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 مصوب كميسيون تلفيقهاي تبصرهبررسي 

 كل كشور 1396بودجه سال  

 نام خدابه

 

 

 

 

 

 مقدمه

( تقديم مجلس شوراي اسالمي شد. اليحه بودجه 1395آذر  14) در موعد مقرر 1396اليحه بودجه سال 

آخرين بودجه دولت  1396هاي منحصر به فردي است. بودجه سال از چند نظر داراي ويژگي 1396سال 

هاي كلي كند. سياستاي است كه مجلس دهم آن را بررسي مييازدهم است و در ضمن اولين بودجه

ن ايام برنامه ششم توسعه اقتصادي نيز در مجلس شوراي برنامه ششم توسعه مصوب شده است و در همي

خصوص در بخش نفت هاي اقتصادي ايران بهاسالمي در دست بررسي بوده است. از نظر اقتصادي تحريم

. بنابراين انتظار خروج از ركود است درحال و اقتصاد كشور نيز به آراميبرطرف شدن است  درحال و گاز

نسبت  كه يدرحال كندسطح كارشناسي باال تقديم مجلس اي با ود اليحهآخر خ رفت دولت در سالمي

شود. هرچند كه اليحه بودجه قبل از تصويب آن مشاهده نمي در چنداني به سنوات گذشته پيشرفت

ولي درعين حال  ،هاي آن را نداشتبرنامه ششم توسعه تهيه شد و امكان ملحوظ كردن اهداف و برنامه

هاي كلي اقتصاد مقاومتي مغايرت داشت. در هاي كلي برنامه ششم و سياستبا سياست يدر موارد

هاي بخش عمومي در ايران اصالحات بنيادين در حين دليل ساخت منابع و مصارف و ويژگيمجموع به

 در ستون اول مصوبه كميسيون تلفيق براساس تبصره،تصويب بودجه ممكن نيست. در گزارش حاضر 

شده  ارائهستون دوم نظرات كارشناسي و در ستون سوم نيز پيشنهادها  ده است. درش ارائهبند و رديف 

 ست.ا
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 و نظرات كارشناسي مرتبط با آنمصوب كميسيون تلفيق بودجه  1396سال هاي بودجه تبصره

 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

منابع  يثاز ح كل كشور 1396سال  بودجه -واحده ماده

یازده ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و  بالغ بر

هشتصد و پنجاه ميليارد و دویست و بيست و هشت 

و از حيث مصارف ( ریال 11.467.850.228.000.000) ميليون

هفت هزار و هشتصد بالغ بر يازده ميليون و چهارصد و شصت و 

 و پنجاه ميليارد و دويست و بيست و هشت ميليون

 شرح زير است:( ريال به11.467.850.228.000.000)

  

الف( منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري 

و مصارف بودجه عمومي دولت از اي و مالي هاي سرمایهدارایي

بالغ بر سه  اي و مالي،سرمايههاي ها و تملك داراييحيث هزينه

و سه ميليارد  ميليون و نهصد و شصت و هشت هزار و یكصد

( 3.968.103.335.000.000) و سيصد و سي و پنج ميليون

 ریال شامل:

  

. منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و چهارصد و پنجاه هزار 1

 ( ریال3.450.941.000.000) و نهصد و چهل و یك ميليارد
  

ها و مؤسسات دولتي بالغ بر درآمد اختصاصي وزارتخانه. 2

پانصد و هفده هزار و یكصد و شصت و دو ميليارد و سيصد 

 ( ریال517.162.335.000.000) و سي و پنج ميليون
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 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

ها و مؤسسات انتفاعي هاي دولتي، بانكبودجه شركتب( 

 وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمين اعتبار

و بيست و هفت هزار و یكصد  بالغ بر هفت ميليون و نهصد

 و نود و دو ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون

ها و ساير و از حيث هزينه( ریال 7.927.192.536.000.000)

ها بالغ بر هفت ميليون و نهصد و بيست و هفت هزار و پرداخت

 يكصد و نود و دو ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون

 ( ريال7.927.192.536.000.000)

  

   «1»تبصره 

سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت الف( 

( %30) خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد

بانك مركزي مكلف است در طول سال و شود. تعيين مي

منابع، بالفاصله نسبت به واریز این وجوه  متناسب با وصول

( شركت ملي نفت %5/14) چهارده و نيم درصدو سهم 

معاف از تقسيم ) ایران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي

( مناطق %3) سود سهام دولت( و همچنين سهم سه درصد

یافته موضوع ردیف خيز، گازخيز و كمتر توسعهنفت

مبالغ  ( این قانون اقدام نماید.5)جدول  210109درآمدي 

نه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و ايصورت ماهمذكور به

 شود.تسويه مي
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 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

ب( سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و 

( این 5)جدول  210101 ميعانات گازي مندرج در ردیف

 قانون معادل یك ميليون و یكهزار و نهصد و چهار ميليارد

 ( ریال و منابع مربوط به سه درصد1.001.904.000.000.000)

( صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و 3%)

یافته خيز، گازخيز و كمتر توسعههاي نفتشهرستان

( این قانون چهل و 5)جدول  210109 مندرج در ردیف

( 48.096.000.000.000) هشت هزار و نود و شش ميليارد

 شود.مي ریال تعيين

انه منابع دولت از محل منابع يدر صورت افزایش ماه

نسبت به یك دوازدهم مبالغ  1396وضوع این بند در سال م

پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و  مذكور، مازاد حاصله

( این 5)جدول  210112به ردیف  سهم شركت ملي نفت ايران،

شده در جداول اين  تا براي مصارف تعيين شودقانون واریز مي

 قانون اختصاص يابد.

خيز، گازخيز و به مناطق نفت ( فقط%3) اعتبار سهم سه درصد

يابد و نبايد موجب كاهش يافته اختصاص ميمناطق كمتر توسعه

 سهم استاني و شهرستاني اين مناطق شود.

  

صادرات نفت خام و چنانچه منابع دولت از محل  ج(

پنجاه  یك ميليون وكمتر از  1396در سال  ميعانات گازي

 ( برنامه ششم اجازه 7) ماده« 2»بند  «الف» در جزء

برداشت از محل حساب ذخيره ارزي در صورت عدم تحقق 

ماده واحده عبارت « 1»تبصره « ج»در بند 

نفت خام چنانچه منابع دولت از محل صادرات »
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 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

شود، به دولت  یالر (1.050.000.000.000.000) هزار ميليارد

و در  يارز يرهشود از محل منابع حساب ذخياجازه داده م

تعهدزا و  ياوراق بده ياز محل واگذار كفایت،صورت عدم 

التفاوت مابه ينمأت يبرا ياوراق مال یرسا یا ياوراق ارز

 شده اقدام كند.  حاصل

منابع نفتي داده شده است و نيازي به درج مجدد آن در قانون 

عنوان مرز ضمن آنكه رقم درج شده در بودجه به بودجه نيست.

فراتر از اجازه  اجازه برداشت از حساب ذخيره يا استقراض،

 برنامه ششم است.

  محل  از دولت منابع برنامه ششم مصوب شد چنانچهدر

 830از  ، كمتر1395انه به قيمت ثابت سال يمنابع نفتي، سال

هزار ميليارد ريال باشد، دولت مجاز به برداشت از حساب 

درصد در سال  10ذخيره ارزي است. با احتساب نرخ تورم 

هزار  913حدود  1396، كف منابع نفتي در سال 1395

عبارت ديگر، اگر سهم دولت از منابع نفتي ريال است. بهميليارد 

دولت طبق  هزار ميليارد ريال شد، 913كمتر از  1396در سال 

برنامه ششم توسعه مجاز به استفاده از منابع حساب ذخيره 

 ارزي و يا استقراض است. 

كمتر از يك  1396و ميعانات گازي در سال 

 پنجاه هزار ميليارد ميليون و

شود، به  الي( ر1.050.000.000.000.000)

از محل منابع حساب  شوديدولت اجازه داده م

از محل  ت،يو در صورت عدم كفا يارز رهيذخ

 اي يتعهدزا و اوراق ارز ياوراق بده يواگذار

 التفاوت حاصلمابه نيتأم يبرا ياوراق مال ريسا

 حذف شود.« شده اقدام كند

 مكلف است ربطوزارت نفت از طریق شركت تابعه ذي د(

و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و  ينسبت به نوساز

سهم دولت  يمنابع مال ينو تأم ينفت يهاو فرآورده يگاز يعاناتم

و  سازييرهذخ ين،تأم هاييرساختو ز هايشگاهدر توسعه پاال

 یشرا از محل افزا يازو منابع مورد ناقدام كند  فرآورده يعتوز

شامل  ينفت يهافرآورده يترهر ل يمت( به ق%5) درصد پنج

كوره، گاز مایع و سوخت  گاز، نفت بنزین، نفت سفيد، نفت

 داري كلخزانهحساب به  یزو پس از وار ين كندهواپيما تأم

( 15.000.000.000.000) يلياردتا سقف پانزده هزار م كشور

هاي نفتي با به قيمت فرآورده درصد 5ارتباط افزايش  .1

ها ابهام دارد و الزم است در يك كردن يارانه مبحث هدفمند

 بيني شود.، منابع و مصارف آن پيش«(14»تبصره ) واحدبسته 

منظور تحقق اهداف مورد نظر در اين بند پيشنهاد به .2

شود منابع حاصل در رديفي جداگانه درج گردد و سهم مي

هايي كه قابل مربوط به هريك از اهداف با توجه به اولويت

 تفكيك هستند اختصاص پيدا كند.
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 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

 به مصرف برساند. يالر

و مشمول شود جزء درآمد شركت محسوب نمي منابع این

 باشد.ماليات با نرخ صفر مي

موظف است از منابع خود معادل شركت ملي نفت ایران  (ه

رایگان تا سقف مبلغ سي  (VB) ریالي چهارميليون تن قير

 به نسبت سيزده ( ریال30.000.000.000.000) هزار ميليارد

ها، سازمان جنگل) ( در اختيار وزارت جهاد كشاورزي%13) درصد

 مالچ( با قيرآبه) مراتع و آبخيزداري كشور(، جهت خاكپوش

 ( در اختيار وزارت راه و%54) درصد پنجاه و چهارامولوسيون(، )

ي روستايي و هاراه شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت

( در %17) معابر محالت هدف بازآفريني شهري، هفده درصد

اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي جهت آسفالت معابر و بهسازي 

 زده درصدها، سيهاي مشاركتي با دهياريروستاها و انجام پروژه

ها و امور شهرداري سازمان) ( در اختيار وزارت كشور13%)

هاي كشور( جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير دهياري

( جهت نوسازي مدارس در اختيار %3) پنجاه هزار نفر و سه درصد

سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز ) وزارت آموزش و پرورش

مابين خود و ي فيهاحسابقرار دهد و در مدارس كشور( 

 كشور اعمال و با آن تسویه نماید.  داري كلخزانه

نسبت به  1396شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 

ربط اقدام ذي اجراييي هادستگاه( به VB) تحويل كامل قير

توسط وزارت دليل اينكه مشخص نيست رقم واريز شده به .1

سود سهام دولت در ) نفت از طريق شركت تابعه، از چه محلي

شركت، ماليات يا سهم شركت تابعه از فروش نفت، ميعانات و 

شود، حكم واجد ابهام است. اگر تسويه مي خالص صادرات گاز(

مقصود برداشت از عوائد نفتي توسط دولت پيش از واريز سهم 

وجب كاهش سهم صندوق صندوق توسعه ملي است كه اگر م

هاي كلي برنامه ششم سياست «10»شود با بند  درصد 30از 

شود بايد مغاير است. اما اگر از محل منابع هدفمندي تأمين مي

 و ذيل مصارف مربوط درج گردد.« 14»در تبصره 
توزيع و مصرف قيرهاي  عدم نظارت بر نحوه تخصيص، .2

 هاي فراوانيباعث بروز مشكالت و سوءاستفاده تواندمي مذكور

تحويل گرفتن قير رايگان توسط برخي از پيمانكاران  .شود

يررسمي با قيمتي كمتر از غ طرف قرارداد و فروش آن در بازار

 قيمت واقعي و عرضه شده در بورس كاال، بزرگترين مشكل

واقعي شدن غير برعالوهپيش آمده در اين زمينه است كه 

كاال و تضييع سرمايه كشور  ت كشف شده قير در بورسقيم

زيرا برخي از واحدهاي به  .شودساز قاچاق قير نيز ميزمينه

برداري فعال كه اكثراً داراي پروانه بهره) ظاهر توليدي قير

در خط اول عبارت « قير»جاي كلمه به

وكيوم باتوم به قيمت عرضه شده در »

 جایگزین شود.« بورس كاال
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 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

ي مربوطه نسبت هاشاخصمكلفند با رعايت  هادستگاهنمايد. اين 

ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس استانبه ابالغ سهم هريك از 

 از ابالغ اين قانون اقدام نمايند.

ي هادستگاهماهه توسط صورت سهگزارش عملكرد اين بند به

هاي عمران و برنامه و بودجه و ربط به كميسيونذي اجرايي

 گردد.مي محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه

توليد قير نيز هستند( با خريد قيرهاي وزارت راه اقدام  زمينه

خذ گواهي أپس از  به فروش صادراتي در بورس نموده و

دليل نمايند. واحدهاي مذكور بهصادراتي اقدام به صادرات مي

زيرقيمت واقعي و نداشتن هيچگونه هزينه توليدي،  خريد قير

قيمت جهاني اين  ي كمتر ازهاقيمتقادر به فروش قير با 

چشمگير به مشتريان خود هستند هاي محصول و ارائه تخفيف

توليدي بزرگ و خوشنام  عدم امكان رقابت واحدهاي كه موجب

همچنين اختالط اين  .شودمي و وارد شدن ضرر و زيان به آنها

قير با مواد كم كيفيت جهت افزايش حجم فروش موجب از 

اعتبار قيرهاي صادراتي كشور در بازارهاي صادراتي  بين رفتن

شود پيمانكاران مي شده است. ازسوي ديگر اين امر سبب

ها كيفيت را با قير تحويلي از پااليشگاههاي عمراني، قير بيطرح

كيفيت پروژه را انجام دهند و نموده و با اين قير بي مخلوط

 كنند.مابقي قير را صادر 
دو پااليشگاه آبادان و امام خميني فقط با توجه به اينكه . 3

دولتي هستند و اين دو پااليشگاه  )ره( شازند اراك پااليشگاه

قير توليد « 1»تبصره « هـ»در بند  به اندازه رقم مشخص شده

لذا  ،كنند كه پاسخگوي نياز ذكر شده در اين بند باشدنمي

منظور منظور عملي شدن حكم مندرج در بند مذكور و بهبه

جلوگيري از اتالف منابع ملي و زيان وارده به دو پااليشگاه 

بايد به جاي كلمه قير، عبارت وكيوم باتوم قير به قيمت مذكور 

 ه شده در بورس كاال جايگزين شود.عرض
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 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

 يرانا ياسالم يجمهور يمطالبات بانك مركز 1396در سال  و(

به  يپرداخت يالتبابت اصل و سود تسه يتجار يهابانكو 

تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال  يدولت يهاشركت

 نفع است.يامهال برعهده شركت ذ يهاينهشود. هزيم

در مورد  هااين حكم تضييع حقوق مالكانه بانك .1

هاي دولتي تابعه وزارت نفت است و در مطالباتشان از شركت

حقيقت محدود كردن حوزه صالحيت اشخاص داراي صالحيت 

شود. از اين جهت اين وب ميها محسگيري در بانكتصميم

 مغايرت دارد. 1وششم قانون اساسيبا اصل چهلحكم 

هاي شركت ملي پرداخت بدهي عمالًهمچنين در اين بند  .2

هاي ديگر موكول شده بدون اينكه نفت به بانك مركزي به سال

ها اساساً به چه سبب ايجاد شده است؟ مشخص شود اين بدهي

 هزينه دارد؟ مقدار آن چقدر است؟ و استمهال آن چقدر

 

كارگروهي متشكل از سازمان برنامه و  شودياجازه داده م ز(

ربط و هاي ذير اقتصادي و دارايي، وزارتخانهبودجه، وزارت امو

ماه پس از بررسي اسناد ديوان محاسبات كشور، ظرف مدت شش

 :نسبت به مربوطه

ي ط دولتي قانوني مجوزها از يشب يهابرداشت يهتسو .1

 ينمأت منظوربهاز محل صادرات نفت  1391 -1387 يهاسال

و نه هزار و  يستو ب يستتا مبلغ دو گاز جمعاًو نفت ينبنز

بابت ) يال( ر229.817.000.000.000) يلياردهشتصد و هفده م

و  يالر يلياردم 46010 يال،ر يلياردم 29924 يبواردات به ترت

تهاتر  يو برا 1389تا  1387 يهاسال يبرا يالر يلياردم 44195

و  1390 يهادر سال يگاز يعاناتو نفت و گاز از محل م ينبنز

هاي بيش از ن شده است كه برداشتدر اين حكم بيا .1

از محل  1391-1387هاي مجوزهاي قانوني دولت طي سال

هزار  229گاز تا مبلغ تأمين بنزين و نفت منظوربهصادرات نفت 

هاي مذكور بخشي از ميليارد ريال تسويه شود. درواقع، در سال

نفت صادراتي به جاي اينكه فروش رفته و وجوه حاصل به خزانه 

گاز شده است. واريز شود صرف واردات غيرقانوني بنزين و نفت

 شود منابعتصويب چنين حكمي بدين معناست كه فرض مي

حاصل از فروش نفت وارد خزانه شده و با ديگر براي واردات بنزين 

گاز از خزانه پرداخت شده است. با تصويب چنين حكمي  و نفت

ها به حساب وجوه عمومي گذاشته شده و از سرجمع آن پرداخت

 شود.بدهي شركت نفت به دولت كسر مي

 

                                                 
 کند. سلب یگرید وکار را ازکسب وکار خود امکانکسب به نسبت تیمالک عنوانبه تواندینم چکسیو ه است شیخو وکار مشروعکسب حاصل مالک ششم: هر کسوچهل اصل. 1
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التفاوت مابه ينو همچن (يالر يلياردم 109688به مبلغ  1391

 ارسف يجفوب خل يهاقيمتبا  ينفت يهاوردهآفر يفروش داخل

و هشت  يو دو هزار و س يتا مبلغ س 1388 -1386ي هاسال يط

 يمابينف يدر رابطه مال يال( ر32.038.000.000.000) يلياردم

 كند.داري كل كشور اقدام ت ايران با خزانهنف يدولت و شركت مل

 

تسويه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران به شركت  .2

 ملي نفت ايران به مبلغ شش هزار و سيصد و سي و شش ميليارد

( و 52) دومو( ريال با رعايت اصول پنجاه6.336.000.000.000)

 ( قانون اساسي اقدام نمايد.53) سوموپنجاه

ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات 

بندي خود را ين ذيربط وقت، جمعمسئولمتضمن نقض قانون 

حسب مورد به تفكيك هرسال جهت رسيدگي به كميسيون 

و كميسيون گزارش خود را  كندبرنامه و بودجه و محاسبات ارائه 

 نمايد.به مجلس شوراي اسالمي تقديم مي

التفاوت فروش پيشنهاد شده مابه ،«ز»همچنين در بند  .2

هاي هاي فوب خليج فارس طي سالهاي نفتي با قيمتوردهفرآ

هزار ميليارد ريال نيز تسويه شود. در  32تا مبلغ  1386-1388

ها از منابع وردهآفروشي فرالتفاوت ارزانهاي مذكور مابهسال

داخلي شركت نفت پرداخت شده است كه با اين حكم آن 

از سرجمع ها به حساب وجوه عمومي گذاشته شده و پرداخت

 شود.بدهي شركت نفت به دولت كسر مي
 

هاي ابالغي نمودن سياست اجرایي منظوربه -1بند الحاقي 

اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت موظف است در صورت 

افزایش توليد گاز به یك هزار ميليون مترمكعب در روز، با 

استفاده از امكانات و توانایي بخش خصوصي نسبت به 

حاضر  درحال صادرات گاز به كشورهاي همسایه و اروپا كه

ان ندارند، اقدام قرارداد خرید گاز از جمهوري اسالمي ایر

نماید. درآمد حاصله به حساب شركت دولتي تابعه این 

ريزي است چرا كه منابع در نظر گرفته مغاير اصول بودجه .1

 ه در سقف بودجه لحاظ نشده است.شد

هاي كلي برنامه ششم برنامه ششم و سياست (7) مغاير ماده .2

است چرا كه در صورت افزايش صادرات نفت بيشتر از مقدار 

 ، منابع حاصله بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.ينيبپيش

حتي اگر موجب افزايش منابع حاصل از نفت و گاز نشود، بايد 

هاي محروم و سهم صندوق، سهم شركت ملي نفت و سهم استان
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و بخشي از آن تا سقف دو داري كل واریز وزارت نزد خزانه

( ريال صرف گازرساني به 2.000.000.000.000) هزار ميليارد

 شود.ميروستاها و مناطق محروم 

 قانون برنامه ششم پرداخت شود. (7)خيز مطابق با ماده نفت

بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران موظف  -2بند الحاقي 

اجع است كليه وجوه ارزي ناشي از طرح دعاوي در مر

هزار  چهلالمللي و كشورهاي خارجي را تا سقف بين

( ریال به ردیف درآمدي 40.000.000.000.000) ميليارد

 ( این قانون واریز نماید.5)جدول  160165

  

( از %3) وزارت نفت مكلف است سه درصد -3بند الحاقي 

خيز و هاي خود را در مناطق نفتمبلغ قراردادها و پيمان

هاي نفتي و گازي پس از واریز به پيرامون حوزهگازخيز و 

ها محيطي و توسعه زيرساختسوء زيست آثاركاهش  خزانه براي

 خيز و محروم كشور هزينه نمايد.در مناطق نفت

عنوان هزينه باالسري در صورت وضعيت پيمانكاران مبلغ فوق به

 شود.و طرف قرارداد لحاظ مي

تعيين اوالً اين حكم در شكل فعلي قابليت اجراي مناسبي ندارد. 

محيطي دشوار است و ارتباط هر قرارداد و پيمان با مسائل زيست

تواند مرجع مناسبي براي تشخيص نوع ثانياً آيا وزارت نفت مي

محيطي انجام تواند براي كاهش آثار سوء زيستاقدامي كه مي

 شود، باشد؟

 

   «2»تبصره 

بدهي خود به ، 1396شود در سال به دولت اجازه داده ميالف( 

ي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از هابخش

الشركه متعلق به دولت منابع حاصل از فروش سهام و سهم حلم

استثناي موارد مندرج در جزء هاي دولتي بهو مؤسسات و شركت

هاي كلي سياست« د»جزء « 2»موجب بند دليل اينكه بهبه

مصارف »وچهارم قانون اساسي، تحت عنوان اصل چهل

محل هزينه درآمدهاي ناشي از « درآمدهاي حاصله از واگذاري

هاي دولتي به بخش غيردولتي تعيين شده است واگذاري بنگاه
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 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

( قانون 44) وچهارمهاي كلي اصل چهلسياست« د»بند  «2»

 ( اين قانون پرداخت كند.18)جدول  را از طريق 1اساسي

وچهارم هاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست29) و ماده

هاي كلي با استناد به بند مزبور در سياست قانون اساسي نيز

وچهارم قانون اساسي محل مصرف وجوه حاصل از اصل چهل

هاي دولت ها را مشخص نموده است و پرداخت بدهيواگذاري

ي خصوصي و تعاوني خارج از موارد مذكور در هابخشبه 

وچهارم قانون اساسي و قانون هاي كلي اصل چهلسياست

هاي كلي اصل اشد، مغاير سياستبمي مربوط به آن

وچهارم قانون اساسي و قانون مزبور و در نتيجه مغاير بند چهل

 .است 2اصل يكصدودهم قانون اساسي« 1»

   حذف شد. ب(

 ، مشمول حكم1396واگذاري در سال  درحال هايشركت ج(

از  يبخش يممواد به قانون تنظ ي( قانون الحاق برخ4) ماده

 باشند.مي 4/12/1393مصوب  3(2) دولت يمقررات مال

ها به وجود اين حكم براي واريز ماليات و سود اين شركت

اما بهتر است اين حكم از  حساب درآمد عمومي الزم است.

