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شده  گردآوری "1401بودجه  حهیال یهاتبصره" درباره یبخش خصوص یشنهادهایمجموعه پرو، گزارش پیشدر 

تهیه شده است. شایسته ذکر  و اتاق تعاون  اتاق ایران تابعه یواحدهامجموعه اعضا و از  یبا نظرخواهکه است 

ش ، در گزارالیحه بودجه پیشنهادی کلیاتمرتبط با موارد پیشنهادهای ارائه شده، نظرات و است از میان مجموعه 

رو، در گزارش پیش رو،ازاین. منتشر شده است "یاز نگاه بخش خصوص 1401بودجه  حهیال"عنوان  بامستقلی 

شود، مینبه دولت تحمیل  ایگسترده ، هزینهای بودهماهیت بودجه دارای ی کهیپیشنهادهانظرات و صرفاً آن دسته از 

یران ا بودجه اتاقکمیته مورد تأیید   نهایت در و  دهد کاهش نمیرا  طور غیر منطقی بینی شده دولت منابع پیش

در موارد بسیار معدودی درباره برخی بندها چند پیشنهاد ارائه شده است.  با ذکر مرجع پیشنهاد دهنده، بوده است، 

 درباره برخی کند.ارائه شده است که دیدگاههای مختلف اعضا را با توجه به نوع رشته فعالیت آنها منعکس می

  نتشر خواهد شد.تومانی گزارش مجزایی م 4200موضوعات مهم مانند حذف ارز 

 ،یصوصدولت و بخش خ یگفتگو یشورا ،یاستان یهاها و اتاقتشکل  ،یتخصص یهاونیسیکم  پیشنهاد دهندگان:

  بهبود محیط کسب وکار، اتاق تعاون، شورای راهبری ایران های اتاقمرکز پژوهش



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 یآن با دولت /صندوق توسعه مل ینفت و روابط مال -1تبصره 
 :1 تبصره« ح»بند   اصالح اتاق تعاون

 تأییددر صورت "در ابتدای این تبصره عبارت 

 .اضافه گردد"شورای پول و اعتبار
 
 

 پولی و هایسیاستمالی بر  هایسیاستکاهش اثرات  منظوربه
 :گرددمیتقویت استقالل بانک مرکزی پیشنهاد 

 
 
 

 هایبانکمطالبات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و  -ح

تجاری بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی به شرکت دولتی 
و  باالدستی نفت هایطرحمالی  تأمینبابت تابعه وزارت نفت، 

 بر عهدههای امهال . هزینهشودمیبه مدت یک سال امهال  گاز
 نفع است.شرکت ذی

کمیسیون 

 انرژی

 و

فدراسیون 

صادرات انرژی 

و صنایع وابسته 

 ایران 

 

 : 1تبصره  «ک»حذف بند 
کامل  طوربه 1401بودجه  الیحه 1بند )ک( تبصره 

 حذف شود. 

 

 

 

 

 

 

 
 

الزم برای  هایزیرساختیکی از  عنوانبهن غرب لیاجرای خط ات
صنایع پتروشیمی در محدوده جغرافیایی غرب  گذاریسرمایهتوسعه 
ی داز طریق بهبود متغیرهای اقتصا زداییمحرومیت منظوربهکشور و 

این  قطعا  . غربی، صورت پذیرفته است هایاستانو رونق اقتصادی 
های در حوزه وظایف دولت بوده و تحمیل هزینه گذاریسرمایه

بخش  گذارانسرمایهنایی به و امور زیرب هازیرساختنگهداری از 
 ذارانگسرمایهرا در جلب اعتماد  ایکنندهنگران، پیامدهای خصوصی

. ضمن اینکه تکلیف امور خلی و خارجی به دنبال خواهد داشتدا
مصوب قانون اصالح قانون نفت  13زیربنایی و منابع آن نیز در ماده 

 :است شدهبینیپیش 21/4/1390
کشور، درصدی از درآمدهای  زیربناییمنابع امور  تأمین منظوربه"

حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر 
یابد. میزان درصد و چگونگی استفاده ارزش گاز وارداتی تخصیص می

به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع  -ک

های هزینه تأمینبرای  شودمیپتروشیمی اجازه داده 

اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به 

( ارزش فروش %2.5معادل ریالی دو و نیم درصد ) اخذ

هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام 

درآمدی  ردیفبهنماید. وجوه مذکور پس از وصول 

( این قانون نزد 5جدول شماره ) 160127شماره 

جدول  530000-56و از محل ردیف   یزداری کل وارخزانه

( این قانون صرفا  برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب 9شماره )
 گردد. هزینه می

 1399رعایت مالحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 
 الزامی است. 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

ساالنه کل  وبودجهبرنامهاز درآمدهای حاصله مذکور طبق قوانین 
 "شودمیکشور تعیین 

شماره  نامهتصویبفوق ، هیأت وزیران در بند پ  قانونیمادهعالوه بر 
و تبصره ذیل آن در  23/12/1399هـ مورخ 57944/ت152526

خصوص نحوه تعمیر و نگهداری خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور 
 تعیین تکلیف نموده است.

نیازمند جلب اعتماد و ایجاد  شدتبهدر شرایطی که اقتصاد کشور 
ه ست ، تصویب قوانینی کگذاریسرمایهامنیت اقتصادی برای جذب 

منجر به کاهش  تواندمی،  باشدمیعدول از تعهدات دولت  نوعیبه
 و حتی فرار آن شود. گذاریسرمایه هایانگیزه

 : 1تبصره  «ل»حذف بند  اتاق تعاون
کامل  طوربه 1401بودجه  الیحه 1بند )ل( تبصره 

 حذف شود. 

 
 

از درآمدهای حاصل از  بخشیدر این تبصره پیشنهاد شده است 

صادرات  نفت خام از طریق بانک ملی به فروش برسد با توجه به 
این حذف گردد.  گرددمینامشخص بودن این مقدار پیشنهاد 

در این حکم باید مشخص و در حد توان بانک  شدهداده مأموریت
 .ملی باشد

بخشی از منابع ارزی حاصله  شودمیبه دولت اجازه داده  -ل
از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و 

های نفتی را از طریق بانک ملی ایران به فروش فرآورده
های مربوط حساببهرسانده و منابع حاصله را حسب مورد 

 داری کل کشور واریز نماید.نزد خزانه

 :1تبصره  «م»اصالح بند   اتاق تعاون

و اتاق "بعد از عبارت سازمان ملی استاندارد عبارت 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 

 اضافه گردد. "اتاق تعاون ایران

سازی و کت بخش غیردولتی در فرایند تصمیمافزایش مشار منظوربه
همچنین سازگار بودن الگوی مصرفی با واقعیات جامعه پیشنهاد 

 :گرددمی
 

های مختلف کشور الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم -م

حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت نفت و با 
کشور، وزارت راه و شهرسازی،  وبودجهبرنامههمکاری سازمان 

 رسد.سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 1الحاق به تبصره 
کمیسیون 

 انرژی
 :1به تبصره  1الحاقی 

وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ هفتاد هزار میلیارد 
( ریال نفت خام مازاد بر سقف 70،000،000،000،000)

ماهیانه بر  صورتبهرا  1( بند )ب( تبصره 1منابع جزء )
در اختیار  وبودجهبرنامهاساس تخصیص سازمان 

گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو قرار دهد سرمایه
تجدید ( مگاوات نیروگاه 500تا صرف احداث پانصد )

مدت  ظرفحداکثر بند  نیا ییاجرا نامهآیین گردد. پذیر
مشترک  شنهادیبا پاز تصویب این قانون ماه  دو

یم انریوز ئتیه بیبه تصو روینفت و ن هایوزارتخانه
 .رسد

دلیل کمبود برق در کشور و نیز کمبود گاز که سبب ایجاد  به
 ودشمیشده است، پیشنهاد  حرارتی هاینیروگاهمحدودیت در احداث 

سال آینده در زمستان و تابستان، احداث  هایخاموشیجهت کاهش 
از طریق تحویل نفت خام به  تجدید پذیرمگاوات نیروگاه  500

 هایبرنامهارزی از آنها، در  نامهضمانت اخذدر قبال  گذارانسرمایه
 نفت و نیرو قرار گیرد. هایوزارتخانه

 
 
 
 
 
 

 

کمیسیون 

 :1به تبصره  2الحاقی  انرژی
( 1ره )( تبصینامه اجرایی بند )با توجه به موضوع آیین

تعهدات دولت ه به منظور تأدی 1399قانون بودجه سال 

بخار گذاران بخش خصوصی احداث بخش به سرمایه

 قیدولت مکلف است از طر: های سیکل ترکیبینیروگاه

صورت درخواست  در رانینفت ا یشرکت مل

بوده است که در طول سالیان برنامه  ایگونهبهشرایط صنعت برق 
لید برق کشور ورود گذار جدیدی به توششم توسعه، هیچ سرمایه

منجر به کمبود برق در پیک مصرف تابستان  مسئلهنکرده و این 
ای هدر شرایط فعلی کشور به افزایش ظرفیت ازآنجاکهشد.  1400

-های ممکن نیاز دارد، توسعه نیروگاهترین شیوهتولید برق از سریع

های گازی موجود از طریق افزودن واحد بخار و تبدیل به سیکل 
در  ظرفیت شبکه را تواندمیاست که  هاروشترکیبی یکی از این 

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

تا مبلغ نهصد هشتاد هزار  ربطیذ یاجرائ یهادستگاه

 یاز خالص بده الی( ر980.000.000.000.000) اردیلیم

 ادینب ،یتعاون ،یحقوق ،یقیخود به اشخاص حق یقطع

 یها)ره( و بخش ان امامفرم یمستضعفان، ستاد اجرائ

 1399سال  انیتا پا نیدر چهارچوب قوان که یخصوص

هشتاد هزار  و صدیتا مبلغ س نیشده و همچن جادیا

 یاجرا در الی( ر380.000.000.000.000) اردیلیم

قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به  نیا فیتکال

 هزار کصدیمبلغ  یعمران یهاطرح

متقابل  عیب ال،یر اردیلی( م100.000.000.000.000)

 اردیلیپنجاه هزار م و کصدی مبلغبرق تا 

 یاو هسته یدفاع ال،ی( ر150.000.000.000.000)

 اردیلیهزار م یس و کصدیمبلغ 

نفت  لیاز محل تحو الی( ر130.000.000.000.000)

)قابل  حواله آن ای و یصادرات یگاز عاناتیخام و م

بعنوان بازبرداخت اقساط  یبانک ستمیدر س رشیذپ

روز  متیق اساس اشخاص بر نی( به االتیتسه

منابع  قیو از طر هیتسو رانینفت ا یشرکت مل یصادرات

زمان کمتری به نسبت ساخت نیروگاه جدید افزایش دهد. تحقق این 
امر نیازمند حل مشکل قراردادهای بیع متقابل و استفاده از ظرفیت

وانع تولید است. بر همین اساس پیشنهاد قانون رفع م 12های ماده 
 قانون بودجه حکم زیر افزوده شود. 1های تبصره به ظرفیت شودمی
 
 
 
 
 
 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

کل کشور، اعمال  یداردولت با خزانه یو مصارف عموم

بند شامل حداقل  نیا یینامه اجرا نیآئ حساب کند.

 لیالزم از تحو قیوثا افتیو نحوه در یحجم معامالت

وزارت  ادشنهیبا پ ینفت یهاحواله ای ومحموله  رندگانیگ

 نیا نفعانینفت و موافقت سازمان برنامه و بودجه به ذ

 شد. از طرف سازمان ابالغ خواهد یبند قانون

کمیسیون 

 انرژی
 :1به تبصره  3الحاقی 

 رد رانینفت ا یشرکت مل قیدولت مکلف است از طر
یبده ربطیذ یاجرائ یهادستگاهصورت درخواست 

 ی)تعاون یو حقوق یقیخود به اشخاص حق یقطع یها
 هک یردولتیغ ی( و نهادها و مؤسسات عمومیو خصوص

را  شده جادیا 1399سال  انیتا پا نیدر چهارچوب قوان
 ای و یصادرات یگاز عاناتینفت خام و م لیاز محل تحو
 انعنوبه یبانک ستمیدر س رشیذپ)قابل  حواله آن
 اساس اشخاص بر نی( به االتیاقساط تسه بازپرداخت

و از  هیتسو رانینفت ا یشرکت مل یروز صادرات متیق
 کل یداردولت با خزانه یمنابع و مصارف عموم قیطر

با  بند نیا ییاجرا نامهآئین کشور، اعمال حساب کند.
به  هوبودجبرنامهوزارت نفت و موافقت سازمان  شنهادیپ

هزار  40 برالغبهای غیردولتی تولیدکننده برق در شرایط فعلی نیروگاه
وزارت  زیرمجموعههای میلیارد تومان مطالبات انباشته از سازمان

این مطالبات شرایط بسیار سختی را  موقعبه. عدم پرداخت نیرو دارند
تعمیرات  موقعبههای جاری اداره نیروگاه و انجام برای انجام هزینه

برای  های ممکنیکی از شیوه تهاتر با نفتکند. و نگهداری ایجاد می
ها است و بر همین اساس پیشنهاد زیر ارائه پرداخت مطالبات نیروگاه

قیمت  التفاوتمابهبرای  9. الزم به ذکر است در جدول شماره شودمی
تکلیفی و تمام شده فروش برق منابعی در نظر گرفته نشده است و 

ها در قانون هایی برای پرداخت مطالبات نیروگاهچنانچه ظرفیت
های بودجه دیده نشود، ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی

تولیدکنندگان برق منجر به تشدید بحران نقدینگی در این بخش و 
ای در صنعت برق خواهد قفل شدن هر گونه فعالیت جاری و توسعه

 شد.

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 از طرف سازمان ابالغ خواهد یبند قانون نیا نفعانیذ
 شد.

 
 

کمیسیون 

 :1به تبصره  4 الحاقی انرژی
ارتقا امنیت انرژی  منظوربه است وزارت نفت موظف

کشور، جلوگیری از اتالف منابع ملی و افزایش ایمنی و 
استفاده قانونمند از کنندگان، زمینه آسایش مصرف

 ،را ونقلحملسوخت گاز مایع )ال.پی.جی( در ناوگان 
در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی  فراهم کند.

 است:
 هایتشرکتحویلی به  عیگاز ماقیمت هر کیلوگرم  -1

برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین  کنندهتوزیع
گردد. منابع حاصل از اجرای ای تعیین میسهمیه

رای ب گاز مایعیارانه سوخت  عنوانبهاین بند ابتدا 
گاز  کشیلولهخانوارهای ساکن در مناطق فاقد 

منابع بودجه، اضافه به مانده آن طبیعی و باقی
 خواهد شد.

کشور موظف است به هریک  وبودجهبرنامهسازمان  -2
گاز  کشیلولهاز خانوارهای ساکن مناطق فاقد 

کیلوگرم گاز مایع در  33معادل  اییارانهطبیعی، 
 هر ماه اختصاص دهد.

به دلیل مازاد تولید بر مصرف و عدم امکان صادرات بیشتر، سالیانه 
ن رود. سوخت ناوگان سنگیمیلیون تن گاز مایع فلر و هدر می 3حدود 

وابسته  %75با گازوییل و سوخت ناوگان سبک تا  %100و  منحصرا  
به بنزین است و این وضعیت، تهدیدی برای امنیت انرژی کشور 

و هک  98سوخت، در شرایطی مانند آبان است. وابستگی به یک 
تی سیاسی و امنی هایتنشباعث بروز  تواندمیشدن سامانه سوخت، 

رانندگان مسافرکش( به گاز مایع  عمدتا دسترسی اقشار محروم )شود. 
ارزان، ریسک امنیتی حذف یا کاهش یارانه بنزین و گازوییل را 

 . دهدمیکاهش  شدتبه
مصرف گازوییل و بنزین، موجب آلودگی هوا و تهدیدی برای سالمت 

 هایکارگاهمیلیون خودرو سبک که در  1مردم است. بیش از 
 1.5اند، و سالیانه حدود پیجی( شده)بنزین و ال سوزدوگانهغیرمجاز، 

کنند، خطرات زیادی را متوجه میلیون تن گاز مایع را مصرف می
ی خانوارهای محروم روستایی به گاز مایع، جامعه نموده است. دسترس

که در حال حاضر به دلیل بازار غیررسمی گاز خودرو، با مشکل مواجه 
ع، آسان آن، تفکیک کانال توزی تبعبهو  اتو گازاست، با قانونمند شدن 

در خودرو،  گاز مایعمیلیون تن مصرف  2خواهد شد. افزایش سالیانه 

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

ر معادل قیمت نیم لیت ،یارانه هر کیلوگرم گاز مایع -3
بانکی  ابحسبهای محاسبه و بنزین سهمیه

و صرفا  جهت خرید  گرددمیسرپرست خانوار واریز 
 است. استفادهقابلگاز مایع 

ن ماه پس از ابالغ ای یکاجرائی این بند ظرف  نامهآیین
 و به تصویب شودمینفت تهیه  وزارتقانون، توسط 

 .رسدمیوزیران  اتیح

میلیون لیتر مصرف بنزین  9موجب کاهش مصرف روزانه حدود 
صادر و درآمد ارزی قابل توجهی را برای  آن را تواندمی، که شودمی

 کشور، کسب نمود.

کمیسیون 

 انرژی
 :1به تبصره  5الحاقی 

دارای قرارداد فروش برق  مطالبات اشخاص متقاضی،"
های تابعه وزارت نیرو که بدهی ها و سازمانبا شرکت

ز محل تحویل نفت خام ا "دارندبه صندوق توسعه ملی 
یا اوراق نفتی به این اشخاص بر اساس قیمت بورس 

 .ای تسویه شودانرژی یا قیمت منطقه
 
 
 
 
 
 
 

به  رویوزارت ن زیرمجموعه هایشرکت هاییبا توجه به انباشت بده
 دیو خر یانرژ لیتبد یبرق بابت قراردادها یردولتیغ دکنندگانیتول

 یضرور هایبده نیا هیتسو هایبخشی به راهبرق تنوع ینیتضم
 ت.با نفت اس یتهاتر بده قیاز طر هتسوی هاروش نیاز ا یکیاست. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 آنها یو واگذار یدولت هایشرکت – 2تبصره 
شورای 

راهبری بهبود 

محیط 

 وکارکسب

 :2تبصره  «الف»اصالح بند 
 منظوربه " (2عبارت انتهای بند )الف( تبصره )

ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در 
صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع 

 ایهدستگاهاین بند، معادل سهام فروش نرفته  را به 
نفع واگذار یا منتقل و یا اوراق مالی اسالمی اجرائی ذی

 .کامل حذف شود طوربه ".منتشر نماید

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

سنوات گذشته موجب شده  یط ونیدر قالب رد د یواگذارتجربه 

سهم بخش خصوصی از  شیصورت گرفته به افزا یهایواگذار

 تأمینهمچون سازمان  یدولت هایشرکتاقتصاد منجر نشود. و 

شوند که نه تخصص اداره کردن آنها  هاییصاحب شرکت یاجتماع

 یهاگزارش بر اساس. باشندمی سوده هاشرکت نیرا دارند و نه ا

 28از  شیب 1399  یال 1380 یهاسال یط یسازیسازمان خصوص

درصد از  11.4بوده و حدود  ونیدر جهت رد د هایدرصد از واگذار

آن در عمل در  تیریمربوط به سهام عدالت بوده که مد هایواگذار

در عمل  ینوع واگذار نیمنصوب دولت است و ا یهادست مقام

ده ها و سهام واگذار شبنگاه تیریبودن مد یدولت تیدر ماه یرییتغ

 تیدر نها هایدر واگذار کردیرو نیا یریگینکرده است. پ جادیا

 یهمچون ارتقا 44اصل  یکل هایاستیموجب شده در اهداف س

واگذار شده محقق نگردد.  یواحدها یرپذیو رقابت یوربهره ،ییکارا

 یکل هایسیاست قانون( 6( ماده )4در جزء ) ون،یضمن آنکه رد د

 .ده استممنوع ش 44اصل 

دولتی  هایبنگاه، شودبه دولت اجازه داده می -الف

( قانون 2( موضوع ماده )2( و )1) هایگروهمشمول 

( 44های کلی اصل چهل و چهارم )اجرای سیاست

با اصالحات و  25/3/1387قانون اساسی مصوب 

ای و را پس از احراز صالحیت حرفه الحاقات بعدی

اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق 

 سازی وبانکی، سازمان خصوصی نظامبهمتقاضی 

های بازنشستگی، واگذار یا منتقل نماید و پس صندوق

مصارف مربوط  310501از واریز منابع حاصله به ردیف 

و چهارم  های کلی اصل چهل( بند )د( سیاست1به موضوع جزء )
( این قانون با 13( قانون اساسی را از طریق جدول شماره )44)

 ها پرداخت کند. بر تقویت تعاونی تأکید

ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز  منظوربه

است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب 

سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته  را 

نفع واگذار یا منتقل و یا اجرائی ذی هایدستگاهبه 

 اوراق مالی اسالمی منتشر نماید.



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 اتاق تعاون
 :2تبصره  «ز»صالح بند ا

 تأییددر صورت "در ابتدای این تبصره عبارت 

 .اضافه گردد "شورای پول و اعتبار
 

ی پول هایسیاستمالی بر  هایسیاستکاهش اثرات  منظوربه

 :گرددمیو تقویت استقالل بانک مرکزی پیشنهاد 

 
 
 

پشتیبانی و تدارک مناسب کاالهای اساسی، سه  منظوربه -ز

شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات 
 سازمان تأییدحمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت 

کشور مجاز به استفاده تسهیالت بانکی فراتر از  وبودجهبرنامه
 ( این قانون هستند.3سقف مصوب در پیوست شماره )

 پیشنهاد 

 سال گذشته
 :2تبصره  «ح»اصالح بند 

 کتبی وزیر امور اقتصادی  و تأییدجز با "عبارت 

 .حذف شود "دارایی

 خذاجهت  یمشمول واگذار یدولت هایشرکتسهام  قیهر گونه توث
م جهت عد یبه عامل لیکال  ممنوع شود، چون تبد دیبا التیتسه

 .  شودیم یواگذار

دولتی مشمول واگذاری نزد  هایشرکتهرگونه توثیق سهام  -ح

تبی ک تأییدتسهیالت، جز با  اخذمؤسسات مالی و اعتباری جهت 
 باشد.وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می

 هاطرحدولتی برای اجرای مشارکت با بخش غیر - 4تبصره 
کمیسیون 

 احداث
 : 4تبصره  اصالح عنوان

مندرج در صدر این  و در عنوان 4 تبصرهدر عنوان 

آن  جایبهو  شودحذف  "دولتیغیر" تبصره، کلمه

 درج شود. "خصوصی" کلمه

 
 
 
 
 

 ضرورت استفاده ازاست،  بیان و تبلیغ شده هامهرومومآنچه در این 
برای « بخش خصوصی»ور توانایی و ساوزکارهای چابک و بهره

است. در تجارب جهانی و  ها بودهتسریع در اتمام و کاهش هزینه
مشارکت عمومی و »المللی نیز صحبت از روش ادبیات بین
 4 در متن تبصره« دولتیبا بخش غیرمشارکت »است. « خصوصی

ر این بخش مبهم و پر آسیب یعنی انواع الیحه، در عمل تورم بیشت
دولتی است. گذشته از ایراد فنی و ی غیرمؤسسات، نهادها و بنیادها
 بندی مندرج در قانون اساسی کشور نیز درآثار نامناسب حتی با دسته

 تضاد و تعارض است.

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

کمیسیون 

 احداث
 : 4تبصره  حذف کلی

طور کامل به 1401بودجه  الیحه 4 تبصره

 حذف شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثانیا  این دارد و نه اثربخشی دارد.  اینه ماهیت بودجه اساسا  4 تبصره
شده دادهبه دولت  2قانون الحاق  27 اجازه قبال  و در قالب ماده

 یهاسالسنواتی  مشابه این بصره در قوانین بودجه ثالثا  . است
 .نداشته استو حاصلی  بوده استدر بودجه  1399و  1398، 1397
وها و سبب اشتغال نیرارهای انباشته از ابهام و اجمال چنین تکر ثالثا  

های دچار ابهام و اجمال ای از گزارهاجرایی به مجموعه یهادستگاه
معکوس دارد.  شود و در عمل نتیجهجرا میقابل اقانونی و غیر
مشارکت عمومی  جای آن الیحهین تبصره حذف و بهاشایسته است 
قانون  27ی تسریع شود. در ماده ثانیا  تکمیل و  اوال و خصوصی 

هیچ محدودیتی هم برای دولت نیست  یدائمعنوان قانون به 2الحاق 
نقض غرض و  کامال  و  %10به  محدودشده استو در این تبصره 

 اشتباه است.
 ) ـ  الف آورد: عمل را به ریاقدامات ز شودیم داده ـ به دولت اجازه27ماده

 شدهلیو تکم تماممهیو ن دیجد یاهیسرما یهاییهای تملک داراطرح یواگذار
ا اقتصاد ب یشورا بیمورد تصو طیدر قالب قراردادها و شرا یبردارو آماده بهره

 یردارببهره یهانهی(، پرداخت هزنانسیدوره ساخت)فا ینحوه تأمین مال نییتع
خدمات  تیفیک یاجرا یاستانداردها تیخدمات در مدت قرارداد با رعا دیخر ای

 یبا حفظ کاربر یردولتیطرح پس از دوره قرارداد به بخش غ یواگذار تا یو نها

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

کمیسیون 

 احداث
 : 4تبصره « الف»اصالح بند 

 آماده" (، عبارت4) تبصره« الف»در صدر بند 

 .شودحذف  "برداریبهره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معضل انباشت »رو است بهمعضل مهمی که کشور با آن رو

 تواند توجیه درج این تبصرهه میاست. آنچ« تمامنیمه هایطرح

در قانون بودجه شود، اثر هر چند کوچک آن در  ایغیر بودجه

علیرغم این موضوع، در است.  معضل بزرگسازی حل این زمینه

 تمام، آماده)نیمهایهای سرمایهداراییتملک »الیحه،  4 صدر تبصره
 های آمادهطرح»شده است و ورود به درج « برداری و جدید(بهره
اجرایی به  هایدستگاهسبب اشتغال نیروها و « برداریبهره

 شود.دست چندم می هایاولویت
 اصطالحبهنسبت « برداریبهره آماده»های طرح اینکهگذشته از 

الح اصطبهو نیز نسبت «  افتهیخاتمه »ای و متداول بودجه جاافتاده
یعنی  مشارکت عمومی و خصوصی مورد استفاده در الیحه

 ثانیا  مرز روشنی ندارد و در عمل ابهام و اجمال دارد  «شدهتکمیل»
 های آمادهطرح»بودن ه به سبب آماده و زودبازد اینکه ترمهمو 

های موجود و شود که در عمل اندک سرمایه، سبب می«برداریبهره
ی فرع هایاولویتگذاری را به سمت گذاران راغب به سرمایهسرمایه
 معکوس بدهد.  سوق بدهد و در عمل تبصره نتیجه کشور
برداری و تمام، تکمیل شده و آماده بهرههای جدید، نیمهپروژه: پروژه -( ج

ای های سرمایههای تملک داراییها یا پروژهداری از قبیل طرحبردر حال بهره
ذاری گهای پیشنهادی متقاضیان سرمایههای طرف عمومی و پروژهو سایر پروژه

 که در شرح وظایف قانونی طرف عمومی است.

