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با که گردآوری شده است  "1402بودجه  حهیال یهاتبصره" درباره یبخش خصوص یشنهادهایمجموعه پرو، گزارش پیشدر 

پیشنهادهای ارائه شده، نظرات و ست. شایسته ذکر است از میان مجموعه تهیه شده ا اتاق ایران تابعه یمجموعه اعضا و واحدهااز  ینظرخواه

منتشر شده  "یاز نگاه بخش خصوص 2140بودجه  حهیال"عنوان  با، در گزارش مستقلی الیحه بودجه پیشنهادی کلیاتمرتبط با موارد 

یف تکال نبه واسطه اجرای آ، ای بودهماهیت بودجه دارای ی کهیپیشنهادهانظرات و صرفاً آن دسته از رو، در گزارش پیش رو،ازاین. است

 یابدبینی شده دولت به شدت کاهش نمیمنابع پیش شود ونمیبه دولت تحمیل  ایگسترده هزینهگردد، نمیمجزایی بر بخش خصوصی تحمیل 

ه لس شورای اسالمی به کمیسیون ها ارسال شداین پیشنهادها در موقع رسیدگی به بودجه در مجپیشنهاد دهنده، ارائه شده است.  با ذکر مرجع

  است و این گزارش به منظور مستند سازی برای استفاده در سنوات بعد و اطالع عموم فعاالن بخش خصوصی از نظرات دیگران تهیه شده است.

 های اقتصادیمدیریت پژوهش

 صمدیان فرزانه :کنندهتهیه

 نرگس مرادی و پورراحله ملکیان، روجا کیان با همکاری:

 یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا ،یاستان یهااتاق ،هاتشکل ،اتاق ایران یتخصص یهاونیسیکم :ارائه نظر کنندگان

 شیما حاجی نوروزیمنیره امیر خانلو،  عباس کشاورز، محمد قاسمی،  ناظران علمی:

 1401بهمن ماه  تاریخ انتشار:

 اد ایراناقتص موضوعی:  بندیطبقه

 ، بخش خصوصی1402الیحه بودجه  های بودجه،تبصره  های کلیدی:هواژ



 




 

 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات

 (کسالهی)بخش اول احکام  یآن با دولت/ صندوق توسعه مل ینفت و روابط مال -۱تبصره 

 2بند )ج( تبصره حذف 

 حذف شود.، 2بند )ج( تبصره شود، پیشنهاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون  44های کلی اصل این حکم عالوه بر آنکه مغایر با سیاست
قانون اجرای  6( اصالحی ماده 4اساسی است، مغایر با حکم بند )

 شدهکه در آن به صراحت قید  باشدیم 44های کلی اصل سیاست
مستقیم به اشخاص بابت رد  صورتبهدولت حق اعطای سهام "

. همچنین موضوع درج شده در "دیون یا پرداخت بدهی خود ندارد
اعطای نمایندگی از سوی دولت به سایر اشخاص " این حکم یعنی

های با سیاست  "برای فروش سهام دولت و واریز وجوه آن به خزانه
 ی کلی در تغایر است و این بنداهاستیسکلی مزبور و قانون این 

ه ها مبنی بر انتقال مستقیم سهام بتکرار رویه غلط چند ساله دولت
 طلبکاران بدون رعایت شرط رقابت در بورس یا مزایده است.

 یازگ عاناتیم نفت، صادرات محل از دولت منابع چنانچه -ج

 در مقرر سقف از کمتر 1402 سال در گاز صادرات خالص و

 با شودیم داده اجازه دولت به گردد، تبصره نیا «ب»بند 

( 1۶) ماده «ح» بند( 4) جزء و( 1۷) ماده «پ» بند تیرعا

 مصوب کشور توسعه یهابرنامه یدائم احکام قانون

 نتأمی به نسبت یبعد الحاقات و اصالحات با 10/11/1۳۹۵

. کند اقدام یارز رهیذخ حساب منابع از حاصل التفاوتمابه
 اقلحد تبصره، نیا «ب»بند  در مقرر سقف بر مازاد درآمد تحقق ورتصدر
 وسعهت صندوق به دولت یبده از یبخش هیتسو بابت حاصله درآمد (50%)

 سقف ی دراهیسرما یهاییدارا تملک اعتبارات تیتقو بابت یمابق و یمل
 .رسدیم مصرف به قانون نیامقرر 

 :۱( تبصره طبند )اصالح 
 ، به شرح ذیل اصالح شود: 1بند )ط( تبصره پیشنهاد می شود، 

وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد ریال از منابع 
داخلی خود و شرکت های تابعه را با هدایت و نظرات علمی و 

و پس از تکمیل مطالعات کیفی و کمی فناوری رییس جمهور 
بررسی اثرات اقتصادی و زیست محیطی برداشت آب ژرف و 
، در فرآیند ها و تصویب توسط شورای عالی آباز این آب

 هنیر زمژرف و لزوم مطالعه د های آب بودن با توجه به ناشناخته
رداشت ب یطیمح ستیو ز یآنها و اثرات اقتصاد تیو کم تیفیک
 یفارح اتیو عمل یتوسعه فناور یبرا نهیمنابع، اوال صرف هز نیا

 یعال یآنها در شورا بیبه انجام مطالعات و تصو یو بهره بردار
 ،"در کنار آب ژرف یهافناور ریاس"عبارت  دیآب موکول شود. ق

. شودیماده م نیدر ا تین و عدم شفافگوناگو یسبب برداشت ها

وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد  -ط

( ریال از منابع داخلی خود و شرکتهای تابعه را با 10٫000٫000٫000٫000)
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارت  هدایت و نظارت

فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و نیرو در 
 های آب اختصاص دهد.های ژرف و سایر فناوریبرداری از آببهره
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رداری بقابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره
 از آبهای ژرف اختصاص دهد.

  ها حذف گردد.آورینکته: سایر فن

ها حذف و بودجه مربوط  یفناور ریعبارت سا شودیم شنهایلذا پ
 نظر گرفته شود.در یگریبه آن در ماده د

 
 

 : ۱بند )ی( تبصره اصالح 
 درصورت رانیا نفت یمل تشرک قیطر از است مکلف دولت

های اجرایی ذیربط تا مبلغ هزاروسیصد هزار درخواست دستگاه
 ( ریال از خالص بدهی1.300.000.000.000.000میلیارد )

قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد 
های مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و بخش

ایجاد  1399ان سال خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پای
شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله تعهدات 

نیز پرداخت  ای وهای عمرانی، دفاعی و هستهطرح

( قانون رفع موانع تولید 12تعهدات مربوط به ماده )

پذیر و ارتقای نظام مالی بایت سوخت رقابت

از محل تحویل نفت خام و  جویی شده نیروگاهیصرفه

گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز میعانات 
صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و 

( این قانون 21مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره )
 داری کل کشور، اعمال حساب کند. با خزانه

پذیر و ارتقای نظام مالی ( قانون رفع موانع تولید رقابت12ماده )
گذاری در توسعه بخش بخار ی مناسبی برای سرمایههاظرفیت
ها فراهم کرده است که در صورت استفاده درست از آن نیروگاه

جویی در مصرف سوخت و افزایش توسعه شبکه برق همراه با صرفه
پذیرد. از آنجا که استاده از این ظرفیت ها نیازمند راندمان انجام می

 است،  در نظر گرفتن شرایط در قانون بودجه

 ریشود. در برنامه وز دهیمورد د نی( ا1در تبصره ) شودیم شنهادیپ
 یبرا یهزار مگاوات 15شبکه برق، سهم  تیظرف شیافزا یبرا روین

 یبیترک کلیبه س هاروگاهین لیو تبد هاروگاهیتوسعه بخش بخار ن
جزء آنکه  شودیمهم محقق نم نیکه ا ییشده است. از آنجا دهید

 مندیموانع بهره زیمتقابل حل شود و ن عیب یادهامشکالت قرارد
و  ریرقابت پذ دی( قانون رفع موانع تول12ماده ) هایتیاز ظرف

انون در ق یبرداشته شود، انجام اصالحات انیاز م ینظام مال یارتقا
در  گذاریهیانجام سرما یرا برا طیاست که شرا یبودجه ضرور

از محل  گذاریهیسرماها و بازگشت روگاهیتوسعه بخش بخار ن
 دیکه در قانون رفع موانع تول یشده به شکل ییسوخت صرفه جو

 که یطیاصالحات در شرا نیشده است، فراهم کند. انجام ا دهید

 لیحوت به نسبت رانیا نفت یمل شرکت قیطر از است مکلف دولت -ی

 یدستگاهها توسط شدهیمعرف اشخاص به یگاز عاناتیم و خام نفت
 صیتخص از پس و مذکور شرکت یصادرات روز متیق اساس بر اجرائی
 :دینما اقدام ریز موارد یاجرا منظوربه شورک بودجه و برنامه سازمان

د سه میلیار تبصره تا مبلغ این «ب» بند در مندرج سقف بر مازاد -۱

 هیبن تیتقو منظوربه مسلح یروهاین کل ستاد به ( یورو3،000،000،000)
 یطرحها به مربوط تعهدات پرداخت ی ودفاع یراهبرد قاتیتحق ،یدفاع

بابت  ( یورو1٫500٫000٫000د و پانصد میلیون )یک میلیار ی و تا مبلغدفاع
 نیا( 21) شماره جدول اساس برزدایی و پیشران، طرحهای محرومیت

 کل یدارخزانه با( اس.یت.یا) یکیالکترون معامالت سامانه نرخ به و قانون
 .کند حساب اعمال کشور
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در فصول سرد رو به رو است، از  یکشور با بحران کمبود گاز جد
توسعه  هایطرح رایبرخوردار است. ز یبه مراتب باالتر تیاهم

 برق شبکه را بدون مصرف گاز دیتول شیفزار است اقاد یروگاهین
 رقم بزند.

 : ۱ه ( بند )ی( تبصر3اصالح جزء )
 هایصندوق اجرائی،ی دستگاهها به است مجاز دولت

 ارفمص محل از اعتبار یدارادستگاههای  دولتی، یبازنشستگ
ی و همچنین بابت بودجه عموم منابع سقف در دولت یعموم

ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت بدهی
نقالبی و و ا دولتیغیرو تسویه بدهی به نهادهای عمومی 

و اجرای طرحهای مربوط ها و آستان قدس رضویشهرداری

اتمی و طرحهای پیشران با  حرارتی ونیروگاههای توسعه به

 سهم لحاظ اولویت طرحهای توسعه میادین نفت و گاز با
 اصاختص به نسبتنفت  ملی شرکت و ملی توسعه صندوق

 تأیید. دینما اقدام صادرات یبرا یگاز عاناتیم و خام نفت
 توسط شدهیمعرف اشخاص یمال وای حرفه ،یفن تیصالح
 نجاما نفت وزارت توسط صرفاً مربوطه، اجرائی دستگاه رئیس

 .شودمی
 

ای هعدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان برق از سازمان
زیر مجموعه وزارت نیرو که منجر شده این طلب انباشته بالغ بر 

ی همراه راشوها را با دشود، اداره نیروگاههزار میلیارد تومان  40
های جاری و عمل به تعهدات کرده است. به طوریکه انجام هزینه

 ها به سختی صورت می گیرد وبانکی و مالیاتی برای این شرکت
طرح های توسعه ای متوقف شده است. در همین راستا در نظر 

ود ر بهبهای متنوع برای پرداخت این مطالبات دگرفتن مکانیزم
 شرایط نقدینگی بخش خصوصی تولیدکننده برق ضروری است. 