( قانون الحاق به تصويب برسد. زيرا يك 4طريق اصالح ماده )

 

                                                 
 :یواگذار یکل یهاسیاست( د. 1

 :یحاصل از واگذار یمصارف درآمدها .۲
 :شودیمصرف م ریز بیترت مصوب به یهاها و بودجهو درقالب برنامه زیکل کشور وار یدارنزد خزانه یبه حساب خاص یدولت یهاسهام بنگاه یحاصل از واگذار وجوه
 .یاجتماع نیتأم تیمستضعف و محروم و تقو یهاخانواده یبرا ییخوداتکا جادیا .۲-1
 .ییمنظور فقرزدابه یمل ریفراگ یهابه تعاونی یحاصل از واگذار یاز درآمدها درصد 30اختصاص  .۲-۲
 .افتهیمناطق کمترتوسعه تیبا اولو یاقتصاد یربناهایز جادیا .۲-3
در توسعه  یردولتیغ یهابخش یگذارهیسرما یبرا زیواگذارشده و ن یهابنگاه تیبا اولو یردولتیغ یاقتصاد یهابنگاه یو بهساز یها و نوسازتعاونی تیتقو ی)وجوه اداره شده( برا التیتسه یاعطا .۲-۴

 .افتهیمناطق کمتر توسعه
 .افتهیمناطق کمتر توسعه یمنظور توسعه اقتصادبه درصد ۴۹تا سقف  یردولتیغ یهابا بخش یدولت یهاشرکتمشارکت  .۲-۵
 .هاسیاست نیا «الف»بند  تیبا رعا یدولت یهاشرکت تماممهین یهاطرح لیتکم .۲-۶

 رهبر: راتایو اخت فیودهم: وظاکصدی اصل .۲

 .نظام مصلحت صیتشخ مجمع با از مشورت پس رانیا یاسالم یجمهور نظام یکل يهاسیاست نییتع -

الحساب و سود شود موظف به واريز مالیات عليبیني ميها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پیش( قانون مديريت خدمات كشوري و بانك۵هاي دولتي موضوع ماده )كلیه شركت -(۴)ماده  .3

دوازدهم، الحساب و يكصورت عليشود در صورت عدم واريز مالیات و سود سهام دولت بهداري كل كشور اجازه داده ميباشند. به خزانهدوازدهم در هر ماه ميكصورت يالحساب بودجه مصوب بهسهام علي
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ها وجود داشته باشد حكم موقتي نيست و مادامي كه واگذاري

 نيز بايد برقرار باشد.اين حكم 

   «3»تبصره 

 27/10/1389مورخ  0101/66631رعايت مصوبه شماره  باالف( 

 يالتسقف تسه 1396مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 

 برعالوهها طرح ي( براینانسفا) يخارج يمال ينتأم

پنجاه  یـاليقبل، معادل ر يهاسال يهسـهم يماندهباق

اقتصاد  يشورا .شوديم يين( دالر تع50.000.000.000) يلياردم

، يفن يهتوج يكه دارا يبخش دولت يهاالت مذكور را به طرحيتسه

دهد. يباشند، اختصاص م يطيمحيستو ز يمال ي،اقتصاد

 يعموم يو نهادها يو تعاون يخصوص يهابخش يهاطرح

عامل  يهابانكالزم به  يهاينبا سپردن تضم يزن يدولتيرغ

 هايطرح يهمذكور استفاده كنند. در مورد كل يالتتوانند از تسهيم

( ينانسفا) يخارج يمال يالتمصوب كه منابع آنها از محل تسه

 منظوربه) ربطيذ ييدستگاه اجرا أييديهخذ تأشوند، يم ينمأت

(، وزارت امور يخارج يمال ينمأاستفاده از ت يبرا يتاولو أييدت

 ي(، بانك مركزيصدور ضمانتنامه دولت منظوربه) ييو دارا ياقتصاد

شوراي اقتصاد تسهيالت مذكور را به »بين دو عبارت  .1

با عبارت  .«دهدهاي بخش دولتي ... اختصاص ميطرح

توانند از و تعاوني و... نيز ميهاي بخش خصوصي طرح»

تعارض وجود دارد. در صورتي  ،«تسهيالت مذكور استفاده كنند

كه اگر شوراي اقتصاد اين منابع را تخصيص دهد، ديگر نوبت 

 رسد.ي غيردولتي نميهابخشبه 

ي غيردولتي چند نكته وجود هابخشهاي در مورد طرح .2

وزارت امور  موجب پاراگراف چهارم،دارد: نخست اينكه به

هاي عامل خذ تضمين الزم از بانكأاقتصادي و دارايي پس از 

خت اقدام كند. اين امر انسبت به صدور ضمانتنامه بازپرد

موجب افزايش تعهدات دولت در آينده خواهد شد كه رقم آن 

شود. دومين نكته نامشخص است، لذا تصويب آن پيشنهاد نمي

شده تا از محل داده جازه اينكه در پاراگراف سوم، به دولت ا

حتي تضامين ) سرجمع نسبت به پرداخت تضامين صادره

هاي غيردولتي( اقدام نمايد. اين اقدام صادرشده براي طرح

 

 

 

 

 

 

 د.حذف شو

هاي بخش خصوصي ... طرح»حذف عبارت 

 .«استفاده كنند

 

 

 

 

 

 

                                                 
داري كل كشور برداشت و مالیات و سود سهام موجودي حساب آنها نزد خزانه ها، ازهاي دولتي و بانكافزوده )براساس اعالم سازمان امور مالیاتي كشور( توسط هر يك از شركتعوارض و مالیات بر ارزش

هاي مالي حساب قطعي دولت برمبناي صورتها و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور حسب مورد واريز نمايد. تسويههاي شهرداريرا به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حساب
( قانون مديريت خدمات كشوري كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتي است، به تناسب ۵هاي دولتي موضوع ماده )ع عمومي انجام خواهد شد. شركتحسابرسي شده و مصوب مجم

و اصالحات بعدي آن  13۶۶هاي مستقیم مصوب سال ن مالیاتباشند. وصول مبالغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانومیزان سهام بخش غیردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي
 است.
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 يتراز ارز يريتكنترل تعادل و مد منظوربه) يرانا ياسالم يجمهور

 يهاكنترل طرح يبرا صرفاً) كشور( و سازمان برنامه و بودجه كشور

تملك  يهاو طرح هاشركت يهاشامل طرح يبخش دولت

 ت اصل و سود هربوده و بازپرداخ ي( ضروريايهسرما يهاييدارا

شده ينيبپيشمنابع  ياطرح و  يارز يداتها از محل عااز طرح يك

 باشد. يدر قانون بودجه قابل پرداخت م

با مجوز  يخارج يمال يالتكه استفاده از تسه يموارد در

بر يمبن يرانا ياسالم يدولت جمهور ينمنوط به تضم يقانون

خذشده از منابع أ يمال يالتتسه يهاينهبازپرداخت اصل و هز

 ياسسات توسعهؤو م هابانكو  يكارگزار خارج يهابانك

مجاز است پس از  اييو دار يامور اقتصاد يرباشد، وز يالمللينب

 يهااز طرف دولت ضمانتنامه يندگيبه نما يرانوز هيئت يبتصو

حداكثر ظرف  مذكور يهاطرح يبرا يازمورد ن ياختصاص ياو  يكل

با تصويب هيئت آن را  يامضا ياراخت يارا صادر و  مدت يك ماه

 .يدنما يضتفوربط ذي مسئولوزيران به مقام 

تعهد  يفايكه امكان ا يشود در صورتيدولت اجازه داده م به

 يو نهادها يو تعاون يبخش خصوص يهاطرح يتوسط بانك عامل برا

سازمان برنامه و بودجه  يشنهادفراهم نباشد، با پ يدولتيرغ يعموم

نسبت  اعتبارات فصل مربوطهاز محل  يرانهيئت وز يبكشور و تصو

 يناقدام كند. ا ماهحداكثر ظرف مدت يك صادره مينبه پرداخت تضا

 باشد.يف بانك عامل در انجام تعهدات نميوظا يامر ناف

 ييو دارا يوزارت امور اقتصاد ي،دولتيرغ يهاخصوص طرحدر

ودوم ريزي و مغاير اصل پنجاهخطرناك كه ناقض اصول بودجه

تصويب  عمالًقانون اساسي است، تراز بودجه را برهم ريخته و 

 كند.معنا ميبودجه در مجلس را بي

( برنامه ششم سقف استفاده از 4) ماده «1» در بند .3

ي كه درحال بيني شدهميليارد دالر در سال پيش 30فاينانس 

 .بيني شده استميليارد دالر پيش 50در اين بند بيش از 

( برنامه ششم 2) بنابراين با برنامه مغاير است. ضمناً در ماده

تواند ميهاي جديد ها تعيين شده و تعيين اولويتتاولوي

 .باشدخالف برنامه 

با توجه به ضرورت تسريع در استفاده از اين منابع و  .4

تصويب »شود عبارت كاهش فرآيند بوروكراتيك، پيشنهاد مي

حذف كه دو بار در اين پاراگراف ذكر شده است « هيئت وزيران

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 «پس از تصويب هيئت وزيران»حذف عبارت 

 .«و تصويب هيئت وزيران»حذف عبارت 
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خذ أعامل كه به پشتوانه  يهابانكالزم از  ينمخذ تضأپس از 

ها صادر شده است، نسبت طرح ياناز مجر يق مناسب و كافيوثا

 .يدنمايبه صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام م

و  یربنایيز يهاطرح يبرا شوديبه دولت اجازه داده م ب(

 يقات،علوم و تحق بنيان،دانش يهاطرح یتبا اولو ايتوسعه

و فرهنگ و هنر با  محيطيیستز آب و خاک، ي،كشاورز

خذ أتبصره نسبت به  ینا «الف» بند سقف مقرر در یترعا

بالعوض تا و اعتباري یا كمك  يمال يالتتسه ينتضم یا

ها، دالر از دولت (5.000.000.000) يلياردپنج م غمبل

 .یداقدام نما الملليينو ب يخارج مؤسسات مالي

و مصارف ماده ميليارد دالر در سقف منابع  5معادل ريالي 

قانون  وپنجمپنجاه و وسومپنجاه لذا با اصول ،واحده درج نشده

. ضمن آنكه محل خرج اين منابع نيز روشن اساسي مغاير است

 نيست.

 5جدول  معادل ريالي آن دردر سمت منابع 

و افزوده شود هاي مالي بخش واگذاري دارايي

عمراني هاي در سمت مصارف نيز بين طرح

( با اولويت ذكر شده در اين 1) جدول پيوست

 بند توزيع شود.

تسريع در جذب تسهيالت تصويب شده  منظوربه -بند الحاقي

از بانك توسعه اسالمي، بانك توسعه زيرساخت آسيايي و بانك 

كننده از تسهيالت ي استفادههادستگاهتوسعه و تجارت اكو، 

كشور تا مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه 

ي مربوطه اين قانون نسبت به هارديفسقف اعتبارات مندرج در 

موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور  چارچوبكرد آن در هزينه

 ي مذكور اقدام نمايند.هارديفخارج از سقف مصوب 

 موجب اين حكم در سقف بودجه بيني شده بهمنابع پيش

 نيامده است.

  موضوع اين ماده خارج از سقف اجازه به استفاده از منابع

ريزي و با صالحيت بيني شده در بودجه با اصول بودجهپيش

ودوم قانون مجلس در تصويب بودجه و به تبع آن با اصل پنجاه

 اساسي مغاير است.

  خارج »و عبارت « تا سقف اعتبارات مندرج»بين دو عبارت

 تعارض وجود دارد.« از سقف مصوب

 حذف كل بند.

هاي خارج از سقف مصوب رديف»حذف عبارت 

 .«مذكور

   «4»تبصره 

 
خود مصوب كرده  گزارش« 4»كميسيون تلفيق در تبصره 

ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي براي امور  2/2است 
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مندرج در جدول زير برداشت شده و همچنين يك ميليارد 

 دالر تسهيالت ارزي نيز پرداخت شود:

 

 موضوع
از منابع برداشت ریالي 

 ميليون دالر -صندوق 

 يانبندانش يهاشركتاز  يتبابت حما

 خصوصي و تعاوني
200 

 1300 براي تقويت بنيه دفاعي كشور

ي و توسعه كمّ و نوسازي تجهيزات فنيو تأمين 

و  هاويژه فيلمهاي توليدي بهكيفي برنامه

 فاخر هايسريال

100 

 هاي آبياري تحت فشاربراي طرح

 هاي خصوصي و تعاونيبخشبه 
300 

 هايهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكهطرح

 آبرساني
300 

 2200 4جمع برداشت در تبصره 

 ميليون دالر -تسهيالت ارزي  موضوع

ي تحقيقاتي هاآزمايشگاهبراي خريد تجهيزات 

 سسات آموزش عالي، پژوهشيؤها و مدانشگاه
200 

 800 هاآزمايشگاهخريد تجهيزات 

نفت و گاز با  يباالدست ياتوسعه يهاطرح يبرا

 همراه يگازها يآورمشترك و جمع يادينم يتاولو
 بدون سقف

شقوق مختلف  ياتوسعه يهاطرح يبرا

 شهرينقل درون و برونوحمل
 بدون سقف

 1000 «4»جمع تسهيالت ارزي در تبصره 
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به قانون الحاق برخي مواد ( 52) مادهطبق اين،  برعالوه

 صندوق توسعه ملي موظف( 2) بخشي از مقررات مالي دولت

 است از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در هر سال: شده

را جهت پرداخت تسهيالت به بخش  (%10) ده درصد الف(

 گذاري نمايد.ها سپردهكشاورزي و محيط زيست در بانك
ت به بخش الرا جهت پرداخت تسهي (%10) ده درصد ب(

 گذاري نمايد.ها سپردهصنعت و معدن و گردشگري در بانك

به صندوق توسعه (، همان قانون 57) مادههمچنين طبق 

از منابع ورودي هر  (%10) ده درصد شده استملي اجازه داده 

تسهيالت براي تأمين سرمايه در  منظوربه سال صندوق را

هاي تخصصي، نزد بانك هاي اقتصاديگردش بنگاه

 گذاري نمايد.سپرده

 :احكام صادر شده

هاي كلي هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياستبا سياست .1

 مغايرت دارد. برنامه ششم

هاي قبل از ابالغ سياست (2)( قانون الحاق 57) ( و52) مواد

ها در تير كلي برنامه ششم تصويب شده و پس از ابالغ سياست

مصارف صندوق توسعه ملي از  و تصريح استقالل 1394ماه 

 ضروريها(، سياست« 10»بند ) اي و قوانين عاديتكاليف بودجه

همچنين در بودجه سنواتي است قوانين مغاير با آن نسخ شده و 

 نيز براي صندوق توسعه ملي تكليفي تعيين نكرد.
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 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

به  هاي كلي برنامه ششم،سياست« 10»در بند  اين، برعالوه

درصد از منابع ورودي صندوق،  20گذاري ارزي حداكثر سپرده

خذ خط اعتباري ريالي از أهاي عامل در قبال نزد بانك

هاي مذكور براي ارائه تسهيالت ريالي به بخش كشاورزي، بانك

صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه 

خواهد  كه تنها مصرف مجاز ريالي صندوق اشاره شده است ملي

 بود.

توسعه برداشت از صندوق  منظوربهدر نتيجه هرگونه حكمي 

هاي كلي ملي و تكليف آن به پرداخت تسهيالت خالف سياست

« 18»توجهي به بند ابالغي مقام معظم رهبري و بي

قطع وابستگي  برهاي كلي اقتصاد مقاومتي مبنيسياست

 است. بودجه به نفت

 :«4»بندهاي مختلف تبصره مجموع در 

بر مبني 1هاي كلي برنامه ششمسياست «10»بند  با مغاير ـ

 30اي و سهم استقالل مصارف صندوق از تكاليف بودجه

 2درصدي آن.

 3هاي كلي اقتصاد مقاومتي.سياست« 18»بند  ت بامغاير ـ

ممنوعيت پرداخت  برمبنيقانون اساسنامه صندوق  ت بامغايرـ 

 تسهيالت به دولت.

                                                 
 .یعاد نیو قوان یابودجه فیاز تکال یمل استقالل مصارف صندوق توسعه .3-10 .1

موجود  اساسنامه ذیبا تنف یمل صندوق توسعه شدن اساسنامه یو دائم «یاقتصاد ندهیزا یهاهیمنابع و سرما»به  یعموم بودجه نیحاصل از آن، از منبع تأم ینگاه به نفت و گاز و درآمدها رییتغ .10 .۲

 به آن. انهیواحد درصد سال ۲حداقل  شیو افزا یمل صادرات گاز به صندوق توسعه الصو خ یگاز عاناتیدرصد از منابع حاصل از صادرات نفت و م 30انه یسال زیو وار

 بودجه به نفت. یاز منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگ یسهم صندوق توسعه مل انهیسال شی. افزا1۸ .3

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#9
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#9
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#9
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 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

 مغايرت با اساسنامه صندوق توسعه ملي .2

 وضع ضوابطي آن اساسنامه در صندوق هايدارايي حفظ براي

 ايهزينه اعتبارات براي صندوق منابع از استفاده اينكه اول. شد

 و دولت هايبدهي بازپرداخت و ايسرمايه هايدارايي تملك و

 درصد بيست از بيش كه هاييشركت به تسهيالت پرداخت

 تعيين دولتي مقامات توسط آنها مديره هيئت ياعضا( 20٪)

در نتيجه برداشت از منابع صندوق  .گرديد ممنوع شوندمي

جهاد  وزارت صدا و سيما، براي پرداخت به وزارت دفاع،

مغاير اساسنامه صندوق  هادانشگاهكشاورزي، وزارت نيرو و 

 توسعه ملي است.

 به صندوق منابع از يافتهاختصاص تسهيالت مجموع اينكه دوم

 بيش نبايد حال هر در غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات

 اين پرداخت حتي. باشد صندوق منابع (%20) درصد بيست از

 اهليت و مالي اقتصادي، فني، توجيه تأييد بدون نيز تسهيالت

 آنكه نهايت در و گرديده ممنوع عامل بانك توسط متقاضي

 ارزي صورت به تنها صندوق از تسهيالت پرداخت كه شد مقرر

 تسهيالت اين از كنندهاستفاده گذارانسرمايه و گيرد صورت

باشند. اما با  نداشته داخلي بازار در را ريال به ارز تبديل اجازه

راحتي گرفته شده و بهمصوبه تلفيق همه اين ضوابط ناديده 

 اجازه تبديل به ريال منابع صندوق توسعه ملي داده شده است.
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 «4»تبصره 

از اهداف مندرج در قانون  يبخشتحقق  منظوربهالف( 

 سازييو تجار يانبنو مؤسسات دانش هاشركتاز  یتحما

 «2» تبصره یژهوبه 5/8/1389و اختراعات مصوب  ينوآور

 يليونم یستمبلغ دو یاليقانون مذكور معادل ر 1(5) ماده

 يتبابت حما دالر از محل صندوق توسعه ملي (200.000.000)

. يابديخصوصي و تعاوني اختصاص م يانبندانش يهاشركتاز 

بازگشت از منابع  يصندوق توسعه مل يمذكور برا يمبلغ ارز

 .شوديمحسوب م

برنامه ششم توسعه هاي كلي سياست« 3-10»مغاير با بند 

بر استقالل مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف مبني

 اي و قوانين عادي.بودجه

 

از محل  1396در سال  شودياجازه داده مهاي عامل بانكبه  ب(

منابع در اختيار ازجمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق 

 ياعطانسبت به  گذاري شده است،توسعه ملي در آن بانك سپرده

و  يتعاون ي،خصوص يهابخش گذارانيهبه سرما يارز يالتتسه

 يباالدست ياتوسعه يهاطرح ينهادهاي عمومي غيردولتي برا

 همراه يگازها يآورمشترك و جمع يادينم يتنفت و گاز با اولو

هاي در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاه

نفت و  يتو بدون انتقال مالك قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا

 ند.ناقدام ك ،از آنها يديگاز موجود در مخازن و تول

در اين  موارد مذكور ،ازجمله اختيارات هيئت عامل صندوقـ 

 بند است، بنابراين نيازي به درج اين حكم وجود ندارد.

 ـ سقف ندارد.

 حذف شود.

از محل  1396در سال  شودياجازه داده مهاي عامل بانكبه  ج(
در اين بند  ازجمله اختيارات هيئت عامل صندوق موارد مذكور

 است، بنابراين نيازي به درج اين حكم وجود ندارد.
 حذف شود.

                                                 
 یارز رهیحساب ذخ ای یحداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه مل جیتدربه الی( ر30.000.000.000.000) اردیلیم هزار یس زانیبه م ییو شکوفا یصندوق نوآور هیاول هیسرما -«۲»تبصره  .1

  .گرددیم نیتأم
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منابع در اختيار ازجمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق 

 ياعطانسبت به  گذاري شده است،توسعه ملي در آن بانك سپرده

ي و تعاون ي،خصوص يهابخش گذارانيهبه سرما يارز يالتتسه

نقل وشقوق مختلف حمل ياتوسعه يهاطرح يبرا هاشهرداري

وزارت راه و  يو با معرف يتال مالكشهري بدون انتقدرون و برون

 ينا ربطيو ذ ابعهت يهاشركتها و سازمان ينو تضم يشهرساز

ها و يسازمان امور شهردار ينوزارت كشور با تضم ياوزارتخانه و 

 فروش خدمات يا يكشور در قبال أخذ حق دسترس يهاياريده

و سود آن اقدام  يهتا استهالك اصل سرما كنندگانبه استفاده

 د.نكن

 دويست ميليون مبلغشود به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي د(

ي هاآزمايشگاه( دالر براي خريد تجهيزات 200.000.000)

سسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري ؤو م هادانشگاهتحقيقاتي 

پنجاه اي علوم، تحقيقات و فناوري يكصدوهوابسته به وزارتخانه

دالر و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( 150.000.000) ميليون

دالر براساس فهرست مورد توافق ( 50.000.000) پنجاه ميليون

ودجه كشور با تضمين هاي مذكور و سازمان برنامه و بوزارتخانه

ربط هيئت امناي دانشگاه مربوط و از محل درآمد اختصاصي ذي

كند، تا پس از يك تنفس دوساله نسبت به  تسهيالت ارزي اعطا

بندي بر زمانبازپرداخت آن متناسب با ميزان دريافتي و مبتني

 د.شومورد تفاهم با صندوق اقدام 

 ي دولتي هابخشدليل اينكه اجازه اعطاي تسهيالت به به

هاي برنامه ششم توسعه سياست «2-10»را داده است با بند 

 مغاير است.

 هاي كلي نظامدليل مغايرت با سياستحذف به
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 ماده« 2» ( مندرج در تبصره%1) عبارت يك درصد -1 الحاقي بند

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات 52)

 1شود.( اصالح مي10%) ده درصد ( به عبارت2) مالي دولت

ودوم قانون گذاري ضمن بودجه و مغاير با اصل پنجاهقانون

هاي سياست «10-3»و  «10-2»اساسي و مغاير با بندهاي 

 كلي برنامه ششم توسعه.

 حذف شود.

ميليارد  یك معادل ریاليشود اجازه داده مي -2بند الحاقي 

از محل منابع ( دالر 1.300.000.000) و سيصد ميليون

براي تقويت بنيه دفاعي كشور در اختيار  صندوق توسعه ملي

ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

اين اعتبار براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع  قرار گيرد.

 شود.محسوب مي

هاي كلي برنامه ششم سياست «10-2»و  «10-3»مغاير با بند 

 توسعه.
 حذف شود.

توسعه  و نوسازي تجهيزات فنيو تأمين  منظوربه -3بند الحاقي 

فاخر  هايو سريال هاويژه فيلمهاي توليدي بهي و كيفي برنامهكمّ

( 100.000.000) یكصد ميليونریالي معادل شود اجازه داده مي

 حذف شود. ششم توسعه. برنامههاي كلي سياست «10-3»مغاير با بند 

                                                 
 در هر سال: یبه صندوق توسعه مل یموظف است از منابع ورود یـ صندوق توسعه مل( ۵۲) ماده. 1

و  یمال و یطیمحستیز ،یفن هیتوج یدارا یهابه طرح یردولتیغ یمتعلق به مؤسسات عموم یاقتصاد یهاو بنگاه یو تعاون یخصوص یهابه بخش التیرا جهت پرداخت تسه (%10)( ده درصد الف
 یداخل یو خصوص یدولت یهابانکدر  یو صادرات محصوالت کشاورز ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یلیو تکم یلیتبد عیصنا ،یدر بخش آب، کشاورز یالیصورت پرداخت و بازپرداخت ربه یمتقاض تیاهل

 یاسالم یجمهور ینظر بانک مرکز ریبند ز نیموضوع ا الیارز به ر لی. تبدابدییبند اختصاص م نیموضوع ا یهاطرح التیمجدداً جهت پرداخت تسه یو اقساط وصول یگذارکند. سود سپرده یگذارسپرده
 .ردیگیم صورت رانیا

و  یو مال یطیمحستیز ،یفن هیتوج یدارا یهابه طرح یردولتیغ یمتعلق به مؤسسات عموم یاقتصاد یهاو بنگاه یو تعاون یخصوص یهابه بخش التیرا جهت پرداخت تسه (%10)( ده درصد ب
 یداخل یو خصوص یدولت یهابانکبخش ساخت مسکن در  یاستثنابه یو معدن یصنعت یو صادرات کاالها یدر بخش صنعت، معدن، گردشگر یالیصورت پرداخت و بازپرداخت ربه یمتقاض تیاهل

 یاسالم یجمهور ینظر بانک مرکز ریبند ز نیموضوع ا الیارز به ر لی. تبدابدییبند اختصاص م نیموضوع ا یهاطرح التیمجدداً جهت پرداخت تسه یو اقساط وصول یگذارکند. سود سپرده یگذارسپرده
 .ردیگیصورت م رانیا

مرتبط جهت پرداخت  یياجرا یهادستگاه ریو سا یستی)ره(، سازمان بهز ینیامداد امام خم تهیکم یاشتغال و با معرف یعال یشورا یاستگذاریماده با س نیاز منابع ا (%۵)درصد  ـ پنج«1»تبصره 
پرداخت کنند.  یبرابر آن را از محل منابع داخل کیبر منابع مذکور، حداکثر تا عامل مکلفند عالوه یهابانکو  ابدییم صیخرد، کوچک و متوسط تخص یوکارهاو کمک به توسعه کسب ییاشتغالزا التیتسه

اختصاص  ثارگریمربوط به افراد ا یهااز منابع مذکور به طرح (%1۵)پانزده درصد  نیو همچن ردیعنوان ضمانت بپذرا به هاارانهی یهدفمند یاخت مبلغ نقدپرد یخذ تعهد محضرأبانک عامل مجاز است با 
 .ابدییم

 کی د،یو تول نیتأم رهیزنج یوربهره شیبا اصالح و افزا ریدام عشا یگوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربند دیتول یوربهره شیو افزا دیتول یمنظور ساماندهـ به«۲»تبصره 
به  التیصورت تسهبه یریعشا یهاو تشکل ریعشا یگذارهیاز توسعه سرما تیصندوق حما یتا با معرف ردیگیم ارقر یبانک کشاورز اریدر اخت کجایصورت ماده به نیا« ب»از منابع بند  (%1)درصد 

 مربوطه پرداخت شود. یهاو تشکل ریعشا یو پرواربند یگذارهیسرما یهاطرح



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

22 

 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

 در اختيار سازمان صدا دالر از محل منابع صندوق توسعه ملي

اين اعتبار براي  قرار گيرد.سيماي جمهوري اسالمي ايران  و

 شود.صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي

در سال  شودياجازه داده مهاي عامل بانكبه  -4بند الحاقي 

از محل منابع  دالر( 800.000.000) مبلغ هشتصد ميليون 1396

در اختيار ازجمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق 

براي خريد  گذاري شده است،توسعه ملي در آن بانك سپرده

تفكيك وزارت علوم، تحقيقات  ها بهو كارگاه هاآزمايشگاهتجهيزات 

( دالر، وزارت 360.000.000) و فناوري سيصد و شصت ميليون

( 100.000.000) آموزش پزشكي يكصد ميليونبهداشت، درمان و 

( دالر، 50.000.000) اي پنجاه ميليونحرفهودالر، دانشگاه فني

( دالر، دانشگاه 50.000.000) دانشگاه پيام نور پنجاه ميليون

( دالر، دانشگاه آزاد اسالمي 30.000.000) فرهنگيان سي ميليون

ع علمي كاربردي ( دالر، دانشگاه جام50.000.000) پنجاه ميليون

( دالر، سازمان تحقيقات، آموزش و 20.000.000) بيست ميليون

( دالر، جهاد 80.000.000) ترويج كشاورزي هشتاد ميليون

( دالر و دانشگاه شهيد 30.000.000) دانشگاهي سي ميليون

 هاي آموزش و پرورش سي ميليونرجايي و هنرستان

هاي فق وزارتخانه( دالر براساس فهرست مورد توا30.000.000)

مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور با تضمين هيئت امناي 

ربط اقدام كنند تا پس از مربوط و از محل درآمد اختصاصي ذي

تبصره همپوشاني اين « د»بند با مفاد  4صدر بند الحاقي  .1

 دارد.

 مغايرت دارد.با اختيارات هيئت عامل صندوق  .2

هاي كلي برنامه ششم مغايرت سياست «10-3»با بند  .3

 دارد.

 «10-2»مغاير با بند  .4

 حذف شود.
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تنفس دوساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب با ميزان دريافتي و 

 ها اقدام نمايند.مورد تفاهم با بانك بنديزمانبر مبتني

ي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي هاگاهآزمايشتجهيزات 

كه بنا به اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا وزارتخانه 

هاي خارجي تخصصي مربوطه، مشابه داخلي ندارند، از شركت

 شود.تأمين مي

( 300.000.000) سيصد ميليونریالي معادل  - 5بند الحاقي 

در اختيار وزارت جهاد  دالر از محل منابع صندوق توسعه ملي

هاي آبياري تحت فشار براي طرح صرفاًتا  گيردمي قراركشاورزي 

ي خصوصي و تعاوني اختصاص يابد. توزيع استاني اين هابخشبه 

و مذكور اعتبار حداكثر تا پايان خردادماه با همكاري وزارتخانه 

د. اين اعتبار براي شوسازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابالغ مي

 شود.صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي

  هاي كلي سياست «10-2»و  «10-3»مغاير بندهاي

 برنامه ششم توسعه.

  ( مصوبه برنامه ششم توسعه به توسعه 45) ماده« ب»بند

ي آبياري نوين اشاره دارد. بايد در اين حكم عبارت هاروش

 «ي آبياري نوينهاروش»به  «هاي آبياري تحت فشارطرح»

اثر قابل توجهي در ي آبياري تحت فشار هاروشتغيير يابد زيرا 

 جويي آب در مقياس حوضه ندارد.صرفه

 حذف شود.

هاي آبرساني تسريع در انجام طرح منظوربه - 6بند الحاقي 

 سيصد ميليونریالي معادل هاي آن روستايي و توسعه شبكه

 دالر از محل منابع صندوق توسعه ملي در (300.000.000)

توزيع  گيرد.مي قرارشركت آبفاي روستايي( ) وزارت نيرو اختيار

استاني اين اعتبار حداكثر تا پايان خردادماه با همكاري اين 

گردد. اين وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابالغ مي

 شود.اعتبار براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي

 

  دليل دولتي بودن به) «10-2»و  «10-3»مغاير بندهاي

 هاي كلي برنامه ششم توسعه.شركت مزبور( سياست

 حذف شود.
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در غير از موارد مذكور ازجمله هرگونه پرداخت  - 7بند الحاقي 

 حقوق و دستمزد از محل منابع اين تبصره ممنوع است.
 

