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  هاي دولتي) ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي اجرايي (وزارتخانه بخشنامه به تمام دستگاه

  

هاي  كل كشور به منظور تسويه و تهاتر بدهي 1399) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (» و«موضوع: اجراي بند 

  ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي دولت يا بانكدولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با بدهي اشخاص يادشده به 

 

نامه اجرايي  ) آيين3) ذيل ماده (4) و (3كل كشور و تبصره ( 1399) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (» و«در اجراي بند 

يه خزانه به منظور ) صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسو12/05/1399مورخ   ه57869/ت51791نامه هيأت وزيران به شماره  آن (تصويب

ها و مؤسسات اعتباري  هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با بدهي اشخاص يادشده به دولت يا بانك تسويه و تهاتر بدهي

هاي اجرايي  باشد. براي اين منظور الزم است تمامي دستگاه غيربانكي، منوط به اخذ تأييديه از اين سازمان و صدور تخصيص اعتبار مي

هاي مندرج در بند قانوني يادشده و  هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاه ها، مؤسسات دولتي، شركت اعم از وزارتخانه

نامه اجرايي آن، نسبت به بررسي، تأييد و اعالم تقاضاهاي واصله جهت بررسي و صدور تخصيص اعتبار به اين سازمان بر اساس  آيين

سايت سازمان) اقدام نمايند. الزم به ذكر است در سال جاري درخواست متقاضي، بررسي و تأييد  ابل دسترس از وبنامه پيوست (ق شيوه

دستگاه بدهكار و دستگاه طلبكار/بانك، بررسي و تأييد مباني قانوني ايجاد بدهي، تخصيص اعتبار و صدور اسناد تسويه خزانه از طريق 

هاي اجرايي از  انجام خواهد شد و متقاضيان و دستگاهشود،  اندازي مي ارت امور اقتصادي و دارايي راهكه توسط وززيرسامانه تسويه و تهاتر 

هايي كه خارج از  د. به درخواستنشده سامانه مزبور خودداري نماي هرگونه مكاتبه و مراجعه حضوري و درخواست خارج از فرآيند تعريف

 اهد شد.فرآيند سامانه ارسال شود ترتيب اثر داده نخو

هايي است كه زودتر به سازمان  سناد (اوراق) تسويه خزانه، اولويت صدور تخصيص اعتبار با درخواستبا توجه به ظرفيت محدود ا

شود و بديهي است صدور تخصيص به منزله قطعي شدن صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي  ارسال مي

 بيني شده توسط آن وزارتخانه اقدام نمايند. ه تكميل و اجراي ساير اقدامات پيشهاي اجرايي مذكور نسبت ب نبوده و الزم است، دستگاه

مسئوليت اجراي اين بخشنامه و صحت اطالعات و داشتن كليه شرايط صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه مندرج در ظرفيت قانوني 

جرايي ذيربط و اين بخشنامه به عهده باالترين مقام نامه ا كل كشور، آيين 1399) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (» و«بند 

سايت سازمان برنامه و  از طريق وب Microsoft Wordهاي قابل ويرايش در قالب  ها و فايل روزرساني دستگاه(هاي) اجرايي است. به

  .در دسترس است www.mporg.irبودجه كشور به آدرس 
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  نامه اجرايي شيوه

  كل كشور و  1399) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (» و«بند 

  1399) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (» و«) بند 2-4و جزء (» و«بند نامه اجرايي  آيين

  )12/05/1399مورخ   ه57869/ت51791نامه هيأت وزيران به شماره  (تصويب كل كشور

  

  

  

  موضوع:

به دولت  يادشدهاشخاص  يبا بده يردولتيغ يو حقوق يقيدولت به اشخاص حق هاي يو تهاتر بده يهتسو

  يربانكي از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانهغ يها و مؤسسات اعتبار بانك يا

  

  

  

  

  

  1,0ويرايش: 

15/07/1399  
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  مقدمه: -1

هاي قطعـي دولـت بـه اشـخاص      كل كشور با هدف تسويه بدهي 1399) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (» و«ظرفيت قانوني بند 

ي هايي كه به بانـك مركـز   حقيقي و حقوقي غيردولتي از طريق تهاتر بدهي آنها با دولت (نوع اول) يا تهاتر بدهي اشخاص يادشده با بانك

  بيني شده است. نحوه و زمان ايجاد بدهي داراي شرايط و ضوابطي است كه در ادامه بيان خواهد شد. بدهكار هستند (نوع دوم) پيش

مشـمول بـا    يمعوق دولـت از اشـخاص متقاضـ    يمطالبات قطع يهكه به منظور تسو يخاص ياسناد تعهد خزانه نوع اول: يهاسناد تسو

  .شود يدولت به اشخاص مذكور صادر م يقطع هاي يبده

  

  

  

  

هـا و   بانـك  يا يمشمول به بانك مركز ياشخاص متقاض يبده يهكه به منظور تسو يخاص ياسناد تعهد خزانه نوع دوم: يهاسناد تسو

 يجـاد ا 1398سال  يان) كه تا پايبه بانك مركز يربانكيغ يسسات اعتبارؤها و م بانك يبده يهتسو يق(از طر يربانكيغ يموسسات اعتبار

  .شود يدولت به اشخاص مذكور صادر م عيقط هاي يشده است، با بده

 

  

  

  

  تعاريف مهم: -2

اي  هـاي سـرمايه   هاي تملك دارايي هاي دولتي (فقط بابت اجراي طرح ) شركت3 ،) مؤسسات دولتي2ها،  ) وزارتخانه1 دستگاه بدهكار: -

هـاي   (فقـط بابـت اجـراي طـرح     يردولتيغ يعموم يموسسات و نهادها) 4، شود) كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي

 يآب و فاضالب (بابـت اجـرا   يها شركت) 5و  شود) مي اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين هاي سرمايه تملك دارايي

ـ  يندولـت تـأم   يكه اعتبارات آنها از محل بودجه عموم اي يهسرما هاي ييتملك دارا يها طرح ؛ ماننـد وزارت نيـرو، وزارت راه و   شـود)  يم

اره ناهاي حمل و نقـل كشـور، اد  شركت ساخت و توسعه زيرب ،ورزش و جوانان استان هرمزگاناداره كل  ،ايرانسازمان شيالت شهرسازي، 

دستگاه بدهكار
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، 

بابت اجراي (شركت هاي دولتي 
، مؤسسات و )طرح هاي تملك

نهادهاي عمومي غيردولتي و 
بابت (شركت هاي آب و فاضالب 

اجراي طرح هاي تملك؛
مانند وزارت نيرو، اداره كل راه (

و شهرسازي استان يزد، شركت 
)آب و فاضالب استان مركزي

ايجاد بدهي تا 

1398پايان 

متقاضي
تعاوني و (اشخاص حقيقي و حقوقي 

، نهادها و موسسات )خصوصي
عمومي غيردولتي و قرارگاه 

سازندگي خاتم االنبياء و شركت هاي 
بابت بدهي هاي انتقالي از (دولتي 

اشخاص فوق الذكر در اجراي بند 
قانون رفع موانع توليد ) 2(ماده ) پ(

رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
)كشور

ايجاد بدهي تا 

1398پايان 

دستگاه طلبكار

مانند سازمان امور مالياتي، (

سازمان خصوصي سازي بابت 

واگذاري سهام دولت به 

)اشخاص

دستگاه بدهكار
وزارتخانه ها، مؤسسات 

دولتي، شركت هاي دولتي 
بابت اجراي طرح هاي (

، مؤسسات و )تملك
نهادهاي عمومي 

غيردولتي و شركت هاي 
بابت اجراي (آب و فاضالب 

طرح هاي تملك؛
مانند وزارت نيرو، اداره (

كل راه و شهرسازي استان 
يزد، شركت آب و فاضالب 

)استان مركزي

بدهي

متقاضي
تعاوني و (اشخاص حقيقي، حقوقي 

بابت مطالبات از دولت تا ) خصوصي
1398پايان سال 

و
نهادهاي عمومي غيردولتي، 

صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها؛ 
شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي 
آموزش و پرورش، نيرو، جهادكشاورزي 
و شركت  هواپيمايي جمهوري اسالمي 

و ) بابت يارانه قيمت هاي تكليفي(ايران 
شركت هاي آب و فاضالب استاني بابت 

1396پايان سال مطالبات از دولت تا 

بدهي

بانك ها يا 

مؤسسات 

اعتباري 

غيربانكي مجاز 

كه توسط بانك 

مركزي اعالم 

مي شوند

بدهي

بانك 

مركزي 

جمهوري 

اسالمي 

ايران

ها از طريقتهاتر بدهي

 نوع اولخزانهاسناد تسويه

 اسناد تسويهها از طريقتهاتر بدهي

دوم و تبديل بدهي اوليه نوع  خزانه

 به بدهي دولت به بانك مركزي 

تا  يبده يجادا

 يا 1398 يانپا

حسب  1396

 مورد

تا  يبده يجادا

 1398 يانپا

سقف مجاز 

تسويه بدهي هر 

بانك  توسط 

بانك مركزي 

.شود اعالم مي  
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سـپاه پاسـداران انقـالب    ، تهـران  يو خدمات درمـان  يدانشگاه علوم پزشك، شركت آب و فاضالب لرستان، كل راه و شهرسازي استان يزد

  استان اصفهان يزير و برنامه يريتسازمان مد، ياسالم

  سازي سازمان خصوصييا كشور ) مؤسسات دولتي؛ مانند سازمان امور مالياتي 2ها و  ) وزارتخانه1 دستگاه طلبكار: -

)، نهادهـا و موسسـات   يو خصوصـ  ي(تعـاون  يو حقـوق  يقـي اشخاص حق خزانه نوع اول: يهمشمول اسناد تسو ياشخاص متقاض -

بنـد (پ)   ياز اشخاص فـوق الـذكر در اجـرا    يانتقال هاي ي(بابت بده يدولت يو شركتها ياءاالنب خاتم يو قرارگاه سازندگ يردولتيغ يعموم

و  ينمطالبـات از دولـت كـه در چهـارچوب قـوان      ت) باب1394كشور مصوب  ينظام مال يو ارتقا يرپذ رقابت يد) قانون رفع موانع تول2ماده (

  شده باشد. يجادا 1398سال  يانمقررات مربوط تا پا

 يـي )، از جملـه سـتاد اجرا  يو خصوصـ  ي(تعـاون  يحقوق يقي،اشخاص حق خزانه نوع دوم: يهمشمول اسناد تسو ياشخاص متقاض -

بابـت مطالبـات از دولـت     يردولتـي غ هاي يمهمقدسه، ب يها و آستان ها يهتابعه و وابسته به آن، اتحاد يها فرمان حضرت امام (ره) و شركت

 ي،بازنشسـتگ  يهـا  صـندوق  يردولتـي، غ يعموم ايشده باشد و نهاده يجادا 1398سال  انيو مقررات مربوط تا پا ينكه در چهارچوب قوان

مـدارس،   يـز و تجه يسـازمان نوسـاز   يخصوصـ  يمانكارانپ ياء،قرارگاه خاتم االنب زدايي يتمحروم يمانكارانپ ياء،بانكها، قرارگاه خاتم االنب

) و يفـي تكل هـاي  يمـت ق يارانـه (بابـت   يـرو )، نيفـي تكل هـاي  يمـت ق رانـه ياآموزش و پرورش (بابت  يها تابعه وزارتخانه يدولت يها شركت

(بابـت   يـران ا ياسـالم  يجمهـور  يماييهواپ  و شركت يآب و فاضالب استان يها ) و شركتيفيتكل هاي يمتق يارانه(بابت  يجهادكشاورز

و  انينتابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت كـه در چهـارچوب قـو    يها و شركت يراننفت ا ي) و شركت مليفيتكل هاي يمتق يارانه

  شده باشد. يجادا 1396سال  يانمقررات مربوط تا پا

-كشـور   ي) قانون محاسـبات عمـوم  19كه به استناد ماده ( يبدهكار به اشخاص متقاض يدستگاه ها يبده دولت: يقطع هاي يبده -

(در  يحسـاب ذ ييـد شـده و بـه تأ   يل) قانون مذكور تسـج 20و با توجه به ماده ( يجادو مقررات مربوط ا يندر چارچوب قوان -1366مصوب 

توسـط سـازمان    يـا باشـد و   يدهربط رسـ  يذ يي) و مقام مجازدستگاه اجراشابهم ينعناو يا يمال يرمد يحساب،فاقد ذ يياجرا يدستگاه ها

  شده باشد. يژهو يحسابرس ي،حسابرس

 يـن منـابع دسـتگاه قابـل تهـاتر از ا     يرو سـا  يمنابع اختصاص يردولت نظ يخارج از منابع عموم يها از محل يجادشدها هاي يبده - تبصره

  .باشد يمحل نم

و مقـررات   ينكه در چهارچوب قوان يبابت منابع عموم يطلبكار از اشخاص متقاض يها مطالبات دستگاه مطالبات قطعي معوق دولت: -

مصارف خاص (درآمـد   يدارا يو درآمدها ينفت يها منابع حاصل از نفت و فرآورده يشده باشد به استثنا يجادا 1398سال  يانمربوط تا پا

/ مقـام مجـاز دسـتگاه     يـيس مشـابه) و ر  ينعنـاو  يا يمال يرحساب، مد يفاقد ذ رايياج يها حساب (در دستگاه يذ ييد) كه به تأينههز -

  .شود يو اعالم م يينسازمان، توسط وزارت تع يبند، با هماهنگ ينضوع اباشد. فهرست مطالبات مو يدهربط رس يذ يياجرا

  :شرايط عمومي صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه -3

بررسي و تأييد مباني قانوني ايجاد بـدهي،  بررسي و تأييد دستگاه بدهكار و دستگاه طلبكار/بانك، ، متقاضي تمامي مراحل درخواست -3-1

كـه توسـط وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي       در سامانه سماد نو (زيرسـامانه تسـويه و تهـاتر)   تخصيص اعتبار و صدور اسناد تسويه خزانه 

درخواسـت خـارج از فرآينـد    و و مراجعه حضـوري  هاي اجرايي از هرگونه مكاتبه  دستگاهمتقاضيان و شد و خواهد انجام  ،شود اندازي مي راه

  هايي كه خارج از فرآيند سامانه ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. شده سامانه مزبور خودداري نمايد. به درخواست تعريف

 ) يـا 1هـاي شـماره (   در ابتدا متقاضي براساس كـاربرگ بدين ترتيب است كه براي صدور اسناد تسويه خزانه شده  فرآيند كلي تعريف -3-2

، درخواسـت  )3(پيوست شماره  16/06/1399مورخ  85766/57داري كل كشور شماره  منضم به بخشنامه معاونت نظارت مالي و خزانه) 2(

درخواسـت را در زيرسـامانه    ،تأييد بدهي بـه اشـخاص متقاضـي   نمايد و دستگاه بدهكار ضمن بررسي و  خود را به دستگاه بدهكار ارائه مي

درخواست به كارتابل دستگاه طلبكار/بانك براي بررسي و تأييد ارسـال  پس از تأييد دستگاه بدهكار،  نمايد؛ تأييد مي تسويه و تهاتر ايجاد و

ارسـال   جهت تأييد مبـاني قـانوني ايجـاد بـدهي و تخصـيص اعتبـار      شود؛ پس از تأييد دستگاه طلبكار/بانك، درخواست براي سازمان  مي

شود؛ در صورت تأييد و تخصيص توسط سازمان، پرونده براي طي ساير مراحل صـدور اسـناد تسـويه خزانـه بـه كارتابـل وزارت امـور         مي

  شود. هاي مالي عمومي) ارسال مي ها و دارايي اقتصادي و دارايي (مركز مديريت بدهي
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) 5تبصـره ( » و«) بنـد  2-4و جـزء ( » و«بند اجرايي نامه  ) آيين1اده (م» ذ«هاي اجرايي كشور كه مطابق تعريف بند  تمامي دستگاه -3-3

تخصـيص اعتبـار   اخذ تأييديـه و  جهت درخواست شوند،  به عنوان دستگاه بدهكار تلقي مي كل كشور 1399ماده واحده قانون بودجه سال 

نامـه اجرايـي    ضمن رعايت مفـاد قـانوني و آيـين    براي اشخاص متقاضي مشمول، موظفند براي صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانهمورد نياز 

مطـابق  هـا   را به عمـل آورده و درخواسـت  مذكور در اين بخشنامه و ضوابط مندرج در شرايط عمومي و شرايط اختصاصي ترتيبات مربوطه، 

  .شودارسال ضوابط يادشده 

در صورتي كـه  شود؛  در سامانه انجام ميدستگاه اجرايي ملي اقدام با درخواست ، اعتبارات ملي و متمركزدر خصوص موارد مرتبط با  -3-4

، اقـدام نمـوده باشـد،    كشـور  ي) قانون محاسبات عموم75موضوع ماده (دستگاه اجرايي ملي نسبت به ابالغ اعتبار به واحدهاي تابعه خود، 

 دسـتگاه اجرايـي ملـي   از كـاربرگ تأييديـه   اخذ نسبت به ثبت درخواست در سامانه، براي بايست ضمن اقدام  شونده اعتبار مي دستگاه ابالغ

بايست در قالب مكاتبـه از طريـق اتوماسـيون اداري     همچنين كاربرگ تأييديه مي متبوع اقدام و در قسمت مربوطه در سامانه الصاق نمايد.

