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 بسمه تعالی
 

 این بیدکتر ط یجناب آقا

 ییو دارا یمحترم امور اقتصاد ریوز

 ؛با سالم و احترام
عملکرد که در  تیریمد یهارنظامیاز ز یکیبه عنوان  ییاجرا یهاعملکرد دستگاه یابیهمانگونه که استحضار دارند؛ ارز

 یهااست، همه ساله در ابعاد شاخصقرار گرفته دیتأک( مورد 19و  10، 11)مواد یخدمات کشور تیریقانون مد ازدهمیفصل 

ها قرار عملکرد دستگاه یابیارز یشده و مبنا ییتوسط سازمان اجرا ییااجر یهادستگاه یبا همکار یو اختصاص یعموم

)به شماره یخدمات کشور تیریقانون مد 10و  11مواد  یینامه اجرا نییآ 9راستا به استناد بند )ب( ماده  نی. در همردیگیم

 وستیبه پ ک،یالکترون تو دول یامور اجتماع ونیسیمحترم عضو کم رانی( مصوب وز15/1/1917 خیتار 5001/55909

 یاصل یهاتیو مأمور یکه با در نظر گرفتن اسناد باالدست ییودارا یعملکرد وزارت امور اقتصاد یابیارز یاختصاص یهاشاخص

 یبا همکار نیاسناد برنامه توسعه کشور و همچن ،یمقام معظم رهبر یابالغ یاقتصاد مقاومت یکل های استیس ژهیدستگاه؛ به و

شده  ییسازمان و با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور نها نیمشترک کارشناسان آن دستگاه با ا یهاو نشست

با  ییاجرا یهاکه در نظر است؛ عملکرد دستگاه نی. با توجه به اگرددیارسال م 1971عملکرد سال  یابیارز یاست، برا

از  ربطیآن ضمن ارائه به مراجع ذ جیقرار گرفته و نتا یابیرزمورد ا 1971در سال  یو اختصاص یعموم یهاشاخص تیمحور

سال  ییرجا دیمختلف، در مراسم جشنواره شه های برداری ق.م.خ.ک( و بهره 10)به استناد ماده یاسالم یجمله؛ مجلس شورا

آن دستگاه قرار گرفته و  یبانیو پشت یتخصص یموضوع در دستور کار واحدها دییشود، خواهشمند است مقرر فرما هیارا زین یآت

 شود. هیسازمان ارا نیعملکرد دولت به ا تیریسامانه جامع نظام مد قیشده، از طر نییتع یبندگزارش مربوط طبق زمان
 

 

 
 

   
 رونوشت:

 جناب آقای دکتر نمکی معاون محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه وبودجه کشور برای آگاهی. 
 جناب آقای صفدری معاون محترم نوسازی اداری برای آگاهی. 
 عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی برای آگاهی و اقدام الزم. جناب آقای رفیع زاده رئیس محترم امور مدیریت 

 

 

 جمشید انصاری 
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  َاي اجزايي كشًر فزم ارسيابي عملكزد دستگاٌ 
  14/01/89تاريد  4225/44327ق.م.خ.ك تصًيب وامٍ شمارٌ  82ي  81وامٍ اجزايي مًاد  َيأ ت يسيزان ي آييه 28/10/81َـ مًرخ 27701/ت44642مًضًع مصًبٍ شمارٌ 

 َاي اذتصاصي شاذص

 1395سال                                                                                                                                                                                                                                                          اقتصاد ي دارايي      امًر  يسارت  

قانونی 
MU  SW 

 امتياس( 150) اقتصاد ي دارايي محًر -1

 18 121   ستثِ تیي الوللی ٍظایف لاًًَی (هؼىَع)یالولل يیوؼة ٍ واس دس ػطح ت یاستما تْثَد فضا 1

 1995 111   دسصذ لاًَى سفغ هَاًغ تَلیذ 1هادُ  ػذ همشسهَدس  تْیِ ٍ تٌظین گضاسؿات تذّی ّا ٍ هطالثات دٍلت ٍ ؿشوتْای دٍلتی 2

