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  1  سازمان برنامه و بودجه کشور  ٢٤/١/١٤٠١   کل کشور1401ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 

ها و مؤسسات  حقوق اعضاي هیأت علمی دانشگاه ضریبدرخصوص نامه  تصویب
  سازمان برنامه و بودجه کشور  ١١/٢/١٤٠١   شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري ضریب حقوق و و قضاتعالیآموزش

  5  سازمان اداري و استخدامی کشور

 کشور برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازماندرخصوص تعیین نامه  تصویب
   اقتصاديهاي مشتركبه ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون

  جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي آلمان و لهستان
  وزارت خارجه  ـ  وزارت امور اقتصادي   ١١/٢/١٤٠١

  8  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ و دارایی

   آقاي محمدمهدي فداکار داورانیدرخصوص تعییننامه   تصویب
  8  وزارت کشور  ١١/٢/١٤٠١  به عنوان استاندار کرمان

  ٧/٢/١٤٠١  28/12/1400هـ مورخ 59643ت/172465نامه شماره  تصویب)1( بند اصالح
  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

وزارت  ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی 
  اطالعات  ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
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  ١٥/٢/١٤٠١                                                         هـ٥٩٧٤٠ت/٢١٥٠٢ رهشما
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 ١٧/١/١٤٠١ مورخ ١٤٢٣٩ به پيشنهاد شماره ٢٤/١/١٤٠١هيأت وزيران در جلسه 
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي 

 کل کشور را به شرح ١٤٠١جمهوري اسالمي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 
 :يب کردزير تصو

  
  کل کشور1401ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 

 :روند نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي در اين تصويبـ 1ماده
 . کل کشور١٤٠١قانون بودجه سال :  ـ قانون۱
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ):  ٢( قانون الحاق ـ۲

  .ـ ۱۳۹۳ مصوب ـ) ۲(مالي دولت 
   فرهنگي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  : قانون برنامهـ۳

  . ـ ۱۳۹۵ ـ مصوب جمهوري اسالمي ايران
  .سازمان برنامه و بودجه کشور:  سازمانـ۴

هاي آن  هايي که عناوين آنها در قانون و پيوست دستگاه:  ـ دستگاه اجرايي۵
نامه  هاي موضوع آيين  نامه و همچنين در تفاهم) ها ها، جداول و رديف جمله تبصره از(

  .قانون ذکر شده است) ١٩(تبصره ) الف( اجرايي بند
) الف(نامه اجرايي بند  يينهاي اجرايي موظفند مطابق آ دستگاهـ 2ماده

در سطح استان با (هاي خود با سازمان  نسبت به مبادله موافقتنامه قانون،) ١٩( تبصره
  . اقدام نمايند) ها ريزي استان سازمان مديريت و برنامه

اي  ابالغ تخصيص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزينهـ 1تبصره
 موافقتنامه هاي استاني، منوط به مبادله هاي اجرايي و همچنين دستگاه دستگاه
  .اي است هزينه

هاي  هاي تملک دارايي مهلت ارسال اصالحيه موافقتنامه طرحـ 2تبصره
در سطح استان به سازمان مديريت و (هاي اجرايي به سازمان  اي توسط دستگاه سرمايه
اصالح .  است۱۴۰١، حداکثر تا پايان شهريور ماه سال )ها ريزي استان برنامه

 صادرشده  هاي نامه عد از تاريخ يادشده، براي اجراي تصويبهاي مذکور ب موافقتنامه
  .قابل انجام است) هاي سازمان و يا ابالغيه(توسط هيأت وزيران 

ـ ۱۳۵۱قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب )  ۳۵(در اجراي ماده ـ 3ماده
هاي سازمان، عملکرد  هاي اجرايي ملي و استاني موظفند مطابق بخشنامه دستگاه

در سطح استان (ر را به سازمان  کل کشو١٤٠١و  ١٤٠٠ن بودجه سال قانو
  .ارايه دهند) ها ريزي استان سازمان مديريت و برنامه به

)1536( 
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  ـ 4ماده
به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزاياي کارکنان و بازنشستگان کشوري و   ـ١

هاي اجرايي مکلف  ها و دستگاه داري کل کشور و معين استان ها، خزانه لشکري و مستمري
اي  الغي اعتبارات هزينههاي اب الذکر در سقف تخصيص به تأمين و پرداخت موارد فوق

  .قبل از هرگونه پرداختي هستند) عمومي ـ اختصاصي(
هاي اجرايي تا بيستم  قانون، دستگاه) ۲۰(تبصره ) الف(در اجراي بند  ـ٢

روزرساني تمامي اطالعات کارکنان در   موظف به ثبت يا به١٤٠١ماه سال  ارديبهشت
چگونگي ثبت اطالعات نيروي انساني . دهستن) کارمند ايران(سامانه يکپارچه نظام اداري 

هاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح،  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  و شرکت
هاي آن   قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و شرکت وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه

عالي  شورايها به تشخيص دبيرخانه  عالي امنيت ملي و ساير دستگاهو دبيرخانه شوراي
هاي مستقلي که ظرف دو ماه  نامه شده در شيوه امنيت ملي براساس سازوکار اجرايي تعيين

هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و  نامه توسط سازمان از تاريخ ابالغ اين تصويب
  .گردد شود، تعيين مي هاي اجرايي مذکور تدوين مياستخدامي کشور با همکاري دستگاه

 مستخدم يا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداري و مکاتبات دريافت شماره
  .انجام پذيرد) کارمند ايران(موضوع اين ماده بايد از طريق سامانه يکپارچه نظام اداري 

هاي ديني، فرهنگي و  هاي مربوط به اموري مانند قرآني، فعاليت هزينه ـ 5ماده
) ٩ ( تبصره) ز ( نامه اجرايي بند بق آييننامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز مطا اجراي آيين
هاي مربوط به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت مطابق دستورالعمل اجرايي قانون، هزينه

هاي مقاومت بسيج و ورزشي و بهبود و  قانون و ساير امور مانند پايگاه) ٩ ( تبصره) ل(  بند
شده خزانه به  الغي پرداختاي اب ارتقاي دانش و سالمت کارکنان از محل اعتبارات هزينه

هاي اصلي  به نحوي که به انجام فعاليت))  ۶(و ) ۱(استثناي فصول  به (دستگاه اجرايي 
در سطح استان با سازمان  ( اي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان دستگاه خدشه

.  قابل پرداخت است١٤٠٠در سقف عملکرد سال ) ها ريزي استان مديريت و برنامه
قانون، صرفاً از محل ) ۳(هاي دولتي مندرج در پيوست شماره  هاي فوق در شرکت هزينه
و پاداش سنوات ) پرسنلي(هاي کارگزيني  هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هزينه

  .شده قابل اجرا است کارکنان و استهالک و در سقف تعيين
التدريس آزاد و يا  حقکارگيري افراد جديد به صورت   به١٤٠١در سال  ـ 6ماده

  .ها ممنوع است عناوين مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان
صندوق بازنشستگي کشوري موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه ـ 7ماده

هاي مذکور  هاي اجرايي که هزينه مندي، اوالد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه عايله
ساير . اي آنها قبالً کسر گرديده است، اقدام نمايد ت هزينهتوسط سازمان از اعتبارا

هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل کمک هزينه ازدواج، کمک هزينه فوت، حق  هزينه
سهم دستگاه . شود ربط پرداخت مي هاي اجرايي ذي بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه

ازنشستگان صندوق مذکور از جمله ب(اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان کشوري 
، توسط )که دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان به بخش غيردولتي واگذار شده است

شده بابت حق بيمه درمان پايه  سهم بيمه. شود سازمان بيمه سالمت ايران پرداخت مي
ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي کشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان 

  .شود پرداخت مي
هاي دولتي، مزاياي يادشده کماکان از محل  در مورد بازنشستگان شرکتـ 1تبصره

منابع داخلي مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردي که به موجب قانون 
  .توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد

کلفند در حدود هاي اجرايي م قانون برنامه، دستگاه) ۳۰(در اجراي ماده ـ 2تبصره
بگيران خود در  تکاليف قانوني نسبت به ارايه امکانات رفاهي به بازنشستگان و مستمري

نامه اين تصويب) ٤٣(سقف اعتبارات ابالغي مربوط و براساس دستورالعمل موضوع ماده 
  .اقدام نمايند
از اعتبارات ابالغي را ) %١(هاي اجرايي مجازند تا يك درصد  دستگاه ـ 8ماده

سازي مصرف انرژي در  مديريت سبز و بهينه) سيستم(منظور استقرار سامانه  هب
نامه اجرايي آن، هزينه  قانون برنامه و آيين) ۳۸(ماده ) ز(ها، مطابق مفاد بند  دستگاه