 
 
 
 
 
 
 

 یبازنشستگ هایصندوق اجرائی،ی دستگاهها به است مجاز دولت -3

 سقف در دولت یعموم مصارف محل از اعتبار یدارادستگاههای  دولتی،
ها و تعهدات دولت ی و همچنین بابت بازپرداخت بدهیبودجه عموم منابع

 یدولتغیران تأمین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی به سازم
و اجرای طرحهای مربوط ها و آستان قدس رضویو انقالبی و شهرداری

نیروگاههای اتمی و طرحهای پیشران با اولویت طرحهای توسعه توسعه به
نفت  ملی شرکت و ملی توسعه صندوق سهم لحاظ میادین نفت و گاز با

. دیانم اقدام صادرات یبرا یگاز عاناتیم و خام نفت صاصاخت به نسبت
 یسرئ توسط شدهیمعرف اشخاص یمال وای حرفه ،یفن تیصالح تأیید

 .شودمی انجام نفت وزارت توسط صرفاً مربوطه، اجرائی دستگاه
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 ۱الحاقی به تبصره 

 رسانیسوخت یازن مورد سولفور کم سوخت تامین منظوربه

 نماید:  موارد زیراقدام به نسبت گردد موظف نفت وزارت کشور،

 صادرات و فروش از حاصل درآمدهای از درصد 30 -

 تا سقف سال در تن میلیون یک میزان بر مازاد بانکرینگ

 پخش و پاالیش ملی شرکت به سال، در تن میلیون 4

 از عمناب این . مییابد اختصاص ایران نفتی فرآوردههای

 تسعیر در افزایش یا ها فرآورده نفت، قیمت افزایش محل

 ذیل و 1401 سال بودجه در عملکرد به نسبت ارز نرخ

 )تبصره 14 تبصره جدول در انرژی بخش از حمایت بخش

 صنعت سهم ارتقای به منظور  ها(یارانه هدفمندی

 دریای و فارس خلیج ی منطقه بازار از کشور بانکرینگ

 نوسازی برای مالی منابع بخشی از تامین و عمان

 سبکتر نفتی فراوردههای تولید نیز و کشور هایپاالیشگاه

درصد منطبق با قوانین  0.5کوره با سولفور  نفت ویژه به
( برای استفاده سوخت IMO 2020المللی دریایی )بین

 کند. ها تخصیص پیدا میکشتی
 تیفافش تیتابعه وزارت نفت مکلف گردند با رعا یشرکتها -

حاصل را  منابع کرد وجوه مذکور نهیهز یدر خصوص نحوه 

رد که عمال ک یلقنوپا ت یصنعت دیرا با رانیدر ا نگیصنعت بانکر
گرفت.  قرار به مرور در کشور مورد توجه یشمس 80از اواخر دهه 

 یفروش صنعت از آن جهت است که در واقع خرده نیا تیاهم لیدل
ش عمده آن با فرو تفاوت و شودیمحسوب م هاینفت کوره به کشت

 (ورهنفت ک)صنعت، نه تنها صادرات کاال  نیاست که در ا کارگو آن
ه ک یانواع خدمات)خدمات  صادرات بلکه در کنار آن دشویانجام م
 سوخت هیشامل تخل شودیارائه م یعبور یهای به کشت

STS(ship to ship) خط لوله، اجاره  قیاز طر انتقال ، خدمات
 ی. عالوه بر آن خدمات جانبشودیانجام م زی)ن مخازن و اجاره شناور

 تیفعال نیردد. بنابراتواند ارائه گ یم زین های کشت ازیمتنوع مورد ن
 مسلما از فروش نفت کوره به صورت کارگو نگیصنعت بانکر

(Cargo) صادرات خدمات  رایکشور دارد، ز یبرا یشتریبی ارزآور
به  زیرا ن یشتریب یدر آن مستتر است و عالوه بر آن اشتغالزائ زین

-. علی رغم این پتانسیل باال متاسفانه طی سالداشت خواهد همراه

شته، میزان عملیات بانکرینگ ایران به شدت محدود شده های گذ
است و نیاز است در خصوص حمایت از آن در الیحه بودجه سیاست 

 حمایتی مشخصی الحاق شود.  
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شرکت به مصرف رسانده و گزارش  نیبودجه ساالنه ا لیذ
شش ماهه  یدر فواصل زمان را وجوه نیکرد ا نهیهز ینحوه 
 .ارائه دهد یاسالم یمجلس شورا یانرژ ونیسیبه کم

 یابیجزء اول، با ارز لیمنابع ذ صیدر صورت عدم تخص -
 توسطی ردولتیغ یعموم ای یبخش خصوص تیصالح

نفت و ضمانت شرکت تابعه وزارت نفت در  یشرکت مل
نرخ فروش  شیافزا حاصل از یدرآمدها میخصوص تسه

 یصندوق توسعه مل ینفت کوره، در چارچوب نظامنامه 
 شود. اقدام  صندوق نینسبت به اخذ وام از ا

 )بخش اول احکام یکساله( آنها یواگذار و یدولت یشرکتها -2 تبصره

 2الحاقی به تبصره 

 :2به تبصره  ۱الحاقی 
های دولت مجاز است به منظور تسهیل وصول مطالبات شرکت

 ای، توزیع نیروی برقای، آب و فاضالب، برق منطقهآب منطقه
های گاز استانی از مشترکین، امکان فاکتورینگ این و شرکت

مطالبات را از روش واگذاری مطالبات ناشی از فروش آب، برق 
های مذکور به اشخاص ثالث و یا استفاده از کتو یا گاز شر

مطالبات فروش به عنوان ضمانت برای دریافت تسهیالت 
( قانون حداکثر استفاده از توان 8بانکی را در چارچوب ماده )

ودجه کشور و وزارت امور اقتصادی بانک مرکزی، سازمان برنامه و ب
( قانون حداکثر استفاده از 8و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده )

توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب 
، مقدمات الزم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری 1398/02/15

-لالعم)فاکتورینگ(، ابالغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستور
های الزم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب 

ماده « 2»به نهادهای مالی کارگزاری )فاکتورینگ( )موضوع تبصره 
( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت 8)
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تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب سال 
 فراهم نماید. 1398

 
 
 
 
 
 

 

از کاالی ایرانی( را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری 
( 300000000000000ا سقف سیصدهزار میلیارد ))فاکتورینگ( ت

ای قانون بودجه های تملک دارایی های سرمایهریال برای طرح
( قانون 8( آیین نامه اجرائی ماده )3ماده )« 1»)موضوع تبصره 

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
دی مصوب ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردا

(  و تا سقف پانصدهزار میلیارد 1399/07/16
( ریال برای موسسات و نهادهای عمومی 50000000000000)

غیر دولتی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشموالن 
( قانون حداکثر 8( آیین نامه اجرائی ماده )3( ماده )4در تبصره )

 و حمایت از کاالی ایرانیاستفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند. بانک 
مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به 

های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس کمیسیون
 سالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.شورای ا

 
 
 
 



 




 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات

 )احکام یکساله( طرحها یاجرا یبرا یردولتیغ بخش با مشارکت -4 تبصره

 : 4اصالح بند )الف( تبصره 
ای مربوط درصد از تملک دارایی سرمایه 20درصد،  10به جای 

ین منابع برای مشارکت در به هر دستگاه اجرایی صرف تأم
 ( ها شود.طرح )پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 327، تملک دارایی سرمایه ای 1402پیوست بودجه  1در جدول 
-بینی شده که این مقدار در قیاس با پروژههزار میلیارد تومان پیش

ذاری گتمام کل کشور عدد کمی است. این میزان سرمایههای نیمه
عدیالت و خواب ماشین آالت را تأمین کند تواند بخشی از تتنها می
ها درصد پیشرفت فیزیکی چندانی نخواهند داشت. چنانچه و پروژه

های سال برای تکمیل طرح 18تورم در نظر گرفته شود، حدود 
 تمام زمان الزم است.نیمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها اجرائی اصلی و شهرداریی دستگاهها سایر و هاوزارتخانه به -الف

با  خصوصی و عمومی مشارکتی روشها از استفاده با شودمی داده زهاجا
 و تکمیل اجرا، به نسبت 1383 مناقصات مصوب برگزاری قانون رعایت

با بخش  ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح)پروژه( از برداریبهره
 اعتبارات سرجمع از( %10)درصد  ده تا و نموده خصوصی و غیردولتی اقدام

 نتأمی صرف را اجرائی دستگاه هر به مربوط ایسرمایه هایراییدا تملک
 .کند ها(پروژه)طرح این در مشارکت برای منابع

 توسط )پروژه( طرح محصول  یبرا یگذارو تعرفه یفیتکل متیق نییتع-1
 خاص و عام مقررات و نیقوان در مندرج یگذارتعرفه شمول ازو   ممنوعدولت 
  .است یمستثن

 طرح یآت تعهدات دولت، از ابتیبودجه کشور به ن و برنامهمان ساز-2

 دینمایم نیتضم را)پروژه( 

( 2) و( 1) جزءهای مشمول تبصره این موضوع طرحهای -3

 ماده موضوع مستقیم هایمالیات قانون( 1۳2) ماده «ث» بند

 الیم نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون( ۳1)

 آن بعدی الحاقات و اصالحات با 1/2/1۳۹4 مصوب کشور

  .باشندمی

 ،یقرارداد طیشرا و روشها است موظف بودجه کشورو برنامه  سازمان-4
 یهاچوبچهار زیمربوط و ن مقررات گرید و نیطرف تضامین مقررات هیکل
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 کیالکترونبازار » گاهیپا)پروژه( را در  متناسب با انواع طرح ینظارت
 و رییغت هرگونه. کند منتشر «یرساختیز یگذارهیسرما و ینعمرا یطرحها

 رمنتش گاهیپا نیا در که است معتبر یصورت در فقط ز،ین مقررات ریتفس
 ابلق دیبا زین گاهیپا نیا در اطالعات رییتغ و حذف هرگونه. باشد شده

 .باشد یبعد یریگیپ و مشاهده
با  مقررات و نیقوان تیعار با شودمی داده اجازه اجرائی دستگاه به -5 

 و یقطع ونید رد بابت 1383 مصوب مناقصات یبرگزار قانون رعایت
 )پروژه(  طرح ،یاجرائ دستگاه بهعمومی  بودجه منابع در سقف مسجل

 طرح لیتکم بر یمبن طلبکاران از الزم تضامین اخذ شرط به را تماممهین
. دینما واگذار دولت صالح و صرفه تیرعا با و نیمع زمان مدت در)پروژه( 

الذکر فوق مطالباتخصوص  کشور در بودجه و برنامهسازمان  هیاخذ تأیید

 است یالزام

  

 زا چوب قوانین و مقررات مربوطتبصره در چهار این اجرائی نامهآیین -ب

توجیهی )غربالگری و انتخاب  طرح تصویب و تهیه جمله نحوه
 ذار،گسرمایه انتخاب و صالحیت احراز نحوه (های مشارکت پذیر(،طرح)پروژه

 دمع وجه التزام وضع خطرپذیری، پوشش میزان تعیین برداری،بهره نحوه
 نظارت آن، کردهزینه و وصول نحوه و پرداخت در دیرکرد و کاربران پرداخت

اختالف حداکثر ظرف  حل و داوری طرفین، تضامین برداری،بهره نحوه بر
 بودجهو  برنامه جرا شدن این قانون توسط سازماناالدو ماه پس از الزم

 رسید خواهد وزیران هیأت تصویببه کشور پیشنهاد و
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 یداخل یمال تأمین -۵ تبصره

 ۵الحاقی به تبصره 

 :۵به تبصره  ۱الحاقی 
برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت  -

شده و تکلیفی فروش برق، موضوع التفاوت قیمت تمامبهما
؛ 1401زدایی توسعه صنعت برق مصوب قانون مانع 8ماده 

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین 
هزار میلیارد ریال انواع  300و بودجه تا سقف  سازمان برنامه

 فظاوراق مالی اسالمی از جمله اسناد خزانه اسالمی را با ح
قدرت خرید منتشر و به طلبکاران وزارت نیرو شامل 
سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات، پیمانکاران و 
مشاوران، تولید کنندگان غیر دولتی برق حرارتی، 

 تجدیدپذیر و پراکنده؛ با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید.

