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  ٦/٤/١٣٩٧                                                             ـ ه٥٥٣٣٩/ت٤٢٦٣٢رهشما
 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ ييو دارا يوزارت امور اقتصاد

 وزارت کشور  ـرو يوزارت ن ـوزارت نفت ي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 اطالعات  يوزارت ارتباطات و فناور ـدن و تجارت وزارت صنعت، معي ـ وزارت دادگستر

 کشور  يو استخدام يسازمان ادارـ  سازمان برنامه و بودجه کشور
 رانيا ياسالم يجمهور يبانک مرکز

شنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه يبه پ ٢٧/٣/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 
) ١٤به استناد بند (ب) تبصره (و نفت و  ييو دارا يامور اقتصاد يهاکشور و وزارتخانه

تبصره مذکور را به شرح  يينامه اجرانييکل کشور آ ١٣٩٧ماده واحده قانون بودجه سال 
  ب کرد:ير تصويز

  
   ١٣٩٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤تبصره ( يين نامه اجراييآ

  کل کشور
 روند: ير مکا مشروح مربوط به ير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ١ماده
از مقررات  يم بخشيمواد به قانون تنظ يقانون الحاق برخ ):٢م (يقانون تنظـ  الف

 ـ ١٣٩٣مصوب ـ  )٢دولت ( يمال
 کل کشور  ۱۳۹۷قانون بودجه سال  قانون:ـ  ب
 ماده واحده قانون   )۱۴تبصره ( ):۱۴تبصره (ـ  پ

 يربط تماميتابع ذ يهاق شرکتيرو مکلفند از طرينفت و ن يهاوزارتخانه ـ٢ماده
ر با احتساب مفاد ي) قانون را به شرح ز١٤(منابع) مندرج در جدول تبصره ( يهايافتيدر

ران به حساب سازمان يا ياسالم يجمهور يق بانک مرکزين ماده از طريبند (ت) ا
ند تا سازمان برنامه و بودجه يز نمايکل کشور وار يدارارانه ها نزد خزانهي يهدفمندساز

 يارانه نقديت پرداخت ي) قانون با اولو١٤بر اساس مصارف موضوع جدول تبصره ( کشور
  ص دهد:يها تخصارانهي يبه سازمان هدفمند ساز

  

 ها (منابع) يافتيدر فيرد
  مبالغ

 ال)يارد ريلي(م

١ 

 ٤١٥ر٤٠٧ ينفت يهافرآورده يحاصل از فروش داخل يافتيدر الف

 ب
التفاوت پس از کسر مابه ينفت يهاحاصل از صادرات فرآورده يافتيدر

  يليتحو يهاها و فرآوردهشگاهيمت خوراک پااليق
 ١٥٧ر٠٠٠

 ١٧٥ر٩٨٥ يعيگاز طب يحاصل از فروش داخل يافتيدر ٢

 ٢١٧ر٧٨٥ هاافتير دريبرق و سا يو صادرات يحاصل از فروش داخل يافتيدر ٣

 ٢٢ر١٦٣ از فروش آب يافتيوجوه در ٤

 ٩٨٨ر٣٤٠ جمــــع

ها در سال روگاهيها بر حسب نوع نروگاهيبه ن يليمت سوخت تحويسازوکار ق ـ فال
) قانون بودجه سال ١٤تبصره ( يينامه اجرانيي) آ٢ماده ( ، بر اساس مفاد بند (پ) ١٣٩٧
و  ١٠/١٠/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٧٨٢/ت١٢٦٣٧٥نامه شماره بيکل کشور موضوع تصو ١٣٩٦

  باشد. يآن م ياصالحات بعد
  ـ  ب
د برق از يع، فروش و خريد، انتقال و توزيتول يشده برا ينيبشيپ يهانهيهزـ ١

ع و فروش يد، انتقال و توزينه تولين هزي، واردات برق و همچنيبخش خصوص يهاروگاهين
ز ي) قانون پس از وار١٤) جدول تبصره (١١) و (١٠)، (٩(  يپرداخت يهافيآب موضوع رد

کل کشور بابت  يدارها  نزد خزانهارانهي يدفمندسازمنابع مربوط به حساب سازمان ه
ص سازمان برنامه و يالحساب، تا تخصيربط، به صورت عليذ يهاپرداخت به شرکت