 

تبديل دالر به ريال منابع موضوع اين تبصره زير  -8بند الحاقي 

 گيرد.جمهوري اسالمي ايران صورت مينظر بانك مركزي 

هاي كلي برنامه ششم سياست «10-2»اين حكم مغاير با بند 

 توسعه است.

 حذف شود.

   «5»تبصره 

و مؤسسات آموزش عالي وابسته به  هادانشگاه بهالف( 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان 

وابسته و تابعه  دولتي هايشركت و آموزش پزشكي و

هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، وزارتخانه

دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري 

كشاورزي،  اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد

علوم، تحقيقات و  و يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

 ي،نگفره يراثو م یرانا ياتم يانرژ يهاسازمان فناوري و

شود با رعایت اجازه داده مي يو گردشگر يدست یعصنا

 یاو  30/6/1376قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 

یران مصوب ا ياسالم يقانون بازار اوراق بهادار جمهور

 يلياردم یكصدهزارتا سقف  در مجموع 1/9/1384

هاي داراي توجيه براي اجراي طرح یالر (100.000.000.000.000)

هاي دولتي و عملكرد انتشار اين اوراق توسط شركت .1

قابل توجه نبوده است و بنابراين  1395ها در سال شهرداري

اين اوراق عملكرد  نيز انتشار 1396رود در سال انتظار نمي

 قابل توجهي داشته باشد.

با توجه به ظرفيت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و  .2

هاي مرتبط با آن، اجازه انتشار اين اوراق در قوانين بودجه، نامهآيين

الذكر و اختياري است كه شوراي پول در حقيقت نسخ قانون فوق

اوراق  قانون نحوه انتشار (4) ماده «2»موجب تبصره هو اعتبار ب

در تعيين سقف اوراق قابل انتشار با توجه به  1مشاركت

هاي مالي و پولي كشور دارد. بنابراين، با توجه به اينكه سياست

دهد و انتشار اين اوراق ساير بازارها را تحت تأثير قرار مي

بيني دارد، تصويب آن همچنين آثار اقتصادي غيرقابل پيش

 اي غيرقابل توجيه است.م بودجهدر قالب احكا

هاي دولتي است و اساساً اين حكم مربوط به شركت .3

 حذف شود.

                                                 
و اعالم  نییتع پول و اعتبار یتوسط شوراکشور یو مال یپول یهاتوجه به سیاست در هر سال با ماده نیموضوع ا یهاطرح یسقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برا) زانیحداکثر م - «۲»تبصره  .1

 .گرددیم
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 يهاها و طرحپروژه راياج يتفني، اقتصادي و مالي خود با اولو

 ي،مرز يهاو مهار آب يگاننفت و گاز مشترك با همسا يادينم

وسائط نقليـــه برقـي،  ريلي و ويژهنقل بهوهاي حملطرح

 ينو تأم يآبرسان يهاطرح ،ي و روستاييمسكـن و توسعـه شهر

تكميل شبكه  كن،ينيرشآب يهاطرح يلآب، احداث و تكم

 هاي زيربنايي آب و خاكطرح آوري و انتقال فاضالب،جمع

برق با  يهانيروگاهآب و فاضالب،  هايخانهيهتصف زهكشي(،)

هاي با راندمان باال مانند توليد همزمان برق و آب اولويت پروژه

 ،(CCHP) ( و برق و گرما و سرماCHP) شيرين و برق و گرما

 هاي نو و تجديدپذير،توليد انرژي برق، يعانتقال و توز يهاشبكه

هاي اجراي طرح تمام ورزشي،هاي نيمهاحداث و تكميل طرح

و  هادانشگاهيز و تجه يلتكم ، احداث،هادانشگاهساماندهي 

ها هاي علمي و فناوري، خوابگاهها، پاركها و پژوهشكدهدانشكده

بهداشت، درمان و  هايهخانتمام وزارتيمهن يهايمارستانب و

تبديل گاز به  ي و علوم، تحقيقات و فناوري،آموزش پزشك

مناطق  با اولويت و مقابله با ريزگردها هاي شيمياييفرآورده

صكوک  یااوراق مشاركت ریالي و  يافته،محروم و كمترتوسعه

از مقررات  ي( قانون تنظيم بخش88) ماده یتاسالمي با رعا

 كه به ييهاطرح يبرا 27/11/1380مصوب  ،دولت يمال

اصل و  و بازپرداختبا تضمين رسد، ياقتصاد م يشورا يبتصو

 ، منتشر كنند.توسط خود سود

 

ي دولتي ابتداي آن آمده است. هادستگاهمعلوم نيست چرا 

هاي دولتي اصل و سود اين اوراق را خودشان قرار است شركت

ي دولتي اين موضوع هادستگاهبازپرداخت كنند اما در مورد 

 معناست و تعهدات آنها بردوش دولت است. بي
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هزار  یستشود تا مبلغ دوبه دولت اجازه داده مي (ب

 ياسالم يریال اوراق مال (200.000.000.000.000) يلياردم

 یفمنتشر و منابع حاصل را به رد يو ارز یاليصورت ربه

منابع  قانون واریز كند. ین( ا5)جدول  310108شماره 

و  امتميمهن اييهسرما هايييتملك دارا يهابه طرح يزيوار

 ين( ا1) شماره يوستمندرج در پ هادانشگاههاي ساماندهي طرح

با سازمان  متبادله تا براساس موافقتنامـه يابديقانون اختصاص م

 شود. ينــهبرنامه و بودجه كشور هز

دليل اينكه شامل مصاديق بهعبارت اوراق مالي اسالمي، 

شود كه هركدام حقوق و تعهدات و آثار اقتصادي مختلفي مي

 متفاوتي دارند، داراي ابهام است. 

ـ سهم هريك از انواع اوراق مالي اسالمي در 

ريال(  200.000.000.000.000مبلغ مذكور )

 مشخص گردد.

 ـ نوع اوراق مشخص شود.

 ینا «ب» و «الف» يبندها يهانرفته طرحاوراق فروش ج(

در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه  تبصره،

ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور ذي حسابي، ذاجرايي

كنندگان قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين

 ها است.تجهيزات همان طرح

  

آنها هاي وابسته به هاي كشور و سازمانبه شهرداريد( 

 یتطور مشترک یا انفرادي با رعاشود بهاجازه داده مي

 یيدو با تأ یرانا ياسالم يقانون بازار اوراق بهادار جمهور

 هايياريو ده هايسازمان امور شهردار) وزارت كشور

 (50.000.000.000.000) يلياردپنجاه هزار م سقف تا كشور(

ریال اوراق مشاركت و صكوک اسالمي با تضمين خود و با 

ها منتشر بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداري

 عبارت صكوك اسالمي در اين بند ابهام دارد. .1

انتشار اوراق با توجه به سازوكار موجود در قانون نحوه  .2

مشاركت و قانون بازار اوراق بهادار براي انتشار اوراق بهادار 

 ها، درج اين حكم ضرورت ندارد.توسط شهرداري

تضمين اوراق اين بند توسط دولت، سبب افزايش تعهدات  .3

شود كه بار مالي آن در قوانين بودجه مالحظه نشده دولت مي

ها بابت تضمين است. همين امر موجب بدهي دولت به بانك

انتشار يافته شده است. بنابراين، بايد سقف تعهداتي  اوراق سابقاً
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( از سقف اوراق موضوع اين بند %50) درصد حداقل پنجاه كنند.

بازپرداخت  ينيابد. تضمهاي قطار شهري اختصاص ميبه طرح

به  يقطار شهر يهاطرح ياجرا ياصل و سود اوراق مشاركت برا

( %50) درصد ( دولت و پنجاه%50) درصد نسبت پنجاه

( سهم دولت %50) درصد است و تضمين پنجاه هايشهردار

 باشد.برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي

هاي ميزان سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و بانك

 گردد.مي( تعيين %5) عامل موضوع اين بند حداكثر پنج درصد

به  1395ي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال يهاشهرداري

توانند از اند ميبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تحويل داده

 هاي قبل استفاده كنند.نرفته سالاوراق مشاركت فروش

 شود، روشن شود.كه دولت بابت تضمين اين اوراق متحمل مي

دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمي با  1396در سال  (ه

نام صورت بيسال به تا سه حفظ قدرت خرید را با سررسيد

تسويه بدهي مسجل خود بابت  منظورو به بانام، صادر كند یاو 

التفاوت قيمت و مابه ايهاي سرمايههاي تملك داراييطرح

به قيمت  تضميني محصوالت كشاورزي با قيمت فروش در بورس

 (95.000.000.000.000) يلياردو پنج هزار م نوداسمي تا سقف 

ه اسناد مزبور از پرداخت هرگونريال به طلبكاران واگذار كند. 

 انونابزار مالي موضوع ق عنوانبهباشد و ماليات معاف مي

بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران محسوب شده و 

اسناد  شود.با امضاي وزیر امور اقتصادي و دارایي صادر مي

اين حكم اجازه انتشار اسناد خزانه اسالمي با سررسيد يك  .1

دليل اينكه تعهدات ايجاد شده براي دولت دهد. بهتا سه ساله را مي

ودوم نجاهناشي از اجراي اين حكم بيش از يك سال است، با اصل پ

 بودن بودجه مغايرت دارد. ساليانهقانون اساسي و اصل 

كند كه بازپرداخت آن اسناد خزانه سود پرداخت نمي .2

قيمت تضمين شود. بلكه به قيمت تبديل شده خريداري شده و به 

التفاوت قيمت فروش و سود حاصل از مابه رودميآن فروش  اسمي

 آيد.و خريد به دست مي
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در بازار ثانويه برخوردار است و  دادوستدخزانه اسالمي از قابليت 

ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها  سازمان بورس و اوراق بهادار بايد

را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق 

 توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ممنوع است.

كل كشور  يسنوات يهابودجه يناوراق در قوان يناصل ا بازپرداخت

محل كل كشور موظف است از  يدارو خزانهشود مي ينيبيشپ

 ( اين قانون9) ( و8) ي فصل مربوطه و جداولهارديفاعتبارات 

 .يدآن اقدام نما يهنسبت به تسو

 يقطع هاييبده 1396در سال  شودياجازه داده مبه دولت  و(

را كه در  يو خصوص يتعاون يو حقوق يقيخود به اشخاص حق

شده، با  يجادا 1395سال  يانچارچوب مقررات مربوط تا پا

( از اشخاص يها و مؤسسات دولتوزارتخانه) دولت يمطالبات قطع

ريال  (50.000.000.000.000) هزار ميليارد مزبور تا مبلغ پنجاه

منظور وزارت امور  به اینكند.  يهخرجي تسو -صورت جمعيبه

اوراق »عنوان  را باي خاصي تعهد اسنادیي، ودارا ياقتصاد

و  يقياشخاص حق ياركند و در اختصادر مي« خزانه یهتسو

طلبكار و متقابالً بدهكار قرار  يو تعاون يخصوص يحقوق

( قانون رفع موانع توليد 2) ماده« الف»دليل وجود بند به .1

درج پاراگراف اول از اين  2،پذير و ارتقاي نظام مالي كشوررقابت

 حكم ضرورت ندارد.

ماده  «الف»بند پاراگراف دوم اين حكم درواقع اصالح  .2

است و بنابراين  پذیرقانون رفع موانع توليد رقابت (2)

ودوم اصل پنجاهقانونگذاري ضمن بودجه محسوب شده و با 

 مغاير است. قانون اساسي

 

                                                 
 دولت موظف است: -(۲)ماده  .۲

ايجاد  13۹۲هاي قطعي خود به اشخاص حقیقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال االجرا شدن اين قانون، بدهيماه از تاريخ الزم حداكثر ظرف مدت شش (الف
 صادر «خزانه تسويه اوراق» عنوان با را خاصي تعهدي اسناد دارايي، و اقتصادي امور وزارت منظور بدين. كند تسويه مزبور اشخاص از( دولتي مؤسسات و هاشده، با مطالبات قطعي دولت )وزارتخانه

گیرد. جمع مي منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دولت مورد استفاده قراردهد. اين اسناد صرفاً بهر اشخاص حقیقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابالً بدهكار قرار مياختیا در و كندمي
 شود.هاي سنواتي درج ميخرجي در بودجه -صورت جمعيگیرد، بهشود و در اختیار طلبكاران قرار ميموجب اين ماده صادر ميمبلغ اوراق تسويه خزانه كه به
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 يادشدهاشخاص  يبده يهتسو ورمنظبه صرفاًاسناد  ينا .دهديم

مورد  يو مؤسسات دولت هاشركتو  يياجرا يهادستگاهبه 

 .گيردياستفاده قرار م

 يتعاون يو حقوق يقيدولت از اشخاص حق يقطع مطالبات

( قانون رفع موانع 2) ماده «پ» بند يكه در اجرا يو خصوص

 يهاشركتبه  1كشور ينظام مال يو ارتقا پذیررقابت يدتول

مذكور  يهاشركتدولت به  يبا بده منتقل شده است يدولت

 زمانسا ييدبا تأ) يفيتكل يهاقيمت يارانهچون  يبابت موارد

 است. يهخزانه قابل تسو يهصدور اوراق تسو يق( از طريحسابرس

 داري كلهاي خزانهاستمرار جریان پرداخت منظوربه ز(

شود تا مبلغ یكصد هزار كشور، به دولت اجازه داده مي

ریال اسناد خزانه اسالمي  (100.000.000.000.000) ميليارد

دار ابالغي هاي اولويتو اسناد مزبور را صرف تخصيص منتشر

 كند و نقانواين ازسوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع 

پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه 

نماید. این اسناد از ماليات معاف بوده و در مزبور تسويه 

 باشد. مي دادوستدبورس اوراق بهادار قابل 

هاي اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت تسويه

رسيد توسط باشد و تسويه آن قبل از سرداري كل كشور ميخزانه

ماهيت اسناد خزانه موضوع اين بند، با ماهيت اسناد خزانه بند 

، «ز»اين تبصره متفاوت است. اسناد خزانه موضوع بند « هـ»

در صدد ايجاد دين جديد بوده كه از طريق تنزيل تبديل به 

بر عقد قرض است، با موازين شرعي شود و چون مبتنيمينقد 

مغاير بوده و از اين جهت با اصل چهارم قانون اساسي مغايرت 

 دارد.

 

                                                 
شود، هاي دولتي به آنها، تهاتر كند. شركت دولتي كه به اين ترتیب جايگزين بدهكار ميدر صورت درخواست اشخاص حقیقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شركت (پ .1

اساسي  ( قانون۴۴چهارم )وهاي كلي اصل چهلسیاست «د»بند  «۲» حكم اين بند با رعايت جزء داري كل كشور واريز كند.را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه شدهموظف است مبلغ بدهي تسويه 
 باشد.قابل اجرا مي
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خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال 

 بعد ممنوع است.

جهت بازپرداخت اصل و سود  شوديبه دولت اجازه داده م (ح

تـا معــادل پنجاه هزار  1396در سال شده  يداوراق سررس

 يدبا سررس ياوراق اسالم یالر (50.000.000.000.000) يلياردم

مترتب بر انتشار  هايينهاصل و سود و هز .یدتا پنجساله منتشر نما

و  شودبيني مييشكشور پ لك يسنوات يهااوراق در بودجه ينا

محل اعتبارات فصل مربوطه و كل كشور موظـف است از  يدارخزانه

 .يدنما اوراق اقدام ينا يهنسبت به تسو ( اين قانون،9) ( و8) جداول

تسويه اصل و سود اوراق منتشره با انتشار اوراق جديد،  .1

هاي دولت و ايجاد تعهدات ي به تعويق انداختن بدهيامعنبه

 هاي آينده است.براي دولت

اين، ايجاد دين جديد با ابزار قرض براي تسويه  برعالوه .2

 ديون معوق، از منظر فقهي محل ايراد است.

هاي سنواتي وظيفه در بودجه اصل و سود اوراقبيني يشپ .3

معناست. قسمت دوم اين ذاتي سازمان است و ذكر آن بي

 اثر كردن ارقام مصوب مجلس است.ي بياپاراگراف نيز به معن

 منابع اين بند در سقف منابع و مصارف درج نشده است. .4

هاي مالي و . منابع در سمت واگذاري دارايي1

لي هاي مامصارف آن در سمت تملك دارايي

 درج شود.

 .. عبارت اصل و سود تا آخر حذف شود2

 ربطهاي دولتي تابعه ذيشركت طریق وزارت نفت از به ط(

 منظورشود با تصویب شوراي اقتصاد بهاجازه داده مي

هاي نفت و گاز با اولویت ميادین گذاري در طرحسرمایه

ریالي از  -ارزي مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشاركت

 بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار ميلياردطریق 

ریال با تضمين بازپرداخت اصل و  (50.000.000.000.000)

توليد  یشاز محل افزا شركت مذكورسود این اوراق توسط 

 نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند. يادینهمان م

دهد، اين تبصره نشان مي« ي»و « ط»توجه به بندهاي  .1

هاي خود بابت اوراق بازپرداخت بدهيشركت نفت براي 

منتشر شده، با مشكل روبرو است. بنابراين،  مشاركتي كه سابقاً

گذاران تعارض اجازه براي انتشار اوراق جديد با حقوق سرمايه

 دارد.

دهد كه اين بند در ساليان گذشته ها نشان ميبررسي .2

هاي عملكردي نداشته است و با اين وضعيت اجراي طرح

 ه هم امكانپذير نشده است.مربوط

 

 ربطهاي دولتي تابعه ذيطریق شركت وزارت نفت ازبه  ي(

منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت به شودياجازه داده م

هزار  10حدود ) انتشار اوراق توسط شركت ملي نفت ايران

هاي ناشي از اوراق ميليارد تومان( جهت بازپرداخت بدهي
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شده  يدسررس ينو تضام يبانك يالتشده، تسه يدسررس ريالي -يارز

 يمانكارانشده به پ يدسررس يهايبازپرداخت بده ينو همچن

تا سقف نفت و گاز  يباالدست يهامتقابل طرح يعب يقراردادها

دالر از محل انتشار اوراق  (3.000.000.000) يلياردسه م عادلم

با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت  ریالي -يارز يمال

 یببا تصو یرانا ياسالم يقانون بازار اوراق بهادار جمهور یاو 

اصل و  ندموظف ي مذكورهاشركت .یداستفاده نما یرانوز هيئت

 يسال از محل منابع داخل پنجحداكثر تا  اشده ر سود اوراق منتشر

 .يدنما يهخود تسو

پرداخت دهد اين شركت توان پيشين سررسيد شده، نشان مي

اين تعهدات از محل منابع داخلي خود را ندارد. بنابراين، با 

هاي آتي اجازه به بيني عدم تغيير اين وضعيت در سالپيش

ريختگي اتخاذ چنين روندي ازسوي اين شركت، منجر به برهم

گذاراني خواهد شد كه بازارهاي مالي و تضييع حقوق سرمايه

 كنند.اقدام به خريد اين اوراق مي

 حذف شد. (ک

 كل كشور: 1396اليحه بودجه سال « ك»بند 

 منظوربه شودمي داده اجازه دارايي و اقتصادي امور وزارت به

 اوراق ساير يا صكوك انتشار براي دولت هايدارايي از استفاده

 مديريت و ساماندهي و قانون اين در شده بينيپيش اسالمي

 به مربوط اختيارات تمركز و دولت مالكيت در اموال و هادارايي

 هايدارايي ساير و غيرمنقول و منقول اموال انتقال و نقل نحوه

 غيرمنقول اموال اطالعات جامع سامانه اجراي ضمن دولت،

 اقدامات انجام به نسبت مورد حسب( سادا) اجرايي هايدستگاه

 هايدستگاه اموال و هادارايي از استفاده و مديريت براي نياز مورد

 كشوري خدمات مديريت قانون( 5) ماده موضوع اجرايي

 نظير اسالمي صكوك انتشار پشتوانه منظوربه انفال استثنايبه

 تغيير و تعيين شناسايي، رسمي، كارشناسان توسط ارزيابي

  مفاد اين بند در برنامه ششم آمده است.
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 مذكور اموال فروش يا انتقال و نقل هرگونه و واگذاري بردار،بهره

 اجرايي هايدستگاه كليه. كند اقدام وزيران هيئت تصويب با

 مصوب كشوري خدمات مديريت قانون (5) ماده موضوع

 كشور عمومي محاسبات قانون( 137) ماده اجراي در 8/7/1386

 مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون( 69) ماده «10» تبصره و

 از ماه سه مدت ظرف حداكثر الزم همكاري ضمن مكلفند دولت

 از اعم غيرمنقول اموال كليه ثبت به نسبت قانون اين ابالغ تاريخ

 تصرف يا اختيار در اداري فضاهاي و هاساختمان امالك، اراضي،

 باشند؛ مالكيت سند فاقد يا بوده مالكيت سند داراي كهاين از اعم

 صدور. نمايند اقدام سامانه در...  و ملكي يا وقفي يا اياجاره

 فروش بردار،بهره تغيير استفاده، حق واگذاري براي مجوز هرگونه

 و مذكور سامانه در اطالعات ثبت بدون دولتي غيرمنقول اموال

 .است ممنوع رهگيري( كد) شناسه خذأ

 قضائيه، قوه به وابسته هايدستگاه براي اسالمي صكوك انتشار

 از استفاده و مجريه قوه غير حكومتي نهادهاي ساير و مقننه قوه

 موافقت به منوط مورد حسب هادستگاه اين اموال و هادارايي

 .است آنها مقام ترينعالي

هاي انتشار تأمين اصل، سود و هزينه منظوربه -1بند الحاقي 

شود حداكثر تا بيست اوراق مالي منتشره، به دولت اجازه داده مي

اي و مالي را هاي سرمايه( از اعتبارات تملك دارايي%20) درصد

( 9) ( و8) ي مربوطه در جداولهارديفكسر و حسب مورد به 

خالف اصول بودجه ي هارديفاجازه به جابجايي  .1

ريزي است و نظارت ديوان محاسبات را با مشكل روبرو بودجه

 كند.مي

شود. دولت بايد نضباطي مالي ميااين مجوز موجب بروز بي .2
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بودجه در براي بازپرداخت اصل و سود اوراق اعتبار الزم را  اين قانون اضافه نمايد.

 پرداخت كند. محلبيني كند و از همان پيش

شود اموال مي به دولت اجازه داده -2بند الحاقي 

 غيرمنقول و امالک متعلق به خود را كه واگذاري آنها

وچهارم قانون اساسي نيست هاي كلي اصل چهلمشمول سياست

هاي سياست «و»بند  «2» و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء

باشد با رعایت وچهارم قانون اساسي نميكلي اصل چهل

 قوانين و مقررات تا سقف پنجاه هزار ميليارد

( ریال به فروش رسانده و منابع حاصل 50.000.000.000.000)

هاي براي بازپرداخت بدهي كل دارياز واریز به خزانه را پس

 اختصاص دهد.خود به سازمان تأمين اجتماعي 

در صورت عدم تأمين اعتبار از محل فروش اموال تا سقف 

مانده اعتبار را از محل الذكر، دولت اجازه دارد باقيفوق

در صورت  فروش اوراق مالي اسالمي بلندمدت تأمين نماید.

ش اين اوراق در موعد مقرر، اين اوراق به سازمان تأمين عدم فرو

 گردد.اجتماعي واگذار مي

  نوع اوراق و رقم آن جهت تعيين ميزان تعهدات دولت

 بايد مشخص شود.

  منابع اين بند بايد در سقف بودجه بيايد و رديف درآمدي

 اي مشخص شود.هاي سرمايهآن در قسمت واگذاري دارايي

  هاي مصارف بودجه و در ذيل تملك داراييبايد در بخش

 مالي رديف مستقل ايجاد شود.

  بند  «2» مصاديق جزء »...عبارت صحيح در متن حكم

 .است «هاي..سياست« د»

 

   «6»تبصره 

( قانون 84) سقف معافيت مالياتي موضوع مادهالف( 

و اصالحات  3/12/13661مصوب  ،يممستق هايياتمال

( قانون 84) به استناد ماده «6» تبصره «الف» بند .1

( كه براساس آن 1394مصوب ) هاي مستقيماصالحي ماليات

مشمول ماليات حقوق از يك  ساليانهمعافيت ماليات بر درآمد 

 

                                                 
 .شودیمشخص م یچند منبع، هرساله در قانون بودجه سنوات ای كیحقوق از  اتیانه مشمول مالیبر درآمد سال اتیمال تیمعاف زانیم: (31/۴/13۹۴ ی)اصالح (۸۴)ماده  .1



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

34 

 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

 يليونم دویست و چهل، مبلغ 1396آن در سال  يبعد

 شود.(ریال در سال تعيين مي240.000.000)

هاي سنواتي مشخص در بودجه يا چند منبع، بايد هرساله

اين تبصره، « الف»گردد، ارائه شده است. بر اساس حكم بند 

تومان از پرداخت ماليات دو ميليون حقوق ماهيانه تا سقف 

هاي مستقيم ( قانون ماليات85) گردد. طبق مادهمعاف مي

درآمد حقوق مازاد بر اين رقم و تا هفت برابر مشمول ماليات 

( و نسبت به مازاد آن مشمول %10) با نرخ ده درصد ساليانه

 ( است.%20) نرخ بيست درصد

 بگيرهر چند در ظاهر امر اين معافيت به نفع افراد حقوق .2

اما با يك محاسبه  ،درآمدهاي پايين( است خصوص افراد باو به)

توان فهميد كه اين حكم بيشتر به نفع افراد با ساده مي

ميليون حقوق  3عنوان مثال فردي با هاي باال است. بهحقوق

 15اما فردي با  ،دهدهزار تومان ماليات كمتر مي 50تنها 

دهد. بنابراين هزار تومان كمتر ماليات مي 400ميليون حقوق 

ضمن اين كه نصاب حداقل بايد در بودجه سنواتي تعيين شود 

درصد كاهش  20برابري مشمول نرخ  7اما بهتر است معيار 

 ها( تا به عدالت مالياتي نزديك شود.قانون ماليات در) يابد

افزوده مدت اجراي آزمایشي قانون ماليات بر ارزش (ب

 و اصالحات بعدي آن تا پایان سال 17/2/1387مصوب 

ارزش  افزوده،مأخذ ماليات بر ارزش شود.مي یدتمد 1396

 ي است.یمحصول براي مصرف نها

اليحه  «6»تبصره « ب»بند عبارت اضافه شده به انتهاي حكم 

افزوده، ارزش مأخذ ماليات بر ارزش) 1396بودجه سال 

تواند مبهم بوده و مي( ي استیمحصول براي مصرف نها

هاي اجرایي زیادي را در اجراي قانون مشكالت و چالش

ایجاد  مؤدیانبراي  1396افزوده در سال ماليات بر ارزش

 افزوده،مأخذ ماليات بر ارزش» حذف جمله

 .«ي استيارزش محصول براي مصرف نها
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( قانون 14) مفاد ماده افزوده درخذ ماليات بر ارزشأم كند.

خذ براي أتعيين شده و تعيين مجدد م 1افزودهماليات بر ارزش

خذ در هر مرحله ارزش أاين قانون آن هم با اين كيفيت كه م

اجراي اين قانون  عمالًنهايي باشد؛  كنندهمحصول براي مصرف

براین اساس . زياد خواهد بودرا مختل كرده و آثار تورمي آن 

 شود این جمله حذف شود.ميپيشنهاد 

هاي آبفاي شهري سراسر وزارت نيرو از طریق شركت ج(

شهري، بهاي دریافت نرخ آب برعالوهكشور مكلف است 

 مبلغ یكصد و پنجاه ،ازاي هر مترمكعب فروش آب شرببه

داري كل از مشتركان آب دریافت و به خزانهریال  (150)

تا سقف  ريافتي( وجوه د%100) درصد صد كشور واریز كند.