 هایدستگاهاز طریق  شودمیبه دولت اجازه داده  - الف

ولتی جهت دجلب مشارکت بخش غیر منظوربهاجرائی و 
های ها( تملک دارایی)پروژه هایطرح ترسریعاتمام هرچه 

 و جدید( از قبیل برداریآماده بهره، تمامنیمهای )سرمایه

( از %10های شبکه ملی اطالعات تا ده درصد )پروژه
ای مربوط به هر های سرمایهسرجمع اعتبارات تملک دارایی

د ( کنهایی)پروژه هاطرحدستگاه اجرائی را صرف حمایت از 
راستا  نیدر انمایند. دولتی در آنها مشارکت میکه بخش غیر

: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

کمیسیون 

 احداث
 : 4تبصره  «الف»( بند 1اصالح جزء )

بارت جایگزین ، ع4( بند )الف( تبصره 1جزء )جای به
های استانی، شورای در طرح -1" زیر درج شود:

 ،ملی هر بخش هایریزی استان و در طرحبرنامه
همان بخش با حضور نمایندگانی از  یهای ملکارگروه

دفتر بخشی، دفتر امور نظام فنی، اجرایی، مشاوران و 
ن ، نظارت و آمایش سرزمییزیردفتر برنامه و پیمانکاران

 اموروزارت  نماینده و وبودجه کشورسازمان برنامه
 سازی وسازمان خصوصی نماینده و اقتصادی و دارایی

 وانیکل کشور، د یاعضای ناظر از سازمان بازرس
( یمحاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران)بدون حق رأ

های مزبور موظف و کارگروه شوراها شود.می لیتشک
مربوطه را طبق معیارها و  یهاهستند طرح )پروژه(

مقرر اجرایی این بند  نامهآیینهایی که در روش
 اجرایی مربوط برای انجامدستگاه  و بهخواهدشد تعیین 
 ."ندیابالغ نمااقدامات الزم 

 استهیچ چیزی را تعیین نکرده عمال  ( 4) تبصره« الف»( بند 1جزء )
ی تصویب قانون بیهوده است در بهبوهه یگذارقانونو نوعی 

 ی ساالنه است.بودجه
 ن بودجهدر حین قانو ایغیر بودجه اگر واقعا  تصویب چنین تبصره

ضرورت دارد که ظرف یک ماه از  واقعا ساالنه ناگزیر است و اگر 
تاریخ قانون بودجه فرایند شناسایی چند هزار طرح و پروژه به انجام 

د که مجلس دار هاییکارگروهکم باید اعضای این برسد، پس دست
دهد در همین تبصره به مجوز هرگونه دخل و تصرف را به آنها می

با توجه به ساختار کنونی دولت و  برسد. اطالع و تصویب مجلس
اول سال به همین  ماههرود در چندطبعا  انتظار میسازمان برنامه که 

ترتیب باشد، جا دارد بری جلوگیری از تأخیر، آشفتگی و تصمیمات 
 ملی و هایکارگروهعضای ااکنون نادرست و تبعات سوء آنها، از هم

ارت را باید نظ زیچاند که چه استانی تعیین شوند تا هم مجلس بد
 العاده و خارج ازکند و هم اختیارات روشنی برای این اقدام فوق

 نویسی، انجام شود.ی بودجهقاعده
 

کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن به پیشنهاد سازمان  -1
نامه اجرائی این بند تعیین خواهند شد، کشور در آیین وبودجهبرنامه
 (هایپروژهبعد از تصویب قانون، طرح ) دو ماهحداکثر ظرف  اندموظف

ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه 
غ گذار ابالاجرائی مربوط برای انجام اقدامات الزم برای انتخاب سرمایه

ربط مکلف است پس از دریافت ابالغیه نمایند. دستگاه اجرائی ذی
ماه نسبت به طی ملی ) یا استانی( حداکثر ظرف یک هایکارگروه

گذار مشارکتی اقدام نماید. تخصیص مراحل اجرائی و انتخاب سرمایه
 اعتبار از محل این قانون منوط به طی فرآیند ذکر شده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 کمیسیون

 احداث
 : 4تبصره  «الف»( بند 1اصالح جزء )

کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن به " جایبه
 مهنانی کشور در آییوبودجهبرنامهپیشنهاد سازمان 

تعیین معیارهای اقتصادی و  جایبه 4 تبصره« الف»( بند 1جزء )
تازه آن  و کرده استاجتماعی مناسب، متأسفانه فقط بر افراد تأکید 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

طبق "شود نوشته "اجرایی این بند تعیین خواهند شد

هایی که به پیشنهاد سازمان معیارها و روش

 ی اجرایینامهی کشور در آیینوبودجهبرنامه

 ."این بند تعیین خواهند شد

ی اجازه و اختیار اشخاص را نیز به مجلس معرفی نکرده و در دامنه
 است. آوردهسازمان برنامه در

 
 

 
 

کمیسیون 

 احداث
 : 4تبصره  «الف»( بند 1اصالح جزء )

کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن   -1" جایبه
 نامهکشور در آیین وبودجهپیشنهاد سازمان برنامه به

ر حداکث اندموظفاجرایی این بند تعیین خواهند شد، 
 (های ملیظرف دو ماه بعد از تصویب قانون، طرح)پروژه

جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به  یو استان
برای انجام اقدامات الزم برای  بوطدستگاه اجرایی مر

 عبارت جایگزین ".گذار ابالغ نمایندانتخاب سرمایه

 زیر درج شود:
پذیر را طبق های مشارکتدولت باید طرح )پروژه( -1

معیارهای زیر شناسایی و تعیین و به دستگاه اجرایی 
 :ندیابالغ نمابرای انجام اقدامات الزم  مربوط

قابلیت طرح)پروژه( در بازگشت سرمایه از محل  -1-1
 فروش محصوالت آینده،

 امکانات انتفاعی ساختن طرح)پروژه(، -2-1

تعیین معیارهای اقتصادی و  جایبه( 4) تبصره« الف»( بند 1جزء )
یاد . بکرده استاجتماعی مناسب، متأسفانه فقط بر افراد تأکید 

معیارهای مناسب در مجلس تعیین شود و دولت طبق آن معیارها، 
را انتخاب کند.که بتواند ظرف یک ماه از تاریخ قانون بودجه  هاطرح

جلس هم م فرایند شناسایی و انتخاب طرح و پروژه به انجام برسد، تا
را باید نظارت کند و هم اختیارات روشنی به دولت  زیچبداند که چه 
 اعطا شود.

 
 
 
 
 
 
 
 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

برای بخش « نسبت داده به ستانده»باال بودن  -3-1
یا ارزش پرداخت بخش  VFMعمومی)
 عمومی(،

 طرح)پروژه(، طیمحیزیستآثار اجتماعی و  -4-1
آثار مثبت طرح)پروژه( بر روی تکمیل یا  -5-1

 هابرداری دیگر پروژهبهره
 برداری طرح)پروژه(،سال خاتمه و آغاز بهره -6-1
 درصد پیشرفت طرح)پروژه(. -7-1

 
 

کمیسیون 

 احداث
 : 4تبصره  «الف»( بند 1اصالح کلی جزء )

صره« الف»( بند 1جزء ) جایبه شته« 4» تب  الیحه نو
 شود:

 تصویبماه از  یکظرف حداکثر باید سازمان برنامه "
 اندازه»ها و فرایند بررسیا، روشمعیارهاین قانون 

را تدوین و در « ش مشارکتها با روسازگاری پروژه
 هایطرحبازار الکترونیک یا  جامع مشارکت سامانه
 ستگاه اجرایی باید کلیه. هر داعمال کند  عمرانی
های را برای تمام پروژه سامانهاین مقرر در  اطالعات

 بایدهمچنین درج کند. تحت مدیریت خود در سامانه 
هر پروژه یا کل  یارائه براقابل یهاحسب مورد مشوق

تعیین یک سازوکار اثربخش  جایبه( 4) تبصره« الف»( بند 1جزء )
به آینده و این خالف  کرده استچیز را واگذار  و قابل اعتماد همه

صحیح است. در این جزء باید سازوکاری روشن،  یگذارقانون
 اثربخش و معقول پیشنهاد شود.

یت تحقق عملی افزایش هم قابل کارمیتقسبا توزیع اختیارات و 
 یابد و هم مداخالت و اعمال سالیق شخصی کاهش.می
 
 
 
 
 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

ر د ی دستگاه نیز در سامانه تعیین و درج شود.هاپروژه
هایی که طبق خروجی سامانه پروژهدوماهه  پایان دوره

 مشارکت و در اولویتروش دارای بیشترین سازگاری با 
پذیری مشارکت»ات برای انجام مطالع باشند باید

 مدل مالی اولیه به مشاور ذیصالح یا و تهیه« پروژه
مطالعات نیز در  شود و نتیجهگروه تخصصی ارجاع 

دستگاه اجرایی باید به ترتیب اولویت  شود.درج  سامانه
پذیری پروژه و در اسرع وقت اقدام به برگزاری مشارکت

ای برای انتخاب ی دومرحلهمناقصه یا مزایده

 ".گذار کندمایهسر

 
 
 

 اتاق تعاون
 : 4تبصره  «الف»( بند 1اصالح جزء )
با "عبارت  وبودجهسازمان برنامهبعد از عبارت 

  اضافه گردد. "هااتاقمشارکت 

افزایش سطح مشارکت بخش غیردولتی در فرایند  منظوربه
جهت اجرای بهتر طرح مشارکت عمومی خصوصی و   یریگمیتصم

 :شودمیتعاونی    پیشنهاد 
 

 

کمیسیون 

 احداث

 و

 اتاق تعاون 

 : 4تبصره  «الف»( بند 5جزء )حذف 
 1401ی بودجه الیحه 4( بند )الف( تبصره 5جزء )

  کامل حذف شود.طور به

 
 

افزاید. باید اجرایی می ( به آشفتگی4) تبصره« الف»( بند 5جزء )
، حساس و نیازمند بلندمدتتوجه داشت که مشارکت یک روش 

عنوان به ایغیر بودجهی است و این تبصره دائمیقانون مستقل و 
 پس باید به حداقل شده استاضطرار و استثنا در قانون بودجه درج 

تمام تن یمهن هایطرحخروج از قاعده در حد اضطرار کاهش معضل 

توانند از محل منابع داخلی خود و بر دولتی می هایشرکت -5
 یهاطرح برداری ازء و بهرهاجرااین بند برای  سازوکاراساس 

ه استفادبرداری برداری و در حال بهرهبهرهتمام و آماده جدید، نیمه
 نمایند.

 
 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای در اجرای این تبصره هنوز هیچ تجربه داد و به همان بسنده کرد.
است هیچ سازوکاری نیز در این تبصره ذکر نشده عالوهبهوجود ندارد. 

 آینده. یوخطاهاآزمونبه  شده استواگذار  زیچهمهو 
نباید در گسترش این روش نیازموده و فاقد هرگونه سازوکار روشن، 

( حتی 5دولتی و در جزء ) هایشرکتبرای  اینکهویژه به عجله کرد.
برداری بهره تمام و آمادهید، نیمهجد هایطرح»به  شده استاشاره 

برداری و در حال بهره آماده هایطرح »که « برداریو در حال بهره
عنوان داروی عاجل هیچ سنخیتی میان این تبصره)به «برداریبهره

در حال  هایطرحبا «( تمامنیمه هایطرح»م و ناگزیر برای اتما
 هایطرحانگیز بودن وجود ندارد و حتی به سبب وسوسه برداریبهره

این  سویبهتمام را نیمه هایطرحبرداری توجه از در حال بهره
 کند.فرعی برده و تبصره را از حیز انتفاع ساقط می هایگروه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کمیسیون 

 احداث
 : 4تبصره  «الف»بند  ( 5جزء) اصالح

 آماده» (، عبارت4) تبصره (الف)بند ( 5) جزءاز 

 .حذف شود« برداریبهره

 
 
 
 

معضل انباشت »رو است بهمعضل مهمی که کشور با آن رو

 تواند توجیه درج این تبصرهه میاست. آنچ« تمامنیمه هایطرح

در قانون بودجه شود، اثر هر چند کوچک آن در  ایغیر بودجه

علیرغم این موضوع، در است.  معضل بزرگسازی حل این زمینه

 تمام، آماده)نیمهایهای سرمایهداراییتملک »الیحه،  4 صدر تبصره
 های آمادهطرح»شده است و ورود به درج « برداری و جدید(بهره

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجرایی به  هایدستگاهسبب اشتغال نیروها و « برداریبهره
 شود.دست چندم می هایاولویت

 اصطالحبهنسبت « برداریبهره آماده»های ه طرحگذشته از اینک
ح اصطالبهو نیز نسبت «  یافتهخاتمه»ای و متداول بودجه جاافتاده

یعنی  مشارکت عمومی و خصوصی مورد استفاده در الیحه
 ثانیا  مرز روشنی ندارد و در عمل ابهام و اجمال دارد  «شدهتکمیل»
 های آمادهطرح»بودن زودبازده و به سبب آماده  اینکه ترمهمو 

های موجود و شود که در عمل اندک سرمایه، سبب می«برداریبهره
ی فرع هایاولویتگذاری را به سمت گذاران راغب به سرمایهسرمایه
 معکوس بدهد.  سوق بدهد و در عمل تبصره نتیجه کشور
ه تمام، تکمیل شده و آمادهای جدید، نیمهپروژه: پروژه -( ج
 های تملکیا پروژه هاطرحبرداری از قبیل برداری و در حال بهرهبهره

های های طرف عمومی و پروژهای و سایر پروژههای سرمایهدارایی
گذاری که در شرح وظایف قانونی طرف پیشنهادی متقاضیان سرمایه

 عمومی است.
کمیسیون 

 احداث
 : 4تبصره  «الف»( بند 6جزء )حذف 
 1401ی بودجه الیحه 4)الف( تبصره  ( بند6جزء )

  کامل حذف شود.طور به

 

گذاری تکراری و سبب قانون( مصداق 4) تبصره« الف»( بند 6جزء )
اجرایی  سنواتی است. این جزء به آشفتگی قانون بودجه تورم بیهوده

، حساس و نیازمند قانون بلندمدتافزاید. مشارکت یک روش می
خود  دائمیاست و البته بخش راه قانون مستقل و  دائمیمستقل و 

عوارض  اخذوزارت راه و شهرسازی مجاز است با  -6

بهسازی، بازسازی و از کاربران، احداث و نگهداری، 

های بزرگراهی و راه اصلی و ریلی برداری پروژهبهره

 عمرانی هایپروژه جدید را مطابق قانون احداث



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 

 

 

 

 

 

 عنوان اضطرار و استثنا در قانونبه ایغیر بودجهی را دارد. این تبصره
و هرگونه تورم آن به معنی تشدید خروج از  شده استبودجه درج 
 قاعده است.

ای در اجرای این تبصره وجود ندارد. هنوز هیچ تجربه کهآن ژهیوبه
چیز  است و همههیچ سازوکاری نیز در این تبصره ذکر نشده عالوهبه

( جز افزودن 6آینده. پس جزء ) یوخطاهاآزمونبه  شده استواگذار 
 ابهام و ایراد در اجرای قانون قبلی دستاورد دیگری ندارد.

 رسای و هابانک مشارکت طریق از ترابری و راه بخش

کشور، در چهارچوب شرایطی که  پولی و مالی منابع

 کند، مشمول این بند نماید.میدولت تعیین 

 

 

 
 

کمیسیون 

 احداث
 : 4 تبصره« الف»انتهای بند  اصالح

اجرایی  نامهنییآ»پس از  4تبصره « الف»در انتهای بند 

 آن متن زیر جایگزین شود: جایبهو  حذف« این بند

معیارهای و روشاجرایی این بند شامل  نامهآیین"

 ،مشمول این بند( )پروژههاطرحهای انتخاب 

ن پذیری، تعییالزامات طرح توجیهی و مطالعات مشارکت
عمر و تعیین نرخ  ها، محاسبات دورهقیمت دارایی
برداری، بهره برداری و نظارت بر نحوهخدمات بهره

داوری و حل اختالف، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ 
 کشور، وزارت وبودجهبرنامهقانون به پیشنهاد سازمان 

ر اقتصادی و دارایی و با همکاری اتاق بازرگانی به امو
رسید. مقررات یادشده و  تصویب هیأت وزیران خواهد

ها را در ی از خواستهامجموعه (4) تبصره« الف» نتهای بندا

این مهلت  اوال  کهیدرحال. کرده استممکن اعالم یک مهلت غیر
ها برخی از این خواسته ثانیا  قابل حصول و رعایت نیست و  اساسا 

کن ممازپیش غیربیشاست و اجرای قانون را  غیرضرورینادرست و 
 ا  رابعاست و را درست انتخاب نکرده مسئلهحل  سازد و ثالثا  شیوهمی

مخاطره  مدیریت مخاطرات و اصالح و بهسازی به نحو صحیح و کم
 .گرفته استرا نادیده 

 انیا  ثاجرا تعدیل شود، باید مهلت به نحوی معقول و قابل اوال پس 
تضمین مشارکت و روش ارزیابی  نامهغیرضروری مانند آیینموارد 

ت های دولنامهدر آیین قبال گذاری که مایهکیفی متقاضیان سر
سازوکار  ثالثا  حکم خارج شود و  است از دامنه شدهبیتصوتشریح و 

 یهابیآسبهبود مستمر یا بهسازی پیاپی برای کاهش مخاطرات و 

 تهیه و تصویب طرح ی این بند شامل چگونگینامه اجرائآیین
 گذار، روش کشفتوجیهی، نحوه احراز صالحیت و انتخاب سرمایه

برداری، تعیین میزان بهره ها، نحوهپروژه قیمت، چگونگی اجرای
برداری، وضع جرائم بهره خدمات تعیین نرخ پوشش خطرپذیری،

 کرد آن،هزینه عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و
برداری، تضامین طرفین، داوری و حل نحوه بهره بر نظارت

سازمان  پیشنهاد به قانون تاریخ ابالغ از ماه یک ظرف اختالف،
 بتصوی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به وبودجهبرنامه

 .رسید خواهد هیأت وزیران
 
 
 
 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

ی قرارداد طیو شرا هاروش ازجملهدیگر مقررات مربوط 
ملی مشارکت عمومی و خصوصی  هدر سامانمشارکت، 

 ریبعدی مقررات و نیز تفس راتیی. تغشودمی منتشر
پاسخ به استعالم یا  ازجملهمقررات مزبور )با هر عنوان، 

تبیین ابهام مقررات( باید در همین سامانه منتشر شود و 
ده شسامانه منتشر  نیمعتبر است که در ا یدر صورت

 زین سامانه نیاطالعات در ا رییهرگونه حذف یا تغ .باشد

 "باشد یبعد یریگیپو قابل مشاهدهقابل دیبا

ل و اجرا، اثربخش، معقواحتمالی تعیین گردد. روش باید شفاف، قابل
 مخاطره باشد. کم
 

 
 

 

 :4 تبصره« الف»انتهای بند اصالح  اتاق تعاون

 و"عبارت  "وزارت امور اقتصاد و دارایی"از عبارت بعد 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 .اضافه گردد "ایران و اتاق تعاون ایران

افزایش سطح مشارکت بخش غیردولتی در فرایند  منظوربه
جهت اجرای بهتر طرح مشارکت عمومی خصوصی و   گیریتصمیم

 :شودمیتعاونی  پیشنهاد 
 

 

 4الحاق به تبصره 
 کمیسیون

 :4به تبصره  1الحاقی  توسعه پایدار
احداث  اتیعمل یبرا شودمیبه دولت اجازه داده 

ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی و منطقه تأسیسات
مجهز به تصفیه  تجدید پذیرهای گاههمچنین دفن

 :وردبه عمل آرا  ری، اقدامات زشیرابه

د، مدیریت پسمان تأسیساتهای احداث منابع الزم جهت پروژه تأمین

 صیمحتاج تخص کارهمهین یهااز پروژه یمیعظ لیکه خ یطیدر شرا

 یکایبنا به اظهار سند حالنیدرعهستند و  لیجهت تکم یمنابع نقد

حوزه راغب به  نیا رتبهیعال مانکارانیعمده پ یساختمان هایشرکت

نقد هستند  ریمنابع غ صیتخص قیاحداث از طر یهاانجام پروژه

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

ها و سازمان شهرداری قی)از طر کشورـ وزارت 1
هزار  ی( مجاز است تا سقف سهای کشوردهیاری

از محل تهاتر  الی( ر30.000.000.000.000) اردیلیم
 یکارشناس متیرا به ق دولتو امالک متعلق به  یاراض

عد ب یمشروط به حفظ کاربر دهیمزا قیفروش از طر ای
 یو با سازوکار گردش خزانه صرف اجرا یاز واگذار

 فوق کند. هایطرح

 تماممهین یهاپروژه لیبه تکم صرفا  یضرورت دارد منابع نقد

 .ابدیاختصاص 

کمیسیون 

 احداث
 :4به تبصره  2الحاقی 

 الحاق شود:« 4» تبصره« الف»( بند 1انتهای جزء )به 

 تصویبماه از  یکظرف حداکثر باید سازمان برنامه "
 «پذیری پروژهمطالعات مشارکت»این قانون چارچوب 

در مطالعات توجیهی هر پروژه  کهینحوبهرا ابالغ نماید 
روش مشارکت تا چه اندازه و با چه تصریح شود که 

شود و در چه شرایطی شرایطی برای پروژه توصیه می
از زمان شود. استقراضی توصیه می یهاروشدیگر 

توسط  ویب این قانون، بررسی و تصویب هر پروژهتص
این  بخش عمومی، منوط به ارائه صالحیمرجع ذهر 

 بخش از گزارش توجیهی خواهد بود و مرجع
صراحت روش خود به کننده نیز باید در مصوبهتصویب

تعیین سازوکارهای اثربخش،  جایبه( 4) تبصره« الف»( بند 1زء )ج

 وعات مختلف را خلط و ثانیا  کلیهموض اوال اعتماد اجرا و قابلقابل

 ازمحتوا و هم  نظر ازبه آینده و این هم  کرده استامور را واگذار 

نادرست است. یکی از مصادیق خلط  گذاریقانونشکل مصداق  نظر

( بیان شده است 4) تبصره« الف»ت که در صدر بند این اس هاروش

 تمام، آماده)نیمهایهای سرمایهداراییها( تملک )پروژههایطرح»

 هایطرح، میان مسئلهحل  اما در شیوه« برداری و جدید(رهبه

آغاز  اساسا ید که جد هایطرح واکنون وجود دارند تمام که همنیمه

است. در این جزء باید سازوکارهای نشده اند هیچ تفکیکی قایلنشده

روشن، شفاف، اثربخش، معقول و صد البته دارای قابلیت اجرایی 
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 بر اساسرا  مجاز تدارک پروژه)مشارکتی یا غیر آن(
( VFM) یبخش عموم شدهکسبحداکثر ارزش 

 ". دینما نییتع

ی هم قابلیت تحقق عمل هاروشپیشنهاد شود. با تفکیک مسایل و 

 یابد و هم سرعت و اثربخشی اجرایی.افزایش می

 مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی تأمین - 5تبصره 
کمیسیون 

 انرژی
 :5تبصره « ب»اصالح بند 

مطالبات تولیدکنندگان برق از "عبارت 

های تابعه وزارت نیرو در ها و سازمانشرکت

به ذیل این  "حکم مطالبات آنها از دولت است

 بند از تبصره اضافه شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق مابهبه دلیل عدم پرداخت 
جویی شده، وزارت نیرو قادر به توسط دولت و نیز سوخت صرفه
های تولیدکننده برق نیست، لذا بازپرداخت تمامی مطالبات شرکت

الزم است این مطالبات به دولت منتقل شود تا از طریق اختصاص 
 پرداخت شود. اوراق خزانه و اوراق تسویه، بخشی از این مطالبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالی تأمین برای شودمی داده اجازه دولت به -ب

هشتصد و شصت هزار  قانون تا سقف این مصارف

 ریال، انواع (860.000.000.000.000میلیارد )

از جمله اسناد  (ارزی -ریالی) اسالمی مالی اوراق

خزانه اسالمی که منطبق بر قوانین و مقررات و در 

 و منابع را منتشر چهارچوب عقود اسالمی باشد،

 شماره ردیف به حاصل از انتشار نقدی اوراق را

 و اسناد قانون واریز این( 5) شماره جدول 310108

 جدول 310103درآمدی ردیف اسالمی موضوع خزانه

 با و خرید قدرت حفظ با اقانون ر این( 5) شماره

 طلبکاران و به منتشر 1404 سال پایان تا سررسید

  ند. ک دستگاههای اجرائی بابت تادیه مطالبات واگذار

 رانتشا به مربوط هایو هزینه سود بازپرداخت اصل، 

 بینیپیش قانون این( ۹) و( 8) شماره جداول در اوراق

 و قابل پرداخت است.
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( 30) ماده رعایت اوراق این بند باتخصیص اسناد و  

 10/12/1351مصوب کشور بودجه و برنامه قانون

کشور انجام و مطابق  بودجه و برنامه توسط سازمان

 .دشومی با این سازمان هزینه متبادله موافقتنامه
کمیسیون 

 :5 تبصره« د»بند  اصالح توسعه پایدار
های وابسته به آنها با های کشور و سازمانشهرداری

وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد  تأیید
ریال اوراق مالی اسالمی ( 80.000.000.000.000)

ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن 
کنند. حداقل ها منتشرتوسط همان شهرداری

از سقف اوراق موضوع این بند به ( %50) درصدپنجاه
+]  شهری ونقلحمل [+]،[و]– قطار شهری هایطرح

تعلق  درون شهری[ ونقلحملو نوسازی ناوگان 
یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای می

 ونقلحمل [+]،[و]– قطار شهری هایطرحاجرای 

ونقل درون و نوسازی ناوگان حمل+] شهری

دولت و ( %50درصد )بت پنجاهبه نس [شهری

ها است. تضمین شهرداری( %50درصد )پنجاه
سازمان  بر عهدهسهم دولت ( %50درصد )پنجاه

یک فبهبود محیط زیست، کمک به هوای پاک، کاهش ترا منظوربه
عمومی و کاهش مصرف سوخت )بنزین  ونقلحملو بهبود کیفیت 

 و گازوئیل(
با توجه به استهالک باالی وسایط نقلیه درون شهری در حوزه 

عمومی )تاکسی و اتوبوس( و سن پایین فرسودگی این  ونقلحمل
اعتبار برای نوسازی این  تأمیننیاز به  قطعا سال(،  10وسایط نقلیه )
 .باشدمید های مقرر ناوگان در موع

عمومی فرسوده کشور،  ونقلحملبدیهی است عدم نوسازی ناوگان 
علی الخصوص در کالن شهرها، باعث عدم استقبال از وسایل نقلیه 
عمومی و نهایتا آلودگی بیش از پیش کالن شهرها و افزایش ترافیک 

 خواهد بود.
 