 شود.يز ميبودجه کشور به حساب مربوط وار
) جدول موضوع ٧) و (٦)، (٥)، (٤)، (٣)، (٢( يپرداخت يهافيدر خصوص ردـ ٢
کل  يدارق خزانهيها مکلف است از طرارانهي يفمندساز) قانون، سازمان هد١٤تبصره (

کبار مبلغ ي)روز ١٥خانوارها، هر ( يرنقديو غ يارانه نقديکشور پس از کسر سهم 
ال حسب اعالم وزارت ي) ر٦ر٢٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليست و پنجاه ميهزار و دو شش

وضوع تبصره مذکور مندرج در جدول م يهانهيتابع آن وزارت بابت هز يهانفت به شرکت
 د. يپرداخت نما
تابع نسبت به پرداخت  يهاق شرکتيشود از طريبه وزارت نفت اجازه داده م ـ تبصره

به  العمل) ه (حقيبه روش کارمزد پا ينفت يهاعرضه فرآورده يهاگاهيجا ياز کارمزد فعل يبخش

ص اعتبار شرکت ياز تخص يد. معادل مبالغ پرداختياقدام نما ينفت يهاهنگام عرضه فرآورده
(مصارف) جدول  يهاي) پرداخت٣ف (يموضوع رد ينفت يهاش و پخش فرآوردهيپاال يمل

 شود.ي) قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور کسر م١٤تبصره (
نفت  يشرکت مل ١٣٩٧ات عملکرد سال يالحساب سود سهام و ماليسازوکار پرداخت علـ ٣

 يهاپخش فرآورده يران، شرکت مليا ينفت يهاپخش فرآورده ش ويپاال يران، شرکت مليا
نفت و امور  يوزرا يکه به امضا يانامهران در چهارچوب تفاهميگاز ا يران و شرکت مليا ينفت

  شود.ين مييرسد، تعيس سازمان برنامه و بودجه کشور مييو ر ييو دارا ياقتصاد
کل کشور مکلف است اعتبار  يدارهق خزانيها از طرارانهي يسازمان هدفمندسازـ ٤

ز منابع مربوط و با ي) قانون را پس از وار١٤) جدول تبصره (٨) و (١( يپرداخت يهافيرد
ص سازمان برنامه و بودجه کشور يالحساب، تا تخصين ماده به صورت عليت بند (ث) ايرعا

د. عدم يز نمايرکل کشور وا يدارکشور نزد خزانه ياتيبه حساب مربوط سازمان امور مال
کشور نخواهد  ياتيو وصول سازمان امور مال يريگيمانع پ يپرداخت به موقع حقوق دولت

س ييو نفت و ر ييو دارا يامور اقتصاد ين بند توسط وزرايا ييوه نامه اجرايبود. ش
  شود.يه و ابالغ ميسازمان برنامه و بودجه کشور ته

و  يکل کشور، مبلغ س ١٣٩٧دجه سال رات قانون بويي) تغ١١٠به استناد بند (ـ  ٥
سهم  ينفت يهاال از عوارض فرآوردهي) ر٣٢ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليدو هزار م

  ابد.يياختصاص م يها به مصارف هدفمندياريها و دهيشهردار
کننده افتيدر يهابابت حق انشعاب آب و برق و گاز جزو درآمد شرکت يافتيمنابع درـ  ٦

 شود.ين ماده نمي) جدول ا٤) و (٣)، (٢( يهافيول منابع ردمحسوب نشده و مشم
نفت و  يها) قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه١٧بند (ب) ماده ( يدر اجراـ  پ

ن يک ماه پس از ابالغ ايران موظفند حداکثر تا يا ياسالم يجمهور يرو و بانک مرکزين
ن يمشمول ا يدولت يهاشرکت يرزو ا يالير يهاو حساب يگردش مال ينامه، تمامنييآ
 يافتتاح شده نزد بانک مرکز يهاق حسابيه وصول  صرفاً از طرياول ينامه را از مبادنييآ

عامل  يهان بانک مذکور مکلف است تا بانکيران انجام دهند. همچنيا ياسالم يجمهور
 د.يمذکور نما يهاشرکت يهار حسابيرا موظف به مسدود نمودن سا