و همچنـين پيوسـت ايـن     يادشـده از طريـق سـامانه   كـاربرگ  مربوطه به سازمان (امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع) ارسال شـود.  

  .)1شماره  تخشنامه قابل دسترس است (پيوسب

بايست ضـمن اقـدام بـراي     ميهاي اجرايي  ربط دستگاه ادارات استاني ذي ،اعتبارات استاني و غيرمتمركزدر خصوص موارد مرتبط با  -3-5

اقـدام و در قسـمت مربوطـه در سـامانه      ريـزي اسـتان   برنامهاخذ كاربرگ تأييديه از سازمان مديريت و ثبت درخواست در سامانه، نسبت به 

بايست در قالب مكاتبه از طريق اتوماسيون اداري مربوطه به سازمان (امور پايش تعهدات دولـت   همچنين كاربرگ تأييديه ميالصاق نمايد. 

  ).2شماره  تقابل دسترس است (پيوسخشنامه كاربرگ يادشده از طريق سامانه و همچنين پيوست اين بو تجهيز منابع) ارسال شود. 

در خصوص اقالم بدهي دولـت بـه اشـخاص متقاضـي كـه      نامه اجرايي يادشده،  ) آيين3) ذيل ماده (3) و تبصره (2در اجراي ماده ( -3-6

اشخاص متقاضـي بـا مراجعـه بـه وزارت     ربط اعالم نشده باشد،  هاي اجرايي ذي و يا توسط دستگاه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد

اعالمـي توسـط وزارت    مدارك مربوطه همراه ي خود را بهتقاضاهاي مالي عمومي)  ها و دارايي امور اقتصادي و دارايي (مركز مديريت بدهي

تگاه طلبكار/بانـك و  بـراي تأييـد دسـ   در سـامانه  در صورت تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايـي، سـاير مراحـل     نمايند؛ تسليم مي ،يادشده

  شود. ميپيگيري و صدور تخصيص اعتبار، از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان درخواست براي تأييديه 

  شود: مي انجام و تخصيص اعتبار بدهي براي تأييد اقدامات زير پس از ارسال درخواست به سازمان،  -3-7

نامه اجرايـي مربوطـه و    ضمن هماهنگي و تطبيق شرايط درخواست با مفاد قانوني، آيين امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع -3-7-1

تأمين اعتبار و اعالم نظر در مورد مباني قانوني ايجـاد بـدهي   تعهد و ربط براي بررسي سوابق  ساير ضوابط، درخواست را به امور بخشي ذي

  نمايد. ارسال مي

، در مهلـت  مباني قانوني ايجاد بدهيهمچنين بررسي تأمين اعتبار و تعهد و سوابق ررسي بضمن بايست  ميبط  ر امور بخشي ذي -3-7-2

بايسـت تـا    ، اعالم نظـر مـي  شده در سامانه با توجه به فرآيند تعريف شده به امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع اعالم نظر نمايد. تعيين

منزلـه عـدم تأييـد و رد درخواسـت      در سامانه بهظرف مهلت مذكور، درخواست  صورت عدم تعيين تكليفدر و شده انجام شود  مهلت تعيين

  شود. تلقي مي

ساير شرايط و ضوابط قانوني به تشـخيص  با و درخواست ربط باشد،  در صورتي كه مباني ايجاد بدهي مورد تأييد امور بخشي ذي -3-7-3

بـراي طـي فرآينـد    توسط امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع باشد، درخواست انطباق داشته امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع 

شـده در سـامانه،    مشابه بنـد قبلـي، بـا توجـه بـه فرآينـد تعريـف        شود. مياعالم امور هماهنگي و تلفيق بودجه ابالغ و تخصيص اعتبار به 

منزلـه   يين تكليف ظرف مهلت مذكور، درخواست در سامانه بهشده انجام شود و در صورت عدم تع بايست تا مهلت تعيين ميتخصيص اعتبار 

  شود. عدم تأييد و رد درخواست تلقي مي

كـه   هـايي  يثبت شده باشد. در خصوص بـده  ييو دارا يدر سامانه سماد وزارت امور اقتصاد يدبا يدولت به اشخاص متقاض بدهي -3-8

  لحاظ شود. ييو دارا يتوسط وزارت امور اقتصاد يادشدهمقرر در سامانه  يها ندارد، مالحظات و مهلت يمشخص ييدستگاه اجرا

از قبـل بازپرداخـت آن مـورد     يـا شده باشـد و   يجادامشخص  يقانون يبراساس مبان بايست ياز دولت م يمطالبات اشخاص متقاض -3-9

 بـا متبادلـه   يها و موافقتنامه يبودجه سنوات هاي يفر ردد يجاد،اعتبار آن در زمان ا ينتأم ياقرار گرفته باشد و سازمان /تضمين/توافق تعهد

 و باشـد  يسرفصـل اعتبـارات عمـوم   از  يـد بابيني شـده اسـت    كه تأمين اعتبار پيش يمطالباتبراي همچنين  شده باشد. بيني يشسازمان پ

 .يستمشمول نيا منابع داخلي  ياختصاص يدرآمدهااعم از غير از اعتبارات عمومي  ياز محلتأمين اعتبار سرفصل  يدارامطالبات 



4 

 

  :اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اولو مراحل صدور اختصاصي شرايط  -4

 ايجاد شده باشد و توسط ذيحساب يا مديرمالي تأييد شده باشد. 1398بدهي دولت به اشخاص متقاضي تا پايان سال  -4-1

بايد فقط بابت منابع عمومي باشد (براساس  مطالبات دولتايجاد شده باشد و  1398بدهي اشخاص متقاضي به دولت تا پايان سال  -4-2

خزانـه   يهصدور اسناد تسـو  يقاز طر يهكل كشور به منظور تسو 1398) قانون بودجه سال 5جدول شماره ( يمنابع عموم هاي يفردجدول 

  .)5مندرج در پيوست شماره  نوع اول

  :(اوراق) تسويه خزانه نوع دوماسناد شرايط اختصاصي و مراحل صدور  -5

هـا و مؤسسـات اعتبـاري     حـداكثر سـقف مجـاز تسـويه بـدهي بانـك      نامه اجرايي يادشده،  ) آيين5) ذيل ماده (3در اجراي تبصره ( -5-1

كـه   خواهـد شـد  اعالم طي مكاتبه جمهوري اسالمي ايران توسط بانك مركزي متعاقباً ايران  به بانك مركزي جمهوري اسالميغيربانكي 

هاي دستگاه اجرايي براي صدور اسناد تسـويه خزانـه نـوع     هاي بعدي آن (در صورت وجود)، در درخواست بايد مكاتبه مذكور و اصالحيه مي

  دوم مورد توجه و رعايت قرار گيرد.

نامـه   مربوطـه (تصـويب   نامـه اجرايـي   آيين ،كل كشور 1399بودجه سال  ن) ماده واحده قانو5) بند (و) تبصره (2-3جزء (در اجراي  -5-2

و تهـاتر   يهتسـو  يهـا بـرا   بانك يننقل و انتقاالت مطالبات ببا موضوع ) 12/05/1399مورخ    ه57877/ت51774هيأت وزيران به شماره 

  ).7(پيوست شماره به پيوست اين بخشنامه ارائه شده است  دولت هاي يبده

تابعـه و   يهـا  فرمان حضرت امام (ره) و شركت يي)، از جمله ستاد اجرايو خصوص ي(تعاون يحقوق يقي،اشخاص حقبدهي دولت به  -5-3

بايـد  و مقـررات مربـوط    ينبابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوان يردولتيغ هاي يمهمقدسه، ب يها و آستان ها يهوابسته به آن، اتحاد

  .توسط ذيحساب يا مديرمالي تأييد شده باشدو  يجادا 1398سال  يانتا پا

 زدايـي  يـت محروم يمانكـاران پ يـاء، االنب ها، قرارگاه خـاتم  بانك ي،بازنشستگ يها صندوق يردولتي،غ يعموم اينهادهبدهي دولت به  -5-4

آمـوزش و پـرورش    يهـا  تابعه وزارتخانـه  يدولت يها مدارس، شركت يزو تجه يسازمان نوساز يخصوص يمانكارانپ ياء،قرارگاه خاتم االنب

آب  يهـا  ) و شـركت يفيتكل هاي يمتق يارانه(بابت  ي) و جهادكشاورزيفيتكل هاي يمتق يارانه(بابت  يرو)، نيفيتكل هاي يمتق يارانه(بابت 

 يهـا  و شـركت  يـران نفـت ا  ي) و شركت مليفيتكل هاي يمتق يارانه(بابت  يرانا ياسالم يجمهور يماييهواپ  و شركت يو فاضالب استان

  توسط ذيحساب يا مديرمالي تأييد شده باشد. يجادا 1396ل سا يانتا پابايد تابع و وابسته به آن، 

هـا   در خصوص مطالبات بانـك  ايجاد شده باشد. 1398بدهي اشخاص متقاضي به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي تا پايان سال  -5-5

قـرارداد   يلتبد ياقرارداد  يدتجد يد،مجدد، تمد يطكه در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقس ي،از اشخاص متقاض

 يختـار  شـد، با يرجـاري غ يـا  يمطالبات جـار  ينكهاند، اعم از ا شده ينحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتبار ييمطابق مفاد دستورالعمل اجرا

  .باشد يم ياشخاص متقاض يبده يجادمالك سال ا يه،اول يبده يجادا

اصـل، سـود و    ينبالنسبه ب يمتسه يبر مبنا يربانكيغ يها و موسسات اعتبار بانك ي،اشخاص مشمول به بانك مركز يبده يهتسو -5-6

 .شود يشخص مشمول انجام م يو مقررات مربوط به بده يندر چارچوب قوان وجه التزام



  

  

  

  

  

  

  

  

  

جهت صدور اسناد  يازاعتبار موردن يصتخص(ها) و درخواست يبده ييديهتأ) 1پيوست 

  توسط دستگاه اجرايي مليخزانه نوع اول/دوم  يه(اوراق) تسو

  ) بخشنامه4-3موضوع بند (

  

) قانون 75ماده (براساس در صورتي كه دستگاه اصلي  فقطتأييديه اين اخذ : مهم توضيح

نموده باشد،  مقداخود ا دستگاه تابعهنسبت به ابالغ اعتبار به  كشور يمحاسبات عموم

 الزم نيست.ابالغ اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه كشور وارد مدر ضروريست و 



 

  شماره:

  تاريخ: 

  تهيه شود)اصلي مربوط به دستگاه بدهكار سربرگ دستگاه  (در 

  بسمه تعالي

  

  و تجهيز منابع)پايش تعهدات دولت به: سازمان برنامه و بودجه كشور (امور 

  

  موضوع: تأييديه بدهي(ها) و درخواست تخصيص اعتبار موردنياز جهت صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول/دوم

  

  ؛سالم با

نامه شماره  موضوع تصويب(نامه اجرايي آن  آيين) 3) ذيل ماده (4) و (3هاي ( تبصرهكل كشور و  1399) قانون بودجه سال 5در اجراي بند (و) تبصره (

شده در زيرسـامانه تسـويه و تهـاتر وزارت امـور اقتصـادي و       و براساس اطالعات ثبت )ت محترم وزيرانأهي 12/05/1399مورخ   ه57869/ت51791

طرح(هـاي) تملـك   ، ضـمن تأييـد ابـالغ اعتبـار     ............ مـورخ .............)  خزانه نوع اول/دوم به شماره ثبـت (شناسـه)   يه(درخواست سند تسودارايي 

) قـانون  75موضـوع مـاده (  ، تابعـه از سوي اين دستگاه به دسـتگاه(هاي) اجرايـي   اي/برنامه(هاي) به شرح جدول زيـر   هاي سرمايه دارايي

ه صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانخواهشمند است دستور فرماييد اقدام مقتضي به منظور تخصيص اعتبار مورد نياز جهت  ،كشور محاسبات عمومي

  به پيوست ارائه شده است.و مستندات مبناي ايجاد بدهي مكاتبه/مكاتبات مربوط به ابالغ اعتبار در دستور كار قرار گيرد. 

  رديف

دستگاه اجرايي 

  كننده اعتبار ابالغ

  (دستگاه اصلي)

دستگاه اجرايي 

  ده اعتبارشون ابالغ

  (دستگاه تابعه)

عنوان 

  طرح/برنامه/...

بندي  شماره طبقه

  طرح/برنامه/...

 شماره مكاتبه ابالغ

  اعتبار

 تاريخ مكاتبه ابالغ

  اعتبار

1              

2              

بـه   يجـار  مربـوط قـانون بودجـه سـال     يفابالغ اعتبار از محل اعتبار رد ياعتبار از آن سازمان، اقدام الزم برا يصتخص يافتاست پس از در يهيبد

  .كشور معمول خواهد شد ي) قانون محاسبات عموم75براساس دستورالعمل موضوع ماده ( يرندهابالغ گ ييدستگاه اجرا

  

 نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء ذيحساب/مديرمالي يا

  هاي اجرايي فاقد ذيحساب) عناوين مشابه (در دستگاه

  نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء

  رييس دستگاه اجرايي/مقام مجاز

  

  

  

  پيوست(ها):

  ) قانون محاسبات عمومي كشور75موضوع ماده (مكاتبه/مكاتبات مربوط به ابالغ اعتبار  -1

يـا   »اي مربوط به طرح(ها)/برنامـه(هاي) اعالمـي   اي/اعتبارات هزينه هاي سرمايه موافقتنامه اعتبارات تملك دارايي«مستند مبناي ايجاد بدهي:  -2

    »مباني قانوني مشخص«يا  »تضمين/تعهد/توافق سازمان برنامه و بودجه كشور«



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جهت صدور اسناد  يازاعتبار موردن يص(ها) و درخواست تخصيبده ييديهتأ) 2پيوست 

  ريزي استاني توسط سازمان مديريت و برنامهخزانه نوع اول/دوم  يه(اوراق) تسو

     ) بخشنامه5-3موضوع بند (



 

  شماره:

  تاريخ: 

  تهيه شود)ريزي استان  سازمان مديريت و برنامهسربرگ  (در 

  بسمه تعالي

  

  پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع)به: سازمان برنامه و بودجه كشور (امور 

  

  موضوع: تأييديه بدهي(ها) و درخواست تخصيص اعتبار موردنياز جهت صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول/دوم

  

  ؛سالم با

نامه شماره  موضوع تصويب(نامه اجرايي آن  آيين) 3) ذيل ماده (4) و (3هاي ( تبصرهكل كشور و  1399) قانون بودجه سال 5در اجراي بند (و) تبصره (

و شده در زيرسـامانه تسـويه و تهـاتر وزارت امـور اقتصـادي       و براساس اطالعات ثبت )ت محترم وزيرانأهي 12/05/1399مورخ   ه57869/ت51791

ضـمن تأييـد ابـالغ اعتبـار طرح(هـاي) تملـك       (درخواست سند تسويه خزانه نوع اول/دوم به شماره ثبـت (شناسـه) ............ مـورخ .............)،    دارايي 

اي/برنامه(هاي) به شرح جدول زير از سوي اين سازمان به دستگاه(هاي) اجرايي استان، موضوع اعتبارات ابالغـي بودجـه اسـتاني     هاي سرمايه دارايي

منـدرج در درخواسـت   و سـال ايجـاد)    شده (شخص، مبلغ هاي اعالم قوانين بودجه سنواتي) و همچنين تأييد اطالعات بدهي 10جدول شماره اعم از (

مربوطه، خواهشـمند اسـت دسـتور فرماييـد اقـدام مقتضـي بـه منظـور          ذيحساب/مديرماليو  /مقام مجازاستان رييس دستگاه اجراييتوسط يادشده 

سـازمان برنامـه و   ه ابـالغ اعتبـار   مكاتبه/مكاتبات مربوط بدر دستور كار قرار گيرد. صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه تخصيص اعتبار مورد نياز جهت 

  به پيوست ارائه شده است.بودجه كشور و مستندات مبناي ايجاد بدهي 

  رديف
دستگاه اجرايي استاني 

  ده اعتبارشون ابالغ
  عنوان طرح/برنامه/...