 
 
 

ونقل عمومی و منظور توسعه حملبه -د

های کشور و های شهری به شهرداریزیرساخت

شود با های وابسته به آنها اجازه داده میسازمان

تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد 

ریال اوراق مالی اسالمی  (80.000.000.000.000)

ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن 

اوراق  ها منتشر کنند.وسط همان شهرداریت

سقف مطالبات معوق طرح با نرفته این بند در فروش

 طلبکاران آن به واگذاریقابلشهرداری مربوط تأیید 

 باشد. طرح می

( ریال از اوراق مالی 10.000.000.000.000ده هزار میلیارد )
ون فرسوده پیرام هایبافتاسالمی این بند به بازآفرینی شهری 

مطهر حضرت امام رضا )ع(، حضرت معصومه )س(،  هایحرم
 موسی )ع( تعلق احمد بنحضرت عبدالعظیم حسنی )ع( و حضرت 

 بر عهدهیابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق می
 هاست.شهرداری
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کشور است. اوراق فروش نرفته این بند  وبودجهبرنامه
شهرداری مربوط  تأییددر سقف مطالبات معوق طرح با 

کشور قابل واگذاری به  وبودجهبرنامهو سازمان 

ها مجازند با شهرداری .باشدطلبکاران آن طرح می
اصل و سود اوراق منتشر ( %100) صد درصدتضمین 

شهری  ونقلحملقطار شهری و  هایطرحشده برای 
 .در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند

  
 
 
 
 

 5الحاق به تبصره 
کمیسیون 

 انرژی
 :5به تبصره  1الحاقی 

 یقطع یهایخزانه، بده هیاسناد تسو قیدولت از طر
( یو خصوص ی)تعاون یو حقوق یقیخود به اشخاص حق
 سال انیو مقررات مربوط تا پا نیکه در چهارچوب قوان

دولت از  وقمع یشده، با مطالبات قطع جادیا 1399
 اردیلیاشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار م

 - یجمع صورتبه الی( ر50.000.000.000.000)

دولت از اشخاص  یقطع مطالبات .کند هیتسو یخرج
( قانون رفع 2بند )پ( ماده ) یالذکر که در اجرافوق

مصوب  کشور ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دیموانع تول
 یهاشرکتبه  یبا اصالحات و الحاقات بعد 1/2/1394

هزار  40 برالغبهای غیردولتی تولیدکننده برق در شرایط فعلی نیروگاه
وزارت  زیرمجموعههای میلیارد تومان مطالبات انباشته از سازمان

این مطالبات شرایط بسیار سختی را  موقعبهنیرو دارند. عدم پرداخت 
تعمیرات  موقعبههای جاری اداره نیروگاه و انجام برای انجام هزینه

هر ساله با فراهم آوردن امکان  ازآنجاکهکند. و نگهداری ایجاد می
 هایو سازمانها به دولت های آنها با بدهیتهاتر مطالبات نیروگاه
قانون بودجه و استفاده از اسناد  5های تبصره دولتی از طریق ظرفیت

ین ها از اتسویه خزانه نوع اول و دوم، گشایشی در وضعیت نیروگاه
به این تبصره در الیحه بودجه  شودمیشد، پیشنهاد محل ایجاد می

نیز بندی به شرح متن پیشنهادی زیر افزوده شود. الزم به  1401
 قیمت تکلیفی و تمام التفاوتمابهبرای  9کر است در جدول شماره ذ
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کور مذ هایشرکتبهدولت یمنتقل شده، با بده یدولت

 یمطالبات قطع .ستا هیقابل تسواسناد  نیا وسیلهبه
منتقل  یدولت هایشرکتبند فوق به  بر اساسدولت که 

 یدارا یدولت هایشرکتبه  انتقالقابل ده،یگرد
 باشد.یمطالبات از دولت م

-شده فروش برق منابعی در نظر گرفته نشده است و چنانچه ظرفیت

های تهاتر نیز از قانون بودجه حذف گردد، ناتوانی وزارت نیرو در 
های خود به تولیدکنندگان برق منجر به تشدید بحران پرداخت بدهی

-و قفل شدن هر گونه فعالیت جاری و توسعه نقدینگی در این بخش

 ای در صنعت برق خواهد شد.
کمیسیون 

 انرژی
 :5به تبصره  2الحاقی 

وزارت امور اقتصادی و  ،وبودجه کشورسازمان برنامه
( 8اند در چارچوب ماده )مکلف و بانک مرکزی دارایی

و  دماتمقکلیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، 
مالی  تأمینسازی اجرایی الزم برای مجوزهای
 از محل تا سقف صد هزار میلیارد ریال فاکتورینگ

 هایطرحای و سایر های سرمایهتملک دارایی هایطرح
کنندگان کاال و خدمت کلیه برای تأمین راعمرانی 
ها اعم از شرکت ملی نفت و ها، کلیه شرکتدستگاه
ها و سایر ، وزارتخانهمؤسساتتابعه،  هایشرکت

 فراهم نمایند.های دولتی زیرمجموعه
 
 
 

 یکاف یوجود منابع مال یاقتصاد یهادر بنگاه دیالزمه جهش تول
مسئله  حال،نی. بااباشدیها مبنگاه یهاتیجهت توسعه و جهش فعال

 یموانع اجرا نیتراز مهم یکی یاقتصاد یهابنگاه یمال تأمین
که رشد و توسعه  باشدیم رانیدر ا یعمران یهاو پروژه هاطرح

 دهدمینشان  هایرا هم با مشکل مواجه کرده است. بررس یاقتصاد
ها اهتوان بنگ تیاز محدود یناش یمال تأمینمهم  یهااز گلوگاه یکی

 نیترازجمله متداول .باشدیم هیبه بازار پول و سرما قیدر ارائه وثا
 کایاروپا و امر ا،یآس یکشورها یارهایانع در بسم نیرفع ا یهاروش
 نگیباشد. به کمک روش فکتوریم نگیفکتور یمال تأمینروش 
 قیکاال و خدمات و با توث تأمینقرارداد  یبر مبنا تواندمیبنگاه 

  .دیجذب نما یمنابع مال زیقرارداد ن
در  به صد سال کینزد یاکه سابقه یقانون مترق نیا خوشبختانه

 رینظ ییدارد، و اکنون در کشورها افتهیتوسعه یاز کشورها یاریبس
 8در ماده  1398شده است؛ سال  ییاجرا زین هیو روس هیترک ن،یچ
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از  تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول
 نامهنییو آ دیرس یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو یرانیا یکاال
 بیبه تصو لیتفصبه 1399ماده مهرماه  34آن مشتمل بر  ییاجرا
 نیشدن ا ییاز اجرا تیمنظور حمااست. به دهیرس رانیوزئتیه
 نییمنظور تعبه یااست در قانون بودجه ماده یضرور رساختیز

 در نظر گرفته شود. یدولت هایدستگاه نگیسقف فکتور
کمیسیون 

 انرژی
 :5به تبصره  3الحاقی 

 افتیدر یارز التیحل مشکل بازپرداخت تسه منظوربه
رق، به ب دکنندهیتول یردولتیهای غشده توسط نیروگاه

در صورت درخواست  شودمیدولت اجازه داده 
ز ا دکنندگانیتول نیا یمطالبات قطع ان،یمتقاض
سال  انیکه تا پا رویوزارت ن رمجموعهیز یهاسازمان
زمان ثبت مطالبه با  رزشده است را با نرخ ا جادیا 1397
 قیاز طر یبه صندوق توسعه مل ادشدهیاشخاص  یبده
از  رویوزارت ن رمجموعهیز یهاطلب سازمان هیتسو

 – یعصورت جمبه یفیتکل یهامتیق ارانهیدولت بابت 
ه ب زانیم نیکه به هم یاگونهکند. به هیتسو خرجی

 از دولت افزوده شود. یطلب صندوق توسعه مل
 

احداث و توسعه  یبرا ازیمورد ن یگذارهیسرما یحجم باال لیدلبه 
بازار  یبرق و عدم توسعه کاف دکنندهیتول یردولتیغ یهاروگاهین

 نیا یمال تأمین یمنابع، معموال  الگو نیا تأمیندر  یداخل هیسرما
و  گذارهیدرصد آورده سرما 30 یال 10از  یبیصورت ترکبخش به

. پس از باشدیم یمحل صندوق توسعه مل ازمنابع  یباق تأمین
 یهاروگاهین نکهیو با توجه به ا 1397نرخ ارز در سال  دیشد شیافزا
ب درآمد امکان کس یمنع قانون لیبرق به دل دکنندهیتول یردولتیغ
عدم  و یفیتکل یگذارمتیق لیاز محل صادرات ندارند و به دل یارز

دولت،  تمام شده توسط نهیزبا ه یفیتکل متیالتفاوت قپرداخت مابه
ت دارند، مشکل بازپرداخ رویاز وزارت ن یمطالبات انباشته قابل توجه
 نیا کنندهافتیدر یهاروگاهین یبرا یاقساط صندوق توسعه مل

 دکنندگانیتول طیشرا یشد. دشوار لیبزرگ تبد یبه بحران التیتسه
 نیا رقب دیخر متیکه ثبات ق شودمیآشکارتر  یبرق زمان یردولتیغ
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 رغمیرا عل 1398تا سال  1394در بازار برق از سال  هاروگاهین
. میریدر نظر بگ زیو نرخ ارز ن هامتیق یسطح عموم دیشد شیافزا

 ،یموجود و صندوق توسعه مل یهاروگاهین یبحران برا نیتبعات ا
از  یعامل صندوق ضرورت خوددار اتیه ییمنجر شده است از سو

 نیدر فرورد التیتسه افتیدر یرا برا یروگاهین هایطرح رشیپذ
 دیجد گذارانهیسرما گرید یو از سو دیابالغ نما هابانکبه  1399

ه اجتناب کنند ک هاروگاهیبه ساخت و توسعه ن هیاز ورود سرما زین
 .اندازدیکشور را به خطر م داریبرق پا تأمین

کمیسیون 

 :5به تبصره  4الحاقی انرژی
به همان  1400قانون بودجه سال  5بند )ز( تبصره 
 ابقا شود. 1401بودجه  حهیصورت در ال

 
 
 

 

رق صنعت ب یاز مطالبات بخش خصوص یگذشته بخش یهادر سال
یدهتهاتر ب یهاتیبر ظرف هیبا تک ریو شرکت توان رویاز وزارت ن

 رفتیپذیها صورت مو بانک یاتیها به سازمان امور مالشرکت یها
بندها  نی( ، لذا حذف ا1400قانون بودجه  5تبصره « ز»)ازجمله بند 

وزارت  یهایاستفاده در پرداخت بدهقابل یهااز روش یکیعنوان به
مطالباتش از دولت محدودتر  هیرا در تسو یبخش خصوص رو،ین

به روال قانون  5تبصره  گرددیم شنهادیپ نیخواهد ساخت. بنابرا
 ابقا شود. 1400

 

یسیون کم

 انرژی
 :5به تبصره  5الحاقی 

 یقطع یهایخزانه، بده هیاسناد تسو قیدولت از طر -
و  ی)تعاون یو حقوق یقیخود به اشخاص حق

رق صنعت ب یمطالبات بخش خصوصاز  یگذشته بخش یهادر سال
های هیهای تهاتر بدبر ظرفیت هیبا تک ریو شرکت توان رویاز وزارت ن
 پذیرفتها صورت میو بانک یاتیها به سازمان امور مالشرکت
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 ،یردولتیغ ی( و نهادها و مؤسسات عمومیخصوص
 جی)ص( و بس اءیاالنبخاتم یقرارگاه سازندگ

و مقررات مربوط  نیکه در چهارچوب قوان یسازندگ
 یایجادشده، با مطالبات قطع 1400سال  انیتا پا
هزار  50دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ  معوق

ند. ک هیتسو خرجی – یصورت جمعبه الیر اردیلیم
الذکر که در دولت از اشخاص فوق یمطالبات قطع

 دی( قانون رفع موانع تول2بند )پ( ماده ) یاجرا
کشور مصوب  ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت
به  یبا اصالحات و الحاقات بعد 1394/2/1
 یشده، با بدهمنتقل یدولت یهاشرکت
ل اسناد قاب نیوسیله اهای مذکور بهشرکتبهدولت
 است. هیتسو

در صورت درخواست  شودیبه دولت اجازه داده م -
و  یقیاشخاص حق یمطالبات قطع ان،یمتقاض
 نیقوانکه در چهارچوب  یو تعاون یخصوص یحقوق

ایجادشده است و  1400سال  انیو مقررات تا پا
 ،یردولتیغ یعموم یمطالبات نهادها نیهمچن

ها )ازجمله بابت بانک ،یبازنشستگ یهاصندوق

بندها  نیلذا حذف ا ،( 1400قانون بودجه  5تبصره « ز»)ازجمله بند 
 های وزارتبدهی اختاستفاده در پردهای قابلاز روش یکیعنوان به
مطالباتش از دولت محدودتر  هیرا در تسو یبخش خصوص رو،ین

الحاق  5بندها به تبصره  نیگردد امی نهادیشپ نیخواهد ساخت. بنابرا
 گردد.
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 یردولتیغ یهابخش یهابه بنگاه دسو ارانهی
 یکرونا(، قرارگاه سازندگ یماریب وعیاز ش دهیدبیآس

 ییزداتیمحروم مانکارانی)ص(، پ اءیاالنبخاتم
 ،یازندگس جی)ص(، بس اءیاالنبخاتم یقرارگاه سازندگ

ته تابعه و وابس یهاشرکتو  رانینفت ا یشرکت مل
 ارانهی بابت هاهتابعه وزارتخان یدولت یهاشرکت زیو ن
 نیاز دولت که در چهارچوب قوان یفیتکل یهامتیق

ایجادشده است  1400سال  انیو مقررات مربوط تا پا
 ای یبه بانک مرکز یادشدهاشخاص  یرا با بده

 انیکه تا پا یربانکیغ یها و مؤسسات اعتباربانک
هزار  350ایجادشده است، تا سقف  1400سال 

نه و خزا هیانتشار اسناد تسو قیاز طر الیمیلیارد ر
 یارها و مؤسسات اعتببانک ،یبه بانک مرکز میتسل
 کند. هیتسو یربانکیغ

  عوارض و مالیات - 6تبصره 
کمیسیون 

 توسعه پایدار
 :6 تبصره« الف»بند  اصالح

در مورد "عبارت   (6به انتهای بند )الف( تبصره )
و سایر شهرهایی که با فرونشست زمین  شهرهاکالن

درصد  30تهران(،  شهرکالن ازجملهمواجه هستند ) 

ان و مانند تهر شهرهاییکالنبا توجه به توسعه سیستم فاضالب 
این  قبال  )  شهرکالنمیلیون مترمکعب از این  800خروج حدود 

 ینیرزمیز یهاآباز طریق چاه هالی جاذب وارد  هافاضالب
 هایآب رویهبی( به خارج از شهر، همچنین برداشت شدندمی

آب و فاضالب  هایشرکتوزارت نیرو از طریق  -الف

سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت  استانی

شهری، به ازای هر مترمکعب فروش بهای نرخ آب

 شده توسطباالتر از الگوی مصرف تعیین آب شرب
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( از وجوه دریافتی این تبصره در این شهرها باید 30%)
الزم برای بازگرداندن آب  یهارساختیزصرف توسعه 

در این  ینیرزمیز یهاآبتصفیه شده جهت تغذیه 
مناطق گردد. وزارت نیرو مکلف است با همکاری 

شهرهای دچار بحران فرونشست نسبت  یهایشهردار
 یهابآبه تهیه، تدوین و تصویب برنامه عملیاتی تغذیه 

 "یک ماه پس از ابالغ این قانون اقدام نماید ینیرزمیز
 اضافه شود. 

 
 
 
 

 هایدستگاهو سایر  هاشهرداریرو به کاهش توسط  زیرزمینی
در حال  شدتبهتهران  شهرکالن رزمینیزی هایآب عمال  اجرایی، 

به فرونشست زمین در  تواندمیکاهش است که تداوم این فرایند 
 این ویژهبهمانند تهران شود.  شهرهاییکالنبسیاری از مناطق 

طی  هابارگذاریموضوع در مورد تهران که در آن حجم زیادی از 
اخیر انجام شده است، بیشتر حائز اهمیت بوده و تداوم این  هایسال

 درنتیجهجانی  بعضا  اقتصادی و  هایهزینه تواندمیوضعیت 
 مشابه شهرهایکالنو سایر  شهرکالنفرونشست زمین در این 

تهران به همراه داشته باشد. لذا ضروری است تا بخشی از فاضالب 
 نیزیرزمی هایآبرای تغذیه تصفیه شده تهران بازگردانده شده و ب

 شتابهبمورد استفاده قرار گیرد. هر گونه تعلل در این زمینه با توجه 
 .به فاجعه منتهی شود تواندمیگرفتن فرونشست 

را  بهاآب( نرخ %15هیأت وزیران، پانزده درصد )

دریافت و به  شهری، از مشترکان آبافزایش داده و 

مول . وجوه فوق مشکشور واریز کند داری کلخزانه

 نخواهد بود. افزودهارزشمالیات بر درآمد و مالیات بر 
 جوپنشصتنهصد و تا سقف  ریافتی( وجوه د%100) صد درصد

در  از محل حساب مذکور ریال (965.000.000.000) یلیاردم
 ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

که و اصالح شب شرب روستایی و عشایری یرسانآبصرفا  جهت 
اعتبار ( %20) درصد ستیبیابد. اختصاص می آب مربوط به آن

( برای %80) هشتاد درصدبرای آبرسانی شرب عشایری و مذکور 
د آب کمبوجمعیت و شاخص  بر اساسآبرسانی شرب روستایی 
ماهه از طریق های کشور در مقاطع سهشرب سالم بین استان

از  سشود تا پزیع میشرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تو
و ها نریزی استاسازمان مدیریت و برنامهمبادله موافقتنامه بین 

 رانیر ایسازمان امور عشا یاو  یآب و فاضالب استان هایشرکت
 د.هزینه شو

 
 
 

کمیسیون 

 اقتصاد کالن
 :6 تبصره« الف»بند  اصالح

درصد از  کی" در این بند از تبصره تصریح شود

های به شرکت شهرک هایعوارض شهردار

و  یبنائ ریدر امور ز نهیصرف هز یبرا یصنعت

 "کشور یهای صنعتشهرک یاتوسعه

 یابد.اختصاص می
 

 یکشور در راستا یهای صنعتمستقر در شهرک یدیتول یاحدهاو
ود خ یافزوده به هنگام صدور اسناد مالبر ارزش اتیقانون مال یاجرا

 گرید یهستند و از سو یموظف به پرداخت درصد عوارض شهردار
پروانه  15به بعد مطابق قانون پس از صدور  1391از سال 

ل اداره آن با استقال ستباییم یهر شهرک صنعت یبرا یبرداربهره
 یدیتول یواحدها رانیمتشکل از مد یهای خدماتبه شرکت یمال

های شرکت رهیمد أتیه بیترتنیاهمان شهرک واگذار شود. به
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رأسا  نسبت به عقد قرارداد با  دیبا یهای صنعتشهرک یخدمات
 خانههیتصف یو دفع زباله، راهبر یآورسبز، جمع یفضا مانکارانیپ

.. اقدام و حراست و . یآب شرب، نگهبان هیتصف ،ینشانآتش الب،فاض
 هستند یخارج از محدوده شهر یهای صنعتازآنجاکه شهرک ندینما

 ،نندک افتیدر توانندینم هایاز شهردار یخدمات چگونهیه جهیو درنت
تأمین بودجه مورد  یحق شارژ برا انهیاساس قبوض ماه نیبر هم

 یشود که متناسب با متراژ واحدهامی درصاها اداره شهرک ازین
فزوده ابر ارزش اتیهر کارخانه مال زیقبوض ن نیاست و در ا یدیتول

. پر واضح است کندیرا مجددا  پرداخت م یارض شهردارو البته عو
 یتوسط واحدها یپرداخت دو مرحله عوارض شهردار رغمیکه عل

از  یخدمات چگونهیه کنیل یهای صنعتمستقر در شهرک یدیتول
 .شودیبه آنها ارائه نم هایطرف شهردار

ز آمده اعملبه یهایریگیدارد بر اساس پیمعروض م لهیوسنیبد
 یالء قانونخ نیرفع ا لیخوشبختانه به دل یقانون صالحیمراجع ذ هیکل

( قانون برنامه یعموم هیبودجه و مال -2در بند دو ماده شش )بخش 
افزوده به از عوارض ارزش یمقرر شد درصد رانیششم توسعه ج.ا.ا
 یدولت حسابیذ یکه دارا هااستان یهای صنعتشرکت شهرک

و ارائه خدمات در  یبنائ ریکه صرف امور ز ابدیهستند اختصاص 
فانه نامعلوم متأس لیبه دال یهمان استان شود ول یهای صنعتشهرک
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بر  اتیقانون مال یکشور و حت انهیبودجه سال نیاز قوان کیچیدر ه

 . تاکنون لحاظ نشده است یبند قانون نیافزوده اارزش
 ،یمل دیولت " یهای کلسیاست 9به ذکر است مطابق بند  الزم
هم س شیمهم افزا یاز ابزارها یکی " یرانیا هیاز کار و سرما تیحما

 هایاز بنگاه تیو حما یدهسازمان ،یمل دیدر تول یبخش خصوص
آنها در  % 60کوچک و متوسط است که در حال حاضر حدود 

 تند.کشور فعال هس یهای صنعتشهرک
 یقانون احکام دائم 54باالدستی ازجمله ماده  نیدر قوان گرید یسو از

مواد به قانون  یقانون الحاق برخ 81های توسعه کشور و ماده برنامه
بر تأمین  ژهی( تأکید و2دولت) یاز مقررات مال یبخش میتنظ

شده است که  یصنعت یها و نواحدر شهرک یهای اصلزیرساخت
م را فراه یصگذاران بخش خصوب سرمایهیو ترغ یموجبات دلگرم

 یهای خدماتشرکت رهیمد أتیموجود ه تیکه با وضع. درحالی دینما
 یدیتول یاز واحدها انهیحق شارژ ماه افتیبا در یهای صنعتشهرک

 یامور جار یخدمات مانکارانیتوانند مطالبات پفقط به زحمت می
و  میترم جاد،یا یعنوان توان مالهیچها را پرداخت کنند و بهشهرک
را  یلهای اصروزرسانی زیرساختتأسیسات زیربنایی و به یبازساز

اداره  یدهه از واگذار کیامر پس از گذشت حدود  نیندارند که ا
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 ساتیتأس بیو تخر یموجبات فرسودگ یها به بخش خصوصشهرک

 .ها را فراهم نموده استشهرک یهاابانیو خ یبنائ ریز
کمیسیون 

 توسعه پایدار
 : 6تبصره « و»بند حذف 

ر ، ضرورتی بقانون مدیریت پسماندبا توجه به 

وجود این بند در قانون بودجه وجود ندارد. لذا پیشنهاد 

 .حذف شوداین بند  شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  ، ضرورتی بر وجود این بندقانون مدیریت پسماندبا توجه به 

 قانون بودجه وجود ندارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( قانون کمک به ساماندهی 6در اجرای ماده ) -و

پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی 

، وزارت امور اقتصادی و دارایی 20/1/13۹۹مصوب 

از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک 

در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالهایی که تمام 

ع و مناب اخذیا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را 

واریز  16018۹درآمدی شماره  ردیفبهحاصله را 

 نماید.
 اهدو مالذکر حداکثر فهرست مواد اولیه، قطعات و کاالهای فوق
و  تعیین ستیزطیمحپس از ابالغ این قانون، توسط سازمان 

سازمان  یدتأی. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با شودمیاعالم 
حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد 

اند، مشمول این اولیه، قطعات و کاالهای خود اقدام نموده
 شوند. عوارض نمی

 (10.000.000.000.000منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد )
( این 9جدول شماره ) 530000-38ریال از محل ردیف شماره 

گیرد تا پس از مبادله زارت کشور قرار میقانون در اختیار و
کشور برای بازیافت  وبودجهبرنامهموافقتنامه با سازمان 
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ای منطقه تأسیساتپسماندهای حاصل از کاالهای مزبور )ایجاد 
تبدیل پسماند به مواد و انرژی( با اولویت مشارکت بخش 
خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. 
دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول 

یر امور وز تأییدتوسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از 
 .شودمیاقتصادی و دارایی ابالغ 

کمیسیون 

 توسعه پایدار
 : 6تبصره  «و»بند اصالح 
 ی( قانون کمک به سامانده6ماده ) یدر اجرا
ب مصو یردولتیبا مشارکت بخش غ یعاد یپسماندها

 قیاز طر ییو دارا ی، وزارت امور اقتصاد20/1/1399
در هزار  کیکشور موظف است  یاتیسازمان امور مال
 ایکه تمام  +]را[یی قطعات و کاالها ه،یارزش مواد اول

 و منابع اخذ [را]–است  افتیاز آنها قابل باز یقسمت
 .دینما زیوار 160189شماره  یدرآمد ردیفبهحاصله را 
 نیموضوع ای +]قطعات و کاالها ه،یمواد اول فهرست

 یدر هزار برا کی مأخذ کیسیکد آ کیماده به تفک
 کی ذمأخو کد تعرفه تولید  رهیزنج یدر ابتدا مشموالن

 یواردکنندگان مشمول، در کارگروه یدر هزار برا
وزارت صنعت، معدن و تجارت،  ندگانیمتشکل از نما

 ،یو اتاق بازرگان ستیز طیسازمان حفاظت از مح

 جادیا یگسترده برا اینهیکه زم شده استمطرح  یبند، موارد نیدر ا
 خواهد آورد:و فساد فراهم  یناکارآمد

در شرایطی که زنجیره ارزش با راهبری وزارت صنعت، معدن و  -1
ه آید تشخیص نقطتجارت توسط فعاالن اقتصادی به گردش در می

عوارض یاد شده در تخصص  مأخذ عنوانبهابتدایی هر زنجیره 
 سازمان حفاظت از محیط زیست نیست.