ها تا  يافتي، کل درينفت يهاش منابع حاصل از فروش فرآوردهيرت افزادر صوـ  ت
ال، به حساب سازمان ي) ر١١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليکصد و ده هزار ميمبلغ 

 شود.يز ميها وارارانهي يهدفمندساز
) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور ١٤) بند (الف) تبصره (٥به استناد جز (ـ  ث

ک از يهر  ييخانوارها نسبت به جابجا يرنقديو غ يارانه نقديپرداخت  يرامجاز است ب
) تا ١١) و (١٠)، (٩( يهافيرد ي) به استثنا١٤مصارف موضوع جدول تبصره ( يهافيرد

  د.ي%) اقدام نما١٠سقف ده درصد (
مندرج در تبصره  يندگي%) عوارض آال١ک درصد (يپرداخت عوارض موضوع ـ  ج

 يهابر عهده شرکتـ  ١٣٨٧مصوب ـ  ات بر ارزش افزودهي) قانون مال٣٨) ماده (١(
 باشد.ينده ميآال

) قانون و بند (ث) ١٤) تبصره (٥ها با اعمال جزء ( ارانهي يمصارف هدفمند ـ٣ماده
 نامه، عبارتند از:نيين آي) ا٢ماده (

ال ير ) ٤١٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(ارد  يليتا مبلغ چهارصد و پانزده هزار مـ  الف
  يپرداخت نقد

 يال پرداخت نقدي) ر٧٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد  (يليتا مبلغ هفتاد هزار مـ  ب
  کمک به کاهش فقر مطلق  يبرا

ال بابت ي)  ر٣٧ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد  (يليو هفت هزار م يتا مبلغ سـ  پ
  )٢م (ي) قانون تنظ٤٦سالمت موضوع ماده (

د يال بابت خري) ر٣٣ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد  (يليو سه هزار م يلغ ستا مبـ  ت
  ارانه نانيگندم و  ينيتضم

گاز  يران و مليا ينفت يهاش و پخش فرآوردهيپاال يمل يهابه شرکت  ـ١تبصره
کل  يداربه خزانه يش اعتبار اسناديق گشاير را از طريشود ارقام زيران اجازه داده ميا

  ند:يرداخت نمار پيکشور به شرح ز
مذکور معادل چهارصد و چهل هزار  يهاشرکت يسرجمع سهم هدفمندـ  الف

 الي) ر٤٤٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليم
تابع وزارت نفت موضوع  يهاص بودجه شرکتي%) تخص١٠ده درصد ( ييجاجابهـ  ب
 الي) ر١٦ر٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يلي) قانون معادل شانزده هزار و پانصد م١٤تبصره (
شرکت  ١٣٩٧ات عملکرد سال يالحساب سود سهام و ماليپرداخت علـ  پ

 يران، شرکت مليا ينفت يهاش و پخش فرآوردهيپاال يران، شرکت ملينفت ا يمل
ارد يليران معادل نود هزار ميگاز ا يران و شرکت مليا ينفت يهافرآورده پخش

 الي) ر٩٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
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، تا سقف ينفت يهافرآورده يابع حاصل از فروش داخلش منيدر صورت افزا ـ٢تبصره
 شود:ير ميال صرف مصارف زي) ر١١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليکصد و ده هزار مي

حداکثر تا مبلغ  ي) مصارف هدفمند٣ف (يارانه سالمت موضوع رديش يافزاـ  الف
 الي) ر٧ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليهفت هزار م

ال ي) ر٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليغ پنجاه هزار ماختصاص حداکثر تا مبلـ  ب
  د و اشتغاليد به موضوع توليف جديدر رد
کشور حداکثر تا مبلغ  يستيت از معلوالن توسط سازمان بهزيقانون حما ياجراـ  پ

  الي) ر٢ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليدو هزار م
  الي) ر٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليبافان حداکثر تا پانصد ميمه قاليکمک به حق بـ  ت
 )٥٠ر٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليمانده مبلغ حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار و پانصد ميباقـ  ث

  ها ارانهي ي) مصارف هدفمند١ف (يموضوع رد يرنقديو غ يارانه نقديپرداخت  يال براير
نامه در چهارچوب نيين آيد و اشتغال ايمنابع موضوع کمک به تول ـ٣تبصره
 نه خواهد شد. ي) قانون اعمال و هز١٨ه (ضوابط تبصر
ارد يلي) قانون برنامه ششم توسعه تا مبلغ هفتاد هزار م٧٩ماده ( يدر اجرا ـ٤ماده