 ،یببرق آ یهاروگاهیمربوط به ن یاتیو مال یبانک یهایبده -
 زیو ن ریتوان رمجموعهیز یهاو شرکت غیر دولتی یحرارت

 یهاحطر نیفروشندگان کاال و مشاور مانکاران،یمطالبات پ
توسعه صنعت برق  ییزداقانون مانع  9موضوع ماده  آنها،

های و شرکت رویاز محل مطالبات وزارت ن؛ 1401مصوب 
 یهامتیالتفاوت قاز دولت بابت مابهزیر مجموعه آن 

 صنعت یاز مطالبات بخش خصوص یهای گذشته بخشدر سال
بر  با تکیه های زیر مجموعهو شرکت رویبرق از وزارت ن

 و یاتیها به سازمان امور مالهای شرکتهای تهاتر بدهیظرفیت
 قانون بودجه 5تبصره « ز»تسویه می شد )ازجمله بند ها بانک

)اصالحی  1401قانون بودجه سال  2و بند )س( تبصره  1400
های از روش یکیعنوان بندها به نیحذف ا(( . 1401ˏ01ˏ31

را  یبخش خصوص رو،یهای وزارت نبدهی اختاستفاده در پردقابل
 نیمطالباتش از دولت محدودتر خواهد ساخت. بنابرا هیدر تسو

 لحاق گردد.ا 5بندها به تبصره  نیگردد امی نهادیشپ
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق،  8همچنین براساس ماده 

ی، بودجه سنوات یحوبودجه کشور مکلف است در لواسازمان برنامه
 التفاوتمشخصی را تحت عنوان تعهدات دولت بابت مابه یفرد

شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب به های تمامقیمت
دن االجرا شالزم یخرف سه سال از تاربینی کند که ظنحوی پیش

 با استفاده از ابزارهای مالی ققانون، کلیه مطالبات صنعت بر ینا
تیرماه هرسال به  یانشود و گزارش آن را در پا یهمختلف تسو
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سقف  تا یخرج -یتمام شده برق، به صورت جمعو  یفیتکل
قابل  الی( ر200.000.000.000.000) اردیلیهزار م ستیدو

 و تهاتر خواهد بود.   هیتسو

بند حداکثر ظرف مدت دو ماه از  نیا ییدستورالعمل اجرا
 ،ییابالغ قانون بودجه توسط وزارت امور اقتصاد و دارا

ه استفاد یو برا هیهت رویسازمان برنامه و بودجه و وزارت ن
  شود.ینفعان ابالغ م یذ

وبودجه و محاسبات های اقتصادی، انرژی و برنامهکمیسیون
 مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

 
 

 )بخش اول احکام یکساله( اتیالم و عوارض -6 تبصره

 :6( تبصره الفبند )اصالح 
های آب و فاضالب استانی سراسر وزارت نیرو از طریق شرکت

بها به ازای هر مترمکعب کشور مکلف است، عالوه بر نرخ آب
ز یش افروش آب شرب باالتر از الگوی مصرف تا دو برابر ب

بها را افزایش دهد و از مشترکانی رخ آبو تا پانزده درصد نالگ
 اند به ازای هر مترمکعبکه بیش از دو برابر الگو مصرف کرده

مازاد، سی و پنج درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به 
داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر خزانه

خواهد بود. صد در صد وجوه درآمد و مالیات بر ارزش افزوده ن
دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای 

دادن وجوه دریافتی، حوزه مدیریت مصرف آب در این در اختصاص
بند کالً مغفول مانده است. الزم است بخشی از درآمدهای پیش 

ج یهای مدیریت مصرف و تروبینی شده در این بند صرف برنامه
الگوی مصرف بهینه آب شود. شایان ذکر است براساس آمار 

، سرانه ی 1400شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در سال 
گاه درصد کالن شهرهای کشور که سکونت 54متوسط خانگی 

درصد جمعیت ایران هستند، باالتر از الگوی مصرف  30بیش از 
کشوری لیتر برای هر نفر در روز معادل متوسط  150مطلوب )

 سرانه مصرف آب خانگی شهری( است. 
 
 
 

 یاستان فاضالب و آب یشرکتها قیطر از رویوزارت ن -الف

 هر یازا به بهاآب نرخ بر عالوه است مکلف کشور سراسر

 رابرب دو تا مصرف یالگو از باالتر شرب آب فروش مترمکعب

 دهد شیافزا را بهاآب نرخ( %1۵) درصد پانزده الگو از شیب

 به اندکرده مصرف الگو برابر دو از شیب که یمشترکان از و

( نرخ را %۳۵و پنج درصد ) یس مازاد، مکعب متر هر یازا

 زیکل کشور وار یدارو به خزانه افتیو از آنان در شیافزا

بر  اتیبر درآمد و مال اتیکند. وجوه فوق مشمول مال

از محل  یافتیروجوه د( 100%. صد درصد)افزوده نخواهد بودارزش

آب و فاضالب  یدر بودجه شرکت مهندس نیمع فیحساب مذکور در رد
ی ریو عشا ییروستا ،یتنش آب یدارا یشهرهاشرب  یکشور جهت آبرسان
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هزار  25دارای تنش آبی و همچنین روستایی و عشایری زیر 
مچنین هنفر و اصالح شبکه آن و تکمیل فاضالب روستایی و 

 ویج الگوی مصرف بهینه آبهای مدیریت مصرف و تربرنامه
درصد منابع مذکور برای  30یابد. به نحوی که اختصاص می

درصد برای ترویج الگوی مصرف بهینه  15آبرسانی عشایری، 
و باقی مانده برای آبرسانی شهری و روستایی بر اساس  آب

بحران آب و کمبود آب سالم بین استان ها در مقاطع سه ماهه 
 های آب و فاضالب وفقنامه بین شهرکتوزیع شود. مبادله موا

 ریزی استان الزامی است. سازمان امور عشایر و سازمان برنامه

 
 
 
 
 
 
 
 

 ییفاضالب روستا لیو اصالح شبکه آن و تکم هزار نفر 25و شهرهای زیر 
 ی( منابع مذکور برا%30درصد )سی که  یبه نحو ابد،ییاختصاص م

براساس  ییو روستا یشهر یآبرسان به باقیمانده برایو  یریعشا یرسانآب
 مبادله .شود عیتوز ماههسه مقاطع در هااستان نیبحران و کمبود آب سالم ب

 مانساز و ریعشا امور سازمان و فاضالب و آب یشرکتها نیب موافقتنامه

است یالزام استان یزیربرنامه

 هب باریک ماهسه هر را بند نیا لکردعم گزارش است مکلف رویوزارت ن
 ستیز طیمح و یعیطب منابع آب، ،یکشاورز و عمران یهاونیسیکم

 دینما ارائه یاسالم یشورا مجلس

        : 6تبصره  بند )ط(اصالح 
همچنین هرگونه کسب درآمد بر "پیشنهاد می شود، جمله آخر

های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات تر سکوها و شبکهبس

 حذف شود.   ، "باشدمی

 

 

 

                                               

 

 

و سبهای بسیار کبا توجه به وضعیت زیرساختی نامناسب و ضعف
 کارهای داخلی و عدم توان پشتیبانی مناسب از فعالیت کسب

همچنین هرگونه کسب درآمد "وکارهای اینترنتی عمال با عبارت 
های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات بر بستر سکوها و شبکه

ما در حال ایجاد انحصار برای پلتفرم های داخلی و آسیب  "باشدمی
وکارهای اینترنتی هستیم که بسیاری از آنها دارای رساندن به کسب

تند و حتی برای کشور ارزآوری دارند. لذا المللی هسمشتریان بین
بخش خصوصی، بدلیل ایجاد فضای رقابتی رانتی و ناسالم و بدلیل 

های اینترنتی و حتی تعطیلی بسیاری از آنها کاهش درآمد فعالیت
همچنین هرگونه کسب درآمد بر بستر  "پیشنهاد حذف عبارت 

در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور  -ط

و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای 

کسب و کارهای حقیقی فعال در  1402داخلی، تا پایان سال 

سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری 

ی تا صورت پلکانبههستند،  اطالعات که فاقد پرونده مالیاتی

های مستقیم، مشمول ( قانون مالیات100سقف مقرر در ماده )

های قبل ناشی از های سالجریمهمالیات با نرخ صفر بوده و 

گردد. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشوگی می

 های اجتماعیهرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و شبکه

 .باشدیات میخارجی مشمول اخذ  مال
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-میسکوها و شبکه های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات 

 را دارد.  "باشد
 

االجرا شدن این قانون اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از الزمنامه آیین
به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت امور 

 هیأت وزیران خواهد رسید. تصویباقتصادی و دارایی به

 :6بند )ل( تبصره  حذف 

 حذف شود.،   6بند )ل( تبصره شود، پیشنهاد می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( )کاهش 105( ماده ) 7حکم تبصره ) ینمودن اجرا االجراموقوف
هر  یبه ازا اتی( نرخ مال% 5) ی( تا پنج درصد%1) یدرصد کی

اشخاص  اتیمشمول مال یدرآمد ابراز شی( افزا % 10ده درصد )
( قانون 131آمد سال گذشته( و تبصره ماده )نسبت به در یحقوق

واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد  کی)کاهش  میمستق یهااتیمال
( % 10هر ده درصد ) یبه ازا 131ماده  یاتیمال یهادرصد از نرخ

 (131اشخاص موضوع ماده  اتیمشمول مال یدرآمد ابراز شیافزا
 ی:عنام به، 1402الیحه بودجه  6تبصره )ل(  بندموضوع 

 موضوع نیا. است کسالهی بودجه در یدائم نیقوان اصالح -

 رایز دشونمی هیتوص وجههیچبه هااتیمال قانون درباره ویژهبه

 هب ینانیاطم یاقتصادهای بنگاه تا شد خواهد موجب عمل در

 هااتیمال مانند یمهم موضوع درباره دولت هایسیاست

 .باشند نداشته

( و 10۵( ماده )۷صره )، اجرای حکم تب1402در سال  -ل

های مستقیم موقوف االجرا ( قانون مالیات1۳1تبصره ماده )

 .گرددمی
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 هااهبنگ یبرا مشوق جادیا منظورهب تبصره دو هر آنکه ضمن -

 آنها کردن متوقف باعمالً  و است بوده درآمد بهبود جهت در

 . گرددیم رنگکم زهیانگ نیا

اعالم شده دولت درباره  استیاز س مهمی بخش  نیا بر عالوه -

 یها در عمل خنثبر سود شرکت  اتیمال یدرصد 7کاهش 

 خواهد شد.

 :6تبصره )ن( بند اصالح 

 شود:پیشنهاد می

-، در مورد تعریف مواد خام و نیمه1402الیحه بودجه در  اوال 

هایی وضع شود تا قیود و محدودیت 1402خام در سند بودجه 
 فعاالن بخش خصوصی دچار ابهام نشوند.

حاصل  درآمد": در متن الیحه بودجه نیز تصریح شود که ثانیا 

 ،یمعدن عیو صنا یاز صادرات مواد و محصوالت معدن
 خاممهیصورت خام و نبه یمیو پتروش گازی ،یمحصوالت نفت

مشروط بر اینکه از توجیه اقتصادی، فنی و تکنولوژیکی الزم 
افزوده بیشتر برخوردار باشد، برای تولید محصوالت با ارزش

شود. همچنین، صادرات مازاد بر نیاز داخلی مشمول مالیات می

 از حاصل ( الیحه پیشنهادی، درآمدهای6در بند )ن( تبصره )
فلزی و  معدنی و صنایع معدنیو محصوالت  مواد صادرات

و  یازگ ی،ت نفتالمحصو، بلوم و اسلپ ت،لیب جمله غیرفلزی از
به صورت خام و  لنیاتیاوره و پل ،و متانول ریاز جمله ق یمیپتروش

 یو عوارض صادرات اتیمشمول مال ،کشور در تمام نقاط خاممهین
  .شودیم

دهد و ایش میدرآمدهای مالیاتی دولت را افز طبعاً  یمتصم ینا
 رایب یزهانگ همچنین تواند به کاهش کسری بودجه بیانجامد.می
 یبرا یهکاهش دهد و مشکل تأمین مواد اول یرا تا حد یفروشخام
 وجود فرض باکند. عالوه بر این میرفع  داخلی را تا حدودی  یدتول

 ،محصوالت یبرخ بازار بودن یاقتصاد و ازین مورد یهایتکنولوژ
 ی ارزش در کشور شود.هارهیزنجموجب تکمیل  دتوانیم

 معظم مقام ابالغی کلی هایسیاست اجرای منظوربه ـ ن

 توسعه و بنیاندانش تولید جهش تحقق جهت در رهبری

 از حاصل درآمد فروشی،خام از عبور و تولید ارزش زنجیره

 و فلزی معدنی صنایع و معدنی محصوالت و مواد صادرات

 گازی ،نفتی محصوالت اسلپ، و بلوم بیلت، جمله، از غیرفلزی

 صورتهب اتیلنپلی و اوره متانول، و قیر جمله از پتروشیمی و

 عوارض و مالیات مشمول کشور، نقاط تمام در خامنیمه و خام

 خام وادم فهرست ن بند و تعریفاجرائی اینامه آیین. شودمی صادراتی

 در مندرج موارد بر عالوه همچنین و مذکور موارد بر عالوه خامنیمه و
االجرا ماه پس از الزموزیران ظرف یک هیأت 59156 شماره نامهتصویب

 مسؤول(،دارایی ) و اقتصادی امور هایوزارتخانه شدن این قانون توسط
 رانای کشاورزی و معادن و صنایع انی،بازرگ اتاق تجارت، و معدن صنعت،

نهاد پیش جمهوری، ریاست فناوری و اقتصاد دانش بنیان علمی، معاونت و
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ی و حفظ بازارهای ارزآورخام با هدف مهینهمه محصوالت 
 ."اتی مشمول مالیات و عوارض صادراتی نخواهد بودصادر

 
ایت با رع»، عبارت "صنعتی، معدنی و کشاورزی"بعد از عبارت 

 11/4/1401نامه اجرایی قانون معدن مصوب آیین 109ماده 
 اضافه شود. "هیات وزیران

 :قانون معادن ییاجرا نامهنییآ 109ماده 
ورود  ،یمعدن یهایگذارهیاز سرما تیو حما قیمنظور تشو به

مورد  یو صنعت یاستخراج ،یاکتشاف زاتیو تجه آالتنیماش
ز که با مجو یمعدن عیو صنا یمعدن اتیعمل دیخط تول ازین

معاف  یاز پرداخت هرگونه حقوق ورود شود،یوزارت انجام م
 هستند.