صحت عملکرد  صیتشخ سازمان حفاظت از محبط زیست در -2
از  تیمعاف ایو واردکنندگان جهت پرداخت  دکنندگانیتول یاقتصاد

منوط  نکهیست. کما این موضوع این ماده دارای مرجعیتعوارض 
به  انونق 6ماده از پرداخت عوارض  تیمعاف ایکردن پرداخت 

 خواهد بود. ییطال یامضا جادیا سازنهیسازمان، زم صیتشخ
کاره محتاج های نیمهدر شرایطی که خیل عظیمی از پروژه -3

تخصیص منابع نقدی جهت تکمیل هستند و در عین حال بنا به 
تبه رساختمانی عمده پیمانکاران عالی هایشرکتاظهار سندیکای 
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هر  انیو در پا بیتصو رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا
یابالغ م ییو دارا یبه وزارت امور اقتصاد یاتیدوره مال
وسط ت ییبا ابالغ دستورالعمل اجرا یتا از دوره بعد گردد

و  دکنندگانیتول. ردیمالک عمل قرار گ این وزارت

انعقاد  قیاز طر ایراسا +] که یواردکنندگان

 نسبت به افتیباز یبا واحدها یقرارداد رسم

ات وارد ای داتیپسماند حاصل از تول افتیباز

 ردمواسناد مثبته  ارائهبا  ندیخود اقدام نما

، به سازمان هماد نیکارگروه موضوع ا تأیید

مشمول  یاز فهرست واحدها یاتیامور مال

  [.گردندیدر هزار خارج م کیپرداخت 
 اردیلیتا سقف ده هزار م یوصول منابع

 39شماره  فیاز محل رد الی(ر10.000.000.000.000)
وزارت  اریقانون در اخت نی( ا9جدول شماره ) 530000 –

تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان  ردیگیکشور قرار م
 تمامهمین یهاپروژه لیتکمی +]کشور برا وبودجهبرنامه

پسماند به مواد و  لیتبد یامنطقه تأسیساتاحداث 
در  خصوصا   یسنت یهاگاهدفن یو سامانده یانرژ

مشارکت  تیبا اولو شمال کشور یساحل هایاستان

های احداث از طریق تخصیص منابع م پروژهاین حوزه راغب به انجا
های به تکمیل پروژه صرفا  غیر نقد هستند ضرورت دارد منابع نقدی 

 تمام اختصاص یابد.نیمه
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 طیو نظارت سازمان حفاظت مح یبخش خصوص
 یالزم برا هیسرما تأمین+] مصرف شود. ستیز

الذکر از محل تهاتر فوق تأسیساتاحداث  یهاپروژه
 ای)ملک، اوراق بهادار، کاال  یاهیسرما یهاییدارا
 بیاز آنها( بوده و در صورت اضطرار تنها با تصو یبیترک

 .بند خواهد بود نیا یکارگروه از منابع نقد
 ونیسیکم

توسعه صادرات 

 یرنفتیغ

 و

 اتاق فارس 

 : 6تبصره  «ص»بند حذف 

کامل طور به 1401ی بودجه الیحه 6( تبصره صبند )

  حذف شود.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

قانون محیط  3و  2اعمال هرگونه عوارض بر صادرات طبق بندهای 
ا حذف باشد. ضمن اینکه ب هاتشکلباید مستقیما با نظر  وکارکسب

رانت ناشی از پایین بودن  ندهیآدامی در سال  یهانهادهارز ترجیحی 
قیمت دام به قیمت بازاری آن و  رودیمقیمت صادراتی از بین 

نزدیک خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط حاضر به دلیل مازاد دام 
بر این اساس پیشنهاد تولید داخلی، قاچاق رونق گرفته است. 

 شود:می
 
 

 

 

 
 
 

( قانون 14در راستای اجرای بند )ب( ماده ) -ص

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به افزایش بهره

به ازای صادرات هر رأس  شودمیدولت اجازه داده 

هزار  وهفتسیدام سبک به مبلغ پانصد و 

( ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن 537.000)

 هزار وهفتشصتزنده دام سنگین مبلغ یکصد و 

( ریال از صادرکنندگان دام دریافت و 167.000)

( این 5جدول شماره ) 140212درآمدی   ردیفبه

 . معادل وجوهداری کل کشور واریز نمایدقانون نزد خزانه

واریزی تا سقف یک هزار و چهارصد میلیارد 
  530000-26( ریال را از محل ردیف 1.400.000.000.000)

اختیار وزارت جهاد کشاورزی  ( این قانون در9جدول شماره )
برای بهبود ژنتیکی نژادهای بومی، افزایش تولید شیر و گوشت 

 گیرد.و کاهش فشار بر مراتع قرار می
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 اتاق تهران

 : 6 تبصره« ق»بند  (2جز )اصالح  
در  پنج واحد درصد" بخشودگیتصریح شود از 

 شوند.برخوردار می "نرخ مالیات
 
 

 

وکارهای آسیب منظور حمایت از تولید و صاحبان کسببه -2

دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از 
عالوه بر  1400ریال در سال ( 1.000.000.000)یک میلیارد 

های مالیاتی، برای های قانونی و بخشودگی و مشوقمعافیت
شودگی از پنج واحد درصد بخ 1400مالیات بر عملکرد سال 

 شوند.برخوردار می

 پیشنهاد 

 سال گذشته
 : 6 تبصره« ق»بند  (5جز ) حذف
 .حذف شودکامل  طوربه، 6بند )ق( تبصره   5جزء 

بازگشت ارز حاصل از اتاق بازرگانی همواره حامی دولت برای 
تولید  یهانهاده تأمینبرای  ویژهبهبه فرایند اقتصاد کشور  صادرات

 وجهچیهبهتولیدی است و  یهاتیفعالاست که شرط الزم برای ادامه 
 انداندهبازنگرداز متخلفانی که ارز را با اراده خود به چرخه تولید کشور 

 ندیفرا بازگشت ارز حاصل از صادرات حالنیدرع. کندینمحمایت 
 .ستین کسانی یصادرات یهمه کاالها یاست و برا یادهیچیپ
 :مثالعنوانبه
است به آن معنا که پس از فروشِ  یاعتبار اساسا   صادرات فرش -

در خارج از کشور، امکان بازگشت ارز به چرخه  یفرش صادرات
 اقتصاد کشور وجود دارد. 

  صادراتکشورها مانند عراق و افغانستان بخشی از  درباره برخی -
سنتی با ریال انجام می شده است. درباره این دو کشور  طوربه

های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از برخورداری از معافیت -5
صادراتی  یهامشوقصادرات کاالها و خدمات و هرگونه جایزه و 

منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیشنهاد 

  سال گذشته
 : 6 تبصره« ق»بند  (5جز ) اصالح

کشاورزی و  محصوالت صادرات"عبارت 

خدمات فنی و مهندسی از شمول شروط این 

ه به انتهای بند اضاف "بند مستثنی هستند

 شود.

 پیشنهاد 

  سال گذشته
 : 6 تبصره« ق»بند  (5جز ) اصالح
خدمات فنی و مهندسی از شمول  "عبارت 

های به انت ".شروط این بند مستثنی هستند

 بند اضافه شود.
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 پیشنهاد 

  سال گذشته
 : 6 تبصره« ق»بند  (5جز ) اصالح

 عبارت زیر به انتهای بند اضافه شود:

مجاز برای رفع تعهد  زماننامه این بند شامل مدتآئین"
های کاالهای صادراتی از قبیل ارز با توجه به ویژگی

دستی، خدمات فنی و اقالم کشاورزی، فرش و صنایع
-کاالیی و همچنین مشوق هایگروهمهندسی و سایر 

 ررمق موعد از زودتر که صادرکنندگانی برای های الزم 
 چرخۀ به خود صادراتی ارزهای برگشت به نسبت

به پیشنهاد بانک  نمایندمی اقدام کشور اقتصادی
مرکزی و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
وزارت صمت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 

 . "رسدکشاورزی ایران به تصویب هیات وزیران می

 و شودمیاعتباری) نسیه( انجام  صورتبهبخشی از صادرات هم 
 صادرکننده حساببههر وقت کاال در آن کشور فروش رفت پول 

 . شودمیواریز 

 ینبازه زما، به دلیل آنکه یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن -
ساله  4تا  3 اغلب ،نی و مهندسیی خدمات فقراردادها یاجرا

، لذا در زمان ردیگیمتناوب صورت نم زیاست و بازگشت ارز ن
محدود به یک سال امکان بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور در 
این صنعت وجود ندارد. ضمن آنکه بخش مهمی از ارز در خارج از 

 .شودمیمصرف  هاپروژهکشور و برای اجرای 

آهن اصفهان، فوالد مبارکه ذوبمانند  ییهاکارخانههر ساله اگرچه  -
صادرات دارند، اما فوالد مبارکه ارز را اصفهان و فوالد خوزستان 

فوالد  کهیدرحال کند،یم تیمانند گراف ییهاصرف واردات نهاده
لذا حتی در یک صنعت نیز دارد.  میخوزستان بازگشت ارز مستق

 شرایط بازگشت ارز یکسان نیست.

متعدد  که گاهی عطف  هایدستورالعملبه دلیل  و سال اخیردر د -
عدم  زهیباانگکشور  یصادرکنندگان بزرگ و رسمبه ماسبق شدند، 

اقدام به  ،یو متعدد بانک مرکز الیشدن با  مقررات س ریدرگ
 بعضا  که  یررسمیغو صادرکنندگان  کردندکاهش صادرات 

منابع ارزشمند کشور  یاصورت قاچاق اقدام به صادرات فلهبه

 
 

 ونیسیکم

 مالیات

 

 

 

 

 

 

 

 : 6 تبصره« ق»بند  (5جز ) اصالح
 یپرداخت افزودهارزشمشروط کردن استرداد  یجابه

 "صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، صرفا   

 ،بر عملکرد اتیمال تیمعافبرخورداری از 

مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد 

 ."کشور گردد
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بازگشت ارزی هم به کشور  عمال  کردند، جایگزین آنها شدند که 
 بدین ترتیب صورت نگرفت.

 کشور  اقتصاد یمیتحر طیبه تجربه دو سال گذشته و شرا تیبا عنا
 یگنیصادرات و کاهش بحران کمبود نقد د،یاز تول تیحما یبرا و 

 یهاتیها و معافاز مشوق یمندبهره طیشرا ،یدیتول یواحدها
اده و خود را گسترش دفعالیت تا آنها بتوانند ، شود لیتسه یصادرات
 برگردانند.کشور به اقتصاد  اارز ر

 فراوان باالخره در تاریخ یهاوقوسکششایسته ذکر است که پس از 
ای درباره بازگشت ارز توسط معاون محترم مصوبه 12/08/1399

ها ابالغ گردید، با عنایت به آنکه مدت  یجمهورسیرئاقتصادی 
درباره این مصوبه کار کارشناسی انجام شده است. لذا نیازی به این 

 .حکم قانونی نیست
کمیسیون 

 انرژی 

 و

فدراسیون  

صادرات انرژی 

و صنایع وابسته 

 ایران 

 : 6تبصره   «ش»حذف بند 
کامل  طوربه 1401بودجه  ، الیحه6تبصره  (شبند )

 حذف شود. 
 
 

و در راستای حمایت از تولیدات  گذاریسرمایهبرای جذب  گذارقانون
تجاری در مناطق آزاد  یهاتیفعالداخلی و افزایش صادرات ، 

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را از پرداخت هرگونه -تجاری
معاف نموده است . مفاد بند ش  افزودهارزشعوارض و مالیات بر 

جذب  یهامشوقو  هاتیمز 1401قانون بودجه  6تبصره 
 در مناطق مذکور را حذف خواهد نمود. گذاریسرمایه

صنعتی و  -مناطق آزاد تجاری 1401در سال  -ش

مناطق ویژه اقتصادی  مشابه سرزمین اصلی مشمول 

خواهند  (وی.ِای.تی) افزودهارزشپرداخت مالیات بر 

 بود.
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کمیسیون 

 انرژی 

 و

فدراسیون 

صادرات انرژی 

و صنایع وابسته 

 ایران 

 6تبصره  «ت»بند حذف 

حذف طور کامل به، 6( تبصره تبند )، شودمیپیشنهاد 

 .شود

 

 تغییر قوانین مالیاتی کشور در قالب قانون بودجه سالیانه، باعث:
ی های فعال در بخش خصوصریزی بنگاهتغییر گسترده در برنامه -1

های که ریسک شودمیپذیری اقتصاد بینیو کاهش پیش
و بازارهای مولد تولیدی را خالی از  دهدمیگذاری را افزایش سرمایه

 نمایدسرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می
از درآمد و  %8معافیت مالیاتی کاالهای غیرخام صادراتی، حدود  -2
ذف که ح دهدمیاز حاشیه سود صنعت پتروشیمی را تشکیل  25%

برداری پایدار از منجر به اعوجاج در بهره قطعا  یکباره بخشی از آن، 
های پتروشیمی و افت سودآوری بسیاری از نمادهای مهم مجتمع

 بازار سرمایه خواهد شد.
خام صنعت لذا چنانچه توسعه زنجیره ارزش مواد تولیدی نیمه

طی یک سال، هیچ مجتمعی  قطعا پتروشیمی مورد نظر دولت است، 
اد توان اصالح فرآیندهای خود جهت تکمیل زنجیره ارزش مو

خام را ندارد و باید برای این امر اعالن بلندمدت توسط دولت و نیمه
ط بخش خصوصی صورت گیرد. ریزی بلندمدت توسسپس برنامه

بایست کند که بازبینی قوانین مالیاتی کشور میخاطر نشان می
جدا از قوانین بودجه ساالنه در مجلس شورای اسالمی،  صورتبه

 ر مالیاتی بررسی گردد.هیئت وزیران یا سازمان امو
 

درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت  -ت

معدنی و صنایع معدنی، محصوالت نفتی، گازی و 

خام و نیمه خام در تمام نقاط  صورتبهپتروشیمی 

تعریف و فهرست مواد خام . شودمیکشور مشمول مالیات 

دی های امور اقتصاو نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 

ماه پس از تصویب این و ظرف سه شودمیو کشاورزی ایران تهیه 
 رسد.قانون به تصویب هیأت وزیران می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون 

 انرژی

 و

فدراسیون 

صادرات انرژی 

و صنایع وابسته 

 ایران 

 :6تبصره  «ت»اصالح بند 

و  یدرآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت معدن
 یمیگازی و پتروش ،یمحصوالت نفت ،یمعدن عیصنا
مشروط بر اینکه از توجیه  خاممهیخام و ن صورتبه

اقتصادی، فنی و تکنولوژیکی الزم برای تولید 
افزوده بیشتر برخوردار باشد، محصوالت با ارزش

. در هر صورت صادرات مازاد بر شودمیمشمول مالیات 
 یارزآورخام با هدف  مهیننیاز داخلی همه محصوالت 

و حفظ بازارهای صادراتی مشمول مالیات نخواهد بود. 
اد مذکور به پیشنه خاممهینریف و فهرست مواد خام و تع

های امور اقتصادی و دارایی، نفت، مشترک وزارتخانه
و  شودمیایران تهیه  صنعت، معدن و تجارت و اتاق

ماه پس از تصویب این قانون به تصویب  3ظرف مدت 
   رسد.هیأت وزیران می
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کمیسیون 

 صنایع

 

 :6تبصره  «ت»اصالح بند 
درآمد حاصله از اجرای "در انتهای این تبصره عبارت 

توسعه و تکمیل زنجیره ارزش  -1این تصمیم، جهت 
روزرسانی امکانات توسعه و به -2، خاممهینمواد خام و 

تأمین منابع صندوق  -3ی صادراتی کشور و هاانهیپا
  د.اضافه شو "شودهزینه می "ی معدنیهاتیفعالبیمه 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

کمیسیون 

 اقتصاد کالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :6تبصره « ت»اصالح بند 
ر افزوده پائین دشود حد محصوالت با ارزشپیشنهاد می

 صنعت پتروشیمی به شکل ذیل تعریف گردد: 

آن دسته از محصوالت پتروشیمی که  1401در سال .1
یمفقط با یک مرحله از فرآوری ماده خام ، تولید 

، در زمره محصوالت پتروشیمی با  شوند
افزوده پائین قرار میگرند و در حکم محصول ارزش

نیمه خام خواهند بود . وزارت صمت با همکاری 
وزارت نفت موظف است فهرست این محصوالت را 

 احصاء نماید.

وزارت صمت مکلف است میزان نیاز داخلی  .2
 را برآورد نماید.  1محصوالت احصاء شده در بند 

 بند" مخا ماده از موجود قانونی تعریف تنهابا عنایت به آنکه 

 ذیرپرقابت تولید موانع رفع قانون 37 ماده اجرایی نامهآئین 1 ماده ب

پس از  که ایماده: خام ماده - ب"و " کشور مالی نظام ارتقای و
استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، 
ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به 

لذا بر اساس این تعریف هیچ  ".شودواحد تولیدی واگذار یا صادر می
 محصول پتروشیمی در تعریف ماده خام نمی گنجد.

در مورد ماده نیمه خام هیچ تعریف مشخص همچنین، 

قانون باالدستی رفع موانع  37مطابق ماده قانونی وجود ندارد. 

پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به دولت اجازه داده است تولید رقابت
 افزوده پائین داخلیخام و تبدیل کاالهای با ارزشبرای فرآوری مواد 

های الزم افزوده باال ، از انواع مشوقو وارداتی به کاالهای با ارزش
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کاالها و مواد خام و  استفاده کند .
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وزارت صمت موظف است با همکاری وزارت نفت  .3
و تشکل مربوطه نسبت به احصاء سهم هر شرکت 

 پتروشیمی در تأمین نیاز داخلی اقدام نماید.

وزارت اقتصاد موظف است از صادرات محصوالت  .4
پتروشیمی در سقف مقادیر تعیین شده در  خاممهین

 مالیات اخذ نماید.  2بند 

ی که فرآوری آن ها در صادرات مازاد بر نیاز داخل .5
-داخل به تشخیص وزارت صمت فاقد توجیه فنی

باشد و یا به تشخیص وزارت نفت به اقتصادی می
اشد بنمی ریپذامکانی دانش فنی هاتیمحدوددلیل 

 باشد.، مشمول مالیات نمی
 

افزوده پائین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه کاالهای با ارزش
ی فرآوری در داخل )به تشخیص صمت( را ممنوع فنی و اقتصادی برا
 1401رو، قانون باالدستی هم همانند قانون بودجه کرده است. ازاین

یدات افزوده کم به سمت تولبه دنبال هدایت تولیدات صنعتی با ارزش
افزوده بیشتر است. همچنین، بر اساس این قانون ماده نیمه با ارزش

افزوده پائینی هستند . ارزش خام ، محصوالتی هستند که دارای
قدمه با توجه به توضیحات م باید بنابراین برای تعریف ماده نیمه خام

ها و موانع قتصادی کشور و محدودیتاو متناسب با شرایط 

. مشخص گرددافزوده پائین ارزش، محدوده و میزان  1401سال

 ضمنا  دو قید دیگر هم با توجه به قوانین باالدستی و با تشخیص
 وزارت صمت باید مد نظر قرار گیرد:

 اخذ مالیات نباید برای صادرات مازاد بر نیاز داخلی باشد  -1

اخذ مالیات نباید برای صادرات محصوالتی باشد که فاقد توجیه   -2
 فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل باشد.

ی شدید تحریمی در حوزه انتقال دانش فنی هاتیمحدودبه  با توجه
 وجوه ، عدم اعتبارسنجی )ریتینگ( وانتقالنقل، سیستم بانکی و 

الت اعتباری دنیا و مشک-اقتصاد کشور توسط مؤسسات معتبر مالی
های وکار نامناسب داخلی ، باال بودن هزینهفاینانس ، فضای کسب
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ین در صنعت افزوده پائتأمین مالی ، حد محصوالت با ارزش
 پتروشیمی به شکل ذیل تعریف گردد:

شورای 

راهبری بهبود 

محیط 

 وکارکسب

 : 6تبصره   «ذ»حذف بند 

حذف کامل  طوربه، 6بند )ذ(  تبصره ، شودمیپیشنهاد 

 . شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قانون  104ماده با عنایت به آنکه این بند موجب به احیای مجدد 
 1394 مالیات در سال اصالح قانونکه در  شودمی میقد یاتیمال

 اختالل زا و فساد آور است. اریبسگردد و این بند حذف شد می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و صاحبان مشاغل گروه اول اشخاص حقوقی  -ذ

 یهااتیمال( قانون ۹5اجرائی ماده )نامه موضوع آیین

تی خدمات دریافدر هر مورد که بابت  اندمکلفمستقیم 

ها، بازارهای بورس کارمزد پرداختی به یاستثنابه)

خارج از بورس و کارمزد معامالت و تسویه اوراق 

 ، ها و بازارهای خارج از بورسبهادار و کاال در بورس

 ریغ، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری هابانک

و تعمیر و  هابانکتسهیالت اعطایی ، مجاز یبانک

ر ب مشمول مالیات ، خدماتتکمیل یک واحد مسکونی

درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت 

و همچنین سایر  شودمیبدهی دولت به اشخاص داده 

خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف 

( شودمیپس از ابالغ این قانون اعالم  ماه کی

( ینقد ریغ)اعم از نقدی و به هر عنوان  وجوهی را

( ریال 5.000.000مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون )

آن را  (%2) درصددو کنند پرداخت میبابت هر خدمت 

ان کنندگالحساب مالیات مؤدی )دریافتعلی عنوانبه
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ه از تعیین شد حساببهتا پایان ماه بعد ( کسر و وجوه 

و رسید آن را به  طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز

مدت مشخصات یم نمایند و همچنین ظرف همین مؤدی تسل
، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد نام شامل کنندگانافتیدر

را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم و نشانی آنها 
احکام مواد  ربط ارسال دارند.امور مالیاتی ذی ادارهبه کند می
مستقیم در اجرای این حکم  یهااتیمال(  قانون 199( و )197)

 .باشدمیجاری 
کمیسیون 

 انرژی

  و

فدراسیون  

صادرات انرژی 

و صنایع وابسته 

 ایران

 
 

 : 6تبصره   «ض»حذف بند 
کامل  طوربه 1401بودجه  ، الیحه6تبصره بند )ض( 

 حذف شود. 