بندي  شماره طبقه

  طرح/برنامه/...

وط به ابالغ اعتبار بودجه سال مرب

  استاني

  قانون بودجه) 10جدول شماره اعم از (

1         --13  

2         --13  

  

  

  

  

  

  

  امضاء و نام و نام خانوادگي

 ريزي استان سازمان مديريت و برنامهرييس 

  

  

  

  پيوست(ها):

جـدول  اعـم از  مربوط به بودجه اسـتاني ( ريزي استان  سازمان برنامه و بودجه كشور به سازمان مديريت و برنامهمكاتبه/مكاتبات ابالغ اعتبار  -1

  )كل كشور قانون بودجه 10شماره 

يـا   »اي مربوط به طرح(ها)/برنامـه(هاي) اعالمـي   اي/اعتبارات هزينه هاي سرمايه موافقتنامه اعتبارات تملك دارايي«مستند مبناي ايجاد بدهي:  -2

    »مباني قانوني مشخص«يا  »تضمين/تعهد/توافق سازمان برنامه و بودجه كشور«



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  امور اقتصادي و دارايي) بخشنامه(ها)/مكاتبات وزارت 3پيوست 

) 5بند (و) تبصره ( يو نحوه اجرا يندهاموضوع فرآ 16/06/1399مورخ  85766/57بخشنامه شماره 

  كل كشور 1399قانون بودجه سال 
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دارد

۵۷ / ۸۵۷۶۶

بخشنامه شماره (١) به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری
موضوع: فرآیندها و نحوه اجرای بند (و) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور

در اجرای ماده (٣) آییننامه اجرایی بند (و) و جزء (۴-٢) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣۹۹ 
کلکشور موضوع تصویبنامه شماره ۵١٧۹١/ت۵٧٨٦۹ه مورخ ١٣۹۹/۵/١٢ هیات محترم وزیران ضمن ارسال راهنمای 
استفاده از زیرسامانه تسویه تهاتر و شرح فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم (تصویر پیوست) بدینوسیله 

فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم به شرح ذیل اعالم میشود:
نکات قابل توجه مشترک در صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم: (١

١-١) فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه در سال جاری با ارایه درخواست اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه بدهکار آغاز و 
اسناد تسویه از طریق زیرسامانه تسویه و تهاتر صادر میشود. اضافه مینماید صدور و اعالم تسویه حساب از طریق 
زیرسامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی بوده و با توجه به حکم ماده (١١) آییننامه فوقالذکر، در حکم تسلیم و 
صدور اسناد تسویه خزانه است. نمونه فرمهای درخواست اشخاص متقاضی مشمول به تفکیک اسناد تسویه خزانه نوع اول 
 http://iridmo.mefa.ir و نوع دوم، در پایگاه اطالع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی به نشانی

درج خواهد شد.
٢-١) صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاههای اجرایی بدهکار، منوط به تایید 

الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد. 
٣-١) معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) پس از بررسی و 

انجام کنترلهای الزم نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه اقدام مینماید.
۴-١) بر اساس تبصره (۴) ماده (۴) آییننامه فوقالذکر، تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط 

دستگاههای طلبکار، بدهکار، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور میباشد. 
۵-١) دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، از تسویه نقدی و 
غیرنقدی مطالبات اشخاص متقاضی (به میزان مبلغ مورد درخواست و ثبت شده در زیرسامانه تسویه و تهاتر) خودداری 

نماید. 
٦-١) با توجه به ماده (١۹) قانون محاسبات عمومی کشور، موضوع طلب اشخاص متقاضی از دولت (بدهیهای قطعی 
دولت به اشخاص متقاضی) شامل : ١- تحویل کاال بدون قرارداد ٢- تحویل کاال با قرارداد ٣- انجام خدمت (پیمانکاران) 
بدون قرارداد و ... میباشد که فهرست مذکور در پایگاه اطالعرسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی قابل 

دستیابی خواهد بود.
٧-١) در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (١٢) آییننامه، دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار مکلفاند پس از 
صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهیهای مربوط به صورت جمعی– خرجی در 
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عملکرد منابع و مصارف به ترتیب در ردیفهای شماره ٣١٠١٠٦ جدول شماره (۵) و ردیف شماره ۴٢-۵٣٠٠٠٠ جدول 
شماره (۹) قانون بودجه سالجاری و در مورد اسناد تسویه خزانه نوع دوم دستگاه بدهکار مکلف است پس از صدور اسناد 
تسویه خزانه نسبت به اعمال حساب تسویه بدهیهای مربوط به صورت جمعی–خرجی در عملکرد منابع و مصارف به 
ترتیب در ردیف ٣١٠۹٠١ جدول شماره (۵) و ردیف ٧٨-۵٣٠٠٠٠ جدول شماره (۹) قانون بودجه سالجاری براساس 
دستورالعمل حسابداری مربوط موضوع بخشنامههای شماره ۵۴/١٣١٦۴۹ مورخ ١٣۹۵/٧/١٨ و شماره ۵۴/٢۴۹۹۹٣ مورخ 

١٣۹٧/١١/٣ این معاونت، اقدام نماید. 
٨-١) مسئولیت اعمال حساب مبالغ تسویه شده مطابق نظام حسابداری بخش عمومی و تهیه چک لیست کنترلی بعد از 
صدور سند تسویه خزانه درخصوص اسناد تسویه نوع اول به عهده دستگاه اجرایی بدهکار و طلبکار (حسب مورد) و در 

خصوص اسناد تسویه خزانه نوع دوم برعهده دستگاه اجرایی بدهکار میباشد.
۹-١) به استناد تبصره ماده (١) آییننامه بدهیهای ایجاد شده از محلهای خارج از منابع عمومی دولت نظیر منابع 

اختصاصی و سایر منابع دستگاه قابل تهاتر از این محل نمیباشد.
١٠-١) مالک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهیهای قطعی و مطالبات قطعی دولت/بانکها و موسسات اعتباری 

غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر و مبتنی بر تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
١١-١) تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵٠%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت 
مستقیم متعلق به اشخاص حقوقی متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و یا دوم (حسب مورد ) طبق 
مقررات مربوط مجاز است و احراز میزان سهام و مالکیت آن بر عهده دستگاه بدهکار میباشد. دستگاه بدهکار مکلف است 
مستندات مربوط را در زیرسامانه تسویه و تهاتر الصاق نماید. الزم به ذکر است تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی 

که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی باشد، مجاز است.
١٢-١) به موجب تبصره (٧) ماده (۴) آییننامه، در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع 
دوم راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهیهای قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده 

به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.
١٣-١) الزم است در خصوص اعتبارات استانی دستگاههای بدهکار ذیربط فرم تاییدیه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مربوط 
و درخصوص اعتبارات ابالغی موضوع ماده (٧۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای ابالغ گیرنده فرم تاییدیه مخصوص 
دستگاه اصلی (ابالغدهنده) مندرج در پایگاه اطالع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی را تهیه و در 
زیرسامانه تسویه وتهاتر پیوست نمایند. بدیهی است دستگاه اجرایی ابالغ دهنده میباید عالوه بر درج در سامانه، اقدامات 

الزم برای ابالغ اعتبار به موجب مقررات و دستورالعمل موضوع ماده یاد شده را معمول نمایند.
١۴-١) صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهیها و مطالبات در سامانه 

مدیریت اطالعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) است.
١۵-١) پس از صدور اسناد تسویه خزانه در سامانه، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها (بر اساس محل استقرار 
دستگاه اجرایی بدهکار) نسبت به ابالغ سند تسویه خزانه به کلیه ذینفعان اقدام مینمایند و ابالغ اسناد تسویه به 
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دستگاههای اجرایی متمرکز مستقر در مرکز توسط معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیها و 
داراییهای مالی عمومی) انجام میشود. 

١٦-١) دستگاههای اجرایی بدهکار و طلبکار (حسب مورد) موظفند پس از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، 
نسبت به تهیه و ارسال چک لیستهای کنترلی مربوط (مندرج در پایگاه اطالع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای 
مالی عمومی) اقدام و حسب مورد بر مبنای محل استقرار در خصوص دستگاههای اجرایی استانی و ملی مستقر در استان، 
به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان ذیربط و در خصوص دستگاههای اجرایی ملی مستقر در مرکز، به مرکز مدیریت 

بدهیها و داراییهای مالی عمومی، ارسال نمایند.

٢) الزامات و نحوه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در زیرسامانه تسویه و تهاتر: 
١-٢) به موجب بند (٣) ماده (١) آییننامه اجرایی صدرالذکر اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول عبارتند 
از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء و 
شرکتهای دولتی (بابت بدهیهای انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید 
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ١٣۹۴-) بابت مطالبات از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا 

پایان سال ١٣۹٨ ایجاد شده باشد.
٢-٢) دستگاههای اجرایی بدهکار شامل وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرحهای تملک 
داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 
و شرکتهای آب و فاضالب (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی 
دولت تامین میشود)، دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ١٣۹٨ در چارچوب مقررات مربوط ایجاد 
شده است، میباید ضمن بررسی درخواست شخص متقاضی، نسبت به ثبت و تایید اطالعات درخواست متقاضی و اطالعات 

مربوط به بدهی مورد تهاتر خود در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام نمایند. 
٣-٢) دستگاههای اجرایی طلبکار شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی بابت 
منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣۹٨ ایجاد شده باشد، هستند، میباید بعد از 
دریافت درخواست تسویه از طریق زیرسامانه تسویه و تهاتر و پس از بررسیهای الزم و اطمینان از معوق بودن مطالبات و 
اطمینان از صحت شماره طبقهبندی و عناوین ردیفهای درآمدی مورد تهاتر، نسبت به  ثبت و تایید اطالعات مطالبات 
توسط ذیحساب/مدیرمالی و مقام مجاز/رئیس دستگاه اجرایی در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام نمایند. فهرست مطالبات 
موضوع این بند، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در زیرسامانه تسویه و تهاتر و پایگاه اطالع رسانی مرکز 

مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی درج میشود.
۴-٢) دستگاه بدهکار میباید در تنظیم و ارسال درخواستهای تهاتر، اولویت تقدم طلب طلبکاران را رعایت نمایند.
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الزامات و نحوه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم در زیرسامانه تسویه وتهاتر: (۳
١-٣) به موجب بند (۴) ماده (١) آییننامه صدرالذکر، اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم و تاریخ ایجاد 
بدهیهای دولت که میباید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد، به شرح جدول ذیل تعیین میشود. 

مسئولیت رعایت این بند به عهده دستگاه اجرایی بدهکار است.

تاریخ ایجاد مطالبات نوع اشخاص ردیف

تا پایان سال ١٣۹٨
اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته به آن، اتحادیهها و آستانهای 

مقدسه، بیمههای غیردولتی
١

تا پایان سال ١٣۹٦

نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم االنبیاء، 
پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه خاتم االنبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی 

مدارس، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش
 (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و 

جهادکشاورزی (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکتهای آب و فاضالب استانی 
و شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و 

شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن

٢

٢-٣) دستگاههای اجرایی بدهکار شامل وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرحهای تملک 
داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 
و شرکتهای آب و فاضالب (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی 
دولت تامین میشود) و دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی میباشند، میباید ضمن بررسی درخواست شخص متقاضی، 
نسبت به ثبت و تایید اطالعات درخواست متقاضی و اطالعات مربوط به بدهی مورد تهاتر خود در زیرسامانه تسویه و تهاتر 

اقدام نمایند. 
٣-٣) ستاد بانک/موسسه اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی ( در موارد تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک 
مرکزی) پس از دریافت درخواست تسویه و تهاتر و بررسیهای الزم، نسبت به کنترل، تکمیل و تایید اطالعات در 

زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام مینمایند. 
۴-٣) مطالبات بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول میباید تا پایان سال 
١٣۹٨ ایجاد شده باشد و تسهیالت ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده 
قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمیباشد. مسئولیت رعایت این بند به عهده بانک مرکزی/ بانک و 

موسسات اعتباری غیربانکی طلبکار از اشخاص متقاضی مشمول میباشد.
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۱۳۹۹/۰۶/۱۶

دارد

۵۷ / ۸۵۷۶۶

۵-٣) به موجب تبصره (۴) ماده (٣) آییننامه، مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت 
میباید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا 
تامین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیفهای بودجه سنواتی و موافقتنامههای متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور 

پیشبینی شده باشد.
٦-٣) بر اساس تبصره (٦) ماده (۴) آییننامه، در مواردی که درخواست حایز شرایط الزم سازمان تامین اجتماعی به طور 
همزمان با سایر اشخاص متقاضی به دستگاه اجرایی بدهکار/مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی ارایه شود، 

اولویت صدور اسناد تسویه خزانه با سازمان مذکور میباشد.
٧-٣) تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین 
اصل، سود و وجه التزام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام میشود. بانک مرکزی، بانکها 
و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

٣-٨) براساس تبصره (٣) ماده (۴) آییننامه، سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به بانک 
مرکزی از جمله بدهی بابت خطوط اعتباری، سپرده گذاری ،اضافه برداشت (اصل وسود) که حداکثر تا پایان خردادماه سال 

١٣۹۹، ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور تعیین و ضمن اعالن عمومی، به وزارت و سازمان اعالم میشود. 
۹-٣) نقل و انتقال مطالبات بین بانکها، به موجب آییننامه اجرایی جزء (٣-٢) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون 
بودجه سال ١٣۹۹ کلکشور ( موضوع تصویبنامه شماره ۵١٧٧۴/ت۵٧٨٧٧هـ مورخ ١٣۹۹/۵/١٢ هیات محترم وزیران) 

میباشد.

الزم به ذکر است بروزرسانیهای آتی راهنمای پیوست به همراه نکات تکمیلی، اطالعیهها، بخشنامهها، فرمها و چک 
لیستهای مورد نیاز و هرگونه اطالعرسانی بعدی در خصوص نحوه استفاده از زیرسامانه تسویه و تهاتر از طریق پایگاه 
اطالع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی به نشانی http://iridmo.mefa.ir اطالعرسانی خواهد 

شد.

رونوشت: 
 - جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای استحضار.

- جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای استحضار و صدور دستور مقتضی در خصوص تایید 
الکترونیکی و تخصیص اعتبار درخواست های  اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

سید رحمت ا... اکرمی
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
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۱۳۹۹/۰۶/۱۶

دارد

۵۷ / ۸۵۷۶۶

- جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا برای استحضار و صدور دستور مقتضی درخصوص انجام اقدامات الزم بر اساس قوانین و 
مقررات مربوط.

- جناب آقای مهندس تهرانی مدیرکل محترم دفتر وزارتی برای اطالع.
- جناب آقای دکتر خالصی رئیس محترم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی برای اطالع و صدور دستور مقتضی برای اعالن عمومی.

- جناب آقای پاکباز مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها برای اطالع و اقدام الزم.
- جناب آقای برزوزاده مدیر کل محترم خزانه برای اطالع و اقدام الزم در خصوص اعمال حساب و گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی موضوع مواد (١٢) و 

(١٣) آیین نامه صدرالذکر.
- جناب آقای دکتر فعال قیومی مدیر کل محترم هماهنگی و تلفیق حسابها و روش های حسابداری برای اطالع و اقدام الزم در خصوص انعکاس عملکرد 

موضوع ماده (١٣) تصویب نامه صدرالذکر در صورتحساب عملکرد بودجه موضوع ماده (١٠٣) قانون محاسبات عمومی کشور.
- جناب آقای امین رفتاری مدیر کل محترم نظارت بر اجرای بودجه برای اطالع و اقدام الزم.

- جناب آقای دکتر عبدالهی رئیس محترم مرکز فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد برای اطالع و اقدام الزم از جمله فراهم بودن امکان بهره برداری مستمر از 
زیر سامانه تسویه و تهاتر با هماهنگی مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی.

- ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها برای اطالع و اقدام بر اساس قوانین و مقررات مربوط و اجرای بندهای ١٦ و ١٧ بخش اول این بخشنامه مبنی بر 
ابالغ اسناد صادره و نظارت بر اعمال حساب و بررسی چک لیستهای کنترلی دستگاه های اجرایی بدهکار و طلبکار حسب مورد.

- جناب آقای محمد آبادی ذیحساب و مدیرکل محترم امور مالی برای اطالع و اقدام الزم.
- مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی به همراه سابقه برای اطالع و اقدام الزم.



 

                                                           
 یا )و خود مطالبات تسویه درخواست تواند می "الف" شرکت باشد، "ج" شرکت و "ب" شرکت درصد 05 از بیش مالکیت یا و سهام دارای"الف" شرکت که صورتی در مثال عنوان به .1

 .نماید ارایه دولت به خود( به متعلق های شرکت سایر یا )و خود های بدهی با از دولت را خود( به متعلق های شرکت

 این قسمت فقط در مورد تهاتر غیر مستقیم تکمیل شده و الزم است مستندات الزم پیوست شود. .2

 شود. درج می http://iridmo.mefa.irهای مالی عمومی به نشانی  ها و دارایی جدول موضوع بدهی و جدول ردیف منابع عمومی در پورتال مرکز مدیریت بدهی .4و  3

 )در سربرگ شخص متقاضی تهیه شود(

 بسمه تعالی

 ها و مطالبات به/از دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول (: درخواست تسویه بدهی1نمونه شماره )

 اجرایی[ دستگاه به:دستگاه اجرایی بدهکار]به عنوان باالترین مقام

 با سالم
( فهرست وزیران محترم هیات 11/5/1911 مورخ هـ57871ت/51711 شماره تصویبنامه موضوعنامه اجرایی آن ) کل کشور و آیین 1911قانون بودجه سال ( 5در اجرای بند )و( تبصره )

 ساسـا  بـر  نمایـد   شود. اضافه می ارسال می ها و اطالعات تکمیلی مورد نیاز به انضمام مدارک پیوست، برای انجام اقدامات الزم برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مطالبات و بدهی

 است. شده ایجاد 1918 سال پایان تا مورد درخواست مطالبات کشور، کل 1911 سال بودجه قانون واحده ماده( 5) تبصره( و) بند( 1) جزء در مندرج حکم

 1غیرمستقیم            شیوه تهاتر                                                                                            مستقیم 

 حقوقی اشخاص مشخصات

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل/نماینده قانونی: :کامل شرکتعنوان 

 تابعیت: تاریخ تأسیس: شماره ثبت: شناسه ملی:

 مجاز امضاء صاحبان آگهی آخرین ،(تعاونی و خصوصی اشخاص برای) سهام صاحبان حقوق تغییرات آخرین آگهی تصاویر، ( www.ilenc.ir)کشور حقوقی اشخاص ملی شناسه سامانه از پرینت : نیاز مورد مدارك
 (فوق اشخاص کلیه برای) قانونی مستندات سایر یا و رسمی روزنامه در مندرج تغییرات آخرین طبق

 نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی:

 شماره همراه مدیرعامل: شماره تماس ثابت: کدپستی:

ه 
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1  

 :بدهکار اجرایی دستگاه متقاضی شخص مشخصات  

 آدرس اطالعات تماس ضمایم نام مدیرعامل شناسه ملی نام شرکت

 :طلبکار اجرایی دستگاه متقاضی شخص مشخصات

 آدرس اطالعات تماس ضمایم نام مدیرعامل شناسه ملی نام شرکت
 

 )مدیر عامل شرکت/شخص متقاضی حقیقی( مشخصات اشخاص حقیقی

 تاریخ تولد: نام پدر: خانوادگی متقاضی: نام و نام

 :ملیت :شناسنامه شماره :خارجی اتباع فراگیر کد/ملی کد

 در صورت وجود توضیحات( / تصویر کارت ملی/کارت هویت ویژه اتباع خارجی) حاتیتوضمدارك مورد نیاز: تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه 

 نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی:

 شماره همراه: شماره تماس ثابت: کدپستی:

 به ترتیب اولویت تسویه(مشخصات مطالبات از دولت )

 عنوان دستگاه اجرایی بدهکار

 موضوع طلب متقاضی

 9)براساس جدول موضوع بدهی( 
 سال ایجاد بدهی

 (1331)حداکثر تا پایان
 مبلغ )ریال(

 عنوان کد

1      

2      

 )به ترتیب اولویت تسویه(مشخصات بدهی به دولت 

 عنوان دستگاه اجرایی طلبکار

 موضوع بدهی متقاضی

 4 (ردیف منابع عمومی اساس جدول )بر
 بدهی ایجاد سال

 (1331)حداکثر تا پایان 
 (ریال) مبلغ

 عنوان منابع عمومی کد منابع عمومی

1     

2     

 شود گواهی می
 مشخصات اشخاص حقیقی با اصل کارت ملی مطابقت دارد. 
 بر اساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است. اشخاص حقوقی اطالعات وارد شده 
 پیوست گردیده است )در مورد تهاتر غیر مستقیم( های تابعه و وابسته مستندات مالکیت در خصوص شرکت 

 نام و نام خانوادگی )صاحبان امضاء مجاز(

 مهر و امضاء
 

 توضیحات ضروری:
  .نمایند دریافت بدهکار اجرایی دستگاه از بعدی های پیگیری برای را سامانه در خود درخواست رهگیری کد درخواست، ثبت از پس است الزم محترم متقاضیان 

 شماره:

 تاریخ:

http://iridmo.mefa.ir/


 )در سربرگ شخص متقاضی تهیه شود(

 بسمه تعالی

  از طریق تهاتر با مطالبات از دولت، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم /بانک مرکزیها/موسسات اعتباری غیربانکی بانکی اشخاص متقاضی مشمول به درخواست تسویه بده(: 1نمونه شماره )

 به:دستگاه اجرایی بدهکار]به عنوان باالترین مقام اجرایی[

 با سالم
( فهرسـت مطالبـات و   وزیران محترم هیات 11/5/1911 مورخ هـ57871ت/51711 شماره تصویبنامه موضوع)نامه اجرایی آن  کل کشور و آیین 1911( قانون بودجه سال 5در اجرای بند )و( تبصره )

)مندرج در های اشخاص متقاضی بدهینماید  شود. اضافه می ارسال می دومها و اطالعات تکمیلی مورد نیاز به انضمام مدارک پیوست، برای انجام اقدامات الزم برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع  بدهی

 1918تا پایـان سـال    کل کشور، 1911( ماده واحده قانون بودجه سال 5( بند )و( تبصره )1بر اساس حکم مندرج در جزء ) ها/ موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی ج.ا.ا به بانک این درخواست(

  .ایجاد شده است

 1 غیرمستقیم                 مستقیم                                                            شیوه تهاتر                         

 حقوقی اشخاص مشخصات

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل/نماینده قانونی: :کامل شرکتعنوان 

 تابعیت: تاریخ تأسیس: شماره ثبت: شناسه ملی:

تصاویر آگهی آخرین تغییرات حقوق صاحبان سهام )برای اشخاص خصوصی و تعاونی(، آخرین آگهی صاحبان امضاء مجاز طبق آخرین تغییرات مندرج (  www.ilenc.irپرینت از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) مدارك مورد نیاز:
 در روزنامه رسمی و یا سایر مستندات قانونی )برای کلیه اشخاص فوق(

 مل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی:نشانی کا

 شماره همراه مدیرعامل: شماره تماس ثابت: کدپستی:
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 بدهکار اجرایی دستگاه متقاضی مشخصات

 آدرس اطالعات تماس ضمایم نام مدیرعامل یشناسه مل شرکت نام

 بانکی غیر اعتباری موسسه /بانک متقاضی مشخصات

 آدرس اطالعات تماس ضمایم نام مدیرعامل یشناسه مل شرکت نام
 

 )مدیر عامل شرکت/شخص متقاضی حقیقی( مشخصات اشخاص حقیقی

 تاریخ تولد: نام پدر: خانوادگی متقاضی: نام و نام

 :ملیت :شناسنامه شماره :خارجی اتباع فراگیر کد/ملی کد

 نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی:

 شماره همراه مدیرعامل: شماره تماس ثابت: کدپستی:

 )به ترتیب اولویت تسویه(مشخصات مطالبات از دولت 

 عنوان دستگاه اجرایی بدهکار ردیف
 موضوع طلب متقاضی

 9)براساس جدول موضوع بدهی( 
 بدهی ایجاد سال

 مبلغ مورد درخواست
 برای تسویه )ریال( 

1     

2     

 )به ترتیب اولویت تسویه(ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی  مشخصات بدهی به بانک

 ردیف
عنوان بانک/ موسسه 

 اعتباری غیربانکی
 نام شعبه کد شعبه

 محل استقراراستان 
 بانک

شماره تسهیالت/ 
 قرارداد و ...

 موضوع بدهی متقاضی
)اعم از تسهیالت، تضامین و 

)... 

 بااادهی ایجااااد ساااال
تااا پایااان سااال  ]حااداکثر 

1331] 

 مبلغ مورد درخواست
 برای تسویه )ریال( 

1         

2         
 شود گواهی می

 مشخصات اشخاص حقیقی با اصل کارت ملی مطابقت دارد. 
 بر اساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است. اشخاص حقوقی اطالعات وارد شده 
 iپیوست گردیده است )در مورد تهاتر غیر مستقیم( های تابعه و وابسته مستندات مالکیت در خصوص شرکت 

 خانوادگی )صاحبان امضاء مجاز(نام و نام 
 مهر و امضاء

 
 :ضروری توضیحات

 . نمایند دریافت بدهکار اجرایی دستگاه از بعدی های پیگیری برای را سامانه در خود درخواست رهگیری کد درخواست، ثبت از پس است الزم محترم متقاضیان 
 

                                                           
 )و خود مطالبات تسویه درخواست تواند می "الف" شرکت باشد، "ج" شرکت و "ب"های شرکت درصد 05 از بیش مالکیت یا و سهام دارای"الف" شرکت که صورتی در مثال عنوان به .1
 .نماید ارایه به بانک/موسسه اعتباری غیربانکی( خود به متعلق های شرکت سایر یا )و خود های بدهی با را خود( به متعلق های شرکت یا
 الزم است مستندات الزم پیوست شود.این قسمت فقط در مورد تهاتر غیر مستقیم تکمیل شده و . 2

 شود. درج می http://iridmo.mefa.irهای مالی عمومی به نشانی  ها و دارایی جدول موضوع بدهی در پورتال مرکز مدیریت بدهی.  3

 

 شماره:

 تاریخ:

http://iridmo.mefa.ir/
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 بسمه تعالی

 

 
  متقاضی(: اشخاص به دولت قطعی های موضوع طلب اشخاص متقاضی از دولت )بدهی

 قرارداد بدون کاال تحویل -1

 قرارداد با کاال تحویل -2

 ای سرمایههای  قرارداد برای غیر طرح تملک دارایی بدون خدمت انجام -3

 ای سرمایه های دارایی تملک طرح قرارداد با خدمت انجام -4

 ای سرمایه های دارایی تملک  غیرطرح قرارداد برای با خدمت انجام -5 

 ای سرمایه های دارایی تملک طرح غیر برای ای بدون قرارداد انجام خدمت مشاوره -6 

 ای های سرمایه طرح تملک دارایی برای ای با قرارداد انجام خدمت مشاوره -7 

 ای های سرمایه تملک دارایی  ای با قرارداد برای غیرطرح انجام خدمت مشاوره -8 

 انجام خدمت کارکنان دولت -9 

 صالح احکام صادره از مراجع ذی -11 

 المللی پیوستن به قراردادهای بین -11

 المللی های بین عضویت در سازمان -12 

 دریافتی تسهیالت مالی -13

 لیفی مورد تایید سازمان حسابرسی(های تک های دولتی بابت یارانه قیمت های تکلیفی )مطالبات شرکت یارانه قیمت -14

 سایر موارد )با ذکر موضوع(. -15 
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 فهرست   

 2 ...................................................................................................................................... ًبم ثجت هشوَل اشخبص

 2 ........................................................................................................................................ سبهبًِ ثِ یدستشس

 2 ............................................................................................................................ تیسب ییاثتذا طلحِ ثِ ٍدٍس

 3 ............................................................................................................................................. سبهبًِ ثِ ٍسٍد

 7 ........................................................................................................................................ ػجَس سهض یكشاهَش

 8 ....................................................................................................................................... اشخبص تسو شییتـ
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 11 .......................................................................................................... یحوَه اشخبص قیتؼش ًحَُ -
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 دستشسی ثِ سبهبًِ:

ها قرار گرفتهه   ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان  MPLSاین سامانه بر روی بستر شبکه ملی اطالعات، دولت  و 

 استفاده شود. Mozilla FireFoxاست. برای استفاده از این سامانه ترجیحا از آخرین نسخه مرورگر 

 تذایی سبیت:ٍسٍد ثِ طلحِ اث

 .ضَد ثِ سبهبًِ هزکَس اص آدسس ریل استفبدُ یدستشسثشای 

http://samad.mefa.ir:7003/EcoPortal 

 .شَد ًَشتِ (Capital) ثضسٍ ثب حشٍف ثبیست هی E ٍ P: تزًش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشخبص هشوَل ثجت ًبم: 

 ثذّی، اهَس هسئَل خضاًِ، تسَیِ اسٌبد کبسضٌبس ّب:  دس اداسات ًل اهَس اهتظبدی ٍ داسایی استبى ًبم ثجت هشوَل اشخبص

 استبى داسایی ٍ اقتػبدی اهَس کل هذیش ٍ هبلی هعبٍى ًظبست

کبسضٌبس/هعبٍى ریحسبة، ریحسبة/هذیش هبلی، سییس/هقبم هجابص  یی: اجشا ّبی  ًبم دس سبیش دستگبُ ثجت هشوَل اشخبص

 ّبی اجشایی. دستگبُ

ثبًک یب هَسسِ اعتجابسی   هجبص کبسضٌبس، هذیش هبلی ٍ هقبم ؿیشثبًٌی: اػتجبسی هَسسِ یب ثبًي دس ًبم ثجت هشوَل اشخبص

 .غیشثبًکی 

هجبص ٍ  هوبم/هبلی، سییس ًظبست ّب ٍ هؼبًٍیي استبى داسایی ٍ اهتظبدی اهَس ًل هذیشاىالصم ثِ رکش است دس ایي هشحلِ غشفبً 