 
 

باید توجه داشت که مسأله اصلی که در اجرای این حکم در قوانین 
بودجه سنوات گذشته وجود داشت است، تعدد آرا و نظرات درباره 

و احصاء لیست اقالم مشمول این حکم  خاممهینتعریف مواد خام و 
ین حکم انجام ا در خصوصبوده است. آنچه در سنوات گذشته 
عنوان مواد خام ای از اقالم بهگرفته است، در نظر گرفتن مجموعه

، بدون در نظر گرفتن مالحظات مترتب بر اجرای این خاممهینو 
های نفتی که در زمره اقدام است که موجب شده برخی از فرآورده

گیرند، مشمول این حکم شوند فرآورده و محصول نهایی قرار می
د سبب شده است که فعاالن این حوزه دچار سردرگمی و این رویکر

 بارکشوند. مصداق این موضوع روغن تصفیه دوم است که ی
عوارض و مالیات مربوط به آن پرداخت شده است و مجدد در قالب 

تنظیم شده مشمول  1401ای که برای این حکم در بودجه نامهآئین
ارافین هم اتفاق شود. این موضوع در مورد فرآورده پاین حکم می
 افتاده است. 

از سوی دیگر، طبق عقیده برخی کارشناسان، وضع عوارض بر 
فرآورده و کاالیی که بازار داخل با مازاد و اشباع مواجه است، توجیه 
ندارد و به دلیل نیاز به ارزآوری این صنعت، ارز حاصل از صدور 

ی گذاررمایهتواند برای سها، میمازاد بر مصرف داخلی این فرآورده
صرف افزوده باال مهای با ارزشدستی تولید فرآوردهدر صنایع پایین

 دارایی و اقتصادی امور وزارت .رسدمی وزیران هیأت تصویبو به

 قوقح و بند این از حاصل منابع وصول به نسبت است موظف

 مصوب رکیگم امور قانون( 1) ماده «د» بند مطابق) ورودی

 تی،صنع تولیدی، تجهیزات و آالتماشین کلیه( 22/8/1۳۹0

و منابع حاصل را به ردیف درآمدی  اقدام کشاورزی، و معدنی

   ( این قانون واریز نماید.۵جدول شماره ) 110۵18شماره 
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توان به قیر اشاره نمود که در حال حاضر شود. در خصوص می
تا  4میلیون تن در سال است که بین  6ظرفیت تولید قیر کشور 

شود و بقیه آن در بازار داخل میلیون تن آن به خارج صادر می 5/4
شود که بازار داخل امکان جذب های عمرانی میهو صرف پروژ

 های گذشته را ندارد.   عملکرد سال بر اساسبیش از این مقدار را 

 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند) اتیمال و عوارض -6 تبصره

 :6تبصره )ت( بند اصالح 
ت به دول"جایگزین عبارت  "دولت مکلف است"عبارت  -

 ، شود. "شوداجازه داده می

 حذف شود.« تا حداکثر»عبارت  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  دیاز تول تیحما در این بند به دولت اجازه داده شده در راستای

 105موضوع ماده  اتینرخ مال ،رکشو یاقتصاد طیمتناسب با شرا

تا الیحه،   6مطابق بند )ت( تبصره  میمستق یهااتیقانون مال

برساند. این نرخ در قانون  درصد 18و به  دادهکاهش  واحد هفت

کرده  دایدرصد کاهش پ 20درصد به  25از  ، 1401بودجه سال 

. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید، بخش بود

ین پیشنهاد را در راستای کاهش هزینه تولید و ایجاد خصوصی ا

داند و در طول دوره بررسی بودجه در رونق نسبی در تولید می

کمیسیون محترم تلفیق مکررا مسئوالن دولت درباره اثر این بند 

بهام ابر تولید تاکید کردند. البته با توجه به محتوای بند مذکور نیز 

؛ بدین مفهوم که آن وجود دارددر ضمانت اجرا و نحوه تخصیص 

که نرخ مالیات  ه دولت اجازه داده شده استب 6تبصره  "ت"در بند 

 هایسیاست راستای در شودمی داده اجازه دولت به -ت

 ادیاقتص شرایط بینیپیش با متناسب و تولید از ایتحم

 هایمالیات قانون( 10۵) ماده موضوع مالیات نرخ کشور

 از بردار یبهره پروانه دارای حقوقی اشخاص مستقیم

 تا حداکثر را تولیدی هایفعالیت در ربطذی هایوزارتخانه

داده و معادل هجده  کاهش (%۷درصد) واحد هفت معادل

 بخشودگی این ( تعیین و محاسبه نماید.%18صد )واحد در

 یقانون هایمشوق و هابخشودگی و هامعافیت سایر بر عالوه

 . باشدمی مذکور اشخاص
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 7های مستقیم را حداکثر تا نرخ قانون مالیات 105موضوع ماده 

با توجه به عدم تکلیف دولت به این  اوالدرصد کاهش دهد؛ که 

مبنای  ااقدام ضمانت اجرای مناسبی بر این بند، متصور نیست و ثانی

ها و صنایع مختلف مشخص ها به بخشتخصیص این تخفیف

نیست و همین موضوع ابهام و عدم شفافیت ایجاد کرده )بروز فساد 

یین نامه هم تعهم قابل تصور است( و اگر قرار باشد به موجب آئین

ها، محل تفسیر خواهد بود. در ضمن باید به شوند نحوه تخصیص

برخی بندهای دیگر در همین الیحه  این نکته مهم توجه کرد که

 هایسازی اثر کاهش نرخ مالیاتوجود دارند که عمال باعث خنثی

الیحه بر تولید شده و عمال فعال  6مستقیم، موضوع بند ت تبصره 

 اقتصادی را با افزایش هزینه مالیاتی مواجه خواهند کرد. 

 
 
 
 
 

 : 6تبصره  بند )ث( 6جزء حذف 
 .ودحذف ش، 6بند )ث( تبصره  6جزء شود، پیشنهاد می

 

 

 

 

قانون برنامه پنجم توسعه در راستای حمایت از  159بند ب ماده 

سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد اشتغال و تولید 

منطقه ای تدوین شده  در این مناطق و در راستای ایجاد تعادل

است و اثرات بسیاری از جهت سرمایه گذاری در این مناطق توسط 

 بخش خصوصی داشته است. این بند می گوید:

 

گذاری در ت و اصالح سیاستمنظور ایجاد شفافیبه -ث 

 های مالیاتی:معافیت

 راستای در است موظف دارایی و اقتصادی امور وزارت -1

 یسازشفاف و گمرکی و مالیاتی هایمعافیت هدفمندسازی

 صفر رخن با گمرکی و مالیاتی اعتبار سیاست مالی، حمایتهای

 قانون در مصرح مالیاتی قانونی هایمعافیت جایگزین را

 فهرست و نموده گمرکی امور قانون و مستقیم هایتمالیا
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میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر "

های منظورشده در مناطق آزاد تجاری یافته تا سقف معافیتتوسعه

 ."یابدـ صنعتی افزایش می

-ر حال حاضر هر کسی که در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایهد

های گیرد و یا در طی سالگذاری کرده و پروانه بهره برداری می

گذاری کرده است بر اساس این بند مشمول معافیت اخیر سرمایه

مالیاتی است که این موضوع بهترین مشوق برای تولید و ایجاد 

لت با محدود کردن این حکم به اشتغال در این مناطق است. اما دو

های مربوط به برنامه پنجم؛ با فرض افزایش درآمد مالیاتی در سال

حال ایجاد عدم تمایل برای تولید و سرمایه گذاری در این مناطق 

است و انگیزه به این مهمی را از فعال اقتصادی میگیرد که این 

 شد. دخود باعث گسترش مناطق محروم و کمتر توسعه یافته خواه

 291و  282همچنین الزم به اشاره است به موجب رای شماره 

-هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب 28/03/1400مورخ 

و بخشنامه  31/02/1398مورخ  56179/ت 24023نامه شماره 

صرفا آن »مبنی بر اینکه  01/02/1398مورخ  16/98/200شماره 

( قانون 132ه )دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماد

 را هاآن معافیت میزان و گمرکی و مالیاتی هایمعافیت تمامی

 فعالیت حوزه شامل باید فهرست این. نماید مشخص

 اثر در نشدهمحاسبه گمرکی و مالیاتی درآمد میزان اشخاص،

 .باشد هامعافیت این قانونی استناد و هامعافیت این

 یاتیمال تخفیفات و هامعافیت موظفند اجرائی گاههایدست -2

 حسابهای در خرجی -جمعی صورتبه را قانونی گمرکی و

 تخفیفات و هامعافیت عملکرد. کنند ثبت خود به مربوط

 رکگم وصولی واردات بر مالیات عنوان به مالیاتی و گمرکی

 .شودمی محسوب ایران اسالمی جمهوری

 ندب اشخاص موضوع مشمول ساالنه درآمد مالیاتی معافیت -3

 4 معادل حداکثر مستقیم هایمالیات قانون( 1۳۹) ماده «ل»

 بر مازاد و است مذکور قانون( 84) ماده مالیاتی سقف برابر

 مشمول مستقیم، هایمالیات قانون نرخ به مورد حسب  آن

  .است مالیات

ه تمام مؤسسات آموزشی از جمل مالیاتی هایمعافیت -4

 و سراسری کنکور از اعم دانشگاهها کنکور مؤسسات

و  (ریدکت و ارشد کارشناسی)تکمیلی تحصیالت کنکورهای

 .شودمی لغو انتشارات کمک آموزشی،
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های بعدی آن و اصالحیه 1366های مستقیم مصوب سال مالیات

جام گذاری انکه در طول برنامه پنج ساله پنجم توسعه با سرمایه

برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش شده برای آنها پروانه بهره

به اتمام  29/12/1398منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 

سیده باشد مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند نر

( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 159)ب( ماده )

، از تاریخ تصویب ابطال شده است و رای «اسالمی ایران هستند

-االتباع میمذکور برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی کشور الزم

  باشد.

 نشریات، و هاروزنامه در داخلی خدمات و کاالها تبلیغات -5

 مالیات قانون( ۹)ماده  «ب»بند ( ۳)جزء  حکم مشمول

 .باشدنمی افزودهبرارزش

قانون برنامه پنجم توسعه  (1۵۹)ماده  «ب»بند  تیمعاف -6

که پروانه  یو معدن یصنعت یصرفاً نسبت به واحدها

قانون  یدوره اجرا یقرارداد استخراج آنها ط ای برداریبهره

 .است یجار ،مذکور صادر شده باشد

 :6تبصره )ض( بند اصالح 
 به صورت زیر اصالح شود:6)ض( تبصره بند شود، د میپیشنها

کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش 
در صورت رعایت الگوی  پس از به روزشدن الگوی مصرف،

های برق ، گاز و آب معاف هستند. مصرف از پرداخت هزینه
باشد. هر گونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع می

دریافتی  وجوهن در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، همچنی
صرف نوسازی مدارس برای استفاده بهینه از آب و حامل های 

 ی سبز گردد.های مدرسهامهانرژی و در راستای پیشبرد برن

معافیت از پرداخت در مصرف منابع، باید با هدف اصالح الگوی 
ویی جفهمصرف آمیخته باشد تا در نهایت به مصرف بهینه و صر

منابع منجر شود. به منظور دستیابی به این هدف، این بند نیاز به 
اصالح دارد. همچنین الگوی مصرف تعیین شده برای واحدهای 

 آموزشی قدیمی بوده و نیاز به بروزرسانی دارند. 
 