ريال از محل حساب  (700.000.000.000) يلياردهفتصد م

جهت  صرفاً در رديف معين در بودجه شركت مزبور مذكور

يابد. اعتبار آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي

هاي مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان

ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضالب كشور در مقاطع سه

واحدهاي از مبادله موافقتنامه بين  سشود تا پكشور توزيع مي

ي آب و فاضالب هاو شركت استاني سازمان برنامه و بودجه

وجوه هزينه شود.  ير ايرانسازمان امور عشا ياها و روستايي استان

  

                                                 
موجب اسناد و مدارک مثبته احراز به یاشود و  یاز ارائه آن خوددار یاکه صورتحساب موجود نباشد و  یبود. در موارد خدمت مندرج در صورتحساب خواهد یاکاال  یبها یات،ـ مأخذ محاسبه مال(14) ماده .1

 .باشدیم یاتروز تعلق مال یخا خدمت به تاریروز کاال  یبها یاتمأخذ محاسبه مال یست،ن یشود که ارزش مندرج در آنها واقع
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 .به نرخ صفر استفوق مشمول ماليات 

و  ياتيمال يفاتو تخف هايتموظفند معاف اجرايي يهادستگاه د(

مربوط ثبت  يهاحسابدر  يخرج -يصورت جمعرا به يگمرك

 .يندنما

صورت جمعي مالياتي و گمركي بهها و تخفيفات ثبت معافيت

اي است حكم ـ خرجي در راستاي ايجاد شفافيت مالي و بودجه

بار در قانون برنامه قانوني مربوط به اين موضوع براي اولين

پنجم توسعه تصريح شد. حال با اتمام دوره اجراي قانون ياد 

شده بهتر است حكم مذكور در قانون برنامه و بودجه سال 

 شود. تنفيذ 1396

 

از صنعت برق  یت( قانون حما5) عوارض موضوع ماده (ه

ازاي هر كيلووات ساعت به یال( ر50) پنجاه يزانكشور به م

 یال( ر11.000.000.000.000) يلياردهزار م یازدهدر سقف 

تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و  گردديم يينتع

 موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد. يبودجه كشور برا

دليل وجود حكم قانوني، حكم اين بند زائد است و بايد حذف به

 شود. ارقام مربوط بايد در جداول درج شود.
 حذف حكم و درج رقم در جداول مربوط

 و( 

 هايياريو ده هايسازمان امور شهردار) وزارت كشور به .1

 درصد بيست 1396در سال  شوديكشور( اجازه داده م

بر  ياتمال ( قانون39) ماده «2» وجوه تبصره از (20%)

 يلياردهزار م هفت معادل 1افزودهارزش

« 2»بند  «ب»جزء مفاد اين بند در حقيقت اصالح مفاد  .1

  .( احكام مصوب برنامه ششم توسعه است6ماده )

خر بودن زمان تصويب اليحه بودجه سال ؤبا توجه به م  .2

 «2»تصويب جزء نسبت به اليحه برنامه ششم توسعه،  1396

جزء اجراي  عمالً 1396اليحه بودجه سال  «6»تبصره  «و»بند 

اولويت پيشنهاد حذف در صورت تصويب بايد 

متناسب با راهكارهاي اول و دوم اصالحات در 

 اصالح شود. «2»متن مفاد جزء 

 

                                                 
داری های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانهبه حساب( این قانـون را 3۸ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده )افزوده ( قانون مالیات بر ارزش3۹) ماده .1

 .گردد، واریز نمایندگردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میکل کشور افتتاح می

 :حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به
منظور توزیع بین ( در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به3۸مـاده ) «الف»الف( عوارض وصـولی بند 

 یافتگی؛براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه های همان شهرستاندهیاری
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آن وزارتخانه قرار  ياركه در اخت را ریال (7.000.000.000.000)

ي و تأمين و عمران يخدمات آالتينماش ينتأم رايب گيرد،يم

 ايهاي سرمايهتملك داراييهاي هاي طرحبخشي از هزينه

به  يبهزار نفر جمعيت و روستاها به ترت يكصد يرز يهاشهر

صورت مستقيم به (%30) ( و سي درصد%70) درصدنسبت هفتاد 

و يا تأمين قسمتي از وجوه مورد نياز خريد ماشين آالت مذكور، 

 كند. ينههز به تفكيك سهم هر استان پرداخت و

افزوده در سال ( قانون ماليات بر ارزش39) ماده «ب» حكم بند .2

 گردد.تنفيذ مي 1396

را در سال  الیحه برنامه ششم (6)ماده  «2»بند  «ب»

شامل درآمدهاي  صرفاًمعلق خواهد كرد. اين تعليق  6139

خواهد بود و سازمان امور  «د»و  «ج»، «ب»مربوط به بندهاي 

« 2»بند « ب»مالياتي مكلف است ساير درامدهاي موضوع جزء 

 ماده« 2»بند « ب»جزء ) ( را براساس حكم همين بند6) ماده

نفعان توزيع نمايد. براي ( اليحه برنامه ششم توسعه( بين ذي6)

راهكار وجود دارد؛  سهجلوگيري از دوگانگي اشاره شده، 

اين است كه در  راهكار دوماين بند است.  حذف راهكار اول

اليحه بوده به منابع  «6»تبصره  «و»بند  «2»حكم جزء 

موضوع  يعيطب افزوده گازي عوارض ارزشهارديفمدي آدر

خودروهاي موضوع بند  يگذارقانون مذكور و عوارض شماره

افزوده نيز اشاره شود تا ( قانون ماليات بر ارزش43) ماده« ج»

مدي در قالب حكم اليحه بودجه آي درهارديفتكليف همه 

نيز اين است كه مفاد  ومسراهكار تعيين شود.  1396سال 

                                                 
 .( به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور3۸ماده ) «د»و  «ج»، «ب»ب( عوارض وصولی بندهای 

شود و معادل آن از محل اعتبار ور مالیاتی کشور واریز میگردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امهای موضوع این ماده واریز می( از وجوه واریزی که به حساب%3ـ سه درصد )«1» تبصره
گرفت تا برای خرید تجهیزات،  باشد، قرار خواهددار میگردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهدهاختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می

 .استکلیه مقررات مغایر مستثن عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وو حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند بهآموزش و تشویق کارکنان 
های اخیر بند نحوه توزیع مذکور در قسمت ياستثناشود. وجوه واریزی به حساب مزبور )بهداری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح میشده در این ماده توسط خزانه حساب تمرکز وجوه قید ـ«۲» تبصره

( سایر شهرها %60شهرها )شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت( براساس شاخص جمعیت، شصت درصد )( کالن%۲0ن( به نسبت بیست درصد )این قانو (3۸)ماده « 1»این ماده و تبصره  «الف»
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه( دهیاری%۲0د )یافتگی و جمعیت و بیست درصبراساس شاخص کمتر توسعه

مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ی که به پیشنهاد ينامه اجراینيتصادی مجلس شورای اسالمی مطابق آو وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اق

 .شودها هزینـه میها و دهیاریرسد توزیع و توسط شهرداریوزیران می هیئتها به تصویب کشور و شورای عالی استان
باشد. وزارت این ماده ممنوع می« 1»( این قانون و تبصره 3۸ماده ) «3»و  «۲»های (، تبصره37ها و وجوه موضوع ماده )ها و دهیاریهرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه بجز پرداخت به شهرداری

 .ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه نمایدکشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان
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( اليحه بودجه به ترتيبي اصالح 6) ماده« 2»بند « ب»جزء 

« ب»به تعليق يكساله اجراي مفاد جزء  صرفاًشود كه در آن 

ي درآمدي هارديفود و ذكر نامي از ( اشاره ش6) ماده« 2»بند 

  بندهاي مختلف صورت نگيرد.

 حذف شد. ز(

هاي عدالتيبه بي 1395قانون بودجه سال « 6»تبصره « ز»بند 

مؤديان  هباعث شده است كه پرونداي دامن زده و گسترده

ويژه صاحبان صنايع در اين موضوع مفتوح باقي مربوطه به

بماند. دولت با آگاهي از اين چالش تالش كرده است در بند 

عدالتي را از اين بي 1396اليحه بودجه سال « 6»تبصره « ز»

 بين ببرد.

 برگشت به اليحه دولت

 حذف شد. ح(

 در حكم اين تصويب با است درصدد مالياتي امور سازمان -

 افزودهارزش بر ماليات قانون اجراي ،1396 سال بودجه قانون

 در واقع مشمول حقيقيمؤديان  از وسيعي طيف مورد در

 فروشان،آهن مانند اصنافي عمدتاً) آخر هايحلقه

 باشند كرده پرداخت را خود خريد ماليات كه...( و فروشانسنگ

 ضريب، اعمال يا فروش ميزان همچون ييهامالك براساس را

 آنها افزودهارزش ماليات آنها مالياتي اعتبار پذيرش با و محاسبه

 تا شودمي باعث حكم اين اجراي مجوز ارائه. كند دريافت را

 و مشمول حقيقي اشخاص افزودهارزش بر ماليات پرونده

 نشده، بسته گوناگوني داليل به تاكنون كه آخر حلقه در مستقر

 ماليات پرداخت بامؤديان  از گروه اين و شود تكليف تعيين

 «6»تبصره  «ح»شود مفاد بند نهاد ميپيش

مورد اصالح و حذف نشده و به ترتيب زير 

 بازنگري قرار گيرد.

سازمان امور مالياتي مكلف است  -«ح»بند 

مؤديان  هايافزوده از گروهماليات بر ارزش

 افزودهارزشاشخاص حقيقي مشمول ماليات بر 

را كه در حلقه آخر زنجيره ماليات بر 

گيرند و ماليات خريد آنها قرار مي افزودهارزش

ر حلقه قبلي پرداخت شده است را تا پايان د

براساس ميزان  1396آخرين دوره مالياتي سال 

فعاليت آن  افزودهارزشفروش و اعمال ضريب 
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 دريافت را خود مالياتي مفاصاي خود، قبل سنوات افزودهارزش

 بسياري تكليف تعيين موجب بند اين تصويب بنابراين. كنند

 اصناف بخش در بالتكليف افزودهارزش بر ماليات هايپرونده از

 كاسته بخش اين مالياتي هايپرونده حجم از و شد خواهد

 شود.مي

 حجم بامؤديان  از ماليات دريافت شيوه اين اگرچه  -

 در تواندمي و است هزينهكم و منطقي محدود، و كم فعاليت

مؤديان  از كثيري جمع مالياتي حساب تسويه به منجر نهايت

 شود دقت بايد اما شود، آخر حلقه در مستقر حقيقي اشخاص

 است الزم ستانيماليات روش اين براي مجوز صدور براي كه

 تا شود رعايت افزودهارزش بر ماليات قانون قواعد از برخي

 گروه اين مورد در قانون اين سازيشفاف و حسابداري مكانيسم

 محدود اوالً اليحه متن در مندرج حكم.  نشود زايلمؤديان  از

 تعيين به نسبت و است 1396 سال افزودهارزش بر ماليات به

 .است تفاوتبي مدنظرمؤديان  قبل سنوات تكليف

 اشخاصمؤديان  همه به اليحه در بند اين حكم تسري ثانياً

 عدم يا پرداخت به توجه بدون آخر حلقه در مستقر حقيقي

 .آنهاست مالياتي اعتبار پذيرش و خريد ماليات پرداخت

 بخش تعيين نمايد

مكلف است قبل از  يرانا ياسالم يجمهور يانتظام يروين ط(

بر  يات( قانون مال42) پالك انواع خودرو موضوع ماده يضتعو

نقل و انتقال  ياتمال يافتنسبت به كنترل قبض در 1افزودهارزش

اخيراً و با مطرح شدن مسائل مربوط به اعتبار سندهاي  .1

صادره از طرف دفاتر اسناد رسمي و نيروي انتظامي درخصوص 

موضوع نقل و انتقال  مؤديانخودروها(، برخي از ) لاموال منقو

« 6»تبصره « ط»عبارت زير به انتهاي بند 

 الحاق شود:

عدم كنترل و همچنين عدم ارسال فهرست »

                                                 
 گردد:مي شرح زير تعیینمالیات و عوارض خدمات خاص به -(۴3)ماده  .1
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 ياتيسازمان امور مال يمطابق جدول اعالم يادشدهموضوع ماده 

 .ايداقدام نم يو يلوك ياكشور از معامل و 

اين اموال پس از دريافت برگ سبز صادره از طرف نيروي 

انتظامي در فرآيند تعويض پالك، خود را ملزم به حضور در 

دانند. از دفاتر اسناد رسمي براي دريافت سند از اين نهاد نمي

وال منقول آنجا كه محل وصول و ايصال ماليات نقل و انتقال ام

اند، در اين شرايط و با عدم دفاتر اسناد رسمي تعيين شده

به اين دفاتر براي دريافت سند از اين  مؤديانمراجعه برخي از 

نهاد، بحث وصول ماليات نقل و انتقال خودروهاي انتقال يافته 

شود. بنابراين اين حكم براي جلوگيري از فرار منتفي مي عمالً

 مالياتي در اين بخش منظور شده است.

نكته مهمي كه در خصوص حكم اين بند وجود دارد اين  .2

نشده است  ينيبپيشاست كه در اين حكم ضمانت اجرايي 

مثالً اگر نيروي انتظامي در فرآيند تعويض پالك، فيش واريزي 

مربوط به ماليات نقل و انتقال خودرو يا ساير اموال منقول را 

مالحظه نكرده و اقدام به ارائه خدمات كند در اين صورت 

تكليف چيست؟ براي اين منظور حكم بند يادشده به ترتيب 

ي قرار گرفته و براي آن ضمانت بيان شده مورد اصالح و بازنگر

رسيدهاي پرداخت ماليات موضوع اين بند به 

سازمان امور مالياتي كشور، تخلف محسوب 

با  ذيربطشده و مطابق قوانين و مقررات 

 .«ف يا متخلفين برخورد خواهد شدمتخل

                                                 
 عنوان عوارض(.)به ت( بهاء بلی%۵ريلي(، دريايي و هوايي پنج درصـد ) ياستثناشهري مسافر در داخل كشور با وسايل زمیني )بهونقل برونحمل (الف

هزار قیمت فروش كارخانه )داخلي( و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق  در يك معادل مـورد حسب وارداتي يا داخلي تولید از اعم كابین دو وانت و سواري خودروهاي انواع سالیانه عوارض (ب
 ورودي آنها.

( و %10انه ده درصد )یسپري شدن هر سال )تا مدت ده سال( به میزان سال يازاخودروهاي گازسوز( به ياستثنااين ماده در مورد خودروهاي با عمر بیش از ده سال )به« ب»عوارض موضوع بند  -تبصره
 يابد.مي( عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش %100حداكثر تا صد درصد )

قیمت فروش  (%3) شهري حسب مورد سه درصدشهري يا برونخودروهاي سواري عمومي درون ياستثنـاگذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابین اعم از تولید داخـل و يـا وارداتـي بـهشماره (ج
 عوارض(. (%1) ( مالیات و يك درصد%۲يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها )دو درصد ) انه وكارخ

 باشد.هاي آن به مالیات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي( اين قانون و تبصره17حكم ماده )
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 بيني شده است.اجرايي پيش

ها( مكلف است عوارض استانداري) وزارت كشور -1 بند الحاقي

ساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حریم شهرها وساخت

و خارج از محدوده روستاهایي كه داراي طرح هادي مصوب 

داري كل هستند را أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه

 درآمد حاصله تا سقف سه هزار ميليارد نماید.كشور واریز 

جدول  550000-162( ريال از محل رديف 3.000.000.000.000)

( اين قانون در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي همان استان قرار 9)

ها صرف ها و مشاركت دهياريگيرد تا با هماهنگي فرمانداريمي

 توسعه و عمران روستاها گردد.

  

 دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد -2 اقيبند الح

را پس از واریز  افزودهارزش( ماليات بر %9) ( از نه درصد27/0%)

و  110513، 110512ي هاردیفبه حساب درآمد عمومي موضوع 

در زمينه توسعه ورزش در مدارس،  ( این قانون5)جدول  110514

ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و 

 هارديفمحل  ويژه ورزش معلوالن و جانبازان ازهاي ورزش بهزيرساخت

 شرح توضيح ذيل آنها، هزينه نمايد.و جداول مربوطه به

( مصوب برنامه 109حكم اين ماده درواقع براساس مفاد ماده )

هاي واريز وسعه تنظيم شده است. در اين حكم رديفششم ت

( مصوب توسعه برنامه ششم 109منابع در نظر حكم ماده )

 تعيين شده است.

 

بر عملكرد و ريزي مبتنياجراي بودجه منظوربه -3الحاقي  بند

يي بخش مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي آبهبود و افزايش كار

عملكرد( مالياتي هر استان را ) بالفعلموظف است ظرفيت بالقوه و 

 هاي مالياتي، ماليات بر اشخاص حقوقيماهه در بخشدر مقاطع سه

حكم اين ماده در صدد است نظارت مجلس بر عملكرد سازمان 

 امور مالياتي را در سه بخش تصريح كند:

دهاي مالياتي به تفكيك . ارائه گزارش عملكرد درآم1

. تفكيك نقش تالش مالياتي سازمان امور 2هاي مهم. بخش
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ماليات كاركنان ) غيردولتي و نهادها و بنيادها(، ماليات بر درآمد)

بخش خصوصي، ماليات مشاغل و ماليات بر مستغالت( ماليات بر 

( و ماليات بر ماليات بر نقل و انتقال سرقفلي و امالك) ثروت

مشخص و نتيجه را پس از تأييد وزير امور اقتصادي و  افزودهارزش

هاي برنامه و بودجه و محاسبات دارايي به هيئت وزيران و كميسيون

و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد. در سنجش 

 عملكرد مالياتي، بايد ميزان تأثيرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي

ماهه پيش ط بانك مركزي يا مركز آمار ايران براي سهاعالمي توس)

از برآورد( و كوشش مالياتي به تفكيك، مشخص شود و براساس 

عنوان پايه سنجش مورد به 1395ماهه چهارم سال عملكرد سه

 مقايسه قرار گيرد.

( قانون 217) هاي موضوع ماده( از هزينه%50) درصد پرداخت پنجاه

( هزينه از محل درآمد %1) يك درصد) هاي مستقيمماليات

اختصاصي( منوط به تأييد كوشش مالياتي هر استان به ميزان بيش 

 هاي مالياتي است.( بدون افزايش نرخ%5) درصد از پنج

مالياتي كشور از ساير عوامل مؤثر بر افزايش درآمدهاي مالياتي 

منوط كردن بخشي از  .3د اقتصادي و ... مانند تورم، نرخ رش

پاداش پرداختي به كاركنان سازمان امور مالياتي به تحقق 

 ين شده براساس معيار تالش مالياتي. اهداف درآمدي تعي

پذيري عملكرد بنابراين حكم اين ماده مهم و براي نظارت

  سازمان امور مالياتي مطلوب است. 

   «7»تبصره 

كننده سنگ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراجالف( 

برداري آنها به نام سازمان توسعه و آهن كه پروانه بهره

ایميدرو( و ) معدني ایران نوسازي معادن و صنایع

حق انتفاع پروانه  يهاي تابعه است موظفند بدهشركت

موضوع بند ) 1395سال  یانبرداري از معادن فوق تا پابهره
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قانون  «10»، تبصره 11392قانون بودجه حدهوا ماده« 55»

 4(1395قانون بودجه  «7»و تبصره  13943و 21393بودجه

                                                 
تابعه  یهاشرکت ــایو  ــرانیا یمعــدن ــعیصنا مــعادن و ینــوساز آنها به نام سـازمان تــوسعه و یبردارآهن که پروانه بهرهکننده معادن سنگاستخراج یو حقوق یقیاشخاص حق هیـ کل «۵۵»بند  .1

کنسانتره أخذ و به حساب  ایو  یبندآهن، دانه اهه( شمش فوالد خوزستان( از سنگمآزاد )دوره سه متیق نیانگیم درصد ۵)به مأخذ حداقل  یبردارموظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره باشد،یم
 یمعدن عیو صنا عادنم یوزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه و نوساز اریاز مبالغ حاصله در اخت درصد ۴0. معادل ندینما زیقانون وار نی( ا۵) جدول شماره130۴1۹ فیموضوع رد یدرآمد عموم

 گردد. دیاز تول تیو حما یمعدن یهارساختیز جادیا ،یاکتشاف یهاطرح تمام،مهین یفوالد یهاطرح لیتا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکم ردیگی( قرار مرانیا

تابعه  یهاشرکت ایو  رانیا یمعدن عیمعادن و صنا ینوساز آنها به نام سازمان توسعه و یبردارکننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهاستخراج یو حقوق یقیاشخاص حق هکلی – «1–الف -10» تبصره ۲.

)کنسانتره( شامل  و افشرده یبند( مبلغ فروش محصوالت خود )سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه%30) درصد ی، س13۹3از معادن فوق در سال  یبردارموظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره باشد،یم
قانون نزد  نی( ا۵جدول شماره ) 130۴1۹ فیرد ی( به خارج از شرکت( را به حساب درآمد عمومیفروش)کنسانتره یفروشدرون شرکت و افشرده یسازگندله یبرا یلی( تحویها)کنسانتره یهاافشرده

 .ندینما زیکل کشور وار یدارنهخزا
( سازمان %۹0وزارت صنعت، معدن و تجارت )نود درصد ) اریدر اخت افتهی صیصورت تخصبه زیوار یافتیدر زانیمتناسب با م یزیاز مبالغ وار الیر( 3.۵00.000.000.000) اردیلیسقف سه هزار و پانصد م تا

 یهاتا جهت طرح ردیگیقرار م ۵30000-1۲۴و  ۵30000-۹۲ یهافیرد قیکشور( از طر یمعدن اکتشافو  یشناسنی( سازمان زم%10و ده درصد ) رانیا یمعدن عیمعادن و صنا یتوسعه و نوساز
 شود. نهیهز یمعدن یهارساختیز جادیو ا یکاربرد یپژوهش یهاطرح ،یاکتشاف

 .شودیم یمعدن یهارساختیصرف ز ۴0301001 فیرد قیاز درآمد بند مذکور از طر الی( ر۵00.000.000.000) اردیلیپانصد م مبلغ

 «.الف –10»تبصره  3.

 کنند. زیکل کشور وار یدارنزد خزانه 130۴۲3 فیاستخراج و فروش معادن خود را به رد ،یحاصل از واگذار دیتابعه و وابسته به آن مکلفند عواهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان .1
فاقد قرارداد  یتابعه است ول یهاشرکت( و درویمی)ا رانیا یمعدن عیمعادن و صنا یآنها به نام سازمان توسعه و نوساز یبردارکننده سنگ آهن که پروانه بهرهاستخراج یو حقوق یقیاشخاص حق هکلی .۲

 یخود را به حساب درآمد عموم ( مبلغ فروش محصوالت%۲۵و پنج درصد ) ستیب 13۹۴از معادن فوق در سال  یرداربباشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهمی تابعه یهاشرکتبا سازمان مذکور و 
 کل کشور پرداخت کنند. یدارقانون نزد خزانه نی( ا۵جدول شماره ) 130۴1۹ فیرد
 شود:می پرداخت ریو به شرح ز یحق انتفاع به صورت پلکان د،یتول رهیزنج لیتکم یبراگذاری هیصورت سرما در
 ( مبلغ فروش%۲۵و پنج درصد ) ستیشده معادل ب بندیدانه و خام آهن سنگ صورت به محصول فروش . ۲ – 1
( مبلغ %۵/۲1درصد ) میو ن کیو  ستیبه خارج از شرکت معادل ب یفروشدرون شرکت و افشردههای یسازگندله یبرا یلیتحوهای افشرده شامل( کنسانتره) افشرده صورت به محصول فروش . ۲ – ۲

 فروش
 افشرده فروش مبلغ( %1۸) درصد جدهیه معادل گندله صورت به محصول فروش . ۲ – 3
 ( مبلغ فروش افشرده%1۵معادل پانزده درصد ) اسفنجی آهن صورت به محصول فروش .۲ – ۴

 ( را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.یارزش )فرآور رهیکه زنج ردیگمی تعلق ییهاشرکتبه فاً ( صر۲-۴( و )۲-3(، )۲-۲) موارد
صورت گرفته گذاری هی( سرما%10ده درصد) زانیکنند به م یدستنییپا یمعدن عیدر معادن و صنا یگذارهیقانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرما تیجزء با رعا نیموضوع ا یهاشرکتکه  یدرصورت

 شود.می محاسبه یاز محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره بردار
توسط  افتهی صیبه صورت تخص یافتیدر زانیمتناسب با م« ۲»موضوع جزء  یزیاز مبالغ وار الی( ر۴00.000.000.000) اردیلیو مبلغ پنج هزار و چهارصد م «1»( درآمد موضوع جزء %۵0) پنجاه درصد . 3

و  یشناسنی( سازمان زم%۲0) درصد ستیو ب رانیا یمعدن عیمعادن و صنا ی( سازمان توسعه و نوساز%۸0) درصد )هشتاد ۵30000-1۲3و  ۵30000-۸3 یهافیرد قیکل کشور از طر یدارخزانه
 شود. نهیهز یمعدنهای رساختیز جادیو ا یطیمحستیز ،یکاربرد یپژوهش یهاطرح ،یاکتشاف یهاتا جهت طرح ردیگمی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار اریکشور( در اخت یاکتشاف معدن

 شود.می یمعدنهای رساختیصرف ز ۴0301001 فیرد قیجزء از طر نیاز درآمد ا الی( ر۵00.000.000.000) اردیلیپانصد م مبلغ

 -«7»تبصره  4

فاقد  یول ،تابعه است یهاشرکت( و درویمی)ا رانیا یمعدن عیمعادن و صنا یآنها به نام سازمان توسعه و نوساز یبردارکننده سنگ آهن که پروانه بهرهاستخراج یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل (الف
 ی( مبلغ فروش محصوالت خود را به حساب درآمد عموم%۲0) درصد ستیب 13۹۵از معادن فوق در سال  یبردارموظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره باشند،یتابعه م یهاشرکتقرارداد با سازمان مذکور و 

توسط  ،یرآورف رهیدر طول زنج ینزول یحق انتفاع به صورت پلکان د،یتول رهیزنج لیتکم یبرا یگذارهیکل کشور پرداخت کنند. در صورت سرما یدارقانون نزد خزانه نی( ا۵) جدول شماره 130۴1۹ فیرد
 وصول خواهد شد. 13۹۵سال  یو از ابتدا بیاقتصاد تصو یشورا
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( این 5)جدول  130419را به حساب درآمد عمومي ردیف 

 داري كل كشور پرداخت كنند. قانون نزد خزانه

گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف است نسبت به استرداد  ب(

 صادراتيكاالهاي كه در حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي 

( قانون امور 68) ( تا66) موضوع مواد اند،مورد استفاده قرار گرفته

ظرف مدت پانزده روز از محل  22/8/1390مصوب  1گمركي

نمايد، اقدام تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي

 كند.