بار به سازمان حفاظت  ماه يک کنند و موظفند گزارش عملکرد اين موضوع را هر شش
  .زيست ارسال نمايند محيط

هاي  قانون، تمام اختيارات دستگاه) ۲۰(تبصره ) ب(ه استناد بند بـ 9ماده
اي خود را از محل اين  قانون برنامه که اعتبارات هزينه) ۲۹(اجرايي موضوع ماده 

کنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي  هاي آن دريافت مي قانون و پيوست
کل کشور و حفاظت اطالعات استثناي وزارت اطالعات، سازمان بازرسي  باشند به مي

 ۱۴۰١ در سالقانون محاسبات عمومي) ٦٦(هاي مندرج در ماده  قوه قضاييه و دستگاه
  . شود االجرا مي موقوف

هاي اجرايي مذکور، هرگونه استخدام و به کارگيري نيروي انساني در تمام دستگاه
 أخذ تأييديه از صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي کشور و

  .بيني بار مالي در قانون است سازمان برنامه و بودجه کشور مبني بر پيش
 حداکثر معادل يک ماه ١٤٠١توانند در سال  هاي اجرايي مي دستگاهـ 10ماده

حقوق و مزاياي مندرج در احکام کارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف 
قانون ) ۷(ماده ) ث(و ) ت(با رعايت بندهاي يافته دستگاه اجرايي و  اعتبارات تخصيص

ماه پاداش مذکور به اعضاي کپرداخت ي. برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند
هاي مستلزم  اعم از شرکت(هاي دولتي  هيأت عامل و کارکنان شرکت/ مديره هيأت

ط از هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربو ها و بيمه ، بانک)ذکر و تصريح نام
قانون و پس از تصويب مجامع عمومي يا ) ١٨( تبصره  )و(بند ) ۲(جمله جزء 

  .عالي آنها مجاز استشوراهاي
هاي  پس از لحاظ هزينه(هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم  کمکـ 11ماده
ها و  ها، بيمه شده و براي بانک مطابق با موافقتنامه مبادله) ناپذير و ضروري اجتناب
 و براساس دستورالعمل ١٤٠٠تي، حداکثر معادل عملکرد بودجه سال هاي دول شرکت

هاي رفاهي مستقيم  پرداخت کمک. نامه قابل پرداخت استاين تصويب) ٤٣(موضوع ماده 
) ۱۲۴( و ساعتي و موارد موضوع ماده) مشخص(معين  و غيرمستقيم به کارکنان قرارداد کار

شده خزانه و با رعايت  ابالغي پرداختقانون مديريت خدمات کشوري از محل اعتبارات 
  .مفاد موافقتنامه مجاز است

هاي رفاهي  سازمان مجاز است در موارد خاص نسبت به افزايش سقف کمک
  .  مستقيم در سقف اعتبار ابالغي دستگاه اجرايي اقدام نمايد مستقيم و غير
هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت کاري شب کارکنان مشمول در ـ 1تبصره

هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد باالترين مقام دستگاه  ستگاهد
  .هاي اداري قابل پرداخت است اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه

ريال، ) ۱٥۰ر۰۰۰(کمک هزينه غذاي روزانه حداکثر يکصد و پنجاه هزار ـ 2تبصره
نمايند  سازماني استفاده نمي) سرويس(مل و نقل اياب و ذهاب کارمنداني که از خدمات ح

ريال و در شهرهاي داراي ) ۲ر٤۰۰ر۰۰۰(در تهران ماهانه حداکثر دو ميليون و چهارصد 
پانصد هزار نفر جمعيت و باالتر ماهانه حداکثر يک ميليون پانصد و سي هزار 

قد مهد کودک هاي اجرايي فا ريال ، مهد کودک براي زنان کارمند دستگاه) ۱ر٥٣۰ر۰۰۰(
ريال ) ٢ر٠٠۰ر۰۰۰(دو ميليون  دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداکثر

  .قابل پرداخت است
هاي اجرايي مستقر در کالنشهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب  دستگاهـ 3تبصره

نقل  برداري از خدمات حمل و کارکنان خود را به شکل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره
هاي حمل و نقل شهري غيردولتي  کارکنان نسبت به عقد قرارداد با  شرکت) سرويس(

بيش از عملکرد %) ٢٠(تواند حداکثر بيست درصد  سقف قرارداد مربوط مي. اقدام کنند
  . باشد١٤٠٠هزينه اياب و ذهاب پرداختي به کارکنان در سال 

مديره و   هيأتضوابط اعطاي تسهيالت رفاهي به مديرعامل، اعضايـ 4تبصره
اين ) ٤٣(دستورالعمل موضوع ماده هاي دولتي بر اساس  ها و شرکت ها، بيمه کارکنان بانک

  .شود نامه تعيين مي تصويب
هاي اجرايي  العاده مأموريت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه فوقـ 12ماده

ه خارج از حوزه نامه که به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت ب مشمول اين تصويب
شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان  شهرستان محل خدمت خود اعزام مي

نامه به مأخذ يک بيست و پنجم و  حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب
. نسبت به مازاد به مأخذ يک پنجاهم در سقف اعتبار ابالغي دستگاه قابل پرداخت است

قانون استخدام ) ۳۹(ماده ) ث(العاده روزانه موضوع بند  نامه فوق  آيينساير موارد مطابق
  .کشوري و اصالحات بعدي آن خواهد بود

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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از ميزان مندرج در %) ٥٠(در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد ـ 1تبصره
  .بند يادشده قابل پرداخت است

ه سبب انجام وظايف اي که ب کارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جادهـ 2تبصره
هاي مداوم در خارج از  ها موظف به انجام مأموريت خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه

و " خارج از حوزه شهرستان محل خدمت"باشند، از قيد  حريم شهر محل خدمت خود مي
العاده مربوط به آنها  اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق) ۱(تبصره 

  .داخت استپر قابل
ريال ) ۳۰۰ر۰۰۰(پرداخت کمک هزينه تلفن همراه تا مبلغ سيصد هزار ـ 13ماده

در ماه به مديران و کارمنداني که بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس 
  .باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است

عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه پرداخت وجه از هر محل تحت ـ 14ماده
ها و مؤسسات دولتي در مراجع  کارشناسي و مشابه آن براي طرح اختالفات بين وزارتخانه

ها يا مؤسسات مستقل  هاي زيرمجموعه وزارتخانه قضايي ممنوع است و اختالفات دستگاه
انه يا مؤسسه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخ هاي استاني و دستگاه دولتي، دستگاه

جمهور و با رعايت  ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس مستقل دولتي ذي
 ـ و ۱۳۸۰قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ) ۶۹(ماده ) ۸( تبصره
  هاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه نامه چگونگي رفع اختالف بين دستگاه آيين

 حل و ٢٧/١٢/١٣٨٦ک مورخ ۳۷۵۵۰ت/۲۱۲۷۶۷نامه شماره  مجريه، موضوع تصويب
با متخلفين از اجراي اين حکم و مستنکفين از اجراي تصميمات مراجع . شود فصل مي

  .شود ـ رفتار مي۱۳۷۲يادشده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 
ي اسالمي المللي که حق عضويت جمهور ها و مجامع بين فهرست سازمانـ 15ماده

بيني شده در قانون و هاي مصوب پيش ايران و سهميه تعهدات ساالنه آنها از محل رديف
 به پيشنهاد ۱۴۰١شود، تا پايان خرداد  ربط پرداخت مي هاي اجرايي ذي اعتبارات دستگاه

المللي به تصويب هيأت وزيران  ها و مجامع بين کميته بررسي عضويت دولت در سازمان
  .خواهد رسيد

جمهور مکلف است با همکاري کميته بررسي  معاونت حقوقي رييسبصره ـ ت
المللي، نسبت به تهيه گزارش در خصوص  ها و مجامع بين عضويت دولت در سازمان

اقدام و بر اساس آن نسبت  المللي  ها و مجامع بين بازبيني حق عضويت دولت در سازمان
ماه از تاريخ ات ساالنه ظرف يکبه تدوين ضوابط پرداخت حق عضويت، سهميه و تعهد

  .نامه اقدام نمايد ابالغ اين تصويب
هاي اجرايي که اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي  کليه دستگاهـ 16ماده

داري کل کشور پرداخت   آنها ملي است و به صورت متمرکز از طريق خزانه استاني
تي در سامانه يکپارچه نظام اداري شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثب مي

نامه، ماهانه به تفکيک استان به  اين تصويب) ۴(ماده ) ۲(موضوع بند  )کارمند ايران(
  .داري کل کشور ارسال کنند خزانه