 
 
 
 

 و آموزش وزارت دولتی مدارس آموزشی واحدهای کلیه -ض

 پرداخت زا مصرف الگوی رعایت صورتدر پرورش

 اعطای هرگونه. هستند معاف آب و گاز برق، هایهزینه

 .باشدمی ممنوع بند این از غیر معافیت
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 6الحاقی به تبصره 

 : 6به تبصره  ۱الحاقی 
شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی که حداقل 

ر معادل اصل بدهی خود در بانک ها و صرافی های مجاز کشو
ارز به نرخ رسمی تبدیل به ریال نموده اند، می توانند به همان 
نرخ تعهدات ارزی خود را تسویه نمایند. تعهدات ارزی شامل 
تسهیالت و کلیه تعهدات ضامنین و ضمانت نامه ها ی صادره 
نیز می گردد. گواهی شعب بانک های تبدیل کننده ارز به ریال 

 الزامی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 

صادر کننده خدمات فنی و مهندسی جهت تجهیز شرکت های 
کارگاه و برخی مصارف خود در کشورهای هدف، نیازمند منابع 
ارزی هستند. این شرکت ها طی سال های گذشته، تسهیالت ارزی 
دریافت کرده و آن را صرف تجهیز پروژه ها و خرید کاال در 
کشورهای هدف کرده اند و چون این تسهیالت در آن کشورها 

رف شده است و شرکت ها نتوانستنه اند مطالبات خود را دریافت ص
نمایند افزایش شدید نرخ ارز در ایران نه تنها هیچ آورده ای برای 
آنها نداشته، بلکه این گروه مولد تبدیل به بدهکاران ارزی شده اند. 
با عنایت به آنکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

شور، تمهیداتی برای وارد کنندگانی که به سبب نظام مالی ک
افزایش قابل مالحظه نرخ ارز دچار مشکل در بازپرداخت تسهیالت 
ارزی شده اند در نظر گرفته شده است و با توجه به آنکه شرکتهای 
صادر کننده خدمات فنی و مهندسی نیز همچون واردکنندگان 

ی هستند و آنها کاالهای اساسی و مواد اولیه، دارای مصارف ارز
نیز به واسطه نابسامانی های رخ داده در نرخ ارز و همچنین پایین 
آمدن ارزش پول در کشورهای هدف دچار مشکل شده اند، از جمله 
اینکه موجب ایجاد محدودیت برای آنها در صدور ضمانتنامه از 
سوی بانک ها شده است و شرکت ها نمی توانند پروژه های جدید 

همین دلیل سبب شده است تا فرصت های به وجود  را بگیرند به
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آمده در انجام پروژه های خارجی به شرکت های رقیب کشورهای 
 دیگر مانند چین و ترکیه واگذار شود. 
از همین رو ضروریست، صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی که 
به منظور تجهیز کارگاه و خرید ماشین آالت در سایر کشورها 

هیالت ارزی از صندوق ذخیره ارزی و همچنین نسبت به اخذ تس
بانک ها اقدام نموده اند، ماده بیست قانون رفع موانع تولید به این 
موضوع نیز تسری یابد بدین ترتیب در سال جهش تولید، مجلس 
یک گام عملی برای جهش تولید از طریق صدور خدمات فنی و 

 مهندسی بر می دارد.

 : 6به تبصره  2ی الحاق
 کشور کل 1399 سال بودجه قانون 11 تبصره  "ک"بند  -

 گردد.می لغو

 تشرک و ها واحد که توسط وثیقه و رهنی اسناد ثبت حق -
 پروانه یا و بازرگانی کارت دارای خدماتی و تولیدی های
 وزارت و تجارت و  معدن و صنعت وزارت از برداری بهره
یا  و اجتماعی امور و ارک تعاون وزارت و کشاورزی جهاد

 زا تسهیالت اخذ جهت صنفی های پروانه کسب از اتحادیه
دد گر می تنظیم کشور مجاز اعتباری موسسات و هابانک

 ماده اصالحی 123 ماده موضوع نصف تعرفه ثبت معادل 

کل کشور  1399قانون بودجه سال  11تبصره  "ک"به موجب بند 
عالوه بر حق الثبت مندرج در مواد  1399مقرر می گردد: در سال 

قانون الحاقی  10اصالحی قانون ثبت مقرر ماده  124و  123
( مصوب 1شی از مقررات مالی دولت )موادی به قانون تنظیم بخ

با اصالحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد )  15/08/1384
( مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل 0.5%

اجرای طرح حد نگار )کاداستر( اخذ و به ردیف شماره 
( درآمد حاصله %100درامدی واریز می شود. صددرصد )160200

 18.500.000.000.000ر و پانصد میلیارد ریال )تا سقف هجده هزا
ریال( از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار 

 )کاداستر( هزینه می شود.
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 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 2
 می باشد. 15/08/1384

                                                                                    
   

 

 

 

 

 

سازمان ثبت اسناد و امالک نیز بر اساس ضوابط و مقررات مذکور  
( مبلغ مندرج در اسناد تنظیمی در %1نسبت به اخذ یک درصد )

اصالحی قانون  123نیم درصد موضوع ماده دفاتر اسناد رسمی) 
قانون بودجه سال  11ثبت و نیم درصد هم بر اساس بند ک تبصره 

 الهس یک قانونی اعتبار وجود با ( اقدام نموده است. لیکن  1399
 بصرهت ک بند ابتدای در گذار قانون تصریح علیرغم و بودجه احکام

 نیم اخذ ودنب محدود از که حاکی 1399 سال بودجه قانون 11
 و اسناد ثبت است، سازمان 1399 سال در فقط اضافی درصد

 در و کرده تلقی دائمی احکام عنوان به را موصوف بند متن امالک
 سمیر اسناد تنظیم بابت را اضافی درصد نیم نیز بعد سالهای
 است. کرده دریافت

 کامال و اسناد ثبت سازمان عملکرد به وارد قانونی ایراد از نظر قطع

 تعمیم و گسترش  اصوالً  1399 سال از بعد اضافی درصد نیم اخذ در

 اجرای که صرفا جهت تامین هزینه های  مذکور اضافی مبلغ اخذ

 و طعیق غیر اسناد به است شده بینیپیش )کاداستر( حدنگار طرح

 در گذارقانون نظر با وسایط نقلیه انتقاالت و نقل همچنین و رهنی

 یرغ هزینه تحمیل موجب رویه این اینکه مضافاً باشدمی تعارض

 رکتش از اعم اقتصادی فعاالن به کلیه متعارف غیر و قابل توجیه

 اسناد تنظیم جهت خدماتی و صنعتی و تولیدی واحدهای و ها
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 که است حالی در این است. گردیده بانکها از تسهیالت اخذ رهنی

 های شرکت اصناف و از اعم خدماتی و تولیدی واحدهای اکثر

 خذا به نیاز که خدماتی و صنعتی و تولیدی و واحدهای تعاونی

بعد از هفت خوان و مصائب اخذ موافقت  دارند ها بانک از تسهیالت

بانک ها برای اعطای تسهیالت و تامین وثایق درخواستی با مشکل 

 تامین و پرداخت هزینه هنگفت حق الثبت مواجه میگردند که در

 شرکت و واحد که است سنگین نانچ مبلغ این موارد بعضی

 قادر کال، آن تامین در مالی توانایی عدم دلیل به گیرنده تسهیالت

 لاخال موجبات که در نتیجه گردد نمی مربوطه تسهیالت اخذ به

 آن ایتوسعه هایطرح شدن متوقف یا و شرکت جاری امور در

 متنظی هزینه (%1درصد ) یک تحمیل که آنجا از گردد.  فراهم می

 وانعم از عمالً تولیدی شرکتهای برای تسهیالت اخذ وثایق سند

 گردد یم پیشنهاد لذا باشد می کار و کسب محیط در اخالل و تولید

هنی ر اسناد تنظیم هزینه کردن متعادل و مشکل این رفع جهت که

 کار متن و کسب محیط تسهیل و تولیدی واحدهای و ها شرکت

 الحاق گردد.  رکشو کل 1402 سال بودجه زیر در

 : 6به تبصره  3الحاقی 
 یکشور در راستا یصنعت یهامستقر در شهرک یدیتول یواحدها

 یافزوده به هنگام صدور اسناد مالبر ارزش اتیقانون مال یااجر
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به شرکت  هایدرصد از عوارض شهردار کی

 ریدر امور ز نهیصرف هز یبرا یهای صنعتشهرک

 کشور یهای صنعتشهرک یاو توسعه یبنائ

 .یابداختصاص می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

الل اداره آن با استق ستباییم یهر شهرک صنعت یبرا یبرداربهره
 یدیتول یواحدها رانیاز مدمتشکل  یخدمات یهابه شرکت یمال

 یهاشرکت رهیمد أتیه بیترتنیاهمان شهرک واگذار شود. به
رأساً نسبت به عقد قرارداد با  دیبا یصنعت یهاشهرک یخدمات

 خانههیتصف یو دفع زباله، راهبر یآورسبز، جمع یفضا مانکارانیپ
و ...  و حراست یآب شرب، نگهبان هیتصف ،ینشانآتش ضالب،فا

 یخارج از محدوده شهر یصنعت یهاازآنجاکه شهرک ندیم نمااقدا
 توانندینم هایاز شهردار یخدمات چگونهیه جهیهستند و درنت

أمین ت یحق شارژ برا انهیاساس قبوض ماه نیکنند، بر هم افتیدر
که متناسب با متراژ  شودیم درها صااداره شهرک ازیبودجه مورد ن

ر ب اتیهر کارخانه مال زیقبوض ن نیاست و در ا یدیتول یواحدها
. کندیرا مجدداً پرداخت م یافزوده و البته عوارض شهردارارزش

 یپرداخت دو مرحله عوارض شهردار رغمیپر واضح است که عل
 کنیل یصنعت یهامستقر در شهرک یدیتول یتوسط واحدها

 .شودیبه آنها ارائه نم هایاز طرف شهردار یخدمات گونهچیه
ه از آمدعملبه هاییریگیبر اساس پ داردیمعروض م هلینوسیبد
خالء  نیرفع ا لیخوشبختانه به دل یقانون صالحیمراجع ذ هیکل

( یعموم هیبودجه و مال -2در بند دو ماده شش )بخش  یقانون
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از عوارض  یمقرر شد درصد رانیقانون برنامه ششم توسعه ج.ا.ا
 دارای که هااستان یعتصن یهاافزوده به شرکت شهرکارزش

و  ینائب ریکه صرف امور ز ابدیهستند اختصاص  یدولت حسابیذ
به  یهمان استان شود ول یصنعت یهاارائه خدمات در شهرک

ر کشو انهیبودجه سال نیاز قوان کیچینامعلوم متأسفانه در ه لیدال
حاظ تاکنون ل یبند قانون نیافزوده ابر ارزش اتیقانون مال یو حت
 " یکل یهااستیس 9به ذکر است مطابق بند  زمال. است هنشد
مهم  یاز ابزارها یکی " یرانیا هیاز کار و سرما تیحما ،یمل دیتول
 تیو حما یدهسازمان ،یمل دیدر تول یسهم بخش خصوص شیافزا

 % 60کوچک و متوسط است که در حال حاضر حدود  یهااز بنگاه
 کشور فعال هستند. یصنعت یهاآنها در شهرک

قانون احکام  54ازجمله ماده  یباالدست نیدر قوان گرید یسو از
مواد  یقانون الحاق برخ 81توسعه کشور و ماده  یهابرنامه یدائم

بر  ژهیو دی( تأک2دولت) یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ
شده  یصنعت یها و نواحدر شهرک یاصل یهارساختیتأمین ز

 یبخش خصوص گذارانهیاسرم بیو ترغ یاست که موجبات دلگرم
 رهیمد أتیموجود ه تیبا وضع کهی. درحال دیرا فراهم نما

حق شارژ  افتیبا در یصنعت یهاشهرک یخدمات یهاشرکت
مطالبات  توانندیفقط به زحمت م یدیتول یاز واحدها انهیماه

ها را پرداخت کنند و شهرک یامور جار یخدمات مانکارانیپ
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 ییربنایز ساتیتأس یو بازساز میترم جاد،یا یتوان مال عنوانچیهبه
امر پس از  نیرا ندارند که ا یاصل یهارساختیز یروزرسانو به

ها به بخش اداره شهرک یدهه از واگذار کیگذشت حدود 
و  یبنائ ریز ساتیتأس بیو تخر یموجبات فرسودگ یخصوص

 ها را فراهم نموده است.شهرک یهاابانیخ

 :6به تبصره  4الحاقی 
مودیان مالیاتی در دوران تقسیط بدهی مالیاتی به شرط 
پرداخت آن در سررسید مورد توافق با سازمان امور مالیاتی 

 کشور، از پرداخت جریمه معاف خواهند بود. 
 

 

های قانون مالیات 167سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس ماده 

ختیار خود اقدام به تقسیط بدهی رغم توافق و با امستقیم و علی

نمایند با این حال این سازمان به موجب ماده مالیاتی مودیان می

 ای به میزانهای مستقیم، به ازای هر ماه، جریمهقانون مالیات 190

کند. یه بیان دیگر مودیانی درصد بر دوران تقسیط اعمال می 2.5

درصد بدهی  30که مالیات آنها تقسیط شده است در طول یکسال 

خود را به عنوان جریمه دوران تقسیط باید پرداخت نمایند. همچنین 

سازمان امور مالیاتی بر خالف مصوبه شورای عالی هماهنگی 

 167مدت زمان تقسیط مندرج در ماده اقتصادی مبنی بر اینکه 

ه های تولیدی غیردولتی کهای مستقیم، برای بنگاهقانون مالیات

د و ساماندهی مالی آنها به تأیید ستاد تسهیل و برنامه احیای تولی

، یابدرفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می

.  نمایدها را نیز مشمول پرداخت جریمه میعمل کرده و این بنگاه
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، در 6شود برای حل این مشکل، بندی به تبصره لذا پیشنهاد می

 :بخش احکام دائمی اضافه گردد

 :6به تبصره  ۵الحاقی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور 

توانند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی می

برداری از اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهه آنها ب

، تربط از سرمایه ثبت شده آنان بیشتر اسمراجع قانونی ذی

 جلوگیری نمایند. 