در راستاي حمايت از  نكته مهم بند اين است كه

آمده، تعيين  خذ شدهأصادركنندگان و استرداد حقوق گمركي 

توسط  ييد مداركأو ت زمان ممكن پس از رسيدگيحداكثر 

و  مدت پانزده روزبه  كشور ييي اجراهادستگاهگمرك و ساير 

 تسريع درتنخواه دريافتي از خزانه براي تعيين منبع 

تواند منجر به تسهيل و باشد. اين رويكرد ميها ميپرداخت

در صورت عدم تصويب استرداد از محل درآمد 

شرح ذيل اصالح جاري متن پيشنهادي به

 گردد:

گمرك جمهوري  –« 7»ره تبص« ب»بند 

اسالمي ايران مكلف است نسبت به استرداد 

حقوق ورودي كاالي وارداتي از همان مواد و 

                                                 
قانون تجارت از محل سود خود  تیجزء با رعا نیموضوع ا یهاشرکتکه  یرا در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورت یارزش فرآور رهیکه زنج ردیگیتعلق م ییهاشرکتفوق صرفاً به  موارد

 .شودیمحاسبه م یداربرگرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهرهصورت یگذارهیرما( س%10) ده درصد زانیکنند به م یدستنییپا یمعدن عیدر معادن و صنا یگذارهیاقدام به سرما
 اردیلیم صدیفوالد و مبلغ چهارهزار و س یصندوق بازنشستگ اریدر اخت یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع قیاز طر ۵30000-1۵7 فیاز محل اعتبارات رد 130۴۲3 فی( درآمد موضوع رد%۵0) درصد پنجاه

)هشتاد  ۵30000-1۲0و  ۵30000-۸۲ یهافیرد قیکل کشور از طر یدارتوسط خزانه افتهیصیبه صورت تخص یافتیدر زانیتبصره با م نیا 130۴1۹ فیموضوع رد یزیمبالغ وار از الیر (۴.300.000.000.000)
تا جهت  ردیگیوزارت صنعت، معدن و تجارت قرار م اریکشور( در اخت یدنو اکتشافات مع یشناسنی( سازمان زم%۲0) درصد ستیو ب رانیا یمعدن عیمعادن و صنا ی( سازمان توسعه نوساز%۸0درصد )

 قیجزء از طر نیاز درآمد ا الی( ر300.000.000.000) اردیلیصدمیشود. مبلغ س نهیهز یمعدن یمنیو ا یمعدن یهارساختیز جادیو ا یطیمحستیز ،یکاربرد ،یپژوهش یهاطرح ،یاکتشاف یهاطرح
 .شودیم یمعدن یهارساختیصرف ز 130۴01100۶طرح 

 .شودیم زیاستان محل استقرار معدن وار نیجزء به حساب خزانه مع نیاز معادن موضوع ا کیهر  13۹۵بر درآمد سال  اتیمال

بندي كار رفته يا مصرف شده در تولید، تكمیل يا بستهبندي خارجي بهگردد و مواد، كاالهاي مصرفي و لوازم بستهخذ شده از عین كاالي وارداتي كه از كشور صادر ميأحقوق ورودي  -(۶۶)ماده  1.

 خذ زمان ورود كاال بايد به صادركننده مسترد گردد.أي آن با مينامه اجراكاالي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيین
 گردد.چنانچه برابر قوانین و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد ميگردد اطق ويژه اقتصادي حمل مينمنظور صادرات، به مناطق آزاد يا مكاالهايي كه به -«1»تبصره 
 كننده و همانند آن فقط به عنوان كمك در تولید كااليگردد ولي ابزارآالت و مواد روانها( كه الزمه واكنش شیمیايي است مشمول استرداد ميها )كاتالیستكنندهحقوق ورودي تسريع -«۲»تبصره 

 شامل مقررات استرداد نیست. گیردمصرف قرار مي صادراتي مورد استفاده و
 .شود درخواست نیز مذكور كاالهاي واردكننده از غیر اشخاصي توسط تواندمي استرداد –«3»تبصره 
پروانه يا پته گمركي و روز تسلیم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء  يتاريخ امضارفته در كاالهاي صادر شده سه سال از  كارهمهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد ب -«۴»تبصره 

 .شودمحسوب نمي اين ايام
د را با قید شماره پروانه ورودي تي، موضوع استردامنظور تسهیل شناسايي و انطباق كاال و مواد وارداتي به كار رفته در كاالي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسلیم اظهارنامه صادرابه -(۶7)ماده 

 طور كامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قید نمايد.همربوط به گمرك صدوري اعالم كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كاالي صادراتي را ب
 گردد.ي مشخص ميينامه اجرانمورد نیاز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيی اسناد و مدارك -تبصره
هايي شود. در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كاال توسط سازمانخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه ميأاسترداد براساس ارزش گمركي و م -(۶۸)ماده 

انه یساله بودجه الزم براي استرداد را در بودجه سالكننده بايد همههاي وصولنمايد. گمرك و ساير سازمانهاي مذكور اعالم ميسازمانغیر از گمرك وصول شود، گمرك مراتب را جهت استرداد به 
  منظور نمايند.
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 تسريع در استرداد حقوق ورودي به صادركنندگان شود.

ها پرداختي الزم به توضيح است كه در موادي مشابه رد اضافه

( قانون امور 135) از محل درآمد جاري براساس موضوع ماده

دليل غيرقابل مشخص گرديده است. بنابراين به 1گمركي

 بيني بودن ميزان صادرات از عين كاالهاي وارداتيپيش

منظور درج در بودجه( و تخصيص ديرهنگام رديف اعتباري به)

الزم است ندگان، مذكور و در نتيجه ايجاد نارضايتي صادركن

 براي رفع اين مشكل ايترتيبات قانوني مناسب و شايسته

تواند رافع . هر چند ماده واحده پيشنهادي ميمشخص گردد

جاي منظور تر است بهاما مناسب ،بخشي از اين مشكالت باشد

كردن تنخواه، مقرر شود منابع مورد نياز براي استرداد از محل 

شود. درآمدهاي جاري گمرك تأمين

يكي ديگر از مواردي كه در كنار استرداد حقوق ورودي 

هاي تواند مورد توجه قرار گيرد مربوط به استرداد هزينهمي

 2( قانون امور گمركي45) ماده« 2»انبارداري موضوع تبصره 

( 45) است. مطابق اين تبصره، هزينه انبارداري مربوط به ماده

( و 68) ( تا66) قطعات وارداتي موضوع مواد

هاي انبارداري موضوع تبصره استرداد هزينه

( قانون امور گمركي مصوب 45) ماده« 2»

ظرف مدت پانزده روز بعد از  22/8/1390

اسناد مربوطه از محل رديف درآمدي  تأييد

مبلغ رديف ) اقدام نمايد 110409شماره 

 1.000به  ميليون ريال« 1»عدد از  110409

 ميليارد ريال اصالح گردد(.

                                                 
مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت هرگاه بعد از ترخیص كاال از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بیشتر يا كمتر از آنچه  -(13۵)ماده  .1

كاالي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه  توانند ظرف مدت شش ماه از تاريخ امضاي پروانه يا پته گمركيگرديده است گمرك و صاحب كاال مي
 آيد.از محل درآمد جاري به عمل ميها پرداختي

ستلزم پرداخت مبلغي بیش از آنچه اظهار در مواردي كه بین گمرك و اظهاركننده جز در مواردي مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كاال اختالف حاصل شود و ترخیص كاال براساس نظر گمرك م -(۴۵. ماده )۲

 صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كاال را ترخیص كند. طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را بهبراساس اظهار خود، نقدي و به تواند حقوق ورودي راشده است گردد، اظهاركننده مي
يد پرداخت مبلغي بیش از اظهار صاحب كاال نباشد، كاال از تاريخ در مواردي كه صاحب كاال به انتظار اعالم نظر قطعي گمرك از ترخیص كاال خودداري كند، در صورتي كه نظر قطعي گمرك مؤ -«1»تبصره 

شود صاحب ق مانع از ترخیص كاال مينظر قطعي و نهايي گمرك به صاحب كاال، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخیص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به ناحاظهار تا تاريخ اعالم
 شود.گیرنده كاال اعالم ميينه انبارداري معاف است و مراتب نیز به مرجع مسئول تحويلكاال از پرداخت هز

شود مي بینيساله در قانون بودجه به اين منظور پیشگیرنده به هر دلیل قادر به تحويل كاال نباشد از محل اعتباري كه همههزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل -«۲»تبصره 
 شود.گیرنده پرداخت ميتأمین و توسط گمرك به مرجع تحويل
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هزينه انبارداري در يعني معافيت صاحب كاال از پرداخت 

ساله در برخي موارد خاص قانوني از محل اعتباري كه همه

شود تأمين و توسط قانون بودجه به اين منظور شناسايي مي

 شود.گيرنده پرداخت ميگمرك به مرجع تحويل

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به  (ج

 یرانا ياتشركت دخان یافتيوصول خالص هرگونه وجوه در

حقوق انحصار  یرو ساهولوگرام( ) نگاشتبابت تمام

 28/12/1392تا  27/4/1391از تاریخ  يمحصوالت دخان

حاصل  يدرآمدها ي و همچنينگزارش حسابرس براساس

دریافتي بابت  لتياز صدور مجوزها و هرگونه حقوق دو

اقدام و  1396سال  يط يمحصوالت دخان يدواردات و تول

داري كل وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه

 یزقانون وار ین( ا5)جدول  130421كشور موضوع ردیف 

 .كند

در اين بند ابهام « وصول خالص هرگونه وجه دريافتي»عبارت 

چيست و مرجع « خالص»دارد و مشخص نيست معيار 

 تشخيص آن كدام است.

 

 (د

و محصوالت  سيگارتوليد و واردات انواع  1396در سال  .1

 هايماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برعالوهدخاني 

بر و قانون ماليات  3/12/1366مستقيم مصوب 

، مشمول ماليات به شرح 17/2/1387مصوب  افزودهارزش

 زیر است:

( قانون برنامه تعيين 88) براي این موضوع در ماده

 تكليف شده است.
 حذف شود
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ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان  .1-1

( قيمت درب كارخانه و توليد مشترک %10) درصدده 

برند( ) المللي(، توليد داخل با نشان بين%20) بيست درصد

( قيمت درب كارخانه و وارداتي %25) بيست و پنج درصد

( قيمت كاال، بيمه و كرایه تا بندر %40) به ميزان چهل درصد

 گردد. ( تعيين ميCifسيف ) مقصد

ماليات انواع توتون پيپ و تنباكوي آماده مصرف  .2-1

( قيمت درب كارخانه %10) توليد داخلي به ميزان ده درصد

( قيمت كاال، بيمه و %40) و وارداتي به ميزان چهل درصد

 گردد.( تعيين ميCifسيف ) كرایه تا بندر مقصد

مكان دسترسي ا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است .2

اطالعاتي  (سيستم) سامانهمور مالياتي كشور به برخط سازمان ا

واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصوالت دخاني را فراهم 

 نمايد.

تابع كليه احكام مقرر در قانون ماليات  بندماليات موضوع اين  .3

خواهد استثناي نرخ مضاعف ماليات اين تبصره به افزودهارزشبر 

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات موضوع بود. 

داري را وصول و آن را به ردیف درآمدي نزد خزانه بنداین 

 كل كشور واریز نماید.

، كليه ماليات و عوارض بر توليد و بنداالجرا شدن اين با الزم .4

عملكرد استثناي ماليات واردات انواع سيگار و محصوالت دخاني به
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، حقوق افزودهارزشبر هاي مستقيم و ماليات مالياتموضوع قانون 

( قانون الحاق برخي 69) ماده «ب» ورودي، حق انحصار و بند

در مدت  1(2) مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

  گردد.مياالجرا اجراي اين قانون موقوف

هاي كلي مصارف مربوط به درآمد مذكور با رعايت سياست

به نسبت پنجاه  530000-92محل اعتبارات رديف  سالمت از

( به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سي %50) درصد

%(  20) ( به وزارت ورزش و جوانان و بيست درصد%30) درصد

 يابد.به وزارت آموزش و پرورش اختصاص مي

رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فوالد، دولت مكلف  منظوربه( ه

بيني است نسبت به تأديه بخشي از بدهي خود از محل اعتبارات پيش

 و  530000-151هاي ( و همچنين رديف18)جدول  شده در

( اين قانون بابت پرداخت حقوق 9)جدول  98-530000

بازنشستگان صندوق مذكور اقدام نمايد. درصورت عدم تكافو و يا 

الذكر ي فوقهارديفبيني شده در عدم تحقق منابع اعتبارات پيش

 آن  كنندهرقم دقيق اين ديون، دليل ايجاد و مرجع تأييد

 تواند موجب تضييع حقوق دولت شود.نيز نامشخص است و مي

 از واگذاري سهام ها از محل منابع حاصل پرداخت بدهي

هاي كلي اصل سياست« د»بند « 2»ها با جزء شركت

 .وچهارم قانون اساسي مغاير استچهل

 

                                                 
 شود:مي به دولت اجازه داده -(۶۹)ماده  .1

داري كل كشور نزد خزانههاي وارداتي اقدام نمايد. منابع حاصله به حساب درآمد عمومي هاي قندي تولید داخل، تولید مشترك داخلي، خارجي و نوشیدنيخذ عوارض از نوشیدنيأنسبت به وضع و  (الف
وزيران به منظور پیشگیري، آموزش، تغییر سبك زندگي و غربالگري بیماران ديابتي  هیئتريزي كشور و تصويب شود به پیشنهاد سازمان مديريت و برنامهمي واريز و طي رديفي كه در قانون بودجه مشخص

يافته و روستاها هزينه هاي مشترك انسان و دام، توسعه، تكمیل و تجهیز اماكن ورزشي با اولويت مناطق كمتر توسعهپیشگیري از بیماري هاي غیردولتي ذيربط،و بیماران قلبي و عروقي، كمك به تشكل
 شود.

 فروشي سیگار اقدام كند.خذ عوارض از خردهأمنظور ارتقاي سالمت جامعه و كاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و به (ب
منظور ريزي كشور و تصويب دولت بهشود به پیشنهاد سازمان مديريت و برنامهمي هاي سنواتي مشخصور واريز و طي رديفي كه در بودجهداري كل كشدرآمد عمومي نزد خزانهدرآمد حاصله به حساب 

هاي آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگاني در مدارس در اختیار دستگاههاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف كاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیري و درمان بیماري
 قرار گیرد. ذيربط



 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

 

49 

 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار ميدولت 

ن ( اي9) ( و8) جداول يهاردیفو رفاه اجتماعي و یا از محل 

قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نياز اقدام نمايد. رقم مزبور 

 گردد.شده منظور مي ي فيمابين دولت و صندوق يادهاحسابدر 

 (و

 1396 شود مطالبات قبل از سالمي به دولت اجازه داده

ایدرو( و ) هاي گسترش و نوسازي صنایع ایرانسازمان

ایميدرو( ) توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران

مشاركت در تأمين سرمایه بانك تخصصي صنعت و بابت 

شركت  هاي مذكور وهمچنين مطالبات سازمان معدن و

ملي صنایع پتروشيمي بابت سهم آنها از واگذاري سهام 

مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت 

 تا سقف چهار هزار ميليارد« سود سهام»و « ماليات»

خرجي از طریق  -صورت جمعيبه( ریال 4.000.000.000.000)

 گردش خزانه تهاتر نماید.

صورت، الزم است اين ارقام در جداول درج شود. در غير اين

به خزانه واريز  حكمهاي مذكور در دليل اينكه بدهي سازمانبه

شود و همچنين مصارف مذكور در ماده از طريق اعتبارات نمي

وسوم قانون پنجاهپذيرد، از دو جهت با اصل مصوب انجام نمي

 اساسي مغاير است.

هاي مذكور پس از حسابرسي و هاي دولت به شركتبدهي

 ييد اسناد مثبته قابل پرداخت شود.أت

 .ارقام در جداول بودجه درج شود 

 ييد أپرداخت بدهي پس از حسابرسي و ت

 اسناد مربوط انجام شود.

ن، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است كشاورزا -1بند الحاقي 

( %10) درصد محل منابع خود از ده روستاييان و عشاير را از

( قانون 38) درآمد حاصل از قراردادهاي عمراني موضوع ماده

تأمين اجتماعي با حداقل نرخ، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي 

 قرار دهد.

قانون برنامه گفته شده ایجاد هرگونه تعهد ( 13) در ماده

جدید براي سازمان تأمين اجتماعي باید در بودجه تأمين 

شود. در این بند تكاليف جدیدي براي سازمان تأمين 

اجتماعي تعيين شده بدون اینكه منابع جدیدي براي آن 

مفاد تبصره ذیل مغایر بند الحاقي مشخص شود. بنابراین 

 است.ششم برنامه ( 12ماده )« الف»بند 

 پيشنهاد حذف
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سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم  -2بند الحاقي 

( 29) ( و28) درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد

قانون تأمين اجتماعي و ساير منابع مربوط را در حسابي با عنوان 

بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. ديوان محاسبات كشور 

قانون تأمين اجتماعي مورد  چارچوبعملكرد اين حساب را در 

دهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفريغ بودجه، پايش قرار مي

 كند.ا به مجلس شوراي اسالمي ارائه ميبار نتيجه رماه يكهر سه

  

   «8»تبصره 

 يهمربوط به ته هايينهكل هز شودياجازه داده م يرووزارت ن به

را از  يكشاورز ي مجازهاهوشمند چاه يـاو نصب كنتور حجمي 

و كنترل  يمصنوع يهتغذ ي،بخشتعادل» يهامحل اعتبارات طرح

 كند.پرداخت « ( اين قانون1) پيوست شماره يلس

 انه بودن بودجه ياين حكم قانونگذاري است و با اصل سال

 ودوم قانون اساسي مغايرت دارد.و اصل پنجاه

  براي اعطاي نصب كنتور هوشمند و... در اين تبصره اجازه

اين داده شده كه از رديف خاصي اعتبارات پرداخت شود. 

مصوبه برنامه 1(45) ماده« ذ»بند  مفاد دردرحالي است كه 

وجوه اداره شده استفاده محل اين كار از مقرر شده است ششم 

بنابراين حكم ياد شده مغاير با مفاد مصوب برنامه ششم  شود.

 توسعه است.

 پيشنهاد حذف

 به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده -1بند الحاقي 

فسيلي(، ) هاي سوختها، جایگاهشود كليه فروشگاهمي

انبارهاي ذخيره علوفه و كاال، اراضي و مستحدثات مربوطه 

  

                                                 
 .برداري تا پايان اجراي قانون برنامههاي داراي پروانه بهرهنصب كنتور هوشمند و حجمي آب با اعطاي تسهیالت از وجوه اداره شده بر روي چاه -«ذ» . بند1
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هاي را كه متعلق به سازمان است و در اختيار شركت

هاي مربوط قرار دارند را با قيمت تعاوني عشایري و اتحادیه

( قيمت به صورت نقد %10) درصد كارشناسي و دریافت ده

و ها ساله به شركتو مابقي به صورت اقساط پنج

بردار واگذار كند. وجوه حاصل از هاي بهرهاتحادیه

داري كل كشور ها به حساب مربوط نزد خزانهواگذاري

( درآمد حاصله از محل %100) درصد معادل صد شودواریز مي

در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار  530000-163رديف 

ق عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوگيرد تا بهمي

 حمايت از توسعه بخش كشاورزي عشايري هزينه كند.

هاي توزیع نيروي برق مكلفند شركت -2بند الحاقي 

 يحذف انشعابات غيرمجاز برق و ارتقا منظوربه

هاي رساني و حفظ امنيت شبكه در سكونتگاهخدمات

و كاهش تلفات برق،  1395غيررسمي احداثي تا پایان سال 

ب موقت در این مناطق اقدام و نسبت به برقراري انشعا

داري حساب خود نزد خزانههاي مربوط را أخذ و بههزینه

ربط منابع واريزي در اختيار شركت ذي كشور واریز نمایند.كل

 گيرد.قرار مي

گونه حقي ايجاد كنندگان هيچانشعاب موقت براي استفاده

 كند.نمي

 

  اي دارد.اين حكم ماهيت غيربودجه
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جهت تثبيت،  1396دولت مكلف است در سال  -3الحاقي بند 

استمرار و افزايش حقآبه ايران از رودخانه هيرمند اقدام سياسي، 

عمل اعتبارات مصوب به چارچوباقتصادي و عمراني الزم را در 

 آورد.

 اي دارد.اين حكم ماهيت غيربودجه .1

حكم  1برنامه ششماحكام مصوب ( 48) ماده« ع»در بند  .2

بودجه قالب قانون مشابه آمده و نياز به تصويب اين حكم در 

 .نيست

 حذف

   «9»تبصره 

و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و  هادانشگاهبه الف( 

شود تا سقف درآمد اجازه داده مي يعلم و فناور يهاپارک

ها از بانك يالتنسبت به أخذ تسه 1395اختصاصي سال 

هاي هاي تملك داراييو در جهت تكميل طرح اقدام كنند

اي خود استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل سرمايه

 اختصاصي خود اقدام كنند. رآمدد

با توجه به افزايش بيش از معمول درآمدهاي اختصاصي 

رود كه با عدم تحقق منابع بيم آن مي 1396در سال  هادانشگاه

بدهي  ،هادانشگاهگر دريافت وام از طرف ازسوي دي از يكسو و

 و در نتيجه بدهي دولت افزايش يابد. هادانشگاه

« الف»شود مفاد حكم بند پيشنهاد مي

 ترتيب زير اصالح شود:به

تا »به « تا سقف درآمد اختصاصي»عبارت 

 تغيير يابد.« نيمي از سقف درآمد اختصاصي

هاي علوم، رفاه دانشجویان وزارتخانه يهاصندوق (ب

تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 

دانشگاه آزاد اسالمي موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت 

حساب درآمد را به 1393 تا 1385 يهاسال یههاي شهروام

درآمد  كنند. یزوار 160160 یفكشور، موضوع رد يعموم

از محل  يالر (900.000.000.000) يلياردم نهصد قفحاصله تا س

تا به  يابديقانون اختصاص م ين( ا9)جدول  530000-141 يفرد

 گردد. منظور يانصندوق رفاه دانشجو يهسرما يشعنوان كمك به افزا

  

                                                 
 .محیطي آنهاهاي مشترك و مرزي مانند هیرمند و تأمین حقآبه زيستاقتصادي و عمراني الزم براي تثبیت، استمرار و افزايش حقآبه به رودخانهاقدامات سیاسي،  -«ع» . بند1
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 1385شده پرداختي از سال  ( وجوه اداره%100) درصد صد (ج

هاي علوم، وزارتخانهي رفاه دانشجويان هاصندوقبه  1395تا سال 

تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه 

ي هاصندوقعنوان كمك جهت افزايش سرمايه آزاد اسالمي به

هاي از بازپرداخت وام لشود. وجوه حاصرفاه دانشجويي تلقي مي

صندوق تا  يهايتاز فعال يمنابع ناش يرسا ينهمچن مذكور و

 (11.300.000.000.000) ميليارد سيصد ر وسقف يازده هزا

ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان 

 رسد.به مصرف مي

  

مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش  -1بند الحاقي 

ره( و سازمان بهزيستي كشور نسبت به ) كميته امداد امام خميني

قالب وام از طريق صندوق رفاه اعتبارات مندرج در اين قانون در 

هاي مذكور گيرد. اقساط وامدانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي

 شود.پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي

اين حكم ماهيت قانونگذاري داشته و مداخله در اختيارات 

 اركان صندوق مذكور است.
 حذفپيشنهاد 

شود به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي -2بند الحاقي 

سازي كاربري بخشي از امالك و فضاهاي منظور ساماندهي و بهينهبه

آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت مالحظات آموزشي و 

برداري از آنها اقدام كند. تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره

هاد شوراي آموزش و پرورش تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشن

( قانون تأسيس 5) استان يا شهرستان و تصويب كميسيون ماده

گيرد و از پرداخت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صورت مي

كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال امالك، أخذ گواهي 
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برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري بهره

 باشد.اف ميمع

نحوي اقدام نمايد كه كليه دولت موظف است به -3بند الحاقي 

هاي نيروهاي شاغل در وزارت آموزش و پرورش كه براساس پرداخت

مجوز قانوني سازمان اداري و استخدامي كشور مشغول به خدمت 

 بينيصورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پيشهستند به

 ردد.شده پرداخت گ

  

توسط  يپژوهش يهاكاهش اعتبارات برنامه -4بند الحاقي 

 ، ممنوع است.اجرايي يهادستگاه
  

   «10»تبصره 

 اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميلياردهاي بيمهشركت

ریال از اصل حق بيمه شخص ثالث  (2.500.000.000.000)

هر پرتفوي( ) دریافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه

عالي بيمه تصویب شوراي ها تعيين و بهیك از شركت

 160111صورت هفتگي به درآمد عمومي ردیف رسد بهمي

 داري كل كشور واریز كنند.( این قانون نزد خزانه5)جدول 

 يانقل جادهوو حمل يوجوه واريزي در اختيار سازمان راهدار

گيرد تا در ر ميكشور و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران قرا

جدول  530000 -20امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 

مركزي جمهوري اسالمي ايران  بيمه( اين قانون هزينه شود. 9)

هاي موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركت
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عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب بيمه موضوع اين بند به

 شود.مي

   «11» تبصره

محكومان معسر با  يهاعتبارات د يكسر ينمنظور تأمبهالف( 

كه پرداخت خسارات برعهده  يزنان معسر و موارد يتاولو

مجاز است با  يوزارت دادگستر باشد،يدولت م يا الماليتب

بدني حداكثر  هاينظارت صندوق تأمين خسارت هيئت يبتصو

از  يال( ر3.500.000.000.000) يلياردتا سه هزار و پانصد م

قانون  (24) ماده «ج» و «ث» يموضوع بندها ساليانهمنابع درآمد 

شده به شخص ثالث در اثر حوادث  خسارات وارد ياجبار يمهب

 110000 -5را از محل اعتبارات رديف  يهنقل يلاز وسا يناش

صندوق  يرعاملكند. مد ينهو هز يافت( اين قانون در7)جدول 

 را به شده يادمبلغ  دادگستري يرمزبور مكلف است با اعالم وز

 قرار دهد. يوزارت دادگستر يارماهه در اختنسبت در مقاطع سه

  

مشموالن خدمت  يهكلشود يبه دولت اجازه داده م (ب

با  را دارند يبتسال غاز هشت يشكه ب يعموم يفهوظ

اقساطي صورت نقد و به يبتمدت زمان غ یمهپرداخت جر

 معاف كند. شود، تسویه مي 1396 سال تا پایان كه

مشموالن  هاييتمعاف يحاصل از اعطا يدرآمدها تمام

 یفكشور موضوع رد يمذكور به حساب درآمد عموم

و تا سقف شود یز ميكل كشور وار يدارنزد خزانه 150128

ربط تقويت بنيه دفاعي هم در اين ي ذيهارديفالزم است به 

 بند ذكر شود.

 در مورد مشموالن آورده« بيش از هشت سال»هرساله عبارت 

 تنشود كه اين امر باعث تشويق مردم به سربازي نرفمي

كند كه باالخره مي شود چون اين ديدگاه را در جامعه ايجادمي

 شوند.مي نوبت آنها هم خواهد رسيد و در نهايت معاف
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در قالب  يالر (15.000.000.000.000) يلياردپانزده هزار م

به  يصورت مساوقانون به ين( ا9)جدول  530000 -130 يفرد

مسلح مطابق  يروهاين يدفاع يهبن يتتقو ربطذي هاييفرد

اختصاص موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه كشور 

 .يابدمي

 يتصدور كارت معاف يب برایجریمه مشموالن غا ميزان

 باشد:ميشرح جدول زیر به يفهنظام وظ
 

 مدرک تحصيلي
پایه ریالي جریمه 

 مشموالن غایب

 ريال 100.000.000 ديپلم زير

 ريال 150.000.000 ديپلم

 ريال 200.000.000 فوق ديپلم

 ريال 250.000.000 ليسانس

 ريال 300.000.000 فوق ليسانس

 ريال 350.000.000 دكتراي عمومي علوم پزشكي

 ريال 400.000.000 دكتراي تخصصي غيرعلوم پزشكي

هاي علوم دكتراي تخصصي رشته

 پزشكي و باالتر
 ريال 500.000.000

 

 درصد ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، دهبه .1

 6( به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غيبت بيش از 10%)

 شود.سال محسوب ميماه، یك
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مشموالن ( و براي %5) درصد براي مشموالن متأهل، پنج .2

( از %5) درصد ازاي هر فرزند، پنجداراي فرزند نيز به

 شود.مجموع مبلغ جریمه كسر مي

صورت اقساطي و يا نقدي مشموالن غايبي كه به -1جزء الحاقي

توانند گواهينامه اند ميبراي صدور كارت پايان خدمت اقدام نموده

 رانندگي أخذ نمايند.