 

 

 

 
 
 
 
 

مستقیم  یهااتیمال( قانون 145( ماده )2حکم بند ) 1401ر سال د
 باشد.میدر خصوص اشخاص حقوقی جاری ن

بانکی اشخاص حقوقی در  یهاسپردهبر اساس مفاد این بند سود 
. جدای از اینکه مفاد بند مذکور  شودمیمشمول مالیات  1401سال 

الیات م اخذمستقیم است ،  یهااتیمالدر مغایرت با قانون  صراحتبه
 هاشرکتضمن کاهش سودآوری  تواندمیبانکی  یهاسپردهاز سود 

 یهابخش، باعث فرار نقدینگی از نظام بانکی و ورود آن به 
می خطرناکی را در پی خواهد کشور شود که پیامدهای تور یاواسطه
این گونه اصالحات را دولت در لوایح جداگانه و در قالب  داشت.

 کالیات بر مجموع درآمد باید پیشنهاد کند.
 
 

( قانون 145( ماده )2کم بند)ح 1401در سال  -ض

مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی  یهااتیمال

 باشد.جاری نمی
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 6الحاق به تبصره 
 :6به تبصره  1الحاقی  هیات رئیسه

 خدمات فنی و مهندسیصادرکننده  یهاشرکت
، قانون رفع موانع تولید 46بر اساس ماده  توانندمی

 تعهدات ارزی فوق .تعهدات ارزی خود را تسویه نمایند 
ره صاد یهانامهضمانتشامل کلیه تعهدات ضامنین و 

 .گرددمینیز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صادرکننده خدمات فنی و مهندسی جهت تجهیز کارگاه  هایشرکت
و برخی مصارف خود در کشورهای هدف، نیازمند منابع ارزی هستند، 

(، تسهیالت 1391های گذشته )قبل از سال ها طی سالاین شرکت
ها و خرید کاال در و آن را صرف تجهیز پروژه ارزی دریافت کرده

ها صرف یالت در آن کشوراند و چون این تسهکشورهای هدف کرده
ی ای براتنها هیچ آوردهشده است، افزایش شدید نرخ ارز در ایران نه

آنها نداشته است، بلکه این گروه مولد تبدیل به بدهکاران ارزی 
 اند. شده

پذیر و ( قانون رفع موانع تولید رقابت46با عنایت به آنکه در ماده )
ب ی واردکنندگانی که به سبارتقای نظام مالی کشور، تمهیداتی برا

نرخ ارز، دچار مشکل در بازپرداخت تسهیالت  مالحظهقابلافزایش 
 هایشرکتاند در نظر گرفته شده است و با توجه به آنکه ارزی شده

صادرکننده خدمات فنی و مهندسی نیز همچون واردکنندگان 
 زدارای مصارف ارزی هستند و آنها نیکاالهای اساسی و مواد اولیه،

اند، های رخ داده در نرخ ارز دچار مشکل شدهواسطه نابسامانیبه
اینکه موجب ایجاد محدودیت برای آنها در صدور ضمانتنامه  ازجمله

شده است و به همین دلیل سبب شده است تا  هابانکاز سوی 
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 هایشرکتهای خارجی به آمده در انجام پروژه وجود بههای فرصت
 رقیب واگذار شود. 

ضروریست، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که  رو نیهماز 
در سایر کشورها تا قبل  آالتنیماشو خرید  تجهیز کارگاه منظوربه

تسهیالت ارزی از صندوق ذخیره ارزی  اخذنسبت به  1391از سال 
( قانون رفع 46ماده ) حکم اوال اند، اقدام نموده هابانکو همچنین 

ضوع نیز تسری باید و ثانیا  برای آنکه ابهامی موانع تولید به این مو
نیاید، بار مالی آن از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی  وجود به

 شود. بدین ترتیب در تأمینهای خارجی بانک مرکزی خالص دارایی
سال جهش تولید، مجلس یک گام عملی برای جهش تولید از طریق 

 .داردیبرمصدور خدمات فنی و مهندسی 
 پیشنهاد 

 سال گذشته
 :6به تبصره  2الحاقی 
 اضافه شود: 6بند الحاقی به تبصره  عنوانبهعبارت زیر 

 اولویت اول:
)در  1396( قانون بودجه سال 4بند )ح( تبصره ) -

موضوع جز )د( بند  یبدهکاران ارز هیخصوص تسو
شود. اعتبار می ذی( تنف1388( قانون بودجه سال 6)
بند از حساب مازاد  نیشدن ا ییاجرا یالزم برا یمال

بانک  یخارج یهایخالص دارائ یابیحاصل از ارز

، مبلغ یک میلیارد 1388( قانون بودجه سال 6جزء )د( بند ) اساس بر
میلیون یورو( از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری  750دالر )

 گذاری شد و این بانکاسالمی ایران در بانک صنعت و معدن سپرده
( ضوابط اعطای تسهیالت ارزی موضوع 1مکلف شد تا طبق ماده )

کل کشور مصوب  1388سال ( قانون بودجه 6جزء )د( بند )
 آالت، نسبت به اعطای تسهیالت جهت خرید ماشین27/10/1388

و  امتممهینتولیدی و خدمات مربوط  هایطرحو تسهیالت مورد نیاز 
رو، با عاملیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام نماید. ازاین
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 هیسرما شیافزا زاز محل منابع حاصل ا  ایو  یمرکز
 یخارج هایدارائیخالص  یابیارز دیاز تجد یناش

 .تأمین شود زانیم نیبه هم یبانک مرکز
 

 اولویت دوم:
 

( 6جزء )د( بند ) یارز رندگانیگ التیتسه هیکل -
بند )ح( تبصره  یکه ط 1388قانون بودجه سال 

 20با الحاق به ماده  1396( قانون بودجه سال 4)
 یایمشمول مزا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول

 د،اندهیآن گرد ییاجرا یهانامهنییقانون مذکور و آ
رود خود به و تعهدنسبت به انجام  نکهیمشروط به ا

موارد مندرج در  ریو سا زاتیتجه آالت،نیماش
 یارز یهاحواله ای افتهیشیگشا یاعتبارات اسناد

نموده  اخذرا  یاقدام نموده و پروانه سبز گمرک
خارج و  جاری غیرباشند از سرفصل بدهکاران 

 و یبانک التیاز خدمات و تسه توانندیکماکان م
ند بابت برخوردار شو نیا از هیبازار سرما یمال تأمین

ف متوق یو قضائ ییاجرا ،یاقدامات حقوق هیکل و
یمذکور م رندگانیگ التیتسه نی. همچنگرددیم

 دولتی )بانک صنعت و معدن( نسبت به پرداخت تسهیالت هایبانک
ارزی مذکور، بخش  التیتسهارزی اقدام گردید. اما در زمان تسویه 

ای از تسهیالت گیرندگان به دلیل جهش نرخ ارز دچار مشکل عمده
شدند. قیمت ارز در این فاصله زمانی چندین برابر شده و با این 

 عمدتا  گذاری مذکور که سرمایه هایطرحای از رویکرد بخش عمده
وسط بودند، از توجیه اقتصادی خارج های کوچک و متبنگاه
 گردید. می

( قانون رفع 20در راستای حل این مشکل،  مجلس با تصویب ماده )
و  1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال موانع تولید رقابت

( قانون 6نامه اجرایی آن و در ادامه الحاق مشمولین جزء )د( بند )آیین
در قالب بند )ح( از تبصره  1396ال طی بودجه س  1388بودجه سال 

( به قانون یاد شده، شرایط مطلوب و متناسب با وضعیت کشور را 4)
در جهت حل مشکالت تسهیالت گیرندگان حساب ذخیره ارزی و 
ایجاد امکان بازپرداخت تسهیالت دریافتی و ادامه فعالیت واحدهای 

و درنهایت  تولیدی و اقتصادی فراهم نمود که با ابالغ آن به دولت
را تشویق به تعیین تکلیف  رندگانیگ التیتسهبه بانک عامل، 

تسهیالت مذکور نمود و متعاقب آن اکثریت ایشان نسبت به پرداخت 
درصد  معوقات خود اقدام نمودند. اما در ادامه بانک مرکزی  25قسط 

اعتبار مورد  تأمینو بانک عامل با توقف اجرای قانون و به دلیل عدم 
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خود  یبده هیو تسو فیتکل نیینسبت به تع یستیبا
 ندیاقدام نما دیقانون رفع موانع تول 20مطابق ماده 

و وجه  مهیمهم از تعلق جر نیو با محقق شدن ا
ند خواه یمستثن یالیو ر یارز  نید ریالتزام تأخ

 یالیدر صورت پرداخت ر صالح،یبود. مراجع ذ
ارز در نظر گرفته شده  یهااقساط بر اساس نرخ

 د،یقانون رفع موانع تول 20مشموالن ماده  یبرا
از  نرندگایگ التیتسه نیا یمال تأمیناز  دینبا

 کنند.  یریجلوگ هیبازار سرما ای یمحل بانک

 خیماه از تار کیبند ظرف مدت  نیا ییاجرا دستورالعمل
 متشکل از وزارت امور یقانون توسط کارگروه نیابالغ ا
دجه وبوسازمان برنامه ،یبانک مرکز ،ییو دارا یاقتصاد

ه ب رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یو اتاق بازرگان
 .گرددیم نییتع ییو دارا یوزارت امور اقتصاد شنهادیپ

تسهیالت  گونهنیاجهت اجرای قانون )تسویه تسهیالت نیاز 
اعتبار الزم در قانون بودجه سنواتی و تدوین  تأمینگیرندگان نیازمند 

 1396( قانون بودجه سال 4ای برای بند )ح( تبصره )نامهآیین
باشد(، ادامه روند تسویه حساب را مسکوت گذاشته است. می  

ک عدم همکاری بان لیدل بهشایان توجه است که در شرایط کنونی 
واحد  140مرکزی در اجرای قانون ابالغی، احتمال تعطیلی حدود 

پرسنل  35000پرسنل مستقیم و  5000تولیدی با بیش از 
های دلسوز مربوطه وجود دارد. علیرغم اینکه تشکل میرمستقیغ

هفتمین  اتی از قبیل نود ونسبت به حل این چالش پیگیر بوده و مصوب
ای قانون به اجر تأکیدجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید )که به 

ای درخواستی را طی نامه "(4بند )ح( تبصره )" 1396بودجه سال 
محترم وزارت صمت از جناب آقای  سرپرست از 15/05/1399مورخ 

 د(اندکتر جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری ارائه کرده
و در ادامه نیز مکاتباتی توسط ریاست اتاق ایران و دبیر شورای گفتگو 
در این خصوص با دولت محترم انجام گرفته است، لیکن همچنین 

( قانون 6)د( بند )  موضوع جزء یارز رندگانیگ التیمشکالت تسه
که خود  1396 ( قانون بودجه4و بند )ح( تبصره ) 1388بودجه سال 

ظام ن یو ارتقا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول (20مشمول ماده )
به  د،نباشیم یاسالم یمجلس شورا 1/2/1394کشور مصوب  یمال
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وجود دارد، لذا  یبودجه سنوات نیاعتبار در قوان تأمینعدم  تعل
 یبا در نظر گرفتن اعتبار مال 1401بودجه  حهیضرورت دارد در ال

اقدام  یرزا رندگانیگ التیتسه فیتکل نیینسبت به تع ازیمورد ن
 شود.

کمیسیون 

 انرژی
 :6به تبصره  3الحاقی 

 ازیموردن یبرق، انرژ یردولتیکننده غچنانچه عرضه
 د،ینما ینتأمرا یا کمتر  یفیتکل هاییمتباق نیمشترک

برق از دولت  یو واقع یفیتکل متیمعادل تفاوت ق
 طلب بر نی. اشودمیکل کشور( طلبکار  یدار)خزانه

 کنندهعرضه یبده ایبا اوراق و  ،یاساس پرداخت نقد
 ییاست. دستورالعمل اجرا ترتها ای هیبه دولت قابل تسو

وزارت اقتصاد و سازمان  رو،یبند توسط وزارت ن نیا
به  1401 بهشتیارد انیو حداکثر تا پا هیبرنامه ته

 رسد.یدولت م بیتصو

 اسیمق یهاروگاهین یهادر پرداخت صورتحساب یطوالن قیتعو
 یهاماه از صورتحساب 6که تاکنون   ریشرکت توان یکوچک  از سو

در  یادهیمشکالت عد جادیآن ها پرداخت نشده است که باعث ا
 شده است. یاقتصاد کنون طیشرا

 اسیمق یهاروگاهین یهادر پرداخت صورتحساب عی: تسرهدف
 نیب میمستق به مراودات قیدولت و تشو یکوچک ، کاهش بار مال

 کننده در صنعت برقو مصرف دکنندهیتول
 
 

 

کمیسیون 

 انرژی
 :6به تبصره  4الحاقی 

ا ب زمانهمدر معامالت پیمانکاری کارفرما موظف است 
متناسب با آن را به  افزودهارزشهر پرداخت، مالیات بر 

پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر 
را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان  افزودهارزش

ای و صورت مرحلهها عموما  بهدر معامالت پیمانکاری، پرداخت
رما کارف مابینمتناسب با پیشرفت کار مطابق با مندرجات قرارداد فی

شود. لذا به دلیل عدم پرداخت یکجا مبلغ و پیمانکار پرداخت می
ورت صقرارداد به پیمانکار، الزم است مالیات آن نیز در هر مرحله به

پرداخت گردد. لذا « توسط کارفرما»مجزا و از محل مبلغ قرارداد و 
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امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعالم 
و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی  هابانک

های اجرائی حق مطالبه آن از پیمانکار یا دستگاهو سایر 
جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی  اخذ

 اسناد خزانه صورتبها به پیمانکار که بدهی کارفرم
در صورت درخواست پیمانکار،  شودمیاسالمی پرداخت 

کارفرما موظف است این اوراق را عینا  به سازمان امور 
مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور 
معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی 

کشور  داری کلرا به خزانهپیمانکار کسر و اسناد مذکور 
داری کل کشور موظف است معادل کند. خزانهارائه می

عنوان وصولی مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به
 مالیات منظور کند.

ها به تعهدات خود عمل ننماید، چنانچه کارفرما در پرداخت مالیات
ی مندی از برخر بدهکار مالیاتی قلمداد خواهد شد و حق بهرهپیمانکا

امکانات ازجمله استفاده از خدمات بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری، 
های اجرایی را نخواهد ثبت در دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه

 داشت.
با عنایت به اینکه زیان وارده به پیمانکار در این شرایط ناشی از قصور 

 سازی نحوه پرداختشود در راستای شفافکارفرماست، پیشنهاد می
مالیات در این گروه قراردادها و پیشگیری از اختالفات مالیاتی، بند 

 ابقا شود. 1401در بودجه  1400قانون بودجه  6ل تبصره 

کمیسیون 

 احداث
 :6به تبصره  5الحاقی 
امالکی که قبل از "بندی تحت عنوان  6در تبصره 

تقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته ان

گردد مادامی که در قرارداد واگذار می موجببه

 ،در مدت مذکور باشدتصرف خریدار می

شود و از لحاظ مالیاتی با ی نمیتلق یاجار

 های مسکونی نسبتهای سازنده مسکن در حین اجرای پروژهشرکت
به پیش فروش واحدهای در دست احداث خود اقدام نموده و 

آماده شدن واحدها جهت سکونت نسبت به تحویل آنها به  محضبه
نمایند. لیکن اخذ سند  مالکیت مستلزم پیش خریداران اقدام می

تفکیکی ساختمان و تنظیم صورتجلسه تفکیک نیز منوط به اخذ 
ای همانی بوده و این فرآیند علیرغم تالشایان کار عملیات ساختپ
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اضافه " خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد

 شود. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شد، کشرکت سازنده یک الی دو سال و بعضا  بیشتر نیز طول می
کارشناسان محترم اداره کل امور مالیاتی با استناد به جمله شرطی 

های مستقیم در فاصله زمانی قانون مالیات 53ماده  10انتهای تبصره 
وجه به با ت وانتقالنقلی تحویل واحد به خریدار با تنظیم سند قطع

قانون به مأخذ زمان تصرف  59عدم پرداخت مالیات موضوع ماده 
ات است که اوال  مالی پرواضحکنند. واحد، مالیات بر اجاره را مطالبه می

قانون در  187با استعالم دفترخانه در اجرای ماده  59موضوع ماده 
واحد  بنایقطعی و مشخص شدن زیر وانتقالنقلزمان تنظیم سند 

شود و محاسبه مالیات مذکور و قدرالسهم آن در عرصه ستانده می
حتی با درخواست شرکت سازنده نیز در زمان تحویل واحد به دلیل 
مشخص نبودن عرصه و اعیام واحد مقدور نبوده و تلقی از مالک 

 باشد. عنوان موجر منطقی نمیعنوان مستأجر و فروشنده بهبه
ازمان امور مالیاتی با پی بردن به این مشکل نسبت با توجه به آنکه س

در الیحه اصالحی  53ماده  10به حذف جمله شرطی انتهای تبصره 
اقدام نموده است. لیکن با عنایت به آنکه این الیحه  1398بهمن ماه 

  شود:هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است پیشنهاد می
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 هیات رئیسه
 :6 به تبصره 6الحاقی 

نیم عشر یعنی "حق االجرای اسناد الزم االجرا از 

 ،پنج در هزار"به  "درصد مبلغ مورد اجرا 5

 تقلیل یابد.  "مبلغ مورد اجرا

با توجه به نرخ تورم و تغییرات پایه پولی در چند دهه اخیر 
 یاز درآمدها یقانون ثبت و قانون وصول برخ 131 مادهضروریست، 

الجرای اسناد الزم االجرا را معادل ، که حق ا1373دولت مصوب 
درصد مبلغ مورد اجرا در نظر گرفته است، اصالح  5نیم عشر یعنی 

 شود.

 

 صنعت، معدن و ارتباطات – 7تبصره 

مرکز ملی 

مطالعات 

راهبردی 

کشاورزی و 

  آب

 و 

کیمیسون 

 صنایع

 : 7 تبصره« ه»بند   (2) جزء اصالح

و  هیمواد اول "عبارت  7بند )ه( تبصره  2جز به 

 مورد نیاز آالتنیو ماش دیتول یاواسطه

 ، اضافه شود."تولید خطوط

 
 

 سو درآمد دولتتغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، از یک
ها واسطه افزایش سطح قیمتو از سوی دیگر، به دهدمیرا افزایش 

پذیر آن کاهش قدرت خرید، آثار رفاهی منفی بر اقشار آسیب تبعبهو 
چون  ین،بر ا عالوههای مولد اقتصاد تحمیل خواهد کرد. و بخش

 ،شودمی اخذ یارزش گمرک یبر مبنا یزافزوده نبر ارزش یاتمال
که  یافتخواهد  یشافزا یزکاالها ن ینافزوده ابر ارزش یاتمال یزانم

این اقدام  همچنین، خواهد کرد. یجادا یاجداگانه یتورم یانخود جر
 دهدمی یشکاالها را افزا یصترخ یبرا یازمورد ن یالیحجم منابع ر
 یدکنندگانانجام نشود، تول یاعتبار هایصکه ترخ یو در موارد

 یمال نتأمی ینههز تواندمیهستند که  ینظام بانکمجبور به رجوع به
مورد الزم است تمهیدات الزم توسط دهد. در این  یشرا افزا یدتول

ت داشتن آنکه دول در نظرنظام بانکی  و گمرک اندیشیده شود. با 

 -ه

 یواردات یکاالها ینرخ ارز محاسبه ارزش گمرک -1

بر اساس  ،یمحاسبه حقوق ورود ازجملهدر همه موارد 

نرخ سامانه  مرکزی بانک شده نرخ ارز اعالم یبرابر

ق و مطاب روز اظهار.ِاس( در ی.تی)ا یکیمبادله الکترون

 .باشدیم ی( قانون امور گمرک14ماده )

( حقوق %4) چهار درصدنرخ  1401 در سال -2

( قانون امور 1مذکور در صدر بند )د( ماده ) یگمرک

و  زاتیدارو، تجه ،یاساس یکاالها یبرا یگمرک

 هاینهاده نیو همچن یپزشک یملزومات مصرف

 .ابدییم لی(  تقل%1درصد ) کیبه   یو دام یکشاورز

 

 

 پیشنهاد 

  سال گذشته

 
 
 
 
 

 : 7 تبصره« ه»بند   (1) جزء اصالح
اضافه   (7بند )ه( از تبصره ) 1جزء  متن زیر به انتهای

 شود: 

دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه  -
 یهاحقوق ورودی کاالهای اساسی، ضروری، نهاده

تولید و  یاواسطهو  هیمواد اولی، و دام یکشاورز



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 
 

دهد  تغییر یاگونهمورد نیاز تولید را به آالتینماش
ز اجرای این حکم که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد ا

بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کاالها حقوق 
دهد که متوسط مأخذ   ییرتغ ایونهگرا به یورود

حداقل به نصف  یافتیتعرفه مؤثر حقوق ورودی در
 .یابدکاهش 

دولت مکلف است نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای  -
این  حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در 

 ماهه بازنگری کند.  3فواصل زمانی 

موظف است بر  یرانا یاسالم یگمرک جمهور -
امور  یروز یبکه به تصو یاساس دستورالعمل

ز عمل کند که ا یاگونهبه رسدیم ییو دارا یاقتصاد
، پرداخت وجوه حقوق و عوارض 1400  یابتدا
 یدبخش تول یهمربوط به واردات مواد اول یگمرک

قابل  یصورت اعتباربه ی،حسب درخواست متقاض
 .باشدانجام 

، کننده در اقتصاد کشور استین تولیدکننده و مصرفتربزرگخود 
 هایش از ناحیه تغییرات قیمتی فوق، افزایش خواهد یافت.هزینه

 

 

کمیسیون 

توسعه صادرات 

 غیر نفتی

 : 7 تبصره« ه»بند   (1) جزء اصالح

« روز اظهارهفت روز منتهی به»بجای روز اظهار عبارت 
 جایگزین شود.

اعالم نرخ ارز در یک روز )روز اظهار( به دلیل آنکه امکان نوسان 
 است معیار مناسبی نباشد لذا متن زیر جایگزین شود.دارد ممکن 
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کمیسیون 

توسعه صادرات 

 غیر نفتی

 : 7 تبصره« ه»بند  (2)جزء  اصالح

کاهش هزینه واردات کاالهای اساسی پیشنهاد  رایب
شود سود بازرگانی سایر کاالها به شرح زیر کاهش می
 یابد:

 80مشمول درصد،  10سود بازرگانی برابر و کمتر از  -
 درصد، کاهش سود بازرگانی شود.