هَظف ثِ ثجت ًابم   ّب ٍ هَسسبت اػتجبسی ؿیشثبًٌی داسای ظشكیت اػالم شذُ ّبی اجشایی ، ستبد ثبًي ریحسبة/هذیش هبلی ٍ دستگبُ

 *ثبضٌذ. دس سبهبًِ هی

 ثِ ثجت ًبم هجذد ًذاسًذ. اًذ ًیبص دس سبهبًِ ثجت ًبم ًوَدُ 1398*تزًش: ًبسثشاًی ًِ دس سبل 
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تش ّب ثاب تَجاِ ثاِ ًاَ  ثسا      استبى MPLS، دٍلت ٍ یهل یضجکِ ّب یثشا DNS یّب آدسسالصم است  ًٌتِ هْن:

 :گشدد نیتٌظثِ ضشح جذٍل ریل   دستگبُ فٌبٍسی اعالعبت ثخصتَسظ ّوکبساى  ی دستگبُ اجشایی،استجبع

 هلی شجٌِ

 :اعالػبت

DNS4: 

10.0.255.131 

DNS3: 

10.0.254.130 

DNS2: 

10.0.254.131 

DNS1: 

 

10.0.255.130 

 :DNS2 :دٍلت شجٌِ

192.168.27.211 

DNS1: 

192.168.27.120 

MPLS ًل اداسات 

 ٍ اهَساهتظبدی

 :استبًْب داسایی

DNS: 
10.140.1.22 

 

دس غَست هَاجِ ضذى ثب پیغبم خغب دس ٌّگبم ثجت ًبم هشاحل ریل سا اًجبم دادُ ٍ سپس اقذام ثاِ ثجات ًابم    *

 ًوبییذ:

“Tools-option-privacy-clear your recent history- cash- clear now” 

 ثش سٍی تجْیضات ضجکِ ٍ اهٌیت هی ثبضذ. 3003ى پَست جْت دستشسی سبهبًِ ًیبص ثِ ثبص ضذ *

ّابی   الصم ثِ رکش است دس غَست ثشٍص هطکالت دس خػَظ تٌظیوبت ضجکِ ٍ ثستش استجبعی ضوبسُ توابس  -

هشکض فٌبٍسی اعالعبت ٍ تَسعِ اقتػبد َّضاوٌذ ٍصاست اهاَس اقتػابدی ٍ     02139904123-02139903120

 داسایی توبس حبغل فشهبئیذ.

 ثِ سبهبًٍِسٍد 

 ضَد. ًوبیص دادُ هیپس اص ثبص ضذى غفحِ اٍل سبهبًِ ثِ ضشح ریل  -1
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 الصم ثاِ رکاش اسات   ثبضاذ.   قجلای فعابل های    Username   ٍPasswordایاذ   چٌبًچِ قجال ثجت ًابم ًواَدُ  

Username ثبضذ ٍ دس غَستی کاِ کابسثش جذیاذ ّساتیذ      اضخبظ ثجت ًبم ضذُ دس سبهبًِ کذ هلی آًبى هی

 ًبم سا اًتخبة ًوَدُ ٍ ٍاسد سبهبًِ ضَیذ.گضیٌِ ثجت 

 

( اثتذا کذ هلای خاَد سا   ENTERکبسثش پس اص اًتخبة گضیٌِ ثجت ًبم ٍ ٍسٍد ثِ آى )ثب فطشدى دکوِ   -2

ًوبیاذ کاِ پاس اص     ّبی قجلی ضخع دس ایي سبهبًِ ٍاسد های  ثشای غحت سٌجی ضوبسُ هلی ٍ یب ضٌبسبیی سوت

هَاسد هٌاذس  دس فاشم سا ثاش اسابس هطخػابت ّاَیتی خاَد تکویال          تبییذ آى فشهی ثِ غَست ریل ثبص ضذُ ٍ

ضاَد   ًوبیذ. )الصم ثِ رکش است هَاسد ستبسُ داس الضاهی ثَدُ ٍ دس غَست عذم تکویل آى ثجت ًابم اًجابم ًوای    هی

ّبی اجشایی ٍ ثبًک یب هَسسِ اعتجبسی غیشثبًکی هٌذس  دس ایي  ّوچٌیي ثشای اضخبظ هطوَل دس سبیش دستگبُ

 لعول ثبسگضاسی تػَیش اهضبء الضاهی است.دستَسا

 
 ٍ ... وبسُ ضٌبسٌبهِ، ضوبسُ تلفي ّوشاٍُسٍد اعالعبت کبسثش اص قجیل ًبم، ًبم خبًَادگی، ًبم پذس، ض -3

کبسثش ثَدُ ٍ ثب دقت ثجت ضاَد صیاشا دس    ٍ دس اختیبس الصم است ضوبسُ تلفي ّوشاُ ٍاسد ضذُ تحت هبلکیت ًٌتِ:

 ثبضذ. پزیش هی ثبصیبثی آى اص ایي عشیق اهکبى غَست فشاهَضی سهض عجَس،

ثبضذ کاِ فشآیٌاذ    هیًیبصهٌذ ثبسگضاسی فیلذّبی هشثَط ثِ تػَیش کبست هلی، تػَیش حکن ٍ تػَیش اهضبء  -4

 ثبضذ: آى ثِ ضشح ریل هی

جْات ثابسگضاسی    اهضابء  تػاَیش  ٍ حکان  تػَیش هلی، کبست کٌبس تػَیش + دس فشم ٍسٍد اعالعبت دکوِ -الف

 هشثَط قشاس داسد. تػبٍیش 
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 عٌاَاى  ثِ)ثبیست عٌَاى فبیل  ضَد ٍ هی یک آیکَى ثِ غَست صیش ًوبیص دادُ هی +پس اص فطشدى دکوِ  -ة

تػَیش کبست هلی سا اًتخبة ٍ   Browseتبیپ  ضذُ ٍ سپس ثب فطشدى دکوِ ( هلی کبست عجبست تػَیش هثبل

، jpgّابی سایان ًظیاش     بسگضاسی تػبٍیش فاَ  اص فشهات  دس اداهِ دکوِ تبییذ صدُ ضَد. الصم ثِ رکش است ثشای ث

jpeg ،png هگب ثبیت ثبضذ. 1ثبیست  استفبدُ ضذُ ٍ حذاکثش حجن ّش فبیل هی 

اص ثبسگضاسی ّشگًَِ تظبٍیش ثِ ؿیش اص تظَیش ًبست هلی ٍ حٌن ًبسگضیٌی اجتٌبة شَد دس طَست ػذم تغابثن تظاَیش ثابسگضاسی    تزًش: 

دس هبلت یاي   جت ًبم تَسظ ادهیي سیستن تبییذ ًخَاّذ شذ، الصم است تظبٍیش طلحبت پشت ٍ سٍ ًبست هلیشذُ ثب اعالػبت ثجت شذُ، ث

 كبیل ثبسگضاسی شَد.

 :دس سبهبًِ اهضب اسٌي جْتالصم تٌظیوبت 

 KB150حذاکثش حجن فبیل:-

  200*150: تػَیش اًذاصُ-

  PNG: تػَیش فشهت -

  pixel /inch (dpi 300):  سصٍلَضي- 

 سبًتیوتش ثبسگضاسی ضَد. 3عشؼ ٍ 5 س ثبسگضاسی دس اثعبد عَلکبد -

color:2bit – RGB 

ٍ الصم  Background color : transparentپس صهیٌِ اسکي ثِ غاَست هقبثال اًجابم ضاَد.       تشجیحبً-
 اسکي ضذُ ٍ ٍاضح ثَدُ ٍ تػَیش پس صهیٌِ ًذاضتِ ثبضذ. 5*3است اهضب حتوب دس کبدس 

ضاَد. الصم ثاِ رکاش     ستگبُ اجشایی هشتجظ ثب کبسثش اص فْشست کطَیی اًتخبة هیاستبى هحل استقشاس د -5

 ( سا اًتخبة ًوبیٌذ.99هتوشًض )ًذ  ثبیست گضیٌِ ّبی هلی )غیش استبًی( هی است کِ اضخبظ هشتجظ ثب دستگبُ
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. 

 

 

جساتجَ ٍ  ثش اسبس شٌبسِ هلی یب ػٌَاى دس قسوت ضٌبسِ هلی، کبسثش دستگبُ اجشایی هحل خذهت خَد سا  -6

 ًوبیذ. اًتخبة هی

 

ّابی تعشیاف ضاذُ     سوت: کبسثش سوت خَد دس دستگبُ اجشایی هحل خذهت خَد سا اص فْشست ساوت  -3

 ًوبیذ. اًتخبة هی

ّابی فاَ  الازکش     الصم ثِ رکش است اضخبغی کِ دس حبل حبضش ّوضهبى داسای ثایص اص یاک ساوت اص ساوت    

 سا ثبسگضاسی ًوبیٌذ.  جذیذ بم ًوَدُ ٍ هذاسى هشثَط ثِ سوت سوت دٍم خَد هجذداً ثجت ًثبیست ثشای  ثبضٌذ هی هی

کلوِ عجَس: کبسثش دس فیلذ کلوِ عجَس ٍ تکشاس کلوِ عجَس سهض پیطاٌْبدی خاَد کاِ تشکیجای اص اعاذاد،       -2

آًبى  ًبم ًبسثشی اشخبص ًذ هلیًوبیذ. الصم ثِ رکش است  ثبضذ سا تبیپ هی ٍ ...( هی @حشٍف اًگلیسی ٍ عالئن )ًظیش 

 ثبضذ. هی
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صًذ ٍ اعالعبت ثجات ضاذُ هبًٌاذ     سا هی "ثجت ًبم"کبسثش پس اص اًجبم هشاحل فَ  ٍ ٍسٍد تػَیش اهٌیتی، کلیذ 

ثبضذ. الصم ثِ رکش اسات اضاخبظ ثجات ًابم      ضَد ٍ ثِ هٌضلِ پبیبى فشآیٌذ ثجت ًبم هی تػَیش صیش ًوبیص دادُ هی

، کابسثشی آًابى فعابل    ّبی هبلی ػوَهی ّب ٍ داسایی ض هذیشیت ثذّیپس اص تبییذ هذاسى ٍ هستٌذات ثبسگضاسی شذُ تَسظ هشًضذُ 

 تَاًٌذ ثب ًبم کبسثشی ٍ سهض عجَس خَد ٍاسد سبهبًِ ضًَذ. ضذُ ٍ هی

 

ِ  سا الصم ثبیست دس حلظ آى دهت هی ثَدُ شخض ّوبى ثِ ًٌتِ هْن: الصم ثِ رًش است ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ ًبم ًبسثشی ٍ سهض ػجَس هختض  ثا

سبصد دس غَست ثشٍص ّشگًَِ هطکل کابسثشاى   ّوچٌیي خبعش ًطبى هی دس اختیبس سبیش اشخبص هشاس ًذٌّذ. آٍسدُ ٍ ػول

ّاب ٍ   ّبی اجشایی هتوشکض/ثبًک ٍ کبسثشاى دستگبُ اداسات ًل اهَس اهتظبدی ٍ داسایی استبىّبی اجشایی هحلی ثب  دستگبُ

ّاب ٍ هغبلجابت    )اداسُ تساَیِ ٍ تْابتش ثاذّی    ّبی هبلی ػوَهی ّب ٍ داسایی هشًض هذیشیت ثذّیهَسسبت اعتجبسی غیشثبًکی ثب 

 توبس حبغل ًوبیٌذ.  ػوَهی(

 كشاهَشی سهض ػجَس:

تَاًٌذ دس غفحِ اغلی اص قسوت فشاهَضی سهض عجَس دسخَاست خَد سا  دس غَست فشاهَضی سهض عجَس کبسثشاى هی

هک ثِ ضوبسُ ّوشاُ تعشیف ضذُ دس ٌّگبم سبصی اص عشیق پیب ثب کذهلی خَد ثجت ًوَدُ ٍ پس اص اسسبل کذ فعبل

 ثجت دس سبهبًِ ًسجت ثِ تغییش سهض عجَس خَد اقذام ًوبیٌذ.

ّبی تجلیغبتی هشثَط ثِ ضوبسُ ّوشاُ ثجت ضاذُ   سبصی الصم است کِ پیبهک ًکتِ: ثشای دسیبفت پیبهک کذ فعبل

 فعبل ثبضذ.



8 
 

 تـییش سوت اشخبص:

ثب هشکض هاذیشیت  ثبیذ  هیاست  تَدیع ضذُآًبى قجلی ٌَى سوت ّن اک لیاضخبغی کِ قجال داسای سوت ثَدُ ٍ

ِ  ّب ٍ داسایی ّبی هبلی عوَهی  ثذّی . الصم ثاِ رکاش اسات دس    ًوبیٌاذ  ثشای حزف سوت قجلی دس سابهبًِ هکبتجا

ًوبیٌذ ّن اکٌاَى ایاي قبثلیات ثاشای      ّبی جذیذ )عالٍُ ثش سوت قجلی( اقذام هی خػَظ افشادی کِ ثشای سوت

 حسبثبى یب هعبًٍیي ٍ کبسضٌبسبى ٍجَد داسد. افضایص سوت ری

 

 

 :تْبتش ٍ تسَیِ سبهبًِ گشدش ًبس دسكشآیٌذ ًلی 

ثشای اسٌبد تسَیِ  1دس قبلت فشم دسخَاست اضخبظ هتقبضی )فشم ضوبسُ اضخبظ هتقبضی دسخَاست خَد سا 

جْت دس  دس سبهبًِ اسائاِ   ثِ دستگبُ ثذّکبسثشای اسٌبد تسَیِ خضاًِ ًَ  دٍم(  2خضاًِ ًَ  اٍل ٍ فشم ضوبسُ 

خاَد(   ًوَدُ ٍ دستگبُ ثذّکبس ًیض پس اص ثجت دسخَاست هتقبضی دس سبهبًِ آى سا ثِ دستگبُ ثاذّکبس)کبستبثل 

اقذام ًواَدُ ٍ پاس اص   اعالعبت  ٍ تبییذ ذّکبس ًیض دس کبستبثل خَد ًسجت ثِ تکویلًوبیذ ٍ دستگبُ ث اسسبل هی

هَسساِ اعتجابسی   یاب   ثبًاک ساتبد  ثِ دساتگبُ علجکابس /    شیق سیستن دسخَاست ثِ غَست خَدکبس اص ع تبییذ،

تکویال ٍ  اعالعابت سا  هَسسِ اعتجبسی غیشثبًکی ًیاض  یب  ثبًک ستبد . دستگبُ علجکبس /ضَد اسسبل هیغیشثبًکی 

سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کطاَس ثاشای   ًوبیذ. ثب تبییذ دستگبُ علجکبس دسخَاست ثِ غَست سیستوی ثِ  هیتبییذ 

زکَس . دس غاَست غاذٍس تخػایع اعتجابس ٍ تبییاذ تَساظ سابصهبى ها        گاشدد  هیتخػیع اعتجبس اسسبل  غذٍس

ثشسسی ٍ تبییذ هشکاض  ضَد کِ پس اص  ّبی هبلی عوَهی اسسبل هی ّب ٍ داسایی ثِ هشکض هذیشیت ثذّی دسخَاست

ِ تبییذ هعبٍى هحتشم ًظبست هابلی ٍ خضا ّبی هبلی عوَهی ٍ سپس  ّب ٍ داسایی هذیشیت ثذّی داس کال کطاَس    ًا

ُ  دسثِ طَست اعالػیِ سٌذ تسَیِ ثِ غَست الکتشًٍیکی غبدس ضذُ ٍ  ثبیسات   ثاَدُ ٍ های   ًبستبثل ریٌلؼبى هبثل هشابّذ

ُ   1399الصم ثِ رًش است دس سبل  ًسجت ثِ اعوبل حسبة آى اقذام ضَد. ّابی   اثالؿیِ اسٌبد تسَیِ خضاًِ طبدسُ ثاشای دساتگب

