
بازنگری طراحی مجموعه زباله سوز و ازکتوک واحد بازیانا  گاوگرد زها  کناع     

 مشکل دمای پایی 
2۹4 

 زهاددانشگاهی 25۳
اکزیابی کیسکهای نواحی نرآیادی و غیر نرآیادی پاالیشگاه  شااسایی مخاطرات و
 HAZIDگاز ایالم با کوی 

5۳۰ 

 دانشگاه تهران 254
دک پاالیشاگاه گااز ایاالم     "نظاام مداکبساته آ   "مطالعات امکانساجی بکاکگیری 

 زه  کمیاه سازی مصرف آ  و کاه  حج  ناوال  نهایی
۳۱۷ 

 دانشگاه ایالم 255
به ماظوک کاکساجی و برآوکد نیروی انسانی ماوکد نیااز شارک     تحقیق و پژوه  
 پاالی  گاز ایالم

2۷۹ 

 دانشگاه تهران 256
تحقیق و پژوه  به ماظوک بهتاود، بازمهادسای و مادیری  نرآیاادهای مادیری       

 ماابع انسانی شرک  پاالی  گاز ایالم
۳4۷ 

 ۱88 یشگاه ناشی از حضوک هاکمونیکها دک شتکه داخلیاکزیابی تلفات ترانسفوکماتوکهای پاال دانشگاه لرستان 25۷

 دانشگاه تهران 258
دک پاالیشاگاه گااز ایاالم     "نظاام مداکبساته آ   "مطالعات امکانساجی بکاکگیری 

 زه  کمیاه سازی مصرف آ  و کاه  حج  ناوال  نهایی
۳۱۷ 

25۹ 

شااارک  پااااالی  گااااز 
 پاکسیان

 2۹۷ های اناای  کاندمان کولرهای هوایی شرک  پاالی  گاز پاکسیانمطالعه و برکسی کاهکاک پژوهشگاه صاع  نف 

 سازمان پژوه  های علمی و صاعتی ایران 26۰
های موزاود  اکزیابی کمی وکیفی آ  و ناوالبهای صاعتی و غیر صاعتی، نااوکی
 و کاکبرد آنها دک تصفیه آ  و ناوالبهای شرک  پاالی  گاز پاکسیان

۳8۰ 

 ی شیرازدانشگاه صاعت 26۱
های کولرهای هاوایی گااز   ( تیو  باندلRCFAبرکسی علل کیشه ای تخریب )

کاولر   6¬″پاکسایان و ناازل    ۱۰۳، تیو  کیتاویلر واحاد   5۰۰و  4۰۰احیای واحد 
 ۱۰4هوایی واحد 

5۹۷ 

 سازمان پژوه  های علمی و صاعتی ایران 262
های موزاود  وکیاکزیابی کمی وکیفی آ  و ناوالبهای صاعتی و غیر صاعتی، ناا

 و کاکبرد آنها دک تصفیه آ  و ناوالبهای شرک  پاالی  گاز پاکسیان
28۰ 

26۳ 
شاااارک  سااااهامی آ  

 ای تهرانماطقه
 دانشگاه شهید بهشتی

برکسی و اکزیابی کوی های نوی  پی  بیای و هشداک سایل و امکاان سااجی آن    
 دک حووه آبریا شهر تهران

5۱۰ 

264 
شاااارک  سااااهامی آ  

 لستانای گماطقه

دانشااگاه علااوم کشاااوکزی و ماااابع طتیعاای  
 گرگان

هاای  مطالعات آزمایشگاهی وریب تخلیاه سارکیاهای زاانتی مرکاب باا شاکل      
مختلف هادسی و اکائه کابطه با استفاده از مدل هوشماد و اکائه کابطه با اساتفاده از  

 GEPمدل هوشماد 
2۳ 

265 
دانشااگاه علااوم کشاااوکزی و ماااابع طتیعاای  

 گرگان

ق کوشهای زمی  آماکی و کوشهای نوی  دک اصالح کوشاهای موزاود انادازه    تحقی
آبهاای   -گیری کمی و کیفی ماابع آ  و اکائه کوشهای کاکبردی )آبهای زیرزمیای

 سطحی(موکدی استان گلستان
۱۱۱ 

266 

شاااارک  سااااهامی آ  
 ای گیالنماطقه

 دانشگاه علوم کشاوکزی و ماابع طتیعی ساکی
تحویال حجمای آ  دک شاتکه هاای آبیااکی و زهکشای        انتخا  سازه مااسب دک

 سپیدکود با لحاظ مدیری  آبیاکی نوبتی
۱۱۰ 

 دانشگاه علوم کشاوکزی و ماابع طتیعی ساکی 26۷
انتخا  سازه مااسب دک تحویال حجمای آ  دک شاتکه هاای آبیااکی و زهکشای       

 سپیدکود با لحاظ مدیری  آبیاکی نوبتی
۳58 

 ۱۰ کزیابی مدل های هیدکولیکی برآوکد باک بستر و معلق دک کودخانه ناوکود گیالن و ماابع طتیعی گرگان دانشگاه علوم کشاوکزی 268
 ۳8 اکزیابی مدل های هیدکولیکی برآوکد باک بستر و معلق دک کودخانه ناوکود گیالن دانشگاه علوم کشاوکزی و ماابع طتیعی گرگان 26۹

2۷۰ 
شاااارک  سااااهامی آ  

 ای مازندکانماطقه
 دانشگاه علوم کشاوکزی و ماابع طتیعی ساکی

برکسی و اکزیابی مسایل مادیری  آ  و اکایاه کاهکاکهاای اکتقااء و بهتاود آن دک      
 استان مازندکان

۹45 

2۷۱ 
شاااارک  سااااهامی آ  

 ای هرماگانماطقه
 دانشگاه هرماگان

مطالعه و برکسی اثرات زیس  محیطی آ  شایری  کا  هاای کشااوکزی وتااثیر      
ع آ  زیرزمیای وسطحی دشا  سارخون واکائاه کاهکاکهاای مااساب      کیفی برمااب

 زه  اکزیابی توان توسعه و بهره برداکی بهیاه از آن ها
۳۱5 

2۷2 

شرک  سهامی برق 
 ماطقه ای آذکبایجان

 دانشگاه شهیدمدنی آذکبایجان
تحلیاال عملکاارد ماادیری  مصاارف دک تااراک  خطااوط انتقااال دک حضااوک ماااابع  

 ره سازهای انرژیتجدیدپذیر انرژی و ذخی
25 

 دانشگاه شهیدمدنی آذکبایجان 2۷۳
دو سااویه باارای کاکبردهااای  DC-DCطراحاای و اکائااه ساااختاک زدیااد متاادل 

 خودکوی الکتریکی
25 

 25 اکائه شاخص متتای بر خط زدید به ماظوک اکزیابی ووعی  پایداکی ولتاژ دانشگاه صاعتی سهاد تتریا 2۷4
 25 کیای مقاوم شتکه های به ه  پیوسته ی برق، گاز، آ  و حراکت برنامه دانشگاه تتریا 2۷5

 دانشگاه تتریا 2۷6
بهره برداکی هماهاگ مااک  بادی باکگ متصل باه سیسات  ذخیاره سااز هاوای      

 نشرده برای مشاکک  دک بازاک کقابتی برق
25 

 5۰۰آلاودگی هاااکمونیکی شاتکه باارق   تحقیاق، برکسای و تحلیاال احتمااالتی انتشاااک     دانشگاه شهیدمدنی آذکبایجان 2۷۷



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه
 آذکبایجان با حضوک ماابع انرژی تجدید پذیر

 دانشگاه شهیدمدنی آذکبایجان 2۷8
سااخ  ساالول هااای خوکشایدی حساااس شااده بااا نقااط کوانتااومی بااا ساااختاک    

 هسته/پوسته حاوی کادمیوم
25 

 25 خطا متتای بر تشدید بهتود عملکرد محدود کااده های زریان دانشگاه شهیدمدنی آذکبایجان 2۷۹
 25 طراحی و تحلیل یک ساختاک زدید میکرو ایاوکتر برای کاکبردهای نتو ولتائیک دانشگاه شهیدمدنی آذکبایجان 28۰

 دانشگاه صاعتی سهاد تتریا 28۱
مدیری  تراک  سیستمهای قدکت با برنامه کیاای مجادد تولیاد دک حضاوک برناماه      

 قهای پاسخگویی باک دک بازاک بر
25 

 RBF 25بهتود پی  بیای کوتاه مدت باک با استفاده از کوی تتدیل موزک و شتکه  دانشگاه اکومیه 282
 25 های نوق توزیع نعالبرکسی تاثیر محدود کااده زریان خطا بر حفاظ  بهیاه شتکه دانشگاه اکومیه 28۳
 25 مشاکک  نیروگاه مجازی دک بازاک برق دانشگاه تتریا 284

 دانشگاه تتریا 285
کقاب  خرده نروی های برق با قدکت های مختلف دک بازاک بارق تجدیاد سااختاک    

 یانته با تئوکی بازیها
25 

 دانشگاه صاعتی سهاد تتریا 286
استراتژی مدیری  برخط انرژی دک خودکو های الکتریکی مجهر به پیال ساوختی،   

 نتو ولتائیک، ابر خازن و باتری
25 

 اعتی سهاد تتریادانشگاه ص 28۷
های برق و گاز طتیعی تح  عدم قطعیا  باادک   یک بازاک ادغام شده برای سیست 

 نظر گرنت  انرژی ها 
25 

 دانشگاه اکومیه 288
برکسی تاثیر پای بادی به اخالق بازاکیابی اسالمی بر اکزی ویاژه برناد باا نقا      

 میانجی اعتماد و تتلیغ دهان به دهان
25 

 DC 25شتیه سازی و ساخ  یک ایاوکتر چادسطحی ترکیتی با هدف کاه  تعداد ماابع  میهدانشگاه اکو 28۹

2۹۰ 

شرک  سهامی برق 
 ای باخترماطقه

 دانشگاه صاعتی زادی شاپوک
هاای زمای  دک باناد    ¬گیری چاد ماظوکه سیست ¬طراحی و ساخ  دستگاه اندازه

 نرکانسی وسیع
6۳8 

 دانشگاه بوعلی سیاا 2۹۱
امل پس  های انتقال و نوق توزیاع بارق ماطقاه ای بااختر دک برابار      پداناد غیرع

 ۳2۳ بمب های الکترومغااطیسی پروژه

 ۱۷۰ کیلوول  AEG 63برکسی و مطالعه و امکان ساجی ساخ  کاتاک  کلیدهای قدکت  دانشگاه اکا  2۹2

 دانشگاه اکا  2۹۳
ای نوق توزیاع  برکسی علل خروج بانک های خازنی دک هاگ  کلیدزنی دک پس  ه

 شرک  برق ماطقه ای باختر
۱۷۰ 

2۹4 
شرک  سهامی برق 

 ای تهرانماطقه

 ۳،۳۱۹ توزیعهای شتکه انتقال و نوقطراحی و ساخ  کبات بازکسی تونل پاک  عل  و نااوکی پردیس
 2،5۰۰ های شتکه انتقال و نوق توزیعطراحی و ساخ  کبات بازکسی تونل پاک  عل  و نااوکی پردیس 2۹5
 ۳،5۰۰ های شتکه انتقال و نوق توزیعطراحی و ساخ  کبات بازکسی تونل پاک  عل  و نااوکی پردیس 2۹6
2۹۷ 

شرک  سهامی برق 
 ای خراسانماطقه

 ۱55 های حذف باک نرکانسی دک شتکه خراسانزایابی و تاظی  بهیاه کله دانشگاه حکی  ستاواکی

 دانشگاه صاعتی امیر کتیر 2۹8
طراحی سیست  زمی  گرمایی بخ  ناتماام طتقاه ساوم مجتماع عاالی      مطالعه و 

 آموزشی و پژوهشی صاع  آ  و برق خراسان کووی
۱24 

 2۰۰ های حذف باک نرکانسی دک شتکه خراسانزایابی و تاظی  بهیاه کله دانشگاه حکی  ستاواکی 2۹۹

۳۰۰ 

شرک  سهامی برق 
 ای خوزستانماطقه

 دانشگاه شهید چمران اهواز
نامه کیای دیاامیکی بهیاه توسعه شتکه انتقال و ناوق توزیاع بارق ماطقاه ای     بر

 FACTSخوزستان و امکان ساجی استفاده از ادوات 
۳44 

 دانشگاه صاعتی امیر کتیر ۳۰۱
تحقیق و برکسی حااالت هاای گاذکای کزوناانس و نروکزوناانس شاتکه انتقاال        

 رات مخر  آنهاخوزستان و اکائه کاهکاکهای عملیاتی زلوگیری از اث
2۰6 

 دانشگاه شهید بهشتی ۳۰2
برکسی و تحقیق دک تادوی  دانا  ناای و سااخ  نیماه صااعتی مقاره پلیماری         

 براساس شرایط آ  و هوایی خوزستان
۱،۰۱۰ 

 دانشگاه صاعتی زادی شاپوک ۳۰۳
های وصل مجادد باا مالحظاات پایاداکی و امایا  شاتکه       یابی و نصب کلهمکان

 8۷ انتقال خوزستان

 6۰6 سامانه بانک اطالعاتی و اکزیابی ووعی  ترانسفوکماتوکهای قدکت دانشگاه صاعتی زادی شاپوک ۳۰4

۳۰5 

شرک  سهامی برق 
 ای زنجانماطقه

 دانشگاه زنجان
کیلوول  ترانسفوکماتوکهای نوق توزیع  6۳برکسی زمی  کردن نقطه نوترال سم  

 88 دک شتکه تح  مدیری  شرک  برق ماطقه ای زنجان

 دانشگاه زنجان ۳۰6
اکزیابی نای و اقتصادی کاهکاکهای مدیری  توان کاکتیو دک شاتکه ناوق توزیاع و    

 انتقال برق ماطقه ای زنجان
252 

 ۷8 مانیتوکیاگ تپ چاجر به صوکت آنالی  و تح  باک زه  شااسائی عیو  دانشگاه زنجان ۳۰۷

 دانشگاه زنجان ۳۰8
تعیی  موثرتری  کوی مدیری  علاف هاای هارز دک ایساتگاههای شارک  بارق       

 ماطقه ای زنجان
56 

 ۱۳2 مانیتوکیاگ تپ چاجر به صوکت آنالی  و تح  باک زه  شااسائی عیو  دانشگاه زنجان ۳۰۹

 پژوهشگاه نیرو ۳۱۰
دژنکتوکهای نشاکقوی اع  از تیپ کوغاای،   TRVسازی ملاومات مطالعه و شتیه

 ۱5۳کیلوولاا  موزااود دک   4۰۰-2۳۰-6۳-2۰و خااد دک محاادوده ولتاااژی    گااازی

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه
ای زنجاان  قوی و نشاکمتوسط تح  پوش  شرک  برق ماطقههای نشاکایستگاه

نااز(  ناز، دوناز و ساه برای بدتری  شرایط ممک  دک قتال بروز انوا  خطاهای )تک
 محتمل

شرک  سهامی برق  ۳۱۱
 ای زنجانماطقه

ی  دانشاگاه تحصاایالت  پااک  علا  و ناااوک   
 تکمیلی علوم پایه زنجان

عضالنی و اکتتاط آن با اکگونومی، ترکیاب   -های اسکلتیبرکسی شیو  ناهاجاکی
ای زنجاان و اکایاه   بدنی و آمادگی زسمانی کاککاان و مدیران شرک  برق ماطقه

 کاهکاکهای موثر
۳۹۷ 

شرک  سهامی برق  ۳۱2
 ای سماانماطقه

 دانشگاه دامغان
ه شتکه انتقال و نوق توزیاع ساماان باه ماظاوک همااهاگی بهیااه و تسا         مطالع
 55 های مخابراتیهای حفاظتی دک حال  گذکا و با دک نظر گرنت  سیست کله

 254 مدیری  زمعی ترانسفوکماتوکهای قدکت و اکائه نرم انااک مربوطه دانشگاه کازی کرمانشاه ۳۱۳
شرک  سهامی برق  ۳۱4

و ای سیستان ماطقه
 بلوچستان

 5۱۰ تحلیل پایداکی شتکه با وکود واحدهای باکگ بادی و خوکشیدی دانشگاه صاعتی اصفهان

 دانشگاه صاعتی اصفهان ۳۱5
( ماوکد اساتفاده   RTVتحلیل نای و اقتصادی تولید پوششهای عایق سیلیکونی )

 446 دک صاع  برق دک داخل کشوک

۳۱6 

شرک  سهامی برق 
 ای ناکسماطقه

 شیرازدانشگاه 
طراحی شتکه انتقال و نوق توزیع برق استان ناکس به ماظوک گذاک از ووع نعلای  

 245 به سم  کیاشتکه ها

 دانشگاه صاعتی شیراز ۳۱۷
امکان ساجی نای و اقتصادی طرح های نوی  پیک سایی دک شتکه بارق ماطقاه   

 ای ناکس
2۰۰ 

 RTU 2۰۰یق ساکرون زمانی کله های نیومریک از طر دانشگاه شیراز ۳۱8

 دانشگاه شیراز ۳۱۹
طراحی شتکه انتقال و نوق توزیع برق استان ناکس به ماظوک گذاک از ووع نعلای  

 ۱6۰ به سم  کیاشتکه ها

 دانشگاه شیراز ۳2۰
مطالعه دک کابطه با حفظ نیروگاههای نتوولتائیاک مقیااس بااکگ طارف قاراکداد      

 شرک  برق ماطقه ای ناکس دک شرایط ولتاژ ک 
2۰۰ 

 FXO 2۰۰اکیکسون به کاکت  FXSتتدیل کاکت  دانشگاه شیراز ۳2۱

 دانشگاه شیراز ۳22
برکسی ماایا و چالشهای اتصال نیروگاههای پر توان به شتکه بارق باا اساتفاده از    

 ، تجاک  خاکج و داخل کشوکHVDCخطوط 
2۰۰ 

۳2۳ 

شرک  سهامی برق 
 ای گیالنماطقه

هاگی حفاظتی و تغییرات حفااظتی ماوکد نیااز پاس از وکود تولیادات      اکزیابی هما دانشگاه شهید بهشتی
 ۱6۷ پراکاده به شتکه

 دانشگاه گیالن ۳24
مطالعه شتکه انتقال و نوق توزیع گایالن باه ماظاوک محاساتات تاظیماات بهیااه       

 های حفاظتی دک شرایط کیاگ باز و بستهحفاظتی و هماهاگ نمودن کله
۱۱۱ 

 دانشگاه گیالن ۳25
  برنامه کاهتردی تحقیقات و اولوی  های تحقیقاتی کوتاه مدت و بلاد مادت  تدوی

 شرک  سهامی برق ماطقه ای گیالن
8۷ 

 دانشگاه زنجان ۳26
برای پخا  بااک بهیااه دک     FACTSساجی استفاده از ادوات ¬برکسی و امکان

 توزیع ماطقه¬شتکه برق گیالن دک کاستای تعدیل باکگذاکی خطوط انتقال و نوق
۱6۱ 

 دانشگاه گیالن ۳2۷
برکسی ، تحلیل و تعیی  سطح قابلی  اطمیاان یک خاط انتقاال نموناه دکاساتان     

 Probabilistic Design Criteria 8۷گیالن بر متاای 

۳28 
شرک  سهامی برق 

 ای مازندکانماطقه

 42۰ شرایط عادی و اوطراکیبرکسی زامع اتصاالت خطوط کابلی و هوایی دک  دانشگاه عل  و نااوکی مازندکان )بهشهر(

 دانشگاه صاعتی نوشیروانی بابل ۳2۹
ای مازنادکان و گلساتان باا    مطالعات زامع دیاامیکی شتکه نوق توزیع برق ماطقه

 حضوک مولدهای مقیاس کوچک
۱8۰ 

۳۳۰ 

شرک  سهامی برق 
 ای هرماگانماطقه

 دانشگاه تهران
والسایون پیشارنته بار کوی    پژوه  و برکسی اعمال نانوپوش  ابر آبگریا با نرم

 545 مقره های ولتاژ باال زه  استفاده دک محیط های حاوی کیاگرد و کطوب 

 ۱6۱ طراحی و نصب سیست  تصفیه کوغ  تپ چاجر دائ  دک مداک دانشگاه اصفهان ۳۳۱

 پژوهشگاه نیرو ۳۳2
های سیلیکونی دک خطوط ماتخب ناوق توزیاع و انتقاال اساتان     تخمی  عمر مقره

 اگانهرم
8۱2 

 دانشگاه عل  و صاع  ایران ۳۳۳
اکائه یک الگوکیت  و دساتوکالعمل زها  بازیاابی شاتکه بارق هرماگاان پاس از        

 خاموشی سراسری دک حال  های زایره ای و متصل به شتکه برق کشوک
22۰ 

۳۳4 
شرک  سهامی برق 

 ای یادماطقه
 دانشگاه یاد

طقه ای یاد و همکاکی هاای  انجام اولوی  های تحقیقاتی مصو  شرک  برق ما
 علمی

۷5۰ 

شرک  سهامی توسعه و  ۳۳5
 نگهداکی اماک  وکزشی کشوک

 ۱84 طراحی سامانه نظاکت تصویری مجموعه نرهاگی وکزشی انقال  پژوهشکده توسعه تکاولوژی

۳۳6 
شرک  سهامی تهیه و 
 تولید مواد معدنی ایران

 دانشگاه صاعتی اصفهان
یداسیون برای اناای  بازیابی و کاه  مصارف ماواد   استفاده از تکاولوژی بیواکس

 شیمیایی دک معدن طالی موته
44۱ 

 دانشگاه صاعتی اصفهان ۳۳۷
استفاده از تکاولوژی بیواکسیداسیون برای اناای  بازیابی و کاه  مصارف ماواد   

 شیمیایی دک معدن طالی موته
۱،۱۷6 

۳۳8 
شرک  سهامی کوزنامه کسمی 
 زمهوکی اسالمی ایران

 نشگاه تربی  مدکسدا
تدوی ، طراحی ،پیاده سازی و پاای  برناماه کاهتاردی تاوام باا طراحای هاوی        

های بهره وکی سازمان باه ماظاوک ازرایای    تجاکی، داده کاوی و محاسته شاخص
۳۹5 



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه
 نمودن و استقراک چرخه بهره وکی دک سازمان کوزنامه کسمی کشوک

 دانشگاه تربی  مدکس ۳۳۹

سازی و پاای  برناماه کاهتاردی تاوام باا طراحای هاوی        تدوی ، طراحی ،پیاده 
های بهره وکی سازمان باه ماظاوک ازرایای    تجاکی، داده کاوی و محاسته شاخص

 نمودن و استقراک چرخه بهره وکی دک سازمان کوزنامه کسمی کشوک
۳۹5 

 دانشگاه تربی  مدکس ۳4۰

احای هاوی   تدوی ، طراحی ،پیاده سازی و پاای  برناماه کاهتاردی تاوام باا طر     
های بهره وکی سازمان باه ماظاوک ازرایای    تجاکی، داده کاوی و محاسته شاخص

 نمودن و استقراک چرخه بهره وکی دک سازمان کوزنامه کسمی کشوک

۳۹5 

۳4۱ 
شرک  سهامی شهرکهای 
 صاعتی استان خوزستان

دانشگاه علاوم پاشاکی و خادمات بهداشاتی     
 دکمانی زادی شاپوک اهواز

د مادیری  پساماند و اساتقراک سیسات  اکولاوژی صااعتی       برکسی وواعی  موزاو  
 اهواز ۳و  2های صاعتی مطالعه موکدی: شهر  های صاعتی شماکهشهر 

۱5۹ 

های شرک  سهامی شهر  ۳42
 صاعتی استان مرکای

 دانشگاه اکا 
انجام مطالعاات کااکبردی دک زمیااه چگاونگی انااای  بهاره وکی دک مصارف و        

 امونیهکاه  هدک کن  آ  دک شهر  م
۱۰6 

۳4۳ 

شرک  سهامی مدیری  
 شتکه برق ایران

 دانشگاه تهران
یااابی باارداکی، نگهااداکی و عیاابپااژوه  و تاادوی  دسااتوکالعمل زااامع بهااره 

 ترانسفوکماتوک قدکت
4۱۷ 

 دانشگاه کاشان ۳44
برکسی تعداد بهیاه کوش  و خاموی شدن واحدهای نیروگاهی با دک نظار گارنت    

 قید امای  شتکه
54 

 64۰ سازی سیست  کاترل خودکاک تولید برای شتکه برق ایرانپژوه  و پیاده دانشگاه تربی  مدکس ۳45

 دانشگاه کردستان ۳46
ای سیسات  بار اسااس مطالعاات     حذف باک متمرکاا و تشاخیص عملکارد زایاره    

 PMUهای نرکانس با استفاده از داده
۳54 

 دانشگاه تهران ۳4۷
یااابی باارداکی، نگهااداکی و عیاابزااامع بهااره پااژوه  و تاادوی  دسااتوکالعمل

 ترانسفوکماتوک قدکت
۳2۰ 

 4۰۰ سازی سیست  کاترل خودکاک تولید برای شتکه برق ایرانپژوه  و پیاده دانشگاه تربی  مدکس ۳48

 دانشگاه کاشان ۳4۹
برکسی تعداد بهیاه کوش  و خاموی شدن واحدهای نیروگاهی با دک نظار گارنت    

 قید امای  شتکه
۱۰8 

 دانشگاه شهید بهشتی ۳5۰
طراحی سازو کاک مشاکک  واحدهای نیروگاهی دک خدمات زانتی کاترل نرکاانس  

 ثانویه )از طریق سیس  کاترل خودکاک تولید( دک بازاک برق ایران
25۱ 

 دانشگاه شهید بهشتی ۳5۱
طراحی سازو کاک مشاکک  واحدهای نیروگاهی دک خدمات زانتی کاترل نرکاانس  

 ویه )از طریق سیس  کاترل خودکاک تولید( دک بازاک برق ایرانثان
25۱ 

 دانشگاه شهید بهشتی ۳52
های نازوکی، محاستات تخمی  حال  و تحلیال  های مصوکسازی دادهایجاد قابلی 

 ای شتکه انتقال ایرانانااک مرکا پای  لحظهپایداکی ولتاژ دک نسخه بومی نرم
۷56 

 45۰ سازی سیست  کاترل خودکاک تولید برای شتکه برق ایرانپژوه  و پیاده سدانشگاه تربی  مدک ۳5۳
۳54 

های شرک  شهر 
 صاعتی کرمانشاه

 ۱۷ های آموزشیبرکسی نحوه اکتقاء اثربخشی دوکه دانشگاه ایالم

 زهاددانشگاهی ۳55
تدوی  مدل کسب و کاک برای شهر  نااوکی بیساتون و مرکاا خادمات ناااوکی     

 کرمانشاهکسب و کاک 
52 

۳56 
 شرک  گاز استان الترز

 دانشگاه خواکزمی
سیاستگذاکی زه  توسعه گازکسانی دک شرک  گاز استان الترز با کویکرد انااای   

 بهره وکی دک کاستای نقشه استراتژیک شرک 
۱6۷ 

 دانشگاه خواکزمی ۳5۷
اای  سیاستگذاکی زه  توسعه گازکسانی دک شرک  گاز استان الترز با کویکرد انا 

 بهره وکی دک کاستای نقشه استراتژیک شرک 
۳۰۱ 

 ۳۰۰ برکسی وتحلیل وساخ  لوله های علمک پلیمری مقاوم دک برابر زلاله دانشگاه عل  و نرهاگ شرک  گاز استان ایالم ۳58
۳5۹ 

شرک  گاز استان 
 شرقیآذکبایجان

 425 لمکهای گازبرکسی و اصالح زاس کوپلیاگ شیر کایاک ع دانشگاه صاعتی سهاد تتریا

 دانشگاه تتریا ۳6۰

تدوی  دستوکالعمل اندازه گیری، گااکی دهی و صحه گذاکی نعالیتهاای کااه    
انتشاک کرب  برای پای  پروژه های مدیری  کرب  دک حاوزه توزیاع گااز و اعتتااک     

 ساجی نتایج کاه  انتشاک

26۷ 

 دانشگاه عل  و صاع  ایران ۳6۱
حقوق قانونی و اموال عمومی دک حق بر دادخواهی و  آسیب شااسی نرآیاد دنا  از

 نرآیاد دادکسی
448 

 دانشگاه علوم پاشکی تتریا ۳62
برکسی و برآوکد تاثیر مداخالت اکگونومیکی بر ساالم  کاککااان دک شارک  گااز     

 استان آذکبایجان شرقی
28۱ 

 زهاددانشگاهی ۳6۳
خاانگی گااز طتیعای دک    برکسی عوامل موثر بر وقو  حوادث دک مصرف کااادگان  

 استان آذکبایجان شرقی
۱۷6 

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه

 دانشگاه اکومیه ۳64
: برکسی زامع نای و اقتصادی استفاده از پوششاهای خاودترمی  شاونده بار کوی     

 تاسیسات غیرمدنون
۳26 

 24۷ اکزیابی ووعی  حاکمی  شرکتی دک شرک  گاز استان آذکبایجان شرقی دانشگاه شهید باهارکرمان ۳65

 نشگاه عالمه طتاطتائیدا ۳66
برکسی عوامل موثر بر مرخصی های استعالزی و غیت  های کاککاان شرک  گاز 

 استان آذکبایجان شرقی
258 

۳6۷ 

شرک  گاز استان 
 غربیآذکبایجان

 دانشگاه عل  و صاع  ایران
االزرا بارای تشاخیص و حصاول اطمیااان از     ¬اکائه کوی عملیاتی دقیق و سهل

های گاز )نوالدی ¬ز بوسیله شیرهای موزود بر کوی شتکهقطعی کامل زریان گا
 اتیل (¬و پلی

۱۷۷ 

 دانشگاه تتریا ۳68
طراحی و ساخ  و تس  نمونه پایلوت دستگاه زوشکاکی لوله های پلی اتیلای باه  

 کوی اصططکاکی اغتشاشی حراکتی
۳۰۰ 

 دانشگاه اکومیه ۳6۹

اناوا  انارژی هاای ناو و یاا      مطالعه و برکسی نای و اقتصادی امکاان اساتفاده از   
تکاولوژی سی سی اچ پی و سایر انرژی های قابل دسترسی و نیا ترکیتی از آنهاا  
 زه  استفاده دک مجتمع نرهاگی وکزشی و استخر شرک  گاز آذکبایجان غربی

458 

 دانشگاه تتریا ۳۷۰
طراحی و ساخ  و تس  نمونه پایلوت دستگاه زوشکاکی لوله های پلی اتیلای باه  

 وی اصططکاکی اغتشاشی حراکتیک
4۹5 

۳۷۱ 

شرک  گاز استان خراسان 
 کووی

 ۱۳۷ شتیه سازی پیامدهای محیط زیستی ناشی از آت  سوزی ادکان  زهاددانشگاهی

 دانشگاه حکی  ستاواکی ۳۷2
برکسی عددی و آزمایشگاهی مشعل ازاق گازهای خاانگی باا هادف اکتقاا گریاد      

 ه به هادسه مختلف سرشعله هاوکاه  انتشاک آالیاده ها با توز
۳۷۳ 

 دانشگاه نردوسی مشهد ۳۷۳
شااسایی بهتری  نو  زاذ  نانوساختاک برای کاه / حذف انتشاک و باوی ادکانا    

 ایدک زمان کیای ادکان  به ویژه دک حال  حادثه 
2۱۳ 

شرک  گاز استان خراسان  ۳۷4
 شمالی

 ۷6۰ نشتی گاز طتیعی بر حسب دبی زرمی گیری¬طراحی و ساخ  دستگاه اندازه دانشگاه بجاوکد

۳۷5 

شرک  گاز استان 
 خوزستان

 ۱،2۹2 مطالعات دنتر پژوه  و نااوکی شرک  گاز استان خوزستان دانشگاه شهید چمران اهواز

 دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۷6
بهتود هسته محاستاتی و بازطراحی نرم اناااک محاساته هادککن  گااز باه ماظاوک       

 و ، شتکه و تهیه و تدوی  پایگاه داده استفاده تح 
4۹۰ 

 86۱ مطالعات دنتر پژوه  و نااوکی شرک  گاز استان خوزستان دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۷۷

 دانشگاه شهید چمران اهواز ۳۷8
بهتود هسته محاستاتی و بازطراحی نرم اناااک محاساته هادککن  گااز باه ماظاوک       

 تدوی  پایگاه دادهاستفاده تح  و ، شتکه و تهیه و 
۷88 

۳۷۹ 
شرک  گاز استان 
 کهگیلویه و بویراحمد

 22۷ آنالیا پیامد نش  گاز و انفجاک دک ایستگاه های گاز شهر یاسوج دانشگاه یاسوج

 ۱۰۷ برکسی نرهاگ سازمانی و اکائه کاهکاکهای بهتود آن دک شرک  گاز استان یاد دانشگاه یاد شرک  گاز استان یاد ۳8۰

۳8۱ 

  مادکتخصصی ساخ  شرک
و توسعه زیربااهای حمل و 

 نقل کشوک

 دانشگاه صاعتی شریف
های عمیق پلها، با برکسی اثرات گستری زانتی ناشی از کوانگرایی بر پایداکی پی
 استفاده از آزمایشات میالرزان و کاهکاکهای عملی مقابله با آن

۳۰۰ 

 ۱6۰ پل های بت  پی  تایده ازرا شده به کوی طره ای متعادلکاهامای طرح و ازرای  دانشگاه صاعتی امیر کتیر ۳82
 24۰ کاهامای طرح و ازرای پل های بت  پی  تایده ازرا شده به کوی طره ای متعادل دانشگاه صاعتی امیر کتیر ۳8۳

 دانشگاه عل  و صاع  ایران ۳84
 ، طرح هادسی کاه آه  )با لحاظ نمودن واوابط خطاوط پار   288بازنگری نشریه 

 سرع (
86۳ 

۳85 

شرک  مادک تخصصی 
مدیری  تولید انتقال و 
 –توزیع نیروی برق ایران 

 توانیر

 دانشگاه صاعتی امیر کتیر
مطالعه، طراحی و پیاده سازی پایلوت آزمایشگاهی کیاشتکه هوشاماد دک دانشاگاه   

 ۱،۰۰۰ صاعتی امیرکتیر بر متاای نقشه کاه ازرایی شتکه هوشماد برق ایران

 انشگاه شهید باهارکرماند ۳86
انااکی متتای بر و  تشخیص هوشماد عیو  تجهیاات خطاوط  توسعه سامانه نرم

 انتقال و نوق توزیع با استفاده از تصاویر گرنته شده توسط پهپاد
۱،888 

 دانشگاه صاعتی امیر کتیر ۳8۷
اس انااکی پای  و کاترل یکپاکچه مولادهای مقیا  سازی سامانه نرمطراحی و پیاده

 5۰۰ های هوشمادکوچک و نیروگاههای تجدیدپذیر دک شتکه

 دانشگاه شهید بهشتی ۳88
طراحی و پیاده سازی نرم انااک تفکیک میاان مصارف وساایل برقای خاانگی باا      

 استفاده از الگوکیتمهای تحلیلی شااسایی الگو و یادگیری ماشی 
۳۷5 

 دانشگاه شهید باهارکرمان ۳8۹
ان  نای طراحی و ساخ  تجهیاات و سازههای شتکه های عاوان طرح: توسعه د

عاوان پروژه: استفاده از نااوکی نانو دک انااای  دوام   -انتقال متتای بر نانو نااوکی
 نونداسیدن دکل های انتقال برق تح  حفاظ  کاتدی

44۱ 

 ۱۹۰ تهیه اطلس و نقشه ایاوکرونیک کشوک دانشگاه بیرزاد ۳۹۰



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه
۳۹۱ 

شرک  مادک تخصصی 
 ملی صاایع پتروشیمی

 ۹5۹ هاتدوی  دان  نای تولید الفی  دانشگاه تربی  مدکس
 8۱۰ پیشاهاد پروژه تدوی  دان  نای تولید زنجیره اکزی پروپیل  پژوهشگاه شیمی و مهادسی شیمی ایران ۳۹2
 ۱،2۱5 تدوی  دان  نای زنجیره اکزی متانول دانشگاه شیراز ۳۹۳
 4۱،۰۰۰ پیشاهاد پروژه تدوی  دان  نای تولید زنجیره اکزی پروپیل  دسی شیمی ایرانپژوهشگاه شیمی و مها ۳۹4
 ۱4،۰۰۰ هاتدوی  دان  نای تولید الفی  دانشگاه تربی  مدکس ۳۹5
 4۳،۰۰۰ تدوی  دان  نای زنجیره اکزی متانول دانشگاه شیراز ۳۹6
 ۱2،۰۰۰ پلی الفی  دان  نای تولید زنجیره اکزی دانشگاه صاعتی امیر کتیر ۳۹۷

 دانشگاه صاعتی خوازه نصرالدی  طوسی  ۳۹8
برکسی محصوالت شرک  های معتتر دک زمیااه کاتارل نیروگااه هاا و شااساایی      

 ۱۳6 شرک  های نعال دک زمیاه بروزکسانی سیست  کاترل نیروگاه ها )حراکتی(

۳۹۹ 
 

 ۱۰8 اناای  عمر ازاای توکبی  بخاک امکان ساجی نای و اقتصادی نوسازی و دانشگاه شهید چمران اهواز

4۰۰ 
 

 دانشگاه تهران
هاای باادکعتاس، بیساتون و اصافهان و     های سوپرهیتر نیروگاهتحلیل خرابی لوله

 اکائه کاهکاک همراه با مالحظات نای و اقتصادی
۱۹6 

4۰۱ 
 

 ۱۷5 ست  حفاظ  توکبی تهیه دستوکالعمل )کویه (استانداکد طراحی، ساخ  و تس  سی دانشگاه عل  و صاع  ایران

4۰2 
 

 دانشگاه صاعتی خوازه نصرالدی  طوسی
برکسی محصوالت و شااسایی استانداکدهای مارتتط باا حفاظا  تاوکبی ، باویلر،      

 ژنراتوک و ترانس واحدهای نیروگاهی
۹6 

4۰۳ 
 

 دانشگاه عل  و صاع  ایران
تفاده از گاز های نانوساختاک ساتا متانول با اس¬تدوی  دان  نای ساخ  کاتالیس 

CO2 ۳۰۰ هاخروزی نیروگاه 

4۰4 
 

 دانشگاه عل  و صاع  ایران
امکان ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیاتی برای سااخ  سیسات  انادازه    

 گیری وخام  کسوبات داخلی لوله های بویلر و کادانسوک از بیرون لوله
6۹ 

شرک  مادکتخصصی  4۰5
 تولید نیروی برق حراکتی

 ه شهید کزاییدانشگا
مقایسه خوکدگی و شرایط بهره برداکی بی  نیروگاههای داکای برج خاک ک  هلر 

 ACCو نیروگاه های داکای برج خاک ک  
۱۳4 

4۰6 
 

 دانشگاه تتریا
تهیه دستوکالعمل استانداکد طراحای، سااخ  و تسا  سیسات  حفاظا  ژنراتاوک و       

 ترانس نیروگاهی
۳۱2 

4۰۷ 
 

 یجاندانشگاه شهید مدنی آذکبا
تدوی  دان  نای ساخ  نیلترها و غشااهای نانوسااختاک بار پایاه نانولولاه هاای       

 255 کربای

4۰8 
 

 دانشگاه صاعتی خوازه نصرالدی  طوسی
ساجی پای  ووعی  و عیب یابی توکبی  هاای گااز و بخااک باا اساتفاده از      امکان

 کوی ترکیتی نشر آوایی، پردازی تصویر و تحلیل اکتعاشات
۱2۳ 

4۰۹ 
 

 انشگاه سمااند
های نانوساختاک برای زلوگیری از سای  و خاوکدگی  امکان ساجی ساخ  پوش 

 قطعات پمپ و شیرآالت
۱2۰ 

4۱۰ 
 

 دانشگاه عل  و صاع  ایران
هاای الزم بارای تعاویض و یاا اکتقااء      تهیه استانداکدها، ملاوماات و دساتوکالعمل  

 سیست  کاترل واحدهای گازی بر اساس مدل مهادسی مااسب
2۷4 

4۱۱ 
 

 دانشگاه صاعتی شریف
هاای کاتارل، پاای  و    تهیه پیشاهاد نای طراحی آزمایشگاه مرزع تس  سیسات  

 2۳8 حفاظ  نیروگاهی

4۱2 
 

 دانشگاه صاعتی شریف
شااسایی استانداکدهای موکد نیاز زه  اکتقاء سیسات  کاتارل و پاای  واحادهای     

 گازی زه  پیوس  دک اسااد مااقصات )نسخه اول(
22۳ 

4۱۳ 
 

 ۳8۹ دستیابی به دان  نای تولید مدیای نیلترها/نانونیلترهای هوای نیروگاهی دانشگاه صاعتی امیر کتیر

4۱4 
 

 دانشگاه صاعتی شریف
شااسایی استانداکدهای موکد نیاز زه  اکتقاء سیسات  کاتارل و پاای  واحادهای     

 گازی زه  پیوس  دک اسااد مااقصات )نسخه اول(
22۳ 

4۱5 
 

 عتی شریفدانشگاه صا
هاای بتاای   ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیاتی برای تولیاد ساازه  امکان

 ۱۷۳ مقاوم به خوکدگی موکد استفاده دک صاع  برق

4۱6 
 

 دانشگاه صاعتی شریف
هاای کاتارل، پاای  و    تهیه پیشاهاد نای طراحی آزمایشگاه مرزع تس  سیسات  

 حفاظ  نیروگاهی
2۳۹ 

4۱۷ 
 

 شریف دانشگاه صاعتی
های آسیب پره کدیف آخر توکبی  گازی و اکائاه  طراحی مکانیکی و برکسی مکانیام

 کاهکاک زه  کاه  آسیب پره نمونه
5۳4 

4۱8 
 

 دانشگاه صاعتی شریف
های آسیب پره کدیف آخر توکبی  گازی و اکائاه  طراحی مکانیکی و برکسی مکانیام

 کاهکاک زه  کاه  آسیب پره نمونه
5۳4 

4۱۹ 
 

 اه صاعتی شریفدانشگ
شااسایی استانداکدهای موکد نیاز زه  اکتقاء سیسات  کاتارل و پاای  واحادهای     

 22۳ گازی زه  پیوس  دک اسااد مااقصات )نسخه اول(

42۰ 
 

 دانشگاه صاعتی شریف
هاای کاتارل، پاای  و    تهیه پیشاهاد نای طراحی آزمایشگاه مرزع تس  سیسات  

 حفاظ  نیروگاهی
2۳۹ 

42۱ 
 

 ۱65 زه  استفاده دک توکبی  MEMSکسب دان  نای طراحی و ساخ  حسگر شتابساج عتی امیر کتیردانشگاه صا
422 

 
 ۱46های امایتی، تهدیدات، حمالت و بادانااکهای  پذیریسازی پایگاه دان  آسیبپیاده دانشگاه عل  و صاع  ایران

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه
 های کاترل و اتوماسیون صاع  برقسامانه

42۳ 
 

 ۷6 های بویلرهای نانوساختاک برای زلوگیری از خوکدگی لولهساجی ساخ  پوش امکان دانشگاه صاعتی شاهرود

424 
 

 دانشگاه صاعتی اصفهان
ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیاتی زه  بهسازی و اناای  عمر امکان

 ازاای کادانسوکهای نیروگاهی
45 

425 
 

 دانشگاه صاعتی امیر کتیر
صادی و اکائه برنامه عملیاتی بارای سااخ  سیسات  تعیای      امکانساجی نای و اقت

میاان هیدکوژن دک سیکل آ  و بخاک نیروگاه و تشخیص آسیب های ناشای از آن  
 به صوکت آنالی 

48 

426 
 

 دانشگاه صاعتی امیر کتیر
ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیاتی برای ساخ  سیست  بازکسای  امکان

 های گازیی قطعات مسیر داغ توکب
84 

42۷ 
 

 ۳۳4 و انتخا  بهیاه تری  کوی برای تولید YSZتوسعه دان  نای تولید پودک  پژوهشگاه مواد و انرژی
428 

 
 V94.2 ۱55اکائه کوشهای زدید اکزیابی عمر خاشی پره های متحر  توکبی  گاز  دانشگاه تهران

42۹ 
شرک  مادکتخصصی 
 تولید نیروی برق حراکتی

 و صاع  ایران دانشگاه عل 
برکساای ماادلهای اسااتانداکد مهادساای سیساات  و توسااعه ماادل و زیرماادل و     

 استانداکدهای مرتتط با تعویض و اکتقاء سیستمهای کاترل بومی
۱25 

4۳۰ 
 

 دانشگاه شهید بهشتی
آمیختاه  برکسی تجربی پاکامترهای موثر بر احتراق گاز ساتا دک یک مشاعل پای   

 آزمایشگاهی دک نشاک اتمسفریک
۱2۰ 

4۳۱ 
 

 دانشگاه صاعتی امیر کتیر
طراحی و تدوی  سازوکاک ایجاد ساختاک تاظی  مقرکات امایتی و نظاکت بار ازارای   

 2۳۷ های کشوک(ی کاکی نیروگاهحوزه -آن دک صاع  برق )ناز اول

4۳2 
 

 دانشگاه صاعتی خوازه نصیرالدی  طوسی
مدیری  نگهاداکی   طراحی چاکچو  کلی و معماکی سامانه زامع پای  سالم  و

 سازه های نیروگاهی
۱25 

4۳۳ 
 

 ۱۷۹ تهیه دستوکالعمل استانداکد طراحی، ساخ  و تس  سیست  کاترل و حفاظ  بویلر دانشگاه شهید بهشتی

4۳4 
 

 دانشگاه شهید بهشتی
هاای کمپرساوک   ( دک پاره Hub Contouringبرکسی و تحلیل انحاای ها  )

 برای اناای  باک و پایداکی
225 

4۳5 
 

 دانشگاه شهید بهشتی
طراحی، ساخ  و آزمای  یک مولد پالس موج تارا  )انفجااک( دک مقیااس نیماه     
صاعتی به ماظوک تمیاکاکی دک مداک سطوح انتقال حراکت سام  آتا  مولادهای    

 بخاک نیروگاهی
288 

4۳6 
 

 دانشگاه مالک اشتر
ماظاوک   تحقیق و پژوه  دک طراحی، ساخ  و آزمون ساسوک زیرکونی  اکسید باه 

 گیری گاز اکسیژناندازه
5۰۹ 

4۳۷ 
 

 دانشگاه مالک اشتر
طراحی و ساخ  حسگر توزیعی متتای بر نیتر نوکی زه  پاای  بارخط دماا بار     

 کوی بدنه استاتوک توکبی  نیروگاهی
68۰ 

4۳8 
 

 MOEMS ۳۷2طراحی، شتیه سازی و ساخ  شتابساج تمام نوکی  دانشگاه شهید بهشتی

4۳۹ 
 

 زهاددانشگاهی
گیری ساوخ   دستگاه نلوکامپیوتر نیروگاهی برای اندازه 4طراحی، ساخ  و تس  

 ۹6۰ % ۰.۱بادق  محاستاتی  V94.2توکبی  گازی 

44۰ 
 

 2۱۳ (MEMSطراحی و ساخ  نمونه نیمه صاعتی نلومتر حراکتی گازی ) دانشگاه تهران

44۱ 
 

 دانشگاه تهران
یاتی برای سااخ  سیسات  هاای    امکان ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عمل

نوی  اعمال و پای  حفاظ  کاتادی باه کوی اعماال زریاان ماوکد اساتفاده دک       
 صاع  نیروگاهی

5۹ 

442 
 

 دانشگاه تهران
هاای  امکان ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیاتی برای ساخ  سیست  تشخیص تار  

 ی  کاکهای بویلر نیروگاه بخاکی دک حناشی از خوکدگی دک لوله
۷۱ 

44۳ 
 

 پژوهشگاه کنگ
هاا و  امکان ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیاتی برای سااخ  بازداکناده  
 8۷ اناودنی های مااسب به ماظوک حفاظ  از خوکدگی دک تجهیاات صاع  برق

444 
 

 پژوهشگاه کنگ

هاای زدیاد   امکان ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیااتی تولیاد پوشا    
ه  استفاده دک تجهیاات با اولوی  صاع  برق )بغیر از پوش  های دماای بااال   ز

 و پوش  های آلی و تتدیلی(

6۹ 

445 
 

 دانشگاه صاعتی اصفهان
امکان ساجی نای و اقتصادی و اکائاه برناماه عملیااتی سااخ  سیسات  بازکسای       

 های بخاکیهای واتروال نیروگاهسطوح داخلی لوله
46 

446 
 

 د کزاییدانشگاه شهی
ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیاتی برای سااخ  سیسات  پاای     امکان

 خوکدگی تجهیاات مختلف نیروگاه به کوی دستگاهی
45 

44۷ 
 

 دانشگاه تهران
-Onتحقیق و پژوه  دک طراحی، پیاده سازی و اساتقراک ساامانه مادل ساازی     

line یروگاه ماتخبپراکا  آالیاده های گازی و ذکات معلق دک یک ن 
۷۰۰ 

448 
 

 دانشگاه تهران
باه   GE-F9تدوی  دان  نای تخمی  عمر پره متحر  کدیف اول توکبی  گااز  

 های مخر کوی
2۹6 

44۹ 
 

 ۱۰۹هاای  امکان ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیاتی برای ساخ  کامپوزی  دانشگاه تهران



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه
 مااسب زه  استفاده دک تجهیاات با اولوی  صاع  برق

45۰ 
 

 دانشگاه شهید بهشتی
کا  زها    برداکی بهیاه از کادانسوک و بارج خااک  تحقیق و توسعه دک زمیاه بهره

 های حراکتی کشوکبهتود عملکرد )ظرنی  و کاندمان( نیروگاه
۳۱8 

45۱ 
 

 دانشگاه شهید بهشتی
کا  زها    برداکی بهیاه از کادانسوک و بارج خااک  تحقیق و توسعه دک زمیاه بهره

 های حراکتی کشوکتود عملکرد )ظرنی  و کاندمان( نیروگاهبه
455 

452 
 

 پژوهشگاه کنگ
هاا و  امکان ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیاتی برای سااخ  بازداکناده  
 اناودنی های مااسب به ماظوک حفاظ  از خوکدگی دک تجهیاات صاع  برق

۱۰5 

45۳ 
شرک  مادکتخصصی 
 تیتولید نیروی برق حراک

 دانشگاه عل  و صاع  ایران
های امایتی، تهدیدات، حمالت و بادانااکهای  پذیریسازی پایگاه دان  آسیبپیاده
 های کاترل و اتوماسیون صاع  برقسامانه

2۱۹ 

454 
 

 دانشگاه مالک اشتر
 ,CO, CO2طراحاای و ساااخ  دسااتگاه آنااالیاوک بالدکنااگ گازهااای    

SO2,NO2,H2S,NH3,HCN لیبه کوی زذ  تفاو 
22۷ 

455 
 

 45۰ دستیابی به دان  نای ساخ  مواد نانوساختاک موکد استفاده دک آ  برزهای خاک ک  پژوهشگاه صاع  نف 

456 
 

 دانشگاه تهران
 On-lineسازی سازی و استقراک سامانه مدلتحقیق و پژوه  دک طراحی، پیاده

 های گازی و ذکات معلق دک یک نیروگاه ماتخبپراکا  آالیاده
۹۷۹ 

45۷ 
 

 دانشگاه تهران
 On-lineسازی سازی و استقراک سامانه مدلتحقیق و پژوه  دک طراحی، پیاده

 های گازی و ذکات معلق دک یک نیروگاه ماتخبپراکا  آالیاده
۷۰۰ 

458 
 

 ۳۳2 توسعه نقشه کاه نااوکی تولید همامان برق و آ  دک حوزه وزاکت نیرو دانشگاه تربی  مدکس
45۹ 

 
 662 توسعه نقشه کاه نااوکی تولید همامان برق و آ  دک حوزه وزاکت نیرو تربی  مدکس دانشگاه

46۰ 
 

 دانشگاه صاعتی خوازه نصیرالدی  طوسی
ساجی پای  ووعی  و عیب یابی توکبی  هاای گااز و بخااک باا اساتفاده از      امکان

 کوی ترکیتی نشر آوایی، پردازی تصویر و تحلیل اکتعاشات
5۹ 

46۱ 
 

 ه تتریادانشگا
تهیه دستوکالعمل استانداکد طراحای، سااخ  و تسا  سیسات  حفاظا  ژنراتاوک و       

 ترانس نیروگاهی
۳84 

462 
 

 دانشگاه تهران
هاای آلای و   امکان ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیااتی تولیاد پوشا    

 تتدیلی زدید دک تجهیاات با اولوی  صاع  برق
2۱۷ 

46۳ 
 

 پژوهشگاه کنگ

هاای زدیاد   ی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیااتی تولیاد پوشا    امکان ساج
زه  استفاده دک تجهیاات با اولوی  صاع  برق )بغیر از پوش  های دماای بااال   

 و پوش  های آلی و تتدیلی(
۱۳۳ 

464 
 

 دانشگاه تهران

امکان ساجی نای و اقتصادی و اکائه برنامه عملیاتی برای سااخ  سیسات  هاای    
و پای  حفاظ  کاتادی باه کوی اعماال زریاان ماوکد اساتفاده دک        نوی  اعمال

 صاع  نیروگاهی

۱۱4 

465 
 

 دانشگاه شهید بهشتی
 V94.2های متحر  تاوکبی  گاازی   تدوی  دان  نای تخمی  عمر خاشی پره

 ناز اول -به کوی غیرمخر  نوی  آزمون نراصوتی غیر خطی
82 

شرک  ملی پاالی   466
های نفتی پخ  نراوکده
 ایران

 دانشگاه صاعتی شریف
متااسب با شرک  ملای پااالی     Itilو   cobitهای اکزیابی بومی سازی شاخص

 و پخ  زه  توسعه، پیاده سازی، ممیای و بهتود نااوکی اطالعات شرک 
4،66۰ 

 دانشگاه صاعتی شریف 46۷
هاای ماالی، تولیادی و    ( برای پاای  BIمطالعه زه  ایجاد بستر هوی تجاکی )

 های زیرمجموعهعی شرک توزی
۹۰۰ 

 دانشگاه نرودسی مشهد شرک  ملی نف  ایران 468
پژوه  و توسعه ناااوکی بهتاود تصویرساازی زیار ساطحی دک اکتشااف مااابع        

 ۱،5۹۳ هیدکوکربوکی دک حووه کسوبی کپه داغ ناز صفر

46۹ 

 -شرک  ملی نف  ایران
 مادک تخصصی

 دانشگاه شهید بهشتی
هاای ناوی  ژئوشایمیایی اکتشاانی باا تاکیاد بار        ناااوکی ترسی  نقشه کاه توسعه 

 مدلسازی هیدکوکربای حووه کسوبی دزنول شمالی
2،646 

 دانشگاه صاعتی شاهرود 4۷۰
تدوی  نقشه کاه توسعه نااوکی کاکبرد ژئومکانیک دک اکتشاف ماابع هیدکوکربوکی 

 های اکتشانیو نااوکی های نوی  حفاکی و مهادسی نف  دک چاه
۳۱۱ 

 دانشگاه صاعتی شاهرود 4۷۱
تدوی  نقشه کاه توسعه نااوکی کاکبرد ژئومکانیک دک اکتشاف ماابع هیدکوکربوکی 

 8۱۰ و نااوکی های نوی  حفاکی و مهادسی نف  دک چاه های اکتشانی

 ۱،۳۱۱ داکهای کربااته شکافهای ساگپژوه  دک زمیاه نااوکی دانشگاه خواکزمی 4۷2

 چمران اهواز دانشگاه شهید 4۷۳
های نوی  ژئوشیمیایی اکتشانی با تأکیاد بار ژئوشایمی ساطحی و     توسعه نااوکی

 زیرسطحی دک ناحیه دش  آبادان
65۷ 

 ۱۰2هاای  شااسایی باوکهای کاککاان شاغل دک شرک  ملی نف  ایران نست  به نقا   دانشگاه تربی  مدکس 4۷4

 یلیون کیال()متالغ به م (۳زدول شماکه )

 عنوان طرح مجری کارفرما ردیف
 پرداختی

 توسط خزانه
 ازتماعی زنان

 دانشگاه تربی  مدکس 4۷5
هاای  اوکهای کاککاان شاغل دک شرک  ملی نف  ایران نست  به نقا  شااسایی ب

 ازتماعی زنان
۱۰2 

 دانشگاه تربی  مدکس 4۷6
هاای  شااسایی باوکهای کاککاان شاغل دک شرک  ملی نف  ایران نست  به نقا  

 ازتماعی زنان
5۰ 

 دانشگاه تربی  مدکس 4۷۷
هاای  ان نست  به نقا  شااسایی باوکهای کاککاان شاغل دک شرک  ملی نف  ایر

 ازتماعی زنان
۱۰۰ 

 پژوهشگاه استانداکد 4۷8

هاای  IPSالمللای دک خصاوص   ¬پژوه  و برکسی دان  نای استانداکدهای بی 
وزاکت نف  به ماظوک تعیی  و تدوی  شص  و پاج اساتانداکد ملای و باازبیای کاد     

بار   IPSاساتانداکد صااع  نفا  ایاران      HSEاستانداکدهای مربوط به بخا   
هاای  هاای عمال شارک    ساس آخری  ویرای  استانداکدهای بی  المللی و کویها

 معتتر بی  المللی نف  و گاز به ماظوک تدوی  سی استانداکد ملی

8،۳۷۰ 

 دانشگاه شهید چمران اهواز 4۷۹
های نوی  ژئوشیمیایی اکتشانی با تأکیاد بار ژئوشایمی ساطحی و     توسعه نااوکی

 زیرسطحی دک ناحیه دش  آبادان
۷۷۳ 

 دانشگاه نردوسی مشهد 48۰
پژوه  و توسعه نااوکی بهتاود تصاویر ساازی زیار ساطحی دک اکتشااف مااابع        

 هیدکوکربوکی دک حووه کسوبی کپه داغ نازصفر
۷۷4 

 دانشگاه شهید بهشتی 48۱
ترسی  نقشه کاه توسعه نااوکیهای نوی  ژئوشیمیایی اکتشانی با تاکید بر مدلسازی 

 سوبی دزنول شمالیهیدکوکربای حووه ک
465 

 ۱،5۷5 داکهای کربااته شکافهای ساگپژوه  دک زمیاه نااوکی دانشگاه خواکزمی 482

 دانشگاه تهران 48۳
داک اکزیابی تحقق اهداف نااوکانه دک قراکدادهای ده گروه خاانواده کااالیی اولویا    

 سازنده( -صاع  نف  )شامل بیس  تجهیا
686 

 اع  ایراندانشگاه عل  و ص 484
طرح اکتقای ووعی  کیفی سیست  های حفاظا  کاتادی دک بخا  بااال دساتی      

 تاسیسات نف  و گاز )خشکی و دکیا( و ازرای پایلوت آن
۱،225 

 دانشگاه تهران 485
تحقیق و پژوه  دک زمیاه طراحی و استقراک نظام مادیری  اکتقااء بهاره وکی دک    

 شرک  ملی نف  ایران
۷6۰ 

 ۱،۰۳5 های سیاستی اصالح کابطه مالی دول  و شرک  ملی نف  ایرانبرکسی گایاه عتی شریفدانشگاه صا 486
 4،۳8۰ طراحی مفهومی کاککردی و نیایکی پاک  نوآوکی و نااوکی نف  و گاز کازی دانشگاه عل  و صاع  ایران 48۷

 دانشگاه الاهرا)س( 488
زنان دک شارک  ملای نفا     های کشد و اکتقاء برکسی عوامل مؤثر بر ایجاد نرص 

 ایران و کاهکاکهای بهتود آن
۳86 

48۹ 
صادوق ومان  صادکات 

 ایران

 دانشگاه تربی  مدکس
تعیی  قیم  تمام شده خدمات صادوق ومان  صادکات ایران با اساتفاده از کوی  

 5۹2 هایاه یابی بر متاای نعالی 

 دانشگاه تربی  مدکس 4۹۰
صادوق ومان  صادکات ایران با اساتفاده از   تعیی  قیم  تمام شده خدمات اصلی
 کوی هایاه یابی بر متاای نعالی 

5۹2 

 389،128 جمع 

  

کل کشوک پس از انجام کاک و تأیید اسااد و مداک  توسط سازمان برنامه و داکیخاانه

ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و یا زهاد دانشگاهی بودزه کشوک متالغ کا به حسا  دانشگاه

ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و ا و تسویه نموده اس . متالغ مووو  ای  باد دک دانشگاهواکی

 نااوکی به صوکت امانی هایاه شده اس .

 ( اس : 4الذکر به شرح زدول شماکه )عملکرد مصرف متالغ نوق
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 (4زدول شماکه )
  

 )متالغ به میلیون کیال(

 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دانشگاه یا مؤسسات پژوهشی ی عنوان دستگاه اجرای

 مبلغ پرداختی بابت مبلغ مندرج در توافقنامه منعقده بابت

 طرح 
 های کاربردی)پروژه(

 های  نامهپایان
 تحصيالت

 تکميلی  

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری 

 های تحقيقاتی طرح)پروژه(
 آموختگان تحصيالت دانش

 تکميلی غيرشاغل
 جمع

 طرح 
 های )پروژه(

 کاربردی

 های نامهپایان
 تحصيالت 

 تکميلی 

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری

 های تحقيقاتی طرح)پروژه(
 آموختگان تحصيالتدانش
 شاغل تکميلی غير 

 جمع

 672 - - - 6۷2 6۷2 - - - 6۷2 پژوهشگاه هوا نضا شرک  پاالی  گاز سرخون و قش  2۹28۹۰ ۱

 137 - - - ۱۳۷ 54۷ - - - 54۷ زهاددانشگاهی واحد تهران استان خراسان شرک  گاز 2۹282۰ 2

 184 - - - ۱84 2۱8 - - - 2۱8 پژوهشکده توسعه تکاولوژی-زهاددانشگاهی  شرک  سهامی توسعه و نگهداکی اماک  وکزشی کشوک 2۹۱26۰ ۳

 3،587 - - - ۳،58۷ ۱8،۳۰۰ - - - ۱8،۳۰۰ پژوهشکده صاایع شیمیایی-ددانشگاهی زها مادکتخصصی-سازمان توسعه ونوسازی معادن وصاایع معدنی ایران  2۳۱5۰۰ 4

 720 - - - ۷2۰ ۱،8۰۰ - - - ۱،8۰۰ واحدمشهد-زهاددانشگاهی  محرمانه - 5

 300 - - - ۳۰۰ ۱،5۰۰ - - - ۱،5۰۰ دانشگاه عل  ونرهاگ-زهاددانشگاهی  شرک  گاز استان ایالم 2۹2۷۹۰ 6

 52 - - - 52 2۷2 - - - 2۷2 واحداستان کرمانشاه-زهاددانشگاهی  شهرکهای صاعتی استان کرمانشاه شرک  سهامی 25۷۰6۰ ۷

 3،040 - - - ۳،۰4۰ ۳،۰45 - - - ۳،۰45 زهاد دانشگاهی محرمانه - 8

 176 - - - ۱۷6 65۰ - - - 65۰ واحداستان آذکبایجان شرقی-زهاددانشگاهی  شرک  گاز استان آذکبایجان شرقی 2۹258۰ ۹

 960 - - - ۹6۰ 6،۳۳6 - - - 6،۳۳6 واحدصاعتی شریف-زهاددانشگاهی  شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ ۱۰

 41،810 - - - 4۱،8۱۰ 6۳،۳5۰ - - - 6۳،۳5۰ پژوهشگاه شیمی و مهادسی شیمی ایران شرک  مادکتخصصی ملی صاایع پتروشیمی 2۳2۰۰۰ ۱۱

 300 - - - ۳۰۰ ۷5۰ - - - ۷5۰ شیمی و مهادسی شیمی ایرانپژوهشگاه  محرمانه - ۱2

 621 - - - 62۱ 62۱ - - - 62۱ پژوهشگاه علوم و نااوکی کنگ و پوش  شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ ۱۳

 503 - - - 5۰۳ ۱،۹58 - - - ۱،۹58 صاعتیسازمان پژوهشهای علمی و  مادکتخصصی-سازمان توسعه ونوسازی معادن وصاایع معدنی ایران  2۳۱5۰۰ ۱4

 379 - - - ۳۷۹ ۱،65۰ - - - ۱،65۰ سازمان پژوهشهای علمی و صاعتی شرک  پاالی  گاز پاکسیان 2۹2۷5۰ ۱5

 200 - - - 2۰۰ ۱،۹5۰ - - - ۱،۹5۰ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران محرمانه - ۱6

۱۷ 
 ملی اقیانوس شااسی و علوم زوی پژوهشگاه سازمان باادک و دکیانوکدی ۳۰۱5۰۰

۷،5۰۰ - - - ۷،5۰۰ ۱،8۷5 - - - 1،875 

۱8 ۱2،2۹6 - - - ۱2،2۹6 4،۱۷2 - - - 4،172 

 340 ۰ ۰ ۰ ۳4۰ 4۰۰ ۰ ۰ ۰ 4۰۰ دانشگاه اکا  ای باخترشرک  سهامی برق ماطقه 228۰۰۰ ۱۹

 106 ۰ ۰ ۰ ۱۰6 5۰۰ ۰ ۰ ۰ 5۰۰ دانشگاه اکا    های صاعتی استان مرکایشرک  سهامی شهر  25۷۰۱۰ 2۰

2۱ 

 دانشگاه گیالن شرک  سهامی برق ماطقه ای گیالن 2265۰۰
54۰ ۰ ۰ ۰ 54۰ 8۷ ۰ ۰ ۰ 87 

22 ۱،44۰ ۰ ۰ ۰ ۱،44۰ ۱۱۱ ۰ ۰ ۰ 111 

2۳ ۹۷۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۰ 8۷ ۰ ۰ ۰ 87 

24 
 دانشگاه گیالن محرمانه -

۳5۰ ۰ ۰ ۰ ۳5۰ 6۰ ۰ ۰ ۰ 60 

25 24۰ ۰ ۰ ۰ 24۰ 8۰       80 

 120 ۰ ۰ ۰ ۱2۰ 2۳۰ ۰ ۰ ۰ 2۳۰ پاک  عل  و نااوکی مازندکان شرک  آ  و ناوال  کوستایی استان مازندکان 2۹۱۹۰۰ 26

 420 ۰ ۰ ۰ 42۰ 65۰ ۰ ۰ ۰ 65۰ دانشگاه عل  و نااوکی مازندکان شرک  سهامی برق ماطقه ای مازندکان 226۰۰۰ 2۷

 180 ۰ ۰ ۰ ۱8۰ ۹۹۷ ۰ ۰ ۰ ۹۹۷ دانشگاه نوشیروانی بابل ازندکانشرک  سهامی برق ماطقه ای م 226۰۰۰ 28

2۹ 
 دانشگاه نوشیروانی بابل محرمانه -

۳،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳،۰۰۰ 525 ۰ ۰ ۰ 525 

۳۰   5۰ ۰ ۰ 5۰   ۳5 ۰ ۰ 35 

 1،275 ۰ ۰ ۰ ۱،2۷5 ۱،۷۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱،۷۰۰ دانشگاه مازندکان سازمان باادک و دکیانوکدی ۳۰۱5۰۰ ۳۱

۳2 
 دانشگاه مازندکان رمانهمح -

۱،۷64 ۰ ۰ ۰ ۱،۷64 ۹۹۱ ۰ ۰ ۰ 991 

۳۳ ۱،5۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱،5۰۰ ۱،۳۰۰ ۰ ۰ ۰ 1،300 

 945 ۰ ۰ 56۷ ۳۷8 2،۷۰۰ ۰ ۰ ۱،62۰ ۱،۰8۰ دانشگاه علوم کشاوکزی و ماابع طتیعی ساکی شرک  سهامی آ  ماطقه ای مازندکان 2۱۹۰۰۰ ۳4

 467 ۰ ۱۰۰ ۱8۰ ۱8۷ 55۰ ۰ ۱۰۰ 2۳۰ 22۰ دانشگاه علوم کشاوکزی و ماابع طتیعی ساکی نشرک  سهامی آ  ماطقه ای گیال 2۱85۰۰ ۳5

 625 -- -- ۱25 2۷2 ۳،4۷۱ -- -- ۱25 ۳،۳46 دانشگاه شهید مدنی شرک  سهامی برق ماطقه ای آذکبایجان 22۳5۰۰ ۳6

 255 -- -- -- 255 ۱،۷۰۰ -- -- - ۱،۷۰۰ دانشگاه شهید مدنی شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ ۳۷

 100 -- -- ۱۰۰ -- ۱۰۰ -- -- ۱۰۰ -- دانشگاه صاعتی سهاد شرک  سهامی برق ماطقه ای آذکبایجان 22۳5۰۰ ۳8

 425 -- -- -- 425 425 -- -- -- 425 دانشگاه صاعتی سهاد شرک  گاز استان آذکبایجان شرقی 2۹258۰ ۳۹

 825 -- -- -- 825 825 -- -- -- 825 دانشگاه صاعتی سهاد محرمانه - 4۰

 135 -- -- -- ۱۳5 ۳۰۰ -- -- -- ۳۰۰ دانشگاه باا  محرمانه - 4۱



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4زدول شماکه )
  

 )متالغ به میلیون کیال(

 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دانشگاه یا مؤسسات پژوهشی ی عنوان دستگاه اجرای

 مبلغ پرداختی بابت مبلغ مندرج در توافقنامه منعقده بابت

 طرح 
 های کاربردی)پروژه(

 های  نامهپایان
 تحصيالت

 تکميلی  

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری 

 های تحقيقاتی طرح)پروژه(
 آموختگان تحصيالت دانش

 تکميلی غيرشاغل
 جمع

 طرح 
 های )پروژه(

 کاربردی

 های نامهپایان
 تحصيالت 

 تکميلی 

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری

 های تحقيقاتی طرح)پروژه(
 آموختگان تحصيالتدانش
 شاغل تکميلی غير 

 جمع

 267 -- -- -- 26۷ ۱،۰68 -- -- -- ۱،۰68 دانشگاه تتریا شرک  گاز استان آذکبایجان شرقی 2۹258۰ 42

۱۱،56 دانشگاه تتریا شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ 4۳  -- -- -- ۱،56۱ 6۹6 -- -- -- 696 

 795 -- -- -- ۷۹5 ۱،۷۰۰ -- -- -- ۱،۷۰۰ دانشگاه تتریا غربیشرک  گاز استان آذکبایجان 2۹25۹۰ 44

 165 -- -- -- ۱65 ۱،۹4۱ -- -- -- ۱،۹4۱ دانشگاه تتریا محرمانه - 45

0  دانشگاه تتریا ای آذکبایجانشرک  سهامی برق ماطقه 22۳5۰۰ 46  ۰۰۱  -- -- ۱۰۰ -- ۱۰۰ -- -- 100 

 458 - - - 458 458 - - - 458 دانشگاه اکومیه غربیشرک  گاز استان آذکبایجان 2۹25۹۰ 4۷

 326 - - - ۳26 88۰ - - - 88۰ دانشگاه اکومیه شرقیشرک  گاز استان آذکبایجان 2۹258۰ 48

 100 - - ۱۰۰ - ۱۰۰ - - ۱۰۰ - هدانشگاه اکومی ای آذکبایجانشرک  سهامی برق ماطقه 22۳5۰۰ 4۹

 331 - - - ۳۳۱ ۳۳۱ - - - ۳۳۱ دانشگاه اکومیه محرمانه - 5۰

 245 - - - 245 245 - - - 245 دانشگاه اکومیه محرمانه - 5۱

 254 - - - 254 254 - - - 254 دانشگاه کازی شرک  سهامی برق ماطقه ای سماان 22۹۱۰۰ 52

 971 - - - ۹۷۱ ۹۷۱ - - - ۹۷۱ دانشگاه کازی ای کرمانشاه شرک  سهامی آ  ماطقه 2۱25۰۰ 5۳

 1،782 ۰ ۰ ۰ ۱،۷82 4،۱2۱ ۰ ۰ ۰ 4،۱2۱ دانشگاه چمران اهواز شرک  گاز استان خوزستان 2۹26۹۰ 54

 1،430 ۰ ۰ ۰ ۱،4۳۰ 5،۱5۳ ۰ ۰ ۰ 5،۱5۳ دانشگاه شهید چمران اهواز مادک تخصصی -شرک  ملی نف  ایران  22۰۰۰۰ 55

 92 ۰ ۰ ۰ ۹2 ۱،۰8۳ ۰ ۰ ۰ ۱،۰8۳ دانشگاه شهید چمران اهواز شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ 56

 344 ۰ ۰ ۰ ۳44 ۱،66۰ ۰ ۰ ۰ ۱،66۰ دانشگاه شهید چمران اهواز شرک  سهامی برق ماطقه ای خوزستان 2285۰۰ 5۷

 87 ۰ ۰ ۰ 8۷ ۱،۹8۳ ۰ ۰ ۰ ۱،۹8۳ دانشگاه شهید چمران اهواز محرمانه - 58

 638 ۰ ۰ ۰ 6۳8 ۳،۷5۰ ۰ ۰ ۰ ۳،۷5۰ دانشگاه صاعتی زادی شاپوک دزنول شرک  سهامی برق ماطقه ای باختر 228۰۰۰ 5۹

 693 ۰     6۹۳ ۳،۹48 ۰ ۰ ۰ ۳،۹48 دانشگاه صاعتی زادی شاپوک دزنول شرک  سهامی برق ماطقه ای خوزستان 2285۰۰ 6۰

 633 ۰ ۰ ۰ 6۳۳ 2،۱۰۰ ۰ ۰ ۰ 2،۱۰۰ دانشگاه علوم وناون دکیایی خرمشهر سازمان باادک و دکیانوکدی ۳۰۱5۰۰ 6۱

62 

 دانشگاه شیراز ای ناکسشرک  سهامی برق ماطقه 222۰۰۰

2۰۰ - - - 2۰۰ 2۰۰ - - - 200 

6۳ 2۰۰ - - - 2۰۰ 2۰۰ - - - 200 

64 2۰۰ - - - 2۰۰ 2۰۰ - - - 200 

65 ۱،۰۰۰ - - - ۱،۰۰۰ 4۰5 - - - 405 

66 2۰۰ - - - 2۰۰ 2۰۰ - - - 200 

 44،215 - - - 44،2۱5 66،6۰۰ - - - 66،6۰۰ دانشگاه شیراز شرک  مادکتخصصی ملی صاایع پتروشیمی 2۳2۰۰۰ 6۷

 200 - - - 2۰۰ 2۰۰ - - - 2۰۰ دانشگاه صاعتی شیراز شرک  سهامی برق ماطقه ای ناکس 222۰۰۰ 68

6۹ 
 شرک  پاالی  گاز پاکسیان 2۹2۷5۰

 597 - - - 5۹۷ 2،۳88 - - - 2،۳88 دانشگاه صاعتی شیراز

 297 - - - 2۹۷ ۱،۳66 - - - ۱،۳66 پژوهشگاه صاع  نف  ۷۰

۷۱ 

 محرمانه -
 200 - - - 2۰۰ 2۰۰ - - - 2۰۰ دانشگاه شیراز

 1،242 - - - ۱،242 ۱،242 - - - ۱،242 دانشگاه صاعتی شیراز ۷2

 50 - - - 5۰ 5۰ - - - 5۰ دانشگاه صاعتی شیراز ۷۳

۷4 
 شرک  سهامی برق ماطقه ای کرمان 2245۰۰

 1،200 ۰ ۰ ۰ ۱،2۰۰ 2،4۰۱ ۰ ۰ ۰ 2،4۰۱ دانشگاه شهید باهار کرمان

 579 ۰ ۰ ۰ 5۷۹ ۱،۱5۷ ۰ ۰ ۰ ۱،۱5۷ دانشگاه شهید باهار کرمان ۷5

 247 ۰ ۰ ۰ 24۷ ۹8۷ ۰ ۰ ۰ ۹8۷ دانشگاه شهید باهار کرمان شرک  گاز استان آذکبایجان شرقی 2۹258۰ ۷6

 441 ۰ ۰ ۰ 44۱ ۱،۷64 ۰ ۰ ۰ ۱،۷64 دانشگاه شهید باهار کرمان توانیر-شرک  مادکتخصصی مدیری  تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران  22۱۰۰۰ ۷۷

 1،888 ۰ ۰ ۰ ۱،888 ۷،55۳ ۰ ۰ ۰ ۷،55۳ ماندانشگاه شهید باهار کر توانیر-شرک  مادکتخصصی مدیری  تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران  22۱۰۰۰ ۷8

۷۹ 
 شرک  گاز استان خراسان 2۹282۰

 213 ۰ ۰ ۰ 2۱۳ 85۳ ۰ ۰ ۰ 85۳ دانشگاه نردوسی مشهد

 373 ۰ ۰ ۰ ۳۷۳ ۱،4۹۰ ۰ ۰ ۰ ۱،4۹۰ دانشگاه حکی  ستاواکی 8۰

 355 ۰ ۰ ۰ ۳55 444 ۰ ۰ ۰ 444 دانشگاه حکی  ستاواکی شرک  سهامی برق ماطقه ای خراسان 22۳۰۰۰ 8۱

 524 ۰ ۰ ۰ 524 524 ۰ ۰ ۰ 524 دانشگاه نردوسی مشهد محرمانه - 82
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 (4زدول شماکه )
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 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دانشگاه یا مؤسسات پژوهشی ی عنوان دستگاه اجرای

 مبلغ پرداختی بابت مبلغ مندرج در توافقنامه منعقده بابت

 طرح 
 های کاربردی)پروژه(

 های  نامهپایان
 تحصيالت

 تکميلی  

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری 

 های تحقيقاتی طرح)پروژه(
 آموختگان تحصيالت دانش

 تکميلی غيرشاغل
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 طرح 
 های )پروژه(

 کاربردی
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 طرح
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 های تحقيقاتی طرح)پروژه(
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 شاغل تکميلی غير 

 جمع

 290 ۰ ۰ ۰ 2۹۰ 2۹۰ ۰ ۰ ۰ 2۹۰ دانشگاه نردوسی مشهد محرمانه - 8۳

 580 ۰ ۰ ۰ 58۰ 58۰ ۰ ۰ ۰ 58۰ دانشگاه نردوسی مشهد محرمانه - 84

 140 ۰ ۰ ۰ ۱4۰ ۱4۰ ۰ ۰ ۰ ۱4۰ دانشگاه نردوسی مشهد محرمانه - 85

 1،600 ۰ ۰ ۰ ۱،6۰۰ ۱،6۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱،6۰۰ دانشگاه نردوسی مشهد محرمانه - 86

 15 ۰ ۰ ۰ ۱5 ۱5 ۰ ۰ ۰ ۱5 دانشگاه نردوسی مشهد محرمانه - 8۷

 2،367 ۰ ۰ ۰ 2،۳6۷ 5،5۱6 ۰ ۰ ۰ 5،5۱6 دانشگاه نردوسی مشهد مادک تخصصی -شرک  ملی نف  ایران  22۰۰۰۰ 88

 370 ۰ ۰ ۰ ۳۷۰ ۱،۳2۰ ۰ ۰ ۰ ۱،۳2۰ صاعتی قوچاندانشگاه  محرمانه - 8۹

 35 ۰ ۰ ۰ ۳5 ۳5 ۰ ۰  ۰ ۳5 دانشگاه حکی  ستاواکی محرمانه - ۹۰

 474 ۰ ۰ ۰ 4۷4 ۱،8۹۷ ۰ ۰ ۰ ۱،8۹۷ دانشگاه صاعتی اصفهان مادکتخصصی-سازمان توسعه ونوسازی معادن وصاایع معدنی ایران  2۳۱5۰۰ ۹۱

 825 ۰ ۰ ۰ 825 ۱،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱،۰۰۰ هاندانشگاه صاعتی اصف محرمانه - ۹2

 3،010 ۰ ۰ ۰ ۳،۰۱۰ ۷،5۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷،5۰۰ دانشگاه صاعتی اصفهان محرمانه - ۹۳

۹4 

 دانشگاه صاعتی اصفهان محرمانه -
2،4۳۰ ۰ ۰ ۰ 2،4۳۰ ۱،۰۷۰ ۰ ۰ ۰ 1،070 

۹5 ۳،۷۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳،۷۰۰ 2،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ 2،000 

۹6 ۱8۰ ۰ ۰ ۰ ۱8۰ ۱۳5 ۰ ۰ ۰ 135 

 91 ۰ ۰ ۰ ۹۱ ۱8۳ ۰ ۰ ۰ ۱8۳ دانشگاه صاعتی اصفهان شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ ۹۷

۹8 
 دانشگاه صاعتی اصفهان ای سیستان و بلوچستانشرک  سهامی برق ماطقه 225۰۰۰

۱،۷۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱،۷۱۰ 5۱۰ ۰ ۰ ۰ 510 

۹۹ ۱،۳26 ۰ ۰ ۰ ۱،۳26 446 ۰ ۰ ۰ 446 

 1،617 ۰ ۰ ۰ ۱،6۱۷ 2،۹4۰ ۰ ۰ ۰ 2،۹4۰ دانشگاه صاعتی اصفهان ک  سهامی تهیه و تولید مواد معدنی ایرانشر 2۳۰۱۷۰ ۱۰۰

 315 ۰ ۰ ۰ ۳۱5 2،۹۹۰ ۰ ۰ ۰ 2،۹۹۰ دانشگاه هرماگان شرک  سهامی آ  ماطقه ای هرماگان 2۱4۰۰۰ ۱۰۱

 812 ۰ ۰ ۰ 8۱2 ۳،868 ۰ ۰ ۰ ۳،868 پژوهشگاه نیرو شرک  سهامی برق ماطقه ای هرماگان 2255۰۰ ۱۰2

 354 ۰ ۰ ۰ ۳54 ۳،۹۳۰ ۰ ۰ ۰ ۳،۹۳۰ دانشگاه کردستان شرک  سهامی مدیری  شتکه برق ایران 2۹468۰ ۱۰۳

 418 - - - 4۱8 ۱،۳۹۳ - - - ۱،۳۹۳ همدان دانشگاه علوم پاشکی سازمان باادک و دکیانوکدی ۳۰۱5۰۰ ۱۰4

 323 - - - ۳2۳ ۳،۹۹۰ - - - ۳،۹۹۰ ه بوعلی سیاا همداندانشگا شرک  سهامی برق ماطقه ای باختر 228۰۰۰ ۱۰5

 2،750 - - - 2،۷5۰ ۳،۰۰۰ - - - ۳،۰۰۰ دانشگاه صاعتی همدان محرمانه - ۱۰6

 188 ۰ ۰ ۰ ۱88 4۷۰ ۰ ۰ ۰ 4۷۰ دانشگاه لرستان شرک  پاالی  گاز ایالم 2۹28۰۰ ۱۰۷

 696 ۰ ۰ ۰ 6۹6 ۱،6۱8 ۰ ۰ ۰ ۱،6۱8 دانشگاه لرستان مادکتخصصی-ن سازمان توسعه و نوسازی معادن وصاایع معدنی ایرا 2۳۱5۰۰ ۱۰8

 17 ۰ ۰ ۰ ۱۷ 45 ۰ ۰ ۰ 45 دانشگاه ایالم های صاعتی استان کرمانشاهشرک  سهامی شهر  25۷۰6۰ ۱۰۹

 558 ۰ ۰ ۰ 558 ۱،۱۱5 ۰ ۰ ۰ ۱،۱۱5 دانشگاه ایالم شرک  پاالی  گاز  ایالم 2۹28۰۰ ۱۱۰

۱۱۱ 

 رق ماطقه ای زنجانشرک  سهامی ب 22۹۰۰۰
 605 - - - 6۰5 8۳۷ - - - 8۳۷ دانشگاه زنجان 

 397 - - - ۳۹۷ ۳۹۷ - - - ۳۹۷ پاک  عل  و نااوکی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ۱۱2

 153 - - - ۱5۳ ۱8۰ - - - ۱8۰ پژوهشگاه نیرو ۱۱۳

 161 - - - ۱6۱ ۱6۱ - - - ۱6۱ ندانشگاه زنجا شرک  سهامی برق ماطقه ای گیالن 2265۰۰ ۱۱4

 2،268 ۰ ۰ ۰ 2،268 ۱،۱۳4 ۰ ۰ ۰ ۱،۱۳4 دانشگاه یاسوج   شرک  گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 2۹2۷2۰ ۱۱5

 55 ۰ ۰ ۰ 55 2،۱۰۰ ۰ ۰ ۰ 2،۱۰۰ دانشگاه دامغان شرک  سهامی برق ماطقه ای سماان 22۹۱۰۰ ۱۱6

۱۱۷ 
 صیمادک تخص -شرک  ملی نف  ایران  22۰۰۰۰

 دانشگاه شاهرود
5،۳۹8 

۰ ۰ ۰ 
5،۳۹8 

۳۱۱ ۰ ۰ ۰ 311 

 810 ۰ ۰ ۰ 8۱۰ ۰ ۰ ۰ دانشگاه شاهرود ۱۱8

 76 ۰ ۰ ۰ ۷6 ۳۷۹ ۰ ۰ ۰ ۳۷۹ دانشگاه شاهرود شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ ۱۱۹

 60 ۰ ۰ ۰ 6۰ ۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۰ دانشگاه شاهرود محرمانه - ۱2۰

۱2۱ 

 ک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتیشر 22۹۳۰۰
 120 ۰ ۰ ۰ ۱2۰ 6۰۰ ۰ ۰ ۰ 6۰۰ دانشگاه سماان

۱22 
 دانشگاه تهران

۱،۹58 - - - ۱،۹58 ۱۹6 - - - 196 

۱2۳ 2۹6 - - - 2۹6 2۹6 - - - 296 
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 شاغل تکميلی غير 

 جمع

۱24 ۱،۰6۷ - - - ۱،۰6۷ 2۱۳ - - - 213 

۱25 284 - - - 284 ۷۱ - - - 71 

۱26 ۳64 - - - ۳64 ۱۰۹ - - - 109 

۱2۷ 2۳۷ - - - 2۳۷ ۱۷4 - - - 174 

۱28 ۱۳،۹۹۱ - - - ۱۳،۹۹۱ 2،۳۷۹ - - - 2،379 

۱2۹ 45۰ - - - 45۰ 2۱۷ - - - 217 

۱۳۰ ۱،۱۰6 - - - ۱،۱۰6 ۱55 - - - 155 

 735 - - - ۷۳5 4،۹۰۰ - - - 4،۹۰۰ تهران دانشگاه مادکتخصصی-سازمان توسعه ونوسازی معادن وصاایع معدنی ایران  2۳۱5۰۰ ۱۳۱

 969 - - - ۹6۹ ۱،2۹2 - - - ۱،2۹2 دانشگاه تهران مادکتخصصی-سازمان توسعه ونوسازی معادن وصاایع معدنی ایران  2۳۱5۰۰ ۱۳2

 495 - - - 4۹5 ۱،۹8۰ - - - ۱،۹8۰ دانشگاه تهران سازمان باادک و دکیانوکدی ۳۰۱5۰۰ ۱۳۳

 686 - - - 686 5،88۰ - - - 5،88۰ دانشگاه تهران مادک تخصصی -ی نف  ایران شرک  مل 22۰۰۰۰ ۱۳4

 300 - - - ۳۰۰ ۱،2۰۰ - - - ۱،2۰۰ دانشگاه تهران بانک توسعه صادکات 28۰۱۰۰ ۱۳5

 760 - - - ۷6۰ 6،8۳۰ - - - 6،8۳۰ دانشگاه تهران مادک تخصصی -شرک  ملی نف  ایران  22۰۰۰۰ ۱۳6

 180 - - - ۱8۰ ۱،2۰۰ - - - ۱،2۰۰ دانشگاه تهران سعه صادکاتبانک تو 28۰۱۰۰ ۱۳۷

۱۳8 

 دانشگاه تهران سازمان باادک و دکیانوکدی ۳۰۱5۰۰

۳،۰2۰ - - - ۳،۰2۰ ۱،5۱۰ - - - 1،510 

۱۳۹ ۱،45۰ - - - ۱،45۰ ۱،45۰ - - - 1،450 

۱4۰ 2،46۰ - - - 2،46۰ ۱،۱56 - - - 1،156 

۱4۱ ۳،۱8۰ - - - ۰۳،۱8  ۳،۱8۰ - - - 3،180 

۱42 
 دانشگاه تهران شرک  پاالی  گاز ایالم 2۹28۰۰

۱،۱5۷ - - - ۱،۱5۷ 6۹4 - - - 694 

۱4۳ ۱،2۷۰ - - - ۱،2۷۰ 6۳5 - - - 635 

 263 - - - 26۳ ۱،۰5۰ - - - ۱،۰5۰ دانشگاه تهران بانک توسعه تعاون 2۹525۰ ۱44

 737 - - - ۷۳۷ ۳،4۷4 - - - ۳،4۷4 دانشگاه تهران رانشرک  سهامی مدیری  شتکه برق ای 2۹468۰ ۱45

 545 - - - 545 2،۷26 - - - 2،۷26 دانشگاه تهران شرک  سهامی برق ماطقه ای هرماگان 2255۰۰ ۱46

۱4۷ 
 دانشگاه تهران سازمان ماطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 2۹424۰

۱،۹۳۰ - - - ۱،۹۳۰ ۳2۰ - - - 320 

۱48 ۱،۹۳۰ - - - ۳۰۱،۹  ۳86 - - - 386 

 96 - - - ۹6 ۹6 - - - ۹6 دانشگاه تهران محرمانه - ۱4۹

 468 - - - 468 468 - - - 468 دانشگاه تهران محرمانه - ۱5۰

 20 - - - 2۰ 2۰ - - - 2۰ دانشگاه تهران محرمانه - ۱5۱

 788 - - - ۷88 - - - - محرمانه دانشگاه تهران محرمانه - ۱52

 15 - - - ۱5 - - - - محرمانه نشگاه تهراندا محرمانه - ۱5۳

 1،257 - - - ۱،25۷ ۹،6۰5 - - - ۹،6۰5 دانشگاه شهید بهشتی شرک  سهامی مدیری  شتکه برق ایران 2۹468۰ ۱54

 510 - - - 5۱۰ 2،۹82 - - - 2،۹82 دانشگاه شهید بهشتی شرک  سهامی آ  ماطقه ای تهران 2۱۰۰۰۰ ۱55

 375 - - - ۳۷5 ۱6،۱۰۰ - - - ۱6،۱۰۰ دانشگاه شهید بهشتی توانیر-صی مدیری  تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران شرک  مادکتخص 22۱۰۰۰ ۱56

 2،039 - - - 2،۰۳۹ 8،۹62 - - - 8،۹62 دانشگاه شهید بهشتی شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ ۱5۷

 1،680 - - - ۱،68۰ 2،4۰۰ - - - 2،4۰۰ ه شهید بهشتیدانشگا سازمان باادک و دکیانوکدی ۳۰۱5۰۰ ۱58

 1،010 - - - ۱،۰۱۰ 5،84۳ - - - 5،84۳ دانشگاه شهید بهشتی شرک  سهامی برق ماطقه ای خوزستان 2285۰۰ ۱5۹

 3،111 - - - ۳،۱۱۱ 5،88۰ - - - 5،88۰ دانشگاه شهید بهشتی مادک تخصصی -شرک  ملی نف  ایران  22۰۰۰۰ ۱6۰

 167 - - - ۱6۷ 85۰ - - - 85۰ دانشگاه شهید بهشتی شرک  سهامی برق ماطقه ای گیالن 2265۰۰ ۱6۱

 1،498 - - - ۱،4۹8 - - - - محرمانه دانشگاه شهید بهشتی محرمانه - ۱62

 386 - - - ۳86 ۱،522 - - - ۱،522 دانشگاه الاهرا مادک تخصصی -شرک  ملی نف  ایران  22۰۰۰۰ ۱6۳

 300 - - - ۳۰۰ ۹۹۹ - - - ۹۹۹ دانشگاه صاعتی شریف مادک تخصصی ساخ  و توسعه زیربااهای حمل و نقل کشوکشرک   282۳۰۰ ۱64

 1،035 - - - ۱،۰۳5 ۹،۰۹۰ - - - ۹،۰۹۰ دانشگاه صاعتی شریف مادک تخصصی -شرک  ملی نف  ایران  22۰۰۰۰ ۱65



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4زدول شماکه )
  

 )متالغ به میلیون کیال(

 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دانشگاه یا مؤسسات پژوهشی ی عنوان دستگاه اجرای

 مبلغ پرداختی بابت مبلغ مندرج در توافقنامه منعقده بابت

 طرح 
 های کاربردی)پروژه(

 های  نامهپایان
 تحصيالت

 تکميلی  

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری 

 های تحقيقاتی طرح)پروژه(
 آموختگان تحصيالت دانش

 تکميلی غيرشاغل
 جمع

 طرح 
 های )پروژه(

 کاربردی

 های نامهپایان
 تحصيالت 

 تکميلی 

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری

 های تحقيقاتی طرح)پروژه(
 آموختگان تحصيالتدانش
 شاغل تکميلی غير 

 جمع

 2،278 - - - 2،2۷8 ۳،2۱4 - - - ۳،2۱4 دانشگاه صاعتی شریف سازمان باادک و دکیانوکدی ۳۰۱5۰۰ ۱66

 5،560 - - - 5،56۰ ۹،24۰ - - - ۹،24۰ دانشگاه صاعتی شریف شرک  ملی پاالی  وپخ  نرآوکده های نفتی ایران 22۰۳6۰ ۱6۷

 2،628 - - - 2،628 4،4۷8 - - - 4،4۷8 دانشگاه صاعتی شریف شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ ۱68

 48 - - - 48 - - - - محرمانه دانشگاه صاعتی شریف حرمانهم - ۱6۹

 49 - - - 4۹ - - - - محرمانه دانشگاه صاعتی شریف محرمانه - ۱۷۰

 744 - - - ۷44 - - - - محرمانه دانشگاه صاعتی شریف محرمانه - ۱۷۱

 60 - - - 6۰ - - - - محرمانه دانشگاه صاعتی شریف محرمانه - ۱۷2

 468 - - - 468 2،5۷8 - - ۷۰ 2،5۰8 دانشگاه خواکزمی ک  گاز استان الترزشر 2۹54۱۰ ۱۷۳

 2،886 - - - 2،886 5،6۷4 - - - 5،6۷4 دانشگاه خواکزمی مادک تخصصی -شرک  ملی نف  ایران  22۰۰۰۰ ۱۷4

 531 - - - 5۳۱ ۱،8۷8 - - - ۱،8۷8 دانشگاه خواکزمی بانک سپه 2۷85۰۰ ۱۷5

 520 - - - 52۰ 4،۹۹۷ - - - 4،۹۹۷ شاهددانشگاه  محرمانه - ۱۷6

 539 - - - 5۳۹ 4،۳۱۱ - - - 4،۳۱۱ دانشگاه صاعتی خوازه نصیرالدی  طوسی شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ ۱۷۷

 7،237 - - - ۷،2۳۷ - - - - محرمانه دانشگاه صاعتی خوازه نصیرالدی  طوسی محرمانه - ۱۷8

 1،932 - - - ۱،۹۳2 5،5۷2 - - - 5،5۷2 دانشگاه تربی  مدکس ن باادک و دکیانوکدیسازما ۳۰۱5۰۰ ۱۷۹

 1،185 - - - ۱،۱85 ۱،58۰ - - - ۱،58۰ دانشگاه تربی  مدکس شرک  سهامی کوزنامه کسمی زمهوکی اسالمی ایران 268۰۰۰ ۱8۰

 354 - - - ۳54 ۱،۰۰۰ - - - ۱،۰۰۰ دانشگاه تربی  مدکس مادک تخصصی -شرک  ملی نف  ایران  22۰۰۰۰ ۱8۱

 14،959 - - - ۱4،۹5۹ ۱۱۰،۰۰۰ - - - ۱۱۰،۰۰۰ دانشگاه تربی  مدکس شرک  مادکتخصصی ملی صاایع پتروشیمی 2۳2۰۰۰ ۱82

 1،490 - - - ۱،4۹۰ 4،84۰ - - - 4،84۰ دانشگاه تربی  مدکس شرک  سهامی مدیری  شتکه برق ایران 2۹468۰ ۱8۳

 1،183 - - - ۱،۱8۳ 2،۳66 - - - 2،۳66 دانشگاه تربی  مدکس صادکات ایرانصادوق ومان   28۰۹6۰ ۱84

 994 - - - ۹۹4 ۱،۳8۳ - - - ۱،۳8۳ دانشگاه تربی  مدکس شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ ۱85

 3،366 - - - ۳،۳66 - - - - - دانشگاه تربی  مدکس محرمانه - ۱86

 2،082 - - - 2،۰82 4،۱۰۹ - - - 4،۱۰۹ نشگاه صاعتی امیرکتیردا بانک مسک  2۷65۰۰ ۱8۷

 124 - - - ۱24 4۹5 - - - 4۹5 دانشگاه صاعتی امیرکتیر شرک  سهامی برق ماطقه ای خراسان 22۳۰۰۰ ۱88

 206 - - - 2۰6 ۱،۳4۱ - - - ۱،۳4۱ دانشگاه صاعتی امیرکتیر شرک  سهامی برق ماطقه ای خوزستان 2285۰۰ ۱8۹

 400 - - - 4۰۰ 8۰۰ - - - 8۰۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر شرک  مادک تخصصی ساخ  و توسعه زیربااهای حمل و نقل کشوک 282۳۰۰ ۱۹۰

 1،500 - - - ۱،5۰۰ 6،۰۰۰ - - - 6،۰۰۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر توانیر-شرک  مادکتخصصی مدیری  تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران  22۱۰۰۰ ۱۹۱

 12،000 - - - ۱2،۰۰۰ ۹۰،6۰۰ - - - ۹۰،6۰۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر شرک  مادکتخصصی ملی صاایع پتروشیمی 2۳2۰۰۰ ۱۹2

 923 - - - ۹2۳ 6،۷۱۹ - - - 6،۷۱۹ دانشگاه صاعتی امیرکتیر شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ ۱۹۳

 550 - - - 55۰ ۱،۰۰۰ - - - ۱،۰۰۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - ۱۹4

 240 - - - 24۰ ۹۰۰ - - - ۹۰۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - ۱۹5

 1،250 - - - ۱،25۰ 2،5۰۰ - - - 2،5۰۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - ۱۹6

 685 - - - 685 685 - - - 685 دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - ۱۹۷

 414 - - - 4۱4 ۳،۳۱۰ - - - ۳،۳۱۰ امیرکتیردانشگاه صاعتی  محرمانه - ۱۹8

 233 - - - 2۳۳ 2،۰۰۰ - - - 2،۰۰۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - ۱۹۹

 242 - - - 242 ۱،2۱2 - - - ۱،2۱2 دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - 2۰۰

 144 - - - ۱44 5۰۰ - - - 5۰۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - 2۰۱

 4،350 - - - 4،۳5۰ ۱۰،2۰۰ - - - ۱۰،2۰۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر رمانهمح - 2۰2

 450 - - - 45۰ - - - - - دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - 2۰۳

 100 - - - ۱۰۰ ۹8۰ - - - ۹8۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - 2۰4

 698 - - - 6۹8 2،۱۱5 - - - 2،۱۱5 دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - 2۰5

 364 - - - ۳64 - - - - - دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - 2۰6

 1،200 - - - ۱،2۰۰ - - - - - دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - 2۰۷



 

 (9تبصره )                       1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4زدول شماکه )
  

 )متالغ به میلیون کیال(

 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دانشگاه یا مؤسسات پژوهشی ی عنوان دستگاه اجرای

 مبلغ پرداختی بابت مبلغ مندرج در توافقنامه منعقده بابت

 طرح 
 های کاربردی)پروژه(

 های  نامهپایان
 تحصيالت

 تکميلی  

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری 

 های تحقيقاتی طرح)پروژه(
 آموختگان تحصيالت دانش

 تکميلی غيرشاغل
 جمع

 طرح 
 های )پروژه(

 کاربردی

 های نامهپایان
 تحصيالت 

 تکميلی 

 طرح
 های ()پروژه

 پسادکتری

 های تحقيقاتی طرح)پروژه(
 آموختگان تحصيالتدانش
 شاغل تکميلی غير 

 جمع

 150 - - - ۱5۰ - - - - - دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - 2۰8

۰۰4 4،۰۰۰ - - - 4،۰۰۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - 2۰۹  - - - 400 

 20 - - - 2۰ 5۰ - - - 5۰ دانشگاه صاعتی امیرکتیر محرمانه - 2۱۰

 294 - - - 2۹4 ۱،46۰ - - - ۱،46۰ دانشگاه عل  و صاع  ایران شرک  پاالی  گاز ایالم 2۹28۰۰ 2۱۱

 223 - - - 22۳ ۱،8۹8 - - - ۱،8۹8 راندانشگاه عل  و صاع  ای مادکتخصصی-سازمان توسعه ونوسازی معادن وصاایع معدنی ایران  2۳۱5۰۰ 2۱2

 220 - - - 22۰ ۱،8۱۷ - - - ۱،8۱۷ دانشگاه عل  و صاع  ایران شرک  سهامی برق ماطقه ای هرماگان 2255۰۰ 2۱۳

 177 - - - ۱۷۷ ۳،۱۷5 - - - ۳،۱۷5 دانشگاه عل  و صاع  ایران شرک  گاز استان آذکبایجان غربی 2۹25۹۰ 2۱4

-  دانشگاه عل  و صاع  ایران استان آذکبایجان شرقی شرک  گاز 2۹258۰ 2۱5  - - - - 44۷ - - - 447 

 863 - - - 86۳ ۱،۷25 - - - ۱،۷25 دانشگاه عل  و صاع  ایران شرک  مادک تخصصی ساخ  و توسعه زیربااهای حمل و نقل کشوک 282۳۰۰ 2۱6

 1،308 - - - ۱،۳۰8 6،48۳ - - - 6،48۳   و صاع  ایراندانشگاه عل شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ 2۱۷

 5،605 - - - 5،6۰5 22،42۰ - - - 22،42۰ دانشگاه عل  و صاع  ایران مادک تخصصی -شرک  ملی نف  ایران  22۰۰۰۰ 2۱8

 2،656 - - - 2،656 - - - - - دانشگاه عل  و صاع  ایران ناقد قراکداد-نامشخص - 2۱۹

 389 - - - ۳8۹ - - - - - شگاه عل  و صاع  ایراندان محرمانه - 22۰

 179 - - - ۱۷۹ ۱،۰۷2 - - - ۱،۰۷2 دانشگاه شهید کزایی شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ 22۱

 258 ۰ ۰ ۰ 258 ۱،۳۰2 ۰ ۰ ۰ ۱،۳۰2 دانشگاه عالمه طتاطتایی شرک  گاز استان آذکبایجان شرقی 2۹258۰ 222
 1،250 ۰ ۰ ۰ ۱،25۰ 2،5۰۰ ۰ ۰ ۰ 2،5۰۰ دانشگاه عالمه طتاطتایی سازمان باادک و دکیانوکدی ۳۰۱5۰۰ 22۳
 832 ۰ ۰ ۰ 8۳2 ۹۷۳ ۰ ۰ ۰ ۹۷۳ دانشگاه صاعتی ق  محرمانه - 224

 725 ۰ ۰ ۰ ۷25 5،۰۰۱ ۰ ۰ ۰ 5،۰۰۱ خمیای )که(المللی امامدانشگاه بی  محرمانه - 225

 760 ۷6۰ ۰ ۰ ۷6۰ ۷6۰ ۰ ۰ ۰ ۷6۰ دانشگاه بجاوکد اسان شمالیشرک  گاز استان خر 22۰5۱۰ 226

 190 ۰ ۰ ۰ ۱۹۰ ۱،266 ۰ ۰ ۰ ۱،266 دانشگاه بیرزاد توانیر-شرک  مادکتخصصی مدیری  تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران  22۱۰۰۰ 22۷

4۳۳ پژوهشگاه مواد و انرژی شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ 228  ۰ ۰ ۰ ۳۳4 ۳۳4 ۰ ۰ ۰ 334 

22۹ 
 پژوهشگاه مواد و انرژی محرمانه -

86 ۰ ۰ ۰ 86 86 ۰ ۰ ۰ 86 
2۳۰ ۱۰2 ۰ ۰ ۰ ۱۰2 ۱۰2 ۰ ۰ ۰ 102 

 79 ۰ ۰ ۰ ۷۹ ۷۹ ۰ ۰ ۰ ۷۹ پژوهشگاه مواد و انرژی محرمانه - 2۳۱

۱۳۱،5 دانشگاه مالک اشتر شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰ 2۳2  ۰ ۰ ۰ ۱،5۱۳ 22۷ ۰ ۰ ۰ 227 

2۳۳ 

 شرک  مادک تخصصی تولید نیروی برق حراکتی 22۹۳۰۰
 509 ۰ ۰ ۰ 5۰۹ 5،۰۹۰ ۰ ۰ ۰ 5،۰۹۰ دانشگاه مالک اشتر

 680 ۰ ۰ ۰ 68۰ 6،8۰۰ ۰ ۰ ۰ 6،8۰۰ دانشگاه مالک اشتر 2۳4

 450 ۰ ۰ ۰ 45۰ ۱،8۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱،8۰۰ پژوهشگاه صاع  نف  2۳5

2۳6 
 دانشگاه مالک اشتر سازمان باادک و دکیانوکدی ۳۰۱5۰۰

۱،۹۰4 ۰ ۰ ۰ ۱،۹۰4 4۷6 ۰ ۰ ۰ 476 

2۳۷ 2،۹65 ۰ ۰ ۰ 2،۹65 ۷4۱ ۰ ۰ ۰ 741 

 291،799 760 100 1،207 290،264 845،161 0 100 2،395 842،666 جمع

هاا و مؤسساات پژوهشای توساط     باه دانشاگاه  « متاالغ پرداختای  »مغایرت بی  زماع  

توسط مراکا مذکوک، ناشای از عادم مصارف    « شدهمتالغ مصرف»کل کشوک با زمع  داکیخاانه

 متالغ موصوف و انتقال آن به سال بعد اس . 

ها، مواکد زیر (، دک خصوص متالغ پرداختی به دانشگاه4( و )۳با توزه به زداول شماکه )

 قابل ذکر اس :

( ۳.۰8۰.۰۰۰.۰۰۰یاون ) شرک  گاز استان خوزستان متلغ ساه میلیااکد و هشاتاد میل    -

یانتاه باه   کیال زه  تکلیف مقرک دک ای  باد به حسا  خاانه واکیا نموده، لیک  متلغ اختصاص

دانشگاه شهید چمران اهواز متلغ سه میلیاکد و چهاکصد و سی میلیون و سیصد و سی و دو هااک 



 

 قسم  اول( -۳6)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( کیال بوده اس .۳.4۳۰.۳۳2.۰۰۰)

کال باه دانشاگاه اصافهان، متلاغ      داکیهشاده توساط خاانا   از مجمو  متالغ پرداخ  -

( کیال مربوط به قاراکداد پژوهشای دانشاگاه سیساتان و     4۱۰.۰۰۰.۰۰۰چهاکصد و ده میلیون )

کال باه دانشاگاه    داکیشده توسط خااناه باشد. همچای  از مجمو  متالغ پرداخ بلوچستان می

ل مرباوط باه زهااد    ( کیاا ۳.۰4۰.۰۰۰.۰۰۰صاعتی اصفهان، متلغ سه میلیاکد و چهل میلیاون ) 

 باشد.دانشگاهی می

( کیال باب  قراکداد بی  دانشگاه صاعتی ۷5۰.۰۰۰.۰۰۰متلغ هفتصد و پاجاه میلیون ) -

همدان و سازمان صاایع دنا ، به صوکت مستقی  توسط سازمان مذکوک بدون کعای  سازو کااک  

 اس .ای  باد به حسا  دانشگاه یادشده واکیا شده 

  بین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.مالذکر، مواکد نوق

باه دانشاجویان، پژوهشاگران     شاده پرداخا  و  پرداخا  عملکرد حاداقل ساه  قابال   

 ( اس : 5شماکه ) زدولپسادکتری و ... به شرح 

 )متالغ به میلیون کیال( (5زدول شماکه )

 نام دانشگاه، موسسات
 آموزش عالی و پژوهشی  

 و جهاد دانشگاهی

 بابتمبلغ دریافتی 

 ها واجرای طرح 
 هاینامهها و پایانپروژه 

 موضوع این بند

 پرداختحداقل سهم قابل
 به دانشجویان، پژوهشگران  

 آموختگان پژوهشگرپسادکتری، دانش
 2*  %60و نيروهای کارورز  

 مبلغ پرداختی به دانشجویان، 
 پژوهشگران

 آموختگانپسادکتری، دانش 
 کارورز پژوهشگر و نيروهای  

۱ 2 ۳ 4 
 445 ۳.628 6.۰4۷ شااسی و علوم زویپژوهشگاه ملی اقیانوس

 52 ۳۱ 52 زهاددانشگاهی

 446 26۷ 446 دانشگاه اکا 
 ۷2 ۷2 ۱2۰ پاک  عل  و نااوکی استان مازندکان

 252 252 42۰ دانشگاه عل  و نااوکی مازندکان
 ۱۰8 ۱۰8 ۱8۰ دانشکده صاعتی نوشیروانی بابل 

 )متالغ به میلیون کیال( (5زدول شماکه )

 نام دانشگاه، موسسات
 آموزش عالی و پژوهشی  

 و جهاد دانشگاهی

 بابتمبلغ دریافتی 

 ها واجرای طرح 
 هاینامهها و پایانپروژه 

 موضوع این بند

 پرداختحداقل سهم قابل
 به دانشجویان، پژوهشگران  

 آموختگان پژوهشگرپسادکتری، دانش
 2*  %60و نيروهای کارورز  

 مبلغ پرداختی به دانشجویان، 
 پژوهشگران

 آموختگانپسادکتری، دانش 
 کارورز پژوهشگر و نيروهای  

۱ 2 ۳ 4 
525 ۳۱5 ۳۱5 

۳5 2۱ 2۱ 

 دانشگاه مازندکان

۱،2۷5 ۷65 ۷65 

۹۹۱ 5۹5 5۹5 
۱،۳۰۰ ۷8۰ ۷8۰ 

 دانشگاه علوم کشاوکزی و ماابع طتیعی ساکی 
۹45 56۷ 56۷ 

46۷ 28۰ 28۰ 
 528 528 88۰ دانشگاه شهید مدنی آذکبایجان

 8۱۰ 8۱۰ ۱،۳5۰ دانشگاه صاعتی سهاد
 8۱ 8۱ ۱۳5 دانشگاه باا 

 ۱،2۱4 ۱،2۱4 2،۰2۳ ه تتریادانشگا
 ۱،24۱ 8۷6 ۱،46۰ دانشگاه اکومیه

 ۱،225 ۷۳5 ۱،225 دانشگاه کازی 
 2۷،۳۷2 2۷،۳۷2 45،62۰ دانشگاه شیراز

 ۱،25۳ ۱،25۳ 2،۰8۹ دانشگاه صاعتی شیراز
 2۱۳ ۱8۹ ۳۱5 دانشگاه هرماگان

 2۳5 2۳5 ۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
 ۳25 25۱ 4۱8 مات بهداشتی، دکمانی همدانانشگاه علوم پاشکی و خدد

 6۰۰ ۱،65۰ 2،۷5۰ دانشگاه صاعتی همدان
 ۷۹6 5۳۰ 884 دانشگاه لرستان

 ۳۳5 ۳۳5 558 دانشگاه ایالم 
 46۰ 46۰ ۷6۷ دانشگاه زنجان

 2۳8 2۳8 ۳۹6 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
 4۰ ۳۳ 55 دانشگاه دامغان

 8۰ ۷2 ۱2۰ دانشگاه سماان
 ۷54 ۷54 ۱،25۷ دانشگاه شاهرود

 2،24۰ ۱2،۱۱۹ 2۰،۱۹8 دانشگاه تهران
 ۱،8۱۹ ۷،62۱ ۱2،۷۰2 دانشگاه صاعتی شریف

 ۹۰5 ۹۰5 ۱،5۰8 دانشگاه عالمه طتاطتایی
 ۷6۰ 456 ۷6۰ دانشگاه بجاوکد

 ۱۹۰ ۱۱4 ۱۹۰ دانشگاه بیرزاد
 42۹ ۳6۰ 6۰۱ پژوهشگاه مواد و انرژی

 48.841 66.872 111.445 جمع 
 

پرداخ  به دانشجویان، پژوهشگران هایی که تمام یا بخشی از سه  قابلنهرس  دستگاه

 ( اس :6اند به شرح زدول شماکه )پسادکتری و ... کا از متلغ هر طرح )پروژه( پرداخ  ناموده



 

 قسم  اول( -۳۷)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  (6زدول شماکه )

عنوان دستگاه اجرایی بندیشماره طبقه
 یسپاک  عل  و نااوکی پرد ۱۰۱۰4۹

۱۰25۱۷کیایمؤسسه عالی آموزی و پژوه  دک مدیری  و برنامه 

۱۱۳5۰6 پژوهشکده هوا و نضا 

۱۱۳544 های علمی و صاعتی ایرانسازمان پژوه 

۱۱۳55۰پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

۱۱۳565پژوهشگاه شیمی و مهادسی شیمی 

۱۱۳5۷5شااسی و علوم زویپژوهشگاه ملی اقیانوس 

۱۱۳585پژوهشگاه کنگ 

۱۱۳62۰زهاد دانشگاهی 

۱۱۳6۷۱دانشگاه عل  و نرهاگ 

۱۱۳68۳پژوهشکده توسعه تکاولوژی صاعتی شریف 

۱۱45۰۰دانشگاه تهران 

۱۱46۰۰دانشگاه شهید بهشتی 

۱۱48۰۰ دانشگاه بیالمللی امام)خمیای )که 

۱۱54۰۰دانشگاه صاعتی اصفهان 

۱۱55۰۰ مشهد دانشگاه نردوسی 

۱۱5۷۰۰دانشگاه صاعتی شریف 

۱۱65۰۰دانشگاه اصفهان 

۱۱۷۰۰۰ دانشگاه شهید چمران اهواز 

۱۱۷۰۰۱ دانشگاه صاعتی زادی شاپوک دزنول 

۱۱۷۰5۰دانشگاه علوم و ناون دکیایی خرمشهر 

۱۱۷۱۰۰دانشگاه گیالن 

۱۱۷5۰۰ دانشگاه شهید باهار کرمان 

۱۱8۱۰۰دانشگاه کردستان 

۱2۰۰۰۰دانشگاه خواکزمی 

۱2۰۰۰2دانشگاه کاشان 

۱2۰۰۰6 دانشگاه حکی  ستاواکی 

۱2۰۱۰۰دانشگاه شاهد 

۱2۰۳۰۰دانشگاه خوازه نصیرالدی  طوسی 

۱2۱۰۰۰دانشگاه تربی  مدکس 

۱22۰۰۰دانشگاه صاعتی امیرکتیر 

  (6زدول شماکه )

عنوان دستگاه اجرایی بندیشماره طبقه
۱2۳۰۰۰دانشگاه عل  و صاع  ایران 

۱2۳2۰۰دانشگاه یاسوج 

۱2۷4۹5اه صاعتی ق دانشگ 

۱2۷542دانشگاه شهید کزایی 

۱۳۳5۰2مرکا تحقیقات کاه، مسک  و شهرسازی 

۱4۳2۰۰ پژوهشگاه صاع  نف 

۱4۳5۰4   پژوهشگاه نیرو 

۱46۱۰۰پژوهشگاه استانداکد 

۱۱4۷۰۰دانشگاه الاهرا 

۱۱55۰5دانشگاه صاعتی قوچان 

 

 کم اين بند است.مبین عدم رعايت مفاد حمواکد مادکج دک زدول نوق، 

( از ۱۰%دک ازرای مجوز نراز نهایی حک  ای  باد، متای بر مصارف حاداکثر ده دکصاد )    

ها و مؤسسات پژوهشی وابسته باه  ( هایاه اموک پژوهشی از طریق دانشگاه4۰%متلغ چهل دکصد )

 اند:( از ای  مجوز استفاده نموده۷های مشمول ای  باد، به شرح زدول شماکه )دستگاه

 )متالغ به میلیون کیال( (۷ول شماکه )زد

 شماره 

 بندیطبقه

 نام شرکت، بانک و 

 موسسات انتفاعی  

 وابسته به دولت 

 مبلغ هزینه امور پژوهشی

 مندرج در پيوست  

 (  قانون بودجه3شماره ) 

 مبلغ حداقل

 قابل کسر  

40% ( ×3( =)4) 

 مبلغ  

 اریزی

 به خزانه 

 هاهپرداخت به دانشگامبلغ قابل

 و موسسات پژوهشی وابسته  

 ها و ها، بانکبه شرکت

 موسسات انتفاعی موضوع

 (6(= )5× ) %10این بند  

 شده به مبلغ پرداخت

 ها و موسسات دانشگاه

 پژوهشی وابسته به 

 ها وها،  بانکشرکت

 موسسات انتفاعی *

 ۳2۰ 2،۰4۰ 2۰،4۰8 2۰،4۰8 5۱،۰2۰ سازی نیروشرک  باتری 25۳5۰۰

 55،6۰8 6،۰۰۰ 6۰،۰۰۰ 6۰،۰۰۰ ۱5۰،۰۰۰ سازمان صاایع دنا  ۳۰۰5۰۰

 4،۹۹۳ ۳،۱5۰ ۳۱،5۰۰ 42،۰۰۰ ۱۰5،۰۰۰ سازمان باادک و دکیانوکدی ۳۰۱5۰۰

 2۹۷ 2،۱88 2۱،88۹ 6،۰۱۹ ۱5،۰48 شرک  پاالی  گاز پاکسیان 2۹2۷5۰

 ۱5۳ 8۳ 8۳۳ 8۳۳ 2،۰8۳ ای زنجانشرک  سهامی برق ماطقه 22۹۰۰۰

 8۱2 ۱5۳ ۱،5۳۱ ۱،5۳۱ ۳،828 ای هرماگانشرک  سهامی برق ماطقه 2255۰۰

 62،183 13،614 136،161 130،791 326،979 جمع

 



 

 قسم  اول( -۳8)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

نامه ازرایی ای  بااد، دبیرخاناه شاوکای علاوم، تحقیقاات و      آیی  *(۱۳دک ازرای ماده )

ن برناماه و  نااوکی )عتف( نست  به تهیه گااکی عملکرد سالیانه ای  باد و اکسال آن به سازما

مبین عدم رعايت حکم داکی کل کشوک اکائه ناموده که بودزه کشوک اقدام نموده، لیک  به خاانه

 مربوط است.

 

                                                                        
 کل کشور:   1398( ماده واحده قانون بودجه سال 9تبصره ) نامه اجرایی بند )ح(آیين

 (:  13ماده )
هاا کا  دبیرخانه شوکای عالی علوم، تحقیقات و نااوکی موظف اس  گااکی اثربخشای و نتاایج حاصال از ازارای توانقااماه     

 داکی کل کشوک اعالم نماید.ساالنه به سازمان برنامه و بودزه کشوک و خاانه



 

 قسم  اول( -۳۹)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ط(

های علوم، تحقیقات و نااوکی و بهداش ، دکماان و آماوزی پاشاکی مکلفااد     وزاکتخانه

ی علا  و  هاا پاک کشد و  و مراکا هادانشگاههای نااوکانه شرایط الزم کا برای عروه توانمادی

المللای ایجااد کاااد تاا امکاان      های بی المللی و توسعه همکاکیهای بی نااوکی دک نمایشگاه

 ی مربوطه نراه  شود.هادستگاهکسب دکآمد اکزی دک سقف دکآمد اختصاصی 

 تفریغ بند )ط( 

و  هاای علاوم، تحقیقاات و ناااوکی و بهداشا ، دکماان      وزاکتخاناه ها، براساس برکسی

 نااوکاناه  هاای توانماادی  ، اقادامی زها  ایجااد شارایط الزم بارای عرواه      آموزی پاشکی

المللای و توساعه   هاای بای   هاای علا  و ناااوکی دک نمایشاگاه    ها، مراکا کشد و پاک دانشگاه

، از محل سازوکاکهای مووو  ایا   ۱۳۹8لذا طی سال  ،اندالمللی انجام ندادههای بی همکاکی

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است. کوک، دکآمدی اکزی کسب نگردیده کهباد دک مراکا مذ



 

 قسم  اول( -4۰)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ی(

قانون برنامه شش  توسعه به ماظوک بازسازی و نوساازی   *(6۳دک ازرای باد )ث( ماده )

 نضاهای آموزشی، پروکشی و وکزشی آموزی و پروکی، دول  مکلف اس  معادل کیالی بیسا  

زاکی حسا  ذخیره اکزی کا تا سقف سه هااک میلیااکد  صولی سالاز موزودی و و( 2۰%دکصد )

داکی کل کشوک واکیا کااد. اکز  کیال به حسا  دکآمد عمومی ناد خاانه( ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 شود.یانته از ای  محل با نرخ سامانه نظام یکپاکچه مدیری  اکزی )نیما( محاسته میاختصاص

                                                                        
ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی  نج* قــانون برنامــه پــ

 :  14/12/1395( مصوب 1396-1400ایران )

 (: 63ماده )

سازی مداکس و نضاهای پروکشای و وکزشای آماوزی و    ماظوک اناای  ایمای و مقاومدول  مکلف اس  به بند )ث(:

دک طول ازرای قانون برنامه از محل حسا  ذخیره اکزی پس  ( دالک۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰پروکی معادل کیالی متلغ سه میلیاکد )
بادنی آماوزی و   تماام آموزشای، پروکشای و تربیا     های( نیمههای )پروژهاز کسر سه  صادوق توسعه ملی با اولوی  طرح

 پروکی اختصاص دهد. 

 بند )ی(تفریغ 

به  ،حسا  ذخیره اکزی ۱۳۹8ای سال و ماابع وصولی طی سال ووعی  موزودی ابتد

 :اس ( ۱شرح زدول شماکه )

 )متالغ به هااک دالک( (۱زدول شماکه )
 موجودی حساب ذخيره ارزی

 1398در اول سال 
 وصولی حساب ذخيره 

 1398ارزی طی سال 
 جمع

 وصولی حساب جمع موجودی و %20
 1398ذخيره ارزی در سال  

2۱6.854 4۷8.284 695.138 ۱۳۹.۰28 
 

متلاغ ساه هاااک میلیااکد     کال کشاوک،    ۱۳۹8( قانون بودزه ساال  2دک پیوس  شماکه )

بیسا    دکآمد حاصال از »با عاوان  ۱6۰۱۹۹ دکآمدی کدیف( کیال ذیل ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

وزاکت اماوک اقتصاادی و داکایای    بارای  « موزودی و وصولی حسا  ذخیره اکزی( 2۰%دکصد )

 ده اس .بیای شپی 

ماظاوک  باه مقرک نماود   5/۱2/۱۳۹8طی مصوبه موکخ  ت اماای حسا  ذخیره اکزیأهی

سازی مداکس و نضاهای آموزشی، پروکشی و وکزشای وزاکت آماوزی و   اناای  ایمای و مقاوم

دک اختیااک ساازمان   دالک از حساا  ذخیاره اکزی   ( ۱5.۰۰۰.۰۰۰پاناده میلیاون )  تا متلغپروکی 

باه حساا    هیچ متلغی  ۱۳۹8دک سال هیا مداکس کشوک قراک گیرد، لیک  نوسازی، توسعه و تج

مبین عدم که داکی کل کشوک نیا دک ای  خصوص پرداختی نداشته خاانهخاانه واکیا نگردیده و 

 .رعايت مفاد حکم اين بند است

مجوز ای  باد طی  با استفاده ازبانک مرکای زمهوکی اسالمی ایران  ،شایان ذکر اس 



 

 قسم  اول( -4۱)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

هف  میلیون و سیصد و نود هااک و سیصد و هفتاد و  به میاان ۱2/4/۱۳۹۹ه دک تاکی  دو مرحل

 به میاان ۱4/4/۱۳۹۹و دک تاکی   (ETS)دالک با میانگی  نرخ بازاک ثانویه ( ۷.۳۹۰.۳۷۳سه )

( دالک با میانگی  نرخ 4.۱24.۹۱۷چهاک میلیون و یکصد و بیس  و چهاک هااک و نهصد و هفده )

دالک با ( ۱۱،5۱5،2۹۰یازده میلیون و پانصد و پاناده هااک و دویس  و نود ) معادل ، زمعاًنیمایی

کیال، از حسا  ذخیره ( ۱5۷.۱۷۰یکصد و پاجاه و هف  هااک و یکصد و هفتاد ) میانگی  نرخ

میاان هااک و هشتصد و نه میلیاکد و هشتصد و و معادل کیالی آن کا به اکزی برداش  نموده

شرح زدول به  ( کیال۱.8۰۹.86۳.5۷2.۰۰۰ن و پانصد و هفتاد و دو هااک )شص  و سه میلیو

اقدام بانک مرکای زمهوکی  اس ؛ داکی کل کشوک واکیا نمودهحسا  خاانه( به 2شماکه )

سال  قانون بودجه ماده واحده (21حکم بند )و( تبصره ) مفاد مبین عدم رعايتاسالمی ایران، 

مبین دک تتدیل اکز به کیال،  (ETS)اده از نرخ بازاک ثانویه استفهمچای   کل کشور است. 1398

 مفاد حکم اين بند است.عدم رعايت 

  (2زدول شماکه )

 مبلغ واریزی به حساب خزانه  1399شده از حساب ذخيره ارزی در سال مبلغ برداشت

 ال(مبلغ )ميليون ری )ریال( نرخ تسعير ماخذ )دالر( مبلغ )ميليون ریال( 1399در سال 

 ۱.24۳.۹84 ۱68.۳25 نرخ بازاک ثانویه 5۷/۷.۳۹۰.۳۷2
۱.8۰۹.864 

 565.88۰ ۱۳۷.۱86 نرخ نیمایی 25/4.۱24.۹۱۷

 



 

 قسم  اول( -42)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ک(

( 4۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰متلغ چهل هااک میلیااکد )  ۱۳۹8 ی عامل مجازند دک سالهابانک

کوزکساانی  صای و باه  کیال تسهیالت از محل ماابع دک اختیاک برای خرید تجهیاات صارناً تخص 

و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نااوکی اع  از دولتی و  هادانشگاههای ها و کاکگاهآزمایشگاه

هاا و  اساس نهرس  موکد توانق وزاکتخاناه  ای دولتی برغیردولتی و مراکا آموزی نای و حرنه

نهاا از محال   کبط و سازمان برنامه و بودزه کشوک و با تصویب هیاأت امااای آ  های ذیسازمان

توثیق اموال دک اختیاک پرداخ  کااد. تضمی  ای  تسهیالت پس از تصویب هیأت اماا برعهاده  

الذکر بوده و پس از تافس دوساله از محل دکآمد اختصاصی آنها و متااسب با میااان  مراکا نوق

 شود.بازپرداخ  می هابانکدکیانتی و متتای بر زمانتادی موکد تفاه  با 

های تحقیقاتی مووو  ای  باد که نقط حسب ماوکد بااا   صصی آزمایشگاهتجهیاات تخ

زمهوک و یا وزاکتخانه تخصصی مربوطه مشاابه داخلای   به اعالم معاون  علمی و نااوکی کئیس

 شود.نداکند، از شرک  خاکزی تأمی  می

ک ای  باد به پیشاهاد سازمان برنامه و بودزه کشوک و با همکاکی بانا  ازرایینامه آیی 

های علوم، تحقیقات و نااوکی و بهداش ، دکماان و  مرکای زمهوکی اسالمی ایران، وزاکتخانه

 آموزی پاشکی، پس از ابالغ ای  قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد کسید.