 20درصد و برابر و کمتر از  10سود بازرگانی بیشتر از  -
 درصد کاهش سود بازرگانی شود. 60درصد، مشمول 

درصد  40درصد مشمول  20سود بازرگانی بیشتر از  -
 سود بازرگانی شود. کاهش

بانک مرکزی  ETSبه نرخ ارز  4200افزایش نرخ تسعیر ارز )از 
درصد افزایش هزینه واردات( برای اخذ  500تا  400عنی حدود ی

باشد و لذا کاهش نرخ تعرفه سایر  زاتورمتواند حقوق گمرکی می
دکی از تورم واردتی جلوگیری نماید. در صورتی تواند انکاالها نیز می

تومانی اعمال شود ابعاد  4200که این سیاست همراه با حذف ارز 
 داشت.تورمی مضاعفی خواهد 

 

 

 
 

 

کمیسیون 

فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

 : 7 تبصره «و»بند ( 1جز ) اصالح
 ظرف است مکلف کشور استخدامی و اداری سازمان
 ایفرآینده قانون، این ابالغ از پس ماه سه حداکثر مدت
 یهادستگاه از هرکدام اختصاصی خدمات ارائه به منجر
 پرکاربرد خدمات اولویت با را عمومی نهادهای و اجرائی

 و اصالح جهت و کرده بهینه دستگاه اختصاصی
 و اطالعات فناوری از فادهتسا با آنها کردن بازمهندسی
. نماید ابالغ مربوطه دستگاه به را آنها ارتباطات،

 حتی و تنیس کافی ییتنهابه فعلی فرایندهای کردن الکترونیکی
 ار ناکارآمدی و فساد خدمات غلط کردن الکترونیکی است ممکن
 کاهش سبب تواندمی و است ترمهم فرایندها بازمهندسی. کند تشدید
 دبای  لذا. شود خدمات کیفیت ارتقای و تولید موانع رفع فساد،

 و ودش تکلیف کشور اجرایی هایدستگاه به فرایندها بازمهندسی
 فرایندها اصالح در کشور خصوصی بخش هایظرفیت از همچنین

 استفاده کشور اجرایی هایدستگاه همه فرایندهای بازمهندسی و

 .شود

 

کشور مکلف است  یو استخدام یسازمان ادار -1

قانون،  نای ابالغ از پس سه ماهظرف مدت حداکثر 

هرکدام  یمنجر به ارائه خدمات اختصاص یندهایفرآ

 تیرا با اولو یعموم یو نهادها یاجرائ هایدستگاهاز 

 و کرد نهیبهدستگاه  یخدمات پرکاربرد اختصاص

 مربوط تگاهآنها را به دس ،کردن یکیالکترونجهت 

 .دیابالغ نما

 

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 زا هستند مکلف عمومی نهادهای و اجرائی هایدستگاه
 هافرایند اصالح در کشور خصوصی بخش هایظرفیت

 .کنند استفاده خود فرایندهای بازمهندسی و

  

کمیسیون 

فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

 : 7 تبصره «و»بند ( 2جز ) اصالح
 ظرف است مکلف اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

 کالن معماری قانون، این ابالغ تاریخ از ماه یک مدت

 اندازیراه نحوه و هوشمند خدمات ارائه فنی الزامات و

 نظرات اخذ با را هادستگاه هوشمند خدمات واحد پنجره

 اجرائی شورای به تصویب جهت و تدوین ذینفعان

 .دهد ارائه اطالعات فناوری

 خدمات یهوشمند ساز در زیادی تجربیات کشور خصوصی بخش
 ازجمله کشور مختلف یهابخش به تواندیم زمینه این در و دارد

 ائهار فنی الزامات و کالن معماری تدوین و تهیه در ارتباطات وزارت
 هایظرفیت از شودیم پیشنهاد. کند همکاری هوشمند خدمات
 الزامات و کالن معماری تدوین و تهیه در کشور خصوصی بخش
 شود. استفاده هوشمند خدمات ارائه فنی
 
 

اطالعات مکلف است  یوزارت ارتباطات و فناور -2

 کالن یقانون، معمار نیابالغ ا خیماه از تار کیظرف 

ارائه خدمات هوشمند و نحوه  یو  الزامات فن

را  هادستگاهپنجره واحد خدمات هوشمند  یاندازراه

 یفناور یاجرائ یبه شورا بیو جهت تصو نیتدو

 .اطالعات ارائه دهد

 

کمیسیون 

فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

 : 7 تبصره «و»بند ( 3جز ) اصالح
 هپنجر" مکلفند عمومی نهادهای و اجرائی هایدستگاه
 مصوب الزامات بر اساس را خود "هوشمند خدمات واحد

  از استفاده با و اطالعات فناوری اجرایی شورای
 ماه بهمن تا حداکثر کشور خصوصی بخش هایظرفیت
 از سوم یک حداقل و کرده اندازیراه 1401 سال

 زا پرکاربرد خدمات اولویت با را خود اختصاصی خدمات
 .دهند ارائه پنجره این طریق

 یازهوشمند س در زیادی توانایی و تجربیات کشور خصوصی بخش
 کشور مختلف یهابخش با تواندیم زمینه این در و دارد خدمات
 هوشمند خدمات عمومی نهادهای و اجرائی هایدستگاه ازجمله

 کشور خصوصی بخش هایظرفیت از شودیم پیشنهاد. کند همکاری
 دهوشمن خدمات ارائه فنی الزامات و کالن معماری تدوین و تهیه در

 .شود استفاده
 
 

مکلفند  یعموم یو نهادها یاجرائ هایدستگاه -3

 بر اساسخود را  "پنجره واحد خدمات هوشمند"

اطالعات  یفناور یاجرائ یالزامات مصوب شورا

کرده و  یاندازراه 1401ماه سال حداکثر تا بهمن

خود را با  یسوم از خدمات اختصاص کیحداقل 

پنجره ارائه  نیا قیاز طرخدمات پرکاربرد  تیاولو

 .هندد
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 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 آب و کشاورزی – 8تبصره 
مرکز ملی 

مطالعات 

راهبردی 

کشاورزی و 

 آب

 : 8تبصره  «الف»اصالح بند 
 دولت مکلف است،"به ذیل این بند از تبصره عبارت 

منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی و دستیابی به به
منابع ( قانون برنامه ششم توسعه، 35اهداف ماده )

عمومی و اعتباراتی فصل منابع آب را به  طرح ها و 
میزان برداشت از پروژه هایی  اختصاص دهد که 

را به میزان سه میلیارد  1401های زیرزمینی در سال آب
 اضافه شود. "دندهمی مترمکعب کاهش 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

آب  هایبخشی سفرهبر تعادل( قانون برنامه ششم توسعه 35ماده )
میلیارد  11وری و جبران تراز آب به میزان زیرزمینی، ارتقای بهره

 وضعیت بررسی با. است کرده تأکید ششم برنامه مترمکعب تا پایان
انه متأسف(، ششم برنامه)ازجمله  توسعه هایبرنامه در زیرزمینی آب
 خازنم کسری افزایش و زیرزمینی آب منابع افزایش برداشت از روند

  .شودمی مشاهده

گرفتن  در نظر( 8با عنایت به آنکه موضوع این بند از تبصره )
 در که در راستای اجرای این ماده است اعتباری فنی هایکمک
 دهش تنظیم سند است. در واقع در بوده هم قبل سنوات وها برنامه

 طتوس زیرزمینی هایآب بخشیتعادل مصوب هایپروژه اثربخشی
 این بر اساس و شده گرفته نظر در مفروض آب عالی شورای
 صبن نظیر آنها از برخی برای مالی منابع تأمین برای فرضپیش
 بیاتتجر مطابق کهدرحالی .است شده ارائهسازوکار  هوشمند، کنتور
 مشکل ها،پروژه این گذشته هایسال ضعیف عملکرد از حاصل
 زیرزمینی هایآب مدیریت شیوه در حاکم ساختارهای به بنیادی
 ابعمن تخصیص ساختارها این تعریف باز بدون قطعا   و گرددبرمی
 را الزم اثربخشی عمل، عرصه در موجود شرایط حفظ برای مالی

 بود. خواهد قبلی باطل هایدوره تکرار نوعیبه و داشت نخواهد

( قانون برنامه 35در اجرای بند )ب( ماده ) -الف

ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز 

 1306012000های ذیل برنامه هایطرحرا از محل 

سهم کمک بالعوض  عنوانبه 1307002000و 

سهم  عنوانبهمانده دولت هزینه کند. سهم باقی

 مینتأکارگر و  تأمینصورت نقدی یا برداران بهبهره

و نقلیه یا تهاتر  یسازراهمصالح یا کارکرد وسایل 

زمین و یا نصب شمارشگر )کنتور(های هوشمند بر 

 رشیپذقابلبرداری دارای پروانه بهره هایچاهروی 

 است.

وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت 

را  یبرداربهرهبه نصب کنتور هوشمند اقدام و پروانه 

 نماید. اصالح

 
 
 
 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 بنص موضوع در هاشرکت داخلی منابع از استفاده در این بند، بر 
 قبل نواتس در بند این شد، گفته که همانطور. است شده تأکید کنتور
. کند یجادا کنتورها نصب در تحولی نتوانسته متأسفانه ولی بوده هم
 برنامه به توجهی قابل مبلغ هم عمومی اعتبارات از سال جاری در

 خیمو وضعیت تداوم معنی به این و نشده داده برداریبهره و حفاظت
 هاست. سفره از برداریبهره و هاآبخوان

مرکز ملی 

مطالعات 

راهبردی 

کشاورزی و 

 آب

 : 8تبصره « ب»بند حذف 
  کامل حذف شود. طوربه 8)ب( تبصره بند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، نیست مشخص ثانیا  و ندارد ایبودجه ماهیت اصوال  حکم این اوال 
 از ورمنظ بدون تهیه و تصویب چگونه قابلیت اجرایی دارد. بعالوه

 الگوی یا است؟ ملی کشت الگوی منظور آیا ؟ چیست کشت الگوی
 هایشبکه کشت زیر هایمحدوده یا و هادشت از هریک در کشت
رفی، در از ط سنتی؟ انهار سیستم کشت الگوی یا کشی؟زه آبیاری

ابتدا الزم است الگوی کشت متأثر از تقاضای محصوالت کشاورزی، 
 انطباق با تقویت امنیت غذاییمزیت مناطق در تولید آنها در راستای 

ت و مزی و نیاز بازار )داخلی و صادرات( و در انطباق کامل با ظرفیت

ر دآبی تولید یا تجارت آنها و مهارت و عالقه کشاورزان تهیه شود. 

این راستا ضروری است، قوانین و مقررات قانونی در 

حمایت از این برنامه شامل تعرفه، قیمت، یارانه، 

تجارت و آب مجازی و ... تدوین گشته و  هایسیاست

دن شبه تصویب برسد تا این موضوع قابل عملیاتی

( قانون برنامه ششم توسعه، 35در اجرای بند )ر( ماده ) -ب

وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از 
 ن نسبت به ابالغ الگوی کشت اقدام نماید. ابالغ این قانو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 
 

گردد. تنها ذکر این جمله در الیحه بودجه کارایی نخواهد 

 داشت.

 
 

مرکز ملی 

مطالعات 

راهبردی 

کشاورزی و 

 آب

 : 8تبصره  «د»الح بند اص
 منابع تخصیص"، عبارت 8در این بند از تبصره 

 "رسانیآب سامانه فاقد روستاهای برای مالی

 اضافه شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  رسانیرسانی به روستاهای فاقد سامانه آببا عنایت به لزوم آب
 :شودمیعدم تصریح این موضوع در متن تبصره، لذا پیشنهاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -د
( وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان %10ده درصد ) -1

ایند نمها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد میداخل شهر
آب و فاضالب  هایشرکت( قانون تشکیل 11موضوع ماده )

با اصالحات و الحاقات بعدی، صرف  11/10/1369مصوب 
شاخص  بر اساساصالح شبکه آب روستایی همان استان 

های جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان
 آن استان خواهد شد. 

آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر ده درصد  هایشرکت -2
( قانون ایجاد 3از اجرای تبصره ) ( از منابع حاصل10%)

های فاضالب و بازسازی شبکه هایطرحتسهیالت برای توسعه 
با اصالحات و الحاقات بعدی را  24/3/1377آب شهری مصوب 
آب و  تأسیساتایجاد  هایطرح و توسعه اجرابرای تسریع در 

فاضالب در روستاهای  هایطرحفاضالب با اولویت اجرای 
 همان بخش هزینه نمایند.

مرکز ملی 

مطالعات 

راهبردی 

 : 8تبصره  «ه»الح بند اص
 شود:به شرح ذیل اصالح  (8) بند )ه( تبصرهمتن انتهای 

 به عمال   مجاز، غیر هایچاه متن انتهای این بند از تبصره، درباره
 این. شودمی محسوب هاچاه نوع این شدنشناخته رسمیت مفهوم
 اخذ طریق از بیشتر درآمد به رویکرد که شد خواهد موجب حکم

( قانون توزیع عادالنه 33در اجرای بند )ب( ماده ) -ه

با اصالحات و الحاقات  16/12/1361آب مصوب 

های کشور، بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

کشاورزی و 

 آب
غیرمجاز  هایچاه %10-%20، معادل 1401در سال  -

 بهای دریافتی ازپلمپ یا خریداری گردد و مبلغ آب
 ریال منظور شود. 1200مترمکعب آنها به 

مجاز فاقد کنتور هوشمند، رقم  هایچاهدر مورد  -
ریال به ازای هر مترمکعب  250ریال به  200بهای 

درصدی( برسد و  25برداشت از آبخوان )با افزایش 
را  ها منحصبرداران چاهاعتبار حاصله با مشارکت بهره

ه دبخشی برسد و استفاهای تعادلبه مصرف فعالیت
های دولتی برای اموری از این اعتبار توسط دستگاه

بخشی جنبه دخل و تصرف در اموال غیر از تعادل
 دولتی را خواهد داشت.

 
 
 
 
 
 

 ینا شودمی پیشنهاد لذا. چاه انسداد تا نماید پیدا گرایش جریمه
دولت  طور مثالنماید. به اصالح مناسبی شکل به یا و حذف پاراگراف

 هایچاه %10-%20حداقل  مسدود نمودنموظف است نسبت به 
 هایچاهلنظاره ااقدام گردد. در مورد حق 1400غیرمجاز در سال 

مجاز نیز رقم پیشنهادی نسبت به سال جاری از سیصد درصد رشد 
ای جز افزایش قیمت تمام شده برخوردار است که این امر نتیجه

کننده، محصوالت کشاورزی و افزایش قیمت آنها برای مصرف
کننده )تشدید سوء تغذیه و تهدید امنیت کاهش تقاضای مصرف
داخلی و تضعیف قدرت رقابت محصوالت غذایی( از تولیدات 

صادراتی خواهد شد. از طرفی این اعتبار بایستی به مصرف 
های زیرزمینی با مشارکت کشاورزان برسد. بخشی آبتعادل
 أمینتدولت محترم پیشنهاد نموده است، آن را به مصرف  کهدرحالی

کسری اعتبارات خود نظیر صندوق بیمه، خسارت نکاشت و ... 
 . برساند

ها و سازمان آب و ای استانآب منطقه هایشرکت

برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و 

 کنندگان آبرفاقلیمی مناطق مختلف کشور از مص

مجاز فاقد شمارشگر )کنتور(  هایچاهکشاورزی برای 

برداری آنها و برای هوشمند بر اساس پروانه بهره

بر مجاز دارای شمارشگر )کنتور( هوشمند  هایچاه

 مترمکعببرداشت مجاز از آنها، به ازای هر  اساس

ها، حداکثر معادل ششصد برداشت آب از آبخوان

با کشت غالب منطقه و میزان  ( ریال متناسب600)

درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای 

شماره  ردیفبهنیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و 

داری ( این قانون نزد خزانه5جدول شماره ) 160112

معادل مبلغ واریزی پس از مبادله  کشور واریز نمایند. کل

( این 9اره )جدول شم 530000-50موافقتنامه از محل ردیف 
از طریق  یسالخشک خسارت دیده از به کشاورزانقانون 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، خسارت نکشت به 
بخشی ، آبخیزداری و های تعادلکشاورزان همان منطقه، برنامه

گردد. وری آب پرداخت میافزایش بهره هایطرحاجرای 
های نیرو و جهاد نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهآیین

تصویب هیأت  کشور تهیه و به وبودجهبرنامهکشاورزی و سازمان 
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 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

رسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه وزیران می
محصوالت کشاورزی اصالح و به تصویب هیأت وزیران 

 رسد.می

( 45غیرمجاز وفق بند )هـ( ماده ) یهاچاهدرخصوص 

عه المنفقانون توزیع عادالنه آب نسبت به مسلوب

اقدام و جریمه مربوط به میزان  هاچاهنمودن این 

برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب 

( ریال متناسب با افت سفره 3.000حداکثر سه هزار )

ل و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعم

 گردد.، دریافت میشودمیوزیر نیرو تعیین 
مرکز ملی 

مطالعات 

راهبردی 

کشاورزی و 

 آب

 : 8تبصره  «و»الح بند اص
ضوابط فنی الزم با "در متن این بند از تبصره 

ارائه شود و تأکید شود که این  "رعایت پایداری

 تا پایداری اولویت حفظ"تبصره با در نظر گرفتن

 شود. اجرایی می "درآمد وصول

 
 

 

 

ها بندانای و خاک آبدر این بند اجازه فروش مصالح رودخانه
 موضوع هارودخانه روبی الی و ماسه و شن شده است. برداشتداده
. اشدبمی هارودخانه مسیر طبیعی پایداری در مهمی و حساس بسیار
 موجب رودخانه از بخش یک از ماسه و شن برداشت است ممکن
 د،آور فراهم را رودخانه دیگر هایبخش در فرسایش و جریان تشدید

 به صلا اگر و بخورد پیوند مالی منابع به نبایستی موضوع این لذا
 تربیش ناپایداری برای تهدید و ریسک شود، معطوف درآمد تأمین
 موضوع این االطراف جامع رعایت برای باشد نیاز شاید. بود خواهد
 وجود یضوابط چنین چنانچه اگر و شود تدوین الزم فنی ضوابط ابتدا
 . شود اشاره آن به متن در دارد

منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از به -و

ه بندانها بها و آبسیل و ساماندهی و الیروبی رودخانه

ها و سازمان آب و ای استانآب منطقه هایشرکت

برداری از بهره شودمیبرق خوزستان اجازه داده 

بندانها را از ای و خاک مازاد آبمصالح مازاد رودخانه

برداران شن و طریق مزایده به پیمانکاران و بهره

کارگیری پیمانکاران دارای صالحیت( ماسه )با به

واریز حقوق دولتی و رعایت مالحظات محیط  شرطبه

زیستی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 دیفربهشده در قرارداد، منابع حاصله ات تعیینعملی

منابع حاصله از محل  گردد.واریز می 16014۹درآمدی 

( این قانون در اختیار 9جدول شماره ) 530000-29ردیف 
گیرد تا در چهارچوب شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می

کشور صرف  وبودجهبرنامهموافقتنامه متبادله با سازمان 
های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و ی رودخانهسامانده

بار توسط وزارت نیرو به ماه یکعملیاتی این بند، هر سه
 کشور ارسال وبودجهبرنامههای مدیریت بحران کشور و سازمان

خ ماه از تاریگردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سهمی
 گردد.می ابالغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابالغ

مرکز ملی 

مطالعات 

راهبردی 

کشاورزی و 

 آب

 : 8تبصره  «ح»بند حذف 

  کامل حذف شود. طوربه 8)ح( تبصره بند 
 
 
 
 
 
 
 
 

در صورت وجود این مقدار درآمد، ارزیابی و تعیین اولویت تخصیص 
ها به چه صورت انجام آن در دامنه وسیعی از فعالیت کرد نهیهزو 
گیرد و چگونه با تکالیف مصرح در قوانین موضوعه قابل تطبیق می

ا ب وبودجهبرنامهو ارزیابی است؟ با توجه به شرایط موجود، سازمان 
این بند از تعهدات مالی برای تعهدات خود به بخش کشاورزی آزاد 

ریزی که بایستی کارها کمّی، شده است. این بند با نفس برنامه
بی باشد، مغایر است. مورد بعدی کلی گویی هدفمند و قابل ارزشیا

است، در نوشتن برنامه و تدوین الیحه بودجه باید از کلی گویی 
 پرهیز کرد.

 

وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف  -ح

( 200.000.000.000.000دویست هزار میلیارد )

ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و 

 ردیفبهبه فروش رسانده و تابعه را  هایدستگاه

( این 5مندرج در جدول شماره ) 210232درآمدی 

 530000-41. وجوه حاصله از ردیف .قانون واریز نماید

( این قانون پس از واریز به صندوق پیشرفت و 9جدول شماره )
این قانون( به وزارتخانه  18عدالت ایران )موضوع بند الف تبصره 

های فنی و اعتباری، تا  صرف کمک ابدییممربوطه اختصاص 
یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، کشاورز 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

های فرعی آبیاری و قراردادی، توسعه کشاورزی نوین، شبکه
زهکشی ، عملیات آب و خاک و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 و صادرات محصوالت کشاورزی شود. گذاریسرمایهو تضمین 
جرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد نامه اآیین

کشور و وزارت اقتصادی و  وبودجهبرنامهکشاورزی، سازمان 
 رسد.دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 :8تبصره« ط»بند  اصالح  اتاق تهران

تعرفه آب "یر اصالح شود تبصره به شرح زمتن 

همچنین  کشاورزی و هایشهرکمصرفی در 

و نواحی صنعتی به نرخ مصوب  هاشهرک

 ".فعالیت کشاورزی محاسبه گردد

 
 
 
 
 
 
 

ونواحی اهشهرکبه اشتراکات کاری صنایع تبدیلی موجود در با توجه
الیحه بودجه سال  8کشاورزی ، بند ط تبصره  هایشهرکصنعتی با 

 بدین شرح اصالح گردد. 1401
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و کشاورزی یهاشهرک در  تعرفه آب مصرفی -ط

 مصوب نرخ به هاشهرک این در مستقر واحدهای

 . گرددمی محاسبه کشاورزی هایفعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

مرکز ملی 

مطالعات 

راهبردی 

کشاورزی و 

 آب

 : 7تبصره  «ک»اصالح بند 

برای  "مقطع زمانی فصلی"در متن تبصره 

 شود. اضافه ها پرداخت

 

 

 

ها، مراتع و های جنگلمازاد درآمدهای سازمان -ک

آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی 

نسبت به  1401کشور و حفظ نباتات کشور در سال 

پس  1400ها در سال عملکرد درآمدهای این سازمان

 داری کل کشورهای مربوطه نزد خزانهردیفبهاز واریز 

جدول   530000-1هزینه از ردیف شماره  –به شکل درآمد 
 د.گردالذکر پرداخت میهای فوق( این قانون به سازمان9شماره )

 قضایی، انتظامی، دفاعی -10تبصره 

کمیسیون 

 توسعه پایدار
 : 10 تبصره« الف»بند  اصالح
 ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیاردهای بیمهشرکت

ریال از اصل حق بیمه شخص  (4.000.000.000.000)
مه فروش بی بر اساسثالث دریافتی را طی جدولی که 

تصویب  ها تعیین و بهشرکتهر یک از )پرتفوی( 
 حساببهصورت ماهانه رسد بهبیمه می یعال یشورا

( این 5جدول شماره ) 160111درآمد عمومی ردیف 
. وجوه کنند زیوارداری کل کشور قانون نزد خزانه

 عنوانبههای بیمه موضوع این بند شرکتزی واری
ع . منابشودمیمالیاتی محسوب  قبولقابلهای هزینه

سازمان و  وزارت راه و شهرسازی حاصله در اختیار

، باال بردن استاندارهای خودرو یاجادهکاهش تصادفات  منظوربه -

 ناشی از آن ومیرمرگکشور و در نهایت کاهش  یهاجادهدر 

 از مصرف سوخت، علی الخصوص گازوئیل جوییصرفه -

کشور با اولویت  یهاجادهباال بردن ظرفیت حمل بار و مسافر در  -

جایگزینی خودروهای فرسوده باری و مسافری با ظرفیت پایین با 

 خودروهای جایگزین نو با ظرفیت حمل بار و مسافر باالتر 

 
 
 
 
 

هزار پنج ای مکلفند مبلغ بیمه هایشرکت -الف

ریال از اصل حق  (5.000.000.000.000میلیارد )

 اسبر اسدریافتی را طی جدولی که  بیمه شخص ثالث

 هتعیین و ب هاشرکتهر یک از فروش بیمه )پرتفوی( 

 ماهانه صورترسد بهبیمه می یعال یشوراتصویب 

جدول شماره  160111درآمد عمومی ردیف  حساببه

داری کل کشور واریز کنند. ( این قانون نزد خزانه5)

-به بیمه موضوع این بند هایشرکتوجوه واریزی 

 .شودمیهای قابل قبول مالیاتی محسوب عنوان هزینه
 یاجاده ونقلحملو  یدر اختیار سازمان راهدار منابع حاصله

، سازمان اورژانس نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،کشور



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

نیروی انتظامی  ای کشور،ونقل جادهراهداری و حمل
جمهوری اسالمی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار 

ها در دستگاهمربوط به این  هایردیفگیرد تا در می
( این قانون در امور منجر به کاهش 7جدول شماره )

 هایطرححمایت از و  ریوممرگ و تصادفات

جایگزینی خودروهای فرسوده باری و 

افزایش ظرفیت حمل بار و  منظوربهمسافری 

هزینه شود. بیمه  کشور یهاجادهمسافر در 

نظارت بر مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به 
 ونقلحملاجرای این بند است. سازمان راهداری و 

ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران جاده
گزارش عملکرد  اندموظفو سازمان اورژانس کشور 

بار در خصوص نحوه هزینه وجوه ماه یکخود را هر سه
مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 

 .گزارش دهندکشور  وبودجهبرنامهسازمان 

 
 
 
 
 
 
 
 

کشور، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و سازمان 
تا در گیرد قرار می صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

( این 7) جدول شمارهمربوط به این دستگاهها در  هایردیف
و ساخت  ریوممرگو  قانون در امور منجر به کاهش تصادفات

بخشی در جهت کاهش سازی و آگاهیهای فرهنگبرنامه
نامه مدیریت حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین

 شود. هزینه و سوانح رانندگی  ونقلحمل
کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی  وبودجهبرنامهسازمان 
 هایدستگاهاست. بند موظف به نظارت بر اجرای این ایران 

گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه  اندموظفموضوع این بند 
بار به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ماه یکعملیاتی هر سه
 ارسال نمایند. کشور وبودجهبرنامهایران و سازمان 

وسط الذکر تاجرائی فوق هایدستگاهماهه به تخصیص اعتبار سه
 پذیرد.  عملکرد صورت می بر اساسکشور   وبودجهبرنامهسازمان 

کمیسیون 

 حقوقی
 : 10 تبصره« ه»بند  اصالح

 ایجاد"عبارت  10تبصره  (ه) بنداز  3و  2در جزء 

 ربط ذی هایدستگاه برای متمرکز شبکه

 سازمان، دادگستری ،انتظامی نیروی ازجمله

 و یمقررات فعل و نیموجود در قوان راداتیبا توجه به نواقص و ا
 مستیس کارآمدیو  یو دستگاه یبخش نیب یهایهماهنگضرورت 

 نهیو استفاده به  و اطالعات آمارکردن  نکیهماهنگ و ل و کپارچهی

  -ه
های بدنی مکلف است دیه زندانیان خسارت تأمینصندوق  -2

حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف 
سر بیمه و صندوق مذکور در زندان به هایشرکتتعهدات 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 یو خصوص دولتی هایبیمه و قانونی پزشکی

 و دسترسی تسهیل و مستندسازی جهت در

ریح تص "سازی سند و تقلب و جعل از جلوگیری

 شود. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها ودستگاه کارآمدی تیاطالعات و درنها سوابق و عیاز تجم
 .گرددمیالحاق به نحو مذکور مطرح  شنهادیپمرتبط  ینهادها

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات برند و قبل از الزممی
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه،  واردشده به شخص

کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور  تأمیناند، زندانی شده
 صورت بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.به
منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به -3

ف مکل داری کل کشورالمال یا دولت است، خزانهبر عهده بیت
 یهامهی)جر یدرآمد هایردیف( از منابع %10درصد )است ده
ط قوه توس یوصول یو خدمات قضائ یو رانندگ ییراهنما یوصول
 راتیتعز یوصول ینقد یزاو ج یدادرس یهانهیو هز هیقضائ

( 5،000،000،000،000) اردیلی( تا سقف پنج هزار میحکومت
. دینما زیوارداری کل کشور نزد خزانه 160119 ردیفبهرا  الیر

-62ی انهیهز فیرد قیرـماهانه از ط صورتبهمنابع حاصل 
وزارت  اریدر اخت( این قانون 9جدول شماره ) 530000
و  عبحکم با حفظ منا نی. منابع و مفاد اردیگیقرار م یدادگستر
 است. بند نیا( 2( و )1جزءهای )حکم 

( این 3وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء ) -4
بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتوالن 
و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای 

 اند وارتش، سپاه و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته
ن در اثر حوادث که در محیط پادگا یافهیوظهمچنین سربازان 

شوند، با معــرفی ارتش جمهوری مختلف کشته یا مجروح می



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

اسالمی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سپاه 
( از محل اعتبارات ردیف %20پاسداران انقالب اسالمی تا سقف )

 ( این قانون اقدام نماید.9جدول شماره ) 62-530000
کمیسیون 

 : 10 تبصره« ح»بند  اصالح حقوقی

 یمانتظانیروی "این بند از تبصره، عبارت  صدردر 

 ،شهرداری و (ناجا) رانیا یاسالم یجمهور

  کیالکترونی سیستم مکلف به استقرار یک

اضافه  "باشندمی یبه تخلفات رانندگ یدگیرس

 شود.  