  

 «16»تبصره « ط»بند هاي مندرج در محروميت -2الحاقي جزء

مورد دارندگان كارت معافيت  كل كشور در 1394قانون بودجه سال 

 گردد.لغو مي 1396ناشي از اجراي حكم بند مذكور از ابتداي سال 

دارندگان كارت  1394قانون بودجه سال « 16»در تبصره 

مجلس، شوراهاي  نامزديمعافيت موضوع اين قانون را از 

كرد. تي محروم مييهاي مديراسالمي شهر و انتصاب در سمت

هدف كاهش آثار تشويقي معافيت موضوع اين  اين محروميت با

ها عاملي تشويقي براي بند به تصويب رسيد. لغو اين محروميت

 .غيب مشموالن است

 2حذف جزء الحاقي 

( قانون 45) فرزندان ایثارگران مشمول ماده -3جزء الحاقي

خدمت وظيفه عمومي مشروط به عدم غيبت آنها و نيز 

انجام خدمت وظيفه عمومي پدر ایثارگر آنان با هر مقطع 

 تحصيلي، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد

 شوند.( تخفيف مي50%)

اين تبصره مغاير با متن اين بند است « ب»بند  3جزء الحاقي 

 سال( 8بيش از ) والن غايبچرا كه بند حاضر مختص مشم

گونه غيبتي ندارند. همچنين باشد نه مشموالني كه هيچمي

عمومي، معافيت فرزندان  وظيفه خدمت قانون (45)ماده 

نيازي به الحاق طور كامل مورد توجه قرار داده و ايثارگران را به

 .نيست «11»به تبصره  «3»جزء 

 حذف شود.

پوشش كميته امداد امام مشموالن تحت  -4جزء الحاقي 

( %50) ره( و سازمان بهزیستي از پنجاه درصد) خميني

 شوند.مند ميتخفيف بهره
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هاي حساب قبوض جریمهصورت پرداخت و تسویه در (ج

، 1396رانندگي توسط مالكان خودرو تا پایان آذرماه 

 1395جریمه دیركرد ناشي از عدم پرداخت تا پایان سال 

حساب مبلغ وصولي از این محل بهشود. بخشيده مي

( این قانون 5)جدول  150123درآمد عمومي موضوع ردیف 

( اين 9)جدول  530000 -148 و از محل رديف شودواریز مي

 رسد.قانون به مصرف مي

  

   «12»تبصره 

بگير از قبيل هيئت ي مختلف حقوقهاگروهافزايش حقوق الف( 

طور جداگانه توسط قضات بهري و گعلمي، كاركنان كشوري و لش

 2(78) و 1(71) دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد

قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند، 

اليحه بودجه به نوعي در مغايرت با « 12»تبصره  «الف»بند 

است زيرا برنامه ششم دولت  3برنامه ششم( 33)ماده   «3»بند 

انه در اليحه بودجه يرا مكلف به تعيين ضريب ريالي سال

تعيين ضريب « 12»تبصره  «الف»سنواتي كرده، حال آنكه بند 

 

                                                 
 گردد:مي زير تعیینشرح شوند و امتیاز شغلي مقامات مذكور در اين ماده بهمي عنوان مقام شناختههاي ذيل مديريت سیاسي محسوب شده و بهسمت -(71)ماده  .1

 .امتیاز( 1۸000) قوه سه رؤساي (الف
 .امتیاز( 17000) نگهبان شوراي ياعضا و اسالمي شوراي مجلس رئیس نواب جمهور،رئیس اول معاون (ب
 ( امتیاز.1۶000جمهور )زرا، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونین رئیسو (ج
 امتیاز. (1۵000استانداران و سفرا ) (د

 امتیاز. (1۴000معاونین وزرا ) (هـ

هاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا ازكارافتادگي و يا فوت پرداخت پرداخت ياستثناهاي مشمول اين قانون كلیه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل بهـ در دستگاه( 7۸)ماده . ۲

اين قانون لغو  يگردد، با اجراسرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت ميآمد، سلفوخدماتي نظیر سرويس رفت يعنوان يارانه مستقیم در ازاهاي رفاهي كه به گردد و همچنین برنامه كمكمي
 گردد.مي

نمودند كاهش يابد، تا میزان دريافتي انین و مقررات قبلي دريافت ميهاي مشمول كسور بازنشستگي هريك از كارمندان كه به موجب قوالعادهاين فصل، حقوق ثابت و فوق يكه با اجراتبصره ـ درصورتي
گردد. اين تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظیفه نیز منظور هاي بعدي مستهلك ميقبلي، تفاوت تطبیق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبیق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقا

 گردد.مي

در لوايح بودجه سنواتي  یخدمات کشور یریتقانون مد یرمشموالنحقوق کارکنان دولت اعم از مشموالن و غ یبضر ییننسبت به تعو متناسب با نرخ تورم ساالنه  ایینهود اعتبارات هزدولت در حد .3

 ( قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.1۲5طول برنامه حاكم بر ماده ) . اين حكم دراقدام کند
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ريالي را به ضوابط اجرايي بودجه احاله نموده است. البته فراز  پذيرد.انجام مي

به نحوي كه تفاوت تطبيق »دارد مي اياني اين حكم كه بيانپ

( قانون مديريت خدمات كشوري در 78) ( و71) موضوع مواد

حكمي است كه « پذيردحكم حقوق ثابت باقي بماند، انجام مي

براي جبران ضعف در اجراي قانون  در برنامه ششم درج نشده و

 مديريت خدمات كشوري است.

باشند از محل فروش يمجاز م يیاجرا يهادستگاه (ب

در اختيار خود مازاد منقول يرغ يهایياموال و دارا

ي زیر نظر مقام معظم هادستگاهاستثناي انفال و اموال به

( 83) رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتادوسوم

نسبت به  يبه درآمد عموم یزپس از وارقانون اساسي 

 يانپاداش پا پرداخت و يرسميرو غ يكاركنان مازاد رسم يدبازخر

خريد يا بازنشسته افرادي كه براساس قانون، باز به خدمت

 ين( ا9)جدول  530000-174 يفاز محل اعتبار رد شوند،مي

برنامه و » يهاكه توسط سازمان يياجرانامه يينقانون مطابق آ

 و به گردديم يهته «كشور يو استخدام يادار»و  «بودجه كشور

 . ینداقدام نما، رسدتصويب هيئت وزيران مي

 عمومي درباره اموال مازاد ( قانون محاسبات 115) در ماده

 تعيين تكليف شده و اين حكم اصالح آن قانون است.

  به نوعي در راستاي تأمين منابع  «12»تبصره  «ب»بند

الزم براي خروج بخشي از نيروي انساني از بدنه دولت موضوع 

برنامه ششم توسعه است كه كاهش حجم  (33)ماده  «1»بند 

 1است. و اندازه دولت را هدفگذاري كرده

 

                                                 
 رضروریو غ یمواز یهااندازه دولت و حذف دستگاه یسازیدر ساختارها، منطق یبر تحول اساس دیکشور با تأک یعموم یهانهیدر هز ییجوصرفه»موضوع  ،یاصالح نظام ادار یدر راستا -(33)ماده  .1

 شود:اقدامات زير انجام مي د،ئزا یهانهیو هز
( در %۵درصد) ( نسبت به وضع موجود )حداقل پنج%1۵درصد) پانزده زانیحداقل به ماستثناي مدارس دولتي در طول اجراي قانون برنامه، به یياجرا یهاکاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه -

 ،یسازمان یهاکاهش پست ت،یریکاهش سطوح مد رضرور،یغ یها، حذف واحدهابا اولويت تعاوني یردولتیخدمات و مشارکت با بخش غ دیخر ،یاتیعمل یواحدها یواگذار قیپايان سال دوم( از طر
تأسیس  هبجز در مواردي ك یادار یعالیشورا بیو بنیاد مسكن انقالب اسالمي با تصو هایاریو ده هایبه شهرداراجرايی  یهادستگاه فیاز وظا یبرخ یها و مؤسسات و واگذارانحالل و ادغام سازمان

 باشد.يموجب قانون مصوب مجلس مآنها به
 كلیه موارد مذكور بايد در چارچوب قوانین و با رعايت آنها صورت پذيرد. -تبصره
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 يبرا شوديكشور اجازه داده م يقانون يبه سازمان پزشك (ج

خود نسبت به جذب  يازن مورد يتخصص يانسان يروين ينتأم

نفر پزشك متخصص به صورت  يستو ب ينفر پزشك عموم يكصد

 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يتعهد خدمت با همكار

 .يددر امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نما

نيازي به  ذكر تعداد نيرو وبا تفصيل  خذ مجوز استخداميأ

قوانين تعيين تواند براساس مصوبه مجلس ندارد و دولت مي

ترين ساختار سازماني متناسب ها،شرح وظايف قانوني دستگاه

ام كنند و را انتخاب و حسب نياز آن ساختار اقدام به استخد

 اعتبارات الزم را در بودجه سنواتي درج كند.

 .حذف شود

 550000-120دولت مجاز است اعتبار رديف  -1بند الحاقي 

سازي حقوق ( اين قانون را براي افزايش و همسان9)جدول 

بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان 

ماهانه آنها كمتر از تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح كه دريافتي 

نامه ينيباشد براساس آمي ( ريال20.000.000) بيست ميليون

كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري  اجرايي

 هيئت وزيرانو به تصويب شود ميربط تهيه ي ذيهادستگاه

 رسد، اختصاص دهد.مي

 شده در رديف مذكور،بينيدر صورت مكفي نبودن اعتبار پيش .1

 هايي مندرج در جداول شمارههارديفتواند از محل اعتبار دولت مي

ها نسبت ( اين قانون و همچنين منابع هدفمندي يارانه9) ( و8) (،7)

 به تأمين اعتبار اقدام نمايد.

صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي  .2

 1396احكام حقوقي سال افزايش  نيروهاي مسلح مكلفند

اليحه بودجه در راستاي تأمين  «12»تبصره  1بند الحاقي 

( برنامه ششم توسعه است كه در رابطه با ترميم 37) مالي ماده

 1حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري است.

 

                                                 
بگیران كشوري ها و برخورداري از امكانات شاغلین، بازنشستگان و مستمريسازي دريافتهاي الزم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همساندولت مكلف است بررسي -(37)ماده  .1

بگیران طي از امكانات شاغلین، بازنشستگان و مستمريري سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازي جامع در سال اول اجراي اين قانون اقدام نمايد، به نحوي كه اختالف حقوق و برخورداري گو لش
 ( تجاوز نكند و در جهت تصويب در مسیر قانوني قرار دهد و اجرا نمايد.%10) درصد ي قانون برنامه از دهسنوات مختلف با شرايط شغلي، تحصیلي، سنوات و ساير متغیرهاي خدمتي، در پايان اجرا
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 1/1/1396از ناشي از اجراي اين حكم را نفع ستگان ذيبازنش

 اعمال نمايند.

و « شكوفاييتوسعه نوآوري و »ي هاصندوق -2بند الحاقي 

به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي « كارآفريني اميد»

 شود.اضافه مي 19/4/1373غيردولتي، مصوب 

 ودوم قانون قانونگذاري ضمن بودجه و مغاير با اصل پنجاه

 اساسي است.

 توان آنها را در سسه دولتي است و نميؤمنابع اين دو م

 سسات غيردولتي محسوب كرد.ؤزمره م

  كردن موسسات دولتي از فهرست نهادهاي دولتي خارج

 در موسسات عمومي غير دولتي به معني خروجآنها  و شمول

منجر تواند مياز شمول قانون محاسبات عمومي است كه آنها 

 شود.مالي ميكاهش امكان نظارت به 

 .حذف شود

   «13»تبصره 

به قانون  موادبرخي ( قانون الحاق 28) م( ماده) در اجراي بندالف( 

مبالغ زير اختصاص  1،(2) دولت ياز مقررات مال يبخش يمتنظ

 يابد:مي

از محل  يال( ر5.000.000.000.000) پنج هزار ميليارد معادل

( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از 10) منابع ماده

  

                                                 
سوزي، طوفان، آتش ديده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ،منظور پیش آگاهي، پیشگیري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسیبشود بهمي به دولت اجازه داده (م 1.

( قانون تنظیم بخشي از 10گیر انساني و دامي و حیات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواه گردان موضوع ماده )هاي همههاي فراگیر محصوالت كشاورزي و بیماريگردوغبار، پیشروي آب دريا، آفت
 پیشنهاد با مذكور اعتبارات. دهد افزايش( % ۲را به دو درصد ) 13۸7( قانون تشكیل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1۲) ماده موضوع اعتبارات و( % 3را به سه درصد ) 13۸0مقررات مالي دولت مصوب 

ترتیب و میزاني كه در قوانین  به مذكور اعتبارات از بخشي 13۹۵ سال ابتداي از. است هزينه قابل وزيران هیئت تصويب و( روز ده مدت ظرف) كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان تأيید و كشور وزارت
يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث مي اي به جمعیت هالل احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاصهاي سرمايهاي و تملك داراييشود به صورت هزينهمي بودجه سنواتي تعیین
 و سوانح هزينه گردد.
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قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور  1(12) محل منابع ماده

به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي  31/2/1387مصوب 

 ايران.

( از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و %40) درصد چهل

( %40) درصد به نسبت چهل يماندهتجهيزات امداد هوايي و باق

اي براي هاي سرمايه( تملك دارايي%60) درصد اي و شصتهزينه

هاي امداد و نجات و نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه

، خودروهاي اجراييو  تاديهاي سانبارهاي اضطراري، ساختمان

ها و تكاليف مندرج در قانون امداد و نجات و ساير مأموريت

اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مصوب 

پيشگيري و آمادگي و  منظورو اصالحات بعدي آن به 8/2/1367

ها در اختيار جمعيت هالل احمر ح و بحرانمقابله با حوادث، سوان

گيرد تا مطابق اساسنامه خود به ايران قرار مي ميجمهوري اسال

  مصرف برساند.

 يال( ر2.500.000.000.000) معادل دو هزار و پانصد ميليارد (ب

( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 10) از محل منابع ماده

تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به ( قانون 12) و منابع ماده

الزامات  كردينههز يبرا يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

از مقررات  يبخش يممواد به قانون تنظ يمندرج در قانون الحاق برخ

  

                                                 
گردان خزانه تأمین كند تا به از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه( %۲)بیني نشده معادل دو درصد شود درصورت وقوع حوادث طبیعي و سوانح پیشيم داده اجازه دولت به –(1۲)ماده  1.

 جمهور هزينه گردد.صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شوراي عالي و تأيید رئیس
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 .يابدي( اختصاص م2) دولت يمال

   منتقل شد( «9»به ذيل تبصره ) (ج

   حذف شد() (د

( 13.500.000.000.000) مبلغ سيزده هزار و پانصد ميليارد (ه

بيمه محصوالت  ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق

( قانون تنظيم بخشي از مقررات 10) كشاورزي از محل منابع ماده

( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران 12) مالي دولت و ماده

 .يابداختصاص مي كشور

  

هاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي كليه بانك (و

و صنايع وابسته ي حمايتي كه به بخش كشاورزي هاصندوقو 

هاي اشخاص اند، موظفند بازپرداخت وامتسهيالت پرداخت نموده

كه دچار خسارت خشكسالي يا  را حقيقي و حقوقي غيردولتي

و  هيا حوادث غيرمترقب گير وهاي همهسرمازدگي يا آفات و بيماري

سوزي غيرعمدي شده باشند با تأييد كارگروهي متشكل از يا آتش

كشاورزي شهرستان، بانك مربوطه در شهرستان،  نمايندگان جهاد

صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان از محل 

به  ور( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كش12) اعتبارات ماده

 ال امهال كنند.مدت سه س

ها رقمي كه براي امهال بدهي بخش كشاورزي به بانك .1

. همچنن سقف استفاده از در نظر گرفته شده معلوم نيست

 ( قانون تشكيل سازمان مشخص نيست.12اعتبارات ماده )

 

هاي غيردولتي اين حكم به معناي همچنين در مورد بانك .2

ها و مغاير اصل داران اين بانكتضييع حقوق مالكانه سهام

 قانون اساسي است. وششمچهل

 برنامه ششم (43)ماده  «ط» بند طبق .3

هاي دريافتي سود و كارمزد و جريمه وامبخشودگي  (ط»

اصل وام امهال ديده از حوادث غيرمترقبه و كشاورزان خسارت

كارگروهي  و تعيين ميزان خسارت توسطآنان به مدت سه سال 

متشكل از جهاد كشاورزي، بانك مربوطه و فرمانداري 

 «شهرستان

 مصوبه تلفيق حكم برنامه ششم را توسعه داده است.

 .حذف شوداولويت اول:  .1

 بازگشت به اليحه دولت.اولويت دوم:  .2
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اند اما در برنامه ششم فقط كشاورزان مشمول امهال وام شده

مول بخشودگي و در مصوبه تلفيق كل بخش كشاورزي مش

 امهال شده است.

 (1.000.000.000.000) مبلغ يك هزار ميليارد -1بند الحاقي 

( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 10) ريال از محل منابع ماده

( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 12) دولت و ماده

هاي كشور( ها و دهياريسازمان امور شهرداري) وزارت كشور به

هاي سراسر نشانييابد تا صرف تجهيز و توسعه آتشاختصاص مي

 كشور نمايد.

ها وظايف ذاتي شهرداري ءها جزنشانيتجهيز و توسعه آتش

است و بايد از منابع در اختيار خود اقدام كنند و ارتباطي به 

( 10) منابع ماده ندارد، ضمن آنكهموضوع حوادث غيرمترقبه 

( قانون 12) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده

در واقع منابع نيست  تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

ي اجرايي در طول هادستگاهبلكه تنخواه است كه از مصارف 

 شود.سال كسر مي

 .شود حذف

در راستاي تأمين منابع پايدار در زمينه مقابله با  -2بند الحاقي 

( از كل حقوق گمركي و سود %5/0) درصد حوادث و سوانح، نيم

( قانون امور گمركي 163) بازرگاني كاالهاي وارده مندرج در ماده

يابد و منابع حاصله پس از واريز ( افزايش مي%1) درصد به يك

احمر قرار يار جمعيت هاللي مربوطه در اختهارديفبه خزانه در 

 گيرد.مي

برنامه ششم توسعه ( 92)ماده  «د»این حكم عيناً در بند 

  .آمده و نيازي به تكرار نيست
 .شود حذف

   «14»تبصره 

 مصوب هایارانهكردن  قانون هدفمند ياجرا در

از  1396در سال  شوديبه دولت اجازه داده م 15/10/1388

كاالها و خدمات  يمتحاصل از اصالح ق يمحل درآمدها

موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار 

دولت موظف شد توسعه ( برنامه ششم 49) تصویب ماده با

هاي نفتي، گاز وردهآهاي حاصل از فروش فرهمه دريافتي

طبيعي، برق و آب و همه مصارف آن را به پيوست بودجه كل 

تا شفافيت الزم  كشور به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند
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 ايیارانه هايیفو رد یالر (480.000.000.000.000) يلياردم

يرنقدي و غ يپرداخت نقد يهاروشاز انواع  فادهبا است قانون ینا

و ارائه خدمات  يازمندهدف و ن يخانوارها حمايت از به نسبت

 مطابق جدول ذيل و اشتغال يدو كمك به بخش تول يتيحما

 .یداقدام نما

 

 «14»جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره 

 منابع

مبلغ 

)ميليارد 

 ریال(

 مصارف

مبلغ 

)ميليارد 

 ریال(

خالص 

وجوه 

ناشي از 

اجراي 

قانون 

هدفمند 

كردن 

ها و يارانه

هاي رديف

اي يارانه

قانون 

بودجه 

سال 

1396 

 كل كشور

 

480.000 

پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي  .1

( قانون برنامه 94خانوارها شامل ماده )

ششم توسعه موضوع افزايش حداقل 

مستمري خانوارهاي مددجويان تحت 

حمايت كميته امداد امام خميني )ره( 

و سازمان بهزيستي متناسب با سطح 

محروميت برمبناي متوسط بيست 

ب ( حداقل دستمزد مصو%20درصد )

 شوراي عالي كار

392.000 

( قانون الحاق برخي 46ماده ) .2

مواد به قانون تنظيم بخشي از 

( موضوع 2مقررات مالي دولت )

هاي مستقيم كاهش سهم هزينه

سالمت مردم، ايجاد دسترسي 

عادالنه مردم به خدمات بهداشتي 

و درماني، كمك به تأمين 

48.000 

گيران ايجاد شده و ابهامات مطرح شده برطرف يممبراي تص

 شود، اما در گزارش كميسيون تلفيق:

  فقط سهم « 14»اين تكليف انجام نشده و در تبصره

هاي انرژي و آب، درج ان هدفمندسازي از فروش حاملسازم

هاي وردهآهاي حاصل از فروش فرشده است و نه همه دريافتي

 نفتي، گاز طبيعي، برق و آب؛

  هزار ميليارد ريال شامل برداشت  480مقدار تعيين شده

( 49) اي قانون بودجه نيز شده كه مغاير مادهي يارانههارديفاز 

 است؛قانون برنامه ششم توسعه 

 ( برنامه ششم مقرر شد سهم سازمان 49) طبق ماده

هاي انرژي و آب ها از محل فروش حاملهدفمندسازي يارانه

 شود كه اين حكم نيز انجام نشده است.در بودجه عمومي درج 
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ناپذير درمان، هاي تحملهزينه

درمان بيماران خاص  پوشش دارو،

 العالجصعب و

حمايت از توليد، اشتغال،  .3

نقل عمومي، ومسكن، حمل

هاي صادرات غيرنفتي و طرح

وري بهره يسازي و ارتقابهينه

مصرف انرژي ، تقويت منابع 

 صندوق كارآفريني اميد

40.000 

 480.000 جمع 480.000 جمع

 

درصد  10جدول تا حداكثر ي مصارف اين هارديفجابجايي  -

 باشد.مي مجاز

ريال از بند  (1.000.000.000.000) مبلغ يك هزار ميليارد -

دوم مصارف اين جدول براي توليد واكسن فلج اطفال تزريقي و 

هاي بيولوژيك انساني در اختيار مؤسسه تحقيقات توليد فرآورده

 گيرد.سازي رازي قرار ميواكسن و سرم

ريال از بند  (1.000.000.000.000) ميلياردمبلغ يك هزار  -

هاي اجتماعي دوم مصارف اين جدول براي توسعه مراكز فوريت

در يكصد و چهل شهر زير پنجاه هزار نفر جمعيت در اختيار 

 گيرد.سازمان بهزيستي قرار مي

شود از محل بند سوم مصارف اين به دولت اجازه داده مي -

التحصيالن ليسانس و راي فارغجدول، حق بيمه سهم كارفرما ب

براي اولين بار در واحدهاي  1396باالتر دانشگاهي كه در سال 
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شوند تا كار گرفته ميتر توليدي، خدماتي بهمتوسط و كوچك

 سقف يك ميليون نفر را پرداخت نمايد.

هاي افزايش مشاركت مردمي در عرصه منظوربه -بند الحاقي

نه و خيرخواهانه مردم در تقويت اجتماعي حضور نيكوكارا

هاي علمي، المنفعه در حوزههاي عامهاي عمومي و فعاليتزيرساخت

ي و كارآفريني، يدانشگاهي، آموزشي، ورزشي، فرهنگي، اشتغالزا

ي پانصد نفري مردمي با هاگروهدولت موظف است درصورتي كه 

يارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر يا  يرضايت نسبت به اهدا

روستاي مشخص مبادرت نمايند، نسبت به واريز ماهانه مبلغ يارانه 

 اجرايينامه پرداختي به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نمايد. آيين

ماه با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور اين بند ظرف مدت سه

 رسد.تصويب هيئت وزيران مي به

نامه ها موظف است همزمان با تصويب آيينسازمان هدفمندي يارانه

نسبت به تهيه سامانه مناسب براي اعالم رضايت متقاضيان جهت 

 يارانه خود به موضوعات مذكور اقدام نمايد. ياهدا

  

   «15»تبصره 

برق  يهاشركتو  يبرق حرارت يروين يدتول يهاشركتالف( 

خود  ساليانهدر بودجه مصوب  شده يينمكلفند منابع تع يامنطقه

و  يبرق حرارت يروين يدتول يبه شركت مادرتخصص يبرا به ترت

 يروگاهدر توسعه ن گذارييهسرما ياو  يونبابت رد د يرشركت توان

 يهاشركتد. نكن اختو توسعه شبكه انتقال كشور پرد يحرارت

موظفند تمام وجوه حاصل  يآب يهانيروگاهفروشنده برق 

هاي شركتاگر هاي آبي هاي فروشنده برق نيروگاهشركت

تعيين تكليف براي منابع آنها تضييع حقوق  باشند، خصوصي 

 قانون اساسي است. وششمچهل مالكيت و مغاير با اصل
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 يبرا يدتول هايينهپس از وضع هز از فروش برق خود را

 به مصرف برسانند. يآببرق يهانيروگاهدر توسعه  گذارييهسرما

ها و قراردادهاي به شرط یينقل و انتقال اموال و دارا (ب

 یعتوز يهاشركت به يرتوان يشركت مادرتخصص تمليك

 يات و سود سهام ابرازيبرق از پرداخت هرگونه مال يروين

 .باشديمعاف م

  1هاي كلي اقتصاد مقاومتيسياست «17»اين حكم با بند 

 مغايرت دارد.
  قانون برنامه ششم  (6)ماده  «1»همچنين اين بند با جزء

 توسعه مغاير است.

 .حذف شود

 حذف شد. - «16»تبصره 

اثر شدن مصوبات تصويب اين حكم به معناي بي .1

بر اين . عالوهبودبودجه كل كشور مجلس در تصويب 

ها امكان نظارت ديوان اجازه جابجايي بين رديف

كشور را كه برمبناي ارقام مصوب در محاسبات 

 .كندگيرد، با مشكل روبرو ميبودجه صورت مي

هايي كه اين منابع به آنها ها و پروژهعناوين طرح .2

 اختصاص خواهد يافت مشخص نيست.

اختيار مجلس در تعيين مبلغ تخصيص يافته به  .3

و توزيع بين اي هاي سرمايهتملك داراييهاي طرح

 كند.يها را محدود مطرح

 .حذف موافق

   «17»تبصره 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است الف( 

هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و چكايران
  

                                                 
 .یاتیمال یسهم درآمدها شیدولت با افزا ینظام درآمداصالح  -«17» . بند1
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كردن معادل ريالي آن تحت نظارت  اعتبار توليد و با مسدود

قانون پولي و  (21) موضوع ماده) هيئت نظارت اندوخته اسكناس

 منتشر كند. 1(بانكي كشور

   حذف شد. (ب

   حذف شد. (ج

منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري به (د

ها و مؤسسات اعتباري كشور اسالمي ايران موظف است كليه بانك

كليه منابع در اختيار را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع 

در پرداخت  هاالحسنه بانكانداز، جاري و سپرده قرضپس

الحسنه الحسنه مشاركت كرده و تسهيالت قرضتسهيالت قرض

 در اولويت نخست پرداخت قرار دهد. اازدواج ر

الحسنه ازدواج براي هريك از زوجين در سال تسهيالت قرض .1

ريال با دوره بازپرداخت  (100.000.000) يكصد ميليون 1396

انداز و جاري الحسنه پسصرفاً منابع قرض «د». در صدر بند 1

« الحسنهانداز، جاري و سپرده قرضپس»بارت وجود دارد و ع

 نادرست است. 

 ماه عملياتي نيست.  داكثر مدت يكح« د»بند  «3». جزء 2

در »حذف عبارت  ،«د». رفع ابهام از صدر بند 1

« الحسنهجاري و سپرده قرض انداز،اختيار پس

الحسنه جاري و قرض»و جايگزيني عبارت 

 «اندازپس

ماه عملياتي نبوده و  يك« 3». در بند 2

تغيير « حداكثر سه ماه»شود به پيشنهاد مي

 يابد.