 تفریغ بند )ک( 

 باا به پیشاهاد سازمان برنامه و بودزه کشوک 22/2/۱۳۹8هیأت وزیران دک زلسه موکخ 

های علوم، تحقیقات و ناااوکی و  انک مرکای زمهوکی اسالمی ایران و وزاکتخانهبا همکاکی ب

نامه ازرایی ای  باد کا تصویب نموده که طای شاماکه   ، آیی بهداش ، دکمان و آموزی پاشکی

 زه  ازرا ابالغ شده اس .  24/2/۱۳۹8ها موکخ 5654۱ت/2۰۷5۳

علاوم،  ی هاا وزاکتخانهط توس ،تسهیالت مووو  ای  بادنهرس  پیشاهادی دکخواس  

صوکت زداگانه به سازمان برناماه و  به تحقیقات و نااوکی و بهداش ، دکمان و آموزی پاشکی

 نامه ازرایی ای  باد اکائه شده اس . ( آیی 4دک ماده )دک مهل  مقرک  بودزه کشوک،

موواو  ایا  بااد کا    تساهیالت  مجوز اعطاای   بانک مرکای زمهوکی اسالمی ایران،

 .اعالم نموده اس  عامل هایس نهرس  پیشاهادی سازمان برنامه و بودزه به بانکاسابر

، با کعایا  ساقف عملکارد    ۱۳۹8عملکرد تسهیالت پرداختی مووو  ای  باد دک سال 

 به شرح زدول زیر اس : ۱۳۹۷دکآمد اختصاصی سال 

 
 



 

 قسم  اول( -4۳)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )متالغ به میلیون کیال(

 استان
 شماره 

 بندی طبقه
 ات آموزشی و پژوهشی و فناوری دولتیعنوان دانشگاه/موسس

 ای دولتی گيرنده تسهيالتیا غيردولتی/مراکز آموزش فنی و حرفه 
 تسهيالت 

 شده  درخواست
 سهميه تسهيالت

 شده تعيين 
 بانک  
 عامل

 عملکرد درآمد
 1397اختصاصی سال

 شده بابتتسهيالت پرداخت
 خرید تجهيزات تخصصی 

 هاهرگاهاو کاآزمایشگاه
 رسانی به روز
 هاو کارگاه هاآزمایشگاه

 جمع 

تجاکت دانشگاه مازندکان ۱۱۹5۰۰مازندکان
کناه کاکگران دکمان ب  بهداش  و یدکمان ی،خدمات بهداشت و یدانشگاه علوم پاشک ۱24۷۰۷کرمان
مل  دکمان استان زنجان بهداش  و یدکمان ی،خدمات بهداشت و یدانشگاه علوم پاشک ۱256۰۰زنجان

تجاکت۷۰،۰۰۰ دانشگاه خواکزمی ۱2۰۰۰۰تهران
مل 4۰۰،۰۰۰ دکمان بهداش  ویی ا دکزایوعروق شه قلب یدکمان و یقاتیتحق یمرکاآموزش ۱24۳۰2

بانک تجاکت دانشگاه محقق اکدبیلی ۱۱6۰۰2اکدبیل
2.64۰.۰8۷کناه کاکگران دکمان بهداش  و  یقاو یدکمان ی،خدمات بهداشت و یدانشگاه علوم پاشک ۱2۳8۰۱قاوی 
مل  دکمان استان گلستان بهداش  و یدکمان ی،خدمات بهداشت و یدانشگاه علوم پاشک ۱24۹2۰گلستان

-  جمع
  
 مؤسساات  و هاا دانشگاهپس از تصویب هیأت اماای  ،پرداخ  تسهیالت مووو  ای  باد

و باا کعایا    هاای عامال   باناک  داخلیاز محل ماابع  و نااوکی متقاوی و پژوهشی و آموزشی

 صوکت پذیرنته اس . سقف مذکوک دک ای  باد، 

صارف  ساب ماوکد   حکا  مووو  ای  باد ، تسهیالت دکیانتیمشمول های ازراییدستگاه

و یا به ساال بعاد    ها نمودهها و کاکگاهکوزکسانی آزمایشگاهخرید تجهیاات صرناً تخصصی و به

خاکزی تأمی   های، از شرک تجهیاات موکداشاکه یک ازشایان ذکر اس ، هیچ اند.ماتقل نموده

 نشده اس .

کج دک زادول  مااد  هاای ازرایای  بازپرداخ  تسهیالت مووو  ای  باد، دک تمامی دستگاه

 استان گلساتان بهداشا  و   یدکمان ،یخدمات بهداشت و یدانشگاه علوم پاشکبه استثاای  نوق،

ماهه بوده، با تافس دوساله و متااسب با میاان دکیاانتی دکآمادهای   که با تافس چهاکده دکمان

افس عدم کعای  ت اس . ها، صوکت گرنتهبادی موکدتفاه  با بانکاختصاصی و متتای بر زمان

مبین عدم رعايت مفاد حکنم  دوساله زه  بازپرداخ  تسهیالت اعطایی به دانشگاه اخیرالاذکر،  

 اين بند است.

و  قلاب  و دکماانی  تحقیقاتی های مازندکان، خواکزمی، مرکا آموزشی،به استثاای دانشگاه

 ،قااوی   دکماانی  ،بهداشاتی  خادمات  و پاشاکی  شهیدکزایی، محقاق اکدبیلای و علاوم    عروق

عادم توثیاق    صاوکت گرنتاه اسا .    ،شده با توثیق اموال دک اختیاک  تسهیالت دکیان تضصمی

مبین عدم رعايت حکم اينن  های اخیرالذکر، اموال دک اختیاک زه  اخذ تسهیالت توسط دانشگاه

    بند است.



 

 قسم  اول( -44)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ل(

اعتتااکات پژوهشای و   ( 5۰%) دکصاد  سازمان برنامه و بودزه کشوک مکلف اس  پاجااه 

هاای اعضاای   ی علوم پاشکی مادکج دک ای  قاانون کا براسااس شااخص   هادانشگاهی تحقیقات

 هیأت علمی و مقاالت توزیع کرده و تخصیص دهد.

 تفریغ بند )ل( 

 دکصاد  پاجااه  ها، سازمان برنامه و بودزه کشوک دک توزیاع و تخصایص  براساس برکسی

مادکج دک قانون بودزاه ساال    های علوم پاشکیاعتتاکات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه( %5۰)

مبین عندم  نداده که  متاا قراککا های اعضای هیأت علمی و مقاالت کل کشوک، شاخص ۱۳۹8

 .رعايت مفاد حکم اين بند است



 

 قسم  اول( -45)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )م(

 ازراهاای  بلایط  بهاای  (۱۰%) ده دکصاد  اس  مکلف اسالمی اکشاد و نرهاگ وزاکت

 داکیخاانه ناد عمومی دکآمد حسا  به و خذا کا شهرهاکالن و تهران دک )کاسرت( ایصحاه

 سااماندهی  زها   مرباوط  ایهایاه کدیف محل از حاصله دکآمد معادل د.کا واکیا کشوک کل

 هاشهرستان هاری و نرهاگی هایمجتمع اداکه و تجهیا تعمیر، هاری، و نرهاگی هاینعالی 

 .یابدمی اختصاص استان، مراکا از غیر

 تفریغ بند )م( 

وزاکت نرهااگ و اکشااد اساالمی و اداکات کال     ازرای مفاد حک  ای  بااد،   دک کاستای

سساات نرهاگای هااری    ؤشاهرها دک مجوزهاای صاادکه بارای م    کالن مستقر دک استانی تابعه

 اند.ای، وروکت کعای  ای  باد کا تصریح نمودهصحاه متقاوی برگااکی ازراهای

های شاهر کاالن مرکاا و  ک ای )کاسارت( د میاان ناروی ازراهاای صاحاه   عماالکرد 

)تهران، تتریا، اهواز، کرج، شیراز، اصفهان، و کرمانشاه( مووو  ای  باد، مطاابق اعاالم وزاکت   

 :( اس ۱شماکه )به شرح زدول نرهاگ و اکشاد اسالمی 

 )متالغ به میلیون کیال( (۱زدول شماکه )

 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 ميزان فروش اجراهای

 در  ای )کنسرت(هصحن 

 شهرهاتهران و کالن

 ميزان قابل واریز

 فروش %10)

 ای( اجراهای صحنه 

 مبلغ واریزی

 به خزانه

 8.865 8.865 88.64۹ وزاکت نرهاگ و اکشاد اسالمی ۱۱4۰۰۰

 ۱۱.۱8۰ ۱۱.۱8۰ ۱۱۱.8۰۳ شرقیاداکه کل نرهاگ و اکشاد اسالمی استان آذکبایجان ۱۱4۰54

 ۳۰۱ ۳۰۱ ۳.۰۰۷ نرهاگ و اکشاد اسالمی استان کرمانشاه اداکه کل ۱۱4۰56

 ۱42 4.۱۳۱ 4۱.۳۱۰ اداکه کل نرهاگ و اکشاد اسالمی استان خوزستان ۱۱4۰5۷

 ۱.2۹5 4.86۳ 48.6۳۰ اداکه کل نرهاگ و اکشاد اسالمی استان ناکس ۱۱4۰58

 5.5۷2 ۹.۳۷2 ۹۳.۷24 اداکه کل نرهاگ و اکشاد اسالمی استان اصفهان  ۱۱4۰6۱

 66 66 66۳ اداکه کل نرهاگ و اکشاد اسالمی استان تهران ۱۱4۰۷4

 42۳ 42۳ 4.22۷ اداکه کل نرهاگ و اکشاد اسالمی استان الترز ۱۱4۰8۱

 27.844 39.201 392.013 جمع
 

اداکه کل نرهاگ و اکشاد اسالمی اساتان همادان   کغ  ایاکه علی ها،برکسیدک محدوده 

توده، لیک  وزوه مووو  ای  باد کا اخذ نموده و به حساا  خااناه   مشمول مفاد حک  ای  باد ن

اداکات کال نرهااگ و اکشااد اساالمی      متلغ واکیای به خااناه توساط    واکیا ناموده، همچای 



 

 قسم  اول( -46)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مبین میاان مقرک دک مفاد حک  ای  باد بوده که  ، ناکس و اصفهان کمتر ازهای خوزستاناستان

 .استحکم اين بند مفاد عدم رعايت 

 ( اس : 2، به شرح زدول شماکه )۱4۰۱82ملکرد مالی کدیف دکآمدی ع

 )متالغ به میلیون کیال(  (2زدول شماکه )

 شماره

 بندیطبقه
 بينیپيش عنوان درآمد

 وصولی طبق

 ليست خزانه 

 وصولی

 طبق تفریغ 

 درصد 

 تحقق

۱4۰۱82 
( بهااای بلاایط ازراهااای %۱۰دکآمااد حاصاال از اخااذ ده دکصااد )

 شهرها)کاسرت( دک تهران و کالنای صحاه
۱.5۰۰.۰۰۰ 25.2۹۷ 2۷.844 85/۱ 

 

، ناشای از  «وصاولی طتاق لیسا  خااناه    »و « وصولی طتق تفریاغ »عل  اختالف بی  

 های دکآمدی اس . اشتتاه واکیای دکآمدهای مووو  ای  باد به سایر کدیف

 فرقاه، اعتتااک کدیاف مت  کال کشاوک    ۱۳۹8( قاانون بودزاه ساال    ۹دک زادول شاماکه )  

مووو  دکآمد بهای بلایط ازراهاای    -نرهاگ و اکشاد اسالمی وزاکت»با عاوان  58-5۳۰۰۰۰

 اتاعتتااک دک قالاب  ( کیال ۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیاکد )یک هااک و پانصد متلغ به  «ایصحاه

قاانون اساتفاده    باه اساتااد   ،سازمان برنامه و بودزاه کشاوک   به تصویب کسیده اس .ای هایاه

یکصاد و پاجااه   متلاغ   ،یانتاه ز امکانات کشوک برای اکتقاء سطح مااطق کمتار توساعه  متوازن ا

( قانون الحااق برخای   28( باد )ط( ماده )2( کیال و به استااد زاء )۱5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیاکد

یلیااکد  هااک و سیصد و چهل م(، متلغ یک2) مواد به قانون تاظی  بخشی از مقرکات مالی دول 

وزاکت نرهااگ و  ( کیال از اعتتاک کدیف مذکوک کسر و مابقی اعتتاک کا به ۱.۳4۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 ( اس :۳ابالغ نموده که عملکرد مالی آن به شرح زدول شماکه ) اکشاد اسالمی

 )متالغ به میلیون کیال( (۳زدول شماکه )
 شماره

 حوالجات تخصيص اعتبار دستگاه اجرایی عنوان بندیطبقه

 ۱۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰ گ و اکشاد اسالمیوزاکت نرها ۱۱4۰۰۰

 

کا دک  بااد   یا شده موواو  ا داده صیتخص اعتتاک، کل اسالمی اکشاد و نرهاگ وزاکت

 اساالمی  نرهااگ و اکشااد  کشاوک باه اداکات کال     ی( قانون محاستات عماوم ۷5ماده ) ازرای

 اس :( 4آن به شرح زدول شماکه ) مالی عملکردکه  نموده ابالغ اعتتاک هااستان

 )متالغ به میلیون کیال( (4زدول شماکه )

 تخصيص  اعتبار  نام استان
 دریافتی از محل 

 یافتهاعتبارات تخصيص
 اعتبار

 شدهمصرف 
 مانده نقل

 به سال بعد 
 ۷۰۰ ۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ مازندکان
 ۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ شرقیآذکبایجان
 ۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ غربیآذکبایجان
 ۰ 5۰۰ 5۰۰ 5۰۰ 5۰۰ کرمانشاه
 ۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ناکس

 ۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ سیستان و بلوچستان
 4۱۷ 28۳ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ همدان

  ۰ 6۰۰ 6۰۰ 6۰۰ 6۰۰ لرستان
 ۰  5۰۰ 5۰۰ 5۰۰ 5۰۰ ایالم
  ۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ زنجان

  ۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ کهگیلویه و بویراحمد
  ۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ تهران
 ۳85 ۳۱5 ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ اکدبیل
  ۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ گلستان
  ۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ الترز

 ۱.5۰2 8.498 10.000 10.000 10.000 جمع

 

(، اداکات کل نرهاگ و 5ها، به استثاای مواکد مادکج دک زدول شماکه )دک محدوده برکسی

 اند.   ای  باد نمودهها، متالغ دکیانتی کا صرف اموک مادکج دک حکاکشاد اسالمی سایر استان



 

 قسم  اول( -4۷)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  ( 5زدول شماکه )

 مصرف مغایر حکم این بند مصرف در مرکز استان عنوان دستگاه اجرایی

 * * اداکه کل نرهاگ و اکشاد اسالمی استان همدان

  * اداکه کل نرهاگ و اکشاد اسالمی استان لرستان

 * * اداکه کل نرهاگ و اکشاد اسالمی استان زنجان

 * * اگ و اکشاد اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمداداکه کل نره

 * * اداکه کل نرهاگ و اکشاد اسالمی استان الترز

 

(، تمام یا بخشی از ماابع دکیانتی کا مغایر 5های ازرایی مادکج دک زدول شماکه )دستگاه

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است. اند کهمفاد حک  ای  باد به مصرف کسانده

 



 

 قسم  اول( -48)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ن(

قانون الحاق برخی مواد به قانون تاظی  بخشی از مقرکات  *(۷8) دک کاستای تحقق ماده

قانون اساسی، آساتان قادس کواوی و آن    ( ۳۰) امو دک زه  ازرای اصل سی( 2) مالی دول 

نرماان   ازرایای های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسالح و ساتاد   دسته از مؤسسات و باگاه

به استثاای مواکدی که إذن صریح ولی نقیه متای بر عدم پرداخ  مالیات و یا حضرت امام)که( 

 ۱۱۰۱۱2 نحوه تسویه آن کا داکند، موظفاد نست  به واکیا مالیات خود به خاانه مووو  کدیاف 

ای مرباوط، صارف توساعه عادال      های هایااه اقدام کااد. معادل دکآمد واکیای از محل کدیف

ازی و خرید تجهیااات بارای ماداکس کوساتایی و ماااطق محاروم       سآموزشی، نوسازی، مقاوم

 شود.می

                                                                        
 (2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )* 

هاای  ( قانون اساسی و تجهیا کلیاه آموزشاگاه  ۳۰ام )ماظوک برقراکی عدال  آموزشی و ازرای اصل سیبه(: 78)ماده 

هاای اقتصاادی   کووی و آن دسته از مؤسسات و باگااه آموزی و پروکی با اولوی  مااطق محروم و کوستاها، آستان قدس
ی که تا زمان تصاویب ایا  قاانون مالیاات     یازرا هایزیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد ازرائی نرمان امام و سایر دستگاه

نقیه وزود داکد موظف به پرداخا  مالیاات مساتقی  و مالیاات بار اکزی      اند، به استثاای مواکدی که اذن ولیپرداخ  نکرده
گیارد تاا   زه  توسعه عدال  آموزشای دک اختیااک وزاکت آماوزی و پاروکی قاراک مای       باشاد، ماابع حاصله صرناًاناوده می

 کسد، هایاه نماید.ای که به ای  ماظوک تهیه و به تصویب هیأت وزیران مینامهاساس آیی بر

 تفریغ بند )ن( 

 26/۱/۱۳۹8سازمان اموک مالیاتی کشوک، مفاد حک  ای  باد کا طای بخشااامه ماوکخ    

 زه  ازرا به اداکات کل اموک مالیاتی سراسر کشوک ابالغ نموده اس .

مؤسساات و  مالیاات واکیاای    عملکارد براساس اعالم سازمان اموک مالیااتی کشاوک،   

، به شرح )که(نرمان حضرت امام ییمسلح و ستاد ازرا یروهاین رمجموعهیز یاقتصاد یهاباگاه

 ( اس :۱زدول شماکه )

 )متالغ به میلیون کیال( (۱زدول شماکه )

 عنوان مؤسسه/بنگاه اقتصادی به وابسته اقتصادی هایبنگاهمؤسسات و  ردیف
ماليات واریزی 

 هبه خزان
۱ 

 )که(ستاد ازرایی نرمان حضرت امام

 4۳،۳25 داکوسازی تولید داکو

 2،56۳ پخ  الترز 2

 8۳۰ (KBC) کی بی سی ۳

 ۱۳،68۰ ایران داکو 4

 8،۹۷5 ای اتکاهای زنجیرهنروشگاه  5

 2،۰۷۰ تعاونی مصرف سپه  6

 ۱۹8 بایاد تعاون نازا  ۷

 ۳8،5۱۱ سازان ستااندیشانانتوه  8

 ۳،5۳۹ پژوه  و توسعه نازی  ۹

 4،6۱4 های پاکسهتل  ۱۰

 ۱42 گروه بازکگانی توسعه تجاکت تکسا  ۱۱

 5،۹۷6 نازی پاس  ۱2

 ۱2،54۳ های تفریحی پردیسها و مجتمعگروه هتل نیروهای مسلح ۱۳

 5،5۹5 مؤسسه تأمی  اقالم مصرنی پرسال نازا  ۱4

 ۷5۱ گذاکی مهرگانسرمایه  ۱5

 ۳۳،6۰6 نصاکبانک ا  ۱6

 ۱۹۹،456 بانک حکم  ایرانیان  ۱۷

 ۳،۱25،4۱2 مؤسسه مالی و اعتتاکی قوامی   ۱8

 2۰۷ الحساه بسیجیان )بانک مهر اقتصاد(مؤسسه قرض  ۱۹

 ۱،۰62،5۰۰ مؤسسه مالی و اعتتاکی کوثر  2۰

 ۳۷،۰۳۰ االئمهتعاونی اعتتاک آزاد ثام   2۱



 

 قسم  اول( -4۹)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )متالغ به میلیون کیال( (۱زدول شماکه )

 عنوان مؤسسه/بنگاه اقتصادی به وابسته اقتصادی هایبنگاهمؤسسات و  ردیف
ماليات واریزی 

 هبه خزان
 22۷،4۹۳ صرانی انصاک  22

 4،۳۳6 یع قطعات الکترونیک ایرانصاا  2۳

 ۱،۱25 صاایع کامپیوتری ایران  24

 6۷۰ پاکس تأمی  نوید کایانه  25

 2۱4،۷26 توسعه ماابع انرژی توان  26

 ۱،664 صاایع مخابرات صاایران  2۷

 ۳۷،۷۰۳ سازمان صاایع دنا   28

 26،۳6۷ پاکس گرما  2۹

 ۱۷6 پاکس باای صدک  ۳۰

 ۳،252 الکترونیک ایرانصاایع دنا    ۳۱

 ۷،25۷ ضای تتادل اطالعاتنصاایع امای    ۳2

 26،865 شمس عمران  ۳۳

 2،۳4۰ قاد پانیذنام  ۳4

 ۱،۱5۱ مااک  نوی  ایرانیان  ۳5

 25،۰۱8 ن  آوکان پاکسیان  ۳6

 6،۱۷۰ صاام  ۳۷

 6،۹46 گرمای زاو   ۳8

 ۱،۹46 ایران گاکما  نیروهای مسلح ۳۹

 ۳،68۷ واپیمایی ایرانصاایع ه  4۰

 24،4۷8 کاهسازی و عمران ایران  4۱

 6۱8 تدبیر انرژی گستر ایرانیان  42

 ۱،۱6۰،۰8۱ االنتیاءقراکگاه سازندگی خات   4۳

 ۷2۱ پاکس متروسازان  44

 2،4۱۹ مهد امید آکی   45

 ۷۱4 پترو عمران مهد سازه  46

 ۱،۰۹۱،۹۷۳ نرادس  انرژی نالت  4۷

 ۱8،54۷ ی سپاسدمهادس  48

 5۳۹ موسسه خدمات حسابداکی ماتخب بصیر  4۹

 ۳6،5۱5 پدیده کویای قرن  5۰

 2۰4 ناکسپترو ساحل توسعه خلیج  5۱

 ۷،684 مهادسی توسعه انرژی آ  تابان  52

 ۳۰،5۹6 مهادسی نیروی نف  و گاز سپانیر  5۳

 2،825 آکیا نف  شها   54

 ۳۳،648 پترو پایداک ایرانیان  55

 ۱6۹،58۹ نف  و گاز پتروسیاا آکیا  56

 ۱4،۹۹2 پترو تدبیر پاکس  5۷

 ۳،4۰2 المللی میالدگروه پیمانکاکان بی   58

 7.799.960 جمع

دنتر مقام معظ  کهتری، دکآمد آستان  ۱۳/۹/۱۳۹5نامه موکخ  مطابق شایان ذکر اس ،

باشاد و مالیاات  کرد معاف میاز پرداخ  مالیات عمل ،های وابسته به آنقدس کووی و شرک 

خرزای عیاااً باه آنهاا برگشا  داده       -آنها برابر مقرکات محاسته، پرداخ  و به صوکت زمعای 

 شود.می

هاای  مالیاات باگااه  »باا عااوان    ۱۱۰۱۱2دکآمدهای وصولی به حسا  کدیف دکآمدی 

داکی اناه ناد خا« اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد ازرایی نرمان حضرت امام )که(

 ( اس :2کل کشوک واکیا شده که عملکرد مالی کدیف دکآمدی مذکوک به شرح زدول شماکه )

 )متالغ به میلیون کیال( (2زدول شماکه )
 شماره 

 بندیطبقه
 بينیپيش عنوان درآمد

 وصولی طبق
 *ليست خزانه 

 وصولی
 طبق تفریغ* 

 و مسالح  نیروهاای  زیرمجموعاه  اقتصاادی  هایباگاه مالیات ۱۱۰۱۱2
 (که) امام حضرت نرمان ازرایی ستاد

۱ ۷.8۰۰.۳۹4 ۷.۷۹۹.۹6۰  

سی ناشی از اشتتاه واکیای به میاان چهاکصد و  ،«وصولی طتق لیس  خاانه»و « وصولی طتق تفریغ»بی  * عل  مغایرت 
 ( کیال اس .  4۳4.۰۰۰.۰۰۰چهاک میلیون )و 

 

بایسا   نامه و بودزاه کشاوک مای   سازمان بر یادشده،دکآمدی  با توزه به وصولی کدیف

وزاکت »باا عااوان    5۳۰۰۰۰ - 5۷ یاااه یها متفرقاه  فیاز محل کدنست  به تخصیص اعتتاک 

و خریاد تجهیااات بارای     ساازی توسعه عدال  آموزشی، نوسازی و مقااوم  - آموزی و پروکی

و اقتصادی زیرمجموعه نیروهاای مسالح    هایمووو  وصول مالیات باگاه - مداکس کوستایی

مبنین   کاه اعتتاکی صادک نشاده   تخصیص لیک  ،نموداقدام می ،«ستاد ازرایی نرمان امام )که(

 عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.



 

 قسم  اول( -5۰)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )س(

ای کشوک مربوط باه خادمات آموزشای و نرهاگای،     دکآمد سازمان آموزی نای و حرنه

های مهاکت مادکج دک خدمات مشاوکه و دکآمدهای حاصل از صدوک، تعویض و تمدید گواهیاامه

شاود و پاس از   اختصاصی تلقی می( 5) زدول شماکه ۱4۰2۱۱، ۱4۰۱6۱، ۱4۰۱۰۳های کدیف

 تخصیص توسط سازمان برنامه و بودزه کشوک قابل هایاه اس .

 تفریغ بند )س( 

هاای دکآمادی   کال کشاوک، کدیاف    ۱۳۹8( قانون بودزه سال 2مطابق پیوس  شماکه )

بیاای و  ای به صوکت اختصاصی ملی پی سازمان آموزی نای و حرنهمذکوک دک ای  باد، برای 

 ( اس : ۱تصویب شده که عملکرد وصولی آنها، به شرح زدول شماکه )

 )متالغ به میلیون کیال( (۱زدول شماکه )
 شماره

 طبق یوصول بينیپيش عنوان ردیف درآمدی بندیطبقه
 خزانه ستيل

 وصولی
 طبق تفریغ 

 درصد 
 تحقق

 ۹/۹6 52۳.۳66 52۳.۳66 54۰.۰۰۰ دکآمد حاصل از خدمات آموزشی و نرهاگی ۱4۰۱۰۳

۱4۰۱6۱ 
 هاای آموزشای ناای و    ای باه متقاوایان دوکه  دکآمد حاصل از اکائه خدمات مشااوکه 

 ۹/8۰ 24.2۹6 24.2۹6 ۳۰.۰۰۰ ای و کاک و دان آموزان نای و حرنهای به استثاای دان حرنه

۱4۰2۱۱ 
ناماه مهااکت و پرواناه تأسایس     دوک، تعاویض و تمدیاد گاواهی   دکآمد حاصال از صا  

 ۹/۹۱ 55.۱85 55.۱85 6۰.۰۰۰ های آزادآموزشگاه

 6/95 602.847 602.847 630.000 جمع
 

 شایان ذکر اس ، دک ازرای قانون استفاده متوازن از امکاناات کشاوک و توزیاع عادالناه     

 و تحقااق پیشاارن  و عاادال ،  یانتااهو کنااع تتعاایض و اکتقااای سااطح مااااطق کمتاار توسااعه

های اختصاصی کسر و مابقی دک قالب اعتتاک اختصاصی وصولی دکیان ( از ماابع ۳%سه دکصد )

عملکرد ماالی اعتتااکات ماذکوک باه شارح       یانته کهکااده اختصاصوصولبه دستگاه  ایهایاه

 ( اس :2زدول شماکه )

 )متالغ به میلیون کبال(  (2زدول شماکه )

 شماره

 بندیهطبق

 عنوان

 دستگاه اجرایی

 اعتبار

 اوليه

 اعتبار کسرشده 

 طبق قانون متوازن

 اعتبار 

 اصالحی
 حوالجات تخصيص

 دریافتی از

 محل اعتبارات

 یافتهتخصيص

 اعتبار

 مصرف شده
 الحسابعلی

  مانده

 به  نقل

 سال بعد

 5۳.6۰6 ۹6۹ ۱2.2۰۱ 66.۷۷6 5۳6.۰۷۱ 6۰2.84۷ 6۱۱.۱۰۰ ۱8.۹۰۰ 6۳۰.۰۰۰ ایسازمان آموزی نای و حرنه ۱۱26۰۰

 

( قانون محاستات عمومی کشوک ۷5دک ازرای ماده ) ای کشوکسازمان آموزی نای و حرنه



 

 قسم  اول( -5۱)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ای سراسر کشوک اعتتاکات اختصاصی دکیانتی از خاانه کا به اداکات کل آموزی نای و حرنه

 ( اس :۳آن، به شرح زدول شماکه ) مالی عملکردابالغ اعتتاک نموده که 

 (۳ول شماکه )زد

   

 )متالغ به میلیون کیال(

 تخصيص  اعتبار  نام استان
 دریافتی از محل 

 یافتهاعتبارات تخصيص
 مانده شدهاعتبار مصرف

 4،685 ۱۳،4۱۷ ۱8،۱۰2 ۱8،۱۰2 ۱8،۱۰2 مرکزی
 4،88۹ ۱۱،6۰۳ ۱6،4۹2 ۱6،4۹2 ۱6،4۹2 گیالن

 2،825 ۱8،۳۹6 2۱،22۱ 2۱،22۱ 2۱،22۱ مازندران
 ۰ 22،۳52 22،۳52 22،۳52 22،۳52 شرقییجانآذربا

 ۳،۰۹۹ ۷،۹45 ۱۱،۰44 ۱۱،۰44 ۱۱،۰44 غربیآذربایجان
 862 ۱4،۱8۷ ۱5،۰4۹ ۱5،۰4۹ ۱5،۰4۹ کرمانشاه
 ۹،6۷۳ 26،4۱۳ ۳6،۰86 ۳6،۰86 ۳6،۰86 خوزستان

 ۱4،۱۳۷ ۱5،۳۷۹ 2۹،5۱6 2۹،5۱6 2۹،5۱6 فارس
 ۱26 ۱6،۳۰5 ۱6،4۳۱ ۱6،4۳۱ ۱6،4۳۱ کرمان

 4،۹۳۱ 2۹،848 ۳4،۷۷۹ ۳4،۷۷۹ ۳4،۷۷۹ رضویراسانخ
 8،8۰4 ۳۰،۹45 ۳۹،۷4۹ ۳۹،۷4۹ ۳۹،۷4۹ اصفهان

 ۰ ۱۰،۹8۱ ۱۰،۹8۱ ۱۰،۹8۱ ۱۰،۹8۱ هرمزگان
 4،6۹۰ ۱۳،425 ۱8،۱۱5 ۱8،۱۱5 ۱8،۱۱5 سیستان و بلوچستان

 ۰ ۱۱،856 ۱۱،856 ۱۱،856 ۱۱،856 کردستان
 ۰ 2۰،۰۹۷ 2۰،۰۹۷ 2۰،۰۹۷ 2۰،۰۹۷ همدان
 ۱،8۳8 ۱۰،۷24 ۱2،562 ۱2،562 ۱2،562 لرستان

 ۰ ۹،۳84 ۹،۳84 ۹،۳84 ۹،۳84 ایالم
 ۱۱8 ۱۷،۳68 ۱۷،486 ۱۷،486 ۱۷،486 زنجان

 ۰ ۱2،۰84 ۱2،۰84 ۱2،۰84 ۱2،۰84 چهارمحال و بختیاری
 ۹62 4،6۷2 5،6۳4 5،6۳4 5،6۳4 کهگیلویه و بویراحمد

 ۰ ۱۱،۳۰5 ۱۱،۳۰5 ۱۱،۳۰5 ۱۱،۳۰5 سمنان
 ۹56 ۱۳،8۳4 ۱4،۷۹۰ ۱4،۷۹۰ ۱4،۷۹۰ یزد

 ۰ ۱8،۱45 ۱8،۱45 ۱8،۱45 ۱8،۱45 بوشهر
 ۰ ۳۱،664 ۳۱،664 ۳۱،664 ۳۱،664 تهران

 ۰ ۱6،66۱ ۱6،66۱ ۱6،66۱ ۱6،66۱ اردبیل
 6،۹۰۹ 8۷5 ۷،۷84 ۷،۷84 ۷،۷84 قم

 ۰ 6،۳2۹ 6،۳2۹ 6،۳2۹ 6،۳2۹ قزوین
 ۱،۹54 ۱۳،542 ۱5،4۹6 ۱5،4۹6 ۱5،4۹6 گلستان

 (۳ول شماکه )زد

   

 )متالغ به میلیون کیال(

 تخصيص  اعتبار  نام استان
 دریافتی از محل 

 یافتهاعتبارات تخصيص
 مانده شدهاعتبار مصرف

 ۱،8۳2 6،622 8،454 8،454 8،454 شمالیخراسان
 2،4۷6 ۱۰،۱24 ۱2،6۰۰ ۱2،6۰۰ ۱2،6۰۰ جنوبیخراسان

 ۳،۹۳۰ ۹،8۹۳ ۱۳،82۳ ۱۳،82۳ ۱۳،82۳ البرز

 79،696 456،375 536،071 536،071 536،071 جمع
 

و اداکات کال اساتانی، دک    ای کشوکآموزی نای و حرنهسازمان اعتتاکات مصرف شده دک 

های مادکج دک موانقتاامه متتادله با سازمان برنامه و بودزه کشاوک باوده و   ح نعالی کاستای شر

 موکدی متای بر عدم کعای  آن مشاهده نشده اس .

 



 

 قسم  اول( -52)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ع(

با توزه به نیاز مترم وزاکت آموزی و پروکی به نضاهای آموزشی، پروکشی و وکزشای  

کاه مساتقر دک    ازرایای ی هاا دساتگاه کلیاه   ۱۳۹8آموزان، از ابتدای ساال  برای استفاده دان 

ماه نسات  باه تخلیاه    باشاد مکلفاد ظرف مدت ش نضاهای مربوط به آموزی و پروکی می

 ساختمان نضاهای مذکوک و تحویل آن به وزاکت آموزی و پروکی اقدام کااد.

 تفریغ بند )ع(

زادول   ها باه شارح  های ازرایی متمرکا مستقر دک استانها، دستگاهدک محدوده برکسی

نست  به تخلیاه و تحویال   (، 2زدول شماکه ) به شرح های ازرایی استانی( و دستگاه۱شماکه )

مبنین عندم   اند که نامودهاقدام  مطابق مفاد ای  باد آموزی و پروکیامال  متعلق به وزاکت 

 :حکم اين بند است مفاد رعايت

 (۱زدول شماکه )
 شماره

 بندیطبقه
 در  فضاهای مربوط به آموزش و پرورش عنوان دستگاه اجرایی مستقر

تخليه ظرف مدت 

 ماهبيش از شش

 عدم 

 تخليه

 6 - کووی، اصفهان و تهران(شرقی، کرمانشاه، کرمان، خراسانوزاکت اطالعات )آذکبایجان ۱۰2۱۰۰

۱۰6۰۰۰ 
وزستان، نااکس،  غربی، کرمانشاه، خشرقی، آذکبایجاننیروی انتظامی زمهوکی اسالمی ایران )گیالن، آذکبایجان

کووی، اصفهان، هرماگان، سیستان و بلوچستان، لرستان، ایالم، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، خراسان
 سماان، تهران و الترز(

- ۱8 

 2 - ستاد مشتر  اکت  زمهوکی اسالمی ایران )سیستان و بلوچستان، یاد( ۱۱۱2۰۰

۱۱۱۳۰۰ 
غربای، کرمانشااه،   شرقی، آذکبایجاان می )گیالن، مازندکان، آذکبایجانستاد مشتر  سپاه پاسداکان انقال  اسال

کووی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سماان، خوزستان، ناکس،کرمان، خراسان
 یاد، تهران، قاوی  و الترز(

۱ ۱8 

 ۱ - سازمان بسیج )خوزستان( ۱۱۱۳۱۳

 ۱ - بسیج سازندگی )گیالن( ۱۱۱۳۹۰

 ۱ - بایاد حفظ آثاک و اکزشهای دنا  مقدس )لرستان( ۱۱۱45۰

۱26۰۰۰ 
کواوی، اصافهان، همادان، کهگیلویاه و     شرقی، خوزستان،کرمان، خراساان دانشگاه پیام نوک )گیالن، آذکبایجان
 زاوبی و الترز(شمالی، خراسانبویراحمد، قاوی ، گلستان، خراسان

۱ ۱2 

 4 - اکبردی )گیالن، ناکس، اصفهان و تهران(دانشگاه زامع علمی ک ۱2۷2۰۰

 6 - شمالی(   ای )مازندکان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، یاد، تهران و خراساندانشگاه نای و حرنه ۱2۷۷6۰

       

 

 

 

 
 



 

 قسم  اول( -5۳)

 ( 9تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2زدول شماکه )

 استان
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی مستقر در  فضاهای مربوط به آموزش و پرورش

 ليه ظرف مدتتخ
 بيش از شش ماه

 عدم
 تخليه

 گیالن
 دانشگاه گیالن ۱۱۷۱۰۰

 


 شهرداکی وازاکگاه 4۰2452
 



 اداکه کل وکزی و زوانان  ۱2855۳ مازندکان
 



 شرقیآذکبایجان
 اداکه کل وکزی و زوانان  ۱28554

 


  اداکه کل زهادکشاوکزی  ۱5۱۰54
 

 شهرداکی میانه 4۰۳۳54
 



 انخوزست

 استانداکی  ۱۰5۰5۷
 



 دانشگاه صاعتی شهدای هویاه ۱۱۷۰۰5
 



 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی، دکمانی دزنول ۱245۰2
 



 زیس  اداکه کل حفاظ  محیط ۱4۰۰5۷
 



 اداکه کل کاه و شهرسازی  ۱5۳۰5۷
 



 ناکس
 استانداکی  ۱۰5۰58

 


 مات بهداشتی، دکمانی استان ناکس دانشگاه علوم پاشکی و خد ۱24۰۰۰
 



 کرمان

 استانداکی )نرمانداکی نرماشیر، بخشداکی ماهان( ۱۰5۰5۹
 



 ای حرنه اداکه کل آموزی نای و ۱۱265۹
 



 اداکه کل میراث نرهاگی، صاایع دستی و گردشگری  ۱۱۳۷5۹
 



 دانشگاه شهید باهار کرمان ۱۱۷5۰۰
 



 و زوانان اداکه کل وکزی  ۱2855۹
 



 اداکه کل زهادکشاوکزی  ۱5۱۰5۹
 



 شهرداکی زکند 4۰۰45۹
 



 شهرداکی بان  4۰۰۹5۹
 



 شهرداکی بردسیر 4۰۱25۹
 



 کوویخراسان

 استانداکی )نرمانداکی باخرز، بخشداکی بردسک ( ۱۰5۰6۰
 



 اداکه کل دادگستری  ۱۰8۱6۰
 



 ی ترب  زامدانشکده کشاوکزی و دامپروک ۱۱555۰
 



 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی، دکمانی  ۱24۱۰۰
 



 اداکه کل وکزی و زوانان  ۱2856۰
 



 اداکه کل بهایستی  ۱۳۱56۰
 



 بایاد شهید و اموک ایثاکگران  ۱۳۱66۰
 



 اداکه کل زهادکشاوکزی  ۱5۱۰6۰
 



 اداکه کل تعاون، کاک و کناه ازتماعی  ۱54۰6۰
 



 کوویای خراسانماطقهشرک  آ  2۱۱5۰۰
 



 اصفهان
 اداکه کل میراث نرهاگی، صاایع دستی و گردشگری  ۱۱۳۷6۱

 


 زمعی  هالل احمر  اداکه کل ۱۳۱۰6۱
 



 سیستان و بلوچستان
 دانشگاه سیستان و بلوچستان ا دانشکده صاع  و معدن خای ۱۱۹۰۰5

 


 کناه ازتماعی اداکه کل تعاون کاک و  ۱54۰6۳
 



 مجتمع آموزی عالی ناطمیه نهاوند ویژه دختران ۱۱5۰۰5 همدان
 



 لرستان

 اداکه کل دادگستری  ۱۰8۱66
 



 ای اداکه کل آموزی نای و حرنه ۱۱2666
 



 های عمومی نهادکتابخانه ۱۱5866
 



  اداکه کل زهادکشاوکزی  ۱5۱۰66
 

 ای ل و نقل زادهاداکه کل کاهداکی و حم ۱5۳۹66
 



  سازی )دنتر سهام عدال  شهرستان ازنا(سازمان خصوصی 26۷۰۰۰
 

 آبادشهرداکی خرم 4۰۰۱66
 



 آبادشهرداکی شول 4۰2566
 



 (2زدول شماکه )

 استان
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی مستقر در  فضاهای مربوط به آموزش و پرورش

 ليه ظرف مدتتخ
 بيش از شش ماه

 عدم
 تخليه

 سلطانشهرداکی چم  4۰2۷66
 



 اداکه کل دادگستری  ۱۰8۱6۷ ایالم
 



 زنجان
 استانداکی  ۱۰5۰68

 


 ر زمهوکی اسالمی ایرانزمعی  هالل احم ۱۳۱۰۰۰
 



  استانداکی ۱۰5۰6۹ چهاکمحال و بختیاکی
 



 استانداکی )نرمانداکی و بخشداکی باش ، بخشداکی سوق( ۱۰5۰۷۰ کهگیلویه و بویراحمد
 



 سماان

 آباد(استانداکی )بخشداکی بسطام، دهیاکی چاکطاق، دهیاکی که  ۱۰5۰۷۱
 



 دانشگاه دامغان ۱2۰4۰۰
 



 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی، دکمانی  ۱25۷۰۰
 



 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی، دکمانی شاهرود  ۱25۹۰۰
 

 

 یاد

 استانداکی  ۱۰5۰۷2
 



 گردشگری  دستی واداکه کل میراث نرهاگی، صاایع ۱۱۳۷۷2
 



 اداکه کل تتلیغات اسالمی  ۱۱4۳۷2
 



 شکی و خدمات بهداشتی، دکمانی شهید صدوقی یاددانشگاه علوم پا ۱255۰۰
 



 بوشهر
 احوال اداکه کل ثت   ۱۰55۷۳

 


 ناکسپاک  عل  و نااوکی خلیج ۱۱۳552
 



 زهاد دانشگاهی  ۱۱۳62۰
 



 تهران

 استانداکی )نرمانداکی ساوه( ۱۰5۰۷4
 



 وزاکت اموک خاکزه  ۱۰۷۰۰۰
 



 ط کری (اداکه کل دادگستری )کبا ۱۰8۰۰۰
 



 سازمان غذا و داکو   ۱2۹4۰۰
 



 شهرداکی کباط کری  4۰۰۷۷4
 



 شهرداکی اندیشه 4۰42۷4
 



 اکدبیل
 استانداکی )بخشداکی اکدی موسی( ۱۰5۰۷5

 


 های عمومی نهاد کتابخانه ۱۱58۷5
 



 دانشگاه محقق اکدبیلی ۱۱6۰۰2
 



 قاوی 

 آباد(دهیاکی اکداق، دهیاکی نیکوییه، دهیاکی استمرد و دهیاکی پااه استانداکی ) بخشداکی آوج، ۱۰5۰۷۷
 



 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی، دکمانی  ۱2۳8۰۱
 



 اداکه کل بهایستی  ۱۳۱5۷۷
 



 شهرداکی الوند 4۰۰5۷۷
 



 گلستان
 استانداکی  ۱۰5۰۷8

 


 مانی دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی، دک ۱24۹2۰
 



 دانشگاه گلستان ۱2۷48۰
 



 شمالیخراسان
 دانشگاه کوثر )ویژه خواهران( ۱2۷4۹6

 


 شهرداکی چااکان 4۰۰۷۷۹
 



 زاوبیخراسان
 دانشگاه بیرزاد ۱2۳۱۰۰

 


 دانشگاه علوم پاشکی و خدمات بهداشتی، دکمانی بیرزاد ۱24۱۰۱
 



 الترز

 استانداکی  ۱۰5۰8۱
 



 های عمومی د کتابخانهنها ۱۱588۱
 



 بایاد شهید و اموک ایثاکگران  ۱۳۱68۱
 



 شهرداکی گلساک  4۰528۱
 



 



 

 قسمت دوم( -1)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (10تبصره )

 بند )الف(

ریال از اصل ( 3.000.000.000.000) ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیاردی بیمههاشرکت

هور یوا از   )پرتفویی(   اساس فروش بیمه حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر

صویر  هفتیوی بوه در مود عمویمی      رسد بهعالی بیمه میتصییب شیرای تعیین و به هاشرکت

داری کل کشیر واریز کنند. وجیه واریزی این قانین نزد خزانه( ۵) جدول شماره 1۶0111ف ردی

منواب    شوید. عنیان هزینه قابل قبیل مالیاتی محسیب موی ی بیمه میضیع این بند بههاشرکت

ای کشویر  نیوروی انتموامی جمیویری     حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جواده 

هوا  های مربیط به این دستیاهگیرد تا در ردیفازمان اورژانس کشیر قرار میاسالمی ایران و س

این قانین در امیر منجر به کاهش تصادفا  و مرگ و میر  هزینوه شوید.   ( ۷) در جدول شماره

بیمه مرکزی جمییری اسالمی ایران میظف به نموار  بور اجورای ایون بنود اسوت. سوازمان        

ر  نیوروی انتموامی و سوازمان اورژانوس کشویر میظفنود       ای کشیراهداری و حمل و نقل جاده

بار از نحیه هزینه وجیه مذکیر به بیمه مرکزی جمییری ماه یاگزارش عملکرد خید را هر سه

 اسالمی ایران گزارش کنند.

 (10تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

های تالحساب هر یا از شرکسیم علی 2۶/1/1398عالی بیمه در جلسه میرخ شیرای

بیمه شخص ثالث دریافتی بر اساس فروش بیمه )پرتفیی( بیمه شخص ثالوث در  ای از حقبیمه

( ریوال تصوییب نمویده کوه در     3.000.000.000.000را به مبلغ سه هزار میلیوارد )  139۷سال 

بیمه ابالغ شوده   هایایران به شرکت جمییری اسالمی تیسط بیمه مرکزی 1۶/2/1398تاریخ 

 است.  

مکلف به ایران  جمییری اسالمی مرکزی( تصمیما  جلسه مذکیر  بیمه 2بند )مطابق 

اساس  مار عملکورد  بر  های بیمه از مبلغ میضیع این بندتعیین و ابالغ سیم هر یا از شرکت

بیده که سویم موذکیر    1398های مشمیل جیت واریز تا پایان سال شرکت  139۷نیایی سال 

در جودول   مویرد نمور  اطالعا   است. های بیمه ابالغ گردیدهبه شرکت 19/8/1398در تاریخ 

 .شده است( ارایه 2شماره )

( تصمیما  جلسه صدراالشاره مبنی بر تعیین و ابالغ 3شایان ذکر است  در اجرای بند )

( ریوال  3.000.000.000.000هزار میلیارد ) سههای بیمه از مبلغ سیم قطعی هر یا از شرکت

 نیا و تعیین نحیه تسییه اضافه یوا   1398اس  مار عملکرد نیایی سال اسمیضیع این تبصره بر

های مذکیر  بیمه مرکزی ایران سیمیه قطعوی و نحویه تسوییه    کسری واریزی احتمالی شرکت



 

 قسمت دوم( -2)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 های بیمه ابالغ نمیده است.به شرکت 29/۷/1399وجیه میردنمر را در تاریخ 

تحوت   1۶0111ردیف در مدی   کل کشیر 1398قانین بیدجه سال  (۵جدول شماره )در 

هوای  در مد حاصل از اخذ عیارض از اصل حق بیموه شوخص ثالوث دریوافتی شورکت     »عنیان 

برای وزار  امویر اقتصوادی و دارایوی    « ای بابت هزینه در امیر منجر به کاهش تصادفا بیمه

 ( است: 1بینی گردیده که عملکرد مالی  ن به شرح جدول شماره )پیش

 به میلیین ریال(مبالغ )                                        (                                                                          1جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 بینیپیش

 وصولی طبق 
 لیست خزانه

 درصد تحقق وصولی طبق تفريغ بابت
 جمع 1398سال  سهم معوقات سنوات قبل 1398سهم سال  

1۶0111 3.000.000 2.9۶۷.82۶ 489.208 2.4۶۶.۶9۶ 2.955.904 22/82 

 

کوه   اسوت هایی   مربیط به واریزی«تفریغ»و « لیست خزانه»مغایر  مبالغ وصیلی طبق 

 ارائه نیردیده است.   ایران جمییری اسالمیاطالعا   ن تا زمان تییه گزارش به بیمه مرکزی 

یمه در خصیص واریز سیم تعیین شده از حق بیموه شوخص ثالوث    های بعملکرد شرکت

جمیویری  براسواس اعوالم بیموه مرکوزی       1۶0111به ردیف در مدی  1398سال  دریافتی در

 ( است:2شماره ) ایران به شرح جدول اسالمی

 به میلیین ریال(مبالغ )   (2جدول شماره )

  نام شرکت رديف
ایبیمه

 فروش بیمه
 )پرتفوی( 
 1397سال  

 شده برسهم تعیین
 اساس فروش بیمه  

  1397)پرتفوی ( سال 
 (1398)علی 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) 
1 ۵۷9 3۷۵ ۷1 ایران 0
2سیا 1۷ 0۷8 ۶9۷  
3دانا8 9۵3 3۶9 
4پارسیان۷ 42۵ 09۵ 
۵معلم۶ 4۶2 ۵40 

 به میلیین ریال(مبالغ )   (2جدول شماره )

  نام شرکت رديف
ایبیمه

 فروش بیمه
 )پرتفوی( 
 1397سال  

 شده برسهم تعیین
 اساس فروش بیمه  

  1397)پرتفوی ( سال 
 (1398)علی الحساب 

  (کسریاضافه ) 1398در سال  خزانه 160111واريزی به رديف 
 واريزی تا تاريخ

 29/12/1398 
 بابت معوقات 

 سنوات قبل
 بابت سهم 

 جمع 1398سال 

۶البرز۶ 219 19۶ 
۷کیثر۵ 1۵2 33۶ 
8پاسارگاد3 ۷۶3 ۵۶۵ 
9رازی2 1۵3 2۶9 
10سینا1 ۶34 11۵ 
11ملت1 894 ۶34 
12کار فرین1 414 ۶۵4 
13نیین1 221 ۶۶3 
14ما1 1۶9 ۷8۵ 0
1۵دی941 212 
1۶تعاون914 ۶۶8 
1۷ایران معین۷۷۵ ۷08 
18حافظ۷۶1 0۵2 
19سامان۶18 132 
20رمان ۶4۶ 484 
21سرمد۵۵۵ ۶۶9 
22میین4۵9 4۷3 
23تجار  نی393 448 0
24امید
2۵حکمت صبا
2۶سماری 

 جمع کل
الحسواب تعیوین   اساس سیم علیبیده که بر 139۷قانین بیدجه سال ه تفریغ بند مشابهای * معیقا  سنیا  قبل مربیط به کسری واریزی

 محاسبه شده  که با ابالغ سیم قطعی تیسط بیمه مرکزی ایران تعدیل یافته است.  شده در سال مزبیر

 

کسووری واریووزی بووه مبلووغ پانصوود و سووی و سووه میلیووارد و سیصوود و  یووار میلیووین  

نسوبت بوه    1398شرکت بیمه در سوال   (19) دهنیز ل مربیط به تعداد( ریا000 000 304 ۵33)

شرکت   (3سه ) ایران و عدم واریز تعدادجمییری اسالمی شده تیسط بیمه مرکزی سیم تعیین

 .استمبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند   به شرح جدول فیق

هوای  سوایر شورکت    دولتوی(  شرکت سیامی بیمه ایران )تنیا شرکت بیموه به استثنای 



 

 قسمت دوم( -3)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

شوده را بوه صویر     های بیمه غیردولتوی( سویم تعیوین   )شرکترج در جدول فیق ای مندبیمه

مبین عدم رعايت مهلت مقرر در مفاد اند که هفتیی به حساب ردیف در مدی مربیط واریز ننمیده

 .استحکم اين بند 

در راستای نمار  بر اجرای مفاد این بند  بیمه مرکزی جمییری اسالمی ایران نسوبت  

داری کول کشویر و   های بیمه به حسواب خزانوه  تیسط شرکتشده نیز سیم تعیبه پیییری واری

کننده وجیه میضیع ایون بنود    های اجرایی دریافتجیه از دستیاهمصرف و هایدریافت گزارش

 اقدام نمیده است.

نامووه شووماره  و بووه میجووب تصووییب   بنووددر اجوورای فووراز پایووانی حکووم ایوون     

ان عضی کمیسیین اقتصاد  مقرر شده مبالغی که وزیر 24/۷/1391ک میرخ 481۷۵ /14۶30۷

و بعود از  ن   138۷هوای  های بیمه در اجرای احکام مقرر در قیانین بیدجه سالاز سیی شرکت

قبویل  هوای قابول  شید  از مصوادیق هزینوه  یواریز شده یا م 1۶0111به حساب ردیف در مدی 

شید. در همین راسوتا سوازمان    های مستقیم محسیب( قانین مالیا 14۷مالیاتی میضیع ماده )

جیوت اجورا بوه     2۶/11/1398شده را طی بخشنامه مویرخ  میر مالیاتی کشیر حکم قانینی یادا

هوای بیموه   های مالی شرکتها ابالغ نمیده و در صیر   کل امیر مالیاتی تیران و استانادارا

« اییوا  بیموه  هزینوه عمل »تحت عنویان    وجیه واریزی میضیع احکام مقرر در قیانین بیدجه

 گردد.اعمال می

 کول کشویر  اعتبوار ردیوف متفرقوه      1398( قانین بیدجه سوال  2-۷در جدول شماره )

ای بابت هزینوه در  های بیمهبیمه شخص ثالث شرکتحقمیضیع »تحت عنیان  ۷30000-12

بیسوت و هفوت    نیوروی انتموامی و   (%۶3شصت و سه درصد )امیر منجر به کاهش تصادفا  )

سوازمان   (10%) ده درصود  ای کشویر و سازمان راهوداری و حمول و نقول جواده     (2۷%) درصد

بینی شده کوه  یشای پهای سرمایهای و تملا داراییدر قالب اعتبارا  هزینه «اورژانس کشیر

 داشته است.( 3به شرح جدول شماره )در اجرای قیانین و مقررا  مربیط  تغییراتی 

 یال()مبالغ به میلیین ر  (3جدول شماره )

 شماره 
 رديف 

 نوع اعتبار
 بینی پیش

 طبق قانون 
 بودجه

 کاهش اعتبار به استناد
 قانون استفاده متوازن اعتبار نهايی

 کشور از امکانات 
 ( بند )ط( 2جزء )

 (2( قانون الحاق )28ماده )
 جمع

۷30000-12 
 1.۵31.819 170.201 - 1۷0.201 020 ۷02 1 ایهزینه

 444.۷20 111.180 ۵۵.۵90 ۵۵.۵90 900 ۵۵۵ ایی سرمایههاتملا دارایی
 1.976.539 281.381 55.590 225.791 2,257,920 جمع

 

ربط ابالغ های اجرایی ذیسازمان برنامه و بیدجه کشیر  اعتبارا  این بند را به دستیاه

 ( است:4نمیده که اطالعا  مربیط به شرح جدول شماره )

 بالغ به میلیین ریال()م      (4جدول شماره )
 شماره

 اعتبار اعتبار نوع عنوان دستگاه بندیطبقه
 درصد تخصیص تخصیص شدهابالغ

 به کل تخصیص 
 نیروی انتمامی جمییری اسالمی ایران 1-10۶000

 ایهزینه
965،046 796،989 3/80 

 1/15 150،000 413،591 یاو حمل و نقل جاده یسازمان راهدار 282400
 153182 45،000 5/4 سازمان اورژانس کشیر 1290۶0

  991,989 1,531,819 ای جمع اعتبارات هزينه
 نیروی انتمامی جمییری اسالمی ایران 1-10۶000

 یهاییتملا دارا
 یاهیسرما 

280،174 280،174 70 
 5/22 90،000 120،074 یاو حمل و نقل جاده یسازمان راهدار 282400
 44472 30،000 5/7 ورژانس کشیرسازمان ا 1290۶0

 100 400,174 444,720 های سرمايه ایتملک دارايیجمع اعتبارات 
 - 1,392,163 1,976,539 کلجمع

 

کول کشویر  مقورر گردیوده اعتبوار       1398( قانین بیدجه سال 2-۷مطابق جدول شماره )



 

 قسمت دوم( -4)

 (10تبصره )                     1398تفريغ بودجه سال گزارش 

یسوت و هفوت   وی انتموامی  ب ( نیور ۶3%) به نسبت شصوت و سوه   ۷30000-12ردیف متفرقه 

( سوازمان  10%) ای کشویر و ده درصود  سازمان راهوداری و حمول و نقول جواده    ( 2۷%درصد )

مبین  ها رعایت نشده کهاورژانس کشیر اختصاص یابد  لیکن در تخصیص اعتبارا   این نسبت

 است. بندعدم رعايت مفاد حکم اين 

 ان  سازمان راهداری یافته به نیروی انتمامی جمییری اسالمی ایرکاهش اعتبار اختصاص
 

نسبت به مبلغ وصیلی ردیوف در مودی    سازمان اورژانس کشیرای کشیر و و حمل و نقل جاده

میضیع این بند ناشی از عدم تخصیص کامل اعتبارا  تیسط سازمان برناموه و بیدجوه کشویر    

 است.مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند بیده که 

ربوط بوه   های اجرایی ذیدستیاهدر  ۷30000-12 متفرقه عملکرد مالی اعتبارا  ردیف

 ( است:۵ح جدول شماره )شر

 )مبالغ به میلیین ریال(              (۵جدول شماره )
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان 

 اجرايی دستگاه
نوع

اعتبار
  شماره

 بندیطبقه
عنوان

 حوالجات تخصیص اعتبار طرح/برنامه
 دريافتی از محل 

 تهيافاعتبارات تخصیص
 اعتبار

 شدهمصرف
 انتقالی  مانده

سال بعد به

 

 ایهزینه رانیا یاسالم یجمییر ینتماما یروین
 193 ۵8 898 42۵ 898 42۵ 0 091 484 ۷۵4 ۶0۷ برنامه کنترل و نمار  ترافیا درون شیری و برون شیری 1102003000
 0 898 312 898 312 0 898 312 292 3۵۷ برنامه راهبردی امیر امنیتی و انتمامی 1102011000
 58,193 738,796 738,796 0 796,989 965,046 جمع

 ایهای سرمایهتملا دارایی رانیا یاسالم یجمییر ینتماما یروین
 0 1۷4 30 1۷4 30 0 1۷4 30 1۷4 30 گسترش فناوری ارتباطا  و اطالعا  در نیروی انتمامی 180۵01۶00۶
 0 000 ۵0 000 ۵0 0 000 ۵0 000 ۵0 مرکز راهنمایی و رانندگی ناجا ۵1میل احداث و تک 1102011022
 0 000 200 000 200 0 000 200 000 200 تامین خیدروهای میرد نیاز پلیس 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

1290۶0 
 ۵00 2 0 0 ۵00 42 000 4۵ 182 1۵3 برنامه ارائه خدما  فیریت های پزشکی پیش بیمارستانی 1۶02002000 ایهزینه سازمان اورژانس کشیر
 0 0 0 000 30 000 30 4۷2 44 تعمیرا  اساسی و تأمین تجییزا  و ماشین  ال  1۶020012۷0 ایهای سرمایهتملا دارایی سازمان اورژانس کشیر

 2,500 0 0 72,500 75,000 197,654 جمع

413 ۵91 1۵0 000 01۵0 000 1۵0 0000های کشیر  جیت اصالح شانه خاکی راه السازی ماشین ماده130301۶000ایهزینه ای کشیرجاده حمل و نقلو  سازمان راهداری 282400
120 0۷4 90 000 90 0000 00های شریانی کشیر با اولییت مسیرهای پر ترددادثه خیزدر راهف و اصالح نقاط ححذ130301۶223ایسرمایه هایتملا 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 مراکوز  انتمامی جمییری اسالمی ایران اعتبارا  مذکیر را بابت  نیروی

خویدروی  تجییوز امواکن پلویس راهویر       هزینوه توأمین و نییوداری      راهیر در سوط  کشویر  

پشتیبانی کارکنوان   نیز خریدهای عمده  مادی برای تدارکا  و خریدخیدرو برای پلیس راهیر و

 و درهوا  نیاز برای برخی از ییوان مصرفی میرد ملزوما  اداری وخدما  قراردادی و خرید   ناجا

 .استنمیده هزینه این بند حکم راستای مفاد 

( قوانین محاسوبا    ۷۵اعتبارا  دریوافتی را در اجورای مواده )     سازمان اورژانس کشیر

شورح  های اجرایی مربیط ابالغ اعتبار نمیده که عملکرد موالی  ن بوه   عمیمی کشیر به دستیاه

 ( است:۶دول شماره )ج

 



 

 قسمت دوم( -۵)

 (10تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

    (۶جدول شماره )
 )مبالغ به میلیین ریال(

 تخصیص  اعتبار دستگاه ابالغ گیرنده نوع اعتبار رديف
 دريافتی از

 محل اعتبارات 
 يافتهتخصیص

 اعتبار 
 شدهمصرف

 مانده 
 انتقالی به 
 سال بعد

1 
 ایهزینه

 0 ۵00 22 ۵00 22 ۵00 22 ۵00 22 اورژنس تیران
 8۵0 ۷ 1۵0 12 000 20 000 20 000 20 یاه علیم پزشکی و خدما  بیداشتی  درمانی استان لرستاندانش 2
3 

 هایتملا دارایی
 ایسرمایه

 ۵00 ۵ 0 ۵00 ۵ ۵00 ۵ ۵00 ۵ دانشیاه علیم پزشکی و خدما  بیداشتی  درمانی استان اصفیان
 0 ۵00 ۵ ۵00 ۵ ۵00 ۵ ۵00 ۵ رضییدانشیاه علیم پزشکی و خدما  بیداشتی  درمانی استان خراسان 4
 ۵00 4 0 ۵00 4 ۵00 4 ۵00 4 دانشیاه علیم پزشکی و خدما  بیداشتی  درمانی استان مازندران ۵
 ۵00 3 0 ۵00 3 ۵00 3 ۵00 3 دانشیاه علیم پزشکی و خدما  بیداشتی  درمانی استان البرز ۶
 ۵00 3 0 ۵00 3 ۵00 3 ۵00 3 ن قمدانشیاه علیم پزشکی و خدما  بیداشتی  درمانی استا ۷
 ۵00 3 0 ۵00 3 ۵00 3 ۵00 3 دانشیاه علیم پزشکی و خدما  بیداشتی  درمانی استان کیییلییه و بییراحمد 8
 0 ۵00 2 ۵00 2 ۵00 2 ۵00 2 دانشیاه علیم پزشکی و خدما  بیداشتی  درمانی استان گیالن 9
 0 ۵00 1 ۵00 1 ۵00 1 ۵00 1 دانشیاه علیم پزشکی و خدما  بیداشتی  درمانی استان کردستان 10

 28,350 44,150 72,500 72,500 72,500 جمع

 

(  تمام یا بخشی از اعتبارا  دریوافتی را  ۶های اجرایی مندرج در جدول شماره )دستیاه

خرید گاز از جمله ها نیال پشتیبای و اعممارستانیب شیپ یپزشک یهاتیفیرجیت ارائه خدما  

  بحوران هوای اولیوه در   خرید تجییزا  الزم جیت  مویزش کموا    پانسمان و  سب  نژییکت

خرید دارو و وسوایل بیداشوتی جیوت درموان مجوروحین        سازی تیم واکنش سری هزینه  ماده

 اند. مفاد حکم این بند به مصرف رساندهدر راستای   ناشی از تصادفا  حیادث ترافیکی

و  احمدو کیییلییه و بییر مازندران  قم  کرج و خدما  درمانی های علیم پزشکیدانشیاه

لرستان تمام اعتبار دریافتی و دانشیاه علیم پزشوکی و خودما  بیداشوت و درموانی اصوفیان      

نشده به نس کشیر را تحت عنیان مانده مصرفاعتبارا  ابالغی از سیی سازمان اورژابخشی از 

به نسبت اعتباری که مصررف   1398گذار در سال اهداف قانوناند لذا منتقل نمیدهبعد  یمال سال

 نشده، محقق نگرديده است.

صیر  تنخیاه گردان بهای را اعتبار هزینه  کشیر یاو حمل و نقل جاده یراهدارسازمان 

ساب جاری به حهای کشیر  ال  راهداری جیت اصالح شانه خاکی راهسازی ماشینابت  مادهب

ادارا  استانی واریز و ارقام پرداختی را ذیل سرفصل هزینه در مرکز ثبت نمیده  لیکن به علوت  

ای عدم ارسال اسناد هزینه مربیط به مرکز  این اقدام سازمان راهوداری و حمول و نقول جواده    

ده ای مذکیر و همچنین عدم اجرای ماکشیر در عدم ثبت صحی  رویدادهای مالی اعتبار هزینه

برخر   ( قانون الحاق 26( ماده )1مبین عدم رعايت بند )( قانین محاسبا  عمیمی کشویر   ۵4)

نامه اجراي  آن در خصوص رعايت ( و آيین2مواد به قانون تنظیم بخش  از مقررات مال  دولت )

( قرانون محاسربات عمروم     54ماده ) اجراي  نامهینهای بخش عموم  و بند )ب( آياستاندارد

 .باشدکشور م 

هووای ای کشوویر  اعتبووارا  تملووا دارایووی سووازمان راهووداری و حموول و نقوول جوواده  

میضیع این بند را در قالب اسناد خزانه اسالمی به ادارا  کول راهوداری و حمول و    اییهسرما

عملکرد مالی  نیا به شورح جودول     نمیدهاعتبار ها ابالغ ای و راه و شیرسازی استاننقل جاده

 ( است:۷شماره )

 )مبالغ به میلیین ریال(          (۷جدول شماره )

 تخصیص اعتبار دستگاه ابالغ گیرنده استان رديف

 دريافتی از

 محل اعتبارات  
 تخصیص يافته

 اعتبار 
 شده مصرف

مانده 

انتقالی به 
 سال بعد 

 0004 0004 0004 0000 4 ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جادهتیران 1

0004 0004 0000 4 000 4 ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جادهغربیجان ذربای 2
3 

90022 90022 9000 22 900 22 اداره کل راه و شیرسازیاصفیان
 1۵0 20 0 1۵0 20 1۵0 20 1۵0 20 ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 4

 2 0002 0002 0002 0000ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جادهجنیبیخراسان ۵

۶ 
 21912 21912 21912 2190 12 اداره کل راه و شیرسازیرضییخراسان

 0 094 4 094 4 094 4 094 4 ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ۷



 

 قسمت دوم( -۶)

 (10تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیین ریال(          (۷جدول شماره )

 تخصیص اعتبار دستگاه ابالغ گیرنده استان رديف
 دريافتی از

 محل اعتبارات  
 تخصیص يافته

 اعتبار 
 شده مصرف

مانده 
انتقالی 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 ایراهداری و حمل و نقل جادهاداره کل کرمانشاه 9

10 
9 300 9 300 9 300 9 300 اداره کل راه و شیرسازیمرکزی

 ۶ 33۷ ۶ 33۷ ۶ 33۷ 0 33۷ ۶ ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 11

90,00090,00033,65056,350 90,000 جمع

 
غربی و ادارا  کل راهوداری  ای استان  ذربایجاننقل جادهاداره کل راهداری و حمل و 

ای و راه و شیرسازی استان اصفیان مبلغ دریوافتی را در اجورای مصویبا     و حمل و نقل جاده

 اند. نمیدهبه سال مالی بعد منتقل  24/1/1399پانزدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا میرخ 

جیوت بیسوازی    مبوالغ دریوافتی را    ( ۷ه )شومار های اجرایی مندرج در جودول  دستیاه

ها  تییه و نصب عالئم ایمنی و حفاظ و تکمیل عملیوا  نقواط   سازی جادهساخت دییار و ایمن

 اند.هزینه نمیده ها به منمیر کاهش تصادفا  و مرگ و میرپیچ و پرحادثه جاده

بوه ترتیوب در     ماهه راگزارشا  مقاط  سه  ای کشیرسازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 3/10/1398ماهوه دوم(   )سوه  20/8/1398و  2/۷/1398ماهه اول(  )سه 2/4/1398های تاریخ

جمیویری   ماهوه  یوارم( بوه بیموه مرکوزی     )سه 1۵/2/1399و  19/1/1399ماهه سیم( و )سه

 ارسال نمیده است.  اسالمی ایران

تباری از محول اعتبوارا    گینه اعهیچ  1398ماهه اول سال سازمان اورژانس کشیر در نه

ماهوه اول(   )سوه  4/۶/1398های گزارشا  مربیط را در تاریخ این بند دریافت ننمیده ومیضیع 

جمییری اسوالمی   ماهه  یارم( به بیمه مرکزی)سه 23/2/1399ماهه دوم( و )سه19/8/1398

 است.داده ارائه  ایران

ماهه را به ترتیب در مقاط  سهاسالمی ایران گزارشا  عملکرد  جمییرینیروی انتمامی 

ماهه  یارم( به بیمه مرکزی جمییری )سه 4/4/1399ماهه اول( و )سه 2۷/4/1398های تاریخ

ماهوه سویم   ماهه دوم و سهاسالمی ایران ارائه نمیده و تکلیف مربیط را در خصیص مقاط  سه

  است.بند مبین عدم رعايت مفاد حکم قسمت اخیر اين  انجام نداده که

 



 

 قسمت دوم( -۷)

 (10تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

که در اجرای اصیل یکصد و  جراییهای ادر میرد  رای حل اختالف مراج  بین دستیاه

قانین اساسی و یا در اجرای قیانین و مقررا  ( 139) و یکصد و سی و نیم( 134) سی و  یارم

ربط از اجرای تصمیم مرج  حل ذی جراییمربیط صادر شده است  نانچه به هر دلیل دستیاه ا

خیدداری کند  با مستنکف یا مستنکفین در  یوار یب قوانین رسویدگی بوه تخلفوا       اختالف 

شید. سازمان برنامه و بیدجوه کشویر مطوابق رمی مرجو      برخیرد می ۷/9/13۷2اداری مصیب 

ماه از تاریخ وصویل رمی گذشوته باشود  از اعتبوارا  بیدجوه سونیاتی       مذکیر که حداکثر هجده

کند. در خصویص  نف  اضافه میذی جراییبه اعتبارا  دستیاه ادستیاه  مبلغ مربیطه را کسر و 

ی دولتی و یا مؤسسا  انتفاعی وابسته به دولت  اجرای تکلیف مذکیر از محل حساب هاشرکت

و مؤسسووا  انتفوواعی یادشووده نووزد خزانووه برعیووده وزار  اموویر اقتصووادی و      هوواشوورکت

 باشد.داری کل کشیر( میدارایی)خزانه

  تفريغ بند )ب(

های اجرایی در اجرای مفاد حکوم ایون   یا از دستیاهاعتبار هیچها  بررسی در محدوده

ها و مؤسسا  انتفاعی وابسته به دولت نزد از حساب شرکتبند کسر یا اضافه نشده و همچنین 

لذا اين بند نف  برداشت نشده  داری کل کشیر  جیت واریز به حساب دستیاه اجرایی ذیخزانه

 د است.فاقد عملکر

های اجرایی نسوبت  در سنیا  گذشته بین دستیاه اختالفشایان ذکر است  مرج  حل 

 به صدور رمی به شرح جدول زیر  اقدام نمیده است:

 )مبالغ به میلیین ریال( 
 شماره

 بندیطبقه
 ذينفع اجرايی عنوان دستگاه

 شماره 

 بندیطبقه

 عنوان دستگاه 

 بدهکاراجرايی 

 مبلغ 

 بدهی
 هیموضوع بد

 تاريخ

 رأی صادره 

 2۶/10/1394 تسییال  پروازی در طیل هشت سال دفاع مقدس 403 وزار  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل  111100 شرکت هیاپیمایی جمییری اسالمی ایران 281000

 

ی جمیویری  یمنمیر حل و فصول اخوتالف در خصویص مطالبوا  شورکت هیاپیموا      به

تیبانی نیروهای مسل  )وزار  سپاه سوابق( بابوت تسوییال     پشدفاع و اسالمی ایران از وزار  

یرخ موو ی حوول اختالفوویرم 1394شووت سووال دفوواع مقوودس  در سووال  پووروازی در طوویل ه

معاونووت حقوویقی رئوویس جمیوویر )اموویر هموواهنیی و رفوو  اخووتالف حقوویقی    2۶/10/1394

ی ماز اجرای ر شدهلیکن وزارتخانه یاد  نف  شرکت مذکیر صادر گردیده  بههای اجرایی(دستیاه

اقودامی   میصویف صادره استنکاف ورزیده و تاکنین نسبت به پرداخت بدهی خوید بوه شورکت    

و عدم وصویل   صادره رمی یعدم اجرا ی جمییری اسالمی ایرانیننمیده است. شرکت هیاپیما



 

 قسمت دوم( -8)

 (10تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 یامویر حقویق   یزیو رو برناموه  یبه معواون همواهنی   20/9/139۷ خیدر تاررا  یمبلغ میرد دعی

 .صیر  نیرفته است یتاکنین اقدام کنیل نمیده اعالم  یرجمیی استیر

مستنداتی دال بر اعالم میضیع به سازمان برنامه و بیدجه کشیر ارائه یان ذکر است  شا

 نشده است.



 

 قسمت دوم( -9)

 (10تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 ده مجمیعاً  رایشی لیازم واردا  بازرگانی سید و گمرکی عیارض به 1398 سال در

 از  ن معادل شید ومی واریز 1۶0188 در مدی ردیف هب حاصله مناب  و اضافه( 10%)درصد 

 در ارزی جیییصرفه امنای هیأ  ( به9جدول شماره ) ۵30000-44 ایهزینه ردیف محل

 (پروتز) مصنیعی عضی خرید (  ن جیت۵0%درصد )یابد تا پنجاهاختصاص می بیماران معالجه

های دارویی بیماران هزینه ( نیز جیت درمان و۵0%درصد )شنیایی و پنجاه حلزون کاشت

 .( هزینه شیدEB  متابیلیا و بال پروانه )اوتیسم  گیشه  سالا

 بند )ج( تفريغ

  احکام قانین بیدجه 28/12/139۷بخشنامه میرخ طی   گمرک جمییری اسالمی ایران

 کل کشیر از جمله حکم این بند را به گمرکا  اجرایی کشویر ابوالغ نمویده اسوت.     1398سال 

 3/۶/139۷( ردیف تعرفه  در تواریخ  ۷) هفتین فیرست کاالهای مشمیل این بند شامل همچن

مذکیر  در سوال   خیها از تارتعرفه رییتغ عدمکه با تیجه به به گمرکا  اجرایی کشیر ابالغ شده 

 یوی گمرکوا  اجرا بوه   یادشوده بخشنامه  یبند ط نیا میضیع مراتب وصیل عیارض زین 1398

 ت.شده اسکشیر اعالم 

مناب  حاصل از عملکرد این بند به بر اساس اعالم گمرک جمییری اسالمی ایران  

 ( است:1شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیین ریال(       (1جدول شماره )

 عنوان کاال

 ارزش ريالی

 کاالهای  

 اظهارشده

 عوارض گمرکی و 

 سود بازرگانی قبل از 

 اعمال حکم اين بند

 و  عوارض گمرکی

 از  بعدد بازرگانی سو

 بند نياعمال حکم ا

 ( عوارض 10%ده درصد )

 گمرکی و سود بازرگانی 

 شده قابل وصول اضافه

 مبلغ 

 شده وصول 

 مبلغ واريزی

 به خزانه  

 لیازم  رایشی و سایر
 های  رایشیفر ورده 

304.222 ۷9.098 109.۵20 30.422 29.32۷ 29.32۷ 

  
یل مبلووغ یووا میلیووارد و نووید و پوون  میلیووین بووا تیجووه بووه جوودول فوویق  عوودم وصوو

مبین عردم    عیارض گمرکی و سید بازرگانی کاالهای میضیع این بند ریال( 1.09۵.000.000)

 رعايت مفاد حکم اين بند است.

 ( است:2به شرح جدول شماره ) 1۶0188عملکرد مالی ردیف در مدی 



 

 قسمت دوم( -10)

 (10تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ()مبالغ به میلیین ریال                 (2جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 بینیپیش عنوان

 وصولی طبق 
 لیست خزانه

 وصولی طبق 
 تفريغ

 درصد 
 تحقق

 سید گمرکی و عیارض به ( درصد10%افزایش ده درصد ) از حاصل در مد 1۶0188
 بیداشتی و  رایشی لیازم واردا  بازرگانی

1۶0.000 29.32۷ 29.32۷ 3/18 

 

-44کول کشویر بورای ردیوف متفرقوه       1398( قانین بیدجوه سوال   9در جدول شماره )

 (۵0%پنجواه درصود )   - مواران یدر معالجه ب یارز ییجیصرفه یامنا أ یه»با عنیان  ۵30000

جیوت   زیو ن (۵0%پنجواه درصود )  و  یی)پروتز( کاشت حلزون شونیا  یعضی مصنیع دیجیت خر

مبلغ « (EBانه )و بال پرو ایگیشه  سالا  متابیل سم یاوت مارانیب ییدارو یهانهیدرمان و هز

بینی شده که سوازمان  ای پیش( ریال اعتبار هزینه1۶0.000.000.000میلیارد )یکصد و شصت 

قانین استفاده متویازن از امکانوا  کشویر بورای ارتقوا  سوط         به استنادبرنامه و بیدجه کشیر 

( بند 2جز  )( ریال و به استناد 1۶.000.000.000) شانزده میلیاردیافته مبلغ مناطق کمتر تیسعه

(  مبلغ 2) ( قانین الحاق برخی میاد به قانین تنمیم بخشی از مقررا  مالی دولت28)ط( ماده )

( ریال از اعتبار ردیف مذکیر کسر و موابقی  12۶.000.000.000میلیارد ) ششیکصد و بیست و 

د موالی  ن  جییی ارزی در معالجه بیماران ابالغ نمیده که عملکراعتبار را به هیأ  امنای صرفه

 ( است:3به شرح جدول شماره )

 )مبالغ به میلیین ریال(  (3جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرايی

 اعتبار
 اصالحی

 تخصیص
 دريافتی از

 محل اعتبارات  
 يافتهتخصیص

 اعتبار 
 شدهمصرف

 پرداختپیش
 مانده واريزی

 به خزانه

 3۶0 8.۷39 8.901 000 18 000 18 18.000 ر معالجه بیمارانجییی ارزی دهیأ  امنای صرفه 1290۵0

 (18.000.000.000هجده میلیوارد )  مبلغ  سازمان برنامه و بیدجه کشیر  1398در سال 

 مواران یدر معالجوه ب  یارز ییجوی صرفه یامنا أ یبه ه را بند نیاز محل مناب  میضیع ا الیر

بوه هیوأ  امنوای     بنود  ایون  ناب م (100%) یصد درصد صیعدم تخص است. داده صیتخص

 .اين بند استحکم مفاد  تيعدم رعا نیمب  جییی ارزیصرفه

در  یارز ییجوی صورفه  یامنوا  أ یو هها  اعتبوارا  دریوافتی تیسوط    در محدوده بررسی

( 4شوماره ) عملکورد  ن بوه شورح جودول     راستای مفاد حکم اخیر این بند به مصرف رسیده  

 است:

 به میلیین ریال()مبالغ  (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 مصنوعی

 ( مربوط به50%)
های ساير بیماری

 مورد اشاره در بند
 جمع

 خريد عضو
 مصنوعی

 ساير مربوط به
های مورد بیماری

 شاره در بندا
 جمع

 خريد عضو
 مصنوعی

 ساير مربوط به
های مورد بیماری

 اشاره در بند
 جمع

44-530000 18.000 9.000 9.000 18.000 8.۷39 8.901 17.640 2۶1 99 360 

 



 

 قسمت دوم( -11)

 (10تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (دبند )

 زیتجی  لیبه منمیر احداث  تکم یو حقیق یقیکه تیسط اشخاص حق ییهانهیوجیه و هز

 هیو علم یهوا مسواجد و حویزه    یفرهنی  یخیتار یاز بناها یدارفضاها  حفاظت  مرمت و نیی

سازمان اوقواف و    یو گردشیر یدست یصنا  یفرهنی راثیسازمان م دییبا تأ شید یپرداخت م

قبویل  قابول  یهوا نوه یمیرد( بوه عنویان هز  )حسب  هیعلم یهاحیزه یعال یو شیرا هیریامیر خ

 .شیدیم یتلق یاتیمال

 (دبند ) تفريغ

 2۶/1/1398ان امیر مالیاتی کشیر  مفاد حکم ایون بنود را طوی بخشونامه مویرخ      سازم

 جیت اجرا به ادارا  کل امیر مالیاتی سراسر کشیر ابالغ نمیده است.

سوازمان  و  یو گردشویر  یدسوت   یصنا  یفرهنی راثیسازمان مها  در محدوده بررسی

تیسوط   شوده پرداخوت ی هوا نوه یهزاستان نسبت به تأییود وجویه و   در سه  هیریاوقاف و امیر خ

 اند:به شرح جدول زیر اقدام نمیده  اشخاص حقیقی و حقیقی بابت میضیعا  این بند

 )مبالغ به میلیین ریال(

 نام استان
 نگهداری و مرمت حفاظت, فضاها, تجهیز تکمیل, احداث, جهت پرداختی مبلغ تعداد اشخاص

 جمع های علمیهحوزه مساجد فرهنگی بناهای تاريخی حقوقی حقیقی

 24,565 0 ۵۶۵ 24 0 0 0 ۵ فارس

 8,072 0 833 ۷ 0 239 3 2 اصفیان

 37,358 0 3۵8 3۷ 0 0 ۵ 4 یزد
 69,7560 69,995 0 239 8 11 جمع

 

  سازمان امیر مالیواتی  های مستقیم( قانین مالیا 1۵۶ماده )اینکه بر اساس  با تیجه به

های مالیاتی پس از تاریخ انقضای میلوت مقورر   نامهکشیر فرصت یکساله در رسیدگی به اظیار

هوای پرداختوی   احتسواب هزینوه  در خصیص اظیارنمر لذا  مؤدیان دارد  اظیارنامه برای تسلیم

میکویل بوه رسویدگی تیسوط     اظیارنمر نیایی بوه    الذکرمذکیر در جدول فیقتیسط اشخاص 

 .کشیر در میلت زمانی قانینی خیاهد بیدمالیاتی  سازمان امیر

 



 

 قسمت دوم( -1)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (11تبصره )

 بند )الف(

منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با به

اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشیی از تصیادف   

المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظیارت نیندو    برعهده بیت

رییال از  ( 3.500.000.000.000های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصید مییییارد )  مین خسارتتأ

قیانون بیمیه اجبیاری خسیارات      (۲۴میاده ) « ج»و « ث»منابع درآمد ساالنه موضوع بندهای 

را از محیل   ۲0/۲/1395واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقیییه مصیو    

این قانون دریافت و هزینه کند. مدیر عامل نندو  ( ۷جدول شماره ) 110۶00اعتبارات ردیف 

ماهیه در  نسیبت در مقیا ع سیه   مزبور مکیف است با اعالم وزیر دادگستری، مبیغ یادشده را بیه 

اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکیف است گزارش عمیکیرد ایین بنید را    

های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و بار به کمیسیونماه یکهر سه

 حقوقی مجیس شورای اسالمی ارائه کند.

                                                                        
 اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:* قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در 

 های بدنی به شرح زیر است:منابع مالی نندو  تأمین خسارت(: 24ماده )

 ( از جرایم ونولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.۲0%ی  بیست درند ) ث

 های دادرسی و جزای نقدی ونولی توسط قوه قضاییه.( از کل هزینه۲0%ی بیست درند )ج 

 (11تفریغ تبصره )

 تفریغ بند )الف( 

( قانون بیمه اجباری خسارات واردشیده  ۲۴عمیکرد منابع موضوع بندهای )ث( و )ج( ماده )

 ( است:1رح جدول شماره )به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقییه، به ش

 )مبالغ به میییون ریال( (1جدول شماره ) 
( قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث 24موضوع بندهای )ث( و )ج( ماده )منابع درآمد ساالنه 

 در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
 سهم 20%

 اختصاص  قابل 
 به صندوق

جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی 
 در کل کشور

های دادرسی و جزای نقدی هزینه
 وصولی توسط قوه قضاییه

 جمع درآمدها

 بینی پیش
 طبق قانون

 وصولی طبق 
 لیست خزانه 

 بینی پیش
 طبق قانون

 وصولی طبق 
 لیست خزانه 

 بینی پیش
 طبق قانون

 وصولی طبق 
 لیست خزانه 

 قانون
 وصولی 

 خزانه
۴1،9۶9،۶50 ۲۷،385،1۴۷ 3۴،8۲0،000 39،0۴۷،830 76،789،650 66،432،977 15،35۷،930 13،۲8۶،595 
 

هیای بیدنی   شده به نندو  تأمین خسارتیافته و پرداختمبیغ تخصیصها، براساس بررسی

 ( است:۲، به شرح جدول شماره )110۶00از محل اعتبارات ردیف 

 )مبالغ به میییون ریال(         (   ۲جدول شماره )

 شماره 

 دیبنطبقه
 عنوان

 اعتبار

 اصالحی * 
 تخصیص

 دریافتی از محل

 یافتهاعتبارات تخصیص 
 هزینه

 مانده نقل

 به سال بعد 

 388،000 ۴،9۴۷،000 5،335،000 5،335،000 ۶.۷90.000 های بدنینندو  تأمین خسارت 110۶00
( ریال بوده کیه سیازمان برنامیه و    ۷.000.000.000.000یییارد )هزار م مبیغ هفت 110۶00کل کشور، اعتبارات ردیف  1398* مطابق قانون بودجه سال 

یافتیه، مبییغ دویسیت    بودجه کشور  به استناد قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض برای ارتقای سطح منا ق کمترتوسعه
 سر نموده است.( ریال از اعتبار ردیف مذکور  را ک۲10.000.000.000و ده میییارد )
 

 10/۶/1398و  ۲5/۴/1398هیای میور    ها، وزیر دادگسیتری  یی نامیه   در محدوده بررسی

درخواست واریز سهم وزارت دادگسیتری از محیل اعتبیار موضیوع ایین بنید را بیه نیندو  تیأمین          

های مزبور در هییأت نظیارت نیندو     های بدنی ارسال نموده است. پس از  رح درخواستخسارت



 

 قسمت دوم( -۲)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

تعییین و   ۲8/۷/1398و  1۲/5/1398هیای  هم وزارت دادگستری  ی دو مرحیه در تیاری  یادشده، س

های مصو ، از محل اعتبارات دریافتی موضیوع  تصویب گردیده است. نندو  مذکور براساس سهم

نیید و پنجییاه و دو میییییون    و یییک میییییارد و یییک   مبیییغ پانصیید و بیسییت   اییین بنیید، 

بییه حسییا  وزارت ( 3شییماره )ب کمییک، بییه شییرح جییدول را در قالیی ( رییال 5۲1،15۲،000.000)

 دادگستری پرداخت و به هزینه قطعی منظور نموده است:

 )مبالغ به میییون ریال( (3جدول شماره )

 یافته مبلغ تخصیص

 به صندوق از محل 

 110600ردیف اعتباری 

 110600پرداختی از محل ردیف اعتباری 

 به وزارت دادگستری دنیهای بتأمین خسارتبابت سهم صندوق 
 جمع

 درصد مبلغ درصد مبلغ

5،335،000 ۴،813،8۴8 ۲3/90 5۲1،15۲ ۷۷/9 5.335.000 
 

ماهه، به شیرح  الذکر در مقا ع سهخانه فو عمیکرد مبالغ پرداختی موضوع این بند به وزارت

 باشد:  ( می۴جدول شماره )

 

، وزییر دادگسیتری درخواسیتی    1398ماهه اول و چهارم سال الزم به ذکر است، در سه

نداشیته، لیذا وجهیی نییز بیه       110۶00مبنی بر سهم موضوع این بند از محل اعتبارات ردیف 

خانیه میوردنظر، براسیاس     م وزارتحسا  ایین وزارتخانیه وارییز نشیده اسیت. پرداخیت سیه       

های وزیر دادگستری و اعالم فهرست محکومان و مبالغ اعالمی از سوی وزارتخانه درخواست

 های بدنی نورت گرفته است.مذکور، پس از تصویب در هیأت نظارت نندو  تأمین خسارت

عسر پرداخت دیه محکومان م وزارت دادگستری مبالغ دریافتی موضوع این بند را جهت

( 5کیه عمیکیرد آن بیه شیرح جیدول شیماره )      نموده  هزینه جرایم غیرعمد ناشی از تصادف،

 باشد:می

 )مبالغ به میییون ریال( (5جدول شماره )
 محکومین معسر جرایم 

 برعهده  غیرعمد ناشی از تصادف

 المالبیت

 یا دولت 

 جمع

 تعداد محکومین

 مند از حکم این بندبهره 

 زنان  جمع

 سرپرست 

 خانوار

 سایر

 زنان 

 سرپرست

 خانوار

 سایر

 برعهده 

 المال بیت

 یا دولت

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 دیه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 دیه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 دیه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 دیه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 دیه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 دیه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 دیه 

 تعداد

 مبلغ 

 کسری

 دیه 

0 0 1۲3 3۴۴.8۶۷ 108 1۷۶.۲85 231 521.152 0 0 1۲3 3۴۴.8۶۷ 108 1۷۶.۲85 231 521.152 

 

( فقره بوده که با توجه بیه  ۲31های موضوع این بند دویست و سی ویک )تعداد پرونده

هیای میذکور از وجیوه درییافتی یادشیده      یافته، در پرداخت کییه پروندهکفایت اعتبار اختصاص

 استفاده شده است. 

خیانوار مشیمول، رعاییت اولوییت     است، با توجه به عدم وجود زنیان سرپرسیت   ذکرالزم به 

 باشد.مندرج در مفاد حکم این بند، فاقد موضوعیت می

 )مبالغ به میییون ریال( (۴جدول شماره )

 رهدو ردیف
 درخواست وزارت دادگستری 

 مبلغ قابل پرداخت 
 مبلغ پرداختی  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 ۲
 ۲۲1.15۲ 1 ۲۲1.15۲ ۲۲1.15۲ 1 ۲۲1.15۲ ماهه سومسه 3
 0 0 - - 0 - چهارمماهه سه ۴

 521،152 2 521،152 521،152 2 521،152 جمع



 

 قسمت دوم( -3)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

بیه  ماهیه توسیط وزارت دادگسیتری    ، گزارش عمیکرد این بند در مقا ع سیه 1398در سال 

حقیوقی مجییس   های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتمیاعی و قضیایی و   کمیسیون

   مبين عدم رعايت مفاد حكم قسمت اخير اين بند است.که شورای اسالمی ارسال نگردیده 

 



 

 قسمت دوم( -۴)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

های بدنی مکیف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمید را  نندو  تأمین خسارت

سر های بیمه و نندو  مذکور در زندان بهکه به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت

ثالث در اثر  شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص االجراءرند و قبل از الزمبمی

اند، تأمین کنید تیا پیس از معرفیی سیتاد دییه کشیور        حوادث ناشی از وسایل نقییه زندانی شده

 نورت بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.به

 تفریغ بند )ب( 

شیده  هیای ارسیال  اد حکم این بند، از میان پرونیده ، در راستای اجرای مف1398در سال 

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمیک بیه زنیدانیان     ها بهتوسط مددکاری اجتماعی زندان

أمین نیندو  تی  ( فقیره پرونیده احصیاء و بیه     ۴8و هشیت )  ، تعیداد چهیل  نیازمند )ستاد دییه( 

 معرفی گردیده است:  به شرح جدول زیر های بدنیخسارت

 بالغ به میییون ریال()م 

 تعداد زندانیان 
 حوادث رانندگی 

 شده معرفی

 میزان دیه 
 قابل پرداخت

 شده مبلغ تأمین
 توسط صندوق تأمین 

 های بدنیخسارت

 تعداد 
 زندانیان 
 آزادشده

 شده بابتمبلغ پرداخت
 آزادی زندانیان حوادث 
 رانندگی موضوع این بند  

۴8  111.093 109.5۶۶ ۴۴  109.5۶۶ 

 
 1398شایان ذکر است، تعداد زندانیانی که در اجرای مفیاد حکیم ایین بنید  یی سیال       

معرفیی گردییده، چهیل و    هیای بیدنی   تأمین خسیارت ها توسط ستاد دیه به نندو  پرونده آن

( نفر توسط کارشناسان نندو  مزبیور،  ۴۴( نفر بوده که از این تعداد، چهل و چهار )۴8هشت )

بند تشخیص داده شده و نسبت به پرداخیت دییه از  یرف محکیومین      مشمول مفاد حکم این

دیده و آزادی محکومین موردنظر اقیدام گردییده و پرونیده    نورت بالعوض به افراد خسارتبه

 بیا توجیه بیه زنیدانی شیدن بعید از       عیدم شیمولیت   ه عیتبشدگان از معرفینفر  (۲تعداد دو )

ثالث در اثر حوادث ناشیی از   ت واردشده به شخصشدن قانون بیمه اجباری خسارا االجراءالزم

 است. مختومه گردیده ،پرونده( نفر دیگر نیز به عیت رضایت شاکیان ۲و تعداد دو ) وسایل نقییه



 

 قسمت دوم( -5)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( جبند )

هزینیه  نیروهای مسیح مکیفند کمکقانون برنامه ششم توسعه،  *(110در اجرای ماده )

از حقیو  ماهانیه آنیان کسیر و بیه حسیا         هیای سیازمانی را  مسکن کارکنان ساکن در خانیه 

دولیت  ( این قیانون وارییز کننید.    5) جدول شماره 1۶018۴کشور موضوع ردیف داری کلخزانه

های تعمییر و نگهیداری   های نیروهای مسیح برای هزینهمکیف است وجوه واریزی را در ردیف

 اختصاص دهد.های سازمانی خانه

                                                                        
 پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:قانون برنامه  *

هزینه مسکن کارکنان نیروهیای مسییح )نظیامی و    است هر سال در بودجه سنواتی، کمکدولت مکیف  (:110ماده )

ور وارییز  کشی داری کل های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حسا  مخصونی نزد خزانهانتظامی( ساکن در خانه
هیای تعمییر و نگهیداری    ای نیروهای مسیح را برای تیأمین هزینیه  های بودجهشده به حسا  ردیفکند و معادل وجوه واریز

 بینی و واریز نماید.های سازمانی در  ول اجرای این قانون پیشخانه
 

 ( جبند )تفریغ 

هیای  خانیه  ی که درکارکناننرفاً به  1398در سال نیروهای مسیح ها، براساس بررسی

هیای  کارکنان ساکن در خانیه پرداخت نموده و به  هزینه مسکنکمکاند، ساکن نبوده سازمانی

 هزینیه در عین حیال وجیوه مربیوه بیه کمیک      ومزبور را پرداخت نکرده  هزینهکمک سازمانی

وارییز   1۶018۴کشور موضوع ردیف داری کلخزانهرا نیز به حسا   اخیرالذکرمسکن کارکنان 

اختصاص های سازمانی های تعمیر و نگهداری خانهبرای هزینهو به تبع آن اعتباری نیز ننموده 

 .مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند استکه نیافته 

ردییف  کل کشور، ذیل  1398( قانون بودجه سال 5در جدول شماره ) ،ذکر است شایان

« های سیازمانی نیروهیای مسییح   سکن خانهمدرآمد حانل از حق»با عنوان  1۶018۴درآمدی 

که در سیال   دهبینی ش( ریال پیش۲.550.000.000.000مبیغ دو هزار و پانصد و پنجاه میییارد )

ردیف متفرقیه  ( قانون مذکور، ذیل 9مذکور فاقد ونولی بوده است. همچنین در جدول شماره )

مبیغ دو هزار « های سازمانی نیروهای مسیحتعمیر و نگهداری خانه»تحت عنوان  530000ی3۶

ای هیای سیرمایه  در قالب اعتبارات تمیک دارایی ( ریال۲.100.000.000.000و یکصد میییارد )

 است.بینی گردیده پیش



 

 قسمت دوم( -۶)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

 (1جزء )

 افزودهقانون مالیات بر ارزش( ۴5) ، عوارض خروج از کشور موضوع ماده1398در سال 

و انالحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبیات و مرزنشیینان بیرای     1۷/۲/138۷مصو  

بیا   ۲۴/1۲/1395کیل کشیور مصیو      139۶اساس قانون بودجه سال  بار در  ول سال بریک

 شود. انالحات و الحاقات بعدی آن اخذ می

تاها و شیود کیه سیاکن در روسی    افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی ا یال  میی  

 های مرزی است.شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستان

 

 تفریغ بند )د(

  (1تفریغ جزء )

عوارض خروج از کشور موضوع ایین جیزء بیرای     1398ها، در سال در محدوده بررسی

داری محیل  ساکنان منا ق مرزی درنورتی که مرزنشینی ایشان توسط فرمانی زائران عتبات و 

  139۶، بیر اسیاس قیانون بودجیه سیال      بار در  یول سیال  ، برای یکسکونت تأیید شده باشد

 کل کشور اخذ شده است. 

، حکم این بنید  8/۲/1398شایان ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور  ی نامه مور  

 را به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ابالغ نموده است.



 

 قسمت دوم( -۷)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

میاه  تا دوازدهم آبیان  1398ربعین که از تاری  بیست و چهارم شهریور ماه سال زائران ا

شوند از پرداخت عوارض از مرزهای زمینی به مقصد کشور عرا  از کشور خارج می 1398سال 

 باشند.خروج معاف می

 

 (2تفریغ جزء )

هیا، معافییت عیوارض خیروج از کشیور بیرای زائیران اربعیین کیه          در محدوده بررسی

از  1398میاه سیال   لغاییت دوازدهیم آبیان    1398ز تاری  بیسیت و چهیارم شیهریورماه سیال     ا

انید، اعمیال گردییده     ریق مرزهیای زمینیی بیه مقصید کشیور عیرا  از کشیور خیارج شیده         

 است.  

حکم این بند را  8/۲/1398شایان ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور  ی نامه مور  

 می ایران ابالغ نموده است.به نیروی انتظامی جمهوری اسال

 



 

 قسمت دوم( -8)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

هیوری اسیالمی   سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جم

های بانکی محکومان تعزییرات  ها و وجوه نقدی و سپردهی اموال، داراییایران نسبت به شناسای

 نیامیده و معیو  بیاقی   حیه اجیراء در  به مر 139۷حکومتی که احکام آنها نادر و تا پایان سال 

داری کل مانده است، اقدام و پس از ونول، درآمد حانیه را به حسا  درآمد عمومی نزد خزانه

 کشور واریز کند.

 تفریغ بند )هـ(

کیه   31/۴/1398نامه میور   ، جهت اجرای مفاد این بند نرفاً  ی تفاهم1398در سال 

و نییروی انتظیامی جمهیوری اسیالمی     حکیومتی  منظور تعامل و همکاری سازمان تعزیرات به

های مذکور منعقد گردیده، هماهنگی و پیگییری اجیرای ایین بنید، بیه      مابین دستگاه، فیایران

اقیدام میوثر و مسیتندی جهیت      لیکنعنوان یکی از محورهای تعامل و همکاری درج گردیده، 

 است. مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بنداجرایی شدن این بند نورت نپذیرفته که 

مشمول این بند و مبیغ احکام نیادره بیه شیرح    ها، تعداد محکومان در محدوده بررسی

 جدول زیر است:

 )مبالغ به میییون ریال(
 1397 سال پایان تا و صادر آنها احکام حکومتی که تعزیرات محکومان

 است ماندهباقی  معوق  و نیامده در اجراء مرحله به

 ر اجرای مفاد این بند اموال، حکومتی که د تعزیرات محکومان

 ها و ... آنان شناسایی و اقدام به فروش آن شده استدارایی

 مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد 

9.31۶ 11.۶0۶.۲۴1 0 0 

 

ردییف   کل کشور ذییل  1398( قانون بودجه سال 5، در جدول شماره )ذکر است شایان

هیزار مییییارد    بیسیت  مبییغ « تی معیو  روزرسانی پرونده تعزیرابه»با عنوان  150135 درآمدی

بینیی گردییده کیه در سیال     ع موضوع این بند پییش ( ریال جهت مناب۲0.000.000.000.000)

  .فاقد ونولی بوده است الذکرفو 

 

 
 



 

 قسمت دوم( -9)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

تخیفات و  ،8/1۲/1389قانون رسیدگی به تخیفات رانندگی مصو   (8) در اجرای ماده

م پییس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از  ریق پیامیک  های رانندگی براساس اعالجریمه

 شود.به مالکان خودروها اعالم می

ها را در قبوض تیفین همیراه   ک)اپراتورهای( تیفن همراه موظفند هزینه پیام کارورهای

 مالکان وسییه نقییه درج و مبالغ مربو ه را از آنها دریافت کنند.

                                                                        
 8/12/1389مصوب  یبه تخلفات رانندگ یدگیقانون رس: 

ماه از تاری  ابالغ قبض جریمیه متخییف جریمیه مربو یه را پرداخیت ننمایید از سیوی        ارهرگاه ظرف مهیت چه :8ماده 

گردد. درنورت پاییان مهییت   ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابالغ میاخطاریه کتبی با مهیت یکرانندگی راهنمایی و 
سیامانه راهنمیایی و راننیدگی توقییف     و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پالک وسییه نقییه تا زمان پرداخت جریمه در 

 خواهد شد.

 تفریغ بند )و(

های رانندگی مشترکان شرکت خدمات تخیفات و جریمه ،این بند حکم در اجرای مفاد

شییده توسییط شییرکت مییذکور، از تییاری  انییدازییرانسییل بییا اسییتفاده از سییرویس راهارتبییا ی ا

جمهیوری اسیالمی    اساس اعالم پییس راهنمایی و رانندگی نییروی انتظیامی  بر 30/11/1398

هیای ارسیالی از مالکیان    م شده و هزینه پیامکاز  ریق پیامک به مالکان خودروها اعال ایران،

 است: شدهدریافت  (،1شماره )وسییه نقییه به شرح جدول 

 )مبالغ به میییون ریال(  (1جدول شماره )

 تعداد کل 

 شدههای ارسالپیامک

 مبلغ دریافتی از مشترک

 )ریال( * بابت هر پیامک 

 مجموع مبالغ 

 شده از مشترکیناخذ
18۲.3۲0 500 91 

براسیاس  کیه  و ازآنجیایی  باشید یم یسیو انگی یفارس امکی( تکه پ۶( یا )5تعداد )  ور متوسط حاویها ارسالی، به* الزم به ذکر است، هر یک از پیامک
 الیی ر (۲۲۲و )دویست و بیست و دریال و انگییسی  (89) ی هشتاد و نهفارس امکیهر تکه پ نهیمقررات ارتبا ات، هز میتنظ ونیسی( کم85مصوبه شماره )

از ( رییال  500پانصید )  یور مقطیوع و بیه مبییغ     بهگردد که ( ریال می500های ارسالی بالغ بر پانصد )هریک از پیامک نهیهز ور متوسط ، لذا بهباشدیم
  ست.ا دهش افتیدر درومالکان خو
 

د در سیرویس موضیوع ایین بنی     اقدام به تعرییف  شرکت ارتبا ات سیار، 1398در سال 

خیدمات   رکتنمیوده، شی  شیرکت پیهوهش و توسیعه نیاجی      تحویل آن به همراه اول وشبکه 

اقدام به توسعه ارتبا ات همراه شاتل نیز جهت برقراری ارتبا ات فنی،  شرکتو  رایتل ارتبا ی

و  اسیالمی اییران   ی جمهیوری انتظیام  یرویی با معاونت فناوری ا العات و ارتبا یات ن  همکاتب

سازی فرآیند اتصال و یکپارچه اخیرالذکر لیکن شرکت اند،مودهنشرکت پهوهش و توسعه ناجی 

لیذا   ه،هیای الزم اجیرا ننمیود   فراهم نگردیدن زیرساخت عیتبهرا اپراتورهای یادشده با سامانه 



 

 قسمت دوم( -10)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

اپراتورهیای   های موضوع این بند از  ریق سازوکار مزبور به مالکان خودروهای مشترکپیامک

 ،)اپراتورهیای( تیفین همیراه    کارورهیای توسط  نیزای ن هزینهتبع آارسال نگردیده و بهمذکور 

 دریافت نشده است.

 ،139۷سیال  ماه از اسیفند  جمهوری اسیالمی اییران   نیروی انتظامیالزم به ذکر است، 

 رسانی به متخیفین رانندگی خیودرو جهیت دسیت افزارهیای پییس)هندهییدها،     سرویس ا الع

 کارورهیای هیای راننیدگی مشیترکان    تخیفیات و جریمیه  ها و..( را راه انیدازی نمیوده و   موبایل

های هزینه ارسال را در حسا نیز برای متخیفین ارسال و اپراتورها را )اپراتورهای( تیفن همراه 

نیاد تعاون ناجیا( اعمیال حسیا     بمابین با شرکت توسعه و پهوهش ناجی)شرکت وابسته به فی

وجهیی از   ،)اپراتورهیای( تیفین همیراه   کارورهای با توجه به اعالم نیروی انتظیامی و  .اندنموده

  دریافت نشده است.های ارسالی از مشترکین موردنظر بابت هزینه پیامکمالکین خودرو 

 ( است:۲های ارسالی از  ریق اخیرالذکر، به شرح جدول شماره )تعداد پیامک

 تعداد پیامک ارسالی به مشترکین
 جمع 

 رایتل* ایرانسل همراه اول

11.09۲.3۷5 1.۶۲3.3۶۷ ۷1.008 12.786.750 

 های مشترکان رایتل، از  ریق سایر کارورها ارسال شده است.* پیامک

 گذار است.مبين عدم تحقق اهداف مدنظر قانونموارد فو ، 



 

 قسمت دوم( -11)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

دولت مکیف است اقساه جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا پاییان  

بیه  ونیول و   1398اند تا پایان سیال  ها بودهت اقسا ی این جریمهمتقاضی پرداخ 139۷سال 

نسبت به تسویه اقساه خود اقدام نکنند  1398حسا  خزانه واریز کند. افرادی که تا پایان سال 

 شوند. مشمول غایب محسو  و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می

 تفریغ بند )ز(

 :است( 1رح جدول شماره )، به ش1398عمیکرد مفاد حکم این بند در سال 

 )مبالغ به میییون ریال( (1جدول شماره )

  یافتیاقساط در 1397سال  انیپا تا انیمتقاض
 خزانه مبلغ واریزی به 

 عدادت (150128)ردیف درآمدی 
  مبلغ

 * وصولقابل

 تعداد افراد

 کنندهپرداخت

 بلغم

 *شدهوصول

9۲.۲85 8.59۴.039 9۲.۲85 ۷.۴3۲.03۷ ۷.۴3۲.03۷ 

از اقساه توسط تعیداد دوازده هیزار و نهصید و     یاز عدم پرداخت بخش ناشی «شدهونول مبیغ» و «ونولمبیغ قابل» نیب رتی* مغا
 باشد.یمشمول م انی( نفر از متقاض1۲.9۶8شصت و هشت )

 

 1501۲8کل کشور، ذیل ردیف درآمیدی   1398( قانون بودجه سال 5در جدول شماره )

( رییال  10.000.000.000.000، مبیغ ده هزارمیییارد )«مان غیبت مشموالنجریمه ز»با عنوان 

 ( است:۲بینی گردیده، عمیکرد مالی آن به شرح جدول شماره )پیش

 )مبالغ به میییون ریال(  (۲جدول شماره )

 ردیف 

 درآمدی
 بینیپیش

 وصولی طبق

 لیست خزانه 

 وصولی طبق 

 تفریغ

 درصد 

 تحقق *

1501۲8 10.000.000 ۷.۴3۲.03۷ ۷.۴3۲.03۷ 3/۷۴ 

توسیط   از آن،  یبخشی  ایی  و کامیل   ورهبینی نحیح ردیف درآمدی و عدم پرداخت اقساه ب* عیت عدم تحقق کامل درآمد،  عدم پیش
 باشد.برخی از مشموالن، می

 

( ماده واحده قانون بودجیه سیال   11که مفاد حکم این بند در بند )ز( تبصره )جاییاز آن

 منتفی است. 1398شورپادار گردیده، لذا اجرای حکم اخیر این بند در سال کل ک 1399



 

 قسمت دوم( -1۲)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ح(

امیور   ، به مرکز1۶/9/139۴قانون شوراهای حل اختالف مصو  ( ۲3) در اجیرای ماده

بیمه قانونی معیو   شود نسبت به پرداخت حقزه داده مییه اجاشوراهای حل اختالف قوه قضای

کارکنان و اعضای شیوراهای حیل اخیتالف دارای     1391لغایت  138۷های سهم کارفرما سال

ان تأمین اجتماعی درخصیوص مأخیذ حیق    مجوز سراسر کشور براساس قوانین و مقررات سازم

توسیط خیود ایین افیراد     ( ۷%) درنید  بیمه سهم کارکنان به مأخیذ هفیت  بیمه اقدام کند. حق 

 شود.پرداخت می

 تفریغ بند )ح(

 فیمیابین  1398 /18/10 میور   ،  ی جیسهمجوز موضوع این بنددر راستای استفاده از 

 سیهم  معیو   بیمهحق مقرر گردید ،اجتماعی مینتأ سازمان و امور شوراهای حل اختالف مرکز

 هیای  ی سیال  دارای مجوز سراسر کشور اختالف حل شوراهایو اعضای  کارکنان کارفرمای

سهم کارفرمیا   ،«تأمین اجتماعی»قانون  (۲8پرداخت شود. مستند به ماده ) 1391 لغایت 138۷

 بیمه معو حق گردیده و بر اساس آنتعیین  ،شده( مزد یا حقو  بیمه۲0%) بیست درند معادل

بیه شیرح   مزبیور،  شیوراهای  و اعضیای   کارکنان 1391لغایت  138۷ ی سنوات  سهم کارفرما

 تعیین شده است:محاسبه و زیر جدول 

 )مبالغ به میییون ریال(   

 لغ حق بیمه سهم دولت قابل پرداختمب

 جمع 1391سال  1390سال  1389سال  1388سال  1387سال 

۲00.۴۲0 33۶.۲۲5 39۲.11۶ ۴۴8.990 511.913 1.889.664 
 

اقدامی  یهامور شوراهای حل اختالف قوه قضای مرکز 1398در سال  ها،بررسی براساس

 بين عدم رعايت مفاد حكمم ايمن بنمد   مجهت پرداخت مبالغ مندرج در جدول فو  ننموده که 

 است.

موضوع این بیمه سهم کارکنان ، پرداختی بابت حق1398الزم به ذکر است، در سال 

 .نیز نورت نگرفته استتوسط خود این افراد بند 



 

 قسمت دوم( -13)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

، از محل مانده وجوه مصرف 1399سال فروردین شایان ذکر است، مرکز یادشده در 

که در اجرای « شورای حل اختالف )کمک(»با عنوان  ۷30000-33نشده اعتبار ردیف متفرقه 

، به سال مالی بعد انتقال ۲۴/1/1399مصوبات پانزدهمین جیسه ستاد میی مدیریت کرونا مور  

بیمه معو  سنوات ( ریال بابت قسط اول حق300.000.000.000یافته، مبیغ سیصد میییارد )

 ، پرداخت نموده است.1391لغایت  138۷

 



 

 قسمت دوم( -1۴)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 *بند )ط(

المیال ییا   ها به عهیده بییت  منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنبه

هیای ونیولی راهنمیایی و    جریمیه »هیای درآمیدی   ( منابع ردییف 10%دولت است، ده درند )

یه و تعزییرات  و جیزای نقیدی ونیولی توسیط قیوه قضیای       دادرسیی  هیای هزینه»و « رانندگی

رییال پیس از وارییز بیه      (3.500.000.000.000) اردتا سقف سه هزار و پانصد میییی « حکومتی

ای در نورت ماهانه از  ریق ردیف مسیتقل هزینیه  داری کل کشور بهخانی نزد خزانه حسا 

گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفی  منیابع و حکیم بنیدهای     اختیار وزارت دادگستری قرار می

  است. ءاالجراالزم 1/1/1398بوده و از تاری   « »و  «الف»

                                                                        
 کل کشور:   1398( قانون بودجه سال 11)تبصره به * قانون الحاق یک بند 

مجیس  ۶/5/1398کل کشور، مصو   1398( قانون بودجه سال 11این بند در اجرای قانون الحا  یک بند به تبصره )
 کل کشور اضافه شده است.    1398سال  ( ماده واحده قانون بودجه11شورای اسالمی به تبصره )

 تفریغ بند )ط(

کل کشور اقدام به افتتیاح حسیا  خیاص نیزد     جهت اجرای حکم این بند، خزانه داری

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نموده است.

 جهت اجرایی شدن این بند، 1۲/9/1398مور   مان برنامه و بودجه کشور  ی نامهساز

و  ییراهنمیا  یونول یهامهیجر فیاز رداز منابع حانل ( 10%)درند  ده زیکسر و وار شنهادیپ

اراییه  را  داری کل کشیور نزد خزانه یبه حسا  خان ،150101 درآمدی فیموضوع رد یرانندگ

 راتیی و تعز هییتوسط قوه قضیا  یونول ینقد یو جزا یدادرس یهانهینموده و در خصوص هز

در قیانون بودجیه    عنیوان  نیتحت ا یمستقی فیرد نکهیبا توجه به اه که اعالم نمودی، حکومت

 ی جمهیوری اسیالمی اییران   دادگستر یبا هماهنگ، بایستی وجود نداردکل کشور،  1398سال 

رغم انجام مکاتبیه و برگیزاری جیسیه بیا قیوه قضیاییه، نییروی        عیی .ردیاقدام الزم نورت پذ

های یادشیده  داری کل کشور، پاسخی توسط دستگاهانتظامی و وزارت دادگستری، توسط خزانه

داری کیل کشیور   خزانیه  های درآمدی مربیوه توسیط  از حسا  ردیفیه نگردیده، لذا وجهی ارا

داری کل کشور واریز نشده، عدم برداشت برداشت و به حسا  خاص موضوع این بند نزد خزانه

 مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند است.داری کل کشور، منابع موضوع این بند توسط خزانه

بیه   ربطیذ یمباد یاز سو ،1398در سال  یگونه حسا  خانچیهالزم به ذکر است، 

 یانتظیام  یرویو ن یحکومت راتی(، سازمان تعزهیی)قوه قضا رانیا یاسالم یجمهور یدادگستر



 

 قسمت دوم( -15)

 (11تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 است. دهیاعالم نگرد ،رانیا یاسالم یجمهور

ونیولی توسیط    «ینقد یجزا»و  «یدادرس نهیهز»الزم به ذکر است، مبالغ مربوه به 

 1۴0101جمهوری اسالمی ایران )قوه قضاییه(، به ترتیب به حسا  ردیف درآمدی دادگستری 

تحیت عنیوان    1501۲۶حسا  ردیف درآمدی  «ییدرآمد حانل از خدمات قضا»تحت عنوان 

گیردد و از آنجیایی کیه بیه     واریز میی «قانون مبارزه با قاچا  کاال و ارز یدرآمد موضوع اجرا»

شیوند، لیذا بیه اسیتثناء     ی دیگری نیز ونیول و وارییز میی   هادرآمد های درآمدی مذکور،ردیف

کیه بیه ردییف درآمیدی     « های ونولی راهنمیایی و راننیدگی  جریمه»ونولی درآمد مربوه به 

سیایر درآمیدهای    گیردد، وارییز میی  « یم راننیدگ یمد حانل از جراآدر»تحت عنوان  150101

بیا توجیه بیه     .باشندربوه نمیهای درآمدی مهای ردیفاز سایر ونولی کیتفک قابلموردنظر، 

 موارد مذکور، امکان محاسبه منابع موضوع این بند وجود ندارد. 

( 1بیه شیرح جیدول شیماره )     1501۲۶و  150101، 1۴0101های مبالغ ونولی ردیف

 است:

 )مبالغ به میییون ریال( (1جدول شماره )
 کل مبلغ جرایم وصولی ردیف درآمدی مربوط

 درآمد حاصل 
 ییقضا از خدمات

(140101) 

 یوصول یهامهیجر
 یو رانندگ ییراهنما 

(150101) 

 قانون  یدرآمد موضوع اجرا
 مبارزه با قاچاق کاال و ارز

(150126) 
 جمع

33.88۲.5۴۴ 33.055.۶0۴ 5.۷85.891 72.724.039 
 

شیده در مفیاد   بینیبا توجه به عدم تحقق منابع موضوع این بند از  ریق سازوکار پیش

 نگرفته است. در اختیار وزارت دادگستری قرارنورت ماهانه ، لذا منابع مذکور بهحکم بند

موضیوع   یدرآمد هایفیرد( ونولی 10%ده درند ) زیواراحصاء و عدم عدم  رغمیعی

 در تیاری  سیازمان برنامیه و بودجیه کشیور      کل کشور، یدارنزد خزانه یبند به حسا  خان نیا

اعتبیارات  از محل  مرحیه کی ی  الی( ر500.000.000.000) داریییمبیغ پانصد م ۲۴/1۲/1398

 ،«های اجراییی ای دستگاههزینه - اعتبارات درآمد»عنوان  با  530000- 1متفرقه ردیف ای هزینه

یافتیه  و خزانه نیز اقدام به پرداخت مبییغ تخصییص   داده تخصیصابالغ و  دادگستری وزارتبه 

 مزبور نموده است. 

یافته و پرداختی بیه وزارتخانیه یادشیده از محیل ردییف      بار اختصاصعمیکرد مالی اعت

 باشد:( می۲، به شرح جدول شماره )530000-1متفرقه 

 )مبالغ به میییون ریال(     (۲جدول شماره )

 ردیف اعتباری
 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار اجرایی دستگاه عنوان

 دریافتی از محل

 یافتهاعتبارات تخصیص 

  اعتبار

  شده مصرف

 500.000 500.000 500.000 500.000 وزارت دادگستری 108000 530000-1

 

ای خانی جهیت  الزم به ذکر است، سازمان برنامه و بودجه کشور ردیف مستقل هزینه

در قیانون بودجیه سیال     اختصاص منابع این بند به وزارت دادگستری جمهوری اسالمی ایران،

 مبين عدم رعايت مفاد حكم اين بند است. کهوده بینی ننمکل کشور پیش 1398

حکم با حفی    نیاالجراء بودن منابع و مفاد ابند در خصوص الزم نیا ریحکم بخش اخ

االجیراء بیوده   الزم 1/1/1398و از تیاری    دهیی گرد تیی ، رعا()الف( و )  یمنابع و حکم بندها

 است.



 

 قسمت دوم( -1)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (12تبصره )

 بند )الف(

 (1جزء )

بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکناا  کواوری و   های مختلف حقوقافزایش حقوق گروه

نحوی کاه تاااوت   گیرد بهطور جداگانه توسط دولت در این قانو  انجام میلوکری و قضات به

قی قانو  مدیریت خدمات کووری در حکم حقاوق، بادو  تیییار باا    ( ۷۸) تطبیق موضوع ماده

 بماند.

 (12تبصره )تفریغ 

 تفریغ بند )الف( 

 (1جزء ) تفریغ

برنامه و  هایبنا به پیونهاد موترک سازما  2۸/1/139۸هیأت وزیرا  در جلسه مورخ 

هاای مختلاف   میزا  افزایش حقوق و مزایاای گاروه  بودجه کوور و اداری و استخدامی کوور 

هاا ماورخ   564۸5ت/۸۷24ی شاماره طا  نماوده کاه   تصاوی  طاور جداگاناه   بگیار را باه  حقوق

نامه ماککور االاالو و طای    شایا  ذکر است، تصوی  جهت اجرا ابالغ شده است. 31/1/139۸

 5/4/139۸هاا ماورخ   56691ت/39۷95و  24/2/139۸ها مورخ 56569ت/2019۸ هایشماره

 ابالغ شده است.

هاای  گروه الککر، ضری  افزایش اولیه براینامه فوق( تصوی 4( الی )1طبق بندهای )

 ( تعیین گردیده است:1۸%) هجده درالدمعادل (، 1جدول شماره )به شرو بگیر مختلف حقوق

 ( 1جدول شماره )

 شماره 
 مصوبه  بند

 افراد مشمول
 ضریب حقوق 

 1397سال 
 ضریب حقوق 

 1398سال 

  1398میزان رشد 
  1397نسبت به 

 )درصد(
 1۸ 30.200 25.593 اعضای هیات علمی و قضات 1
 1۸ 2.120 1.۷9۷ قانو  نظام هماهنگ ت خدمات کووری ویشاغلین مومول قانو  مدیر 2

3 

( قانو  مدیریت خدمات کواوری و  ۷1مقامات و همطرازا  موضوع ماده )
های اجرایی موضوع مدیرا  عامل و اعضای هیات مدیره و رؤسای دستگاه

رنامه شوام،  ( قانو  ب29( قانو  مدیریت خدمات کووری و ماده )5ماده )
ها و اعضاای شاوارای اساالمی شاهر     استاندارا  و شهردارا  مراکز استا 

 هامراکز استا 

1.695 2.000 1۸ 

 1۸ - - سایر 4



 

 قسمت دوم( -2)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

هاای اجرایای   ها، حکم این بند به استثناء موارد زیار در ساایر دساتگاه   براساس بررسی

 رعایت گردیده است.

تصاوی    ، نسابت باه  16/6/139۸شورای حقوق و دساتمزد طباق مصاوبه ماورخ      -1

هاای اداری و اساتخدامی کارکناا     ناماه نظاام  ( آیاین 19( ماده )6اضافات حقوق موضوع بند )

( قاانو  وااایف و اختیاارات    10جمهور )در اجرای ماده )رئیس 1393مصوب سال النعت نات 

ده و دو  الاار تاا   نی)با  (%۸)هوت درالاد  به میزا  متوسط ( 19/2/1391وزارت نات مصوب 

ناشای از   عملکرد ساالنه کارمندا  وزارت ناات(   یابیبا توجه به نظام ارز (%2/10) درالد دهم

وزارت  یاتیا و عمل یتخصصا  یشاغل در واحادها نتایج نظام ارزیابی عملکرد ساالنه کارمندا  

 حقاوق اسات، بار ایان اسااس      شدهوزارت نات اقدام  کارکنا  هیکل ینات الادر نموده که برا

، عاالوه بار افازایش    ها و موسسات تابعه وزارتخاناه مزباور  و کلیه شرکت کارکنا  وزارت نات

دیگر )باین   (%۸هوت درالد )طور متوسط به میزا  به ،موضوع این بند (%1۸) جده درالدیه

با توجه به نظام ارزیاابی عملکارد سااالنه کارمنادا      ( 10%/2) درالد ده و دو دهم تا (0) الار

هیاأت عماومی دیاوا      21/9/1396ی ماورخ  رأتوجاه باه    است. با یافتهوزارت نات( افزایش 

هاای اداری  نامه نظام( آیین2( ماده )16( و )14، )(9(، )3بندهای )عدالت اداری، مبنی بر ابطال 

و استخدامی کارکنا  النعت نات، دامنه شمول مصوبه شورای حقوق و دستمزد که در اجارای  

( قاانو  وااایف و اختیاارات وزارت    10ااد ماده )محدود به م ،الککر الادر گردیدهنامه اخیرآیین

باه هماه کارکناا  وزارت ناات و      قابل تسری مجوز معنو و کارکنا  مومول آ  بوده و  نات

وزارت ناات   اراتیا و اخت فی( قانو  واا10که مومول مااد ماده )سسات تابعه ها و مؤسازما 

 خادمات  مدیریت قانو  مککور، ماده دماا به استناد باوزارت نات . همچنین گردد، نمیباشدنمی

 اجارا ننماوده لاکا احکاام کاارگزینی کارکناا        ناات  وزارت تابعاه  هاای را در شارکت  کووری

 تیری( قاانو  ماد  ۷۸( و )۷1موضاوع ماواد )   تطبیاق  فاقد تااوتنات وزارت تابعه  یهاشرکت

 باشد.می یخدمات کوور

ت أهیا  تصاویبنامه مقارر در   بیش از میزا ( 2های مندرج در جدول شماره )شرکت -2

 :اندمزایای کارکنا  خود را افزایش دادهحقوق و  ،وزیرا 

     ( 2جدول شماره )

 ردیف
 دستگاه اجرایی

 / استان 
 شماره 

 طبقه بندی
 عنوان دستگاه اجرایی

 تعداد 
 پرسنل

 درصد

1 

هااای اجرایاای  دسااتگاه
 مستقر در مرکز

 26 13۷ را یفوالد ا یشرکت مل 230000
 23 2۸6 را یا یمواد معدن دیو تول هیشرکت ته 2301۷0 2
 2۸ 2۷3 را یا یمعدن عیمعاد  و النا یسازما  توسعه و نوساز 231500 3
 26 42 ورفتهیالندوق حمایت از تحقیقات و توسعه النایع پ 293210 4
 20 14 کوچک عیالنا یگکار هیالندوق ضمانت سرما 2950۸0 5
 2۸ 19 جنوب ا یبر پارس یژانر عیتوسعه النا 295۷10 6
 34 40 ا یالمرد و پارس یمعدن یتالشگرا  النعت 295۷20 ۷
 2۸ 364 زرشورا  یطال یمعدن عیالنا گسترش معاد  و 295۷30 ۸
 6 9 را یفراساحل ا عیو النا یسازیمجتمع کوت یشرکت سهام 291350 هرمزگا  9

 

     است. دمبین عدم رعايت مفاد حکم اين بن الککر،موارد فوق

( قانو  ۷۸ها، موردی حاکی از تیییر در تااوت تطبیق موضوع ماده )در محدوده بررسی

 مدیریت خدمات کووری، مواهده نگردیده است. 