  سازي رشد توليد ملي،   وري و زمينه در راستاي دستيابي به ارتقاي بهرهـ 17ماده
بيني  قانون از جمله پيش) ١٨(تبصره ) و(د هاي اجرايي مکلف به رعايت مفاد بن دستگاه

  .باشند نامه اجرايي بند مذکور مي وري مطابق آيين اعتبار در برنامه ارتقاي بهره
قانون، صدور و اجراي هرگونه ) ۱۲(تبصره ) الف(بند ) ٦(در اجراي جزء ـ 18ماده

مچنين بندي مشاغل و ه نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشکيالت، طبقه تصويب
قانون برنامه ) ۲۹(هاي اجرايي مشمول ماده  هاي امنا و نظاير آن در دستگاه مصوبات هيأت

قانون احکام ) ۱(هاي اجرايي مشمول ماده  و همچنين سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه
 ـ ، منوط به رعايت ترتيبات مندرج در ۱۳۹۵ کشور ـ مصوب  هاي توسعه دايمي برنامه

قانون ) ۷(ماده ) ج( ـ ، بند ۱۳۸۶نون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب قا) ۷۴(ماده 
. باشد برنامه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در قانون مي

  .شودمجوز مذکور صرفاً توسط رييس سازمان صادر مي
افزايش هاي قانوني و خاص به منظور تشويق، ايجاد انگيزه،  پرداختـ 19ماده

هاي اجرايي  وري، بهبود کمي و کيفي خدمات و نظاير آن بين کارکنان در دستگاه بهره
و از ) نظير گمرک جمهوري اسالمي ايران و ديوان محاسبات کشور(داراي قانون پرداخت 
اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل  محل اعتبارات هزينه

نامه و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولي قابل اين تصويب) ٤٣(موضوع ماده 
  .انجام است

اي  هاي اجرايي مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزينه دستگاهـ 20ماده
)) ۶(و ) ۴(، )۱(به جز فصول (شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابالغي مربوط  پرداخت

رساني و تبليغ  رساني دولت براي اطالع را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطالع
ها،  دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي عالوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه
ريزي  در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه

) ۳(ر پيوست شماره هاي دولتي مندرج د اين حکم در شرکت. ها هزينه نمايند استان
هاي کارگزيني هاي اداري و عمومي به استثناي هزينهقانون، صرفاً از محل هزينه

  .شده قابل اجرا است و پاداش سنوات کارکنان و استهالک و در سقف تعيين) پرسنلي(
هاي اجرايي استاني مکلفند پاداش هاي اجرايي و همچنين دستگاه دستگاهـ 21ماده

هاي منقول و غيرمنقول مازاد  ان خود را از محل فروش اموال و داراييپايان خدمت کارکن
اي از محل درآمد اي و اعتبارات هزينه جويي در اعتبارات هزينه و همچنين صرفه

  .اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند
بيني اعتبار از محل اعتبارات تملک ريزي و توسعه استان پيش شوراي برنامهـ 22ماده

زايي موضوع بند  هاي توليد و اشتغال) پروژه(سرمايه استاني براي اجراي طرح هاي  دارايي
  .شده را در اولويت اقدامات خود قرار دهد قانون برنامه به شکل وجوه اداره) ۲۷(ماده ) الف(

  ـ 23ماده
اي مندرج در قانون،  هاي سرمايه هاي تملک دارايي ـ اجرا و مبادله موافقتنامه طرح١

تا پايان ماه خرداد ) ۲(قانون الحاق ) ۲۳(هاي داراي مجوز کميسيون ماده  منحصر به طرح
در ) پروژه(، تعداد طرح )پروژه(تغيير اهداف کمي، تغيير عنوان طرح. ماه سال جاري است

درصورتي که تغيير عنوان . هاي در حال اجرا نيز مستلزم کسب مجوز مذکور است طرح
الذکر يير حجم عمليات طرح گردد، اخذ مجوز فوقاي باشد که منجر به تغطرح به گونه

الزامي است و تا زمان اخذ اين مجوز مبادله موافقتنامه طرح با عنوان و حجم قبلي که 
  .داراي مجوز است قابل انجام است

هاي ها موظفند اعتبارات تملک داراييريزي استانهاي مديريت و برنامه سازمان ـ٢
مبادله شده در ) شهرستاني(هاي استاني  )پروژه(ا به طرح اي سال جاري را ابتدسرمايه

مازاد اعتبار ابالغي به شهرستان . باشند، اختصاص دهند که داراي تعهدات مي١٤٠٠سال 
 از اعتبار کل  %)٢٠(اي باشد که حداقل بيست درصد گونهجديد بايد به) پروژه(براي طرح 

. از سه سال تجاوز ننمايد) پروژه(رح براي سال اول تأمين و طول عمر ط) پروژه(طرح 
) ۲۷(جديد بيش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده ) پروژه ( اختصاص اعتبار براي طرح

  .قانون مجاز است) ٤(تبصره ) الف(و بند ) ۲(قانون الحاق 
اي براي  هاي سرمايه هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراييـ 24ماده

هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط  ان دستگاهحقوق و مزايا به کارکن
  .ممنوع است) قانون برنامه) ۵۵(جمله ماده  از(

خريد خودروي . خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع استـ 25ماده
هاي اجرايي حداکثر به تعداد خروج خودروهاي  سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه

  .ررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بودسواري با رعايت مق
اليحه قانوني نحوه ) ۲(موارد استثنا پس از تأييد کميسيون موضوع ماده تبصره ـ 

 ـ به تصويب ۱۳۵۸هاي زايد ـ مصوب  هاي دولتي و فروش اتومبيل استفاده از اتومبيل
  .هيأت وزيران خواهد رسيد

جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم در چهارچوب اعتبارات ابالغي مربوط سال ـ 26ماده
شوند، حداکثر معادل   ايجاد مي۱۴۰١اداري به استثناي واحدهايي که حسب ضرورت در سال 

هاي اجرايي مشمول بودجه  اجراي اين حکم در دستگاه.  مجاز خواهد بود١٤٠٠عملکرد سال 
  .استان استريزي و توسعه قانون و در اختيار شوراي برنامه) ۱۰(استاني بر اساس جدول 

  ـ 27ماده
هاي اجرايي از نهادها و  پرداخت اقساط سررسيدشده تسهيالت دريافتي دستگاه ـ١

مؤسسات پولي ـ مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار ابالغي هر دستگاه 
در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سررسيدهاي مربوط، . اجرايي است

هاي اقتصادي و  گذاري و کمکاسالمي ايران يا سازمان سرمايهبانک مرکزي جمهوري 
هاي مرداد و آبان به فني ايران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پايان ماه

سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم نمايد تا سازمان نسبت به تخصيص آن از 
و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي 

  .هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي اقدام کنند برداشت از حساب
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ها و  هاي اجرايي از بانک پرداخت اقساط سررسيدشده  تسهيالت دريافتي دستگاه ـ٢
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ) ۵۶(مؤسسات اعتباري غيربانکي از جمله ماده 

 ـ در اولويت پرداخت از محل اعتبارات ۱۳۸۴ـ مصوب ) ۱(ي از مقررات مالي دولت بخش
دستگاه اجرايي مکلف است اين موضوع را در . ابالغي هر دستگاه اجرايي است

  .هاي خود درج نمايد موافقتنامه
هاي اجرايي از  هاي جديد اداري توسط دستگاه احداث و خريد ساختمانـ 28ماده

ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي موارد  ولتي، بانکهاي د جمله شرکت
هاي اداري موجود و بازسازي  تغيير سطح تقسيمات کشوري، تجميع ساختمان

هاي در حال تخريب بدون ايجاد بار مالي جديد، تمرکززدايي و خروج از  ساختمان
مي و همچنين کالنشهرها بدون ايجاد بارمالي جديد، تبديل استيجاري به داي

قانون و حوادث ) ۱(هاي مصوب پيوست شماره  هاي خريد يا احداث در طرح طرح
  . استغيرمترقبه ممنوع

  موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت ـ 1تبصره
ها و همچنين  ريزي استان سازمان مديريت و برنامه/ سازمان اداري و استخدامي کشور

  .سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدتأييد 
هاي با ارزش يا قدمت تاريخي در مالکيت دولت و در اختيار  ساختمانـ 2تبصره

هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه حسب مورد از شرکت مادرتخصصي بازآفريني  دستگاه
انين و شهري ايران و يا وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و با رعايت قو

  .گيرد مقررات مربوط با کاربري مناسب مورد استفاده قرار مي
  ـ 29ماده
هاي اجرايي موضوع ماده قانون، دستگاه) ١٨(تبصره ) ب(بند ) ٣(در اجراي جزء  ـ١