 تأهیي هالی تا اًتـاس اٍساق هـاسوت ٍ اػٌاد خضاًِ اػالهی 3
هادُ ٍاحذُ لاًَى تَدجِ ػاالًِ ول وـَس ٍ 

 2295  111   دسصذ هجَصّای الصم

 31  85   دسصذ لاًَى تَدجِ ػاالًِ ول وـَس ت اػتثاسات تخصیص یافتِ دػتگاّْای اجشایی هٌذسج دس لاًَى تَدجِ ػاالًِ ول وـَسپشداخ 4

 ًظاست تش اجشای تَدجِ 5
( لاًَى تشًاهِ ٍ تَدجِ ٍ 31هَضَع هادُ )

 2295  111   تؼذاد ( لاًَى هحاػثات ػوَهی127هادُ )

 15 111   دسصذ لاًَى هحاػثات ػوَهی وـَس 113هادُ  پایاى آرس هاُ تا ٍ تٌظین صَستحؼاب ػولىشد تَدجِ ػاالًِ ول وـَس ٍ اصالحیِ ػٌَات لثلتْیِ  6

 2295 111   دسصذ تَػؼِ ػٌذ تشًاهِ ِ اٍساق تذّی داسای تضویي دٍلت دس ػش سػیذتؼَی  7

متياس(1 150) ساسمان امًر مالياتي محًر -2

 GDPًؼثت دسآهذّای هالیاتی تِ  1

تشًاهِ ساّثشدی، ػولیاتی ٍ چـن اًذاص 
ػاصهاى، لَاًیي تَدجِ ػاالًِ ٍ لاًَى تشًاهِ 

تشًاهِ تَػؼِ ٍ ٍظایف لاًًَی تؼییي ؿذُ ٍ 
 جاهغ اصالح ًظام اداسی

 

 31    دسصذ

 15 111   دسصذ ّا تِ ػذد هصَب دس لاًَى تَدجِ ت دسآهذ تحمك یافتِ هالیاتًؼث 2

 15 195   دسصذ تِ دسآهذّای هالیاتی یًؼثت ّضیٌِ ّای ٍصَل 3

 795 111   دسصذ ًؼثت هالیات اسصؽ افضٍدُ تِ تَدجِ هصَب 4

 2295 93   دسصذ گؼتشؽ داهٌِ ؿوَل لاًَى هالیات تش اسصؽ افضٍدُ 5

 45 26   دسصذ افضایؾ ٍصَل هالیات ّای هـاغل ٍ ؿشوت ّا 6

 15 111   دسصذ ًؼثت هالیات ّای هؼتمین تِ تَدجِ هصَب 7

(اسيامت 150) ساسمان ذصًصي ساسي محًر -3

اّذاف ػٌذ ساّثشدی ٍ ّوچٌیي پشٍطُ هشتثط  (44تؼییي تىلیف ؿذُ ٍ یا ٍاگزاس ؿذُ دس لالة لاًَى اصل )« 2»ٍ « 1»تؼذاد تٌگاّْای گشٍُ  1
 دس تشًاهِ ّای التصاد هماٍهتی

 15 111   تٌگاُ

 45  96،848   هیلیاسد سیال ػاصی اّذاف ػٌذ ساّثشدی ػاصهاى خصَصی هثالغ ٍاسیضی تِ خضاًِ اص هحل هٌاتغ حاصل اص ٍاگزاسیْااسصؽ  2

اّذاف ػٌذ ساّثشدی ٍ ّوچٌیي پشٍطُ هشتثط  ّا  ٍاگزاسی اص ٍالؼی یتخؾ خصَصػْن  3
 تا ایي ػاصهاى دس تشًاهِ ّای التصاد هماٍهتی