 

 قسمت دوم( -3)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

هاای  خدمت و بخوی از هزیناه خدمت موضوع قانو  پرداخت پاداش پایا پاداش پایا 

هاای  و الحاقات بعدی آ  و پاداش با االالحات 26/2/13۷5ضروری به کارکنا  دولت مصوب 

قاانو   ( 29) موضوع مااده  اجراییی هادستگاهموابه به مقامات، رؤسا، مدیرا  و کارکنا  کلیه 

برنامه شوم توسعه و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازما  انرژی اتمی حاداکثر  

دیریت خدمات کووری در قانو  م( ۷6) معادل هات برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده

سال خواهد بود که از لحاا  بازنوساتگی و وایااه ماالک      ازای هر سال خدمت تا سقف سی

گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانو  تحت این عناوا  و عنااوین   محاسبه قرار می

 موابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

 (2جزء ) تفریغ

هاای اجرایای منادرج در جادول زیار، ساایر        ها، به استثناء دساتگاه یدر محدوده بررس

پرداخات پااداش   »پاداش پایا  خدمت موضاوع قاانو    های اجرایی نسبت به پرداخت دستگاه

حاداکثر معاادل هاات برابار     « های ضروری به کارکنا  دولات پایا  خدمت و بخوی از هزینه

یریت خدمات کواوری باه ازای هار ساال     ( قانو  مد۷6حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده )

 اند. سال به کارکنا  مومول اقدام نموده خدمت تا سقف سی

های اجرایی مندرج در جدول زیر سقف پرداخت و نصاب مقارر در ایان جازء را     دستگاه

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جزء است.که  اندرعایت ننموده

    
 )مبالغ به میلیو  ریال(

 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 تعداد 
 کارکنان

 مبلغ اضافه 
 پرداختی

 موضوع
 عدم رعایت 

 19،202 2۷ دانوگاه تهرا  114500 1

 ( برابر حداقل حقوق۷هات )بیش از 

 1،2۸6 3 دانوگاه الزهرا 114۷00 2
 5،4۸2 5 دانوگاه خواجه نصیرالدین طوسی 120300 3
 5،522 6 درستربیت مدانوگاه  121000 4
 1،912 5 دانوگاه علم و النعت 123000 5
 1،156 3 دانوگاه پیام نور 126000 6
 1،011 2 دانوگاه شهید رجائی 12۷542 7
 ۷90 1 تخصصیتوسعه النایع پیورفته، شرکت مادر الندوق حمایت از تحقیقات و 293210 8
 ضافه پرداختی نسبت به سی سال ماه ا یک 2،۸52 2 سازما  مدیریت النعتی ایرا  252000 9

   39،213 54 جمع
 



 

 قسمت دوم( -4)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

هاای غیرمنقاول ماازاد در اختیاار خاود      مجازناد اماوال و دارایای    اجرایای ی هادستگاه

قاانو  اساسای و اماوال    ( ۸3) استثنای اناال و موارد مصداق مندرج در االل هواتاد و ساوم  به

قاانو   ( 44) چهاارم  و االال چهال   کلای هاای مومول واگکاری موضوع قانو  اجرای سیاست

اساسی را با رعایت قوانین و مقاررات مربوطاه باه فاروش رساانند و باه درآماد عماومی نازد          

کوور واریز کنند. منابع حاالله جهت بازخرید کارکنا  مازاد رسمی و غیررسمی،  داری کلخزانه

شوند و مانده زنوسته میخدمت به افرادی که براساس قانو ، بازخرید یا باپرداخت پاداش پایا 

ایان قاانو  مطاابق    ( 9) جادول شاماره   530000-29 مرخصی کارکنا  از محل اعتبار ردیاف 

« اداری و استخدامی کوور»و « برنامه و بودجه کوور»های که توسط سازما  اجرایینامه آیین

تخصای   رسد، تصوی  هیأت وزیرا  میشود و بهتهیه می« وزارت امور اقتصادی و دارایی»و 

یابد. اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایای اسات. شامول ایان حکام      می

 ی زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذ  ایوا  است.هادستگاهدرمورد 

 تفریغ بند )ب( 

بنا به پیونهاد موترک وزارت امور اقتصادی  22/3/139۸ت وزیرا  در جلسه مورخ أهی

ناماه اجرایای ایان    های برنامه و بودجه کوور و اداری استخدامی کوور آیینما و دارایی و ساز

جهت اجارا اباالغ    29/3/139۸ها مورخ 5662۷ت/36161طی شماره  کهبند را تصوی  نموده 

 شده است.

 مناادرج درهااای اجرایاای هااا، در اجاارای حکاام ایاان بنااد دسااتگاه بررساای براساااس

 اند: های غیرمنقول مازاد خود نمودهو دارایی( اقدام به فروش اموال 1جدول شماره )

 )مبالغ به میلیو  ریال( (1جدول شماره )

 ردیف
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان 

 دستگاه اجرایی
 هاینوع اموال و دارایی

 منقول مازاد غیر

 مبلغ اموال 
 های و دارایی

 رفتهمازاد فروش 

 وجوه دریافتی
 بابت فروش 
 اموال مازاد 

 ی مبلغ واریز
 به خزانه

 15.350 15.350 15.350 نیزم سازما  سنجش آموزش کوور 113560 1
 14.220 14.220 14.220 آپارتما  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 114000 2
 27,546 27,546 2۷،546 یباب خانه سازمان (4چهار ) همدا  استا  یاداره کل جهاد کواورز 151065 3
 11.450 11.450 11.450 کارخانه آساالت لیاستا  اردب یرسازاداره کل راه و شه 153075 4

 68،566 68،566 68،566 جمع
 

 فیا مندرج در جدول فاوق باه حسااب رد    رمنقولیغ یهاییمبالغ حاالل از فروش دارا

درآمد حاالل از مازاد فروش اموال و »با عنوا   21021۸ شماره یاهیسرما یهاییدارا یواگکار

است.  شده زیکل کوور وار یدارنزد خزانه« های اجراییغیرمنقول دستگاه های منقول ودارایی

 الاککر واریاز   با توجه به اینکه درآمد حاالل از فروش اموال منقول نیز به حسااب ردیاف فاوق   

 باشد.نمی پکیرامکا  ردیف مککور مالی جداگانه برای عملکردشود، لکا ارائه می



 

 قسمت دوم( -5)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 متارقاه  فیا اعتباار رد  ،کال کواور   139۸ل ( قاانو  بودجاه ساا   9در جدول شاماره ) 

 یکارکنا  مازاد رسم دی( ا بازخر12اعتبارات موضوع بند )ب( تبصره )» با عنوا  530000-29 

 اردیااالیم دویساااتمبلاااغ باااه  ،«خااادمت بازنوساااتگا  ا یاااو پااااداش پا یررسااامیو غ

تناد جازء  سازما  برنامه و بودجه کوور به اسا  است.شده  ینیبشیپ الی( ر200.000.000.000)

( قانو  الحاق برخی مواد به قانو  تنظیم بخوی از مقررات ماالی دولات   2۸( بند )ط( ماده )2)

باه   و ( ریاال 105.391.000.000)و سیصد و نود و یک میلیاو    میلیارد(، مبلغ یکصد و پنج 2)

ساطح  استااده متواز  از امکانات کوور و توزیع عادالنه و رفع تبعای  و ارتقاای   قانو  استناد 

( ریال از اعتباارات ایان ردیاف    20.000.000.000مبلغ بیست میلیارد ) یافتهمناطق کمتر توسعه

( ریال ۷4.609.000.000) هاتاد و چهار میلیارد و شوصد و نه میلیو  مبلغ به آ کسر و مابقی 

هاای اجرایای از   دساتگاه  یعملکارد ماال   است.نموده  عیتوزربط ذی ییاجرا یهادستگاه نیرا ب

 :( است2به شرو جدول شماره ) محل اعتبار ردیف متارقه موالوف،

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

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرایی 

 دریافتی از محل 
 یافتهاعتبار تخصیص

 اعتبارات 
 شدهمصرف

 2.531 2.531 2.531 2.531 استا  کرما  یتیو ترب ینیها و اقدامات تأماداره کل زندا  108259
 15.350 15.350 15.350 15.350 سازما  سنجش آموزش کوور 113560
 232 232 232 232 یجنوباستا  خراسا  یو گردشگر یدست عیالنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 113780
 14.220 14.220 14.220 14.220 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 114000
 2.543 2.543 2.543 2.543 همدا  استا  یستیاره کل بهزاد 131565
 0 0 4۷3 4۷3 *زدیاستا   یستیاداره کل بهز 131572
 264 264 264 264 یجنوباستا  خراسا  یستیاداره کل بهز 131580
 2۷.546 2۷.546 2۷.546 2۷.546 همدا  استا  یاداره کل جهاد کواورز 151065
 11.450 11.450 11.450 11.450 استا  اردبیل یازاداره کل راه و شهرس 153075

 74،136 74،136 74،609 74،609 جمع
   داری کل کوور وجهی به اداره کل بهزیستی استا  یزد پرداخت ننموده است.* خزانه

( با 2علت میایرت بین دریافتی از محل اعتبار تخصی  یافته مندرج در جدول شماره )

(، ناشای از تخصای  اعتباار باه ادارات کال      1ع جادول شاماره )  مبلغ واریزی به خزانه موضو

، بهزیساتی اساتا    همادا   استا  یستیبهز، استا  کرما  یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمزندا 

ی اساتا   و گردشاگر  یدسات  عیالانا  ،یفرهنگا  راثیا مو  جنوبیخراسا  استا  یستیبهزیزد، 

هاای اجرایای موالاوف    دستگاهنقول مازاد های مفروش اموال و داراییناشی از  جنوبیخراسا 

، اعتبار و تخصای   530000-29بوده که معادل واریزی به خزانه از محل اعتبار ردیف متارقه 

 است.حکم اين بند مفاد مبین عدم رعايت  کهالادر شده 

را الارف پرداخات    یافتیا اعتباار در  ،(2مندرج در جادول شاماره )   ییاجرا یهادستگاه

باه   ،کارکنا  خاود  یمرخصو مانده  کارکنا خدمت  ا یپاداش پازاد رسمی، بازخرید کارکنا  ما

 :اند( نموده3شرو جدول شماره )

 )مبالغ به میلیو  ریال(  (3جدول شماره )

 شماره
 یبندطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرایی

 از یافتیدر
 اعتبارمحل 

 افتهیصیتخص

 شده بابتمبلغ مصرف

 بازخرید
 کارکنان 

 رسمی مازاد

  بازخرید
 کارکنان 

 غیررسمی مازاد

 پرداخت
 پاداش پایان

 خدمت

 مانده
 یمرخص

 کارکنان 
 جمع

 2.531 0 2.531 0 0 2.531 استا  کرما  یتیو ترب ینیاداره کل زندانها و اقدامات تأم 108259

 15.350 2.436 ۷.۸۷۸ 5.036 0 15.350 سازما  سنجش آموزش کوور 113560

 0 0 232 0 0 232 یجنوباستا  خراسا  یو گردشگر یدست عیالنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 113780

 14.220 0 4.۷20 9.500 0 14.220 یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 114000

 2.543 0 2.543 0 0 2.543 همدا  استا  یستیکل بهز اداره 131565

 0 0 264 0 0 264 یجنوباستا  خراسا  یستیاداره کل بهز 131580

 27.546 0 2۷.546 0 0 2۷.546 همدا  استا  یاداره کل جهاد کواورز 151065

 10.505 10.505 0 0 0 11.450   لیاستا  اردب یاداره کل راه و شهرساز 153075

 73.191 12.941 45.714 14.536 0 74.136 جمع

 



 

 قسمت دوم( -6)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 نهصااد و چهاال و پاانج میلیااو    مبلااغاداره کاال راه و شهرسااازی اسااتا  اردبیاال  

قانو  نحوه هزینه کرد  اعتباراتی که »مستند به از اعتبارات دریافتی را  الیر (945.000.000)

 به موج  قانو  از رعایت قانو  محاسبات عمومی و ساایر مقاررات عماومی دولات مساتثنی     

مبین عدم رعايت مفاد حکم مربوو   نموده که و ذهاب  ابیو ا مهیغکا، ب نهیهز الرف ،«هستند

 است. 



 

 قسمت دوم( -۷)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

ایان قاانو  را بارای    ( 9) جدول شاماره  550000 - 22است اعتبار ردیف دولت مکلف 

سازی حقوق بازنوستگا  تحات پوشاش الاندوق بازنوساتگی کواوری و      افزایش و متناس 

ماهانه آنها کمتر از بیست  سازما  تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی

که توسط سازما  برنامه  اجرایینامه د، براساس آیینباشریال می (25.000.000) میلیو  و پنج

شاود و باه تصاوی  هیاأت وزیارا       ربط تهیه مای ی ذیهادستگاهو بودجه کوور با همکاری 

 رسد، اختصاص دهد.می

الندوق بازنوستگی کووری و سازما  تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلاند افزایش 

 1/1/139۸ناشی از اجرای این حکم را از تااری   ناع بازنوستگا  ذی 139۸احکام حقوقی سال 

 اعمال کنند.

 تفریغ بند )ج( 

بنا به پیوانهاد مواترک ساازما  برناماه و      2۸/1/139۸هیأت وزیرا  در جلسه مورخ 

نامه اجرایی این بند را تصوی  نموده کاه  بودجه کوور و سازما  اداری و استخدامی کوور آیین

جهت اجرا ابالغ شاده اسات. الزم باه ذکار      31/1/139۸ مورخ ها56490ت/۸203طی شماره 

هااا مااورخ 56569ت/2019۸ هاااینامااه اجرایاای مااککور االااالو و طاای شاامارهاساات، آیااین

 ابالغ شده است.  9/۷/139۸ها مورخ 56۸۸1ت/۸60۷5و  24/2/139۸

های برنامه و بودجه نامه اجرایی مککور، سازما ( آیین3( ماده )1تبصره )مطابق با 

بایست حداکثر ارف های اجرایی میاداری و استخدامی کوور با همکاری دستگاه کوور و

را ابالغ نمایند این بند  موضوعهاته پس از ابالغ این تصویبنامه جداول افزایش امتیازات یک

 ابالغ شده است.  خیرأروز ت (14چهارده )با  21/2/139۸که جداول مککور در تاری  

 ت وزیارا  و اباالغ بخوانامه    یاأ رایای ایان بناد توساط ه    نامه اجپس از تصوی  آیین

و توسااط الااندوق بازنوسااتگی کوااوری  حکاام ایاان بنااد، برنامااه و بودجااه کوااورسااازما  

بااا لحااا   مربااوطاعتبااارات و اجرایاای گردیااده  مساالح سااازما  تااأمین اجتماااعی نیروهااای

شاده  تعیاین  ناماه اجرایای و ضاری  ریاالی    آیاین  *(2حداقل و حداکثر حقوق مقارر در مااده )  

                                                                        
 : مصوبه هیأت وزیران نامه اجراییآیین* 

بگیرا  و موترکا  الندوق بازنوستگی کووری و سازما  تأمین اجتمااعی نیروهاای مسالح و ساایر     حداقل حقوق بازنوستگا ، وایاه (:2ماده )

حقوق آناا  هاات برابار     ( ریال و حداکثر15.۷۸5.000های اجرایی به میزا  پانزده میلیو  و هاتصد و هوتاد و پنج هزار )های وابسته به دستگاهالندوق
 شود.حداقل حقوق بازنوستگی تعیین می



 

 قسمت دوم( -۸)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

سااازی حقااوق بازنوسااتگا  الاارف افاازایش و متناساا  یادشااده،نامااه آیااین *(3در ماااده )

 .استشده مومول 

 متارقاه  ردیاف اعتباار   ،کال کواور   139۸( قاانو  بودجاه ساال    9در جدول شاماره ) 

 موضاوع  ساازی حقاوق بازنوساتگا  کواوری و لواکری      متناسا  »با عنوا   550000 - 22

( ریاال  40.000.000.000.000هزار میلیاارد )  چهلبه مبلغ « قانو  بودجه (12بند )ج( تبصره )

( قاانو   2۸( بناد )ط( مااده )  2سازما  برنامه و بودجه کوور به استناد جزء )بینی شده که پیش

(، نسابت باه افازایش مبلاغ     2الحاق برخی مواد به قانو  تنظیم بخوی از مقررات مالی دولت )

( ریال به سقف ردیف ماککور اقادام و اعتباار ردیاف     4.000.000.000.000چهار هزار میلیارد )

 ربط توزیع نموده است:های اجرایی ذی(، بین دستگاه1مزبور را به شرو جدول شماره )

 

. اعتباارات  تخصای  و پرداخات گردیاده اسات    ( 100%)شده الاد درالاد   اعتبار توزیع

باا عناوا     1903026000و الندوق بازنوستگی کواوری باه سارجمع برناماه      دریافتی توسط

                                                                                                                                                                    
 نامه اجرایی مصوبه هیأت وزیران: آیین* 

سازی حقوق بازنوستگا ، همسا کل کوور،  139۸( ماده واحده قانو  بودجه سال 12در اجرای بند )ج( تبصره ) (:3ماده )
 اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درالد افزایش حقوق مین أموااین و موترکین الندوق بازنوستگی کووری و سازما  ت

 ( قانو  مدیریت خدمات110( و )109های شیلی جداول مواد )، با افزایش امتیازات گروه139۷نسبت به حقوق سال  139۸سال 
ی  دو هزار و یکصد و در بند یادشده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضر شدهدر سقف اعتبارات مندرجا 13۸6مصوب سال ا کووری
 گردد.اعمال می ( ریال2.120بیست )

بگیارا   بگیارا  و مساتمری  تگا ، وایااه برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایاای بازنوسا  »

باا   1903025000مین اجتماعی نیروهای مسلح به سرجمع برنامه أسازما  تو توسط  «کووری

بگیرا  بگیرا  و مستمریبرنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنوستگا ، وایاه»عنوا  

 باشد. پکیر نمی، لکا ارائه عملکرد مالی آنها به تاکیک امکا اضافه شده« لوکری

 ( است: 2نحوه مصرف اعتبار موضوع این بند، به شرو جدول شماره )

 )مبالغ به میلیو  ریال(  (2جدول شماره )

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان 
 دستگاه اجرایی

 یافتهمبلغ اختصاص
 از محل ردیف متفرقه 

 550000-22* 

 سازیمبلغ پرداختی بابت افزایش و همسان
 ن تحت پوششبازنشستگا حقوق 

 جمع از محل منابع داخلی از محل این بند
 1۷،632،651 2.232.651 15،400،000 15،400،000 مین اجتماعی نیروهای مسلحسازما  تأ 111120

 2۸.600.000 0 2۸.600.000 2۸.600.000 الندوق بازنوستگی کووری 104001
 46.232.651 2.232.651 44.000.000 44.000.000 جمع

 

بیسات و  مبلغ کمتر از  آنها اولویت با کسانی بوده که دریافتی ماهانه ،اجرای این بنددر 

الاندوق بازنوساتگی کواوری و ساازما  تاأمین       بوده است.( ریال 25.000.000پنج میلیو  )

از تااری   را نااع  بازنوساتگا  ذی  139۸افزایش احکام حقوقی سال اجتماعی نیروهای مسلح، 

 اند.نمودهاعمال  1/1/139۸

 

 )مبالغ به میلیو  ریال( ( 1جدول شماره )
 اعتبار عنوان دستگاه اجرایی بندیشماره طبقه
 2۸.600.000 الندوق بازنوستگی کووری 104001
 15،400،000 مین اجتماعی نیروهای مسلحأسازما  ت 111120

 44.000.000 جمع



 

 قسمت دوم( -9)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

ها، استاندارا  موااناد پیوانهاد   های اداری شهرستا منظور تکمیل یا احداث مجتمعبه

های استا  را به اساتثنای  مستقر در شهرستا  اجراییی هادستگاههای ملکی فروش ساختما 

قانو  اساسای باا رعایات قاوانین و مقاررات      ( ۸3) اناال و موارد مندرج در االل هوتاد و سوم

ریزی و توسعه استا  ارائه و پس از تصوی  و فروش، درآمد حاالل را ربوطه به شورای برنامهم

کوور واریز کنند. درآمد حاالله  داری کلاین قانو  نزد خزانه 210201به ردیف درآمد عمومی 

شاود.  هاا مای  پس از مبادله موافقتنامه، الرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری هما  شهرساتا  

 ی زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذ  ایوا  است.هادستگاهحکم درمورد  شمول این

 تفریغ بند )د( 

 139۸هاای منادرج در جادول زیار، در ساال      های استا ها، شهرستا براساس بررسی

 اند:  ها فاقد پروژه مزبور بودههای اداری در حال تکمیل یا احداث داشته و سایر استا مجتمع

 تاننام اس ردیف
 های نام شهرستان

 محل پروژه
 نام استان ردیف

 های نام شهرستان

 محل پروژه

 سروآباد کردستا  ۷ زرندیه، کمیجا  و فراها  مرکزی 1

 ساما ، بن و کیار چهارمحال و بختیاری ۸ ماسال و فومن گیال  2

 وهرمهدی سمنا  9 داالهوو  قصر شیرین، سرپل ذهاب، روانسر، گیالنیرب کرمانواه 3

 ابرکوه، بهاباد و خاتم یزد 10 خرامه و رستم، سروستا ، کوار فارس 4

 ریگا ، ارزوئیه، رابر، فهرج، فاریاب، نرماشیر و انار کرما  5
 کوثرو  سبال ، ثمرین، اردبیل 11

 هیرمند و دلگا ، سی  و سورا ، مهرستا  سیستا  و بلوچستا  6

 

رغم وجاود  علی و چهارمحال و بختیاری ردستا ک سیستا  و بلوچستا ، های در استا 

هاای  های اساتا ، باه علات اینکاه دساتگاه     های اداری در شهرستا های احداث مجتمعپروژه

ها فاقد ساختما  ملکی هستند، بالطبع پیونهادی نیز جهت فاروش  اجرایی مستقر در شهرستا 

 .ساختما  دستگاه اجرایی توسط استاندار استا  ارائه نوده است

فارس، کرما ، سمنا ، یازد و اردبیال   کرمانواه، گیال ، مرکزی، های استا  استاندارا 

هاای  های اجرایای مساتقر در شهرساتا    های ملکی دستگاهفروش ساختما  ی جهتپیونهاد

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين  اند کاه  ارائه ننمودهریزی و توسعه استا  استا  به شورای برنامه

   بند است.

باا   210201ای هاای سارمایه  توجه به عدم فروش ساختما ، ردیف واگکاری دارایای  با



 

 قسمت دوم( -10)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

فاقد والولی بوده و به تباع آ   « ها و تأسیسات دولتیمنابع حاالل از فروش ساختما »عنوا  

 مبلیی نیز بابت تکمیل و یا احداث مجتمع اداری پرداخت نوده است.



 

 قسمت دوم( -11)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

 (1جزء )

( قانو  برناماه پنجسااله شوام توساعه، باه وزارت اماور       10) ماده پ()در اجرای بند  

شود با هماهنگی سازما  ثبت اسناد و امالک کوور، نسبت به اقتصادی و دارایی اجازه داده می

محور نماود  اطالعاات اماوال غیرمنقاول دولتای اقادام کناد و نسابت باه مولدساازی           مکا 

( ریاال باا اساتااده از    20.000.000.000.000) های دولت تا سقف بیست هازار میلیاارد  دارایی

اعم از اجاره بلندمدت، الکوک اجاره، ترهین و توثیق( اموال غیرمنقول مازاد بر ) ابزارهای مالی

و  قاان ( ۸3) به استثنای اناال و موارد مندرج در االال هواتاد و ساوم    اجراییی هادستگاهنیاز 

بادو    ضاها و اراضای و ساایر اماوال(   ها، ف)بخوی از ساختما  الورت کلی یا جزئیاساسی به

قاانو  محاسابات   ( 115) رعایت توریاات مربوط به تصوی  هیاأت وزیارا  منادرج در مااده    

عمومی کوور با توخی  و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجاوه حاالال را باه    

 واریز کند. 210220ردیف درآمدی 

 تفریغ بند )هـ(

 (1تفریغ جزء )

بنا به پیونهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی  4/10/139۸ا  در جلسه مورخ هیأت وزیر

طای شاماره    نماوده کاه   این بند را تصاوی   یینامه اجرانییآ ،برنامه و بودجه کوور سازما و 

 است. شدهابالغ جهت اجرا  9/10/139۸ها مورخ 56۸52ت/129۷29

اجرایاای مولدسااازی و  منظااور ترساایم فرآینااد وزارت امااور اقتصااادی و دارایاای بااه 

فااروش امااوال غیرمنقااول مااازاد دولتاای، دسااتورالعمل اجرایاای نحااوه فااروش امااوال        

غیرمنقااول مااازاد دولتاای، دسااتورالعمل اجرایاای اجاااره بلندماادت امااوال غیرمنقااول مااازاد    

دولتی، نمونه قرارداد اجاره بلناد مادت اماوال غیرمنقاول ماازاد دولتای، چاک لیسات بازدیاد          

هاای بررسای   ا اجااره بلندمادت اماوال غیرمنقاول ماازاد دولتای و فارم       جامع برای فاروش یا  

الااالحیت عمااومی اجاااره کننااده امااوال غیرمنقااول مااازاد دولتاای را بااه واحاادهای تابعااه    

 ربط ابالغ نموده است. ذی

در  139۸ساال  در  ،ساادا ساامانه  مکا  محور نمود  اطالعات اماالک ثبات شاده در    

ساامانه   یبازطراحبا  یبا توجه به همزمانو  بوده اوراق بهادار اموال دولتی و دستورکار اداره کل

، اسات  دهیا برگزار گردو شرکت مجری  با سازما  ثبت اسناد و امالک یجلسات متعدد ،مککور

( باا آ  ساازما    GISتحقاق )  یبارا تبادل اطالعاات   سیوب سرو 139۸پایا  سال تا  لیکن



 

 قسمت دوم( -12)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 محقق نوده است.مککور 

اماوال  بارای تواخی     اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایای  رغم تصریح قانو  بهعلی

اناال و موارد مندرج در االال هواتاد و    یبه استثنا ییاجرا یهادستگاه ازیمازاد بر ن رمنقولیغ

 ریو ساا  یها، فضاها و اراضاز ساختما  ی)بخوی جزئ ای یالورت کلهب ی( قانو  اساس۸3سوم)

باود یاا   های اجرایی در توخی  اموال ماازاد و ن دستگاه اختیارات مقامات مجاز علت، بهاموال(

عدم اجرای استانداردهای الزم، شناسایی اموال مازاد از حدود اختیارات وزارت امور اقتصاادی و  

 های اجرایی قابلیت اجرا داشته است.  دارایی خارج بوده و الرفاً براساس خودااهاری دستگاه

سقف واگاکاری و مولدساازی    ،گی اقتصادی( شورای هماهن32موج  مصوبه جلسه )به

ه اسات. وزارت اماور   افازایش یافتا   ( ریاال 100.000.000.000.000یکصاد هازار میلیاارد )   تا 

شاده و  مطارو  با توجه به موضوعات (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار)، اقتصادی و دارایی

 هازار  دوبا ارزش بارآوردی  ( فقره ملک 191) یکصد و نود و یک مستندات دریافتی برای تعداد

مجوز فروش توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی الاادر و  ( ریال 2.000.000.000.000میلیارد )

و فاروش در ساال    لیکن عملیات برگزاری مزایاده  ربط ابالغ نموده،ای اجرایی ذیهبه دستگاه

 ه است.محقق نگردید 139۸

های اجرایی در سطح استا  و بررسای  منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاهبه

نامه اجرایی باا حضاور   آیین *(3اولیه مستندات مولدسازی و فروش، کارگروه مربوط وفق ماده )

عناوا  دبیار   مدیر کل اماور اقتصاادی و دارایای اساتا  باه      ،یس کارگروهریاستاندار به عنوا  

بردار به عنوا  کل دستگاه بهرهریزی استا  و نیز مدیریس سازما  مدیریت و برنامهری ،کارگروه

هاای چهارمحاال و   ( اساتا  باه اساتثناء اساتا     2۸در بیست و هوات ) اعضای دیگر کارگروه 

 توکیل گردیده است.بختیاری، بوشهر و قم 

هااا در اجاارای ایاان جاازء و همچنااین  ادارات کاال امااور اقتصااادی و دارایاای اسااتا  

داری کل کوور، اقدام به مکاتباه  و خزانهمعاونت نظارت مالی  31/1/139۸مورخ  هایبخونامه

های اجرایی استا  مبنی بر شناسایی و احصاء اماوال منقاول و غیرمنقاول ماازاد باه      با دستگاه

فاروش و مولاد   ( قانو  اساسای، قابال  ۸3استثنای اناال و موارد مندرج در االل هوتاد و سوم )

در کارگروه موضوع  ،ش و مولدسازیشده جهت فرواند. اموال غیرمنقول مازاد معرفیخود نموده

اداره  اجرایی مطرو و تصوی  گردیده و جهت اخک مجوز از کمیته مرکزی به نامه( آیین3ماده )

وزارت اماور  رباط از  به عدم اخک پاس  و مجاوز ذی  توجه، لیکن با کل اموال دولتی ارسال شده

بر مولدسازی انجام نپکیرفتاه،  اقدامی در خصوص اجرای مااد این بند مبنی اقتصادی و دارایی، 

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 12نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )آیین

هاای اجرایای در ساطح هار اساتا  و بررسای اولیاه        منظور شناسایی اموال غیرمنقول ماازاد دساتگاه  به (:3ماده )* 
ریزی و توسعه استا  و با عضویت مدیرکل اماور  ارگروهی با مسئولیت رییس شورای برنامهمستندات مولدسازی و فروش، ک

باردار اساتا    ریزی استا  و باالترین مقام اجرایای دساتگاه بهاره   اقتصادی و دارایی استا ، رییس سازما  مدیریت و برنامه
 استا  مستقر است.   گردد. دبیرخانه این گروه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی توکیل می



 

 قسمت دوم( -13)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  گذار محقق نشده است.و اهداف قانون بودهاين بند فاقد عملکرد لکا 

از  ( ریاال ۸0.000.000.000نامه اجرایی، مبلغ هوتاد میلیارد )آیین *(5در اجرای ماده )

 ناپکیر اجتناب هایهزینه به کمک»با عنوا   550000-۸محل اعتبارات موضوع ردیف متارقه 

های اولیاه و ضاروری اجارای مولدساازی و مادیریت یکپارچاه       بابت تأمین هزینه« ضروری و

های دولت و فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد به وزارت اماور اقتصاادی و دارایای    دارایی

باه سارجمع اعتباار    امور اقتصادی و دارایای  اعتبار دریافتی توسط وزارت است. اختصاص یافته 

اضاافه و باه   « دارینظاارت ماالی و خزاناه   برناماه  »با عناوا    100300۸000ای برنامه هزینه

 باشد.آ  میسر نمیجداگانه  مصرف رسیده، لکا ارائه عملکرد مالی

ردیاف   کال کواور،   139۸( قانو  بودجاه ساال   2شایا  ذکر است، در پیوست شماره )

 («12وضوع تبصره )های دولت ممنابع حاالل از مولدسازی دارایی»با عنوا   210220درآمدی 

( ریال ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایای  20.000.000.000.000به مبلغ بیست هزار میلیارد )

 فاقد عملکرد است.  ت،های دولبا عنایت به عدم مولدسازی داراییکه به تصوی  رسیده 

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 12نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )آیین

 139۸سازما  برنامه و بودجه کوور مواف است از محل اعتبارات مصوب مرباوط قاانو  بودجاه ساال     (: 5* ماده )

ای مورد نیاز برای اجارای ایان آیاین ناماه از جملاه      ه( ریال بابت هزینه۸0.000.000.000کل کوور معادل هوتاد میلیارد )
برگای، پرداخات عاوارغ تیییار کااربری،      تثبیت مالکیت، تهیه نقوه رقومی برای الدور یا االالو سند رسمی حد نگار تک

 الزحمه ارزیابی کارشناسا  رسمی، انتوار آگهی به وزارت اختصاص دهد.حق



 

 قسمت دوم( -14)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 2جزء )

پانصاد میلیاارد    هزار وشود تا سقف نه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می 

های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای ریال از اموال و دارایی( 9.500.000.000.000)

قانو  اساسی را بدو  رعایت توریاات مربوط ( ۸3اناال و موارد مندرج در االل هوتاد و سوم )

ایت قاوانین  قانو  محاسبات عمومی کوور با رع( 115تصوی  هیأت وزیرا  مندرج در ماده )به

و مقررات از طریق مزایده عمومی به فاروش رساانده و وجاوه حاالال را باه ردیاف درآمادی        

 واریز کند.  210221

 (  2تفریغ جزء )

 31/1/139۸های مورخ  ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخونامه بررسیبراساس 

د و فرآیناد مولدساازی یاا    لزوم شناسایی و احصاء اموال منقول و غیرمنقول مازا 1۸/3/139۸و 

ها اباالغ نماوده و متعاقبااً اداره کال     فروش آنها را به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استا 

 های اجرایی، اعالم نموده است.امور اقتصادی و دارایی استا  نیز مرات  را به دستگاه

 210221کوور، ذیل ردیف درآمادی  کل  139۸( قانو  بودجه سال 5در جدول شماره )

های منقول و غیرمنقول ماازاد دولات موضاوع     منابع حاالل از فروش اموال و دارایی»با عنوا 

بینی شده اسات.  ریال پیش( 9.500.000.000.000هزار و پانصد میلیارد )مبلغ نه (« 12تبصره )

 اين، 139۸های منقول و غیرمنقول مازاد دولت در ساال   با توجه به عدم فروش اموال و دارایی

 جزء فاقد عملکرد است.

 

 

 



 

 قسمت دوم( -15)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و(

درالاد   ها مجازناد تاا پانج   ریزی شهرستا ها و کمیته برنامهریزی استا شورای برنامه

ای استا  را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز های سرمایهاز اعتبارات تملک دارایی( %5)

 نند.ها هزینه کها و کالنتریهای انتظامی با اولویت پاسگاهرده

 تفریغ بند )و(

نسابت باه اختصااص    هاا  ریزی شهرساتا  ها و کمیته برنامهریزی استا شورای برنامه

 :اند( اقدام نموده1شماره )شرو جدول  به ،اعتبارات موضوع این بند

 )مبالغ به میلیو  ریال(     (1جدول شماره )

 نام استان ردیف
 های اعتبارات تملک دارایی

 (*10-1ای )جدولسرمایه

 کاهش اعتبارات
 هایاعتبارات تملک دارایی

 ای مشمولسرمایه 
 ( اعتبارات%5) پنج درصدمبلغ قابل اختصاص )

 ( ای مشمولهای سرمایهتملک دارایی
 مبلغ 
 یافته  اختصاص

 ( 1بند )موضوع درصد  (10%)درصد ده  درصد
 1398قانون بودجه سال  (19تبصره )

 فاده متوازن از امکاناتاست قانون( 3%) درصد سه
 یافتهکشور برای ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه 

 جمع 

  (1) (2) (3) (2+3(= )4) (4)- (1(= )5)    

 ۸6/4 45،503 46،۷۷4 935،4۷۷ 139،۷۸4 32،25۸ 10۷،526 1،0۷5،261 مرکزی  1
 60/2 42،605 ۸1،۸46 1،636،922 244،59۸ 56،446 1۸۸،152 1،۸۸1،520 گیال  2
 56/1 32،000 102،290 2،045،۸00 305،694 ۷0،545 235،149 2،351،494 مازندرا  3
 60/2 50،000 96،056 1،921،124 2۸۷،065 66،246 220،۸19 2،20۸،1۸9 شرقیآذربایجا  4
 ۷۸/4 9۸،4۷0 103،0۷0 2،061،404 30۸،026 ۷1،0۸3 236،943 2،369،430 غربیآذربایجا  5
 5 5۸،۸50 5۸،۸6۸ 1،1۷۷،36۷ 1۷5،92۸ 40،599 135،330 1،353،295 کرمانواه 6
 ۷1/3 125،150 16۸،۸۸۸ 3،3۷۷،۷5۸ 504،۷22 116،4۷4 3۸۸،24۸ 3،۸۸2،4۸0 خوزستا  ۷
 9۸/4 113،950 114،3۷3 2،2۸۷،469 341،۸06 ۷۸،۸۷۸ 262،92۸ 2،629،2۷5 فارس ۸
 1۸/4 112،322 134،336 2،6۸6،۷1۷ 401،463 92،645 30۸،۸1۸ 3،0۸۸،1۸0 کرما   9
 5 10۸،000 10۸،0۸4 2،161،6۸5 323،010 ۷4،541 24۸،4۷0 2،4۸4،695 رضویخراسا  10
 5۸/2 50،514 9۷،۸04 1،956،0۷1 292،2۸6 6۷،451 224،۸36 2،24۸،35۷ االاها  11
 43/1 1۸،۸00 65،۷۸۷ 1،315،۷39 196،605 45،3۷0 151،234 1،512،344 هرمزگا  12
 5 143،325 142،325 2،۸46،510 425،341 9۸،156 32۷،1۸5 3،2۷1،۸50 و بلوچستا سیستا   13
 91/4 53،360 54،3۸4 1،0۸۷،6۷4 162،526 3۷،506 125،020 1،250،200 کردستا  14
 56/1 13،500 43،255 ۸65،106 129،269 29،۸31 99،43۸ 994،3۷5 همدا  15
 ۸6/1 25،300 6۷،93۷ 1،35۸،۷39 203،030 46،۸53 156،1۷۷ 1،561،۷69 لرستا   16
 6۸/3 32،300 43،920 ۸۷۸،405 131،256 30،290 100،966 1،009،661 ایالم 1۷
 5 3۷،24۷ 3۷،24۷ ۷44،93۸ 111،313 25،6۸۸ ۸5،625 ۸56،250 زنجا  1۸
 9۸/4 3۸،500 3۸،641 ۷۷2،۸16 115،4۷۸ 26،649 ۸۸،۸29 ۸۸۸،294 چهارمحال و بختیاری 19
 51/3 34،950 49،۸01 996،01۷ 14۸،۸30 34،345 114،4۸5 1،144،۸4۷ ه و بویراحمدکهگیلوی 20
 05/2 15،100 36،۸۷۷ ۷3۷،544 110،20۸ 25،433 ۸4،۷۷5 ۸4۷،۷52 سمنا  21
 5 4۷،34۸ 4۷،34۸ 946،960 141،500 32،654 10۸،۸46 1،0۸۸،460 یزد 22
 5 51،6۷0 51،6۷0 1،033،406 154،41۷ 35،635 11۸،۷۸2 1،1۸۷،۸23 بوشهر 23
 99/4 109،000 109،29۷ 2،1۸5،945 326،635 ۷5،3۷۷ 251،25۸ 2،512،5۸0 تهرا   24
 91/3 39،5۸2 50،6۷9 1،013،5۷۷ 151،454 34،951 116،503 1،165،031 اردبیل  25
 0۸/1 10،000 46،324 926،4۷2 13۸،43۸ 31،94۷ 106،491 1،064،910 قم 26
 12/2 1۷،055 40،13۷ ۸02،۷43 119،950 2۷،6۸1 92،269 922،693 قزوین 2۷



 

 قسمت دوم( -16)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیو  ریال(     (1جدول شماره )

 نام استان ردیف
 های اعتبارات تملک دارایی

 (*10-1ای )جدولسرمایه

 کاهش اعتبارات
 هایاعتبارات تملک دارایی

 ای مشمولسرمایه 
 ( اعتبارات%5) پنج درصدمبلغ قابل اختصاص )

 ( ای مشمولهای سرمایهتملک دارایی
 مبلغ 
 یافته  اختصاص

 ( 1بند )موضوع درصد  (10%)درصد ده  درصد
 1398قانون بودجه سال  (19تبصره )

 فاده متوازن از امکاناتاست قانون( 3%) درصد سه
 یافتهکشور برای ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه 

 جمع 

  (1) (2) (3) (2+3(= )4) (4)- (1(= )5)    

 20/3 33،4۸۷ 52،31۸ 1،046،360 156،353 36،0۸1 120،2۷1 1،202،۷13 گلستا   2۸
 14/2 2۸.03۸ 49،2۷6 9۸5،524 14۷،262 33،9۸4 113،2۷9 1،132،۷۸6 شمالیخراسا  29
 ۸1/3 33،200 43،614 ۸۷2،2۷5 130،340 30،0۷۸ 100،262 1،002،615 جنوبیخراسا  30
 19/3 30،000 46،9۸۸ 939،۷5۸ 140،424 32،405 10۸،01۸ 1،0۸0،1۸2 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 استا  ابالغ شده، مبنای محاسبه مبا 25/3/139۸که توسط سازما  برنامه و بودجه کوور در تاری   139۸ای استانی سال های سرمایهای و تملک داراییهای اعتبارات هزینهیم موافقتنامهای دستورالعمل اجرای بودجه و تنظهای سرمایه( بخش اعتبارات تملک دارایی11* بر اساس بند )

( 10%یافته و ده درالد )%( موضوع قانو  استااده متواز  از امکانات کوور جهت توسعه و پیورفت و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه 3( قانو  بودجه( پس از کسر سه درالد )1-10شماره ) ای استانی )ستو  اول جدولهای سرمایهقابل اختصاص موضوع این بند، اعتبارات تملک دارایی
 باشد.کل کوور می 139۸( ماده واحده قانو  بودجه سال 19( تبصره )1موضوع بند )
 

به واحدهای استانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرا  اختصااص  اعتبارات مککور 

 است.( 2جدول شماره ) به شرو یافته که عملکرد مالی آ 

 (الیر و یلی)مبالغ به م    (2جدول شماره )

 *تخصیص اعتبار نام استان ردیف
 دریافتی از محل

 اعتبار تخصیص یافته 
اعتبارات 

 شدهمصرف
به  یانتقالمانده 

 عدسال ب
 0 21،6۸۸ 21،6۸۸ 21،6۸۸ 45،503 مرکزی  1
 1۷،042 0 1۷،042 1۷،042 42،605 گیال  2
 21،000 0 21،000 21،000 32،000 مازندرا  3
 3۷،۸49 ۷،1۷0 45،019 45،019 50،000 شرقیآذربایجا  4
 0 ۷2،۸60 ۷2،۸60 ۷2،۸60 9۸،4۷0 غربیآذربایجا  5
 0 29،۷19 29،۷19 29،۷19 5۸،۸50 کرمانواه 6
 0 45،321 45،321 45،321 125،150 خوزستا  ۷
 36،336 0 36،336 36،336 113،950 فارس ۸
 56،165 0 56،165 56،165 112،322 کرما    9
 44،490 0 44،490 44،490 10۸،000 رضویخراسا  10
 0 19،۸50 19،۸50 19،۸50 50،514 االاها  11
 0 10،000 10،000 10،000 1۸،۸00 هرمزگا  12
 4۷،441 5،4۸6 52،92۷ 52،92۷ 143،325 سیستا  و بلوچستا  13
 0 2۸،000 2۸،000 2۸،000 53،360 کردستا  14
 0 5،900 5،900 5،900 13،500 همدا  15
 0 25،300 25،300 25،300 25،300 لرستا    16
 0 1۸،۸00 1۸،۸00 1۸،۸00 32،300 ایالم 1۷
 0 13،000 13،000 13،000 3۷،24۷ زنجا  1۸

 (الیر و یلی)مبالغ به م    (2جدول شماره )

 *تخصیص اعتبار نام استان ردیف
 دریافتی از محل

 اعتبار تخصیص یافته 
اعتبارات 

 شدهمصرف
به  یانتقالمانده 

 عدسال ب
 0 13،235 13،235 13،235 3۸،500 چهارمحال و بختیاری 19
 0 30،500 30،500 30،500 34،950 کهگیلویه و بویراحمد 20
 2 9،662 9،664 9،664 15،100 سمنا  21
 14،621 2،111 16،۷32 16،۷32 4۷،34۸ یزد 22
 0 1۷،200 1۷،200 1۷،200 51،6۷0 بوشهر 23
 0 109،000 109،000 109،000 109،000 تهرا   24
 11،22۷ 0 11،22۷ 11،22۷ 39،5۸2 اردبیل  25
 11 9،9۸9 10،000 10،000 10،000 قم 26
 0 1۷،055 1۷،055 1۷،055 1۷،055 قزوین 2۷
 0 1۷،61۷ 1۷،61۷ 1۷،61۷ 33،4۸۷ گلستا  2۸
 0 2۸،03۸   2۸،03۸ 2۸،03۸  2۸.03۸ شمالیخراسا  29
 15،920 3،430 19،350 19،350 33،200 جنوبیخراسا  30
 0 11،۸01 11،۸01 11،۸01 30،000 البرز 31

 302،104 572،732 874،836 874،836 1.649.126 جمع
 ها، تخصی  یافته است.  ای استا های سرمایه* اعتبارات موضوع این بند متناس  با تخصی  اعتبارات تملک دارایی

 

های انتظاامی باا   تکمیل، بازسازی و تجهیز ردهاحداث،  جهتاعتبارات موضوع این بند 

 ( هزینه گردیده است.3ها به شرو جدول شماره )ها و کالنتریاولویت پاسگاه

 



 

 قسمت دوم( -1۷)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیو  ریال(  (3جدول شماره )

 نام استان ردیف
 از محل یافتیدر

 افتهی صیاعتبار تخص
 مبلغ
 شده مصرف

 مصادیق مصرف 

 21،6۸۸ 21،6۸۸ مرکزی  1
و در  هاا یهاا و کالنتار  پاساگاه  تیا باا اولو  یانتظام یهارده زیو تجه یبازساز ل،یمتک
 یکوبرق زوگام،یا ،یکولوله ،یکارکییموزا ،یکارگچ ،یکاریکاش لیاز قب ییهاتیفعال
 استا  یهاشهرستا  یهایها و کالنترپاسگاهی کوواریو د

 بعد انتقال داده شده است یال مالبه س ،افتهیاعتبارات اختصاص  0 1۷،042 گیال  2
 بعد انتقال داده شده است یبه سال مال ،افتهیاعتبارات اختصاص  0 21،000 مازندرا  3

 ۷،1۷0 45،019 شرقیآذربایجا  4
هاای  ساازی و دیوارکوای پاساگاه   تکمیل پاسگاه موال  و جزیره اسالمی، بابت محوطه

 بستر فیبر نوریچاراویماق، عج  شیر و ستاد تبریز، ایجاد 

 ۷2،۸60 ۷2،۸60 غربیآذربایجا  5
هاا و یگاا    های پیمانکارا  مربوط به تعمیرات اساسی ساختما پرداخت الورت وضعیت

 امداد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرا  )ناجا( 

 29،۷19 29،۷19 کرمانواه 6
ما ، عملیاات  احاداث سااخت   های مارزی اساتا ،  یر، تجهیز، احداث و تکمیل پاسگاهتعم

 آباد و شروینه های انتظامی حسینسازی، دیوارکوی و احداث واحد دژبانی پاسگاهمحوطه

 45،321 45،321 خوزستا  ۷
های استا ، تعمیر و تجهیز کانو  فرهنگای و  تعمیر و تجهیز پاسگاه انتظامی و کالنتری

 هنری سوم خرداد خرموهر
 بعد انتقال داده شده است یبه سال مال ،افتهیاعتبارات اختصاص 0 36،336 فارس ۸
 بعد انتقال داده شده است یبه سال مال ،افتهیاعتبارات اختصاص 0 56،165 کرما   9
 بعد انتقال داده شده است یبه سال مال ،افتهیاعتبارات اختصاص 0 44،490 رضویخراسا  10

 19،۸50 19،۸50 االاها  11
خریاد مصاالح سااختمانی     هاا و کالنتریهاا،  ی پاسگاهخرید دوربین و تجهیزات جانبی برا

 منظور بازسازی، تعمیرات و تکمیل ساختما ها بهها و کالنتریجانبی برای پاسگاه

 10،000 10،000 هرمزگا  12
هاای هرماز،   های انتظامی تازیا  و شهید مردا ، تکمیل وتجهیز پاساگاه تکمیل پاسگاه

 بندرلنگه، تکمیل پاسگاه مرزی بندر پلشهید میرزائی، خمیر، قوم، رودا  و 

 5،4۸6 52،92۷ سیستا  و بلوچستا  13
تجهیز پاسگاه انتظامی، خرید زمین و پرداخت الورت وضاعیت بابات احاداث کالنتاری،     

 پاسگاه

 2۸،000 2۸،000 کردستا  14
ایجاد سقف پارکینگ و سرپوشیده نمود  محوطه پاسگاه مرزی خاومیرآباد، خرید دوربین، 

هاا و  یهای اعالم حریق، تعمیرات و تجهیز و بازساازی کالنتار  دیو پروژکتور، دستگاهوی
 های انتظامیپاسگاه

 5،900 5،900 همدا  15
هاای شهرساتا  فاامنین، رز  و ساایر     هاا و کالنتاری  انجام تعمیرات و بازسازی پاسگاه

 شهرهای سطح استا  و خرید تجهیزات اداری برای آنها

 25،300 25،300 لرستا   16
های های استا  و خرید تجهیزات اداری و مخابراتی پاسگاهها و کالنتریتعمیرات پاسگاه

 هاانتظامی و کالنتری

 1۸،۸00 1۸،۸00 ایالم 1۷
راه های انتظاامی سایروا  و ساه   حمیل و تکمیل پاسگاه -احداث پاسگاه انتظامی شباب 

هاای مهارا ،   های شهرستا و کالنتریها کاور، تعمیرات و خرید تجهیزات برای پاسگاه
 های مرزی استا  بدره و ایوا ، خرید تجهیزات برای پاسگاه

 13،000 13،000 زنجا  1۸
( دیاوار  20%( ساختما  االلی و دژبانی و احداث بیست درالاد ) 30%احداث سی درالد )

 محوطه و پارکینگ پاسگاه انتظامی توزلو

 13،235 13،235 چهارمحال و بختیاری 19
احداث کالنتری شوراب الییر، لردگاا  و تعمیارات اساسای کالنتاری فرادنباه، ساعدی       

 های سطح استا شهرکرد و چلگرد و سایر کالنتری

 30،500 30،500 کهگیلویه و بویراحمد 20
آمیزی و تعوی  درب و پنجاره و تجهیاز   سازی و رنگتعمیرات اساسی از جمله محوطه

 هاها و کالنتریپاسگاه

 9،664 9،664 سمنا  21
های تحت پوشش استا  و خریاد  ها و کالنتریاحداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز پاسگاه

سردخانه و عملیات دیوارکوای،  تجهیزات کنترل ترافیک و دوربین کنترل سرعت، خرید 
 کوی نرده

 )مبالغ به میلیو  ریال(  (3جدول شماره )

 نام استان ردیف
 از محل یافتیدر

 افتهی صیاعتبار تخص
 مبلغ
 شده مصرف

 مصادیق مصرف 

 2،111 16،۷32 یزد 22
ام ایزوگام، احاداث تعاداد   خرید مصالح ساختمانی اعم از پروفیل و میلگرد، حار چاه و انج

 دو ایستگاه ایست و بازرسی هرات و فراغه

 1۷،200 1۷،200 بوشهر 23
های اساتا ، خریاد یخچاال، تلویزیاو  و ... جهات تجهیاز       تعمیرات کالنتری و پاسگاه

 هاپاسگاه

 109،000 109،000 تهرا   24
سایکلت جهات   رموتوای و خریاد  تعمیرات سااختمانی، خریاد تجهیازات اداری و رایاناه    

 های نیروی انتظامی تهرا  بزرگ و فرماندهی شرق و غرب استا کالنتری
 بعد انتقال داده شده است یبه سال مال ،افتهیاعتبارات اختصاص 0 11،22۷ اردبیل  25

 9،9۸9 10،000 قم 26

ها و پاسگاه شکوهیه و اتصاال رادیاویی    خرید و نص  دوربین مدار بسته بابت کالنتری
تصویری سطح شهر، تهیه و نص  درب گاو الندوقی اتاقک سالو و مهمات بابت پایش 

پاسگاه جعاریه و موتور برق اضطراری بابت فرماندهی شهرستا  )پاساگاه سالاچگا ( و   
کوای و عملیاات   دیوارکوی پاسگاه سلاچگا  و قسمتی از فرماندهی شهرساتا  و نارده  

 هاو کالنتری هاحاااتی قسمتی از فرماندهی شهرستا ، پاسگاه

 1۷،055 1۷،055 قزوین 2۷
بازسازی کالنتری باهنر و افزایش فضای اداری، احداث ساختما  پایش پلیس پیوگیری 
استا ،خرید ملزومات رایانه ای، دستگاه کپی، خرید مصالح سااختمانی، خریاد ملزوماات    

 اداری 

 1۷،61۷ 1۷،61۷ گلستا   2۸
هاا و  هاای تعمیار و تجهیاز پاساگاه    ساایر هزیناه  خرید آهن، ورق گاالوانیزه، میلگارد و   

 هاکالنتری

 2۸،03۸  2۸،03۸ شمالیخراسا  29
هاای اساتا ، تکمیال پاساگاه     تعمیر و تجهیز پاسگاه های بجنورد و تماامی شهرساتا   

هاای مارزی در   های استاندارد، تعمیر و تجهیز پاسگاهانتظامی خرتوت و بازسازی پاسگاه
 سطح استا 

 انتظامی شهرستا  بیرجند هایخرید تجهیزات سرمایوی و گرمایوی پاسگاه 3،430 19،350 جنوبیخراسا  30

 11،۸01 11،۸01 البرز 31
هاا، خریاد کاامپیوتر و    ها و خرید موتور بارق جهات کالنتاری   تعمیرات اساسی کالنتری
 های مداربستهتجهیزات مربوط به دوربین

  572،734 874،836 جمع

 

 ، ناشی ازشدهبا مبلغ مصرفیافته دریافتی از محل اعتبارات تخصی بلغ میایرت بین م

 باشد. بعد میمالی به سال نوده مصرفانتقال وجوه 

 



 

 قسمت دوم( -1۸)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ز(

قاانو  مادیریت خادمات    ( ۷1) پرداخت هرگونه تسهیالت باه مقاماات موضاوع مااده    

موضاوع   اجرایی یهادستگاهو مدیرا   هاشرکتکووری، مدیرا  عامل و اعضای هیأت مدیره 

ساله شوم توساعه از محال اعتباارات، مناابع داخلای و درآمادهای       قانو  برنامه پنج( 29ماده )

رباط باشاد و از طریاق پایگااه     اختصاالی هر دستگاه باید همانند ساایر کارکناا  دساتگاه ذی   

رسانی دستگاه به اطالع عموم مردم برساد. تخلاف از ماااد ایان بناد در حکام تصارف        اطالع

کتاب پنجم ( 59۸انونی در اموال عمومی محسوب و مرتک  آ  به مجازات مقرر در ماده )غیرق

باا االاالحات و    2/3/13۷5های بازدارنده( مصاوب  قانو  مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات

 شود.الحاقات بعدی محکوم می

 تفریغ بند )ز(

هیالت باه مقاماات   پرداخت تسهای اجرایی مومول، در دستگاه ،هادر محدوده بررسی

( قانو  مدیریت خدمات کواوری، مادیرا  عامال و اعضاای هیاأت مادیره       ۷1موضوع ماده )

 ( قانو  برنامه پنجساله شوم توساعه 29های اجرایی موضوع ماده )ها و مدیرا  دستگاهشرکت

از محال اعتباارات، مناابع داخلای و      اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهاوری اساالمی ایارا    

 ربط الورت گرفته است. دستگاه ذی اختصاالی همانند سایر کارکنا  درآمدهای

های اجرایی نسبت به ، سایر دستگاهزیر های اجرایی مندرج در جدولاستثناء دستگاهبه 

رسانی دساتگاه باه عماوم ماردم، اقادام      رسانی پرداخت تسهیالت از طریق پایگاه اطالعاطالع

 : اندنموده

 
 عنوان دستگاه اجرایی بندی شماره طبقه ردیف
 بانک کواورزی ایرا  200500 1
 توانیر -توزیع نیروی برق ایرا   انتقال و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، 221000 2
 ای استا  سیستا  و بلوچستا  شرکت سهامی برق منطقه 225000 3
 استا  مازندرا  یشرکت برق منطقه ا 226000 4

 تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب(شرکت سهامی مادر  22۷000 5
 ای استا  سمنا شرکت برق منطقه 229100 6
 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 229300 ۷
 را یا یمواد معدن دیو تول هیشرکت ته 2301۷0 ۸

 مادرتخصصی -النایع معدنی ایرا   نوسازی معاد  و سازما  توسعه و 231500 9
 یسازما  حسابرس 26۷500 10
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا  2۷6000 11
 بانک مسکن 2۷6500 12
 بانک ملی ایرا  2۷۷000 13
 بانک النعت و معد  2۷۸000 14



 

 قسمت دوم( -19)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 
 عنوان دستگاه اجرایی بندی شماره طبقه ردیف
 بانک سپه 2۷۸500 15
 بانک توسعه الادرات 2۸0100 16
 ها و ناوبری هوایی ایرا  شرکت فرودگاه 2۸0520 1۷
 تی پست بانکشرکت دول 2۸3900 1۸
 های معدنی گکاری فعالیتشرکت سهامی الندوق بیمه سرمایه 294190 19
 شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایرا  2946۸0 20
 بانک توسعه تعاو  295250 21
 آسکوتک -شرکت بازرگانی و خدمات النعتی فوالد اهواز  2952۷0 22
 خمینی)ره(شرکت شهر فرودگاهی امام 295460 23
 یمیسل دیبرق شه یروین دیتول تشرک 295630 24
 شرکت تالشگرا  النعتی معدنی المرد و پارسیا  295۷20 25
 سازما  بنادر و دریانوردی 301500 26
  یالندوق توسعه مل - 2۷

 

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.  ،الککرجدول فوقموارد مندرج در 

شده، پاسخی های انجامغم مکاتبات و پیگیریرشهرداری تهرا  علی ،شایا  ذکر است

 مربو  است. مبین عدم رعايت قانونبه مکاتبات نداده که 



 

 قسمت دوم( -20)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ح(

 (1جزء )

قانو  برنامه پنجساله شوم توسعه مجااز باه دریافات    ( 29) ی مومول مادههادستگاه

( ماتاوو  مدت، بلندمادت گکاری کوتاهحساب جاری، پوتیبا ، سپرده) های بانکیسود از حساب

 های دولتی و غیردولتی نیستند. در بانک

های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود باه حسااب   در اجرای این حکم بانک

هاا،  باشاند. باناک  های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمیدستگاه

هاا و مؤسساات   هاا، دانواگاه  دوقهای بیمه دولتی، سازما  بورس و اوراق بهاادار، الان  شرکت

هاای اجرایای کاه در    های مأذو  از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاهپژوهوی و دستگاه

باشند، از شامول ایان حکام مساتثنی     می قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود

 هستند. 

 

 تفریغ بند )ح(

 (1جزء )تفریغ 

های مندرج در جدول زیر، حکم ایان جازء در   ای دستگاهبه استثنها، در محدوده بررسی

 شوم توساعه ساله پنج( قانو  برنامه 29مومول ماده ) تحت رسیدگی اجرایی هایسایر دستگاه

 رعایت گردیده است. فرهنگی جمهوری اسالمی ایرا اقتصادی، اجتماعی و 

 )مبالغ به میلیو  ریال(

 ردیف
  دستگاه اجرایی

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 بانک عامل نام دستگاه اجرایی

 مبلغ 

 سود دریافتی

1 
هاای اجرایای   دستگاه

 مستقر در مرکز

 ۷،492 دی   بنیاد شهید و امورایثارگرا  131600

 20،262 مسکن شرکت توسعه گردشگری ایرا  295260 2

 4 ملت شرکت سیما چوب 2۸3۸00 3

4 

 شرقیآذربایجا 

 26 کواورزی جا   شرکت فوالد آذربای 293940

 ۷3،949 تجارت شرکت گسترش الیاف شیوه مرند 295430 5

6 295430 
 

 96 ملت 

 4،1۷۸ تجارت شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس 295420 کرمانواه ۷

۸ 

 هرمزگا 

 سازی و النایع فراساحل ایرا مجتمع کوتی 291350

 3.3 سپه 

 20.2 انصار  9

 1.2 النعت و معد    10

 42 تجارت 11

 44.5 سپه  12

13 

 های تابعهشرکت
 سازی و مجتمع کوتی 

 النایع فراساحل ایرا 

 1.4 پاسارگاد  شرکت عظیم گسترش هرمز

 2.6 تجارت  شرکت عظیم گسترش هرمز 14

 4 مسکن  شرکت ندیم گسترش خلیج فارس 15

 4.2 سپه  شرکت بحرگسترش هرمز 16

 2.3 انصار  هرمزشرکت بحرگسترش  1۷

 9 ملت  شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس 1۸

 12.3 تجارت  شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس 19

20 
 

 ۷،500 ملت های النعتی مدیریت طروهامی شرکت س 234650

21 
 

 مرکز گسترش فناوری اطالعات 234۸40

 2،155 اقتصاد نوین 

22 
 

 3 ملت 

 6 ملی  تهرا  23

24 
 

 64 پارسیا  

25 
 

 5 سرمایه

26 
 

 4 مهر اقتصاد 



 

 قسمت دوم( -21)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیو  ریال(

 ردیف
  دستگاه اجرایی

 نام استان /

 شماره

 بندیطبقه
 بانک عامل نام دستگاه اجرایی

 مبلغ 

 سود دریافتی

2۷ 
 

 شرکت سهامی سازما  مدیریت النعتی 252000

 1 الادرات 

2۸ 
 

 ۸9 توسعه تعاو  

29 
 

 2۷ ملت

30 
 

 55 ساما  

31 
 

 152 پارسیا  

32 
 

 12،115 سپه 

33 
 

 69 النعت، معد 

34 
 

 4،12۷ ملی 

35 
 

 گکاری خارجی ایرا سرمایه در تخصصیشرکت ما 269520

 یورو 42۸.69۸ پاسارگارد 

36 
 

 دالر 2.۸11 ساما  

 یورو 526.۷30 ساما    3۷

 194 دی  تهرا  3۸

39 
 

 50 تجارت اکو 

40 
 

 1۸ آینده  

41 
 

 یورو 4.143 ایرا  و مصر 

42 
 

N B Call deposit 2.925  ریال عما 

43 
 

 QNB    ریال عما   115.06۸ عما 

43 
 

 روپیه 45.۸10.2۸6 پاکستا  

 یورو 3.۸12 الادرات   44

45 
 

 شرکت پترو پارس 294۷۷0

 14۸،3۸2 ملی 

46 
 

 5،354 پارسیا  

4۷ 
 

 43،049 اقتصاد نوین 

4۸ 
 

 1،042 ملت 

49 
 

 99 تجارت 

 150 تجارت ما  دانش آموزی استا  اردبیلساز ا اداره کل آموزش و پرورش 12۷5۷5 اردبیل 50

51 

 شمالیخراسا 
 شرکت لوله گستر اساراین 2941۷0

 596 تجارت 

 924 ملت  52

 205 کارگرا رفاه  53

 12 ملی  54

 223 ملی مجتمع فوالد اساراین 291500 55

 332.825 جمع

 

هاای دولتای و    ط باناک های اجرایی و پرداخت ساود توسا   دریافت سود توسط دستگاه

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جزء است.غیردولتی مطابق جدول فوق، 

های بیمه دولتی، سازما  بورس و اوراق بهاادار،  ها، شرکتبانکها، در محدوده بررسی

های مأذو  از مقام معظم رهباری و هار   ها و مؤسسات پژوهوی و دستگاهها، دانوگاهالندوق

 اجرایی که در قاوانین و مقاررات و یاا اساسانامه مجااز باه دریافات ساود        های یک از دستگاه

 . اند شدهباشند، از شمول این حکم مستثنی می



 

 قسمت دوم( -22)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

 یهاا دساتگاه هاای دارای مجاوز   سود دریاافتی ناشای از ساپرده    139۸از ابتدای سال 

ها، نهادهای عمومی بهادار، الندوقبورس و اوراقها، سازما  ، بیمههابانکاستثنای  مومول به

عناوا  درآماد اختصاالای آ  دساتگاه     های مأذو  از مقام معظم رهبری بهدستگاهغیردولتی و 

 درالد الورت الدشود و بهزانه وجوه درآمد اختصاالی واریز میخ متمرکزمحسوب و به حساب 

ایان   شود. هرگونه اقدام میاایر دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می( %100)

. دیاوا  محاسابات کواور    شاود وجوه و اموال عمومی محسوب میحکم تصرف غیرقانونی در 

بار تهیاه و باه کمیسایو  برناماه و بودجاه و      ماه یکمواف است عملکرد این بند را هر شش

 محاسبات ارائه کند.

 (2تفریغ جزء )

، مجاوز افتتااو   اساس قوانین و مقرراتهای اجرایی که برها، دستگاهبررسی در محدوده

هاای دارای مجاوز   سود دریافتی ناشی از ساپرده  139۸اند، از ابتدای سال حساب سپرده داشته

اند که عملکارد آ  باه   داری کل کوور واریز نمودهخود را به حساب درآمد اختصاالی نزد خزانه

 شرو جدول زیر است:

 )مبالغ به میلیو  ریال(     

 ردیف

 نام استان

دستگاه / 
 یاجرای

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرایی 

 مبلغ سود 

 دریافتی در
 1398سال  

 مبلغ واریزی 

 به حساب 
 خزانه

1 
 

 ۷،200 ۷،200 ملی مرکز آموزش روابط بین الملل 10۷006

2 
 

154001 
آماوزش عاالی    مؤسساه کمک باه   ا اجتماعی  رفاه کارگرا وزارت تعاو  کار و 
 رتعلمی کاربردی مها

 35،15۷ 35،15۷ توسعه تعاو 

3 
 اجتماعی تأمینسسه کار و ؤم 12۷000 

 1،933 1،933 رفاه کارگرا 

4 
 

 4،5۸۸ 4،5۸۸ ملت

5 
 

 14،۸39 14،۸39 ملت دانوگاه علوم پزشکی مجازی اوزارت بهداشت، درما  و آموزش پزشکی  12912۷

6 
 

129120 
ی توساعه تحقیقاات علاوم    مل مؤسسه اوزارت بهداشت درما  وآموزش پزشکی  

 پزشکی کوور
 45،131 45،131 رفاه کارگرا 

۷  
 دانوگاه علوم بهزیستی و توانبخوی 125000

 112 112 رفاه کارگرا 

۸ 
 

 630 630 ملت

9 
 های دستگاه

 اجرایی مستقر 
 در مرکز 

 ۷11 ۷11 توسعه تعاو  پژوهوکده محیط زیست 140004

 ۸،6۷9 ۸،6۷9 آینده ای  هستهپژوهوگاه علوم و فنو 144001 10

 5۷5 5۷5 تجارت پژوهوگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1135۸۸ 11

 1۸5 1۸5 پارسیا  مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کوور مؤسسه 113644 12

13 
 

 15،034 15،034 پارسیا  مرکز تحقیقات سیاست علمی کوور 113522

14 
 

 1،12۸ 1،12۸ ملی ط  انتقال خو آموزش وپژوهش  مؤسسه 129502

15 
 

 240،9۸۷ 240،9۸۷ ملی  

16 
 

 66،۸46 66،۸46 ملت ایرا  پاستور انستیتو 130500

1۷ 
 

 
 

 5۸9 5۸9 سینا

1۸ 
 

 5 5 شهر شناسیبنیاد ایرا  10102۸

19 
 

 5،54۷ 5،54۷ ملی پژوهوگرا  وفناورا  کوور الندوق حمایت از 10104۷

20 
 خبگا بنیاد ملی ن 10104۸ 

 1،۷۷4 1،۷۷4 ملی

21 
 

 39۸ 39۸ ملت

22 
 

 فناوری پردیس  پارک علم و 101049

 0 24،42۷ آینده**

23 
 

 0 2،519 پاسارگاد**

24 
 

 0 46 ملی**



 

 قسمت دوم( -23)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیو  ریال(     

 ردیف

 نام استان

دستگاه / 
 یاجرای

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرایی 

 مبلغ سود 

 دریافتی در
 1398سال  

 مبلغ واریزی 

 به حساب 
 خزانه

25 
 

 11،536 11،536 ملی پژوهوکده مطالعات فناوری 1010۷0
26 

 
 4۸ 4۸ شهر ریزی برنامه پژوهش مدیریت و عالی آموزش و مؤسسه 10251۷

2۷ 
 دانوگاه علوم قضائی و خدمات اداری 10۸006 

 4،169 4،169 آینده
2۸ 

 
 2،69۸ 2،69۸ ملی

29 
 

 5۷6 5۷6 ملت پژوهوکده هواشناسی و اقلیم شناسی 113002
30 

 

 دانوجویا رفاه الندوق  113502

 201،5۷1 201،5۷1 تجارت
31 

 
 6،4۸2 6،4۸2 توسعه تعاو 

32 
 

 53،۷94 53،۷94 گردشگری
33 

 
 ۷5،۸40 ۷5،۸40  رفاه کارگرا 

34 
 

 296،۷92 296،۷92 ملی
35 

 
 44،901 44،901 شهر

36 
 

 5۷4 5۷4 تجارت پژوهوکده هوا و فضا 113506
3۷ 

 
 521 521 ملت پژوهوکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 113510

3۸ 
 

 9،692 9،692 ملت النعتی ایرا  سازما  پژوهوهای علمی و 113544
 163 163 تجارت سازما  مطالعه وتدوین کت  علوم انسانی واسالمی 11354۸  39
40 

 پتروشیمی ایرا  پژوهوگاه پلیمر و 113550 
 1،6۷5 1،6۷5 تجارت

41 
 

 3،009 3،009 مسکن
 1،951 1،951 ملی پژوهوکده بیمه 113556  42
43 

 
 5،6۸6 5،6۸6 مسکن دسی زلزلهالمللی زلزله شناسی و مهنپژوهوگاه بین 113566

44 
 

 3،600 3،600 کواورزی پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی مؤسسه 1135۷2
45 

 پژوهوگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 1135۷5 
 3،6۸9 3،6۸9 تجارت

46 
 های دستگاه

 اجرایی مستقر 
 در مرکز 

 245 245 سپه
 29،4۸4 29،4۸4 مسکن ات ایرا پژوهوگاه علوم و فناوری اطالع 1135۷6 4۷
4۸ 

 رنگ  پژوهوگاه 1135۸5
 4،۷25 4،۷25 آینده

 1،320 1،320 تجارت 49
50 

 
 144 144 ملی پژوهوگاه فضایی ایرا  1135۸6

51 
 

 2،116 2،116 شهر اجتماعی پژوهوکده مطالعات فرهنگی و 113596
52 

 
 2،622 2،۸۷5 ملت* موزه  علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایرا  113599

53 
 

 30،215 30،215 کواورزی پژوهوی حکمت و فلساه ایرا  مؤسسه 113642
54 

 
 ۸،۸9۸ ۸،۸9۸ مسکن های علمی بین المللیمرکز مطالعات و همکاری 113643

55 
 

 22 22 ملت مرکز نور دانوگاهی 113650
56 

 
 20،15۷ 20،15۷ مسکن پژوهوگاه میراث فرهنگی و گردشگری 113۷06

5۷ 
 

 4،600 4،600 ملت پژوهوگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 114504
5۸ 

 
 2،2۷۸ 2،2۷۸ رفاه کارگرا  برداری میزآزمایوگاه ملی نقوه 114525

59 
 

 11،532 11،532 کواورزی سازما  تحقیقات، آموزش و ترویج کواورزی 134003
60 

 
 0 1،1۸6 الادرات** پژوهوگاه نیرو 143504

61 
 

 2،402 2،402 الادرات تحقیقات آب مؤسسه 143520
62 

 
 115 115 ملی مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کوور 14۸504

63 
 

 ۷،250 ۷،250 کواورزی ریزی و اقتصاد کواورزیهای برنامهپژوهوی ا مؤسسهوزارت جهادکواورزی  151003
64 

 
 1،221 1،221 کواورزی تحقیقات گیاه پزشکی مؤسسه 15100۷

65 
 

 مادر تخصصی اسازما  گسترش و نوسازی النایع ایرا   234500
 30،264 30،264 ملت

66 
 

 4۷،215 4۷،215 تجارت
6۷ 

 
 ۸21 ۸21 سپه

6۸ 
 

 0 ۷49 ملی ** شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایرا  2۸1000
69 

 

 ایسازما  راهداری حمل و نقل جاده 2۸2400

 0 ۸9،035 ملت**
۷0 

 
 0 6،2۷۸ الادرات**

۷1 
 

 0 25،3۷2 اقتصاد نوین**

۷2  
اعتبااااری  مؤسساااه

 0 5،3۸۷ **کوثر

 )مبالغ به میلیو  ریال(     

 ردیف

 نام استان

دستگاه / 
 یاجرای

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرایی 

 مبلغ سود 

 دریافتی در
 1398سال  

 مبلغ واریزی 

 به حساب 
 خزانه

۷3 

 های دستگاه
 اجرایی مستقر 
 در مرکز 

 های معدنی گکاری فعالیتشرکت سهامی الندوق بیمه سرمایه 294190

 0 ۸،0۸6 کارگرا **رفاه  
 0 142،056 ملت **  ۷4
 0 6،241 توسعه تعاو ** ۷5
 0 30،31۷ **النعت و معد  ۷6
 0 1،419 تجارت** ۷۷
 0 30،042 ملت **  شرکت سهامی پترو ایرا  294۷۸0 ۷۸
۷9 

 کوچک عیالنا یگکارهیالندوق ضمانت سرما 2950۸0

 155،000 133،000 **ملت
 3،000 3،000 النعت و معد  ۸0
 1۸،000 16،000 **مسکن ۸1
 10۷،000 114،500 *انصار ۸2
 60،000 95،000 *یمل ۸3
 2،605 2،605 تجارت پارک علم و فناوری استا  مرکزی 113526  ۸4
۸5 

 
 ۷21 ۷21 تجارت دانوگاه اراک 120004

۸6 
 

 3،499 3،499 ملی مرکز اموزش عالی محالت ویژه پسرا   120005
۸۷ 

 
 2،606 2،606 تجارت دانوگاه تارش 122001

۸۸ 
 

 بهداشت و درما  ا استا  مرکزی خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  123۸02

 60،632 60،632 رفاه کارگرا 
 5۸،۸44 5۸،۸44 ملت مرکزی ۸9
90 

 
 1۸۸ 1۸۸ ملی

91 
 

 2،۸61 2،۸61 تجارت
92 

 
 21،929 21،929 الادرات

93 
 بهداشت و درما  ا اوهسو خدمات بهداشتی، درمانی دانوکده علوم پزشکی  123۸22 

 1،۷60 1،۷60 رفاه کارگرا 
94 

 
 526 526 ملت

95 
 

 100 100 رفاه کارگرا  درما  بهداشت و اخدمات بهداشتی، درمانی خمین  دانوکده علوم پژشکی و 123۸24
 3،911 4،۸31 پارسیا ** دانوگاه گیال  11۷100 گیال  96
9۷ 

 مازندرا 

 0 ۷5 مسکن ** تا  مازندرا فناوری اس پارک علم و 113534
 4،2۷1 4،2۷1 تجارت منابع طبیعی ساری دانوگاه علوم کواورزی و 119503 9۸
 22،162 22،162 ملت استا  مازندرا  بهداشت و درما و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  124900 99
 9،۷۷3 9،۷۷3 ملت درما  ابل بهداشت وبخدمات بهداشتی، درمانی  دانوگاه علوم پزشکی و 124910 100
101 

 
 19 19 ملت شرقیپارک علم و فناوری استا  آذربایجا  113529

102 
 

 32 32 تجارت دانوگاه تبریز 116000
103 

 
 ۸،153 ۸،153 تجارت دانوگاه بناب 116001

104 
 

 1،۷۷2 1،۷۷2 تجارت دانوگاه مراغه 116004
105 

 
 329 329 مسکن یزیک مراغهمرکز نجوم و اختر ف 116005

106 
 

 ۷،059 ۷،2۷۷ تجارت** دانوگاه النعتی سهند 122۷00
10۷ 

 
 21،509 22،1۷4 تجارت** دانوگاه هنر اسالمی تبریز 122900

 شرقیآذربایجا  10۸

 شرقی  استا  آذربایجا خدمات بهداشتی، درمانی  دانوگاه علوم پزشکی و 124200

 1،21۸ 1،21۸ ملت
109 

 
 23،956 23،956 اتالادر

110 
 

 445 445 تجارت
111 

 
 21،660 21،660 رفاه کارگرا 

112 
 

 دانوکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه 124201
 ۷،153 ۷،153 ملت

113 
 

 1،۷02 1،۷02 الادرات
114 

 
 ۷4 ۷4 رفاه کارگرا 

115 
 سرابدرمانی خدمات بهداشتی، دانوکده علوم پزشکی و  124212 

 2،3۸۷ 2،3۸۷ الادرات
116 

 
 665 665 رفاه کارگرا 

10۸ 

 غربیآذربایجا 

 56،249 56،249 ملی دانوگاه ارومیه 122500
 ۷64 ۷64 ملی غربیپارک علم و فناوری استا  آذربایجا  122506 109
 41،0۷5 41،0۷5 الادرات غربی استا  آذربایجا و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  125100 110
 1،696 1،696 الادرات بهداشت و درما  ا خویخدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی و  125110 111
 2،0۷۷ 2،0۷۷ ملی دانوگاه النعتی ارومیه 12۷450 112



 

 قسمت دوم( -24)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیو  ریال(     

 ردیف

 نام استان

دستگاه / 
 یاجرای

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرایی 

 مبلغ سود 

 دریافتی در
 1398سال  

 مبلغ واریزی 

 به حساب 
 خزانه

113 

 کرمانواه

 696 696 ملی دانوگاه النعتی کرمانواه 12۷300
 3،699 3،699 تجارت غرب آموزشکده فنی ومهندسی اسالم آباد ادانوگاه رازی  11۸200 114
 1،901 1،901 تجارت دانوکده کواورزی سنقر ادانوگاه رازی  11۸300 115
 3،063 3،063 تجارت حسابداری جوانرود دانوکده مدیریت و ادانوگاه رازی  11۸201 116
 12،136 12،136 تجارت دانوگاه رازی 11۸000 11۷
 64،۷01 64،۷01 الادرات  و خدمات بهداشتی، درمانی استا  کرمانواه دانوگاه علوم پزشکی  124۸00 11۸
 6،313 6،313 رفاه کارگرا  دانوگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استا  کرمانواه 124۸00 119
 ۷،۸11 ۷،۸11 لتم دانوگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استا  کرمانواه 124۸00 120
121 

 خوزستا 

 فناوری استا  خوزستا   پارک علم و 113531
 1،144 1،144 تجارت

 953 953 سپه 122
 695 695 رفاه کارگرا  123
124 

11۷001 
 دانوگاه النعتی جندی شاپور دزفول

 ۸،2۷۷ ۸،2۷۷ ملی
 4،0۷9 4،0۷9 تجارت 125
126 

 دانوگاه شهید چمرا 
 2۷،113 2۷،113 تجارت

 1،661 1،661 ملی 12۷
 640 640 ملی دانوگاه النعتی شهدای هویزه 11۷005 12۸
129 

 دانوگاه علوم وفنو  دریایی خرموهر 11۷050
 9۷5 9۷5 ملی

 ۸،656 ۸،656 تجارت 130
 14،۸0۸ 14،۸0۸ تجارت منابع طبیعی خوزستا   دانوگاه کواورزی و 11۷060 131
 201،062 201،062 رفاه کارگرا  خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز انوگاه علوم پزشکی ود 124500 132
 3،۷۷0 3،۷۷0 رفاه کارگرا   و درما بهداشت ا دزفول خدمات بهداشتی، درمانی  دانوگاه علوم پزشکی و 124502 133
 50،5۷2 50،5۷2 رفاه کارگرا   و درما بهداشت ا آبادا  خدمات بهداشتی، درمانی  دانوگاه علوم پزشکی و 124504 134
 3،119 3،119 رفاه کارگرا  و درما بهداشت  ا خدمات دروانی شوشتر  دانوکده علوم پزشکی و 124512 135
 16،230 16،230 رفاه کارگرا  بهبها  خدمات بهداشتی، درمانی  دانوکده علوم پزشکی و 125906 136
13۷ 

 
 1،5۷۸ 1،5۷۸ تجارت فناوری استا  فارسپارک علم و  113524

13۸ 
 

 3،۸92 3،۸92 ملی پایگاه استنادی علوم جها  اسالم 1135۸0
139 

 
 3،64۷ 3،64۷ ملی فناوری  مرکزمنطقه ای اطالع رسانی علوم و 1135۸4

140 
 دانوگاه شیراز 115100 

 ۸33 ۸33 تجارت
141 

 
 4،124 4،124 ملت

142 
 

 1،405 1،405 ملت فارسی )کازرو ( دانوگاه سلما  115101
143 

 
 2،69۸ 2،69۸ الادرات دانوگاه النعتی شیراز 115102

144 
 دانوگاه هنر شیراز 115103 

 2،9۷3 3،312 ملی*
145 

 
 1،23۷ 1،23۷ ملت

 142 142 ملی دانوکده کواورزی و منابع طبیعی داراب 11510۷ فارس 146
14۷ 

 
 2 2 ملی دانوگاه فسا 11510۸

14۸ 
 

 641 641 تجارت مرکز آموزش عالی فیروزآباد 115109
149 

 آموزش عالی استهبا   مرکزا دانوگاه شیراز 115110 
 2،5۷0 2،5۷0 ملی

150 
 

 302 302 تجارت
151 

 
 1،5۸5 1،5۸5 سپه آموزش عالی المرد  مرکزا دانوگاه شیراز 115112

152 
 

 12،506 12،506 رفاه کارگرا  ید آموزش عالی اقل مرکزا دانوگاه شیراز 115113
153 

 
 1،1۸۷ 1،1۸۷ ملت آموزش عالی الر  مرکزا دانوگاه شیراز 115115

154 
 

 3،۷3۸ 3،۷3۸ ملت آموزش عالی ممسنی  مرکزا دانوگاه شیراز 115116
155 

 استا  فارس و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  124000 
 ۸6،242 ۸6،242 ملت

156 
 

 1،۷06 1،۷06 الادرات

 )مبالغ به میلیو  ریال(     

 ردیف

 نام استان

دستگاه / 
 یاجرای

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرایی 

 مبلغ سود 

 دریافتی در
 1398سال  

 مبلغ واریزی 

 به حساب 
 خزانه

15۷ 
 

 2،236 2،236 تجارت  
15۸ 

 
 

 
 ۸،2۸9 ۸،2۸9 ملت

159 
 

 13،1۸3 13،1۸3 ملی  و درما فسابهداشت و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  124011
160 

 
 

 
 30،2۸2 30،2۸2  رفاه کارگرا 

  فارس  161
 

 1،۸01 1،۸01 سپه
162 

 
 0 1،515 **انصار  و درما جهرم بهداشت و خدمات بهداشتی، درمانی شکی دانوگاه علوم پز 124012

163 
 

 13،20۷ 13،20۷ ملت  
164 

 
 64 64 رفاه کارگرا   کی و خدمات بهداشتی ا  درمانی گراش دانوکده علوم پزش 125910

165 
 

 1،364 1،364 الادرات  
166 

 
 360 360 ملی دانوگاه جهرم 12۷4۷0

16۷ 
 

 30،5۸۸ 30،5۸۸ تجارت وگاه شهیدباهنرکرما دان 11۷500
16۸ 

 
 5،۷36 5،۷36 تجارت دانوگاه جیرفت 11۷511

169 
 

 14،396 14،396 ملت رفسنجا  و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  124۷01
1۷0 

 
 2،3۸3 2،3۸3 تجارت دانوگاه ولیعصر )عج( رفسنجا  12۷100

1۷1 
 

 ۷۸2 ۷۸2 تجارت  انی حضرت نرجس )س(نوگاه علوم انسدا 12۷49۷
 934 934 تجارت پارک علم و فناوری استا  کرما  113530 کرما  1۷2
1۷3 

 
 0 55 تجارت** بین المللی علوم و تکنولوژی پیورفته وعلوم محیطی  مرکز 1135۷4

1۷4 
 

 1۷،14۸ 1۷،14۸ تجارت دانوگاه النعتی سیرجا  11۷505
1۷5 

 
 1،513 1،513 تجارت ی بممجتمع آموزش عال 11۷506

1۷6 
 

 0 222 تجارت** دانوگاه تحصیالت تکمیلی النعتی  و تکنولوژی پیورفته  11۷510
1۷۷ 

 
 11،112 11،112 ملت   جیرفت و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  124۷06

1۷۸ 
 

 2،4۸۷ 2،4۸۷ ملت بم و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  124۷0۷
1۷9 

 
 3۸ 3۸ تجارت رضوی فناوری استا  خراسا  پارک علم و 113523

1۸0 
 

 35 36 تجارت پژوهوکده علوم النایع غکایی 11355۷
1۸1 

 
 6،000 6،000 تجارت دانوکده فنی و مهندسی گلبهار 115410

1۸2 
 

 دانوگاه فردوسی موهد  115500

 ۸،0۸6 ۸،0۸6 تجارت
1۸3 

 
 ۷6،6۸1 ۷6،6۸1 ملی

1۸4 
 

 5،0۷4 5،0۷4 ایرا  زمین
1۸5 

 
 65۸ 65۸ رفاه کارگرا 

1۸6 
 

 493 493 تجارت دانوگاه نیوابور 115504
1۸۷ 

 
 1،۷36 1،۷36 ملی دانوگاه النعتی قوچا  115505

1۸۸ 
 4،۷6۷ 4،۷6۷ ملی دانوگاه تربت حیدریه 115506 

1۸9 
 

 135 135 تجارت
190 

 
 6،631 6،631 تجارت یژه پسرا  ( مرکزآموزش عالی کاشمر ) و 11550۷

191 
 

 1،066 1،066 تجارت دانوکده فنی و مهندسی فناوریهای نوین سبزوارحضرت زین  )ویژه خواهرا ( 11550۸
 5،536 5،536 ملی دانوکده کواورزی و دامپروری تربت جام  115550 رضویخراسا  192
193 

 
 3،3۷۸ 3،3۷۸ ملت

194 
 

 الی گنابادمجتمع آموزش ع 1155۷0
 ۷65 ۷65 ملی

195 
 

 1،049 1،049 ملت
196 

 
 690 690 تجارت

19۷ 
 

 5،۷۷1 5،۷۷1 تجارت دانوگاه حکیم سبزواری 120006
19۸ 

 
 ۷2،663 ۷2،663 رفاه کارگرا  استا  خراسا  و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  124100

199 
 21،000 21،000  رفاه کارگرا    تربت حیدریهت بهداشتی، درمانی و خدماپزشکی دانوگاه علوم  124102 

 ۸۷9 ۸۷9 ملی  200
201 

 1،4۷4 1،4۷4 کواورزی گنابادو خدمات بهداشتی، درمانی دانوکده علوم پزشکی  124104 
202 

 
 2،000 2،000 ملی

 1،000 1،000 ملت سبزوار و خدمات بهداشتی، درمانی دانوکده علوم پزشکی  124105  203
204 

 
 126 126 تجارت

205 
 10،000 10،000 ملی نیوابور و خدمات بهداشتی، درمانی دانوکده علوم پزشکی  124115 

206 
 

 ۷،413 ۷،413 ملت
20۷ 

 10،000 10،000 ملت بهداشت درما  ا تربت جام و خدمات بهداشتی، درمانی پزشکی  دانوکده علوم 124126 
20۸ 

 
 3،996 3،996 ملی



 

 قسمت دوم( -25)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 
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 دریافتی در
 1398سال  

 مبلغ واریزی 

 به حساب 
 خزانه

209 

 االاها 

 3،3۸۸ 3،3۸۸ تجارت شهرک علمی تحقیقاتی االاها  113540
 2،935 2،935 تجارت دانوگاه النعتی االاها  115400 210
 5،302 5،302 ملی 211
212 

 دانوکده فنی مهندسی گلپایگا  115۷10
 192 192 ملی

 130 130 تجارت 213
214 

 دانوگاه االاها  116500

 9،6۷۷ 9،6۷۷ ملی
 32 32 ملت 215
 1،542 1،542 رفاه کارگرا  216
 3،604 3،604 تجارت 21۷
 2،023 2،023 ملی مرکزآموزش عالی شهرضا 116504 21۸
 5،۸9۸ 5،۸9۸ ملی دانوگاه هنر االاها  116600 219
 6،590 6،590 را رفاه کارگ کاشا  خدمات بهداشتی، درمانی  دانوگاه علوم پزشکی و 123۷01 220
 3۷،۷۸۸ 3۷،۷۸۸ رفاه کارگرا  استا  االاها  خدمات بهداشتی، درمانی  دانوگاه علوم پزشکی و 124400 221
222 

 هرمزگا 

 5۷6 5۷6 ملی )قوم(پارک زیست فناوری خلیج فارس 101055
 2،364 2،624 ملت** پارک علم و فناوری هرمزگا  113532 223
 219 219 تجارت مجتمع آموزش عالی میناب ا رمزگاندانوگاه ه 114۷50 224
225 

 دانوگاه هرمزگا  122۸00
 1،46۸ 1،46۸ ملت

 2،341 2،341 تجارت 226
 9،۷46 9،۷46 ملت  استا  هرمزگا  و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  125300 22۷
22۸ 

سیسااااااااتا  و 
 بلوچستا 

 ا  سیستا  و بلوچستا  استو فناوری پارک علم  113539
 1،6۷9 1،6۷9 ملی

 34۷ 34۷ تجارت 229
 5،966 5،966 تجارت دانوگاه سیستا  و بلوچستا  119000 230
 1،311 1،311 ملت 231
 926 926 تجارت مجتمع آموزش عالی سراوا   119002 232
 1،549 1،549 تجارت دانوگاه زابل 119100 233
 1،41۷ 1،41۷ تجارت ه دریانوردی و علوم دریایی چابهاردانوگا 119200 234
235 

 درما   بهداشت وا زاهدا  خدمات بهداشتی، درمانی  دانوگاه علوم پزشکی و 125400

 ۷،۷44 ۸،05۸ * رفاه کارگرا 
 3،2۸1 5،۷16 *الادرات 236
 1۸،۸40 21،6۷2 *ملی 23۷
 4،424 4،591 *سپه 23۸
 691 ۷53 *تجارت 239
 406 449 *ملت 240
241 125403 

  و درما زابل بهداشت خدمات بهداشتی، درمانی  دانوکده علوم پزشکی و
 25،234 25،234  رفاه کارگرا 

 6،590 6،590 ملت 242
 0 1۸۸ *ملت بهداشت و درما ا  درمانی ایرانوهرا دانوکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  12590۸ 243
244 

 ردستا ک

 420 420 تجارت استا  کردستا  و فناوری پارک علم  113542
 9،39۷ 9،39۷ تجارت دانوگاه کردستا  11۸100 245
246 

 استا  کردستا  و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  124402
 30،6۸3 30،6۸3  رفاه کارگرا 

 22،۸09 22،۸09 الادرات 24۷
24۸ 

 همدا 

 ابن سینا همدا  و خدمات بهداشتی، درمانی نوگاه علوم پزشکی دا 123900

 12،490 12،490 تجارت
 1،۸00 1،۸00 ملت 249
 442 442 ملی 250
 2۷،446 2۷،446  رفاه کارگرا  251
252 

  و درما بهداشت  اسدآبادو خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  123902
 ۸۷ ۸۷ ملی

 10،595 10،595  فاه کارگرا ر 253
 12،613 12،613 تجارت دانوگاه بوعلی سینا 115000 254
 554 554 ملی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند ویژه دخترا   115005 255
 2،20۸ 2،20۸ تجارت فناوری استا  همدا   پارک علم و 113551 256
25۷ 

 لرستا 
 درما   بهداشتی، درمانی استا  لرستا  بهداشت ودانوگاه علوم پزشکی و خدمات  124410

 ۷۷6 ۷۷6 رفاه کارگرا 
 1،251 1،251 الادرات 25۸
 52،۷۷0 52،۷۷0 ملی العظمی بروجردی ا...دانوگاه آیت 12۷460 259

 )مبالغ به میلیو  ریال(     

 ردیف

 نام استان

دستگاه / 
 یاجرای

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرایی 

 مبلغ سود 

 دریافتی در
 1398سال  

 مبلغ واریزی 

 به حساب 
 خزانه

260 

 ایالم

 دانوگاه ایالم 122600
 1،604 1،604 ملی

 ۷5۷ ۷5۷ تجارت 261
 23،330 23،330 ملت  و درما استا  ایالم بهداشت و خدمات بهداشتی، درمانی ی دانوگاه علوم پزشک 124420 262
263 

 فناوری استا  ایالم  پارک علم و 113541
 1،65۷ 1،65۷ تجارت

 30 30 ملی 264
265 

 زنجا 

  و درما دانوگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استا  زنجا  بهداشت  125600
 56،153 56،153 ملت

 1،453 1،453 تجارت 266
 32،۸09 32،۸09 الادرات 26۷
 25،۷43 25،۷43 تجارت دانوگاه زنجا  126300 26۸
 190 190 پارسیا  دانوگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجا  126900 269
 1،669 1،669 تجارت 2۷0
 ۷0 ۷0 ملی پارک علم و فناوری زنجا  11355۸ 2۷1
2۷2 

حاااااااال و چهارم
 بختیاری

  و خدمات بهداشتی، درمانی استا  چهارمحال و بختیاریدانوگاه علوم پزشکی  125200
 13،۷09 13،۷09  رفاه کارگرا 

 10،4۸1 10،4۸1 ملت 2۷3
 19،019 19،019 تجارت دانوگاه شهرکرد 115450 2۷4
2۷5 

کهگیلویاااااااه و 
 احمدبویر

 11،262 11،262 تجارت دانوگاه یاسوج 123200
 4،316 4،316 تجارت مجتمع دانوگاهی گچسارا  123202 2۷6
 4،43۸ 4،43۸ تجارت دانوکده فنی و مهندسی چرام 123203 2۷۷
2۷۸ 

 دانوگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی 124010
 1،190 544 *** ملی

 1،445 1،445  رفاه کارگرا  2۷9
 3،515 3،142 ***الادرات 2۸0
2۸1 

 سمنا 

 591 591 تجارت پژوهوکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 113510
 1،509 1،509 تجارت دانوگاه فرزانگا  سمنا  )ویژه خواهرا ( 114۷03 2۸2
 9،559 9،559 تجارت دانوگاه دامیا  120400 2۸3
 ۷،30۸ ۷،30۸ رفاه کارگرا  های آموزشی دانوگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنا  اجرای برنامه 125۷01 2۸4
 ۸،۷۷3 ۸،۷۷3 ملت دانوگاه علوم پزشکی شاهرود اجرای برنامه های آموزشی  125901 2۸5
 9،692 9،692 تجارت دانوگاه شاهرود 126200 2۸6
 23،131 23،131 تجارت   پارک علم وفن آوری ا دانوگاه سمنا   126401 2۸۷
 ۷ ۷ تجارت   دانوکده روانوناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر ا ا  دانوگاه سمن 126402 2۸۸
 6۸۸ 6۸۸ تجارت آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد ا دانوگاه سمنا   126403 2۸9
 24 24 تجارت مهدی شهر  و علوم تربیتی دانوکده روانوناسی 126402 290
 1،240 1،240 ملی دانوگاه گرمسار 126450 291
292 

 یزد
 6،349 6،349 تجارت انوگاه یزدد 119600

 15،399 15،399 رفاه کارگرا   استا  یزدشهیدالدوقی و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  125500 293
294 

 بوشهر

 3،۷۸5 3،۷۸5 تجارت فارس )بوشهر(پارک علم و فناوری خلیج 113552
 1۸1 1۸1 تجارت فارسپژوهوکده خلیج 11356۸ 295
 33،354 33،354 ملت   296
 1،510 1،510 تجارت بوشهرخدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی و  124404 29۷
 4،224 4،224 الادرات   29۸
 5،349 5،349 تجارت دانوکده کواورزی ومنابع طبیعی برازجا  ا دانوگاه خلیج فارس  126۷01 299
 3،209 3،209 تجارت ه فنی ومهندسی جم دانوکدا دانوگاه خلیج فارس  126۷02 300
 ۷31 ۷31 تجارت پژوهوکده فناوری ارتباطات و اطالعات 126۷03 301
 14،5۸9 14،5۸9 تجارت سازما  نوسازی توسعه وتجهیزمدارس کوور  12۷600 302
303  

 دانوگاه تهرا  114500
 16،0۷۷ 16،0۷۷ تجارت

304 
 

 9،319 9،319 الادرات
305 

 
 94،۷69 94،۷69 ملت

 تهرا  306
 1۷،۸11 1۷،۸11 تجارت دانوگاه شهید بهوتی 114600

 2،405 2،5۸2 ملی* دانوگاه الزهرا 114۷00 30۷
30۸ 

 
 64،0۷5 69،64۷ تجارت* دانوگاه النعتی شریف 115۷00

309 
 

 2۸،421 2۸،421 تجارت دانوگاه عالمه طباطبایی 11۸500
310 

 
 10 10 ملت دانوگاه هنر 119۷00



 

 قسمت دوم( -26)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیو  ریال(     

 ردیف

 نام استان

دستگاه / 
 یاجرای

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرایی 

 مبلغ سود 

 دریافتی در
 1398سال  

 مبلغ واریزی 

 به حساب 
 خزانه

311 
 

 4،323 4،323 ملی دانوگاه شاهد 120100
312 

 
 4۸،۸14 4۸،۸14 کواورزی دانوگاه النعتی خواجه نصیرالدین طوسی 120300

313 
 

 21،993 21،993 تجارت دانوگاه تربیت مدرس 121000
314 

 دانوگاه النعتی امیرکبیر 122000 
 6،006 6،332 مسکن*

315 
 

 3،۷44 3،۷44 تجارت
316 

 دانوگاه علم و النعت ایرا  123000 
 4۷،441 4۷،441 تجارت

31۷ 
 

 13،650 13،650 ملت
 تهرا  31۸

 دانوگاه جامع علمی کاربردی 12۷200
 3۷۷،۸50 3۷۷،۸50 تجارت

319 
 

 24،۷45 24،۷45  رفاه کارگرا 
320 

 
 30،۷19 30،۷19 ملت

321 
 

 34۸،۸92 34۸،۸92 ملت  و درما بهداشت ا تهرا  نی و خدمات بهداشتی، درمادانوگاه علوم پزشکی  123۷00

322 
 

تهاارا  مرکزآموزشاای و خاادمات بهداشااتی، درمااانی دانوااگاه علااوم پزشااکی  123۷13
 9۸5 9۸5 ملت عروق تهرا    ی قل  وو درمانتحقیقاتی 

323 
 بهوتی  شهیدو خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  123۸00 

 ۷31،202 ۷45،255 * رفاه کارگرا 
324 

 
 0 10۸ **ملت

325 
 

 0 ۷6،44۷ ملت** بهداشت درما  ا دانوگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرا  124300
326 

 اردبیل

 ۸09 ۸09  رفاه کارگرا  بهداشت و درما  ا خلخالخدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی و   125۸10
 4،645 4،645 ملت 32۷
 1۷،040 1۷،040 تجارت دانوگاه محقق اردبیلی 116002 32۸
329 

دانوگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشاتی، درماانی اساتا  اردبیال بهداشات و       125۸00
 درما   

 14،34۸ 14،34۸ تجارت  
 16،242 16،242 الادرات 330
 20،329 20،329 ملت 331
 6،۷35 6،۷35  رفاه کارگرا  332
333 

 قم

 پارک علم و فناوری استا  قم 113536
 1،499 1،499 تجارت

 ۸24 ۸24 مسکن 334
 156 156 ملت 335
336 

 پژوهوگاه حوزه و دانوگاه 1135۷3
 132 132 ملی

 316 316 تجارت 33۷
 41،260 41،260  گرا رفاه کار دانوکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استا  قم ا بهداشت و درما   123۷06 33۸
339 

 قزوین

 1،324 1،324 ملت )ره(خمینی المللی امامدانوگاه بین 114۸00
 239 239 ملت پارک علم و فناوری استا  قزوین 114۸01 340
 992 992 الادرات مرکز آموزش عالی و فنی و مهندسی بویین زهرا 114۸50 341
 65،541 65،541 رفاه کارگرا   و درما قزوین بهداشت اشتی، درمانی و خدمات بهددانوگاه علوم پزشکی  123۸01 342
 3۷ 3۷ رفاه کارگرا  دانوگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین 123۸09 343
344 

 گلستا 

 10،039 10،039 ملت درما   دانوگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استا  گلستا  بهداشت و 124920
 4،50۸ 4،50۸ تجارت دانوگاه علوم کواورزی و منابع طبیعی گرگا  126500 345
 3،153 3،153 تجارت دانوگاه گنبد 126501 346
 1،52۷ 1،52۷ تجارت مهندسی مینو دشت  دانوکده فنی وا  دانوگاه گنبد 126502 34۷
 1،321 1،321 تجارت دانوکده علوم انسانی آزاد شهرا دانوگاه گنبد  126503 34۸
349 

 دانوگاه گلستا  12۷4۸0
 1،۷49 1،۷49 ملی

 5۸4 5۸4 ملت 350
 105 105 تجارت 351
 2،919 2،919 ملت پارک علم و فناوری گلستا  12۷4۸1 352
353 

 مجتمع آموزش عالی علی آباد کتولا دانوگاه گلستا   12۷4۸2
 509 509 ملی

 201 201 تجارت 354
355 

 
 ۸53 ۸53 ملی دانوگاه بجنورد 123300

 1،52۸ 1،52۸ تجارت دانوگاه النعتی اساراین  123302  356
35۷ 

 
 3۸۸ 3۸۸ ملی دانوکده کواورزی شیروا   123305

 ۷2،612 ۷2،612 ملت شمالی درمانی خراسا  بهداشتی وو خدمات دانوگاه علوم پزشکی  124111 شمالیخراسا  35۸
359 

 
 ۷،215 ۷،215 تجارت درمانی اساراین بهداشتی وو خدمات پزشکی  دانوگاه علوم 12411۷

360 
 

 4،519 4،519 ملی )ویژه خواهرا ( ا دانوگاه کوثر 12۷496

 )مبالغ به میلیو  ریال(     

 ردیف

 نام استان

دستگاه / 
 یاجرای

 شماره 

 بندیطبقه
 بانک عامل عنوان دستگاه اجرایی 

 مبلغ سود 

 دریافتی در
 1398سال  

 مبلغ واریزی 

 به حساب 
 خزانه

361 

 جنوبیخراسا 

 95۸ 95۸ تجارت جنوبیپارک علم و فناوری استا  خراسا  11353۸
362 

 دانوگاه بیرجند 123100
 40،923 41،223 تجارت**

 69۷ 69۷ یرا ملی ا 363
364 

 دانوگاه بزرگمهر قاینات 123101
 11،633 11،633 تجارت

 ۸05 ۸05 الادرات 365
 1،153 1،153 تجارت دانوگاه النعتی بیرجند 123102 366
 3،۷46 5،240 تجارت** مهندسی فردوس  دانوگاه فنی و 123150 36۷
 16،232 16،232  رفاه کارگرا  بیرجند مانی خدمات بهداشتی، در دانوگاه علوم پزشکی و 124101 36۸
369 

 البرز

 1۷،616 1۷،616  رفاه کارگرا  پژوهوگاه موادوانرژی 11353۷
 ۸،292 ۸،292 تجارت دانوکده کواورزی و منابع طبیعیا دانوگاه تهرا   114505 3۷0
 10،139 10،139 کارگرا رفاه  استا  کرج و خدمات بهداشتی، درمانی دانوگاه علوم پزشکی  124305 3۷1
 1،5۸0 1،5۸0 کواورزی سسه تحقیقات علوم باغبانیؤم 134013 3۷2
 3۸5 3۸5 کواورزی سسه رازیؤم 136000 3۷3
 9،۷30 9،۷30 تجارت دانوکده محیط زیست 140003 3۷4
 4،501 4،501 کواورزی سسه تحقیقات ثبت و گواهی بکر و نهالؤم 151002 3۷5
 2۸9 2۸9 کواورزی سسه تحقیقات علوم دامی کوورؤم 151006 3۷6
 9۷۷ 9۷۷ کواورزی سسه تحقیقات خاک وآبؤم 15100۸ 3۷۷
 ۷۸ ۷۸ کواورزی سسه تحقیقات فنی ومهندسی کواورزیؤم 151009 3۷۸
 1،40۷ 1،40۷ کواورزی پژوهوکده بیوتکنولوزی کواورزی 151100 3۷9

 6,181,323 6.681.005 جمع
 کاه در   باشاد یما  139۸اسااندماه   یافتیا مربوط باه ساود در  « به خزانه یزیمبلغ وار»با « 139۸در سال  یافتیسود در مبلغ»نیب رتی* میا
 شده است. زیبه حساب خزانه وار 1399سال 
هاای  هتماام یاا بخوای از ساود ساپرد     ناشی از عدم واریاز   «به خزانه یزیمبلغ وار»با « 139۸در سال  یافتیسود در مبلغ»نیب رتیمیا **

 است. داری کل کووردریافتی را به حساب درآمد اختصاالی نزد خزانه
 کاه در   باشاد مای ( 139۷ساال )  یافتیا مربوط به ساود در « به خزانه یزیمبلغ وار»با « 139۸در سال  یافتیمبلغ سود در» نیب رتیمیا***
 است.  دهیگرد زیحساب خزانه وار ه( ب139۸سال )

 

هاای دریاافتی را باه    از سود ساپرده  تمام یا بخوی*( شده با عالمت )*موارد موخ 

مفاد حکم  تيعدم رعا نیمبداری کل کوور واریز ننموده کاه  حساب درآمد اختصاالی نزد خزانه

 .است جزء نيا

با توجه به اینکه سود سپرده بانکی به همراه ساایر درآمادهای اختصاالای باه حسااب      

ری کل کوور واریز گردیده، لاکا ارائاه عملکارد    داهای اجرایی نزد خزانهردیف درآمدی دستگاه

 باشد. پکیر نمیمالی مستقل برای آنها امکا 



 

 قسمت دوم( -2۷)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

استااده متواز  از امکانات کوور و توزیاع عادالناه و رفاع تبعای  و     »در اجرای قانو  

( از مناابع  3%ساه درالاد )  « یافته و تحقق پیورفت و عادالت ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه

 ،کننده  اعتبار اختصاالی به دستگاه والولی اختصاالی کسر و مابقی در قالهاوالولی دریافت

 .است جزء نيمفاد حکم ا تيعدم رعا نیمبکه مطابق قوانین و مقررات پرداخت گردیده 

ماهاه  جزء نظارت داشته و گزارش عملکرد شش این دیوا  محاسبات کوور بر عملکرد

به کمیسیو   2۷/1/1399و  30/11/139۸ی  هایساله این جزء را طی دو مرحله و در تارو یک

 نموده است. ارائه مجلس شورای اسالمی برنامه و بودجه و محاسبات 

 



 

 قسمت دوم( -2۸)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( طبند )

)الاف(   سازما  اداری و استخدامی کوور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند

 یای هاای اجرا دستگاه بر کاهش حجم، اندازه و ساختار قانو  برنامه شوم توسعه مبنی *(2۸) ماده

 کند.ماهه به مجلس شورای اسالمی ارائه الورت سه را به

                                                                        
 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،* 

استثنای مدارس دولتی در طول  به یاجرائ یهاکاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه (:28بند )الف( ماده )

( در پایا  سال %5) درالد ( نسبت به وضع موجود )حداقل پنج%15) درالد پانزده زا یحداقل به ماجرای قانو  برنامه، 
 یها، حکف واحدهابا اولویت تعاونی یردولتیخدمات و موارکت با بخش غ دیخر ،یاتیعمل یواحدها یواگکار قیطر دوم( از

از  یبرخ یها و مؤسسات و واگکارانحالل و ادغام سازما  ،یسازمان یهاکاهش پست ت،یریکاهش سطوو مد رضرور،یغ
 .یادار یعالیشورا  یاد مسکن انقالب اسالمی با تصوو بنی هایاریو ده هایبه شهردار اجرایی یهادستگاه فیواا

 

 (طتفریغ بند )

در ساال  را موضوع این بند کوور گزارش  یو استخدام یادارها، سازما  براساس بررسی

 .استمفاد حکم اين بند عدم رعايت مبین  کهبه مجلس شورای اسالمی ارایه ننموده  139۸

 

 

 



 

 قسمت دوم( -29)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ی(

های علمی، قضات، کارکنا  کووری بگیر از قبیل هیأتهای حقوقایش حقوق گروهافز

قاانو    *(29) موضاوع مااده   اجرایای ی هادستگاهو لوکری و بازنوستگا  آنها شاغل در کلیه 

برنامه شوم توسعه و همچنین وزارت اطالعات و سازما  انرژی اتمی و بازنوستگا  آنهاا باه   

قانو  مدیریت خادمات کواوری و حکام حقاوق،     ( ۷۸) ع مادهنحوی که تااوت تطبیق موضو

حقوق یا عناوین موابه مومولین این بند به میزا   139۸بدو  تیییر باقی بماند، از ابتدای سال 

یابد. عالوه بر این افازایش، ضاری  ریاالی    ریال افزایش می( 4.000.000) ماهانه چهار میلیو 

 یابد.افزایش می( 10%) درالد به میزا  تا ده 139۷ساالنه مومول این بند نسبت به سال 

                                                                        
 جمهوری اسالمی ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی* 

اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکا  تجمیع کلیاه  دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانو  برنامه نسبت به راه :(29)ماده 
هاا و مؤسساات و   ها، ساازما  گانه جمهوری اسالمی ایرا  اعم از وزارتخانهها به مقامات، رؤسا، مدیرا  کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهپرداخت

دهاای عماومی   دانوگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتااعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نها
نمایند(، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای غیردولتی )در مواردی که آ  بنیادها و نهادها از بودجه کل کوور استااده می
واحدهایی که شمول قانو  بر آنهاا  ها و شوند و همچنین دستگاهفقیه اداره میاسالمی، شورای نگهبا  قانو  اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی

رزی، شرکت ملی مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانو  خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کواو
ع ایرا ، بانک مرکازی جمهاوری اساالمی ایارا ،     نات ایرا ، شرکت ملی گاز ایرا ، شرکت ملی النایع پتروشیمی ایرا ، سازما  گسترش نوسازی النای

ی ایارا   سازما  بنادر و کوتیرانی جمهوری اسالمی ایرا ، سازما  توسعه و نوسازی معاد  و النایع معدنی ایرا ، سازما  الدا و سیمای جمهوری اسالم
ها را فراهم نماید، به نحوی که میزا  ناخال  پرداختی به هر های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنو شرکت

اتمی  یک از افراد فوق موخ  شود و امکا  دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازما  انرژی
تصادی متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفااع و پواتیبانی نیروهاای    ایرا  از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اق

 مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
های غیرماهانه و مزایای ناخاال  پرداختای   ها، کارانه، پرداختهزینهها، کمکها، هزینهالعادهدستگاههای مومول این ماده مکلاند حقوق، فوق

ملاه  م از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی آ ( و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیرا  موضوع این مااده را از هار محال )از ج   ماهانه اع
ت ، درآمدهای اختصاالی، اعتبارات متارقه، اعتبارات کمکهای رفااهی، اعتباارا  1/6/1366اعتبارات خارج از شمول قانو  محاسبات عمومی کوور مصوب 
، 3/12/1366های مستقیم با االاالحات و الحاقاات بعادی مصاوب     ( قانو  مالیات21۷بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده )

واگکاری و و یا اعتبارات خاص ناشی از  22/۸/1390( قانو  امور گمرکی مصوب 162( تا )160( قانو  مالیات بر ارزش افزوده، مواد )39ماده ) (1)تبصره 
بارات مربوط به ردیاهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مواابه(، منحصاراً در   سازی، اعتفروش شرکتها در سازما  خصوالی

اد مککور بالفاالله فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزا  هرگونه ناخال  پرداختی ماهانه به هر یک از افر
 در سامانه اطالعاتی هر دستگاه موخ  باشد. 

 تفریغ بند )ی( 

بنا به پیوانهاد مواترک ساازما  برناماه و      2۸/1/139۸هیأت وزیرا  در جلسه مورخ 

نامه اجرایی این بند را تصوی  نموده کاه  بودجه کوور و سازما  اداری و استخدامی کوور آیین

جهت اجرا ابالغ شاده اسات. الزم باه ذکار      31/1/139۸ مورخ ها56490ت/۸203طی شماره 

هااا مااورخ 56569ت/2019۸ هاااینامااه اجرایاای مااککور االااالو و طاای شاامارهاساات، آیااین

ابالغ شده است. همچنین هیات وزیارا    9/۷/139۸ها مورخ 56۸۸1ت/۸60۷5و  24/2/139۸

 نحاوه افازایش حقاوق شااغلین را     31/1/139۸ها مورخ 564۸5ت/۸۷24نامه شماره طی تصوی 

 تصوی  و ابالغ نموده است.

دولات موااف   »کل کوور،  139۸متارقه پیوست قانو  بودجه سال  15۸مطابق با بند 

است ضری  افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنا  و حقوق بازنوساتگا  موضاوع بناد )ی(    

ل از ( ریاا 4.000.000ای تعیین نماید که عالوه بر افزایش چهار میلیو  )( را به گونه12تبصره )

 «مند شوندحداقل درالد بند )ج( در این حکم نیز بهره

التاااوت ریاالی افازایش حقاوق و     مبلغ مابه» نامه اخیر الککر،تصوی ( ۷بند ) مطابق با

ناماه، در ساقف   مزایای مستمر کلیه کارمندا  پس از اعمال ضاری  حقاوق موضاوع تصاوی     

، نسبت به چهارمیلیو  و چهارالد 139۷امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال 

 موضاوع ایان    139۸( ریال، پس از تبدیل به امتیاز باه مخخاک ضاری  ساال     4.400.000هزار )

 



 

 قسمت دوم( -30)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

تاااوت بناد )ی( تبصاره    »ای با عناوا   نامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانهتصوی 

های آتی خواهاد  لدرج و مومول افزایش حقوق سا «کل کوور 139۸( قانو  بودجه سال 12)

العااده  باشد نظیار فاوق  بود و در محاسبه اقالم پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می

بار ایان   «. العاده ویژه، پاداش پایا  خدمت و غیره احتساب خواهد شاد اضافه کار ساعتی، فوق

، در ناد ا  ضری  ریالی موضوع حکم این بپس از لحافزایش حقوق مومولین این بند،  ،اساس

ریال( باوده باشاد، تحات     4.400.000الورتیکه افزایش مککور کمتر از حداقل افزایش حقوق )

 ( در احکام حقوقی درج گردیده است. 12تبصره ) (ی)عنوا  تااوت بند 

ها، افزایش حقوق یا عناوین موابه مومولین این بناد باه میازا  ماهاناه      در محدوده بررسی

( افزایش ضری  ریالی ساالنه نسبت باه  10%ل به عالوه تا ده درالد )( ریا4،000،000چهار میلیو  )

به اساتثناء ماوارد   31/1/139۸ها مورخ 564۸5ت/۸۷24نامه شماره تصوی با لحا  مااد  139۷سال 

 مندرج در جدول زیر در دستگاه اجرایی رعایت گردیده است:

 دستگاه اجراییعنوان  بندیطبقه شماره ردیف
 را یفوالد ا یشرکت مل 230000 1
 را یا یمواد معدن دیو تول هیته سهامی شرکت 2301۷0 2
 را یا یمعدن عیمعاد  و النا یسازما  توسعه و نوساز 231500 3
 را یفراساحل ا عیو النا یسازیمجتمع کوت یشرکت سهام 291350 4

 ورفتهیالندوق حمایت از تحقیقات و توسعه النایع پ 293210 5
 کوچک عیالنا یگکارهینت سرماالندوق ضما 2950۸0 6
 جنوب ا یبر پارس یانرژ عیشرکت توسعه النا 295۷10 ۷
 ا یالمرد و پارس یمعدن یشرکت تالشگرا  النعت 295۷20 ۸
 زرشورا  یطال یمعدن عیالنا شرکت گسترش معاد  و 295۷30 9

 

ت هیاا  ناماه تصاوی  بیش از میزا  مقرر در در جدول فوق، مندرج  های اجرایی دستگاه

مفاد مبین عدم رعايت  موارد مککور، که اند حقوق و مزایای کارکنا  خود را افزایش داده ،وزیرا 

 حکم اين بند است.

 *(2ها، حداقل افزایش حقوق مومولین موضوع حکم این بند طبق بناد )  در محدوده بررسی

شاماره  ناماه  تصاوی   **(1و مااده )  31/1/139۸هاا ماورخ   564۸5ت/۸۷24شاماره  ناماه   تصوی 

نسبت باه ساال قبال، باه مبلاغ چهاار میلیاو  و چهارالاد          31/1/139۸ها مورخ 56490ت/۸203

 ( ریال بوده است.4.400.000)

وابساته باه    یبازنوساتگ  یهاا الندوق ریساحقوق بازنوستگا ، وایاه بگیرا  و موترکا  

اشاته   د افازایش  (1۸%هجاده درالاد )   میازا   139۷نسبت به ساال   139۸در سال  ییدستگاه اجرا

 است.  

( قانو  ۷۸ها، موردی حاکی از تیییر در تااوت تطبیق موضوع ماده )در محدوده بررسی

 مدیریت خدمات کووری، مواهده نگردیده است.

                                                                        
 هیات وزیران: 31/1/1398هـ مورخ 56485ت/8724نامه شماره تصویب

 –ضری  حقوق شاغلین مومول قانو  مدیریت خدمات کووری، کارمندا  مومول قانو  نظاام هماهناگ پرداخات کارکناا  دولات       :(2) * بند
به میزا  دو هزار و یکصد و بیست  139۸های سیاسی وزارت امور خارجه( برای سال  مندا  وزارت اطالعات و شاغلین پست)ازجمله کار – 13۷0مصوب 

( ریاال کمتار نخواهاد باود.     4.400.000از مبلغ چهار میلیو  و چهارالد هازار )  139۷شود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال  (ریال تعیین می2.120)
 کل کشور: 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 12)ی( تبصره )نامه اجرایی بند آیین

بگیرا  و موترکا  الندوق بازنوستگی کووری و سازما  تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر حداقل حقوق بازنوستگا ، وایاه :(1)ماده ** 
( ریال و حداکثر حقوق آناا  هاات برابار    15.۷۸5.000و پنج هزار ) های اجرایی به میزا  پانزده میلیو  و هاتصد و هوتادهای وابسته به دستگاهالندوق

 شود. حداقل حقوق بازنوستگی تعیین می



 

 قسمت دوم( -31)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ک( 

الزحماه،  التدریس، حقباشند مانند حقهایی که موابه حقوق و دستمزد میکلیه پرداخت

ناپاکیر محساوب   بحل اخاتالف، هزیناه اجتناا   نظارت و پاداش شوراهای شرکتی، ساعتی، حق

 الورت ماهانه پرداخت شود.شود و باید بهمی

 تفریغ بند )ک( 

های اجرایی دستگاهدر سایر  ،به استثناء موارد مندرج در جدول زیرها، بررسیدر محدوه 

 ،یسااعت  ،یالزحماه، شارکت  حاق  س،یالتادر مانناد حاق  ، موابه حقاوق و دساتمزد  ی هاپرداخت

الاورت  و باه  شاده محساوب   ریناپاک اجتناب نهیحل اختالف، هز یرت و پاداش شوراهانظاحق

 شده است: ماهانه پرداخت 

 ردیف
 دستگاه اجرایی

 استان /
 شماره

 بندیطبقه
 پرداختنوع  عنوان دستگاه اجرایی

1 

 های اجرایی دستگاه
 مستقر در مرکز

 زحمهالحق شناسی و اکتوافات معدنی کوورسازما  زمین 146500
 الزحمهحق پژوهوکده علوم زمین 146502 2
 حق مواوره سازما  توسعه و نوسازی معاد  و النایع معادنی ایرا  231500 3
 التدریسالزحمه، ساعتی و حقحق های معدنیگکاری فعالیتشرکت سهامی الندوق بیمه سرمایه 294190 4
 حق مواوره سیا شرکت تالشگرا  النعتی معدنی المرد و پار 295۷20 5
 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷551 مرکزی 6
۷ 

 گیال 
 حق نظارت اداره کل ثبت اسناد و امالک  10۸552

 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷552 ۸
 ساعتی اداره کل آموزش و پرورش  12۷553 مازندرا  9
 الزحمهحقو  ریسالتدحق  اداره کل آموزش و پرورش 12۷556 کرمانواه 10
 الزحمهحقو  ریسالتدحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷55۷ خوزستا  11
12 

 فارس

 الزحمهحق اداره کل امور مالیاتی  11015۸
 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷55۸ 13
 الزحمه حق اداره کل ورزش و جوانا   12۸55۸ 14
 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷560 رضویخراسا  15
 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷561 االاها  16
 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷562 هرمزگا  1۷
1۸ 

 سیستا  و بلوچستا 

 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷563
 الزحمه قح اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  139063 19
 الزحمه  حق زیست اداره کل حااات محیط 140063 20
 الزحمه حق اداره کل امور عوایری  149063 21
 الزحمه حق ادارات کل جهاد کواورزی  151063 22
 الزحمه حق اداره کل شیالت  151263 23
 الزحمه حق )زابل( اداره کل شیالت سیستا  1/151263 24
 حق الزحمه اداره کل آموزش و پرورش  12۷564 کردستا  25
 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷565 همدا  26
 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷566 لرستا  2۷



 

 قسمت دوم( -32)

 (12تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ردیف
 دستگاه اجرایی

 استان /
 شماره

 بندیطبقه
 پرداختنوع  عنوان دستگاه اجرایی

2۸ 

 چهارمحال و بختیاری

 التدریسالزحمه و حقحق ریزی سازما  مدیریت و برنامه 102569
 لزحمه احق استانداری  105069 29
 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷569 30
 الزحمه حق اداره کل ورزش و جوانا   12۸569 31
 الزحمه حق اداره کل جهاد کواورزی  151069 32
 الزحمه حق اداره کل راه و شهرسازی  153069 33
 الزحمهحق شرکت آب و فاضالب روستایی  291۷40 34
 الزحمه حق ای  کت آب منطقهشر 295000 35
 التدریسحق پرورش  و اداره کل آموزش 12۷5۷0 کهگیلویه و بویراحمد 36
3۷ 

 یزد
 الزحمهحق اداره کل امور مالیاتی  1101۷2

 التدریسحق پرورش  و اداره کل آموزش 12۷5۷2 3۸
42 

 تهرا 

 اختالفهای حلالزحمه و پاداش شوراحق اداره کل امور مالیاتی شهر  1101۷4
 الزحمه حق  اداره کل حوزه هنری سازما  تبلییات اسالمی 1156۷4 39
 الزحمهحق استا  تهرا  اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 12۷6۷4 43
 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش شهر تهرا  1/12۷5۷4 40
 التدریسحق هااداره کل آموزش و پرورش شهرستا  2/12۷5۷4 41
44 

 قم
 التدریسحق ایاداره کل فنی و حرفه 1126۷6

 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷5۷6 45
 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷5۷۷ قزوین 46
 التدریسحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷5۷۸ گلستا  4۷
 الزحمهحق و التدریسحق ش ه کل آموزش و پرورادار 12۷5۸0 جنوبیخراسا  4۸
 الزحمهالتدریس و حقحق اداره کل آموزش و پرورش  12۷5۸1 البرز 49

 

الورت ماهانه به به های موضوع این بند، پرداختمندرج در جدول فوق هایدر دستگاه

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.ناع الورت نگرفته که افراد ذی

 

 

 

 

 



 

 قسمت دوم( -1)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (13تبصره )

 بند )الف(

 (1جزء )

قانون الحاا  بریام ماواد بان قاانون  نخای  ب  ام ا          * (۲۸در اجرای بند )م( ماده )

ریال ا  محل منااب   ( 7.000.000.000.000، معادل هفت هزار میلیارد )(۲مقررات مالم دولت )

حات و باا الا    ۲7/11/13۸0قانون  نخی  ب  م ا  مقررات ماالم دولات مباو     ( 10ماده )

قانون   کیل سا مان مدیریت بحران ک ور مباو   ( 1۲الحاقات بعدی و ا  محل مناب  ماده )

برای یرید و  أمین حداقل سن فروند بالگرد و  جهیازات اماداد هاوایم نوساا ی،      31/۲/13۸7

های امداد و نجات و انبارهاای اطااراری، یودروهاای اماداد و     با سا ی، یرید و احداث پایگاه

سایر  کالیف مندرج در قانون اساسنامن جمعیت ه ل احمر جمهاوری اسا مم ایاران     نجات و

                                                                        
 (: 2ق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )* قانون الحا

آگاهم، پی گیری، امدادرساانم، با ساا ی و نوساا ی    منخور پیششود بنبن دولت اجا ه داده مم (:28بند )م( ماده )

باار، پی اروی   سو ی، گرد و غدیده ا  حوادث غیرمترقبن ا  جملن سیل،  لزلن، سرما دگم،  گرگ، طوفان، آ شمناطق آسیب
وحش و مدیریت ی کسالم،  گیر انسانم و دامم و حیاتهای همنهای فراگیر محبوالت ک اور ی و بیماریآ  دریا، آفت

( و اعتباارات  3%درلاد ) را بن سن  13۸0( قانون  نخی  ب  م ا  مقررات مالم دولت مبو  10گردان موطوع ماده ) ن واه
( افزایش دهاد  اعتباارات   ۲%را بن دو درلد ) 13۸7ان مدیریت بحران ک ور مبو  ( قانون   کیل سا م1۲موطوع ماده )

رو ( و  باویب هیاأت و یاران    ریزی ک ور )ظرف مدت ده مذکور با پی نهاد و ارت ک ور و  أیید سا مان مدیریت و برنامن
ن در قاوانین بودجان سانوا م  عیاین     ب  م ا  اعتبارات مذکور بن  ر یب و میزانم کا  1395قابل هزینن است  ا  ابتدای سال 

 احمار و و ارت بهداشات، درماان و آماو      ای بان جمعیات ها ل   های سرماینای و  ملك دارایملورت هزیننشود بنمم
 یابد  ا در جهت آمادگم و مقابلن با حوادث و سوانح هزینن گردد   مم پزشکم ایتباص

 

منخور پی اگیری و آماادگم و مقابلان باا حاوادث،      و ال حات بعدی آن بن ۸/۲/1367مبو  

گیرد  ا ماابق ها در ایتیار جمعیت ه ل احمر جمهوری اس مم ایران قرار ممسوانح و بحران

برساند  سا مان برنامن و بودجن ک ور و جمعیت ه ل احمر جمهوری اساسنامن یود بن مبرف 

های برنامان و  ماهن بن کمیسیوناس مم ایران مکلفند گزار  اجرای این جزء را در مقاط  سن

بودجن و محاسبات، بهداشت و درمان، امور دایلم ک ور و شاوراها و عماران مجلاو شاورای     

 اس مم ارائن کنند  



 

 قسمت دوم( -۲)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (13تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

 (1تفريغ جزء )

 ( قانون الحا  بریم مواد بن قانون  نخی  ب  م ا  مقاررات ۲۸بند )م( ماده ) در اجرای

، ساه  جمعیات   30/۲/139۸( و در راستای اجرای مفاد حک  این جزء، در  اریخ۲مالم دولت )

( ریاال  7.000.000.000.000احمر جمهوری اس مم ایران بن مبلغ هفت هزار میلیارد ) ه ل

( قاانون  1۲ماالم دولات و مااده )   ب  ام ا  مقاررات    ( قانون  نخای  10ا  محل مناب  ماده )

  کیل سا مان مدیریت بحران ک ور )بن نسبت مساوی(،  وسا  ساا مان برنامان و بودجان     

( 4.500.000.000.000ک ور اب غ اعتبار شده، لیکن لرفاً مبلغ چهار هزار و پانبد میلیاارد ) 

مبین    کان  ریال ا  اعتبار مذکور   بیص یافتن و در ایتیار دستگاه اجرایم مذکور قرار گرفتن

  عدم رعايت مفاد حکم اي  بند است.