 

                                                 
 - (۲1)ماده  .1

هاي موضوع ماده شده و همچنین نگاهداري حساب دارايي هاي چاپاين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناس (۵)دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده نظارت اندوخته اسكناس عهده هیئت (الف
 باشد.هايي كه بايد از جريان خارج شود ميعالوه نظارت در معدوم كردن اسكناسهآنها از خزانه بانك و ب و صورت جواهرات ملي و تنظیم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج (۵)

 شود:هیئت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكیل مي (ب
 مي به انتخاب مجلس مزبوردو نماينده مجلس شوراي اسال .1
 رئیس كل بانك مركزي ايران يا معاون او .۲
 دادستان كل كشور يا معاون او .3
 دار كل كشورخزانه .۴
 رئیس كل ديوان محاسبات .۵
 رئیس هیئت نظار .۶

 اين سمت باقي خواهند ماند.ه مدت مأموريت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، ب - «1»تبصره 
 شوند.اين ماده تعیین و معرفي مي «فال»ظايف مقرر در بند مزبور براي اجراي و« ب»بند  ۲و  1هاي دو نفر به نمايندگي شوراي انقالب به جاي افراد مذكور در قسمت ـ «۲»تبصره 

 شود.تصويب و به موقع اجرا گذارده مي هیئتنظارت اندوخته اسكناس به وسیله  هیئتف محول به ينامه مربوط به نحوه اجراي وظاآيین (ج
 گردد.تصويب مجمع عمومي تعیین مي شنهاد رئیس كل بانك واي دريافت خواهند كرد كه به پیالزحمهاعضاي هیئت نظارت اندوخته اسكناس براي حضور در جلسات هیئت حق (د
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 باشد.يچهارساله م

بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه  .2

 هاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.بانك

ماه ها موظفند پس از تكميل پرونده حداكثر تا يككليه بانك .3

 تسهيالت مذكور را پرداخت نمايند.

مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است  بانك -1 الحاقي بند

 هاي عامل مبلغ سي هزار ميليارداز طريق بانك

الحسنه هاي قرض( ريال مانده سپرده30.000.000.000.000)

 ميليارد بيست و يك هزاربانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك 

ره( و ) ( ريال به كميته امداد امام خميني21.000.000.000.000)

ريال به سازمان  (9.000.000.000.000) ميليارد نه هزار

ربط به مددجويان و ي ذيهادستگاهبهزيستي با معرفي 

هاي اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. در صورتي كارفرمايان طرح

ي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه هادستگاهكه هريك از 

استفاده نمايند، سهميه  1396تسهيالت خود تا پايان آذرماه 

 گيرد.مذكور به ديگر دستگاه مشمول تعلق مي

چنيني درست نيست، چون در عمل نيز تعيين تكاليف اين

توان به ها چنين منابعي ندارند از طرف ديگر نميبانك

تكليفي را تحميل كرد و لذا با اصل هاي غيردولتي چنين بانك

 وششم قانون اساسي نيز مغايرت دارد.چهل

 1حذف بند الحاقي 

( قانون الحاق برخي مواد به 77) در اجراي ماده -2 بند الحاقي

هزار مبلغ يك 1،(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 وششمچهلهاي غيردولتي اين حكم با اصل در مورد بانك

 قانون اساسي مغايرت دارد.
 

                                                 
های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیالت به زندانیان نیازمند در محکومیتـ به(77) ماده .1

یابد و در اختیار ستاد مردمی اختصاص می هابانکالحسنه شود از محل وجوه قرضن بودجه ساالنه تعیین میمحکومیت ناشی از کالهبرداری، ارتشا، اختالس، سرقت، خیانت در امانت مبلغی که در قوانی

 شود و بهد دیه تهیه میی پرداخت تسهیالت مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاينامه اجراآیین .گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کندرسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می

 .ی این ماده اقدام نمایديرسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت اعطاوزیران می هیئتتصویب 
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الحسنه ريال از منابع قرض (1.000.000.000.000) ميليارد

ها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به بانك

 گيرد.زندانيان نيازمند، قرار مي

دولت چنين حكمي را در اليحه نياورده است و لذا اولويت 

لطه مالي را تعميق چنيني سدولت نيز نبوده است و تكاليف اين

 .بخشدمي

نظام  چارچوببانك مسكن موظف است در  -3بند الحاقي 

( درآمد حاصل از %10) درصد بانكداري الكترونيك، ده

ها در نظام بانكداري الكترونيك را پس از كسر تراكنش

 داري كل كشور واریز كند.هزینه عملياتي به حساب خزانه

( اين 7)جدول  131500-1رديف معادل مبلغ واريزي از محل 

قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور جهت كمك به تأمين 

مسكن خانوارهاي داراي حداقل دو عضو معلول فاقد مسكن تحت 

 گيرد.پوشش و خريد وسايل كمك توانبخشي قرار مي

   

قانون اصالح قانون  «36» و «35» حكم تبصره -4بند الحاقي 

تا پايان سال  3/6/1395مصوب  1كل كشور 1395بودجه سال 

  اين است كه آيا بازار كشش اين  سؤالاز منظر اقتصادي

تصويب شده است  5اسناد تبصره  برعالوهارقام اسناد را كه 

 پيشنهاد اول: حذف

هاي پيشنهاد دوم: درج اعداد و ارقام تبصره

                                                 
( قانون ۴۶ابع الزم برای اجرای ماده )های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، پس از کسر منشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییـ به دولت اجازه داده می«35» تبصره .1

بینی شده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پیش شده و یا مصادره و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بالوصول و یا بلوکه 1/۲/13۹4پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب رفع موانع تولید رقابت
از دولت و افزایش سرمایه دولت  هابانکرا برای تسویه مطالبات قانونی این  هابانکمطالبات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از ، سازی نرخ ارز )در صورت اجراانهای یکسمنابع الزم برای تأمین هزینه

با ( 1)( ریال به شرح جدول شماره ۴۵0.000.000.000.000هزارمیلیارد )پنجاه( ریال، حداکثر تا سقف چهارصدو1.000.000.000میلیارد ) ی دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیالت تا یکهابانکدر 

 :بندهای زیر تسویه نمایدرعایت

 .افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است .1

 .م استاز دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجا هابانکتسویه مطالبات  .۲

 .نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است 13۹۵و بانک مرکزی در پایان سال  هابانکی دولتی به هر یک از هاشرکتافزایش مانده بدهی دولت و  .3

 .شودهای متعلق به این تسهیالت در زمان تسویه بخشوده میبخشودگی سود تسهیالت مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیالت است و کلیه جریمه .۴

ه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه های برنامه و بودجماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیونگزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه . ۵

 .باشدشود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می

های خارجی ل از ارزیابی خالص داراییشده از محل حساب مازاد حاص منابع استفاده 1/6/1366( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 103وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده ) . ۶

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند
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 دارد يا خير؟ گردد.تمديد مي 1396

  بودن بودجه تمديد  ساليانههمچنين با توجه به اصل

معني ندارد و در حقيقت  1395هاي مصوب در سال بصرهت

( 52ودوم )لذا مغاير اصل پنجاه شودحكم جديد محسوب مي

 قانون اساسي است.

 شدت داراي نوسان بوده منابع حاصل از تسعير نرخ ارز به

هاي ناشي از منابع الوصول، و در قانون نيز ابتدا براي زيان

شده است و لذا تمديد  ينيپيشهاي خارجي و.. نوسانات دارايي

 اين حكم به صالح نيست.

 هاي خارجي به عنوان يك استفاده از منابع تسعير دارايي

اصل حسابداري اساساً نادرست است و ادامه اين روند مغاير با 

بر اصالح هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبنيسياست «9»بند 

ابع پوشش جانبه نظام مالي است زيرا استفاده از اين منهمه

 .صوري بر مشكالت خواهد بود

  در صورت اصرار بر ابقاي اين بند ارقام مربوط به تبصره

در سقف بودجه سال  ، بايد1395قانون بودجه سال  «36»

 همذكور در سقف بودج

                                                 
وزیران  هیئتیران به تصویب اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ا ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امورنامهنحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین .7

 .رسدمی

های مربوط به خرید ها )با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت( و بدهی، پیمانکاران، شهرداریهابانکشود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران ازجمله ـ به دولت اجازه داده می«36» تبصره
ساله منتشر و از طریق واگذاری آن ( ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسالمی با سررسید تا پنج۴00.000.000.000.000ارصدهزار میلیارد )تضمینی محصوالت استراتژیک کشاورزی، تا معادل چه

داری بینی و خزانههای سنواتی کل کشور پیشاین اوراق در بودجههای مترتب بر انتشار های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه(، تمام یا بخشی از بدهی3به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره )
را از محل فروش اوراق منتشرشده  13۹۵شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال نماید. به دولت اجازه داده میکل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می

 .تأمین کند

 .لیف به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع استهرگونه تک
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  درج شده و جداول براساس آن اصالح گردند. 1396

هاي تعاون، كار و رفاه به هریك از وزارتخانه -5بند الحاقي 

شود مي اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده

( ریال اموال 5.000.000.000.000) تا سقف پنج هزار ميليارد

غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول 

 ( قانون اساسي44) وچهارمهاي كلي اصل چهلسياست

فروش باشد با رعایت قوانين و مقررات مربوطه بهنمي

داري برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه

تا پس از تصويب هيئت وزيران براي  كل كشور واریز نمایند

بانك اختصاص هاي توسعه تعاون و پستافزايش سرمايه بانك

 يابد.

  

هاي كشور اعم از دولتي و غيردولتي كليه بانك -6بند الحاقي 

زده ي حمايتي كه در مناطق زلزلههاصندوقو مؤسسات مالي و 

هاي قبل تسهيالت از منابع داخلي و يا ديگر منابع در سال

سود و جریمه دیركرد اند، موظفند تسهيالت پرداخت نموده

تسهيالت را بخشوده و اصل تسهيالت را به مدت سه سال 

( قانون 12) هال و سود آن را از محل اعتبارات مادهام

 تشكيل سازمان مدیریت بحران كشور پرداخت نمایند.

 هاي غيردولتي اين حكم مداخله در مورد بانك در

شود و ها محسوب ميصالحيت اركان و مجامع اين بانك

كند با اصل دليل اينكه حقوق مالكيت خصوصي را تضييع ميبه

 اساسي مغايرت است.قانون  وششمچهل

 ها در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. تكاليف اكنون بانكهم

جريمه( به ) بر بخشش سود و وجه التزاممشابه اين بند مبني

از محل  عمالًزيرا  برنامه ششم است (19) مغاير با مادهنوعي 

و به عنوان بدهي دولت در شود التفاوت داده نميذكر شده مابه

ضمن اینكه در بودجه نيز گردد. ها انباشت ميترازنامه بانك

 لحاظ نشده است.

 «6»پيشنهاد حذف بند الحاقي 
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 هاي دولتي به در چند سال اخير بدهي دولت و سازمان

هاي متعددي را ها ناشي از اين تكاليف مشكالت و چالشبانك

مبني بر محاسبه سود بدهي و وجه التزام ايجاد كرده است كه 

ها همين موضوع از داليل بسته شدن نماد برخي بانك يكي

 بوده است.

  برنامه ششم ( 43) ماده «ط»مفاد این حكم در بند

 آمده است.

 پذير( قانون رفع موانع توليد رقابت17) حكم ماده -7بند الحاقي

 1396در سال  1/2/13941و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 

بودجه جايگاه قانونگذاري نيست و بنابراين اين حكم با ماده . 1

ودوم قانون قانون محاسبات عمومي و همچنين اصل پنجاه (1)
 7حذف بند الحاقي 

                                                 
 سال: قانون تا مدت سه نیاالجرا شدن االزم خیموظفند از تار یو مؤسسات اعتبار هابانک هیکل ( ـ1۶)ماده  1

 یپول و اعتبار و بانک مرکز یشورا صیتشخ تابعه آنها درآمده است و به یهاشرکترا که به تملک آنها و  یو سرقفل رمنقولی( اموال خود اعم از منقول، غ%33و سه درصد ) یساالنه حداقل س (الف
از پنجاه درصد  شیمالک ب میرمستقیغ ای میصورت مستق به یو مؤسسات اعتبار هابانکهستند که  ییهاشرکتتابعه مذکور، های شرکتباشد، واگذار کنند. منظور از یمازاد م رانیا یاسالم یجمهور

 کنند. نییآن را تع رهیمدهیئت یاعضا تیاکثر ای( سهام آن باشند ۵0%)
بودن  «یربانکیغ» صیتابعه واگذار کنند. تشخهای شرکتتمام مهینهای طرح یدهند، به استثنامی انجام یربانکیغهای تیکه فعالهایی تابعه خود را در بنگاههای شرکتسهام تحت تملک خود و  (ب

 است. رانیا یاسالم یجمهور یمرکز برعهده بانک تند،تابعه، سهامدار آنها هسهای شرکتو  یها، مؤسسات اعتبارکه بانکهایی بنگاه تیفعال
گذاران، سپرده یفروش پس از کسر سهم سود قطعهای نهیو هز یدفتر متینسبت به مبلغ ق یدولتهای مازاد بانکهای ییالتفاوت حاصل از فروش اموال و دارا( مابه%100ـ معادل صد درصد ) «1» تبصره

 و سود سهم دولت معاف است. اتیاز پرداخت مال تبصره نیاز ا حاصلشود. وجوه می داده صیهمان بانک تخص هیسرما شیو جهت افزا زیکل کشور وار یداربه خزانه
سهام دولت  ماندهیباق یآن، وجوه حاصل از واگذار یو اصالحات بعد ۲۵/3/13۸7مصوب  ی( قانون اساس۴۴چهارم )واصل چهل یکلهای استیس یو قانون اجرا یکلهای استیس تیـ با رعا«۲» تبصره

رسد، در قالب می رانیا یاسالم یجمهور یکشور و بانک مرکز یزیو برنامه ر تیریسازمان مد ،ییدارا و یوزارت امور اقتصاد بیکه به تصو یمطابق با دستورالعمل یمشمول واگذارهای مهیو ب هابانکدر 
 .ابدیمی اختصاص یدولتهای بانک هیسرما شیبه افزا یسنواتهای بودجه
و  یساختار مال یرسد، نسبت به بازسازها میبانک یمجمع عموم بیتصو که به یسال مطابق دستورالعمل موظف است ظرف مدت سه ییو دارا یوزارت امور اقتصاد ماده نیا یـ در اجرا«3» تبصره

 اقدام کند. یدولتهای شرکت در بانک تیاستقرار حاکم
 شود:می متخلف اعمال یمؤسسه اعتبار اینسبت به بانک  ریزهای قانون، مجازات نی( ا1۶موضوع ماده ) فیـ در صورت عدم انجام تکال(17) ماده
 کند.می آن اقدام یو اصالحات بعد 1۸/۴/13۵1کشور مصوب  یو بانک ی( قانون پول۴۴از جمله ماده ) یقانونهای نسبت به اعمال مجازات ،یبا اخطار قبل رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز (الف

شود. پس از می اتی( مشمول مال%۲۸و هشت درصد ) ستیبا نرخ ب 13۹۵سهام باشد در سال  یو نگهدار یشامل بنگاهدار یربانکیغهای تیکه منشأ آن فعال یو مؤسسات اعتبار هابانکسود  (ب
 ( برسد.%۵۵درصد ) و پنج شود تا به پنجاهمی آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده

شود. پس از می اتی( مشمول مال%۲۸هشت درصد )و  ستیبا نرخ ب 13۹۵و اموال مشابه آن در سال  یمستغالت، سرقفل ن،یشامل زم یو مؤسسات اعتبار هابانکمازاد  رمنقولیامالک غ یدیعا (پ
است و  یسال مال یملک در ابتدا، و انتها یبازار متیالتفاوت قمابه ماده نیامالک در ا یدیاز عا ور( برسد. منظ%۵۵شود تا به پنجاه و پنج درصد )می آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه

مازاد تحت تملک  رمنقولیغ ییدارا یدیبر عا اتیساله مالماده، همه نیمقرر در اهای به بعد، براساس نرخ 13۹۵کند موظف است از سال می یمازاد نگهدار رمنقولیغ ییکه دارا یمؤسسه اعتبار ایبانک 
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 اساسي است. شود.االجراء ميموقوف

( 16ضمانت اجراي ماده ) ( قانون رفع موانع توليد،17. ماده )2

تاكنون باشد كه عليرغم تكاليف قوانين مختلف قانون مزبور مي

( به مفهوم اجرا نشدن ماده 17اجرا نشده است. لذا حذف ماده )

باشد كه با توجه به شرايط فعلي شبكه بانكي كشور ( مي16)

 به مصلحت نيست.

هاي مصرح در مجازاتاالجرا كردن موقوفاين حكم درصدد 

 دليل عدم اجراي آن است.قانون به

   «18»تبصره 

منابع، در سال  يداريعدالت در سالمت و پا يترعا منظوربهالف( 

توسط وزارت شده يفتعر يهپا يمهبسته خدمات ب ئهارا 1396

كه براساس  ياقشار يهكل يبرابهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

سالمت قرار  يهپا يمهتحت پوشش ب يگانآزمون وسع به صورت را

نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز  يقاز طر يرندگيم

از سطح خدمات باالتر اعم از  يمندخواهد بود. بهره يدانشگاه

قانونگذاري ضمن بودجه است و تأثيري بر منابع و اين حكم 

 مصارف نيز ندارد.
 

                                                 
شود و ظرف مدت سه ماه از می هیکشور ته یاتیو سازمان امور مال رانیا یاسالم یجمهور یاست که توسط بانک مرکز یینامه اجرانییماده، مطابق آ نیموضوع ا ییدارا میتقو یخود را بپردازد. چگونگ

 رسد.می رانیوز هیئت بیقانون به تصو نیابالغ ا خیتار
قانون، اقدام به  نی( ا1۶اموال و سهام موضوع ماده ) یبر عدم واگذاریمبن ییحکم قضا ایو  ماده نیا« 1»جز موارد تبصره  یلیکه به دال یو مؤسسات اعتبار هابانک رهیمدهیئت  یعامل و اعضا ریمد (ت

 شوند.می محروم یاعتبار ایو  یو مؤسسات مال هابانک یعامل ریسمت مد یتصد زیو ن رهیمد هیئتدر  تیبه مدت پنج سال از عضو ندیحکم ننما نیا یاجرا
 ست:امستثن ماده نیمقرر در اهای از شمول مجازات ریـ موارد ز«1» تبصره

را انجام داده  ماده نیموضوع اهای ییدارا یواگذار یسازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات الزم برا ای رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز دییحسب مورد به تأ یمؤسسه اعتبار ایکه بانک  یموارد (الف
 شد؛آن ممکن نشده با یواگذار ،یمؤسسه اعتبار ایخارج از اراده بانک  یبه علل یول
 کیاموال و سهام تا  گونهنیا یدرآمده باشد. نگهدار یمؤسسه اعتبار ایبه تملک بانک  یبه صورت قهر رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز دییکه به تأ یو سهام رمنقولیغ ایاموال منقول  ینگهدار (ب

شود و ظرف می هیته ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادیپ است که به ینامه ا نییبودن تملک، مطابق آ یقهر قیمصاد نیی. تعستین ماده نیموضوع اهای تملک، مشمول مجازات خیسال پس از تار
 رسد.می رانیوزهیئت بیتصو قانون به نیابالغ ا خیماه از تار مدت سه

و  یاقتصادهای ونیسیرا به کم ماده نیبار گزارش عملکرد حکم ا کیماه  موظف است هر سهباشد و وزارت مذکور می ییو دارا یحکم با وزارت امور اقتصاد نیا یبر اجرا میـ نظارت مستق«۲» تبصره
 ارائه کند. یاسالم یو بودجه و محاسبات مجلس شورا برنامه
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از بسته خدمات  يشترو ب يدولتيرشده در مراكز غ خدمات ارائه

 يالذكر، مستلزم مشاركت مالشده فوق يفتعر يهپا يمهب

 خواهد بود. يمهشدگان در پرداخت حق سرانه بيمهب

موظف است  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك (ب

 يقانون، راهنماها ينحداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ ا

و  يهخدمات را ته ينترينهحداقل پنجاه مورد از پرهز يبرا ينيبال

 .يدابالغ نما يدرمانـ  يخدمات بهداشت هندهدئهمراكز ارا يهبه كل

اين حكم قانونگذاري ضمن بودجه است و تأثيري بر منابع و 

 مصارف نيز ندارد.
 

مكلف است از محل اعتبارات  يثارگرانو امور ا يدشه يادبن (ج

اين قانون به جانبازان و  (7)جدول  131600موضوع رديف 

كه بر اساس قوانين آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد 

تا زماني  ،باشندنيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي

كمك معيشت معادل حداقل  انهماه ،كه فاقد شغل و درآمد باشند

 حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.

اعتبار در نظر گرفته شده براي بنياد  131600در رديف شماره 

است كه مشخص ميليارد تومان  10شهيد و ايثارگران حدود 

خواهد بود  پذيرنيست آيا اجراي اين حكم از محل مزبور امكان

 يا خير.

 

بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود  (د

اين قانون با تشخيص  (7)جدول  131600موضوع رديف 

ربط حسب مورد كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذي

دليل كهولت سن و يا بيماري همسران شهدا كه بهبه والدين و 

در صورتي كه در ميان خانواده،  دالعالج نياز به نگهداري دارنصعب

فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، نسبت به پرداخت حق 

( حداقل حقوق كاركنان %30) درصدنگهداري به ميزان سي 

 دولت اقدام كند.

  ه اين بند نيز وارد است.تبصره ب «ج»ايراد مقرر در بند 
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وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف  -بند الحاقي

ریال  (10) است به ازاي فروش هر مگابيت اینترنت، مبلغ ده

و به حساب درآمد اختصاصي  هاي فروشنده أخذاز شركت

 داري كلنزد خزانهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

منظور اجراي طرح پزشك خانواده، تا به كشور واریز نماید

پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و 

تر و جامعه شهرهاي داراي پنجاه هزار نفر جمعيت و پايين

عشايري و نيز تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز 

بهداشتي و درماني و كمك به هزينه درمان بيماران تحت پوشش 

 العالج هزينه شود.حمايتي و يا صعب نهادهاي

درحالي كه دنيا به سمت ارزان كردن استفاده از  .1

ها موجب گونه تصميماينكند هاي نو حركت ميفناوري

 .حركت كنددر جهت عكس  شود كشورمي

ويژه براي بهبا اجراي اين حكم هزينه استفاده از اينترنت  .2

پايين استفاده درآمد( كه از اينترنت با سرعت كم) افرادي

 يابد.درصد افزايش مي 66تا  25كنند بين مي

 حذف

   «19»تبصره 

شدن اقتصاد،  يمردم يشود برايبه دولت اجازه داده م (الف

 هاييتثر از ظرفؤم گيريبهره ي،مشاركت اقتصاد يحداكثرساز

آموختگان جوانان، زنان و دانش) فعال كشور يتجمع يمعظ

 يو رقابت ينسب هاييتثر از مزؤم برداريبهره ي( و برادانشگاهي

مناطق  يتبا اولو) ياسالم يرانا ينيمناطق در پهنه سرزم

مناسب  يگذارياستو س ريزيو محروم( نسبت به برنامه ييروستا

 ييدر منطقه و شناسا يدارپا و يدجد يشغل يهافرصت يجادا يبرا

 ي،نهاد يهايتحما يقمناطق، از طر يهايتاستعدادها و قابل

 هايياسترا براساس س يراقدامات ز ي،يو اجرا يآموزش ي،اعتبار

 اشتغال انجام دهد:  عالي يمصوب شورا

 براساس قوانين موضوعه اين اجازه را دارد.دولت  .1

حكم اين بند قانونگذاري ضمن بودجه است و اثري بر  .2

 منابع و مصارف ندارد.