 45 43   دسصذ

 45 21   تؼذاد اّذاف ػٌذ ساّثشدی  یصَست وٌتشل ؿشوتْای ػشضِ ؿذُ تِ تؼذاد 4

 



 3 اص 2 صفحِ

 

 1395سال                                                                                                                                                                                                                                                          اقتصاد ي دارايي      امًر  يسارت  

قانونی 
MU  SW 

امتياس( 150 ) بيمٍ مزكشيمحًر   -4

 ػْن تخؾ غیش دٍلتی اص حك تیوِ تَلیذی 1

 ٍظایف ٍ اختیاسات لاًًَی
لاًَى تأػیغ تیوِ  5هادُ  2)تِ ٍیظُ تٌذ 

 هشوضی ٍ تیوِ گشی(

 15 5/61   دسصذ

 31 3/3 دالس 128 دالس 621 هیلیَى سیال حك تیوِ ػشاًِ 2

 31  8/1 2/6 دسصذ ضشیة ًفَر تیوِ 3

 31 3/11 9/24 6/55 دسصذ تیوِ ّای صًذگی )ػوش( اص حك تیوِ تَلیذیػْن  4

 15 7/58   دسصذ ػْن تیوِ ّای اختیاسی اص حك تیوِ تَلیذی 5

 31 5   دسصذ سؿذ ؿثىِ فشٍؽ ٍ خذهت سػاًی تیوِ 6

 امتياس( 80) اسمان بًرس ي ايراق بُادارسمحًر  -5

 ًؼثت اسصؽ تاصاس اٍساق تْاداس تِ تَلیذ ًاخالص داخلی 1

 ػٌذ ساّثشدی

 8    دسصذ

 8    دسصذ تِ تَلیذ ًاخالص داخلی ّا ًؼثت اسصؽ هؼاهالت دس تَسع 2

 8 33   دسصذ صؽ هؼاهالت اٍساق تْاداس تِ اسصؽ تاصاس اٍساق تْاداسًؼثت اس 3

 8 1919   دسصذ گزاسی خاسجی تِ اسصؽ اٍساق تْاداس تاصاسّای هتـىل ًؼثت ػشهایِ 4

 12 11   دسصذ هیي هالی دس تاصاس ػشهایِ )اٍلیِ ٍ ثاًَیِ( تِ تؼْیالت تاًىیًؼثت تا 5

 8 111   دسصذ ّا ّا ٍ ػثذگشداى سؿذ اسصؽ اٍساق تْاداس تحت هذیشیت صٌذٍق 6

 16 76   دسصذ ّای پزیشفتِ ؿذُ دس تَسع تْشاى ٍ فشاتَسع هتیاص ؿفافیت اطالػاتی ؿشوتهتَػط ا 7

 12 11   دسصذ َر تاصاسضشیة ًف 8

امتياس( 150) گمزك جمًُري سالمي ايزان محًر -6

 اسصؽ صادسات غیش ًفتی )لطؼی( 1

 شاىیگوشن ا یٍ ػٌذ ساّثشد یػاصهاً فیٍظا

 15 399927   هیلیَى دالس

 15 129465   ّضاستي هیضاى ٍصًی تشاًضیت خاسجی وٌتشل ؿذُ تَػط گوشن 2

 24 4597449713   هیلیَى سیال افضٍدُ ٍصَلی تَػط گوشنهیضاى هالیات تش اسصؽ  3

 24  111   دسصذ دسصذ تحمك دسآهذّای پیؾ تیٌی ؿذُ دسلاًَى تَدجِ 4

 12  2   سٍص واّؾ صهاى اًجام تـشیفات گوشوی ٍاسدات 5

 12  4   ػاػت واّؾ صهاى اًجام تـشیفات گوشوی صادسات 6

 24 8   تؼذاد (AEOتؼذاد ؿشوت ّای تشخَسداس اص تؼْیالت فؼاالى التصادی هجاص ) 7

 24 8   تؼذاد وـَس تؼذاد تَافمٌاهِ تا وـَسّای ّوؼایِ 8



 3 اص 3 صفحِ

 

