
 بسمھ تعالی
 "با صلوات بر محمد و آل محمد"

 

وزارت  –وزارت کشور  –وزارت راه و شهرسازي  –وزارت نفت  –وزارت امور اقتصادي و دارایی 

سپاه پاسداران   –بنیاد مسکن انقالب اسالمی  –وزارت جهاد کشاورزي  -آموزش و پرورش

 سازمان برنامه و بودجه کشور –انقالب اسالمی 
 

) قانون 1تبصره ((ز) و به استناد بند کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ................ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
 کل کشور  ، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود. 1400بودجه سال 

 

 کشور   کل 1400) قانون بودجه سال 1نامه اجرایی بند (ز) تبصره ( آیین
 

 روند: در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می -1ماده 
 کل کشور. 1400قانون: قانون بودجه سال  -1
 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور -2

) 150,000,000,000,000وزارت نفت مکلف است مطابق اعالم سازمان، معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد ( -2ماده 
 1ریال نفت خام به صورت ماهانه در اختیار پاالیشگاه ها قرار دهد تا پس از فراوري ، متناسب با  سهم مندرج در اجزاء (

) این آیین نامه 3دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده (یوم باتوم به قیر وک) قانون ، مواد اولیه 1) بند (ز) تبصره (6) تا (
 تحویل دهد.

وزارت نفت )، 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1به استناد ماده ( – 1تبصره
خزانه داري کل کشور نیز . مکلف به تسویه حساب با خزانه داري کل کشور است) این آیین نامه، 2پس از اجراي ماده (

 ) قانون است.5جدول شماره ( 210112موظف به اعمال حساب مبلغ فوق الذکر در ردیف درآمدي 
مکان تحویل مواد اولیه قیر وکیوم باتوم تحویلی به دستگاه هاي اجرایی با هماهنگی دستگاه اجرایی و  -2تبصره 

 وزارت نفت تعیین می شود.
به صورت تملک همزمان با اعالم به وزارت نفت، نسبت به ابالغ و تخصیص اعتبار  سازمان مکلف است -3ماده 

) قانون به دستگاه هاي اجرایی به شرح جدول 9جدول شماره ( 5300000-81دارایی هاي سرمایه اي از محل ردیف 
 زیر  است.
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 مواد اولیه قیر وکیوم باتوم تحویلی عنوان دستگاه اجرایی ردیف
 ریال)( هزار میلیارد 

 72 وزارت راه و شهرسازي 1

 30 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 2

 25,5 وزارت کشور(سازمان ذي ربط) 3

 9 بسیج سازندگی سپاه 4
وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي و تجهیز  5

 مدارس کشور)

9 

وزارت جهاد کشاورزي(سازمان جنگلها و مراتع و  6
 آبخیزداري کشور)

4,5 

 150 جمع

 
فروش و سایر راههاي انتقال مواد اولیه قیر وکیوم باتوم از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه هاي اجرایی   – 4ماده 

 ) قانون  برسد.1تبصره ( (ز)بند به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در 
هاي تبدیل وکیوم باتوم به قیر را از محل منابع داخلی خود تامین نمایند.  دستگاه هاي اجرایی موظفند هزینه -1تبصره 

در صورت عدم تکافوي منابع داخلی، تهاتر بخشی از مواد اولیه وکیوم باتوم براي پوشش هزینه تبدیل وکیوم باتوم به 
 قیر بالمانع است. 

یرسازان از دستگاههاي اجرایی، ناشی از تغییرات قیمت زمان تحویل تا تسویه ریالی که در مطالبات قطعی ق -2تبصره 
ایجاد شده، با تائید باالترین مقام دستگاه اجرایی از محل سهمیه  1398) قانون بودجه سال 1اجراي بند (هـ) تبصره (

 سالجاري قابل تسویه است.
 به مبادله موافقتنامه با سازمان هستند. مکلف آیین نامه ) این3ماده (دستگاههاي اجرایی موضوع  -5ماده 
دستگاههاي اجرایی موظفند سهم استانها را ظرف دو ماه تعیین و به ادارات کل استانی خود اعالم نمایند.  - 1تبصره

 دستگاه هاي اجرایی با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح ها و اولویت هاي مد نظر،  مجاز به مدیریت و زمانبندي
 تخصیص مواد اولیه قیر وکیوم باتوم تحویلی به استانها هستند.

در خصوص وظایف وزارت راه و شهرسازي در شهرك هاي صنعتی، صرفا تامین قیر مورد نیاز براي آسفالت  -2تبصره 
 راه هاي دسترسی به شهرك هاي صنعتی تا درب ورودي این شهرك هاست. 

) این آیین نامه مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یکبار به کمیسیونهاي 3دستگاههاي اجرایی موضوع ماده ( – 6ماده 
 انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسالمی و سازمان هستند.
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