مصوبه برنامه ششم توسعه بر  (32) ماده «3-2»بند  .3

هاي عمران و ها و برنامهسازي حداكثري فعاليتيكپارچه»

توسعه روستايي، عشايري و كشاورزي كشور و مديريت آنها با 

اجراي قانون پذير تا پايان سال اول رويكرد جهادي و نظارت

 تأكيد كرده است. « ششمبرنامه 

 

 

 

جايگزين عبارت  «دولت مكلف است»عبارت ـ 

 گردد.« شودبه دولت اجازه داده مي»
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رشته  يكبه تفك گذارييهسرما هاييتو ارائه اولو ينتدو .1

با  يياجرا يهادستگاهتا سطح شهرستان توسط  هايتفعال

و  هايتبا توجه به قابل يو تعاون يبخش خصوص يهمكار

 پوياي يلتحل منطقه و يو اقتصاد يطيمح هاييتمحدود

كار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و وكسب يناميك(د)

 موجود يهارساختيز

مشاركت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط  يبرا سازييتظرف .2

 ييدستگاه اجرا

و  ييدر مناطق روستا ينهاد سازييتو ظرف گرييلتسه .3

و احيا و توسعه كشاورزي در مناطق مرزي و نقاط  هدف يهاگروه

 محروم كشور

 يرمستمر و فراگ يتيحما ي،مال هايشفاف مشوق رسانياطالع .4

  يياجرا يهادستگاهاز  يكهر 

 يرونق در بخش ساختمان و خدمات عموم يجادا .5

 يبرا يبترتها، بهبه پروژه يمال هايمشوق يصتخص يتاولو .6

 يدست يعكوچك، متوسط و صنا يهاو توسعه بنگاه يجادا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كرده هاي مالي را تعيين در تخصيص مشوق اولويت« 6»بند 

 هاي برنامه ششم باشد.است كه بايد مطابق با اولويت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي در راستاي اولويت»اضافه شدن عبارت 

 «6»به انتهاي بند « برنامه ششم

 و اشتغال موضوع بند يگذاريهسرما يالتسود تسه يارانه (ب

 550000 -118شماره  يفتبصره، از محل اعتبار رد ينا «الف»

 شود.يم ينمأقانون ت ينا (9)جدول 

تبصره شامل نوع و شكل  ينا «ب»و  «الف» يبندها يينامه اجراآيين

اين تبصره سخني از پرداخت تسهيالت به ميان  «الف»در بند 

نيامده است، بنابراين اگر هدف اين است كه براي تحقق اهداف 

دار پرداخت شود، الزم است عبارات تسهيالت يارانه «الف»بند 

  اي اصالح شود كه اين مسئله را شامل شود.گونهبند الف به
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افراد  يالت،تسه يزانو مناطق مورد شمول، م يزانها، ميتحما

سازمان برنامه و بودجه  يشنهادمشمول بر اساس پ يو حقوق يقيحق

ماه يكربط حداكثر تا يذ يياجرا يهادستگاه يكشور و با همكار

 وزيران هيئت يبتصو و بهشود مي تهيهقانون  ينا يبپس از تصو

 رسد.يم

  (ج

اطالعات اجازه  يتابعه وزارت ارتباطات و فناور يهاشركتبه  .1

اطالعات تا مبلغ  يارتباطات و فناور يروز ييدبا تأ شوديداده م

از  يال( ر1.400.000.000.000) يلياردم هزار و چهارصديك

 هايگذارييهكمك به سرما يخود و برا يمحل منابع داخل

دمات خ هكنندئهارا يها(اپراتور) كارور يجادا ير،خطرپذ

 هايها و طرحاز پروژه ، حمايتهابخش يهدر كل يكيالكترون

بخش  ينصادرات كاال و خدمات در ا ياو  ينآفراشتغال ايتوسعه

شده  به صورت وجوه اداره يو تعاون يخصوص يهابخشتوسط 

مشترك وزارت ارتباطات و  يشنهادكه به پ اينامهيينبراساس آ

و به  يه شدهو بودجه كشور ته امهاطالعات و سازمان برن يفناور

التفاوت نرخ اختصاص دهند و مابه رسد،يم يرانوز هيئت يبتصو

 .سود را از محل آن پرداخت نمايند

 شود ازبه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي .2

هاي تابعه خود نسبت به اي و شركتهاي توسعهطريق سازمان

منظور انجام لي و خارجي بهعمومي داخ -مشاركت خصوصي

هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي اقدام پروژه

 اين حكم از چند جهت ايراد دارد:

در  مشخص نيست كه رقم مندرج در آن مستقيماً .1

شود يا تنها بابت گذاري ميهاي مذكور در بند سرمايهطرح

 شود.التفاوت نرخ سود هزينه ميمابه
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گذاري بخش دولتي از محل نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه

اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و منابع داخلي 

هاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين شركت

 د.شومي

   «20»تبصره 

 يمال ينتأم يلتسه منظوربهشود يبه دولت اجازه داده مالف( 

و  ياقتصاد يهتوج يدارا يايهسرما يهاييتملك دارا يهاطرح

نسبت به جلب و انعقاد قرارداد  تماميمهن يهاطرح يتبا اولو يمال

شرح زير ي اقدام و بهبخش خصوصبا مشاركت  گذاري وسرمايه

 منابع مالي مورد نياز را تأمين نمايد:

كه از محل آورده طرف مشاركت  (%20) درصد يستبحداقل  .1

 .شودشرفت طرح پرداخت ميمتناسب با پي

تملك هاي طرحاز محل اعتبارات  (%25) و پنج درصد يستب .2

شده همان طرح يا سرجمع  بينيپيش اييهسرما هايييدارا

عامل  يهابانكمشخص نزد  دتعهد و در مواع اعتبارات همان فصل

 شود.يم يعتود

صندوق توسعه  تسهيالت از محل منابع (%25) وپنج درصديستب .3

 .نموده است گذاريسپرده بانكآن نزد كه  يمل

 تأمين هابانك ياز محل منابع داخل يازمنابع مورد ن يمابق .4

 .شوديم

دولت را با  يصندوق توسعه مل يعيعامل وجوه تود يهابانك .5

تمام دولت نيمه هاي عمرانيتبصره ارائه شده سعي دارد تا طرح

 –كارفرما » صورتبهحاضر با منابع عمومي و  درحال را كه

اجرا هستند  درحال عاملي(اعم از دوعاملي يا سه) «پيمانكاري

اجرا نمايد. به عالوه از آنجا كه « مشاركتي» صورتبهرا 

 آتخصيص منابع عمراني از محل بودجه عمومي به صورت كار

 صورتبهشود، اين تبصره سعي دارد تا منابع را انجام نمي

تسهيالت به بخش خصوصي ارائه نمايد تا بخش خصوصي 

از آن استفاده نموده و پس از  آكار صورتبهانگيزه داشته باشد 

برداري اقتصادي از طرح عمراني مربوطه اقساط آن را بهره

ويكرد مطلوب كيد بر آنكه كليت اين رأبازپرداخت كند. ضمن ت

 است بايد به چند نكته در رابطه با جزئيات تبصره توجه كرد:

مهمترين نكته درباره اين تبصره آن است كه اين تبصره  .1

اي است و با توجه به ماهيت يك ساله سند بودجه، غيربودجه

جايگاهي در اليحه بودجه ندارد و در صورت تمايل دولت  اصالً

ي ديگر گنجاند. گفتني است توان آن را در قوانين دائممي

اي را با تفصيل بسيار بيشتر هاي گذشته، تبصرهدولت در سال

 .حذف شود
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كرده و در قالب قرارداد با طرف مشاركت، به  يقمنابع خود تلف

 شده، ياد يهابه طرحبا نرخ سود ترجيحي  يبانك يالتصورت تسه

 اجراييپس از تأييد دستگاه  آنها يزيكيف يشرفتمتناسب با پ

 .كننديپرداخت م ربطذي

توسط بخش  يالتخذ تسهأ يلتسه منظوربهدولت مجاز است  .6

الزم  ينتضام ، نسبت به ارائههاطرح ينا يمال ينتأم يبرا خصوصي

از طرف  بردارياز خدمات دوران بهره يحداقل يدازجمله خر

 يقاز طر ياطرح  ياموال محل اجرا ينمشاركت، موافقت با تره

 5/4/1386مصوب  نكيبا يالتتسه ياعطاتسهيل مندرج در قانون 

 .يداقدام نما

اين بند منابع مربوطه  «3» صورت عدم تأمين منابع جزء در .7

به نسبت مساوي بين طرف مشاركت دولت و بانك توزيع و تأمين 

 گردد.مي

گردد مكلفند هايي كه اين منابع در آنها توزيع ميبانك .8

قراردادهاي مشاركت از قبيل خريد تضميني كاالها و خدمات 

شده با طرف دولتي را به عنوان  شده بخش غيردولتي منعقد توليد

هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيالت بانكي به بخش نتضمي

ي يخصوصي بپذيرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهيالت اعطا

گيرد هاي عامل از طريق درآمدهاي طرح صورت ميازسوي بانك

در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصي، بانك 

ل جايگزين ايشان در قرارداد شده و درآمدهاي طرح را در قبا

 نمايد.اقساط تسهيالت، تا زمان تسويه كامل دريافت مي

ي مشاركت عمومي و هاروشنسبت به اين تبصره براي اجراي 

داد. آن تبصره با توجه به خصوصي، در اليحه بودجه ارائه مي

هاي مختلف هيچ عملكردي نداشته و اينكه در سال

يت توسط شوراي نگهبان محل ايراد اي بود، در نهاغيربودجه

 واقع شده و از قانون بودجه حذف شد.

تهيه  درحال حاضر درحال نكته مهم ديگر آنكه دولت .2

هاي عمراني به روش مشاركت اي جامع براي اجراي طرحاليحه

عمومي و خصوصي است. اين تبصره نيز كه به موضوع آن اليحه 

ده شود. به عبارت مربوط است، بهتر است در اليحه مذكور دي

بهتر جاي تعجب است كه سازمان برنامه و بودجه با عنايت به 

 اي را در بودجه ارائه كرده است.تهيه اليحه مذكور چنين تبصره

 كنندهدر اين تبصره از طرف مشاركت به عنوان مشاركت .3

هاي كه در طرح يدرحال شده است. بخش غيردولتي ياد

مشخص و تحت يكي از انواع  كم يك پيمانكارتمام، دستنيمه

و در بسياري موارد با يك مشاور  پيمانكاريقراردادهاي 

مشخص تحت يكي از انواع قراردادهاي مشاوره و حتي گاه با 

اجراي قراردادهاي  درحال كنندگان ديگرسازندگان و تأمين

مربوطه هستند. با توجه به اينكه مفاد و چارچوب قراردادهاي 

چارچوب قراردادهاي  كلي با مفاد و طورهسنتي و متعارف ب

مشاركتي متفاوت است، مشخص نيست دولت در اجراي اين 

تبصره، قرار است با پيمانكاران، مشاوران و ديگر عوامل داراي 

قرارداد فعلي چه تعاملي داشته باشد. براي مثال آيا قرار است 
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برداري از گذاري تا بهرهمدت زمان الزم براي دوره سرمايه .9

سال و دوره ها، حداكثر دوسال، دوره تنفس حداكثر يكطرح

ي با احتساب مجموع دوره يبازپرداخت تسهيالت اعطا

تعيين  برداري و تنفس حداكثر ده سالگذاري، بهرهسرمايه

 گردد.مي

آن توسط سازمان برنامه و  يبند و اجزا ينا يياجرا نامهآيين

بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي تهيه 

 بهماه پس از تصويب اين قانون ظرف مدت يك شود و حداكثرمي

 .درسمي وزيران هيئت يبتصو

نكه با توجه به اي ) با پيمانكار فعلي فسخ قرارداد كند يا خير؟

منابع را طرف مشاركت تأمين  %20مقرر شده كه  «1»در بند 

بسياري از پيمانكاران قادر به اين امر نبوده و الزم  كند، احتماالً

است تا طرف مشاركت ديگري انتخاب شود( در اين صورت، 

نحوه انتخاب طرف مشاركت چگونه است و دولت بر اساس چه 

ا انتخاب خواهد سازوكار و چه معيارهايي طرف مشاركت ر

 نمود؟

تبصره از توديع منابع عمومي  «3»و  «2» هايدر بند .4

مربوط به طرح و منابع از صندوق توسعه ملي در مواعد 

مشخص نزد بانك عامل بحث شده است. مشخص نيست كه 

هاي منظور از مواعد مشخص چيست. اگر منظور مواعد پرداخت

ائه تسهيالت است، آنگاه تكليف ار 1396خزانه در طول سال 

مشخص نيست.  1396هاي بعد از به طرف مشاركت در سال

هاي آينده است، در اين صورت اين اگر منظور از مواعد، سال

براي  1396آيد كه در تبصره قانون بودجه اشكال پيش مي

 هاي آتي تعيين تكليف شده است. اينمنابع بودجه سال

ل مالي مربوطه هاي بودجه تا پايان ساست كه تبصرها يدرحال

 معتبر هستند.

اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به بانك عامل در اين  .5

هاي كلي برنامه ششم و تبصره از دو جهت خالف سياست

 اساسنامه صندوق توسعه ملي است:
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 هاي توان از منابع صندوق توسعه به طرحاول آنكه نمي

 عمراني دولتي منابع اختصاص داد.

  دوم آنكه در سازوكار مورد بحث در اين تبصره، منابع بايد

ريالي تخصيص داده شوند كه اين امر نيز در تناقض  صورتبه

 با اسناد مذكور است.

عنوان شده كه مابقي منابع از محل منابع  «6»در بند  .6

مشخص نيست كه  شود. اوالًهاي عامل تجهيز ميداخلي بانك

هاست يا اين امر اختياري ه بانكمنظور از اين تبصره تكليف ب

است. اگر اين امر اختياري باشد، با توجه به اينكه نظام بانكي 

 عمالًهاي اخير با كمبود نقدينگي شديد مواجه است، در سال

شود هيچ بانكي در اين سازوكار مشاركت نكرده مي ينيپيش

از رانت توديع منابع بودجه و صندوق توسعه نزد خود  صرفاًو 

تفاده كند. اما اگر قرار است بانكي به اجبار اقدام به اين كار اس

هاي خصوصي را به اين توان بانكنمايد، با توجه به اينكه نمي

هاي ي دولتي متوجه بانكهادستگاهامر اجبار نمود، فشار 

هاي دولتي را از وضعيت نقدينگي بانك عمالًدولتي شده و 

 وضع موجود بدتر خواهد كرد.

قيد شده كه بانك منابع حاصله را در قالب  «5»در بند  .7

مشخص  دهد. اوالًمي قرارداد به طرف مشاركت تسهيالت

نيست كه منظور چه نوع قراردادي است؟ در صورتي كه منظور 

قرارداد تسهيالت رايج بانكي است، نسبت اين قرارداد با قرارداد 

 ت؟مشاركتي كه دولت با طرف مشاركت بايد ببندد چيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مجموع با توجه به نقايص مذكور پيشنهاد 

شود تبصره مذكور حذف شده و با اصالحات مي

توسط دولت درباره تهيه  درحال در اليحه

در ها به روش عمومي ـ خصوصي اجراي طرح

 نظر گرفته شود.
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 يتاز ظرف يشترو استفاده ب يتوسعه مشاركت مردم منظوربه (ب

آموزش و پرورش و درمان،  يگريدر امور تصد يردولتيبخش غ

آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش  هايخانهوزارت

 هاييتاز فعال (%10) درصد تا ده 1396موظفند در سال  يپزشك

 يسازوكارها اساسبر شوديانجام م يخود را كه در بخش دولت

 واگذار كنند. يخدمات كشور يريتشده در قانون مد بينييشپ

در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي 

 ممنوع است.

 در نظر گرفته يالتو تسه يازاتبند شامل امت ينا يياجرا نامهآيين

نوع  يننحوه نظارت بر ا و داوطلب يردولتيبخش غ يشده برا

بخش  يتمورد رعا يدكه با يفيكويكمّ يهاشاخصو  هايتفعال

برنامه و بودجه » هايتوسط سازمان يردقرار گ يمجر يردولتيغ

 هايوزارتخانه يهماهنگ با «كشور يو استخدام يادار»و  «كشور

يه ته يآموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشك

 .رسدمي يرانوز هيئت يبو به تصو شودمي

  

داري كل كشور، مكلف است دولت از طريق خزانه - 1 الحاقيبند 

) دوازدهم( از يك%1) درصد ماهانه معادل يك
1

12
ها، ( هزينه بانك

هاي دولتي سودده مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت

ي آنها هاحساب( اين قانون را از 3) مندرج در پيوست شماره

داري كل كشور خزانهبرداشت و به حساب درآمد عمومي نزد 

 ( اين قانون واريز نمايد. 5)جدول  130425موضوع رديف 

 ريزي مغاير است؛اصول بودجه به داليل زير با 

شود و ها در طول فرآيند اجرا مشخص ميهزينه شركت .1

از قبل مشخص نيست كه بتوان يك درصد آن را تعيين كرد. 

منابع  كنند، اگرها ماليات و سود سهام پرداخت ميشركت

را افزايش داد كه آنها  توانعمومي با كمبود مواجه است، مي

 مسير شفاف و قانوني است؛

 حذف شود.
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با توجه به شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد كشور و كمبود  .2

گونه احكام ضربه زدن به توليد و ها ايننقدينگي شركت

 گذاري است.سرمايه

كه قرار اين ميزان منابع تقريباً برابر ميزان مالياتي است  .3

ها در سال آينده پرداخت كنند. بنابراين فشار است اين شركت

 هاست.مضاعف به شركت

تواند ها شده و مياين حكم باعث افزايش هزينه شركت .4

 ده كند.هاي سودده را زيانشركت

بسترسازي عملي براي بهبود مديريت  منظوربه -2بند الحاقي

ي نوين مانند هاروشتي به ها و تغيير از الگوهاي سنطرح

 «:واگذاري به بخش خصوصي»يا « مشاركت عمومي و خصوصي»

ماه سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف مدت يك .2

هاي عمراني و از تصويب اين قانون، بازار الكترونيك طرح

گذاري زيرساختي را ايجاد نمايد و ظرف مدت مذكور سرمايه

مستقل داراي حداكثر امكان  ژهپنجاه تا يكصد طرح يا پرو

عنوان نمونه، در پايگاه هاي مزبور را بهگيري از روشبهره

صورت عمومي منتشر آنها را به مذكور معرفي و اطالعات پايه

ها بايد دستكم از پنج فصل ها يا پروژهكند. اين طرح

اي مختلف و به لحاظ ابعاد مالي شامل ميزان متنوعي بودجه

 ورد نياز باشند.از سرمايه م

حداقل اطالعات پايه عبارت است از گزارش توجيهي، شرايط  .1-1

هاي مشهود و و مفروضات مشاركت يا واگذاري و فهرست دارايي
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روز باشد ها بايد جامع و بهها يا پروژهنامشهود اطالعات اين طرح

 تا امكان ارائه پيشنهاد را براي عموم داوطلبان فراهم كند.

و شرايط قراردادي، كليه  هاروشسازمان موظف است  .2-1

مقررات تضمينات طرفين و ديگر مقررات مربوط و نيز 

هاي نظارتي متناسب با انواع طرح يا پروژه را نيز در چارچوب

همين پايگاه منتشر كند. هرگونه تغيير مقررات نيز، فقط در 

رگونه صورتي معتبر است كه در اين پايگاه منتشر شده باشد. ه

حذف و تغيير اطالعات در اين پايگاه نيز بايد قابل مشاهده و 

 پيگيري بعدي باشد.

روزرساني اطالعات و گزارش در هر مورد كه نياز به تكميل يا به .2

محيطي( يا از حيث فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست) توجيهي

و يا بررسي  هاها و پروژههاي هر يك از اين طرحارزيابي دارايي

ارزيابي پيشنهادهاي داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل 

طرح، اقداماتي مانند خريد خدمات مشاوره،  اجرايياز دستگاه 

الزحمه از محل اعتبارات آن طرح يا انعقاد قرارداد و پرداخت حق

 پروژه را به انجام رساند.

تمامي مراحل فرآيند تشكيل قراردادهاي موضوع اين تبصره  .3

پذير، شفاف در بستر پايگاه بينيصورت رقابتي، پيشيد بهبا

همراه پاسخگويي و با قابليت رسيدگي به  «1»بند رساني اطالع

 اعتراضات صورت گيرد.

تمامي مراحل گردآوري و تكميل اطالعات، تدوين معيارها،  .4
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اسناد مناقصه و فرآيند ارجاع كار، ارزيابي، رقابت و انتخاب شريك 

طور كامل رساني، بهاطالع برعالوهو ديگر اقدامات بايد  يا برنده

مستندسازي شود. اين مستندات به همراه گزارش شناسايي 

ي دروني و محيطي هر طرح يا پروژه ازجمله هافرصتها و چالش

شناسايي تمامي قوانين و مقررات مزاحم يا مورد نياز و نظرات 

ماه ين تبصره هر سهي نظارتي و گزارش دقيق اجراي اهادستگاه

هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات يكبار به كميسيون

 شود.مجلس ارائه مي

   «21»تبصره 

 «21»تبصره متن 

طرح شده است كه سامانه ثبت «( د»بند ) «21»در تبصره 

حقوق و مزايا توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور 

ها به كاركنان دولت طراحي شود تا امكان تجميع كليه پرداخت

بر آن در راستاي مشخص شدن گردش مالي فراهم گردد. عالوه

، تمركز «21»تبصره « الف»ي اجرايي كشور، در بند هادستگاه

داري كل كشور ي خزانههاحسابدر  هادستگاههاي تدرياف

پيشنهاد شده است. اقدامات مربوط به دريافت و پرداخت 

تبصره « ب»اي نيز مطابق بند ي درآمدي و هزينههاحساب

بايد از طريق خزانه و تحت نظارت ديوان محاسبات انجام « 21»

گيرد. اقدامات مذكور در صورتي كه در بازه زماني بيش از يك 

سال قابل تحقق باشند بايد از طريق اصالح قوانين مرتبط 

و بودجه ازجمله قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه 

تواند ظرفيت دولت در مديريت انجام گيرد. اين اقدامات مي
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منابع مالي را تقويت كند و از چندپارچه شدن نظام مديريت 

هاي اخير چندپارچه منابع جلوگيري كند. درحالي كه در سال

هاي نجومي شدن نظام حقوق و دستمزد آثار خود را در حقوق

ي بخش هادستگاههاي فتنشان داد عدم تمركز درآمدها و دريا

 تر را به بار خواهد آورد.اي به مراتب بزرگعمومي مفسده

قوا اقدامات  يرسا يدولت موظف است با همكار 1396سال  در

 را انجام دهد: يرز

 (الف

گانه، قواي سه 1ي( قانون اساس53) سوموپنجاه اصل يدر اجرا .1

قانون  (1) ماده« ب» موضوع بند يياجرا يهادستگاه كليه

نيروهاي مسلح و  25/1/1383،2 مناقصات مصوب يبرگزار

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و ي تابعه وزارتخانههادانشگاه

استثناي نهادهاي عمومي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به

بجز بنياد شهيد و ) غيردولتي، بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي

 هاو مؤسسات اعتباري و بيمه هاصندوقها، امور ايثارگران(، بانك

كل  يدارخزانه يهاحسابخود را در  يهايافتدر يهموظفند كل

  

                                                 
 .ردیگیم انجام قانون موجب به مصوب ها در حدود اعتباراتپرداخت شود و همهمی متمرکز کل یدارخزانههای در حساب دولت یهاافتیدر هیپنجاه و سوم: کل اصل .1

 بیمه هاي، شركتدولتي اعتباريها و مؤسسات ، بانكدولت به وابسته انتفاعي ، مؤسساتدولتي هايو شركت ها و مؤسساتها، سازماناز وزارتخانه اعم ايران اسالمي جمهوري گانهسه قواي (ب .۲

 قانون نگهـبان ، شوراياسالمي انقالب ، بنیادها و نهادهايعمومي نمايند(، مؤسساتمي كشور استفاده كل بنیادها و نهادها از بودجه آن كه .)درموارديغیردولتي عمومي نهادهايو  ، مؤسساتدولتي
جهاد  نمايند نظیر وزارت تبعیت عام و مقررات و يا از قوانین خود را داشته خاص قانون از اينكه ، اعماست نام تصريح ذكر يا بر آنها مستلزم قانون شمول كه ييها و واحدهادستگاهو همـچنین  اساسي

 ، سازمانايراناسالمي  جمهوري بنادر و كشتیراني ازمان، سايران صنايع و نوسازي گسترش ، سازمانايران پتروشیمي صنايع ملي ، شركتگاز ايران ملي ، شركتايران نفت ملي ، شركتكشاورزي
 كنند. را رعايت قانون اين مقررات مناقصه آنها موظفند در برگزاري تابعه هايو شركت ايران اسالمي جمهوري صدا و سیماي ، سازمانايران معدني و صنايع معادن و نوسازي توسعه

 هستند. امستثن قانوناين  و از شمول خود بوده خاص و ضوابط مقررات ، تابعحمسل تبصره ـ نیروهاي
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 يكه براساس آن برخيي مجوزها ي. تماميندكشور متمركز نما

ها به يافتاز درآمدها و در يبخش ياتمام  يزاز وار هادستگاه

شدن اين االجرا از زمان الزماند، شده اخزانه مستثن يهاحساب

 گردد.قانون لغو مي

هاي دولتي و غيردولتي مجاز به پرداخت سود سپرده و بانك .2

اين بند  «1» تشكيل حساب پشتيبان براي وجوه موضوع جزء

يي كه مجاز به دريافت سود سپرده هستند، هادستگاهنيستند. 

عنوان درآمد اختصاصي محسوب درآمد حاصل از سود سپرده آنها به

مكلفند درآمد حاصله از اين محل را به حساب درآمد  گردد ومي

داري كل واريز و متناسب با سهم واريزي اختصاصي خود نزد خزانه

 خود از محل رديف ....... دريافت نمايند.

اين بند، تصرف در وجوه و اموال  «2» و «1» يتخلف از حكم اجزا

 .شوددولتي محسوب مي

موظفند اين تبصره  «الف» بند «1» موضوع جزء يهادستگاه (ب

و  يدرآمد يهاحسابو پرداخت  يافتاقدامات مربوط به در يتمام

محاسبات  يوانخزانه و تحت نظارت د يقخود را از طر ياينههز

بر  بايدمصارف  يكرد تمامينهمنابع و هز يهانجام دهند. وصول كل

تصرف در اموال  ير،اقدام مغا گونهباشد. هر ياحكام قانون يمبنا

اين بند نافي انجام وظيفه ديوان محاسبات كشور كه  است. يعموم

 باشد.در ساير قوانين به اين ديوان محول شده است، نمي

  

خارج از شمول قانون محاسبات  يياجرا يهادستگاه يتمام (ج

اقدامات  يموظفند تمام، باشنديدرآمد م يكه داراكشور  يعموم
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كل  يدارشده در خزانه مفتوح يهاحساب يقخود را از طر يمال

ضمن  ييو دارا ي. وزارت امور اقتصاديندكشور انجام و اظهار نما

سازمان مربوطه  يقاز طر لقهمتع ياتخذ مالأها و اظهارنامه يبررس

و  ينقوان يتربط خود، موظف است نسبت به صحت رعايذ

 يناها( در ينههز) مقررات در كسب منابع و انجام مصارف

حاصل  ينان( اطميو تعاون يبخش خصوص ياستثنابهها )دستگاه

تخلف حسب مورد به  ياو در صورت مشاهده هرگونه جرم 

. وزارتخانه مذكور مكلف است ايدگزارش نم صالحيذ يهادستگاه

به سازمان برنامه و بودجه كشور  ساليانهگزارش عملكرد فوق را 

 . يدارائه نما

و  يامور اقتصاد يهابند توسط وزارتخانه ينا يينامه اجراآيين

و  يهكشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ته ي،دادگستر يي،دارا

 هيئت يبقانون به تصو ينماه پس از ابالغ ا مدت دوحداكثر ظرف 

  رسد.يدولت م

 يكشور موظف است با همكار يو استخدام يسازمان ادار (د

حداكثر  ياجتماع ينمأسازمان ت يي،و دارا يوزارت امور اقتصاد

 ياسامانه ثبت حقوق و مزا ياندازنسبت به راه ساليك مدت ظرف

و  يرانها به مقامات، مدپرداخت يهكل يعاقدام و امكان تجم

 يبه نحو يد،نما اهمتبصره را فر ينموضوع ا يهادستگاهكاركنان 

مان محاسبات كشور و ساز يوانكه ارتباط برخط سامانه مذكور با د

 يياجرا يهادستگاه يبرنامه و بودجه كشور برقرار باشد. تمام

قانون برنامه ششم توسعه تكرار  (35ماده )حكم اين بند در 

 شده است و تصويب آن ضرورتي ندارد.
 .شود حذف



 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

 

91 

 پيشنهاد نظر كارشناسي كل كشور 1396بودجه سال مصوبه كميسيون تلفيق 

و  ياتبصره مكلفند اطالعات مربوط به حقوق و مزا ينموضوع ا

هرگونه پرداخت به كاركنان را در سامانه مذكور مطابق 

 يو استخدام يمشترك سازمان ادار يشنهادپ بهكه  يدستورالعمل

و  يوزارت امور اقتصاد كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و

 .يندگردد، ثبت نمايو ابالغ م يهته ييدارا

مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات  -بندالحاقي

 شود.تمديد مي 1396كشوري با كليه اصالحات آن در سال 
  

   «22»تبصره 

 «22» تبصره

قانون حداكثر ظرف مدت  ينا يازمورد ن اجرايي هاينامهآيين 

 يرانوز هيئت يبو به تصوشود ميماه پس از تصويب آن تهيه سه

 رسد.مي

  

   «23»تبصره 

   است. 1396مربوط به سال  صرفاًاحكام مندرج در اين قانون  كليه
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 15305-2مسلسل: شماره  مجلس شوراي اسالمي

 كل كشور 1396بودجه سال  هاي مصوب كميسيون تلفيقتبصرهبررسي عنوان گزارش: 

 

 

 

 گروه بودجه() بخش عمومياقتصاد مطالعات  :نام دفتر

 ، توحيد آتشبارسيدمحمدرضا حسيني، محمدتقي فياضي :گانكنندتهيه و تدوین

احسان ، محمدرضا مالكي، ملكي هادي سبحانيان، سعيد توتونچيمحمدفروش، سيد: ميثم پيلههمكاران

نيشابوري، مهتاب شهرام حالجموسوي، ، ناصر يارمحمديان، داريوش ابوحمزه، عاطفه جالليمعمار آقاجاني

غياثي، محمدمهدي نجفي علمي، مهران موسي شهبازيزهرا ذاكري، قراخانلو، فهيمه غفراني، 

رمي، عبدالمنافي جهالسادات نرجسنصيري، تكتم طالبي، جمال محمدولي ساماني، مهدي مظاهري، برادران

اله طلوعي، محمدرضا فارسيان، خيراهلل خيري اصل، الهه سليماني، حجت ورمزياري، بهروز رازاني، ذبيح

جوادي، محمد ، احمد حكيمفاطمه ميرجليلي، اميد عطايي، فريد دهقاني ،فريدون اسعديبهادر غالمي، 

سن امجديان، حامد خسروي، يحيي مزروعي، محمدجواهري، حسين عبداللهي، علي عبداالحد، ح برزگر

 ناظمي، ابوالفضل درويشوند، سيدمجتبي حسيني پوراردكاني

 حقوقيصنعت و معدن، دفاتر تخصصي زيربنايي، اقتصادي، سياسي، انرژي،  اظهارنظر كارشناسي:

 محمد قاسمي، رضا زماني علمي: انناظر

 ه مجلس شوراي اسالميرئيسهيئت متقاضي: 

 ـــــــ ویراستار ادبي:
 

 

 

 :هاي كليديواژه
 1396اليحه بودجه سال  .1

 1395. قانون بودجه سال 2

 ماده واحده .3

 هاي ماده واحده. تبصره4

 

 

 

 3/12/1395 تاریخ انتشار:

 