قانون برنامه مکلفند تا پايان ارديبهشت ماه اطالعات اموال غيرمنقول، انفال و اموال ) ۲۹(
استثناي  بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند را به بهرهتمليکي که به عنوان مالک،

  .ثبت نمايند) سادا(هاي اجرايي  اماکن نظامي در سامانه جامع اموال دستگاه
قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات ) ۱٨(تبصره ) ب(بند ) ٣(به استناد جزء ـ 1تبصره
هيزات، هزينه آب و برق در سال آالت و تجهاي تعميرات اساسي و ماشيناز جمله طرح

ها از محل  و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه١٤٠١
هاي دولتي براي موارد درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شرکت

ها عدم اجراي اين بند توسط کارکنان دستگاه. نشده در سامانه سادا ممنوع است ثبت
  .منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه عمومي است به

هاي اجرايي داراي سامانه مرتبط با امالک و اراضي از جمله  دستگاهـ 2تبصره
برداري کشور، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، وزارت جهاد سازمان نقشه

 هاي تابع وزارت نيرو، سازمان ثبت اسناد و امالکها و سازمانکشاورزي، شرکت
ها و شرکت پست جمهوري اسالمي کشور، سازمان ملي زمين و مسکن، شهرداري

ايران مکلف به تبادل اطالعات توصيفي و مکان محور و نقشه رقومي اموال غيرمنقول 
   .دولتي با سامانه سادا هستند

آالت غيرعملياتي سازمان  انجام هزينه براي بازسازي و نوسازي ماشينـ 3تبصره
گردد تا پس از انجام  اي از شمول حکم مذکور مستثني مي و نقل جادهراهداري و حمل 

  .سازي در سامانه سادا ثبت گردند تعميرات اساسي و آماده
قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي ) ١٨(تبصره ) ب(بند ) ٢(در اجراي جزء  ـ٢

ادا بدون رعايت هاي غيرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه سمجاز به فروش  اموال و دارايي
به منظور کاهش تشريفات اداري مجوزهاي صادره توسط . تشريفات هيأت وزيران است

  . گرددوزارت امور اقتصادي و دارايي براي فروش اموال فوق در سنوات گذشته تنفيذ مي
بردار اموال غيرمنقول دولتي توسط فروش، مولدسازي و تغيير بهرهـ 1تبصره

  . ثبت اطالعات در سامانه سادا ممنوع استهاي اجرايي بدوندستگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ـ 2تبصره

هاي منقول و غيرمنقول ارايه برخط اطالعات مربوط به نقل و انتقال اموال و دارايي
ورس کاالي و ب) ستاد(هاي اجرايي که از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت دستگاه

  .پذيرد، به سامانه سادا هستندايران انجام مي
پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است ـ 30ماده

  ـ را با۱۳۸۹مصوب   ـانون رسيدگي به تخلفات رانندگيق) ۲۳(اطالعات مربوط به موضوع ماده 
ماهه   وقوع و وصول، در مقاطع زماني سهمحل کشور به تفکيک استان  داري کل تأييد خزانه

  .اعالم کند به سازمان و وزارت کشور

هاي  قانون محاسبات عمومي کشور، دستگاه) ۷۵(به استناد تبصره ماده ـ 31ماده
اي از محل  هاي سرمايه اي، تملک دارايي اجرايي ملي موظفند ابالغيه اعتبارات هزينه

داري کل کشور  ني يا ملي را به سازمان و خزانههاي استا درآمد اختصاصي به دستگاه
  .اعالم نمايند
هاي اجرايي  قانون محاسبات عمومي کشور، دستگاه) ۳۷(در اجراي ماده ـ 32ماده

قانون را هر ماهه به ) ۵(مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره 
. مالي منابع ارسال کنندداري کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احت خزانه
هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح  داري کل کشور موظف است عملکرد دستگاه خزانه

بار به  هاي الزم را هر دو ماه يک را بررسي و گزارش) درآمدها(و به موقع منابع عمومي 
  .هيأت وزيران ارسال نمايد

رايي موظفند هاي اج قانون، دستگاه) ۱۹(تبصره  )ل(در اجراي بند ـ 33ماده
گزارش عملکرد اجراي قراردادهاي خود با سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

حساب يا مدير امور مالي و باالترين مقام دستگاه اجرايي در فواصل زماني را با امضاي ذي
هرگونه تخصيص و پرداخت اعتبار به قراردادهاي . سه ماهه به سازمان ارسال نمايند

  .منوط به ارايه گزارش عملکرد استالذکر  فوق
  ـ 34ماده
هاي اجرايي مکلفند اجراي مصوبات ابالغي ستادهاي فرماندهي اقتصاد  ـ دستگاه١

و برنامه توليد، ) ها ها و پروژه ها، طرح ها، برنامه اعم از بسته(مقاومتي و ملي مقابله با کرونا 
هاي اجرايي خود قرار داده   برنامه در اولويت۱۴۰١بنيان و اشتغال آفرين را در سال دانش

و منابع الزم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و 
  .مصوب ابالغي و تسهيالت بانکي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين کنند

 اعتبارات%) ١٠(ريزي و توسعه استان مکلف است حداقل ده درصد  شوراي برنامه ـ٢
بنيان مولد و منجر به هاي دانش) پروژه  ( اي استاني را براي طرح هاي سرمايه تملک دارايي

  .ها اختصاص دهد ها و شهرستان رشد اقتصادي در سطح استان
هاي اجرايي که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به  دستگاهـ 35ماده
هاي مربوط را در  زارشباشند، الزم است گ هاي مجلس شوراي اسالمي مي کميسيون

اي از  ربط، نسخه هاي ذي ها به کميسيون مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش
معاونت امور مجلس رييس جمهور مسئول نظارت بر . گزارش را به سازمان ارسال کنند

  .حسن اجراي اين ماده است
 جمله اسناد بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسالمي منتشرشده ازـ 36ماده

باشد و  خزانه اسالمي، اوراق مشارکت و صکوک اسالمي در اولويت تخصيص و پرداخت مي
قانون محاسبات عمومي کشور و ) ٢٤(داري کل کشور مجاز است با رعايت ماده  خزانه

داري کل   توسط خزانهاعالمي(تبصره آن در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر 
گردان اقدام و در مراحل  نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه) کشور

  .بعدي تخصيص تسويه گردد
  ـ 37ماده
گيري  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است امکان دسترسي و گزارش ـ١

نزد )  استانيملي و(هاي درآمد عمومي  هاي بانکي مرتبط با رديف برخط حساب
هاي اجرايي از محل  ها و همچنين پرداخت به دستگاه داري کل کشور و معين استان خزانه
ها را براي سازمان فراهم  داري کل کشور و معين استان هاي قانون توسط خزانه رديف
  .موظف به همکاري است) خزانه داري کل کشور(وزارت امور اقتصادي و دارايي . نمايد

ي جمهوري اسالمي ايران موظف است تمهيدات الزم براي ثبت بانک مرکز ـ٢
هاي صادره از دولت در هنگام اعطاي تسهيالت بانکي جديد  شناسه يکتاي تضمين نامه

ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را در سامانه متمرکز اطالعات تسهيالت و توسط بانک
  .هم نمايداتخاذ و امکان استعالم براي سازمان فرا) سمات(تعهدات 

دار دولت الکترونيک  هاي اولويت )پروژه(هاي اجرايي متولي طرح  دستگاهـ 38ماده
 موظفند گزارش ٩/٢/١٣٩٧هـ مورخ ۵۵۲۸۵ت/۱۲۱۷۶نامه شماره  موضوع تصويب

بار به دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري هاي مذکور را هر سه ماه يک )پروژه(عملکرد طرح 
  .ارسال نمايند اطالعات

هاي اجرايي که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق  کليه دستگاهـ 39ماده
افزايي و هدايت صحيح اعتبارات  نمايند موظفند به منظور هم محروم در قانون استفاده مي

و تسهيالت بانکي، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه يکبار به وزارت کشور و معاونت 
  .کشور اعالم نمايندتوسعه روستايي و مناطق محروم 
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هاي مربوط به حق  سازمان موظف است کسري احتمالي اعتبارات رديفـ 40ماده
و همچنين ) نامه اين تصويب) ۱۵(موضوع ماده (المللي  ها و مجامع بين عضويت سازمان

موضوع (هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي ـ مالي خارجي  تسهيالت دريافتي دستگاه
ات مربوط در سقف بودجه رررا با رعايت قوانين و مق) نامهاين تصويب) ۲۷(ماده ) ۱(بند 