 ٍ ّاب  ثاذّی  هذیشیت هشًضّبی اجشایی هتوشًض تَسظ  ٍ دس خظَص دستگبُ اهَس اهتظبدی ٍ داساییاداسات ًل اجشایی استبًی تَسظ 

 شَد. اًجبم هی ػوَهی هبلی ّبی داسایی

 

 ّبی هبلی ػوَهی دس خظَص سبهبًِ دس یي ًگبُ: ّب ٍ داسایی ٍظبیق هشًض هذیشیت ثذّی

ُ  اص قجیل ثبسگضاسی اعالعبت هشثا  تؼشیق اعالػبت پبیِ دس سبهبًِ: ّابی اجشایای، اعالعابت هشثاَط ثاِ       َط ثاِ دساتگب

 ّب،  ّب، ٍسٍد اعالعبت هشثَط ثِ سقف هجبص قبثل تسَیِ ثبًک ای ٍ ثشًبهِ ّبی سشهبیِ داسایی ّبی تولک عشح
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 عاشف  اص عواَهی  هابلی  ّابی  داسایای  ٍ ّاب  ثذّی هذیشیت هشکض ثِ ضذُ اسسبل ًبم ثجت ّبی دسخَاست تبییذثشسسی ٍ 

 غیشثبًکی اعتجبسی هَسسِ یب ثبًک ستبد/ اجشایی ّبی دستگبُ

 ثِ غَست الکتشًٍیکی  طذٍس سٌذ تسَیِ

 .ّبی اجشایی هتوشًض دستگبُثِ  اسٌبد طبدسُ اثالؽ

 كشآیٌذ ًلی هشثَط ثِ ًحَُ ثجت ٍ اثالؽ تخظیض اػتجبس:

ٍ علجکابس ٍ  ی ثاذّکبس  ّاب  دستگبُثذٍى ًیبص ثِ اخز تبییذ فیضیکی اص تخػیع اعتجبس  دسخَاست  دس سبل جبسی

ثِ سبصهبى ثشًبهاِ ٍ  اص دستگبُ اجشایی علجکبس/ستبد ثبًک غشفبً ثب تبییذ دس سبهبًِ ٍ اسسبل سیستوی دسخَاست 

هعبًٍات   .ثبضاذ  ضَد ٍ لزا ًیبصی ثِ اخز تخػیع اعتجبس دس خبس  اص فشآیٌذ سابهبًِ ًوای   اًجبم هیثَدجِ کطَس 

ف تخػیع اعتجبس غبدس ضذُ ًسجت ثِ غذٍس سٌذ تساَیِ  تَاًذ تب سق ًظبست هبلی ٍ خضاًِ داسی کل کطَس هی

 خضاًِ اقذام ًوبیذ.

  ّبی اجشایی ثذٌّبس: دستگبُششٍع كشآیٌذ تسَیِ ٍ تْبتش تَسظ 

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس سبهبًِ پیص ثیٌی الصم جْت تکویل فشم هشثَط ثِ دسخَاست هتقبضی ثِ غَست ایٌتشًتی 

ثبضذ  ّکبس هیبضش ثجت دسخَاست هتقبضی ثِ عْذُ دستگبُ اجشایی ثذلزا دس حبل ح ،دس آیٌذُ اًجبم ضذُ است

 ًوبیذ. ٍ کبسثش دستگبُ اجشایی ثذّکبس ثِ ًیبثت اص هتقبضی ًسجت ثِ تکویل فشم هتقبضی اقذام هی

ثشای ثجت دسخَاست هتقبضی اگش ضخع هتقبضی ضخع حقیقی ثبضذ غشفبً اص هٌَ هذیشیت کابسثشاى   -

ٍ دس غَستی کِ قجال دس سیستن تعشیف ًطذُ ثبضذ ضخع حقیقی سا جستجَ ًوَدُ ضخع حقیقی سا 

 تعشیف هی کٌین.

ضاخع حقیقای سا اًتخابة     ،هٌَ هذیشیت کبسثشاى ثبیست اثتذا هیدس غَستی کِ هتقبضی ضخع حقَقی ثبضذ  - 

ٍ دس غَستیکِ هذیش عبهال قاجال دس سیساتن     ًوَدًُوَدُ ٍ هطخػبت هشثَط ثِ هذیش عبهل ضشکت سا جستجَ 

ساپس دس هشحلاِ دٍم عٌاَاى ضاشکت ًیاض اص هٌاَ       ثبیست ًسجت ثِ ثجت آى اقذام ضَد.  عشیف ًطذُ ثبضذ هیت

ضَد ٍ دس غَستیکِ قجال دس سیستن ثجت ًطذُ ثبضاذ ًساجت ثاِ تعشیاف ضاخع       هذیشیت کبسثشاى جستجَ هی

 حقَقی اقذام هی ضَد.

ثبیست هذیش عبهل دس سابهبًِ تعشیاف    هیثِ دلیل اًتخبة هذیش عبهل دس ٌّگبم ثجت ضخع حقَقی اثتذا  تزًش:

 ضذُ ٍ سپس اقذام ثِ ثجت ضخع حقَقی ضَد.
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 "هذیشیت کابسثشاى "گضیٌِ  "اعالعبت پبیِ"کبسثش دستگبُ اجشایی ثذّکبس اص هٌَی  ًحَُ تؼشیق اشخبص حویوی: -

س ثبالی ًوبیذ سپس اص ًَا سا اًتخبة هی "اضخبظ حقیقی"سا اًتخبة ًوَدُ ٍ سپس اص هٌَی اعالعبت پبیِ 

ثبیست  ضَد کِ کبسثش هی سا اًتخبة ًوَدُ ٍ غفحِ ثِ ضکل صیش ظبّش هی "جدید"اسبهی ثجت ضذُ گضیٌِ +

 اعالعبت َّیتی هشثَط ثِ هذیش عبهل سا دس آى ثجت ًوبیذ.

 

ّبی هشثَط ثِ اعالعبت َّیتی کبسثش گضیٌِ ثجت ٍ ثبصگطات سا صدُ ٍ اص هٌاَ هشثاَط خابس       پس اص ثجت گضیٌِ

 .ضَد هی

اص قجیال تػابٍیش    یهاذاسک  ثبیسات  هیٍجَد داسد کِ کبسثش  ًیض دس قسوت پبییي تعشیف اضخبظ گضیٌِ پیَست

 ضٌبسٌبهِ ٍ کبست هلی سا ثبسگضاسی ًوبیذ.

ثجت ضوبسُ تلفي ّوشاُ الضاهی است ٍ ثب تَجِ ثِ اسسبل پیبهک فشاهَضی سهض عجَس الصم است فیلذ ضوبسُ  تزًش:

 تکویل ضَد.تلفي ّوشاُ ثب دقت کبفی 

ِ  "کبسثش دستگبُ اجشایی ثاذّکبس اص هٌاَی    ًحَُ تؼشیق اشخبص حوَهی: - هاذیشیت  "گضیٌاِ   "اعالعابت پبیا

ًوبیاذ   سا اًتخابة های   "حقاَقی اضاخبظ  "سا اًتخبة ًوَدُ ٍ سپس اص هٌَی اعالعبت پبیاِ   "کبسثشاى

ضاکل صیاش ظابّش    سا اًتخبة ًوَدُ ٍ غفحِ ثاِ   "جذیذ"سپس اص ًَاس ثبالی اسبهی ثجت ضذُ گضیٌِ +

الصم ثِ رکاش اسات    ثبیست اعالعبت هشثَط ثِ ضخع حقَقی سا دس آى ثجت ًوبیذ. هیطَد کِ کبسثش هی

ثبیست کذ هلی سا ٍاسد ًواَدُ ٍ یاب اص جساتجَ تعجیاِ ضاذُ       ثشای گضیٌِ هذیشعبهل/ًوبیٌذُ قبًًَی هی

 ًوبییذ. ةاستفبدُ ًوَدُ ٍ ضخع سا اًتخب
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 ریل سا پیَست ًوبیذ: هذاسى ثبیذ هیضیٌِ پیَست ٍجَد داسد کِ کبسثش دس قسوت پبییي تعشیف اضخبظ گ -

سبهبًِ اشاخبص  پشیٌت شٌبسِ هلی  آگْی آخشیي تـییشات حوَم طبحجبى سْبم یب اسبسٌبهِ،اص هجیل تظبٍیش  :اشخبص حوَهی -

 ٍ ...( (ww.ilence.irسحوَهی ًشَ

 تظبٍیش ًبست هلی، طلحِ اٍل ٍ طلحِ تَضیحبت شٌبسٌبهِ. :اشخبص حویوی -

ٍ دس  طالحبت اٍل گاضاسش حسابثشس   اص هجیل تظاَیش   احشاص هبلٌیتهذاسى  دس خظَص تْبتشّبی ؿیش هستوین تزًش: الصم است 

 ٍ .... سا ثبسگضاسی ًوبیذ. ّب گزاسی سشهبیِ ،تظبٍیش طلحبت سشهبیِّبی هبلی  ّبی تَضیحی طَست یبدداشت

 هٌَ اص ٍ صدُ سا ثبصگطت ٍ ثجت گضیٌِ کبسثش ضخع حقَقی، اعالعبت ثِ هشثَط ّبی گضیٌِ ثجت اص پس -

 .ضَد هی خبس  هشثَط

 ششٍع ثجت دسخَاست هتوبضی تَسظ ًبسثش دستگبُ اجشایی ثذٌّبس:

ا سا اًتخبة ًوَدُ ٍ پس اص ٍسٍد گضیٌِ + )جذیذ( س "دسخَاست تْبتش"گضیٌِ  "عولیبت جبسی"کبسثش اص هٌَ 

 ضَد: کلیک ٍ ٍاسد غفحِ ضشٍ  فشآیٌذ هغبثق ضکل صیش هی
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 تٌویل كشم دسخَاست هتوبضی تَسظ دستگبُ اجشایی ثذٌّبس:

 

 دس ایي قسوت هَاسد سا ثِ ضشح ریل تکویل ضَد. :"تْبتش دسخَاست اعالػبت"

ٌفعابى  ًوبیص دادُ ضذُ تَسظ سیستن تَلیذ ضاذُ ٍ جْات سّگیاشی فشآیٌاذ تَساظ ری      "ضوبسُ دسخَاست"

 ثبضذ. هی

 ثبضذ. ضوبسُ ًبهِ ضخع هتقبضی هی "ضوبسُ ًبهِ دسخَاست" 

 ضَد. دس ایي قسوت ًَ  تْبتش ًَ  اٍل یب ًَ  دٍم اًتخبة هی "ًَ  فشم"

 ضَد. ًیض ضٌبسِ هلی ضخع هتقبضی جستجَ ٍ اًتخبة هی "ضٌبسِ هلی / کذ هلی هتقبضی تْبتش  "

ًتخابة اسات. دس غاَستیکِ گضیٌاِ     قبثال ا  قین یاب غیشهساتقین  دس ایي قسوت ضایَُ تْابتش هسات    "ًَ  تْبتش"

ضَد  فعبل هی "صیشهجوَعِ ثذّکبس"ٍ  "صیشهجوَعِ علجکبس"هستقین اًتخبة ضَد دٍ گضیٌِ دیگش ثب اسبهی غیش

  ششًت اطلی )ششًت  " تْبتش هتوبضی هلی ًذ/  هلی شٌبسِ "کِ دس ایي حبلت ضخع اًتخبة ضذُ دس قسوت هشثَط ثاِ  

(Aششًت تلوی ش(ذُ ٍ دٍ گضیٌِ كؼبل شذُ ًیض ثِ ػٌَاى ششًتْبی صیش هجوَػِ آى ًِ علجٌبس اص دٍلتB ( ٍ ثذٌّبس ثِ دٍلت)شاشًتC )

 هیجبشٌذ.

ثب تَجِ ثِ ًَ  عجقِ ثٌذی ضخع هتقبضی عٌَاى آى ثاِ دقات جساتجَ ٍ     "هتقبضی ضخع ثٌذی عجقِ کذ"

شاَد الصم اسات ًْبیات دهات دس      ؼشیق شذُ تَسظ ایي هسوت ًٌتشل هیالصم ثِ رًش است ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ سولْبی تاًتخبة ضَد. 

 .سهوی استلبدُ شَد 4هذُ ٍ حتوب اص ًذّبی ثِ ػول آهتوبضی  شخض ثٌذی عجوِ ًذ اًتخبة
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 علات  اعالعابت "سا صدُ ٍ اقذام ثِ تکویل دٍ سغش هشثَط ثاِ   "رخیشُ"پس اص تکویل قسوتْبی هشثَط گضیٌِ

 ًوبیین. هی "علجکبس دستگبُ ثِ هتقبضی ثذّی اعالعبت" ٍ"ثذّکبس دستگبُ اص هتقبضی

 .ضَد تکویل ریل ضشح ثِ سا هَاسد قسوت ایي دس :"ثذٌّبس دستگبُ اص هتوبضی علت اعالػبت"

 ضَد  دس ًَاس ایي قسوت ثب اًتخبة گضیٌِ +)جذیذ( غفحِ ثِ ضکل صیش ظبّش هی

 

اعالعیِ( اص آیکَى جستجَ استفبدُ ًواَدُ ٍ  سد هٌذس  دس اهَثشای تکویل گضیٌِ کذ هَضَ  ثذّی )تزکش: 

هجلغ دسخَاستی هتقبضی ٍ سبل ایجبد ثاذّی ًیاض ثاش اسابس دسخَاسات       ضَد. یکی اص عٌبٍیي اًتخبة هی

 کٌین. سا اًتخبة هی "ثجت ٍ ثبصگطت"هتقبضی تکویل ضذُ ٍ دس پبیبى گضیٌِ 

 .ضَد تکویل ریل ضشح ثِ سا هَاسد قسوت ایي دس :دس سٌذ تسَیِ ًَع اٍل "علجٌبس دستگبُ ثِ هتوبضی ثذّی اعالػبت"

 ضَد هی ظبّش صیش ضکل ثِ غفحِ( جذیذ+) گضیٌِ اًتخبة ثب قسوت ایي ًَاس دس
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ٍ ثجت هجلغ دسخَاستی گضیٌِ ثجت ٍ  /ثبًک یب هَسسِ اعتجبسی غیشثبًکیپس اص اًتخبة دستگبُ اجشایی علجکبس

اص دستگبُ اجشایی علجکبس چٌاذ سدیاف ثبضاذ هیتاَاى      ثبصگطت سا صدُ ٍ دس غَستیکِ هغبلجبت ضخع هتقبضی

ثاشای آى   تساَیِ( اٍلَیات  )ثِ تشتیات  گضیٌِ+)جذیذ( سا دس ایي قسوت اًتخبة ًوَدُ ٍ سغشّبی ثعاذی سا  هجذداً 

 000/000/5)هبلیبت اضخبظ حقَقی غیش دٍلتی( ثِ هجلغ 110105تکویل ًوَد. ثعٌَاى هثبل سغش اٍل سدیف 

 .(سیبل 000/000/4)هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ( ثِ هجلغ  110512سیبل ٍ سغش دٍم سدیف 

 ی ٍ هجلؾ آى ثِ تلٌیي تٌویل شَد .ًذ عجوِ ثٌذی هٌبثغ ػوَه ثبیذ هیالصم ثِ رًش است ثشای ّش سدیق 

 دس سٌذ تسَیِ ًَع دٍم: "علجٌبس ثبًي/اػتجبسی ؿیشثبًٌی هَسسِ ثِ هتوبضی ثذّی اعالػبت"

 دسخَاست اعالعبت"قسوتْبی هشثَط ثِ اسٌبد تسَیِ خضاًِ ًَ  دٍم ثبضذ ٍس ثشای غذدس غَستیکِ دسخَاست 

ثب فشم ثبضذ ٍ لیکي قسوت اًتْبی  ّوبًٌذ هشاحل فَ  هی "ثذّکبس دستگبُ اص هتقبضی علت اعالعبت"ٍ  "تْبتش

ثبیست  هی کٌذ کِ هبًٌذ ًوًَِ صیش تغییش پیذا هی علجکبس ثبًک/  هبلی هَسسِ ثِ هتقبضی ثذّی اعالعبت عٌَاى

 تکویل ضَد:

 

ّابی هجابص ًوابیص دادُ ضاذُ ٍ قبثال       *ضٌبسِ هلی ثبًک: ثب اًتخبة گضیٌِ جستجَ دس کٌبس آى لیسات ثبًاک  

 اًتخبة است.