یافتن بن دستگاه اجرایم مذکور، بن شرح جدول شماره مربوط بن مبالغ ایتباص عملکرد

   ( است:1)

 )مبالغ بن میلیون ریال( (1جدول شماره )
 مبلغ  افته از محليمبلغ اختصاص

 به  افتهياختصاص
 هالل احمرجمعيت 

 مبلغ
 شدهمصرف

 مبلغ 
 يافتهانتقال

 به سال بعد* 
 اعتبار موضوع

 ( قانون تنظيم10ماده )
  ( قانون12اعتبار موضوع ماده )

 جمع تشکيل سازمان مديريت بحران

(1) (۲) (3) (4) (5) (6) 
3.500.000 3.500.000 7.000.000 4.500.000 1،40۸،4۲5 3.091.575 

را کان در ساال    مافتیا ا  اعتبار در الی( ر3.091.575.000.000) ونیلیو پانبد و هفتاد و پنج م اردیلیم كیه ل احمر مبلغ سن هزار و نود و  *
  بعد منتقل نموده است ممالبن سال  ،۲4/1/1399کرونا مورخ  تیریمد مجلسن ستاد مل نیمبوبات پانزدهم یرا در اجرا دهیبن مبرف نرس 139۸

( ۲)یافتن ا  محل مواد قانونم مذکور، بان شارح جادول شاماره     عملکرد مبالغ ایتباص

 است:

 )مبالغ بن میلیون ریال(    (۲جدول شماره )

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان 

 برنامه / طرح
 حوالجات تخصيص اعتبار

 دريافتي از 
 محل اعتبارات

 يافتهتخصيص

 اعتبار 
 دهشمصرف

 مانده 

 انتقالي به 
 سال بعد

190100۲000 
دیدگان حاوادث  برنامن ارائن یدمات امداد و نجات بن آسیب

 0 50۸.۲96 50۸.۲96 0 50۸.۲96 50۸.۲96 و سوانح

 601.۸76 ۸۸9.۸۲۸ 1.491.704 0 1.491.704 1.491.704 دیدگانبرنامن ارائن یدمات حمایتم و درمانم بن آسیب 1901003000
 601.876 1.398.124 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 ایتبار هزينهجمع اع

190100۲004 
یرید، احداث، نوسا ی، با سا ی و  أمین  جهیزات شابکن  

 امداد و نجات
5.000.000 ۲.500.000 7.400 ۲.49۲.600 3.0۲4 ۲.4۸9.576 

 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 بابات   139۸شاده در ساال   مبرفاحمر جمهوری اس مم ایران اعتبار جمعیت ه ل

و شاار    نیمأ ا  و بالگردها ینگهدار ننیهزی، امداد مآالت   ببنیو ماش زاتی جه نیمأ 

هزینان  ی اماداد  اقا م  ریو ساا  یمیوا  و پوشاک، مواد غذا لیوسا لیا  قب یامداد یانبارها

 است نموده 

( ریاال ا  اعتباار   7.400.000.000دستگاه مذکور مبلغ هفت میلیارد و چهارلد میلیون )

احمر استان اردبیل حوالن نموده کن عملکرد ماالم آن بان شارح     دریافتم را بن اداره کل ه ل

 باشد:( مم3جدول شماره )

 )مبالغ بن میلیون ریال(   (3جدول شماره )

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان 

 برنامه / طرح
 تخصيص اعتبار

 دريافتي از 
 محل اعتبارات  

 يافتهتخصيص

 اعتبار 
 شدهمصرف

 مانده انتقالي 
 * به سال بعد

190100۲004 
 یرید، احداث، نوسا ی، با سا ی و 
 ت أمین  جهیزات شبکن امداد و نجا

7.400 7.400 7.400 7.۲77 1۲3 

 بعد منتقل نموده است  مبن سال مال ،۲4/1/1399کرونا مورخ  تیریمد مجلسن ستاد مل نیمبوبات پانزدهم یدر اجرا* 



 

 قسمت دوم( -3)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

و  یبا ساا   بابات را  139۸شده ساال  اداره کل ه ل احمر استان اردبیل اعتبار مبرف

 است نموده  هزینن ریشهرستان ن یمجتم  امداد راتی عم

باا   مااابق گرفتن ا  محل اعتبارات موطوع ایان بناد،   شایان ذکر است، مبارف لورت

 بوده است  جمهوری اس مم ایران ه ل احمراساسنامن جمعیت 

در مقااط   سا مان برنامن و بودجن ک ور و جمعیت یادشده، گزار  اجرای این جازء را  

شاوراها و  »و « بهداشت و درمان» ،«برنامن و بودجن و محاسبات»های بن کمیسیونماهن سن

 اند اراین نموده مجلو شورای اس مم« عمران»و« امور دایلم ک ور



 

 قسمت دوم( -4)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

قانون اساسنامن جمعیت ه ل احمر جمهاوری اسا مم    *(17ماده )( 1در اجرای بند ) 

های بن جز درآمد حالل ا   عویض سند 160157ا  درآمد ردیف ( 4۲%درلد ) ایران چهل و دو

قاانون جاام  حادنگار     **(15و مااده )  140141برگم( موطاوع ردیاف درآمادی    مالکیت ) ك

بن عنوان درآمد ایتبالم جمعیات ها ل احمار ذیال      1۲/11/1393)کاداستر( ک ور مبو  

 شود منخور مم 131000ردیف 

                                                                        
 مي ايران: احمر جمهوری اسال* قانون اساسنامه جمعيت هالل

 مناب  مالم جمعیت ع وه بر آنچن کن قانون در گذشتن م  ص نموده است عبار ست ا : (:17ماده )

 الثبت اسناد رسمم و دو درلد ا  درآمد حالل ا  حقا چهل 1

 ** قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور:

قبال ولول هزینن ماابق  عرفن قانونم بن مالك یا های حدنگار را در سا مان مکلف است در لورت  قاطا، نق ن(: 15ماده )

 رب  اراین کند های اجرایم ذیمقام وی یا دستگاهقائ 

 (2تفريغ جزء )

مم ایاران  احمر جمهوری اس ( قانون اساسنامن جمعیت ه ل 17( ماده )1عملکرد بند )

 ( است:1بن شرح جدول شماره )

 )مبالغ بن میلیون ریال( (1جدول شماره )
 وصولي رديف

 160157درآمدی 

 (15درآمد ماده )

 قانون جامع حدنگار

 درآمد

 احتسابقابل

 احتساب برای جمعيتدرآمد اختصاصي قابل

 % درآمد قابل احتساب( 42هالل احمر )

 درآمد اختصاصي منظورشده

 احمريت هاللبرای جمع

(1) (2) (2 )– (1( = )3) (4) (5) 

7.644.594 * * * 3.019.۸00 

  باشدمقابل احباء نم ،(4( و )3) یهامبالغ مندرج در ستونو بن  ب  آن   قانون جام  حدنگار (15درآمد ماده ) *

 

دیاف  ر کل ک ور، 139۸( قانون بودجن سال 5ال م بن ذکر است، ماابق جدول شماره )

بینام  پایش  قاانون جاام  حادنگار    یحالل ا  اجرا هایدرآمدجهت ولول  160157درآمدی 

طور جداگانن جهات ولاول   بن 140141ردیف درآمدی ، ا  سویم دیگر در جدول مزبور گردیده

بینم گردیده، لذا درآماد ردیاف   پیش برگم(های مالکیت ) كدرآمدهای حالل ا   عویض سند

 نبوده و در جدول منخور ن ده است  160157رآمدی جزیم ا  ردیف د 140141

درآمدهای مر ب  با اجرای قانون جام  حدنگار )کاداساتر( ک اور، ا  جملان    کن ا آنجایم

 جمی  و ولاول   160157مدی ( ذیل قانون مذکور، در قالب ردیف درآ15درآمد موطوع ماده )

بینم مفاد حک  ایان بناد طام    شرغ  پیو سا مان ثبت اسناد و ام ک ک ور نیز علم گرددمم

 موطاوع  قوانین بودجن سنوات اییر، جهت نگهداری اط عات مربوط بن مبلاغ ولاولم درآماد    



 

 قسمت دوم( -5)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ماده اییرالذکر قابل احباء نبوده و بان  با    درآمد موردنخر، اقدامم ننموده، لذا  ( قانون15ماده )

نیز میسر نباوده،  « حمره ل ا تیجمع برای احتسا قابل مایتبالدرآمد »آن امکان محاسبن 

 باشد پذیر نمماظهارنخر در یبوص رعایت میزان مقرر در این بند، امکان بنابراین

احمر جمهوری اسا مم  درآمد ایتبالم مربوط بن جمعیت ه ل  عملکرد مالم ردیف 

 ( است:۲ایران، بن شرح جدول شماره )

 )مبالغ بن میلیون ریال( (۲جدول شماره )

 شماره 

 ندیبطبقه
 بينيپيش عنوان درآمد

 وصولي طبق 

 ليست خزانه

 وصولي طبق 

 تفريغ

 درصد

 تحقق 

 93 3.019.۸00 3.019.۸00 3،۲50،000 درآمد حالل ا  اجرای قانون جام  حدنگار 160157

 



 

 قسمت دوم( -6)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

( 10ریال ا  محل منااب  مااده )  ( ۲.500.000.000.000معادل دو هزار و پانبد میلیارد )

قانون   اکیل ساا مان مادیریت    ( 1۲  م ا  مقررات مالم دولت و مناب  ماده )قانون  نخی  ب

کارد الزاماات منادرج در    بحران ک ور بن و ارت بهداشت، درمان و آمو   پزشکم برای هزینن

( ۲قانون الحا  بریم مواد بن قانون  نخی  ب  م ا  مقاررات ماالم دولات )   ( ۲۸بند )م( ماده )

 یابد ایتباص مم

 ند )ب( تفريغ ب

( قانون الحاا  بریام ماواد بان     ۲۸بند )م( ماده )در راستای اجرای این بند و بن استناد 

و  مبلاغ دو هازار   ، سا مان برنامن و بودجن ک ور(۲) ت مالم دولتاقانون  نخی  ب  م ا  مقرر

هاای  ای و  ملاك دارایام  ( ریال در قالب اعتبارات هزینان ۲.500.000.000.000میلیارد ) پانبد

( 1۲( قانون  نخی  ب  م ا  مقاررات ماالم دولات و مااده )    10ماده ) ای ا  محل مناب ماینسر

 مدرماان و آماو   پزشاک    ،بن و ارت بهداشات ، قانون   کیل سا مان مدیریت بحران ک ور

  وده استنماعتبار  اب غ

( 1یافتن ا  محل مواد قانونم لدرالذکر بن شرح جادول شاماره )  ایتباص عملکرد مبالغ

 است:  

 )مبالغ بن میلیون ریال(  ( 1جدول شماره )

 يافتهمبلغ اختصاص

 ( قانون تنظيم10ماده ) از محل 

 (12يافته از محل ماده )مبلغ اختصاص

 سازمان مديريت بحران کشور قانون تشکيل 
 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 1.۲50.000 1.250.000 300.000 ۲.۲00.000 2.500.000 

 

 مانساان  ریا گهمان  یهاا یماار یب»بابات الزاماات    ایهزینان  اعتباار ال م بن ذکر است، 

ای ماوردنخر  های سارماین  ملك دارایمو اعتبارات « جهت مقابلن با کرونا( یطرور یهاننی)هز

کان  « مو درماان  ممراکز بهداشات  یسا و مقاوم یو با سا  مآمبوالنو امدادرسان نیمأ »بابت 



 

 قسمت دوم( -7)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( قانون الحا  بریم مواد بن قانون  نخی  ب  م ا  مقررات ماالم  ۲۸بند )م( ماده )جزء الزامات 

 است  یافتن یتباصا باشد،مم( ۲دولت )

ماده  مناب  ( ریال ا  محل900.000.000.000میلیارد ) ، لرفاً مبلغ نهبد139۸در سال 

بان و ار  انان لادرالذکر   بایص یافتان و       ( قانون  نخی  ب  م ا  مقررات مالم دولت10)

مبلغام     کیل سا مان مدیریت بحاران ک اور   ( قانون1۲ماده )پردایت شده و ا  محل مناب  

 ( است:۲بن شرح جدول شماره )یافتن عملکرد مالم مبالغ ایتباص  بیص نیافتن است  

 ریال(میلیون )مبالغ بن     (۲)جدول شماره 

 محل 

 اعتبار
 نوع اعتبار

 شماره

 بندیطبقه
 دريافتي تخصيص اعتبار عنوان طرح

 مانده نقل 

 به سال بعد

 ( 10ماده )
 قانون  نخی     

 300.000 300.000 300.000 300.000 مرنامن ارائن یدمات درمانب 160۲001000 ایهزینن

 ایهای سرماین ملك دارایم

160۲001391 
 مآمبوالنو امدادرسان نیام 
  یسا و مقاوم یو با سا  

 مو درمان ممراکز بهداشت

9.500.000 600.000 600.000 600.000 

 (1۲ماده )
 قانون   کیل     

 0 0 0 1.۲50.000 ایهای سرماین ملك دارایم

 

نخر مبرف ن اده و در اجارای مباوبات    یافتم در سال موردشایان ذکر است، اعتبار در

و  مالم بعد انتقال یافتان  سال، بن ۲4/1/1399پانزدهمین جلسن ستاد ملم مدیریت کرونا مورخ 

 است  سراسر ک ور اب غ اعتبار شده معلوم پزشک یهابن دان گاه 1399سال  مط

ات موطوع این بند   بایص  ( ا  اعتبار36%درلد ) اینکن لرفاً سم و ششبا  وجن بن 

مبارف   ربا  اجرایام ذی  یافتان  وسا  دساتگاه   اعتباار   بایص   139۸در سال و  داده شده

 اهداف مدنظر مقن  در اي  بند، محقق نشده است.لذا ، نگردیده



 

 قسمت دوم( -۸)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

قانون برنامن ش    وساعن، مبلاغ پاانزده هازار      *(3۲( بند ) ( ماده )1در اجرای جزء )

ریال جهات پردایات ساه  دولات و  قویات لاندو  بیمان        ( 15.000.000.000.000میلیارد )

قانون  نخی  ب  م ا  مقاررات ماالم دولات و    ( 10محبوالت ک اور ی ا  محل مناب  ماده )

یاباد  مبلاغ ماذکور لاد     قانون   کیل سا مان مدیریت بحران ک ور ایتباص مم( 1۲ماده )

 یابد   بیص مم( 100%درلد )

                                                                        
 * قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران: 

 عمل آورد: دولت مکلف است اقدامات ذیل را بن (:32بند )ب( ماده )

گذاران محبوالت ک ااور ی و لاندو  بیمان ک ااور ی در     ردیف مستقل پردایت یسارت بن بیمنایجاد  (:1جزء )

 یافتن در طول اجرای قانون برنامن  (   بیص100%بینم اعتبار بن لورت لد درلد )لوایح بودجن ساالنن و پیش
 

 تفريغ بند )ج( 

میلیااارد  هاازار پااانزدهمبلااغ  4/۲/139۸ سااا مان برناماان و بودجاان ک ااور در  اااریخ 

( 10ای ا  محاال مناااب  ماااده ) ( ریااال در قالااب اعتبااارات هزیناان  15.000.000.000.000)

  ااکیل سااا مان   قااانون( 1۲قااانون  نخاای  ب  اام ا  مقااررات مااالم دولاات و ماااده )    

ندو  بیماان محبااوالت ک اااور ی، نساابت مساااوی( باارای لااماادیریت بحااران ک ااور )باان

  عیین و اب غ نموده است 

لندو  بیمن محبوالت ک اور ی نسبت بن مبادلان موافقتنامان باا ساا مان برنامان و      

 ( است:1بودجن ک ور اقدام نموده کن عملکرد اعتبارات مذکور بن شرح جدول شماره )

 )مبالغ بن میلیون ریال(  (1جدول شماره )

 يافتهمبلغ اختصاص از محل منابع يافتهمبلغ اختصاص

 تقويت و  دولت جهت سهم 

 کشاورزی بيمه صندوق 

 مبلغ پرداختي جهت

 دولت و تقويت سهم 

 کشاورزی بيمه صندوق 
 (10ماده )

 قانون تنظيم

 ( قانون تشکيل 12ماده )

 سازمان بحران مديريت کشور
 جمع

7.500.000 7.500.000 15.000.000 11.250.000 11.250.000 
 

  

( ریاال ا   7.500.000.000.000ال م بن ذکر است، مبلغ هفت هازار و پانباد میلیاارد )   

اعتبارات پردایتم موطوع این بند، بن لورت اسناد یزانن اس مم ا  محل اورا  موطاوع بناد   

 کال ک اور، بابات  أدیان ب  ام ا       139۸قاانون بودجان ساال    ( ماده واحاده  5)ها(  ببره )

ر ی قبل لندو  بیمن محبوالت ک اور ی بان باناك ک ااور ی، در ایتیاا    هاهای سالبدهم

 واناد اساناد یزانان    براساس حک  بند اییرالاذکر، دولات مام   لندو  مذکور قرار گرفتن است  



 

 قسمت دوم( -9)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ساال لاادر و بان طلبکااران بابات بیمان       اس مم را با حفظ قدرت یرید و با سررسید  اا سان  

کن  عداد ک اور ان طلبکار ا  لندو  معنون  یااد  ا  آنجایم  محبوالت ک اور ی واگذار کند 

یافتن بن طلبکاران لندو  ماذکور  باشند، عم ً امکان واگذاری اورا    بیصو با مبلغ ریز مم

باشد، لندو  بیمن محبوالت ک اور ی با همکاری سا مان برنامن و بودجن ک ور و میسر نمم

بان جاای ک ااور ان     الاذکر، (  بباره فاو   )هند و ارت امور اقتبادی و دارایم، مغایر با مفاد ب

نفا  اورا  معرفام و اورا  را بان باناك ماذکور      دیده، بانك ک اور ی را بن عنوان ذییسارت

مبلغ سان هازار و هفتباد و پنجااه میلیاارد      یافتن بن واگذار نموده است  مابقم اعتبار ایتباص

 دو  مزبور قرار گرفتن است لورت نقد در ایتیار لن( ریال، بن3.750.000.000.000)

 وسا   اعتباارات موطاوع ایان بناد     ( 100%لد درلد )با  وجن بن مرا ب فو ، معادل 

  مبن  عدم رعايت مفاد حکم اي  بند است.کن  یافتننسا مان برنامن و بودجن ک ور   بیص 

  ( است:۲بن شرح جدول شماره ) ،عملکرد مالم اعتبارات موطوع این بند

 )مبالغ بن میلیون ریال(    (۲جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرايي

 تخصيص اعتبار محل اعتبار

 دريافتي از 
 محل اعتبارات 

 يافتهتخصيص

 اعتبار
 شدهمصرف 

۲00505 
 لندو  بیمن 

 محبوالت ک اور ی
 7.500.000 ( قانون  نخی  ب  م ا  مقررات مالم دولت10ماده )

11.۲50.000 11.۲50.000 11.۲50.000 
 7.500.000 ( قانون   کیل سا مان مدیریت بحران ک ور1۲ماده )

 



 

 قسمت دوم( -10)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

( قاانون  10( ریال ا  محل مناب  مااده ) 1.000.000.000.000معادل یك هزار میلیارد )

( قانون   کیل سا مان مدیریت بحران ک اور  1۲ نخی  ب  م ا  مقررات مالم دولت و ماده )

های م اترک باین انساان و    های واگیر دامم و بیماریو مهار )کنترل( بیماریبرای پی گیری 

های دامم در ایتیار سا مان دامپزشکم ها و بهداشت فرآوردهکوبم )واکسیناسیون( دامدام، ماین

 گیرد ک ور قرار مم

 تفريغ بند )د(

( ریاال در  1.000.000.000.000هزار میلیاارد )  سا مان برنامن و بودجن ک ور مبلغ یك

 ( قانون  نخی  ب  ام ا  مقاررات ماالم دولات و     10ای ا  محل مناب  ماده )قالب اعتبار هزینن

ر راساتای اجارای   د ،( قانون   کیل سا مان مدیریت بحران ک ور )بن نسبت مساوی(1۲ماده )

 هیادشاد ساا مان   است  برای سا مان دامپزشکم ک ور  عیین و اب غ نموده مفاد حک  این بند

 ،( اعتباار مزباور  30%معادل سام درلاد)  ( ریال 300.000.000.000لرفاً مبلغ سیبد میلیارد )

( قانون  نخی  ب  م 10( ریال ا  محل مناب  ماده )۲00.000.000.000شامل دویست میلیارد )

( قاانون  1۲( ریاال ا  محال مااده )   100.000.000.000ا  مقررات مالم دولت و یکبد میلیارد )

مبن  عدم رعايت مفاد حکم اي  بند کان  ن مدیریت بحران ک ور را   بیص داده   کیل سا ما

 است.

یافتن ا  محال اعتباارات موطاوع ایان بناد بان شارح جادول         عملکرد مناب  ایتباص

 ( است:1شماره )

 )مبالغ به ميليون ريال(  (1جدول شماره )

 از محل منابع ماده مبلغ پرداختي يافته از محل منابع مادهمبلغ تخصيص از محل منابع ماده اعتبار توزيع شده

 ( قانون 10)

 تنظيم بخشي

 ز مقرراتا

 مالي دولت 

 ( قانون12)

 مديريت بحران  

 کشور تشکيل

 سازمان 

 جمع

 ( قانون 10)

 تنظيم بخشي

 ز مقرراتا

 مالي دولت 

 ( قانون12)

 مديريت بحران  

 کشور تشکيل

 سازمان 

 جمع

 ( قانون 10)

 تنظيم بخشي

 ز مقرراتا

 مالي دولت 

 ( قانون12)

 مديريت بحران  

 کشور تشکيل

 سازمان 

 جمع

500.000 500.000 1.000.000 ۲00.000 100.000 300.000 ۲00.000 100.000 300.000 

 

بررسام، کنتارل و   »متبادلان در قالاب برنامان     اعتبارات موطوع این بند طم موافقتنامن



 

 قسمت دوم( -11)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

عملیاات  »هاای  بارای فعالیات  « ای دام، طیاور و آبزیاان  های فراگیر و قرناینان پایش بیماری

پردایت یسارت بان لااحبان طیاور و دام و    »، «ایسا ی بهداشتم و قرنایننشناسایم، معدوم

بان  « هاا کاوبم )واکسیناسایون( دام  ماین»و « های معدومم ناشم ا  عملیات حذف کانوننهاده

 غ شده است  اب  ،سا مان دامپزشکم ک ور

 ( است:۲بن شرح جدول شماره ) ،عملکرد مالم اعتبارات مذکور

 )مبالغ بن میلیون ریال(    (۲جدول شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان 
 دستگاه اجرايي

 حوالجات تخصيص اعتبار محل اعتبار

دريافتي از محل 
اعتبارات 

 يافتهتخصيص
 هزينه

 مانده نقل 

 به سال بعد

 173.۲۸0 ۲1.3۲0 194.600 5.400 ۲00.000 500.000 (10ماده )دامپزشکم ک ور سا مان 135500
 7.360 0 7.360 9۲.640 100.000 500.000 (1۲ماده )

 180.640 21.320 201.960 98.040 300.000 1.000.000 جمع

       
 

مم های واگیر داسا مان دامپزشکم ک ور در راستای پی گیری و مهار )کنترل( بیماری

هااا و بهداشاات کااوبم )واکسیناساایون( دامهااای م ااترک بااین انسااان و دام، مایاانو بیماااری

 چهال میلیارد و  نود و ه تهای دامم و بابت پردایت یسارت و اجرای عملیات، مبلغ فرآورده

( بان واحادهای   3( ریال ا  اعتبار دریافتم را بن شرح جدول شاماره ) 9۸.040.000.000میلیون )

سا مان موردنخر مبلغ بیست و یك ها، است  در محدوده بررسم نموده اعتبار ب غاستانم یود ا

 139۸( ریال ا  مبلاغ دریاافتم را در ساال    ۲1.3۲0.000.000میلیارد و سیبد و بیست میلیون )

و مهاار و   ونیناسا یواکس یام اجرا اتیا عمل ا ینمورد ممواد مبرف دییرماابق موافقتنامن بابت 

 نیو همچنا  های حاذفم پردایت یسارت دام ،و م ترک انسان و دام ریگوا یهایماریکنترل ب

در هزینان نماوده و ماابقم اعتباار دریاافتم را نیاز        یسا معدوم  و  یماجرا اتیعمل یهاننیهز

، بن سال مالم بعد ۲4/1/1399اجرای مبوبات پانزدهمین جلسن ستاد ملم مدیریت کرونا مورخ 

 منتقل نموده است  

( قاانون  نخای    10ا  محل مناب  ماده )یافتن صای ایتبااعتبارات هزیننعملکرد مالم 

، بان  ( قانون   کیل سا مان مادیریت بحاران ک اور   1۲ب  م ا  مقررات مالم دولت و ماده )

بررسم، کنترل »با عنوان  1306015000ها در قالب برنامن شماره ادارات کل دامپزشکم استان

 ( است:3، بن شرح جدول شماره )«ای دام، طیور و آبزیاننایننهای واگیر و قرو پایش بیماری

 )مبالغ بن میلیون ریال( (3جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 محل 
 اعتبار

 تخصيص اعتبار
 دريافتي از محل 

 اعتبارات تخصيص يافته
 هزينه

 مانده انتقالي
 به سال بعد * 

 1،100 1،100 1،100 1،100 0(  1۲ماده )کم استان مرکزیاداره دامپزش 135551 1

 15،100 15،100 15،100 15،100 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان گی ن 13555۲ ۲

 400 400 400 400 0(  10ماده )

 1،500 1،500 1،500 1،500 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان ما ندران 135553 3

 1،000 1،000 1،000 1،000 0(  10ماده )

 ۲7،۲00 ۲7،۲00 ۲7،۲00 ۲7،۲00 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان آذربایجان شرقم 135554 4

 700 700 700 700 0(  10ماده )

 1،۲۸0 1،۲۸0 1،۲۸0 1،۲۸0 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان آذربایجان غربم 135555 5

 700 700 700 700 0(  10ماده )

 1،۲00 1،۲00 1،۲00 1،۲00 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان کرمان اه 135556 6

 5۲0 5۲0 5۲0 5۲0 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان یو ستان 135557 7

 7،000 7،000 7،000 7،000 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان فارس 13555۸ ۸

 1،۲00 1،۲00 1،۲00 0 1،۲00(  1۲ماده )کرمان اداره کل دامپزشکم استان 135559 9

 400 400 400 0 400(  1۲ماده )اداره کل دامپزشکم جنو  استان کرمان 135511 10

 1،400 1،400 1،400 1،400 0(  1۲ماده )رطویاداره دامپزشکم استان یراسان 135560 11

 1،900 1،900 1،900 0 1،900(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان الفهان 135561 1۲

 500 500 500 500 0(  10ماده )اداره دامپزشکم استان هرمزگان 13556۲ 13

 600 600 600 600 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان سیستان و بلوچستان 135563 14

 1،000 1،000 1،000 1،000 0(  10ماده )

 430 430 430 430 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان کردستان 135564 15

 650 650 650 650 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان همدان 135565 16

 300 300 300 300 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان لرستان 135566 17

 150 150 150 150 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان ای م 135567 1۸

 140 140 140 136 4(  1۲ماده )ان  نجاناداره کل دامپزشکم است 13556۸ 19



 

 قسمت دوم( -1۲)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ بن میلیون ریال( (3جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايي

 محل 
 اعتبار

 تخصيص اعتبار
 دريافتي از محل 

 اعتبارات تخصيص يافته
 هزينه

 مانده انتقالي
 به سال بعد * 

 1،300 1،300 1،300 0 1،300(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان چهارمحال و ب تیاری 135569 ۲0

 500 500 500 500 0(  1۲ماده )اداره کل دامپزشکم استان کهگیلوین و بویراحمد 135570 ۲1

 3،۸00 3،۸00 3،۸00 3،۸00 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان سمنان 135571 ۲۲

 3۲0 3۲0 3۲0 3۲0 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان یزد 13557۲ ۲3

 ۲،300 ۲،300 ۲،300 ۲،300 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان بوشهر 135573 ۲4

 11،300 11،300 11،300 11،300 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان  هران 135574 ۲5

 ۲،175 ۲،175 ۲،175 0 ۲،175(  1۲ماده )اداره کل دامپزشکم استان اردبیل 135575 ۲6

 ۲90 ۲90 ۲90 0 ۲90(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان ق  135576 ۲7

 4،100 4،100 4،100 4،100 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان قزوین 135577 ۲۸

 1،100 1،100 1،100 1،100 0(  10ماده )

 ۲،500 ۲،500 ۲،500 ۲،500 0(  1۲ماده )اداره دامپزشکم استان گلستان 13557۸ ۲9

 500 500 500 0 500(  1۲ماده )شمالماداره دامپزشکم استان     یراسان 135579 30

 735 735 735 0 735(  1۲ماده )جنوبماداره کل دامپزشکم استان یراسان 1355۸0 31

 750 750 750 750 0(  1۲ماده )ستان البر اداره کل دامپزشکم ا 1355۸1 3۲

 8،504 89،536 98،040 98،040 98،040 جمع 

بعد  م، بن سال مال۲4/1/1399کرونا مورخ  م مدیریتجلسن ستاد مل نیمبوبات پانزدهم یدر اجرا* بریم ا  ادارات موردنخر، قسمتم ا  اعتبار دریافتم را 
 اند منتقل نموده

 

ها، ماابق موافقتنامن مربوط ه  وس  ادارات کل دامپزشکم استانشدهای انجامپردایت

طارح مباار ه باا     یاجرا مجانب یهاننی)سموم(، هزمدام یهانهاده دییرجهت مواردی ا  قبیل 

 یهاا پردایات غرامات بابات بیمااری     ،آلوده وریط یسا طرح معدوم یاجرا ،ممرغ یآنفوالنزا

بان   مباوم  وریا پرنادگان و ط  یا  آنفلاوانزا  مناشا  ممعادوم  یهانهادهو سل و بروسلو   ،یهار

 ایننیقرنا اتیعملو  واناتیالشن ح یسا جهت معدوم معفونآهك و مواد طد دییر ،دامداران

 و)کنترل( رو مهاا  یری اگ یو پ مداما  ریا واگ یهاا کنترل بیمااری  شیو پا مبررس ،مو بهداشت

 و    ، انساان و دام  نیم ترک با  یهاا  بیماری یری گیپ یبرا هادام (ونیناسیواکس)کوبمماین

 لورت گرفتن است  

 



 

 قسمت دوم( -13)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( هـبند )

( قاانون  10( ریال ا  محل مناب  مااده ) ۲.000.000.000.000معادل دو هزار میلیارد )

( قانون   کیل سا مان مادیریت بحاران   1۲ نخی  ب  م ا  مقررات مالم دولت و مناب  ماده )

آنفوالنزای طیور در ایتیار مؤسسن  حقیقات واکسان   ک ور برای  ولید و ار قای کیفیت واکسن

 .گیردقرار مم *سا ی را یو سرم

                                                                        
 درج شده است « ؤسسن را یم»کل ک ور، دستگاه اجرایم موردنخر،  حت عنوان  139۸* در جداول قانون بودجن سال 

 تفريغ بند )هـ( 

( قاانون  نخای  ب  ام ا     10راستای اجرای حک  این بند، ا  محل مناب  مااده ) در 

( قانون   کیل سا مان مادیریت بحاران ک اور مبلاغ دو     1۲مقررات مالم دولت و مناب  ماده )

باا عناوان    1310004031طارح شاماره    قالاب   ( ریاال در ۲.000.000.000.000ارد )هزار میلی

مابین سا مان برنامان و بودجان ک اور و    ، فم« ولید و ار قای کیفیت واکسن آنفوالنزای طیور»

 است:مبادلن موافقتنامن شده کن عملکرد مالم آن بن شرح جدول  یر  ،مؤسسن را ی

 )مبالغ بن میلیون ریال(  
 مبالغ پرداختي به مؤسسه رازی بابت يافته به مؤسسه رازی بابتمبالغ اختصاص از محل منابع مادهاعتبار ابالغي مبلغ 

 ( قانون10)

 تنظيم بخشي  

 از مقررات 

 مالي دولت

 ( قانون12)

 تشکيل سازمان  

 مديريت بحران کشور

 جمع

 توليد واکسن 

 آنفوالنزای 

 طيور 

 ارتقای

 کيفيت واکسن 

 نزای طيور آنفوال 

 جمع 

 توليد واکسن 

 آنفوالنزای

 طيور 

 ارتقای 

 کيفيت واکسن 

 آنفوالنزای طيور

 جمع 

1،000،000 1،000،000 2،000،000 1،000،000 0 1،000،000 1،000،000 0 1،000،000 
 

ا  یافتان  لرفاً اقدام بن   بیص کامل اعتبار ایتباصسا مان برنامن و بودجن ک ور 

میلیاارد   یاك هازار  مبلاغ  بن  ( قانون  نخی  ب  م ا  مقررات مالم دولت10)محل مناب  ماده 

 و علاات عاادم   باایص اعتبااار نمااوده شاادهیاااد مؤسساانباان  ( ریااال1.000.000.000.000)

عادم  را ( قانون   کیل سا مان مدیریت بحاران ک اور   1۲مناب  ماده ) یافتن ا  محلایتباص

 ، اع م نموده است   حقق کامل مناب  دولت

( ریاال ا    بایص   400.000.000.000ال م بن ذکر است، مبلغ چهارلاد میلیاارد )  

( ریاال بان   600.000.000.000مذکور بن لورت وجوه نقد و مابقم بن مبلاغ ش باد میلیاارد )   



 

 قسمت دوم( -14)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 139۸( ماده واحده قانون بودجان ساال   5لورت اسناد یزانن اس مم موطوع بند )ها(  ببره )

 است  ی قرار گرفتنکل ک ور در ایتیار مؤسسن را 

نخر مبرف ن اده و بان ساال ماالم بعاد      شایان ذکر است، اعتبار دریافتم در سال مورد

 گذار محقق نشده است.اهداف قانونلذا انتقال یافتن، 



 

 قسمت دوم( -15)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )و

قانون الحا  بریم مواد بن قاانون  نخای     *(۲۸منخور نخارت بر اجرای بند )م( ماده )بن

( 10کنناده ا  منااب  مااده )   های اجرایم اساتفاده کلین دستگاه( ۲)ب  م ا  مقررات مالم دولت 

قانون   اکیل ساا مان مادیریت    ( 1۲قانون  نخی  ب  م ا  مقررات مالم دولت و مناب  ماده )

ماهن بان ساا مان مادیریت بحاران     لورت سنبحران ک ور موظفند گزار  عملکرد یود را بن

 ک ور ارائن کنند 

 

                                                                        
 (: 2* قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

 (:28ماده )
دیده ا  حوادث آگاهم، پی گیری، امدادرسانم، با سا ی و نوسا ی مناطق آسیبمنخور پیششود بنبن دولت اجا ه داده ممبند )م(:  

هاای فراگیار محباوالت    سو ی، گرد و غباار، پی اروی آ  دریاا، آفات    ما دگم،  گرگ، طوفان، آ شغیرمترقبن ا  جملن سیل،  لزلن، سر
( قاانون  نخای    10گاردان موطاوع مااده )   وحش و مدیریت ی کسالم،  ن اواه  گیر انسانم و دامم و حیاتهای همنک اور ی و بیماری

( قانون   کیل ساا مان مادیریت بحاران    1۲بارات موطوع ماده )( و اعت3%درلد )را بن سن  13۸0ب  م ا  مقررات مالم دولت مبو  
ریازی  ( افزایش دهد  اعتبارات مذکور با پی نهاد و ارت ک ور و  أیید سا مان مادیریت و برنامان  ۲%را بن دو درلد ) 13۸7ک ور مبو  

ا  اعتبارات مذکور بن  ر یاب و میزانام    ب  م 1395رو ( و  بویب هیأت و یران قابل هزینن است  ا  ابتدای سال ک ور )ظرف مدت ده 
احمار و و ارت بهداشات،   ای بن جمعیت ها ل های سرماینای و  ملك دارایمشود بن لورت هزیننکن در قوانین بودجن سنوا م  عیین مم

    یابد  ا در جهت آمادگم و مقابلن با حوادث و سوانح هزینن گرددمم پزشکم ایتباص درمان و آمو  

 (تفريغ بند )و

هاای  دساتگاه  (، سایر1، بن استثناء موارد مندرج در جدول شماره )هابررسم حدودهدر م

ماهن بن سا مان مادیریت بحاران   لورت سنعملکرد یود را بنگزار   موطوع این بند، اجرایم

سا مان ماذکور، بان اداره کال مادیریت بحاران       4/3/139۸ک ور و یا ماابق ب  نامن مورخ 

اند  ال م بن ذکر است، سا مان مادیریت بحاران ک اور در    رائن نمودهرب  ااستانداری استان ذی

هاای سراسار   راستای اجرای مفاد حک  این بند، اقدام بن اب غ ب  نامن یادشده بان اساتانداری  

 ک ور، جهت ارسال گزار  عملکرد موطوع این بند، نموده است 

(، نسابت بان   1ماره )جدول شا  شرح های اجرایم موطوع این بند، بن عدادی ا  دستگاه

مبن  عیدم  اند کن ماهن را رعایت ننمودهارسال گزار  عملکرد یود اقدام نکرده و یا مواعد سن

  رعايت مفاد حکم اي  بند است:

     (1جدول شماره )

 رديف
 محل استقرار

 نام استان /

 های اجراييتعداد دستگاه
 رديف

 محل استقرار
 نام استان /

 ييهای اجراتعداد دستگاه
 هيعدم ارا

 گزارش
 عدم رعايت مهلت 

 ماههزماني سه
 هيعدم ارا

 گزارش
 عدم رعايت مهلت 

 ماههزماني سه
 0 3۸ ای م 14 7 13 های اجرایم مستقر در مرکزدستگاه 1

 0 ۲6  نجان 15 3 10 مرکزی ۲

 6 33 کهگیلوین و بویراحمد 16 0 ۲9 گی ن 3
 0 4 یزد 17 0 55 ما ندران 4

 ۲ 3 بوشهر 1۸ 0 4 شرقمذربایجانآ 5

 0 9  هران 19 0 3 غربمآذربایجان 6

 0 4 اردبیل ۲0 6 13 یو ستان 7

 0 5 ق  ۲1 0 74 فارس  ۸

 0 45 گلستان ۲۲ 0 50 الفهان 9

 0 33 شمالمیراسان ۲3 0 4 هرمزگان 10

 5 4 جنوبمیراسان ۲4 0 ۸ سیستان و بلوچستان 11
 3 1۸ ر الب ۲5 17 0 کردستان 1۲

 69 512 جمع ۲0 ۲7 همدان 13

 



 

 قسمت دوم( -16)

 (13تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

(، در راستای اجرای ب  نامن لدرالذکر نسبت بن ۲ها بن شرح جدول شماره )استانداری

ماهان را رعایات   یاا مواعاد سان   مدیریت بحران ک ور اقدام نکرده و  بن سا مان ارسال گزار 

 مبن  عدم رعايت مفاد حکم اي  بند است:کن  اندننموده

       (۲)جدول شماره 

 نام استان رديف
 عدم 

 ارايه گزارش

 رعايت مهلت 

 ماهه سه
 نام استان رديف

 عدم 

 ارايه گزارش

 رعايت مهلت 

 ماهه سه

 - * ای م 5 * - مرکزی 1

 - * کهگیلوین و بویراحمد 6 - * یو ستان ۲

 - * بوشهر 7 - * هرمزگان 3

 - * البر  ۸ * - کردستان 4

 

 

 

 

 
 



 

 قسمت اول( -1)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (14تبصره )

 بند )الف(

و با هدف تحقق عدداتت    15/10/1388ها مصوب در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه

نمودن پرداخت یارانده  کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچنین معطوف 

هدا  قانون برنامده شمدت توسدعه  تمدامی دریداف ی     ( 3۹به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده )

حسداب سدازمان   ها بده ها و دهیاریمنابع( مندرج در جدول ذیل به اس ثنای عوارض شهرداری)

شدود و پدا از تیصدیا سدازمان     کمور واریز مدی داری کل ها نزد خزانههدفمندسازی یارانه

 شود:برنامه و بودجه کمور  مطابق جدول ذیل هزینه می

 ها )منابع(دریافتی ردیف
 مبالغ

 )میلیارد ریال( 

بخش 

 مربوط
 ها )مصارف(پرداختی ردیف

 مبالغ

 )میلیارد ریال(

1 
حاصل از فروش داخلی  دریاف ی
 های نف یفرآورده

455.۹6۹ 
پاالیش و 
پیش 
های فرآورده
 نف ی

 ۹6.375 های نف یافزوده فرآوردهعوارض و ماتیات بر ارزش 1

2 

دریددداف ی حاصدددل از فدددروش 
های نف دی بدا   صادراتی فرآورده

ات فاوت ارزش خوراک بهتحاظ ما
های دریاف ی تحویلی و فرآورده

 هااز پاالیمگاه

435.135 
2 

عوارض توسعه  نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط توتده ان قدال ند  ت    
هددای نف ددی  تاسیسددات و انبارهددای  خددام  میعانددات  دداری و فددرآورده 

 های نف ی )با نرخ محاسباتی ماتیات صفر(فرآورده
15.000 

 110.613 های نف یه حمل و نقل  توزیع و فروش فرآوردههزین 3

3 

دریاف ی حاصل از فروش داخلی 
 از طبیعی با اح ساب عدوارض  
 ازرسددددانی و ماتیددددات بددددر 

 افزودهارزش

 نفت 245.680
4 

سازی مصدرف اندر،ی    های بهینهبازپرداخت تعهدات ارزی و ریاتی طرح
( قدانون  12وضوع ماده )آوری  ازهای همراه و ممعل )م ازرسانی  جمع

 پذیر و ارتقای نظام ماتی کمور(رفع موانع توتید رقابت
41.000 

5 
( شدرکت ملدی نفدت ایدران از محدل      14%/5سهت چهارده و نیت درصد )

 های نف یفروش فرآورده
10۹.207 

4 
دریاف ی حاصل از فدروش بدر    

 به مم رکان
  از 21۹.3۹0

 15.240  از طبیعیافزوده عوارض و ماتیات بر ارزش 6

7 
( قانون اتحا  برخی مواد بده قدانون   65عوارض  ازرسانی موضوع ماده )

 (2تنظیت بیمی از مقررات ماتی دوتت)
17.044 

 17.810 هاسوخت نیرو اه 5
 8 

هدای  سدازی و هوشندسدازی جایگداه   هدا و اجدرای ایمدن   کارمزد جایگاه
 جیانسی

11.040 

 ۹4.050  قال  توزیع و فروش  از طبیعیهای توتید  انهزینه ۹ 

 600 پرداخ ی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه  از مصرفی مدارس 10  33.420 منابع حاصل از فروش آب 6

 ها )منابع(دریافتی ردیف
 مبالغ

 )میلیارد ریال( 

بخش 

 مربوط
 ها )مصارف(پرداختی ردیف

 مبالغ

 )میلیارد ریال(

 18.0۹0 افزوده بر عوارض و ماتیات بر ارزش 11    
 300 پرداخ ی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه بر  مدارس 12    
 2.810 هاماتیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیرو اه 13 بر    

    14 
هدای سدیکل ترکیبدی    بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیرو داه 

 )خصوصی و دوت ی(
15.000 

    15 
هدای  هزینه  توتید  ان قال و توزیع  فروش و خریدد بدر  از نیرو داه   

 بیش خصوصی و واردات بر 
201.000 

   
 آب

 33.320  توتید  ان قال  توزیع و فروش آبهزینه 16
 100 پرداخ ی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه آب مدارس 17   
 مصارف هدفمندی:    
 411.000 پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 18    

    1۹ 

کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افدزایش پرداخدت بده    
د آنهدا کم در از خدم حمدای ی مددددجویان و     خانوارهدایی کده درآمد   

های کمی ه امداد امدام خمیندی)ره( و سدازمان بهزیسد ی     نوب یپمت
باشد. و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست سه هدزار  کمور می

میلیارد ریال از اع بار این ردی  برای بیمه زنان سرپرسدت خدانوار و   
 (13۹8باید. )از اب دای سال بدسرپرست اخ صاص می

84.000 

   
مصارف 
 هدفمندی

20 

( قانون اتحا  برخی مواد به قانون تنظیت بیمی از مقررات 46ماده )
های مسد قیت سدالمت مدردم     ( موضوع کاهش هزینه2ماتی دوتت)

ایجاد دس رسی عادالنه مردم به خدمات بهداش ی و درمانی  کمدک  
رمان بیماران ناپذیر درمان  پوشش دارو  دهای تحملبه تامین هزینه
( قدانون اتحدا    28اتعالج که از طریق بند )د( مداده ) خاص و صعب

( اعمدال  2برخی مواد به قانون تنظیت بیمی از مقررات ماتی دوتت)
 شود.می

4۹.000 

 61.450 یارانه نان و خرید تضمینی  ندم 21  

  22 

( قانون برنامه پنجساته شمت 3۹اجرای سایر اهداف مندرج در ماده )
( قدانون هدفمندد کدردن    8( و مداده ) 18وسعه  بند )ات ( تبصدره ) ت

ها  حق بیمه سهت دوتت اقمار خاص از جمله رانند ان حمل و یارانه
( کمدک بده   20%شهری  تدامین بیسدت درصدد )   نقل دورن و برون

رزمنددد ان معسددر و کسددری هزیندده درمددان تکمیلددی جانبددازان و   
افدان  زندان سرپرسدت    ایثار ران  پوشش بیمده اقمدار خداص )قاتیب   

صندو  کارآفرینی امیدد و اجدرای    منابعخانوار( و افزایش سرمایه و 
 قانون جامع حمایت از معلوتین

21.165 

 626.615 جمع مصارف هدفمندی  
 1.407.404 جمع کل  1.407.404 هاجمع کل دریافتی

( میلیارد ریال بوده که در جدول 47.210)های بیش خصوصی معادل   از نیرو اهزیان صنعت بر  بابت هزینه توتید  ان قال و توزیع  فروش و خرید بر -1
 فو  تحاظ نمده است.

ها( جهت حمایت از صنعت آب و بر  به صورت کامل و حداکثر ظدرف مددت دو   )شامل منابع سوخت نیرو اهتمامی وجوه دریاف ی از فروش آب و بر   -2
 های مذکور است.شود اجرای تکاتی  قانونی بر عهده شرکتربم بر مت داده میهای ذیهف ه به شرکت

هدای ایدن مصدارف    حل کاهش سایر ردید  های مصارف هدفمندی از م( هر یک از ردی %10)شود افزایش تا سق  ده درصد به دوتت اجازه داده می -3
 ( ممروط به حفظ سق  مصارف هدفمندی اقدام کند.22تا  18)اجزاء 

 باشد.کننده میهای دریاف ی از مصرفاتعمل و درصدی از ارزش ریاتی فروش فرآوردههای سوخت به روش حقههزینه خدمات جایگا -4



 

 قسمت اول( -2)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (14تفریغ تبصره )

 تفریغ بند )الف( 

 کدردن  قانون هدفمندد حاصل از اجرای منابع ماتی   در راس ای تکاتی  مقرر در این بند

( 1تامین شده به شرح جددول شدماره )   ل های می محلاز که و اجرای طرح معیم ی ها یارانه

 است:  

 )مباتغ به میلیون ریال(  ( 1جدول شماره )
 1398ها در سال حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه

  افزایش
 قیمت بنزین 
 )طرح کمک

 معیشتی( 

 جمع کل
 مبلغ

 واریزشده 
 به خزانه

 دریافتی حاصل
 از فروش داخلی  

 های نفتیفرآورده

 تی حاصل از فروش صادراتیدریاف
 های نفتی با لحاظ فرآورده 

 التفاوت ارزش خوراکمابه
 هایتحویلی و فرآورده 
 دریافتی از پاالیشگاهها 

 دریافتی حاصل از 
 فروش داخلی گاز طبیعی

 با احتساب عوارض  
 گازرسانی و مالیات 

 بر ارزش افزوده

 دریافتی حاصل
 از فروش برق  

 به مشترکان

 منابع
 حاصل از 
 فروش آب 

 جمع

430.0۹0.818 437.342.۹60 226 050 ۹83 20۹ 137 702 22 358 4۹2 1.324.۹80.۹55 ۹3.624.528 1.418.605.483 1.263.688.۹80 

 

علت مغایرت بین مبلغ واریز شده به حساب خزانه و جمع کل مندابع حاصدل از اجدرای    

سدازمان  های انجام شده توسدم  شی از برداشتناو طرح معیم ی ها یارانه کردن قانون هدفمند

 و سدایر مدوارد بده   هدا  عدم واریز منابع توسم شرکت  داری کل کمورامور ماتیاتی کمور  خزانه

 ( است:2شرح جدول شماره )

 )مباتغ به میلیون ریال(      ( 2جدول شماره )

 منابع وصولی عنوان شرکت

 برداشت توسط سازمان
 لیاتامور مالیاتی بابت ما 

 ارزش افزوده و ...

 واریز به داری کل کشور بابتبرداشت توسط خزانه
 های شرکتحساب

 )خود مصرفی(
 سایر *

 منابع واریزی به
 حساب خزانه

 ها()هدفمندسازی یارانه
 علی الحساب

 سود سهام جاری و سنواتی
 ( قانون16بند )د( تبصره )

 کل کشور 1398بودجه سال 
 انون( ق9بند )ح( تبصره )

 کل کشور 1398بودجه سال 
 31۹.057.۹۹4 (۹27 ۹55 1) 0 (550 21) (040 812) (307 ۹43 8) (۹۹.300.000) 430.0۹0.818 های نف ی ایرانشرکت ملی پاالیش و پیش فرآورده

 305 167 182 614 5 (365 5۹7 10) (400 14) (۹75 547 2) (873 7۹5 6) (678 ۹33 23) ۹83 050 226 شرکت ملی  از 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 به حساب خزانه واریزشد 13۹۹که در سال  13۹8به حساب خزانه واریز شده و مانده وجوه واریز نمده در سال  13۹8که در سال  13۹7های ذیربم پرداخت شده  مانده وجوه واریز نمده در سال *س ون سایر  شامل مصوباتی است که توسم مراجع ذیربم به صورت طبقه بندی شده ابالغ و توسم شرکت
 واریزهای م فرقه است.

 

 هدای انجدام شدده توسدم سدازمان امدور ماتیداتی کمدور         شایان ذکدر اسدت  برداشدت   

( 2بندد )  *(  مس ند به جزء )ج(2شماره ) ( جدول3بابت ماتیات بر ارزش افزوده موضوع س ون )

 حکم مربوط است.رعايت مبین عدم نامه اجرایی این بند  ( آیین2ماده )

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14تبصره ) نامه اجرایی بند )الف(آیین

 ( 2ماده )
معوقات مربوط به ماتیات بر عملکرد  جرایت و عوارض و  (14) های )مصارف( جدول تبصره( پرداخ ی۹( و )3های )در ردی  (:2* جزء )ج( بند )
 .باشدربم مجاز نمیهای ذیت بابت این موارد از حساب شرکتبینی نمده است. تذا هر ونه برداشهای مربوط  پیشسود سهام دوتت شرکت

و طرح ها یارانه کردنمنابع حاصل از اجرای قانون هدفمند(  2با توجه به جدول شماره )

( 3ماره )واریز شده است به شرح جدول ش هاسازی یارانهکه به حساب سازمان هدفمندمعیم ی 

 است:



 

 قسمت اول( -3)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

 )مباتغ به میلیون ریال(    (3جدول شماره )

 موجودی
 اول دوره

افزایش قیمت  1398ها در سال ها )منابع(حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهدریافتی
بنزین )طرح 
 کمک معیشتی(

 جمع
 کل منابع

 مبلغ
 واریز شده

 به خزانه 
 مانده جمع کل مصارف

 آخر دوره 
 ی حاصلدریافت

 از فروش داخلی 
 های نفتیفرآورده 

 هایدریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده
 التفاوت ارزش خوراک تحویلی نفتی با لحاظ مابه 

 هاهای دریافتی از پاالیشگاهو فرآورده

 دریافتی حاصل از فروش داخلی
 با احتساب عوارض  گاز طبیعی 

 گازرسانی و مالیات بر ارزش افزوده

 افتی حاصل دری
 از فروش برق

 به مشترکان 

 وجوه 
 نامشخص

 منابع حاصل
 جمع از فروش آب 

10 ۹۹7 510 31۹.057.۹۹4 437.342.۹60 182 167 305 20۹ 137 702 1 387 22 358 4۹2 1.170.065.841 ۹3.624.528 1 274 687 877 1 274 687 877 1 274 424 86۹ 263 008 
 

و طرح  هاها در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهافزایش قیمتعملکرد منابع حاصل از 

 :است( 4به شرح جدول شماره )  های مممولشرکت به تفکیک 13۹8  در سال معیم ی

 

 )مباتغ به میلیون ریال( (4جدول شماره )
 منابع

 شماره 

 نام شرکتبندیطبقه
 بینیپیش

 طبق قانون 

 )واریزی به  وصولی

 ها(مندی یارانهحساب سازمان هدف

 واریزی درصد تحقق

 نسبت به پیش بینی 

 برداشتیوصولی )

 (هاکل کشور و سایر  برداشت داریمالیاتی, خزانه 
 جمع کل 

 درصد 

 بینی جمع کل منابع نسبت به پیشتحقق 

  70 111.032.824430.0۹0.818 ۹4 های نف ی ایرانشرکت ملی پاالیش و پیش فرآورده 220360

220000شرکت ملی نفت ایران   100 100 

220500شرکت ملی  از ایران  226 050 ۹83 ۹2
221000 20۹.137.702 237.200.000 مدیریت توتید  ان قال و توزیع نیروی بر  ایران )توانیر(شرکت۹5
216500شرکت مهندسی آب و فاضالب کمور  

1.407.404.0001.170.064.453 81154.916.5011.324.980.955 92 هدفمندیجمع 

- - )طرح معیم ی( های نف ی ایرانشرکت ملی پاالیش و پیش فرآورده 220360

1.263.688.981154.916.5011.418.605.483 جمع 

 

 زیر است:موارد مرتبم با جدول فو  به شرح 

نامه نحوه شناسایی خانوارهای مممول دریافت کمدک حمایدت معیمد ی    براساس آیین

وجوه حاصل از   ت وزیرانهیا 22/10/13۹8مورخ ه 572۹1ت/1355۹3موضوع مصوبه شماره 

مصوبه چهلت شورای عاتی هماهنگی اق صدادی سدران سده قدوه      مطابق  قیمت بنزین افزایش

کمک حمایت معیمد ی توسدم سدازمان هدفمندسدازی      عنوانبه بایس یمی 30/6/13۹8مورخ 

تدا پایدان    13۹8های نف ی ایران از آبان ماه سدال  ها پرداخت شود. شرکت پیش فرآوردهیارانه

(  سدی هدزار   15.000) پدانزده هدزار   نزین به تفکیدک ندرخ  سال بصورت ماهانه میزان فروش ب

و  ها اعالم نمودهریال را به سازمان هدفمندسازی یارانه (35.000سی و پنج هزار ) و( 30.000)

وجوه وصوتی جمعاً به مبلغ نود و سه هزار و شمصد و بیست و چهار میلیارد و پانصد و بیست و 

 است.  را به حساب سازمان مذکور واریز نموده ( ریال۹3.624.528.000.000همت میلیون )

 بندد )ک(  شدامل مندابع موضدوع      13۹8شرکت ملی  از ایدران در سدال    وصوتیمبلغ 

بده   یلیسدوخت تحدو   مدت یق شیموضوع افدزا )کل کمور  13۹8( قانون بودجه سال 1تبصره )

مبلدغ هفدت   بده  ( کل کمور یدارنزد خزانه یمنابع حاصله به درآمد عموم زیها و واریمیپ روش

 الید ر( 7.682.3۹2.000.000هزار و شمصد و هم اد و دو میلیارد و سیصد و نود و دو میلیون )



 

 قسمت اول( -4)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

داری کدل کمدور   خزانده ایدن بندد    نامه ( آیین2ماده ) *(1تبصره ذیل بند ) که مغایر با باشدیم

 آن درممدروح   ها اقدام نموده کده نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه

 شده است.  درج زارش تفریغ بند معنون 

 و سیصد و شصت و پنج میلیاردو پانصد و نود و هفت  هزارشرکت ملی  از ایران مبلغ ده 

مبیین  ( ریال از منابع وصوتی را به حساب خزانه واریز ننموده که 10.5۹7.365.000.000) میلیون

 عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.  

هدای ممدمول بابدت اجدرای قدانون هدفمنددکردن       بع توسم شدرکت عملکرد واریز منا

 ( است:5سال به شرح جدول شماره ) هایبه تفکیک ماه  13۹8ها در سال یارانه

  (5جدول شماره )
   

 )مباتغ به میلیون ریال(

 پاالیش شرکت ماه ردیف
 و پخش

 شرکت
 ملی نفت 

 شرکت 
 ملی گاز

 شرکت شرکت توانیر
 اصل از فروشدریافتی ح جمع

 برق به مشترکان  
 سوخت

 آب و فاضالب هانیروگاه 

 2۹2 476 66 2۹2 0۹4 1   000 485 5 000 767 11 000 617 1۹ 28.513.42۹ فروردین 1
 251 531 7۹ 000 137   251 065 16 000 157 15 000 000 1۹ 274 172 2۹ اردیبهمت 2
 000 252 75 000 366 1   000 454 12 000 3۹۹ 14 000 000 20 22۹ 033 27 خرداد 3
 000 215 86 000 4۹6 1   000 40۹ 1۹ 000 226 16 000 000 20 54۹ 067 30 تیر 4
 000 ۹21 87 000 757 1   000 853 1۹ 000 55۹ 13 000 383 21 52۹ 031 32 مرداد 5
 316 080 86 865 254 2 000 500 2 451 287 17 000 351 11 000 000 20 845 3۹8 32 شهریور 6
 000 760 ۹0 000 427 2   000 854 23 000 704 13 000 000 20 075 431 2۹ مهر 7
 600 842 82 000 875 1   000 4۹8 20 000 623 ۹ 000 862 52 804 275 28 آبان 8
 388 ۹84 143 000 385 3   000 580 1۹ 000 033 15 388 000 2۹ 3۹۹ 713 46 آذر ۹
 546 086 141 000 6۹5 1   000 ۹43 16 000 610 1۹ 546 323 56 066 504 46 دی 10
 553 7۹6 151 000 020 3 000 600 000 066 21 000 383 18 553 756 62 064 ۹74 45 بهمن 11
 036 743 171 335 851 1 000 600 000 ۹43 12 306 355 23 473 400 ۹6 25۹ 567 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 اجرایی بند )الف( تبصره )آیین

 (: 2* ماده )
یدک هدزار و سیصدد و    ها را از ( قانون  قیمت سوخت تحویلی به پ روشیمی1وزارت نفت مکل  است به اس ناد بند )ک( تبصره )(: 1تبصره بند )

( ریال افزایش دهد. منابع حاصل از افزایش توسدم شدرکت ملدی  داز ایدران بده       2.600( ریال به ازای هر م رمکعب به دو هزار و شمصد )1.320بیست )
هدای  اتغ منددرج در دریداف ی  داری کل کمور واریز می شود تا مطابق بند یادشده هزینه شود. مباتغ واریزی توسم شرکت ملی  از ایران عالوه بر مبخزانه

 باشد.  ( می14)منابع( جدول تبصره )

 بده شدرح جددول      تبصدره  نید ا نامده اجرایدی  ( آیین2( ماده )2جزء ) **عملکرد بند )ات (

 است:( 6شماره )

 )مباتغ به میلیون ریال(    (6جدول شماره )

 نام شرکت

 های تحویلیمقدار فرآورده
 نرخ 

 )ریال(

 مبلغ 

 قابل واریز *

 هایحسابغ صورتمبل

 هایصادره توسط شرکت 

 تابعه وزارت نفت *

 مبلغ واریزی به

 حساب هدفمندسازی  

 هایارانه

 مانده

 واریزنشده
 گاز طبیعی

 )متر مکعب(

 هایفرآورده

 نفتی )لیتر( 

 770 451 3 762 166 3 50 - 233 234 335 63 شرکت ملی  از ایران 

 پاالیش و پیش  شرکت ملی 446.505 000 700 3
 های نف ی ایرانفرآورده

- 13 844 051 476 50 6۹2 203 6۹4 735 

 446.505 3,700,000 4,146,505 3,858,964 50 13,844,051,476 63,335,234,233 جمع

افدزوده  جدرایت و سدایر    ر ارزش  در شرکت ملی  از ایران ناشی از ماتیدات بد  «های صادرهمبلغ صورت حساب»و « مبلغ قابل واریز»* علت مغایرت بین 
 باشد. ها میهای فیمابین با نیرو اههای نف ی ایران ناشی از سایر هزینهعوارض بوده و در شرکت ملی پاالیش و پیش فراورده

 
( 450ها چهارصد و پنجاه )عنایت به اطالعات جدول فو   نرخ فروش  از به نیرو اه با

 ل موضوع این بند در نرخ مذکور اعمال شده است. ( ریا50ریال محاسبه شده که پنجاه )

نفدت  داز و نفدت     13۹8های نف ی ایران در سال شرکت ملی پاالیش و پیش فرآورده

های کمور عرضه نموده که با اح سداب  ( ریال به نیرو اه50کوره و نفت سفید را با نرخ پنجاه )

یدارد و هف صدد و همد اد و همدت     هف صد و نود و شش میل های مرتبم جمعاً مبلغسایر هزینه

های کمور صورتحساب صادر  ردیدده اسدت    ( ریال برای نیرو اه7۹6.788.000.000) میلیون

شمصد و نود و چهار میلیارد و هف صدد و سدی و پدنج    غ مبلتوانیر  شرکتنامه  تیکن با توجه به

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرایی بند )الف( تبصره )آیین
  (:2ماده )** 

دهند مکلفند به ازای هر   تحویل میهای مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی بر  خود را به شبکه سراسری برها شامل نیرو اهنیرو اه(: 2بند )الف( جزء )
ریال با اح ساب عوارض و ماتیات بر ارزش افزوده بده صدورت نقددی در قبدال صورتحسداب      ( 50تی ر فرآورده نف ی و هرم ر مکعب  از طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه )

هدا واریدز   یق شرکت توانیر به حساب سازمان هدفمندسازی یارانده های نف ی ایران و ملی  از ایران از طرهای ملی پاالیش و پیش فرآوردهصادرشده توسم شرکت
قدرار  ( حرارتدی  نمایند. کل مباتغ واریزی بابت سوخت مصرفی از اب دای سال پا از تیصیا سازمان در اخ یار وزارت نیرو )شرکت مادرتیصصی توتید نیروی بر 

های )مصارف( جدول مذکور پرداخ ی (14  مطابق ردی  )(14)های )مصارف( جدول تبصره  ی( پرداخ13 یرد تا پا از پرداخت ماتیات و عوارض موضوع ردی  )می
  های سیکل ترکیبی )خصوصی و دوت ی( پرداخت و هزینه شود.برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیرو اه



 

 قسمت اول( -5)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مورد قبدول   ها اهنیرو ینف  یهاسوخت فرآورده نهیبابت هز الیر( 6۹4.735.000.000) میلیون

 های بر  منطقه کیش  بر  کارون تحویلی به نیرو اه هایشرکت مذکور قرار  رف ه و فرآورده

 یکصددد و دو میلیددارد و پنجدداه و سدده میلیددون  هددریا و سددیکل ترکیبددی هنگددام  بمیددزان 

ریال بدتیل عدم قرارداد خرید و فروش با شرکت توانیر مورد تاییدد قدرار    (102.053.000.000)

ریدال  ( 3.700.000.000.000سه هدزار و هف صدد میلیدارد )    نگرف ه است. با توجه به واریز مبلغ

موضوع این بند از طریق شرکت توانیر بده حسداب سدازمان هدفمندسدازی      هایتوسم نیرو اه

چهارصدد و چهدل و شدش میلیدارد و پانصدد و پدنج میلیدون         کسری واریزی به مبلغ  هایارانه

 . استاين بند  حکم مبین عدم رعايت مفاد  ریال( 446.505.000.000)

 جددول  بده شدرح    تبصدره  نید ا نامده اجرایدی  ( آیدین 2( ماده )2جزء ) *عملکرد بند )پ(

 :( است7شماره )

 

 )مباتغ به میلیون ریال(  (7) شماره جدول

 مقدار برق خریداری شده  شرح ردیف
 )کیلووات ساعت(

 مبلغ تسویه شده 
 ریال( 1000)با نرخ 

 458.127 458.127.000 فروردین
 66۹.826 66۹.826.000 اردیبهمت
 658.573 658.573.000 خرداد
 640.44۹ 640.44۹.000 تیر
 311.1۹1 311.1۹1.000 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
 145.4۹7 145.4۹7.000 بهمن
 82۹.771 82۹.770.800 اسفند
 6.200.744 6.200.743.800 جمع

ریال به ( 1.000یک هزار) طور م وسم معادلهب راوزارت نیرو بر  نیرو اه اتمی بوشهر 

تسویه حساب ماهانه با نیرو اه مزبدور بده شدرح     نسبت به و خریداری ازای هر کیلووات ساعت

 است.  نموده( اقدام 7ل شماره )جدو

هدا بده   یارانده  اعالم سازمان هدفمندی عملکرد مصارف مربوط به حکت این بند مطابق

 ( است:8شرح جدول شماره )

 )مباتغ به میلیون ریال(      (8جدول شماره )

 شرح مصارف  ردیف
 شماره

 بندیطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرایی

 شده در قانون بینیمبلغ پیش
 کل کشور 1397جه سال بود

 مبلغ
 یافتهاختصاص

 مبلغ پرداخت 
 شده توسط سازمان 

 شدهمبالغ برداشت
 توسط سایر مراجع  

 های نف ی ایرانفرآورده عوارض و ماتیات بر ارزش افزوده 1
 های نف ی ایرانشرکت ملی پاالیش و پیش فرآورده 220360

۹6 375 000 ۹6 375 000 - 
 000 000 15 000 000 15 توسعه و نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط توته ان قال نفت خام و میعانات عوارض 2 111.032.824

114 500 00 
 000 613 110 000 613 110 های نف ی ایرانهزینه حمل و نقل توزیع و فروش فرآورده 3
 های بهینه سازی مصرف انر،یبازپرداخت تعهدات ارزی و ریاتی طرح 4

 رکت ملی نفت ایرانش 220000
41 000 000 41 000 000 

135 68۹ 000 - 
 000 207 10۹ 000 207 10۹ های نف یدرصدی شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآورده 14.5سهت  5
 عوارض و ماتیات بر ارزش افزوده  از طبیعی 6

 شرکت ملی  از ایران 220500

15 240 000 15 240 000 

12 500 000 43.883.677 
 000 044 17 000 044 17 قانون اتحا  65عوارض  ازرسانی موضوع ماده  7
 000 040 11 000 040 11 کارمزد جایگاه ها 8
 000 050 ۹4 000 050 ۹4 های توتید و ان قال و توزیع فروش  از طبیعیهزینه ۹
 0 000 600 پرداخ ی به آموزش و پرورش بابت کمک هزینه  از 10
        

 

 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرایی بند )الف( تبصره )آیین* 
 (:2ماده )

( ریال به ازای هرکیلو وات 1.000موظ  است بر  نیرو اه اتمی بوشهر را به طور م وسم معادل یک هزار ) تابعههای وزارت نیرو از طریق شرکت(: 2بند )پ( جزء )* 
 .عت خریداری و به صورت ماهانه با نیرو اه مذکور تسویه حساب نمایدسا

     
     

     



 

 قسمت اول( -6)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مباتغ به میلیون ریال(      (8جدول شماره )

 شرح مصارف  ردیف
 شماره

 بندیطبقه

 عنوان
 دستگاه اجرایی

 شده در قانون بینیمبلغ پیش
 کل کشور 1397جه سال بود

 مبلغ
 یافتهاختصاص

 مبلغ پرداخت 
 شده توسط سازمان 

 شدهمبالغ برداشت
 توسط سایر مراجع  

 عوارض و ماتیات بر ارزش افزوده بر  11

 شرکت مدیریت توتید  ان قال و توزیع نیروی بر  ایران )توانیر(  221000

18 0۹0 000 18 0۹0 000 0  

  0 0 000 300 نه بر  مدرسهپرداخ ی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزی 12

 000 810 2 000 810 2 ماتیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیرو اه ها 13
3 700 000 

 

  000 000 15 000 000 15 های سیکل ترکیبیبازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیرو اه 14

  208 248 1۹8 000 000 201 000 000 201 بیش خصوصی هایهزینه توتید ان قال و توزیع فروش و خرید بر  از نیرو اه 15

 هزینه توتید ان قال توزیع و فروش آب 16
 شرکت مهندسی آب و فاضالب کمور  216000

33 320 000 33 320 000 21 53۹ 157  

  0 0 000 100 مدارس پرداخ ی به آموزش و پرورش بابت کمک هزینه آب 17

  868 302 454 868 302 454 000 000 411 - - نقدی پرداخت یارانه نقدی و غیر 18

  371 018 87 371 018 87 000 000 84 - - کاهش فقر مطلق 1۹

  500 832 61 500 832 61 000 000 4۹ - - 2اتحا   46ماده  20

  000 400 34 000 450 61 000 450 61 - - یارانه نان و خرید تضمینی  ندم 21

  860 873 36 860 873 36 000 165 21 - - ( قانون برنامه شمت توسعه3۹ماده ) سایر اهداف مندرج در 22

 154.916.501 1,160,604,327 1.481.266.599 1,407,404,000 جمع

  387 005 105*  -- - 13۹8پرداخ ی بابت یارانه معیم ی بنزین در سال 

  154 815 8 - - پرداخ ی بابت تسویه بدهی توانیر 

 154.916.501 1,274,424,869 1.481.266.599 1,407,404,000 رفجمع کل مصا

 ها تامین نموده است.اع بارات هدفمند کردن یارانه را از محل اجرای طرح مذکور و 13۹8های مممول دریافت کمک حمایت معیم ی  اع بار الزم برای پرداخت یارانه معیم ی بنزین در سال نامه نحوه شناسایی خانواده( آیین8ها در اجرای ماده )* سازمان هدفمند سازی یارانه
 

 است: زیر( به شرح 8مرتبم با جدول شماره )موارد 

تمامی وجوه دریداف ی از فدروش آب و بدر     »( ذیل جدول این بند  2مطابق حکت بند )

ها( جهت حمایت از صنعت آب و بر  به صورت کامدل و حدداکثر   )شامل منابع سوخت نیرو اه

  تددیکن سددازمان «شددودربددم بر مددت داده مددیهددای ذیدو هف دده بدده شددرکت ظددرف مدددت

ها  مبلغ هفت هزار و یکصد و هم اد و نه میلیارد و چهارصد و نود و چهدار  هدفمندسازی یارانه

( ریال از منابع صنعت بر  و هم صد و نوزده میلیارد و سیصد و 7.18۹.4۹4.000.000میلیون )

که مبیین عیدم   ( از منابع صنعت آب را پرداخت ننموده 81۹.335.000.000سی و پنج میلیون )

 اين بند است. محکمفاد رعايت 

صرفاً مبلغ دوازده هدزار و پانصدد میلیدارد     13۹8ها در سال سازمان هدفمندسازی یارانه

( ریال به حساب شرکت ملی  از ایران واریز نموده که مس ند به مفداد  12.500.000.000.000)

نامه اجرایی  مبلغ هم اد و یک هزار و پانصدد و پنجداه   ( آیین2ماده ) * (3ند )حکت  جزء )ب( ب

مبین عدم ( ریال کم ر به حساب شرکت مذکور  واریز نمدوده و  81.550.000.000.000میلیارد )

                                                                        
 کل کشور: 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرایی بند )الف( تبصره )آیین

 (2) ماده
سدازمان هدفمندسدازی    (14)های )مصدارف( جددول تبصدره    پرداخ ی( 7و )( 4  )(2های )درخصوص ردی ( جزء)ب(: 3بند ) *
غیرنقددی خانوارهدا م ناسدب بدا     داری کل کمور مکل  است مباتغ مربوط را پا از کسدر سدهت یارانده نقددی و     ها از طریق خزانهیارانه
های مربوط قراردهد تدا در ان هدای   اتحساب در اخ یار شرکتهای )منابع( جدول مذکور  به صورت علییاف ی( در3( و )2(   )1های )ردی 

(  3هدای ) ( اع بدار ردید   100%هرماه نسبت به تسویه آن براساس تیصیا سازمان اقدام شود. سازمان موظ  به تیصیا صددرصد )
ها مکل  به پرداخت به صورت باشد و سازمان هدفمندسازی یارانه دای سال میاباز  (14)های )مصارف( جدول تبصره ( پرداخ ی۹( و )5)

 .های مربوط استروز یکبار به شرکت( 15هر )



 

 قسمت اول( -7)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رعايت مفاد حکم اين بند است.

( ۹ره )شدما  جددول  شرح به این بند نامه اجرایی( آیین3( ماده )2جزء ) *(6بند ) عملکرد

 :است

 )مباتغ به میلیون ریال(     (۹) شماره جدول
 مصادیق مصرف 

 ( 2( ماده )6طبق بند )
 نامه اجراییآئین

 مبلغ مصوب
 نامهطبق آئین 

 مبلغ دریافتی
 سازمان از سوی 

 هایارانه هدفمندسازی 

مبلغ پرداختی 
توسط شرکت 
 ملی نفت ایران

 مانده 
 توضیحات نشدهمصرف

 رسانیهای  ازطرح
 17.016.6۹3 -- 17.016.6۹3 30.000.000 شرکت ملی  از ایران 

هدا توسدم   وجوه دریاف ی از سدازمان هدفمندسدازی یارانده   
شرکت ملی نفت ایران با مطاتبات شرکت مذکور از شرکت 

 ملی  از ایران تهاتر  ردیده است.

 4.724.450 4.741.17۹ ۹.465.62۹ 10.000.000 سازیهای بهینهطرح

عنایت به تاریخ ابالغ به شرکت ملی نفت ایران از سدوی  با 
هدای مدورخ   هدا موضدوع نامده   هدفمندسازی یارانهسازمان 

در  13۹۹نمدده در سدال   مانده وجوه مصرف 28/12/13۹8
 12سدازی موضدوع مداده    هدای بهینده  راس ای اجرای طرح

 قانون رفع موانع توتید رقابت پذیر هزینه  ردیده است.
 - - - - 1.000.000 وری  ازهای همراهآهای جمعطرح

 - 21.741.143 4.741.179 26.482.322 41.000.000 جمع
 

هدای  ها بابت طرحوجوه دریاف ی از سازمان هدفمندسازی یارانهایران شرکت ملی نفت 

و با مطاتبات شرکت ملدی نفدت ایدران از     ننمودهبه شرکت ملی  از ایران پرداخت  را  ازرسانی

 مبین عدم رعايت حکم مربوط است. نموده که هاتر این شرکت ت

هدددا  مبلدددغ دوازه هدددزار و پانصدددد میلیدددارد     سدددازمان هدفمندسدددازی یارانددده  

( ریال از منابع دریاف ی را به حساب شرکت ملی  از ایران واریز نموده 12.500.000.000.000)

از محل منابع داخلی  است. شرکت مذکور مباتغ مندرج در حکت این بند و سایر احکام قانونی را

 ( پرداخت نموده است: 10خود تامین و به شرح جدول شماره )

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرایی بند )الف( تبصره )آیین

 (3ماده )
د 13۹4پذیر و ارتقای نظام ماتی کمور د مصوب ( قانون رفع موانع توتید رقابت12) های تعهدات ارزی و ریاتی مادهازپرداخت (:2جزء ) (6بند ) *

ریال به شرکت ملی  از ایدران بدرای    (30.000.000.000.000) به تفکیک سی هزار میلیارد (14) های )مصارف( جدول تبصره( پرداخ ی4موضوع ردی  )
سدازی مصدرف اندر،ی و یدک هدزار      های بهینده ( ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح10.000.000.000.000های  ازرسانی  ده هزار میلیارد )طرح

 .باشدآوری  ازهای همراه و ممعل میهای جمع( ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح1.000.000.000.000میلیارد )

 )مباتغ به میلیون ریال(     (10) شماره جدول
 مبلغ پرداختی عنوان ردیف

 12.000.000 عوارض و ماتیات بر ارزش افزوده  از طبیعی 1
 15.868.763 قانون اتحا  (65)عوارض  ازرسانی موضوع ماده  2
 1.432.000 کارمزد جایگاه ها 3
 27.۹2۹.833 های توتید و ان قال و توزیع فروش  از طبیعیهزینه 4

 57.230.596 جمع
 

مبلدغ دویسدت و   به ترتیب  (8شماره ) ( جدول17( و )12) ( 10های )در خصوص ردی 

بعه های تا( توسم شرکت212.764.000.000دوازده میلیارد و هف صد و شصت و چهار میلیون )

( 112.528.000.000شرکت ملی  از ایران  یکصد و دوازده میلیارد و پانصد و بیست و همدت ) 

های تابعه توانیر و بیست و شش میلیدارد و نهصدد و هف داد و سده میلیدون      ریال توسم شرکت

بابدت کمدک   های تابعه مهندسی آب و فاضالب کمور ( ریال توسم شرکت26.۹73.000.000)

سدازمان برنامده و    27/6/13۹8و آب مصرفی مدارس بر اساس نامه مدورخ  بر   هایبه هزینه

 بودجه کمور به عنوان معافیت اعمال شده است. 

بدر اسداس اطالعیده مدورخ      و نامده اجرایدی  ( آیین2( ماده )3بند ) **(جزء)پ در اجرای

 1/1/13۹8از تداریخ    نف دی ایدران   هایمدیرعامل شرکت سهامی پیش فرآورده 28/12/13۹7

روش پرداخت کارمزد به مجاری عرضه به روش حق اتعمدل خددمات عرضده سوخت)کسدر در     

یدازده هدزار و   اتعمدل عرضده سدوخت بده میدزان      هنگام خرید( تبدیل شده است که مبلغ حدق 

                                                                        
 شور:کل ک 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرایی بند )الف( تبصره )یینآ

 (2)ماده 
های تدابع نسدبت بده پرداخدت       وزارت نفت مکل  است از طریق شرکت(14) جدول ذیل جدول تبصره (4) به اس ناد بند :(3جزء ) بند )پ(** 

و  اتعمل و درصدی از ارزش ریاتی فروش سوخت و همچنین هزینده حمدل  های سوخت )بنزین  نفت  از و نفت سفید( به روش حقهزینه خدمات جایگاه
های نف دی  های عرضه سوخت اقدام نماید. معادل مباتغ پرداخ ی از تیصیا اع بار شرکت ملی پاالیش و پیش فرآوردههای نف ی به جایگاهنقل فرآورده

 (CNG) دههای  از طبیعی فمر ردد. همچنین کارمزد جایگاهتوسم سازمان کسر می (14) جدول تبصره مصارف(های )( پرداخ ی3ایران موضوع ردی  )
شدده از تیصدیا   شود. معادل مبلغ تسویهها توسم شرکت ملی  از ایران کسر و در قبوض مربوط اعمال میاز سرجمع مبلغ فروش  از طبیعی به جایگاه
 . رددتوسم سازمان کسر می (14) های )مصارف( جدول تبصره( پرداخ ی8اع بار شرکت ملی  از ایران موضوع ردی  )



 

 قسمت اول( -8)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ریدال  ( 11.484.۹8۹.000.000چهارصد و هم اد و چهار میلیارد و نهصد و هم اد و نه میلیون )

بیسدت و یدک هدزار و ده میلیدارد و یکصدد و سدی و یدک         مبلدغ هدای برندد و   برای جایگداه 

بدوده اسدت. شدایان     13۹8برای جایگاههای غیر برند در سدال  ( ریال 21.010.131.000.000)

های عرضه سوخت به عنوان نف ی به جایگاه هایذکر است موضوع هزینه حمل و نقل فرآورده

رکت ملی  داز ایدران در اجدرای    اتعمل تاکنون اجرایی نگردیده است. همچنین شبیمی از حق

هدا را بددون کدارمزد جایگداه محاسدبه و طدی نامده مدورخ         این جزء  نرخ فدروش بده جایگداه   

 ابالغ نموده است. 31/2/13۹8

هدای ریداتی و   شرکت ملی نفت ایران از ارائه اطالعات مربوط به  ردش ماتی و حساب

ع نموده است تذا امکان اظهارنظر در ارزی منابع موضوع این بند بدتیل محرمانه بودن آن  ام نا

 دردش   یبر انجام تمدام  یمبنیی این بند اجرا نامهنیی( آ2ماده ) *(4بند )خصوص رعایت مفاد 

وصدول   هید اوت یاز مبداد  نامده  نیدی آ نیمممول ا هایشرکت یو ارز یاتیر هایو حساب یمات

میسدر نمدی    رانید ا یاسالم یجمهور یاف  اح شده نزد بانک مرکز هایحساب قیصرفا از طر

 باشد.

های نف ی به مبلدغ  های نف ی ایران منابع حاصل از صادرات فرآوردهشرکت پیش فرآورده

                                                                        
 کل کشور: 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14ی بند )الف( تبصره )نامه اجرایآیین

 (2ماده )
-قانون برنامه پنجساته شمت توسعه اق صادی  اج ماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  وزارتیانه( 17دراجرای بند )ب( ماده ) (:4بند ) *

های ریاتی و نامه  تمامی  ردش ماتی و حسابیک ماه از تاریخ ابالغ این آیین های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظفند ظرف
شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام های اف  احنامه را از مبادی اوتیه وصول صرفاً از طریق حسابهای مممول این آیینارزی شرکت

 .دهند. همچنین بانک مذکور مکل  است

( 80.577.071.000.000هم اد هزار و پانصد و هف اد و هفدت میلیدارد و هف داد و یدک میلیدون )     

توسم بانک مرکدزی  شده های اف  احنامه اجرایی به حساب( آیین2ماده ) *(4در اجرای بند )ریال  

 مبین عدم رعايت مفاد مربوط است.جمهوری اسالمی واریز ننموده که 

وجدوه  نامده اجرایدی   ( آئدین 2مداده )  **(6شرکت ملی نفت ایران در اجرای تبصره بند )

پدا از  را  ییجدو  دذاران عامدل صدرفه   هیم علق به سدرما  ینف  هایحاصل از صادرات فرآورده

 یزمان برنامه و بودجه کمور و پرداخت سدازمان هدفمندسداز  توسم سا یاتیمعادل ر ایتیص

های پرداخدت یارانده   سامانه نیما به تاریخ روز تایید کاربرگحواته  ریاساس نرخ تسعر ب هاارانهی

 به ذینفع مربوط پرداخت نموده است.   صرفه جویی سوخت

 یاسدالم  یجمهدور  نامه اجرایی این بند بانک مرکزی( آیین2ماده ) ***(7در اجرای بند )

 ییمدا ین ریبا نرخ تسع ینف  هایفرآورده یصادراتارز حاصل از فروش  یداریخر مکل  به رانیا

)منابع(  هاییاف ی( در2)  یرد یتابعه وزارت نفت و اخ صاص آن به منظور اجرا هایاز شرکت

( به ETSی )تیکن بانک مذکور از نرخ منسوب به سامانه اتک رونیکی ارز  این تبصره بوده است

                                                                        
 کل کشور: 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14بند )الف( تبصره )نامه اجرایی آیین

 (3ماده )
 کل کمور 13۹8( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرای بند )ات ( تبصره )آیین (:6** بند )

( 4دد موضدوع ردید  )   13۹4کمور د مصوب پذیر و ارتقای نظام ماتی ( قانون رفع موانع توتید رقابت12های تعهدات ارزی و ریاتی ماده )ازپرداختب
هدای  ازرسدانی  ده   ریال به شرکت ملی  از ایران برای طدرح  (30.000.000.000.000) تفکیک سی هزار میلیارد هاههای )مصارف( جدول تبصرپرداخ ی

،ی و یددک هددزار میلیددارد سددازی مصددرف انددرهددای بهینددهریددال بدده شددرکت ملددی نفددت ایددران بددرای طددرح  (10.000.000.000.000) هددزار میلیددارد
 باشدآوری  ازهای همراه و ممعل میهای جمعریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح (1.000.000.000.000)

ها معادل مبلدغ  (  قیمت هر بمکه نفت خام و میعانات  ازی تحویلی پاالیمگاه2( قانون تنظیت )1( بند )ات ( ماده )2به اس ناد جزء )( 7*** بند )
بینی و رقت قطعی بر مبنای عملکرد نهایی ممیا خواهد شدد. باندک مرکدزی    ریال پیش (۹73.۹74) و هف اد و سه هزار و نهصد و هف اد و چهارنهصد 

ه های تابع وزارت نفت خریداری نمودهای نف ی را با نرخ تسعیر نیمایی از شرکتجمهوری اسالمی ایران مکل  است ارز حاصل از فروش صادراتی فرآورده
های نف ی ایدران مکلد  اسدت    خ صاص یابد. شرکت ملی پاالیش و پیش فرآورده( ا14ره )های )منابع( جدول تبص( دریاف ی2تا به منظور اجرای ردی  )

ها ندزد  یارانه ها را وصول و به صورت ماهانه به حساب سازمان هدفمندسازیهای نف ی دریاف ی از پاالیمگاهات فاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآوردهمابه
 د.داری کل کمور واریز نمایخزانه



 

 قسمت اول( -۹)

 ( 14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مربوط است.مبین عدم رعايت مفاد منظور تسعیر ارقام ارزی مذکور اس فاده نموده که 

پرداخدت یارانده نقددی و    »( جدول مندرج در این بند با عنوان 18پرداخت موارد ردی  )

 ( است:  11به شرح جدول شماره ) «غیرنقدی خانوارها
 

 )مباتغ به میلیون ریال(  (11جدول شماره )
 مصادیق مصرفمبلغ شرح فردی
پرداخت یارانه نقدی به سرپرس ان خانوار یارانه نقدی 1
یارانه شیر مدارس و تامین مواد غذایی و حمایت غذایی مدارس شبانه روزیوزارت آموزش و پرورش 2
 هدف یارانه غیر نقدی خانوارهایوزارت تعاون  کار و رفاه اج ماعی 3
 سبد امنیت غذایی دانمجویانوزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 4
 بس ه سبد امنیت غذایی به خانوارهای تحت پوشش و مراکز نگهداری افراد دارای معوتیتسازمان بهزیس ی کمور 5

ت دریاف ی مددجویان بس ه سبد امنیت غذایی خانوارهای بازپرداخت اقساط معو  تسهیالکمی ه امداد امام خمینی)ره( 6
 تحت پوشش و کمک به مسکن محرومان

 رزمند ان معسر و یارانه غیر نقدیسازمان تامین اج ماعی نیروهای مسلح 7
 سبد امنیت غذایی سربازان وظیفهنیروی ان ظامی جمهوری اسالمی ایران 8
 سبد امنیت غذایی دانمجویانجویانسازمان امور دانم ۹
 معیمت  روه های کت درآمد و زنان سرپرست خانواراس انداری خراسان جنوبی 10
کمک به مسکن محرومانبنیاد مسکن انقالب اسالمی 11
 فهسبد امنیت غذایی سربازان وظیسپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران 12

جمع 
 

هدای غیدر نقددی را بده شدرح جددول فدو  بده         ها  یارانهسازمان هدفمند سازی یارانه

ها  صدرف امدور مدذکور شدده     های اجرایی ذیربم پرداخت نموده که در محدوده بررسیدس گاه

 است.

 ( است: 12نحوه پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به تفکیک ماه به شرح جدول شماره )

 

 )مباتغ به میلیون ریال(  (12جدول شماره )

 ماه 
  تعداد افراد

 )نفر( بگیریارانه
 های غیرنقدی یارانه یارانه نقدی پرداختی)مبلغ(

 پرداختی)مبلغ(
 جمع کل 

 جمع های قبلجامانده از ماه ماه جاری )مبلغ(
 887 464 35 0 887 464 35 0 887 464 35 807 ۹44 77 فروردین

 454 2۹3 40 825 787 4 62۹ 505 35 422 1 207 504 35 226 031 78 یبهمتارد
 554 533 35 0 554 533 35 106 448 533 35 4۹2 0۹5 78 خرداد

 273 857 35 000 300 273 557 35 ۹4 17۹ 557 35 648 147 78 تیر
 512 ۹۹6 35 000 400 512 5۹6 35 107 405 5۹6 35 858 233 78 مرداد

 5۹8 228 35 0 5۹8 228 35 307 2۹1 228 35 816 424 77 شهریور
 461 587 38 000 400 3 461 187 35 47 414 187 35 ۹76 334 77 مهر
 687 845 37 000 600 2 687 245 35 12۹ 558 245 35 765 462 77 آبان
 863 ۹45 45 000 638 10 863 307 35 0 863 307 35 6۹۹ 5۹۹ 77 آذر
 863 541 36 000 200 1 863 341 35 421 442 341 35 500 673 77 دی

 608 271 38 000 ۹00 2 608 371 35 56 552 371 35 676 73۹ 77 بهمن
 406 454 35 0 406 454 35 27 37۹ 454 35 714 ۹21 77 اسفند

 451,021,166 26,225,825 424,795,341 2,716 424,792,625 جمع
 6۹2 281 3 13۹8پرداخت یارانه کرونا در اسفند 

 454,302,868 جمع کل یارانه نقدی و غیر نقدی
 

 «کداهش فقدر مطلدق   »( جدول مندرج در این بند  با عندوان  1۹پرداخت موارد ردی  )

خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کم ر از خدم حمدای ی   

باشدد. و  ( و سازمان بهزیس ی کمور میهای کمی ه امداد امام خمینی)رهنوب یمددجویان و پمت

ریدال از  ( 3.000.000.000.000)بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرسدت سده هدزار میلیدارد     

بایدد. )از اب ددای   اع بار این ردی  برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اخ صاص مدی 

 :  ( است13به شرح جدول شماره ) «(13۹8سال 

 )مباتغ به میلیون ریال(      (13جدول شماره )
 شرح

 مصارف  

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان دستگاه اجرایی 
 بینیمبلغ پیش

 شده در قانون 

 مبلغ 
 یافته اختصاص

 مبلغ پرداخت و 
 شده مصرف

 مصادیق مصرف

هدایی کده   کاهش فقر مطلق خانواد های هدف از طریق افزایش پرداخت به خانواده 
ها کمی ه امداد امدام خمیندی   مای ی مددجویان و پمت نوب یدرامد آنها کم ر از خم ح

 باشد )ره( و سازمان بهزیس ی کمور می

 کمک  کمی ه امدادامام خمینی )ره( 12۹600

84.000.000 

 های حمای یکمک معیمت ماهانه خانوارهای تحت پوشش کمی ه و اعطای بس ه -بابت افزایش مس مری  277 333 5۹ 277 333 5۹

 های حمای یکمک معیمت ماهانه خانوارهای تحت پوشش کمی ه و اعطای بس ه -بابت افزایش مس مری  26.885.0۹3 26.885.0۹3 سازمان بهزیس ی کمور 131510
 بیمه زنان سرپرست خانوار 800.000 800.000 وزارت تعاون  کار و رفاه اج ماعی 154000

  87.018.370 87.018.370 جمع
    

های مس قیت ( موضوع کاهش هزینه2برخی مواد به قانون تنظیت بیمی از مقررات ماتی دوتت)( قانون اتحدا   46ماده )»( جدول مندرج در این بند  با عنوان 20وارد ردی  )پرداخت م



 

 قسمت اول( -10)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

سالمت مردم  ایجاد دس رسی عادالنه مردم به خدمات بهداش ی و درمدانی  کمدک بده تدامین     

اتعالج کده از طریدق     پوشش دارو  درمان بیماران خاص و صعبناپذیر درمانهای تحملهزینه

( 2) ( قانون اتحا  برخی مواد به قانون تنظیت بیمی از مقدررات مداتی دوتدت   28بند )د( ماده )

 :  ( است14به شرح جدول شماره ) «شود.اعمال می

 )مباتغ به میلیون ریال( (14جدول شماره )
داختی مبلغ پر عنوان دستگاه اجرایی ردیف 

1وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی
 سازمان بهزیس ی کمور 2
3س اد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
4سازمان غذا و دارو
5بهداشت و درمان -تهران و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
6بهداشت ودرمان-کاشان و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
7 بهداشت و درمان -قت و خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی
8بهداشت و درمان -شهید بهم ی و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
۹بهداشت و درمان -قزوین و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
10های ریوی )مسیح دانموری(بیماری سل وو خدمات بهداش ی  درمانی  مرکز آموزشی درمانی
11بهداشت و درمان -اس ان مرکزی و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
12بهداشت ودرمان-فارسمات بهداش ی  درمانی و خد دانمگاه علوم پزشکی
13بهداشت درمان-کهگیلویه وبویراحمدو خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
14بهداشت و درمان -تربت حیدریه و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
15بهداشت ودرمان - ناباد درمانی و خدمات بهداش ی   دانمگاه علوم پزشکی
16بهداشت ودرمان-سبزوارو خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
17بهداشت و درمان -نیمابور و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمکده علوم پزشکی
18 ودرمان بهداشت -تربت جام و خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی
1۹بهداشت و درمان -مراغه و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمکده علوم پزشکی
20بهداشت و درمان -ایران و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
21بهداشت و درمان -اتبرز)کرج( و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
22بهداشت ودرمان-اس ان اصفهان و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
23بهداشت و درمان - یالنو خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
24 بهداشت و درمان -کرمانماه و خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی
25بهداشت و درمان -مازندرانو خدمات بهداش ی  درمانی م پزشکی دانمگاه علو
26 بهداشت و درمان -بابل و خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی
27بهداشت ودرمان -اس ان  لس ان و خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
28 اسالمینیروی زمینی ارتش جمهوری
2۹بیمارس ان امام سجاد رامسر

 )مباتغ به میلیون ریال( (14جدول شماره )
داختی مبلغ پر عنوان دستگاه اجرایی ردیف 

30ممهدو خدمات بهداش ی  درمانی  دانمگاه علوم پزشکی
31 جنوبیخراسانو خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی
32بیمارس ان بقیه اهلل االعظت

کلجمع
 

( 20کدل کمدور و در اجدرای ردید  )    13۹8قدانون بودجده سدال    ( 7جدول شماره )در 

( ریال 4۹.000.000.000.000چهل و نه هزار میلیارد ) مبلغموضوع این بند  مصارف هدفمندی 

سددازمان برنامدده و بودجدده کمددور طددی ابالغیدده   کددهبینددی  ردیددده جهددت ایددن امددر پددیش

 پا از کسدر وزش پزشکی را مربوط به وزارت بهداشت  درمان و آماع بارات  21/1/13۹8مورخ

به اس ناد قانون اس فاده م وازن از امکانات کمورو توزیع عادالنه و رفع تبعیض  (3%سه درصد )

مذکور ابدالغ   یانهبه وزارت  و ارتقای سطح مناطق کم ر توسعه یاف ه و تحقق پیمرفت و عداتت

 ( است: 14که عملکرد ماتی آن به شرح جدول شماره )نموده 

 )مباتغ به میلیون ریال(  (14ه )جدول شمار

 شماره 

 بندیطبقه
 حوالجات تخصیص اعتبار نوع اعتبار عنوان دستگاه اجرایی

 دریافتی از 

 محل اعتبارات 

 تخصیص یافته 

 اعتبارات 

 شده مصرف

 مانده نقل

 به سال بعد

 ۹04.۹۹۹ 1.047 ۹06.046 46.623.۹54 47.530.000 4۹.000.000 ایهزینه -اخ صاصی وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 12۹130

 

یک میلیدارد و چهدل و هفدت میلیدون      مبلغ  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

آسیب دیده از حادثه اسید پاشدی در اصدفهان جهدت معاتجدات     ( ریال به فرد 1.047.000.000)

یلیددون پرداخددت نمددوده و مبلددغ نهصددد و چهددار میلیددارد و نهصددد و نددود و ندده م   تکمیلددی 

 های علوم پزشدکی بین دانمگاه( ریال را به سال بعد من قل و مابقی را به ۹04.۹۹۹.000.000)



 

 قسمت اول( -11)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

ه ابالغ نموده که فهرست اع بارات ابالغی بده  و سایر واحدهای تابع و خدمات بهداش ی درمانی

 است. (15شرح جدول شماره )

 )مباتغ به میلیون ریال( (15جدول شماره )
مبلغییعنوان دستگاه اجراردیفمبلغییاجرا عنوان دستگاهردیف
تهرانخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی آبادانخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی
 شهید بهم یخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی بابلخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی
ایرانخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی دزفولخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمکده علوم پزشکی
فارسخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکیسمنان  درمانی خدمات بهداش ی و دانمگاه علوم پزشکی
اصفهانخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی شماتیخراسانخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی
اهوازخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکینیمابورمانی خدمات بهداش ی  در و دانمکده علوم پزشکی
خراسانخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی زابلخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی
هیات امنا صرفه جوئی ارزی در معاتجه بیماران جیرفتخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی
 آذربایجان شرقیخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکیسبزوارخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی
ترس انخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکیمرکز آموزشی قلب و عرو  تهران
 یالنخدمات بهداش ی  درمانی  و پزشکیدانمگاه علوم  جهرمخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی
 مازندرانخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکیدانمگاه علوم بهزیس ی و توانبیمی
کرمانماهمانی خدمات بهداش ی  در و دانمگاه علوم پزشکیبتخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی
غربیآذربایجانخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی الرس انخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمکده علوم پزشکی
کرجانی خدمات بهداش ی  درم و دانمگاه علوم پزشکی شاهرودخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی
 قتخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکیبهبهانخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمکده علوم پزشکی
 لس انخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی فساخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی
یزدخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی نابادخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی 
کردس انخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکیساوهخدمات بهداش ی  درمانی  و وم پزشکیدانمکده عل
زاهدانخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی رفسنجانخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی
ایرانمهرخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمکده علوم پزشکیمراغهخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمکده علوم پزشکی
هرمز انخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکیتربت حیدریهخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی
 کرمانخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی اسفراینت بهداش ی  درمانی خدما ودانمگاه علوم پزشکی
 همدانخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکیاور،انا تهران
 قزوینخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکیسیرجانخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکی
مرکزیخدمات بهداش ی  درمانی  ووم پزشکی دانمگاه عل شوش رخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمکده علوم پزشکی
 بوشهرخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکیراشخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمکده علوم پزشکی 
کهکیلویه و بویر احمدبهداش ی  درمانی خدمات  و دانمگاه علوم پزشکی خویخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمکده علوم پزشکی
بیمارس ان مسیح دانموری خلیالخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمکده علوم پزشکی
 زنجانخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی اسدآبادخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکی
ایالمخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکیتربت جامخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمکده علوم پزشکی
چهارمحال و بی یاریخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکیخمینخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمکده علوم پزشکی
اردبیلخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکیسرابخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمکده علوم پزشکی
بیرجندخدمات بهداش ی  درمانی  و دانمگاه علوم پزشکیس ور ایرانانس ی و پا 
 کاشانخدمات بهداش ی  درمانی  ودانمگاه علوم پزشکیبیمارس ان فیروز ر
مرکز آموزشی قلب و عرو  شهیدرجائی جمع

 

یاراندده نددان و »( جدددول مندددرج در ایددن بنددد  بددا عنددوان 21پرداخددت مددوارد ردیدد  )

سدی و چهدار    مبلدغ سدازمان هدفمنددی یارانده هدا     کده    شدده ینیبشیپ «خرید تضمینی  ندم

در وجددده شدددرکت مدددادر ( ریدددال 34.400.000.000.000میلیدددارد ) هدددزار و چهدددار صدددد

 است.  نمودهتیصصی بازر انی دوت ی پرداخت 

اجددرای سددایر »( جدددول مندددرج در ایددن بنددد  بددا عنددوان 22پرداخددت مددوارد ردیدد  )

( 18قدانون برنامده پنجسداته شمدت توسدعه  بندد )اتد ( تبصدره )        ( 3۹اهداف مندرج در مداده ) 

هدا  حدق بیمده سدهت دوتدت اقمدار خداص از جملده         ( قانون هدفمندد کدردن یارانده   8و ماده )

( کمددک بدده 20%شددهری  تددامین بیسددت درصددد ) راننددد ان حمددل و نقددل دورن و بددرون 

پوشددش بیمدده رزمنددد ان معسددر و کسددری هزیندده درمددان تکمیلددی جانبددازان و ایثددار ران   

اقمددار خدداص )قاتیبافددان  زنددان سرپرسددت خددانوار( و افددزایش سددرمایه و منددابع صددندو      

( 16بده شدرح جددول شدماره )    « کارآفرینی امیدد و اجدرای قدانون جدامع حمایدت از معلدوتین      

 :است

 )مباتغ به میلیون ریال( (16جدول شماره )

 مصادیق مصرف مبلغ عنوان دستگاه اجرایی ردیف

حمایت از توتید و اش غال آهن جمهوری اسالمی ایرانشرکت راه 1
حمایت از توتید و اش غال 400.000ها و امور تامینی و تربی ی کمورسازمان زندان 2

3اج ماعی نیروهای مسدلح جمهدوری اسدالمی    سازمان تامین
 ایران

کمدک بدده رزمنددد ان معسدر و کسددری هزیندده درمددان   
ار رانجانبازان و ایث

4)کمی ه امداد امام خمینی)ره کمک به احداث مسکن محرومان
کمک به احداث مسکن محرومان بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران 5
کارخانه  س رش صنایع بلوچ وزارت صنعت  معدن و تجارت 6
 صندو  کارآفرینی امید ندو افزایش سرمایه و منابع ص
 وزارت امور اق صادی و دارایی 

جبران آثار اجرای قانون هدفمندد کدردن یارانده هدا بدر      
اع بارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای دوتت



 

 قسمت اول( -12)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مباتغ به میلیون ریال( (16جدول شماره )

 مصادیق مصرف مبلغ عنوان دستگاه اجرایی ردیف

 پژوهمگاه علوم و فنون هس ه ای ۹
کمک به واحددهای توتیددی جهدت تهیده دارو و رادیدو      

و توسدعه پدژوهش هدای    داروهای بیماران صعب اتعالج 
مربوط به کماورزی و صنعت 

 بنیاد شهید انقالب اسالمی 10
جبددران کسددری هزیندده درمددان و تکمیلددی جانبددازان و  

ایثار ران
 سازمان بهزیس ی کمور 11

شدددهریه دانمدددجویی معلدددوتین  خمایدددت از اشددد غال 
معلوتین پوشش خدمات توانبیمی 

حمایت از توتید و اش غال 1.200.000ورسازمان اور،انا کم 12
ارتقای شاخصهای عداتت اج ماعی وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 13
14سازمان تبلیغات اسالمی ارتقای شاخصهای عداتت اج ماعی

15 
صندو  رفاه دانمجویان وزارت بهداشت  درمدان و آمدوزش   

د و اش غالحمایت از توتی پزشکی

کمک به توتید و جبران خسارتهای بیش کماورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اس ان اردبیل 16
17شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کمور کمک به راه آهن غرب کمور
ارتقای شاخصهای عداتت اج ماعی اس انداری خوزس ان 18
کمک به احداث مسکن محرومان دانشهرداری زاه 1۹
تامین هزینه های سوخت  نیروی ان ظامی جمهوری اسالمی ایران 20
یارانه سوخت یگانهای تابعه آجا ارتش جمهوری اسالمی ایران 21
کمک به توتید بیش کماورزی سازمان جنگلها و مراتع کمور 22
هزینه حمل و نقل  سوخت و آرد عمایری سازمان امور 23
ارتقای شاخصهای عداتت اج ماعی اس انداری قزوین 24
ارتقای شاخصهای عداتت اج ماعی اس انداری کرمانماه 25

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی اس ان  لس ان 26
کمددک بدده توتیددد و پرداخددت مطاتبددات صددیادان پددره و 

اویاریخ
 اس انداری خراسان جنوبی 27

احداث سداتن ورزشدی و آمفدی تداتر اردو داه یاد داران       
امام)ره(

ارتقای شاخصهای عداتت اج ماعی بیمارس ان امام خمینی)ره( 28
 -جمع

 

فهرست اع بارات توزیع شده توسدم وزارت بهداشدت  درمدان و آمدوزش پزشدکی بده       

و سایر واحدهای تابعه به شدرح   هاو خدمات بهداش ی درمانی اس ان های علوم پزشکیدانمگاه

 است.( 17شماره )جدول 

 )مباتغ به میلیون ریال(   (17جدول شماره )

مبلغنام دستگاه اجراییردیفمبلغنام دستگاه اجراییردیف
 دانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی تهراندانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی همدان
 یالن خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و  دانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی هرمز ان
 اصفهان  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی وکردس ان  خدمات بهداش ی  درمانی زشکی و دانمگاه علوم پ
 ایران  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و جیرفت  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و
 مازندران  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و شاهرودت بهداش ی  درمانی خدمادانمگاه علوم پزشکی و
 دانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی قتدانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی یزد
 فارسخدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و رفسنجان  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و
 کاشان خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و زابل خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و
 شهید بهم ی  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی وانس ی و پاس ور ایران
 خراسان  داش ی  درمانی خدمات بهدانمگاه علوم پزشکی ودانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی ساوه
 اردبیل  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و زنجان خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و
 هارمحال و بی یاریچخدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و دانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی زاهدان
 دانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی کرمان فسا خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و
 بوشهر  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی ودانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی الرس ان
 آذربایجان شرقی خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی ودانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی خوی
 احمد کهکیلویه و بویرخدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و بت خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و
دانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی  لس اندانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی مراغه
 اهواز  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی وناباد خدمات بهداش ی  درمانی مگاه علوم پزشکی و دان 
 خراسان شماتی  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و  مرکز  قلب و عرو  شهیدرجائی
 دانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی آذربایجان غربیمرکز  قلب و عرو  تهران
 بیرجند  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی ودانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی بهبهان
 ایالم  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و سیرجان  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و
بابل خدمات بهداش ی  درمانی نمگاه علوم پزشکی و دا تربت حیدریهخدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و
 دانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی کرجدانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی تربت جام
شکی و خدمات بهداش ی درمانی ایرانمهردانمگاه علوم پزدانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی دزفول
دانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی مرکزیدانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی  راش
 بیمارس ان مسیح دانموریمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی شوش ردان
 قزوینخدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی ودانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی خمین
 سمنان  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و اسفراینت بهداش ی  درمانی خدمادانمگاه علوم پزشکی و
 آبادان خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و اسدآبادخدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و
 کرمانماه خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی و جهرمدرمانی  خدمات بهداش ی دانمگاه علوم پزشکی و
 ترس ان  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی ودانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی سراب
 سبزوار  خدمات بهداش ی  درمانی دانمگاه علوم پزشکی ودانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی خلیال
دانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش ی درمانی نیمابور  دانمگاه علوم بهزیس ی و توانبیمی

جمع 

  هدا یارانده  هدفمندسازی سازمان به  4/3/13۹8مورخ  نامه طی بودجه و برنامه سازمان

 بده  اشد غال  و توتیدد  از یتحما عنوان تحت ریال( 2.000.000.000.000دو هزار میلیارد ) مبلغ

 در هدا یارانده  هدفمندسدازی  سازمان جمهوری اسالمی ایران اخ صاص داده که آهن راه شرکت



 

 قسمت اول( -13)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 پرداخدت مدذکور   شرکت به ریال( 700.000.000.000هف صد میلیارد ) مبلغ 10/3/13۹8 تاریخ

ه مدذکور  دراجرای ابالغید  را جمهوری اسالمی ایران مبلغ دریاف ی آهن راه شرکت .است نموده

 ابالغیه طی ها یارانه هدفمندسازی سازمان است. نموده مزایا و حقو  پرداخت صرف بالفاصله

 تغییر سوخت هزینه به کمک و اش غال و توتید از حمایت را مصرف مصادیق  8/5/13۹8 مورخ

 شایان ذکر است شرکت مذکور طی مکاتبات  م عدد با سازمان برنامه و بودجه کمور. است داده

 هزینده  کمک ریال (3.200.000.000.000) میلیاردسه هزار و دویست  مبلغ اخ صاص اس ارخو

 هدزار و دویسدت   و 13۹8 سدال  بدرای  ریدال  (2.000.000.000.000) میلیدارد  دو هزار) سوخت

 است.  ردیده شرکت این به( 13۹7 سال برای ریال( 1.200.000.000.000) میلیارد

 و 5/۹/13۹8 مدورخ  هدای نامده  طدی  می ایرانجمهوری اسال آهن راه شرکت همچنین

 میلیدارد  هف صدد  مبلدغ  کده  نمدوده  عندوان  کمور بودجه و برنامه سازمان به 25/6/13۹۹ مورخ

 و بدوده  اشد غال  و توتید از حمایت منظور به 13۹8 سال در دریاف ی ریال( 700.000.000.000)

 اصدالح  درخواسدت  فلدذا نکرده   پیدا اخ صاص شرکت این به سوخت هزینه کمک بابت مبلغی

 .است داده ارائه سازمان به را 8/5/13۹8 مورخ ابالغیه

نامده  آیدین ( 3مداده )  **(2)موضوع بند شیوه نامه اجرایی سازمان برنامه و بودجه کمور 

                                                                        
 کل کشور: 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 14نامه اجرایی بند )الف( تبصره )آیین

 (2ماده )
ریال برای پرداخت نقدی جهت کمدک بده کداهش فقدر مطلدق      ( 84.000.000.000.000)مبلغ هم اد و چهار هزار میلیارد  (:3( ماده )2* بند )

مداه  یک نوارهای هدف و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست. شیوه نامه اجرایی این ماده توسم سازمان و وزارت تعاون  کار و رفاه اج ماعی ظرفخا
  د.شونامه تهیه و ابالغ میاز تاریخ ابالغ این آیین

مبین عدم رعايت مهلت زمیای  حکیم   ابالغ نموده که  2۹/7/13۹8اجرایی طی بیمنامه مورخ 

  مربوط است.

در   موضوع این بند توسم دسد گاه هدای اجرایدی  یرندده وجده     ا  هدر محدوده بررسی

و یا بده سدال بعدد من قدل     توسم سازمان برنامه و بودجه مصرف  هدراهای صراس ای تیصیا

  شده است.

های مصدارف هدفمنددی از   ( هر یک از ردی 10%افزایش تا سق  ده درصد ) عملکرد

( ممروط بده حفدظ سدق  مصدارف     22ا ت 18های این مصارف )اجزاء محل کاهش سایر ردی 

 است.  ( 18یارانه  به شرخ جدول شماره ) هدفمندی

 )مباتغ به میلیون ریال(   (18جدول شماره )
 افزایش به کاهش از

 ردیف
 مندرج در 

 جدول

 شرح
 منابع و مصارف

 مبلغ مصوب
 مندرج در 

 جدول

 مبلغ
 یافتهاختصاص

 درصد
 کاهش *

 ردیف
 مندرج در

 جدول 

 شرح
 ع و مصارفمناب

 مبلغ مصوب
 مندرج در 

 جدول

 مبلغ
 یافتهاختصاص

 درصد
 افزایش *

 44 000 400 34 000 450 61 یارانه نان و خرید تضمینی  ندم 21

 10 000 302 454 000 000 411 یارانه نقدی و غیر نقدی 18
 4 000 018 87 000 000 84 کاهش فقر مطلق 1۹

 های درمانهزینه کاهش 20
 26 000 832 61 000 000 4۹ (2اتحا   46)

  3۹سایر اهداف ماده  21
 74 000 874 36 000 165 21 برنامه شمت توسعه

 

های موضوع ردی  هامصارف هدفمندی یارانه (%10افزایش بیش از سق  ده درصدی )

 حکم اين بند است.  مفاد مبین عدم رعايت  ( جدول فو 21( و )20)

 (1جزء )

های اطالعاتی در اخ یار  نسبت به شناسایی موظ  است با اس فاده از کلیه بانکدوتت 

 بگیران اقدام کند. دهک باالی درآمدی از فهرست یارانهو حذف سه



 

 قسمت اول( -14)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (1جزء )تفریغ 

نامدده اجرایددی ایددن آیددین *(6وزارت تعدداون  کددار و رفدداه اج مدداعی در اجددرای مدداده )

یددی مربددوط  نسددبت بدده بر ددزاری جلسددات بددا   منظددور تدددوین دسدد وراتعمل اجرا بنددد  بدده

هددای برنامدده و بودجدده  هددای کمددور و ارتباطددات و فندداوری اطالعددات  سددازمان  وزارتیاندده

نددویا دسدد وراتعمل مربددوط را در تدداریخ   هددا اقدددام و پددیش  کمددور و هدفمندددی یاراندده  

هدای مدذکور   اتدذکر ارسدال نمدوده  تدیکن دسد گاه     های اجرایدی فدو   به دس گاه 30/5/13۹8

مبیین عیدم رعايیت    اند و دس وراتعمل مربدوط بده تصدویب نرسدیده کده      پاسیی ارائه ننموده

 مفاد حکم مربوط است.

بگیددران حدددود هف دداد و هفددت میلیددون و پانصددد هددزار   تعددداد یاراندده13۹8سددال  در

( نفر 23.250.000( نفر بوده که حدود بیست و سه میلیون و دویست پنجاه هزار )77.500.000)

اند. در سال مزبور  وزارت تعاون  کار و رفاه اج مداعی بدا   دهک باالی درآمدی بودهء سهآنها جز

  نسبت های شهریور و مهردو مرحله در ماه های اطالعاتی در اخ یار  طیاس فاده از کلیه بانک

خدانوار   (262.۹7۹دویست و شصت و دو هزار و نهصد و هف اد و نه )تعداد به ارسال ممیصات 

                                                                        
  :کل کشور 1398( قانون بودجه سال 14نامه اجرایی بند الف تبصره )آیین *

وزارت تعاون  کار و رفاه اج ماعی مکل  است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان هدفمندسازی : (6ه )ماد

کند  نسبت به شناسایی و نامه تهیه میها و وزارت کمور )اس انداران( طی دس وراتعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیینیارانه
ها موظ  است  پا از اعالم وزارت تعاون  ک باالی درآمدی خانوارها اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانهحذف یارانه نقدی سه ده

 ها خانوارهای اعالمی )در اوتین نوبت( اقدام نماید.کار و رفاه اج ماعی نسبت به حذف یارانه



 

 قسمت اول( -15)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( نفدر بده سدازمان    1.005.124داد یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیسدت و چهدار )  تعشامل 

دهک بداالی درآمددی   . عدم حذف سهاستاقدام نموده هدفمندسازی جهت حذف یارانه ایمان 

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جزء است. بگیران از فهرست یارانه

ایدن  نامه اجرایدی  ( آیین6ماده ) *(1)وزارت تعاون کار و رفاه اج ماعی در اجرای تبصره 

  ها به کلیده مع رضدین  ثبت اع راض افراد حذف شده و همچنین اعالم ن ایج بررسی جهت  بند

بعد از بررسدی   13۹8را معرفی کرده که در سال  www.yaraneh10.mcls.gov.irسامانه 

تعدداد سدی و چهدار     در مجموع  کننده در سامانه ذکرشدهناممس ندات مربوط به مع رضین ثبت

داً بده سدازمان هدفمندسدازی    مجدد   ( نفر جهت دریافت یارانده 34.570هزار و پانصد و هف اد )

 اند.ها معرفی  ردیدهیارانه

نامده اجرایدی طدی سدال     آیدین  **(7وزارت تعاون  کار و رفاه اج ماعی در اجرای ماده )

صددد و سددی و دو در مجمددوع اطالعددات یددک میلیددون و دویسددت و یددک هددزار و نه   13۹8

نده بده سدازمان    صدورت ماها ( نفر از مواتید جدید را جهت برقراری یارانه ایمان به1.201.۹32)

  .ها ارسال کرده استهدفمندسازی یارانه

 

                                                                        
بت به اع راض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با توانند نسشده میخانوارهای حذفنامه اجرایی: ( آیین6( ماده )1* تبصره )

ا از بررسی اعالم رضایت از دس رسی وزارت یادشده به کلیه اطالعات بانکی و ارائه اطالعات و مس ندات الزم  اقدام نمایند. وزارت مذکور مکل  است پ
ها اعالم نماید تا در اوتین نوبت  رانه نقدی را مجدداً به سازمان هدفمندسازی یارانهشده  اسامی سرپرس ان خانوارهای واجد شرایم دریافت یامس ندات ارائه

 پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. وزارت یادشده موظ  است ن ایج را به کلیه مع رضین اعالم نماید. 

اه اج ماعی و درصورت وجود منابع با رعایت قوانین و مقررات مواتید جدید صرفاً با تایید وزارت تعاون  کار و رف نامه اجرایی:( آیین7** ماده )
 مربوط مممول دریافت یارانه خواهند بود.  

 



 

 قسمت اول( -16)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

)منابع( جدول فو   وزارت امور اق صادی  های( دریاف ی3) منظور تحقق کامل ردی به 

قانون محاسبات عمومی و با اعدالم شدرکت دوت دی     (48) و دارایی مکل  است به اس ناد ماده

تابعه وزارت نفت  نسبت به وصول مطاتبات سنوات قبل شرکت مذکور از مم رکان اقدام کندد.  

سدود سدهام معوقده و     تسدویه شدود و پدا از   کمور واریز می داری کلمنابع وصوتی به خزانه

مانده آن به حساب سازمان هدفمندسدازی  های تابعه وزارت نفت  باقیهای معوقه شرکتماتیات

 شود.کمور واریز میداری کل ها نزد خزانهیارانه

                                                                        
  قانون محاسبات عمومی:

االجدراء بده مرحلده    موجب احکدام و اسدناد الزم  هکه ب یاز اشیاص یسسات دوت ؤها و ممطاتبات وزارتیانه( 48ماده )

 .وصول خواهد بودقابل تیمس ق هایماتیات ییاست بر طبق مقررات اجرا دهیرس تیقطع

 (2تفریغ جزء )

مبیین   کده اندد  های اجرایی موضوع این جزء به تکلی  قانونی خود عمل ننمودهدس گاه

 است. جزء اين عدم رعايت مفاد حکم

درخواست وصول  28/10/13۹8نامه مورخ  یط رانی از ا یشرکت ملشایان ذکر است  

مطاتبات خود به همراه توح فمرده اطالعات مم رکان بدهکار را به سازمان امور ماتیاتی ارسال 

 یاتید از سدازمان امدور مات  درخواست وصول مطاتبدات را   12/12/13۹8و مجدداً طی نامه مورخ 

طور را به رکانمم اطالعات  رانی از ا یشرکت مل نکهیبه ا توجهنموده است. با پیگیری کمور 

 یو حقدوق  یقد یو آدرس محدل اشدیاص حق   یینام و شدماره شناسدا    یبده زانیناقا )تنها م

اجرایی در خصوص  یاقدام مذکور مانساز  کمور ارائه نموده یاتیبه سازمان امور ماترا بدهکار( 

ت اخدذ  جه  رانی از ا یشرکت ملنیز با  یامکاتبه چیهو  انجام نداده نمودن مفاد حکت این بند

 .است ندادهصورت   رفع نواقا ایو  یلیاطالعات تکم

 



 

 قسمت اول( -17)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

یارانه آرد صن  و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی  ندم اخ صداص  

 یابد.می

 (3جزء )تفریغ 

ها  یارانه آرد صن  و صنعت حذف و مندابع حاصدل از آن در قاتدب    در محدوده بررسی

به شرکت بازر انی دوت دی اخ صداص یاف ده اسدت. عملکدرد خریدد       یارانه خرید تضمینی  ندم 

  تضمینی  ندم به شرح جدول زیر است:

 ریال(میلیون )مباتغ به   
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرایی
 مبلغ مندرج 

 در قانون
 مبلغ
 یافتهاختصاص

 مبلغ 
 شدهمصرف

 ردیف جدول 
 14تبصره 

 عنوان 
 یارانه دریافتی

  ندم ینیتضم دیخریارانه نان و  21 34.400.000 34.400.000 61.450.000 رانیا یدوت  یت بازر انشرک 2۹4210

 

یاف ه به شرکت بازر انی دوت ی ایران در راس ای حکت این جدزء   کل مبلغ اخ صاص 

 صرف خرید تضمینی  ندم شده است.