الخروجی صرفا برای مدیر و یا مدیران مسئول حکم ممنوع
 فعلی اشخاص مذکور جاری خواهد بود.

ه گردد، بندی ببه منظور حمایت از واحدهای تولیدی پیشنهاد می

 )بخش احکام دائمی( اضافه گردد:  6تبصره 

 

 

 

 

 

 ساله(و ارتباطات )بخش اول احکام یک معدن ،صنعت -7 تبصره

 : 7بند )ب( تبصره اصالح 

 یو واسطه ا هیمواد اول "عبارت  7به بند )ب( تبصره 

افه ، اض"تولید خطوط مورد نیاز آالتنیو ماش دیتول

 شود.
 
 

واحد درصدی در نرخ حقوق  3کاهش  1401در قانون بودجه 
 ملزوماتتجهیزات و "، "دارو"،  "کاالهای اساسی"ورودی شامل 

شد و انجام  "های کشاورزی و دامینهاده"و  "مصرفی پزشکی
آالت و تجهیزات های تولیدی از جمله مواد اولیه، ماشیننهاده

مشمول این کاهش در نرخ حقوق  ،واراتی مورد نیاز خطوط تولید
دن م و نمایان شگمرکی نشد. با گذشت سه ماه از اجرای این تصمی

 ، وزرای1401 خرداد ماه اوایل در ،آثار تورمی اجرای این اقدام

 گمرکی حقوق( %4) چهاردرصد نرخ 1402 درسال -ب

 برای گمرکی امور قانون( 1) ماده «د» بند صدر در مذکور

. یابدمی تقلیل( %1) درصد یک بهدارو  و اساسی کاالهای

 هیأت بتصویبه کشور بودجهوبرنامه سازمان پیشنهاد با موارد این فهرست
.یدرس خواهد وزیران
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 حقوق گمرکی در کاهش و بازنگری خواستار کار و اقتصاد صمت،
 ثراتا کاهش منظور به های تولیدی شدند. در این راستا دولتنهاده

 مربوط وارداتی کاالهای شده تمام بهای افزایش از ناشی تورمی
  قید با ای الیحه ارسال به نسبت گمرکی، وجوه محل از تولید به
 کاهش خواستار و کرد اقدام اسالمی شورای مجلس به فوریت دو

 آالت ماشین و قطعات  اجزا ای، اولیه، واسطه مواد گمرکی حقوق
مجلس  1401مهرماه  اواخر نهایت در شد. در درصد 1 به درصد 4 از

 ،ایواسطه اولیه، مواد یگمرک حقوق نرخ» ، کاهششورای اسالمی
 درصد 1به  درصد 4از  «تجهیزات و آالت ماشین و قطعات و اجزاء

 کرد.تصویب را 

واحد درصدی  3های انجام گرفته برای کاهش به رغم تمام تالش
 ماشین و قطعات و اجزاء ای،واسطه اولیه، مواد نرخ حقوق گمرکی

نرخ  1402ه در الیحه بودج ، اما1401تجهیزات در سال  و آالت
واحد درصدی  3تولیدی مشمول کاهش  هاینهادهحقوق گمرکی 

   نشده است. 
واسطه افزایش با توجه به آنکه افزایش نرخ حقوق گمرکی، به

افزوده، موجب افزایش های وارداتی و مالیات بر ارزشقیمت نهاده
هزینه تولید خواهد شد و از سوی دیگر، با توجه به اینکه عمده 

ی و سرمایه اواسطهکشور در حال حاضر واردات کاالهای واردات 
کاالها  شدهامتممستقیم بر قیمت  طوربهاست، بنابراین این تصمیم 
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 یزافزوده نبر ارزش یاتچون مال اثرگذار است. باید توجه داشت که
وده افزبر ارزش یاتمال یزانم شود،یاخذ م یارزش گمرک یبر مبنا

 یتورم یانکه خود جر یافتواهد خ یشافزا یزکاالها ن ینا
 یالیحجم منابع رهمچنین، این اقدام  خواهد کرد. یجادا یاجداگانه
 که یو در موارد دهدیم یشکاالها را افزا یصترخ یبرا یازمورد ن

 مجبور به رجوع یدکنندگانانجام نشود، تول یاعتبار هایصترخ
 یشرا افزا یدتول یتأمین مال ینههز تواندمیهستند که  ینظام بانکبه

 دهد.  

 : 7اصالح بند )ه( تبصره 
 به شرح ذیل اصالح شود:  7شود، بند )ه( تبصره پیشنهاد می

 ی( حقوق دولت%15) یموظف است سهم پانزده درصد دولت
ماه را هر سهقانون معادن(  2ماده  6)موضوع تبصره معادن 

 هاییشهرستان تاولوی باو  زیاستان وار نیبه خزانه مع باریک
 رفع و رساختهایجهت توسعه ز واقع شده است،که معدن در آن 

( %1)درصد  یک های معدنی و حداقلناشی از فعالیتهای آسیب
آن را برای اصالح و احیای منابع طبیعی و عوارض محیط  از

 دو ماه هر را گرفته صورت اقدامات اختصاص و گزارش زیستی
 .دهد ارائه مجلس به باریک

 

 

( حقوق %1۵) یموظف است سهم پانزده درصد دولت -هـ

 زیاستان وار نیبه خزانه مع باریکماه معادن را هر سه یدولت

که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه  یشهرستان اولویت باو  دینما

اختصاص و گزارش آن را به  زیستی محیطهای آسیب رفع و آن یرساختهایز
 از( %1)درصد  یک پرداخت قانون اجرای جهت در همچنینمجلس ارائه کند. 

طبیعی و عوارض محیط  منابع به وارده هایخرابی اصالح بابت معادن فروش
 .دهد ارائه مجلس به باریک دو ماه هر را گرفته صورت اقدامات گزارش زیستی
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 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند)و ارتباطات  معدن ،صنعت - 7 تبصره

 :7بند )م( تبصره اصالح 
متناسب با مفاهیم حقوقی موجود در مقررات   7بند م تبصره  -

 بازبینی و اصالح شود. 

با هدف محاسبه ارزش دقیق میزان حقوق "عبارت  -

با هدف محاسبه ارزش "جایگزین عبارت  "دولتی معادن

 شود  "ه معادندقیق حقوق مالکان

 

 

با توجه به عدم وجود تعریف مشخص از اصطالح حقوق مالکانه و 
عدم وجود هرگونه اطالعات در این خصوص در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و همچنین، بنابر صراحت قانون معادن عبارت 

عنوان تکلیف قانونی معدن کار در قبال برداشت )حقوق دولتی( به
ه است. بر این اساس، ضرورت دارد بند م مواد معدنی استفاده شد

 اصالح شود.   7تبصره 
 
 
 
 

 صورتدر معدنی مواد فرآوری واحدهای برای معدنی مواد خرید ارزش -م

 قانون( 95)ماده  مطابق شده تأیید الکترونیکی صورتحساب ارائه
 ولقب قابل هزینه عنوان به آن اجرائی نامهآیین و مستقیم هایمالیات

 ات معدنی مواد فرآوری واحدهای فهرست .شودمی واقع قبول مورد یاتیمال
 انسازم به تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط هرسال ماهفروردین پایان
 مالکانه حقوق دقیق ارزش محاسبه هدف با. شودمی ارائه مالیاتی امور

 رد ار بند این با مرتبط اطالعات است موظف مالیاتی امور سازمان ،معادن
 .دهد قرار تجارت و معدن صنعت، وزارت اختیار

 :7بند )ن( تبصره اصالح 

 "زمانبندی تشکیل جلسات بازنگری حقوق دولتی"

 در این بند تصریح "ضرورت تشکیل جلسات مجزا"و 

 شود. 

 یا 

صاد، به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقت

عنوان عضو ناظر )بدون حق رای( در شورای عالی 

 معادن باشند. 

با توجه به عام بودن تمامی اختیارات و تکالیف شورای عالی معادن، 
ضمن ارزیابی مثبت حضور نمایندگان در وزارت اقتصاد و دارایی و 
سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بازنگری حقوق دولتی، الکن 

اختاللت وظایف این نهاد قانونی و همچنین،  جهت پیشگیری از
در راستای رعایت وزن تعداد نمایندگان دارای حق رای در بخش 

 شود: دولتی و غیر دولتی،  پیشنهاد می
 
 
 

 یینتع در دارایی و اقتصادی امور وزارت و کشور بودجهوبرنامه سازمان -ن

 عادنم عالی رایشو اعضای ترکیب به معادن دولتی حقوق نرخ بازنگری و
 .شوندمی اضافه
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 7الحاقی به تبصره 

 : 7به تبصره  ۱الحاقی 
 بردرانهایی که توسط بهرهشود هزینهبه دولت اجازه داده می

معادن برای احیاء و بازسازی ناشی از خسارت وارده به منابع 
 تطبیعی انجام می شود را در قالب طرح مصوب و تأیید عملیا

اجرایی آن توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، 
درصد از حقوق دولتی  12بعنوان جبران خسارت و در راستای 

 قانون معادن ملحوظ نماید.  25موضوع ماده 

  

 ی و محیط زیست )بخش اول احکام یکساله(کشاورز ،آب -8 تبصره

 : 8( تبصره الفد )بناصالح 
 به صورت زیر اصالح شود: ،8بند )الف( تبصره  شودپیشنهاد می

قانون برنامه ششم توسعه  35تبصره ذیل بند )ب( ماده 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با 

به شرط مدیریت تقاضا و  1402اصالحات آن در سال 
م عادل یک ششجلوگیری از افزایش برداشت برای مساحتی م

بار گردد و دولت مجاز است اعتتنفیذ می برنامه توسعه اقتصادی
را به عنوان سهم کمک  1306012000های ذیل برنامه طرح

مانده به عنوان سهم بالعوض دولت هزینه کند. سهم باقی
بردارن به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا بهره

با توجه به نتایج مطالعات، توسعه سیستم آبیاری تحت فشار بدون 
رعایت الزامات و کنترل سطح کشت و میزان برداشت، منجر به 

(. لذا تنفیذ FAO, 2021اهد شد )جویی در منابع آب نخوصرفه
برنامه ششم برای یک سال بیشتر باید مشروط بر مدیریت تقاضا 
و جلوگیری از افزایش تقاضا باشد. همچنین سطح توسعه سیستم 
تحت فشار برای یک سال آینده باید یک پنجم کل برنامه توسعه 

 در نظر گرفته شود. 
 
 
 

( قانون برنامه ششم ۳۵ماده )« ب»بند تبصره ذیل  -الف

 رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد توسعه

گردد و دولت مجاز تنفیذ می 1402با اصالحات آن در سال 

عنوان  بهرا  1۳0۶012000است اعتبار طرحهای ذیل برنامه 

ان  عنوبهسهم باقی مانده  سهم کمک بالعوض دولت هزینه کند.

صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد هببرداران سهم بهره
سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر )کنتور(های وسایل راه

 بردار ی قابل پذیرش است.بهرههوشمند بر روی چاههای دارای پروانه 
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سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب کارکرد وسایل راه
های دارای پروانه شمارشگر )کنتور(های هوشمند بر روی چاه

 .برداری قابل پذیرش استرهبه

 
 
 

 
 
 

 : 8( تبصره ببند )اصالح 
 به صورت زیر اصالح شود:، 8)ب( تبصره بند شود می پیشنهاد

قانون توزیع عادالنه آب مصوب  33در اجرای بند )ب( ماده 
با اصالحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و  16/12/1361

-ای استانهای آب منطقههای کشور، شرکتصیانت از آبخوان

نسبت به کنترل ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند 
بخشی می آب بر اساس اصالح پروانه در راستای تعادلحج

های دارای کنتور بر دشت اقدام کنند. به این منظور در چاه
های مجاز فاقد کنتور بر اساس اساس حجم برداشتی و در چاه

همچنین به ازای  ساعت کارکرد، کنترل حجمی انجام گیرد.
 ریال 300ها معادل هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان

( این 5جدول شماره ) 160112دریافت و به ردیف درآمدی 
داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی قانون نزد خزانه

ربط سرفصل ذی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 

دهد دریافت حق النظاره منجر به کاهش تجربیات گذشته نشان می
برداشت و تعادل بخشی آب های زیرزمینی نخواهد شد )بخصوص 

ی یرمینهای زهای فاقد کنتور(، لذا الزم است برداشت آببرای چاه
کردن برداشت و تعادل بخشی آب زیرزمینی براساس برنامه بهینه

کنترل شود. به این منظور برای چاه های دارای کنتور اصالح پروانه 
های فاقد کنتور با اصالح انجام شده و در کنتور اعمال شود. در چاه

ساعت کار موتور یا مصرف انرژی، میزان برداشت کنترل شود. 
های ها برای هر دشت با توجه به برنامهپروانههمچنین اصالح 

 بخشی در هر دشت مشخص شود. تعادل
در مورد چاه های غیر مجاز، ذکر این نکته ضروریست که اخذ 

تواند به نوعی منجر به جریمه مربوط به برداشت آب، می
بخشیدن به این چاه ها شود. کما اینکه این مسئله مشروعیت

شت آب از چاه های غیرمجاز گردد. لذا، نتوانسته مانع از بردا
ان در بردارهای بهرهکردن چاه ها وتفویض اختیار به تشکلمسلوب

این زمینه تنها راهکار مواجه با این چاه هاست. لذا پیشنهاد می 

 مصوب آب عادالنه عیتوز قانون( 33) ماده «ب»بند  یاجرا در -ب

 از انتیص و حفظ یبرا و یبعد الحاقات و اصالحات با 16/12/1361

 بآ سازمان و هااستان یامنطقه آب یشرکتها کشور، یوانهاآبخ

 نشد دار(کنتور)شمارشگر یبرا مکلفند خوزستان برق و

 فمختل مناطق یمیاقل و یاقتصاد طیشرا به توجه با چاهها

 مجاز یچاهها یبرا یکشاورز آب کنندگانمصرف از کشور

 برابر( 2) دو اساس بر هوشمند( کنتور) شمارشگر فاقد

 یدارا مجاز یچاهها یبرا و آنها یبرداربهره پروانه تیظرف

 متر هر یازا به آنها، از مجاز برداشت اساس بر شمارشگر

 الیر( ۳00) صدیس معادل آبخوانها از آب برداشت مکعب

 نیا( ۵) شماره جدول 1۶0112 یدرآمد فیرد به و افتیدر

 یزیوار مبلغ معادل .دینما زیوار کشور کل یدارخزانه نزد قانون

 530000ربط ذیل سرفصل ذی فیرد محل از موافقتنامه مبادله از پس
 و یزداریآبخ بخشی،تعادل یهابرنامه به قانون نیا( 9) شماره جدول

 .گرددیم پرداخت آب یوربهره شیافزا یطرحها یاجرا

 قانون( 4۵) ماده «هـ» بند وفق رمجازیغ یچاهها خصوصدر

 چاهها نیا نمودن المنفعهسلوبم به نسبت آب عادالنه عیتوز
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-های تعادلصرفاً به برنامهاین قانون  9جدول شماره  530000

با  برداری دشتهبهر هایتشکیل و استقرار تشکلبخشی بویژه 
  پرداخت گردد. اولویت دشت های ممنوعه بحرانی

 جریمه چاه های غیرمجاز حذف گردد.
 
 

-های تعادلشود، جریمه حذف و بخشی از حق النظاره به برنامه

خصیص ان تبخشی بویژه تشکیل و تقویت تشکل های بهره بردار
 داده شود. 

تعادل  هایبه برنامه "صرفاً "همچنین تاکید می گردد مبلغ واریزی 
 اختصاص داده شود. بخشی با اولویت دشت های ممنوعه بحرانی

 انسداد زمان تا آب برداشت زانیم به مربوط مهیجر و اقدام

 یراهبرد و یکشاورز یاساس محصوالت کشت صورتدر چاه

 مبلغ حداکثر مکعب متر هر یازا به کشور( کیاستراتژ)

 متر هر یازا به صورتاین ریغ در و الیر( ۳.000) هزارسه

 با متناسب الیر( ۶.000) هزار شش مبلغ حداکثر آب مکعب

 حسب که سفره مخزن یکسر حجم و سفره افت

 افتیدر شودیم نییتع روین وزارت توسط یابالغ دستورالعمل

 نیا( ۵) شماره جدول 1۶0112 شماره یدرآمد فیرد به و

های برنامه صرف شود،یم زیوار کل یدارخزانه نزد قانون

 .گردد آب یوربهره شیافزا یاطرحه یاجرا و یزداریآبخ ،یبخشتعادل
 برق و آب سازمان و هااستان یامنطقه آب یشرکتها

 زا استفاده با و خود یداخل منابع محل از مکلفند خوزستان

 قالب در یمصنوع هیتغذ و یبخشتعادل یطرحها اعتبارات

 نصب و دیخر یهانهیهز تأمین به نسبت شده اداره وجوه

 اقدام مجاز یکشاورز بآ هوشمند و یحجم یشمارشگرها

 سود گونههیچ بدون را یپرداخت التیتسه مبلغ اصل و کنند

یم روین وزارت تصویببه که یزمانبند با اقساط صورتبه

 صددرصد .کنند افتیدر چاهها نیا صاحب کشاورزان از رسد

 منابع بخشیتعادل و اءیاح یطرحها یاجرا یبرا یوصول اقساط( 100%)
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 و آب سازمان و هااستان یامنطقه آب یشرکتها اریاخت رد ینیرزمیز آب
 .ردیگیم قرار خوزستان برق

 : 8بند )ج( تبصره اصالح 
های کشاورزی )کود و بذر( اعم از تولید داخلی و وارداتی نهاده

های مبتنی بر قیمت تمام شده و صرفا به نرخ 1402در سال 
ک نرخی و در مورد اقالمی که در بورس کاال عرضه می شود ت

این موضوع به نرخ های کشف شده در بورس عرضه گردد، 

یارانه بذر محصوالت گندم،  عدم حذفمشروط به 

. واردات بذور ، دانه های روغنی و علوفه استجو

های معتبر داخلی بدون محدودیت و توسط شرکت

توسط  قرراتتحت نظارت با رعایت قوانین و م

وزارت جهاد کشاورزی موظف  گردد.میتسهیل  دولت،

های الزم از تولید محصوالت اساسی کشاورزی است حمایت
را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و 

وری و کاهش مصرف آب در واحد در نظر گرفتن بهبود بهره
ربط ذیل سرفصل محصول در سقف اعتبارات ردیف ذی

برداران به عمل ( این قانون به بهره9جدول شماره ) 520000
 آورد.

اجرای این بند  افزایش قیمت محصوالت کشاورزی را در پی 
خواهد داشت. این افزایش قیمت از یک سو باعث ایجاد رقابت در 
تخصیص نهادهای تولید بین کاالهای استراتژیک و غیر از آن را 

بتی نیز در همین زمینه بین به همراه داشته و از سوی دیگر رقا
آید. با اجرای این بند، محصوالت محصوالت استراتژیک بوجود می

استراتژیک و با قیمت تضمینی در عمل کمترین مقدار کود را داشته 
و کمتر از بذور گواهی شده استفاده خواهند کرد و مصرف بیشتر 

 بذور آنها بصورت خود مصرفی خواهد شد.

یش قیمت تمام شده محصوالت ناشی از از طرف دیگر با افزا
افزایش هزینه تولید، مصرف کننده ناراضی خواهد بود که در این 

تخصیص یارانه برای کاهش  -1حل وجود دارد: راه 2میان 
تخصیص کمک به اقشار آسیب پذیر بصورت  -2های تولید هزینه

گسترده )مثال ارائه مواد غذایی بصورت کوپنی( که در هر دو صورت 
منابع مالی اجازه این کار را به دولت نخواهند داد. دولت در تالش 
است تا قیمت تمام شده کاالهای بخصوص استراتژیک و وارداتی 
مانند گندم، دانه های روغنی، علوفه، حبوبات و شیر کاهش یافته 
و از سوی دیگر با افزایش قیمت تمام شده کاالهای صادراتی با 

 در یواردات و یداخل دیتول از اعم( بذر و کود) یکشاورزهای نهاده -ج

 در و ینرخ تک و شده تمام متیق بر یمبتن ینرخها به صرفاً 1402 سال
 کشف ینرخها به شودمی عرضه کاال (بورسبهابازار) در که یاقالم مورد
 موظف یکشاورز جهاد وزارت. گرددیم عرضه (بورسبهابازار) در شده
 هب مشروط را یکشاورز یاساس محصوالت دیتول از الزم یتهایحما است

 بهره دبهبو گرفتن نظر در و مربوط مقررات تیرعا و کشت یالگو تیریمد
ردیف  اعتبارات سقف در محصول واحد در آب مصرف کاهش و یور

 بردارانبهره به قانون این (9جدول شماره ) 520000سرفصل  ربط ذیلذی

عمل آوردبه

 رهتبص نیا موضوع یکشاورز یاساس محصوالت دیتول از تیحما برنامه
االجرا شدن پس از الزم ماهکی ظرف تیحما زانیم و طیشرا بر مشتمل

 رسدمی رانیوز هیأت تصویببه این قانون تهیه و
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علت امکان رقابت آزاد، فروخته شده و کیفیت باال این کاالها ب
 ارزآوری داشته باشند. 

ها حاصل از آزاد سازی قیمت کود درصدی قیمت 10-20افزایش 
های کارآمدی خواهند شد که با باعث میل به استفاده از تکنولوژی

گردد مقدار مناسبی کود، مصرف شده کنترل مصرف کود باعث می
بیش یا کم مصرفی این نهاده  های ناشی ازو همچنین گیاه آسیب

 را متحمل نشود.
سال اخیر گرسنگی بشر با ژنتیک برطرف گردیده  100در طی 

است. یکی از ارکان موثر در کشاورزی بعنوان دستاورد در تولید غذا 
های اصالح و رفع گرسنگی و فقر، ژنتیک یا استفاده از بذور یا الین

 ژیک که افزایش قیمتنژاد شده است. برای بذر محصوالت استرات
 به بخشافزایش یابد  به میزان زیادی و یکبارهتواند آنها نمی

های روغنی و د. محصوالت گندم، جو، دانهتحقیقات کمک کر
علوفه که در سرنوشت غذا و امنیت غذایی موثرند در مورد ژن که 
منتج به بذر می گردد، دولت هم باید مساعدت و کمک مالی نموده 

 ر زمینه انتقال تکنولوژی مساعدت نماید.و هم باید د

 : 8بند )د( تبصره اصالح 
 به صورت زیر اصالح گردد: ،8)د( تبصره  بندشود، پیشنهاد می

نوع محصول، مکان تولید محصول )شرایط اقلیمی(، زمان تولید و 
های بکارگرفته شده در میزان آب مصرفی در تولید تکنولوژی

محصوالت اثرگذار است. به عنوان مثال، تولید یک کیلوگرم غالت 
برابر آب بیشتری نسبت به تولید همان  3تا  2 در مناطق خشک

منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و به -د

ری اسالمی ایران( موظف است نسبت دارایی )گمرک جمهو

( عوارض صادرات محصوالت %۳به افزایش تا سه درصد )
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به منظور حفظ منابع آب کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی 
)گمرک جمهوری اسالمی ایران( موظف است نسبت به 
افزایش تا سه درصد عوارض صادرات محصوالن کشاورزی و 

عوارض محصوالت مشمول این بند در غذایی آب بر، مازاد بر 
اقدام و درآمدهای حاصل از عوارض فوق را به  1402سال 

واریز نماید. در آمد حاصله در  160147ردیف درآمدی شماره 
اصالح و نوسازی سقف ردیف مربوط به اجرای الگوی کشت، 

، در اختیار وزارت هاو ارتقای باغات به مدرن و توسعه گلخانه
 قرار گیرد. جهاد کشاورزی 

و فهرست محصوالت کشاورزی و غذایی مشمول این بند 
، حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابالغ درصد عوارض افزایشی

با همکاری مرکز این قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
به وزارت  ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

ایران( اعالم  امور اقتصادی و دارایی )گمرک جمهوری اسالمی
امکان تغییر درصد اعالم شده در طول سال وجود گردد. می

  ندارد.
 