 ثبضذ *کذ استبى: دس ایي قسوت ًیض اص هٌَ جستجَ استبى هحل استقشاس ضعجِ هَسد ًظش قبثل اًتخبة هی

 دس  ضَد.*کذ ضعجِ: کذ ضعجِ پشداخت کٌٌذ تسْیالت 
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 *ضوبسُ تسْیالت: ضوبسُ تسْیالت هَسد دسخَاست ثِ دقت دس  ضَد.

 *هجلغ دسخَاستی هتقبضی: هجلغ هَسد دسخَاست ضخع هتقبضی جْت اخز سٌذ تسَیِ خضاًِ ًَ  دٍم.

 .1392*سبل ایجبد علت: حذاکثش تب پبیبى سبل 

 پس اص تکویل ایي فشم گضیٌِ ثجت ٍ ثبصگطت صدُ ضَد.

 ثاذّی  اعالػابت "ٍ  "ثذٌّبس دستگبُ اص هتوبضی علت اعالػبت"،  "تْبتش دسخَاست اعالػبت"َاسد هشثَط ثِ پس اص تکویل ه

)دس ساٌذ   "علجٌابس  ثبًاي / هبلی)دس سٌذ تسَیِ خضاًِ ًَع اٍل( هَسسِ ثِ هتوبضی ثذّی اعالػبت"ٍ یب  "علجٌبس دستگبُ ثِ هتوبضی

ضاَد   صدُ های  "رخیشُ ٍ اسسبل دسخَاست تْبتش"ٍ سپس گضیٌاِ   "رخیشُ"اثتذا گضیٌِ  دس ثبالی غفحِ تسَیِ ًَع دٍم(

ثبیسات   ثبضذ ٍ کبسثش دستگبُ اجشایی ثاذّکبس های   ّبی تعجیِ ضذُ قبثل ًوبیص هی چک لیست  پس اص تبییذ کِ

 ًسجت ثِ تبییذ آًْب اقذام ًوبیذ.

 

 ذّکبس ٍاسد هیطَد.پس اص اًجبم ایي هشحلِ دسخَاست هتقبضی تکویل ضذُ ٍ ثِ کبستبثل خَد دستگبُ ث

كؼبل ثبشذ )دس طَستی ًِ ثب اًتخبة ًابس دس ًبستبثال    Up-Popحتوب الصم است دستشسی ثِ  ٌّگبم اًتخبة ًبس دس ًبستبثلًٌتِ هْن: دس 

ِ )هجل اص ثبص ًشدى ًبس دس ًبستبثال ٍ اساتلبدُ اص گضیٌا    گضیٌِ تظَیتٍ ثِ ّیچ ػٌَاى اص ثبشذ(  كؼبل ًوی Pop-Upشَد  طلحِ تیشُ هی

 شَد. هی اثغبل ثشسسی دسخَاست ایي گضیٌِ هبثل هشبّذُ است( استلبدُ ًشَد دس ؿیش ایٌظَست ًبس تظَیت شذُ

سا اًتخابة   "کبستبثال "گضیٌِ  "تسَیِ ٍ تْبتش"کبسثش دستگبُ ثذّکبس اص هٌَ  دستگبُ اجشایی ثذٌّبس: تٌویل ٍ تبییذ كشم

ًوَدُ ٍ دس غفحِ ثبص ضذُ ثبضذ کِ کبسثش آى سا اًتخبة  دس ایي قسوت کبس اسجب  ضذُ قبثل هطبّذُ هی ًوَدُ ٍ
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 کابس  دسخَاست سد گضیٌِ. ًوبیذ اًتخبة سا " عَدت" یب ٍ "دسخَاست سد" ،"دسخَاست ثشسسی" گضیٌِ تَاًذ هی

 .ثبضذ هی هجذد اسسبل ٍ اغالح جْت هشحلِ قجل ثِ عَدت هعٌی ثِ عَدت گضیٌِ ٍ تبییذ، عذم هعٌی ثِ

ثبضذ ٍ دس غَست عاذم سعبیات    هی ثش اسبس اٍلَیت ٍسٍد ثِ ًبستبثلّبی هَجَد دس کبستبثل  ستثشسسی دسخَا :1تزًش

 ضَد. ّبی خبس  اص ًَثت هی اٍلَیت سیستن خغب دادُ ٍ هبًع اص تبییذ کبس

قبًَى هحبسجبت عوَهی کطَس ثاب سد دسخَاسات تَساظ ریحسابة کابس ثاِ سیایس         91ب تَجِ ثِ هبدُ ث :2تزًش

ضاَد، لازا دس غاَست تبییاذ ٍ یاب سد دسخَاسات تَساظ         ی تعییي تکلیف ًْبیی اسجاب  های  دستگبُ اجشایی ثشا

 ضَد. ریحسبة، دسخَاست ثِ سییس دستگبُ اجشایی اسجب  هی

کِ دس پابییي   "ٍیشایص"کبسثش گضیٌِ "ثذّکبس دستگبُ اص هتقبضی علت اعالعبت"دس غفحِ ثبص ضذُ دس قسوت 

 اقذام ثِ تکویل اعالعبت هیٌوبیذ. ذ ضکل صیشآى دس  ضذُ است سا اًتخبة ًوَدُ ٍ هبًٌ

 

 عجبسات ضٌبسِ هلی، هجلغ دسخَاستی هتقبضی ٍ سبل ایجبد ثذّی ثػَست پیص فشؼ تکویل ضذُ است.

 ثش اسبس ثذّی ثجت ضذُ دس سبهبًِ سوبد ثِ دقت ثجت ضَد. "کذ هَضَ  ثذّی"

 ثبشذ : ایي ػٌَاى شبهل دٍ هسوت هی "تؼییي ًَع اػتجبس"

ثبضاذ ٍ دس خػاَظ اعتجابسات اساتبًی الصم اسات       غیش اثالغی های  اعتجبساتایي گضیٌِ هختع ثِ  ثالؿی:ؿیش ا-1

)ًوًَِ ایي تبییذیِ سیضی استبى سا پیَست ًوبیذ  دستگبُ اجشایی ثذّکبس ًوًَِ فشم تبییذیِ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ

 ثبیست تٌویل ٍ اهضب شذُ ثبسگضاسی شَد.(   یبكت ثَدُ ٍ هیّبی هبلی ػوَهی هبثل دس ّب ٍ داسایی دس پَستبل هشًض هذیشیت ثذّی
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فیلاذ تحات   قبًَى هحبسجبت عوَهی کطَس: کِ کبسثش ثب اًتخبة ایاي گضیٌاِ    35اثالغیِ هَضَ  هبدُ  اثالؿی:-2

دساتگبُ هتوشکاض   ضٌبسِ هلی ثبیست  ضَد ٍ دستگبُ اجشایی هی عٌَاى دستگبُ اجشایی هتوشکض ًوبیص دادُ هی

 ٍ ّاب  ثاذّی  هذیشیت هشًض پَستبل دس تبییذیِ ایي ًوًَِ)ًوبیذ.  پیَستخبة ًوَدُ ٍ هذاسک هشتجظ ثب آى سا هشثَط سا اًت

 .(شَد ثبسگضاسی شذُ اهضب ٍ تٌویل ثبیست هی ٍ ثَدُ دسیبكت هبثل ػوَهی هبلی ّبی داسایی

 قبثل هطبّذُ ٍ اًتخبة است. "کذ عشح ثشًبهِ"

دس ًسخِ کًٌَی ثِ غَست دستی ٍ ثاش اسابس اعالعابت هٌاذس  دس      "هجلغ سکَسد سوبد"ٍ  "کذ هعیي سوبد"

 سبهبًِ سوبد ثبیذ تکویل ضَد.

ِ   ثش اسبس هحذٍدیت "سبل ایجبد علت" ثٌاذی ضاخع قبثال     ّبی دس  ضذُ دس آییي ًبهِ ٍ ثش اسابس کذعجقا

 اًتخبة است.

ثبیست کَچکتش ٍ یب  ضٍهبً هیهجلغ قبثل تبییذ تَسظ دستگبُ ثذّکبس هیجبضذ کِ ل "هجلغ تبییذی دستگبُ ثذّکبس"

 ٍ تخػیع ثجت ضذُ ثشای آى عشح ثبضذ. ، دسخَاست هتقبضیغ هٌذس  دس سبهبًِ سوبدبلهسبٍی هج

اغالی  سا صدُ ٍ سپس اص ًَاس ثابالی فاشم    فشم ثبص ضذُثبالی  "ثجت ٍ ثبصگطت"پس اص تکویل فشم ثبص ضذُ گضیٌِ 

ثبیسات حتواب    ضَد کِ هی کبسثش جذٍل صیش ًوبیص دادُ هی ضَد کِ ثب تبییذ اًتخبة هی "تبییذ دسخَاست"گضیٌِ 

 جوالت آى هَسد تبییذ قشاس گیشد.

 

 سٍد. پس اص تبییذ دسخَاست کبس اص کبستبثل دستگبُ اجشایی ثذّکبس خبس  ضذُ ٍ ثِ دستگبُ اجشایی علجکبس هی
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 ّبی اجشایی علجٌبس: تٌویل ٍ تبییذ كشم دس دستگبُ

تَاًاذ کبسّابی    کبستبثل سا اًتخبة ًوَدُ ٍ سپس های  "تسَیِ ٍ تْبتش"لجکبس اص هٌَ ع اجشایی ّبی کبسثش دستگبُ

دستگبُ اجشایی علجکبس  ضذُ اسجب  کبسّبی اص ّشیک اًتخبة ثب اسجب  ضذُ ثِ خَد سا دس کبستبثل هطبّذُ ًوبیذ.

سد دسخَاسات ثاِ    . گضیٌِسا اًتخبة ًوبیذ "عَدت "ٍ یب  "سد دسخَاست"، "ثشسسی دسخَاست"تَاًذ گضیٌِ  هی

جْت اغالح ٍ اسسابل هجاذد    )دستگبُ ثذّکبس(هشحلِ قجلثِ هعٌی عَدت ثِ عَدت هعٌی عذم تبییذ، ٍ گضیٌِ 

 ضَد. گضیٌِ ثشسسی دسخَاست اًتخبة هی هعوَلٍ دس حبلت  ثبضذ هی

ت عاذم  ثبضاذ ٍ دس غاَس   ّبی هَجَد دس کبستبثل ثش اسبس اٍلَیت ٍسٍد ثِ کبستبثل های  ثشسسی دسخَاست :1تزًش

 ضَد. ّبی خبس  اص ًَثت هی سعبیت اٍلَیت سیستن خغب دادُ ٍ هبًع اص تبییذ کبس

قبًَى هحبسجبت عوَهی کطَس ثاب سد دسخَاسات تَساظ ریحسابة کابس ثاِ سیایس         91ثب تَجِ ثِ هبدُ  :2تزًش

ظ ضاَد، لازا دس غاَست تبییاذ ٍ یاب سد دسخَاسات تَسا        دستگبُ اجشایی ثشای تعییي تکلیف ًْبیی اسجاب  های  

 ضَد. ریحسبة، دسخَاست ثِ سییس دستگبُ اجشایی اسجب  هی

ثب اًتخبة گضیٌاِ   "عالعبت ثذّی هتقبضی ثِ دستگبُ علجکبسا"اص کبدس پس اص اًتخبة گضیٌِ ثشسسی دسخَاست 

کٌاذ. ٍ فاشم صیاش جْات تکویال       دستگبُ اجشایی علجکبس ًسجت دسخَاست هتقبضی اظْبس ًظاش های   "ٍیشایص"

 ضَد. ًوبیص دادُ هی
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یشایص ٍ اظْبسًظش ٍجَد داسد. اعالعبت هشثَط ثِ ضٌبسِ هلی ٍدس فشم فَ  ثِ اصای ّش سدیف ثجت ضذُ قبثلیت 

دستگبُ علجکبس ٍ هجلغ دسخَاستی هتقبضی ثػَست پیص فشؼ ًوبیص دادُ هیطَد ٍ دس خػَظ سبیش گضیٌاِ  

 ّب ثِ ضشح ریش است:

 کل هغبلجبت خَد سا دس  ًوبیذ. علجکبس هیتَاًذ*هجلغ اعالهی دستگبُ علجکبس: دس ایي قسوت دستگبُ 

*هجلغ سکَسد سوبد، کذ هعیي سوبد ٍ گضیٌِ تبییذ اعالعبت سوبد: دس ایي ًسخِ هیجبیست اعالعبت هٌذس  دس 

 سبهبًِ سوبد ثجت ضذُ ٍ هَرد تبییذ قشاس گیشد.

س فشآیٌاذ تساَیِ ٍ تْابتش    هجلغ هَسد تبییاذ دساتگبُ اجشایای ثاشای اساتفبدُ د     *هجلغ تبییذی دستگبُ علجکبس: 

 ثبضذ. هی

كؼبل ثبشذ )دس طَستی ًِ ثب اًتخبة ًابس دس ًبستبثال    Up-Popحتوب الصم است دستشسی ثِ  ٌّگبم اًتخبة ًبس دس ًبستبثلًٌتِ هْن: دس 

ساتلبدُ اص گضیٌاِ   )هجل اص ثبص ًشدى ًبس دس ًبستبثال ٍ ا  گضیٌِ تظَیتٍ ثِ ّیچ ػٌَاى اص ثبشذ(  كؼبل ًوی Pop-Upشَد  طلحِ تیشُ هی

 شَد. هی اثغبل ثشسسی دسخَاست ایي گضیٌِ هبثل هشبّذُ است( استلبدُ ًشَد دس ؿیش ایٌظَست ًبس تظَیت شذُ

 ثبشذ. ثٌذی هٌبثغ ػوَهی ثب ػٌَاى ثجت شذُ دس سبهبًِ ثش ػْذُ دستگبُ علجٌبس هی * هسئَلیت طحت ٍ اًغجبم ًذ عجوِ

ٍ  ضاَد  ت سا صدُ ٍ ثشای سغشّبی دیگش ًیض ّویي فشآیٌذ تکشاس هیپس اص تکویل فشم فَ  گضیٌِ ثجت ٍ ثبصگط

کِ پس اص آى کبس اص کبستبثل دستگبُ علجکبس خبس   صدُسا  "تبییذ دسخَاست"دس خبتوِ کبس دس فشم اغلی گضیٌِ 

 ضاَد.  اسجب  های  سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کطَس ثشای غذٍس تخػیع اعتجبسضذُ ٍ جْت اًجبم هشاحل ثعذی ثِ 

ِ  ٍ هبلی ًظبست هعبًٍتپس اص غذٍس تخػیع اعتجبس ٍ تبییذ تَسظ سبصهبى هزکَس کبس ثِ کِ   کال  داسی خضاًا

 ضَد. اسجب  هی (عوَهی هبلی ّبی داسایی ٍ ّب ثذّی هذیشیت هشکض) کطَس

 :ثبًي/ هَسسِ اػتجبسی ؿیشثبًٌی ستبد  تٌویل ٍ تبییذ كشم دس

تَاًاذ   کبستبثل سا اًتخبة ًوَدُ ٍ سپس هی "تسَیِ ٍ تْبتش"ٌَ اص ه ستبد ثبًک/هَسسِ اعتجبسی غیشثبًکیکبسثش 

ِ /ثبًاک  ضاذُ  اسجب  کبسّبی اص یکی اًتخبة ثب کبسّبی اسجب  ضذُ ثِ خَد سا دس کبستبثل هطبّذُ ًوبیذ.  هَسسا