 



 

 قسمت اول( -18)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

قانون  *(38موضوع ماده) ی نف یهااز فروش فرآورده هایاریو ده هایعوارض شهردار

به حساب تمرکز وجوه وزارت کمدور   ماهکیبر ارزش افزوده پا از وصول  ظرف مدت  اتیمات

 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 مممول این قانون  عالوه بر نرخ ماتیات  (:38ماده )* 
  ردد:( این قانون  به شرح زیر تعیین می16موضوع ماده )

 (؛1%/5) درصد نیت و ( این قانون  یک16) ممول نرخ صدر مادهکلیه کاالها و خدمات م -ات 
 (؛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  از  ده درصد ) -د
 

 (4جزء )تفریغ 

 یهدا از فدروش فدرآورده   هایاریو ده هایعملکرد عوارض شهردار ها سیربراساس بر

 به شرح جدول زیر است:  بر ارزش افزوده اتیقانون مات( 38) ماده موضوع ینف 

   
 )مباتغ به میلیون ریال(

 اجرایی  عنوان دستگاه ردیف
 وصولی سهم میزان عوارض 

 * هاها و دهیاریشهرداری
 مبلغ واریزی به حساب 

 تمرکز وجوه وزارت کشور 
 7۹7 073 5 7۹7 073 5 پاالیش نقت تهران 1
 782 768 782 768 نفت شیرازپاالیش  2
 81۹ 411 6 81۹ 411 6 پاالیش نفت اصفهان 3
 0۹8 511 1 0۹8 511 1 پاالیش نفت تبریز 4
 388 820 388 820 پاالیش نفت کرمانماه 5
 468 140 4 468 140 4 پاالیش نفت آبادان 6
 480 285 7 480 285 7 پاالیش نفت اراک 7
 452 120 4 452 120 4 پاالیش نفت بندر عباس 8
 815 46۹ 815 46۹ پاالیش نفت الوان ۹
 533 778 5 533 778 5 نفت س اره خلیج فارس 10
 368 4۹8 368 4۹8 پیش و پاالیش 11

 36,879,000 36,879,000 جمع

 

های نف دی  ها از فروش فرآوردهها و دهیاریعوارض شهرداریها  در محدوده بررسی

 ماه به حسداب ظرف مدت یک پا از وصول ات بر ارزش افزوده ( قانون ماتی38) موضوع ماده

 است. شدهکمور واریز  تمرکز وجوه وزارت



 

 قسمت اول( -1۹)

 (14تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (ببند )

ی سازمان برنامه و بودجده کمدور و بدا همکدار     منهادیتبصره به پ نیا ییاجرا نامهنییآ

و  شدود یمد  هید ته یو تعاون  کار و رفاه اج ماع روینفت  ن  ییو دارا یامور اق صاد یهاوزارتیانه

 .رسدیم رانیوز اتیه بیبه تصو

 (بتفریغ بند )

بده پیمدنهاد سدازمان برنامده و بودجده      بنا  16/04/13۹8هیات وزیران در جلسه مورخ 

و تعداون  کدار و رفداه     روید امدور اق صدادی و دارایدی  نفدت  ن     یهدا وزارتیانهبا همکاری  کمور

کدل کمدور را    13۹8قدانون بودجده سدال     ( مداده واحدده  14تبصره )نامه اجرایی آیین  یاج ماع

 شدده جهت اجرا ابالغ  1۹/04/13۹8هد مورخ  566۹7ت /4650۹شماره  یطتصویب نموده که 

هدد مدورخ    56۹۹1ت /84355نامه شدماره  مذکور طی تصویب نامهآیین. شایان ذکر است  است

 وزیران اصالح  ردیده است.هیات  7/7/13۹8

 

 

 

 



 

 قسمت دوم( -1)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (15تبصره )

 بند )الف(

ای مکلفند منااب   منطقههای برقهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتشرکت

شده در بودجه مصاو  اااهنه داود را اا  اد  اردن دباناه باه ترتیات باه شارکت           تعیین

 اااری  مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت تاوانیر بابات رد دناو  و ناا اارمانه     

 تواعه نیرو اه حرارتی و تواعه شبکه انتقال کشور اردادت کنند.  )احداث( در

 

 (15تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

های تولید نیروی بارق حرارتای دولتای و    شده در بودجه مصو  شرکتبینیمبالغ ایش

( 1باه شارج جادول شاماره )     بندها در اجرای مفاد حکم انن همچنین مبالغ اردادتی تواط آ 

 اات:  

 )مبالغ به میلیو  رنال( (1جدول شماره )

 شماره
 بنديطبقه

 نام شرکت تولید 
 نیروي برق

 شده بابتمبالغ پرداخت شده در بودجه مصوب بابتمبالغ تعیین

 رد 
 ديون

 گذاري در سرمايه
 توسعه نیروگاه حرارتی

 جمع
 رد 

 ديون
 گذاري در سرمايه

 توسعه نیروگاه حرارتی
 جمع

 1,086,902 1,086,902 0 1,086,902 1,086,902 0 شادند 295600
 9,115 9,115 0 9,115 9,115 0 لوشا  295660
 1,384,483 1,384,483 0 1,384,483 1,384,483 0 شهید الیمی 295630
 87,836 87,836 0 87,836 87,836 0 آذربانجا  295540
 436,691 436,691 0 436,691 436,691 0 اهند 295490
 428,914 428,914 0 428,914 428,914 0 بیستو  295500
 646,347 646,347 0 646,347 646,347 0 اهوادرامین  295580
 145,449 145,449 0 145,449 145,449 0 فارس 295650
 2,284,587 2,284,587 0 2,284,587 2,284,587 0 کرما  295510
 783,165 783,165 0 783,165 783,165 0 درااا  295570
 103,338 103,338 0 103,338 103,338 0 اصفها  295530
 397,104 397,104 0 397,104 397,104 0 بندرعباس 295550
 249,545 249,545 0 249,545 249,545 0 داهدا  295590
 1,300,183 1,300,183 0 1,300,183 1,300,183 0 شهید مفتح 295640
 626,989 626,989 0 626,989 626,989 0 نبد 295670
 35,600 35,600 0 35,600 35,600 0 تهرا  295560
 2,593,589 2,593,589 0 2,593,589 2,593,589 0 شهید رجانی 295620
 910,586 910,586 0 910,586 910,586 0 شیروا  295480

 13.510.423 13.510.423  13.510.423 13.510.423 0 جمع

 

هاای تولیاد نیاروی بارق     در بودجه مصو  شرکت ها, کل مبلغ مندرجاااس بررایبر

های موصوف دولتی و شرکتحرارتی در حسا  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 

مبلغ ایبده هبار و اانصد و ده میلیارد و چهارصاد و   ا  اد  ردن دبانه و اعمال حسا  شده



 

 قسمت دوم( -2)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

های رو اهاری در تواعه نی اارمانه»( رنال بابت 13,510,423,000,000بیست و اه میلیو  )

 اردادت شده اات. « حرارتی

دار تولیاد نیاروی   های تولید نیروی برق حرارتی صارفا  عهاده  که شرکتبا توجه به انن

 , منااب  حاصاله را باه   دولتای  برق هستند, شرکت مادرتخصصای تولیاد نیاروی بارق حرارتای     

( ادتصاص و اردادت 2شماره ) باشد, به شرج جدولها میهانی که دود متولی اجرای آ طرج 

 نموده اات:

 )مبالغ به میلیو  رنال( (2جدول شماره )

 شماره  رديف
 مبلغ پرداختی عنوان طرح بنديطبقه    شماره نام شرکت  بنديطبقه

1 

 شرکت تولید نیروی برق حرارتی 229300

 366,771 اود طب ذغال 

2  391,814 مفتح کنندهاصالج ایستم دنک 
3  1,254,709 های  ادی کوچکنیرو اه 
4  18,391,330 واحد 22های ایکل ترکیبی احداث نیرو اه 
5  762,085 های فراودههای بادتوانی نیرو اهمطالعه و اجرای طرج 
6   28,300 احداث مخاد  ذدیره اودت مان 
7   968,251 مگاوات  ادی 6000طرج  2فاد 
8  BOO   465,344 
9  17,000 مطالعات نیرو اهی 
10  83,303 اادت مواد تجهیبات و قطعات صنعت برق 
11  509,418 واحد 23های ایکل ترکیبی احداث نیرو اه 
12  15,415 متقابلها به رون بی اث نیرو اهتواعه و احد 
13  9,126 نیرو اه دورشیدی حرارتی نبد 
14  37,587 اادت و تواعه بخاری 
15   70,000 های کشورمطالعه راندما  نیرو اه 
16  77,532 اادی انرژیبهینه _های نو آوری انرژیفن 

 23.447.985 جمع

 

بارق   یرویا ن  نا انتقاال و تود  د,یتول تنرنمداااس دردواات شرکت مادرتخصصی بر

ای طبق بودجه مصو  منطقههای برقکشور مبالغی را که شرکت داری کل, دبانه(ری)توان را نا

 نادشاده مکلا  باه اردادات آ  باه شارکت       ,مجم  عمومی جهت تواعه شبکه انتقال کشور

وارناب نماوده تاا    « مدنرنت منااب  »ا  درآمدی کسر و به حسابی تحت عنوا  اند را اد حسبوده

هاای مااکور اردادات    ای, به شارکت طبق مندرجات بودجه مصو  در بخش مصارف ارمانه

 شاانا  ذکار ااات,    .های تواعه شبکه انتقال کشور مصرف نمانندها و اروژهنماند که در طرج

دراتی برق به حسا  دباناه نابد باناک مرکابی     کلیه درآمدهای حاصل اد فرون دادلی و صا

 ,(ری)تاوان  را نبرق ا یروین  نانتقال و تود د,یتول تنرنمدجمهوری ااالمی انرا  به نام شرکت 

ااااس دردوااات وجاه شارکت     اادما  برناماه و بودجاه کشاور, بر    وارنب و ا  اد تخصیص

  شود.میمادرتخصصی توانیر, درنافت 

, الاکرفوقای شرکت مادرتخصصی مصارف بودجه ارمانهدر بخش هدم به ذکر اات, 

منظور رد دناو   ه و شرکت ادیرالاکر, کل آ  را بهد ردنبینی ایش بودجه هدم جهت رد دنو ,

 اات. ای ادتصاص دادههای برق منطقهشرکت

ای به شرج های برق منطقهشرکت در  رفتههای صورتشده و اردادتبینیمناب  ایش

 ( اات:3) جدول شماره

 )مبالغ به میلیو  رنال(   (3جدول شماره )

 رديف
 شماره

 بنديطبقه

 نام شرکت 

 ايمنطقهبرق

 شده در بودجهمبالغ تعیین

 مصوب بابت رد ديون و  

 توسعه شبکه انتقال کشور*

 شده توسط مبالغ پرداخت

 اي به منطقه هاي برقشرکت

 شرکت مادرتخصصی توانیر*

 وسط شرکت مادرتخصصیشده تمبالغ پرداخت

 اي بابت هاي برق منطقهتوانیر به شرکت 

 جمع توسعه شبکه انتقال کشور رد ديون

 288,461 265,500 22,961 1.994.583 1.994.583 بادتر 228000 1

 1,089,431 863,400 226,031 292.327 292.327  یال  226500 2

 2,730,056 1,341,200 1,388,856 287.566 287.566 مادندرا  226000 3

 1,150,086 1,033,000 117,086 244.305 244.305 آذربانجا  223500 4

 824,680 537,200 287,480 822.325 822.325 غر  224000 5

 2,231,931 1,561,001 670,930 2,868,686 2,868,686 دوداتا  228500 6

 929,822 757,000 172,822 1,850,050 1,850,050 فارس 222000 7



 

 قسمت دوم( -3)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیو  رنال(   (3جدول شماره )

 رديف
 شماره

 بنديطبقه

 نام شرکت 

 ايمنطقهبرق

 شده در بودجهمبالغ تعیین

 مصوب بابت رد ديون و  

 توسعه شبکه انتقال کشور*

 شده توسط مبالغ پرداخت

 اي به منطقه هاي برقشرکت

 شرکت مادرتخصصی توانیر*

 وسط شرکت مادرتخصصیشده تمبالغ پرداخت

 اي بابت هاي برق منطقهتوانیر به شرکت 

 جمع توسعه شبکه انتقال کشور رد ديون

 668,988 457,000 211,988 2,941,185 2,941,185 کرما  224500 8

 479,324 423,052 56,272 3,818,669 3,818,669 درااا  223000 9

 630,003 619,000 11,003 2,371,878 2,371,878 اصفها  222500 10

 626,957 524,100 102,857 952,387 952,387 هرمب ا  225500 11

 1,345,841 1,341,000 4,841 263,658 263,658 ایستا  و بلوچستا  225000 12

 496,431 393,900 102,531 45,236 45,236 دنجا  229000 13

 247,421 236,100 11,321 306,693 306,693 امنا  229100 14

 132,961 114,251 18,710 2,647,702 2,647,702 نبد 229200 15

 3,153,809 1,831,850 1,321,959 4,740,710 4,740,710 تهرا  221500 16

 17,026,202 12,298,554 4,727,648 26,447,960 26,447,960 جمع 

ای, مطابق فرمت ابالغی در قالت بخشنامه بودجه, مبالغ به صورت  لوبال )مجموع( بوده, لاا امکا  تفکیک منطقههای برق* در بودجه مصو  ااهنه شرکت
 باشد.میسور نمی« تواعه شبکه انتقال کشور»و « رد دنو »م مبالغ اقال

 

رد دنو  و تواعه شبکه  بابتشده در بودجه مصو  مبالغ تعیین»موجود مابین مغانرت 

 ایمنطقههای برقبه شرکت شده تواط شرکت مادرتخصصی توانیرمبالغ اردادت»با « انتقال

ها و نیب جرنا  نقدننگی در میبا  تحقق وصولی ناشی اد ,«رد دنو  و تواعه شبکه انتقال بابت

صورت حاصل اد فرون برق به مشترکین به مناب  ,باشد. هدم به ذکر ااتمی توانیرشرکت 

و ها  یرد و اد طرنق اادما  هدفمنداادی نارانهقرار نمی نادشدهمستقیم در ادتیار شرکت 

  یرد. ت میاادما  برنامه و بودجه کشور اردادت صور تخصیص براااس

شرکت توانیر مجموعا  مبلغ بیست و شش هبار و چهارصد و چهال و هفات میلیاارد و    

ای درنافات و  منطقاه های برق( رنال اد شرکت26.447.960.000.000نهصد و شصت میلیو  )

( 17.026.202.000.000جمعا  مبلغ هفده هبار و بیست و شش میلیارد و دونست و دو میلیاو  ) 

غ چهار هبار و هفتصد و بیسات و هفات میلیاارد و ششصاد و چهال و هشات       رنال شامل مبل

( رنال بابت رد دناو  و مبلاغ دوادده هابار و دونسات و ناود و      4.727.648.000.000میلیو  )

 ( رنااال باباات  12.298.554.000.000هشاات میلیااارد و اانصااد و انجاااه و چهااار میلیااو  )  

 ای اردادت نموده اات.منطقههای برق ااری در شبکه انتقال کشور, به شرکتارمانه

ای جهات  منطقههای برقعملکرد مبالغ اردادتی شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت

( 4به شرج جادول شاماره )   بند,موضوع انن  های تواعه شبکه انتقال کشور اد محل مناب طرج

 اات:

 )مبالغ به میلیو  رنال(  (4جدول شماره )

 نام شرکت برق  رديف
 ايقهمنط

 شماره 
 بنديطبقه

 مبلغ پرداختی عنوان طرح 

 265,500 انتقال نیروی برق  بادتر 1301015009 بادتر 1
 863,400 انتقال نیروی برق  یال  1301015019  یال  2
 1,341,200 انتقال نیروی برق مادندرا  1301015020 مادندرا  3
 1,033,000 جا انتقال نیروی برق آذربان 1301015006 آذربانجا  4
 537,200 انتقال نیروی برق غر  1301015016 غر  5
 1,561,001 انتقال نیروی برق دوداتا  1301015012 دوداتا  6
 757,000 و بوشهر انتقال نیروی برق فارس 1301015017 فارس 7
 457,000 انتقال نیروی برق کرما  1301015018 کرما  8
 423,052 روی برق درااا انتقال نی 1301015011 درااا  9
 619,000 انتقال نیروی برق اصفها  1301015007 اصفها  10
 524,100 انتقال نیروی برق هرمب ا  1301015005 هرمب ا  11
 1,341,000 و بلوچستا  انتقال نیروی برق ایستا  1301015015 ایستا  و بلوچستا  12
 393,900 انتقال نیروی برق دنجا  1301015013 دنجا  13
 236,100 انتقال نیروی برق امنا  1301015014 امنا  14
 114,251 انتقال نیروی برق نبد 1301015021 نبد 15
 1,831,850 انتقال نیروی برق تهرا  1301015010 تهرا  16

 12,298,554 جمع

 

عملیات اجرانی تواعه شبکه صرف  ,ایهای برق منطقهشده بین شرکتمبالغ تودن 

و دطوط انتقال برق و درند تجهیبات و ها ال برق اد قبیل احداث, تواعه و تکمیل استانتق

 شده اات. برق یرویشبکه انتقال ن یاادنهیاصالج و به یهااروژه و لوادم مربوطه



 

 قسمت دوم( -4)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

شده در بودجه مصو  شرکت تولید و تواعه انرژی اتمی انرا  مکل  اات مناب  تعیین

برداری اردادت های بهرهبرداری نیرو اه اتمی بوشهر بابت هبننهت بهرهااهنه دود را به شرک

 کند.

 تفريغ بند )ب( 

عملکرد شرکت مادرتخصصی تولید و تواعه انرژی اتمی انارا  باه شارج جادول دنار      

 اات:

 )مبالغ به میلیو  رنال(
 شماره 

 بنديطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی

 شده منابع تعیین

 در بودجه مصوب

 برداري نیروگاه شده به شرکت بهرهبالغ پرداختم
 اتمی بوشهر 

 4.415.008 4.415.008 شرکت مادرتخصصی تولید و تواعه انرژی اتمی انرا  291300

 

هاای  صارف هبنناه   بارداری نیرو ااه اتمای بوشاهر    شرکت بهاره شده به مبلغ اردادت

اشاتیبانی, لاوادم و قطعاات مصارفی     , تعمیرات و کارکنا برداری اد جمله حقوق و مبانای بهره

 نیرو اه و اودت تأایسات  رمانشی و ... شده اات.

 



 

 قسمت دوم( -5)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (ج)بند 

هاای حرارتای کاه بعاد اد      ااری دارجی در احداث نیرو ااه منظور حمانت اد ارمانهبه

آنهاا   ااری أدا کنند و منشأ تأمین منااب  ماالی   تصونت انن قانو  مجود هدم را برای ارمانه

هاای   اااری و کماک  کامل اد دارج اد کشور تأمین شده و به تأنید اادما  اارمانه صورت به

اقتصادی و فنی انرا  نیب رایده باشد, دولت مکل  اات نسبت به صدور مجود صادرات انجاه 

( محصول تولیدی آنها به دارج اد کشور اقدام کند و درصورت داشتن قرارداد درند 50%درصد )

رند تضمینی آنها را با نرخ ارد تارنخ انعقاد قرارداد )بدو  اردادت تعادنل  تضمینی برق, تعرفه د

اردی ااهنه( اردادت کند. در انن صورت تأمین اودت  اد به قیمت صادراتی و اودت ماان   

 فارس دواهد بود. ( فو  دلیج 95%درصد ) به قیمت نود و انج

 (ج)بند تفريغ 

تعاداد   1398 ااری دارجی, در ااال  ت ارمانه( قانو  تشونق و حمان6براااس ماده )

با  ,به شرج جدول دنرهای حرارتی دارجی در احداث نیرو اه  ااریارمانهبرای مجود ( 5) انج

  :اات صادر  ردنده ,های اقتصادی و فنی انرا  ااری و کمکتأنید اادما  ارمانه

 )مبالغ به نورو(    

 هاينام نیروگاه

 حرارتی

 مجوز تاريخ صدور 

 گذاري خارجیسرمايه

 میزان منابع مالی

 )مطابق مجوز صادره(

 میزان منابع مالی قابل

 تأمین از خارج از کشور 

 )مطابق مجوز صادره(

  محصول تولیدي میزان

 )مطابق مجوز صادره(

 مگاوات 500  300.000.000  300.000.000 22/5/1398 رعد انرژی آرنا

 مگاوات 880  699.213.987  699.213.987 3/10/1398 تجهیب الکترونیک انساتی 

 مگاوات 1.800  1.387.794.118  1.387.794.118 3/10/1398 کیها  برق آایاارس

 مگاوات 615  398.000.000  398.000.000 28/11/1398 تولید نیروی برق ااننا رامهرمب

 مگاوات 546  339.268.000  339.268.000 23/12/1398 آهافق توس

 مگاوات 4.341 3.124.276.105 3.124.276.105 جمع
 

های مندرج در جدول فوق به مرحله احاداث نراایده,   نک اد اروژه, هیچ1398در اال 

صاادر نگردناده ااات.     های ماوردنظر نیرو اه تولیدیمحصول صادرات  ی جهتمجودبالطب  

اين بند فاقد عملکررد   لاا ,منعقد نشدهدرند تضمینی برق  ی نیب جهتقراردادشانا  ذکر اات, 

  .است



 

 قسمت دوم( -6)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

منظور اصالج الگوی مصرف برق, دولت مکل  ااات نسابت باه نصات کنتورهاای      به

صاورت  هوشمند برای مشترکا  برق با اولونت مشترکا  ارمصرف اقدام و هبننه مربوط را باه 

 اقساطی اد مشترکا  درنافت کند.

 تفريغ بند )د( 

 انن بند, شرکت مادر تخصصی مادنرنت تولیاد, انتقاال و    در رااتای اجرای مفاد حکم

, ضاوابط مرباوط باه نحاوه     7/10/1398طی بخشانامه ماورخ    تودن  نیروی برق انرا  )توانیر(

 های تودن  نیروی برق ابالغ نموده اات.اجرای حکم انن بند را به شرکت

اقسااطی   بخشانامه مااکور درنافات    (3شرکت صدرالاکر در بناد ) هدم به ذکر اات, 

هبننه نصت کنتور هوشمند موضوع انن بند را منوط باه اراناه دردوااات اد ااوی مشاترکین      

 نموده اات.

تودنا    هایشرکتشده تواط عملکرد کنتورهای هوشمند نصتها, در محدوده بررای

 باشد:می (1شماره ) به شرج جدول ,نیروی برق

 )مبالغ به میلیو  رنال(   (1جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 بنديطبقه
 نام شرکت

 تعداد کل 
 مشترکین
 برق استان

  تعداد کنتورهاي

 شده هوشمند نصب 
 1398تا پايان سال 

 هايمبلغ هزينه
 نصب کنتورهاي  

 هوشمند

 بندي شده مبلغ قسط 
 بابت تهیه و نصب 
 کنتورهاي هوشمند

 مبلغ اقساط
 دريافت شده  

 1398در سال 
 0 0 882 383 738,618 ااتا  مرکبی تودن  نیروی برق 228900 1
 0 0 2,840 1,561 1,477,897 تودن  برق ااتا   یال  226510 2
 0 0 355 1,419 680,000 تودن  نیروی برق غر  مادندرا  226200 3
 0 0 1,122 3,876 1,428,168 تودن  نیروی  برق مادندرا  226300 4
 0 0 565 1,183 874,042 شرقیتودن  نیروی برق ااتا  آذربانجا  223600 5
 0 0 2,053 3,310 1,010,794 تودن  نیروی برق تبرنب 223610 6
 0 0 0 0 25 ای آذربانجا اهامی برق منطقه 223500 7
 0 0 2,059 2,463 1,277,211 غربیتودن  نیروی برق  آذربانجا  223510 8
 0 0 164 179 780,278 تودن  نیروی برق ااتا  کرمانشاه 228100 9
 0 0 0 0 1,093,349 تودن  برق ااتا  دوداتا  228510 10

                                                                        
هاای  نصت کنتورهاای هوشامند, منطباق باا ابالغیاه     درنافت بابت هبننه قابل :7/10/1398بخشنامه مورخ ( 3* بند )

مااه   24دواات مشترکین مربوطه بصورت اقساطی و حداکثر تا باشد و درصورت درهای برقراری انشعا  میمرتبط با هبننه
 درنافت دواهد بود.قابل



 

 قسمت دوم( -7)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به میلیو  رنال(   (1جدول شماره )

 رديف
 شماره 

 بنديطبقه
 نام شرکت

 تعداد کل 
 مشترکین
 برق استان

  تعداد کنتورهاي

 شده هوشمند نصب 
 1398تا پايان سال 

 هايمبلغ هزينه
 نصب کنتورهاي  

 هوشمند

 بندي شده مبلغ قسط 
 بابت تهیه و نصب 
 کنتورهاي هوشمند

 مبلغ اقساط
 دريافت شده  

 1398در سال 
 0 0 0 0 582,000 تودن  نیروی برق اهواد 228530 11

 0 0 39,900 5,774 973,207 تودن  نیروی برق فارس 222100 12
 0 0 16,203 2,639 289,724 تودن  نیروی برق شیراد 222200 13
 0 0 0 0 41 فارسای اهامی برق منطقه  222000 14
 0 0 795 4,807 602,137 تودن  نیروی برق شمال ااتا  کرما   224510 15
 0 0 12,824 1,919 544,787 تودن  برق جنو  ااتا  کرما   224520 16
 0 0 7,190 2,876 1,305,363 رضویتودن  برق ااتا  درااا   223210 17
 0 0 49,000 5,486 159,981 تودن  نیروی برق مشهد  223220 18
 0 0 0 0 56 ای درااا اهامی برق منطقه 223000 19
 0 0 0 0 1,230,828 تودن  برق شهراتا  اصفها   222520 20
 0 0 0 0 1,374,532 تودن  برق ااتا  اصفها   222510 21
 0 0 0 0 40 ای اصفها اهامی برق منطقه  222500 22
 0 0 0 0 706,938 ب ا تودن  نیروی برق ااتا  هرم 225510 23
 0 0 10.631 2,250 849,792 تودن  نیروی برق ااتا  ایستا  و بلوچستا   219490 24
 0 0 5,319 2,597 661,114 تودرن  نیروی برق ااتا  کرداتا   224100 25
 0 0 19,041 1,715 757,276 تودن  نیروی برق ااتا  همدا   224200 26
 0 0 0 0 655,451 ااتا  لراتا  تودن  نیروی برق 228710 27
 0 0 969 35 217,019 تودن  نیروی برق ااتا  انالم  228520 28
 0 0 1,182 2,821 457,855 تودن  نیروی برق ااتا  دنجا   223620 29
 0 0 0 0 375,451 تودن  نیروی برق ااتا  چهارمحال و بختیاری 228700 30
 0 0 31,886 3,104 262,527 هگیلونه و بونراحمدتودن  نیروی برق ااتا  ک  228600 31
 0 0 907 49 384,589 تودن  نیروی برق ااتا  امنا   229110 32
 0 0 28,872 1,221 686,089 بدن ااتا  برق یروین  نتود  229210 33
 0 0 3,794 190 449,468 تودن  نیروی برق ااتا  بوشهر  225600 34
 0 0 0 0 37  ی تهرا ااهامی برق منطقه 221500 35
 0 0 78,910 26,016 4,468,946 تودن  نیروی برق تهرا  ببرگ  221530 36
 0 0 2,472 42,162 2,395,154 تودن  نیروی برق نواحی ااتا  تهرا   221540 37
 0 0 0 0 565,990 تودن  نیروی برق ااتا  اردبیل  223700 38
 0 0 0 0 574,779 تودن  نیروی برق ااتا  قم  221520 39
 0 0 *1,193 1,256 616,276 تودن  نیروی برق ااتا  قبونن  228800 40
 0 0 8,347 491 758,819 تودن  نیروی برق ااتا   لستا   226100 41
 0 0 10,468 475 364,291 شمالیتودن  نیروی برق ااتا  درااا  223200 42
 0 0 20,545 480 376,894 جنوبیتودن  نیروی برق درااا   223100 43
 0 0 101,276 4,987 1,248,988 تودن  نیروی برق ااتا  البرد  221510 44

 0 0 461.764 127,724 34,256,821 جمع

 باشدد میهای نصت هوشمنمربوط به هبننهصرفاَ کنتورهای موردنظر تواط شرکت توانیر به شرکت تودن  نیروی برق ااتا  قبونن وا اارشده و مبلغ عنوا  شده *

 

, اقدام باه نصات کنتاور    (1مندرج در جدول شماره ) هایشرکتها, در محدوده بررای

( کیلاو وات )دنمانادی(   30)هوشمند )جدند و نا تعونضی( جهت مشترکین باا ررفیات بااهی    

جاا و  صاورت ناک  هب اد مشترکین جدندرا وجوه مربوط به هبننه نصت کنتور هوشمند نموده و 

هدم به ذکر اات, تعونض  مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.اند که ودهدرنافت نم نقدی

اد محل مناب  دادلای   عوضصورت بالهبدو  ادا وجه و بکنتورهای قدنمی به کنتور هوشمند, 

 اانرفته اات. صورت های ماکور,شرکت

مشخصای  اد آنجانی که به ااتثناء مشترکین دانگی, داتورالعمل نا ااد وکار اجرانای  

جهت شنااانی اانر مشترکین ار مصرف وجود نداشته, لاا اولونت موضوع انن بناد مبنای بار    

کاه  ارمصرف, رعانت نشاده   مشترکا  اولونت با برق مشترکا  برای هوشمند کنتورهای نصت

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است. 



 

 قسمت دوم( -8)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

م ودارت نیرو اقدام به تحونل تمام های دود تأمین که بنا به اعالتعرفه اودت نیرو اه

یبا  اودت مصرفی برای برق کنند, به م نا بخشی اد برق تولیدی دود به شبکه ارااری می

های شده به شبکه, معادل تعرفه اودت نیرو اهی براااس متواط باددهی نیرو اهتحونل

 دواهد بود.  1397حرارتی اال 

 تفريغ بند )هـ(

هاای  طی توافاق نمانناد ا  ودارتخاناه    23/6/1398نامه مورخ وهدر اجرای انن بند, شی

و اادما  برنامه و بودجه کشاور, تهیاه شاده     , شرکت توانیرنفت و نیرو, شرکت ملی  اد انرا 

شده باه شابکه   نامه ماکور, شرکت توانیر, مرج  تعیین میبا  برق تحونلموجت شیوهاات. به

تخصایص بار مبناای واحاد     و نیب میبا  اودت قابلهای دودتأمین ارااری اد اوی نیرو اه

احتسا  باا نارخ   شده به شبکه ارااری و مسئول اعالم میبا  اودت قابلانرژی برق تحونل

مورد توافق, به شرکت ملی  اد انرا  بوده اات. مبلغ تعرفه اودت برای آ  بخاش اد انارژی   

ناماه اجرانای تبصاره    ( آناین 2ده )( ما2موجت جب )ال ( بند )شده, به برق که به شبکه تحونل

ادای هار متار   ( رنال, به50کل کشور, معادل انجاه ) 1398قانو  بودجه اال  ماده واحده (14)

 های موردنظر, تعیین شده اات. مکعت  اد تحونلی به نیرو اه

های شرکت توانیر, در دصاوص میابا  بارق    نامه ماکور,  بارن( شیوه3مطابق ماده )

شده, در دو مقط  به تفکیک ماهاناه بارای شارکت    معادل اودت برق تحونل تحونلی و تعلق

ملی  ااد انارا  ارااال شاده ااات. شارکت ادیرالااکر نیاب تعادنالت متنااات باا آ  را در            

 های مربوط منظور نموده اات. حسا صورت

اقادام باه    ,های دود تأمین که بنا به اعاالم ودارت نیارو  اودت نیرو اهعملکرد تعرفه 

 باه شارج جادول دنار    کنناد,  ق تولیدی دود به شبکه ارااری میونل تمام نا بخشی اد برتح



 

 قسمت دوم( -9)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 :اات

 )مبالغ به میلیو  رنال(       

 نام استان رديف
 نام 

نیروگاه

 میزان برق 

 شدهتحويل

به شبکه 

  مقدار سوخت

 مصرفی بابت 

 برق تحويلی 

 به شبکه 

 )هزار مترمکعب(

 تعرفه سوخت

 اس نیروگاهی بر اس 

 هايمتوسط بازده نیروگاه

 )ريال( 1397حرارتی سال  

 مبلغ قابل پرداخت 

 بابت سوخت مصرفی 

 براي برق تحويلی

 به شبکه  

 تعرفه سوخت 

 شدهدرنظرگرفته

 هاي براي نیروگاه

 خودتأمین )ريال(

 مبلغ پرداختی

 بابت سوخت  

 مصرفی براي

 برق تحويلی 

 به شبکه 

1 
 دوداتا 

  50  50 117.149 445.433 1اتروشیمی فجر 

  50  50 275.774 1.048.571 2اتروشیمی فجر  2

  50  50 164.943 627.158 لشکری )هرمب( هرمب ا  3

  50  50 32.699 124.332 جنوبیمتمرکب اارس بوشهر 4

  50  50 76.889 292.354  اد مان  -اادی  اد مان  بوشهر 5

  50  50 7.352 27.953 کاهی الکترنک اصفها  6

  50  50 8.088 30.754 ااهنشگاه  اد انالم انالم 7

  50  50 9.778 37.181 اتروشیمی انالم انالم 8

  50  50 65.501 249.054 ذو  آهن اصفها  اصفها  9

  50  50 7.510 28.555 ابافتداترنج رض دنجا  10

  50  50 2.831 10.764 وحدانی قبونن 11

  50  50 1.865 7.092 صنعت نارا  فدک قدر رضویدرااا  12

  50  50 2.698 10.258 2مجتم  فردوای  رضویدرااا  13

  50  50 441 1678 محمدرضا حمیدنا  رضویدرااا  14

   50   جمع

 

هاای حرارتای در ااال    نیرو ااه برآورد اودت مصرفی مجاد با فرض راندما  متوااط  

 ناماه مصاو   و شایوه  ربطهای اجرانی ذیبه توافق مسئولین داتگاه توجه محاابه و با 1397

 اعمال شده اات.  صدرالاکر,
 



 

 قسمت دوم( -10)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )و

هااای آ  و فاضااال  رواااتانی, نی شاارکتمنظااور تااأمین کمبااود نیااروی انسااا بااه

هاای آ  و فاضاال  شاهری باا موافقات شارکت مهنداای آ  و        شاغال )کارکنا ( شارکت 

 های آ  و فاضال  رواتانی به صورت مأمور ددمت کنند.توانند در شرکتفاضال  کشور می

 

 (تفريغ بند )و

 ( نفاار اد14) , بااا ااااتفاده اد مجااود موضااوع اناان بنااد, تعااداد چهااارده1398در ااال  

باا موافقات شارکت مهنداای آ  و      هاای آ  و فاضاال  شاهری   شاغال )کارکنا ( شارکت 

های آ  و فاضال  رواتانی به صاورت ماأمور,   فاضال  کشور به شرج جدول دنر, در شرکت

 اند:مشغول به ددمت شده

شماره  

 بنديطبقه

نام شرکت آب و 

 فاضالب شهري )مبداء(

 شماره

 بنديطبقه

 آب و فاضالب نام شرکت

 روستايی )مقصد(

 تعداد شاغالن )کارکنان(

 مأمورشده

 مشهد 216200
 1 رضویدرااا ااتا   291750

 1 تهرا  ااتا  291730

 1 تهرا  ااتا  291730 تهرا  216600

 1 البرد ااتا  295450 شیراد 217500

 1 تهرا  ااتا  291730 دوداتا  217600

 2 البرد  ااتا 295450 اهواد 217610

 1 مادندرا ااتا   291900 مادندرا  218600

 2 البرد ااتا  295450 همدا  218800

 1 البرد ااتا  295450 امنا  219300

 1 البرد ااتا  295450 قم 219450

 2 رضویدرااا  ااتا  291750 شمالیدرااا ااتا   294880

 14 جمع

 

 



 

 قسمت دوم( -11)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )ز

های تابعه و وابسته به ودارت نیرو مصرف آ , شرکتاادی و مدنرنت منظور فرهنگبه

قاانو  برناماه   ( 29های اجرانی منادرج در مااده )  مکلفند تعرفه بهای آ  مصرفی کلیه داتگاه

هاای عماومی و   شاده درنافات کنناد. مادارس, کتابخاناه     ششم تواعه را معاادل قیمات تماام   

 مشمول حکم انن بند هستند. های دولتی در صورت مصرف باهتر اد الگوی مصرفبیماراتا 

 (تفريغ بند )ز

مفاد حکم انن بند  شرکت مادرتخصصی مهندای آ  و فاضال  کشور, 1398در اال 

های آ  و فاضال  شهری به شرکت 30/2/1398بخشنامه مورخ و اادوکار اجرانی آ  را طی 

اد اانا  اال ماالی   ا  شده آ ,که قیمت تمامها ابالغ نموده اات. ادآنجانیااتا  و رواتانی

 اردد, مطاابق ااادوکار اعالمای, مقارر      ماکور تعیین میهای های مالی شرکتو تأنید صورت

در  1398به عنوا  قیمت اانه در اال را  1398شده مندرج در بودجه اال قیمت تمام» ردنده 

 ,شاده در و به محض نهانی شاد  قیمات تماام   الحسا  صاصورت علینظر  رفته و قبوض به

 « ردد. قبض اصالحی صادر نف برای مشترکین ذی

( 29های اجرانی منادرج در مااده )  داتگاه صرفیتعرفه بهای آ  مها, براااس بررای

 اقتصادی, اجتماعی و فرهنگای جمهاوری اااالمی انارا ,     ششم تواعه انجساله قانو  برنامه

  شااهری هااای آ  و فاضااالاهااواد, کاشااا  و شاارکت هااای آ  و فاضااال شاارکتتواااط 

دنجاا ,   اناالم, اصافها , هرمب اا , همادا ,     رضاوی, درااا  کرما ,های دوداتا , ااتا 

هاای آ  و فاضاال  روااتانی    قابونن و شارکت  اامنا , بوشاهر و    بختیااری, و  چهارمحال

 مطاابق  ,بوشاهر و قابونن   و بختیاری,هرمب ا , انالم, دنجا , چهارمحال  کرما , هایااتا 

   شده اات.و درنافت محاابه الاکر صدربخشنامه اادوکار 

 صرفیتعرفه بهای آ  مهای آ  و فاضال  شهری و رواتانی ااتا  کرمانشاه شرکت



 

 قسمت دوم( -12)

 (15تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

شاده در  ماهه دوم اال بر ااااس ااادوکار تعیاین   نادشده را صرفا  در ششهای اجرانی داتگاه

هاای  اهماهه ابتدای اال بهای آ  مصارفی دااتگ  بخشنامه موردنظر درنافت نموده و در شش

مبرین عردم   اند کاه  مشمول مفاد حکم صدر انن بند را مطابق با اادوکار مببور درنافت ننموده

 بند است.اين صدر حکم مفاد رعايت 

تعرفاه بهاای آ  مصارفی کلیاه      های آ  و فاضال  شاهری و روااتانی  اانر شرکت

بخشانامه نادشاده   را بر ااااس ااادوکار    قانو  ماکور( 29های اجرانی مندرج در ماده )داتگاه

 بند است.اين  صدرحکم  مفاد عدم رعايتمبین اند که درنافت ننموده

های آ  و کاشا  و شرکت آ  و فاضال  شرکتدر اجرای حکم قسمت ادیر انن بند, 

دنجاا ,   اناالم, اصافها , هرمب اا , همادا ,     کرماا , هاای  ایال ,   فاضال  شهری ااتا 

هاای آ  و فاضاال  روااتانی    شارکت  قابونن و و اامنا , بوشاهر    بختیااری, و  چهارمحال

بوشاهر و   و بختیاری,اصفها , هرمب ا , انالم, دنجا , چهارمحال  کرما , یال ,  هایااتا 

هاای دولتای را در   های عمومی و بیمارااتا  تعرفه بهای آ  مصرفی مدارس, کتابخانه ,قبونن

و محااابه  صادرالاکر  امه بخشان صورت مصرف باهتر اد الگوی مصرف, مطاابق باا ااادوکار    

  .انددرنافت نموده

هاای  ااتا  های آ  و فاضال  شهریشرکت اهواد و شرکت آ  و فاضال همچنین 

هاای آ  و  شارکت  صارفا  تعرفاه بهاای آ  مصارفی مادارس و      رضاوی, دوداتا  و درااا 

 هاای صرفا  تعرفاه بهاای آ  مصارفی کتابخاناه     شهری و رواتانی ااتا  کرمانشاه, فاضال 

های دولتی را در صورت مصرف باهتر اد الگوی مصرف, مطابق با اادوکار عمومی و بیماراتا 

تعرفاه بهاای آ  مصارفی     عادم درنافات   .اناد نماوده  درنافات و محااابه  صدرالاکر بخشنامه 

شارکت آ   اهواد و  شرکت آ  و فاضال تواط  های دولتیهای عمومی و بیماراتا کتابخانه

تعرفاه بهاای آ     رضاوی و عادم درنافات   دوداتا  و دراااا   های ااتا و فاضال  شهری

مبرین  , شهری و رواتانی اااتا  کرمانشااه   های آ  و فاضال شرکتتواط  مصرفی مدارس

 عدم رعايت مفاد حکم اخیر اين بند است.

تعرفاه بهاای آ  مصارفی مراکاب      آ  و فاضال  شهری و رواتانی هایشرکتاانر 

بر اااس اادوکار بخشنامه نادشاده درنافات   اهتر اد الگوی مصرف, رغم مصرف بمببور را علی

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اخیر اين بند است.اند که ننموده

تعیاین   1398شانا  ذکر اات, تا دما  تحرنر  بارن قیمت تمام شده آ  بهای ااال  

 نشده اات. 

 



 

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (16تبصره )

 بند )الف(

 اسفت  موظف   ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک جوانان، ازدواج از حمایت منظوربه

 بفه  ازدواج الحسفنه قفر   تسفهالال   بفانیی،  نظفا   الحسفنه قفر   جاری و اندازپس محل از

 دریاففت  ازدواج وا  تفاکنون  و باشفد می 1/1/1396 از بعد هاآن ازدواج عقد تاریخ که هاییزوج

 .کند پرداخت نخست اولویت با اند،یردهن

 ماللالفون  سالصفد  139۸ سفا   در هازوج از یک هر برای ازدواج الحسنهقر  تسهالال 

 بانفک . است سفته و معتبر ضامن یک اخذ با سالهپنج بازپرداخت دوره با ریا ( 300.000.000)

 . بپذیرد زمالنه این در تضمالن عنوانبه را اشخاص به پرداختی یارانه تواندمی مرکزی

 هفر  را بنفد  ایفن  عملیفرد  گفزار   اسفت  میل  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 .کند ارائه اسالمی شورای مجلس فرهنگی کمالسالون به باریک ماهشش

 (16تفريغ تبصره )

 بند )الف(تفريغ 

ها الحسنه بانک، منابع قر 1362مطابق قانون عملالا  بانیی بدون ربا مصوب سا  

« الحسنهحساب جاری قر »و « الحسنهانداز قر حساب پس»سا  اعتباری در قالب و مؤس

« الحسفنه سپرده قفر  »و « جاری»، «اندازپس»بوده و هالچ نوع حساب دیگری تحت عنوان 

هفای  صفور  سفپرده  هفا و مؤسسفا  اعتبفاری بفه    هفای بانفک  وجود نداشفته و سفایر حسفاب   

 باشد.یمد  و بلندمد  مگذاری کوتاهسرمایه

ها نسبت به ارائه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای ایفای تیلال  بانکبانک 

رسانی ثبت احوا  کشور و بررسی روند تسهالال  این بند، براساس آمار مأخوذه از پایگاه اطالع

 عالوه تعداد متقاضالانیسا  بهتعداد برآوردی مزدوجالن در یک تعداد ازدواج در سنوا  گذشته،

ها الحسنه بانکبالنی جذب منابع قر اند، پالشدر ص  تسهالال  قرار داشته 1397که از سا  

و همچنالن پذیر  ها و مؤسسا  اعتباری الحسنه ازدواج بانکسهماله قر ، 139۸در سا  

طی نامه عنوان تضمالن را قبو  یارانه پرداختی به اشخاص به یاأخذ یک ضامن معتبر و سفته 

 . ابالغ نموده است ها و مؤسسا  اعتباریبانکبه  6/1/139۸مورخ 

سهماله هفر یفک از    6/1/139۸طی نامه مورخ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

در مانفده   رالالف تغ زانالف م ،ینگیرشفد نقفد   زانمال اساس ها و مؤسسا  اعتباری کشور را بربانک



 

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

جفذب   ینف البشالو پف  یزگشفت اقساط با یهایوصول ،یانداز و جارپس الحسنهقر های حساب

و به شرح جدو  زیر ابالغ نمفوده   نالالمحاسبه و تع ،139۸ سا  در هالحسنه بانکاقر  منابع

 است:

 )مبالغ به میلیون ريال(   

 رديف
 نام 

 بانک عامل 

 سهم تسهیالت 1398الحسنه در اختیار در سال منابع قرض

 شده ازدواج تعیین 

 توسط بانک مرکزی

 تعداد
 ت مبلغ تسهیال

 ازدواج پرداختی
 اندازپس

 الحسنهقرض 

 جاری 

 الحسنهقرض
 شدهپرداخت متقاضی جمع

 75.050.000 239،023 427،342 6۸.400.000 492,959,000 303.317.000 1۸9.642.000 ملی 1

 22.962.730 72،۸42 7۸،513 24.300.000 137,814,259 99.351.74۸ 3۸.462.511 سپه 2

 1.529.920 4،3۸6 4،416 4.۸00 37,392,792 34.120.707 3.272.0۸5 بانکپست 3

 10.۸35.100 35،174 35،174 ۸.400.000 42,008,580 17.4۸2.050 24.526.530 مسین 4

 25.640.000 ۸3،662 173،741 24.000.000 28,961,000 15.349.000 13.612.000 کشاورزی 5

 2،9۸5،000 9،515 9،515 32،425،000 33,415,000 17،۸59،000 15،556،000 توسعه تعاون 6

 564.600 1،795 2،190 730.000 19,590,650 19.567.696 22.954 توسعه صادرا  7

 153،900 495 977 1،200،000 14,712,817 12،1۸6،651 2،526،166 صنعت و معدن ۸

 1.63۸.000 5،155 9،659 3،600،000 42,483,000 40.009.000 2.474.000 سالنا 9

 34،900 101 117 4۸،000 823,316 ۸20.194 3.122 مشترک ایران و ونزوئال 10

 36،54۸،5۸0 117،537 359،000 46،۸00،000 367,396,558 256.422.475 110.974.0۸3 صادرا  11

 23،510،500 75،107 75،196 2۸،۸00،000 435,463,494 369.064.017 66.399.477 تجار  12

 36،049،000 115،425 217،624 57،600،000 629,207,000 4۸2.056.000 147.151.000 ملت 13

 10.662.000 20222 30.254 22،۸00،000 292,547,000 244.533.000 4۸.014.000 رفاه کارگران 14

 119،۸50 3۸9 1،225 720،000 6,712,417 6.646.949 65.46۸ کارآفرین 15

 463.200 1،4۸6 1،900 3،240،000 97,085,628 62.193.250 34.۸92.37۸ سامان 16

 1،16۸،915 3،6۸3 7،953 3،600،000 26,803,963 22.639.114 4.164.۸49 اقتصاد نوین 17

 2،447،600 7،793 15،3۸3 7،920،000 12,659,490 0 12.659.490 پارسالان 1۸

 271.350 ۸62 2،947 2،400،000 20,329,605 1۸.953.909 1.375.696 پاسارگاد 19

 2.329.000 7،350 7،350 2،040،000 18,572,000 11.904.000 6.66۸.000 آینده 20

 225،900 702 1،۸۸1 5،640،000 51,599,869 50.715.۸45 ۸۸4.024 شهر 21

 416،700 1،220 1،292 720،000 31,873,481 25.777.210 6.096.271 گردشگری 22

 107،250 343 544 1،320،000 10,192,493 10.192.493 0 خاورمالانه 23

 575.000 1،۸2۸ 1،9۸5 ۸40،000 11,024,000 10.132.000 ۸92.000 ایران زمالن 24

 5،252،000 16،602 16،607 27،600،000 1,440,499,000 77.269.000 1.363.230.000 الحسنه مهرقر  25

 1،350،700 4،2۸5 ۸،0۸9 2۸،۸00،000 125,764,260 25.512.560 100.251.700 الحسنه رسالتقر  26

 451،050 1،496 3،414 600،000 6,109,941 4.559.000 1.550.941 موسسه اعتباری 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 

وشفش  عفد  پ  از قبالفل  یعفوامل ، ناشی از «پرداختی»و « متقاضی»مغایر  بالن تعداد 

سفق    اففت یبفه در  سبتن یحقوق شالعد  پوشش ف ایو  ال الکامل تسه افتیجهت در قیوثا

ص سفه   االخ)بف  ال الدر بازپرداخفت تسفه   یمشفتر  ییعد  توانفا  نالهمچنو  ال المقرر تسه

 (1.200.000.000) ونالف لالم یک ماللالارد و دویسفت معاد   نالکه مبلغ زوج ثارگرانیا ال التسه

  باشد.می ،(بوده است ا یر

هفا و  سفایر بانفک   کشفاورزی و آینفده،   بانک، مسین،پست ملی، هایبانکبه استثناء 

مبین عدم رعايت مفااد   اند کهپرداخت نمودهتسهالال  کمتر از سهماله مقرر  مؤسسا  اعتباری

 حکم اين بند است.

بفرای صفندو     جمهفوری اسفالمی ایفران    یبانک مرکز یاز سو هالابالغ اول رغ یعل

بفه   یابالغ هایهالآنیه سهم به علت ینالل، 6/1/139۸ خیدر تاردی و سرمایه  ،کارآفرینی امالد

انداز و الحسنه پسقر  هایدر مانده سپرده رالالتغ زانالم ،ینگیرشد نقد زانمال براساس هابانک

 سفا   در هفا بانفک  الحسفنه جذب منفابع قفر    ینبالشال( و پی)اقساط بازگشتهایوصول ،یجار

 است.ای در نظر نگرفته ها سهمالهبانک مذکور برای آن گردد،یم نالالمحاسبه و تعموردنظر، 

های حیمت ایرانالان، انصار، قفوامالن و مؤسسفه   به علت ادغا  بانک ،شایان ذکر است

 جمهوری اسالمی ایران یبانک مرکز یاز سو هالابالغ اول رغ یعلاعتباری کوثر با بانک سپه، 

 ها تعالالن نگردیده است.ای آنای بر، سهماله جداگانه6/1/139۸ خیدر تار



 

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

به استثناء تسهالال  پرداختفی  تسهالال  ازدواج را  ،ها و مؤسسا  اعتباری کشوربانک

( 300.000.000) ونالف لالم سالصفد  ، تا سفق  خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان به

 (،4%درصد ) چهار کارمزد و سا نخست، با دوره بازپرداخت به مد  پنج تیاولو تیبا رعا ا یر

یارانه پرداختی به اشخاص، به عنوان تضفمالن تسفهالال     . الز  به ذکر است،اندنموده پرداخت

  موضوع این بند، پذیرفته نشده است. 

ها و مؤسسفا  اعتبفاری بفه خفانواده     شده توسط بانکپرداخت ال الخصوص تسه در

جفامع   یرسفان ( قفانون خفدما   50ده )بفه اسفتناد مفا    ،شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان

دو برابفر   زانالف نوبت به م کی یمساعد  در امر ازدواج برا یبرا ،3/4/13۸6مصوب  ثارگرانیا

لفذا بفه    نفد، ینما اففت یالحسفنه وا  در قر  ال الشرایط تسه اساسبر  توانندیم یضوابط بانی

 ا یف ( ر600.000.000) ونالف لالم تفا سفق  ششصفد   الحسنه قر  ال الیادشده، تسه نالمشمول

 است. دهشپرداخت 

گزار  عملیرد ایفن بنفد را    الز  به ذکر است، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

هفای  بفه کمالسفالون   1۸/1/1399و  14/7/139۸هفای  ماهفه در تفاریخ  های زمانی ششدر بازه

  فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبا  مجلس شورای اسالمی، ارایه نموده است.



 

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

 احیفا   قفانون  (52) مفاده  و توسعه شش  برنامه قانون (۸3) ماده (ب) بند اجرای در

 طریفق  از اسفت  میلف   ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کشور، توسعه هایبرنامه دائمی

 هفای سفپرده مانفده  ریفا  ( 50.000.000.000.000) ماللالفارد  هفزار  پنجاه مبلغ عامل هایبانک

 ماللالففارد هففزار پففنج و سففی تفیالففک بففه را مزبففور مبلففغ درشفف و بففانیی الحسففنهقففر 

 ماللالففارد هففزار پففانزده و( ره)خمالنففی امففا  امففداد کمالتففه بففه ریففا ( 35.000.000.000.000)

 بفه  ربفط ذی هفای دستگاه معرفی با کشور بهزیستی سازمان به ریا ( 15.000.000.000.000)

 صفور  بفه  خانوار سرپرست زنان ویتاول با مددجویی اشتغا  هایطرح کارفرمایان و مددجویان

 . کند پرداخت الحسنهقر  تسهالال 

 خود تسهالال  سهماله مالزان هر به نتوانند مذکور هایدستگاه از یک هر که درصورتی

 .گالردمی تعلق دیگر دستگاه به مذکور سهماله کنند، استفاده 139۸ سا  آذرماه پایان تا را

                                                                        
 ايران: ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیقانون برنامه پنج 

 (:83ماده )
پوشش خود ساالنه ییصدهزار نفر به ترتالب هفتاد کمالته امداد اما  خمالنی)ره( و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت (:ببند )

الحسنه اتی تسهالال  قر ( سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنو30%( کمالته امداد اما  خمالنی)ره( و سی درصد )70%درصد )
 الز  را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد گرفت.

 کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون: 
امداد اما   تهالتحت پوشش کم انیمددجو یمیل  است جهت توسعه اشتغا  خرد و خانگ رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز :(52)ماده

ها دستگاه نیا ارالشود، در اختیم نالالتع یبودجه سنوات نالو رشد آن را که در قوان یالحسنه بانیقر  ال الاز تسه یبالغم ،یستی)ره( و سازمان بهزینالخم
 پوشش پرداخت شود.به افراد مشمو  تحت یستی( سازمان بهز40%) امداد و چهل درصد تهال( کم60%) تا به نسبت شصت درصد دهدقرار 

 تفريغ بند )ب( 

 برنامفه  قفانون ( ۸3) مفاده  (ب) بند اجرایسالمی ایران جهت بانک مرکزی جمهوری ا

( بانک 14) چهاردهبرای  ،کشور توسعه هایبرنامه دائمی احیا  قانون( 52) ماده و توسعه شش 

ربفط  های ذیبانکسهماله مذکور را جهت اقدا  به  20/3/139۸سهماله تعالالن نموده و در تاریخ

بفه  ، رشد آنهفا الذکر و های فو الحسنه بانکع قر ناباطالعا  مربوط به مابالغ نموده است. 

 ( است:1شرح جدو  شماره )
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 )مبالغ به ماللالون ریا ( (1جدو  شماره )

 نام بانک عامل رديف

 الحسنههای قرضمانده حساب
 تغییر در منابع

 الحسنهقرض

منابع قابل اختصاص 
 )مانده 

الحسنه های قرضسپرد
 و رشد آن(

 يافته بهمنابع اختصاص شدهسهمیه تعیین

 1398در پايان سال  1398در ابتدای سال 
 امداد  تهیکم

 امام خمینی)ره(
 سازمان 

 بهزيستی کشور
 کمیته امداد 

 امام خمینی)ره(
 سازمان 

 جمع بهزيستی کشور

10،000،0002،500،00010،000،0002،500،00012,500,000 291،570،000 ۸4،594،000 291،570،000 206،976،000 ملی ایران 1
3،500،0002،750،0003،500،0002،750،0006,250,000 166.424.369 59،520،۸64 166.424.369 106.903.505 صادرا  ایران 2
3،500،0001،000،0003،500،0001،000،0004,500,000 435.463.494 236،470،631 435.463.494 19۸.992.۸63 تجار  3
5،200،0002،750،0005،200،0002،750،0007,950,000 147.151.000 3۸،۸69،000 147.151.000 10۸.2۸2.000 ملت 4
2،400،0001،750،0002،400،0001،750،0004,150,000 230.214.411 69.02۸.144 230.214.411 161.1۸6.267 سپه 5
1،000،000375،0001،000،000375،0001,375,000 42.00۸.5۸0 12،۸30،760 42.00۸.5۸0 29.177.۸20 مسین 6
4،000،0001،500،0004،000،0001،500،0005,500,000 129.591.000 32،17۸،000 129.591.000 97.413.000 کشاورزی 7
1،500،000500،0001،500،000500،0002,000,000 4۸.013.7۸۸ 15،636،946 4۸.013.7۸۸ 32.376.۸42 رفاه کارگران ۸
33،424،00047،6۸9،00014،265،000 47،6۸9،000500،000375،000500،000375،000875,000 سعه تعاونتو 9
400،000150،000400،000150،000550,000 74.79۸.552 47،994،5۸9 74.79۸.552 26.۸03.963 اقتصاد نوین 10
400،000175،000400،000175،000575,000 15.796.000 ۸،349،727 15.796.000 7.446.273 پارسالان 11
200،000175،000200،000175،000375,000 14.567.000 5،471،000 14.567.000 9.096.000 سامان 12
2،000،000500،0002،000،000500،0002,500,000 213.499.000 93،156،000 213.499.000 120.343.000 الحسنه مهرقر  13
400،000500،000400،000500،000900,000 205.345.000 77،366،000 205.345.000 127.979.000 الحسنه رسالتقر  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 
          

هفای عامفل،   یافتفه توسفط بانفک   تصفاص این بند مبلغ اخ مفاد حی  در راستای اجرای

 الحسنه و رشد آنها، مالک عمل قرار گرفته است.متناسب با منابع موجود قر 

های ، به تفیالک بانک139۸شده موضوع این بند در سا  عملیرد تسهالال  پرداخت

 ( است:2به شرح جدو  شماره ) ،عامل

 ( ایر وناللال)مبالغ به م                (2جدو  شماره )

 نام بانک عامل رديف

 تعداد افراد
 الحسنهيافته از محل وجوه قرضمبلغ اختصاص

  تسهیالت پرداختی به متقاضیان

 مشمولین
 شدهمعرفی
* 

 سازمان بهزيستی کشور کمیته امداد امام خمینی)ره( * شدهپرداخت
 زنان جمع کل

 سرپرست خانوار
 جمع ساير

 کمیته امداد

 امام خمینی)ره(

 سازمان
 بهزيستی کشور

 مددجويان جمع
 هایکارفرمايان طرح

 اشتغال مددجويی
 مددجويان جمع

 هایکارفرمايان طرح
 اشتغال مددجويی

 جمع

931,25 15،716 10.215 356۸7 356۸7 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 

 3،500،0002،750،0006,250,0002.020.229 0 2,020,229 1.005.173 0 1,005,173 3,025,402 9.103 4،693 4.410 12436 12436 ادرا  ایرانص 2

 3،500،0001،000،0004,500,0002.۸26.۸50 274.734 3,101,584 7۸۸.۸00 7۸.020 866,820 3,968,404 10.988 7،747 3.241 1013۸ 1013۸ تجار  3

 5،200،0002،750،0007,950,0002.006.000 77.000 2,083,000 ۸4۸.000 39.000 887,000 2,970,000 8.598 5،4۸3 3.115 55۸5 55۸5 ملت 4

 2،400،0001،750،0004,150,0002.111.060 0 2111060 1.491.309 0 1,491,309 3,602,369 10,503 6،313 4،190 10357 10357 سپه 5

 1،000،000375،0001,375,000929.135 0 929,135 319.070 0 319,070 1,248,205 3.542 2،492 1.050 115۸2 115۸2 مسین 6

 4،000،0001،500،0005,500,0003،3۸7،۸00 3۸،750 3,426,550 1،191،200 ۸،700 1,199,900 4,626,450 12.529 11،939 590 3756 3756 کشاورزی 7

 1،500،000500،0002,000,000470.060 6.۸00 476,860 262.795 6.1۸0 268,975 745,835 4.735 ۸۸5 3.۸50 2607 2607 رفاه کارگران ۸

 500،000375،000875,00060،500 0 60,500 196.500 0 196,500 257,000 1.396 1،046 350 1317 1317 توسعه تعاون 9

 400،000150،000550,000250.240 2۸.500 278,740 114.300 15.490 129,790 408,530 1.114 614 500 14679 14679 اقتصاد نوین 10

 400،000175،000575,000327.150 5.000 332,150 144.290 0 144,290 476,440 1.254 745 509 2454 2454 پارسالان 11

 200،000175،000375,000۸4.000 0 84,000 106.000 0 106,000 190,000 702 400 302 654 654 سامان 12



 

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( ایر وناللال)مبالغ به م                (2جدو  شماره )

 نام بانک عامل رديف

 تعداد افراد
 الحسنهيافته از محل وجوه قرضمبلغ اختصاص

  تسهیالت پرداختی به متقاضیان

 مشمولین
 شدهمعرفی
* 

 سازمان بهزيستی کشور کمیته امداد امام خمینی)ره( * شدهپرداخت
 زنان جمع کل

 سرپرست خانوار
 جمع ساير

 کمیته امداد

 امام خمینی)ره(

 سازمان
 بهزيستی کشور

 مددجويان جمع
 هایکارفرمايان طرح

 اشتغال مددجويی
 مددجويان جمع

 هایکارفرمايان طرح
 اشتغال مددجويی

 جمع

 2،000،000500،0002,500,0001.534.000 0 1,534,000 440.000 0 440,000 1,974,000 750 500 250 1456 1456 الحسنه مهرقر  13

 400،000500،000900,0003۸4.234 0 384,234 351.340 0 351,340 735,574 2.513 1،513 1.000 4991 4991 الحسنه رسالتقر  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.می شدگان سا  قبل،، ناشی از پرداخت تسهالال  به معرفی«افراد پرداخت شده»با « شدهتعداد افراد معرفی»* مغایر  مابالن بالن 
                

 شفده تسفهالال  پرداخفت   های مندرج در جدو  فو  کمتر از سهماله تعالفالن کلاله بانک

 گذار در اين بند است.مبین عدم تحقق کامل اهداف مدنظر قانوناند که نموده

، ناشفی  «تسهالال  پرداختی به متقاضالان»با « یافتهمبالغ اختصاص»علت مغایر  بالن 

نالاز، داشتن چک برگشتی و بدهی معو  در سالست  از قبالل عد  تیمالل مدارک مورداز دالیلی 

بانیی، عد  مراجعه جهت تشیالل پرونده و عد  پالگالری در مهلت زمانی مقرر توسط متقاضالان 

 بوده است.

 هالطفور کامفل از سفهم   بفه ره( و سفازمان بهزیسفتی کشفور،    )کمالته امداد اما  خمالنفی 

 ریپذامیان هالاند، لذا انتقا  سهماستفاده ننموده 139۸ها تا پایان آذرماه کخود در بان شدهنالالتع

 است: (3) شماره به شرح جدو  ،نشده. عملیرد تسهالال  استفادهنبوده است

 )مبالغ به ماللالون ریا (  (3جدو  شماره )

 نام بانک عامل رديف
 به يافتهمیزان تسهیالت انتقال نشده درمیزان تسهیالت استفاده

 کمیته امداد
 امام خمینی)ره(

 سازمان
 بهزيستی کشور

 جمع
 کمیته امداد

 امام خمینی)ره(
 سازمان

 بهزيستی کشور
 جمع

 0 0 0 832,000 235،000 597،000 ملی ایران 1

 0 0 0 3,224,598 1،744،۸27 1،479،771 صادرا  ایران 2
 0 0 0 531,596 133،1۸0 39۸،416 تجار  3

 0 0 0 4,980,000 1،۸63،000 3،117،000 ملت 4

 0 0 0 547,631 25۸،691 2۸۸،940 سپه 5

 )مبالغ به ماللالون ریا (  (3جدو  شماره )

 نام بانک عامل رديف
 به يافتهمیزان تسهیالت انتقال نشده درمیزان تسهیالت استفاده

 کمیته امداد
 امام خمینی)ره(

 سازمان
 بهزيستی کشور

 جمع
 کمیته امداد

 امام خمینی)ره(
 سازمان

 بهزيستی کشور
 جمع

 0 0 0 126,795 55،930 70،۸65 مسین 6

 0 0 0 873,550 300،100 573،450 کشاورزی 7

 0 0 0 1,254,165 231،025 1،023،140 رفاه کارگران ۸
 0 0 0 618,000 17۸،500 439،500 توسعه تعاون 9

 0 0 0 141,470 20،210 121،260 اقتصاد نوین 10

 0 0 0 98,560 30،710 67،۸50 پارسالان 11

 0 0 0 185,000 69،000 116،000 سامان 12

 0 0 0 526,000 60،000 466،000 الحسنه مهرقر  13
 0 0 0 164,426 14۸،660 15،766 الحسنه رسالتقر  14

 0 0  14.103.791 5.328.833 8.774.958 جمع

 

تحفت   مفددجویی اشفتغا   های به مددجویان و کارفرمایان طرحشده رداختتسهالال  پ

پوشش کمالته امداد اما  خمالنی)ره( و سازمان بهزیستی کشور با معرففی نهادهفای مفذکور، در    

 است. الحسنه صور  پذیرفتهقالب قر 

های اشتغا  مفددجویی بفا اولویفت    پرداخت تسهالال  به مددجویان و کارفرمایان طرح

   رپرست خانوار بوده است.زنان س

 

 بند )ج(



 

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مفالی  مقفررا   از بخشی تنظال  قانون به مواد برخی الحا  قانون *(77) ماده اجرای در

 در ها،بانک الحسنهقر  منابع از ریا ( 2.000.000.000.000) ماللالارد هزار دو مبلغ ،(2) دولت

 زنفدانالان  اولویفت  با نالازمند ندانالانز به تا گالردمی قرار دیه امور به رسالدگی مردمی ستاد اختالار

 .شود پرداخت مهریه، بدهیار زندانالان و زن

 تفريغ بند )ج( 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت اجرای این بند برای چهار بانک عامل بفه  

سهماله مذکور را جهت اقفدا  بفه    20/3/139۸( سهماله تعالالن و در تاریخ 1شرح جدو  شماره )

 بط ابالغ نموده است:رهای ذیبانک

 )مبالغ به ماللالون ریا ( (1جدو  شماره )
 سهمیه  نام بانک عامل  رديف
 500.000 تجار  1
 500.000 صادرا  ایران 2
 500.000 ملی ایران 3
 500.000 ملت 4

 2.000.000 جمع
 

( 2الذکر به شرح جدو  شفماره ) های فو الحسنه بانکاطالعا  مربوط به منابع قر 

 ست:ا

 )مبالغ به ماللالون ریا ( (2جدو  شماره )

 بانک عامل
 مانده منابع

 الحسنهقرض
 بانک

 سهمیه
 شدهتعیین

 تعداد افراد
 مبلغ
 يافتهاختصاص

 به ستاد ديه

 شده به زندانیان مشمولمبلغ پرداخت
 شدهپرداخت شدهمعرفی متقاضی

 زن
 مرد

 زن جمع کل
 مرد

 زن جمع کل
 مرد

 نز جمع کل
 مرد

 بدهکار جمع کل
 مهريه 

 جمع ساير
 بدهکار

 مهريه 
 جمع ساير

 بدهکار
 مهريه 

 جمع ساير
 بدهکار 
 مهريه

 جمع ساير

 324.868 216.398 1۸۸.290 2۸.10۸ 10۸.470 500،000 447 423 341 ۸2 24 783 749 60۸ 141 34 849 808 633 175 41 500،000 435.463.494 تجار 
 218.000 198.000 10۸.000 90.000 20.000 500.000 352 337 254 ۸3 15 610 587 455 132 23 750 724 54۸ 176 26 500،000 629.207.000 ملت

 140.000 105.000 76.000 29.000 35.000 250.000 270 258 1۸0 7۸ 12 505 484 344 140 21 666 639 457 1۸2 27 500،000 367.396.55۸ صادرا 
 322.000 292.000 1۸2.000 110.000 30.000 500،000 481 465 339 126 16 813 791 606 1۸5 22 929 896 653 243 33 500،000 492.959.000 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 برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )
های مالی ماننفد دیفه و امثفا  آن کفه ناشفی از قتفل یفا جفرح         منظور تأمالن اعتبار برای پرداخت تسهالال  به زندانالان نالازمند در محیومالتبه(: 77)ماده 

مالی نالازمند غالر از موارد محیومالت ناشی از کالهبرداری، ارتشاء، اختالس، سرقت، خالانت در امانفت، مبلغفی کفه در قفوانالن بودجفه      غالرعمدی است و محیومان 
گالفرد  مییابد و در اختالار ستاد مردمی رسالدگی به امور دیه و کمک به زندانالان نالازمند قرار ها اختصاص میالحسنه بانکشود از محل وجوه قر ساالنه تعالالن می

تصویب هالفأ  وزیفران   شود و به نامه اجرایی پرداخت تسهالال  مذکور توسط وزار  دادگستری و ستاد دیه تهاله میتا با نظار  وزار  دادگستری اقدا  کند. آیالن
 رسد. دولت میل  است نسبت به تضمالن تسهالال  اعطایی این ماده اقدا  نماید.می

           



 

 قسمت او ( -۸)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 کمبفود منفابع   ، ناشفی از «افتفه یمبلفغ اختصفاص  » و «شدهعالالنسهماله ت»بالن  ر یمغا

  باشد.پرداخت تسهالال  میجهت  صادرا  الحسنه بانکقر 

هفای عامفل بفا معرففی سفتاد مردمفی       الحسنه بانفک تسهالال  این بند از منابع قر 

کشفور بفا مطالعفه     هیف سفتاد د  شده است. تسهال رسالدگی به امور دیه و تأیالد وزیر دادگستری 

 هفتصدهزار و  دو، تعداد متقاضی یمدجو( 3.194تعداد سه هزار و ییصد و نود و چهار )پرونده 

عامفل   یهابه بانک ال التسه افتیرا جهت در مشمو  یمتقاض یمددجو( نفر 2.711) یازدهو 

 .نموده است یمعرف

 ازناشی  ،«مشمو  انالشده به زندانمبلغ پرداخت»و «افتهیمبلغ اختصاص»بالن  ر یمغا

 وا  اففت یو خفانواده آنهفا جهفت در    انیمفددجو  یالز  از سفو  نالدر ارائفه تضفام   ییعد  توانا

( قفانون الحفا    77حی  قسمت اخالر ماده ) الز  به ذکر است، مطابق .استالحسنه بوده قر 

نسفبت بفه    دولفت میلف  بفوده   (، 2) برخی مواد به قانون تنظال  بخشی از مقررا  مالی دولت

مفاده قفانونی    ییاجرا نامهنیال( آ17ماده )که در  دیماده اقدا  نما نیا ییطااع ال التسه نالتضم

( را کشفور  )سفازمان برنامفه و بودجفه   کشور یزیرو برنامه تیریسازمان مدهالأ  وزیران  ،مزبور

 یاتبفا  متعفدد   م رغف  یعلف  یناللف  د،یف مزبفور را تقبفل نما   ال الده ضفمانت تسفه  نمفو میل  

خصوص توسط سفازمان   نیدر ا یاقدام ه،ید سالدگی به امورستاد مردمی رگرفته توسط صور 

 است.  مربوط مبین عدم رعايت مفاد حکمصور  نگرفته که برنامه و بودجه کشور 

هفای صفادره توسفط    اساس احیا  قطعی دادنامفه اعطای تسهالال  موضوع این بند، بر

نامفه  ابق آیفالن محاک  قضایی، تشیالل پرونده در ستادهای دیه، انجفا  تحقالقفا  مالفدانی مطف    

تأیالد ستاد مردمی رسالدگی به امفور دیفه بفه    و پس از  موضوع این بند( قانون 77اجرایی ماده )

له( بابت افرادی که به حیف   )محیو نفع  دادگستری، در وجه افراد ذینمایندگی از طرف وزار

 ده است. اند، پرداخت شدیده محیو  گردیدهدادگاه به پرداخت دیه و خسار  به اشخاص زیان

و زن نالازمنفد  ها، تسهالال  موضوع ایفن بنفد بفا اولویفت زنفدانالان      بررسی در محدوده

 مشمو ، پرداخت شده است.بدهیار مهریه 

( قفانون  77مفاده )  یفی نامفه اجرا نیفال ( آ12( و )11حی  مفواد ) الز  به ذکر است، مفاد 

و  «سبت تعداد اقساط ماهانهجمع کارمزد متعلقه، به نشدن اضافه» الذکر به ترتالب مبنی برفو 

 هفای بانفک  ، در«مددجو از زندان یماه پس از آزاد (5)قسط، حداکثر  نالپرداخت اول دالسررس»

عادم   نمبای  کفه  انجا  نشفده ملت بانک توسط  ینالل ،دهیگرد تیرعاملی، تجار  و صادرا  

 .است حکم مربوطمفاد  تيرعا



 

 قسمت او ( -9)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

 از( 1%) درصفد  یفک  معفاد   ماهانفه  است میل  کشور کل داریخزانه طریق از دولت

 دولفت  بفه  وابسفته  سفودده  انتفاعی مؤسسا  و هابانک دولتی، هایشرکت هزینه دوازده یک

 پنج و هفتاد مبلغ به استهالک هایهزینه استثنای به را قانون این( 3) شماره پالوست در مندرج

 حسفاب  به و برداشت آنها هایحساب از ریا ( 75.200.000.000.000) ماللالارد دویست و هزار

 قفانون  ایفن ( 5) شماره جدو  130425 ردی  موضوع کشور کل داریخزانه نزد عمومی درآمد

 .کند واریز

 تفريغ بند )د( 

منظفور اجفرای ایفن بنفد و تمرکفز وجفوه ردیف  درآمفدی         داری کفل کشفور بفه   خزانه

مؤسسفا  انتففاعی   هفا و  هفای دولتفی، بانفک   یک درصد هزینفه شفرکت  »با عنوان  130425

ای نفزد بانفک مرکفزی جمهفوری اسفالمی ایفران       حسفاب خزانفه   ،«وابسته به دولفت سفودده  

هففای کسففر از دسففتگاه داری مففذکور مبففالغ قابففل همچنففالن خزانففه  اسففت. افتتففاح نمففوده 

از سففازمان  17/4/139۸و  2۸/2/139۸، 25/1/139۸مففورخ  هففایالففذکر را طففی نامففه فففو 

یادشفده نالفز طفی نامفه مفورخ       نمفوده و سفازمان    و پالگالفری  برنامه و بودجه کشفور اسفتعال  

جرایففی مشففمو   ا ( دسففتگاه177فهرسففت تعففداد ییصففد و هفتففاد و هفففت )    27/۸/139۸

ر بفه معاونفت   هفای مفوردنظ  همفراه مبفالغ هزینفه هفر یفک از دسفتگاه      موضوع این بند را بفه 

 اعال  کرده است.  ،داری کل کشورنظار  مالی و خزانه

های مشفمو   دستگاه سازمان برنامه و بودجه کشور را به نامهنالز کل کشور داری خزانه

صفور  واریفز   های مربوط را بفه سه نحوه واریز با توجه به تاریخ نامه سازمان مذکور، ابالغ و 

 اعفال  صفور  ماهانفه،   های آتفی بفه  و تعهدا  ماه یجاصور  یماهه گذشته بههشتتعهدا  

 نموده است.

و واریز آن به حساب  139۸های مشمو  تا پایان سا  لی از دستگاهوضعالت وجوه وصو

 ( است:1به شرح جدو  شماره ) داری کل کشور،خزانه

 



 

 قسمت او ( -10)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به ماللالون ریا (    (1جدو  شماره )

 شماره  رديف
 مبلغ ابالغی توسط سازمان عنوان دستگاه اجرايی  بندیطبقه

 برنامه و بودجه کشور 
 جمع مبلغ واريزی اشتیردبمبلغ واريزی/ 

 130425به رديف  
 مانده بدهی تا 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين 1398پايان سال 
                بانک کشاورزی ایران 200500 1
                می ایرانبانک مرکزی جمهوری اسال 276000 2
                بانک مسین 276500 3
                بانک ملی ایران 277000 4
                بانک صنعت و معدن 27۸000 5
                بانک سپه 27۸500 6
                بانک توسعه صادرا  2۸0100 7
                شرکت دولتی پست بانک 2۸3900 ۸
                بانک توسعه تعاون 295250 9

                هاجمع عملکرد بانک
                سازمان صنایع دفاع )ساصد( 300500 10
                سازمان بنادر و دریانوردی 301500 11

                جمع عملکرد مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
                شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفالدرود 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 نفتی ایرانشرکت سهامی پخش فرآورده 220350 16
           )     های نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 220360 17
            )    برداری نفت و گاز اروندانشرکت سهامی بهره 220400 1۸
                شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 220410 19
                شرکت ملی گاز ایران  220500 20
                شرکت مهندسی و توسعه نفت 2207۸0 21
                شرکت بازرگانی نفت ایران ف نالیو 220790 22
               0 شرکت سهامی مدیریت تولالد، انتقا  و توزیع نالروی بر  ایران )توانالر( 221000 23
               0 شرکت مدیریت ساخت و تهاله کاالی آب و بر  ف ساتیاب  227000 24
                شرکت مادرتخصصی تولالد نالروی بر  حرارتی 229300 25
               0 شرکت ملی فوالد ایران 230000 26
               0 شرکت تهاله و تولالد مواد معدنی ایران 230170 27
                سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  231500 2۸
                ادرتخصصی ملی صنایع پتروشالمیشرکت م 232000 29
                سازمان گستر  و نوسازی صنایع ایران  234500 30
                مرکز گستر  فناوری اطالعا  )مگفا( 234۸40 31
 *               سازی نالروشرکت سهامی باطری 253500 32
                شرکت سهامی صنایع الیترونالک ایران )صا ایران( 254000 33
                یترونالکشرکت سهامی صنایع قطعا  ال 254100 34
                شرکت صنایع هواپالمایی ایران )صها( 254500 35
                شرکت سهامی پشتالبانی و نوسازی هلالیوپترهای ایران )پنها( 255000 36
                می صنایع هواپالماسازی ایران )هسا(شرکت سها 255100 37
                های صنعتی استان مرکزیشرکت سهامی شهرک 257010 3۸
                شرقیهای صنعتی استان آذربایجانشرکت سهامی شهرک 257040 39
                های صنعتی استان کرمانشاهشرکت سهامی شهرک 257060 40
                های صنعتی استان خوزستانشرکت سهامی شهرک 257070 41
                فارسهای صنعتی استان شرکت سهامی شهرک 2570۸0 42
                رضویهای صنعتی استان خراسانشرکت سهامی شهرک 257110 43
                های صنعتی استان اصفهانشرکت سهامی شهرک 257120 44



 

 قسمت او ( -11)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به ماللالون ریا (    (1جدو  شماره )

 شماره  رديف
 مبلغ ابالغی توسط سازمان عنوان دستگاه اجرايی  بندیطبقه

 برنامه و بودجه کشور 
 جمع مبلغ واريزی اشتیردبمبلغ واريزی/ 

 130425به رديف  
 مانده بدهی تا 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين 1398پايان سال 
                های صنعتی استان هرمزگانشرکت سهامی شهرک 257130 45
                های صنعتی استان چهارمحا  و بختالاریشرکت سهامی شهرک 257210 46
                های صنعتی استان یزدشرکت سهامی شهرک 257240 47
                شرکت توسعه و تجهالز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهالزا  پزشیی  264000 4۸
 *               سازی سازمان خصوصی 267000 49
                سازمان حسابرسی 267500 50
                شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران 26۸000 51
                شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران 269000 52
                آوری و فرو  اموا  تملالییسازمان جمع 269510 53
                های خارجی ایرانگذاریشرکت مادرتخصصی سرمایه 269520 54
                شرکت سهامی ایز ایران 270000 55
                بالمه مرکزی ایران 274000 56
                شرکت سهامی بالمه ایران 274500 57
                (9شرکت غله و خدما  بازرگانی منطقه ) 274910 5۸
                (۸شرکت غله و خدما  بازرگانی منطقه ) 274930 59
                ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت مادرتخصصی فرودگاه 2۸0520 60
                صندو  ضمانت صادرا  ایران 2۸0960 61
                شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه فنی و میانالک خاک 2۸2200 62
                شرکت سهامی خدما  هوایی پست و مخابرا  ف پالا  2۸3110 63
                شرکت سهامی ارتباطا  زیرساخت 2۸3300 64
                شرکت سهامی مرکز تحقالق و تولالد وسایل الیترونالک 2۸3600 65
                رانشرکت سهامی ساختمانی و تأسالساتی ساراتل ای 2۸3700 66
                شرکت سهامی صنایع چوب و فلز و بالستالک )سالماچوب( 2۸3۸00 67
                شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی 2۸4100 6۸
                سازمان ملی زمالن و مسین 2۸6500 69
                های صنعتی تهرانشرکت سهامی شهرک 2۸۸150 70
                (1شرکت غله و خدما  بازرگانی منطقه ) 2۸۸220 71
                (6رگانی منطقه )شرکت غله و خدما  باز 2۸۸240 72
                (2شرکت غله و خدما  بازرگانی منطقه ) 2۸۸260 73
                (3شرکت غله و خدما  بازرگانی منطقه ) 2۸۸270 74
                (10رکت غله و خدما  بازرگانی منطقه )ش 2۸۸290 75
                (5شرکت غله و خدما  بازرگانی منطقه ) 2۸۸300 76
                شرکت سهامی گستر  کارآفرینی ایران  2۸۸400 77
                (4و خدما  بازرگانی منطقه )شرکت غله  290660 7۸
                (11شرکت غله و خدما  بازرگانی منطقه ) 290670 79
                شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 291260 ۸0
                ایشرکت فرآوری اورانالو  تولالد سوخت هسته 291290 ۸1
                شرکت مادرتخصصی تولالد و توسعه انرژی اتمی ایران 291300 ۸2
                ای ایرانالن مواد اولاله صنعت هستهشرکت اکتشاف و تأم 291310 ۸3
                ای ایرانشرکت پسمانداری صنعت هسته 291320 ۸4
                خالز جنوبشرکت سهامی ملی مناطق نفت 292390 ۸5
                شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران 292400 ۸6
                شرکت سهامی نفت فال  قاره ایران 292410 ۸7
                خزرشرکت سهامی نفت 292420 ۸۸
                شرکت خدما  عمومی بهداشت صنعتی و خدما  درمانی صنعت نفت 292430 ۸9
                شرکت پاالیش نفت اراک 292440 90



 

 قسمت او ( -12)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به ماللالون ریا (    (1جدو  شماره )

 شماره  رديف
 مبلغ ابالغی توسط سازمان عنوان دستگاه اجرايی  بندیطبقه

 برنامه و بودجه کشور 
 جمع مبلغ واريزی اشتیردبمبلغ واريزی/ 

 130425به رديف  
 مانده بدهی تا 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين 1398پايان سال 
                شرکت پاالیش نفت آبادان 292510 91
 *               شرکت نفت و گاز پارس 292520 92
                شرکت گاز استان مرکزی 292530 93
                شرکت گاز استان کرمانشاه 292560 94
                شرکت گاز استان کردستان 292570 95
                شرقیشرکت گاز استان آذربایجان 2925۸0 96
                غربیشرکت گاز استان آذربایجان 292590 97
                شرکت گاز استان زنجان 292630 9۸
                شرکت گاز استان قزوین 292640 99
                شرکت گاز استان ق  292650 100
                شرکت گاز استان یزد 292670 101
                شرکت گاز استان خوزستان 292690 102
                شرکت گاز استان کرمان 292700 103
                شرکت گاز استان هرمزگان 292730 104
 *               شرکت پاالیش گاز پارسالان 292750 105
                شرکت گاز استان تهران 292770 106
                شرکت گاز استان بوشهر 2927۸0 107
                شرکت پاالیش گاز ایال  292۸00 10۸
                شرکت گاز استان اصفهان 292۸10 109
                شرکت گاز استان خراسان 292۸20 110
                نشرکت پاالیش گاز شهالد هاشمی نژاد خانگالرا 292۸70 111
                جنوبی(شرکت پاالیش گاز پارس )مجتمع گاز پارس 292900 112
                شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلالج فارس 293000 113
 *               صندو  حمایت از تحقالقا  و توسعه صنایع پالشرفته  293210 114
                های صنعتی استان ق شرکت شهرک 293260 115
                استان قزوین های صنعتیشرکت سهامی شهرک 293270 116
                المللی جمهوری اسالمی ایرانهای بالنشرکت نمایشگاه 293350 117
                شرکت توسعه صنایع پاالیش نفت 293460 11۸
 *               برداری نفت و گاز کارونسهامی بهره شرکت 293560 119
                برداری نفت و گاز گچسارانشرکت سهامی بهره 293570 120
                تی ایرانهای نفشرکت سهامی پایانه 2935۸0 121
                برداری نفت و گاز شر شرکت سهامی بهره 293640 122
                برداری نفت و گاز غربشرکت سهامی بهره 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 2936۸0 126
                برداری نفت و گاز مسجدسلالمانشرکت سهامی بهره 293690 127
                شرکت سهامی انتشارا  سرو  293۸۸0 12۸
                سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 293960 129
 *               سازی مصرف سوختشرکت سهامی بهالنه 293970 130
                هامی خطوط لوله و مخابرا  نفت ایرانشرکت س 2939۸0 131
                شرکت سهامی تولالد آلومالنای ایران 294000 132
                سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشالمی 294240 133
                شرکت ملی صادرا  گاز ایران 2943۸0 134
                شرکت سهامی صنایع الیترونالک شالراز 294390 135
                شرکت سهامی صنایع مخابرا  صا ایران 294400 136



 

 قسمت او ( -13)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به ماللالون ریا (    (1جدو  شماره )

 شماره  رديف
 مبلغ ابالغی توسط سازمان عنوان دستگاه اجرايی  بندیطبقه

 برنامه و بودجه کشور 
 جمع مبلغ واريزی اشتیردبمبلغ واريزی/ 

 130425به رديف  
 مانده بدهی تا 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين 1398پايان سال 
                شرکت صنایع اپتالک اصفهان 294450 137
                (12شرکت غله و خدما  بازرگانی منطقه  ) 294640 13۸
                (14شرکت غله و خدما  بازرگانی منطقه  ) 294660 139
                شرکت سهامی پترو پارس 294770 140
                شرکت سهامی پترو ایران 2947۸0 141
                شرکت سهامی انسالتو ایز ایران 295090 142
                آوران پتروشالمیشرکت سهامی پژوهش و فن 295110 143
                های پالشرفته ایران شرکت فناوری 295140 144
                شرکت توسعه کاربرد پرتوها 295150 145
                برداری نالروگاه اتمی بوشهرشرکت بهره 295160 146
                شرکت توسعه گردشگری ایران 295260 147
                صندو  توسعه صنایع دریایی 295340 14۸
                گذاری تعاونصندو  ضمانت سرمایه 295350 149
                شرکت صنایع هوایی قدس 295360 150
                البرزهای صنعتی استان شرکت شهرک 295370 151
                شرکت ورزشی فرهنگی پالروزی )پرسپولالس( 295390 152
                شرکت فرهنگی و ورزشی استقال  295400 153
                شرکت گاز استان البرز 295410 154
                شرکت شهر فرودگاهی اما  خمالنی 295460 155
                شرکت تولالد نالروی بر  شالروان 2954۸0 156
                شرکت تولالد نالروی بر  سهند 295490 157
                شرکت تولالد نالروی بر  بالستون 295500 15۸
                شرکت تولالد نالروی بر  کرمان 295510 159
                شرکت تولالد نالروی بر  خلالج فارس 295520 160
                شرکت تولالد نالروی بر  اصفهان 295530 161
                شرکت تولالد نالروی بر  آذربایجان 295540 162
                شرکت تولالد نالروی بر  بندرعباس 295550 163
                شرکت تولالد نالروی بر  تهران 295560 164
 *               شرکت تولالد نالروی بر  خراسان 295570 165
                شرکت تولالد نالروی بر  رامالن 2955۸0 166
                شرکت تولالد نالروی بر  زاهدان 295590 167
                شرکت تولالد نالروی بر  شازند 295600 16۸
                مدیر  تولالد نالروی بر  شهالد رجایی 295620 169
                شرکت تولالد نالروی بر  شهالد سلالمی 295630 170
                شرکت تولالد نالروی بر  شهالد مفتح 295640 171
                شرکت تولالد نالروی بر  فارس 295650 172
                شرکت تولالد نالروی بر  لوشان 295660 173
                شرکت تولالد نالروی بر  یزد 295670 174
                شرکت گستر  معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران 295730 175
                بازرگانی گاز ایران 295750 176
                شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی 295770 177

                های دولتی سوددهجمع عملکرد شرکت
                جمع کل

مورد نظر جهت اجرای بخشنامه خزانه، اقدا  به پرداخت بخشی از وجوه موضفوع ایفن بنفد نمفوده، لفالین مفدارک و       شرکت باشد، این امر ناشی آنست که شده برای آنها میهماله تعالالناند، مجموع واریزی شرکت و برداشت خزانه، بالش از سهای که با عالمت )*( مشخص شدهشرکت* در 
 های مذکور منظور شده است.کت مذکور اقدا  نموده است. الز  به ذکر است، کلاله وجوه مازاد واریزی، به بستانیاری شرکتای شرهای خزانهساً نسبت به برداشت از حسابأارائه ننموده و به تبع آن خزانه ر  مستندا  آن را به خزانه





 

 قسمت او ( -14)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مانده بدهی تا پایفان سفا    »( که در ستون 1های مندرج در جدو  شماره )کلاله شرکت

را بفه حسفاب    آنها مبلغ درج گردیده، به مالزان مبلغ موردنظر، وجوه موضوع ایفن بنفد  « 139۸

هفای  داری کل کشور نالفز از حسفاب  و همچنالن خزانه اندواریز ننموده 130425ردی  درآمدی 

مبین عدم رعايات مفااد    داری کل کشور،آنها برداشت ننموده است. عد  برداشت توسط خزانه

 حکم اين بند است.

 130425کل کشور، ذیل ردی  درآمفدی   139۸( قانون بودجه سا  5در جدو  شماره )

ها و مؤسسا  انتفاعی وبسفته بفه دولفت    های دولتی، بانکهزینه شرکت درصد یک»با عنوان 

( ریفا  درآمفد      75.200.000.000.000، مبلغ هفتفاد و پفنج هفزار و دویسفت ماللالفارد )     «سودده

 :است( 2به شرح جدو  شماره ) مزبور، عملیرد مالی ردی  درآمدیبالنی شده است. پالش

 )مبالغ به ماللالون ریا (                                              (2جدو  شماره )

 شماره 

 بندیطبقه
 بینیپیش

 وصولی طبق

 لیست خزانه 

 وصولی 

 طبق تفريغ
 درصد تحقق

130425 75.200.00045.572.95144.243.14۸۸/5۸  
 

جمع کل ( با 2مندرج در جدو  شماره )« مبلغ وصولی»الز  به ذکر است، مغایر  بالن 

هفزار و  (، مربوط به واریز مبلغ یک1به شرح جدو  شماره )« 130425مبلغ واریزی به ردی  »

( ریفا  بفه حسفاب    1.329.۸03.000.000ماللالون )سه و  هشتصدماللالارد و  نهسالصد و بالست و 

باشفد کفه مسفتندا  الز  را جهفت اعمفا       توسط واریزکنندگانی مفی  130425ردی  درآمدی 

  اند.هارائه ننمود ،کشور کل داریخزانهحساب، به 

بند، پس از کسفر   نیموضوع ا هایدستگاه نهیهز دوازده کی( از 1%)یک درصد کسر 

 شده است. انجا استهالک  یهانهیهز

 



 

 قسمت او ( -15)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (هـبند )

 هایبانک و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مطالبا  شودمی داده اجازه دولت به

 نففت،  وزار  ربفط ذی تابعفه  دولتی شرکت به شدهپرداخت الال تسه سود و اصل بابت تجاری

 .کند امها  1400 سا  پایان تا را گاز و نفت باالدستی هایطرح مالی تأمالن بابت

 (تفريغ بند )هـ

بناد ماذکور قاقاد    دولت از مجوز موضوع این بند استفاده ننموده، لذا  ،139۸در سا  

 عملکرد است.

جهفت امهفا  مطالبفا  موضفوع ایفن بنفد، در سفا               ففت الز  به ذکر اسفت، وزار  ن 

نموده است. در پاسخ، بانفک   ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانکالذکر اقدا  به میاتبه با فو 

 یادشده، امها  مطالبا  موردنظر را منوط به اخذ مصوبه هالأ  وزیران دانسته است. وزار  نفت

س جمهفور، خواسفتار همفاهنگی و دسفتور بفه بانفک       شده با معاون او  ریالطی میاتبا  انجا 

به اخذ مصفوبه هالفأ  وزیفران شفده، لفالین       معنون جهت اجرای مفاد حی  این بند بدون نالاز

 معاون او  ریالس جمهور در این خصوص اقدامی ننموده است.



 

 قسمت او ( -16)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )و

 بفه  دولفت  تضفمالن  به حقوقی و حقالقی اشخاص بدهی از بخشی تسویه و تهاتر حسب

 قفبالً  که دولت غالرنقدی هایدارایی واگذاری محل از ملت و تجار  ایران، صادرا  یهابانک

 قفرارداد  سررسفالد  تا سود و اصل که صورتی در موظفند الذکرفو  هایبانک است، شده تسویه

 بفه  نسبت شود، تسویه( واحده دفعتاً) بارهیک صور به تسهالال  گالرنده توسط اولاله تسهالال 

 رفففع بففرای اقففدا  و بدحسففاب مشففتریان فهرسففت از خففروج وثففایق، زیآزادسففا رهففن،فففک

 . کنند اقدا  مزبور تسهالال  از استفاده در درگالر هایطرف از یک هر نفعانذی الخروجیممنوع

 منفابع » عنفوان  با 310602 شماره درآمدی ردی  در بند این اجرای از شدهحاصل منابع

 .شودمی واریز« (شدهاداره وجوه) اعطایی تسهالال  محل از برگشتی از حاصل

 (تفريغ بند )و

رهفن،  های تجار ، صادرا  و ملفت، نسفبت بفه ففک    در راستای اجرای این بند، بانک

الخروجفی  آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحسفاب و اقفدا  بفرای رففع ممنفوع      

تسهالال  اولاله خفود را   گالرندگان تسهالال  مشمو  این بند که اصل و سود تا سررسالد قرارداد

 اند.اند، اقدا  نمودهباره تسویه نمودهبه صور  یک

 منفابع شده موضوع این بند توسط گالرندگان تسهالال  مشفمو  و  عملیرد مبالغ تسویه

 ، به شرح جدو  زیر است.139۸های صدرالذکر در سا  واریزی به خزانه توسط بانک

 )مبالغ به ماللالون ریا (

 رديف
 نام

 کبان
  عامل

 مبلغ واريزی به بارهشده بابت اصل و سود تا تاريخ سررسید قرارداد تسهیالت اولیه توسط گیرنده تسهیالت به صورت يکبدهی تسويه بابت اشخاص  های غیرنقدی دولتشده از محل واگذاری دارايیبدهی تهاتر و تسويه
 خزانه توسط بانک  

 1398عامل در سال 
 جمع حقوقی قیقیح جمع حقوقی حقیقی

 مبلغ تعداد * مبلغ  تعداد ** مبلغ  تعداد * مبلغ تعداد مبلغ  تعداد ** مبلغ  تعداد *
 0 11,863 54 0 0 11،۸63 54 31,187,654 95 23،429،146 41 7،75۸،50۸ 54 تجار  1

 0 14,000 10 14،000 10 0 0 47,000 72 43،000 44 4،000 2۸ صادرا  2

 0 46,852 374 22،669 41 24،1۸3 333 292,916 374 155،1۸9 41 137،727 333 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 توسط برخی از مشمولالن این بند میصور  یکها، ناشی از عد  تسویه بدهی به* و ** علت مغایر  مابالن ارقا  مندرج در این ستون
 

بفه حسفاب    139۸نفعان موضوع این بنفد را در سفا    بانک صادرا  مبالغ دریافتی از ذی

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است. کهاند داری کل کشور واریز ننمودهخزانه

فعان موضوع این بنفد  نهای تجار  و ملت مبالغ دریافتی از ذیالز  به ذکر است، بانک

 مبین عدم رعايت مفاد حکماند که داری کل کشور واریز نمودهبه حساب خزانه 1399را در سا  

  کل کشور است. 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 21بند )و( تبصره )

هفای  کل کشور ذیل ردی  واگذاری دارایی 139۸( قانون بودجه سا  5در جدو  شماره )



 

 قسمت او ( -17)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

منفابع حاصفل از برگشفتی از محفل تسفهالال  اعطفایی )وجفوه        »تحت عنوان  310602مالی 

، بفه علفت   139۸بالنی شده که در سفا   ( ریا  پالش1.000.000مبلغ یک ماللالون )« شده(اداره

های یادشده، از محل اجرای مففاد حیف  ایفن بنفد فاقفد      عد  واریز مبالغ موردنظر توسط بانک

 وصولی بوده است.

 

 



 

 قسمت او ( -1۸)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )ز

 کارکنفان  معالشفت  بهبفود  جهفت  در است میل  ایران اسالمی جمهوری زیمرک بانک

 ارتفش  کفل  فرماندهی هماهنگی با و عامل هایبانک طریق از ایران، اسالمی جمهوری ارتش

 ریا ( 12.000.000.000.000) ماللالارد هزار دوازده اختصاص به نسبت ایران اسالمی جمهوری

 تسفهالال   پرداخفت  برای بانیی نظا  الحسنهقر  جاری و اندازپس هایسپرده منابع محل از

 ماللالففون پنجففاه ازدواج و ریففا ( 200.000.000) ماللالففون دویسففت جهالزیففه الحسففنهقففر 

 ماللالفون  سالصفد  مسین ودیعه و آنها فرزندان و بازنشستگان و کارکنان به ریا ( 50.000.000)

 ایفران  اسفالمی  هفوری جم ارتفش  بازنشستگان و کارکنان از یک هر به ریا ( 300.000.000)

 ماللالفارد  هفزار  هشفت  تخصفالص  بفا  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک همچنالن. کند اقدا 

 نفرخ  سفق   تفا  سود التفاو مابه که هابانک عادی منابع محل از ریا ( ۸.000.000.000.000)

 بنالاد منابع محل از ایران اسالمی جمهوری ارتش فرماندهی توسط اعتبار و پو  شورای مصوب

 سفاخت  تسهالال  پرداخت به نسبت شود،می تأمالن( آجا) ایران اسالمی جمهوری ارتش تعاون

 حداکثر بازپرداخت با ریا ( 1.000.000.000) ماللالارد یک سق  تا فرد هر برای مسین خرید یا

 .کند اقدا  سالهبالست

 (تفريغ بند )ز

ده بفالن فرمانفدهی کفل    آمف عملاین بند، طبق هماهنگی بهمفاد حی  در راستای اجرای 

ارتش جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک مفذکور طفی نامفه    

موضفوع ایفن   شده برای هر نفر، سهماله تسهالال  های تعالالنبا رعایت نصاب 16/4/139۸مورخ 

 های عامل ابالغ نموده است. را به بانک بند

 :است( 1ه )های عامل به شرح جدو  شمارعملیرد بانک



 

 قسمت او ( -19)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

 )مبالغ به ماللالون ریا (   (1جدو  شماره )

 نام بانک عامل

 منابع در اختیار

 * شدهسهمیه تعیین

 مبلغ تسهیالت پرداختی به تسهیالت اختصاص 

 الحسنه قرض سپرده
 جاری

 الحسنهسپرده قرض
 اندازپس 

 جمع
 کارکنان و بازنشستگان

 وديعه مسکن هاو فرزندان آن 
 نان و بازنشستگان کارک 

 جمع
 کارکنان و بازنشستگان

 وديعه مسکن هاو فرزندان آن
 * کارکنان و بازنشستگان  

 جمع
 ازدواج  جهیزيه  ازدواج جهیزيه

 694,000 694،000 0 0 1,600,000 1،600،000 0 0 1.600.000 492,959,000 1۸9،642،000 303،317،000 ملی

 2,000,000 2،000،000 0 0 2,000,000 2،000،000 0 0 2.000.000 161,186,267 44،9۸5،393 116،200،۸74 سپه

 1,708,050 1،70۸،050 0 0 1,800,000 1،۸00،000 0 0 1.۸00.000 42,008,580 17،4۸2،050 24،526،530 مسین
 1,700,000 1،700،000 0 0 1,700,000 1،700،000 0 0 1.700.000 106,903,505 21،571،335 ۸5،332،170 صادرا 

 1,340,000 1،340،000 0 0 1,400,000 1،400،000 0 0 1.400.000 435,463,000 66،399،000 369،064،000 تجار 

 1,083,000 1،0۸3،000 0 0 1,500,000 1،500،000 0 0 1.500.000 629,207,000 147،151،000 4۸2،056،000 ملت

 893,000 ۸93،000 0 0 1,000,000 1،000،000 0 0 1.000.000 120,343,000 42،956،000 77،3۸7،000 الحسنه مهرقر 

 306,000 0 306،000 0 1,000,000 0 1،000،000 0 1.000.000 150,041,736 24،5۸۸،067 125،453،669 الحسنه رسالتقر 

 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

مزبفور را جهفت پرداخفت     سفنه الحقفر  بانک مرکزی کل سفهماله بانفک    باشد.پذیر نمیابالغ نموده، لذا تفیالک سهماله امیان ،رسالت الحسنهقر  عامل به استثناء بانک یهاصور  تلفالقی به تمامی بانکبند را بهاین ی تسهالال  موضوع بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سهماله *
 تسهالال  ازدواج، ابالغ نموده است.

 

 ( است:2) شماره عملیرد تعداد تسهالال  پرداختی موضوع این بند به شرح جدو 

 )مبالغ به ماللالون ریا (  (2جدو  شماره )

 نام بانک عامل
 د تسهیالت پرداختیتعدا شده جهت دريافت تسهیالتتعداد معرفی تعداد متقاضی 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

 وديعه مسکن کارکنان هاکارکنان و بازنشستگان و فرزندان آن
 و بازنشستگان  

 جمع
 ازدواج  جهیزيه  ازدواج  جهیزيه  ازدواج   جهیزيه

 2,316 2،316 0 0 2.666 2.666 0 0 2.666 2.666 0 0 ملی

 6,667 6،667 0 0 6,667 6،667 0 0 6,667 6،667 0 0 سپه

 5,776 5،776 0 0 6.000 6.000 0 0 6.000 6.000 0 0 مسین

 5,667 5،667 0 0 5,667 5،667 0 0 5,667 5،667 0 0 صادرا 

 4,469 4،469 0 0 4.667 4.667 0 0 4.667 4.667 0 0 تجار 

 3,610 3،610 0 0 4.000 4.000 0 0 4.000 4.000 0 0 ملت

 2,978 2،97۸ 0 0 3.333 3.333 0 0 3.333 3.333 0 0 الحسنه مهرقر 

 6,120 0 6،120 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 الحسنه رسالتقر 

 37,603 31,483 6,120 0 45.000 33.000 12.000 0 45.000 33.000 12.000 0 جمع 

             

و همچنفالن مغفایر     از تسهالال « مندشدهبهره»و « شدهمعرفی»مغایر  بالن تعداد افراد 

      عففد  مراجعففه، ناشففی از «مبلففغ تسففهالال  پرداختففی»و « تخصففالص تسففهالال »بففالن مبففالغ 

و واجدشفرایط   شفدگان توسفط معرففی   در تیمالل مدارک و معرفی ضفامن ر أخالت شدگان ،معرفی

 باشد.، میآناننبودن برخی از 



 

 قسمت دو ( -20)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
انفداز و  هفای پفس  های مندرج در این بند جهت پرداخت تسهالال  از منابع سپردهنصاب

بازنشستگان الحسنه، رعایت گردیده و پرداخت تسهالال  جهت ازدواج به کارکنان و جاری قر 

 هوری اسالمی ایران، صور  پذیرفته است.ارتش جم

هفا جهفت سفاخت یفا خریفد      عملیرد تعداد تسهالال  پرداختی از محل منابع عادی بانفک 

 :است( 3به شرح جدو  شماره ) ،موضوع حی  قسمت اخالر این بند ،مسین

 )مبالغ به ماللالون ریا (  (3جدو  شماره )
 نام

 بانک عامل 

 شده بابتسهمیه تعیین

 خريد مسکن ساخت يا 

 يافته مبلغ اختصاص

 از محل منابع عادی 

 تعداد 

 متقاضی

 تعداد 

 شدهمعرفی

 تعداد 

 پرداختی

 مبلغ پرداختی از 

 محل منابع عادی 

 45.000 45 3.60۸ 3.60۸ 1.500.000 1.500.000 ملی

 39.000 39 1.29۸ 1.29۸ 1.500.000 1.500.000 سپه

 433.000 433 5.545 5.545 1.500.000 1.500.000 مسین

 0 0 0 0 0 1.250.000 صادرا 

 0 0 0 0 0 1.000.000 تجار 

 0 0 0 0 0 1.250.000 ملت
 517.000 517 10.451 10.451 4.500.000 8.000.000 جمع 
       

حیف    صور  تلفالقی جهفت تسفهالال  موضفوع   با توجه به ابالغاله سهماله هر بانک به

های عامل، لذا تفیالفک سفهماله   ری اسالمی ایران به بانکتوسط بانک مرکزی جمهو موردنظر

 باشد.پذیر نمیساخت و خرید مسین امیان

ناشفی از عفد    از تسفهالال ،  « مندشفده بهره»و « شدهمعرفی»مغایر  بالن تعداد افراد 

 در رالتفأخ  ارزیفابی ملفک و یفا   و  تیمالل مفدارک  درتأخالر افراد مشمو   شدگان،مراجعه معرفی

 اد رهنی بوده است.انعقاد قرارد

را  مفوردنظر  رغف  داشفتن سفهماله، تسفهالال     های صادرا ، تجار  و ملت علیبانک

 اين بند است.اخیر مبین عدم رعايت مفاد حکم که  اندپرداخت ننموده

فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران در خصوص تسهالال  پرداختی موضوع حیف   

تا سق  نرخ مصوبه شفورای پفو  و    سودالتفاو  بهقسمت اخالر این بند، اقدامی جهت تأمالن ما

مباین عادم   اعتبار از محل منابع بنالاد تعاون ارتش جمهوری اسالمی ایران )آجا( ننمفوده کفه   

  اين بند است. اخیر رعايت مفاد حکم

  ساله اعطاء گردیده است.مد  بازپرداخت بالستتسهالال  مزبور با 

قسمت اخالر این بنفد را طفی نامفه مفورخ     حی   ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

به موجب تصمالما  متخذه در بانک مرکزی، »های عامل به این شرح که به بانک 2/4/139۸

های عامل تفا سفق  ففردی منفدرج در ایفن بنفد       مقرر گردیده تسهالال  مذکور از سوی بانک

ی فرمانفدهی  شفده از سفو  به مشمولالن معرففی  های مصوب شورای پو  و اعتبارقانونی با نرخ

های مصفوب تفا   التفاو  نرخارتش جمهوری اسالمی ایران پرداخت و متعاقباً یارانه مربوط )مابه

، ابفالغ نمفوده   «نرخ سود موردنظر( از سوی مرجع مربوط به حساب مشمولالن پرداخفت گفردد  

التفاو  سود تا سق  نفرخ مصفوبه شفورای    ت. در واقع بانک مذکور به علت عد  تأمالن مابهاس

و  و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهفوری اسفالمی ایفران از محفل بنالفاد تعفاون ارتفش        پ

التفاو  سود تا جمهوری اسالمی ایران )آجا(، با ابالغ این بخشنامه تمامی بار مالی ناشی از مابه



 

 قسمت دو ( -21)
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 ( 16تبصره )                    
سق  نرخ مصوب شورای پو  و اعتبار را به جفای آنیفه از محفل منفابع بنالفاد تعفاون ارتفش        

عهفده گالرنفده وا ،   های عامل پرداخت نماید، بربانک ایران )آجا( تأمالن و به جمهوری اسالمی

طور کامل بفه بانفک   نهاده است. به عبارتی گالرنده وا  موظ  بوده کلاله سود وا  دریافتی را به

التففاو  مفذکور را از فرمانفدهی ارتفش جمهفوری      عامل پرداخت نماید و سپس خود رأساً مابه

 .مبین عدم رعايت مفاد حکم قسمت اخیر اين بند است نماید که اسالمی ایران دریافت



 

 قسمت دو ( -22)
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 ( 16تبصره )                    
 (بند )ح

 ففرار  از جلفوگالری  و شوییپو  با مبارزه بانیی، هایتراکنش شفافالت افزایش منظوربه

 :مالالاتی

 (1جزء )

 قفانون  ایفن  شفدن االجفراء الز  از پفس  مفاه یفک  مد  ظرف است مجاز مرکزی بانک

 مسفدود  را ملفی  شناسه فاقد حقوقی افراد و ملی شماره فاقد حقالقی اشخاص بانیی هایحساب

 .کند

 (تفريغ بند )ح

 (1جزء )تفريغ 

در ایفن   ، پس از پایان مهلت مقرر139۸بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سا  

های اشخاص حقالقی و حقوقی را به شرح جدو  زیر مسفدود نمفوده کفه    ، تعدادی از حساببند

 است: د حکم اين جزءرعايت مفامبین عدم 

 اشخاص

 های فاقد شماره ملی/شناسه ملیتعداد حساب
 هایتعداد حساب مسدود شده شدهشناسايی

 در نشده مسدود
 1398سال  پايان

 در ابتدای
 1398سال  

 طی
 1398سال  

 جمع
 در مهلت مقرر 

 در اين بند
 پس از مهلت

 مقرر در اين بند 
 جمع

 1.454.۸3۸ 20.382.810 20.3۸2.۸10 0 21.837.648 1.442 21.۸36.206 حقالقی

 177.6۸7 807.073 ۸07.073 0 984.760 6.037 97۸.723 حقوقی

 1.632.525 21.189.883 21.189.883 0 22.822.408 7.479 22.814.929 جمع 

 



 

 قسمت دو ( -23)
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 ( 16تبصره )                    
 (2جزء )

 امفور  سفازمان  درخواسفت  براسفاس  موظفند اعتباری و مالی مؤسسا  و هابانک کلاله 

 بفانیی درون) بانیی هایتراکنش کلاله به مربوط اطالعا  و بانیی هایحساب فهرست یمالالات

 .دهند قرار مالالاتی امور سازمان اختالار در ماهانه صور به را مؤدیان( بانییبالن و

 (2جزء )تفريغ 

کفل   139۸، مفاد حی  این بند و سایر احیا  مالالاتی قانون بودجه سفا   139۸در سا  

بفه کلالفه ادارا  کفل     26/1/139۸طی بخشنامه مورخ  کشورازمان امور مالالاتی سکشور توسط 

 مالالاتی ابالغ گردیده است.

هفای  نسبت به استعال  و اخفذ تفراکنش  ها، سازمان امور مالالاتی کشور اساس بررسیبر

سسا  مالی و اعتباری اقفدا   ها و مؤدیان مالالاتی، از کلاله بانکمربوط به مؤ 139۸ا  بانیی س

 اعتبفاری در  سسفا  مفالی و  هفا و مؤ کاسپالن، سایر بانکه استثناء مؤسسه اعتباری موده که بن

و نالز ارائه اطالعا  به صور  ماهانفه،   های بانییدادن فهرست حساب قرار اختالار خصوص در

 اند.همیاری الز  را داشته

مباین  که  درخواستی سازمان یادشده را ارایه ننموده اطالعا  مؤسسه اعتباری کاسپالن

 است. جزءعدم رعايت مفاد حکم اين 



 

 قسمت دو ( -24)
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 ( 16تبصره )                    
 (3جزء )

 بفانیی  هفای تفراکنش  شففافالت  بفرای  اعتبفار،  و پو  شورای تصویب با مرکزی بانک 

 مفالی  عملیفرد  نظفر  از حقالقفی  اشفخاص  فعالالفت  سفطح  بفا  متناسفب  یفا  ییسفان  صفور  به

 بفرای  را( سفق  )انهحدآست از بفاالتر  مبلفغ  بفا  وجفه  انتقفا   و کند تعالالن را( سقفی)ایحدآستانه

 ابزارهفای  سفایر  و( بانییبالن و بانیی درون)بانیی هایتراکنش کلاله طریق از حقالقی اشخاص

 .کند مثبته اسناد ارائه به نالاز درصور  و «بابت» درج به مشروط پرداخت،

 دریاففت  بفا  توانندمی کنندمی تجاری استفاده خود بانیی حساب از که حقالقی اشخاص

 ایفن  مففاد  شمو  از اقتصادی،( کد)شناسه به خود بانیی حساب اتصا  و ادیاقتص( کد)شناسه

 .شوند مستثنی جزء

 (3جزء )تفريغ 

 «های بفانیی اشفخاص  سازی تراکنششفاف»دستورالعمل  در راستای اجرای این جزء،

، 29/11/139۸مفورخ   شفورای پفو  و اعتبفار   هزار و دویست و هشتاد و نهمالن جلسفه   یکدر 

طفی   دسفتورالعمل مفذکور را   بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ویب گردیده وتدوین و تص

بانفک،  هفای دولتفی، غالردولتفی، شفرکت دولتفی پسفت      به بانفک  ۸/12/139۸بخشنامه مورخ 

الز  بفه ذکفر    مشترک ایران ف ونزوئال، ابالغ نموده است.  مؤسسا  اعتباری غالربانیی و بانک

 شده است.های عامل اجرا و رعایت دستورالعمل یادشده توسط بانکاست، 

بفرای  ابالغی مزبفور   دستورالعمل (۸) همادطی  بانیی هایتراکنش( سقفی)ایحدآستانه

برطبق  است.شده  نالالتع ا یر( 1.000.000.000) ارداللالم کی، معاد  های غالرحضوریتراکنش

 اردالففلالنقففل و انتقففاال  وجففوه بففاالتر از دو م    هالففکل دسففتورالعمل مففوردنظر،  (11) مففاده

 لالف منفوط بفه تیم   ،یقف الحق یروزانه مشفتر  یبانی نالو ب یدرون بانی ا یر( 2.000.000.000)

 ایف اسناد مثبته دا  بر انجا  معامله، قفرارداد و   هیمربوط و ارا هایدر فر  «بابت»( لدال)فقسمت

( مفاده اخالرالفذکر،   1براسفاس تبصفره )  شفایان ذکفر اسفت،     اسفت.  دهیف علت انتقا  وجفه گرد 

ریفا  از   (2.000.000.000)( ریا  تا دو ماللالارد 1.000.000.000های بالن یک ماللالارد )تراکنش

 ،ارائفه اسفناد مثبتفه    ازالف و در صور  ن« بابت»درج (، مبنی بر 11شمو  قاعده مندرج در ماده )

 اند.مستثنی شده



 

 قسمت دو ( -25)
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 ( 16تبصره )                    
در  ،ازالف نو حفداقل مسفتندا  مورد   «بابفت »( لدالف)درج در قسمت جهتقبو  قابل موارد

مقفررا  و نظفار     ونالسالکم 13/12/139۸جلسه مورخ  نالدر چهل و پنجم یب دستورالعملقال

بخشفنامه مفورخ    یو طف  بیتصفو جمهفوری اسفالمی ایفران،     یبانک مرکز یسسا  اعتبارؤم

 .ه استدیکشور ابالغ گرد یانیبه شبیه ب 26/12/139۸

 بفانیی  حساب از که حقالقی اشخاصالذکر، فو  دستورالعمل( 12( و )10براساس مواد )

سفازمان امفور    دیالف تأ، پس از دریافت شناسه)کد( اقتصفادی مفورد   کنندمی تجاری استفاده خود

خارج و دستورالعمل مزبور ( 11کشور و اتصا  آن به حساب سپرده خود از شمو  ماده ) یاتالمال

 اردالففلالده م»نقففل و انتقففاال  وجففوه بففاالتر از   هالففدر کل آن گردیففده و( 12مشففمو  مففاده )

 لالففانتقففا  وجففه منففوط بففه تیم ،یسففپرده تجففار هففایحسففاب «ا یففر (10.000.000.000)

علت  ایمربوط و ارائه اسناد مثبته دا  بر انجا  معامله، قرارداد و  های( بابت در فر لدال)فقسمت

 اند.نشده مستثنی جزء این مفاد شمو  باشند، لذا اشخاص مزبور ازمی هانتقا  وج

کفه از   یقف الاشفخاص حق  یبفرا  ( سفقفی )یاحدآسفتانه  نالالتعهرچند شایان ذکر است، 

 ،بنفد اسفت   نیف ا رالف قسمت اخ حی  مفادبا  ریمغا ،ندینمایم یحساب سپرده خود استفاده تجار

 تالف اهم یدارا ا الف مال حالصح نالالتع یو حت ییو مقررا  مبارزه با پولشو نالاز منظر قوان ینالل

 .باشدیم

ادارا  مبفارزه بفا    ،یابالغف  یهفا دسفتورالعمل  یاجرا تیو گزار  رعا یمنظور بررسبه

 برطبفق  انفد موظ  شده ،یها و مؤسسا  اعتباربانک یبازرس /س یترور یمال نالو تأم ییپولشو

( مفاده  1( و تبصفره ) 11( ماده )2موضوع تبصره ) ،«دستورالعمل نحوه اخذ مستندا »( 7ماده )

  بفاالتر از سفق  مقفرر را از شفعب     نقل و انتقاال هالگزار  کل راالشاره،( دستورالعمل صد12)

 انیف محور، در پا سکیر یردیبا رو یحضور یبازرس ای ینموده و پس از بررس افتیتابعه خود در

  .ندیارسا  نما جمهوری اسالمی ایران یرا به بانک مرکز شدهانجا اقداما   جهالهر هفته نت



 

 قسمت دو ( -26)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
 (طبند )

 مهفر  مسفین  اقسفاط  بازگشت از حاصل منابع از استفاده با است موظ  مسین بانک 

 شفدن بازنشسته از سا  پنج حداقل که بازنشستگانی به مسین تسهالال  فقره هزار چهل تعداد

 تسفهالال   از و بفوده  مسفیونی  واحفد  فاقد همسرشان و خود گذشته سا  ده در و گذشته آنها

 .کند پرداخت گذاری،سپرده به نالاز بدون اند،نیرده استفاده مسین ساخت یا خرید

( 7%) درصفد  هفت هااستان مراکز در ،(9%) درصد نه تهران در تسهالال  این سود نرخ

 از اعف   بازنشستگان کلاله شامل حی  این است؛( 4%) درصد چهار روستاها و شهرها سایر در و

 ماللالفون  سفی  از کمتفر  آنهفا  بازنشسفتگی  مسفتمری  کفه  اجتمفاعی  تأمالن و لشیری کشوری،

 بنفدی اولویفت  نحفوه  و مزبفور  تسفهالال   سفق  . شفود مفی  است، ماه در ریا ( 30.000.000)

 .شودمی معالن رسد،می وزیران هالأ  تصویب به که یاجرای نامهآیالن در متقاضالان

 (طبند )تفريغ 

 ،بنا به پالشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور 4/10/139۸هالأ  وزیران در جلسه مورخ 

مفورخ  هفف  5669۸ /130420طفی شفماره   کفه   نمفوده  را تصفویب  ایفن بنفد  نامه اجرایی آیالن

 ده است. شابالغ جهت اجرا  10/10/139۸

نامه اجرایی فو ، توسط کمالسالون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایفران  آیالن

 به بانک مسین ابالغ گردیده است. 6/11/139۸مورخ نامه طی 

وزار  تعاون، کفار و رففاه    نامه اجرایی یادشده،( آیالن7الز  به ذکر است، بر اساس ماده )

های مربوط به پرداخت تسهالال  موضفوع ایفن بنفد بفه مشفمولالن      بایست نسبتاجتماعی می

نموده، لفالین در ایفن خصفوص    می های بازنشستگی را تعالالن و به بانک مسین اعال صندو 

ی هفا با توجه به عفد  اعفال  نسفبت   . استحکم مربوط مبین عدم رعايت مفاد که اقدامی نیرده 

، ففراه  نگردیفده   139۸در سا   اجرای مفاد حی  این بند برای بانک مسین امیان موردنظر،

 است.

 گذار محقق نشده است.اهداف قانونالذکر، با توجه به مراتب فو 

، مبلغ چهفل و هففت هفزار و    139۸شایان ذکر است، اقساط وصولی طرح مسین مهر در سا  

 ( ریا  بوده است.47.904.000.000.000نهصد و چهار ماللالارد )

 



 

 قسمت دو ( -27)
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 ( 16تبصره )                    
 (یبند )

 بفا  عامفل  هفای بانفک  طریفق  از اسفت  میلف   ایفران  اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 ماللالففارد هففزار پنجففاه مبلففغ اختصففاص بففه نسففبت سففازندگی بسففالج معرفففی و همففاهنگی

 بفرای  هفا بانک عادی و الحسنهقر  هایسپرده منابع محل از ریا ( 50.000.000.000.000)

 و روسفتاها  در کاللفوواتی  پفنج  خورشالدی نالروگاه ایجاد جهت نفر هزار ییصد دادتع به پرداخت

 بفا  ریفا  ( 500.000.000) ماللالفون  پانصفد  نففر  هفر  ازای بفه  محفرو   مناطق و شهرها حاشاله

 هفزار  سق  تا سود نرخ التفاو مابه. کند اقدا ( 4%) درصد چهار نرخ و ماهه شصت بازپرداخت

 منفابع  محل از اعتبار و پو  شورای مصوب نرخ به نسبت ریا ( 1.000.000.000.000) ماللالارد

 .شودمی پرداخت قانون این( 1۸) تبصره (ال ) بند

 بسفالج  سفازمان  عهفده  بر رایگان صور  به هانالروگاه این اندازیراه و نصب لالتئومس

 .باشدمی مستضعفالن

 شفرکت  سوی از بر  تضمالنی خرید قرارداد ارائه به منوط بند این تسهالال  از استفاده

 .است نالرو وزار  تابعه

 ( )یبند تفريغ 

بفه  اسالمی ایفران اقفدا    بانک مرکزی جمهوری  ،این بند مفاد حی  در راستای اجرای

 هفای  از محفل منفابع سفپرده    ریفا   (10.000.000.000.000هفزار ماللالفارد )   مبلغ دهاختصاص 

ریفا  از محفل منفابع عفادی      (40.000.000.000.000هزار ماللالارد )چهل الحسنه و مبلغ قر 

بفه شفرح    های مزبفور را بانک سهماله 12/3/139۸ تاریخ( بانک عامل نموده و در 5تعداد پنج )

 موردنظر ابالغ نموده است: تسهالال  جدو  زیر، جهت پرداخت

 )مبالغ به ماللالون ریا (

 نام بانک عامل رديف
 شده از محل منابعسهمیه تعیین

 جمع عادی الحسنههای قرضسپرده
 10،000،000 ۸،000،000 2،000،000 تجار  1

 10،000،000 ۸،000،000 2،000،000 صادرا  ایران 2

 10،000،000 ۸،000،000 2،000،000 ملی ایران 3

 10،000،000 ۸،000،000 2،000،000 ملت 4

 10،000،000 ۸،000،000 2،000،000 سپه 5

 50,000,000 40,000,000 10,000,000 جمع

 
هفای عامفل صفور     گونه معرفی از سوی بسالج سازندگی به بانکهالچ ،139۸در سا  

مبین عدم رعايت مفاد حکام   کفه نپذیرفته و به تبع آن تسهالال  موضوع این بند پرداخت نشده 

   است. اين بند



 

 قسمت دو ( -2۸)
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 ( 16تبصره )                    
 بند )ک(

 (10%) درصفد  ده الیترونالفک  بانیفداری  نظا  چهارچوب در است موظ  مسین بانک

 داریخزانفه  حساب به را الیترونالک بانیداری نظا  در هاتراکنش بابت دریافتی از حاصل مددرآ

 بهزیسفتی  سازمان به مربوط ایهزینه ردی  محل از واریزی مبلغ معاد  .کند واریز کشور کل

 عضفو  دو حفداقل  دارای خانوارهفای  مسفین  تفأمالن  به کمک جهت تا یابدمی اختصاص کشور

 .کند هزینه پوشش حتت مسین فاقد معلو 

 

 بند )ک(تفريغ 

 از حاصل درآمد (10%) درصد ده ،لیترونالکا بانیداری نظا  چهارچوب درمسین بانک 

ماهفه او  سفا    مربوط به عملیرد شش الیترونالک بانیداری نظا  در هاتراکنش بابت دریافتی

( ریفا  را در  37.979.000.000به مبلغ سی و هفت ماللالارد و نهصد وهفتاد و نه ماللالون ) 139۸

ماهه دو  سا  یادشده به مربوط به عملیرد شش درآمد وصولی (10%) درصد دهسا  مذکور و 

( ریا  را با تفأخالر در  39.1۸1.000.000مبلغ سی و نه ماللالارد و ییصد و هشتاد و یک ماللالون )

ايت مفاد حکم مبین عدم رع داری کل کشور، واریز نموده کفه به حساب خزانه 23/1/1399تاریخ 

   اين بند است.