  .کل کشور تأمين نمايد
ها،  ها، سازمان شامل وزارتخانه(هر يک از مشترکين دولتي گاز، برق و آب ـ 41ماده

هاي وابسته به آنها، نهادهاي انقالب اسالمي،  هاي دولتي، شرکت مؤسسات و شرکت
  :نسبت به موارد زير اقدام نمايند ۱۴۰١مکلفند در سال ) ها دارينيروهاي مسلح و استان

  . باشد۱٤٠٠  مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سالـ ١
هاي کاهش مصرف براي هشت ماهه  تدوين، ابالغ و پيگيري اجراي دستورالعمل ـ٢

  .گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهاي تابع
نامه اجرايي  بر مورد نياز خود مطابق آيين و جايگزيني تجهيزات انرژيتأمين  ـ٣
نامه شماره  قانون اصالح الگوي مصرف انرژي موضوع تصويب) ۱۵( ماده

 و اصالحات بعدي آن صرفاً با تجهيزات داراي ١٦/۵/١٣٩٦هـ مورخ ۵۴۵۲۴ت/۵۸۶۵۸
  ).B(حداقل برچسب انرژي

  ن، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازما ـ٤
هايي که به نحوي از ها و ساير رسانه سازمان تبليغات اسالمي، وزارت کشور و شهرداري

هاي نفت و نيرو  کنند، موظفند با همکاري وزارتخانه انحا از بودجه کل کشور استفاده مي
  .م نمايندسازي در مورد اصالح الگوي مصرف آب و انرژي اقدا نسبت به فرهنگ

هاي نفت و نيرو مکلفند با همکاري سازمان الگوي مصرف مشترکين   ـ وزارتخانه٥
 تدوين و به تصويب هيأت وزيران ١٤٠١موضوع اين ماده را تاپايان خرداد ماه سال 

  .برسانند
هاي نيرو و نفت مکلف به ارايه گزارش عملکرد مصرف و همچنين   ـ وزارتخانه٦

امات سال جاري مشترکين اين ماده به ترتيب تا پايان مردادماه و اقدامات سال قبل و اقد
  .باشند به هيأت وزيران مي۱۴۰١بهمن ماه سال 

هاي اجرايي مکلفند اقدامات الزم را براي اجراي تکاليف مقرر در   دستگاهـ42ماده
عالي آمايش سرزمين به عمل آورده و   ـ شوراي۱۳۹۹سند ملي آمايش سرزمين ـ مصوب 

  .ش عملکرد را در فواصل زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايندگزار
) ١٩(و ) ١٨(، )١١(، )١٠(قانون و مواد ) ٢٠(تبصره ) و( اجراي بند ـ43ماده
نامه براساس دستورالعملي که با توافق سازمان و سازمان اداري و استخدامي اين تصويب

الرعايه است،   الزمران مربوطيکشور تهيه و مفاد آن در موافقتنامه لحاظ و براي مد
  .پذيرد انجام مي
هاي اجرايي ملي و استاني ه دستگا) مديران امور مالي(حسابان  رؤسا و ذيـ44ماده

  .نامه هستند حسب مورد مسئول حسن اجراي اين تصويب
  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس

  
  ١٥/٢/١٤٠١                                                             هـ٥٩٨٢٦ت/٢١٤٨٧شماره 

  ها  ضریب حقوق اعضاي هیأت علمی دانشگاه درخصوصنامه  تصویب
   ضریب حقوق شاغلین مشمول وعالی و قضاتو مؤسسات آموزش

   قانون مدیریت خدمات کشوري
  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداري و استخدامی کشور 

 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به ١١/٢/١٤٠١هيأت وزيران در جلسه 
قانون ) ٧٦(استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ماده 

قانون برنامه پنجساله ) ٢٨(ماده ) پ( ـ و بند ١٣٨٦مديريت خدمات کشوري ـ مصوب 
 ـ و ١٣٩٥  مصوب ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ

) ي(و بند ) ١٢(تبصره ) و(و بند ) الف(بند ) ١٢(و ) ٨(، )٦(، )٤(، )٣(، )٢(، )١(جزءهاي 
  : کل کشور تصويب کرد١٤٠١ماده واحده قانون بودجه سال ) ١٩(تبصره 
عالي و قضات به ها و مؤسسات آموزش ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه ـ۱

  .شود ريال تعيين مي) ٤٧ر٧٥٤(فتصد و پنجاه و چهار ميزان چهل و هفت هزار و ه
ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان  ـ۲

از جمله کارمندان  ـ ۱۳۷۰مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 

 به ١٤٠١هاي سياسي وزارت امور خارجه براي سال  وزارت اطالعات و شاغلين پست
  .شود ريال تعيين مي) ٣ر٣٥٣(يزان سه هزار و سيصد و پنجاه و سه م

 ١٤٠١حق جلسه اعضاي شوراهاي اسالمي شهر مراکز استان در سال تبصره ـ 
) ۱(ريال طبق تبصره ) ٣ر١٦٢(بر اساس ضريب ريالي سه هزار و يکصد و شصت و دو 

اي اسالمي موضوع نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شورآيين) ۶(ماده 
  .شود محاسبه و پرداخت مي٢٨/٩/١٣٨٤هـ مورخ ۳۳۹۰۳ت/۵۹۸۶۸نامه شماره  تصويب
افزايش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات  ـ۳

ها و  هاي دولتي داراي مقررات خاص از جمله شرکت و شرکت عمومي غيردولتي
 مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت هايي که شمول قانون بر آنها دستگاه

قانون رفع موانع ) ۵(هاي موضوع ماده ملي نفت ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و همچنين بانک مرکزي جمهوري اسالمي توليد رقابت

  .شودتعيين مي%) ١٠( به ميزان ده درصد ۱۴۰١ايران، در سال 
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ) ۷۵( رعايت مفاد ماده ـ1تبصره

 . ـ الزامي است۱۳۹۳ـ مصوب ) ۲(مقررات مالي دولت 
هاي کارکنان تابع قانون کار که در  العاده  رشد حقوق، مزايا و فوقـ2تبصره

نامه بهاي دولتي مشغول به کار هستند براساس اين تصوي ها و شرکت وزارتخانه
 .خواهد بود

قانون مديريت ) ۷۶(هاي مستمر شاغلين موضوع ماده العادهـ حداقل حقوق و فوق٤
هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه

ماده مذکور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل 
ن، وظيفه بگيران و مشترکان صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان حقوق بازنشستگا

هاي اجرايي در سال هاي وابسته به دستگاهتأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق
ريال و ) ٢٤ر٧١٥ر٠٠٠( به ميزان بيست و چهار ميليون و هفتصد و پانزده هزار ١٤٠١

رداخت کارکنان دولت در سال حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پ
ريال ) ١٣ر٣٦٢ر٠٠٠( به ميزان سيزده ميليون و سيصد و شصت و دو هزار ١٤٠١

  .شود تعيين مي
حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان  ـ1تبصره

قانون يادشده، نبايد از ) ۶(هاي موضوع ماده  العاده  با احتساب فوق١٤٠١دولت در سال 
ريال کمتر شود و ) ٢٤ر٧١٥ر٠٠٠(يست و چهار ميليون و هفتصد و پانزده هزار ب

) ٢٤ر٧١٥ر٠٠٠(التفاوت آن تا مبلغ بيست و چهار ميليون و هفتصد و پانزده هزار  مابه
 .شده، اضافه خواهد شد ريال به سقف محاسبه

هاي مستمر کليه کارمندان شاغل در  العاده حداکثر حقوق و فوق ـ2تبصره
قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره آن، شامل ) ۷۶(هاي اجرايي موضوع ماده  اهدستگ

 قانون مديريت )۶۸(ماده ) ۵(و ) ۳(، )۲(هاي مذکور در بندهاي  العاده حقوق ثابت و فوق
هاي  هاي ايثارگري، سختي کار و کار در محيط العاده به ترتيب فوق(خدمات کشوري 
و عناوين مشابه با موارد مذکور براي ) اي مشاغل تخصصيالعاده شغل برغيرمتعارف و فوق

هاي اجرايي، به ميزان هفت برابر حداقل حقوق و  ساير حقوق بگيران دستگاه
 .باشدهاي مستمر تعيين شده در اين بند مي العاده فوق

 الذکر، مجموع مبلغ مندرج درهاي موضوع بندهاي فوق ـ پس از اعمال افزايش٥
اي کارکنان رسمي و پيماني و والدين شهدا و مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزيني بر

و کارکنان طرح خدمت ) مشخص(قرارداد منعقده براي کارکنان قرارداد کار معين 
پزشکان و پيراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به نسبت مدت 