 يينامه اجراوهيشود. شيال صرف کاهش فقر مطلق مي) ر٧٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
 ين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيا

  شود.يم ه و ابالغيته
ر موظفند يز يياجرا يها خانوارها، دستگاه يبند و رتبه ييشناسا يدر راستا ـ ٥ماده

ر به صورت يرا مطابق جدول ز ياز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعيموردن يها ه دادهيکل
  د:نينما يار وزارت مذکور قرار دهند و آن را بروزرسانيو برخط در اخت يعيکجا، تجمي

 
 يياجرا  دستگاه  نوع داده فيرد

 سازمان ثبت اسناد و امالک گاه اطالعات اسناديپا ١

 امالك و مستغالت ٢
  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 )يري(کد رهگ  سامانه ثبت معامالت امالک

 خودرو ٣
 يمه مرکزيب ران ويا ياسالم يجمهور يانتظام يروين

 ران يا ياسالم يجمهور

 ددرآمد و دستمز ٤
امور  سازمان کل کشور و ي(خزانه دار ييو دارا يوزارت امور اقتصاد

 کشور يو استخدام يکشور)، سازمان ادار ياتيمال

 ييو دارا يوزارت امور اقتصاد ها در بورس يياوراق دارا ٥

 و شماره ملي يکدپست ٦
    صادرکننده قبض يها سازمان ثبت احوال کشور، دستگاه

 ها) يآب، برق، گاز، تلفن و شهردار يا و منطقه يمل يها (شرکت

 ها و سازمان ثبت احوال کشور ارانهي يسازمان هدفمندساز بعد و ساختار خانوار يها داده ٧

٨ 
ارتباط  ي(جهت برقرار  يارتباط يها داده

 ام)يتبادل پ با سرپرست خانوار و

 يمرکز بانک تلفن همراه، يران، اپراتورهايشرکت مخابرات ا
شرکت پست  )،يستم بانکيران (سيا يماسال يجمهور
  ران يا ياسالم يجمهور

٩ 
 ماده به اطالعات موضوع يدسترس

 م يمستق يها اتيمال ) مکرر قانون١٦٩(
 کشور ياتيسازمان امور مال

  
ارانه ي مکلف است نسبت به حذف يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ ٦ماده

د. ير اقدام نمايان و عشاييروستا يستثناخانوارها به ا يدرآمد يباال  سه دهک ينقد
ه ياد شده به کليوزارت  يضمن اعالم رضايت از دسترس توانند ين خانوارها ميا

ارانه خود و افراد يالزم، نسبت به قطع  ه اطالعات و مستنداتيو ارا ياطالعات بانک
مستندات  يند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسيتحت تکفل اعتراض نما

را به سازمان  يارانه نقديافت يط دريواجد شرا يوارهاسرپرستان خان يشده، اسام هيارا
ج ين نتايآنها برقرار شود و همچن يارانه نقدين نوبت، پرداخت يد تا در اولياعالم نما

 ن اعالم خواهد شد.يه معترضيبه کل
  ت يابا رع يد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعييد صرفا با تايد جديموال ـ٧ماده

 ارانه خواهند بود.يافت ين و مقررات مربوط مشمول دريقوان
و هفت هزار  ي)، تا مبلغ س٢م (ي) قانون تنظ٤٦ماده ( يبه منظور اجرا ـ ٨ماده

ار وزارت بهداشت، درمان و آموزش يال در اختي) ر٣٧ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليم
ق يمه سالمت از طريد بمه نمودن افراد فاقيب ياجرا يرد تا برايگ يقرار م يپزشک

 يها مارستانيدر ب يماران بستريب يزان پرداختيران، کاهش ميمه سالمت ايسازمان ب

نه يالعالج  و خاص هز ماران صعبياز ب يت ماليوابسته به آن وزارت، حفاظت و حما
ها ارانهي يانه به سازمان هدفمندسازينموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماه

  د.يه نمايارا
ارانه ي)  به ٣٣ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ال (يارد ريليو سه هزار م يتا مبلغ س ـ٩ماده

  ابد.ي يگندم اختصاص م ينيد تضمينان و خر
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