بفه شفرح   ، 139۸مسین در راستای اجرای مفاد حی  این بنفد در سفا     عملیرد بانک

   ( است:1جدو  شماره )

 )مبالغ به ماللالون ریا ( (1جدو  شماره )

 درآمد حاصل از دريافتی

 ها در بابت تراکنش 

 نظام بانکداری الکترونیک

  درآمد( 10%) درصد ده

 ريافتید 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 

 

درآمفدی    یف ردکفل کشفور، ذیفل     139۸قفانون بودجفه سفا     ( 5در جدو  شفماره ) 

 در هففاتففراکنش بابففت دریففافتی( 10%درآمففد حاصففل از ده درصففد )»تحففت عنففوان  16019۸

بالنففی ( ریففا  پففالش100.000.000.000مبلففغ ییصففد ماللالففارد )« الیترونالففک بانیففداری نظففا 



 

 قسمت دو ( -29)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
 باشد:( می2به شرح جدو  شماره )آن در سا  یادشده، عملیرد مالی  شده که

 )مبالغ به ماللالون ریا (  (2جدو  شماره )

 شماره

 بندیطبقه
 بینیپیش

 وصولی طبق

 لیست خزانه *

 وصولی

 طبق تفريغ *
 درصد تحقق 

16019۸ 100.000 37.979 77.16077 

ماهه دو  سا ، به حساب ردی  ، ناشی از عد  واریز وصولی شش«وصولی طبق تفریغ»و « وصولی طبق لالست خزانه »* مغایر  مابالن 
 باشد.، می139۸داری کل کشور در سا  درآمدی موردنظر نزد خزانه

 

 متفرقففه            یففردکففل کشففور، ذیففل  139۸بودجففه سففا   ( قففانون9در جففدو  شففماره )

حفداقل   یدارا یهفا مسین خانواده نالمأکمک به تسازمان بهزیستی ف »با عنوان 530000ف 55

( ریفا  در  100.000.000.000مبلغ ییصد ماللالارد )« دو عضو معلو  فاقد مسین تحت پوشش

قانون برنامه و بودجه کشور با استناد به  بالنی شده، لالین سازمانای، پالشقالب اعتبارا  هزینه

استفاده متوازن از امیانا  کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعالض و ارتقای سطح مناطق کمتفر  »

( ریا  و بفا اسفتناد   10.000.000.000مبلغ ده ماللالارد )« یافته و تحقق پالشرفت و عدالتتوسعه

تنظال  بخشی از مقررا   برخی مواد به قانونالحا  »( قانون 2۸( بند )ط( ماده )2مفاد جزء )به 

 شده، بالنی، جمعاً به مالزان مبلغ پالشا یر( 90.000.000.000نود ماللالارد )مبلغ  «(2مالی دولت )

داری ردی  متفرقه مزبور را کاهش داده، لذا از محل درآمد واریزی به حساب خزانفه از اعتبارا  

مباین  ای مفاد حی  این بند اختصاص نالافته کفه  کل کشور، در سا  یادشده اعتباری بابت اجر

 عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.

داری کل کشفور در  عد  واریز بخشی از درآمد وصولی موضوع این بند به حساب خزانه

اهاداف  تحقاق   مباین عادم  و عد  اختصاص اعتبار از محل درآمد واریزی مزبور،  139۸سا  

 است. قانونگذار

بهزیستی کشور طفی میاتبفا  متعفدد بفا بانفک مسفین و       سازمان الز  به ذکر است، 

 وزار  امور اقتصادی و دارایی، موضوع اجرای مفاد حی  این بند را پالگالری نموده است.



 

 قسمت دو ( -30)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
 بند )ل( 

 .شودمی تنفالذ کشور کل 1395 سا  بودجه قانون اصالح قانون( 35)تبصره  حی 

 و ریا ( 1.000.000.000)الارد مالل یک مبلغ با تسهالال  هرگونه سود بخشودگی سق 

 سفه  و هفتفاد  متعلقفه،  هایجریمه بخشش و تسهالال  اصل بازپرداخت به مشروط آن از کمتر

 .شودمی تعالالن ریا ( 73.200.000.000.000)ماللالارد  دویست و هزار

( 1.000.000.000) ماللالفارد  یک مبلغ با تسهالال  سود بخشودگی مشمولالن از یک هر

( 1.000.000.000)ماللالفارد  یک سق  تا قانون این تصویب زمان از توانندمی آن از کمتر و ریا 

 .کنند استفاده بند این موضوع تسهالال  سود بخشودگی از ریا 

 مطالبفا   حداکثر مبلغ رعایت بدون است موظ  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 قفانون ( 35)صفره  تب ضفمالمه  جفدو   در منفدرج  بانفک  هر تفیالک به هابانک از مرکزی بانک

 یفک  زیر تسهالال  سود بخشودگی طرح اجرای به کشور کل 1395 سا  بودجه قانون اصالح

 .کند اقدا  ریا ( 1.000.000.000)ماللالارد

 آن، اصفل  بازپرداخفت  صور  در ایران عشایری هایتعاونی مرکزی اتحادیه تسهالال 

 .شودمی حی  این مفاد از استفاده و جریمه و سود بخشودگی مشمو 

  تنفیذی (35)تبصره 

هفای  شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایفی به دولت اجازه داده می

 (46) مفاده  اجفرای  برای الز  منابع کسر از پس ،خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

  ریفالی  تففاو ) 1/2/1394مصوب  کشور مالی نظا  ارتقای و پذیررقابت تولالد موانع رفع قانون

ناشی از تعهدا  ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردا  کاالهفا و  

 و شدهبلوکه یا و بالوصو  ارزی منابع از ناشی تسعالر مازاد کسر و (1391خدما  تا پایان سا  

مالن بالنفی منفابع الز  بفرای تفأ    مرکزی جمهوری اسالمی ایفران و پفالش   بانک شدهمصادره یا

 اسفالمی  جمهفوری  مرکزی بانک مطالبا  (،سازی نرخ ارز )در صور  اجراءهای ییسانهزینه

 در دولت سرمایه افزایش و دولت از هابانک این قانونی مطالبا  تسویه برای را هابانک از ایران

 ،ریا ( 1.000.000.000)ماللالارد  ود تسهالال  تا یکس بخشودگی همچنالن و دولتی هایبانک

 جفدو   شرح به ( ریا 450.000.000.000.000) چهارصد و پنجاه هزار ماللالارد سق  تا کثرحدا

  :نماید تسویه زیر بندهای رعایت ( با1) شماره

 )مبالغ به هزار ماللالارد ریا (  (1جدو  شماره )

 هانام بانک
 حداکثر تسويه مطالبات بانک مرکزی

 هاجمهوری اسالمی ايران از بانک
 مطالباتحداکثر تسويه 

 ها از دولتقانونی بانک
 حداقل افزايش

 هاسرمايه دولت در بانک
 0 ۸/93 ۸/93 ملی ایران

 5/13 5/31 45 سپه
 0 0 0 پست بانک
 4/16 2/۸0 6/96 کشاورزی

 ۸/19 6/0 4/20 صنعت و معدن
 ۸/۸ 4/1 2/10 توسعه صادرا 
 1 0 1 توسعه تعاون
 0 25 25 صادرا  ایران

 0 9/35 9/35 تجار 
 0 2/17 2/17 ملت

 0 2/5 2/5 رفاه کارگران
 100 0 100 مسین

 5/159 8/290 3/450 هامجموع بانک
 

 

 



 

 قسمت دو ( -31)

 (              16تبصره )                                                                                                                                                                                                                                             1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ( 16تبصره )                    
 تفريغ بند )ل( 

 ( تنفیذی 35تفريغ تبصره )

، از محل حساب مازاد حاصل از تجدیفد  139۸در سا   این تبصرهدولت در اجرای مفاد 

جمهفوری اسفالمی ایفران نسفبت بفه تسفویه       های خارجی بانک مرکزی ارزیابی خالص دارایی

هفای دولتفی و همچنفالن    ها از دولت، اففزایش سفرمایه دولفت در بانفک    مطالبا  قانونی بانک

 ( تنفالذی، اقدا  نموده است. 35موارد مذکور در تبصره )پس از کسر بخشودگی سود تسهالال ، 

ی جمهور یرکزبانک م یخارج یهاییداراخالص  یابیمانده حساب مازاد حاصل از ارز

موارد مذکور در پس از کسر  یارز یهایبده و هاییدارا رالتسع رهالو حساب ذخ رانیا یاسالم

 باشد:( می1( تنفالذی، به شرح جدو  شماره )35تبصره )

 )مبالغ به ماللالون ریا (   (1جدو  شماره )
 مانده حساب مازاد حاصل از

 های ارزيابی خالص دارايی 
  ابتدایر خارجی بانک مرکزی د

 طبق دفاتر * 1396سال 

 مانده حساب ذخیره تسعیر
 های ارزی دارايی و بدهی 

 بانک مرکزی در پايان
 طبق دفاتر ** 1396سال  

 جمع حساب مازاد حاصل از 
 های خارجی ارزيابی خالص دارايی

 يیدارا ریتسع رهیذخو حساب 
 ( **2+1ی )ها ارزیو بده 

 زاد حاصل از ارزيابی خالص مانده حساب ما موارد قابل کسر
 های خارجی بانک مرکزی جمهوریدارايی

 ها اسالمی ايران و حساب ذخیره تسعیر دارايی 
 (3-7های ارزی پس از لحاظ کسور )و بدهی

 ( 46منابع الزم برای اجرای ماده )
 پذير قانون رفع موانع تولید رقابت

 کشور ینظام مال یو ارتقا

 مازاد تسعیر ناشی 
 از منابع ارزی خارج

 از دسترس  

 بینی منابع الزم پیش
 های برای تأمین هزينه

 سازی نرخ ارز يکسان

 جمع کسور
(6+5+4) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (۸) 
332,725,153 509,458,077 842,183,230 267,660,000 105,960,400 373,620,400468,562,830 

از  یشود، صرفاً ناشف می جادیارز، طال و جواهرا  ا ینرخ برابر رالالکه از تغی جمهوری اسالمی ایران بانک مرکز یارز یهایها و بدهدارایی رالاز تسع ی، تفاو  ناش21/7/1392مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یارز یهایها و بدهدارایی رالون نحوه محاسبه و اعما  تسعبر اساس ماده واحده قان* 
   شود.یها در ترازنامه منعیس و گزار  محساب اندوخته لیذ یبانک مرکز هیمنظور و در بخش سرما «یخارج یهاخالص دارایی یابیمازاد حاصل از ارز»عنوان  تحت یالتفاو  آن در حسابو مابه ستالن ا الشود و مشمو  مالینم یتلق افتهیاست و سود تحقق یحسابدار یابیارز

ای با هاز سرفصل جداگان یارز یهایها و بدهدارایی رالتسعبرای  رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یارز یهایها و بدهدارایی رالقانون نحوه محاسبه و اعما  تسع قبل از تصویب جمهوری اسالمی ایران، یبانک مرکزی خارج یهاخالص دارایی یابیمازاد حاصل از ارزج در سرفصل ** عالوه بر مبلغ مندر
الص خف  یابیف مفازاد حاصفل از ارز   نماید، بدین نحو کفه سرفصفل  ی، همچنان از سرفصل قبلی نالز استفاده میخارج یهاخالص دارایی یابیمازاد حاصل از ارزنمود، لالین پس از تصویب قانون مذکور بانک یادشده عالوه بر ایجاد سرفصل یاستفاده م یادشدهبانک  «یارز یهایو بده ییدارا رالتسع رهالذخ»عنوان 
را همچنفان در سرفصفل    1392های پس از سفا   های اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سا با نرخ 1392ای در پایان سا  التفاو  نرخ ارز مبادلهبوده است و مابه 1391و نرخ ارز مرجع در پایان سا   1392ای در پایان سا  دهنده تفاو  بالن نرخ ارز مبادلهی صرفاً نشانخارج یهادارایی
ی توسفط بانفک مرکفزی اضفافه و در     خفارج  یاهخالص دارایی یابیمازاد حاصل از ارزهای ارزی، به حساب ها و بدهی( با عنوان تسعالر ارز، ماهالت این دو سرفصل ییسان است، لذا مانده حساب ذخالره تسعالر دارایی16نماید. با توجه به استاندارد حسابداری شماره )ی گزار  میارز یهایها و بدهدارایی رالتسع

نامفه شفماره   ارز کاالهفای اساسفی، بفه اسفتناد تصفویب     التففاو   جهت تفأمالن منفابع موردنالفاز مابفه     ،کل کشور 139۸(  قانون بودجه سا  7منظور اجرای مفاد بند )ز( تبصره )جدو  فو  منظور گردیده است. الز  به ذکر است، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، و به
( و قفانون پفولی و بفانیی، مسفئولالت     2) دولفت  لیاز مقررا  مفا  ( قانون الحا  برخی مواد به قانون تنظال  بخشی1نماید؛ همچنالن مطابق ماده )( ریا ، خریداری می42.000هالأ  وزیران، ارزهای حاصل از صادرا  نفت را با نرخ تسعالر موردعمل به مبلغ چهل و دو هزار ) 22/1/1397هف مورخ 55300 /4353

 گردد. دسترسی برای بانک معنون محسوب مییران به مبلغ فو ، نرخ قابلتنظال  مقررا  ارزی و تعالالن نرخ ارز از وظای  بانک یادشده است؛ با توجه به موارد مذکور نرخ رسمی اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ا
 

تسویه مطالبا  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایفران از محفل منفابع موضفوع     مالزان 

  ( است:2( تنفالذی پس از اجرای مفاد آن، به شرح جدو  شماره )35تبصره )

 )مبالغ به ماللالون ریا (    (2جدو  شماره )
 مازاد حاصل از ارزيابی خالص 

 های خارجی و حساب ذخیرهدارايی
 ای بانک هها و بدهیتسعیر دارايی 

 مرکزی پس از لحاظ کسورات 

 تسويه 
 مطالبات بانک

 مرکزی از  
 ها بانک

 تسويه 
 مطالبات قانونی 

 ها از دولتبانک

 افزايش 
 سرمايه 
 دولت در 

 هابانک

 بخشودگی 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) 

46۸،563،00033.377.342 33.377.342
 

از  عامفل  یهفا از بانفک بانک مرکزی جمهوری اسفالمی ایفران   مطالبا  مالزان تسویه 

              ( است:3، به شرح جدو  شماره )139۸های مذکور تا پایان سا  محل حساب

 )مبالغ به ماللالون ریا (  (3جدو  شماره )

 نام 
 بانک عامل

 مبلغ مطالبات بانک مرکزی جمهوری
  های عاملاسالمی 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
 نشدهتسويه 

 تا پايان
 1397سال  

 طی سال 
1398 

 جمع

 5،000،000 91,600,000 0 91،600،000 96،600،000 9۸،241،000 کشاورزی

 0 5,200,000 0 5،200،000 5،200،000 27،1۸2،000 رفاه کارگران
 5،000،000 20,000,000 0 20،000،000 25،000،000 107،32۸،000 صادرا  ایران

 2،500،000 42,500,000 0 42،500،000 45،000،000 46،990،000 سپه
 0 20,400,000 0 20،400،000 20،400،000 23،939،000 صنعت و معدن

 5،000،000 88,800,000 0 ۸۸،۸00،000 93،۸00،000 96،546،000 ملی ایران
 0 17,200,000 0 17،200،000 17،200،000 61،142،000 ملت

 ۸،900،000 27,000,000 0 27،000،000 35،900،000 72،49۸،000 تجار 
 200.000 10.000.000 0 10.000.000 10،200،000 9،775،000 توسعه صادرا   
 0 1,000,000 0 1،000،000 1،000،000 2،000،000 توسعه تعاون

 50،000،000 50,000,000 0 50،000،000 100،000،000 444،666،000 مسین
 76,600,000 373,700,000 0 373,700,000 450,300,000 990,307,000 جمع



 

 قسمت او ( -32)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

کفل   1395 سفا  از قانون اصالح قانون بودجفه  ( تنفالذی 35تبصره )( 1جدو  )مطابق 

مبلغ دویسفت و   ،عامل از دولت بانک( 9تعداد ) یتسویه مطالبا  قانون، سق  مقرر جهت کشور

( ریا  تعالالن شده که سق  مفذکور طفی   290.۸00.000.000.000نود هزار و هشتصد ماللالارد )

( ماده واحده قانون بودجه سا  یادشده به مبلغ ییصد و سی و یک 35)تبصره نامه اجرایی آیالن

( بانک عامل تقلالل یافته ۸( ریا  برای تعداد )131.200.000.000.000هزار و دویست ماللالارد )

عامل از دولت در  یهابانک یکل سق  مقرر بابت تسویه مطالبا  قانون نیهیبا توجه به ااست. 

 بوده تالفاقد موضوع 139۸در سا  لذا تسویه مطالبا  موردنظر  ده،یگرد یکارساز 1395سا  

   است.

بفه شفرح جفدو      139۸های عامل در پایان سا  مالزان افزایش سرمایه دولت در بانک

 ( است:4شماره )

 )مبالغ به ماللالون ریا (    (4جدو  شماره )

 نام 
 بانک عامل

 حداقل افزايش
 سرمايه دولت 
 ( 1طبق جدول ) 

  تنفیذشده

 سقف افزايش سرمايه
 های عاملدولت در بانک

 نامه اجرايیطبق آيین 
 های آنو اصالحیه

 میزان افزايش سرمايه دولت در
 هایهای عامل طبق صورتبانک 

 مالی بانک مرکزی منتهی به
 1397پايان اسفند ماه  

 باقیمانده سهمیه افزايش
 های عامل در سرمايه دولت در بانک 

 1398ابتدای سال 
(2-3) 

 میزان افزايش سرمايه 
 یمالهای دولت طبق صورت

 به  یعامل منته یهابانک 
 1398سال  اسفندماه انيپا

 (1) (2) (3)  (4) (5) 
 0 0 3۸،000،000 3۸،000،000 16،400،000 کشاورزی

 0 0 35،500،000 35،500،000 13،500،000 سپه
 0 0 20،000،000 20،000،000 19،۸00،000 صنعت و معدن

 0 0 ۸۸،000،000 ۸۸،000،000 0 ملی ایران
 0 0 10.000.000 10،000،000 ۸،۸00،000 توسعه صادرا  ایران

 0 0 1،000،000 1،000،000 1،000،000 توسعه تعاون
 0 50.000.000 50،000،000 100،000،000 100،000،000 مسین 

 0 50.000.000 242,500,000 292,500,000 159,500,000 جمع

      

( ریفا  از  50.000.000.000.000صرفاً مبلغ پنجاه هزار ماللالفارد )  139۸در ابتدای سا  

بابت افزایش  های آن،هالاصالح( تنفالذی و 35نامه اجرایی تبصره )شده طبق آیالنسهماله تعالالن

رغ  وجود بدهی بانک مذکور به بانک سرمایه دولت در بانک مسین باقی مانده بود، لالین علی

کزی جمهوری اسالمی ایران، در سا  یادشده تأیالدیه الز  از سوی بانک اخالرالفذکر جهفت   مر

 ثبت افزایش سرمایه دولت در بانک مسین صادر نگردیده است. 

مفورخ   هفف 574۸0 /164995تصفویب نامفه شفماره    ایفن بنفد طفی     اجرایفی نامهالنآی

نامفه اجرایفی   ( آیفالن 2)ماده  براساس مفاد یده است.دگر تمدید 139۸برای سا   27/12/139۸

کفه بانفک    یدر چارچوب دسفتورالعمل شده عامل اجازه داده  یهابه بانک ( تنفالذی،35تبصره )

 کیف تفا   ال السفود تسفه   ینسبت به بخشودگ ،نمایدمی هالتهجمهوری اسالمی ایران  یمرکز

 اردالففف لالهفففزار م یصفففد یو حفففداکثر تفففا سفففق     ا یفففر (1.000.000.000) اردالفففلالم

در این راسفتا بانفک مرکفزی جمهفوری اسفالمی       .دیاقدا  نما ا یر (100.000.000.000.000)

بفه   21/11/1395نامفه اجرایفی تبصفره مفذکور را در تفاریخ      ( آیفالن 2ایران دستورالعمل مفاده ) 

  های عامل ابالغ نموده است.بانک

هفای آن،  الذکر و اصالحالهبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق دستورالعمل فو 

( ابفالغ  5ود تسهالال ، به شرح جفدو  شفماره )  های عامل را جهت بخشودگی سهماله بانکس

  نموده است:

 )مبالغ به ماللالون ریا (   (5جدو  شماره )

 نام بانک عامل

 کل سهمیه تعیین شده 
 1397تا پايان سال 

(1 ) 

  یشده طاستفاده هیسهم
 1397 یال 1395سنوات 

(2) 

 سهمیه باقیمانده 
 1398ال ابتدای س

(2 )– (1( =)3) 

 شده سهمیه تعیین 
 1398در سال 

(4) 

 کل سهمیه 
 1398در سال 

(4( + )3( =)5) 

 3،4۸3،093 3،500،000 (16،907) 5،016،907 5،000،000 ملی ایران

 2،526،009 1،950،000 576،009 3،923،991 4،500،000 سپه



 

 قسمت او ( -33)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 7،654،963 7،000،000 654،963 16،545،037 17،200،000 کشاورزی

 ۸4،542 (50،000) 134،542 65،45۸ 200،000 *توسعه صادرا 

 2،۸95،427 2،500،000 395،427 4،904،573 5،300،000 صادرا  ایران

 2،4۸0،235 1،000،000 1،4۸0،235 4،019،765 5،500،000 تجار 

 6،004،162 6،000،000 4،162 2،995،۸3۸ 3،000،000 ملت

 1،79۸،271 1،۸00،000 (1،729) 2،501،729 2،500،000 رفاه کارگران

 4،155،۸99 (2،000،000) 6،155،۸99 644،101 6،۸00،000 *مسین

 700،000 700،000 0 0 0 توسعه تعاون

 350،000 350،000 0 0 0 صنعت و معدن

 450،000 450،000 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 گرفته شده بود، اضافه بر نالاز بانک 1397شده تا پایان سا  وسعه صادرا  و مسین، سهماله تعالالنهای ت* در بانک
 .از مالزان سهماله آنها کسر نموده است 139۸سا  
 

، به 139۸  عملیرد بخشودگی سود تسهالال  در سا ،های عاملاساس اعال  بانکبر

 ( است:6شرح جدو  شماره )

 )مبالغ به ماللالون ریا ( (6جدو  شماره )
 نام

 بانک عامل 

 تعداد 
 پرونده

 مبلغ اصل تسهیالت 
 مندرج در قرارداد

 مبلغ اصل تسهیالت
 شدهتسويه 

 مبلغ بخشودگی سود
 )در تعهد دولت(

 مبلغ وجه التزام
 شدهبخشوده 

22.3773.691.6003.490.1373.470.990۸92.94۸ ملی ایران
14.2241.6۸5.6111.114.4751.09۸.42۸292.392 سپه 

75.0457.740.7715.342.6405.550.5611.136.932 تجار  
31.2716.041.0004.7۸5.0003.۸7۸.000۸57.000 رفاه

4۸.4446.915.۸256.310.6046.750.2971.44۸.206 کشاورزی
13.6901.449.0001.449.0001.۸14.00042۸.000 صادرا  ایران 

13070.79246.60443.3۸126.029 توسعه صادرا 
109.75216.67۸.6959.945.1۸۸۸.973.77۸2.۸24.107 ملت

76.7029.3۸9.9643.101.643761.۸371۸5.123 مسین
511253.000226.000221.000136.000 صنعت و معدن
3.39556۸.0002۸2.000445.000172.000 توسعه تعاون
2.۸99416.146327.720370.07043.172 پست بانک

398.44054.900.40436.421.01133.377.3428.441.909 جمع
 

هفای  ( تنفالفذی در بانفک  35بخشودگی سود تسهالال  موضوع تبصره ) 139۸در سا  

سهالال ، بفدون رعایفت مبلفغ حفداکثر     عامل مندرج در جدو  فو ، به شرط بازپرداخت اصل ت

هفا از دولفت و   و بفا رعایفت تسفویه مطالبفا  قفانونی بانفک      ها مطالبا  بانک مرکزی از بانک

 هفای متعلقفه  بخشفش جریمفه   ها و نالزهمچنالن رعایت حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک

انون اصفالح  ( قف 35( ضفمالمه تبصفره )  1های عامل مندرج در جدو  شفماره ) صرفاً برای بانک

 . صور  پذیرفته استکل کشور،  1395قانون بودجه سا  

های عشایری ایران از بخشفودگی سفود و جریمفه    اتحادیه مرکزی تعاونی، 139۸در سا  

منفد  ( بهفره 7موضوع حی  این بند در صور  بازپرداخت اصفل آن، بفه شفرح جفدو  شفماره )     

 گردیده است:

 یا ()مبالغ به ماللالون ر  ( 7جدو  شماره )

 مبلغ های عشايری ايرانمبلغ تسهیالت دريافتی توسط اتحاديه مرکزی تعاونی

 بازپرداخت 

 مبلغ بخشودگی

 جمع جريمه سود جمع جريمه سود اصل

21۸.793 557.۸۸0 41.۸15 818.488 21۸.793 557.۸۸0 41.۸15 599.695 

 

 



 

 قسمت او ( -34)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی  (1) بند

  منوع است.افزایش پایه پولی از این محل به هر صور  م

 تنفیذی  (1) بندتفريغ 

هفای  ها از دولت، افزایش سرمایه دولت در بانفک با توجه به اینیه تهاتر مطالبا  بانک

انجفا    139۸ها در سا  دولتی و تسویه مطالبا  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از بانک

 این بند رعایت گردیده است.نگردیده، لذا تاکنون پایه پولی از این محل افزایش نالافته و حی  

( تنفالذی پایه پولی افزایش پالدا ننموده، 35الز  به ذکر است، اگر چه در اجرای تبصره )

ها به بانفک مرکفزی جمهفوری اسفالمی ایفران از خطفوط       لالین با توجه به اینیه بدهی بانک

هفا بفه   انفک گردد، تسویه بفدهی ب اعتباری دریافتی از بانک مزبور و اضافه برداشت تشیالل می

ها بفه درخواسفت خفط اعتبفاری     بانک مذکور به عنوان مشوقی قدرتمند، منجر به ترغالب بانک

تصاد مجدد و اضافه برداشت بالشتر خواهد گردید که این موضوع نهایتاً تأثالر تورمی خود را بر اق

 خواهد داشت.  

ضفوع  مالزان تسویه مطالبا  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایفران از محفل منفابع مو   

  است: زیر( تنفالذی پس از اجرای مفاد آن، به شرح جدو  35تبصره )

 )مبالغ به ماللالون ریا (    
 مازاد حاصل از ارزيابی خالص 

 های خارجی و حساب ذخیرهدارايی
 های بانک ها و بدهیتسعیر دارايی 

 مرکزی پس از لحاظ کسورات 

 تسويه 
 مطالبات بانک

 مرکزی از  
 ها بانک

 تسويه 
 مطالبات قانونی 

 ها از دولتبانک

 افزايش 
 سرمايه 
 دولت در 

 هابانک

 بخشودگی سود 
 تسهیالت موضوع 

 اين بند توسط 
 ها بانک

 هایجمع ستون
 ( 5( و )4(, )3) 

 درصد
 (2ستون ) 

 (1به ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

46۸،563،00033.377.342 33.377.342
 



 

 قسمت او ( -35)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 یذی تنف (2) بند

بودن مطالبا  و تأیالد سازمان ها از دولت تنها پس از احراز قانونیتسویه مطالبا  بانک

 حسابرسی قابل انجا  است.

 تنفیذی  (2) بندتفريغ 

ها   بانکبابت تسویه مطالبا ،( تنفالذی35شده در تبصره )با توجه به اینیه سق  تعالالن

ای بابت مطالبفا   تسویه ،139۸دیده و در سا  طور کامل انجا  گر، به1395از دولت، در سا  

 قاقد عملکرد است.  بنداين  مذکور صور  نگرفته، لذا



 

 قسمت او ( -36)

 ( 16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی ( 3بند )

ها و بانک مرکزی های دولتی به هر یک از بانکافزایش مانده بدهی دولت و شرکت

 نسبت به ارقا  پس از اجرای این قانون ممنوع است. 139۸در پایان سا  

 تنفیذی( 3) تفريغ بند

اساس تیالال  سنواتی محوله به ن، براعال  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا مطابق

هفای هالفأ  وزیفران از جملفه اعطفای تسفهالال        نامهها اع  از تیالال  قانونی و تصویببانک

مسین ایثارگران، روستایی، مهر، حوادث غالرمترقبه، تسهالال  خرید تضفمالنی گنفد  و ... کفه    

التفاو  نرخ سود قرارداد با متقاضی را تا انه سود تسهالال  بوده و بایستی دولت مابهمشمو  یار

ها تحت تفأثالر  نرخ سود مصوب شورای پو  و اعتبار پرداخت نماید، مانده بدهی دولت به بانک

های دولتی به بانک مرکزی جمهوری یابد. مانده بدهی دولت و شرکتقرار گرفته و افزایش می

 ج شده است:در جدو  زیر در، ( تنفالذی35)ی مشمو  تبصره هاان و بانکاسالمی ایر

 )مبالغ به ماللالون ریا (

 نام
 بانک عامل

 میزان افزايش  1398سال  پايانمانده بدهی  1397پايان سال بدهی مانده 
 جمع های دولتیکتبدهی شر بدهی دولت جمع های دولتیبدهی شرکت بدهی دولت جمع های دولتیبدهی شرکت بدهی دولت

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1 )- (4( = )7) (2 )- (5( = )8) (9) 
 872,452,988 556،729،۸۸7 315،723،101 2,631,198,146 1،479،477،373 1،151،720،773 1,758,745,158 922،747،4۸6 ۸35،997،672 مرکزی

 71,721,004 2۸،077،534 43،643،470 178,139,753 60،354،493 117،7۸5،260 106,418,749 32،276،959 74،141،790 کشاورزی
 21,974,442 ۸،1۸4،157 13،790،2۸5 49,898,782 12،۸36،749 37،062،033 27,924,340 4،652،592 23،271،74۸ رفاه کارگران

 72,573,846 56،903،56۸ 15،670،27۸ 338,199,915 132،297،755 205،902،160 265,626,069 75،394،1۸7 190،231،۸۸2 صادرا   
 184,371,736 160،295،934 24،075،۸02 274,764,224 227،506،1۸7 47،25۸،037 90,392,488 67،210،253 23،1۸2،235 سپه

 33,215,258 32،203،611 1،011،647 70,708,801 6۸،969،596 1،739،205 37,493,543 36،765،9۸5 727،55۸ صنعت و معدن
 80,509,379 34،950،253 45،559،126 556,413,795 171،512،560 3۸4،901،235 475,904,416 136،562،307 339،342،109 ملی ایران

 707,641,368 704،743،212 2،۸9۸،156 1,230,738,618 1،139،036،353 91،702،265 523,097,250 434،293،141 ۸۸،۸04،109 ملت
 135,181,942 41،۸54،555 93،327،3۸7 420,392,406 147،626،347 272،766،059 285,210,464 105،771،792 179،43۸،672 تجار 

 0 0 0 113,554 113،530 24 648,116 606،150 41،966 توسعه صادرا   
 34,083,232 51،5۸0 34،031،652 218,600,551 1،419،041 217،1۸1،510 184,517,319 1،367،461 1۸3،149،۸5۸ مسین

 4,026,847 4،020،703 6،144 9,226,250 ۸،226،771 999،479 5,199,403 4،206،06۸ 993،335 پست بانک
 5,012,336 4،99۸،551 13،7۸5 5,042,947 5،016،076 26،۸71 30,611 17،525 13،0۸6 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 او ( -37)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

های دولتی به بانفک مرکفزی جمهفوری اسفالمی     افزایش مانده بدهی دولت و شرکت

های مندرج در جدو  فو ، به استثناء بانک توسعه صادرا ، که منجر به اففزایش  ایران و بانک

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.  شده، پایه پولی



 

 قسمت او ( -3۸)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 ذی تنفی( 4بند )

بخشودگی سود تسهالال  مذکور منوط به بازپرداخفت اصفل تسفهالال  اسفت و کلالفه      

  . شودهای متعلق به این تسهالال  در زمان تسویه بخشوده میجریمه

 تنفیذی ( 4تفريغ بند )

نشفده از  های عامل با دریافت مانده اصل تسهالال  تسفویه ها، بانکبررسیدر محدوده 

اند، های متعلق به این تسهالال  اقدا  نمودهسود و کلاله جریمه مشمولالن، نسبت به بخشودگی

 لذا حی  این بند رعایت شده است.



 

 قسمت او ( -39)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی ( 5بند )

ماهه به گزار  اجرای هر مرحله از تسویه مطالبا  و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه

لس شفورای  های برنامه و بودجه و محاسبا  و اقتصادی مجدیوان محاسبا  کشور، کمالسالون

 باشد.اسالمی ارائه شود. نظار  بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبا  کشور می

 تنفیذی ( 5تفريغ بند )

بانک مرکزی جمهفوری اسفالمی ایفران گزارشفا  عملیفرد موضفوع ایفن بنفد را در         

بفففه دیفففوان  3/4/1399و  3/12/139۸، 3/12/139۸، 3/9/139۸، 30/6/139۸هفففای تفففاریخ

هفای برنامفه و بودجفه و محاسفبا  و اقتصفادی مجلفس شفورای        سبا  کشور، کمالسالونمحا

 اسالمی ارائه نموده است.

از منظر ( تنفالذی، نظار  خود را 35تبصره )دیوان محاسبا  کشور جهت حسن اجرای 

االجفراء اعمفا  و نتفایج نظفار  بفر      کنتر  اقداما  و تطبالق عملیرد با قوانالن و مقررا  الز 

( تنفالذی و بندهای ذیفل آن، ارائفه   35تبصره مذکور را در گزار  تفریغ صدر تبصره ) عملیرد

 نموده است.



 

 قسمت او ( -40)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی ( 6بند )

قفانون محاسفبا    ( 103وزار  امور اقتصادی و دارایی میل  اسفت در اجفرای مفاده )   

شده از محل حسفاب مفازاد حاصفل از ارزیفابی     منابع استفاده 1/6/1366عمومی کشور مصوب 

حسفاب عملیفرد   های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را در صور دارایی خالص

 بودجه درج کند.

 تنفیذی ( 6تفريغ بند )

 هیسفرما  شیهفا از دولفت و اففزا   مطالبا  بانک هیمبالغ مربوط به تسوبا توجه به اینیه 

ثبفت   رانیا یماسال یجمهور یدر دفاتر بانک مرکز 1397ها در سنوا  قبل از بانکدولت در 

 اردالففلالم کیففتففا  ال السففود تسففه یبابففت عملیففرد بخشفودگ  یمبلغفف 139۸در سففا  و شفده  

لفذا   ده،ینگرد یازعامل کارس یهابه حساب بانک مذکورتوسط بانک  ،ا یر( 1.000.000.000)

 ی استفاده نشده است. خارج یهاییخالص دارا یابیزاد حاصل از ارزحساب ما منابع از محل

 اين بند قاقد عملکرد است. الذکر، مراتب فوبا توجه به 



 

 قسمت او ( -41)

 (16تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 تنفیذی ( 7بند )

 ای است که به پالشنهاد مشترک وزار  امورنامهمبنای آیالن نحوه اجرای این تبصره بر 

 بفه  ایفران  اسفالمی  جمهوری مرکزی بانک و کشور بودجه و برنامه سازمان ،اقتصادی و دارایی

 .رسدمی وزیران هالأ  تصویب

 تنفیذی ( 7)تفريغ بند 

طفی   ،کفل کشفور   1395( قانون اصالح قانون بودجه سا  35نامه اجرایی تبصره )النیآ

و دسفتورالعمل  هالفأ  وزیفران    3/11/1395هفف مفورخ   534۸۸ /135579شماره  نامهتصویب

طی نامه مفورخ  ، سالمی ایرانجمهوری ا ینامه مذکور توسط بانک مرکزالنی( آ2اجرایی ماده )

هفای اجرایفی اعف  از    های عامل ابالغ گردیده و مبنفای اقفدا  دسفتگاه   بانک به 21/11/1395

هفای  ی و بانک مرکزی و همچنالن بانفک یوزار  امور اقتصادی و دارا ودجه،سازمان برنامه و ب

نامفه مفذکور طفی    آیفالن های اصالحاله الز  به ذکر است، .ه استواقع شد 1395عامل از سا  

هفف مفورخ   54292 /25614، 2۸/12/1395هفف مفورخ   534۸۸ /167133 هفای نامفه ویبتص

هفففف مفففورخ 574۸0 /164995و  26/12/1397مفففورخ  هفففف5636۸ /175311، 6/3/1396

  .شده است ابالغ، 139۸لغایت  1395های طی سا ا و جهت اجر بیتصو 27/12/139۸

 یطف  ،کفل کشفور   1395( قانون اصالح قانون بودجه سا  35تبصره ) یینامه اجرانیالآ

 یو طف  دیف تمد ،139۸سا   یبرا 27/12/139۸مورخ  ھ574۸0 /164995نامه شماره بیتصو

دسفتورالعمل  ذکفر اسفت،   الز  بفه  د. گردیف عامل ارسفا    یهابه بانک 2۸/1/1399مورخ  نامه

توسفط بانفک    زالف ن ا یف ر( 1.000.000.000) ارداللالم کی ریز ال السود تسه یبخشودگ ییاجرا

شفده  عامل ابالغ  یهابه بانک 17/9/139۸و مورخ  1۸/7/139۸مورخ  هاینامه یو ط یمرکز

 .است



 

 قسمت دوم( -1)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (17تبصره )

 (الفبند )

ل لئوه بسو ه    1398منواب،  د  الوا     یال یو عوالتت د  الوتمت و  ا   ت عایو  منظور  به

 صور ت لقشوا  کوه بور لالوام ن مور  والو، بوه        هیو کل یبورل  شوا  فیو تعر هیو  ا مهیخامات ب

نظوام ل اوا    کشو      قیو ل  طر رنوا  یگیالوتمت قورل  مو    ه ایو  موه بی  رشو  تحوت  گا  لی

ل  الوو خ خووامات بووامتر لعوو  ل   یمنوواخرل ووا بووردر ب وور  یشووگا خووانرلد  و د  مرلکووک دلن

 شووا فیووتعر ه ایوو مووهیل  بسوو ه خووامات ب شوو ریو ب یردوت وویشووا  د  مرلکووک  خووامات ل لئووه

خرل وا بوردر    موه ینه بالورل د   ردلخوت قوق   شواگا  موه یب یلتذکر  مس لکم مشوا کت موات  فرق

 رشردیم نیتأم 129203 فیمربرط ل  محل  د نهی ک

 (17غ تبصره )تفری

  (الفتفریغ بند )

  شور لی عواتی بیموه    أت و یورل  لی ل  مصوربات  یو  بس ه خامات بیمه  ایه  مجمرعه

برناموه  قوانر   * (70باشا کوه د   لالو ای بنوا )م( مواد  )    صتح میالتمت و الایر مرلا، ذی

  لالتر لبتغ شا  لق صادی  لا ماعی و فر نگی ام ر ی لالتمی لیرل   شش  ترالعهالاته  نج

 سوت یو ششصا و ب ر یلیو اله م یال الا ما  بیمه التمت لیرل  تعالد  1398د  الا  

 رش  خرد لعو  ل   شاگا  تحتبیمهل   ( نفر33.629.924چ ا  ) و  ستی کل  و ن صا و ب نهو 

 رشو     تحت(  لیگا 100%) صا د صاصر ت به ل   عشایر و بیمه  مگانی  لیگا  یا  وال ای

 التمت قرل  دلد  لالتر یهخامات بیمه  ا

قوانر  صوا لتذکر  د  الوا      **(74    م لت مقر  د  مفاد قک  بنوا )(( مواد  )  علی

  نظام ل اا  ترالط و ل ت ب الشت  د ما  و نمر ش  کشکی برلی نقواد لیرلنیوا  لنجوام    1398

و تعالد ل  طریق نظام ل اا  صر ت گرف ه  عشایر و یا لی  وال اینگردیا  و صرفاً خامات بیمه

                                                                        
 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:قانون برنامه پنج

ترالط و ل ت ب الشت  د ما  و نمور ش    ای بیمه  ایه التمتبس ه خامات )شمر  و ال خ خامات( مر دتع ا صناوق (:70* بند )ج( ماده )
گور د موانی صورفاط م وابق لیون بسو ه صور ت        شردر ل  لب الی الا  دوم لارلی قانر  برنامه  خریا خامت ترالط الا ما  بیموه  کشکی تعیین و لبتغ می

  ذیردرمی
بوا لوتریوت   « ات اام، و  مگانی الوتمت نظام خام»و ل ت ب الشت  د ما  و نمر ش  کشکی مکلف لالت د  لارلی  (:74** بند )ث( ماده )

کا گیری  کشکا  عمورمی و خوانرلد      ای لوتیه التمت  با محر یت نظام ل اا  و  کش  خانرلد  با بهب الشت و  یشگیری بر د ما  و مب نی بر مرلقبت
گری با ک رونی  التمت لیرلنیا   ولگذل ی لمر  تصایبنای خامات   رونا  لت ای  رال ا ی د  ال خ اامعه و منک   ال خگرو   رال ا ی د  ل لئه مرلقبت

نحوری کوه توا    ( قانر  مایریت خامات کشر ی و  ردلخت مب نی بر عملکرد م ابق قرلنین مربرطه و لق ساب ققرق نن ا لقالم نمایا  بوه 13 عایت ماد  )
بنای تمامی خامات تشخیصی و د مانی بر لالام نظوام  ل  گیرنار ال خ ایا  الا  دوم لارلی قانر  برنامه  کلیه نقاد لیرلنیا  تحت  رش  نظام ل اا  قر

گرنه خامات صرفاً برلالام  ل نما ای باتینی  طرح فاقا نام تجا ی )ژنری ( و نظام دل ویی ملی کشور   ل اا  مب نی بر  کش  خانرلد  و لاا   تجریک لین
 خرل ا بردر



 

 قسمت دوم( -2)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

نفوور  (13.437.522الوویکد  میلیوور  چ ا صووا و الووی و  فووت  ووکل  و  انصووا و بیسووت و دو )

 لنار رش  بیمه  لیگا   خا م ل  نظام ل اا   خامت د یافت نمرد تحت

قانر   *(70نامه لارلیی بنا )لتف( ماد  )  نیین27/5/1398 یأت و یرل  د  السه مر خ 

 ادی  لا ماعی و فر نگی ام ر ی لالتمی لیرل   ل تصوری  الاته شش  ترالعه لق صبرنامه  نج

ا ت لارل لبوتغ شوا  لالوتر د      9/6/1398مر خ  و 56278ت/70560نمرد  که طی شما   

شواگا  الوا ما    نامه مذکر   لطتعوات بیموه  نیین **(11)ماد  ( ذیل بنا )پ( 1لارلی تبصر  )

بوه و ل ت    9/6/1398مور خ  ی ناموه   ای د نمای طمنظر  تعیین د  بیمه التمت لیرل  به

ناموه لارلیوی   نیوین  ***(8گردیا  لالتر با تراوه بوه مواد  )    ل الا   تعاو   کا  و  فا  لا ماعی

شاگا  به مرو  و د   ما  د یافوت دف رچوه   مر دنظر و تبصر  ذیل ن   ل  یابی وال، کلیه بیمه

                                                                        
 اعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتم* قانون برنامه پنج

  (:70ماده )

 قیو ل  طر موه یالرلنه بدوتت ا ت قق ا لنهیل   یبرد  و برخر دل  یکشر  لابا  تینقاد امع یتمام یالتمت برل مهی رش  ببند )الف( 

 ر الایم رل یو  أتی   یتصرخرل ا برد که به یلنامهنییوال، و ضرلبط ذیل و برلالام ن یابیل  
 یجمهوور  یو فرهنگ یاجتماع ،اقتصادی توسعه ششم ساله( قانون برنامه پنج70بند )الف( ماده ) ییاجرا نامهنییآ

 :رانیا یاسالم

 (: 11ماده ) **

شا  د   ایگا  لطتعات  فا  لیرلنیا   خانرل  ای م قاضی لال فاد  ل  یا لنوه  و و ل ت مرظف لالت برلالام لطتعات ثبت 1تبصر  بند )پ(: 

موا  بوه الوا ما     الرلنه بیمه  ایه د ما   ل برلالام ف رالت لعتمی الا ما   مر د ل  یابی وال، قرل  د ا و ن ایج ن   ل ظرف ی ا ت قق دوتت
 لعتم نمایار

 نامه  ل  یابی وال، شرنارالا  ل  لبتغ نییننامه بایا ظرف مات ی شاگا  مشمر  لین نیینکلیه بیمه(: 8*** ماده )

شاگا  ش ری صناوق بیمه  مگانی  رالاته د   ما  تمایا نامه و بیمه( لین نیین11 ای مرضر  بنا ای )لتف( و )ب( ماد  )تبصر : خانرل 
( د  صر ت تقاضای تبایل وضعیت بوه بنوا ای )لتوف( و )ب( مواد      11شاگا  مناطق  وال ایی عشایری و مرضر  بنا )پ( ماد  )دف رچه و بیمه
 کننار الا  برلی ل  یابی وال، مرلاعهما  لو   ر یادشا   د  اله

 بیمه د مانی و تمایا ن  د  قا  لنجام لالتر

الواته ششو  ترالوعه     ونج قوانر  برناموه    ****(70بنوا )ب( مواد  )   برلالام مفاد قکو  

نامووه شووما      یتصوور  و لق صووادی  لا موواعی و فر نگووی ام وور ی لالووتمی لیوورل       

 ای  والو ایی  بیمه مشمرتین صناوقو یرل   قق تأی  19/1/1398 و مر خ 56403ت/2893

  عیین شا  لالتر( قالقل ققرق مشمرتین قانر  کا   ت7%و  مگانی معاد   فت د صا )

 لالت:( 1ااو  شما   )  به شرح 1398شا   لیگا  د  الا  بیمه لفرلد بیمهمیکل  قق

 

 

 ششو   الاته نج( قانر  برنامه 74( ماد  )2تبصر  )م لت مقر  د  بنا )((     لنقضاء علی

نظوام ل اوا     1398  د  الوا   رل یو ل یلالوتم  یام ر  یو فر نگ یلا ماع  لق صادی ترالعه

لی بیموه  ترالط و ل ت ب الشت  د موا  و نمور ش  کشوکی لارلیوی نشوا  و صورفًا خوامات       

                                                                        
 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران:**** قانون برنامه پنج

 (: 70ماده )

 بیمه  ایه التمت خانرل  به شرح ذیل  ال می ل  د نما الر رالت خانرل  خرل ا برد:ققبند )ب(: 
( قوالقل ققورق و دالو مکد مشومرم      7% رش  ن اد ای قمای ی معاد   فت د صا )منا تحتخانرلد   وال اییا   عشایر و لقشا  نیا  -1

 شردر ای لا ماعی بر مبنای بنا )لتف( لین ماد  ترالط دوتت د  قات  برداه النرلتی تأمین میبیمه لین گرو ( قق100%قانر  کا ر صا د صا )
 ق و مکلیای مس مر ننا ر( ققر7% ای لارلیی معاد   فت د صا )کا کنا  دال گا  -2

 )مباتغ به  کل   یا (      (1ااو  شما   )

 ردیف
 عنوان 

 شدگانبیمه

 واحد سرانه 

 بیمهحق

 تعداد نفرات

 شدهبیمه 

 مبنای محاسبه

 )بعد( خانوار 

 تعداد

 خانوار 

 بیمهمبلغ حق

 هیانه خانوارما 

 بیمهمبلغ حق

 نشده وصول 

 68.499.114 1.062 5.375.009 5/2 13.437.522 خانرل   مگانی  لیگا  1

 102.932.790 1.062 8.076.961 5/2 20.192.402 خانرل  ریو عشا ا یی وال ا 2

 171.431.904 - 13.451.970 - 33.629.924 جمع



 

 قسمت دوم( -3)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

کد  میلیور  و چ ا صوا و    وال اییا  و عشایر ل  طریق نظام ل اا  صر ت گرف ه  تذل تعالد الوی 

( تحت  رش  بیمه  لیگا  خوا م ل   13.437.522الی و  فت  کل  و  انصا و بیست و دو نفر )

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است. کهلنا نظام ل اا   خامت د یافت نمرد 

الا ما  بیموه    رش شاگا  تحتبیمهمنای د  لارلی قک  قسمت دوم لین بنا  ب ر 

 بس ه خامات بیمه  ایوه توا الوقف تعرفوه    و بیش ر ل  یرل   ل  خامات مرلکک  یردوت ی التمت ل

 ربرد  لالت مهینه بالرلد   ردلخت قق شاگا مهیب یمشا کت ماتبا   دوت ی

 رشو   تحوت  ریو عشوا  ا ییبوه  والو ا   هیو  ا مهیل لئه خامات ب ا  د  محاود  بر الی

لنجوام شوا  و    یخوانرلد  و د  مرلکوک دلنشوگا    لالام نظام ل اا    کش  بر لتذکرفرقالا ما  

و ل ت ب الشوت  د موا  و   »تحت عنورل    129203 فیل  محل لع با لت  د برطمر ی انهی ک

گردیوا    نیمأتو  «الوتمت  اتیمات (1%)برنامه  کش  خانرلد  ل  محل  لارلی و ینمر ش  کشک

بورد   توذل     دیف مکبر ل  لع با   شا  بخشیبه لینکه مباتغ  ردلخت تراهبا لالتر م م به ذکر لالت  

 رباشاصر ت االگانه مقاو  نمین  بهلمکا  ل لیه عملکرد ماتی 

 



 

 قسمت دوم( -4)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب( 

اواو    131600 فیو مکلف لالت ل  محل لع با لت مرضور   د  ثا گرل یو لمر  ل ایش  ادیبن

 نیلالوام قورلن  رلش غا  معسر فاقا د نما کوه ب  رقاتتیقانر  به اانبا ل  و ن لدگا    نیل (7شما   )

کوه فاقوا شوغل و د نموا باشونا        یتا  مان باشنا ینم فهیققرق وظ افتیمسلخ مشمر  د  یرو این

بنوا بوه    نیو ل ییلارل نامهنییمعاد  قالقل ققرق کا کنا  دوتت  ردلخت کنار ن شتیمعکم  انهما 

و بوه   شورد یمو  هیو  ت ثوا گرل  یو لمر  ل ایش  ادیمش رک الا ما  برنامه و برداه کشر  و بن شن ادی 

 ر الایم رل یو  تأی   یتصر

 تفریغ بند )ب(

بنا به  یشن اد مشو رک الوا ما  برناموه و برداوه      6/6/1398 یأت و یرل  د  السه مر خ 

نامه لارلیی لیون بنوا  ل تصوری  نمورد  کوه طوی شوما          کشر  و بنیاد ش یا و لمر  لیثا گرل   نیین

 لارل لبتغ شا  لالترا ت  12/6/1398 و مر خ 56908ت/72196

 شا   به شرح ااو   یر لالت:  معیشت  ردلختتعالد لفرلد مشمر  و مبلغ کم 

 

 

 

بنیواد  »تحت عنورل    131600با تراه به عام تعیین برنامه و یا فعاتیت مشخص ذیل  دیف 

گذل  د  مفاد قک  لین بنا  بنیاد موذکر  ضومن  عایوت الوقف     ترالط قانر « ش یا و لمر  لیثا گرل 

تأمین ققورق   »تحت عنرل   1903004000 ای مربرط  ل ل  محل الرام، لع با  برنامه مقر    کینه

شوا     تأمین و  ردلخت نمرد  لالتر با عنایت به لینکوه مبواتغ  ردلخوت   « ادلش و مس مری لیثا گرل 

  یا ( میلیر )مباتغ به   

 نام استان ردیف
 تعداد 
 افراد 

 مشمول

 مبلغ 
 پرداختقابل

 مبلغ 
 نام استان ردیف یپرداخت

 تعداد 
 افراد 

 مشمول

 مبلغ 
 پرداختقابل

 مبلغ 
 پرداختی

لیتم 17 کیمرک 1
 نجا  18 گیت  2
چ ا محا  و بخ یا ی 19ما نا ل  3
ک گیلریه و بریرلقما 20شرقینذ بایجا  4
المنا  21 ربینذ بایجا  5
یکد 22 کرمانشا  6
برش ر 23خر ال ا  7
ت رل  24فا م 8
ل دبیل 25کرما  9
ق  26 ضریخرلالا  10
 قکوین 27لصف ا  11
گلس ا  28  رمکگا  12
شماتیخرلالا  29الیس ا  و بلرچس ا  13
انربیخرلالا  30 کردال ا  14
لتبر  31 مال  15
 33.840 5،716،718 5،716،718جمع  ترال ا  16



 

 قسمت دوم( -5)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

باشوار  نموی   وذیر لمکوا  به تفکیو   لتذکر برد   تذل ل لیه عملکرد ماتی ن  بخشی ل  لع با  برنامه فرق

و الوقف لع بوا لت    چرب ضورلبط لارلیوی برداوه   م م به ذکر لالت  لع با لت مرضر  لین بنا د  چا 

   تأمین گردیا  لالتر1398یاف ه الا  تخصیص

لقوالم بوه   نامه لارلیوی لیون بنوا     نیین لیثا گرل  بر لالام لمر بنیاد ش یا و   1398د  الا  

و  شصوا کد  میلیور  و  نا و معیشت معاد  قالقل ققرق کا کنا  دوتت به مبلغ  ردلخت ما انه کم 

 131600به مشمرتین لیون بنوا ل  محول لع بوا لت مرضور   دیوف         (  یا 15.630.000الی  کل  )

 نمرد  لالتر

اانبا ل  و ن لدگا   یرقاتت لش غا  معسر فاقا د نما که بر لالام قورلنین نیرو وای مسولخ    

   س ل  لال عتم ک بی ل  الا ما  تأمین لا مواعی نیرو وای   شنابامشمر  د یافت ققرق وظیفه نمی

معیشوت  تا( و ولاا شرلیط برد  )عام د یاف ی ل  الا ما  مکبر (  مشومر  د یافوت کمو    مسلخ )الا

 لنارمرضر  لین بنا شا 

نامه لارلیی  اانبوا ل   ( نیین3( و بنا )لتف( ماد  )1( ذیل ماد  )2( و )1)  ایبر لالام تبصر 

و « و یا کس  د نما بورد   بردل ی برلی لش غا دل لی لمرل  قابل ب ر »و ن لدگا  مرضر  لین بنا که 

اانبا ل  و ن لدگوا  لنواثی کوه ل   مسور خورد نفقوه       »و  مچنین « نمردنامس مری د یافت می»یا 

لنار م م به ذکر لالوت   معیشت قذف گردیا   ل  ف رالت مشمرتین د یافت کم «نمردناد یافت می

ی بور فاقوا شوغل و    معیشت مرضر  لین بنا  لقرل نامه  المی و محضوری مبنو  ا ت  ردلخت کم 

   رگردیا  لالت د نما برد  مشمرتین لخذ

معیشت لین بنا برلی اانبا ل  و ن لدگا  ولااشرلیط   س ل  لقوالمات منوا م   برقرل ی کم 

ما وه  نامه لارلیی لین بنا  ل  قبیول لخوذ لالو عتم ل  مرلاو، مربورط   وای  شو        ( نیین3د  ماد  )

صر ت  ذیرف ه لالتر شایا  ذکر لالت  مرلاو، مربورط     ای مادکا ی لطتعات مشمرتین و گکل ش

 لنار ای بنیاد ش یا و لمر  لیثا گرل  لقالم نمرد ظرف ی  ما  نسبت به  االخگریی لال عتم

نامه لارلیی  بنیاد ش یا و لمر  لیثا گرل  لفرلد ولااشورلیط  ل بور لالوام    ( نیین4طبق ماد  )

 وای دل لی محواودیت   لتعوتم  معلرتیوت   ای صوع   ید صا اانبا ی  شرلیط النی  دل ل برد  بیما

اد  به کا  نباشونا  اسمی و قرک ی و ضایعات  یراانبا ی که با تأییا کمیسیر   کشکی بنیاد ش یا ق

نامه لارلیی مرضور  لیون بنوا  تعیوین و  وس ل       لمارل شا  نیینما  ل  تا یخ م م ل ظرف مات اله

نفعا  لقالم نمرد  لالتر م م به ترضویخ لالوت    معیشت به ذیتأمین لع با   نسبت به  ردلخت کم 

منا م  لفرلد ولاا شرلیط  بر لالام میکل  لم یا لت مأخرذ  بناید  خصرص نحر   عایت لوتریت

   لالترشاعمل   بنای ای لوتریتد  فرم

ل توذ   باشا ای صاتحه میلفرلد د  صتقیت دلدگا « لعسا »با تراه به لینکه تشخیص 

 شود.  استفاده « نیازمند»از « معسر»شود به جاي كلمه نهاد ميپیش

شود به جااي  پیشنهاد ميلین بنا   قک  مچنین با تراه به ضرو ت لارلی مالوم مفاد 

 در قوانین دائمي درج شود. حکم مزبوربودجه سنواتي،  در قوانین هر ساله تکرار 



 

 قسمت دوم( -6)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

مرضور   ترالوعه    ششو   برناموه  قوانر   (07)ماد  « چ»نمرد  بنا  ییلارل ید   لال ا

 وا و  شورکت  هیمصا ف  کل تیریشاگا  د ما  کشر  و مامهیلطتعات برخط ب گا یلال قرل   ا

 یوی لارل ی وا دالو گا   کیو و ن یردوت یو   ید ما  لع  ل  دوت  یلیو تکم هی ا مهیب ی اصناوق

 )بوا  مسولخ  یرو این یاعلا م نیالا ما  تأم  یخامات کشر  تیریا( قانر  م5) مرضر  ماد 

و  یلا مواع  نی)  (  الا ما  توأم ی نیلمالد لمام خم  هیمسلخ(  کم یرو ایال اد کل ن ی ما نگ

 خورد و  شواگا  موه یمکلفنوا نسوبت بوه ل الوا  بورخط لطتعوات ب       گرمهیب ی االا ما  ریالا

 گوا  ی   ال یبوردل  و نسبت بوه ب ور    لقالمو مس مر  گا یصر ت  لمذکر  به گا ی ا ی و  الانبه

خوامات   هیو دف رچوه  ا وت ل لئوه کل    یبه اا یکیلتک رون یلبکل  ا ینیگکیاا قیمذکر  ل  طر

 تحت  رش  خرد لال فاد  کننار شاگا مهیبه ب یو د مان یلمهیب

شاگا  مشو مل  مهیب یالنجمکلف لالت نسبت به لال حقاق رل یالتمت ل مهیب الا ما 

لطتعات برخط  گا یننا  با لال فاد  ل   ا یف،  مپرشان  ینیو با ب یلمهیب یبر لمکا  لع با النج

قکو  بوا    نیو خوامات مرضور  ل   نوه یلقالم کنار  ک یکیشاگا  کشر  و به صر ت لتک رونمهیب

                                                                        
 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران: اقتصادی توسعه ششم برنامه قانون 

شاگا  د ما  کشر  د  الا  لو  لارلی قوانر  برناموه د  الوا ما  بیموه      ایگا  لطتعات برخط بیمه(: 70( ماده )چبند )

شاگا  ل  مرلکک ب الش ی  تشخیصی  ه  نحر  د یافت خامات بیمهگرددر ل  لب الی الا  دوم لارلی قانر  برنامالتمت تشکیل می
 شردرصر ت ولقا و یکسا  ترالط الا ما  بیمه التمت طرلقی و لارلء مید مانی و دل ویی به

و ل   نیوی تورلکن  لنجوام شوا  تع    یبر مبنا رل یالتمت ل مهیب ا ما ال یمجم، عمرم  یتصر

 ر شردیم افتیمرلاعه کننا  د 

  یصو یتشخ  یمرلکوک ب الشو    هیو کل نیو  مچنو  یرل کشکیو   یقرف  کشک صاقبا 

کوه ل    یمکلفنا بر لالام ضورلب   یو خصرص هیریخ  یردوت ی   یلع  ل  دوت  ییو دل و ید مان

بور نسوخه    یبوه دف رچوه و مب نو    ا یو بواو  ن  شورد یلبتغ م رل یالتمت ل مهیالا ما  ب یالر

کشور  بوه    ی یلطتعوات  ور   گوا  ی ا مرارد د  یکیلتک رون یو با لال فاد  ل  لمضا یکیلتک رون

 هیو مرظفنوا کل  کیو ن هیو گور  ا موه یب ی وا  ا ل لئه خامت کننار الا ما صناوق هیشاگا  کلمهیب

 یکو یالوامانه لتک رون  قیل  طر یاف یلالام لالناد د  بر خرد به مرلکک فرق  ل صرفاً ی ا ردلخت

ل  لشوخاص   ا یو (  1.000) مبلوغ  وکل    یکو ین ر فقر  نسخه لتک رو یل لبرخط لنجام د نار به

 رشردیم افتید نا  خامت طرف قرل دلد د ل لئه یو ققرق یقیقق



 

 قسمت دوم( -7)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (جتفریغ بند )

 یکو یکیف ی وا تیو ظرف جادید  قات  لد ما  کشر  شاگا  مهیلطتعات برخط ب گا ی ا

 خید  توا    الومی  طور  بوه تشکیل و مرکک دلد    یصر ت هب یو ل تباط ی ردل ش  یالا ر یذخ

 لالتر ا ی ال یبردل ب ر د  الا ما  بیمه التمت لیرل  به   الرو  450 تیبا ظرف 21/11/1398

شواگا   موه یلطتعوات بورخط ب   گوا  یمرق،  ابه لیعام تشک شایا  ذکر لالت  مرضر 

ترالعه لق صادی  لا مواعی و فر نگوی    شش  نجساته ( قانر  برنامه 70ماد  ) )چ( بنا مرضر 

 شا  لالتر گکل شمحاالبات کشر   رل ید یبه دلدالرل ام ر ی لالتمی لیرل  

تحت  رشو  بیموه الوا ما      کمی ه لمالد لمام خمینی )  ( شاگا   بیمه1398د  الا  

 ای لارلیی مرضر  دال گا لنار د  لارلی لین بنا کمی ه مذکر  و بیمه التمت لیرل  قرل  گرف ه

 ا الوا ما  بیموه الوتمت    گر  ایه ن که الا ما  بیمه ( قانر  مایریت خامات کشر ی5ماد  )

 و د صور ت بورخط   لیگوا  و مسو مر ل الوا       خرد  ل بهشاگا  مهیلطتعات ب  باشالیرل  می

   ایگا  مذکر  د م و به  و  الانی شا  لالتر 

لق صوادی    شش  ترالوعه   نجساته قانر  برنامه (70)ماد   (ح)و ( چ) یبنا اد  لارلی 

وقات  جادیمنظر  لبه الا ما  بیمه التمت لیرل    لا ماعی و فر نگی ام ر ی لالتمی لیرل

بوا   31/1/1398ی طی نامه مر خ لمهیب ی ا ا و الا ما صناوق  ید مان ی امهین بیب د  هی و

 ا یو لخ نسبت به د مکاتبه نمرد  تا  ( 1گر به شرح ااو  شما   ) ای بیمه ا و الا ما صناوق

بیمه التمت لیرل     به الا ما خرد رش  گا  تحتشامهیب هی ا مهیب یبان  لطتعات گذل د 

 وا  یو  ل  ن   وی  شا  ترالط الا ما  موذکر     ای لنجام     یگیریتیکن علی  لقالم نماینا

 لنوا  و  الانی  ایگا  مذکر  لقالم ننمورد  شاگا  خرد و بهنسبت به ل الا  برخط لطتعات بیمه

 است:مبین عدم رعايت حکم اين بند  که

  (1ا   )ااو  شم

 شماره  ردیف
 گرنام صندوق/ سازمان بیمه بندیطبقه

 بان  کشاو  ی 200500 1
 بیمه مرککی ام ر ی لالتمی لیرل  274000 2
 * شرکت ال امی بیمه لیرل  274500 3
 بان  مرککی ام ر ی لالتمی لیرل  276000 4
 بان  ملی لیرل  277000 5
 بان  صنعت و معا  278000 6
 بان  الپه 278500 7
 بان  ترالعه صاد لت 280100 8
 شرکت  رل یمایی ام ر ی لالتمی لیرل  281000 9
 الا ما  صال و الیمای ام ر ی لالتمی لیرل  283500 10
 شرکت ال امی خامات عمرمی ب الشت صنع ی و خامات د مانی صنعت نفت 292430 11
 بان  ترالعه تعاو  295250 12
   و د یانر دیالا ما  بناد 301500 13
 الا صناوق قمایت و با نشس گی نینا  - 14
 ت رل  یش ردل  یالا ما  با نشس گ - 15
 رل یمس ل یصناوق با نشس گ - 16
 الا ما  تأمین لا ماعی * - 17

 صر ت  یربرخط )نفتین( ل الا  شا  لالترشاگا  به* لطتعات بیمه
 

 

لطتعات نیرو ای مسلخ  بان  لطتعوات   برد با تراه به محرمانهم م به ذکر لالت  

الا ما  بیمه التمت لیرل  د  لخ یا  الا ما  بیمه خامات د مانی نیرو ای مسلخ قرل  گرف ه و 

نفعووا  موورل د دل لی  مپرشووانی ترالووط لیوون الووا ما  شناالووایی و ل  طریووق  یاموو  بووه ذی 

 ا  لالترش الانی لطت 

 ل لیووه خووامات  د مووا  کشوور گا  شووامووهیبوورخط ببووا لالوو فاد  ل   ایگووا  لطتعووات 



 

 قسمت دوم( -8)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

قرل دلد الا ما  بیمه طرف  مرلکک د مانی هید  کلو لتک رونیکی صر ت برخط به یالنجلال حقاق

 لنجام شا  لالتردف رچه  به ا ینباو التمت لیرل   

 یا  و بورل گردی قذف ید مان ی ادف رچه یلا ماعنیمأالا ما  ت م علقد  تمام مرلکک 

  صاد  شا  لالتر یکیلتک رون ی ا  به مرلکک مکبر  نسخهکنناهمرلاع ما ل یب

تعالد  نجوا  و چ وا  میلیور  و ششصوا و      یدوت ریو   یکک دوت لمر  د  1398د  الا  

(  2النجی بوه شورح اواو  شوما   )    لال حقاق ( فقر 54.647.500چ ل و  فت  کل  و  انصا )

 اد و  فوت  وکل  و چ ا صوا و    ن صا و  شو  تعالدخامت   نیل لئه ل ا یار د صر ت گرف ه و 

 لالت:و  ف، شا   ییشناالا یلمهیب ی رشان  (  987.417 فا  )

 (ا ی  ر یلی)مباتغ به م  (2ااو  شما   )
 شدهافتیدر مبلغ شدهتراکنش انجامی خدمات بر مبنا نهیهز شدهانجامی سنجتعداد استحقاق

 امکان
 ایسنجی بیمهاعتبار 

 بینی رفع باز
 همپوشانی

 جمع
 امکان 

 یامهیب یسنجاعتبار
 بینی رفع باز

 همپوشانی
 جمع

 امکان 
 یامهیب یسنجاعتبار

 بینی رفع باز
 همپوشانی

 جمع

49 440 321 5 207 179 54،647،500 0 0 0 0 0 0 
 

 کینوه خوامات    یشون ادی  تعرفوه  بیمه التمت لیرل  نسبت به ت یه و تعیین الا ما  

کننواگا   ل  مرلاعوه  لقالم ننمرد   تذل وا وی مجم، الا ما    النجی ا ت تصری  دلال حقاق

 .استمبین عدم رعايت حکم اين بند  کهد یافت نگردیا  

موابین  نشا  ضرلبط و شرلیط لال فاد  ل  مکانیکم لمضای دیجی وا   فوی  به علت ن ایی

  یو نلتک رو یل  لمضوا  یبوردل  ب ور   الا ما  بیمه التمت لیرل  و الا ما  ثبت لقرل  کشور   

  ذیر نگش ه لالترلمکا  مرارد د   ایگا  لطتعات  ری ی کشر 

 یچوی  نریسی و نسخهنامه لارلی برنامه نسخها ت لارلیی شا  قک  لین بنا  تفا  

بین الا ما  بیمه التمت لیرل  و و ل ت ب الشت  د ما  و نمور ش  کشوکی   مالتک رونیکی فی

 لتعمل  ووذیرش   الوویاگی و  ردلخووت نسووخه مبادتووه گردیووا  و دالوو ر 20/7/1398د  تووا یخ 

 یکیلتک رون یاگی الترالط الا ما  مذکر  لبتغ و برلالام ن   6/8/1398لتک رونی  د  تا یخ 

لیرل  التمت  مهیبالا ما  طرف قرل دلد  یمرلکک د مان هیخامت د  کل ایو خر یلالناد بس ر به

 گرف ه شا  لالتر لنجام  یکین رونا  لتک رو ردل شگر لالناد  کشکی و   ایالامانه قیل  طر

 وا و  م و  به بیمه التمت لیرل  و الا ما  تأمین لا ماعی  الا ما  ی ا ردلختکلیه 

ل   یاف یو بور لالوام لالوناد د     ا لال قرل  یاف وه   ی که الامانه نسخه لتک رونیکی برلی ن مرلکک

 صر ت گرف ه لالتر برخط یکیالامانه لتک رون قیطر

نی قک  لین بنا  بابت  ر فقر  نسخه لتک رونیکوی مبلوغ  وکل     د  لارلی مفاد فرل   ایا

ت د نواگا  خوام  ل  لشخاص ققیقی و ققورقی ل لئوه   ( 3شما   ) یا  به شرح ااو  ( 1.000)

   طرف قرل دلد د یافت شا  لالت:

 )مباتغ به میلیر   یا (  (3ااو  شما   )

 عنوان
 مبلغ تعداد نسخه دریافتی از اشخاص

 دریافتقابل 
 لغمب

 جمع حقوقی حقیقی دریافتی
(1) (2) (3) (3 )× (1.000( = )4) (5) 

 116 6 116 6 6،115،839 979 314 3 860 800 2 الا ما  بیمه التمت لیرل 
 0 10.831 10.831.267 0 10.831.267 الا ما  تأمین لا ماعی

 6.116 16.947 16.947.106 3.314.979 13.632.127 جمع

 

مباین   کهلا ماعی بابت صاو  نسخه لتک رونیکی وا ی د یافت ننمرد  الا ما  تأمین 

 است.ند بعدم رعايت حکم اين 



 

 قسمت دوم( -9)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

قانر  لتحاق برخی مرلد به قانر  تنظی  بخشی ل  مقر لت ( 62) د   لال ای لارلی ماد 

  دوتت و بان  مرککی ام ر ی لالتمی لیرل  مکلف به تأمین تسو یتت م م  (2) ماتی دوتت

باشنا و یا لنوه الورد تسو یتت ل      کل  نفر می لی  اف قانر  مبنی بر تأمین مسکن یکصابر

 شردرتأمین می( 7) ااو  شما   131600مناب، مرارد د  لین قانر  ل   دیف 

قیموت توا الوقف دویسوت میلیور       لیثا گرلنی که د  النرلت گذش ه ل  تسو یتت ل  ل  

لنوا  بوه شورط خریوا یوا      کرد  تسریه 1396ایا  الا مناشا  و تا   یا  ب ر ( 200.000.000)

منا ب ر  1398قیمت لیثا گری قانر  برداه الا الاخت مسکن اایا ل  تس یتت مسکن ل  ل 

 شرنارمی

و ل ت  ل  و ش رالا ی مرظف لالت نسبت به ولگذل ی  مین و مسوکن بوه لیثوا گرل      

 لنا  به صر ت تجمیعی لقالم کنارفاقا  مین و مسکن که تاکنر   مین دوت ی د یافت نکرد 

 تفریغ بند )د(

( قانر  لتحاق برخی مرلد به قانر  تنظی  62د  لارلی قک  لین بنا و د   لال ای ماد  )

 وو  56494ت/32725  شوما   ناموه  یتصر یط رل یو  أتی (  2بخشی ل  مقر لت ماتی دوتت )

الواخت   ایو  ایو خر تتیتسو   یوی رللانامه نیین *(3مفاد ماد  )  ضمن لصتح 21/3/8139مر خ 

 و مر خ 53287ت/78266شما    نامه یمسکن ن لدگا   اانبا ل  و خانرلد  ش الء  مرضر  تصر

نمرد  که  نیی ل تع ثا گرل یالاخت مسکن ل ایو  ایخر تتیتس  القف رل  یو  أتی  31/6/1395

ی ناموه مور خ   طو و   یمورل د موذکر  تصور      ور  و لع بوا    یشر ل 12/6/1398د  السه مر خ 

ا وت توأمین یکصوا  وکل        ابان بان  مرککی ام ر ی لالتمی لیرل  ال میه  1/7/1398

 ا یو عامول لبوتغ گرد   ی ابه بان ( 1( نفر )ولقا مسکرنی( به شرح ااو  شما   )100.000)

 ردلخت تس یتت مرضر  لین بنوا توا  ایوا     ال میه و  ای عامل د  خصرص عملکرد بان ر لالت

   :( لالت1شما   ) به شرح ااو   1398الا  

 )مباتغ به میلیر   یا (  (1ااو  شما   )

 نام بانك عامل ردیف
 مبلغ سهمیه  تعداد افراد

 مندشده *بهره شده *معرفی متقاضی پرداختی تسهیالت شدهتعیین

 ملی لیرل  1

 

 4.358 32 500 000 3.542.906 
 2.393.650 000 000 26 2.416 2.969 صاد لت لیرل  2
 4.127.807 000 000 13 4.295 5.680 تجا ت 3
 4.641.000 000 500 19 3.387 3.951 ملت 4
 1.999.300 000 800 20 2.105 3.052 الپه 5
 4.9644.964 13 000 000 4.220.385  فا  کا گرل  6
 833.889 000 200 5 891 891 مسکن 7

 21،758،937 130.000.000 22،416 25865 جمع
عام تأمین لع با  یا لنه الرد تس یتت ترالط الا ما  برنامه و برداه کشور  ذیول  دیوف      ناشی ل  عللی ل  قبیل «مناشا ب ر »و تعالد لفرلد « شا معرفی»* مغایرت تعالد لفرلد 

  ای عامل برد  لالترالری بان به تب، ن  عام  ردلخت تس یتت ل    شا ی رونا  لفرلد معرفتکمیل و عام  131600

                                                                        
 نامه اجرایی تسهیالت خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا: * آیین

به ل لی  ر ولقا مسکرنی د  ش ر ای با امعیت بی  ل  ی  میلیر  نفر ی  میلیا د و الیصا  1398ثا گرل  د  الا  القف تس یتت مسکن لی( اصالحی: 3ماده )
(  یا  و  وال ا ا  انصا میلیر  850.000.000(  یا   الایر ش ر ا  ش صا و  نجا  میلیر  )1.000.000.000 ا ی  میلیا د )(  یا   مرلکک لال ا 1.300.000.000میلیر  )

 شردر(  یا  تعیین می500.000.000)



 

 قسمت دوم( -10)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

تس یتت  ردلخ ی فرق بابت خریا یوا الواخت ولقوا مسوکرنی د  منواطق شو ری و       

 وال ایی و برلالام ااو  تر ی، لال انی که ترالط بنیاد شو یا و لمور  لیثوا گرل  تنظوی  و بوه      

  ر ای عامل لبتغ گردیا    ردلخت شا  لالتبان 

بنا  نیمرضر  ل تتیتس  ا لنهی نی م ا ت تأمالا ما  برنامه و برداه کشر  لع با  م

 131600 فیو  د لیو ذ 1398مناب، مرارد د  قانر  برداه الوا    ی ل د  مرلفق نامه م بادته برل

عادم   نیمبا  ننمورد  کوه   ینیب یااو   برلی بنیاد ش یا و لمر  لیثا گرل    (7شما   )ااو  

  بند است. نيمفاد حکم ا تيرعا

 وای عامول د  الوا     خت  بابت تس یتت  ردلخ ی ترالوط بانو   یا لنه الرد قابل  ردل

 :لالت( 2  به شرح ااو  شما   )1398

 (ا ی  ر یلی)مباتغ به م    (  2ااو  شما   )

 نام بانك عامل ردیف
 تسهیالت

 پرداختی 

 یارانه سود
 پرداختقابل 

 یارانه
 پرداختی 

 پرداختی از 
 131600ردیف

 0 0 4.200.000 3.542.906 ملی لیرل  1
 0 0 3.745.942 2.393.650 صاد لت لیرل  2
 0 0 2.818.052 4.127.807 تجا ت 3
 0 0 2.900 4.641.000 ملت 4
 0 0 2.582.031 1.999.300 الپه 5
 0 0 5.591.069 4.220.385  فا  کا گرل  6
 0 0 1.147.041 833.889 مسکن 7

 0 0 20،087،035 21،758،937 جمع

     

قیموت توا الوقف دویسوت میلیور       ی که د  النرلت گذش ه ل  تسو یتت ل  ل  لیثا گرلن

شورط خریوا یوا      بهبردنا کرد  تسریه 1396مناشا  و تا  ایا  الا  یا  ب ر ( 200.000.000)

بوه    1398 قیمت لیثا گری قانر  برداوه الوا   ل  تس یتت مسکن ل  ل   الاخت مسکن اایا

  :لنا شامنا ب ر ( 3شرح ااو  شما   )

 )مباتغ به میلیر   یا (                             (                                                                                       3ااو  شما   )

 نام بانك عامل ردیف
 مبلغ تعداد افراد

 مندشده *بهره شده *معرفی متقاضی * تسهیالت پرداختی
  267 973 973 لیرل  ملی 1

  190 896 896 صاد لت لیرل  2

  543 1522 1522 تجا ت 3

  264 1055 1055 ملت 4

  407 906 906 الپه 5

  440 965 965  فا  کا گرل  6

  44 224 224 مسکن 7

  2،155 6،541 6،541 جمع
 رالنلال فاد  ننمرد  مر دنظر تتیل  تس  شا  به طر  کاملیلفرلد معرف هیبه بان   کل شا ی رونا  لفرلد معرفتکمیل ام * به علت ع

 
 

 د   لال ای لارلی مفواد قکو  لخیور لیون بنوا       و ل ت  ل  و ش رالا ی  1398د  الا  

 موین دوت وی   نسبت به ولگذل ی  مین و مسکن به لیثا گرل  فاقا  مین و مسکن کوه تواکنر    

اين بناد  اخیر مبین عدم رعايت مفاد حکم ننمرد  که لنا  به صر ت تجمیعی لقالم د یافت نکرد 

 است.



 

 قسمت دوم( -11)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (ه)بند 

قانر  لتحاق برخی مرلد به قوانر    *(37) دوتت مکلف لالت د نما قاصل ل  لارلی ماد 

( لین قانر  5) ااو  شما   110513منا م د   دیف  (2) تنظی  بخشی ل  مقر لت ماتی دوتت

 د صوا  لی مربرط به صور ت صوا   ای الرمایهلی و تمل  دل لیی ای  کینه ل ل  طریق  دیف

 ( تخصیص دلد  و  ردلخت کنار100%)

                                                                        
 (:2* قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

عنرل  ماتیات  ولقا د صا د   ر الا  به ماتیات بر ل  ش لفکود   صرفاً ی  عتو  بر لفکلی  قانرنی نرخ (:37ماده )

 ما  با د یافت  مس قیماً به  دیف د نمای که برلی لین منظر  د  قرلنین   التمت به نرخ ماتیات بر ل  ش لفکود  ال   دوتت لضافه و 
 گرددر شرد  ول یک میبینی میبرداه النرلتی  ی 

بینی  ایی که برلی لین منظر  د  قرلنین برداه النرلتی  ی ( مناب، د یاف ی ل  طریق  دیف یا  دیف100%صاد صا )
تر و اامعه   لفرلد الاکن د   وال ا ا و ش ر ای دل لی بیست  کل  نفر امعیت و  ایینشرد  به  یشگیری و  رش  کامل د مامی

یابا و  وس ل  تحقق  اف مذکر  نسبت به تکمیل و تأمین تج یکلت بیما ال انی و عشایری )د  چ ا چرب نظام ل اا (  لخ صاص می
بیما ل   لمنای ل  ی و ل تقای ال خ بیمهه  مصا ف  یأت نیاف  ای مناطق ترالعهوتریت بیما ال ا مرلکک ب الش ی و د مانی با ل

 . رش  ن اد ای قمای ی خا م ل   وال ا ا و ش ر ای بامی بیست  کل  نفر امعیت لقالم شردلتعتم و لفرلد تحتصع 
 ای مأمر یت  کا لنه  لتعاد  ای  فا ی   ادلش  فرقکا   کم  ای  رالنلی نظیر ققرق و مکلیا  لضافه رگرنه  ردلخت  کینه

 ای لدل ی نظیر لقتم مصرفی لدل ی و تأمین لثاثیه و منصربات لدل ی ل  لین کا ی  دیر  و ماننا ن  و  کینهو ی  مایریت  نربتب ر 
 .باشامحل ممنر  می

 (ه)تفریغ بند 

 ( لالت:1  به شرح ااو  شما   )110513عملکرد ماتی  دیف د نمای 

 )مباتغ به میلیر   یا ( (1ااو  شما   )
شماره 

 بندیطبقه
 بینیپیش ان درآمدعنو

وصولی طبق 

 لیست خزانه

وصولی 

 طبق تفریغ

درصد 

 تحقق 

110513( قوانر   37د نما قاصل ل  ی  د صا نرخ ماتیات بر ل  ش لفکود  مرضر  ماد )
 96.517.000 68.026.158 68.026.158 48/70(2) لتحاق برخی مرلد به قانر  تنظی  بخشی ل  مقر لت ماتی دوتت

 

کول کشور   مبلوغ چ ول و الوه  وکل  و        1398( قانر  برداه الا  9  )د  ااو  شما 

(  یوا  د  قاتو    43.449.930.000.000چ ا صا و چ ل و نه میلیا د و ن صا و الی میلیور  ) 

لی و مبلوغ بیسوت  وکل  و  انصوا و  ف واد و یو  میلیوا د و شصوت میلیور           لع با لت  کینه

لی ذیول  دیوف    وای الورمایه  تمل  دل لیوی (  یا  د  قات  لع با لت 20.571.060.000.000)

 بوه  مورلد  برخوی  لتحواق  قانر  (37) ماد  مرضر  لع با لت»تحت عنرل   530000و53م فرقه 

 بیموه   یو  الو خ  خوامات  لع بوا   بور  تو ( عو 2) دوتت ماتی مقر لت ل  بخشی تنظی  قانر 

 مبلوغ  کل نفور    20  یر ش ر ای و  وال ا ا الاکنین التمت بیمه  رش  منظر هب یا   وال ای

 بینی شا  لالتر    ی «گیردمی قرل  التمت بیمه الا ما  لخ یا  د   یا میلیا د  30.000

شا   تخصیص و  ردلخ ی  دیوف م فرقوه موذکر  ل  محول منواب،      عملکرد لع با  تر ی،

 ( لالت:2  به شرح ااو  شما   )110513وصرتی  دیف 



 

 قسمت دوم( -12)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مباتغ به میلیر   یا (  (2ااو  شما   )

 ولیوص

 ردیف درآمدی  

110513  

 اعتبار مندرج در

  قانون بودجه 

 (530000و53 )ردیف متفرقه

 ردیف متفرقه اعتبار تغییرات بر اساس مجوزهای قانونی

 س پ 530000 و53  

 از اعمال تغییرات

 شده توسطاعتبار توزیع

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 530000و53 از محل ردیف متفرقه 

  از محل تخصیص

 ردیف متفرقه 

 530000و53

 از محل پرداختی

 ردیف متفرقه  

 530000و53

 ( قانون الحاق28( بند )ط( ماده )2جزء )

 (2) برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض

 یافته 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 

         
         

تخصیص لع بوا   ترالوط الوا ما  برناموه و برداوه کشور  و  ردلخ وی ل  الوری         عام 

ل  محل  دیوف    ( مناب، وصرتی مرضر  لین بنا100%د صا ) صامعاد   دل ی کل کشر خکلنه

 .حکم اين بند استمفاد مبین عدم رعايت    بط ای لارلیی ذیبه دال گا  530000و53م فرقه 

تر ی، و تخصیص لع با  ترالط الا ما  برناموه و برداوه کشور  و  ردلخ وی ل      وضعیت 

ل لع بوا   دیوف م فرقوه         بوط ل  محو   وای لارلیوی ذی  دل ی کل کشر  به دال گا الری خکلنه

 ( لالت:3  به شرح ااو  شما   )53-530000

 )مباتغ به میلیر   یا ( (3ااو  شما   )
 شماره 

 بندیطبقه
 پرداختی تخصیص اعتبار نوع اعتبار عنوان دستگاه اجرایی

 و ل ت ب الشت  د ما  و نمر ش  کشکی 129000

 17.576.568   18.407.670 48.604.937 لی کینه

 5.700.000 5.700.000 10.000.000 لی ای الرمایهتمل  دل لیی

 23,276,568 24,107,670 58,604,937 جمع

264000 
شرکت ترالوعه و تج یوک مرلکوک ب الشو ی و د موانی و تج یوکلت       

  کشکی کشر  )ماد تخصصی(
 1.070.000 1.531.000 3.155.000 لی ای الرمایهتمل  دل لیی

285000 
 ا و تأالیسات دوت وی و عمورمی  شورکت    جری الاخ ما الا ما  م

 ماد تخصصی
 1.120.000 1.520.000 3.100.000 لی ای الرمایهتمل  دل لیی

 25,466,568 27,158,670 64,859,937 جمع کل

 



 

 قسمت دوم( -13)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )و

 تج یوکلت  و د موانی  و ب الشو ی  مرلکوک  تج یک و ترالعه شرکت 1398 الا  لب الی ل 

 رشردمی ترالعه شش  برنامه قانر  *(55) ماد  مفاد مشمر ( ماد تخصصی)کشر   کشکی

                                                                        
 :جمهوری اسالمی ایران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه ششمپنجساله  برنامه قانون* 

لی شرکت الاخت و ترالعه  یربنا ای قمول   ای الرمایه ای تمل  دل لیی کینه خامات مایریت طرح (:55) ماده 

 ا و تأالیسات دوت ی و عمرمی  شرکت الو امی ترالوعه   و نقل کشر   بنیاد مسکن لنقتب لالتمی  شرکت مجری الاخ ما 
( عملکرد تخصویص لع بوا لت   2%/5د صا ) مناب، نب و نیروی لیرل  و شرکت ترالعه و نگ ال ی لماکن و  شی تا دو و نی 

 بط با لق ساب کل واه د یاف ی ل  برداه عمرمی دوتت لع  ل  وار  نقوا  لالوناد خکلنوه  لو لق مشوا کت و الوایر لو لق      ذی
 گیردر ای مذکر  قرل  میب ادل  تعیین و ترالط الا ما  د  لخ یا  بنیاد و شرکت

ل  محول   وای موذکر  د  چ وا چرب برداوه نن وا       ذیر بنیواد و شورکت  ناالا ما  مرظف به تخصیص لع با لت لا ناب
 باشار( می2%/5لع با لت فرق تا دو و نی  د صا )

 (تفریغ بند )و

 برناموه  قوانر  ( 55) مواد   مفاد مشمر مرضر  لین بنا   شرکت  1398 الا  لب الی ل 

 لق صادی  لا ماعی و فر نگی ام ر ی لالتمی لیرل  گردیا  لالتر ترالعه شش  نجساته 



 

 قسمت دوم( -14)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )ز

 م م مجور   لالت مکلف( دل و و  ذل الا ما ) کشکی  نمر ش و د ما  ب الشت  و ل ت

 کوه  مر دنظر لال انال د و کیفیت با کشر  مر دنیا   کشکی ترل م و تج یکلت دل و  ول دلت ا ت

 بوه   قواب ی  فرنینوا  طریوق  ل   ل نیسوت  کوافی  یوا  و شورد نمی ترتیا ن  مشابه کشر  دلخل د 

 رکنا صاد  کننا می تأمین قیمت کم رین با که ول دکنناگانی

 و  ذل الا ما   مکا ی با دل لیی و لق صادی لمر  و ل ت ترالط بنا لین یلارلی نامهنیین

 و یورل    یوأت  تصوری   بوه  و شورد موی  ت یوه  قانر  لین لبتغ ل   س دوما  مات ظرف دل و

 ر الامی

 (تفریغ بند )ز

ادی و و ل ت لمور  لق صو  بنوا بوه  یشون اد     20/11/1398مر خ  د  السه  یأت و یرل 

طی شما    نامه لارلیی لین بنا  ل تصری  نمرد  کهی الا ما   ذل و دل و  نییندل لیی با  مکا 

مهلات  مبین عدم رعايت  کوه ا ت لارل لبتغ شا    26/11/1398 و مر خ 57179ت/150191

 است.مقرر در قسمت اخیر اين بند 

 لارلیوی  نامهمرضر  نیینی ول دلت کام ا  لین بنانامه لارلیی نیین *(2لالام ماد  )بر

کنا  لنجام لی من شر میصر ت دو  به الا ما   ذل و دل وی که ف رال مذکر   بایس ی برلالام 

قاانو   مبین عدم رعايت که  مذکر  ت یه و من شر نگردیا  ف رالت   1398  تیکن د  الا  شرد

 است. مربوط

ف رالوت    لیون بنوا  لارلیوی  نامه ( نیین2ماد  ) **(2م م به ذکر لالت  م ابق تبصر  )

نامه مور دنظر  بایسو ی ترالوط الوا ما   وذل و دل و بوا       تج یکلت و ترل م  کشکی مرضر  نیین

                                                                        
 کل کشور:  1398( ماده واحده قانون بودجه سال 17نامه اجرایی بند )ز( تبصره )آیین

کنوا و  لی من شر موی ر ت دو  صنامه برلالام ف رال ی که الا ما  بهول دلت کام ای مرضر  لین نیین(: 2* ماده )

نامه برلی مات مشخص و محاود ل  ظرفیت الایر ول دکننواگا   ترلنا د  چ ا چرب ضرلبط لین نیینبرلالام ن  الا ما  می
منظر  قصر  لطمینا  ل  کیفیوت  لیمنوی  لثربخشوی و تضومین لصواتت  لوتریوت ول دلت کوام ل  طریوق         لال فاد  نمایا  به

 ا نامه ای الا نا  مربرط  مس لکم فرنینا ثبت لقتم مربرط د  الا ما  و  عایت کلیه مقر لت  نییننمایناگا   المی شرکت
 باشار و ضرلبط ثبت دل و  تج یکلت و ملکومات  کشکی می

نامه د  خصرص تج یکلت و ترل م  کشوکی  ترالوط الوا ما  بوا     ف رالت کام ای مرضر  لین نیین(: 2) تبصره* *

 شردر     معا  و تجا ت تعیین می ما نگی و ل ت صنعت



 

 قسمت دوم( -15)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  لقوالمی د  لیون   1398 ما نگی و ل ت صنعت  معا  و تجا ت تعیین شورد  تویکن د  الوا     

 است.قانو  مربوط  مبین عدم رعايتخصرص نیک صر ت نپذیرف ه  که 

مجر ی د   دل و و  ذل الا ما   1398 ای مذکر  د  الا  ف رالت با تراه به عام ت یه

اهادا    واين بناد باوده   مفاد حکم  مبین عدم رعايت  لال ای لارلی لین بنا صاد  ننمرد   کوه 

 گذار محقق نشده است. قانو 

د    کشوکی  ترل م و تج یکلت دل و  ی  ی  ل  ول دلت  1398شایا  ذکر لالت  د  الا  

 ضر  قک  لین بنا صر ت نگرف ه لالترقات  الا وکا  مر



 

 قسمت دوم( -16)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (حبند )

 گردش مرظفنا مس قل برداه  دیف دل لی  ایبیما ال ا  و  کشکی علرم ی ادلنشگا 

 ا وت  منحصورلً   ل  کشوکی  مصورفی  تج یوکلت  و تورل م  دل و  فوروش  و خریا ل  قاصل ماتی

  وای شورکت  و  وا دل وخانوه  به  کشکی تج یکلت و دل و تال ک و تأمین  ای کینه با  ردلخت

 تلقوی  عمورمی  لمورل   د   یرقانرنی تصرف لمر لین ل  تخ ی کننا؛  ردلخت کننا تأمین  خ 

 رشردمی

 (تفریغ بند )ح

طوی بخشونامه مور خ    بنوا  ل   مفاد قک  لینو ل ت ب الشت  د ما  و نمر ش  کشکی 

 لبتغ نمرد  لالتر  کشر الرلالر ی علرم  کشکی  ادلنشگا به  4/9/1398

واور  مربورط بوه    (  1 ا  به لال ثناء مرل د منا م د  ااو  شوما   ) حاود  بر الید  م

ترالووط  مصوورفی  کشووکی تج یووکلت و توورل م دل و  روشفوو و ایووخر ل  قاصوول موواتی گووردش

 وای توأمین و توال ک دل و و    منحصرلً ا وت با  ردلخوت  کینوه     بط  ای لارلیی ذیدال گا 

  ردلخت گردیا  لالتر  کننا  ای  خ  تأمینت ا و شرکتج یکلت  کشکی به دل وخانه

(  1بوه شورح اواو  شوما   )    ی علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د موانی   ادلنشگا 

شکی  ل مصرفی  ک تج یکلت و ترل م دل و  فروش و خریا ماتی مباتغ قاصل ل  گردش بخشی ل 

حکم ايان  مفاد رعايت  مبین عدم  ای بیما ال انی نمرد  که ای  رالنلی و  کینهصرف  ردلخت

 :بند است

 )مباتغ به میلیر   یا ( (1ااو  شما   ) 

 ردیف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی 

 مصادیق مصرف مغایر
 با مفاد حکم این بند 

 مبلغ 
 یافتهاختصاص

 دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی  ل ال  125400 1
  ای بیما ال انیو  کینه ای  رالنلی بابت  ردلخت

1.559 
 88.919 دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  ل دبیل 125800 2
 16.235 دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی خلخا  125810 3

 106.713 جمع
  

ا وت   ب الش ی  د مانی لیرلنش ر خامات و  کشکی علرم دلنشکا م م به ذکر لالت  

مبین عدم رعايات  عمل نیاو د  کوه  گرنه  مکا ی بهل لئه لطتعات عملکرد قک  لین بنا   ی 



 

 قسمت دوم( -17)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 مربوط است. حکم

 تج یوکلت  و دل و توال ک  و توأمین   ای کینه با  ردلخت عملکرد مباتغ  ردلخ ی ا ت

  مترل کننا  ل  محل مناب، مرضر  لین ااو  تأمین  خ   ایشرکت و  ادل وخانه به  کشکی

 ( لالت:  2  به شرح ااو  شما   )1398 کشکی  د  الا   مصرفی تج یکلت و

 )مباتغ به میلیر   یا ( (2ااو  شما   )

 نام استان ردیف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 شده بهپرداخت شده بههای انجامپرداخت بابت بازپرداخت هزینهمبلغ قابل

 أمین و تدارکها بابت تداروخانه
 کنندههای پخش تأمینشرکت

 بابت تأمین و تدارک 
 جمع کل * کنندههای پخش تأمینشرکت هاداروخانه جمع کل*

 دارو 

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکی 

 دارو  جمع

 لوازم و
 تجهیزات  

 پزشکی 

 دارو جمع

 لوازم و 
 تجهیزات 

 پزشکی

 دارو  جمع 

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکی 

 دارو  جمع

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکی 

 دارو جمع

 لوازم و
 تجهیزات  

 پزشکی

 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،022دلنشگا  علرم ب کیس ی و ترلنبخشی 125000دال گا  لارلیی مس قر د  مرکک 1

2 

مرککی
 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،801دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  مرککی 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،117  د مانی الاو دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی 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،655دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی 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،759دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  گیت  124600گیت  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،775دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  ما نا ل  124900ا نا ل م

 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،000خامات ب الش ی  د مانی بابل دلنشگا  علرم  کشکی و 124910 7

8 

شرقینذ بایجا 
 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،051شرقیب الش ی  د مانی لال ا  نذ بایجا دلنشگا  علرم  کشکی و خامات  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،544دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی مرل ه 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،687دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی الرلب 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،635 ربیخامات ب الش ی  د مانی لال ا  نذ بایجا دلنشگا  علرم  کشکی و  125100 ربینذ بایجا 

 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،613دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی د مانی خری 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،445دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  کرمانشا  124800کرمانشا  13

14 

خر ال ا 

 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،660دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی انای شا ر  ل رل  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،599دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی نبادل  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،670دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی ب ب ا  125906 16

 0دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی شرش ر 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،150 کشکی و خامات ب الش ی  د مانی د فر  دلنشگا  علرم 124502 18

19 

فا م

 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،466دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  فا م 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،864دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی ا رم 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،944دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی 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،993مانی م ال ا دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د  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،785دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی گرلش 125910 23

24 

کرما 

 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،245دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  کرما  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،416شکی و خامات ب الش ی  د مانی  فسنجا دلنشگا  علرم  ک 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،146دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی ایرفت 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،498دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی ب  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،360لرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی الیراا دلنشکا  ع 124709 28

29 

 ضریخرلالا 

 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،600دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  خرلالا  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،999قیا یهدلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی 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،367دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی 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،141ی و خامات ب الش ی  د مانی البکول دلنشگا  علرم  کشک 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،755دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی نیشابر  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،923اامدلنشکا  علرم  کشکی 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،238  د مانی کاشا دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی 123701لصف ا 

 - 2،302،400 - 1،621،967 - 3،924،367 - 2،302،400 - 1،621،967 - 3 924 367دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  لصف ا  ** 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،478دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا   رمکگا  125300 رمکگا  37



 

 قسمت دوم( -18)

 (17تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مباتغ به میلیر   یا ( (2ااو  شما   )

 نام استان ردیف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 شده بهپرداخت شده بههای انجامپرداخت بابت بازپرداخت هزینهمبلغ قابل

 أمین و تدارکها بابت تداروخانه
 کنندههای پخش تأمینشرکت

 بابت تأمین و تدارک 
 جمع کل * کنندههای پخش تأمینشرکت هاداروخانه جمع کل*

 دارو 

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکی 

 دارو  جمع

 لوازم و
 تجهیزات  

 پزشکی 

 دارو جمع

 لوازم و 
 تجهیزات 

 پزشکی

 دارو  جمع 

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکی 

 دارو  جمع

 لوازم و 
 تجهیزات 
 پزشکی 

 دارو جمع

 لوازم و
 تجهیزات  

 پزشکی

 جمع 

38 
 ا الیس ا  و بلرچس

 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،251دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی  ل ال  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،214دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی  لبل 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،952دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  کردال ا  124402کردال ا  40

41 
 مال 

 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،015دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لبن الینا  مال  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،984ت ب الش ی  د مانی لالانباددلنشگا  علرم  کشکی و خاما 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،547دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  ترال ا  124410ترال ا  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،124دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  لیتم 124420لیتم 44

 - 711،989 - 711،989دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا   نجا  *** 125600 نجا  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،831دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  چ ا محا  و بخ یا ی 125200چ ا محا  و بخ یا ی 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،701دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  ک گیلریه و بریرلقما 124010ک گیلریه و بریر لقما 47

48 
المنا 

 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،478دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  المنا  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،092علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی شا روددلنشگا   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،025دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  یکد  ش یا صاوقی 125500یکد 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،767دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  برش ر 124004برش ر 51

52 

ت رل 

 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،532دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی ش یا ب ش ی 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،757مرکک نمر شی   ژو شی و د مانی الل و بیما ی  ای  یری )بیما ال ا  مسیخ دلنشر ی( 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،465دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی ت رل  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،771 مرکک نمر شی  تحقیقاتی و د مانی قل  و عروق ت رل 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،836دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لیرل  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،207مرکک نمر شی  تحقیقاتی و د مانی قل  و عروق ش یا  اائی 124302 57

58 
دبیلل 

 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،519دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  ل دبیل 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،359مانی خلخا دلنشکا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د  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،413دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  ق  123706ق  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،288دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی قکوین 123801قکوین 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،000کی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  گلس ا دلنشگا  علرم  کش 124920گلس ا  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،051دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لالفرلین 124117شماتیخرلالا 

 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،399دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی خرلالا  شماتی 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،086دلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی بیرانا 124101انربیخرلالا  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،205الش ی  د مانی کرمدلنشگا  علرم  کشکی و خامات ب  124305لتبر  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  ی کشک یمصرف کلتیفروش دل و  ترل م و تج ت باب گرمهیب ی االا ما  ترالط  ابرخی ل  دلنشگا مرق، م اتبات هعام  ردلخت ب  ی لل  لین بابت  ناش« شا مبلغ  ردلخت»با «  کشکی مصرفی تج یکلت و کننا  ترل متأمین  خ   ایشرکت و ا دل وخانه شا  بهلنجام ی انهی ردلخت بابت با  ردلخت  کمبلغ قابل»* مغایرت بین 
 باشارمی  ی کشک مصرفی تج یکلت و کننا  ترل متأمین  خ   ای ا و شرکت ای معنر  به دل وخانهدلنشگا  با یکامل  هیب، عام لمکا  تسر باتو  شاگا بیمه

 صرفاً د  ال ر  ام، د م شا  لالترصر ت گلربا  وصر  شا   تذل مبلغ مربرط بابت دل و و ترل م و تج یکلت  کشکی  قابل تفکی  نبرد  و به« شا مبلغ  ردلخت»و  «شا لنجام ی انهی ردلخت بابت با  ردلخت  کمبلغ قابل» لصف ا  علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  ** برلالام لعتم دلنشگا 
صر ت گلربا  وصر  شا   تذل مبلغ مربورط صورفاً د    ابل تفکی  نبرد  و به کشکی  ق مصرفی تج یکلت و کننا  ترل متأمین  خ   ایشرکت و ا دل وخانهبابت « شا مبلغ  ردلخت»و  «شا لنجام ی انهی ردلخت بابت با  ردلخت  کمبلغ قابل» نجا   علرم  کشکی و خامات ب الش ی  د مانی لال ا  *** برلالام لعتم دلنشگا 
 ال ر  ام، د م شا  لالتر

  



 

 قسمت دوم( -1)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (18تبصره )

 بند )الف( 

 (1جزء )

اين قانون، ( ۹)جدول شماره  ۵۵۰۰۰۰- ۲۸شود اعتبارات رديف به دولت اجازه داده مي

شوده، يارانوه   اين قانون را در قالب وجووه اداره ( 1۴)بخشي از اعتبارات مندرج در جدول تبصره 

اد بوه قوانون تنمو      قانون الحوا  بريوي موو   ( ۵۲)، كمك بالعوض با منابع موضوع ماده سود

در چهوارچو  مصووبات أ وات امنوا، ضووابر، مقوررات و       ( ۲)بخشي از مقررات موالي دولوت   

أواي  بانكي ترك ب و براي اجوراي برناموه  اساسنامه صندو  توسعه ملي و أمچن ن تسه الت 

 أواي بوازار كوار و تكم ور اجوراي     ايجاد اشتغال مولد، تثب ت اشتغال موجوود، اجوراي س اسوت   

 .كر كشور أزينه كند 1۳۹۷قانون بودجه سال ( 1۸)تبصره « الف»أاي بند هبرنام

 (18تبصره )تفریغ 

 بند )الف(تفریغ 

 (1جزء )تفریغ 

كشور و با  به پ شنهاد سازمان برنامه و بودجه ۵/۳/1۳۹۸أ ات وزيران در جلسه مورخ 

رت، ارتباطوات و  أاي تعاون، كوار و راواه اجتمواعي، صونعت، معودن و تجوا      أمكاري وزارتخانه

اناوري اطالعات، جهاد كشاورزي و كشور، بانك مركزي جمهوري اسوالمي ايوران و سوازمان    

طوي شوماره   تصويب و بند را اين نامه اجرايي ، آي نم راث ارأنگي، صنايع دستي و گردشگري

بانوك مركوزي جمهووري اسوالمي      ه اسوت. ابالغ نمود ۹/۳/1۳۹۸أو مورخ ۵6۵۸۷ت/۲۸16۴

را در بند  نيا ييدستورالعمر اجرا نامه مذكور،ني ( آ1۰حك  مقرر در ماده ) يراستا درن ز ايران 

 ابالغ نموده است. عامر يأابه بانك ۳۰/۳/1۳۹۸مورخ 

 (1شوماره )  بوه شورج جودول    يااته بابت موضوع اين جزءتصاصعملكرد منابع مالي اي

 باشد:مي

 )مبالغ به م ل ون ريال(  (1جدول شماره )

 ه شمار

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 شدهمنابع مالی پرداخت یافتهمنابع مالی اختصاص

 از محل اعتبارات قانون 

 کل کشور 1398بودجه سال 

 تسهیالت ریالی صندوق 

 توسعه ملی موضوع  

 بندهای )الف( و )ب( 

 (  قانون52ماده )

 (2الحاق ... دولت) 

 مانده منابع موضوع 

 شورای  بند )ب( مصوبه

 عالی هماهنگی اقتصادی

 تسهیالت

 بانکی
 جمع کل

 تسهیالت ریالی صندوق  کل کشور 1398از محل اعتبارات قانون بودجه سال 

 توسعه ملی موضوع  بندهای

 (52)الف( و )ب( ماده ) 

 (2الحاق ... دولت) قانون 

 مانده منابع موضوع

 بند )ب( مصوبه شورای  

 عالی هماهنگی اقتصادی

 ت تسهیال

 بانکی
 جمع کل

 ردیف

 28-550000 

 ( 22ردیف ) بخشی از منابع

 ( 14جدول مصارف تبصره )
 جمع

 ردیف

 28-550000 

 ( 22بخشی از منابع ردیف )

 ( 14جدول مصارف تبصره )
 جمع

 3,059,240 1،۳۰۹،6۲۰ ۰ 1،۳۰۹،6۲۰ 440,000 ۰ ۴۴۰،۰۰۰ 11,100,000 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ 1,100,000 ۰ 1،1۰۰،۰۰۰ معاونت علمي و اناوري ري س جمهور 1۰1۰۵۲

 107,300 ۰ ۰ ۰ 107,300 ۰ 1۰۷،۳۰۰ 107,300 ۰ ۰ ۰ 107,300 ۰ 1۰۷،۳۰۰ وزارت ارأنگ و ارشاد اسالمي 11۴۰۰۰

 0 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 393,334 ۰ ۰ ۰ 393,334 ۰ ۳۹۳،۳۳۴ شهرداري تهران 1۳۳6۰۰



 

 قسمت دوم( -۲)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به م ل ون ريال(  (1جدول شماره )

 ه شمار

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 شدهمنابع مالی پرداخت یافتهمنابع مالی اختصاص

 از محل اعتبارات قانون 

 کل کشور 1398بودجه سال 

 تسهیالت ریالی صندوق 

 توسعه ملی موضوع  

 بندهای )الف( و )ب( 

 (  قانون52ماده )

 (2الحاق ... دولت) 

 مانده منابع موضوع 

 شورای  بند )ب( مصوبه

 عالی هماهنگی اقتصادی

 تسهیالت

 بانکی
 جمع کل

 تسهیالت ریالی صندوق  کل کشور 1398از محل اعتبارات قانون بودجه سال 

 توسعه ملی موضوع  بندهای

 (52)الف( و )ب( ماده ) 

 (2الحاق ... دولت) قانون 

 مانده منابع موضوع

 بند )ب( مصوبه شورای  

 عالی هماهنگی اقتصادی

 ت تسهیال

 بانکی
 جمع کل

 ردیف

 28-550000 

 ( 22ردیف ) بخشی از منابع

 ( 14جدول مصارف تبصره )
 جمع

 ردیف

 28-550000 

 ( 22بخشی از منابع ردیف )

 ( 14جدول مصارف تبصره )
 جمع

 2,418,548 ۳۲۲،۳۷۴ ۰  ۳۲۲،۳۷۴ 1,773,800 ۰ 1،۷۷۳،۸۰۰ 48,973,800 ۲۳،6۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۳،6۰۰،۰۰۰ 1,773,800 ۰ 1،۷۷۳،۸۰۰ رت جهاد كشاورزيوزا 1۵1۰۰۰

 1,083,820 ۰ ۰ ۰ 1,083,820 ۰ 1،۰۸۳،۸۲۰ 1,335,820 ۰ ۰ ۰ 1,335,820 ۰ 1،۳۳۵،۸۲۰ وزارت تعاون، كار و رااه اجتماعي 1۵۴۰۰۰

 49,342,200 ۲۳،6۵۰،۰۰۰ ۰ ۲۳،6۵۰،۰۰۰ 2,042,200 ۰ ۲،۰۴۲،۲۰۰ 134,842,200 66،۴۰۰،۰۰۰ ۰ 66،۴۰۰،۰۰۰ 2,042,200 ۰ ۲،۰۴۲،۲۰۰ عت، معدن و تجارتوزارت صن 1۵۵۰۰۰

 946,000 ۰ ۰ ۰ 946,000 ۰ ۹۴6،۰۰۰ 4,730,000 ۰ ۰ ۰ 4,730,000 ۰ ۴،۷۳۰،۰۰۰ شركت راه آأن جمهوري اسالمي ايران ۲۸۰۵۰۰

 3,000,000 ۰ ۰ ۰ 3,000,000 ۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ 7,539,000 ۰ ۰ ۰ 7,539,000 ۰ ۷،۵۳۹،۰۰۰ بازآاريني شهري ايرانشركت  ۲۸66۵۰

 1,000,000 ۰ ۰ ۰ 1,000,000 ۰ 1،۰۰۰،۰۰۰ 1,000,000 ۰ ۰ ۰ 1,000,000 ۰ 1،۰۰۰،۰۰۰ صندو  ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك ۲۹۵۰۸۰

 0 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 157,866 ۰ ۰ ۰ 157,866 ۰ 1۵۷،۸66 شهرداري اصفهان ۴۰۴۴۷۰

 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

               

بوا   ۵۵۰۰۰۰و ۲۸رديف كر كشور، ذير  1۳۹۸( قانون بودجه سال ۹در جدول شماره ) 

، مبلغ سي («1۸ تبصره الف بند )موضوع مولد و گسترده اشتغال ايجاد موضوع راتاعتبا»عنوان 

( ريال منمور گرديده كه سازمان برنامه و بودجه كشور به ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰أزار م ل ارد )

( قانون الحا  بريي ۲۸( بند )ط( ماده )۲استناد قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و جزء )

( مبلغ نه أزار و أشتصد و ب ست م ل وارد  ۲نون تنم   بخشي از مقررات مالي دولت )مواد به قا

( ريال آن را كسر و سپس مابقي آن را به مبلغ ۹.۸۲۰.6۸۰.۰۰۰.۰۰۰و شصد و أشتاد م ل ون )

(  ۲۰.1۷۹.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ب ست أزار و يكصد و أفتاد و نه م ل ارد و س صود و ب سوت م ل وون )   

نامه اجرايي اين بنود توزيوع نمووده    ( آي ن1ي اجرايي موضوع بند )ج( ماده )أاريال ب ن دستگاه

 باشد:مي( ۲شماره )به شرج جدول يااته، مالي اعتبارات ايتصاص عملكرداست. 

 

 

 )مبالغ به م ل ون ريال(                                                                                         (                                              ۲جدول شماره )

 دستگاه 

 اجرایی
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرایی

 دریافتی از 

 محل اعتبارات 

 یافتهتخصیص

  هزینه

 مانده وجوه 

 انتقالی به 

 سال بعد

 ۲۸،۵۰۰ ۴11،۵۰۰ ۴۴۰،۰۰۰ ۴۴۰،۰۰۰ 1،1۰۰،۰۰۰  س جمهورمعاونت علمي واناوري ري 1۰1۰۵۲

 1۰۷،۳۰۰ ۰ 1۰۷،۳۰۰ 1۰۷،۳۰۰ 1۰۷،۳۰۰ وزارت ارأنگ و ارشاد اسالمي 11۴۰۰۰

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۳،۳۳۴ شهرداري تهران 1۳۳6۰۰

 ۰ 1،۷۷۳،۸۰۰ 1،۷۷۳،۸۰۰ 1،۷۷۳،۸۰۰ 1،۷۷۳،۸۰۰ وزارت جهادكشاورزي 1۵1۰۰۰

 ۹۷۵،۸۲۰ 1۰۸،۰۰۰ 1،۰۸۳،۸۲۰ 1،۰۸۳،۸۲۰ 1،۳۳۵،۸۲۰ وزارت تعاون، كار و رااه اجتماعي 1۵۴۰۰۰

 ۲.۰۰۰ ۲.۰۴۰.۲۰۰ ۲،۰۴۲،۲۰۰ ۲،۰۴۲،۲۰۰ ۲،۰۴۲،۲۰۰ وزارت صنعت معدن وتجارت 1۵۵۰۰۰

 ۰ ۹۴6،۰۰۰ ۹۴6،۰۰۰ ۹۴6،۰۰۰ ۴،۷۳۰،۰۰۰ شركت سهامي راه آأن جمهوري اسالمي ايران ۲۸۰۵۰۰

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۵۳۹،۰۰۰ شركت بازآاريني شهري ايران ۲۸66۵۰

 ۰ 1،۰۰۰،۰۰۰ 1،۰۰۰،۰۰۰ 1،۰۰۰،۰۰۰ 1،۰۰۰،۰۰۰ صندو  ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك ۲۹۵۰۸۰

 ۰ ۰ ۰ ۰ 1۵۷،۸66 شهرداري اصفهان ۴۰۴۴۷۰

 4.113.620 6.279.500 10,393,120 10,393,120 20,179,320 جمع

      

انوه  شوده، يار در قالب وجوه اداره ۵۵۰۰۰۰- ۲۸رديف يااته از محر ايتصاصاعتبارات 

قانون الحوا   ( ۵۲)ماده  يااته از محر اعتبارات موضوعايتصاص، كمك بالعوض با منابع سود

در چهارچو  مصوبات أ ات امنا، ( ۲)بريي مواد به قانون تنم   بخشي از مقررات مالي دولت 

بانكي ترك وب گرديوده،   ضوابر، مقررات و اساسنامه صندو  توسعه ملي و أمچن ن تسه الت 



 

 قسمت دوم( -۳)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 :باشد( مي۳)، به شرج جودول شوماره   اين جزء موضوعأاي يااته و پردايتي در قالبنابع ايتصاصعملكرد م

 (الير ون ل )مبالغ به م                                                                                                                                                                                                                     (                                                                                                                            ۳جدول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرایی

 مبلغ
 اجرایی ه به دستگاهشدپرداخت

 مبلغ پرداختی توسط دستگاه اجرایی در قالب جهت پرداخت در قالباجرایی  شده به دستگاه مبلغ پرداخت

 جمع بالعوض کمک سود یارانه شدهوجوه اداره جمع بالعوض کمک یارانه سود شدهوجوه اداره

 411.500 ۴11.۵۰۰ ۰ ۰ 440.000 ۴۴۰.۰۰۰ ۰ ۰ ۴۴۰.۰۰۰ معاونت علمي و اناوري ري س جمهور 1۰1۰۵۲
 0 ۰ ۰ ۰ 107.300 ۸.۰۰۰ ۹۹.۳۰۰ ۰ 1۰۷.۳۰۰ وزارت ارأنگ و ارشاد اسالمي 11۴۰۰۰
 1,773,800 ۰ 1،۷۷۳،۸۰۰ ۰ 1,773,800 ۰ 1،۷۷۳،۸۰۰ ۰ 1،۷۷۳،۸۰۰ وزارت جهاد كشاورزي 1۵1۰۰۰

 108.000 ۰ ۰ 1۰۸.۰۰۰ 1.083.820 ۰ ۰ 1.۰۸۳.۸۲۰ 1.۰۸۳.۸۲۰ وزارت تعاون، كار و رااه اجتماعي 1۵۴۰۰۰

 2,040,200 ۵۰،۰۰۰ 1،۹۹۰،۲۰۰ ۰ 2,042,200 1۷۲،۰۰۰ 1،۸۷۰،۲۰۰ ۰ ۲،۰۴۲،۲۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت 1۵۵۰۰۰
 946,000 ۰ ۰ ۹۴6،۰۰۰ 946,000 ۰ ۰ ۹۴6،۰۰۰ ۹۴6،۰۰۰ آأن جمهوري اسالمي ايرانشركت سهامي راه ۲۸۰۵۰۰
 0 ۰ ۰ ۰ 3,000,000 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ * ايران شركت بازآاريني شهري ۲۸66۵۰
 1.000.000 1.۰۰۰.۰۰۰ ۰ ۰ 1.000.000 1.۰۰۰.۰۰۰ ۰ ۰ 1،۰۰۰،۰۰۰ صندو  ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك ۲۹۵۰۸۰

 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

          

وكمك بالعووض،   شده، يارانه سودوجوه اداره  اعتبارات مندرج در جدول او  در قالب

 أاي اجرايي، ايتصاص يااته است.به دستگاه

( ۴شوماره ) بوه شورج جودول     ،۵۵۰۰۰۰-۲۸ شوده از محور رديوف   عملكرد وجوه اداره

 باشد:مي

 )مبالغ به م ل ون ريال(                                                                                              (                                         ۴جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی ردیف
 محل 

 اعتبار *
 نام بانک عامل

 مبلغ پرداختی بابت وجوه

 شده توسط دستگاه اداره 

 اجرایی به بانک عامل 

 لب مبلغ پرداختی در قا

 شده به وجوه اداره

  ها توسط بانک عاملطرح

 وزارت تعاون، كار و رااه اجتماعي 1۵۴۰۰۰

۲۸-۵۵۰۰۰۰ 

 ۰ 1۰۸.۰۰۰ صندو  كارآاريني ام د

 شركت سهامي راأآأن جمهوري اسالمي ايران ۲۸۰۵۰۰

 ۳۸۹،۰۰۰ ۲۵6،۰۰۰ توسعه تعاون

 ۴۴۰،۰۰۰ 1۲۲،۰۰۰ آينده

 ۰ ۳6۸،۰۰۰ صادرات

 ۳۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰ ان و  ونزوئالاير

 859.000 1.054.000 جمع
 
 
 

أاي اجرايي بابوت  توسر دستگاه  ،۵۵۰۰۰۰-۲۸ فياز محر ردعملكرد مبالغ پردايتي 

 باشد:مي (۵شماره )پردايت يارانه سود موضوع اين جزء، به شرج جدول 

 )مبالغ به م ل ون ريال(                                                                                                                       (                ۵جدول شماره )

 شماره 
 بندیطبقه

 نام بانک عامل محل اعتبار  عنوان دستگاه اجرایی

 مبلغ اعالمی بابت یارانه
 سود موضوع این بند 

 توسط بانک عامل 

 مبلغ پرداختی به بانک
 سود  ارانهیبابت  ملعا 

  بند نیموضوع ا

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1۵۵۰۰۰
۲۸-۵۵۰۰۰۰ 

 1،۲16،۲۰۰ ۵،۴۷6،۲۰۰ صنعت ومعدن
 ۵۰،۰۰۰ ۷۳۲،۲۰۰ ملي

 1۳۸،۰۰۰ ۴66،۰۰۰ تجارت
 ۵۰،۰۰۰ ۹۹۰،۰۰۰ سپه

 ۳۰،۰۰۰ ۹۲،۰۰۰ پست بانك
 1۳۰،۰۰۰ ۴۲6،۰۰۰ آينده

 ۳۵6،۰۰۰ ۸۸۷،۰۰۰ توسعه وتعاون
 ۲۰،۰۰۰ ۲6۳،۰۰۰ كارآارين

 1،۷۷۳،۸۰۰ 1،۷۷۳،۸۰۰ كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 1۵1۰۰۰

 3,764,000 11,106,200 جمع
 

 شووده موضوووع ايوون بنوود از محوور اعتبووارات رديووف بالعوووض اع ا عملكوورد كمووك

 :( است6شماره )به شرج جدول  ، ۲۸-۵۵۰۰۰۰

 )مبالغ به م ل ون ريال(                                                                                                                      (                 6جدول شماره )

 شماره 
 بندیطبقه

 عنوان 
 دستگاه اجرایی

 نوع برنامه  عنوان برنامه محل اعتبار 

 مبلغ پرداختی بابت 
 کمک بالعوض 

 بند  موضوع این

 معاونت علمي و اناوري ري س جمهور 1۰1۰۵۲

۲۸-۵۵۰۰۰۰ 

 ۴11.۵۰۰ ايجاد اشتغال مولد ايجاد اشتغال گسترده و مولد

أواي صونعتي و   كمك أاي اني و اعتباري براي يوشه وزارت صنعت، معدن و تجارت 1۵۵۰۰۰
 يدمات كل ن كي

 ۵۰،۰۰۰ ايجاد اشتغال مولد

ري صنايع صندو  ضمانت سرمايه گذا ۲۹۵۰۸۰
 كوچك

 موضووع )مولد  و گسترده اشتغال ايجاد موضوع اعتبارات
 1،۰۰۰،۰۰۰ ايجاد اشتغال مولد (1۸ تبصره الف بند

 1.461.500 جمع

 



 

 قسمت دوم( -۴)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

مواد بوه   يالحا  بري ( قانون۵۲موضوع ماده )يااته از محر منابع عملكرد منابع ايتصاص

( ۷شوماره ) ضوع اين بند، به شورج جودول   بابت مو (۲) دولت ياز مقررات مال يبخش   قانون تنم

 باشد:مي

 )مبالغ به م ل ون ريال(                                                                                       (                                                ۷جدول شماره )

یافته مطابق مبالغ اختصاص
نای هیأت ام مصوبات

 صندوق توسعه ملی 

 منابع
 شده گذاریسپرده

 های عامل نزد بانک

یافته بابت منابع اختصاص
جزء از محل  اجرای مفاد این
 شده گذاریمنابع سپرده

منابع پرداخت شده بابت اجرای مفاد این 
گذاری شده به جزء از محل منابع سپرده

 های موضوع این جزء برنامه
۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰.۵6۳.۹۸۸ ۲۸،1۲۲،۹۹۳ 

 

الحوا    ( قوانون ۵۲موضووع مواده )  شده از محر منابع نمودن منابع تام نايتصاص و أزينه

بابوت موضووع ايون جوزء در چوارچو        (۲) دولت ياز مقررات مال يبخش   مواد به قانون تنم يبري

 پذيراته است. صورت مصوبات أ ات امناء، ضوابر، مقررات و اساسنامه صندو  توسعه ملي،

أاي عامر از محر ترك ب منابع موضوع اين بند جهوت  يااته به بانكسهم ه ايتصاص

 باشد:مي (۸شماره ) به شرج جدول، پردايت تسه الت موضوع اين جزء

 )مبالغ به م ل ون ريال( (۸جدول شماره )

 نام 
 بانک عامل

 شده از محل سهمیه تعیین

انون الحاق برخی مواد به ( ق52منابع موضوع ماده )
 ( 2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 جمع تسهیالت بانکی

 9,800,000 ۴،۹۰۰،۰۰۰ ۴،۹۰۰،۰۰۰ ندهيآ

 4,600,000 ۲،۳۰۰،۰۰۰ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ان پارس

 146,000 ۷۳،۰۰۰ ۷۳،۰۰۰ پاسارگاد

 10,660,000 ۵،۳۳۰،۰۰۰ ۵،۳۳۰،۰۰۰ پست بانك

 6,260,000 ۳،1۳۰،۰۰۰ ۳،1۳۰،۰۰۰ تجارت

 24,400,000 1۲،۲۰۰،۰۰۰ 1۲،۲۰۰،۰۰۰ توسعه تعاون
 28,000,000 1۴،۰۰۰،۰۰۰ 1۴،۰۰۰،۰۰۰ رانيتوسعه صادرات ا

 3,900,000 1،۹۵۰،۰۰۰ 1،۹۵۰،۰۰۰ رااه كارگران

 11,140,000 ۵،۵۷۰،۰۰۰ ۵،۵۷۰،۰۰۰ سپه

 7,200,000 ۳،6۰۰،۰۰۰ ۳،6۰۰،۰۰۰ رانيصادرات ا

 40,040,000 ۲۰،۰۲۰،۰۰۰ ۲۰،۰۲۰،۰۰۰ صنعت و معدن

 )مبالغ به م ل ون ريال( (۸جدول شماره )

 نام 
 بانک عامل

 شده از محل سهمیه تعیین

انون الحاق برخی مواد به ( ق52منابع موضوع ماده )
 ( 2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 جمع تسهیالت بانکی

 2,000,000 1،۰۰۰،۰۰۰ 1،۰۰۰،۰۰۰ نيكارآار

 28,654,000 1۴،۳۲۷،۰۰۰ 1۴،۳۲۷،۰۰۰ يكشاورز

 1,000,000 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ و ونزوئال رانيمشترک ا

 12,200,000 6،1۰۰،۰۰۰ 6،1۰۰،۰۰۰ رانيا يمل

 190,000,000 95,000,000 95,000,000 جمع
    

أاي عامر از محر ترك ب منابع موضووع ايون   يااته به بانكه ايتصاصعملكرد سهم 

 باشد:مي( ۹شماره )به شرج جدول ، بند جهت پردايت تسه الت موضوع اين جزء

 )مبالغ به م ل ون ريال(                                                                                                      (                               ۹جدول شماره )

 نام 
 بانک عامل

 نوع 
 برنامه 

 پرداختی شدهمعرفی * متقاضی

 مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد 

 1،۰6۸،۸۲۵ ۲۸ 1،۰6۸،۸۲۵ ۲۸ - - صنعت و معدن و گردشگري آينده

 ۲۵،۰۰۰ 1 ۲۵،۰۰۰ 1 - - صنعت و معدن پارس ان

 ۲۲،۵۰۰ ۲ ۲۲،۵۰۰ ۲ - - شگريگرد پاسارگاد

 1،۰۰۷،۷۴۲ ۵ 1،۴۸۵،۷۴6 ۹ - - صنعت و معدن پست بانك

 16۷،6۵۰ ۴ 16۷،6۵۰ ۴ - - صنعت و معدن تجارت

 1،۰6۰،۴۰1 ۵6۲ 1،۰6۰،۴۰1 ۵6۲ - - صنعت و معدن و كشاورزي توسعه تعاون

 ۳،۳۷6،۴۸۳ ۷۵ ۳،۳۷6،۴۸۳ ۷۵ - - صنعت و معدن  توسعه صادرات 
 1۹،۰۰۰ ۲ 1۹،۰۰۰ ۲ - - صنعت و معدن انرااه كارگر

 ۷۴1،۰1۰ ۷ 6،۹۹۸،۲۲۸ ۴۷ - - صنعت و معدن سپه

 1۵،۰۹۴،۰۰۰ ۲۳۴ 1۵،۰۹۴،۰۰۰ ۲۳۴ - - صنعت و معدن صنعت و معدن
 ۳،۴۴۵،۴۳۳ ۷،۳۲۸ ۳،۹۹۸،۵۸1 ۸،1۸۸ - - گردشگري و كشاورزي كشاورزي

 ۲،۰۹۴،۹۴۹ ۸۴ ۲،۰۹۴،۹۴۹ ۸۴ - - صنعت و معدن و گردشگري ملي ايران
 28,122,993 8,332 35,411,363 9,236 - - جمع

 باشد.پذير نمي* درج تعداد و مبلغ مربوط ستون متقاضي امكان

 

 اشوتغال  ايجواد  أواي برنامه اجراي منابع موضوع اين جزء، جهتأا، در محدوده بررسي

، بنود  ايون  أاينامهبر اجراي تكم ر و كار بازار أايس است اجراي موجود، اشتغال تثب ت مولد،

 صورت پذيراته است. 