ال کمتر شود و ري) ٥٦ر٠٠٠ر٠٠٠(کارکرد، نبايد از مبلغ پنجاه و شش ميليون 
تفاوت "ريال با عنوان ) ٥٦ر٠٠٠ر٠٠٠(التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش ميليون  مابه

اين ميزان ثابت . در احکام درج مي گردد)" ۱۲(تبصره ) الف(بند ) ١(تطبيق موضوع جزء 
 .گردد نبوده و با هرگونه تغيير در حکم کارگزيني مشمولين، مجدداً محاسبه مي

نامه شماره  تصويب) ٦(و ) ٥(يالي ناشي از اجراي بندهاي مبالغ رتبصره ـ 
نامه تصويب) ٧( و اصالحات بعدي آن و بند ٢٩/١/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٧٠٨ت/٨٠١٣
 و اصالحات بعدي آن، پس از اعمال ٢٠/١/١٣٩٩هـ  مورخ ٥٧٥٩٣ت/٣٧١٨شماره 

 در محاسبه تفاوت تطبيق موضوع اين بند، در اين تفاوت تطبيق تجميع و قابل
  .باشند اعمال مي
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اين ) ٥(مشمولين بند ) بيمه و بازنشستگي(براي محاسبه کسور قانوني   ـ٦
 ١٤٠١نامه و صدور حکم بازنشستگي کارمندان مشمول بند مذکور که در سال  تصويب

نامه به تفکيک اين تصويب) ٥(شوند، ابتدا مبلغ کاهش ناشي از اجراي بند بازنشسته مي
گردد و سپس شمول کسور و اقالم غيرمشمول کسور مشخص ميسهم هر يک از اقالم م

مبلغ حکم بازنشستگي بر مبناي مجموع مبالغ اقالم مشمول کسور منهاي / کسور قانوني
  .شود مجموع مبالغ کاهش يافته از اقالم مشمول کسور تعيين مي

ـ حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشترکان صندوق بازنشستگي کشوري و ٧
، ۱۴٠١هاي بازنشستگي در سال ن تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوقسازما

يابد، مشروط به آنکه پس از اعمال   افزايش مي١٤٠٠نسبت به سال %) ١٠(ده درصد 
هاي  افزايش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشترکان صندوق

ل نبايد از پنجاه ميليون بازنشستگي مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبو
 .ريال کمتر باشد) ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠(

 کل کشور، در ١٤٠١قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) الف(بند ) ٣(به استناد جز   ـ٨
ها  العاده  صدور هرگونه مجوز جديد براي افزايش حقوق و مزاياي مستمر و فوق١٤٠١سال 

ها و  ا، مجامع عمومي شرکتهاي امن ربط از جمله هيأتو نظاير آن توسط مراجع ذي
، شوراي حقوق و )به استناد اختيار مندرج در قانون تجارت(مؤسسات غيرخصوصي 
قانون مديريت خدمات کشوري و هيأت وزيران تحت هر ) ٧٤(دستمزد موضوع ماده 

  .الذکر ممنوع است هاي فوق عنوان و از محل هرنوع اعتبار، خارج از افزايش
 کل کشور از شمول ١٤٠١درج در قانون بودجه سال مجوزهاي جديد منتبصره ـ 

  .اين بند مستثني هستند
سقف خالص پرداختي متوسط ساالنه از محل حقوق و مزاياي مستمر و  ـ٩

مجموع ناخالص حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و (ها  غيرمستمر و ساير پرداختي
ه تأمين اجتماعي، بيمه ها پس از کسر کسورات قانوني بازنشستگي، بيم ساير پرداختي

از هرمحل و تحت هر عنوان در ) خدمات درماني اصلي و تبعي درجه يک و ماليات
) ٢٩(هاي اجرايي موضوع ماده  بگير در دستگاه هاي مختلف حقوق  به گروه١٤٠١سال 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
هاي مسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژي اتمي ايران از قبيل کارکنان و همچنين نيرو

و  عالي و پژوهشيسسات آموزشها و مؤ کشوري و لشکري، اعضاي هيأت علمي دانشگاه
. ريال است) ٣٩٢ر٠٠٠ر٠٠٠(و در کليه مناطق کشور سيصد و نود و دو ميليون  قضات

ل هرنوع اعتبار به کارکنان کشوري و پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از مح
ها و  لشکري اعم از کارمندان، اعضاي هيأت علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه

ها و مؤسساتي که مديران آن به هر طريق توسط  هاي دولتي و همچنين شرکت شرکت
   .شوند، ممنوع است دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي

العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکي  ي، فوقکارانه گروه پزشکـ 1تبصره
ها و  نامه التأليف و حق داوري، راهنمايي و مشاوره پايان التحقيق، حق قانوني کشور، حق

التدريس اعضاي هيأت علمي و عيدي پايان سال از حکم اين جزء  ها و حق رساله
  .مستثني است

ي حوزه عملياتي شرکت سقف پرداختي به کارکنان مستقر در سکوهاـ 2تبصره 
  .گردد نفت بر اساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي

سقف پرداختي در موارد خاص به پيشنهاد شوراي حقوق و دستمزد و ـ 3تبصره
  .يابد تصويب هيأت وزيران افزايش مي

 کل کشور ١٤٠١قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) الف(بند ) ١٢(در اجراي جزء  ـ١٠
 ـ امتياز ١٤٠٠قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ـ مصوب ) ١٥(اده م) پ(و بند 

 به ترتيب ١٤٠١مندي مزدوجين جديد و حق اوالد فرزندان متولد سال  کمک هزينه عائله
  .گردد دو و سه برابر مي

 کل کشور، ضرايب ١٤٠١قانون بودجه سال) ١٢(تبصره ) و(در اجراي بند  ـ١١
عالي و ها، مراکز و مؤسسات آموزش ضاي هيأت علمي دانشگاههاي حقوق اع العاده فوق

ها، مراکز و  پژوهشي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين دانشگاه
هاي  هاي اجرايي و دانشگاه عالي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهمؤسسات آموزش

عالي انقالب فرهنگي يا ورايفرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي که مجوز آنها از سوي ش

عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر شده و اعضاي هيأت شوراي گسترش آموزش
علمي آنها از طريق مرکز جذب هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به کار گرفته 

هاي  اند همسان با ضرايب حقوق اعضاي هيأت علمي تمام وقت غيرباليني دانشگاه شده
ابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به شرح جداول پيوست که تأييدشده و

  .به مهر دفتر هيأت دولت است، اعمال خواهد شد
  اي  يافته هزينه اعتبار موضوع اين بند در سقف اعتبارات مصوب و تخصيصـ 1تبصره

کشور  کل ١٤٠١دستگاه اجرايي مربوط در قانون بودجه سال ) عمومي و اختصاصي(
 ١٤٠١خواهد بود و اعتبار مجزايي بابت اين موضوع در هيچ رديفي در قانون بودجه سال 

  .بيني نشده است پيش
در صورت عدم انطباق نظام پرداخت اعضاي هيأت علمي تمام وقت ساير ـ 2تبصره

 کل کشور، ١٤٠١قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) و(هاي اجرايي مشمول بند  دستگاه
  .گيرد شده در اين بند، مورد اقدام قرار مي  در سقف ضرايب اعمالمقادير معادل
در صورت کاهش مبلغ حکم کارگزيني در سال جاري، پس از اجراي اين ـ 3تبصره

هاي علوم، غيروابسته به وزارتخانه(هاي اجرايي  بند براي اعضاي هيأت علمي دستگاه
يزان کاهش مذکور با تأييد ، م)تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

. سازمان اداري و استخدامي کشور، مشمول تفاوت تطبيق موضوع اين بند است
هاي بعدي در حکم کارگزيني عضو هيأت علمي، مستهلک  التفاوت مذکور با افزايش مابه

  . خواهد شد
تبصره ) و(و همچنين بند ) الف(بند ) ٦(رعايت الزامات مذکور در جزء ـ 4تبصره

 کل کشور، بر عهده باالترين مقام دستگاه اجرايي اصلي و ١٤٠١قانون بودجه سال ) ١٢(
  . باشد مدير مالي دستگاه محل خدمت عضو هيأت علمي مي/حسابتابع و ذي

  وزارت بهداشت، ) تمام وقت جغرافيايي(اعضاي هيأت علمي باليني  ـ 5تبصره
رغم داشتن  تند که عليدرمان و آموزش پزشکي، آن دسته از اعضاي هيأت علمي هس

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ٧٤(ماده ) ب(موضوع بند (اختيار تأسيس مطب 
، به صورت تمام وقت جغرافيايي در )اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