 1395سال                                                                                                                                                                                                                                                          اقتصاد ي دارايي      امًر  يسارت  

قانونی 
MU  SW 

(امتياس 90  )ساسمان سزمايٍ گذاري ي كمك َاي اقتصادي فىي ايزان  محًر -7

 حوایت اص ػشهایِ گزاسی خاسجیهیضاى ػشهایِ گزاسی خاسجی هصَب تحت لاًَى تـَیك ٍ  1
لاًَى تـَیك ٍ حوایت ػشهایِ گزاسی 

 خاسجی ٍ آییي ًاهِ اجشایی آى
 18 7111   هیلیَى دالس

 ػشهایِ گزاسی خاسجی جزب ؿذُ)تذٍى دس ًظش گشفتي پشٍطُ ّای ًفتی( هیضاى 2
لاًَى تـَیك ٍ حوایت ػشهایِ گزاسی 

 خاسجی ٍ آییي ًاهِ اجشایی آى
 9 1151   دالس َىیلیه

3 
جلؼات ٍ هزاوشات صَست گشفتِ تا ػشهایِ گزاساى خاسجی ٍاػضام ٍ پزیشؽ ّیأت ّای هزاوشُ 

 سٍاتط التصادی ٍ تاهیي هٌاتغ هالی خاسجی ٍ ٍصَل هطالثاتوٌٌذُ داخلی ٍ خاسجی دس حَصُ 

لاًَى تـَیك ٍ حوایت ػشهایِ گزاسی 
 خاسجی ٍ آییي ًاهِ اجشایی آى

 18 169   تؼذاد

 تشگضاسی ٍ هـاسوت دس وویؼیَى ّای هـتشن التصادی تا ػایش وـَس ّا 4

اػاػٌاهِ ای ػاصهاى ػشهایِ گزاسی هصَتِ 
هَسخ ّـ  51411/ت126214ؿواسُ 
 ّیات ٍصیشاى 24/11/1393

 9 11   تؼذاد

 هیضاى تؼْیالت هالی تجْیض ؿذُ اص هٌاتغ هالی تیي الوللی 5
لاًَى  44ّای ولی اصل  اجشای ػیاػت

 اػاػی،ػیاػت ّای التصاد هماٍهتی
 18 13113   هیلیَى دالس

6 
تذاسن هٌاتغ الصم ٍ الذاهات اًجام ؿذُ جْت ػضَیت ٍ افضایؾ ػشهایِ دس هجاهغ تیي الوللی، 

 پیگیشی ایفای تؼْذات هالی خاسجی وـَس

 ػیاػت ّای اتالغی التصاد هماٍهتی 
ّای  اػاػٌاهِ ػاصهاى ػشهایِ گزاسی ٍ ووه

 التصادی ٍ فٌی ایشاى

 9 5   تؼذاد

7 
دٍسُ ّا ٍ واسگاُ ّای آهَصؿی تخصصی تشگضاس ؿذُ تشای اػتاًْا ٍ دػتگاُ ّای دٍلتی، 

 خصَصی ٍ ػوَهی

اهَس اجشایی ٍ هحتَایی هصَتِ ّیات   8تٌذ 
هَسخ  26986/44458ٍصیشاى تِ ؿواسُ 
8/2/389   

 9 11   تؼذاد

(امتياس 80 )ساسمان جمع آيري ي فزيش امًال تمليكي   محًر -8

 16 41   دسصذ ( لاًَى تاػیغ9هادُ ) تحمك دسآهذ  1

 41 88   دسصذ ( لاًَى تاػیغ8هادُ ) تىلیف پشًٍذُ ّای اهَال هٌمَل  تؼییي 2

 24 81   دسصذ ( لاًَى تاػیغ8هادُ ) تؼییي تىلیف پشًٍذ ّای اهَال غیش هٌمَل  3

 1000 جمع كل

  