 

 قسمت دوم( -۵)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2جزء )

قانون برنامه شش  توسوعه،  ( ۹۴ماده )( ۴اعتبارات موضوع تبصره )( %۵۰درصد )پنجاه 

تواند با تاي د منمور اشتغال جوانان ميأاي پ شنهادي وزارت ورزش و جوانان بهبر اساس برنامه

ارآاريني ام د أزينه شود. اساسنامه صوندو   سازمان برنامه و بودجه كشور با عامل ت صندو  ك

 براي شوراي نگهبان ارسال شود. 1۳۹۸حداكثر تا پايان اروردين 

 ( 2تفریغ جزء )

ناموه  در راستاي اجراي مفاد حك  اين بند، وزارت ورزش و جوانان اقدام به مبادله تفاأ 

ده اسوت. وزارتخانوه   با صندو  كارآاريني ام د نمو ۲۴/1۲/1۳۹۸ص مورخ /۲/۲۷۰۰۲۲شماره  

( ريوال از منوابع مووردنمر را جهوت     1۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰صد و ب ست م ل ارد )مبلغ يك، مذكور

بوه   مبلغي بابوت ايون امور    1۳۹۸اجراي مفاد حك  اين جزء ايتصاص داده، ل كن تا پايان سال 

 اين جزء فاقد عملکرد است.صندو  كارآاريني ام د پردايت ننموده، لذا 

 ، به شرج جدول زير است:1۳۹۸يااته موضوع اين جزء در سال ايتصاص عملكرد منابع

 )مبالغ به م ل ون ريال(

 ( 4اعتبارات موضوع تبصره )

 ( قانون برنامه ششم توسعه94ماده )
 ( 4( اعتبارات موضوع تبصره )50%پنجاه درصد )

 ( قانون  برنامه ششم توسعه94ماده )
 مبلغ 

 یافتهاختصاص
 مبلغ 
 دهشپرداخت

۳۲6.۲۰۰ 16۳.1۰۰ 1۲۰.۰۰۰ ۰ 
 

ذكر است، وزارت ورزش و جوانان اقودام بوه ته وه برناموه پ شونهادي يوود در       الزم به

ناموه  ( آيو ن 6مواده )  نموده، ل كن مهلت مقورر در نامه اجرايي اين بند ( آي ن۳چهارچو  ماده )

 است. مبین عدم رعايت مفاد حکم مربوطمذكور را رعايت ننموده كه 

أووو مووورخ  ۵۴۴۵6ت/16۹۵۴۲اساسوونامه صووندو  كووارآاريني ام وود طووي شووماره    

أوو موورخ   ۵۴۴۵6ت/1۸۰۰1أ ات وزيران تصويب و اصالح ه آن طوي شوماره    ۲۸/1۲/1۳۹6

بوراي   ۲۴/۷/1۳۹۸، به تاي د أ ات وزيران رس ده است. اساسنامه مذكور در تواري   ۲۲/۲/1۳۹۷



 

 قسمت دوم( -6)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رعايت مهلت مقرر در قسمت اخیر اين جزء است. مبین عدم شوراي نگهبان ارسال گرديده كه

ماه يكبار توسر بانك مركزي الزم به ذكر است، مجوز اعال ت صندو  يادشده، أر سه

 جمهوري اسالمي ايران تمديد گرديده است.



 

 قسمت دوم( -۷)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

 و( ره)يم نوي  اموام  اموداد  كم توه  مددجويان اشتغال برنامه به مربوط بانكي تسه الت

 پ شونهادي  أواي برناموه  براساس( قانون اين( 16) تبصره « » بند موضوع) بهزيستي سازمان

 .شود أزينه كشور بودجه و برنامه سازمان تاي د با تواندمي ربرذي أايدستگاه

  (3تفریغ جزء )

أاي پ شنهادي كم ته امداد امام يم ني)ره( و سازمان بهزيسوتي كشوور از   تاي د برنامه

نامه ( آي ن۷( و )۳اد )كشور، مستلزم رعايت سازوكار مندرج در مو سوي سازمان برنامه و بودجه

أواي موذكور   أاي تول دي دسوتگاه اجرايي بند )الف( اين تبصره در راب ه با ته ه و تاي د برنامه

( ۷( و )۳يم ني )ره( بدون انجام و رعايوت سوازوكار منودرج در موواد )    باشد.كم ته امداد اماممي

ه اجتماعي، پس از مهلت مقورر در  نامه مذكور و عدم ايذ تاي ديه از وزارت تعاون، كار و رااآي ن

پ شنهادي يود به سازمان برنامه و  اقدام به ارسال برنامه ۲۵/1۰/1۳۹۸ماده مذكور و در تاري  

بودجه كشور نموده كه سازمان مزبور ن ز با توجه به عدم رعايت مواد يادشوده از سووي كم توه    

 نموده است.شده نمذكور، اقدامي در يصوص تاي د برنامه پ شنهادي ارسال

الزم به ذكر است، سازمان بهزيستي كشور، در راب ه با استفاده از مجوز موضووع ايون   

 جزء، اقدامي انجام نداده است.

 اين جزء فاقد عملکرد است.با توجه به مراتب او ، 

 



 

 قسمت دوم( -۸)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4جزء )

 منوابع  از بخشوي  حكو ،  اين موضوع أايبرنامه موردن از وثايق تام ن تسه ر منموربه

 سورمايه  ااوزاي   براي كشور بودجه و برنامه سازمان تاي د با تواندمي بند اين( 1) زءج عمومي

 .شود استفاده گذاريسرمايه ضمانت أايصندو 

 (4تفریغ جزء )

ذيوور رديووف متفرقووه كوور كشووور  1۳۹۸( قووانون بودجووه سووال ۹جوودول شووماره ) در

مولود، موضووع بنود )الوف(     اعتبارات موضوع ايجاد اشتغال گسوترده و  »با عنوان  ۵۵۰۰۰۰و۲۸

در قالب اعتبارات  ( ريال۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰أزار م ل ارد ) اعتباري معادل سي(« 1۸تبصره )

گراتوه توسور   ده كه براسواس توزيوع اعتبوار صوورت    ب ني شپ   ايأاي سرمايهتملك دارايي

ات ريال از اعتبوار ( 1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰أزار م ل ارد ) يك مبلغ ،سازمان برنامه و بودجه كشور

گذاري صنايع كوچك ايتصاص يااتوه  سرمايه به صندو  ضمانت سرمايهمذكور، جهت اازاي 

   .است

 عملكرد اين جزء، به شرج جدول زير است:

 )مبالغ به م ل ون ريال(

 نام صندوق ضمانت 

 گذاریسرمایه

 یافته اعتبارات اختصاص

 جهت افزایش سرمایه 

 مبلغ پرداختی بابت 

 ایش سرمایه افز

 افزایش سرمایه

 گرفته صورت

 1.۰۰۰.۰۰۰ 1،۰۰۰،۰۰۰ 1،۰۰۰،۰۰۰ صندو  ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك

 

سورمايه صوندو    جهوت ااوزاي    اي د سازمان برنامه و بودجه كشورتاعتبار يادشده، با 

 استفاده شده است.، گذاري صنايع كوچكضمانت سرمايه

نامه به صواحبان صونايع   ندو  مزبور مبني بر ارائه ضمانتبا توجه به موضوع اعال ت ص

أواي  ن واز برناموه  تسه ر تام ن وثوايق موورد  كوچك، لذا ايتصاص و مصرف مبلغ او  جهت 

  .بوده استگذار و در جهت اأداف قانونصورت گراته بند اين موضوع حك  



 

 قسمت دوم( -۹)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (5جزء )

 ششو   برناموه  قوانون  *(6) مواده  ( ) بند( 1) جزء موضوع عوارض از( %1۰) درصد ده

 توانود موي  اسوت، ( دأ واري  ااقود  روستاأاي در) أاارمانداري و أادأ اري ايت ار در كه توسعه

 .شود استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي مصو  روستايي، اشتغالزايي أايطرج صرف

                                                                        
 :  جمهوری اسالمی ایران ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگیقانون برنامه پنج* 

( قانون مال ات بر ارزش اازوده، با رعايت ترت بوات  ۳۸) ماده )الف( عوارض وصولي بند (:6( بند )ب( ماده )1جزء )

داري كور كشوور از   قانوني و پس از كسر وجوه مقرر در قانون مذكور و واريز به حسا  تمركز وجووه آن اسوتان نوزد يزانوه    
گردد، بوه نسوبت   داري كر كشور ااتتاج ميهطريق حسا  راب ي كه بنا به دريواست سازمان امور مال اتي كشور توسر يزان

( روسوتاأا و منواطق عشوايري و براسواس شوايي جمع وت بوه حسوا          ۳۰%) درصود ( شوهرأا و سوي  ۷۰%) درصد أفتاد
أواي  گردد. سه  روسوتاأاي ااقود دأ واري و منواطق عشوايري بوه حسوا  ارمانوداري        أا واريز ميأا و دأ اريشهرداري

 تا با مشاركت بن اد مسكن انقال  اسالمي در أمان روستاأا و مناطق عشايري أزينه شود.  گرددشهرستان مربوط واريز مي

نورخ   (:1۳۹۸)آزمايشي تمديود شوده توا پايوان سوال       1۷/۲/1۳۸۷قانون مال ات بر ارزش اازوده مصو   (:38)ماده 

( اين 16بر نرخ مال ات موضوع ماده )أا در راب ه با كاال و يدمات مشمول اين قانون، عالوه أا و دأ اريعوارض شهرداري
 گردد:قانون، به شرج زير تع  ن مي

 (1%/۵) درصدن   و ( اين قانون، يك16كل ه كاالأا و يدمات مشمول نرخ صدر ماده ) -الف

 (5تفریغ جزء )

 ( دأ اري ااقد وستاأاير در) أاارمانداري و أادأ اري به استثناءأا، در محدوده بررسي

 گرديده است.أا از مجوز اين بند استفاده نساير استاندر  ،رضوي و بوشهرأاي يراساناستان

أواي  ، جهوت طورج  شده از محر منابع اين جوزء و مصرف اتهيايتصاصاعملكرد مبالغ 

 است:به شرج جدول زير  ،زايي روستايياشتغال

 )مبالغ به م ل ون ريال(    

م استان ناردیف 
 ها / مبلغ در اختیار دهیاری

 ها )در روستاهایفرمانداری
فاقد دهیاری( موضوع این بند  

 اختصاصمبلغ قابل
 هایبه طرح 
 زایی اشتغال 

 روستایی 

 یافتهمبلغ اختصاص
 های به طرح 

 زاییاشتغال
 روستایی 

 مبلغ پرداختی
 های به طرح 

 زایی اشتغال
 روستایی 

 شدهمبلغ مصرف
 هایدر طرح 

 زایی اشتغال
 روستایی 

 ۰ ۰ ۰ مركزي  1
 ۰ ۰ ۰ گ الن  ۲
 ۰ ۰ ۰ مازندران  ۳
 ۰ ۰ ۰ شرقيآذربايجان ۴
 ۰ ۰ ۰ غربيآذربايجان ۵
 ۰ ۰ ۰ كرمانشاه  6
 ۰ ۰ ۰ يوزستان  ۷
 ۰ ۰ ۰ اارس ۸
 ۰ ۰ ۰ كرمان  ۹
 ۲۲۹.۳۷6 ۲۲۹.۳۷6 ۲۲۹.۳۷6 رضوييراسان 1۰
 ۰ ۰ ۰ اصفهان  11
 ۰ ۰ ۰ أرمزگان  1۲
 ۰ ۰ ۰ س ستان و بلوچستان 1۳
 ۰ ۰ ۰ كردستان  1۴
 ۰ ۰ ۰ أمدان  1۵
 ۰ ۰ ۰ لرستان  16
 ۰ ۰ ۰ ايالم  1۷
 ۰ ۰ ۰ زنجان  1۸
 ۰ ۰ ۰ چهارمحال و بخت اري  1۹
 ۰ ۰ ۰ كهگ لويه و بويراحمد ۲۰
 ۰ ۰ ۰ سمنان  ۲1
 ۰ ۰ ۰ يزد ۲۲
 1۵.۰۰۰ 1۵.۰۰۰ 1۵.۰۰۰ بوشهر ۲۳
 ۰ ۰ ۰ تهران  ۲۴
 ۰ ۰ ۰ اردب ر ۲۵
 ۰ ۰ ۰ ق   ۲6
 ۰ ۰ ۰ قزوين  ۲۷



 

 قسمت دوم( -1۰)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالغ به م ل ون ريال(    

م استان ناردیف 
 ها / مبلغ در اختیار دهیاری

 ها )در روستاهایفرمانداری
فاقد دهیاری( موضوع این بند  

 اختصاصمبلغ قابل
 هایبه طرح 
 زایی اشتغال 

 روستایی 

 یافتهمبلغ اختصاص
 های به طرح 

 زاییاشتغال
 روستایی 

 مبلغ پرداختی
 های به طرح 

 زایی اشتغال
 روستایی 

 شدهمبلغ مصرف
 هایدر طرح 

 زایی اشتغال
 روستایی 

 ۰ ۰ ۰ گلستان  ۲۸
 ۰ ۰ ۰ شمالي يراسان ۲۹
 ۰ ۰ ۰ جنوبي يراسان ۳۰
 ۰ ۰ ۰ البرز ۳1

 244.376244.376 244.376 جمع

 

رضووي و  أواي يراسوان  اسوتان  (دأ اري ااقد روستاأاي در) أاارمانداري و أاأ اريد

 شووراي  مصوو   روسوتايي،  زايوي اشوتغال  أواي طورج  صورف ، منابع موضوع اين بند را بوشهر

 اند.نموده استان توسعه و ريزيبرنامه



 

 قسمت دوم( -11)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (6جزء )

بريي مواد بوه   قانون الحا ( ۵۲ماده ) (۲مندرج در تبصره )(« %1درصد )يك»عبارت 

 شود.اصالج مي« درصد يك واحد»به عبارت ( ۲قانون تنم   بخشي از مقررات مالي دولت )

أواي اجرايوي و   أاي موضوع اين حك  به پ شنهاد مشترک أر يوك از دسوتگاه  برنامه

 وزارت تعاون، كار و رااه اجتماعي، به تاي د سازمان برنامه و بودجه كشور يواأد رس د. 

اجرايي اين بند به پ شونهاد سوازمان برناموه و بودجوه كشوور و بوا أمكواري         نامهآي ن

أاي تعاون، كوار و راواه اجتمواعي، صونعت، معودن و تجوارت، ارتباطوات و انواوري         وزارتخانه

اطالعات، جهاد كشاورزي و كشور، بانك مركزي جمهوري اسوالمي ايوران و سوازمان م وراث     

 رسد.تصويب أ ات وزيران ميشود و بهيارأنگي، صنايع دستي و گردشگري ته ه م

                                                                        
 (:2* قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

وري تول د گوشت قرمز سال  و عرضوه مناسوب بوه بوازار     تول د و اازاي  بهره منمور ساماندأيبه(: 52( ماده )2تبصره )

( از منابع بنود ) (  1%وري زنج ره تام ن و تول د، يك درصد )مصرف در قالب طرج پرواربندي دام عشاير با اصالج و اازاي  بهره
گوذاري عشواير و   ندو  حمايوت از توسوعه سورمايه   گ رد تا با معراي صجا در ايت ار بانك كشاورزي قرار ميصورت يكاين ماده به

 أاي مربوطه پردايت شود.گذاري و پرواربندي عشاير و تشكرأاي سرمايهصورت تسه الت به طرجأاي عشايري بهتشكر

 (6تفریغ جزء )

قانون الحوا   ( ۵۲ماده )( ۲مندرج در تبصره )(« 1%درصد )يك»عبارت  1۳۹۸در سال 

« درصود  يوك واحود  »به عبوارت  ( ۲بريي مواد به قانون تنم   بخشي از مقررات مالي دولت )

ا تع و ن م وزان سوهم ه تبصوره     تمام محاسبات صندو  توسعه ملي مرتبر بو  اصالج گرديده و

 مذكور، بر مبناي يك واحد درصد، صورت پذيراته است.

أواي اجرايوي و وزارت   أاي موضوع حك  اين بند، به پ شنهاد أر يك از دستگاهبرنامه

تعاون، كار و رااه اجتماعي ته ه و جهت تاي د به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال گرديوده،  

( ۳علت ارسال پس از مهلت مقرر در مواده ) أاي اجرايي بهدستگاه نهاديأاي پ شبرنامه ل كن

نامه يادشده، به تاي د سازمان برناموه و بودجوه   نامه اجرايي مذكور و عدم رعايت مفاد آي نآي ن

 حکم پاراگراف دوم اين جزء فاقد عملکرد است.لذا كشور نرس ده، 

يران ن ز در راستاي حك  مقورر در  الزم به ذكر است، بانك مركزي جمهوري اسالمي ا

، بوه  ۳۰/۳/1۳۹۸دستورالعمر اجرايوي ايون بنود را در تواري       نامه اجرايي مزبور،( آي ن1۰ماده )

 أاي عامر ابالغ نموده است.بانك

 



 

 قسمت دوم( -1۲)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب( 

شوود بوا تاي ود    أاي تابعه وزارت ارتباطات و اناوري اطالعات اجازه داده موي به شركت

( 1.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)م ل وارد   أزار و چهارصود وري اطالعات تا مبلغ يكرتباطات و انااوزير 

 أواي ي رپوذير، ايجواد كوارور    گوذاري از محر منابع دايلي يود و براي كمك به سرمايه ريال

أواي  )پوروهه(  أوا، حمايوت از طورج   كننده يدمات الكترون كي در كل ه بخ )اپراتور(أاي ارائه

أاي يصوصي و صادرات كاال و يدمات در اين بخ  توسر بخ آارين و يا اي اشتغالتوسعه

اي كه به پ شنهاد مشترک وزارت ارتباطوات  نامهشده براساس آي نتعاوني به صورت وجوه اداره

و به تصوويب أ وات وزيوران     شودميو اناوري اطالعات و سازمان برنامه و بودجه كشور ته ه 

 .كنندسود را از محر آن پردايت  التفاوت نرخرسد، ايتصاص دأند و مابهمي

 تفریغ بند )ب( 

مشترک وزارت ارتباطات و  شنهاد بنا به پ ۵/۳/1۳۹۸در جلسه مورخ  رانيوز ات أ

نموده كه  بيبند را تصو نيا يياجرا نامهني اطالعات و سازمان برنامه و بودجه كشور، آ ياناور

 است.  شدهبالغ ا جهت اجرا ۲۵/۳/1۳۹۸مورخ  أو۵6۵۹۸ت/۳۳۸۸۰شماره  يط

 كشووور در اجووراي  وزارت ارتباطوات و انوواوري اطالعوات و سووازمان برناموه و بودجووه   

انود كوه در   را تصويب نموده« أاضوابر كلي پذيرش طرج»نامه اجرايي اين بند، آي ن *(۵ماده )

 حموايتي  أايطرج و ضوابر جامع دستورالعمر»است. أمچن ن  شدهابالغ  ۲۵/۹/1۳۹۸تاري  

ي ود وزيور   ابوه ت  ۳/1۰/1۳۹۸ته وه و در تواري    « شوده اداره وجووه  محر از تسه الت با مرتبر

 ارتباطات و اناوري اطالعات رس ده است.  

نوام  نامه اجرايي ايون بنود، اطوالع رسواني و ثبوت     آي ن **(۵( ماده )۳در اجراي تبصره )

 ( صورت ميwww.irankarfa.irشده از طريق سامانه جامع اشتغال )تسه الت وجوه اداره

أوا در ايت وار متقاضو ان قورار     پذيرد كه در اين سامانه اطالعات مربوط به كل وه دسوتورالعمر  

                                                                        
 کل کشور:    1398( قانون بودجه سال 18نامه اجرایی بند )ب( تبصره )آیین

أا، نرخ سود تسه الت و مر سرانه سقف پردايت تسه الت طرجأا شاتصويب ضوابر كلي پذيرش طرج :(5ماده )* 

توسور وزارت ارتباطوات و انواوري اطالعوات و سوازمان       مشتركاً يارانه سود، مدت بازپردايت تسه الت و نحوه گردش كار
 گ رد.بودجه كشور صورت ميو برنامه 

اطالعوات الزم در يصووص اع واي    وزارت ارتباطات و اناوري اطالعات موظوف اسوت    :(5ماده )( 3بصره )** ت

 رساني نمايد.براي اعال ن اين حوزه اطالع نامه را از طريق وبگاه مربوط نتسه الت اين آي



 

 قسمت دوم( -1۳)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

رسواني مربووط بوه وزارت    اطوالع أواي  يصوص در كل ه پايگواه رساني در اين گ رد. اطالعمي

 گ رد. ارتباطات و اناوري اطالعات و سازمان اناوري اطالعات صورت مي

يي اجرا نامهآي ن *(۲ماده ) در اجراي رسايتيارتباطات ز يمشركت سها يعموم مجمع

موضوع اين بند  شده( ريال بابت وجوه اداره۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ارد ل م دويستمبلغ  ،اين بند

 . نموده است تصويببودجه شركت  هاصالح  در

نامووه اجرايووي ايوون بنوود، صووندو  كووارآاريني ام وود بووه  آيوو ن **(۴موواده ) در اجووراي

قورارداد عامل وت بو ن وزارت     ۲۵/1۲/1۳۹۸كوه در تواري     انتخوا  شوده  بانك عامور   عنوان

ارتباطووات زيرسووايت و صووندو  مووذكور   سووهامي ارتباطووات و انوواوري اطالعووات، شووركت 

و معووادل  اي رالووذكرسووه  صووندو  دو برابوور شووركت  بوور اسوواس آن منعقوود گرديووده كووه 

 شده است. ( ريال تع  ن۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰چهارصد م ل ارد ريال )

داد عامل وت مبلوغ پنجواه م ل وارد     سايت با توجه بوه قورار  ارتباطات زيرسهامي شركت 

شوده قورارداد   وجووه اداره »به حسابي به نام  ،۲۸/1۲/1۳۹۸( ريال در تاري  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

                                                                        
 کل کشور:    1398( قانون بودجه سال 18آیین نامه اجرایی بند )ب( تبصره )

جمع عمومي و متناسب با منوابع  أاي اعتبار موضوع اين آي ن نامه با تصويب ميك از واگذارنده سه  أر :(2ماده )* 

 آنها و اصالحات بعدي آن، تع  ن مي شود. 1۳۹۸پ   ب ني شده در بودجه مصو  سال 

اعتبارات موضوع اين آيو ن ناموه توسور واگذارنوده اعتبوار در چهوارچو  دسوتورالعمر مصوو  وزيور           :(4ماده )** 

بانك عامر قرار موي گ ورد توا بوه متقاضو ان تسوه الت در        ارتباطات و اناوري اطالعات در قالب قرارداد عامل ت در ايت ار
 ( پردايت شود.۳أاي موضوع ماده )اعال ت

واريوز نمووده    ،نزد صوندو  كوارآاريني ام ود    «شركت ارتباطات زيرسايت 1۳۹۸عامل ت سال 

 است.

 صندو به اينكه انعقاد قرارداد عامل ت و واريز اعتبارات اين بند به حسا  با توجه 

از محر مبلغ موردنمر پردايت نشده  ن ز يالت تسه لذا ،انجام شده 1۳۹۸عامر در پايان سال 

 است.

 اند.از مجوز اين بند استفاده ننموده ،أاي مشمولساير شركت

 قق نشده است.گذار محاهداف قانونبا توجه به مراتب او ، 



 

 قسمت دوم( -1۴)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 سوازمان  طريوق  از كوه  شوود موي  داده اجوازه  اطالعوات  انواوري  و ارتباطات وزارت به

 يوارجي  و دايلوي  عموومي  و   يصوصوي  مشواركت  به نسبت يود تابعه شركتهاي و ايتوسعه

 ازجملوه  الكترون كوي  يودمات  توسوعه  و الكترون وك  دولوت  أواي (پوروهه ) طرج انجام منموربه

 ن از مورد منابع. كند اقدام توسعه شش  برنامه قانون *(6۹) ماده موضوع ارسمد أوشمندسازي

 منابع و اطالعات اناوري و ارتباطات وزارت اعتبارات محر از دولتي بخ  گذاريسرمايه جهت

 رديوف  محر از و شودمي تام ن كشور بودجه و برنامه سازمان تاي د با تابعه أايشركت دايلي

 .رسدمي مصرف به قانون اين( ۷) شماره جدول 1۴۹۰۰۰

                                                                        
 * قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران: 

ي عوالي ااواي   وزارت ارتباطات و اناوري اطالعات )سازمان اناوري اطالعات( با رعايت مصوبات شورا(: 69ماده )

مجازي مكلف است با أمكاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجوراي قوانون برناموه أوشمندسوازي مودارس،      
اازاري و محتوا( به كتوب درسوي، كموك آموزشوي، راوع اشوكال، آزموون و        نرم-اازاريامكان دسترسي الكترون ك )سخت

أاي انوي و اجتمواعي را   اي، مهارتأاي حراهدادسنجي، آموزش مهارتاي آموزشي، استعأاي رايانهمشاوره تحص لي، بازي
آموزان شهرأاي زير ب ست أزار نفر و روستاأا و حاش ه شوهرأاي بوزرف اوراأ  نمايود.     به صورت رايگان براي كل ه دان 

ي موذكور بوه عنووان    أوا تواند از مشاركت بخ  غ ردولتي استفاده نمايود. أزينوه  أاي اين ماده ميدولت براي تام ن أزينه
 شود.أاي قابر قبول مال اتي تلقي ميأزينه

 تفریغ بند )ج( 

أواي  ، وزارت ارتباطوات و انواوري اطالعوات از طريوق سوازمان     أوا بر اسواس بررسوي  

 وبووده  اين بند فاقد عملکرد از مجوز اين بند استفاده ننموده، لذا  أاي تابعه،شركت اي وتوسعه

 گذار محقق نشده است.اهداف قانون



 

 قسمت دوم( -1۵)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

 تول د رونق و اشتغال ايجاد منموربه ايتوسعه أايسازمان طريق از است مجاز دولت

 مواد اجراي در و زيربنايي و اقتصادي مختلف أايعرصه در گذاريسرمايه توسعه راستاي در و

 و چهور  اصور  كلوي  أواي س اسوت  اجوراي  قانون رعايت با توسعه شش  سالهپنج برنامه قانون

 نوسوازي  و زيرسوايتي  گوذاري، سورمايه  أواي طرج اجراي به نسبت ،اساسي قانون( ۴۴) چهارم

 يااتهكمترتوسعه مناطق اولويت با سرزم ن آماي  و ايمن قه أايمزيت درنمرگراتن با صنايع

 اي،توسوعه  أايسازمان دايلي منابع) مالي منابع تام ن متنوع ابزارأاي كارگ ريبه با محروم و

 تام ن و بانكي تسه الت ايتوسعه أايسازمان به ستهواب أايشركت واگذاري از حاصر وجوه

 . كند اقدام( قانون اين( ۳) تبصره (الف) بند موضوع( ااينانس)يارجي مالي

 تفریغ بند )د(

لذا اين اند، اي از مجوز اين بند استفاده ننمودهأاي توسعهأا، سازمانبررسي در محدوده

  ر محقق نشده است.گذااهداف قانون وبوده بند فاقد عملکرد 



 

 قسمت دوم( -16)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (هـند )ب

 از أرشوكر  بوه  كوه  كشوري يدمات مديريت قانون( ۵) ماده موضوع أايدستگاه كل ه

 تفك وك  بوه  را يوود  أواي كموك  و أاحمايت تمامي مكلفند كنند،مي حمايت پذيرآس ب اقشار

 به. كنند ثبت اجتماعي رااه و كار تعاون، وزارت سامانه در حمايت كنندهدرياات ارد ملي شناسه

 تموامي  ايت وار  در سوامانه  اطالعوات  حموايتي،  أواي س اسوت  كارآمدسازي و ساماندأي منمور

 . گ ردمي قرار او  أايدستگاه

 اسوتعالم  امكوان  اسوت  مكلف اجتماعي رااه و كار تعاون، وزارت اطالعات، ثبت از پس

 . دأد قرار كنندهحمايت نهادأاي ايت ار در را حمايت كنندهدرياات ااراد سنجياستحقا 

 ( هـ) بند تفریغ

 كننوده درياات ااراد مشخصات درج أدف با بند اين موضوع أا، سامانهبر اساس بررسي

 وزارت توسور  ،حمايوت  كننوده دريااوت  ااراد سنجياستحقا  استعالم امكان و حمايت و كمك

اهداف  و بوده اين بندمبین عدم رعايت مفاد حکم كوه  نگرديده  ايجاد اجتماعي رااه و كار تعاون،

 است.گذار محقق نشده قانون

 

 



 

 قسمت دوم( -1۷)

 (18تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )و( 

 أمكواري  بوا  مواه سوه  مودت  ظرف است مكلف اطالعات اناوري و ارتباطات وزارت

 اشو اء،  اينترنت م العات به مربوط اعتبارات محر از نفت و كشاورزي جهاد ن رو، أايوزارتخانه

 اطالعوات  ملوي  شبكه در را( AMI) پ شراته گ رياندازه زيرسايت راه نقشه يياجرا سازوكار

 را مذكور زيرسايت به اتصال قابل ت مجاز آ  أايچاه أوشمند كنتور كه طوري به كند تدوين

 أواي داده موديريت  مركوز  بوه  مسوتق    طوور  بوه  را مصراي آ  حج  مانند أاييداده و داشته

 .كنند ارسال مذكور زيرسايت

 تفریغ بند )و( 

موضوع اين بنود  سازوكار اجرايي  1۳۹۸، در سال اناوري اطالعات وزارت ارتباطات و

گذار محقوق نشوده   اهداف قانون وبوده مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند را تدوين ننموده كه 

 است.

 

 

 



 

 قسمت دوم( -1)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 (19تبصره )

 از بخشیی  تنظیم   قانون به مواد برخی الحاق قانون *(۲۷) ماده نمودن اجرایی منظوربه

 و کشیور  کی   بودجیه  منیاب   محی   از مکلفنی   ییی اجرا هیا  دسیگااه  ،(۲) دولت مالی مقررات

 در و بیردار  بهیره  آماده و تمامنممه ج ی ، طرح اجرا  برا  را الزم تمهم ات خود ها دارایی

 تعیاونی  خصوصی، ها بخش با مشارکت یا و واگذار  قرارداد انعقاد طریق از بردار بهره الح

 .  کنن  فراه  تعاونی و خصوصی ها بخش اولویت با هادهمار  و هاشهردار  و

                                                                        
 (: ۲* قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 عم  آورد:شود اق امات زیر را بهبه دولت اجازه داده می(: ۲7ماده )

بیردار  در قالی    شی ه و آمیاده بهیره   تمام و تکمم ا  ج ی  و نممهها  سرمایهداراییها  تملک الف ی واگذار  طرح 
هیا   قراردادها و شرایط مورد تصوی  شورا  اقگصاد با تعممن نحوه تأممن میالی دوره سیاخت )فاینیان (، ارداخیت ه ینیه     

ت خ مات و نهایگاً واگیذار  طیرح ای  از    بردار  یا خری  خ مات در م ت قرارداد با رعایت اسگان اردها  اجرا  کمفمبهره
  .دوره قرارداد به بخش غمردولگی با حفظ کاربر 

عرضه توسیط بخیش   ش ه که خ مات آنها قاب تمام و تکمم ا  نممهها  سرمایهها  تملک داراییب ی واگذار  طرح 
 .صورت نق  و اقساط به بخش غمردولگی با حفظ کاربر غمردولگی است به
ا  قابی  واگیذار  و نمی     ها  سیرمایه ها  تملک داراییبردار  طرحبردار  و یا بهره  مالکمت، حق بهرهج ی واگذار 

 .اموال منقول و غمرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نماز دولت با حفظ کاربر 

 (19تفريغ تبصره )

بنا به امشنهاد سازمان برنامه و بودجیه کشیور    9/4/1398همأت وزیران در جلسه مورخ 

میورخ  ه 56683ت/44864ه اجرایی ایین تصصیره را تصیوی  نمیوده کیه طیی شیماره        نامآیمن

 جهت اجرا ابالغ ش ه است. 1۷/4/1398

تصصره در قسمت دوم اموست شماره یک قانون بودجیه  موضوع این ها  فهرست طرح

هیا   طیرح »( اروژه تحت عنوان 3۷8ک  کشور، در قال  سمص  و هفگاد و هشت ) 1398سال 

( درج گردیی ه  1به شیرح جی ول شیماره )   (« 19خصوصی موضوع تصصره ) ی  مشارکت عمومی

 است:

    (1ج ول شماره )

 عنوان بخش رديف
  شماره

 بندیطبقه
 تعداد پرژه اجرايی  عنوان دستگاه

 ۲ آب و فاضالب اسگان مرک   سهامی شرکت ۲18400  1
 1 آب و فاضالب اسگان شمرازسهامی شرکت  ۲1۷500  ۲
 1 آب و فاضالب کرمان سهامی رکتش ۲18۷00  3
 1 آب و فاضالب مشه سهامی شرکت  ۲16۲00  4
 ۲ رضو سهامی آب و فاضالب اسگان خراسانشرکت  ۲1۷300  5
 ۲ آب و فاضالب سمنان سهامی شرکت ۲19300 آب و فاضالب 6
 ۲ آب و فاضالب ی د سهامی شرکت ۲19400  ۷
 5 نآب و فاضالب تهراسهامی شرکت  ۲16600  8
 1 آب و فاضالب ق وین سهامی شرکت ۲16510  9
 1 شمالیآب و فاضالب اسگان خراسان سهامی شرکت ۲94880  10
 3 جنوبیآب و فاضالب اسگان خراسان سهامی شرکت ۲94880  11
 1 آب و فاضالب الصرز سهامی شرکت ۲19480  1۲
13 

 
 8 شرکت توسعه مناب  آب و نمرو  ایران ۲19800

 ۲ توانمر-شرکت مادرتخصصی م یریت تولم ، انگقال وتوزی  نمرو  برق ایران ۲۲1000  14
 ۲ ا  تهرانشرکت سهامی برق منطقه ۲۲1500 انرژ  15
 3 شرکت مادرتخصصی تولم  نمرو  برق حرارتی ۲۲9300  16
 38 وزارت راه و شهرساز  153000  1۷
 3 رانشرکت سهامی راه آهن جمهور  اسالمی ای ۲80500  18
 1 سازمان منطقه تجار  قش  ۲94600 حم  ونق  19
 1 شرکت شهر فرودگاهی امام خممنی ۲95460  ۲0



 

 قسمت دوم( -۲)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

    (1ج ول شماره )

 عنوان بخش رديف
  شماره

 بندیطبقه
 تعداد پرژه اجرايی  عنوان دستگاه

 1 شهردار  تهران 133600  ۲1
 4 شرکت سهامی عمران شهرها  ج ی ، مادرتخصصی ۲85100 نق  شهر  حم  و ۲۲
 1 شهردار  شمراز 404480  ۲3
 96 سازمان ممراث فرهنای صنای  دسگی و گردشارد   113۷00 بناها  تاریخی و ممراث فرهنای ۲4
 33 سازمان ممراث فرهنای صنای  دسگی و گردشارد   113۷00 زیرساخت گردشار  ۲5
 ۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000 ها  فرهنای و هنر مجگم  ۲6
 ۲0 وزارت ورزش و جوانان 1۲8500  ۲۷
 14 ، کار و رفاه اجگماعیوزارت تعاون 154000 زیرساخت ورزشی ۲8
 15 شرکت توسعه و ناه ار  اماکن ورزشی کشور ۲91۲60  ۲9
30 

 مجگم  بممارسگانی

 1 به اشت و درمان-دانشااه علوم ا شکی و خ مات به اشگی، درمانی شهم  بهشگی 1۲3800
 1 شرقیدانشااه علوم ا شکی و خ مات به اشگی، درمانی اسگان آذربایجان 1۲4۲00 31
 ۷ شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهم  مراک  به اشگی، درمانی و تجهم ات ا شکی ۲64000 3۲
 1 سمسات دولگی و عمومی شرکت مادر تخصصیسازمان مجر  ساخگمانها و تأ ۲85000 33
 ۲ وزارت آموزش و ارورش  1۲۷500  34
 3 کشورسازمان نوساز ، توسعه و تجهم  م ارس  1۲۷600 آموزش و ارورش عمومی 35
 1۷ ا دانشااه فنی و حرفه 1۲۷۷60  36
 ۲ وزارت ارتصاطات و فناور  اطالعات  149000 ارتصاطات و فناور  3۷
38 

 زیرساخت صنعت، مع ن و بازرگانی

 1 وزارت جهادکشاورز  151000
 ۲ سازمان توسعه و نوساز  معادن و صنای  مع نی ۲31500 39
 ۲ صنای  اگروشممی( وزارت نفت )شرکت ملی ۲3۲000 40
 1 سازمان جنالها، مرات  وآبخم دار  کشور 139000  41
 3 وزارت جهادکشاورز  151000 کشاورز  4۲
 9 سازمان شمالت 151۲00  43
 1 ا  مرک  شرکت آب منطقه ۲94990  44
 1 ا  گمالن شرکت آب منطقه ۲18500  45
 ۲ شرقی ا  آذربایجانشرکت آب منطقه ۲19500  46
 1 غربیا  آذربایجانشرکت آب منطقه ۲16000  4۷
 3 شرکت سازمان آب و برق خوزسگان ۲14500  48
 3 ا  فارسشرکت آب منطقه ۲10500  49
 ۲ ا  لرسگانشرکت آب منطقه ۲949۲0  50
 1 ا  چهارمحال و بخگمار شرکت آب منطقه ۲95000 توسعه مناب  آب 51
 1   کهاملویه و بویراحم  اشرکت آب منطقه ۲94950  5۲
 1 ا  ی دشرکت آب منطقه ۲19600  53
 1 ا  بوشهرشرکت آب منطقه ۲95010  54
 ۲ ا  تهرانشرکت آب منطقه ۲10000  55
56 

 
 1 ا  اردبم شرکت آب منطقه ۲95060

 1 ا  ق وینشرکت آب منطقه ۲94960 5۷
 1 شرکت آب و فاضالب الصرز ۲19480  58

    (1ج ول شماره )

 عنوان بخش رديف
  شماره

 بندیطبقه
 تعداد پرژه اجرايی  عنوان دستگاه

 ۲ شرکت توسعه مناب  آب و نمرو ۲19800  59
 1 آهن جمهور  اسالمی ایرانشرکت سهامی راه ۲80500  60
 1 شرکت هوااممایی جمهور  اسالمی ایران ۲81000  61
 1 شرکت عمران شهرها  ج ی  ۲85100  6۲
 1 شرکت آب و فاضالب گمالن ۲1۷۲00  63
 6 شرکت آب و فاضالب مازن ران ۲18600  64
 3 ا  مازن رانشرکت آب منطقه ۲19000  65
 1 سازمان آب و برق خوزسگان ۲14500  66
 1 شرکت آب و فاضالب مشه  ۲16۲00  6۷
 1 رضو ا  خراسانشرکت آب منطقه ۲11500  68
 3 شرکت آب و فاضالب اصفهان ۲16۷00 مگفرقه 69
 1 شرکت آب منطقه ا  اصفهان ۲11000  ۷0
 1 ب سمسگان و بلوچسگانشرکت آب و فاضال ۲1۷800  ۷1
 1 شرکت آب و فاضالب ایالم ۲18900  ۷۲
 1 شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بخگمار  ۲1۷100  ۷3
 1 ا  سمنانشرکت آب منطقه ۲94980  ۷4
 1 ا  بوشهرشرکت آب منطقه ۲95010  ۷5
 ۲ شرکت آب و فاضالب تهران ۲16600  ۷6
 1 ا  تهرانشرکت آب منطقه ۲10000  ۷۷
 1 شرکت آب و فاضالب اردبم  ۲16400  ۷8
 1 ا  اردبم شرکت آب منطقه ۲95060  ۷9
 1 ا  گلسگانشرکت آب منطقه ۲95050  80

 378 جمع

 

هیا  اجراییی منی رج در    به اسگثناء دسیگااه بن  این ها، در اجرا  حک  بررسی براساس

ها  و یا مشارکت با بخشواگذار  نسصت به انعقاد قرارداد  1398که در سال  (۲شماره )ج ول 

بیردار  خیود   تمام و آماده بهیره ها  ج ی ، نممهاز مح  طرحها خصوصی، تعاونی و شهردار 

خصوصیی   -ها  اجرایی نسصت به انعقاد قرارداد مشارکت عمیومی ، سایر دسگااهان نمودهاق ام 

 ت.حکم اين بند اسمفاد مبین عدم رعايت  کهان  اق امی انجام ن اده

 



 

 قسمت دوم( -3)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 
 )مصالغ به مملمون ریال(        (۲ج ول شماره )

 نام استان رديف
 شماره

 بندیطبقه
 عنوان

 دستگاه اجرايی 
 عنوان طرح شماره طرح

 مبلغ  نحوه اجرای طرح
 کل قرارداد

 سهم مشارکت 
 دستگاه اجرايی

 محل تامین 
 نوع بخش نوع قرارداد دولتیمنابع 

1 

 غربیآذربایجان

 غربیک  جهاد کشاورز  اسگان آذربایجاناداره 151055

 - - 4.000 خصوصی مشارکگی ها  آب   ارور  فسن وزی ایجاد زیرساختها  فنی و اعگصار  برا  توسعه آب   ارور  و تولم ات شمالتیکمک 1306008غ400
 - - 15.000  خصوصی مشارکگی ها  آب   ارور  فسن وزی ایجاد زیرساختمالتیها  فنی و اعگصار  برا  توسعه آب   ارور  و تولم ات شکمک 1306008غ400 ۲
 550000-41 ردیف اعگصار  ۲0.681 95.681 خصوصی مشارکگی ها  آب   ارور  فسن وزی ایجاد زیرساختها  فنی و اعگصار  برا  توسعه آب   ارور  و تولم ات شمالتیکمک 1306008غ400 3
 550000-41ردیف اعگصار   ۲0.000 80.000 تعاونی مشارکگی آبادنایی مجگم  آب   ارور  بادینی اح اث تاسمسات زیربها  فنی و اعگصار  برا  توسعه آب   ارور  و تولم ات شمالتیکمک 1306008غ400 4
5 

113۷55 
 دسییگیکیی  ممییراث فرهناییی، صیینای   اداره

 غربیگردشار  اسگان آذربایجان

 550000-41ردیف اعگصار   ۷.000 39.000 خصوصی مشارکگی ی ایجاد زیرساخت مورد نماز جاذبه گردشار  آبارم ایسی سو (19ی تصصره )ها  فنی و اعگصار کمک 1۷0600۲غ106

 - -  6.000 خصوصی مشارکگی ها  گردشار  حمام بمگ جوانانی ایجاد زیرساخت (19ی تصصره )ها  فنی و اعگصار کمک 1۷0600۲غ106 6

 - -  ۲0.000 خصوصی مشارکگی ها  کمپ گردشار  شهم  کالنگر ی ایجاد زیرساخت (19ی تصصره )ها  فنی و اعگصار کمک 1۷0600۲غ106 ۷

 - - 8.500  خصوصی واگذار  بوکان هان از  قرنطمنه بمن اسگانی کهری و راه تجهم  - غربیک  دامپ شکی اسگان آذربایجاناداره 135555 8

9 

 هرم گان

1۲5300 
 به اشیگی، خی مات  و دانشااه علیوم ا شیکی   

 درمانی هرم گان
 5۷.6۷0 خصوصی R O LT ا  گاما کمرا (بممارسگان شهم  محم   ) دسگااه ا شکی هسگه درمانیممن تجهم ات أت 160۲0001ح503

 550000-41ردیف اعگصار   9.000

10 11406۲ 
اسییگان  اسییالمی اداره کیی  فرهنییگ و ارشییاد

  گانهرم
 BOOمشارکت  فرهنای هنر  مراک اح اث و توسعه  1۷030۲۲ح104

 نهاد عمومی
 غمردولگی

 550000-41ردیف اعگصار   ۷5.000 ۲50.000

  131.681 575.851 جمع 

    

یک از همچاین تصصره،  نامه اجراییآیمن *(۲تصصره ماده )، در اجرا  شایان ذکر است

ت واگییذار  موضییوع قییانون اجییرا  أ  مصییوبه همییدارافییوق هییا  منیی رج در جیی ول طییرح

 . ان هنصود ( قانون اساسی44)چه  و چهارم ها  کلی اص  سماست

                                                                        
 :کل کشور 1398( قانون بودجه سال 19نامه اجرايی تبصره )آيین* 

 : (۲ماده )
( 44) چهی  و چهیارم   ها  کلی اصی  ت واگذار  موضوع قانون اجرا  سماستأی که براساس مصوبات همژه(هایوطرح)ار تصصره ی 
 شون .نامه خارج میژه(ها  این آیمن)ارو از شمول طرح ،در فهرست واگذار  قرار دارن  ی 138۷مصوب ـ  قانون اساسی



 

 قسمت دوم( -4)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 (1) بند

 هیا  داراییی  تملیک  اعگصیارات  از( 10%)درصی    ده تیا  شیود  میی  داده اجیازه  دولت به

 وبمصی  اعگصیار  بیا  تیا  کنی   واری  550000-41 شماره ردیف به و کسر را قانون این ا سرمایه

 سود، یارانه قال  در قانون، این( 1)شماره  اموست دوم قسمت در من رج ها زیرطرح و هاطرح

 اعگصیارات  سیه  . دهی   اخگصاص مذکور قراردادها  برا  بالعوض، کمک یا و ش هاداره وجوه

 .یاب می اخگصاص شهرسگان و اسگان همان به شهرسگان و اسگان هر اسگانی

 از را مالی تأممن توانن می هادهمار  و هاشهردار  و تعاونی خصوصی، ها بخش

 مناب  ،(قانون این( 3)تصصره  (الف) بن  موضوع)خارجی  مالی تأممن چون هاییروش طریق

 مقررات و قوانمن رعایت با)ملی  توسعه صن وق ارز  و ریالی تسهمالت و سرمایه بازار بانکی،

 .دهن  انجام( موضوعه

 (1) تفريغ بند

در اجرا  حک  این بن  نسصت به کسر  ها، سازمان برنامه و بودجه کشوربررسی سبراسا

ک  کشور  1398ا  قانون بودجه سال سرمایه ها دارایی تملک اعگصارات از( 10%)درص   تا ده

 ( است:1عملکرد آن به شرح ج ول شماره )اق ام نموده که 

 )مصالغ به مملمون ریال(  (1ج ول شماره )
 تملک  اعتبارات

 ایهای سرمايهدارايی
 طبق قانون بودجه 

 (10%ده درصد )
  هایدارايیاعتبارات تملک  

 ای قابل کسرسرمايه

 ای از محلهای سرمايهکاهش اعتبارات تملک دارايی
 درصد 
 کاهش

 بودجه های متفرقهرديف (1پیوست شماره )
 استانی

 جمع
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد طرح

668.5۷۲.656 66.85۷.۲66 ۲۷40 30.۷0۷.115 1 681.508 1۲.085.631 43.474.۲54 5/6 
    

 550000-41ک  کشور، ردیف اعگصیار    1398( قانون بودجه سال 9در ج ول شماره )

ها  عمومی ها با مشارکت بخشموضوع تکمم  طرح (19)( تصصره 1اعگصارات ج ء )»عنوان  با

( ریال امش بمنیی شی ه کیه سیازمان برنامیه و      1.000.000به مصلغ یک مملمون ) «و غمردولگی

بودجه کشور در اجرا  حک  ذی  ج ول مذکور مصلغ چه  و سیه هی ار و چهارصی  و هفگیاد و     

( رییال بیه اعگصیار ردییف     43.4۷4.۲53.000.000چهار مملمارد و دویست و انجاه و دو مملمون )

رات کسرش ه را به سرجم  اعگصار ردیف اعگصا سازمان برنامه و بودجه کشورمذکور اف وده است. 

( توزیی   ۲ها  اجرایی به شرح ج ول شماره )اضافه و بمن دسگااه 550000-41 مگفرقه شماره

 نموده است:  

 

 



 

 قسمت دوم( -5)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 )مصالغ به مملمون ریال( ( ۲ج ول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 مبلغ عنوان دستگاه

 ۷01،000 سازمان ممراث فرهنای، صنای  دسگی و گردشار  113۷00
 330،000 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000
 114،900 ا دانشااه فنی و حرفه 1۲۷۷60
 ۲۲4،016 وزارت ورزش و جوانان 1۲8500
 3.040.560 وزارت ارتصاطات و فناور  اطالعات 149000
 1،450،000 وزارت جهادکشاورز  151000
 100،000 وزارت تعاون، کار و رفاه اجگماعی 154000
 1،۲00،000 ا  گمالنمنطقهشرکت سهامی آب ۲18500
 1،190،000 شرکت سهامی توسعه مناب  آب و نمرو  ایران ۲19800
 900،000 تخصصیی مادر درمانی و تجهم ات ا شکی کشور ،شرکت توسعه و تجهم  مراک  به اشگی ۲64000
 1،۷50،000 آهن جمهور  اسالمی ایرانشرکت سهامی راه ۲80500
 6،60۷،898 شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناها  حم  و نق  کشور ۲8۲300
 4،000،000 شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناها  حم  و نق  کشور ۲8۲300
 400،000 عمومی، شرکت مادرتخصصی سمسات دولگی وأها و تسازمان مجر  ساخگمان ۲85000
 ۲،۷۷۷،140 ، مادرتخصصیشرکت سهامی عمران شهرها  ج ی  ۲85100
 396،558 شرکت سهامی توسعه و ناه ار  اماکن ورزشی کشور ۲91۲60
 539،434 ری   اسگان مرک  سازمان م یریت و برنامه 10۲551
 1،۲00،000 ری   اسگان گمالنسازمان م یریت و برنامه 10۲55۲
 301،091 ا  گمالنمنطقهشرکت سهامی آب ۲18500
 1،165،6۷0 ری   اسگان مازن رانم یریت و برنامهسازمان  10۲553
 3۷8،019 شرقیری   اسگان آذربایجانسازمان م یریت و برنامه 10۲554
 600،۲19 غربیری   اسگان آذربایجانسازمان م یریت و برنامه 10۲555
 303،400 ری   اسگان کرمانشاهسازمان م یریت و برنامه 10۲556
 1،901،93۷ ری   اسگان خوزسگانو برنامه سازمان م یریت 10۲55۷
 3،048،۷1۲ ری   اسگان فارسسازمان م یریت و برنامه 10۲558
 6۲8،443 ری   اسگان کرمانسازمان م یریت و برنامه 10۲559
 1،4۷6،389 رضو ری   اسگان خراسانیریت و برنامهسازمان م  10۲560
 388،031 ن اصفهانری   اسگاسازمان م یریت و برنامه 10۲561
 4۲5،843 ری   اسگان هرم گانسازمان م یریت و برنامه 10۲56۲
 8۲1،088 ری   اسگان سمسگان و بلوچسگانسازمان م یریت و برنامه 10۲563
 36۷،۷30 ری   اسگان کردسگانسازمان م یریت و برنامه 10۲564
 ۲03،45۷ ری   اسگان هم انسازمان م یریت و برنامه 10۲565
 356،958 ری   اسگان لرسگانسازمان م یریت و برنامه 10۲566
 ۲6۷،۲99 ری   اسگان ایالمسازمان م یریت و برنامه 10۲56۷
 195،983 ری   اسگان زنجانسازمان م یریت و برنامه 10۲568

 )مصالغ به مملمون ریال( ( ۲ج ول شماره )
 شماره 

 بندیطبقه
 مبلغ عنوان دستگاه

 1۷0،۲40 ری   اسگان چهارمحال و بخگمار سازمان م یریت و برنامه 10۲569
 385،۷۲6 ری   اسگان کهاملویه و بویراحم یریت و برنامهسازمان م  10۲5۷0
 138،340 ری   اسگان سمنانسازمان م یریت و برنامه 10۲5۷1
 189،614 ری   اسگان ی دسازمان م یریت و برنامه 10۲5۷۲
 98۲،983 ری   اسگان بوشهرسازمان م یریت و برنامه 10۲5۷3
 1،0۷5،106 سگان تهرانری   اسازمان م یریت و برنامه 10۲5۷4
 ۲05،083 ری   اسگان اردبم سازمان م یریت و برنامه 10۲5۷5
 139،۲68 ری   اسگان ق سازمان م یریت و برنامه 10۲5۷6
 359،886 ری   اسگان ق وینسازمان م یریت و برنامه 10۲5۷۷
 ۲54،395 ری   اسگان گلسگانسازمان م یریت و برنامه 10۲5۷8
 416،4۲1 شمالیری   اسگان خراسانان م یریت و برنامهسازم 10۲5۷9
 ۲53،900 جنوبیری   اسگان خراسانسازمان م یریت و برنامه 10۲580
 351،518 ری   اسگان الصرزسازمان م یریت و برنامه 10۲581

 43,474,۲54 جمع
 

، از محیی  اعگصییار ردیییف مگفرقییه 1398سییازمان برنامییه و بودجییه کشییور در سییال  

تخصییما از محیی   ( ریییال1.000.000.000.000هیی ار مملمییارد ) کور صییرفاً مصلییغ یییکمییذ

کیی   1398( مییاده واحیی ه قییانون بودجییه سییال  5اسییناد خ انییه اسییالمی بنیی  )ب( تصصییره ) 

عملکیرد میالی آن بیه شیرح جی ول       ربیط ابیالغ نمیوده کیه    ها  اجرایی ذ کشور به دسگااه

 :است( 3شماره )



 

 قسمت دوم( -6)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 

 صالغ به مملمون ریال()م      (3ج ول شماره )

 رديف
 های اجرايی دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايی 

 دريافتی از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالی به سال بعد

1 

 
 0 0 0 0 ۷01،000 ردشار سازمان ممراث فرهنای، صنای  دسگی و گ 113۷00

 
 0 0 0 0 330،000 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000

 
 0 0 0 0 114،900 ا دانشااه فنی و حرفه 1۲۷۷60

 
 0 0 0 0 ۲۲4،016 وزارت ورزش و جوانان 1۲8500

 0 0 0 0 3،040،560 وزارت ارتصاطات و فناور  اطالعات 149000 

 0 0 0 0 1،450،000  وزارت جهادکشاورز 151000 

 ها  اجرایی مسگقر در مرک دسگااه
 0 0 0 0 100،000 وزارت تعاون، کار و رفاه اجگماعی 154000

 0 0 0 0 1،190،000 شرکت سهامی توسعه مناب  آب و نمرو  ایران ۲19800

 
 0 0 0 0 900،000 تخصصیمادرشرکت توسعه و تجهم  مراک  به اشگی و درمانی و تجهم ات ا شکی کشور ی  ۲64000

 
 0 0 0 0 1،۷50،000 آهن جمهور  اسالمی ایرانشرکت سهامی راه ۲80500

 
 0 0 0 0 6،60۷،898 تخصصی ساخت و توسعه زیربناها  حم  و نق  کشورشرکت مادر ۲8۲300

 
 0 0 0 0 4،000،000 تخصصی ساخت و توسعه زیربناها  حم  و نق  کشورشرکت مادر ۲8۲300

 
 0 0 0 0 400،000 تخصصیعمومی، شرکت مادر سمسات دولگی وها و تأسازمان مجر  ساخگمان ۲85000

 
 0 0 0 0 ۲،۷۷۷،140 شرکت سهامی عمران شهرها  ج ی ، مادرتخصصی ۲85100

 
 0 0 0 0 396،558 شرکت سهامی توسعه و ناه ار  اماکن ورزشی کشور ۲91۲60

 0 0 0 0 ۲5,18۲,07۲ جمع

 مرک   ۲

 15،049 0 15،049 15،049 66،984 اداره ک  ممراث فرهنای، صنای  دسگی و گردشار   113۷51

 0 0 0 0 ۷4،616 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲8551

 0 0 0 0 4۷،834 جهادکشاورز  اداره ک   151051

 0 0 0 0 350،000 شرکت آب و فاضالب  ۲18400

 15,049 0 15,049 15,049 539,434 جمع

 ۲3.919 0 0۲3.919 ۲3.919 1،۲۲3،919 گمالنا  آب منطقه سهامی شرکت ۲18500 گمالن ۲

 ۲3.919 0 ۲3.919 ۲3.919 1,۲۲3,919 جمع

  
 0 0 0 0 898۲  بسمج سازن گی 111346

  
 ۲35 0 ۲35 ۲35 ۲1،56۲ اداره ک  ممراث فرهنای صنای  دسگی و گردشار   113۷53

 0 0 0 0 ۲،۷5۲ ره ک  فرهنگ و ارشییاد اسییالمی ادا 114053 مازنی ران 4

  
 0 0 0 0 6،000 دانشیااه علوم ا شیکی و خ مات به اشیگی، درمانی اسگان مازن ران 1۲4900

  
 5،000 0 5،000 5،000 56،01۷ اداره ک  نوساز  و تجهم  م ارس  1۲۷653



 

 قسمت دوم( -۷)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 صالغ به مملمون ریال()م      (3ج ول شماره )

 رديف
 های اجرايی دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايی 

 دريافتی از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالی به سال بعد

  
 0 0 0 0 109،۲۷8 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲8553

  
 ۲،000 0 ۲،000 ۲،000 ۷،9۲۲ اداره ک  جهاد کشاورز   151053

  
 19،556 0 19،556 19،556 5۲،050 اداره ک  راه و شهرساز   153053

 0 0 0 0 810،000 ا  مازن رانمنطقهشیرکت سیهامی آب ۲19000  

  
 0 0 0 0 13،500 شیهردار  نکاء 400453

 0 0 0 0 ۷80 شیهردار  بابلسیر 401۷53  
 0 0 0 0 ۲5،934 شیهردار  فری ونکنار 401853 مازنی ران 5

  
 0 0 0 0 16،153 شیهردار  نور 40۲353

  
 0 0 0 0 8،8۲0 آبادشیهردار  مرزن 40۲۷53

  
 0 0 0 0 6،000 شیهردار  کالردشیت 40۲853

  
 1،463 0 1،463 1،463 9،000 آبادشیهردار  عصاس 403353

  
 0 0 0 0 4،3۲0 ردار  خوشرودایشه 403953

  
 0 0 0 0 4،500 شهردار  سرخرود 404553

  
 0 0 0 0 ۲،100 شهردار  فرح آباد 405953

 ۲8,۲54 0 ۲8,۲54 ۲8,۲54 1,165,670 جمع

 شرقیآذربایجان 6
 30،030 0 30،030 30،030 195،000 ا  اداره ک  راه ار  و حم  و نق  جاده 153954
 0 0 0 0 183،019 فاضالب  ت آب وشرک ۲16800

 30,030 0 30030 30030 378019 جمع

 غربیآذربایجان ۷

 ۷،000 0 ۷،000 ۷،000 61،000 اداره ک  ممراث فرهنای، صنای  دسگی و گردشار   113۷55
 0 0 0 0 1۲،000 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲8555
 40،681 0 40،681 40،681 1۲3،000 جهادکشاورز  اداره ک   151055
 0 0 0 0 404،۲19 اداره ک  راه و شهرساز   153055

 47,681 0 47,681 47,681 600,۲19 جمع

 کرمانشیاه 8

 0 0 0 0 13۲،۷45 اداره ک  ممراث فرهنای، صنای  دسگی و گردشار   113۷56
 0 0 0 0 11،49۷ اداره ک  فرهنگ و ارشیاد اسیالمی  114056
 0 0 0 0 1۲،۷00 اداره ک  جهاد کشاورز   151056
 0 0 0 0 4،9۲۷ اداره ک  شمالت  151۲56
 0 0 0 0 69،6۷4 اداره ک  راه و شهرساز   153056
 ۲4،10۲ 0 ۲4،10۲ ۲4،10۲ 5۲،06۷ ا  اداره ک  راه ار  و حیم  و نق  جاده 153956
 0 0 0 0 9،000 شیرکت آب و فاضیالب روسیگایی  ۲91850
 0 0 0 0 10،۷90 لرسگان -شرکت توسعه گردشار   ۲95۲60

 ۲4,10۲ 0 ۲4,10۲ ۲4,10۲ 303,400 جمع



 

 قسمت دوم( -8)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 صالغ به مملمون ریال()م      (3ج ول شماره )

 رديف
 های اجرايی دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايی 

 دريافتی از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالی به سال بعد
 ۷،۷80 0 ۷،۷80 ۷،۷80 9۷،960 ا  اداره ک  آموزش فنی و حرفه 11۲65۷  

  
 ۲،910 0 ۲،910 ۲،910 36،596 صنای  دسگی و گردشار   اداره ک  ممراث فرهنای، 113۷5۷

  
 13،۷۷0 0 13،۷۷0 13،۷۷0 1۷3،318 اداره ک  فرهنگ و ارشیاد اسیالمی  11405۷

 خوزسیگان 9
 6،140 0 6،140 6،140 95،6۷۲ حوزه هنر  سازمان تصلمغات اسالمی  11565۷
 55،800 0 55،800 55،800 668،۷51 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲855۷

  
 6،360 0 6،360 6،360 49،88۲ زیسیت اداره ک  حفاظت محمط 14005۷

  
 53،۷00 0 53،۷00 53،۷00 ۷39،480 سازمان جهادکشاورز   15105۷

  
 4،630 0 4،630 4،630 40،۲۷8 اداره ک  شمالت  151۲5۷

 151,090 0 151,090 151,090 1,901,937 جمع

  
 43000 0 43000 43000 50،000 ا  حرفه اداره ک  آموزش فنی و 11۲658

  
 0 0 0 0 ۲۷،4۷0 دسگی و گردشار  صنای  ،اداره ک  ممراث فرهنای 113۷58

 0 0 0 0 1۲1،35۲ اداره ک  فرهنگ و ارشاد اسالمی  114058  

  
 8300 0 8300 8300 131،430 ها  عمومی کگابخانه نهاد 115858

  
 0 0 0 0 ۷9،380 به اشت و درمان -دانشااه علوم ا شکی و خ مات به اشگی، درمانی اسگان فارس 1۲4000

  
 0 0 0 0 14،510 به اشت و درمان-دانشااه علوم ا شکی و خ مات به اشگی، درمانی جهرم  1۲401۲

 0 0 0 0 15،560 به اشت و درمان -دانشک ه علوم ا شکی و خ مات به اشگی، درمانی الرسگان 1۲5904 فارس 10

  
 0 0 0 0 3۲،۲30 دانشااه امام نور  1۲6000

  
 0 0 0 0 1۷9،۷۷0 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲8558

  
 0 0 0 0 15،000 اداره ک  به یسگی  131558

  
 5000 0 5000 5000 4۲،010 اداره ک  تعاون کار و رفاه اجگماعی  154058

  
 0 0 0 0 ۲،340،000 ا  فارسشرکت سهامی آب منطقه ۲10500

 56,300 0 56,300 56,300 3,048,71۲ جمع

 کرمان 11
 4،18۷ 0 4،18۷ 4،18۷ 49،500 دسگی وگردشار  صنای  ،اداره ک  ممراث فرهنای 113۷59
 ۲،۷65 0 ۲،۷65 ۲،۷65 35،000 اداره ک  فرهنگ و ارشاد اسالمی  114059
 4۲،9۷1 0 4۲،9۷1 4۲،9۷1 543،943 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲8559

 49,9۲3 0 49,9۲3 49,9۲3 6۲8,443 جمع

 ناصفها 1۲

 0 0 0 0 1،960 ا  اداره ک  آموزش فنی و حرفه 11۲661
 0 0 0 0 30،085 اداره ک  فرهنگ و ارشاد اسالمی  114061
 0 0 0 0 ۲8،35۷ دانشااه علوم ا شکی و خ مات به اشگی، درمانی کاشان 1۲3۷01
 0 0 0 0 ۲۷،386 اداره ک  آموزش و ارورش  1۲۷561
 0 0 0 0 16،188 و جوانان اداره ک  ورزش  1۲8561
 0 0 0 0 ۲3،۲۲4 اداره ک  جهادکشاورز   151061
 0 0 0 0 1،۲۲8 اداره ک  تعاون کار و رفاه اجگماعی  154061
 308۲5 0 308۲5 308۲5 ۲33،365 ا  اصفهانمنطقهشرکت سهامی آب ۲11000
 0 0 0 0 ۲6،۲38 شرکت آب و فاضالب اسگان اصفهان ۲16۷00

 30,8۲5 0 30,8۲5 30,8۲5 388,031 معج



 

 قسمت دوم( -9)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 صالغ به مملمون ریال()م      (3ج ول شماره )

 رديف
 های اجرايی دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايی 

 دريافتی از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالی به سال بعد

  
 0 0 0 0 5،۷00 ا  حرفه اداره ک  آموزش فنی و 11۲66۲

  
 0 0 0 0 ۷8،934 اداره ک  ممراث فرهنای و صنای  دسگی و گردشار   113۷6۲

 ۲0،3۲9 0 ۲0،3۲9 ۲0،3۲9 8۲،080 اداره ک  فرهنگ و ارشاد اسالمی  11406۲  

  
 0 9،000 9،000 9،000 ۲3،500 درمانی اسگان هرم گان ،خ مات به اشگیو  شکیدانشااه علوم ا  1۲5300

  
 0 0 0 0 59،393 اداره ک  نوساز  توسعه و تجهم  م ارس  1۲۷66۲

 0 0 0 0 34،403 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲856۲ هرم گان 13

  
 0 0 0 0 11،000 اداره ک  مناب  طصمعی  13906۲

  
 0 0 0 0 ۲۷،068 جهادکشاورز  اداره ک   15106۲

  
 0 0 0 0 15،095 اداره ک  شمالت  151۲6۲

  
 4،500 0 4،500 4،500 31،۷81 اداره ک  راه و شهرساز   15306۲

  
 0 0 0 0 6،300 اداره ک  صنعت، مع ن و تجارت  15506۲

  
 0 0 0 0 50،589 ا  هرم گانمنطقهشرکت سهامی آب ۲14000

 ۲4,8۲9 9,000 33,8۲9 33,8۲9 4۲5,843 جمع

  
 30،000 0 30،000 30،000 9۷،418 دسگی و گردشار  اداره ک  ممراث فرهنای صنای  113۷63

 10،000 0 10،000 10،000 45،000 اداره ک  فرهنگ و ارشاد اسالمی  114063 سمسگان و بلوچسگان 14
 ۲5،۲۲۷ 0 ۲5،۲۲۷ ۲5۲۲۷ 6۷8،6۷0 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲8563  

 65,۲۲7 0 65,۲۲7 65,۲۲7 8۲1,088 جمع
 ۲9،۲1۲ 0 ۲9،۲1۲ ۲9،۲1۲ 36۷،۷30 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲8564 کردسگان 15

 ۲9,۲1۲ 0 ۲9,۲1۲ ۲9,۲1۲ 367,730 جمع

  
 59۷ 0 59۷ 59۷ ۷،۲85 ا  اداره ک  آموزش فنی و حرفه 11۲666

  
 610 0 610 610 ۷،431 گردشار   اداره ک  ممراث فرهنای، صنای  دسگی و 113۷66

 ۲،۷35 0 ۲،۷35 ۲،۷35 33،31۷ اداره ک  نوساز  توسعه و تجهم  م ارس  1۲۷666  

  
 0 0 0 0 6،000 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲8566

 131 0 131 131 1،598 بنماد مسکن انقالب اسالمی  133۷66 لرسگان 16

  
 4،185 0 4،185 4،185 50،9۷۷ جهادکشاورز  اداره ک   151166

  
 6،466 0 6،466 6،466 84،۲۷0 اداره ک  شمالت  151۲66

  
 1،0۷1 0 1،0۷1 1،0۷1 13،043 اداره ک  راه و شهرساز   153066

  
 1۲،56۲ 0 1۲،56۲ 1۲،56۲ 153،03۷ ا  لرسگانمنطقهشرکت سهامی آب ۲949۲0

 ۲8,357 0 ۲8,357 ۲8,357 356,958 جمع
 15،569 0 15،569 15،569 195،983 اداره ک  راه و شهرساز   153068 زنجان 1۷

 15,569 0 15,569 15,569 195,983 جمع



 

 قسمت دوم( -10)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 صالغ به مملمون ریال()م      (3ج ول شماره )

 رديف
 های اجرايی دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايی 

 دريافتی از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالی به سال بعد

 کهاملویه و بویراحم  18

 0 0 0 0 65،181 اداره ک  ممراث فرهنای صنای  دسگی و گردشار   113۷۷0
 0 0 0 0 18،199 اداره ک  فرهنگ و ارشاد اسالمی  1140۷0
 30،6۲4 0 30،64۲ 30،64۲ 33،۷96 درمانی  ،علوم ا شکی و خ مات به اشگی دانشااه 1۲4010
 0 0 0 0 1۲،۷56 ارورش  اداره ک  آموزش و 1۲۷5۷0
 0 0 0 0 19،414 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲85۷0
 0 0 0 0 33،909 اداره ک  جهادکشاورز   1510۷0
 0 0 0 0 146،818 شرکت آب و فاضالب  ۲19۲۷0
 0 0 0 0 55،653 ا  کهاملویه و بویراحم  منطقهشرکت سهامی آب ۲94950

 30,6۲4 0 30,64۲ 30,64۲ 385,7۲6 جمع

 سمنان 19

 0 0 0 0 1۲،960 ا  اداره ک  آموزش فنی و حرفه 11۲6۷1
 1،94۷ 0 1،94۷ 1،94۷ ۲1،500 اداره ک  ممراث فرهنای، صنای  دسگی و گردشار   113۷۷1
 1،905 0 1،905 1،905 3۲،140 اداره ک  نوساز ، توسعه و تجهم  م ارس  1۲۷6۷1
 ۷،138 0 ۷،138 ۷،138 ۷1،۷40 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲8581

 10,990 0 10,990 10,990 138,340 جمع

  
 0 0 0 0 ۷9،553 اداره ک  فرهنگ و ارشاد اسالمی  11۷0۷3

 54،۲56 0 54،۲56 54،۲56 15۲،466 درمانی اسگان بوشهر ت به اشگی،و خ ما دانشااه علوم ا شکی 1۲4004  

  
 0 0 0 0 114،5۲8 اداره ک  نوساز  و تجهم  م ارس  1۲۷6۷3

  
 0 0 0 0 1۲0،661 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲85۷3

 0 0 0 0 1،000 جهادکشاورز  اداره ک   1510۷3 بوشهر ۲0

  
 0 0 0 0 6۷،99۷ اداره ک  شمالت  151۲۷3

  
 0 0 0 0 80،۲48 اداره ک  راه و شهرساز   1530۷3

  
 0 0 0 0 341،530 ا  بوشهرمنطقهآبسهامی شرکت  ۲95010

  
 0 0 0 0 ۲5،000 شهردار  اهرم 4005۷3

 54,۲56 0 54,۲56 54,۲56 98۲,983 جمع

 تهران ۲1
 9،300 0 9،300 9،300 9،300 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲85۷4
 36،386 0 36،386 36،386 1،065،808 شرکت آب و فاضالب اسگان تهران ۲16600

 45,686 0 45,686 45,686 1,075,108 جمع
 0 0 0 0 1۲،000 دانشااه علوم ا شکی و خ مات به اشگی، درمانی اسگان ق  1۲3۷06  

  
 0 0 0 0 4،040 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲85۷6

 11،063 0 11،063 11،063 90،000 اب  طصمعی و آبخم دار  اداره ک  من 1390۷6 ق  ۲۲

  
 0 0 0 0 3،۲۲8 اداره ک  راه و شهرساز   1530۷6

  
 0 0 0 0 30،000 ها  صنعگی شرکت شهرک ۲93۲60

 11,063 0 11,063 11,063 139,۲68 جمع



 

 قسمت دوم( -11)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 صالغ به مملمون ریال()م      (3ج ول شماره )

 رديف
 های اجرايی دستگاه

 مستقر در مرکز /استان

 شماره 

 بندیطبقه
 تخصیص اعتبار عنوان دستگاه اجرايی 

 دريافتی از محل 

 يافتهاعتبارات تخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف

 مانده اسناد خزانه 

 انتقالی به سال بعد

  
 ۲،000 0 ۲،000 ۲،000 ۲،000 اداره ک  ممراث فرهنای صنای  دسگی و گردشار   113۷۷۷

  
 301 0 301 301 ۲،350 جوانان  اداره ک  ورزش و 1۲85۷۷

  
 800 0 800 800 ۲8،000 اداره ک  مناب  طصمعی و آبخم دار   1390۷۷

 ۲،۷00 0 ۲،۷00 ۲،۷00 88،650 اداره ک  جهادکشاورز   1510۷۷ ق وین ۲3
 6،400 0 6،400 6،400 ۲۲0،386 شرکت آب و فاضالب  ۲16510  

  
 500 0 500 500 18،500 ا  ق وینمنطقهشرکت سهامی آب ۲94960

 1۲,701 0 1۲,701 1۲,701 359,886 جمع

  
 0 0 0 0 60،409 دسگی و گردشار   اداره ک  ممراث فرهنای صنای  113۷۷8

  
 13،۷40 0 13،۷40 13،۷40 30،540 اداره ک  فرهنگ و ارشاد اسالمی  1140۷8

  
 0 0 0 0 ۲3،000 وسعه و تجهم  م ارس اداره ک  نوساز  ت 1۲۷6۷8

 0 0 0 0 15،09۲ اداره ک  ورزش و جوانان  1۲85۷8 گلسگان ۲4

  
 0 0 0 0 1،350 زیست اداره ک  حفاظت محمط 1400۷8

 6،4۷0 0 6،4۷0 6،4۷0 118،804 جهادکشاورز  اداره ک   1510۷8  

  
 0 0 0 0 5،۲00 اداره ک  شمالت  151۲۷8

 ۲0,۲10 0 ۲0,۲10 ۲0,۲10 ۲54,395 جمع

  
 1۷،19۲ 0 1۷،19۲ 1۷،19۲ 45،900 اداره ک  ممراث فرهنای صنای  دسگی و گردشار   113۷۷9

  
 0 0 0 0 ۲8،500 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲85۷9

 0 0 0 0 15،000 اداره ک  حفاظت محمط یست  1400۷9 شمالیخراسیان ۲5

  
 0 0 0 0 ۲85،0۲1 شرکت آب و فاضالب  ۲94880

  
 0 0 0 0 4۲،000 شمالیا  خراسانمنطقهشرکت سهامی آب ۲94930

 17,19۲ 0 17,19۲ 17,19۲ 416,4۲1 جمع
 0 0 0 0 ۲1،600 اداره ک  ممراث فرهنای صنای  دسگی وگردشار   113۷80  

  
 0 0 0 0 38،۲50 درمان به اشت -دانشااه علوم ا شکی و خ مات به اشگی، درمانی بمرجن   1۲4101

  
 0 0 0 0 4،000 اداره ک  آموزش و ارورش  1۲۷580

 0 0 0 0 54،000 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲8580 جنوبیخراسان ۲6

  
 ۲،100 0 ۲،100 ۲،100 3،600 اداره ک  به یسگی  131580

  
 13،0۷0 0 13،0۷0 13،0۷0 1۲۷،450 جهادکشاورز  اداره ک   151080

  
 5،000 0 5،000 5،000 5،000 ک  راه و شهرساز  اداره  153080

 ۲0,170 0 ۲0,170 ۲0,170 ۲53,900 جمع

 الصرز ۲۷

 0 0 0 0 15،6۷4 ها  عمومی کگابخانه نهاد 115881
 0 0 0 0 81،504 اداره ک  ورزش و جوانان  1۲8581
 1۲03۷ 0 1۲03۷ 1۲03۷ 54،340 اداره ک  صنعت، مع ن و تجارت  155081
 0 0 0 0 ۲00،000 شرکت آب و فاضالب  ۲19480

 1۲,037 0 1۲,037 1۲,037 351,518 جمع
 855.314 9,000 864,314 864,314 40,685,000 جمع کل



 

 قسمت دوم( -1۲)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

بنی  و   نیموضوع ا  هاجهت مشارکت در طرح یمگقاض ، به علت نصودذکر است شایان

رضیو ، همی ان،   ها  خراسیان گانری   و توسعه اسع م انعقاد قرارداد واگذار ، شورا  برنامه

ها  اجرایی ایالم، چهارمحال و بخگمار ، ی د و اردبم  اعگصارات موضوع این بن  را بمن دسگااه

 ان . اسگان توزی  ننموده

نفعیان  ها، اسناد خ انه موضوع این بن  بیه ذ  به اسگثناء اسگان هرم گان در سایر اسگان

نف  واگذار اسناد مذکور در اجرا  قرارداد منعق ه به ذ ارداخت نش ه است. در اسگان هرم گان 

 ش ه که عملکرد آن در بن ها  مربوط درج ش ه است.

( ۲4بن  )ج( میاده )   در اجرا ری   و توسعه اسگان گمالنالزم ذکر است، شورا  برنامه

صیادره  بابت احکام  ،(۲دولت ) یمال مقرراتاز  یبخش  ممواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ

مصلغ دویست و هفگاد و هفت مملمارد و اسگان(  ییاجرا  هادسگااه تم)محکوم ییاز مراج  قضا

یافگیه از محی    از اعگصیارات تخصیما   الیر (۲۷۷.1۷۲.000.000) ونملمم یکص  و هفگاد و دو

را قص  از توزی  کسر نموده که از طرییق سیازمان برنامیه و     550000-41اعگصار ردیف مگفرقه 

 نفعان ارداخت ش ه است.کشور به ذ  بودجه

از مجیوز   هیا دهمیار   و هیا شیهردار   و تعاونی خصوصی، ها بخششایان ذکر است، 

 موضوع)خارجی  مالی تأممن چون هاییروش طریق از مالی تأممنقسمت اخمر این بن  مصنی بر 

 صین وق  ارز  و الیریی  تسهمالت و سرمایه بازار بانکی، مناب  ،(قانون این( 3)تصصره  (الف) بن 

اينن  قسمت اخیر حکم ان ، لیذا  اسگفاده ننموده( موضوعه مقررات و قوانمن رعایت با)ملی  توسعه

 بند فاقد عملکرد است.

 



 

 قسمت دوم( -13)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 ( ۲بند )

( 19( تصصییییره )1۲(، )11(، )10(، )9(، )8(، )6(، )5(، )4(، )3اجییییرا  بنیییی ها  ) 

ظرفمیت ایین تصصیره تنفمیذ      کی  کشیور بیا رعاییت و اسیگفاده از      139۷قانون بودجیه سیال   

 می شود.

 ( تنفیذی 3بند )

خییارجی،  مییالی تییأممن بییرا  حییاکممگی تضییاممن ارائییه بییه نسییصت توانیی مییی دولییت

( قییانون 83)بیه اسییگثنا  امییوال موضیوع اصیی  هشیگاد و سییوم )    امییوال تیرهمن  موافقیت بییا 

 نمای . اق ام محصول خری  تضممن ارائه همچنمن و طرح اجرا  مح  اساسی( و

 ( ۲تفريغ بند )

 تنفیذی ( 3) تفريغ بند

فاقند   بنند اينن   اسگفاده نش ه، لیذا  بن از مجوز این  1398ها، در سال بررسی براساس

 است.عملکرد 



 

 قسمت دوم( -14)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 تنفیذی( 4)بند 

 از (50%) درص  با رعایت قوانمن و مقررات مربوطه انجاه مجازن  اجرائی دسگااهها 

 صرف ریال (۲0.000.000.000.000ر مملمارد )تا سقف بمست ه ا را خود اخگصاصی درآم ها 

 نماین . تصصره این ها طرح ش هاداره وجوه یا و سود یارانه محصول، خری 

 تنفیذی( 4)تفريغ بند 

فاقند   بنند اينن   اسگفاده نش ه، لذا بن از مجوز این  1398ها، در سال بررسیبر اساس 

 است.عملکرد 



 

 قسمت دوم( -15)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 تنفیذی( 5)بند 

 آتییی هییا سییال در 139۷ سییال در منعق شیی ه ردادهییا قرا بییرا  دولییت تعهیی ات

 است. االجراءالزم نم 

 تنفیذی( 5)بند تفريغ 

، بیرا  سینوات بعی  نمی      1398در سیال   هشی  قراردادهیا  منعق  برا  تعه ات دولت 

 االجرا تلقی گردی ه است.الزم



 

 قسمت دوم( -16)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 تنفیذی( 6)بند 

هیا   مشیارکت  اردادقیر  خصوصی و تعاونی در بخش گذار سرمایه از ناشی درآم ها 

 قیانون  (13۲) میاده ( ث) بنی  ( ۲) و( 1) ج ءهیا   مالمیاتی  هیا  مشیوق  موضوع این تصصره از

 میالی  نظیام  ارتقیا   و اذیررقابت تولم  موان  رف  قانون( 31) ماده موضوع مسگقم  ها مالمات

 باش .برخوردار می 550000از مح  ردیف شماره  آن بع   اصالحات و کشور

 

 تنفیذی( 6)ند بتفريغ 

 .اين بند فاقد عملکرد است ، 1398به علت عملماتی نش ن قراردادها در سال 



 

 قسمت دوم( -1۷)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 تنفیذی( 8)بند 

 نظیر  بیا  کشور، ک  دار خ انه به واری  از ا  تصصره این احکام اجرا  از ناشی درآم 

 ا سیرمایه  هیا  داراییی  تملیک  هیا  طرح سایر تکمم  برنامه و بودجه کشور و برا  سازمان

ی یی اجرا دسیگااه  بیه همیان   ( ایین قیانون  5ج ول شیماره )  ۲10300از مح  ردیف  تمامنممه

 یاب .می اخگصاص

 

 تنفیذی( 8)بند تفريغ 

از مح  اجرا  این تصصیره درآمی   وصیول و بیه      1398ها، در سال بررسی بر اساس

 .است عملکردفاقد  بنداين  ، لذاک  کشور واری  نش ه دار خ انهحساب 

 



 

 قسمت دوم( -18)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 تنفیذی( 9)بند 

بیا رعاییت    تصصره را این موضوع ها )اروژه( طرح ربط مجازن ذ  اجراییها  دسگااه

مقررات مذکور در این تصصره و سایر قوانمن مرتصط ب ون أخذ مصوبه همیأت وزییران )موضیوع    

 کشور( به فروش برسانن . عمومی محاسصات ( قانون115) ماده

 

 تنفیذی( 9)بند تفريغ 

هیا   به اسگثناء اداره ک  دامپ شکی اسگان آذربایجان غربی، سایر دسگااه ها،یبررس براساس

بیه   غربیی اداره ک  دامپ شکی اسگان آذربایجانعملکرد ان .  اسگفاده ننموده ءاجرایی از مجوز این ج 

 :است ریشرح ج ول ز

 )مصالغ به مملمون ریال(
 شماره 

 بندی طبقه
 طرح نوع عنوان طرح عنوان دستگاه اجرايی

 مبلغ 

 کارشناسی

 مبلغ 

 رفتهفروش

مبلغ واريزی به 

 حساب خزانه

135555 
ک  دامپ شکی اسیگان  اداره

 غربیآذربایجان
ان از  قرنطمنیه  تجهم  و راه

 بمن اسگانی کهری  بوکان
 - 8.500 8.500 تمامنممه

 

قرنطمنیه   بیردار  از منظور نوساز  و بهرهبه غربیک  دامپ شکی اسگان آذربایجاناداره

 نمبی  نهمقرنط ان از و راه  متجه»نسصت به فروش طرح  ۲6/1۲/1398کهری  بوکان، در تاریخ 

اقی ام   الیی ر (8.500.000.000هشت مملمارد و اانصی  مملمیون )  مصلغ  به« بوکان  یکهر یاسگان

 است . نموده

 هیا  خیتیار  دردو قسط  یط ستباییمصلغ مذکور مواگذار ،  قرارداد (۲ماده )براساس 

 . شود  یوصول و به حساب خ انه وار 31/3/1399و  31/1/1399



 

 قسمت دوم( -19)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 تنفیذی( 10)بند 

در چهارچوب این  آنها وظایف که بردار ها  در حال بهره)اروژه( طرح انسانی نمرو 

 م یریت ( قانون۲1ماده ) کارها وفق سازو شودتصصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می

 قانون به مواد  الحاق ( قانون45) ماده همچنمن و مربوطه ها مهناآیمن و کشور  خ مات

 .بود خواه  15/8/1384( مصوب 1دولت) مالی مقررات از بخشی تنظم 

 

 تنفیذی( 10)بند تفريغ 

فاقند   اينن بنند   ، لیذا  بیردار  ها  در حال بهره)اروژه( طرحبه ع م واگذار  با توجه 

 .استعملکرد 



 

 قسمت دوم( -۲0)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 تنفیذی( 11)بند 

 چهیارچوب  در تضیاممن  طرح)ایروژه(،  ارجیاع  فرآینی   از اعی   ییی اجرا فرآینی   هرگونه

 تنظیم   قانون به مواد برخی الحاق قانون( ۲۷) ماده موضوع دسگورالعم  مصوب شورا  اقگصاد

 .اذیردمی صورت( ۲)دولت مالی مقررات از بخشی

قیانون، بیه    ی این تصصره ح اکثر ظرف می ت دومیاه از تیاریخ تصیوی  ایین     ینامه اجراآیمن

 رس .امشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصوی  همأت وزیران می

 تنفیذی( 11)بند تفريغ 

سازمان برنامه و بودجه کشور  شنهادمبنا به ا 13/3/139۷در جلسه مورخ  رانیوز أتمه

نمیوده کیه     یبن  تصیو  نیتصصره را با لحاظ موضوعات مصرح در حک  ا نیا ییاجرا نامهنیمآ

 است.  ، جهت اجرا ابالغ ش ه ۲۲/3/139۷هی مورخ 55341ت/33989شماره  یط

دسیگورالعم  مصیوب    چهارچوبها، فرآین ها  اجرایی این تصصره، در بر اساس بررسی

 مقیررات  از بخشیی  تنظیم   قانون به مواد برخی الحاق قانون( ۲۷) ماده موضوع شورا  اقگصاد

 کی از ع م رعایت آن مشاه ه نش ه است. اذیرفگه و مورد  حا صورت( ۲) دولت مالی



 

 قسمت دوم( -۲1)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 تنفیذی( 1۲)بند 

( قانون برنامه ششی  توسیعه از شیمول حکی      ۲8( و )۲5(، )۷م ارس دولگی بر اساس مواد )

 باشن .این تصصره مسگثنی می

 

 تنفیذی( 1۲)بند تفريغ 

 ان .م ارس دولگی از شمول حک  این تصصره مسگثنی ش ه ،هایبررسدر مح وده 

 



 

 قسمت دوم( -۲۲)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 (3د )بن

ها  سالمت، آموزش و تحقمقات بردار  از حوزهتوان  در اح اث، توسعه و بهرهدولت می

ها  کلیی اصی  چهی  و    قانون اجرا  سماست *(3( بن  )ج( ماده )۲و فرهنگ موضوع تصصره )

 هیا  گیروه سیه    هیا و فعالمیت  ها  بنااه( قانون اساسی و همچنمن در اجرا  طرح44چهارم )

بیا اسیگفاده از روش    (44هیا  کلیی اصی  چهی  و چهیارم )     نون اجرا  سماستقا **(۲ماده )

هیا  کلیی   خصوصی از ظرفمت این تصصره با رعایت قانون اجرا  سماسیت مشارکت عمومی ی  

 ( اسگفاده کن .44اص  چه  و چهارم )

                                                                        
 ( قانون اساسی: 44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست

 بند )ج(:  (3ده )* ما
ـ ۲تبصره ) ها  سالمت، آموزش و تحقمقات و فرهنگ مشمول این قیانون نمسیت و هرگونیه توسیعه توسیط      ها  حوزهفعالمت ( 

ا  خواه  بود که ظرف می ت  ها مطابق الیحهها  دولگی و غمردولگی و همچنمن هرگونه واگذار  به بخش غمردولگی در این حوزهبخش
 رس .قانون به تصوی  مجل  شورا  اسالمی می سال از ابالغ اینیک

 ها  مشمول این گروه عصارتن  از: ها، مؤسسات و شرکتفعالمت (:۲( ماده )3** گروه )
 ها  مادر مخابراتی و امور واگذار  بسام )فرکان ( ( شصکه1
 ها  اصلی تج یه و مصادالت و م یریت توزی  خ مات اایه اسگی ( شصکه۲
 و امنمگی به تشخما فرمان هی ک  نمروها  مسلح  ، انگظامیمانه یا ضرور  نظامی( تولم ات محر3
 خام و گاز  ها  اسگخراج و تولم  نفت( شرکت ملی نفت ایران و شرکت4
 ( معادن نفت و گاز 5
بانک کشیاورز ،   توسعه صادرات،ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و مع ن، بانک( بانک مرک   جمهور  اسالمی6

 بانک مسکن و بانک توسعه تعاون  
 ( بممه مرک   و شرکت بممه ایران  ۷
 ها  اصلی انگقال برق  ( شصکه8
 ایران،   ( سازمان هوااممایی کشور  و سازمان بنادر و کشگمرانی جمهور  اسالمی9
 ها  ب رگ آبرسانی  ( س ها و شصکه10
 ( رادیو و تلوی یون11
 هور  اسالمی ایران( شرکت ملی است جم1۲

 (3تفريغ بند )

 هیا  اجراییی منی رج در جی ول زییر، سیایر      بیه اسیگثناء دسیگااه    هیا، براساس بررسی

کننی ه از  هیا  اسیگفاده  دسگااه عملکردان . ها  اجرایی از مجوز این بن  اسگفاده ننمودهدسگااه

 به شرح ج ول زیر است: ،این بن  مجوز

 )مصالغ به مملمون ریال(

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان طرح  شماره طرح  عنوان دستگاه اجرايی

 نوع 

 بخش 
 نوع قرارداد 

 مبلغ  مبلغ قرارداد

 شدهپرداخت

 سهم دولت  

 سهم 

 دولت
 جمع مشارکت

1۲5300 
و خیی مات  ا شییکیدانشییااه علییوم  

 هرم گان اسگان درمانی ،به اشگی
 160۲001ح503

ممن تجهمییی ات درمیییانی تیییأ
 بممارسگان شهم  محم  

 سالمت
مشیییارکت بیییا بخیییش   

 R O LT خصوصی
9.000 48.6۷0 5۷.6۷0 9.000 

11406۲ 
می اداره کیی  فرهنییگ و ارشییاد اسییال

 اسگان هرم گان
 1۷030۲۲ح104

احییی اث و توسیییعه مراکییی  
 فرهنای هنر 

 فرهنگ
مشارکت با نهیاد عمیومی   

 BO O غمردولگی
۷4.580 1۷5.4۲0 ۲50.000 0 

 

منظیور تجهمی    بیه  هرم گیان اسگان درمانی  ،و خ مات به اشگیدانشااه علوم ا شکی 

ا  بممارسگان بخش ا شکی هسگهبردار  و اجاره ا  گاما کمرا  و بهرهدسگااه ا شکی هسگه

اقی ام نمیوده    ،شهم  محم   بن رعصاس، نسصت به انعقاد قرارداد مشارکت با بخیش خصوصیی  

( سال با اجاره ماهمانیه  1۲به م ت ) م بور بردار  از دسگااهاست. براساس قرارداد مذکور، بهره

قابی  افی ایش    ،بهیاء ارهرم ساالنه اجی ( ریال که با توجه به نرخ تو80.000.000هشگاد مملمون )

میوردنظر،  شی ه، مالکمیت تجهمی ات    بخش خصوصی بوده و ا  از م ت یاد عه ه، برباش می

منگقی    هرم گیان اسیگان  درمیانی   ،و خ مات به اشیگی طور کام  به دانشااه علوم ا شکی به

صورت کمک بالعوض نسصت به ارداخت سه  خود به، 1398مذکور در سال گردد. دانشااه می



 

 قسمت دوم( -۲3)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 ام نموده است.اق 

 توسعه و اح اث»اسالمی اسگان هرم گان جهت اجرا  طرح  ارشاد و فرهنگ ک  اداره

، نسییصت بییه انعقییاد قییراداد مشییارکت بییا 1398در اسییفن ماه سییال « هنییر  فرهناییی مراکیی 

لمکن در سال مذکور وجهی  ،ها  اارسمان، سمریک، بشاگرد و بن ر خممر اق ام نمودهشهردار 

 صوف ارداخت ننموده است.از مح  طرح مو

 ایین جی ء،   حک اجرا  موضوع مفاد  درها  اجرایی مذکور، الزم به ذکر است، دسگااه

 ان .رعایت نمودهرا ( 44و چهارم ) ها  کلی اص  چه قانون سماست



 

 قسمت دوم( -۲4)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 (4) بند

از اعگصیارات تملیک   ( 10%) درصی   و توسیعه اسیگان تیا سیقف ده       یی ربرنامه  شورا

  هیا طیرح   اخگصاص ده  و برا یاسگان  یج   هاطرح  اسگان را برا  اهیسرما  هاییدارا

مجیاز   یخصوصی یی   یسازوکار مشیارکت عمیوم   قیصرفاً از طر ش هنمماز سقف تع شمب  یج 

و   اهیسیرما   هیا ییاز مح  اعگصارات تملک دارا یمشارکگ  هامحصول طرح  ی. خرباش یم

 ریایذ و توسعه اسگان امکیان    یربرنامه  وب شورامص یاسگان  هاطرح  اسگان برا  انهیه 

 .باش یم

 (4)بند تفريغ 

هیا   هیا بیه اسیگثنا  اسیگان    ریی   و توسیعه اسیگان   ها، شورا  برنامیه مطابق بررسی

هیا   اخگصاص بخشیی از اعگصیارات تملیک داراییی    کرمانشاه، کرمان، اصفهان و ق  نسصت به 

 است:زیر به شرح ج ول  آنعملکرد ان  که ام نمودهها  ج ی  اق ا  اسگان برا  طرحسرمایه

 )مصالغ به مملمون ریال(        

 نام استان رديف

 اعتبار تملک   اتروکس ای استانهای سرمايهاعتبارات تملک دارايی
 هایدارايی

 ایسرمايه 
 استانی مشمول  

 ( درصد10%ده )
 های تملک دارايی اعتبارات 

 ل ای استانی مشموسرمايه

 يافتهاختصاص اعتبار
  هایطرحبه  

 جديد استانی 
 اعتبارات 

 استانی
 اعتبارات

 رديف متفرقه 

 اعتبارات موضوع قانون استفاده 
 اعتبارات  -متوازن از امکانات کشور
 550014استانی موضوع رديف 

 جمع 
 ( قانون استفاده 3%سه درصد )

 متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء 
 يافتهطق کمتر توسعهسطح منا

 ( موضوع 10%ده درصد )
 ( 19( تبصره )1بند )

 قانون بودجه کل کشور 
 جمع

 ۷۲،18۲ 330،90۷ 3،309،0۷4 ۲46,۲64 189،434 56،830 3,555,338 1،661،000 4۲،38۷ 1،851،951 مرک   1

 341،111 65۲،950 6،5۲9،496 391,419 301،09۲ 90،3۲۷ 6,9۲0,915 3،910،000 65،3۲5 ۲،945،590 گمالن ۲

 651،69۷ ۷59،933 ۷،599،3۲9 46۲,371 355،6۷0 106،۷01 8,061,700 4،505،000 1۲8،656 3،4۲8،044 مازن ران 3

 ۲01،00۷ ۷01،0۷6 ۷،010،۷64 491,4۲5 3۷8،019 113،406 7,50۲,189 3،۷۲۲،000 100،۷30 3،6۷9،459 شرقیآذربایجان 4

 5۲5،354 965،960 9،659،603 780,۲84 600،۲19 180،066 10,439,887 4،43۷،۷00 91،۲3۷ 5،910،950 غربیآذربایجان 5

 0 615،658 6،156،5۷۷ 394,4۲0 303،400 91،0۲0 6,550,997 3،51۷،000 65،15۲ ۲،968،845 کرمانشاه 6

 1،1۷8،513 ۲،۲۲1،536 ۲۲،۲15،356 ۲,47۲,519 1،901،938 5۷0،581 ۲4,687,875 5،668،500 144،115 18،8۷5،۲60 خوزسگان ۷

 445،044 1،۲66،980 1۲،669،۷95 9۲1,3۲6 ۷08،۷1۲ ۲1۲،614 13,591,1۲1 6،504،000 ۲۷0،۷۷6 6،816،345 فارس 8

 0 1،198،546 11،985،458 816,976 6۲8،443 188،533 1۲,80۲,434 6،518،000 ۷3،304 6،۲11،130 کرمان  9

 ۲۷4،۲56 1،066،1۲6 10،661،۲6۲ 874,0۲8 6۷۲،3۲9 ۲01،699 11,535,۲90 4،81۲،000 191،3۷5 6،531،915 رضو اسانخر 10

 0 68۷،۷8۷ 6،8۷۷،8۷0 504,440 388،031 116،409 7,38۲,310 3،50۲،000 1۷1،043 3،۷09،۲6۷ اصفهان  11

 ۲60،189 ۷90،053 ۷،900،533 553,596 4۲5،843 1۲۷،۷53 8,454,1۲9 4،195،۷00 46،8۷5 4،۲11،554 هرم گان 1۲

 ۲81،3۲6 1،56۷،44۷ 15،6۷4،466 1,067,415 8۲1،088 ۲46،3۲6 16,741,881 8،531،000 60،531 8،150،350 سمسگان و بلوچسگان 13

 195،963 ۷10،9۲5 ۷،109،۲48 478,048 36۷،۷30 110،319 7,587,۲96 3،910،000 63،896 3،613،400 کردسگان 14

 ۲۷،095 388،958 3،889،580 ۲64,495 ۲03،458 61،03۷ 4,154,075 ۲،119،500 85،۷۷0 1،948،805 هم ان 15



 

 قسمت دوم( -۲5)

 (19تبصره )                    1398سال  تفريغ بودجهگزارش 

 )مصالغ به مملمون ریال(        

 نام استان رديف

 اعتبار تملک   اتروکس ای استانهای سرمايهاعتبارات تملک دارايی
 هایدارايی

 ایسرمايه 
 استانی مشمول  

 ( درصد10%ده )
 های تملک دارايی اعتبارات 

 ل ای استانی مشموسرمايه

 يافتهاختصاص اعتبار
  هایطرحبه  

 جديد استانی 
 اعتبارات 

 استانی
 اعتبارات

 رديف متفرقه 

 اعتبارات موضوع قانون استفاده 
 اعتبارات  -متوازن از امکانات کشور
 550014استانی موضوع رديف 

 جمع 
 ( قانون استفاده 3%سه درصد )

 متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء 
 يافتهطق کمتر توسعهسطح منا

 ( موضوع 10%ده درصد )
 ( 19( تبصره )1بند )

 قانون بودجه کل کشور 
 جمع

 306،041 ۷54،653 ۷،546،533 464,045 356،958 10۷،08۷ 8,010,578 4،441،000 60،339 3،509،۲39 لرسگان 16

 83،۲00 404،550 4،045،500 347,488 ۲6۷،۲99 80،190 4,39۲,988 1،۷۲0،000 44،03۷ ۲،6۲8،951 ایالم 1۷

 ۲35،484 313،865 3،138،651 ۲54,778 195،983 58،۷95 3,393,4۲9 1،433،600 5۲،859 1،906،9۷0 زنجان 18

 38،500 30۷،۷49 3،0۷۷،489 ۲۲1,31۲ 1۷0،۲40 51،0۷۲ 3,۲98,801 1،596،400 34،90۷ 1،66۷،494 چهارمحال و بخگمار  19

 334،۲3۷ 5۷9،1۲1 5،۷91،۲14 501,444 385،۷۲6 115،۷18 6,۲9۲,658 ۲،435،400 40،891 3،816،36۷ کهاملویه و بویراحم  ۲0

 9۲،098 ۲4۲،1۲6 ۲،4۲1،۲59 179,84۲ 138،340 41،50۲ ۲,601,101 1،۲1۷،۷00 3۷،899 1،345،50۲ سمنان ۲1

 103،500 3۲6،454 3،۲64،544 ۲46,499 189،614 56،884 3,511,043 1،614،900 6۲،333 1،833،810 ی د ۲۲

 468،091 ۷۷5،۷65 ۷،۷5۷،655 887,878 68۲،983 ۲04،895 8,645,533 1،815،۷00 5۲،360 6،۷۷۷،4۷3 بوشهر ۲3

 ۲۲3،1۷0 ۷۷۲،53۲ ۷،۷۲5،3۲5 747,638 5۷5،106 1۷۲،53۲ 8,47۲,963 ۲،۷۲1،900 ۲،58۷،583 3،163،480 تهران ۲4

 ۷،600 3۷1،9۲3 3،۷19،۲۲6 ۲66,608 ۲05،083 61،5۲5 3,985,834 1،935،000 58،843 1،991،991 اردبم  ۲5

 0 ۲15،363 ۲،153،6۲9 181,048 139،۲68 41،۷80 ۲,334,677 94۲،000 49،86۷ 1،34۲،810 ق   ۲6

 48،931 ۲۷9،601 ۲،۷96،006 ۲07,851 159،886 4۷،966 3,003,857 1،405،000 ۷3،304 1،5۲5،553 ق وین ۲۷

 93،119 5۲۲،۲۲3 5،۲۲۲،۲33 330,713 ۲54،395 ۷6،318 5,55۲,946 3،009،000 58،843 ۲،485،103 گلسگان ۲8

 ۲18،693 4۲4،686 4،۲46،864 ۲81,348 ۲16،4۲1 64،9۲6 4,5۲8,۲1۲ ۲،364،000 46،3۷6 ۲،11۷،836 شمالیخراسان ۲9

 11۷،۷00 461،493 4،614،9۲8 330,070 ۲53،900 ۷6،1۷0 4,944,998 ۲،406،000 5۲،603 ۲،486،395 جنوبیخراسان 30

 188،6۲8 3۲5،۲۲0 3،۲5۲،۲03 196,973 151،518 45،455 3,449,176 1،934،000 110،۷04 1،404،4۷۲ الصرز 31

 7,01۲,7۲9 ۲1,00۲,167 ۲10,0۲1,671 16,364,560 1۲,588,1۲3 3,776,437 ۲۲6,386,۲31 100,505,000 5,0۲4,9۲0 1۲0,856,311 جمع

 

هیا   گصاص اعگصار تملیک داراییی  ( موضوع حک  این بن  جهت اخ10%سقف ده درص  )

 ها  ج ی ، رعایت ش ه است.  ا  اسگانی به طرحسرمایه

ها از سازوکار مشارکت عمومی ی خصوصیی  سایر اسگان شمالی،خراسان به اسگثنا  اسگان

 ان .ها  ج ی  اسگفاده ننمودهبرا  طرح

میارد و نهصی    چهی  و اینج ممل   مصلیغ  شمالیخراسانری   و توسعه اسگان شورا  برنامه

 ریی ز نممأتی »با عنوان  1۷0600۲ع30۲شماره  طرح از مح  الیر (45.900.000.000مملمون )

 راثمی اداره کی  م  ن،یو زائیر   گردشار  هاکمپ ،یراه نمخ مات ب  هامجگم   هاساخت

عمیومی ی خصوصیی     سازوکار مشارکت  قیاز طر «اسگان  و گردشار یدسگ یصنا ،یفرهنا

 و محی  منعقی  نشی ه    نیاز ا  ع م انگخاب بانک عام ، قرارداد به علت ناخگصاص داده، لمک

 .است  هینارد   اریخر یمحصول



 

 قسمت دوم( -۲6)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (5بند )

 و قیوانمن  در من رج گذار تعرفه شمول از مشارکت قراردادها  در طرح محصول بها 

 دولیت  طیرح،  محصیول  بهیا   بیرا   تکلمفیی  قممیت  تعممن درصورت. است مسگثنی مقررات

 قممیت  و قیرارداد  بیه  منضی   میالی  الایو   مصنا  بر ش همحاسصه محصول قممت تالگفاومابه

 الیذکر فوق مالی الاو . کن می ارداخت بودجه قانون در ش هبمنیامش مناب  مح  از را تکلمفی

 بیه  میواد  برخی الحاق قانون( ۲۷) ماده دسگورالعم  در ش هتعریف ها کارگروه تصوی  به بای 

 .برس ( ۲) دولت مالی مقررات از بخشی تنظم  قانون

 و شیود میی  تهمیه  کشیور  بودجیه  و برنامیه  سیازمان  توسط تصصره این ییاجرا نامهآیمن

 .رس می وزیران همأت تصوی به

 (5تفريغ بند )

بنا به امشنهاد سازمان برنامه و بودجیه کشیور    9/4/1398همأت وزیران در جلسه مورخ 

هیی میورخ   56683ت/44864ی  نمیوده کیه طیی شیماره     نامه اجرایی این تصصره را تصیو آیمن

 جهت اجرا ابالغ ش ه است.  1۷/4/1398

گذار  ها، بها  محصول طرح در قراردادها  مشارکت از شمول تعرفهبراساس بررسی

 من رج در قوانمن و مقررات مسگثنی گردی ه است. 

 



 

 قسمت دوم( -۲۷)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (6) بند

 میاه سیه  می ت  ظیرف  بایی   دولت ها،دسگااه بمن هماهنای و عملی امکان ایجاد برا 

 هیا  کممسیمون  بیه  را عمرانیی  ها حطر واگذار  و مشارکت توسعه، بلن م ت عملماتی برنامه

 بر مشگم  که طور به کن ، ارائه اسالمی شورا  مجل  محاسصات و بودجه و برنامه و عمران

 هیا  ولمتئمسی  تعممن و کارها گردش ها،آموزش اجرا  و ت وین در هادسگااه ساالنه اق امات

 صیرفاً  می یریت  جیا  به مشارکت روش نهایی تکمم  و اسگقرار منظوربه بردار بهره و اح اث

 .باش  دولگی

 (6) بندتفريغ 

 ( 19نامیه اجراییی تصصیره )   آییمن  *(5اجیرا  میاده )   سازمان برنامه و بودجه کشیور در 

 6/5/1398مه مورخ بخشناطی  ک  کشور و حک  این بن ، 1398ماده واح ه قانون بودجه سال 

 ارائیه برنامیه عملمیاتی بلن می ت توسیعه، مشیارکت       ( دسیگااه اجراییی خواسیگار    13از سم ده )

اسیت. مطیابق بخشینامه میذکور      شی ه  هیا  عمرانیی  عمومی ی خصوصیی و واگیذار  طیرح    

شی ه را بیه   ادیبلن م ت  یاتمبرنامه عملان  ظرف م ت دوهفگه ها  اجرایی موظف بودهدسگااه

که به اسگثناء وزرات تعاون،کار و رفاه اجگماعی کیه   ن یارسال نما رنامه و بودجه کشورب سازمان

ها  اجرایی به شرح جی ول زییر برنامیه    برنامه خود را در موع  مقرر ارائه نموده، سایر دسگااه

 است.   مربوطمبین عدم رعايت مفاد حکم  که ان عملماتی را مطابق بخشنامه مذکور ارائه ننموده

 فردي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه

 نحوه اقدام
عدم ارائه 

 گزارش
عدم رعايت مهلت 
 مقرر مفاد بخشنامه

 *  وزارت کشور 105000 1
  * سازمان ممراث فرهنای، صنای  دسگی و گردشار  113۷00 ۲
 *  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000 3
  * وزارت آموزش و ارورش 1۲۷500 4
 *  وزارت ورزش و جوانان 1۲8500 5
 *  وزارت به اشت، درمان و آموزش ا شکی 1۲9000 6
  * وزارت نفت 143000 ۷

                                                                        
 : کل کشور 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 19تبصره ) نامه اجرايیآيین* 

ها  عمرانی به بخش خصوصی و تعاونی و واگذار  طرحعمومی ی خصوصی  برنامه عملماتی بلن  م ت توسعه مشارکت (: 5) ماده

ها  عمران و برنامیه و بودجیه و محاسیصات مجلی  شیورا       مسمونتوسط سازمان در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تهمه و به کم
نامیه بیه سیازمان    ها  اجرایی مکلفن  برنامه عملماتی بلن م ت یادش ه را ظرف دوهفگه ا  از ابالغ این آییمن اسالمی ارایه شود. دسگااه

   ارسال نماین .



 

 قسمت دوم( -۲8)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 فردي
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه

 نحوه اقدام
عدم ارائه 

 گزارش
عدم رعايت مهلت 
 مقرر مفاد بخشنامه

  * وزارت نمرو 143500 8
  * وزارت ارتصاطات و فناور  اطالعات 149000 9
  *  کشاورز وزارت جهاد 151000 10
  * وزارت راه و شهرساز  153000 11
  *  ن و تجارتوزارت صنعت، مع 155000 1۲

 

م ت توسیعه مشیارکت   بلن  یاتمبرنامه عمل برنامه و بودجه کشور سازمانشایان ذکراست، 

در مهلیت زمیانی    را یو تعیاون  یبه بخش خصوص یعمران ها طرح  و واگذار یخصوصی   یعموم

ه ها  عمران و برنامه و بودجه و محاسصات مجل  شورا  اسالمی ارائه ننموده کی مقرر به کممسمون

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.  

 

 



 

 قسمت دوم( -۲9)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (7بند )

 شی ه اسیگانی ملیی  و اسیگانی  ملیی،  هیا  (اروژه)طیرح  کلمه اطالعات است مکلف دولت

 توسیعه  هیا  طیرح  گی ارش  در منی رج  هیا  (اروژه)طرح زمانی تق م با را تصصره این موضوع

 الکگرونمیک  نهسیاما  در 1398 سیال  در تعیاونی  و خصوصیی  بخیش  با عمومی بخش مشارکت

 میورد  زیرطیرح  یا طرح هر اطالعات. کن  منگشر زیرساخگی گذار سرمایه و عمرانی ها طرح

 بایی   واگیذار   ییا  مشیارکت  بیرا   (تعیاونی  یا خصوصی بخش اشخاص)مگقاضمان  درخواست

 شود.  منگشر دوماه م ت ظرف ح اکثر

 (7تفريغ بند )

ی شی ن موضیوع حکی  ایین بنیی      در راسیگا  اجراییی  سیازمان برنامیه و بودجیه کشیور    

 هیا  طرح کمبازار الکگرون»سامانه  قطری از هاطرح یانگشار عموم  الزم را برا ها رساختیز

بیه   6/5/1398و طیی بخشینامه میورخ    فیراه  نمیوده    «یرسیاخگ یزگیذار   عمرانی و سرمایه

و  بیه سیازمان می یریت    14/۷/1398ها  اجرایی مسگقر در مرکی  و بخشینامه میورخ    دسگااه

ها  اسگانی به منظیور بصیت اطالعیات در سیامانه     ها جهت ابالغ به دسگااهری   اسگانبرنامه

 مذکور، ابالغ نموده است.

سیایر   زییر، منی رج در جی ول   هیا  اجراییی   دسیگااه ها، بیه اسیگثنا    بررسی براساس

م اقی ا  تصصیره  نیی موضیوع ا نسصت به بارگذار  و بصت اطالعات  مشمول، ها  اجراییدسگااه

 ان :نموده

 استاندستگاه اجرايی/ 
  شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 114000 

 
 سازمان ممراث فرهنای، صنای  دسگی و گردشار  113۷00

 
 وزارت آموزش و ارورش 1۲۷500

 مسگقر در مرک  ها  اجراییدسگااه

 سازمان نوساز  توسعه و تجهم  م ارس 1۲۷600

 شرکت توسعه و ناه ار  اماکن ورزشی ۲91۲60

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجگماعی 154000

 وزارت ارتصاطات و فناور  اطالعات 149000

 شرکت ملی صنای  اگروشممی ۲3۲000

 سازمان توسعه معادن و صنای  مع نی ۲31500

 
 وزارت جهاد کشاورز  151000

 
 سازمان شمالت ایران 151۲00

 
 ها مرات  و آبخم دار  کشورسازمان جنا  139000



 

 قسمت دوم( -30)

 (19تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 استاندستگاه اجرايی/ 
  شماره

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه

 مسگقر در مرک  ها  اجراییدسگااه

 سمسات دولگیأها و تسازمان مجر  ساخگمان ۲85000

 شرکت عمران شهرها  ج ی  ۲85100

 )ره( خممنیشرکت فرودگاهی امام ۲95460

 توانمر -شرکت م یریت تولم  انگقال و توزی  نمرو  برق  ۲۲1000

 شرکت توسعه مناب  آب و نمرو  ایران ۲19800

 تخصصی تولم  نمرو  برق حرارتیشرکت مادر ۲۲9300

 
 آهن جمهور  اسالمیشرکت راه ۲80500

 بوشهر
 گردشار   اداره ک  ممراث فرهنای صنای  دسگی و 113۷۷3

 م ارس  تجهم  اداره ک  نوساز  توسعه و 1۲۷6۷3

 تهران

 درمانی تهران ،ا شکی و خ مات به اشگیدانشااه علوم  1۲3۷00

 درمانی شهم  بهشگی ،دانشااه علوم ا شکی و خ مات به اشگی 1۲3800

 درمانی ایران ،دانشااه علوم ا شکی و خ مات به اشگی 1۲4300

 ک  ورزش و جوانان اداره 1۲85۷4

 شهردار  تهران 133600

 اداره ک  مناب  طصمعی و آبخم دار   1390۷4

 اداره ک  راه و شهرساز   1530۷4

 ک  تعاون، کار و رفاه اجگماعی اداره 1540۷4

 ا  تهرانمنطقهشرکت سهامی آب ۲10000

 شرکت آب و فاضالب تهران ۲16600

 ا  تهرانمنطقهشرکت سهامی برق ۲۲1500

 ها  صنعگی تهرانشرکت شهرک ۲88150

 

 م رعايت مفاد حکم اين بند است.مبین عد ،موارد من رج در ج ول فوق

توسیعه   هیا  طرح»عنوان تحت  یسازمان برنامه و بودجه کشور کگاب ،ذکر است انیشا

 حیه یو همراه با ال همرا ته «1398در سال  یو تعاون یبا بخش خصوص یمشارکت بخش عموم

  مربوطه ارائه نموده است. ها ونمسمو کم یاسالم  به مجل  شورا ،1399بودجه سال 

مشمول مسگقر در  اجرایی ها در دسگااه ،مهلت زمانی مقرر قسمت اخمر حک  این بن 

رعاییت شی ه   مصنی بر انگشار اطالعات طرح یا زیرطرح غربی و هرم گان ها  آذربایجاناسگان

 ی)اشخاص بخش خصوصی  انممگقاض ها با توجه به ع م درخواست از جان سایر دسگااه .است

انگشیار اطالعیات هیر     ،ها  موضوع این بنی    طرحواگذار ایرکت ( در خصوص مشایتعاون ای

 طرح یا زیرطرح فاق  موضوعمت است. 

 

 
 

 

 



 

 قسمت دوم( -1)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (20تبصره )

 بند )الف(

( ۵) مواده  موضوو   یاجرای هایدستگاه تمامی عملکرد، بر مبتنی ریزیبودجه اجرای در

 1۳۹۸ سوا   در مکلفنود  دولتوی،  هایشرکت و هابانک جمله از کشوری خدمات مدیریت قانون

 .کنند اقدام شدهتمام قیمت حسابداری( سیستم) سامانه کامل استقرار و تکمیل به نسبت

 (20تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

هوزار و یکدود و    تعداد یوک  ،کشورکل  1۳۹۸( قانون بودجه سا  7جدو  شماره )در 

( قوانون مووکور تعوداد سیدود و     ۳دستگاه اجرایی و در پیوسوت شوماره )  ردیف ( 1.140چهل )

درج دولت ها و موسسات انتفاعی وابسته به بانک های دولتی،ردیف شرکت( ۳۸۵هشتاد و پنج )

 1۳۹۸های مندرج در جدو  زیر، در سوا   های مزبور به استثناء دستگاهگردیده که کلیه دستگاه

هوای  اند. دستگاهنسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه )سیستم( موضو  این بند اقدام نموده

موت  ( حسوابداری قی اجرایی مندرج در جدو  زیر، نسبت به استقرار و تکمیول سوامانه )سیسوتم   

 :حکم اين بند استمفاد مبین عدم رعايت  اند کهشده اقدام ننمودهتمام

 رديف
 محل استقرار 

 نام استان /

 هايی تعداد دستگاه

 رديف اندکه اقدام ننموده
 محل استقرار 

 نام استان /

 هايیتعداد دستگاه

 اندکه اقدام ننموده

 جهت تکمیل جهت استقرار جهت تکمیل  جهت استقرار

 0 1 زنجان 14 6۵ 1۵0 های اجرایی مستقر در مرکزدستگاه 1

 0 4 چهارمحا  و بختیاری 1۵ ۳ 0 مرکزی 2

 0 ۵ کهگیلیویه و بویراحمد 16 7 2 گیالن ۳

 4 0 یزد 17 0 7 مازندران 4

  0 ۳ بوشهر 1۸ 1 11 شرقیآذربایجان ۵

 1 17 تهران 1۹ 0 11 کرمانشاه 6

 0 6 قم 20 0 1۸ خوزستان   7

 0 4 قزوین 21 1 ۹ فارس ۸

 0 ۵ شمالیخراسان 22 4 0 کرمان ۹

 0 ۳ جنوبیخراسان 2۳ 0 1 اصفهان 10

 2 ۵ البرز 24 0 ۵ هرمزگان  11

 4 0 کردستان 12
 92 268 جمع

 0 1 لرستان 1۳
 



 

 قسمت دوم( -2)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

 ردیوف  در شوده بینیپیش رقم سقف در ییاجرا هایدستگاه اختداصی درآمدهای مازاد

 رعایوت  بوا  کشور بودجه و برنامه سازمان ابالغ و تأیید با 1۳۹۸ سا  بودجه قانون در 102۵۳0

 .است هزینه قابل دستگاه همان توسط مربوطه مقررات و قوانین

 تفريغ بند )ب( 

با  160120کل کشور، ردیف درآمدی  1۳۹۸( قانون بودجه سا  2در پیوست شماره )

بووه مبلووز یووازده هووزار میلیووارد  « هووای اجرایوویاهمووازاد درآموود اختداصووی دسووتگ »عنوووان 

کول کشوور،    1۳۹۸سوا    ( قانون بودجوه 7) ( ریا  و در جدو  شماره11.000.000.000.000)

« های اجرایی ملی و اسوتانی مازاد درآمد اختداصی دستگاه»با عنوان  102۵۳0ردیف اعتباری 

اسوت. سوازمان مووکور موازاد      بینی شدهبه همان مبلز ذیل سازمان برنامه و بودجه کشور پیش

داری کل کشوور یوا خزانوه    های اجرایی را پس از اخو تأییدیه از خزانهدرآمد اختداصی دستگاه

شوده در  بینوی با رعایت سوقف پویش   102۵۳0معین استان، از محل درآمد و اعتبار ذیل ردیف 

کورد آن بوه   کننده اختداص داده که عملبه دستگاه وصو  کل کشور 1۳۹۸قانون بودجه سا  

 شرح جدو  زیر است:  

 )مبالز به میلیونریا (                                  

 رديف
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه اجرايی 

 رديف
 درآمدی

 درآمد اختصاصی
 شده بینیپیش

 کل درآمد
 اختصاصی وصولی

 مازاد درآمد
 اختصاصی

 مازاد درآمد اختصاصی ابالغی 
 نامه و بودجهتوسط سازمان بر

 مبلغ اعتبار اختصاصی
 پرداختی توسط خزانه 

 ۳6،646 * 2،000 1،77۹ ۳7،77۹ ۳6،000 14010۳ پژوهشکده بیمه 11۳۵۵6 1
 2۹.6۹4 * ۵،۸21 4.6۹4 2۹.6۹4 2۵،000 14020۳ مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی 1۳۳۵02 2
 1،۵0۸،۳۵0 60۵،000 720،6۸0 1،670،6۸0 ۹۵0،000 140110 سازمان هواپیمایی کشوری 14۸۵00 ۳
 2۳4.620 126،۸76 126.۸76 241.۸76 11۵،000 14010۵ شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین 146۵00 4
 14۸،020 2،۵۹۸ 2،۵۹۸ 1۵2،۵۹۸ 1۵0،000 14010۳ آموزش و ترویج جهاد کشاورزی مؤسسه 14۹۵16 ۵
 46،۸11 ۳،2۵۹ ۳،2۵۹ 4۸،2۵۹ 4۵،000 140107 ورها و مراتع کشتحقیقات جنگل مؤسسه 14۹۵11 6
 1۸،۸۳1،72۳ 410،000 716،۹۸7 1۹،716،۹۸7 1۹،000،000 120102 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 12۹0۸6 7
 ۸۹1،677 ۳1۹،7۳۳ ۳1۹،7۳۳ ۹1۹،7۳۳ 600،000 1401۵۹ سازمان امور دانشجویان 11۳664 ۸
 2۸.6۹7 ۹،۵۸۵ ۹.60۵ 2۹.60۵ 20،000 140107 وم ورزشپژوهشگاه تربیت بدنی و عل 11۳۵۸۸ ۹
 41.۳67 12،647 12.647 42.647 ۳0،000 140107 شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهپژوهشگاه بین 11۳۵66 10
 ۸4۸،۹۵2 ۳7۵،20۹ ۳7۵،20۹ ۸7۵،20۹ ۵00،000 140107 سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی )سپند( 1111۸۸ 11



 

 قسمت دوم( -۳)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالز به میلیونریا (                                  

 رديف
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه اجرايی 

 رديف
 درآمدی

 درآمد اختصاصی
 شده بینیپیش

 کل درآمد
 اختصاصی وصولی

 مازاد درآمد
 اختصاصی

 مازاد درآمد اختصاصی ابالغی 
 نامه و بودجهتوسط سازمان بر

 مبلغ اعتبار اختصاصی
 پرداختی توسط خزانه 

 1۹،۵70 2،176 2،176 20،176 1۸،000 140107 گستان زبان و ادب فارسیفرهن 101022 12
 1،1۳6،۸11 72،000 72،000 1،172،000 1،100،000 140120 ، درمان و آموزش پزشکیصندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت 12۹02۵ 1۳
14 

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 101100
14010۳ 11،000 ۳0،646 1۹،646 1۹،646 2۹،726 

1۵ 140206 40،000 1۳6،۹۳۳ ۹6،۹۳۳ ۹6،۹۳۳ 1۳2،۸2۵ 
 46.۸۳۹ 1۸،2۸۸ 1۸.2۸۸ 4۸.2۸۸ ۳0،000 140107 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 11۳۵6۵ 16
 ۵6.7۹۸ 1۸.۵۵۵ 1۸،۵۵6 ۵۸،۵۵6 40،000 14010۳ دانشگاه علوم انتظامی  10600۹ 17
 7۹،۳۸0 * 27،606 26،۸۳6 ۸1،۸۳6 ۵۵،000 140107 پژوهشگاه استاندارد 146100 1۸
 ۹1 ** ۹4 ۹4 ۹4 0 140117 کل آموزش و پرورش استان مرکزی اداره 127۵۵1 1۹
 24،7۹0 12،۳1۵ 12،۳1۵ 2۵،۵۵7 1۳،242 21020۳ شرقیکل آموزش و پرورش استان آذربایجان اداره 127۵۵4 20
21 

 بیغراستان آذربایجان اداره کل آموزش و پرورش 127۵۵۵

1۳0۳01 ۳6،۹14 ۵0،۹20 14،006 1۳،۹۸1 4۹،۳۹2 
22 14011۸ 20،621 64،۸۹1 44،270 44،270 62،۹44 
2۳ 160101 1،24۹ 2،۹61 1،712 1،672 2،۸72 
 ۵4،۳74 ۵1،22۳ ۵1،22۳ ۵6،0۵6 4،۸۳۳ 21020۳ آموزش و پرورش استان فارس کل اداره  127۵۵۸ 24
2۵ 

 رضویش استان خراسانکل آموزش و پروراداره 127۵60

140104 4۹،۹74 ۹۵،۹۳0 4۵،۹۵6 4۵،۹۵6 ۹۳،0۵2 
26 140117 ۸،۵22 1۵،۹20 7،۳۹۸ 7،۳۹۸ 1۵،442 
27 14014۵ 242،000 4۸۵،۸00 24۳،۸00 24۳،۸00 471،226 
2۸ 

 کل آموزش و پرورش استان هرمزگان اداره 127۵62

1۳0۳01 17،۳۵2 ۳۳،21۳ 1۵،۸61 1۵،۸61 ۳2،217 
2۹ 140104 12،۸22 1۵،۸۵7 ۳،0۳۵ ۳،0۳۵ 1۵،۳۸1 
۳0 14014۵ 11،11۳ 14،12۸ ۳،01۵ ۳،01۵ 1۳،704 
۳1 14011۸ 10،770 46،۸۹۹ ۳6،12۹ ۳6،12۹ 4۵،4۹2 
۳2 21020۳ ۵،۹26 ۵۵،۳۵۵ 4۹،42۹ 4۹،42۹ ۵۳،6۹4 
۳۳ 

  کل آموزش و پرورش استان کردستان اداره 127۵64

1۳0۳01 4،110 1۸،214 14،104 14،104 17،667 
۳4 140104 2،401 21،۹2۸ 1۹،۵27 1۹،۵27 20،۵02 
۳۵ 140117 2،002 4،2۹۸ 2،2۹6 2،2۹۵ 4،16۸ 
۳6 14011۸ 1،1۸1 ۹،۹۹۸ ۸،۸17 ۸،۸16 ۹،6۹7 
۳7 14014۵ 17،01۵ 66،4۹2 4۹،477 4۹،477 64،4۹7 
۳۸ 1401۵۹ 2،۳1۹ 1۳،۳42 11،02۳ 11،02۳ 12،۹42 
۳۹ 160101 ۳،2۵6 2۹،206 2۵،۹۵0 2۵،۹۵0 2۸،۳۳0 
40 21020۳ ۵،۹67 6،24۳ 276 276 6،0۵6 
 6.۹47 * 6،0۹4 6،07۸ 7،162 1،0۸4 140120  کل بهزیستی استان کردستان اداره 1۳1۵64 41
 11.۹0۸ 0 67 12،۳4۳ 12،276 140120 اداره کل بهزیستی استان همدان 1۳1۵6۵ 42
 ۵۹،۸۵7 42،000 42،000 61،70۸ 1۹،70۸ 21020۳ اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان 127۵66 4۳
44 

 وزش و پرورش استان ایالماداره کل آم 127۵67

140117 26۵ 7۵۵ 4۹0 4۹0 7۳2 
4۵ 1401۵۹ 1،71۹ 4،76۸ ۳،04۹ ۳،04۹ 4.62۵ 
46 160101 0 1،1۹7 1،1۹7 1،1۹7 ** 1،161 
47 21020۳ ۳،667 12،2۳7 ۸،۵70 ۸،۵70 11.۸70 



 

 قسمت دوم( -4)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبالز به میلیونریا (                                  

 رديف
 شماره 

 بندی طبقه
 عنوان دستگاه اجرايی 

 رديف
 درآمدی

 درآمد اختصاصی
 شده بینیپیش

 کل درآمد
 اختصاصی وصولی

 مازاد درآمد
 اختصاصی

 مازاد درآمد اختصاصی ابالغی 
 نامه و بودجهتوسط سازمان بر

 مبلغ اعتبار اختصاصی
 پرداختی توسط خزانه 

4۸ 

 اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 127۵6۸

1۳0۳01 ۸،۸2۵ ۹،۵27 702 702 ۹،241 
4۹ 140117 2،0۹7 ۳،174 1،077 1،077 ۳،07۹ 
۵0 14011۸ 0 12،104 12،104 12،104 ** 11،741 
۵1 160101 1۹،۵44 20،۸44 1،۳00 1،۳00 20،21۹ 
۵2 21020۳ 1،۹77 12،۳64 10،۳۸7 10،۳۸7 11،۹۹۳ 
 ۳،۳40 642 642 ۳،44۳ 2،۸01 140120 کل بهزیستی استان زنجان اداره 1۳1۵6۸ ۵۳
 ۳۳،77۵ 2۹،620 2۹،620 ۳4،۸20 ۵،200 21020۳ اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد 127۵70 ۵4
۵۵ 

 اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان 127۵71
140104 6،۸7۵ 17،160 10،2۸۵ 10،2۸۵ ۹،۹76 

۵6 14014۵ 16،067 21،614 ۵،۵47 ۵،۵47 ۵،۳۸1 
۵7 160101 2،1۹۹ 4،2۸6 2،0۸7 2،0۸7 2،024 
 ۳.۸۸۸ 1.۵6۸ 1.۵6۸ 4،00۸ 2.440 21020۳ اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 1/127۵74 ۵۸
 2.474 1.۵47 1.۵47 2.۵۵0 1.00۳ 21020۳ های استان تهراناداره کل آموزش و پرورش شهرستان 127۵74/2 ۵۹
 22.11۹ 0 4.۵4۵ 27،704 2۳1۵۹ 140120 اداره کل بهزیستی استان تهران 1۳1۵74 60
 ۳1،7۳1 ۵،۸46 6،۸22 ۳2،712 2۵،۸۹0 14011۸ اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل 127۵7۵ 61
 ۵،020 1،466 1،47۳ ۵،1۸2 ۳،70۹ 140120 اداره کل بهزیستی استان قم 1۳1۵76 62
 ۳.۸۸4 2.2۵2 2.2۵2 4.20۵ 1.7۵۳ 1۳0۳01 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین 127۵77 6۳
64 

 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین 127۵77

140117 660 1.002 ۳42 ۳42 ۹72 
6۵ 14011۸ 12.۵۵۹ 1۸.7۸4 6.22۵ 6.22۵ 1۸.220 
66 160101 14.7۵۵ 14.762 7 7 14.۳1۹ 
67 21020۳ ۸.166 11.۹۹7 ۳.۸۳1 ۳.۸۳1 11.6۳7 
 4،600 162 26۹ 4،۸۵1 4،۵۸2 140120 اداره کل بهزیستی گلستان 1۳1۵7۸ 6۸
 ۳0.072 2،00۹ 2،00۹ ۳1،002 2۸،۹۹۳ 21020۳ شمالیاداره کل آموزش و پرورش خراسان 127۵7۹ 6۹
 ۵77 0 160 7۵۵ ۵۹۵ 140120 شمالیاداره کل بهزیستی استان خراسان 1۳1۵7۹ 70
 ۵4،4۹0 21،176 21،176 ۵6،176 ۳۵،000 140107 مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی 1۳401۳ 71
 6۵،۵۳۹ 41،۵66 41،۵66 67،۵66 26،000 14010۵ مؤسسه تحقیقات خاک و آب 1۵100۸ 72

 25.754.571 2.992.190 3.452.434 26.985.191 23.532.757 جمع
 باشد.بینی وصو  مازاد درآمد میداری کل کشور و یا خزانه معین استان براساس پیشی از صدور تأییدیه خزانهناش« مازاد درآمد اختداصی ابالغی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور»با مبلز « مازاد درآمد اختداصی»* مغایرت بین مبلز 

( ۳%از محل مازاد درآمدهای اختداصی اقدام نموده و خزانه معین استان پس از کسر سه درصد )و بودجه کشور نسبت به ابالغ نظر، سازمان برنامه های موردهای اجرایی در ردیفعلت وصو  درآمد توسط دستگاههای درآمدی، بهبینی درآمد در ردیفرغم عدم پیش** علی
 ار داده است.ربط قرعنوان اعتبار اختداصی در اختیار دستگاه اجرایی ذی ، وجوه دریافتی را بهافتهیو ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه شرفتیموضو  قانون استفاده متوازن از امکانات کشور جهت توسعه و پ

 



 

 قسمت دوم( -۵)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

داری کل کشور پس از کسور سوه   شایان ذکر است، اعتبارات اختداصی توسط خزانه

( موضو  قانون استفاده متوازن از امکانات کشور جهت توسوعه و پیشورفت و ارتقواء    ۳%درصد )

هوا،  های اجرایی پرداخت شوده و در محودوده بررسوی   به دستگاهیافته سطح مناطق کمترتوسعه

ربط نیز با رعایوت قووانین و مقوررات مربووع، اعتبوارات دریوافتی را مدور         ذی هایدستگاه

 اند. نموده



 

 قسمت دوم( -6)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ج(

 ششم برنامه قانون (7) ماده «پ» بند موضو  عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه اجرای در

 :توسعه

 (  1جزء )

 جوم ح شامل که مجری واحد با منعقده نامهتفاهم مبنای بر است مکلف یاجرای دستگاه

 مجوری  واحد اعتبارات است، طرفین تعهدات تعیین و هاآن شدهتمام قیمت و خدمات ها،فعالیت

 امکوان  کوه  کنود  نگهوداری  ایگونهبه جداگانه صورتبه خود حسابداری( سیستم) سامانه در را

 انجوام  تشوخی  . باشد داشته وجود مجزا صورتبه مجری واحد مالی رویدادهای گیریگزارش

 .بود خواهد مجری واحد مدیر با منعقده نامهتفاهم هارچوبچ در خرج

                                                                        
 ايران: اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی توسعه ششم برنامه قانون 

 (: 7ماده )

ی یو هوای اجرا ( دسوتگاه 20%) درصود  دولت موظف است از سا  او  اجرای قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بیسوت  :بند )پ(

نحوی که در سا  پایانی اجورای قوانون   ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، بهصورت بودجهمندرج در قوانین بودجه سنواتی را به
 شود.ها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی( دستگاه100%برنامه، صددرصد)

 تفريغ بند )ج( 

یوی و  وزارت امور اقتدواد و دارا  شنهادیبه پبنا  6/۵/1۳۹۸در جلسه مورخ  رانیوز تأیه

را  بنود ایون   یوی ناموه اجرا نیوی کشور، آ یو استخدام یو ادار کشور برنامه و بودجه هایسازمان

جهت اجورا ابوالغ شوده     1۳/۵/1۳۹۸هو مورخ ۵6722ت/۵۸102شماره  یطنموده که تدویب 

 است.