هاي انتفاعي  ، اشتغال دارند و از فعاليت)ساعت در هفته) ٥٤(يعني (محل خدمت مربوط 
مصاديق اعضاي هيأت علمي غيرباليني وزارت . باشند مله تأسيس مطب محروم ميو از ج

هاي تحصيلي داير در وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براساس فهرست رشته
علوم، تحقيقات و فناوري و مشروط به عدم امکان تأسيس مطب پزشکي توسط عضو 

  .باشد هاي پزشکي مي ها و بخش هيأت علمي شاغل در دانشگاه
 علمي  هاي جذب و مخصوص براي اعضاي هيأت العاده ميزان ضرايب فوق ـ 6تبصره
گردد و براي اعضاي هيأت علمي غيرگروه  اعمال مي) ٦/١(وقت جغرافيايي باليني تمام

از ) ١(وقت براساس جداول پيوست موضوع اين بند، با ضريب تمام) غيرباليني(پزشکي 
 .باشد مصوب اين بند مي برابر ضريب ١/١/١٤٠١تاريخ 

ها، مراکز و مؤسسات  علمي دانشگاه سازي حقوق اعضاي هيأت همسانـ 7تبصره
کارمندي در سامانه ) کد(هاي اجرايي که شناسه  عالي و پژوهشي وابسته به دستگاهآموزش

کارمندي از سوي سازمان اداري و ) کد(کارمند ايران ندارند، مشروط به صدور شناسه 
  .ور خواهد بوداستخدامي کش

   کل کشور، ١٤٠١قانون بودجه سال ) ١٩(تبصره ) ي(در اجراي بند  ـ١٢
  العاده هاي اداري و استخدامي و برنامه و بودجه کشور موظفند ضرايب فوقسازمان

قانون مديريت خدمات کشوري ) ٦٨(ماده ) ١(يافته، موضوع بند مناطق کمتر توسعه
يافته که با همکاري سازمان برنامه و بودجه هرا براساس فهرست مناطق کمتر توسع

کشور و وزارت کشور و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست 
گردد و محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس که توسط  روزرساني مي جمهوري به

قانون برنامه پنجساله ششم ) ١١٢(ماده ) الف(ستاد کل نيروهاي مسلح، موضوع بند 
گردد، تا دو ماه   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اعالم ميتوسعه

مالک هرگونه پرداخت . نامه بازبيني، تعديل و ابالغ نمايند پس از ابالغ اين تصويب
هاي مذکور، از تاريخ ابالغ، دستورالعمل ابالغي سازمان برنامه و بودجه  العاده فوق

 .کشور خواهد بود
  جمهور ـ محمد مخبر سمعاون اول رئي
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و فوق العاده ویژه اعضاي هیئت علمی ) مخصوص(ضرایب فوق العاده شغل
  ها، موسسات آموزشی و پژوهشی  دانشگاه

     کل کشور1401قانون بودجه سال ) 12(تبصره ) و(موضوع بند 
 استاد اریدانش اریاستاد یمرب اری آموزشیمرب  

 ١٢,٣٠ ١٤,٠٠ ١٥,١٠ ١٠,٩٠ ١٠,٩٠  ژهيب فوق العاده ويضر

 ٢,٩٨ ٢,٨٧ ٢,٦٠ ٢,١٠ ١,٧٧ )مخصوص(ب فوق العاده شغل يضر

  
  ها، موسسات آموزشی العاده جذب اعضاي هیئت علمی دانشگاه ضرایب فوق

     کل کشور1401قانون بودجه سال ) 12(تبصره ) و( و پژوهشی موضوع بند 
 یمب فوق العاده جذب براساس مرتبه علیضرا

 یمرب شهرستان/شهر استان ردیف
 استاد اریدانش اریاستاد یمرب اریآموزش

 ٥,٣٢ ٥,٠٣ ٤,٩٠ ٤,٧٦ ٤,٦٦ زيتبر

 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦  اهر
 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ مرند
 ٦,٠٢ ٥,٧٣ ٥,٦٠ ٥,٤٦ ٥,٣٦ ورزقان

 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ سهند
 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ آذرشهر
 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦  بناب

 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ مراغه
 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ انهيم

جان يآذربا ١
 يشرق

 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ سراب
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ هياروم

 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ يخو

 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ اندوآبيم
جان يآذربا ٢

 يغرب

 ٦,٠٢ ٥,٧٣ ٥,٦٠ ٥,٤٦ ٥,٣٦ بوکان
 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ لياردب
 ٦,١٢ ٥,٨٣ ٥,٧٠ ٥,٥٦ ٥,٤٦ نينم

 ٦,٣٢ ٦,٠٣ ٥,٩٠ ٥,٧٦ ٥,٦٦ پارس آباد
 ٦,٢٢ ٥,٩٣ ٥,٨٠ ٥,٦٦ ٥,٥٦ ن شهريمشک

 لياردب ٣

 ٦,٢٢ ٥,٩٣ ٥,٨٠ ٥,٦٦ ٥,٥٦ خلخال
 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ گانيگلپا

 ٥,٣٢ ٥,٠٣ ٤,٩٠ ٤,٧٦ ٤,٦٦ اصفهان
 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ خوانسار
 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ شهررضا
 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦ کاشان

 اصفهان ٤

 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ دگليآران و ب
 ٦,١٢ ٥,٨٣ ٥,٧٠ ٥,٥٦ ٥,٤٦ الميا الميا ٥

 ٦,٣٢ ٦,٠٣ ٥,٩٠ ٥,٧٦ ٥,٦٦ بوشهر
 بوشهر ٦ ٦,٥٢ ٦,٢٣ ٦,١٠ ٥,٩٦ ٥,٨٦ برازجان

 ٦,٧٢ ٦,٤٣ ٦,٣٠ ٦,١٦ ٦,٠٦ جم
 ٥,٢٦ ٤,٩٦ ٤,٨٣ ٤,٦٨ ٤,٥٨ کرج البرز ٧

 ٥,٣٢ ٥,٠٣ ٤,٩٠ ٤,٧٦ ٤,٦٦ تهران
 تهران ٨

 ٥,٣٢ ٥,٠٣ ٤,٩٠ ٤,٧٦ ٤,٦٦ پاکدشت
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ شهرکرد
چهارمحال و  ٩ ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ فارسان

 ياريبخت
 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ بروجن

 ٦,٣٢ ٦,٠٣ ٥,٩٠ ٥,٧٦ ٥,٦٦ رجنديب
 ٦,٧٢ ٦,٤٣ ٦,٣٠ ٦,١٦ ٦,٠٦ نيقا
 ٦,٧٢ ٦,٤٣ ٦,٣٠ ٦,١٦ ٦,٠٦ انيسرا

خراسان  ١٠
 يجنوب

 ٦,٧٢ ٦,٤٣ ٦,٣٠ ٦,١٦ ٦,٠٦ فردوس

 یمب فوق العاده جذب براساس مرتبه علیضرا
 یمرب شهرستان/شهر استان ردیف

 استاد اریدانش اریاستاد یمرب اریآموزش

 ٥,٣٢ ٥,٠٣ ٤,٩٠ ٤,٧٦ ٤,٦٦ مشهد
 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦ شابورين

 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ قوچان
 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ هيدريتربت ح

 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ کاشمر
 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦ سبزوار
 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ تربت جام

خراسان  ١١
 يرضو

 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ گناباد
 ٥,٤٢ ٥,١٣ ٥,٠٠ ٤,٨٦ ٤,٧٦ بجنورد
خراسان  ١٢ ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ نياسفرا

 يشمال
 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ روانيش

 ٦,٢٢ ٥,٩٣ ٥,٨٠ ٥,٦٦ ٥,٥٦ اهواز
 ٦,٤٢ ٦,١٣ ٦,٠٠ ٥,٨٦ ٥,٧٦ دزفول
 ٦,٥٢ ٦,٢٣ ٦,١٠ ٥,٩٦ ٥,٨٦ بهبهان

 ٦,٤٢ ٦,١٣ ٦,٠٠ ٥,٨٦ ٥,٧٦ زهيهو
 ٦,٦٢ ٦,٣٣ ٦,٢٠ ٦,٠٦ ٥,٩٦ خرمشهر
 ٦,٥٢ ٦,٢٣ ٦,١٠ ٥,٩٦ ٥,٨٦ يمالثان
 ٦,٦٢ ٦,٣٣ ٦,٢٠ ٦,٠٦ ٥,٩٦ آبادان