 صادره جریمه هایبرگ و نیمأمور از شکایات به در جهت رسیدگی
 : شودمیپیشنهاد  الکترونیکی یا تسلیمی

 
 
 
 
 

( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 8در اجرای ماده ) -ح

با اصالحات و الحاقات بعدی، تخلفات و  8/12/1389مصوب 
اعالم پلیس راهنمایی و رانندگی  بر اساسهای رانندگی جریمه

نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعالم 

 هزینه اندموظفکارور)اپراتور(های تلفن همراه .شودمی

ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه پیامک

 درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

 10الحاق به تبصره 
کمیسیون 

 توسعه پایدار
 :10به تبصره  1الحاقی 
و سازمان امور مالیاتی کشور  وبودجهبرنامهسازمان 

با وزارت راه و  یهماهنگموظف خواهند بود با 
شهرسازی، وزارت صمت و سازمان محیط زیست، 

دریافت کلیه  منظوربهالزم  هایزیرساختامکانات و 
مربوط به آالیندگی کارخانجات  یطیمحستیزجرایم 

 گواهی اسقاط تا سقف ده صورتبهصنعتی و صنفی را 
 نماید.( ریال مهیا 10،000،000،000،000د )یارهزار میل

اعم  اجرایی مرتبط هایدستگاهبا توجه به جلسات برگزار فی مابین 
 منظوربه... زارت راه و شهرسازی، محیط زیست واز وزارت صمت، و

ایجاد شده توسط کارخانجات صنعتی و کمک  یهایندگیآالکاهش 
حاصل از جرایم به کاهش آلودگی هوا و استفاده از منابع 

 در حفظ و بهبود محیط زیست یطیمحستیز
 
 

 



 




مرجع پیشنهاد 
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 کمیسیون

 حقوقی
 :10به تبصره  2الحاقی 

 رشو گست تقویت" منظوربه ای مشخصیردیف بودجه
در  "مشابه موارد و داوری نهاد و اختالف حل شوراهای

 اختالف حل یا مراجعه به مربوط امور راستای تسهیل
 کشور در نظر گرفته سراسر در اقتصادی فعاالن و مردم
 .شود

 و یمقررات فعل و نیموجود در قوان راداتیبا توجه به نواقص و ا
 مستیو کارآمدی س یو دستگاه یبخش نیب یهایضرورت هماهنگ

 نهیاطالعات  و استفاده به مار وآکردن  نکیهماهنگ و ل و کپارچهی
 ها وکارآمدی دستگاه تیاطالعات و درنها سوابق و عیاز تجم
 گردد.الحاق به نحو مذکور مطرح می شنهادیپمرتبط  ینهادها

 

 

 هاهدفمندسازی یارانه – 14تبصره 
 اتاق تهران

 
 : 14تبصره« ب»بند  اصالح

بعد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری 

سازمان ثبت "، عبارت هاارانهیسازمان هدفمندسازی 

و  انتظامیاسناد کشور، سازمان بورس، نیروی 

 اضافه شود.  "سازمان امور مالیاتی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری  -ب

و با استفاده از پایگاه  هاارانهیسازمان هدفمندسازی 

اطالعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف سه 

( ماه پس از ابالغ این قانون ، ضمن دهک بندی 3)

درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق 

متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف  یهاشاخص

یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد 

ابع حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از تا من اقدام،

با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت  ریپذبیآساقشار 
نوبتی نهادهای حمایتی شود. سرپرستان خانوارهای معترض به 

توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار حذف یارانه، می
ات اطالعو رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها بر اساس 
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موجود و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی )ره(  یهادادهو 
بررسی، در صورت وارد بودن اعتراض، یارانه ها آنها مجددا 

 برقرار گردد. 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی  ازجملهاجرائی  هایدستگاهکلیه 

ایران موظف به همکاری و ارائه اطالعات به وزارتخانه مذکور 
 .باشندیم

 14الحاق به تبصره 
کمیسیون 

 انرژی 

 و

فدارسیون 

صادرات انرژی 

و صنایع وابسته 

 ایران

 :14تبصره جدول منابع   5 ردیفبه 1 الحاقی
و صنایع  هاشگاهیپاال،  هایمیپتروشنرخ گاز سوخت 

احیای فوالد همانند سال  یهامجتمع،  یدستنیپائ
و  هایمیپتروشنرخ خوراک گاز  %30، معادل  1400

تعیین  هایمیپتروشنرخ خوراک  %10سایر صنایع معادل 
. همچنین وزارت نفت مکلف است حداکثر سه  گرددمی

ماه پس از تصویب این قانون ، ضمن بازنگری در 
تعیین قیمت انواع خوراک پتروشیمی،   یهانامهنیآئ

اجرایی نحوه جبران خسارت صنایع ناشی از  نامهآئین
 4کاهش و یا قطع خوراک و سوخت گاز موضوع جزء 

( را 2قانون تنظیم مقررات مالی دولت ) 1بند الف ماده 
 .به تصویب هیأت وزیران برساند

 دیو متوسط با چککو عیارزش و صنا رهیاز توسعه زنج تیحما قطعا 
 «یاقتصاد مقاومت» یکردهایرو یسرلوحه اقدامات دولت در راستا

از اعمال  «یدستنییپا عیصنا» ستیبایراستا م نیباشد. در ا
خوراک  متیسوخت، آن هم معادل ق یبرا دیجد یگذارمتیق

 که: سازدیشود. در ادامه خاطرنشان م یمستثن قطعا  هایمیپتروش
 شیافزا %440حدود  1400در سال  هایمیسوخت پتروش متیق -1

 .استداشته 
 شیمستلزم افزا زیتومان ن 3200مقدار تا سقف  نیا شیافزا -2

 شیمهم سبب افزا نیسوخت است. ا متیق یدرصد 150مجدد 
ال در س یمیپتروش یهامجتمع یهانهیهز یدالر اردیلیم کیحداقل 

کاهش  %20را  یمیسود صنعت پتروش هیخواهد شد که حاش یآت
 یاز نمادها یاریبس یموضوع سبب افت سودآور نیخواهد داد که ا
 خواهد شد. هیمهم بازار سرما
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جم و  ،یمانند نور یراهبرد یمیپتروش یهااز مجتمع یاریبس -3
مکن هستند که م ریپذبیو آس نییسود پا هیحاش یبندر امام )ره( دارا

ه به ک نندیبب یاگسترده راتیبند، تأث نیشدن ا ییاست از اجرا
 بزند بیآس زین دستنییها و کارخانجات پااز مجتمع یاریبس
که مورد مصرف سه  یمیپتروش عیسوم سوخت صنا کیحدود  -4

-44امه ن یط ،شودمیو دماوند  نیمتمرکز فجر، مب یتیلیوتیمجتمع 
 متیق شیاز افزا 1400وزارت نفت در سال  28/1/1400مورخ  2/20

 یمیخوراک پتروش متیق %10بوده است و معادل  یسوخت مستثن
خوراک  متیق %100به  ارمقد نیا شیاست که افزا شدهیمحاسبه م

 درنتیجهسوخت  و  متیق یبرابر 10 شیسبب افزا ها،یمیپتروش
 یمیپتروش یهاها به مجتمعآن یمحصوالت فروش متیق شیافزا
 .شودمی گرید
 و  بر اساس یبیتقر طوربهکه  یمیپتروش یهاخوراک مجتمع -5

کانادا،  یآلبرتا یچهار هاب گاز یهامتیها معادل نصف قفرمول آن
انگلستان است که دو هاب هلند  NBPهلند و  TTF کا،یآمر یهنر

 واردکننده هستند. یهاهاب ران،یها، بر خالف اآن انیاز م سیو انگل
با لحاظ جمیع تمام جوانب، متن پیشنهادی زیر برای جایگزینی با 

 :شودمیارائه  1401( بودجه سال 14( جدول تبصره )5) فیرد
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کمیسیون 

 :14تبصره جدول  9 ردیفبه 2الحاقی  انرژی
 اردیلیم 60،000به  30،000اعتبارات از  زانیم شیافزا
 الیر

 

 

 

 

 

 

 

مصوب  یمصرف انرژ یقانون اصالح الگو 61ماده  موجببه
 دیخر بلندمدتموظف به عقد قرارداد  روی، وزارت ن04/12/89
 قیاز طر دولتیغیر دکنندگانیبا تول تجدید پذیربرق از منابع  ینیتضم

 3مطابق با مفاد تبصره  ازیمورد ن ی. منابع مالباشدیسازمان م نیا
شده بر اساس  ییجومحل ارزش سوخت صرفه زا ستیبای، مقانون
گاز و منافع حاصل از  یصادرات متیو ق عیما یواردات یهاسوخت
د و حسب بن تأمین ست،یز طیو حفاظت از مح هاآالینده دیعدم تول

قانون، دولت موظف است تا اعتبارات الزم را  نیهم  75)الف( ماده 
وخت به مقدار س توجه. با دینما ینیبشیپ یبودجه سنوات حیدر لوا
و  1400در سال  تجدید پذیر یهاروگاهیشده در ن ییجوصرفه

 نی، ارزش ا1401در سال  ییجوسوخت صرفه زانیم نیا ینیبشیپ
 ینیبشیدر قانون بودجه پ ستیبایشده م ییجوسوخت صرفه زانیم

 شود.

 

کمیسیون 

 انرژی
 :14تبصره جدول  9 ردیفبه 3الحاقی 

ید تجدهای جویی شده در نیروگاهتعهدات سوخت صرفه
قانون  61قانون رفع موانع تولید و ماده  12)ماده  پذیر

 اصالح الگوی مصرف(
 
 

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب  61ماده  موجببه
خرید  بلندمدت، وزارت نیرو موظف به عقد قرارداد 04/12/89

از طریق  دولتیغیربا تولیدکنندگان  تجدید پذیرتضمینی برق از منابع 
 3باشد. منابع مالی مورد نیاز مطابق با مفاد تبصره این سازمان می
 جویی شده بربایست از محل ارزش سوخت صرفهقانون معنون، می

های وارداتی مایع و قیمت صادراتی گاز و منافع حاصل اساس سوخت
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و حسب  تأمینو حفاظت از محیط زیست،  هاآالیندهاز عدم تولید 
ت موظف است تا اعتبارات الزم همین قانون، دول  75بند )الف( ماده 

 بینی نماید. با توجه به مقدار سوخترا در لوایح بودجه سنواتی پیش
و  1400در سال  تجدید پذیرهای جویی شده در نیروگاهصرفه
، ارزش این 1401جویی در سال بینی این میزان سوخت صرفهپیش

نی بییست در قانون بودجه پیشباجویی شده میمیزان سوخت صرفه
 شود.

 :14تبصره جدول  به سمت مصارف 4الحاقی  شورای گفتگو
( هایپرداختردیفی با عنوان زیر در سمت مصارف )

 ذکر شود: 14جدول تبصره 

دهنده  ارائه هایشرکتجبران خسارت 

 میاز تصم یناش برق، گاز، مخابرات  خدمات

 یقطع جبران خدمات به واحدها یدولت برا

است  افتهیشیافزابا توجه به اینکه قیمت گاز : یدیتول

های، که شامل هزینه 3در ردیف  افتهیصیتخصاز مبلغ 
 20000مبلغ  باشدمیانتقال، توزیع، فروش گاز طبیعی 

و از سرفصل ج بخش مرتبط با حمایت از  میلیارد ریال
میلیارد ریال برای این  30000تولید و اشتغال نیز مبلغ 

 د.موضوع تخصیص یاب

و ادامه آن  1400عرضه برق و گاز در سال  تأمینبا توجه به بحران 
 تأمینآتی و لزوم کاهش ریسک فعاالن اقتصادی در  یهاسالدر 

 بهبودقانون  25خود، در ماده  وکارکسبامنیت انرژی برای ادامه 
 داریم: وکارکسبمستمر محیط 

 ـ در زمان کمبود برق،وکارکسبقانون بهبود مستمر محیط  25 ماده
 دیانب یو کشاورز یصنعت یدیتول یخدمات مخابرات، واحدها ایگاز 

خدمات مخابرات قرار داشته باشند و  ایگاز  ایقطع برق  تیدر اولو
 اندموظفبرق، گاز و خدمات مخابرات  کنندهعرضه هایشرکت

 و یکشاورز ،یاعم از صنعت یدیتول یهنگام عقد قرارداد با واحدها
خدمات مخابرات را در متن  ایگاز  ایوجه التزام قطع برق  ،یخدمات

به  یعمقط یکمبودها لیکنند. هرگاه دولت به دل ینیبشیپقرارداد 
مخابرات دستور دهد موقتا   ایگاز  ایبرق  کنندهعرضه هایشرکت

ه متعلق ب یدیتول یواحدها یخدمات مخابرات ایگاز  ایبرق  انیجر
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را قطع کنند، موظف است نحوه  یتعاونو  یخصوص هایشرکت
فوق را  میاز تصم یناش هاشرکت نیوارده به ا یهاخسارتجبران 

 و اعالم کند. نییتع زین
 شماره نامهبیتصو)موضوع  25ماده  نامهآیین 2حسب مفاد ماده 

 یهاتبصرههیأت وزیران( و  28/01/1395 مورخ هـ49810ت/7411
، برق کنندهعرضه یهاشرکت، کلیه 25ه ذیل آن، متناظر با حکم ماد

متن قراردادهای  اندموظفگاز، خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات، 
 تنظیم نمایند تا: یاگونهبهخدمات به واحدهای تولیدی را  تأمین

 خدمات وفق مفاد قرارداد در تمام دوره تداوم یابد. تأمین -

وجه التزام، جایگزینی خدمات و چگونگی جبران خسارت وارده در  -
 شود. ینیبشیپصورت قطع خدمات در متن قرارداد 

پوشش خسارت مربوط به هزینه عملیات جاری واحدهای تولیدی  -
 شود.. ینیبشیپدر مدت قطع خدمات در متن قرارداد 

خدمات،  تأمیننیاز به تعدیل قیمت خدمات در دوره  در صورت -
جدید درصورت تصویب هیات وزیران قابل اعمال  هاییمتق

 خواهد بود.

ارائه دهنده  هایشرکتدر صورت خواست واحدهای تولیدی،  -
 نامهآیینقراردادهای جاری را در چارچوب  اندموظفخدمات 

 اصالح نمایند.
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کشور همه ساله اعتبار  یزیربرنامهو  تیریـ سازمان مد 5مادهو  
از  یدهنده خدمات، ناش ارائه هایشرکتجبران خسارت  یالزم برا

را در  یدیتول یقطع جبران خدمات به واحدها یدولت برا میتصم
 خواهد نمود. ینیبشیپبودجه ساالنه  حیلوا

ارائه دهنده خدمات یکی از دالیل خود  هایشرکتبا توجه به اینکه 
 نامهآییندو  مبنی بر عدم تغییر قراردادهای خود بر اساس مفاد ماده

عدم لحاظ بودجه ازطریق سازمان برنامه برای اجرایی را 

و تاکنون نیز برای  اندکردهجبران خسارت ایشان اعالم 

از قطعی برق  دهیدبیآستولیدی  هایشرکتجبران خسارات به 
با توجه به افزایش  گرددیماقدامی صورت نگرفته است. لذا پیشنهاد 

از محل  1401و  1400قیمت انرژی باالخص گاز و برق در سال 
دی از تولی هایشرکتاین افزایش قیمت منابعی برای مصون ماندن 

 .قطعی برق و گاز مصرفی خود در نظر گرفته شود

 یاهستهبرق و انرژی  -15تبصره 
کمیسیون 

 انرژی
 : 15 تبصره« و»بند  اصالح
م الهای خود تامین که بنا به اعسوخت نیروگاهتعرفه 

وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق 
تولیدی خود به شبکه سراسری برق می کنند، به میزان 

بکه عرضه به ش)سوخت مصرفی برای کل برق تولیدی 

( قانون 48ماده ) "ت"دستورالعمل بند  11موضوع مذکور در ماده 
  .برنامه پنج ساله ششم توسعه تعیین تکلیف شده است

در نیروگاه های مقیاس کوچک  دستورالعمل مذکور: 11ماده 

این مصوبه( کنتور برق منصوبه در  7)با رعایت مفاد بند ب ماده 
نقطه تحویل به شبکه ، مبنای تولید برق است و کنتور مولد، مبنای 

با تایید های خودتأمین که تعرفه سوخت نیروگاه -و

ور( گر )کنتشرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارش

بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به جداگانه باشند یا 

تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه 

کنند، به میزان سوخت مصرفی برای سراسری می
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، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی  (و مصرف در محل
 رارتی می باشد وبراساس متوسط بازده نیروگاه های ح

مازاد گاز مصرفی مولد براساس تعرفه صنعتی محاسبه 
 .گردد
 

 

محاسبه بازده الکتریکی خواهد بود . در این حالت میزان سوخت 
ضه رمیزان انرژی الکتریکی مولد )ع»مصرفی مولد براساس نسبت 
ط توس« بازده الکتریکی مولد»به « به شبکه و مصرف در محل(

شرکت توانیر محاسبه و به شرکت ملی گاز جهت اعمال حساب 
اعالم می گردد. مازاد گاز مصرفی مولد نسبت به میزان محاسبه 

 دد.شده فوق ، براساس تعرفه صنعتی محاسبه می گر

 ،در ساعات اوج مصرفبرق تحویل شده به شبکه 

اساس متوسط بر هیمعادل تعرفه سوخت نیروگا

تعیین  13۹۹بازدهی نیروگاههای حرارتی سال 

 شود.می

 

 
کمیسیون 

 انرژی
 : 15 تبصره« ز»بند  اصالح

ها سازمان قیاز طر شودمیاجازه داده  رویبه وزارت ن

های شرکت سیهای تابعه نسبت به تأسشرکت و

گذاران هیو سرما انیصندوق پروژه با مشارکت متقاض
منابع، احداث و بهره زیتجه منظوربه غیردولتیبخش 

برق با  روگاهی( مگاوات ن 5000برداری از پنج هزار ) 
. دیاقدام نما ،افتهیتوسعهمناطق محروم و کمتر  تیاولو

)اعم از وجوه نقد و آورده  یدولت حداکثر آورده بخش
 نی. ااست( در صد % 49)  ونهچهلنقدی( معادل  ریغ

ر مذکو یهاروگاهین یبرداربهرهو  لیسهم پس از تکم
. اجرای ابدییم کاهش ( در صد% 20ست ) یبه ب

 نییخصوص پس از تع نیدر ا یقراردادهای مشارکت
، فراخوان و ثبت شرکت غیردولتیآورده طرف بخش 

 ،یقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد 50به استناد ماده 
و  14/12/95مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

مکلفند تا  روین وزارت، دولت و 25/04/96پاک مصوب  یقانون هوا
را با  و پاک تجدید پذیر یهاروگاهینقانون برنامه، سهم  یاجرا انیپا

 ( به حداقلیو خارج ی)داخل یردولتیغ شبخ گذاریسرمایه تیاولو
ه و عرض دیبرق کشور برسانند و در توسعه، تول تی( ظرف5پنج )%
 30که حداقل % ندیعمل نما یو پاک به نحو تجدید پذیر هایانرژی
نوع  نیبرق کشور از ا ازیمورد ن تیظرف انهیسال تیظرف شیافزا

 یصخصو شبخ یکمبود منابع مال شود. با توجه به تأمین هاانرژی
دولت و بخش  انیالزم جهت مشارکت م سازوکارهایالزم است تا 

 ود.ش ینیبشیپ تجدید پذیر یهاروگاهیجهت توسعه ن یخصوص
 
 

از طریق  شودمیبه وزارت نیرو اجازه داده  -ز

 هایشرکتتابعه نسبت به تأسیس  هایشرکت

 ذارانگسرمایهصندوق پروژه با مشارکت متقاضیان و 

تجهیز منابع، احداث و  منظوربهبخش غیردولتی 

( مگاوات نیروگاه برق 5000از پنج هزار ) برداریبهره

، اقدام افتهیتوسعهبا اولویت مناطق محروم و کمتر 

حداکثر آورده بخش دولتی )اعم از وجوه نقد و آورده غیر  نماید.

( درصد است. این سهم پس از %49) ونهچهلنقدی( معادل  
( درصد %20مذکور به بیست ) یهاروگاهین برداریبهرهتکمیل و 

یابد. اجرای قراردادهای مشارکتی در این خصوص کاهش می
، فراخوان و ثبت  غیردولتیپس از تعیین آورده طرف بخش 

. تعهدات و منافع حاصل از ردیپذیمشرکت سهامی خاص انجام 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

منافع حاصل  و . تعهداتردیپذیخاص انجام م یسهام
 کنندگانها بر اساس قدرالسهم مشارکتاز اجرای پروژه

 .گرددیم میتسه

 
 
 
 

تسهیم  کنندگانمشارکتها بر اساس قدرالسهم اجرای پروژه
 گردد.می
 

 : 15 تبصره« ز»بند  اصالح  اتاق تهران

به بخش  ی فوقهاشرکت "مدیریت"تصریح شود 
 خصوصی سپرده شود. 