. گضیٌِ سا اًتخبة ًوبیذ "عَدت "ٍ یب  "سد دسخَاست"، "ثشسسی دسخَاست"تَاًذ گضیٌِ  هی غیشثبًکی اعتجبسی

جْت اغاالح ٍ اسسابل هجاذد     ثِ هعٌی عَدت ثِ هشحلِ قجلعَدت دسخَاست ثِ هعٌی عذم تبییذ ٍ گضیٌِ سد 

 ضَد. ٍ دس حبلت هعوَل گضیٌِ ثشسسی دسخَاست اًتخبة هی ثبضذ هی

ثبضذ ٍ دس غاَست عاذم    ّبی هَجَد دس کبستبثل ثش اسبس اٍلَیت ٍسٍد ثِ کبستبثل هی : ثشسسی دسخَاست1تزکش

 ضَد. ّبی خبس  اص ًَثت هی یستن خغب دادُ ٍ هبًع اص تبییذ کبسسعبیت اٍلَیت س
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ضَد،  : ثب سد دسخَاست تَسظ ریحسبة کبس ثِ سییس دستگبُ اجشایی ثشای تعییي تکلیف ًْبیی اسجب  هی2تزکش

 ضَد. لزا دس غَست تبییذ ٍ یب سد دسخَاست تَسظ ریحسبة، دسخَاست ثِ سییس دستگبُ اجشایی اسجب  هی

 ثبًاک /غیشثابًکی  اعتجابسی  هَسسِعالعبت ثذّی هتقبضی ثِ ا"اص کبدس بة گضیٌِ ثشسسی دسخَاست پس اص اًتخ

ِ  ًساجت علجکبس  ثبًک/غیشثبًکی اعتجبسی هَسسِ "ٍیشایص"ثب اًتخبة گضیٌِ  "علجکبس  دسخَاسات هتقبضای    ثا

 ضَد. کٌذ. ٍ فشم صیش جْت تکویل ًوبیص دادُ هی اظْبس ًظش هی

 

سدیف ثجت ضذُ قبثلیت ٍیشایص ٍ اظْبسًظش ٍجَد داسد. اعالعبت هشثَط ثِ ضٌبسِ هلی دس فشم فَ  ثِ اصای ّش 

ضاَد ٍ   ٍ هجلغ دسخَاستی هتقبضی ثػَست پیص فشؼ ًوبیص دادُ هیعلجکبس  ثبًک/غیشثبًکی اعتجبسی هَسسِ

 دس خػَظ سبیش گضیٌِ ّب ثِ ضشح ریش است:

 .1392سبل ایجبد علت: حذاکثش تب پبیبى سبل  *

 ثبضذ بى: دس ایي قسوت ًیض اص هٌَ جستجَ استبى هحل استقشاس ضعجِ هَسد ًظش قبثل اًتخبة هی*کذ است

 *کذ ضعجِ: کذ ضعجِ پشداخت کٌٌذ تسْیالت دس  ضَد.

 *ضوبسُ تسْیالت: ضوبسُ تسْیالت هَسد دسخَاست ثِ دقت دس  ضَد.

یي هجلغ اغال ٍ ساَد تساْیالت    *هجلغ اغل ٍ سَد ثذّی قبثل تسَیِ: ایي قسوت ثش اسبس تسْین ثبلٌسجِ ث

 ضَد. قبثل تسَیِ تکویل هی
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 هَسد تبییذ ستبد ثبًک جْت اخز سٌذ تسَیِ خضاًِ ًَ  دٍم.ًْبیی *هجلغ تبییذیِ دستگبُ علجکبس: هجلغ 

ًبستبثال   كؼبل ثبشذ )دس طَستی ًِ ثب اًتخبة ًابس دس  Up-Popحتوب الصم است دستشسی ثِ  ٌّگبم اًتخبة ًبس دس ًبستبثلًٌتِ هْن: دس 

)هجل اص ثبص ًشدى ًبس دس ًبستبثال ٍ اساتلبدُ اص گضیٌاِ     گضیٌِ تظَیتٍ ثِ ّیچ ػٌَاى اص ثبشذ(  كؼبل ًوی Pop-Upشَد  طلحِ تیشُ هی

 شَد. هی اثغبل ثشسسی دسخَاست ایي گضیٌِ هبثل هشبّذُ است( استلبدُ ًشَد دس ؿیش ایٌظَست ًبس تظَیت شذُ

 ثبشذ. ؿیشثبًٌی هی اػتجبسی هَسسِ/ ثبًي ُ تسْیالت هَسد دسخَاست ثش ػْذُ ستبدتزًش: هسئَلیت ًٌتشل ٍ طحت شوبس

ضاَد ٍ   پس اص تکویل فشم فَ  گضیٌِ ثجت ٍ ثبصگطت سا صدُ ٍ ثشای سغشّبی دیگش ًیض ّویي فشآیٌذ تکشاس هی

ُ علجکبس خبس  کِ پس اص آى کبس اص کبستبثل دستگب صدُسا  "تبییذ دسخَاست"دس خبتوِ کبس دس فشم اغلی گضیٌِ 

 . ضَد هی اسجب  اعتجبس تخػیع غذٍس ثشای کطَس ثَدجِ ٍ ثشًبهِ سبصهبى ثِ ثعذی هشاحل اًجبم جْتٍ ضذُ 

 طذٍس تبییذیِ ٍ تخظیض اػتجبس دس سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ ًشَس:

ی ضذُ ثاِ  کبسثش سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کطَس پس اص ثشسسی ٍ کٌتشل اعالعبت تبییذ ضذُ ٍ هستٌذات ثبسگضاس

استٌبد قَاًیي ٍ هقشسات هشثَط ًسجت ثِ غذٍس تخػیع اعتجبس حذاکثش تب سقف هجلغ قبثل تْبتش)هجلغ حاذاقل  

دسخَاست ضخع هتقبضی، تبییذ دستگبُ ثاذّکبس ٍ تبییاذ دساتگبُ علجکبس/ساتبد ثبًاک یاب هَسساِ اعتجابسی         

 ٍ اعتجبس تخػیع غذٍس اص پسًوبیذ.  م هییبثذ( اقذا غیشثبًکی(/سد دسخَاست )ثب سد دسخَاست فشایٌذ خبتوِ هی

 ٍ ثبسگضاسی تػَیش تخػیع دس سبهبًِ، دسخَاست ّوشاُ ثاب تخػایع غابدس ضاذُ      هزکَس سبصهبى تَسظ تبییذ

 اسجاب   (عوَهی هبلی ّبی داسایی ٍ ّب ثذّی هذیشیت هشکضهعبًٍت ًظبست هبلی ٍ خضاًِ داسی کل کطَس ) ثِ کبس

 .ضَد هی

كؼبل ثبشذ )دس طَستی ًِ ثب اًتخبة ًابس دس ًبستبثال    Up-Popحتوب الصم است دستشسی ثِ  تخبة ًبس دس ًبستبثلٌّگبم اًًٌتِ هْن: دس 

)هجل اص ثبص ًشدى ًبس دس ًبستبثال ٍ اساتلبدُ اص گضیٌاِ     گضیٌِ تظَیتٍ ثِ ّیچ ػٌَاى اص ثبشذ(  كؼبل ًوی Pop-Upشَد  طلحِ تیشُ هی

 شَد. هی اثغبل ست( استلبدُ ًشَد دس ؿیش ایٌظَست ًبس تظَیت شذُثشسسی دسخَاست ایي گضیٌِ هبثل هشبّذُ ا

  :سٌذ تسَیِ خضاًِطذٍس 

 ٍ ثشسسای  اص پاس ّابی هابلی عواَهی(     ّب ٍ داسایی داس کطَس)هشکض هذیشیت ثذّی هعبًٍت ًظبست هبلی ٍ خضاًِ

ِ  ضاذُ  ثابسگضاسی  هساتٌذات  ٍ ضاذُ  تبییاذ  اعالعبت کٌتشل ثاِ   ًساجت  هشثاَط  هقاشسات  ٍ قاَاًیي  اساتٌبد  ثا

 سد(/تخػیع اعتجبس ثجت ضذُ دس سبهبًِ تَساظ سابصهبى ثشًبهاِ ٍ ثَدجاِ کطاَس      هجلغ سقف تب )حذاکثشتبییذ

. دس غَست تبییذ سٌذ تسَیِ خضاًِ غبدس ضذُ ٍ اعالعیِ هٌضن ثِ فبیل ساٌذ تساَیِ   ًوبیذ هی اقذام دسخَاست

اجشایای علجکبس/ثبًاک یاب هَسساِ اعتجابسی       خضاًِ ثشای کلیِ ریٌفعبى اص قجیل دستگبُ اجشایی ثذّکبس، دستگبُ

ّب، سابصهبى ثشًبهاِ ٍ ثَدجاِ کطاَس،      غیشثبًکی، اداسات کل اهَس اقتػبدی ٍ داسایی استبى هحل استقشاس دستگبُ
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قابًَى هحبساجبت عواَهی     35ثبًک هشکضی جوَْسی اسالهی ایاشاى ٍ دساتگبُ اثااله دٌّاذُ )هَضاَ  هابدُ       

 ضَد. کطَس()حست هَسد( اسسبل هی



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  جمهوري اسالمي ايرانمكاتبات بانك مركزي بخشنامه(ها)/) 4پيوست 

  خزانهمرتبط با اسناد (اوراق) تسويه 

  »و«بند نامه اجرايي  آيينبا موضوع ابالغ  20/05/1399مورخ  152489/99) مكاتبه شماره 1

 يأته نامه يب(تصو كل كشور 1399) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (» و«) بند 2-4جزء ( و

» و«) بند 2- 3جزء ( يياجرا نامه يينآو  )12/05/1399مورخ   ه57869/ت51791به شماره  يرانوز

به شماره  يرانوز يأته نامه يب(تصو كل كشور 1399) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (

 ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك )12/05/1399مورخ   ه57877/ت51774







 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كل كشور به  1399) قانون بودجه سال 5هاي منابع عمومي جدول شماره ( ) رديف5پيوست 

  منظور تسويه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول
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Line

99281
Line









 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
 

 بسمه تعالی

 

 موضوع جلسه:

صددور اسدناد تسدویه    به منظور تسویه از طریق  کل کشور 9939( قانون بودجه سال 5جدول شماره ) یمنابع عموم یفهایرد تعیین

 .خزانه نوع اول

 خالصه مذاکرات و تصمیمات:

 در محددل  55/5/9939 مددور  صدد   91 سدداع در  ای جلسدده 95/5/9939مددور   15759/57نامدده شددماره  دعددو بددا عنایدد  بدده 

( قدانون  5های مندابع عمدومی جددول شدماره )     های مالی عمومی به منظور بررسی صح  ردیف ها و دارایی مرکز مدیری  بدهی 

( قانون بودجه 5نامه اجرایی بند )و( ت صره ) ( آیین9( ماده )95کل کشور پس از حذف استثنائا  موضوع بند ) 9939بودجه سال 

های  شامل منابع حاصل از نف  وفرآورده  95/5/9939هد مور  75195/ 59799 نامه شماره شور موضوع تصوی ک کل 9939سال 

هدای مندابع    هدای صدور  گرفتده ردیدف     گردید که حسب بررسی هزینه( برگزار-نفتی، درآمدهای دارای مصرف خاص)درآمد

مورد توافق و تایید نمایندگان حاضدر در   ذیلبه شرح جدول  نوع اول تسویه خزانه سنادعمومی به منظور تسویه از طریق صدور ا

 جلسه قرار گرف .

 

 

 عنوان ردیف بندی شماره ط قه ردیف

 وصول ماهانه یک دوازدهم رقم-دولتیالحساب اشخاص حقوقی  مالیا  علی 991915 9

 های دولتی مالیا  عملکرد شرک  991913 5

 مالیا  اشخاص حقوقی غیردولتی 599191 3

 عمومی بخش کارکنان حقوق مالیا  991519 4

 خصوصی بخش کارکنان حقوق مالیا  991515 5

 مشاغل مالیا  991513 1

 مستغال  مالیا  991514 7

 درآمد متفرقه مالیاتهای 991515 5

 ارث بر مالیا  991319 9

 اتفاقی مالیاتهای 991315 91

 سرقفلی انتقال و نقل مالیا  991313 99

 سهام انتقال و نقل مالیا  991314 95

 امالك انتقاال  و نقل مالیا  991315 93

 بهادار اوراق و تم ر حق 991311 94



 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
 

 عنوان ردیف بندی شماره ط قه ردیف

 مسکونی گرانقیم  ) با احتساب عرصه و اعیان (مالیا  بر واحدهای  991317 95

 دارای شماره انتظامی شخصی گرانقیم   مالیا  بر انواع خودروهای سواری و وان  دو کابین 991315 91

 فروش مصوب قیم  درصد (51میزان ) به بنزین بر مالیا  -نفتی  های فرآورده فروش بر مالیا  991519 97

 (کاالها )معوق سایر مالیا  درصد دو 991515 95

99 991511 
 و 55/1/9374 مصوب غیرضرور ازکاالهای برخی ورود ممنوعی  قانون ن ودن االجرا الزم براساس - سیگار فروش بر مالیا 
 واردا  طریق از سیگار کسری تامین بودن مجاز

 اتوم یل انتقاال  و نقل بر مالیا  991517 51

 خودرو گذاری شماره مالیا  991515 59

 مالیا  بر ارزش افزوده 991595 55

 درآمد حاصل از خدما  آزمایشگاهی 941915 53

 درامد حاصل از خدما  گمرکی 941995 54

 درآمد حاصل از صدور گواهی الکترونیکی 941945 55

 پادگانی داخل عواید 941515 51

 کار قانون مجازا  و جرایم از حاصل درآمدهای 951913 57

 تحصیلی انصراف جرایم از حاصل درآمد 951999 55

59 951995 
 (3بند ) در شده ذکر جرائم بر عالوه - خارجی ات اع غیرمجاز اقام  و ورود مجازا  و جرایم از حاصل درآمدهای

 روادید مد  از بیش اقام  برای ربط ذی مراجع تشخیص به که کسانی استثنای به و خارجی ات اع ورود قانون (95ماده )

 دارند. موجه عذر صادره

 های عمرانی و معدنی در عرصه منابع ط یعی درآمد حاصل از خسارا  ناشی از اجرای طرح 951959 31

 قانون حفاظ  از خاك 55ها و خسارا  مربوط به آلودگی خاك موضوع ماده  درآمد حاصل از وصول جریمه 951931 39

 متفرقه درآمدهای 911919 35

 ها درآمد حاصل از سوخ  تحویلی به پتروشیمی 911917 33

 نیازمند محکومین به اعطایی تسهیال  محل از بازگشتی وجوه از حاصل درآمد 911994 34

 درآمد حاصل از معاینه فنی خودروها 911933 35

 ها و منابع خارجی وصولی از محل تسهیال  سایر بانک 391515 31

 دولتی شرکتهای واگذاری از حاصل منابع 391519 37

 های اجرایی )در راستای اجرای حسابداری تعهدی( منابع تعهد شده به نفع دستگاه 391597 35

 9منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیال  اعطایی )وجوه اداره شده( 391115 39

 بانکها نزد شده اداره وجوه واریز 391115 41

 اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی در بانکهای دولتیمنابع حاصل از وصول تسهیال   391111 49

 ها ها و بیمه واگذاری باقیمانده سهام دول  در بانک 391519 45
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

) ماده واحده قانون بودجه 5تبصره (» و«) بند 2-4( و جزء» و«بند نامه اجرايي  آيين) 6پيوست 

  كل كشور 1399سال 

  )12/05/1399مورخ   ه57869/ت51791نامه هيأت وزيران به شماره  (تصويب

   



















 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (» و«) بند 2- 3( جزءنامه اجرايي  آيين) 7پيوست 

  كل كشور 1399

  )12/05/1399مورخ   ه57877/ت51774نامه هيأت وزيران به شماره  (تصويب

   







 

  

  

  

  

  

  

  

  

  كل كشور 1399) ماده واحده قانون بودجه سال 5) متن تبصره (8پيوست 