 خوزستان ١٣

 ٦,٥٢ ٦,٢٣ ٦,١٠ ٥,٩٦ ٥,٨٦ شوشتر
 ٥,٤٢ ٥,١٣ ٥,٠٠ ٤,٨٦ ٤,٧٦ زنجان

 زنجان ١٤
 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ ابهر

 ٥,٤٢ ٥,١٣ ٥,٠٠ ٤,٨٦ ٤,٧٦  شاهرود
 ٥,٤٢ ٥,١٣ ٥,٠٠ ٤,٨٦ ٤,٧٦  سمنان
 ٥,٤٢ ٥,١٣ ٥,٠٠ ٤,٨٦ ٤,٧٦  گرمسار

 سمنان ١٥

 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ دامغان
 ٨,٠٢ ٧,٧٣ ٧,٦٠ ٧,٤٦ ٧,٣٦ زاهدان
 ٩,٩٢ ٩,٦٣ ٩,٥٠ ٩,٣٦ ٩,٢٦ سراوان

 ٩,٨٢ ٩,٥٣ ٩,٤٠ ٩,٢٦ ٩,١٦ رانشهريا
 ٩,٩٢ ٩,٦٣ ٩,٥٠ ٩,٣٦ ٩,٢٦ خاش
 ٩,٩٢ ٩,٦٣ ٩,٥٠ ٩,٣٦ ٩,٢٦ زابل

ستان و يس ١٦
 بلوچستان

 ٩,٩٢ ٩,٦٣ ٩,٥٠ ٩,٣٦ ٩,٢٦ چابهار
 ٥,٣٢ ٥,٠٣ ٤,٩٠ ٤,٧٦ ٤,٦٦ رازيش

 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦ کازرون
 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ داراب
 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦ فسا

 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ روزآباديف
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ استهبان
 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ المرد
 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ دياقل

 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ آباده
 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦ جهرم
 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ الر
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ يممسن

 فارس ١٧

 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ گراش
 ٥,٣٢ ٥,٠٣ ٤,٩٠ ٤,٧٦ ٤,٦٦ نيقزو

 نيقزو ١٨
 ٥,٤٢ ٥,١٣ ٥,٠٠ ٤,٨٦ ٤,٧٦ ن زهرايبوئ

 ٥,٣٢ ٥,٠٣ ٤,٩٠ ٤,٧٦ ٤,٦٦ قم قم ١٩
 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦  سنندج

 کردستان ٢٠
 ٦,٢٢ ٥,٩٣ ٥,٨٠ ٥,٦٦ ٥,٥٦ جاريب
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 یمب فوق العاده جذب براساس مرتبه علیضرا
 یمرب شهرستان/شهر استان ردیف

 استاد اریدانش اریاستاد یمرب اریآموزش

 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ کرمان
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ رجانيس

 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ بم
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ زرند
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ بافت

 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ رفتيج
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ ريبردس

 کرمان ٢١

 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ رفسنجان
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ اهکرمانش

 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ اسالم آبادغرب

 کرمانشاه ٢٢ ٦,٢٢ ٥,٩٣ ٥,٨٠ ٥,٦٦ ٥,٥٦ جوانرود

 ٦,١٢ ٥,٨٣ ٥,٧٠ ٥,٥٦ ٥,٤٦ سنقر

 ٦,١٢ ٥,٨٣ ٥,٧٠ ٥,٥٦ ٥,٤٦ اسوجي

ه و يلويکهگ ٢٣ ٦,٤٢ ٦,١٣ ٦,٠٠ ٥,٨٦ ٥,٧٦ گچساران
 راحمديبو

 ٦,٤٢ ٦,١٣ ٦,٠٠ ٥,٨٦ ٥,٧٦ چرام

 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ گرگان

 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ گنبد کاووس
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ نودشتيم

 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ آزادشهر

 گلستان ٢٤

 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦  آبادکتوليعل

 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ رشت

 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦ صومعه سرا

 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ رودسر
 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦ فومن

 النيگ ٢٥

 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦ رضوانشهر

 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ خرم آباد

 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ نورآباد

 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ کوهدشت

 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ پلدختر

 ٥,٩٢ ٥,٦٣ ٥,٥٠ ٥,٣٦ ٥,٢٦ الشتر

 لرستان ٢٦

 ٥,٨٢ ٥,٥٣ ٥,٤٠ ٥,٢٦ ٥,١٦ بروجرد
 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ يسار

 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ آمل
 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ بابل

 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ بهشهر

 مازندران ٢٧

 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦ نور
 ٥,٤٢ ٥,١٣ ٥,٠٠ ٤,٨٦ ٤,٧٦ اراک

 ٥,٤٢ ٥,١٣ ٥,٠٠ ٤,٨٦ ٤,٧٦ محالت

 ٥,٥٢ ٥,٢٣ ٥,١٠ ٤,٩٦ ٤,٨٦ تفرش
 ٥,٤٢ ٥,١٣ ٥,٠٠ ٤,٨٦ ٤,٧٦ ساوه
 ٥,٤٢ ٥,١٣ ٥,٠٠ ٤,٨٦ ٤,٧٦ شازند

 يمرکز ٢٨

 ٥,٤٢ ٥,١٣ ٥,٠٠ ٤,٨٦ ٤,٧٦ نيخم

 ٦,٢٢ ٥,٩٣ ٥,٨٠ ٥,٦٦ ٥,٥٦ بندرعباس
 هرمزگان ٢٩

 ٦,٣٢ ٦,٠٣ ٥,٩٠ ٥,٧٦ ٥,٦٦ نابيم

 یمب فوق العاده جذب براساس مرتبه علیضرا
 یمرب شهرستان/شهر استان ردیف

 استاد اریدانش اریاستاد یمرب اریآموزش

 ٥,٣٢ ٥,٠٣ ٤,٩٠ ٤,٧٦ ٤,٦٦ همدان
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ ريمال

 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ کبودرآهنگ
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ نهاوند
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ اسدآباد
 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ رزن

 همدان ٣٠

 ٥,٧٢ ٥,٤٣ ٥,٣٠ ٥,١٦ ٥,٠٦ سرکانيتو
 ٥,٣٢ ٥,٠٣ ٤,٩٠ ٤,٧٦ ٤,٦٦ زدي
 زدي ٣١ ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦ بديم

 ٥,٦٢ ٥,٣٣ ٥,٢٠ ٥,٠٦ ٤,٩٦  اردكان

  
  ١٥/٢/١٤٠١                                                            هـ٥٩٨٤٠ت/٢١٤٩٠شماره 

  وزارت امور اقتصادي و دارایی ن درخصوص تعیینامه  تصویب
 هايو سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون
  مشترك اقتصادي جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي آلمان و لهستان

 وزارت خارجه  ـ  وزارت امور اقتصادي و دارایی
 سازمان برنامه و بودجه کشور

هاي امورخارجه و   به پيشنهاد مشترک وزارتخانه١١/٢/١٤٠١هيأت وزيران در جلسه 
امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و 

 :هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد
وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتيب به عنوان 

هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با کشورهاي گاه مسئول کميسيوندست
  .شوندآلمان و لهستان تعيين مي

  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس
  

  ١٥/٢/١٤٠١                                                            هـ٥٩٨٣٩ت/٢١٤٨٨شماره 
  هدي فداکار داورانی آقاي محمدمتعییندرخصوص نامه  تصویب

   به عنوان استاندار کرمان
 وزارت کشور

   به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد ١١/٢/١٤٠١هيأت وزيران در جلسه 
 :اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد
  .شودآقاي محمدمهدي فداکار داوراني به عنوان استاندار کرمان تعيين مي

  جمهور ـ محمد مخبر  اول رئيسمعاون
  

  ١٢/٢/١٤٠١                                                             هـ٥٩٨٠٩ت/٢١٢٨٦شماره 
  هـ 59643ت/172465نامه شماره تصویب) 1( بند اصالح

  28/12/1400مورخ 
 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  ـ  وزارت امور اقتصادي و دارایی 

 اطالعات  ـ سازمان برنامه و بودجه کشوروزارت 

 مورخ ١٤٠٧٠/٤٧٨٥٠ به پيشنهاد شماره ٧/٢/١٤٠١هيأت وزيران در جلسه 
جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون  معاونت حقوقي رييس٣١/١/١٤٠١

 : اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد
 عبارت ٢٨/١٢/١٤٠٠مورخ هـ ٥٩٦٤٣ت/١٧٢٤٦٥نامه شماره تصويب) ١(در بند 

به کاربران داراي درگاه "اصالح و عبارت " السهم دولت ازمبلغ حق"به عبارت " مبلغ تسهيم"
فروشي دسترسي  خدمات عمده"نامه مذکور، عبارت تصويب) ٢(حذف و در بند " فعال و

درآمد "به عبارت " مشمول تسهيم درآمد) پيتيتياف(نوري ) فيبر(مبتني بر تار 
  .شوداصالح مي" السهم دولتنوري مشمول حق) فيبر(فروشي خدمات مبتني بر تار  دهعم

  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس
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