 (  1جزء )تفريغ 

انود  هوای اجرایوی موظوف بووده    نامه اجرایی این بند، دسوتگاه ( آیین2مطابق بند ماده )

خووود را در چهووارچوب مفوواد دسووتورالعمل اجرایووی  1۳۹۸ای ابالغووی سووا  اعتبووارات هزینووه

 اجرایی این بند هزینه نمایند.  نامهریزی مبتنی عملکرد و آیینبودجه

 به شرح جدو  زیر است:  ،های اجرایی مشمو ها، عملکرد دستگاهدر محدوده بررسی

 رديف
 محل استقرار

 نام استان /

 های اجرايیتعداد دستگاه

 مشمول 
 عدم انعقاد 

 نامه تفاهم
 انعقاد 

 نامه تفاهم
درصد 
 تحقق

 نامهموضعیت اجرای الزامات قانونی در تفاه

 نگهداری جداگانه 
 اعتبارات واحد مجری 

 گیری امکان گزارش
 رويدادهای مالی واحد مجری

 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 
 ۳ 6 ۳ 6 ۳ 6 4 ۹ 211 220 ر مرکزهای اجرایی مستقر ددستگاه 1

 ۵ 2 ۵ 2 ۵ 2 22 7 2۵ ۳2 مرکزی  2
 22 1 22 1 22 1 74 2۳ ۸ ۳1 گیالن  ۳
 ۳0 0 ۳0 0 ۳0 0 ۸۳ ۳0 6 ۳6 مازندران  4
 7 0 7 0 7 0 21 7 27 ۳4 شرقیآذربایجان ۵
 16 0 16 0 16 0 64 16 ۹ 2۵ غربی آذربایجان 6
 20 0 20 0 20 0 6۵ 20 11 ۳1 کرمانشاه 7
 0 0 0 0 0 0 0 0 2۹ 2۹ خوزستان  ۸
 17 ۵ 12 10 12 10 46 22 26 4۸ فارس ۹
 2۳ ۵ 0 2۸ 0 2۸ 61 2۸ 1۸ 46 کرمان  10



 

 قسمت دوم( -7)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 رديف
 محل استقرار

 نام استان /

 های اجرايیتعداد دستگاه

 مشمول 
 عدم انعقاد 

 نامه تفاهم
 انعقاد 

 نامه تفاهم
درصد 
 تحقق

 نامهموضعیت اجرای الزامات قانونی در تفاه

 نگهداری جداگانه 
 اعتبارات واحد مجری 

 گیری امکان گزارش
 رويدادهای مالی واحد مجری

 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 ۳4 ۳4 اصفهان  12

 17 4 17 4 17 4 ۸1 21 ۵ 26 هرمزگان 1۳

 0 1 0 1 0 1 4 1 26 27 سیستان و بلوچستان 14

 17 0 17 0 17 0 71 17 7 24 کردستان 1۵

 14 ۳ 14 ۳ 14 ۳ ۸۹ 17 2 1۹ همدان 16

 12 4 12 4 12 4 62 16 10 26 لرستان 17

 0 11 0 11 0 11 46 11 1۳ 24 ایالم 1۸

 1۵ 1 1۵ 1 1۵ 1 ۸0 16 4 20 زنجان 1۹

 0 0 0 0 0 0 0 0 ۳2 ۳2 چهارمحا  و بختیاری 20

 1۹ 0 1۹ 0 1۹ 0 ۵۹ 1۹ 1۳ ۳2 هگیلویه و بویراحمدک 21

 0 1۳ 1۳ 0 1۳ 0 100 1۳ 0 1۳ سمنان 22

 0 4 0 4 0 4 14 4 2۵ 2۹ یزد 2۳

 7 2 ۸ 1 7 2 ۳۵ ۹ 17 26 بوشهر 24

 11 6 11 6 11 6 41 17 24 41 تهران 2۵

 1۹ 2 1۹ 2 1۹ 2 7۵ 21 7 2۸ اردبیل 26

 0 7 0 7 0 7 64 7 4 11 قم 27

 1۳ 4 ۸ ۹ ۸ ۹ 61 17 11 2۸ وینقز 2۸

 0 0 0 0 0 0 0 0 ۳2 ۳2 گلستان 2۹

 17 0 17 0 17 0 6۵ 17 ۹ 26 شمالیخراسان ۳0

 24 0 24 0 2۳ 1 ۸6 24 4 2۸ جنوبیخراسان ۳1

 7 4 7 4 7 4 ۳1 11 2۵ ۳6 البرز ۳2

 335 109 340 104 338 106 40 444 674 1.118 جمع

 

  مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جزز  (، 10) و (۸(، )6(، )2هوای ) موارد مندرج در ستون

 است.



 

 قسمت دوم( -۸)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  2جزء )

 تفاهمناموه  براسواس  خوود  ایهزینوه  اعتبارات کردهزینه در که یاجرای هایدستگاه به

 بودجوه  و برناموه  سوازمان  موافقوت  با شودمی داده اجازه کنند،می اقدام مجری واحد با منعقده

 دسوتگاه  هموان  ابالغوی  اعتبارات سقف در و هزینه فدو  باراتاعت جاییهجاب به نسبت کشور،

 .کنند اقدام دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون( 7۹) ماده الزامات رعایت بدون

 ( 2جزء )تفريغ 

ناموه  که براسواس تفواهم   اداره کل امور اقتدادی و دارایی استان هرمزگاندر اجرای این جزء، 

 درجوایی اعتبوار   ریزی استان نسبت بوه جابوه  تأیید سازمان مدیریت و برنامه شود، باعملکردی اداره می

 که عملکرد آن به شرح جدو  زیر است: اقدام نموده ،ابالغی اعتبارات سقف

 ریا ( میلیون)مبالز به 

 رديف
 شماره 

 بندیطبقه
 عنوان دستگاه اجرايی 

 جاشده همبلغ اعتبارات جاب
 افزايش کاهش

 مبلغ فصل لغمب فصل
1 

 1.161 6 اداره کل امور اقتدادی و دارایی استان هرمزگان 110062
1 6۹ 

2 2 ۸۹۳ 
۳ 7 1۹۹ 

 



 

 قسمت دوم( -۹)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3)جزء 

 و مسوتمر  هوای العواده فوق حقوق، به مربوع اطالعات تمام مکلفند یاجرای هایدستگاه

 کشوور،  بودجه و برنامه انسازم اختیار در را خود قراردادی و پیمانی رسمی، کارکنان مستمرغیر

 .  دهند قرار دارایی و اقتدادی امور وزارت و کشور استخدامی و اداری سازمان

 مندرج قراردادی و پیمانی رسمی، کارکنان مزایای و حقوق موظفند مجری واحدهای

 هایپرداخت سایر و مربوع مقررات و قوانین برابر را منعقده قراردادهای و کارگزینی حکم در

 . کنند پرداخت و محاسبه هاآن کارآیی و عملکرد به معطو  را کارکنان به مربوع مستمرغیر

 (3جزء )تفريغ 

هوای  ، کلیوه دسوتگاه  ایون بنود   نامه اجراییآیین *(1۳در اجرای حکم این جزء و ماده )

 اند:مفاد حکم این جزء را رعایت نمودهدر جدو  زیر،  مندرجاجرایی مشمو  به استثناء موارد 

   

 محل استقرار
 نام استان/

 های اجرايیتعداد دستگاه
 تمام اطالعات مربوط به که  

 مستمر  یهاالعادهحقوق، فوق
 کارکنان خود را  مستمرریو غ

 های اجرايی دستگاه اریدر اخت
 اندربط قرار ندادهذی

  یايحقوق و مزا کهواحدهای مجری 
  یو قرارداد یمانیپ ،یکارکنان رسم

 یو قراردادها ینيدر حکم کارگزمندرج 
 و مقررات مربوط نیمنعقده را برابر قوان 

  اندننموده پرداخت و محاسبه

  ريسا کهواحدهای مجری 
 مربوط مستمرریغ یهاپرداخت

 به کارکنان را معطوف به عملکرد 
 و محاسبه هاآن يیو کارآ

 اندننموده پرداخت 

 21 0 ۸ های اجرایی مستقر در مرکزدستگاه
 0 0 2 مرکزی
 1 0 0 گیالن
 27۳ 0 0 فارس
 221 0 2 کرمان

 0 0 6 سیستان و بلوچستان
 124 0 0 کردستان
 0 0 ۳ همدان
 0 0 ۵ لرستان

 0 0 1 یزد
 1 ۵ 10 تهران
 0 0 2 اردبیل
 0 0 ۵ قم

 641 5 44 جمع

 

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جز  است. فوق،موارد مندرج در جدو  

                                                                        
 :1398( ماده واحده قانون بودجه سال 20نامه اجرايی بند )ج( تبصره )* آيین

غیرمستمر کارکنان های مستمر و العادههای اجرایی مکلفند تمام اطالعات مربوع به پرداخت حقوق، فوقدستگاه(: 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 دستگاه
سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتدادی و دارایی و  1۸/2/1۳۹7مورخ  66111موضو  بخشنامه شماره 

با   یها در سقف تخددستگاه نیاعتبارات فدل او  و ششم ا ای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند.هسازمان
 شود.یکل کشور پرداخت م یدارتوسط خزانه تیاولو



 

 قسمت دوم( -10)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (4زء )ج

 شوده تموام  قیموت  بین تفاضل از حاصل هایجوییصرفه از است مجاز یاجرای دستگاه

 دوره هموان  در محدوو   یوا  فعالیوت  قطعی هایهزینه و منعقده هایتفاهمنامه در توافق مورد

 سوقف  در و کشوور  بودجوه  و برنامه سازمان توسط مطلوب عملکرد تأیید به مشروع نامه،تفاهم

 قالب در مجری واحد کارکنان در انگیزه ایجاد منظوربه را( ۵0%) درصد نجاهپ اعتبار، تخدی 

 ابالغوی  دسوتورالعمل  اسواس  بور  محدوالت و خدمات کیفی ارتقای و غیرمستمر هایپرداخت

 را دیگور ( ۵0%) درصود  پنجواه  و کشور استخدامی و اداری و کشور بودجه و برنامه هایسازمان

 بور  موازاد  و ربطذی هایدستگاه ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح اعتبارات افزایش برای

 و برناموه  قوانون ( ۳0) ماده موضو  اعتبارات تخدی  کمیته مدوب اعتبارات تخدی  سقف

 .کند هزینه کشور، بودجه

 (  4جزء )تفريغ 

ناموه عملکوردی   براساس تفاهم 1۳۹۸های اجرایی که در سا  ها، دستگاهدر محدوده بررسی

ناموه عملکوردی و   شده مورد توافوق در تفواهم  از تفاضل بین بهای تمامجویی اند، صرفهاره شدهاد

اين جز  فاقزد علککزرد   های قطعی فعالیت یا محدو  در همان دوره وجود نداشته، لووا  هزینه

 اهداف قانونگذار محقق نشده است. و بوده

های برنامه و بودجوه  نالزم به ذکر است، دستورالعمل موضو  این جزء توسط سازما

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جز  کشور و اداری و استخدامی کشور تهیه و ابالغ نگردیده که 

 است.



 

 قسمت دوم( -11)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (5)جزء 

 اهوودا  و وظووایف تحقووق منظوووربووه و عملکوورد بوور مبتنووی ریووزیبودجووه اجورای  در 

 شدهتمام قیمت و مقدار عملکرد، سنجه عنوان، است، مجاز یاجرای دستگاه ی،اجرای هایدستگاه

 آنکوه  به مشروع را قانون این( 4) شماره پیوست در مندرج مدوب هایبرنامه ذیل هایفعالیت

 بوا  ،(۳0%) درصود  سوی  توا  حوداکثر  نشوود،  ایجاد تغییری برنامه آن ایهزینه اعتبارات جمع در

 اعتبوار  سوقف  رد کشوور،  بودجه و برنامه سازمان تأیید و ییاجرا دستگاه مقام باالترین پیشنهاد

 .کند اصالح برنامه، همان مدوب

 و اداری سوازمان  کشوور،  بودجوه  و برنامه سازمان پیشنهاد به بند، این یاجرای نامهآیین

 وزیوران  هیوأت  تدوویب  بوه  و شودمی تهیه دارایی و اقتدادی امور وزارت و کشور استخدامی

 .رسدمی

 (5جزء )تفريغ 

اسوتفاده   این جوزء  اجرایی از مجوز قانونی مفاد حکمهای دستگاه، هابررسی در محدوده

 .استاين جز  فاقد علککرد  ااند، لوننموده

 



 

 قسمت دوم( -12)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام ایون   (2۵های اجرایی موضو  ماده )دستگاه

 از وظایف این ماده از طریوق واگوواری و خریود   ( 10%درصد )ماده، مکلف به تأمین حداقل ده 

باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیواتی جدیود بورای انجوام وظوایف      خدمات می

شوده  بینوی الوکر ممنو  است و تأمین خدمات موردنیاز از طریق سازوکار پیشموضو  ماده فوق

 پویر است.در این ماده و اعتبارات مدوب امکان

                                                                        
 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران:قانون برنامه پنج 

 :25ماده  

وری و ارتقوای  منظوور افوزایش بهوره   منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خدوصی و تعاونی در اقتداد و بوه بهالف: 

دار وظوایف اجتمواعی، فرهنگوی و خودماتی     های اجرایی کوه عهوده  سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه
توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگوی، هنوری و ورزشوی و مراکوز     هستند )از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و 

شود در چهارچوب استانداردهای کیفوی خودمات کوه توسوط     های کشاورزی و دامپروری( اجازه داده میدهنده خدمات و نهادهارائه
قدام نمایند. در اجورای  جای تولید خدمات( اگردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خدوصی و تعاونی )بهربط تعیین میدستگاه ذی

 این بند واگواری مدارس دولتی ممنو  است.

نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد آیین تبصره:

 رسد.ربط به تدویب هیأت وزیران میسازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی ذی

صورت کنترلوی، در چهوارچوب   های واگوار شده بههای در حا  واگواری و همچنین بنگاهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاهبه ب:

سازی بوه سوازمان ثبوت اسوناد و اموالک کشوور و بانوک        ها از سوی سازمان خدوصیمدوبات هیأت واگواری، اسامی این بنگاه
جلسوات مجوامع عموومی و هیوأت مودیره و      و امالک کشور مکلف است ثبوت صوورت   شود. سازمان ثبت اسنادمرکزی اعالم می

سوازی انجوام دهود. بانوک     های مزبور را پس از أخو مجوز کتبی از سازمان خدوصوی همچنین نقل و انتقا  اموا  و امالک بنگاه
طای هرگونه تسوهیالت و یوا   ها و مؤسسات اعتباری خدوصی و دولتی، اعمرکزی موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانک

 سازی نماید.های موکور را مشروع به أخو مجوز از سازمان خدوصیایجاد تعهدات به بنگاه

 تفريغ بند )د( 

سواله ششوم توسوعه    ( قانون برناموه پونج  2۵لف( ماده )براساس مفاد حکم تبدره ذیل بند )ا

اقتدادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، نحوه تعیین قیموت خریود خودمات و تعیوین     

نامه اجرایی مربوع که بوه تدوویب هیوأت وزیوران     تکلیف نیروی انسانی و ساختار، بایستی طی آیین

تدوویب نگردیوده،    1۳۹۸نامه اجرایی موکور در سا  یینکه آرسد، تعیین و ابالغ گردد. از آنجاییمی

گزذار محقزق   اهداف قزانو   واين بند فاقد علککرد بوده لوا اجرای مفاد حکم این بند مقدور نبووده و  

 نشده است.



 

 قسمت دوم( -1۳)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )هـ(

 (1جزء )

و ( ۹۹، )(۹۵حساب دریافت و پرداخت موضو  موواد ) آخرین مهلت تهیه و ارایه صورت

مواه سوا  بعود خواهود بوود. ارسوا        سبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشوت قانون محا( 100)

قوانون محاسوبات عموومی کشوور نیوز      ( ۹۸های دولتی موضو  ماده )های مالی شرکتصورت

مورد، حداکثر تا پایان بالفاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب

 خردادماه سا  بعد الزامی است.

 غ بند )هـ(تفري

 (1تفريغ جزء )

، مهلوت ارائوه   24/1/1۳۹۹با توجه به مدوبه پانزدهمین جلسه ستاد ملی کرونا موورخ  

( قوانون محاسوبات عموومی    100( و )۹۹(، )۹۵دریافت و پرداخت موضو  موواد )  حسابصورت

 ، تمدید گردیده است. 1۳۹۹، پایان مردادماه سا  1۳۹۸کشور در سا  

هوای اجرایوی   ، به استثناء موارد مندرج در جدو  زیر، سایر دستگاههادر محدوده بررسی

 اند:  مفاد حکم این جزء و مدوبه موکور را رعایت نموده

 محل استقرار/ استان رديف
 عدم رعايت

 مهلت تهیه و ارائه 
 حساب دريافت و پرداختصورت

 هایمهلت ارسال صورت
 های دولتیمالی شرکت 

 ارائه گواهی
 يره يا هیأت عاملهیأت مد

 14 124 ۳۸۹ های اجرایی مستقر در مرکزدستگاه 1
 0 1 ۳ مرکزی 2
 1 1 1۹ گیالن ۳
 ۸ ۸ 0 مازندران 4
 0 4 4 شرقیآذربایجان ۵
 ۳ ۳ 47 غربیآذربایجان 6
 0 0 ۵۳ کرمانشاه 7
 0 0 1۳۵ خوزستان ۸
 2 0 106 فارس ۹
 0 0 ۹0 کرمان 10
 6 6 ۹2 اصفهان 11
 0 ۵ 46 ستان و بلوچستانسی 12
 1 2 ۳۵ لرستان 1۳
 0 4 ۳1 همدان 14
 0 0 ۳7 زنجان 1۵
 2 2 ۳ بختیاریو چهارمحا   16
 ۳ ۳ 2۳ کهگیلویه و بویراحمد 17
 0 2 21 سمنان 1۸
 0 2 42 یزد 1۹
 0 ۳ 16 بوشهر 20



 

 قسمت دوم( -14)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 محل استقرار/ استان رديف
 عدم رعايت

 مهلت تهیه و ارائه 
 حساب دريافت و پرداختصورت

 هایمهلت ارسال صورت
 های دولتیمالی شرکت 

 ارائه گواهی
 يره يا هیأت عاملهیأت مد

 2 ۳ 4۸ تهران 21
 0 1 44 اردبیل 22
 2 2 40 قم 2۳
 0 0 ۳۸ گلستان 24
 4 6 14 شمالیخراسان 2۵
 4 4 0 جنوبیخراسان 26
 0 2 ۳7 البرز 27

 52 188 1413 جمع

 

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جز  است.موارد مندرج در جدو  فوق، 



 

 قسمت دوم( -1۵)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (2)جزء 

 مواد برخی الحاق قانون( 26) ماده( 1) بند موضو  مالی، هایصورت ارائه مهلت آخرین

 .بود خواهد بعد سا  تیرماه پایان تا ،(2) دولت مالی اتمقرر از بخشی تنظیم قانون به

 (2)جزء تفريغ 

مهلوت ارائوه    ، 24/1/1۳۹۹با توجه به مدوبه پانزدهمین جلسه ستاد ملی کرونا موورخ  

 1۳۹۸ای سوا   های سرمایهای و تملک داراییحساب دریافت و پرداخت اعتبارات هزینهصورت

دولتوی  های دولتی و مؤسسات و نهادهوای عموومی غیور   ها، مؤسسات دولتی، شرکتوزارتخانه

مواد به قوانون تنظویم بخشوی از مقوررات موالی       ( قانون الحاق برخی26( ماده )1موضو  بند )

 گردیده است.تمدید  1۳۹۹تا پایان مردادماه  ،(2دولت )

 هوای اجرایوی  به استثناء موارد مندرج در جدو  زیر، سایر دستگاهها، بررسی در محدوده

 اند: مفاد حکم این مدوبه را رعایت نموده

 محل استقرار/ استان رديف
 های که صورت های اجرايی مشمولتعداد دستگاه

 اندارائه ننموده مردادماه  مالی خود را تا پايان
 2۳7 های اجرایی مستقر در مرکز دستگاه 1
 17 مرکزی 2
 ۹۵ گیالن ۳
 4 شرقیآذربایجان 4
 47 یغربآذربایجان ۵
 ۵۳ کرمانشاه 6
 1۳۵ خوزستان 7
 1۵۵ فارس ۸
 11۹ کرمان ۹
 ۸7 اصفهان 10
 ۵۳ سیستان و بلوچستان 11
 ۳1 همدان 12
 ۳۵ لرستان 1۳
 4۹ ایالم 14
 ۳6 زنجان 1۵
 ۳۸ کهگیلویه و بویراحمد 16



 

 قسمت دوم( -16)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 محل استقرار/ استان رديف
 های که صورت های اجرايی مشمولتعداد دستگاه

 اندارائه ننموده مردادماه  مالی خود را تا پايان
 4۸ سمنان 17
 ۵0 یزد 1۸
 77 بوشهر 1۹
 ۵4 تهران 20
 7۳ اردبیل 21
 2۵ قم 22
 27 گلستان 2۳
 1۸ شمالیخراسان 24
 62 البرز 2۵

 1.092 جمع
 

 است. مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جز  ،موارد مندرج در جدو  فوق



 

 قسمت دوم( -17)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (3جزء )

 کشوور،  کول  1۳۹۸ سوا   بودجه عملکرد حسابصورت دارایی، و اقتدادی امور وزارت

 بوه  بعود  سا  شهریورماه انپای تا حداکثر را کشور عمومی محاسبات قانون( 10۳) ماده موضو 

 .کندمی ارسا  ربطذی مبادی

 (3تفريغ جزء )

، مهلوت ارائوه    24/1/1۳۹۹با توجه به مدوبه پانزدهمین جلسه ستاد ملی کرونوا موورخ   

 محاسوبات  قوانون ( 10۳) مواده  موضوو   کشوور،  کل 1۳۹۸ سا  بودجه عملکرد حسابصورت

 گردیده است.، تمدید 1۳۹۹تا پایان آذرماه سا   کشور عمومی

را  کشور، کل 1۳۹۸ سا  بودجه عملکرد حسابصورت دارایی، و اقتدادی امور وزارت 

 نموده است. ارسا  ربطذی مبادی به، 26/۹/1۳۹۹تاریخ  در

 

 

 

 



 

 قسمت دوم( -1۸)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (وبند )

قوانون تنظویم    (۸7مندرج در مواده )  «( ریا ۸.000.000.000هشت میلیارد )»عبارت 

پنجواه برابور سوقف ندواب     » بوه عبوارت   27/11/1۳۸0بخشی از مقررات مالی دولت مدووب  

 .یابدتغییر می «معامالت متوسط

                                                                        
 :قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت* 

گوواری از  هوای سورمایه  پوروهه ها و ( این قانون مکلفند که تمام طرح2های دولتی موضو  ماده ): شرکت(87ماده ) 

   بار به تأیید شورای اقتداد برسانند.را برای یک خود ا ی( ر۸،000،000،000) اردیلیهشت مداخلی بیش از  محل منابع

 (وتفريغ بند )

 رعایت شده است. 1۳۹۸، در سا  حکم این بندمفاد 



 

 قسمت دوم( -1۹)

 (20تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )ز

 کمیسویون  ریویس  بوین  موافقتناموه  مبادلوه  طی اسالمی شورای مجلس اعتبارات کلیه

 ایون  مبنوای  بور  آن، کورد هزینوه . یابود می تخدی  یسهریهیأت و محاسبات و بودجه و برنامه

 .است موافقتنامه

 (تفريغ بند )ز

بوین   11/۹/1۳۹۸بادله موورخ  تکلیه اعتبارات مجلس شورای اسالمی طی موافقتنامه م

رییسه مجلس شورای اسوالمی تخدوی    برنامه و بودجه و محاسبات و هیأترییس کمیسیون 

 یافته است.

 ، به شرح جدو  زیر است:اسالمیشورای عملکرد مالی اعتبارات مجلس 

 )مبالز به میلیون ریا (      

 اعتبار نوع اعتبار
 اعتبار

 اصالحی 
 تخصیص

 دريافتی از 

 محل اعتبار 

 يافتهتخصیص

 اعتبار 

 شدهمصرف
 الحسابعلی پرداختپیش

 مانده انتقالی

 به سال بعد 

 4۸.۹۹0 ۳4.7۵۸ ۳.۵0۵ 4.720.۹11 4.۸0۸.164 4.۸0۸.164 ۵.0۵4.۵7۳ ۵.210.۹00 ایهزینه

 0 1۵.666 ۳.74۹ ۳0.۵۸۵ ۵0.000 ۵0.000 417.600 4۸0.000 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

 

، مبلز یکدد و چهل و هشت 1۳۹۸در سا   شورای اسالمیها، مجلس بررسیبراساس 

ای ( ریوا  از محول اعتبوارات هزینوه    14۸.۳۳۵.000.000و سیدد و سی و پنج میلیون ) میلیارد

هوای  جایی اعتبار، در قالب اعتبارات تملک داراییربط، بدون جابهخود را مغایر با موافقتنامه ذی

 است.ای هزینه نموده سرمایه

 



 

 قسمت دوم( -1)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (21تبصره )

 بند )الف(

 کلیاه  کارکناا،   حقاو   موقا  باه  پرداخات  و همااهنی،  ماای،   انضباط ایجاد منظوربه

 1۳۹۸ ساا   ابتدای از موظفند توسعه ششم برنامه قانو،( ۲۹) ماده موضوع ،اجرای هایدستیاه

 زیار  ضاواب   مطابق را اختصاص، و عموم، مناب  محل از پرداخت هرگونه به مربوط اطالعات

 :دهند قرار کشور کل داریخزانه اختیار رد

 (21تفريغ تبصره )

 تفريغ بند )الف( 

ها  به استثناء موارد عدم رعایت مندرج در گزارش تفریغ اجازاء ییال   در محدوده بررس،

 این بند  در سایر موارد مفاد حکم این بند رعایت شده است.

مل، و استان، نسابت باه انجاام     های اجرای، سطحکه تعدادی از دستیاهبا توجه به این

طور کامل محقق   گذار بهاهداف قانوناند  یذا ضواب  مندرج در اجزاء ییل این بند  اقدام ننموده

 نشده است.



 

 قسمت دوم( -۲)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (1جزء )

 پیماان،   رسام،   شاامل  حقیقا،  اشخاص کلیه به پرداخت هرگونه به مربوط اطالعات

 اناواع  کااری  اضااهه  کاراناه   مزایاا   و قو ح مانند قایب، هر در وقت پاره و وقتتمام قراردادی

 .مل، شناسه تفکیک به پاداش  هرگونه همچنین و اوالد و مندیعائله حق ایعاده هو 

 (1تفريغ جزء )

هاای اجرایا،   ها  به استثناء موارد مندرج در جدو  زیر  سایر دستیاهدر محدوده بررس،

 اند.مشمو   مفاد حکم این بند را رعایت نموده

(  تمام و یا بخش، از اطالعات موضوع 1های اجرای، مندرج در جدو  شماره )تیاهدس

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جزء اند که نداده قرار کشور کل داریخزانه اختیار دراین بند را 

 است:

 (1جدو  شماره )
 تعداد  نام استان /محل استقرار رديف تعداد  نام استان /محل استقرار رديف

 17 همدا، ۹ 14 های اجرای، مستقر در مرکزدستیاه 1
 71 یرستا،   10 ۳۲ مرکزی ۲
 ۲4 ایالم 11 16 مازندرا، ۳
 1۲ یزد 1۲ 4 شرق،آیربایجا، 4
 ۲۸ اردبیل   1۳ 74  هارس 5
 4۳ قم  14 46 اصفها، 6
 ۲۹ جنوب،  خراسا، 15 ۳4 سیستا، و بلوچستا، 7

 446 جمع ۲ کردستا، ۸
 

شرح ( جدو  هو   به1های اجرای، مستقر در مرکز موضوع ردیف )یاهههرست دست

 باشد:( م،۲جدو  شماره )

  (۲جدو  شماره )

 عنوان دستگاه اجرايی بندی شماره طبقه رديف
 نهاد ریاست جمهوری 101000 1
 هاشورای عای، استا، 1050۲0 ۲
 وزارت آموزش و پرورش 1۲7500 ۳
 یککمیته مل، ایمپ 1۲۸50۲ 4
 کمیته مل، پارایمپیک 1۲۸507 5
 جمهوری اسالم، ایرا، احمرجمعیت هال  1۳1000 6
 داری کشورها  مرات  و آبخیزسازما، جنیل 1۳۹000 7
 شناس، و اکتشاف معدن،سازما، زمین 146500 ۸
 سازما، توسعه تجارت ایرا، 147100 ۹



 

 قسمت دوم( -۳)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  (۲جدو  شماره )

 عنوان دستگاه اجرايی بندی شماره طبقه رديف
 سازما، امور عشایری ایرا، 14۹600 10
 کشاورزیجهادرت وزا 151000 11
 سازما، حفظ نباتات کشور 151011 1۲
 سازما، امور اراض، کشور 15101۹ 1۳
 صدا و سیمای جمهوری اسالم، ایرا، ۲۸۳500 14

 



 

 قسمت دوم( -4)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (   2جزء )

نف  نهاای،  های اجرای، در قایب شناسه ییهای دستیاهاطالعات مربوط به سایر هزینه

به تشخیص شورای عای، امنیت مل، محرمانه  جز در مواردی که)اشخاص حقیق، و حقوق،( به

 شود.تلق، م،

 (   2تفريغ جزء )

هاای اجرایا،   ها  به استثناء موارد مندرج در جدو  زیر  سایر دستیاهدر محدوده بررس،

 اند.مشمو   مفاد حکم این بند را رعایت نموده

عات موضوع (  تمام و یا بخش، از اطال1های اجرای، مندرج در جدو  شماره )دستیاه

مبین عدم رعايت مفاد حکم اين جزء اند که ندادهداری کل کشور قرار در اختیار خزانهاین بند را 

 است:

 (1جدو  شماره )
 تعداد  نام استان /محل استقرار رديف تعداد  نام استان /محل استقرار رديف

 ۲4 ایالم 14 ۳۳ های اجرای، مستقر در مرکزدستیاه 1
 ۲1 زنجا،  15 51 مرکزی ۲

 5۹ کهییلیویه و بویراحمد 16 ۹6 گیال، ۳
 1۲ یزد 17 67 مازندرا، 4

 ۲۸ بوشهر 1۸ 1۲4 شرق، آیربایجا، 5
 ۲۹ تهرا، 1۹ ۸۸ غرب،آیربایجا، 6

 6۹ اردبیل  ۲0 1۹۳  هارس 7
 4۳ قم  ۲1 10 کرما، ۸

 1۹ قزوین ۲۲ 16۹ اصفها، ۹
 5۹ وب، جنخراسا، ۲۳ 4۳  سیستا، و بلوچستا، 10
 ۲ ایبرز ۲4 ۲ کردستا، 11
 55 همدا، 1۲

 1.367 جمع
 71 یرستا،  1۳
     

( جدو  هاو   باه شارح    1های اجرای، مستقر در مرکز موضوع ردیف )ههرست دستیاه

 باشد:( م،۲جدو  شماره )

  (۲جدو  شماره )
 عنوان دستگاه اجرايی بندیشماره طبقه رديف
 هاا،شورای عای، است 1050۲0 1
 های بدن، صندو  تأمین خسارت 110600 ۲
 دانشیاه بهزیست، و توانبخش، 1۲5000 ۳
 وزارت ورزش و جوانا، 1۲۸500 4



 

 قسمت دوم( -5)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  (۲جدو  شماره )
 عنوان دستگاه اجرايی بندیشماره طبقه رديف
 کمیته مل، ایمپیک 1۲۸50۲ 5
 کمیته مل، پارایمپیک 1۲۸507 6
 وزارت بهداشت و درما، 1۲۹000 7
 صندو  رهاه دانشجویا، 1۲۹0۲5 ۸
 شورسازما، اورژانس ک 1۲۹060 ۹
 های خاصبنیاد امور بیماری 1۲۹100 10
 مؤسسه مل، توسعه تحقیقات علوم پزشک، 1۲۹1۲0 11
 مرکز مل، تحقیقات راهبردی 1۲۹1۲6 1۲
 دانشیاه علوم پزشک، مجازی 1۲۹1۲7 1۳
 مؤسسه مل، تحقیقات سالمت 1۲۹1۲۸ 14
 مؤسسه تحقیقات حقو  سالمت 1۲۹5۸5 15
 جمهوری اسالم، ایرا، جمعیت هال  احمر 1۳1000 16
 ها  مرات  و آبخیزداری کشورسازما، جنیل 1۳۹000 17
 زیستسازما، حفاظت محی  140000 1۸
 زیست و توسعه پایدارپژوهشکده محی  140004 1۹
 وری انرژی بر  )ساتبا(های تجدیدپذیر و بهرهسازما، انرژی 14۳5۲5 ۲0
 عدن،شناس، و اکتشاف مسازما، زمین 146500 ۲1
 سازما، توسعه تجارت ایرا، 147100 ۲۲
 مرکز توسعه تجارت ایکترونیک، 147۳00 ۲۳
 سازما، امور عشایری ایرا، 14۹600 ۲4
 وزارت جهادکشاورزی 151000 ۲5
 سازما، حفظ نباتات کشور 151011 ۲6
 سازما، امور اراض، کشور 15101۹ ۲7
 وزارت راه و شهرسازی 15۳000 ۲۸
 زارت صنعت  معد، و تجارتو 155000 ۲۹
 های صنعت، ایرا،شرکت مادرتخصص، سازما، صنای  کوچک و شهرک ۲57000 ۳0
آهن جمهوری اسالم، ایرا،شرکت راه ۲۸0500 ۳1  
 شرکت مادرتخصص، ساخت و توسعه زیربناهای کشور ۲۸۲۳00 ۳۲
 صدا و سیمای جمهوری اسالم، ایرا، ۲۸۳500 ۳۳

 

هاا باه تشاخیص شاورای عاای، امنیات ملا،        دی که پرداخات یکر است  موار الزم به

 اند.است  از شمو  حکم این بند مستثن، بوده محرمانه تلق، شده

 



 

 قسمت دوم( -6)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (  3جزء )

 پاسادارا،  ساپاه  مسالح   نیروهای پشتیبان، و دهاع وزارت و کل ستاد اطالعات  وزارت

 نیروهاای  و یهضاای ق قاوه  اطالعاات  حفاظت پاسدارا،  سپاه اطالعات سازما، اسالم،  انقالب

 بناد  ایان ( 1) جزء شمو  از مل، امنیت عای، شورای و ایرا، اسالم، جمهوری ارتش انتظام، 

 .هستند مستثن،

 عادم  و است مذکور اطالعات کامل ارائه به منوط ،اجرای هایدستیاه اعتبار تخصیص

 .شودم، محسوب عموم، اموا  در غیرقانون، تصرف حکم در بند این مفاد رعایت

  (  3تفريغ جزء )

( 1های مندرج در پاراگراف صدر این جازء  از شامو  جازء )   دستیاه  هابررس، براساس

 اند.مستثن، بودهاین بند  

 اعتباار  تخصایص هاا  باه اساتثناء ماوارد منادرج در جادو  زیار         در محدوده بررسا، 

  انجام شده کشور کل داریخزانهموضوع این بند به  اطالعات کامل ارائه با ،اجرای هایدستیاه

 است.

رغم اینکه تمام و (  عل،1های اجرای، مندرج در جدو  شماره )دستیاه اعتبار تخصیص

اناد   ناداده  قارار  کشاور  کل داریخزانه اختیار درموضوع اجزاء این بند را  یا بخش، از اطالعات

 جزء است:مبین عدم رعايت مفاد حکم اخیر اين مطابق رویه سنوات قبل صورت پذیرهته که 

 (1جدو  شماره )

 تعداد  نام استان /محل استقرار رديف تعداد  نام استان /محل استقرار رديف

 ۲4 ایالم 14 ۳5 های اجرای، مستقر در مرکزدستیاه 1

 ۲1 زنجا، 15 51 مرکزی ۲

 5۹ کهییلیویه و بویراحمد 16 ۹6 گیال، ۳

 1۲ یزد 17 6۹ مازندرا، 4

 ۲۸ بوشهر 1۸ 1۲4 شرق،آیربایجا، 5

 ۲۹ تهرا، 1۹ ۸۸ ،غربآیربایجا، 6

 6۹ اردبیل  ۲0 ۲0۳  هارس 7

 4۳ قم  ۲1 10 کرما، ۸

 1۹ قزوین ۲۲ 16۹ اصفها، ۹

 5۹ جنوب، خراسا، ۲۳ 4۳ سیستا، و بلوچستا، 10

 ۲ ایبرز ۲4 ۲ کردستا، 11

 55 همدا، 1۲
 1.381 جمع

 71 یرستا،  1۳
 



 

 قسمت دوم( -7)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

( جدو  هاو   باه شارح    1ستقر در مرکز موضوع ردیف )های اجرای، مههرست دستیاه

 باشد:( م،۲جدو  شماره )

  (۲جدو  شماره )
 اجرايی دستگاه عنوان دستگاه بندیطبقه شماره رديف
 جمهوری ریاست نهاد 101000 1
 هااستا، عای، شوای 1050۲0 ۲
 بدن، هایخسارت تامین صندو  110600 ۳
 توانبخش، و بهزیست، دانشیاه 1۲5000 4
 پرورش و آموزش وزارت 1۲7500 5
 جوانا، و ورزش وزارت 1۲۸500 6
 ایرا، ایمپیک مل، کمیته 1۲۸50۲ 7
 پاراایمپیک مل، کمیته 1۲۸507 ۸
 و آموزش پزشک، درما، و بهداشت وزارت 1۲۹000 ۹
 دانشجویا، رهاه صندو  1۲۹0۲5 10
 کشور اورژانس سازما، 1۲۹060 11
 خاص هایبیماری امور دبنیا 1۲۹100 1۲
 پزشک، علوم تحقیقات توسعه مل، سسهمؤ 1۲۹1۲0 1۳
 راهبردی تحقیقات مل، مرکز 1۲۹1۲6 14
 مجازی پزشک، علوم دانشیاه 1۲۹1۲7 15
 سالمت تحقیقات مل، سسهمؤ 1۲۹1۲۸ 16
 سالمت حقو  تحقیقات سسهمؤ 1۲۹5۸5 17
 ،جمهوری اسالم، ایرا احمر هال  جمعیت 1۳1000 1۸
 کشور آبخیزداری و مرات  ها جنیل سازما، 1۳۹000 1۹
 زیستمحی  حفاظت سازما، 140000 ۲0
 پایدار توسعه و زیستمحی  پژوهشکده 140004 ۲1
 (ساتبا) بر  انرژی وریبهره و تجدیدپذیر هایانرژی سازما، 14۳5۲5 ۲۲
 معدن، اکتشاف و شناس،زمین سازما، 146500 ۲۳
 ایرا، تجارت توسعه ما،ساز 147100 ۲4
 ایکترونیک، تجارت توسعه  مرکز 147۳00 ۲5
 ایرا، عشایری امور سازما، 14۹600 ۲6
 جهادکشاورزی وزارت 151000 ۲7
 کشور نباتات حفظ سازما، 151011 ۲۸
 کشور اراض، امور سازما، 15101۹ ۲۹
 شهرسازی و راه وزارت 15۳000 ۳0
 تجارت و معد،  صنعت وزارت 155000 ۳1
 ایرا، صنعت، هایشهرک و کوچک صنای  سازما، مادرتخصص، شرکت ۲57000 ۳۲
 ایرا، اسالم، جمهوری آهنراه شرکت ۲۸0500 ۳۳
 کشور زیربناهای توسعه و ساخت مادرتخصص، شرکت ۲۸۲۳00 ۳4
 ایرا، اسالم، جمهوری سیمای و صدا ۲۸۳500 ۳5

 



 

 قسمت دوم( -۸)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )ب(

 موجاب  کاه  اقتصاادی  هاای کمیته و ستادها اتمصوب و تصمیمات کلیه 1۳۹۸ سا  در

 مصوبات اجرای و ندارد اجراء قابلیت قانون، هرآیند ط، بدو، شود م، قانو، این ارقام در تغییر

 .است عموم، اموا  و وجوه در غیرقانون، تصرف قانون، هرآیند ط، بدو، آنها

 تفريغ بند )ب( 

 ت محرمانه ارائه شده است.به صور و باشد،م شدهیبندبند طبقه نیگزارش ا



 

 قسمت دوم( -۹)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (جبند )

 پرتاوی   زیسات،   رایاانیک،   تهدیدات از ناش، غیرطبیع، حوادث از پیشییری منظوربه

 غیردویتا،   عماوم،  نهادهاای  اجرایا،   هاای دساتیاه  کلیاه  باه  نظام، و تروریست، شیمیای، 

 تواهاق  ابا  شاود ما،  داده اجازه مهم و حساس حیات،  هایزیرساخت دارای دویت، هایشرکت

 محال  از کشاور  بودجاه  و برناماه  ساازما،  تأییاد  و مربوطه دستیاه با غیرعامل پداهند سازما،

 اجرای برای قانون، مجوزهای حد در خود داخل، مناب  و ایسرمایه هایدارای، تملک اعتبارات

 .کنند هزینه هاطرح هما، هایزیرساخت سازیمصو، و غیرعامل پداهند هایطرح

 (ج)تفريغ بند 

یس کمیتاه  در راستای اجرای مفاد حکم این بند  رییس ستاد کل نیروهای مسلح و ریا 

اجرای حکم این بند را به وزیر کشاور   ۳/۲/1۳۹۸مورخ نامه دائم، پداهند غیرعامل کشور ط، 

 15/۲/1۳۹۸ابالغ و متعاقب آ، معاو، امنیت، و انتظام، وزارت کشاور  طا، بخشانامه ماورخ     

یس ساازما، پداهناد غیرعامال    ریه استاندارا، اقدام نموده است. همچنین نسبت به ابالغ آ، ب

هاای اجرایا،   های برنامهبندی و تأیید هزینهتشخیص سطح  4/۳/1۳۹۸نامه مورخ  ط، کشور

ده نماو باه اساتاندارا، تفاوی      1۳۹۸برای سا   ها راهای مهم استا،سازی زیرساختمصو،

 است.

 داخلا،  مناب  و ایسرمایه هایدارای، تملک اعتباراتشده از محل مبایغ هزینهعملکرد 

 ( است:1به شرح جدو  شماره )  این بندمفاد حکم  اجرای های اجرای، بابتدستیاه

 )مبایغ به میلیو، ریا (   (1جدو  شماره )

 شماره
 شماره عنوان دستگاه اجرايی بندیطبقه

 بندیطبقه
 عنوان طرح پدافند

 هاسازی زيرساختغیرعامل / اقدامات مصون

 مبلغ هزينه شده از محل
 جمع منابع داخلی بابت ای بابتهای سرمايهاعتبارات تملک دارايی

 اجرای
 طرح

 سازیمصون
 اجرای جمع طرح

 طرح
 سازیمصون

 اجرای جمع طرح
 طرح

 سازیمصون
 جمع طرح

 سازما، هواشناس، کشور 11۳000
 1 1 0 0 0 0 1 1 0 ها و مراکز هواشناس،هبهسازی و نوسازی ایستیا 1۳0۳005001
 3.150 ۳.150 0 0 0 0 3.150 ۳.150 0 توسعه هناوری اطالعات هواشناس، 1۳0۳005005

 سازما، دامپزشک، کشور 1۳5500
 3.886 0 ۳.۸۸6 0 0 0 3.886 0 ۳.۸۸6 آالتتعمیرات اساس،  تأمین تجهیزات و ماشین 1۳06040007
 4.210 0 4.۲10 0 0 0 4.210 0 4.۲10 های دام،ه قرنطینهگردش شبک 1۳0601500۳
 101 0 101 0 0 0 101 0 101 های دام و مشترک انسا،های واگیردار و قرنطینهکنتر   مراقبت و بررس، بیماری 1۳06015001

 17.144 17.144 0 0 0 0 17.144 17.144 0 اطالعات هناوری ش ارتباطات وای خدمات بختوسعه متواز، منطقه ایجاد و 1۳0۲00۲010 وزارت ارتباطات و هناوری اطالعات 14۹000
 331,836 ۹1۸ 1۹ ۹1۸ ۳11 27,836 ۹1۸ 15 ۹1۸ 11 304,000 000 4 000 ۳00 آالت ماشین و و تأمین تجهیزات اساس، تعمیرات 1۲0101۲007 ایرا، اسالم، جمهوری دادگستری 10۸100

 وی ایرا،شرکت توسعه مناب  آب و نیر ۲1۹۸00

 338 ۳۳۸ 0 338 ۳۳۸ 0 0 0 0 سد و نیروگاه سردشت 1۳07007050
 294 ۲۹4 0 80 ۸0 0 214 ۲14 0 سد و نیروگاه بلبر 1۳0700700۳
 350 ۳50 0 0 0 0 350 ۳50 0 سد سرن، 1۳0700۳05۳
 107 107 0 0 0 0 107 107 0 سد آبریز و ساختما، صیدو، 1۳0700۳064

خصص، مدیریت توییاد  انتقاا  و توزیا  نیاروی بار       شرکت مادرت ۲۲1000
 ایرا، )توانیر(

 1.200 1.۲00 0 1.200 1.۲00 0 0 0 0 غرب اهوازشما  kV 400انجام مطایعات پداهند غیرعامل پست  ا
 600 600 0 600 600 0 0 0 0 مرصاد kV 400انجام مطایعات پداهند غیرعامل پست  ا
 3.000 0 ۳.000 3.000 0 ۳.000 0 0 0 و تخصص،های عموم، برگزاری آموزش ا
 20.000 0 ۲0.000 20.000 0 ۲0.000 0 0 0 ایجاد انبارهای مدیریت بحرا، در شرای  اضطراری ا



 

 قسمت دوم( -10)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبایغ به میلیو، ریا (   (1جدو  شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 شماره عنوان دستگاه اجرايی
 بندیطبقه

 عنوان طرح پدافند
 هاسازی زيرساختغیرعامل / اقدامات مصون

 مبلغ هزينه شده از محل
 جمع منابع داخلی بابت ای بابتهای سرمايهاعتبارات تملک دارايی

 اجرای
 طرح

 سازیمصون
 اجرای جمع طرح

 طرح
 سازیمصون

 اجرای جمع طرح
 طرح

 سازیمصون
 جمع طرح

 120 0 1۲0 120 0 1۲0 0 0 0 های گازی کوچکطرح نیروگاه 40601101 شرکت تویید نیروی بر  حرارت، ۲۲۹۳00
 2.902.213 7.000 ۲.۸۹5.۲1۳ 0 0 0 2.902.213 7.000 ۲.۸۹5.۲1۳ آهنهای ظرهیت، خطوط راهره  گلوگاه 1۳0۳01504۳ سالم، ایرا،شرکت راه آهن جمهوری ا ۲۸0500
 21.298 ۲1.۲۹۸ 0 21.298 ۲1.۲۹۸ 0 0 0 0 های نوین امن ارتباط، کشورطرح توسعه راهبری  پایداری و بهسازی زیرساخت ا شرکت ارتباطات زیرساخت ۲۸۳۳00
 18.187 1۸.1۸7 0 0 0 0 18.187 1۸.1۸7 0 (1۸اعتبارات موضوع ایجاد اشتغا  گسترده و موید موضوع بند )ایف( تبصره ) 150۲01۲0۲۸ شرکت بازآهرین، شهری ایرا، ۲۸6650

اداره کاال میااراث هرهنیاا،  صاانای  دساات، و گردشاایری اسااتا،   11۳75۳
 مازندرا،

 67 0 67 0 0 0 67 0 67 شده در ههرست جهان،ثار ثبتحفاظت و آماده سازی و مرمت آ 170400۲00۲
 61 0 61 0 0 0 61 0 61 های حفاظت، و پژوهش،حفاظت آماده سازی و مرمت پاییاه 170400۲005
 179 0 17۹ 0 0 0 179 0 17۹ تأمین زیرساخت و سامانده، سواحل دریای خزر 170600۲001
 50 0 50 0 0 0 50 0 50 های بخش خصوص،خ، و تکمیل موزهمشارکت در مرمت ابنیه تاری 170400۲014
 53 0 5۳ 0 0 0 53 0 5۳ هاها و کاخ موزهایجاد سیستم حفاظت، و ساخت مخاز، امن در موزه 1704005007
 69 0 6۹ 0 0 0 69 0 6۹ هاها و کاخ موزهاحداث  تکمیل  تجهیز و مرمت موزه 1704005006

 و شهرسازی استا، مازندرا،کل راه اداره  15۳05۳

 1.050 0 1.050 0 0 0 1.050 0 1.050 طرح تهیه و بازنیری طرح جام  شهری 150۲01۲م101
 200 0 ۲00 0 0 0 200 0 ۲00 های روستای،بهسازی  احداث و تکمیل راه 1۳0۳016م۲01
 104 0 104 0 0 0 104 0 104 طرح تهیه و بازنیری تفصیل، شهری 150۲01۲م۲01
 72 0 7۲ 0 0 0 72 0 7۲ های اداریاحداث  توسعه و تکمیل ساختما، 100۲054م110
 1.172 0 1.17۲ 0 0 0 1.172 0 1.17۲ احداث و توسعه مراکز هرهنی، و هنری استا، 170۳0۲۲م105

 8.023 0 ۸.0۲۳ 8.023 0 ۸.0۲۳ 0 0 0 طرح انتقا  بر  مازندرا،   1۳010150۲0 ای استا، مازندرا،شرکت بر  منطقه ۲۲6000
 3.508 0 ۳.50۸ 3.508 0 ۳.50۸ 0 0 0 کیلو وات آمپر ۲00تأمین دیز  ژنراتور  ا شرکت توزی  نیروی بر  استا، مازندرا، ۲۲6۳00
 2.201 0 ۲.۲01 2.201 0 ۲.۲01 0 0 0 های مرتب  با ویروس کروناهزینه ا شرکت گاز استا، مازندرا،   ۲۹۲610
 1.730 1.7۳0 . 0 0 0 1.730 1.7۳0 0 های اداری ادارات کل ثبت احوا تعمیر و تجهیز ساختما، 100۲054ش۳1۲ شرق،احوا  استا، آیربایجا، اداره کل ثبت 105554

 شرق، ای استا، آیربایجا،شرکت آب منطقه ۲1۹500
 600 600 0 0 0 0 600 600 0 آبرسان، به شهر مرند 1۳0700۲056
 11.417 11.417 0 0 0 0 11.417 11.417 0 هر تبریز و مرمتآبرسان، به ش 1۳0700۲0۲7

 6.361 6.۳61 0 6.361 6.۳61 0 0 0 0 گازرسان، در استا، 1۳0100۳1۹۹ شرق،شرکت گاز استا، آیربایجا، ۲۹۲5۸0
 700 0 700 0 0 0 700 0 700   مصره، ادارهسازی و کاهش هزینه برایمن 100۲054غ۳۲۳ غرب،آیربایجا،استا، و ارشاد اسالم، هرهنگ کل اداره  114055
 636 0 6۳6 0 0 0 636 0 6۳6 تأمین هایروا  160۲006غ۲01 غرب،خو، استا، آیربایجا،کل انتقا اداره 1۲۹555

 غرب،کل راه و شهرسازی استا، آیربایجا،اداره  15۳055

 115 0 115 0 0 0 115 0 115 پشتیبان، سیستم اتوماسیو، اداری 1۳0۳016۲7۹
 375 0 ۳75 0 0 0 375 0 ۳75 ارتقا سیستم اتوماسیو، اداری 1۳0۳016۲7۹
 615 0 615 0 0 0 615 0 615 تأمین دوربین کنفرانس 1۳0۳016۲7۹
 1215 0 1۲15 0 0 0 1215 0 1۲15 تأمین هایروا  شبکه 1۳0۳016۲7۹
 45 0 45 0 0 0 45 0 45 تأمین قطعات کامپیوتری 1۳0۳016۲7۹
150۲01۲011 

 تأمین دوربین مداربسته

44۹ 0 449 0 0 0 44۹ 0 449 
 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1۳0۳01غ41۳
 270 0 ۲70 0 0 0 270 0 ۲70 1۳0۳01غ6۲0
 527 0 5۲7 0 0 0 527 0 5۲7 1۳0۳01غ41۸
 5 0 5 0 0 0 5 0 5 1۳0۳01غ1۳۳
 31 0 ۳1 0 0 0 31 0 ۳1 170۳0۲غ107

 غرب،کل صنعت  معد، و تجارت استا، آیربایجا، دارها 155055

 100۲054غ۳۲۸ 751 751 0 0 0 0 751 751 0 الیسنس ضد بداهزار 1۳040110۲6
1۳040110۲6 

 1۳040110۳۳ 1.875 1.۸75 0 0 0 0 1.875 1.۸75 0 یسازیطرح مجاز یتأمین سرور در راستا
 202 ۲0۲ 0 0 0 0 202 ۲0۲ 0 ،استان WANروتر جهت تداوم ارتباط شبکه  تأمین 1۳040110۳۳
 250 ۲50 0 0 0 0 250 ۲50 0 سازما، ،ارتباط یهاشبکه رساختیز یجهت بهسازی سازیمجاز قرارداد 1۳040110۲6

 ا غرب،شرکت گاز استا، آیربایجا، ۲۹۲5۹0
ای  تجهیاز    خریاد تلفان مااهواره   های بحرا،  تجهیز خودروی بحرا،تأمین و تجهیز کانکس

 اتا  بحرا،
0 0 0 744 0 744 744 0 744 

 311 0 ۳11 0 0 0 311 0 ۳11 احوا اداری ثبت یهاتعمیر و تجهیز ساختما، 100۲054ف۳01 احوا  استا، هارس اداره کل ثبت 10555۸
 3.769 ۳.76۹ 0 3.769 ۳.76۹ 0 0 0 0 ،  حفاظت هیزیک،تآمین و تجهیزات کنتری ا کمیته امداد امام خمین،)ره( استا، هارس 1۲۹600
 1.060 0 1.060 0 0 0 1.060 0 1.060 اجرای طرح هادی روستای، در سطح روستاهای استا، هارس 150۲01۲ف400 بنیاد مسکن انقالب اسالم، استا، هارس 1۳۳75۸
 8.200 ۸.۲00 0 0 0 0 8.200 ۸.۲00 0 پشتیبان، به عشایر طرح ارائه خدمات 150۲005ف100 امور عشایر استا، هارس اداره کل 14۹65۸



 

 قسمت دوم( -11)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبایغ به میلیو، ریا (   (1جدو  شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 شماره عنوان دستگاه اجرايی
 بندیطبقه

 عنوان طرح پدافند
 هاسازی زيرساختغیرعامل / اقدامات مصون

 مبلغ هزينه شده از محل
 جمع منابع داخلی بابت ای بابتهای سرمايهاعتبارات تملک دارايی

 اجرای
 طرح

 سازیمصون
 اجرای جمع طرح

 طرح
 سازیمصون

 اجرای جمع طرح
 طرح

 سازیمصون
 جمع طرح

 ی استا، هارسامنطقهشرکت آب  ۲10500
 21.030 ۲1.0۳0 0 0 0 0 21.030 ۲1.0۳0 0 به شهر شیراز ،رسانآب 1۳0700۲046
 1.500 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 0 به شهر جهرم از سد قیر ،رسانآب 1۳0700۲0۳۲

 12.000 1۲.000 0 12.000 1۲.000 0 0 0 0 تأمین دستیاه ژنراتور بر  سیار و تابلو پست بر  ا هارس ی استا،امنطقهشرکت بر   ۲۲۲000

 800 0 ۸00 400 0 400 400 0 400 ها  نواح، صنعت، و مناطق ویژه اقتصادیهای شهرکتأمین زیرساخت 1۳04011ف100 های صنعت، استا، هارسشرکت شهرک ۲570۸0
 3.231 0 ۳.۲۳1 3.231 0 ۳.۲۳1 0 0 0 های بحران،تجهیز اتا  –ای تأمین تلفن ماهواره ا شرکت گاز استا، هارس ۲۹۲740
 1.250 0 1.۲50 470 0 470 780 0 7۸0 ایجاد  توسعه و اصالح شبکه معابر شهری شهر هیروزآباد 150۲004ف1۲۹ شهرداری هیروزآباد 40۲75۸
 49.5 0 4۹.5 49.5 0 4۹.5 0 0 0 های تردد در محل درب ورودیاندازی و تجهیز کنتر راه ایجاد و ا خورشهرداری َ 406۳5۸
 12.860 0 1۲.۸60 3.500 0 ۳.500 9.360 0 ۹.۳60 خانه آب کرما،(های تصفیهتوسعه و ایجاد شبکه توزی  و تأسیسات آب آشامیدن، )دارای، 150۳00۳ر۳0۹ شرکت آب و هاضالب استا، کرما، ۲1۸700

 40601۲۸۸ کرما،استا،  یاشرکت بر  منطقه ۲۲4500
هاای مرکاز کنتار  و    )دارای، اطالعات یو هناور دیتوی ،اختصاص انتقا   یسازنهیاصالح و به

 کیلووات نیروگاه کرما،( 400شر  و پست ای جنوبتوزی  )دیسپاچینگ( منطقه
0 0 0 ۲.054 0 2.054 ۲.054 0 2.054 

 استا، هرمزگا، اداره کل بهزیست، 1۳156۲

 850 ۸50 0 0 0 0 850 ۸50 0 تعمیر و تجهیز مراکز حمایت، سطح استا، 1۹0۳01۹ح۲00
 200 ۲00 0 0 0 0 200 ۲00 0 تعمیرات اساس، مراکز توانبخش، 1۹0400۳ح100
 800 ۸00 0 0 0 0 800 ۸00 0 بهسازی و نوسازی مراکز حمایت، سطح استا، 1۹0۳01۹ح۳00

 استا، هرمزگا،َجهادکشاورزی  لک اداره 15106۲

 550 0 550 0 0 0 550 0 550 بازسازی جاده بین مزارع 1۳06011ح۲0۲
 550 0 550 0 0 0 550 0 550 بازسازی جاده بین مزارع 1۳06011ح۲0۲
 380 0 ۳۸0 0 0 0 380 0 ۳۸0 احیاء و مرمت قنوات   1۳07006ح601
 350 0 ۳50 0 0 0 350 0 ۳50 های آبیاری  بازسازی کانا  1۳0601۲ح40۲
 290 0 ۲۹0 0 0 0 290 0 ۲۹0 مرمت و بازسازی تأسیسات آبرسان،  1۳0700۳ح701
 10 0 10 0 0 0 10 0 10 سازی  تجهیز و نوسازییکپارچه 1۳0601۲ح۲01
 10 0 10 0 0 0 10 0 10 نوسازی و تجهیز مراکز ترویج   1۳06004ح۲0۳
 5 0 5 0 0 0 5 0 5 بردارا،  ش و ارتقاء مهارت بهرهترویج  آموز 1۳06004ح10۲
 10 0 10 0 0 0 10 0 10 تجهیز ایستیاه پشتیبان، دام   1۳0601 0ح۳01
 30 0 ۳0 0 0 0 30 0 ۳0 های عموم، و انهاربازسازی کانا  1۳0601۲ح۳01
 60 0 60 0 0 0 60 0 60 احداث سدهای کوتاه 1۳0700۳ح۳01

 118 0 11۸ 0 0 0 118 0 11۸ یز و نوسازی اراض، زیر سد مخزن، تجه 1۳0601۲004
 25 0 ۲5 0 0 0 25 0 ۲5 احیا و توسعه کشاورزی   1۳0601۲00۹

 50 0 50 0 0 0 50 0 50 شبکه آبیاری حوضه دریای عما، 1۳0700۳114

 کل شیالت استا، هرمزگا،اداره  151۲6۲
 1,281 0 ۲۸1 1 0 0 0 1,281 0 ۲۸1 1 پشتیبان، پرورش ماه، در قفسایجاد تأسیسات زیر بنای، و  1۳0600۸ح۲05
 2,000 0 000 ۲ 0 0 0 2,000 0 000 ۲ های مجتم  آبزی پروریایجاد زیر ساخت 1۳0600۸ح۲0۲

 5.228 5.۲۲۸ 0 5.228 5.۲۲۸ 0 0 0 0 انتقا  نیروی بر  سیستا، و بلوچستا، 40604414 ای استا، سیستا، و بلوچستا،شرکت بر  منطقه ۲۲5000

 استانداری کردستا، 105064

 143 14۳ 0 0 0 0 143 14۳ 0 توسعه و بهبود شبکه حمل نقل درو، شهری 150۲004ت101
 195 1۹5 0 0 0 0 195 1۹5 0 های اداری استانداری  تعمیر و تجهیز ساختما، 100۲054ت۳05
 523 5۲۳ 0 0 0 0 523 5۲۳ 0 ری استانداریطرح احداث  توسعه و تکمیل ساختما، ادا 100۲054ت101
 26 ۲6 0 0 0 0 26 ۲6 0 های بازارچه های مرزیتأمین زیرساخت 1۳050۲4ت101
 623 6۲۳ 0 0 0 0 623 6۲۳ 0 آالت  تأسیسات و تجهیزات اداری  تآمین ماشین 100۲054ت404
 33 ۳۳ 0 0 0 0 33 ۳۳ 0 های روستای،  بهبود حمل و نقل راه 150۲004ت500

 کل ثبت احوا  استا، کردستا، اداره 105564
 13,380 ۳۸0 1۳ 0 0 0 0 13,380 ۳۸0 1۳ 0 های اداری ثبت احوا طرح تعمیر و تجهیز ساختما، 100۲054ت۳00
 9,641 641 ۹ 0 0 0 0 9,641 641 ۹ 0 های ادارات ثبت احوا  در سطح استا،تعمیر و تجهیز ساختما، 100۲0۳7ت00۳

 1,010 010 1 0 0 0 0 1,010 010 1 0 ایطرح تعمیر و تجهیز اداری مراکز آموزش هن، و حرهه 1۸0۲005ت۲00 ای استا، کردستا،اداره کل آموزش هن، و حرهه 11۲664
 2,578 57۸ ۲ 0 0 0 0 2,578 57۸ ۲ 0 (هاای و مراکز بررس،هطرح تعمیر و تجهیز واحدهای هن، دامپزشک، )به جز آزمایشیاه 1۳06015ت401 اداره کل دامپزشک، استا، کردستا، 1۳5564

 کل راه و شهرسازی استا، کردستا، اداره 15۳064
 1,640 640 1 0 0 0 0 1,640 640 1 0 ۲های هرع، و اصل، درجه راه ۲و  1نیهداری و بهسازی نوع  1۳0۳016ت601
 300 ۳00 0 0 0 0 300 ۳00 0 های روستای، استا،احداث و توسعه راه 1۳0۳016ت۲10



 

 قسمت دوم( -1۲)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبایغ به میلیو، ریا (   (1جدو  شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 شماره عنوان دستگاه اجرايی
 بندیطبقه

 عنوان طرح پدافند
 هاسازی زيرساختغیرعامل / اقدامات مصون

 مبلغ هزينه شده از محل
 جمع منابع داخلی بابت ای بابتهای سرمايهاعتبارات تملک دارايی

 اجرای
 طرح

 سازیمصون
 اجرای جمع طرح

 طرح
 سازیمصون

 اجرای جمع طرح
 طرح

 سازیمصون
 جمع طرح

 5,784 7۸4 5 0 5,784 7۸4 5 0 0 0 0 اعتبارات پداهند غیرعامل ا شرکت گاز استا، کردستا، ۲۹۲570
 6,042 04۲ 6 0 0 0 0 6,042 04۲ 6 0 تکمیل ساختما، سد و شبکه آبیاری و زهکش، سیازاخ 1۳0700۲171 ای استا، کردستا،شرکت آب منطقه ۲۹50۳0

 ری سقزشهردا 400۲64

 2,850 0 ۸50 ۲ 0 0 0 2,850 0 ۸50 ۲ های در محدوده شهری و روستای، سقزسامانده، بستر و حریم رودخانه ها و مسیل 150۲001ت۳01
 531 0 5۳1 0  0 531 0 5۳1 تسهیالت و تأسیسات شهری سقز 150۲001ت40۲

 20,001 001 ۲0 0 20,001 001 ۲0  0 0 0 ایجاد تأسیسات حفاظت، شهرها ا
 55 55 0 55 55 0 0 0 0 عملیات امدادی و ایمن، در سطح شهر ا شهرداری صاحب 401764

 ای استا، همدا،شرکت آب منطقه ۲۹5040

 42,788 104 1 6۸4 41    42,788 104 1 6۸4 41 آبادساختما، سد نعمت 1۳0700۳0۹۸
 2,159 15۹ ۲     2,159 15۹ ۲ 0 آبرسان، به تویسرکا، از سدسراب، 1۳0700۲00۹

 4,573 57۳ 4     4,573 57۳ 4 0 ۲و  1های آبیاری درجه های بهسازی کانا طرح 1۳07006ها۲01

 ایجاد تأسیسات هاضالب شهر اسدآباد 150۳00۲0۲۹ شرکت آب و هاضالب استا، همدا، ۲1۸۸00
0 

۹۲5 925 
    ۹۲5 925 

 های صنعت، استا، همدا،شرکت شهرک ۲57160

 1,165 165 1     1,165 165 1  نشان، شهرک صنعت، تویسرکا،ایجاد و تکمیل ساختما، آتش 1۳04011ها101

 ا
هاای صانعت،  سااختما، و ماشاین و     ساازی شاهرک  های مرتب  با سیل بناد  محوطاه  پروژه

هاای ساطح،   هاای انحراها، هاضاالب و پایای جکیناگ آب     نشاان،  کاناا   شیرهای آتاش 
 های صنعت،شهرک

0 0 0 0 44 4۲۹ 44,429  44 4۲۹ 44,429 

 ای استا، زنجا،اداره کل آموزش هن، و حرهه 11۲66۸
 39 ۳۹ 0    39 ۳۹ 0 ای استا، زنجا،تعمیر و تجهیز اداری مراکز آموزش هن، و حرهه 1۸0۲005ز۲01

 9 ۹ 0 0 0 0 9 ۹ 0 ای شهرستا، زنجا،احداث  توسعه و تکمیل مراکز آموزش هن، و حرهه 1۸0۲005ز۲0۲

 زیست استا، زنجا،اداره کل حفاظت محی  14006۸

 1,000 10 ۹۹0 0 0 0 1,000 10 ۹۹0 بان، و پاسیاه تحت مدیریت استا، زنجا،احداث  تعمیر و تجهیز محی  140400۲ز۳01
 2,431 51 ۳۸0 ۲ 0 0 0 2,431 51 ۳۸0 ۲ زیستهای اداری محی تعمیر و تجهیز ساختما، 100۲054ز۳40
 7,250 5۳ 1۹7 7 0 0 0 7,250 5۳ 1۹7 7 های مناب  زیست، و احیای آنهاپیشییری  کنتر  و مقابله با آیودگ، 140۳001ز۲01

 11,084 ۸۹ ۹۹5 10 0 0 0 11,084 ۸۹ ۹۹5 10 های خشک،ها و زیست بومبرداری پایدار از زیستیاهشناسای،  حفاظت  بهسازی  احیاء و بهره 140400۲ز101

 169 0 16۹ 0 0 0 169 0 16۹ تعمیر و تجهیز ساختما، اداری اداره کل استاندارد استا، زنجا، 100۲054ز۳06 ره کل استاندارد استا، زنجا،ادا 14606۸

 30 0 ۳0 0 0 0 30 0 ۳0 های شریان،های کشور با اویویت راهسازی راهنیهداری و ایمن 1۳0۳016۲۹۲ ای استا، زنجا،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 15۳۹6۸

 سازما، آب استا، زنجا، ۲1۹۹00

 152 0 15۲ 0 0 0 152 0 15۲ ساختما، سد بلوبین 1۳0700۳0۳۹
 1,986 0 ۹۸6 1 0 0 0 1,986 0 ۹۸6 1 ساختما، سد مشمپا 1۳0700۳0۹۳
 2,320 0 ۳۲0 ۲ 0 0 0 2,320 0 ۳۲0 ۲ ساختما، سد تایوار 1۳0700۳04۲
 1,601 0 601 1 0 0 0 1,601 0 601 1 د قشال  علیاساختما، س 1۳0700۳067

 3,904 0 ۹04 ۳ 3,904 0 ۹04 ۳ 0 0 0 انتقا  نیروی بر  زنجا، 1۳0101501۳ ای استا، زنجا،شرکت بر  منطقه ۲۲۹000
 2,733 7۳۳ ۲ 0 2,733 7۳۳ ۲ 0 0 0 0 سازی انبار مرکزی شرکت مصو، ا شرکت گاز استا، زنجا،  ۲۹۲6۳0

 زیست استا، چهارمحا  و بختیاریداره کل حفاظت محی ا 14006۹

 1.184 1.1۸4 0 0 0 0 1.184 1.1۸4 0 هابان، و پاسیاهاحداث و تجهیز محی  140400۲چ۳00
 180 1۸0 0 0 0 0 180 1۸0 0 های تاریخ طبیع،تکمیل  تجهیز و بازسازی موزه 140400۲چ۲00
 756 0 756 0 0 0 756 0 756 زیستتجهیز ساختما، اداری محی  100۲054چ۳11

 اداره کل راه و شهرسازی استا، چهارمحا  و بختیاری 15۳06۹

 4.818 ۲.۳۳۸ ۲.4۸0 0 0 0 4.818 ۲.۳۳۸ ۲.4۸0 احداث راه بن ا دارا، 1۳0۳01604
 2.493 751 1.74۲ 0 0 0 2.493 751 1.74۲ احداث راه هارسا، ا دشتک 1۳0۳0160۹5
 1.995 1.۲44 751 0 0 0 1.995 1.۲44 751 بازهت ـراه اصل، شهرکرد  احداث 1۳0۳016105

 1.870 0 1.۸70 0 0 0 1.870 0 1.۸70 های آبخیزداریطرح 1۳06001014 اداره کل مناب  طبیع، و آبخیزداری استا، چهارمحا  و بختیاری 1۳۹06۹

 شرکت آب و هاضالب استا، چهارمحا  و بختیاری ۲17100

 1.670 1.670 0 1.170 1.170 0 500 500 0 های کوچک تأمین آبجاد طرحای 1۳0700۳چ۲05
 5.076 5.076 0 5.076 5.076 0 0 0 0 توسعه شبکه توزی  تأسیسات آب آشامیدن، شهرها 150۳00۳چ۳00
 6.289 0 6.۲۸۹ 6.289 0 6.۲۸۹ 0 0 0 اصالح و بازسازی تأسیسات هاضالب 150۳00۲چ۸01

 28.551 ۲۸.551 0 23.858 ۲۳.۸5۸ 0 4.693 4.6۹۳ 0 ها و نواح، صنعت،  های شهرکتأمین زیرساخت 1۳04011چ100 ی صنعت، استا، چهارمحا  و بختیاریهاشرکت شهرک ۲57۲10

 2.742 0 ۲.74۲ 2.742 0 ۲.74۲ 0 0 0 پداهند غیرعامل 1۳0100۳۲۲1 شرکت گاز استا، کهییلویه و بویراحمد ۲۹۲7۲0



 

 قسمت دوم( -1۳)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 )مبایغ به میلیو، ریا (   (1جدو  شماره )

 شماره
 بندیطبقه

 شماره عنوان دستگاه اجرايی
 بندیطبقه

 عنوان طرح پدافند
 هاسازی زيرساختغیرعامل / اقدامات مصون

 مبلغ هزينه شده از محل
 جمع منابع داخلی بابت ای بابتهای سرمايهاعتبارات تملک دارايی

 اجرای
 طرح

 سازیمصون
 اجرای 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 عایم و هضاهای دین، و مذهب، استا،احداث و تکمیل خانه 110،17010۳1 و شهرسازی استا، سمنا،  کل راهاداره  15۳071
 4.950 0 4.۹50 0 0 0 4.950 0 4.۹50 ساختما، شبکه آبیاری و زهکش، حوضه مرکزی 1۳0700۲1۲1 استا، سمنا،جهادکشاورزی  اداره کل 151071
 3.900 ۳.۹00 0 3.900 ۳.۹00 0 0 0 0 استمرار تویید  تسهیل مدیریت بحرا، و پایداری خطوط حساس ا ای استا، سمنا،شرکت بر  منطقه ۲۲۹100
 4.247 4.۲47 0 4.247 4.۲47 0 0 0 0 تهیه و نصب کانکس بحرا، ستاد مرکزی و مهدیشهر ا شرکت گاز استا، سمنا، ۲۹۲660
 38.526 ۳۸.5۲6 0 38.526 ۳۸.5۲6 0 0 0 0 هاتعمیر و تجهیر بیمارستا، ا ک، و خدمات بهداشت، درمان، تهرا،دانشیاه علوم پزش 1۲۳700
 3.185 ۳.1۸5 0 3.185 ۳.1۸5 0 0 0 0 هاهای بیمارستا،نصب و بروزرسان، دوربین ا دانشیاه علوم پزشک، و خدمات بهداشت، درما، شهید بهشت، 1۲۳۸00
 1.853 0 1.۸5۳ 0 0 0 1.853 0 1.۸5۳ های ادارات استا، تهرا،تجهیز ساختما، 100۲054د۳14 ،  کار و رهاه اجتماع، استا، تهرا،اداره کل تعاو 154074
 1.860 0 1.۸60 1.860 0 1.۸60 0 0 0 نشان،تأمین سرور و تجهیزات آتش ا را،یا ،چاپخانه دویت ،شرکت سهام ۲6۹000
 12.240 0 1۲.۲40 12.240 0 1۲.۲40 0 0 0 گازرسان، در تهرا، 1۳0100۳۲06 شرکت گاز استا، تهرا، ۲۹۲770
 1,429 4۲۹ 1 0 0 0 0 1,429 4۲۹ 1 0 طرح خرید تجهیزات آموزش، 1۸01015 601 اداره کل آموزش و پرورش استا، قم 1۲7576

 اداره کل نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس استا، قم 1۲7676
 1,242 ۲4۲ 1 0 0 0 0 1,242 ۲4۲ 1 0 هاهای گرمایش، و سرمایش، مدارس. تجهیزات هنرستا، تأمین و تعمیرسیستم 1۸01015001
 543 54۳ 0 0 0 0 543 54۳ 0 سازی مدارس بدو، استحکامتخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم 1۸0101500۳

 325 ۳۲5 0 0 0 0 325 ۳۲5 0 سازی مدارس بدو، استحکامتخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم 1704005006 اداره کل میراث هرهنی،  صنای  دست، و گردشیری استا، قم 1۳۳576
 244 ۲44 0 0 0 0 244 ۲44 0 زگردهایمقابله با ر 140۳001010 استا، قم ستیز یاداره کل حفاظت مح 140076

 استا، قمجهادکشاورزی  اداره کل 151076
 24 ۲4 0 0 0 0 24 ۲4 0 هاطرح سامانده، گلخانه 1۳0600۹ ۳01
 3.435 ۳.4۳5 0 0 0 0 3.435 ۳.4۳5 0 های هن، و اعتباری آب و خاککمک 1۳0601۲ 501

 3.363 ۳.۳6۳ 0 3.363 ۳.۳6۳ 0 0 0 0 تأمین و نصب دوربین مداربسته ا شرکت گاز استا، قم ۲۹۲650

 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  داخل، مناب  و ایسرمایه هایدارای، تملک اعتبارات محل ازشده مبایغ هزینه

 هاطرحهما،  هایزیرساخت سازیمصو، و غیرعامل پداهند هایطرح اجرایجدو  هو   بابت 

 مصرف شده است.

 و ورزش و یو گردشایر  ،دسات   یصانا   ،هرهنی راثیکل م اتادار  یکر است ا،یشا 

بناد   نیا کرد مناب  حکم انهینسبت به اخذ مجوز بابت هز  1۳۹۸در سا   استا، همدا، جوانا،

 کمباود   هاا قیمات  شیاهازا  قبیل نا به علل، ازب کنیی  اندنموده اهتیالزم را در هیاقدام و تأیید

ماذکور   یا، اجرا یهاا در دساتیاه بناد   نیا حکم ا داد، به سایر مصادیق هزینه و اویویت مناب 

 است. دهینیردعملیات، 

 اخاذ اداره کل راه و شهرسازی استا، ایالم جهت  در راستای اجرای مفاد حکم این بند 

مطایعات پداهند غیرعامال پاروژه   برای این بند از سازما، پداهند غیرعامل کشور موضوع مجوز 

از یحاا  هنا، و      یایکن دهاقدام نمو  مرز چیالت ا  دهلرا،ا   مورموریا   بزرگ آزادراه پل زا 

قارار نیرهتاه و    سازما، مذکور مورد تأیید  خدمات مصوب مطایعات، و طراح، پداهند غیرعامل

 است. نیاهتهاعتباری برای پروژه مذکور به استا، اختصاص   1۳۹۸ب  در سا  طبای

کشاور و وزارت کشاور   مابین سازما، پداهند غیرعامال  نامه منعقده ه،بر اساس مواهقت

برای اجرای  ۲۸/1۲/1۳۹۸( ریا  در تاریخ 566.000.000مبلغ پانصد و شصت و شش میلیو، )

حساب استانداری یازد واریاز    به  در قایب سایر مناب   «طرح جام  پداهند غیرعامل استا، یزد»



 

 قسمت دوم( -14)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

باه    ۲4/1/1۳۹۹گردیده که در اجرای مصوبه پانزدهمین جلسه ستاد مل، مدیریت کرونا مورخ 

 است. سا  بعد منتقل گردیده

ای اساتا، تهارا، جهات اجارای     های سارمایه از محل اعتبارات تملک دارای، همچنین

 (۳.000.000.000مبلغ ساه میلیاارد )    «تهرا، تدوین طرح جام  پداهند غیرعامل استا،طرح »

ره کال نوساازی    باه ادا ( ریا  7.000.000.000مبلغ هفت میلیارد ) ریا  به استانداری تهرا، و

در اجارای مصاوبه   اعتباارات ماذکور    کاه  ستا، اختصااص داده شاده  توسعه و تجهیز مدارس ا

 است. به سا  بعد منتقل گردیده  ۲4/1/1۳۹۹پانزدهمین جلسه ستاد مل، مدیریت کرونا مورخ 

های مشمو  سازوکار اجرایا،  (  سایر دستیاه۲به استثناء موارد مندرج در جدو  شماره )

 اند.این بند را رعایت نمودهموضوع 

(  تمام و یا بخش، از ساازوکار اجرایا، موضاوع    ۲های مندرج در جدو  شماره )دستیاه

 اند:این بند را رعایت ننموده

 (۲جدو  شماره )

 شماره
 طبقه بندی

 هاسازی زيرساختاقدامات مصون عنوان طرح پدافند عامل/ شماره طرح عنوان دستگاه اجرايی

 رعايت سازوکارحکم اين بند موارد عدم

عدم توافق با سازمان 
 پدافند غیرعامل

 عدم تأيیديه سازمان برنامه وبودجه کشور/
 ريزی استانسازمان مديريت وبرنامه

 عدم رعايت حدود
 مجوزهای قانونی

 اداره کل میراث هرهنی،  صنای  دست، و گردشیری استا، مازندرا، 11۳75۳

    ده سازی و مرمت آثار ثبت شده در ههرست جهان،حفاظت  آما 170400۲00۲

    حفاظت آماده سازی و مرمت پاییاه های حفاظت، و پژوهش، 170400۲005

    تأمین زیرساخت و سامانده، سواحل دریای خزر 170600۲001

    های بخش خصوص،مشارکت در مرمت ابنیه تاریخ، و تکمیل موزه 170400۲014

    هاها و کاخ موزهایجاد سیستم حفاظت، و ساخت مخاز، امن در موزه 1704005007

    هاها و کاخ موزهاحداث  تکمیل  تجهیز و مرمت موزه 1704005006

 کل راه و شهرسازی استا، مازندرا،اداره  15۳05۳

   ا طرح تهیه و بازنیری طرح جام  شهری 150۲01۲م101

   ا های روستای،بهسازی  احداث و تکمیل راه 1۳0۳016م۲01

   ا طرح تهیه و بازنیری تفصیل، شهری 150۲01۲م۲01

   ا های اداریاحداث  توسعه و تکمیل ساختما، 100۲054م110

   ا احداث و توسعه مراکز هرهنی، و هنری استا، 170۳0۲۲م105

    طرح انتقا  بر  مازندرا،  1۳010150۲0 مازندرا،ای استا، شرکت بر  منطقه ۲۲6000

   ا کیلو وات آمپر ۲00تأمین دیز  ژنراتور  ا شرکت توزی  نیروی بر  استا، مازندرا، ۲۲6۳00

    های مرتب  با ویروس کروناهزینه ا شرکت گاز استا، مازندرا،  ۲۹۲610

 ا  ا احوا  اداری ثبت یهاتعمیر و تجهیز ساختما، 100۲054ف۳01 احوا  استا، هارس اداره کل ثبت 10555۸

 ا  ا تآمین و تجهیزات کنتری،  حفاظت هیزیک، ا کمیته امداد امام خمین،)ره( استا، هارس 1۲۹600

 ا  ا اجرای طرح هادی روستای، در سطح روستاهای استا، هارس 150۲01۲ف400 بنیاد مسکن انقالب اسالم، استا، هارس 1۳۳75۸

 ا  ا طرح ارائه خدمات پشتیبان، به عشایر 150۲005ف  100 امور عشایر استا، هارس اداره کل 14۹65۸

 ی استا، هارسامنطقهشرکت آب  ۲10500
 ا  ا به شهر شیراز ،رسانآب 1۳0700۲046

 ا  ا به شهر جهرم از سد قیر ،رسانآب 1۳0700۲0۳۲

 ا  ا تأمین دستیاه ژنراتور بر  سیار و تابلو پست بر  ا ارساستا، ه یامنطقهشرکت بر   ۲۲۲000

 ا  ا ها   نواح، صنعت، و مناطق ویژه اقتصادیهای شهرکزیرساخت تأمین 1۳04011ف100 های صنعت، استا، هارسشرکت شهرک ۲570۸0



 

 قسمت دوم( -15)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (۲جدو  شماره )

 شماره
 طبقه بندی

 هاسازی زيرساختاقدامات مصون عنوان طرح پدافند عامل/ شماره طرح عنوان دستگاه اجرايی

 رعايت سازوکارحکم اين بند موارد عدم

عدم توافق با سازمان 
 پدافند غیرعامل

 عدم تأيیديه سازمان برنامه وبودجه کشور/
 ريزی استانسازمان مديريت وبرنامه

 عدم رعايت حدود
 مجوزهای قانونی

 ا  ا های بحران،تجهیز اتا  –ای تأمین تلفن ماهواره ا شرکت گاز استا، هارس ۲۹۲740

 ا  ا ایجاد  توسعه و اصالح شبکه معابر شهری شهر هیروزآباد 150۲004ف1۲۹ شهرداری هیروزآباد 40۲75۸

 ا  ا های تردد در محل درب ورودیاندازی و تجهیز کنتر ایجاد و راه ا شهرداری خور 406۳5۸
 شرکت آب و هاضالب استا، کرما، ۲1۸700

 150۳00۳ر۳0۹
خاناه آب  های تصافیه ی  و تأسیسات آب آشامیدن، )دارای،توسعه و ایجاد شبکه توز

 ا   کرما،(

 استا، هرمزگا،جهادکشاورزی  کل اداره 15106۲

 ا  ا بازسازی جاده بین مزارع 1۳06011ح۲0۲
 ا  ا بازسازی جاده بین مزارع 1۳06011ح۲0۲

 ا  ا احیاء و مرمت قنوات  1۳07006ح601

 ا  ا های آبیاری کانا بازسازی  1۳0601۲ح40۲

 ا  ا مرمت و بازسازی تأسیسات آبرسان،  1۳0700۳ح701

 ا  ا یکپارچه سازی  تجهیز و نوسازی 1۳0601۲ح۲01

 ا  ا نوسازی و تجهیز مراکز ترویج  1۳06004ح۲0۳

 ا  ا بردارا، ترویج  آموزش وارتقاء مهارت بهره 1۳06004ح10۲

 ا  ا هیز ایستیاه پشتیبان، دام تج 1۳0601 0ح۳01

 ا  ا های عموم، وانهاربازسازی کانا  1۳0601۲ح۳01

 ا  ا احداث سدهای کوتاه 1۳0700۳ح۳01

 ا  ا تجهیز و نوسازی اراض، زیر سد مخزن،  1۳0601۲004

 ا  ا احیا و توسعه کشاورزی  1۳0601۲00۹

 ا  ا عما، شبکه آبیاری حوضه دریای 1۳0700۳114

 کل شیالت استا، هرمزگا،اداره  151۲6۲
 ا   ایجاد تأسیسات زیر بنای، و پشتیبان، پرورش ماه، در قفس 1۳0600۸ح۲05
 ا   پروریهای مجتم  آبزیایجاد زیر ساخت 1۳0600۸ح۲0۲

 های صنعت، استا، همدا،شرکت شهرک ۲57160

 ا   نشان، شهرک صنعت، تویسرکا،ایجاد و تکمیل ساختما، آتش 1۳04011ها101

 ا
های صنعت،  ساختما، و ماشین سازی شهرکبند  محوطههای مرتب  با سیلپروژه

هاای  هاای انحراها، هاضاالب و پایای جکیناگ آب     نشان،  کانا و شیرهای آتش
 های صنعت،سطح، شهرک

  ا 

 ای استا، همدا،شرکت آب منطقه ۲۹5040
    سد نعمت آبادساختما،  1۳0700۳0۹۸

    آبرسان، به تویسرکا، از سدسراب، 1۳0700۲00۹

     ۲و 1های آبیاری درجه های بهسازی کانا طرح 1۳07006ها۲01

   ا ایجاد تأسیسات هاضالب شهر اسدآباد 150۳00۲0۲۹ شرکت آب و هاضالب استا، همدا، ۲1۸۸00

 ا   انتقا  نیروی بر  زنجا، 1۳0101501۳ جا،ای استا، زنشرکت بر  منطقه ۲۲۹000
 ا   سازی انبار مرکزی شرکتمصو، ا شرکت گاز استا، زنجا، ۲۹۲6۳0

 

 مبین عدم رعايت مفاد حکم اين بند است.موارد مندرج در جدو  هو  



 

 قسمت دوم( -16)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 بند )د(

 و هبرناما  ساازما،  توساعه   ششم برنامه قانو، *(۲6) ماده (ایف) بند( ۲) جزء اجرای در

 هار  مصاوب  اعتباار  باه  نسبت استان، درآمد مازاد ماههسه مقاط  در است مکلف کشور بودجه

 . کند هزینه استا، هما، در را استا،

 تفريغ بند )د( 

 ها  به شرح جدو  زیر است:در استا، ماههدر مقاط  سه استان، درآمد مازادعملکرد 

 )مبایغ به میلیو، ریا (    

 نام استان رديف

 مازاد وصولی درآمد وصولی رآمد مصوب د

 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 0 5۲0 161 ۹ 0 27,638,368 ۹60 170 ۳ ۳00 4۸1 4 ۸0۸ 6۹1 15 ۳00 ۲۹4 4 26,121,152  ۲۸۸6 5۳0 ۲۸۸ 5۳0 6 ۲۸۸ 5۳0 6 ۲۸۸ 5۳0 6 مرکزی  1

 0 0 0 0 0 14,529,819 ۳۹۳ ۹1۹ ۳ ۲7۳ 664 ۳ ۲5۳ ۸۹5 ۳ ۹00 050 ۳ 17,551,639 ۹10 ۳۸7 4 ۹10 ۳۸7 4 ۹10 ۳۸7 4 ۹0۹ ۳۸7 4 گیال،  ۲

۳0 76۹5 ۸ 76۹ ۳0۸ 5 767 ۳0۸ 5 مازندرا،  ۳  5 ۳0۸ 76۹ 21,235,074 ۳ 6۸4 100 5 064 ۲45 5 151 55۳ 5 41۲ 1۲۲ 19,312,020 0 0 0 10۳ ۳5۳ 103,353 

53,734,26 456 ۸۸5 1۸۲ ۸۹۳ 6۲7 ۹55 1 0 33,853,196 ۲۳۳ ۹11 ۸ ۹5۹ ۹1۸ ۸ 404 ۹۸1 ۹ 600 041 6 32,103,106 777 0۲5 ۸ 777 0۲5 ۸ 777 0۲5 ۸ 775 0۲5 ۸ شرق،آیربایجا، 4  

 560,884 411 ۳54 0 47۳ ۲06 0 13,592,304 4۳7 ۸۹۳ ۳ 56۸ 5۲۸ ۳ 4۹۹ 745 ۳ ۸00 4۲4 ۲ 14,156,102 0۲6 5۳۹ ۳ 0۲6 5۳۹ ۳ 0۲6 5۳۹ ۳ 0۲4 5۳۹ ۳ غرب،آیربایجا، 5

52,7699,3 ۲56 45۹ ۲ 4۳۹ 6۲4 ۲ 674 44۸ ۲ 400 ۸۲0 1 8,691,403 ۸51 17۲ ۲ ۸51 17۲ ۲ ۸51 17۲ ۲ ۸50 17۲ ۲ کرمانشاه  6  0 ۲75 ۸۲۳ 451 5۸۸ ۲۸6 405 1,013,816 

4 1۹5 1۸7 ۸۹7 67۸ 6 5۳۸ ۹4۳ 0 70,247,781 740 665 1۹ 450 14۹ ۲۲ 0۹1 414 16 500 01۸ 1۲ 61,882,211 55۳ 470 15 55۳ 470 15 55۳ 470 15 55۲ 470 15 خوزستا،  7  622,817,11  

031,41533, ۸54 ۲57 ۸ ۸54 ۲57 ۸ ۸54 ۲57 ۸ ۸5۳ ۲57 ۸ هارس ۸  5 ۸۹۲ 000 ۹ 7۳5 ۸46 ۸ 4۸5 ۲0۸ ۸ 6۳0 ۹46 32,744,000 0 1 477 ۹۹۲ ۲۲7 ۳54 ۳7۳ 0۹۲ 2,078,438 

 12,487,666 10۹ ۹16 4 01۸ 715 ۲ 5۳۹ ۸56 4 0 47,401,610 457 ۳0۸ 14 ۳66 107 1۲ ۸۸7 ۲4۸ 14 ۹00 7۳6 6 37,569,392 ۳4۸ ۳۹۲ ۹ ۳4۸ ۳۹۲ ۹ ۳4۸ ۳۹۲ ۹ ۳4۸ ۳۹۲ ۹ کرما،  ۹

  2,540,927 0 ۹۲7 540 ۲ 0 0 43,247,381 1۸4 ۹۳4 10 ۳0۳ ۸۹۸ 1۳ 0۹4 0۳7 11 ۸00 ۳77 7 45,429,505 ۳76 ۳57 11 ۳76 ۳57 11 ۳76 ۳57 11 ۳77 ۳57 11 رضویخراسا، 10

                 
                 
 اسالمی ايران:اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری  هقانون برنامه پنجساله ششم توسع* 

ای و سرزمین، و تقویت خوداتکای،  اهزایش انییزه وصو  پذیر کرد، عدایت بین منطقهمنظور رقابتبه :26ماده 
 استان،: درآمد

 دویت موظف است: :الف
1:  ... 
ب نظاام  های، که ماهیت استان، دارند را تعیین و ط، دوسا  او  اجرای قانو، برناماه در چهاارچو  درآمدها و هزینه :2
ای هار اساتا، )برمبناای    هاای سارمایه  ای و تملک دارای،صورت سرجم  درآمدها  اعتبارات هزینههزینه استان، به ا  درآمد

اعما  نماید. مازاد بر درآمدهای وصوی، نسبت باه ساقف مصاوب     سنوات،داری کل کشور( در بودجه وجوه واریزی به خزانه
ای مصاوب در  هاای سارمایه  ای و تملک دارایا، زما، برای تأمین اعتبارات هزینههر استا، براساس دستورایعمل ابالغ، سا

 گردد.توزی  م، رب یی یهاماهه بین استا،قانو، بودجه سنوات،  در مقاط  سه



 

 قسمت دوم( -17)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 

 )مبایغ به میلیو، ریا (    

 نام استان رديف

 مازاد وصولی درآمد وصولی 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

۳ ۲7۸ 50۲7 ۹50 ۸64 ۲1 471 046 ۲۲ ۳00 ۹50 10 98,721,740 4۳5 6۸0 ۲4 4۳5 6۸0 ۲4 4۳5 6۸0 ۲4 4۳5 6۸0 ۲4 اصفها،  11  82,140,071 0 0 0 ۲ 5۹7 ۹15 2,597,915  

  4,988,296 0 0 ۲۹6 ۹۸۸ 4 0 37,253,892 ۹۲5 170 ۸ 717 56۲ 7 ۹50 ۹1۲ 1۳ ۳00 607 7 35,698,615 654 ۹۲4 ۸ 654 ۹۲4 ۸ 654 ۹۲4 ۸ 65۳ ۹۲4 ۸ هرمزگا،  1۲

  115,902 ۹0۲ 115 0 0 0 6,829,731 ۳۸7 05۹ ۲ 0۹۲ ۸46 1 75۲ 6۸7 1 500 ۲۳6 1 7,773,939 4۸5 ۹4۳ 1 4۸5 ۹4۳ 1 4۸5 ۹4۳ 1 4۸4 ۹4۳ 1 سیستا، و بلوچستا، 1۳

  149,642 64۲ 14۹ 0 0 0 5,518,174 67۹ 75۹ 1 14۳ 4۸۳ 1 65۲ ۳7۸ 1 700 ۸۹6 6,440,149 0۳7 610 1 0۳7 610 1 0۳7 610 1 0۳۸ 610 1 کردستا،  14

15 166 ۳۲ 15۳ 166 ۲ 15۳ 166 ۲ 15۲ 166 ۲ همدا،  15  8,664,611 1 564 400 ۲ ۲05 ۹۸۳ ۲ 1۳7 ۳۹5 ۲ 4۳۲ 565 8,340,343 0 ۳۹ ۸۳0 0 ۲66 41۲ 306,242  

  116,206 67۹ ۸ 5۲7 107 0 0 5,310,935 017 461 1 ۸65 55۹ 1 05۳ ۳46 1 000 ۹44 5,809,351 ۳۳۸ 45۲ 1 ۳۳۸ 45۲ 1 ۳۳۸ 45۲ 1 ۳۳7 45۲ 1 یرستا،  16

4۳771 1 4۳7 711 4۳7 711 ایالم  17  711 4۳7 2,845,748 4۹5 600 67۸ 671 7۲۹ 50۲ 577 56۹ 2,481,342 0 0 1۸ 065 0 18,065  

  5,054,528 0۳6 ۹15 1 7۳۲ ۸۲6 1 760 ۳1۲ 1 0 17,167,537 0۳۹ ۹۸1 4 7۳5 ۸۹۲ 4 76۳ ۳7۸ 4 000 ۹15 ۲ 12,264,012 00۳ 066 ۳ 00۳ 066 ۳ 00۳ 066 ۳ 00۳ 066 ۳ زنجا،  1۸

01,205,25 1۳6 156 ۹77 6۳5 4۲۲ 405 715 7 4,799,987 ۸۲0 054 1 661 5۳4 1 106 ۳04 1 400 ۹06 3,594,737 6۸4 ۸۹۸ 6۸4 ۸۹۸ 6۸4 ۸۹۸ 6۸5 ۸۹۸ و بختیاری چهارمحا   1۹  

6۹۳۳ ۲۸ 0 4,088,345 4۸4 ۹۲۸ ۳50 ۳6۳ 1 ۸11 ۲۳5 1 700 560 3,628,470 11۸ ۹07 11۸ ۹07 11۸ ۹07 116 ۹07 یلویه و بویراحمدیکه ۲0  456 ۲۳۲ ۲1 ۳66 806,291  

  170,888 ۹۹4 46 ۸۳1 46 06۳ 77 0 7,313,870 ۹۸۸ ۹۹5 1 ۸۲5 ۹۹5 1 057 0۲6 ۲ 000 ۲۹6 1 7,795,977 ۹۹4 ۹4۸ 1 ۹۹4 ۹4۸ 1 ۹۹4 ۹4۸ 1 ۹۹5 ۹4۸ 1 سمنا،  ۲1

۲ ۳4۹7 ۸۹ ۲۲7 4۸۹ 7 100 46۳ ۳ 23,349,354 ۳۳۹ ۸۳7 5 ۳۳۹ ۸۳7 5 ۳۳۹ ۸۳7 5 ۳۳7 ۸۳7 5 یزد ۲۲  7 45۲ ۸4۹ 25,694,525 0 1 651 ۸۸۸ 1 45۲ 010 1 615 510 4,719,408  

  6,256,163 655 107 106 15۲ ۲ 40۲ ۹۹6 ۳ 0 36,705,960 754 5۲۳ ۸ ۲05 56۸ 10 501 41۲ 1۲ 500 ۲01 5 33,664,397 0۹۹ 416 ۸ 0۹۹ 416 ۸ 0۹۹ 416 ۸ 100 416 ۸ بوشهر ۲۳

۲۲5 750170  750 ۲۲5 170 تهرا،  ۲4  170 ۲۲5 750 170 ۲۲5 750 680,903,000 114 61۲ 5۹0 17۲ 1۲4 0۸۳ 15۸ ۲57 ۳56 17۲ 7۳4 1۸۳ 617,728,212 0 1 ۸۹۸ ۳۳۳ 0 ۲ 50۸ 4۳۳ 4,406,766  

16 ۸۳7 0 0 5,344,505 ۳56 ۳۹5 1 156 4۸۹ 1 4۹۳ 447 1 500 01۲ 1 5,807,951 ۹۸۸ 451 1 ۹۸۸ 451 1 ۹۸۸ 451 1 ۹۸7 451 1 اردبیل ۲5  0 37,168  

  422,680 0 ۳۹4 ۲6۳ ۲۸6 15۹ 0 8,953,029 ۸01 ۲۹1 ۲ 41۸ 56۲ ۲ ۳10 45۸ ۲ 500 640 1 9,196,096 0۲4 ۲۹۹ ۲ 0۲4 ۲۹۹ ۲ 0۲4 ۲۹۹ ۲ 0۲4 ۲۹۹ ۲ قم  ۲6

3,12518,88 7۸7 0۸0 5 4۸4 15۲ 5 154 ۳4۳ 5 700 ۳06 ۳ 20,443,298 ۸۲5 110 5 ۸۲5 110 5 ۸۲5 110 5 ۸۲۳ 110 5 قزوین  ۲7  0 ۲۳۲ ۳۲۹ 41 65۹ 0 273,988  

  173,798 ۸4۸ 6۸ ۳14 7۲ 6۳6 ۳۲ 0 6,352,426 1۲4 746 1 5۹0 74۹ 1 ۹1۲ 70۹ 1 ۸00 146 1 6,709,102 ۲76 677 1 ۲76 677 1 ۲76 677 1 ۲74 677 1 گلستا،  ۲۸

۳۸4۹۸ 4 100 66۹ 4,378,381 5۹5 0۹4 1 5۹5 0۹4 1 5۹5 0۹4 1 5۹6 0۹4 1 شمای، خراسا، ۲۹  ۹6۲ ۲00 ۹۳۹ 0۳۸ 3,554,722 0 0 0 0 0  

  55,191 1۹1 55 0 0 0 3,543,214 ۲0۸ 077 1 ۲۳۲ 7۹6 174 ۹۹5 600 674 4,088,066 017 0۲۲ 1 017 0۲۲ 1 017 0۲۲ 1 015 0۲۲ 1 جنوب، خراسا، ۳0

  2,250,384 ۲۸1 ۹6۲ ۹۳6 461 167 ۸۲6 0 26,842,751 470 50۳ 7 1۲5 00۳ 7 ۳56 ۳67 7 ۸00 ۹6۸ 4 26,164,757 1۸۹ 541 6 1۸۹ 541 6 1۸۹ 541 6 1۹0 541 6 ایبرز ۳1

  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  هاشمای، سایر استا،های گیال، و خراسا،  به استثناء استا،1۳۹۸در سا  

ساازما، برناماه و     رغم وجود مازاد درآمد اساتان، عل،اند. ماهه بودهدر مقاط  سه استان، درآمد

اد حکقم  مبین عدم رعايت مفکه  از محل مازاد درآمد مذکور توزی  ننموده یاعتبار بودجه کشور

  .استاين بند 



 

 قسمت دوم( -1۸)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (هـبند )

 در مقاومت، اقتصاد و توسعه ششم برنامه کل، هایسیاست اجرای در است مکلف دویت

 کاه  کناد  اقادام  نحاوی به کشور کل بودجه ساختار اصالح به نسبت 1۳۹۸ سا  او  چهارماهه

 امانده،سا  نیاز  و سااختار  اصالح با همراه بودجه مصارف و مناب  تواز، و تعاد  تحقق موجب

 .آورد عملبه را الزم قانون، اقدام و شود کشور عمران، و جاری هایهزینه

 مقااط   در را بناد  ایان  عملکارد  گازارش  اسات  مکلاف  کشور بودجه و برنامه سازما،

 .کند ارائه اسالم، شورای مجلس به چهارماهه

 (تفريغ بند )هـ

کال کشاور    1۳۹۸  دویت اقدام، جهات اصاالح سااختار بودجاه ساا       1۳۹۸در سا  

هاای جااری و عمرانا،    منظور تحقق تعاد  و تواز، مناب  و مصارف و نیز سامانده، هزیناه به

  .استحکم اين بند مفاد مبین عدم رعايت انجام نداده که 

باا  « بودجاه  یبرنامه اصالح سااختار »سازما، برنامه و بودجه کشور شایا، یکر است  

بیسات و  بساته    دهمحور  تعداد چهار فت را در قایب بودجه به ن میمستق ،قط  وابستی کردیرو

طارح از   نیا مختلاف ا  یهاا نموده و برناماه  نیو تدو هیته  پروژه شصت و هشت برنامه و سه

سرا، سه قوه قرار  یاقتصاد ،هماهنی ،عاییدر دستور کار جلسات شورا  1۳۹۸ سا  خردادماه

  (1جدو  شاماره ) ای مذکور  به شرح شور چهارم و چهل ،ای چهارم و، گرهته و در جلسات س

 :شده است ،بررس

   (1جدو  شماره )

 رديف
 عالیجلسه شورای

 هماهنگی اقتصادی 
 دستور جلسه تاريخ

 «اصالحات ساختاری بودجه»های انرژی  گزارش اصالح قیمت حامل»گزارش  ۲۸/۳/1۳۹۸ س، و چهارمین 1

 «تاری بودجهاصالح ساخ»گزارش  1۹/4/1۳۹۸ س، و پنجمین ۲

 ۹/5/1۳۹۸ س، و هفتمین ۳
گانه درآمدزای، پایدار و طرح اصالح ساختاری بودجاه  های اجرای، محورهای سهبسته»ارائه 

ساازی نظاام ماییاات، و تاأمین     شامل: اصالح نظام یارانه پنها، انارژی  اصاالح و یکپارچاه   
 «های دویتاجتماع،  مویدسازی و مدیریت دارای،

 4/6/1۳۹۸ نس، و هشتمی 4
گانه درآمدزای، پایدار و طرح اصالح ساختاری بودجاه  های اجرای، محورهای سهبسته»ارائه 

ساازی نظاام ماییاات، و تاأمین     شامل: اصالح نظام یارانه پنها، انارژی  اصاالح و یکپارچاه   
 «های دویتاجتماع،  مویدسازی و مدیریت دارای،

 ۲0/06/1۳۹۸ س، و نهمین 5
گانه درآمدزای، پایدار و طرح اصالح ساختاری بودجاه  های اجرای، محورهای سهبسته»ارائه 

ساازی نظاام ماییاات، و تاأمین     شامل: اصالح نظام یارانه پنها، انارژی  اصاالح و یکپارچاه   



 

 قسمت دوم( -1۹)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

   (1جدو  شماره )

 رديف
 عالیجلسه شورای

 هماهنگی اقتصادی 
 دستور جلسه تاريخ

 «های دویتاجتماع،  مویدسازی و مدیریت دارای،

 ۲۸/06/1۳۹۸ چهلمین 6
درآمدزای، پایدار و طرح اصالح ساختاری بودجاه  گانه های اجرای، محورهای سهبسته»ارائه 

ساازی نظاام ماییاات، و تاأمین     شامل: اصالح نظام یارانه پنها، انارژی  اصاالح و یکپارچاه   
 «های دویتاجتماع،  مویدسازی و مدیریت دارای،

 «سازی نظام ماییات، و تأمین اجتماع،اصالح و یکپارچه»پیشنهاد  06/0۸/1۳۹۸ چهل و یکمین 7

 «های دویتمویدسازی و مدیریت دارای،»پیشنهاد  ۲۲/0۸/1۳۹۸ چهل و دومین ۸

 «های دویتمویدسازی مدیریت دارای،»ادامه پیشنهاد  11/10/1۳۹۸ چهل و چهارمین ۹

 

در حین تشکیل جلسات مذکور  باا توجاه باه درخواسات نماینادگا، مجلاس شاورای        

های، از اصالح سااختار    مقرر گردید بخشگیریاسالم، در خصوص شرکت در هرآیند تصمیم

های دییری از آ، در قایب یوایح جداگاناه  باه مجلاس ارائاه     بودجه  در الیحه بودجه و بخش

  توسا  ساازما،   1۳۹۹های موردنیاز جهت درج در الیحه بودجه سا  منظور تبصرهشود. بدین

به مجلس تقدیم شد که از آ،  سا  مزبور برنامه و بودجه کشور استخراج و همراه الیحه بودجه

(  1۲(  تبصاره ) 6(  تبصاره ) 5(  تبصاره ) 4(  تبصاره ) ۲(  تبصاره ) 1توا، به تبصاره ) جمله م،

 اشااره  کال   1۳۹۹مااده واحاده قاانو، بودجاه ساا        (۲1( و تبصره )1۹(  تبصره )17تبصره )

خاوش  وط  دسات هاا و ماواد مربا   نمود که در پ، آ، در هرآیند کمیسیو، تلفیق نیز این تبصره

 الیحه مشارکت عموم،»طور موازی برخ، یوایح موردنیاز  مانند تغییرات، گردیدند. همچنین به

  «اهازوده اصالح قانو، ماییات بار ارزش » و« های مستقیماصالح قانو، ماییات»  «خصوص، ا

خصوص، اعالم وصو  شاده و در صاف    ا عموم، الیحه مشارکت»توس  دویت تهیه شد که 

 و مابق، در هرآیند ارسا  به مجلس شورای اسالم، قرار دارد.شته ، در مجلس قرار دابررس

گزارش، در خصاوص جلساات    ۸/۸/1۳۹۸در تاریخ  سازما، موردنظر  شایا، یکر است

عاای، همااهنی، اقتصاادی    به اعضاای شاورای  شده ط، چهارماهه او  سا  مذکور را تشکیل

را جهات   طارح ماوردنظر   ،استیس یهاشروح و خالصهم نموده و ط، آ،سرا، سه قوه ارسا  

 گیری توس  اعضای شورای یادشده  ارایه نموده است.بررس،  اظهارنظر و تصمیم

 يده است.دگذار محق  نگرمد نظر قانون فاهداایذکر  با توجه به مراتب هو 

 مجلس به چهارماهه مقاط  در را بند این عملکرد گزارش کشور بودجه و برنامه سازما،

  .استاين بند قسمت اخیر حکم مفاد مبین عدم رعايت ننموده که  ارائه اسالم، شورای

 



 

 قسمت دوم( -۲0)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )و

 .است 1۳۹۸ سا  به مربوط قانو، این در مندرج احکام اجرای

 (تفريغ بند )و

بود، بودجه و مبتن، بر حکم این تبصره  مالک گزارش تفریاغ بودجاه   با توجه به اصل ساالنه

کشور  قابل اجرا بود، احکام قانو، بودجه سا  مذکور صرهاً در طو  ایان ساا  باوده     کل 1۳۹۸سا  

ها و بندهای ماده واحاده قاانو،   است. موارد عدم رعایت مفاد حکم این تبصره  در گزارش تفریغ تبصره

 کل کشور درج شده است.   1۳۹۸بودجه سا  

 



 

 قسمت دوم( -۲1)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

 (بند )ز

 آ، تصاویب  از پس ماهسه مدت ظرف اکثرحد قانو، این موردنیاز ،اجرای هاینامهآیین

 . رسدم، وزیرا، هیأت تصویب به و شودم، تهیه

 (تفريغ بند )ز

های اجرای، مشمو  این قانو، که به تصویب هیأت وزیارا، رسایده  باه شارح     نامهآیین

 باشد:جدو  زیر م،

      (1جدو  شماره )

 جزء بند تبصره رديف
 یهادستگاه /دستگاه

 شنهاددهندهیپ يیاجرا
 تاريخ

 پیشنهاد
 تاريخ

 تصويب
 ابالغ

 تاريخ شماره

 *و 5 1
وزارت امور اقتصادی و دارای،  سازما، برنامه و بودجه کشور و بانک  ا

 مرکزی جمهوری اسالم، ایرا،
15/4/1۳۹۸ ه566۸7ت/4۳756 ۹/4/1۳۹۸ ۲6/۳/1۳۹۸  

۲-4 
15/10/1۳۹۸ اه567۹0ت/1۳۲۳65 ۸/10/1۳۹۸ 11/۳/1۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارای، - م 5 ۲  

 ۲/۲/1۳۹۸ ها5654۲ت/۲1۹7۳ ۲۲/۲/1۳۹۸ 11/۲/1۳۹۸ ، برنامه و بودجه کشوروزارت امور اقتصادی و دارای، و سازما - ز 6 ۳

 - ط 6 4
های صنعت  معد، و تجارت و امور اقتصاادی و دارایا، و   خانهوزارت

 زیستهای برنامه و بودجه کشور و حفاظت محی سازما،
۲/5/1۳۹۸ ها56550ت/5۳461 ۳0/4/1۳۹۸ 15/۲/1۳۹۸  

 - ب* ۸ 5
وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت امور اقتصاادی و دارایا،    
بانک مرکزی جمهوری اساالم، ایارا، و ساازما، برناماه و بودجاه      

 کشور
16/6/1۳۹۸ ها56677ت/7415۳ 10/6/1۳۹۸ ۳0/4/1۳۹۸  

 - ح ۹ 6
های اموراقتصادی سازما، برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه

لاوم  تحقیقاات و هنااوری  بهداشات درماا، و آماوزش       و دارای،  ع
 پزشک،  صنعت  معد، و تجارت و جهادکشاورزی

۲4/۲/1۳۹۸ ها56544ت/۲0167 ۲۲/۲/1۳۹۸ 11/۲/1۳۹۸  

 - ک ۹ 7
سازما، برنامه و بودجه کشور با همکاری باناک مرکازی جمهاوری    

های علوم  تحقیقات و هناوری و بهداشت  درما، اسالم، و وزارتخانه
 و آموزش پزشک،

۲4/۲/1۳۹۸ ها56541ت/۲075۳ ۲۲/۲/1۳۹۸ 11/۲/1۳۹۸  

 - ب 1۲ ۸
اداری و استخدام، کشور و  های برنامه و بودجه کشور و امورسازما،

 وزارت امور اقتصادی و دارای،
۲/۳/۹۸1۳ ها566۲7ت/۳6161 ۲۲/۳/1۳۹۸ 11/۲/1۳۹۸  

۳1/1/1۳۹۸ ها564۹0ت/۸۲0۳ ۲۸/1/1۳۹۸ ۲6/1/1۳۹۸ های برنامه و بودجه کشور و امور اداری و استخدام،سازما، - ج 1۲ ۹  

 - ب* 14 10
هاای اماور   سازما، برنامه و بودجاه کشاور باا همکااری وزارتخاناه     
 اقتصادی و دارای  تعاو،  کار و رهاه اجتماع،  نفت و نیرو

1۹/4/1۳۹۸ ها566۹7ت/4650۹ 16/4/1۳۹۸ ۲7/۳/1۳۹۸  

10/10/1۳۹۸ ها566۹۸ /1۳04۲0 4/10/1۳۹۸ ۲7/۳/1۳۹۸ سازما، برنامه و بودجه کشور - ط* 16 11  

1۲/6/1۳۹۸ ها56۹0۸ت/7۲1۹6 6/6/1۳۹۸ ۲6/5/1۳۹۸ ایثارگرا،شهید و امورسازما، یرنامه و بودجه کشور و بنیاد  - ب* 17 1۲  

 - ایف 1۸ 1۳

های تعاو،  کار و سازما، برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه
رهاه اجتماع،  صنعت  معد، و تجارت  ارتباطات و هناوری اطالعات  

کشور  بانک مرکازی جمهاوری اساالم، ایارا، و      جهادکشاورزی و
 دست، و گردشیریهرهنی،  صنای  سازما، میراث

۹/۳/1۳۹۸ ها565۸7ت/۲۸164 5/۳/1۳۹۸ ۲5/۲/1۳۹۸  

۲5/۳/1۳۹۸ ها565۸۹ت/۳۳۸۸0 5/۳/1۳۹۸ ۳1/۲/1۳۹۸ وزارت ارتباطات و هناوری اطالعات و سازما، برنامه و بودجه کشور - ب 1۸ 14  

17/4/1۳۹۸ ها566۸۳ت/44۸64 ۹/4/1۳۹۸ ۲6/۳/1۳۹۸ سازما، برنامه و بودجه کشور - * - 1۹ 15  

 - ج* ۲0 16
های برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای، و سازما،

 اداری و استخدام، کشور
1۳/5/1۳۹۸ ها567۲۲ت/5۸10۲ 6/5/1۳۹۸ ۳/4/1۳۹۸  

 شده است. شنهادیخارج از موعد مقرر پ موردنظر جزءیا بند  ی،اجرا یهانامهنییآ* 
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 قسمت دوم( -۲۲)

 (21تبصره )                    1398تفريغ بودجه سال گزارش 

  ۲1/1۲/1۳۹7کال کشاور در تااریخ     1۳۹۸توجاه باه تصاویب قاانو، بودجاه ساا        با 

( و 15(  )1۲(  )11(  )10(  )۸(  )5(  )4(  )۲(  )1هاای ) رای، منادرج در ردیاف  های اجنامهآیین

مبین عدم رعايت مهلقت مققرر در   هیأت وزیرا، رسیده که  تصویب   با تأخیر به( جدو  هو 16)

های اجرای، هشت بند و جزء  خارج از موعاد  نامهالزم به یکر است  آیین حکم اين تبصره است.

 ده است. مقرر پیشنهاد ش

( بناد )ط(  6جازء ) مفااد حکام   در  اجرایا،  نامهآیینبین، رغم پیششایا، یکر است  عل،

مطابق گزارش تفریغ جازء ماذکور     کل کشور  1۳۹۸ماده واحده قانو، بودجه سا  ( ۲تبصره )

 است. هیأت وزیرا، نرسیده تصویبموردنیاز به  اجرای، نامهآیین

کل کشور باه   1۳۹۸و اجزاء ماده واحده قانو، بودجه سا   ها  بندهابر اساس مفاد تبصره

شاده در  اجرای، مربوط ظارف مادت تعیاین    هاینامه(  مقرر گردیده آیین۲شرح جدو  شماره )

برساد  یایکن طباق گازارش تفریاغ بنادهای       هیاأت وزیارا،   احکام مذکور  تهیه و به تصویب 

وع در گزارش تفریغ بندها و یا اجازاء  موردنظر  این امر در مهلت مقرر محقق نیردیده که موض

 مزبور به تفصیل اهشاء شده است:

      (۲جدو  شماره )

 مهلت مقرر جزء بند تبصرهرديف
 هایدستگاه /دستگاه

 اجرايی پیشنهاددهنده

 تاريخ

 پیشنهاد

 تاريخ

 تصويب

 ابالغ

 تاريخ شماره

15 ۳-۲ و 
دوماه پس از تصویب قاانو،  

 کل کشور 1۳۹۸بودجه سا  
 بانک مرکزی 

 جمهوری اسالم، ایرا،
15/4/1۳۹۸ ها566۸7ت/4۳756 ۹/4/1۳۹۸ ۲6/۳/1۳۹۸  

 ا ز 17 ۲
دو ماه پس از تصویب قانو، 

 کل کشور 1۳۹۸بودجه سا  
وزارت امور اقتصادی و دارای با 
 عمکاری سازما، غذا و دارو

۲6/11/1۳۹۸ ها5717۹ت/1501۹1 ۲0/11/1۳۹۸ 14/۸/1۳۹۸  

 

(  بندهای )ایاف(  )ب(  )ج(  )د(  )هاا(    1شایا، یکر است  در مفاد حکم بند )ها( تبصره )

(  بناد  ۸(  بناد )ز( تبصاره )  7(  بند )ها( تبصره )5)ز(  )ح(  )ط(  ) (  )،(  )ف( و )ص( تبصره )

کال   1۳۹۸( ماده واحاده قاانو، بودجاه ساا      1۲ای )ها( و )ی( تبصره )( و بنده۹)د( تبصره )

بین، نیردیده  ییکن در سا  مذکور جهت اجارای  نامه اجرای، پیشکشور  تهیه و تصویب آیین

 نامه اجرای، تهیه و به تصویب هیأت وزیرا، رسیده است.بندهای یادشده  آیین
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