  

 15الحاق به تبصره 
کمیسیون 

 انرژی
 :15به تبصره  1الحاقی 

 ،یمصرف انرژ یقانون اصالح الگو 61ماده  یدر اجرا
حواله آن در  ایدولت مکلف است سوخت مصرف نشده 

 یهایسازمان انرژ دییرا با تا ریدپذیتجد یهاروگاهین
قف )ساتبا( تا س رانیبرق ا یانرژ یورو بهره ریدپذیتجد
به  الیر (30.000.000.000.000) اردیلیهزار م یس

 یعرضه در بورس انرژ ایفروش  تجه گذارانهیسرما
 .دینما لیتحو

بند حداکثر ظرف مدت دو ماه از  نیا یینامه اجرا نییآ
 یهامشترک وزارتخانه شنهادیقانون با پ نیا بیتصو

 .رسدیم رانیوز ئتیه بیبه تصو روینفت و ن

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب  61ماده  موجببه
خرید  بلندمدت، وزارت نیرو موظف به عقد قرارداد 04/12/89

از طریق  دولتیغیربا تولیدکنندگان  تجدید پذیرتضمینی برق از منابع 
 3باشد. منابع مالی مورد نیاز مطابق با مفاد تبصره این سازمان می
 جویی شده بربایست از محل ارزش سوخت صرفهقانون معنون، می

 و منافع حاصل قیمت صادراتی گازو  های وارداتی مایعسوختاساس 
و حسب  تأمینو حفاظت از محیط زیست،  هاآالیندهاز عدم تولید 
همین قانون، دولت موظف است تا اعتبارات الزم   75بند )الف( ماده 

 بینی نماید. با توجه به مقدار سوخترا در لوایح بودجه سنواتی پیش
و  1400در سال  تجدید پذیرهای جویی شده در نیروگاهصرفه
، ارزش این 1401جویی در سال ینی این میزان سوخت صرفهبپیش

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 
 

بینی بایست در قانون بودجه پیشجویی شده میمیزان سوخت صرفه
 .شود

کمیسیون 

 انرژی
 :15به تبصره  2الحاقی 

با قدرت مصرف  عیموظف است تعرفه صنا روین وزارت
 ازی( برق مورد ن%1درصد ) کیمگاوات که  کیاز  شتریب

 نیأمت ریدپذیتجد روگاهیاحداث ن قیساالنه خود را از طر
 شانیمحاسبه و از ا ریدپذیاند را با نرخ برق تجدننموده
قف تا س بیمحل به ترت نی. منابع حاصل از ادیاخذ نما

 اردیلیو پنجاه م ستیدو وسه هزار 
به حساب درآمد  الی( ر3،250،000،000،000)

 یورو بهره ریپذدیتجد یهایسازمان انرژ یاختصاص
 دیرخ یکل کشور برا یداربرق )ساتبا( نزد خزانه یانرژ
صد هزار و شش کیتا سقف  ر،یدپذیبرق تجد ینیتضم
به  الی( ر1،625،000،000،000) اردیلیو پنج م ستیو ب
نزد  یجمهور استیر یو فناور یمعاونت عمل بحسا
 ها،شگاهیاز آزما تیکل کشور بابت حما یدارخزانه
 موارد ریها و ساو شتابدهنده انیبندانش یهاشرکت

 هزار و ششصد و کیمرتبط با توسعه برق و تا سقف 
به  الی( ر1،625،000،000،000) اردیلیو پنج م ستیب

قانون  16ماده  یو در اجرا انیدانش بن دیبا توجه به قانون جهش تول
توسعه  ساله ششمبرنامه پنج"قانون  50شده و به استناد ماده  ادی

مصوب  "اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
، دولت 25/04/96مصوب  "پاک یهوا"قانون  19و ماده  14/12/95

تا پایان اجرای قانون برنامه سهم  لفندمک بیبه ترت رویو وزارت ن
گذاری بخش های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایهنیروگاه

( ظرفیت برق %5غیردولتی )داخلی و خارجی( به حداقل پنج درصد )
و  ریدپذیتجد یهایو عرضه انرژ دیکشور برسانند و در توسعه، تول

 تیظرف انهیسال شیافزا %30که حداقل  ندیعمل نما یپاک به نحو
الزم  رونیشود. از ا نیتأم هاینوع از انرژ نیبرق کشور از ا ازیمورد ن

ور مزب یهاروگاهیتوسعه ن تیالزم جهت جذاب یاست تا ساز و کارها
 یدر بازارها یتوسط بخش خصوص یدیعرضه برق تول لیو تسه
ش صنعت از دو نیتوسعه ا یفراهم گردد تا بار مال یو صادرات یداخل
حن در ص ریز یمتن قانون بیرداشته شود. با توجه به تصوب لتدو
، الزم است 15/05/1400 خیدر تار یاسالم یمجلس شورا یعلن

قانون از سال  نیا یبه قانون بودجه اضافه گردد تا اجرا ریمتن ز
 آغاز گردد. ندهیآ

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 یجمهور یمرکز ککل کشور و بان یدارحساب خزانه
بهره به کم التیتسه یصرف اعطا رانیا یاسالم

 ریدپذیتجد یهاروگاهیجهت احداث ن یبخش خصوص
 ریدپذیتجد یهایسازمان انرژ دییبا تأ اسیکوچک مق

بانکها و  تیبرق )ساتبا( و عامل یانرژ یورو بهره
 .گرددیم یتخصص یهاصندوق

 
 

 کمیسیون

 انرژی
 :15به تبصره  3الحاقی 

برق  یانرژ یمکلف است متوسط بها روین وزارت
 مس، فلزات وم،ینیآلوم ،یفوالد عیبه صنا یلیتحو
و  یشگاهیپاال یواحدها ،یفلز یهایو کان یاساس
رق از ب یانرژ دیمتوسط نرخ خر یرا بر مبنا یمیپتروش

( ی.اِی.سی)ا یانرژ لیقرارداد تبد یدارا یهاروگاهین
 شیحاصل از محل افزا منابع. دینما افتیمحاسبه و در

حساب  بهبه صورت صد در صد  عیصنا نیبرق ا یبها
 . شودیم زیکل کشور وار یدارنزد خزانه ریشرکت توان

 نیبا قدرت کمتر از دو مگاوات و همچن نیمشترک
ا ب نیمصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترک

یبند نم نیاز دو مگاوات مشمول حکم ا شیقدرت ب
 . باشند

هایی کنندگان نایران به دلیل پرداخت یارانه به مصرفصنعت برق 
ها و نیز عدم دریافت در قالب عدم دریافت بهای تمام شده برق از آن

التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی از دولت، دچار عدم توازن مابه
، در ذیل جدول تبصره 1399منابع و مصارف است که تا قانون بودجه 

کنندگان شد. ازآنجاکه گروهی از مصرفبه این رقم اشاره می 14
برق، صنایع پر مصرف هستند که به دلیل امکان کسب درآمد ارزی 
صادراتی شرایط سودآوری بسیار مناسبی دارند، تالش برای واقعی 

ها امری ضروری است که نه تنها درآمدزایی شدن قیمت برق آن
رق صاد بی اقتنا ترازصنعت برق را افزایش داده و به حل مشکالت 

کند، ضامن انصاف و عدالت در میان تولیدکنندگان صنایع کمک می
ها در سالیان گذشته های مختلف نیز هست. این تالشو فعالیت

برای  1400در قانون بودجه سال  15منجر به تدوین بند )ز( تبصره 
اولین بار شد. با توجه به آنکه واقعی شدن قیمت برق تکلیف قانونی 

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 تابعه مکلف است منابع یهاشرکت قیراز ط روینوزارت 
 اردیلیهزار م شصتحاصله تا سقف صد و 

صورت ماهانه و را به الی( ر160.000.000.000.000)
صورت کامل تا الذکر بهمتناسب با وصول درآمد فوق

( 80.000.000.000.000) اردیلیسقف هشتاد هزار م
توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور صرف  الیر

پرداخت مطالبات برق روستایی و  و جابجایی تیرهای
ای    هتولیدکنندگان برق و توسعه و تکمیل نیروگاه

آبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای -برق
یارانه سود تسهیالت جهت افزایش توان تولید برق از 

ای هگذاری )ایجاد، توسعه و تکمیل طرحطریق سرمایه
درصد، حمایت  55های برق با بازده نیمه تمام( نیروگاه
های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی از احداث نیروگاه

ویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار به
( ریال در قالب 10.000.000.000.000میلیارد )

( در برق %40مشارکت توانیر به میزان چهل درصد )
های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق رسانی به شهرک
( آن %60ا آورده شصت درصد )ویژه اقتصادی ب

ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهار هزار میلیارد شهرک

بند  گرددبرنامه ششم توسعه نیز هست، لذا پیشنهاد میمندرج در 
 با اصالحاتی به شرح زیر ابقا گردد: 1401مذکور در بودجه 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

( ریال صرف تأسیس و تکمیل 4.000.000.000.000)
های مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار آزمایشگاه
(  ریال صرف رفع تنش 40.000.000.000.000میلیارد )

آبی شهرهای دارای تنش و اصالح و بازسازی شبکه 
ب شرب روستایی و آب رسانی به مناطق محروم و تا آ

سقف بیست و شش هزار میلیارد 
( ریال صرف اعطای تسهیالت 26.000.000.000.000)

بنیان صنعت برق با های دانشخطرپذیر به شرکت
عال های فعاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت

 در حوزه اصالح الگوی مصرف انرژی هزینه کند.
کمیسیون 

 انرژی
 :15به تبصره  4الحاقی 
درصد از درآمد حاصل از  35موظف است  رویوزارت ن

روگاهین یارز یصادرات برق را بابت بازپرداخت بده
 پرداخت و معادل یبه صندوق توسعه مل یردولتیغ یها
وام از  افتیآن را بر اساس نرخ ارز زمان در یالیر

 .دیها کسر نمامطالبات آن
 
 
 

وده و ب یارز صورتبهبرق  دیدر تول گذاریسرمایه نکهیبا توجه به ا
 یالیر صورتبه رویبابت فروش برق به وزارت ن دکنندگانیدرآمد تول

به  یفیفروش تکل یهابا توجه به اعمال نرخ نیو همچن باشدیم
جهت احداث  گذارانسرمایه نانیجلب اطم منظوربه رو،یوزارت ن

 51709/ت 31108مصوبه شماره  یط رانیوزمحترم  اتیه روگاه،ین
بازپرداخت  یبرا ازیارز مورد ن تأمیننحوه  12/03/1394ه مورخ 

ت. جهش نموده اس نییرا تع یاز صندوق توسعه مل یافتیدر التیتسه
بعد موجب  یهاآن در سال شیو ادامه افزا 97نرخ ارز در سال  دیشد

امکان  تنشده است که عمل به مصوبه مذکور جهت فراهم ساخ

 



 




مرجع پیشنهاد 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

 
 
 
 
 
 

ردد. عدم گ ریناپذاجتناببه صندوق  گذارانسرمایه یارز یبده هیتسو
 التیتسه ارائهاز  یمصوبه موجب شده صندوق توسعه مل یاجرا
بود کشور دچار کم بیترتنیابهو  دینما یخوددار روگاهین احداث یبرا
ه باشد امکان باز پرداخت نداشت یقبل التیبرق گشته و هم تسه دیتول
 .دیهم آفرا ندهیگسترده در آ یهایبرق و خاموش دیتوقف تول نهیو زم
 برسد: بیبه تصو ریمتن ز گرددیم شنهادیلذا پ

کمیسیون 

 انرژی
 :15به تبصره  5الحاقی 

های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده شرکتبه 
با رعایت مالحظات امنیتی کشور از محل  شودمی

های خود نسبت به واگذاری بخشی از امالک و دارایی
و شبکه  تأسیساتنوسازی  هایطرحمالی  تأمین

ته و یاففرسوده برق کشور ازجمله مناطق کمتر توسعه
سقف هفتاد هزار میلیارد  تا تمامنیمه هایطرح

 ( ریال اقدام کنند.70.000.000.000.000)

ای صنعت برق، واگذاری امالک و با توجه به کمبود منابع توسعه
عنوان یک منبع بالقوه تأمین مالی در تواند بههای راکد میدارایی

جهت نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده برق  در مناطق کمتر 
تمام کاربرد داشته باشد. لذا های نیمهطرحیافته و اتمام توسعه

ابقا و به بودجه  1400قانون بودجه  15گردد بند ط تبصره پیشنهاد می
 الحاق گردد. 1401سال 

 
 

 

کمیسیون 

 انرژی
 :15به تبصره  6الحاقی 
قانون مدیریت ( 5) اجرایی موضوع ماده هایدستگاه

مکلفند نسبت به  08/07/86خدمات کشوری مصوب 
طریق ( برق مصرفی خود از %20بیست درصد ) تأمین

تجدیدپذیر و پاک  هایانرژیاز  برداریبهرهاحداث و 

ستناد  صاد 50ماده به ا سعه اقت شم تو ش ساله   ،یقانون برنامه پنج 
سالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع صوب  رانیا یا و  14/12/95م

ت نیرو مکلفند تا رادولت و وز ،25/04/96پاک مصوب  یقانون هوا
ــهم  را  و پاک تجدید پذیر یهاروگاهینپایان اجرای قانون برنامه، س

یهبا اولویت  ما به  گذاریســـر خارجی(  بخش غیردولتی )داخلی و 
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 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات دهنده

وزارت نیرو موظف است در غیر اینصورت اقدام نمایند. 
این ع برق مصرفی موضو( از %20بیست درصد )تعرفه 

بند را مطابق نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک 
قانون  61ماده  1وع تبصره موض)از بخش غیردولتی 

و  04/12/89ح الگوی مصرف انرژی مصوب الاص
جوه نماید. وو دریافت تعیین ( اجرایی مربوطه نامهنییآ

 (5،000،000،000،00) پنج هزار میلیارد قفحاصله تا س
 هایانرژیدرآمدهای اختصاصی سازمان  حساببهریال 

نزد  (ساتبا)انرژی برق  وریبهرهتجدیدپذیر و 
توسعه کل کشور واریز و صرفا  جهت  یدارخزانه

زینه هاز طریق خرید تضمینی  تجدید پذیر هاینیروگاه
اجرایی مناطق محروم و کمتر  هایدستگاه. گرددیم

  .باشندیماز شمولیت این قانون معاف  افتهیتوسعه
اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو  نامهنییآ

ان رکشور به تصویب هیأت وزی بودجهوبرنامهو سازمان 
 .رسدیم

سعه، تولید و 5حداقل پنج )% سانند و در تو شور بر ( ظرفیت برق ک
ـــه  و پاک به نحوی عمل نمایند که  تجدید پذیر هایانرژیعرض
افزایش ظرفیت سالیانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از  30حداقل %
الزم اســت که ادارات دولتی  رونیازاشــود.  تأمین هارژیاناین نوع 

ــعه  ــند. ادارات  تجدید پذیر یهایانرژنیز در توس ــته باش نقش داش
از محل بودجه مدیریت ســـبز نســـبت به احداث  توانندمیدولتی 
 اقدام کنند.  تجدید پذیر هاینیروگاه

 
 
 
 
 
 

کمیسیون 

 انرژی
 :15به تبصره  7الحاقی 
سعه شده صندوق تو دیبا اقساط سررس متناسب" عبارت 

 عنوانبه( %30)تا سقف  یاز برق صادرات یبخش یمل

خصوصی، برق را تولید و به وزارت  هاینیروگاهدر چند سال اخیر 
. بخشی از برق در دهندیمنیرو که خریدار انحصاری است تحویل 

که ارز حاصل از صادرات  شودمیداخل مصرف و بخشی نیز صادر 
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 یمل که از صندوق توسعه یدکنندگانیتول یدیبرق تول
محسوب و منابع حاصله  اندکرده افتیدر التیتسه
بازپرداخت اقساط  یبرا رویتوسط وزارت ن ما  یمستق
صندوق  یزار حساببهو  افتهیصیتخصشده  دیسررس

ند ب عنوانبه "گردد زیوار ینزد بانک مرکز یتوسعه مل
 .( اضافه شود15الحاقی به ذیل به تبصره  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاینیروگاهدر اختیار  دولت است و هیچ مبلغی از ارز صادراتی به 
ابت . عالوه بر این حتی بشودمیخصوصی تولیدکننده برق پرداخت ن

برق تحویلی، وزارت نیرو به این نیروگاه بخشی از بهای ریالی برق 
 ویل گرفته را  نیز نپرداخته است.تح

 گذارانسرمایه، اکنون 1397در پی جهش نرخ ارز در سال 
و  بانکی نظامبهخصوصی تبدیل به بدهکاران عمده  هاینیروگاه
نه تنها درآمد ارزی  کهدرحالی اندشدهصندوق توسعه ملی  تیدرنها

ا هم رندارد بلکه حتی بخشی از بهای برق تحویلی به دولت به ریال 
. مکاتبات متعددی درباره این موضوع توسط وزیر اندنکردهدریافت 

نیرو، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاون هماهنگی و 
نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور و سایر مقامات انجام شده 

است اما تاکنون موضوع حل  شدهدادهمختلفی  یهاوعدهاست  و 
 نشده است.

جدید بخش  گذاریسرمایهموضوع سبب توقف عدم حل این 
ه با توجه ک شودمی ینیبشیپخصوصی جهت تولید برق شده است و 

جدید،  گذاریسرمایهبه رشد معمول مصرف برق در کشور و عدم 
دولت مجبور شود تا سیاست کنونی محدود کردن مصرف برق در 

، (کارخانجات استبخش صنعت )که به معنای تعطیل کردن اجباری 
 و بیشتری تسری یابد. تربزرگهای در آینده به بخش
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مرکز ملی 

مطالعات 

راهبردی 

کشاورزی و 

 آب

 : 15به تبصره  8الحاقی 
برق  تأمینبرای تسریع و تسهیل در اجرای طرح 

( قانون رفع 12) کشاورزی از محل ظرفیت ماده هایچاه
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب موانع تولید رقابت
با اصالحات و الحاقات بعدی آن،  1394اول اردیبهشت 

یال ر بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد
مین عامل با تض هایبانکتسهیالت تکلیفی از طریق 

ه زیرمجموع هایشرکتوزارت نفت به شرکت توانیر و 
 .کشاورزی پرداخت کند هایچاهبرق  تأمینآن جهت 

دید تجنو و  هایانرژیگذاری و استفاده از در راستای توسعه سرمایه
 : شودمی، پیشنهاد پذیر
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رفاه و سالمت – 17تبصره 
  اتاق تهران

 : 17تبصره  «و»( بند 1جزء )حذف 
طور کلی الیحه بودجه به 17بند )و(  تبصره  1جزء 

  حذف شود.

 
 
 
 
 

های زیر پنج نفر کارکنان سهم بسیار نظر به اینکه تعداد کارگاه
یمباالیی در کشور از پرداخت سهم کارفرمایی ) معافیت(  برخوردار 

 ود:شبه شرایط اقتصادی و کرونایی تقاضا می با توجه. باشند
 
 
 
 
 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 29در اجرای ماده ) -و

( قانون 2( و بند )ت( ماده )2بخشی از مقررات مالی دولت )
های ساماندهی و پایداری صندوق بر یمبنبرنامه ششم توسعه 

ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، بیمه
هی اقشار تحت پوشش ای، ساماندهای بیمهساماندهی معافیت

 :1401ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال بیمه

معافیت از پرداخت سهم بیمه "های مشمول قانون کارگاه-1

با  1361کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 
سال و کمتر از آن مشمول  5که  "اصالحات و الحاقات بعدی آن
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مشمول معافیت بیست درصدی اند کماکان معافیت مذکور بوده
( مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از 20%)
 1401ای فوق در سال ( از معافیت بیمه%3سال، سه درصد ) 5

 .گرددکسر می

 وریتولید و بهره – 18تبصره 

مرکز 

های پژوهش

 اتاق ایران

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حذف این بند :اولویت اول

 

 :اولویت دوم
الف.  سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از نفت 

درصد( و  هدف  40) و گاز به طور کامل پرداخت شود
دولت برای ایجاد رشد اقتصادی از طریق این صندوق  
تعقیب شود. دولت می تواند کسری بودجه جاری خود 

 را از طریق انتشار اوراق قرضه جبران کند.
منابع از بخش خصوصی برداشت شده ب. به جای آنکه 

و با واریز به صندوق دولتی و با صالحدید مقامات صرف 
سرمایه گذاری شود، دولت این منابع را به بانک ها بدهد 
تا با ساز و کار نظارتی دقیق، صرفا به طرح های سرمایه 

  گذاری مولد و رقابت پذیر  اختصاص یابد.
 

محاسبات بودجه ای،افزایش قیمت  دولت با افزایش قیمت ارز مبنای
 20انرژی مصرفی بخش تولید و افزایش مالیات ها  و عدم واریز 

درصد از منابع به صندوق توسعه ملی، منابعی تجهیز کرده است و 
ت حمای "قرار است آن را در یک صندوق  با ساز و کار دولتی صرف 

ن مالی تأمی " و  "های دستگاههای اجرایی ملی و پشتیبانی از برنامه
ای ه حمایت از تولید و اشتغال و فعالیت"و  "زیرساخت های تولید

جای  بدین ترتیب به. کند "رقابت پذیر یاقتصادی و کسب و کارها
آنکه منابع فوق توسط صندوق توسعه ملی) که نهادی برای حفظ 
سهم نسل فعلی و نسل های آتی از منابع پایان پذیر نفت و گاز و 

منابع آن به سرمایه های زاینده است( یا بخش تبدیل بخشی از 
خصوصی سرمایه گذاری شود، منابع وارد بودجه دولت می شود و 
مقامات دولتی درباره تخصیص آن تصمیم خواهند گرفت.  نتیجه 
روش فعلی وجود هزاران طرح عمرانی نیمه تمام ملی و استانی، 

د ده است. بایکیفیت پایین اجرا و  بازده نامناسب طرح های اجرا ش

رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره وری  منظوربه -الف

ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین گذاریو توسعه سرمایه
بنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به های دانشپروژه

صندوق  31صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با 
 خواهد کرد.استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز 

منابع این صندوق و واحدهای استانی آن از محل 

 ازجملهها و جداول قانون بودجه سنواتی )ردیف

فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد، سهم استانها 

معادن، مازاد درآمدهای استانی و  دولتی از حقوق

از اعتبار قانون استفاده متوازن از  (%20بیست درصد )

توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای امکانات کشور و 

سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و 

عدالت، اعتبارات حمایت از تولید قانون هدفمند سازی 
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توجه داشت که در صورت تداوم تحریم ها، چشم انداز تامین منابع 
برای سرمایه گذاری روشن نیست. توان نظام بانکی برای تامین منابع 
محدود است و به نظر نمی رسد که بازار سرمایه نیز امکان چندانی 
 برای تامین منابع جدید برای سرمایه گذاری در سال آتی داشته باشد.

های بالعوض بخش کمک و کمک عنوانبهها( یارانه

  گردد.می تأمین غیردولتی

 اداره وجوه قالب منابع تجهیز شده صندوق در بخش ملی در
 های فنی و اعتباری برایکمک و رانه نرخ سود تسهیالتشده، یا

اجرائی ملی  هایدستگاههای حمایت و پشتیبانی از برنامه
هر  ف به تعیین سهماجرائی مکل هایدستگاهیابد. اختصاص می
رف های تابعه استانی صمنابع تجهیز شده صندوقاستان هستند. 

اره وجوه اد صورتبهتولید و همچنین  هایزیرساختمالی  تأمین
شده، یارانه نرخ سود تسهیالت و کمک های فنی و اعتباری در 
ترکیب با منابع بخش خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی 

 انکیغیر بو موسسات اعتباری  هابانکدولتی، منابع داخلی غیر
های اقتصادی و صرف حمایت از تولید و اشتغال و فعالیت

 هایطرحتصویب  . مرجعشودمی پذیررقابتها وکارکسب
 آنها، حسن اجرای بر نظارت های( در سطح استان و)پروژه

نامه اجرائی آیین .باشدمی استان توسعه و ریزیبرنامه شورای
کشور با همکاری  وبودجهبرنامهاین بند توسط سازمان 

های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه
اه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان و معاونت تعاون، کار و رف

 رسد. امور مناطق محروم تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 اتاق تهران

 و

 پیشنهاد 

 سال گذشته

 

 :اولویت سوم

 : 18 تبصره« الف»بند  اصالح

نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع،  حضور با حق رای

ها در این بند از تبصره تصریح معادن وکشاورزی استان
 شود. 
های اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان نامهآیین
های تعاون، وبودجه کشور و با همکاری وزارتخانهبرنامه

کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات 
و فناوری اطالعات، جهاد کشاورزی کشور و میراث 

 و بانک مرکزیدستی و گردشگری فرهنگی، صنایع

های ایران، اصناف اتاقجمهوری اسالمی ایران و 

شود و به تصویب هیأت وزیران تهیه می و تعاون

 .رسدمی
 

وکار و لزوم اخذ ( قانون بهبود مستمر کسب3( و )2با توجه به مواد )
که از آنجائیی و با بخش خصوص یگذاراستیدر س ینظر و مشورت

 منظورحمایت از بخشها بهر استانایجاد صندوق پیشرفت و عدالت د
 ت:باشد ، لذا ضروریسخصوصی وتعاونی و فعالیت های اقتصادی می
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 : 18 تبصره« الف»بند  اصالح اتاق تعاون

اساسنامه "به عبارت  "آیین نامه اجرایی "عبارت

 د.تغییر یاب "صندوق پیشرفت و عدالت ایران

مید تغییر کارآفرینی ا با توجه به اینکه پیشنهاد شده است که صندوق
 نام و ماموریت داشته باشد پیشنهاد می گردد:

 
 

کمیسیون 

فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

 : 18 تبصره« و»بند  اصالح
 هایوزارتخانه تابعه ایتوسعه سازمانهای و شرکتها
 تجارت، و معدن صنعت، اطالعات، فناوری و ارتباطات

 تا طهمربو وزیر تأیید با مکلفند نفت و کشاورزی جهاد
 از ریال(  10،000،000،000،000) میلیارد هزار ده مبلغ
 در گذاریسرمایه به کمک برای را خود داخلی منابع
 ،خدمات و کاال صادرات تولید، و رشد تحقق هایبرنامه
 ایتوسعه های( پروژه)طرح و داخل ساخت از حمایت
 وجوه صورتبه تعاونی و خصوصی هایبخش توسط
 پرداخت و اعتباری و فنی هایکمک شده، اداره
 اییاجر نامهآیین. دهند اختصاص سود نرخ التفاوتمابه
 میزان ها،طرح تصویب سازوکار بر مشتمل بند این

 سازمان توسط عاملیت قرارداد چارچوب و حمایت
 مذکور هایوزارتخانه همکاری با کشور وبودجهبرنامه
 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و تهیه

 اما داشت وجود هم گذشته های سال بودجه قوانین در حکم این

 از محک این که است آن اصلی علت. است نداشته مناسبی کارکرد

 تابعه ایهتوسع سازمانهای و شرکتها. نیست تکلیفی و است اجازه نوع

 دانند نمی ملزم را خود اطالعات فناوری و ارتباطات هایوزارتخانه

 امانج برای گذاریسرمایه در تعاونی و خصوصی هایبخش  به که

 کمح این شود می پیشنهاد. کنند کمک ایتوسعه های( پروژه)طرح

 .شود الزامی و تکلیفی

 

 

 
 
 
 
 

 یهاتابعه وزارتخانه ایهای توسعهو سازمان شرکتهابه  - و

، صنعت، معدن و تجارت، جهاد اطالعات یارتباطات و فناور
ا مبلغ تمربوطه  ریوز تأییدبا  شودمینفت اجازه داده کشاورزی و 

 یاز منابع داخل الی( ر10.000.000.000.000) اردیلیمده هزار 
تحقق رشد  یهادر برنامه یگذارهیسرماکمک به  یبرارا خود 
از ساخت داخل و طرح تیصادرات کاال و خدمات، حماتولید، و 

 یو تعاون یوصخص یهابخش توسط  یاتوسعه)پروژه(های 
، کمک های فنی و اعتباری و پرداخت  شدهوجوه اداره صورتبه

اجرائی این بند  نامهنییآاختصاص دهند.  التفاوت نرخ سودمابه
ارچوب هو چ تیحما زانی، مهاطرح بیشتمل بر سازوکار تصوم

 با همکاریکشور  وبودجهبرنامهسازمان توسط  تیقرارداد عامل
 . رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو هیته مذکور یهاوزارتخانه

ابت ب )مسدود نشده استفاده نشدهوجوه و مانده  یاقساط وصول
 .دگردیم زیوار ربطیحساب شرکت ذسال به انی( در پاتعهدات

 
 

 