 
 
 

محصول در مناطق مرطوب نیاز دارد. به همین دلیل، در تعیین 
محصوالت آب بر عالوه بر نوع محصول بایستی به شرایط و مکان 

 کشت نیز توجه شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کشاورزی و غذایی آب بر، مازاد بر عوارض محصوالت 

اقدام و درآمدهای حاصل از  1402مشمول این بند در سال 

واریز  1۶014۷عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره 

منظور اجرای الگوی کشت وطه بهدرآمد حاصله در سقف ردیف مرب نماید،

 گیرد.در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می
فهرست محصوالت کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف 

ماه پس از ابالغ این قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت یک
 گردد.امور اقتصادی و دارایی )گمرک جمهوری اسالمی ایران( اعالم می
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 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند)ی و محیط زیست کشاورز ،آب -8 تبصره

 : 8( تبصره حبند )اصالح 
 به صورت زیر اصالح گردد:، 8( تبصره ح)بند شود پیشنهاد می

به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و 
دهی و الیروبی روخانه ها به شرکت های آب منطقه ای سامان

استان و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره 
ای را از طریق مزایده به برداری از مصالح مازاد رودخانه

برداران شن و ماسه )با بکارگیری پیمانکاران پیمانکاران و بهره
رعایت مجوز  دارای صالحیت( به شرط واریز حقوق دولتی و

 محیطی از سازمان محیط زیست و منابع طبیعی کشورزیست
نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد و حقوق ذی

بر عملیات تعیین شده در قرارداد ، منابع حاصله به حساب درآمد 
داری کل کشور واریز و منابع حاصله در عمومی نزد خزانه

ا سازمان برنامه و بودجه کشور چهارچوب موافقتنامه متبادله ب
-های کشور شود. آیینسازی و ساماندهی رودخانهصرف دهنه

نامه اجرایی این بند ظرف یکماه از تاریخ این قانون توسط 
 گردد. وزارت نیرو تهیه و ابالغ می

با توجه به اثرات زیست محیطی احتمالی بهره برداری از مصالح 
از این مصالح باید منوط به دریافت مازاد رودخانه ای، بهره برداری 

 مجوز از سازمان محیط زیست و منابع طبیعی باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و لسی از ناشی خسارت بازسازی و پیشگیری منظوربه -ح

 ایمنطقه آب شرکتهای به هارودخانه الیروبی و ساماندهی

 شودمی داده اجازه خوزستان برق و آب سازمان و هااستان

 به مزایده طریق از را ایرودخانه مازاد مصالح از داریبربهره

 کارگیریبه با) ماسه و شن بردارانبهره و پیمانکاران

 و دولتی حقوق واریز شرط به( صالحیت دارای پیمانکاران

 واگذار نفعانذی حقوق و زیستی محیط مالحظات رعایت

 در شده تعیین عملیات بر مازاد درآمد وصول صورتدر. نماید

 داریخزانه نزد عمومی درآمد حساب به حاصله منابع داد، قرار

 اب متبادله موافقتنامه چوب چهار در حاصله منابع و  واریز کشور کل

ی هارودخانه ساماندهی و سازیسردهنه صرف کشور بودجهوبرنامه سازمان

 ینا ابالغ تاریخ از ماهیک ظرف بند این اجرائی نامهآیین .شود کشور

 گردد.می ابالغ و تهیه نیرو وزارت توسط ونقان

 : 8بند )ط( تبصره اصالح 
های کشاورزی، اراضی طبیعی در خرابی بعلت متاثر شدن زمین

های ناشی از سیل مناسب است نمایندگان سازمان جهاد 
 قوعو از ناشی هایخرابی ترمیم و خسارت جبران در تسریع منظوربه -ط

 معاون یا استاندار از مرکب کارگروهی خسارت، افزایش از جلوگیری و سیل
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ی های ناشبه منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی
از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب 

، مدیرعامل از استاندار یا معاون عمرانی وی )رئیس کارگروه(

نمایندگان سازمان جهاد آب منطقه ای استان، 

کشاورزی ، سازمان امور اراضی و نماینده سازمان 

و حسب مورد مدیرعامل  منابع طبیعی و آبخیزداری

سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت 
بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس 

ری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و کل دادگست
، ربطخرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی

مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد 
رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در 

ه تراستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل بکار گرف
 شده اند را صادر کنند.

واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای 
ساماندهی و الیروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از 
طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت 
راه و شهرسازی، توسط شرکت های آب منطقه ای استان ها 

کشاورزی، سازمان امور اراضی و نماینده سازمان منابع طبیعی و 
 آبخیزداری نیز در این کارگروه عضو باشند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردمو حسب و استان ایمنطقه آب مدیرعامل ،(کارگروه رئیس) وی عمرانی
 تمدیری مدیرکل استان، این برای خوزستان برق و آب سازمان مدیرعامل

 کل رئیس و استان تجارت و معدن صنعت، مدیرکل استان، رانبح
 ده،ش برآورد خرابی و خسارت میزان با متناسب مجازند استان دادگستری

 برای مزایده تشریفات ترک مجوز ربط،ذی شهرستان فرماندار پیشنهاد با
 برای بندانهاآب مازاد خاک و ایرودخانه مازاد مصالح از برداریبهره

 کارب سیل هایخرابی ترمیم و خسارت جبران راستای در که رانیپیمانکا
 .کنند صادر را اندشده گرفته

 الیروبی و ساماندهی برای ایرودخانه مازاد مصالح از برداریبهره واگذاری
 به مزایده تشریفات ترک طریق از شهرها محدوده در مربوط رودخانه

 آب شرکتهای وسطت شهرسازی، و راه وزارت شهر و همان شهرداری
 این برای خوزستان برق و آب سازمان مورد حسب و هااستان ایمنطقه
.باشدمی مجاز استان
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خوزستان برای این استان  و حسب مورد سازمان آب و برق
 مجاز میباشد.

 : 8بند )ل( تبصره اصالح 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است حداکثر یک 

 امکان پذیرش ماه پس از ابالغ این قانون طی دستورالعملی
پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکی اراضی 

و پروانه کشاورزی ضمانت زنجیره ای، حساب یارانه 

ها، مزارع، ای، باغبرداری از واحدهای گلخانهبهره

 هاها، واحدهای پرورش آبزیان، مرغداریدامداری

به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیالت دریافتی 
وستائیان، کشاورزان.، دامداران سنتی و عشایر از بانک های ر

دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم 
 نماید.

برداری از واحدهای گلخانه ای، باغها، مزارع، پروانه بهره
تواند ها نیز میها، واحدهای پرورش آبزیان، مرغداریدامداری

 ای ازو مشکالت بخش عمدهبعنوان وثیقه مورد قبول وارد شده 
 بهره برداران در این خصوص را برطرف نماید.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ماهیک حداکثر است موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک -ل

 دام، چرای پروانه پذیرش امکان دستورالعملی طی قانون این ابالغ از پس
 و ایزنجیره ضمانت کشاورزی اراضی مالکیت سند کشاورزی، چاه پروانه

 تیدریاف تسهیالت بازپرداخت تضمین و وثیقه عنوانبه یارانه حساب
 و دولتی بانکهای از عشایر و سنتی دامداران کشاورزان، روستاییان،
 .نماید فراهم را غیربانکی اعتباری مؤسسات و خصوصی

 
 
 
 
 

 : 8بند )م( تبصره اصالح 
ای کشاورزی مورد اختالف کشاورزان با ادارات کاشت زمین ه

منابع طبیعی استان ها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد 
فقهای شورای نگهبان مورخ  5908با رعایت نظریه شماره 

اختار، کمیته های رفع تداخالت جهاد سازندگی بعلت تغییر س
 موضوعیت ندارد.

 
 
 
 

 منابع ادارات با کشاورزان اختالف مورد کشاورزی هایزمین کاشت -م

 ظریهن رعایت با قراردارد بررسی نوبت در آنها پرونده که هااستان طبیعی
 تعیین زمان تا 24/1/1373 مورخ نگهبان شورای فقهای 5908 شماره

 ودخ جانب از جهادسازندگی تداخالت رفع هایکمیته در نهایی فتکلی
 .است بالمانع کشاورز
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رفع  کمیسیونتا زمان تعیین تکلیف نهایی در   24/1/1373

 از جانب خود کشاورز بالمانع است. تداخالت

 

 : 8( تبصره سبند )اصالح 
کاشت زمین های کشاورزی مورد اختالف کشاورزان با ادارات 
منابع طبیعی استان ها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد 

فقهای شورای نگهبان مورخ  5908ا رعایت نظریه شماره ب

رفع  کمیسیونتا زمان تعیین تکلیف نهایی در   24/1/1373

 از جانب خود کشاورز بالمانع است . تداخالت
جویی شده برای مصارف امکان اختصاص آب صرفه"عبارت 

صره ( تبس)به انتهای بند "جدید توسط وزارت نیرو وجود ندارد
 دد.اضافه گر 8

ر جویی شده مشخص شود ددر این تبصره باید سرنوشت آب صرفه
غیر این صورت منجر به بارگذاری بیشتر بر منابع آب خواهد شد. 
همچنین با توجه به تفاوت جغرافیایی منابع تامین آب شرب شهرها 
با پساب/منابع آب نامتعارف معوض تخصیص داده شده به صنایع، 

تشدید ناپایداری منابع آب در برخی  این ماده ممکن است منجر به
است در متن ماده، به صراحت ذکر شود  لذا الزماز مناطق شود. 

 هایکه اجرای این ماده نباید منجر به بارگذاری جدید بر آبخوان
 هایدارای افت سطح آب شده یا منجر به ایجاد کسری در آبخوان

 متعادل شود. 
 

 یهاشبکه در آب هدررفت اهشک منظوربه است مکلف روین وزارت -س

 نیهمچن و نشت رفع و یابینشت قیطر از شرب آب انتقال خطوط و عیتوز
 ستفادها با و یردولتیغ بخش با مشارکت قالب در رمجاز،یغ انشعابات رفع

 هتج منعقده یقراردادها قالب در روشها ریسا ای متقابل عیب کار و ساز از
 ییجوهصرف آب از یبخش ای تمام معادل پسابیا  آب از اعم یآب منابع تأمین
 ،عیوزت یهاشبکه اصالح قیطر از را رمتعارفیغ یآب منابع ای پساب، شده

 دهد قرار صنعت مصارف در استفاده جهت گذارهیسرما اریاخت در

 
 

 : 8اصالح بند )ع( تبصره 
 به صورت زیر اصالح شود:، 8ع( تبصره )بند شود، پیشنهاد می

وزارت نیرو مکلف نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته 
ا بندی آب جایگزین بهای صنایع و معادن و ابالغ زمانفعالیت

در نظرگرفتن موقعیت مکانی و شرایط جایگزینی با اولویت 
منابع آب نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و 

 برداشت آب ،شدهبندی ابالغایان زمانتجارت اقدام نماید. در پ

عت های صندر این ماده به بحث بازتخصیص آب در رشته فعالیت
-و معادن پرداخته است. مشخص کردن مهلت سه ماهه برای طرح

های ها جایگزین تأمین و دریافت آب ها معادل متوسط طرح
منطقه ای، با توجه به ماهیت و جایگزین توسط شرکت های آب

ین شرکت ها مانعی برای تحقق به هدف اصلی است. لذا ساختار ا
پیشنهاد می شود تبصره بر اساس ایجاد الزام برای جایگزینی منابع 

بندی با توجه به منطقه و شرایط جایگزینی تعیین و بر اساس زمان

ماه از ابالغ این قانون وزارت نیرو مکلف است حداکثر طی مدت سه -ع

و  های صنایع و معادننسبت به باز تخصیص آب مصرفی رشته فعالیت
بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی ابالغ زمان

. بهای آب نعت، معدن و تجارت اقدام نمایدبا وزارت ص

ع های صنایع و معادن از منابتحویلی/برداشتی رشته فعالیت

بندی ابالغ شده، معادل متوسط بهای تمام آبی، در پایان زمان

اجرائی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین شده طرحهای 

فهارس بهای ابالغی در محدوده استقرار صنایع تعیین 
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ها شهرکد. باشپذیر نمیاز منابع قبلی برای رشته فعالیت امکان
و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت 

 باشند.تسهیالت و مزایده استفاده از پساب در اولویت می
 
امکان اختصاص آب صرفه جویی شده برای مصارف جدید  

 وزارت نیرو وجود ندارد. توسط 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود. همچنین در این زمینه الزام وجود داشته باشد که پس از پایان 
 ز منابع آب قبلی وجود نداشته باشد. زمان بندی امکان استفاده ا

 ست که مشخص نیست میزانا نکته مهم دیگر در این تبصره این
جویی شده چه سرانجامی خواهد داشت و این تبصره آب صرفه

قابلیت تخصیص آب به مصرف کنندگان جدید و بارگذاری بیشتر 
 ببر منابع آب را دارد. به عبارت دیگر، این ماده زمینه خلق منبع آ

 جدید را به هزینه واحدهای صنعتی و معدنی فراهم می کند.
 

بندی ابالغ شده وزارت نیرو مجاز در پایان زمان گردد.می

است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت 

ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول نماید. شهرک

این بند در دریافت تسهیالت و مزایده استفاده از پساب در 

باشند.کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت اولویت می

و داری کل کشور واریز یریت منابع آب ایران نزد خزانهمد

ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه ساالنه شرکت 
با تأیید رئیس مجمع عمومی )وزیر نیرو( صرف احداث و تکمیل طرحهای 

برداری، دار تأمین و انتقال آب ازجمله، پایداری تأمین آب شرب، بهرهاولویت
طق به روستاها با اولویت منا آبرسانیت برق آبی، تأسیساازسازی مرمت و ب

تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع طرحهای نیمهمحروم، تکمیل 
ه زمینی و آبرسانی ببخشی منابع آب زیرآبی، اجرای طرحهای احیا و تعادل

شود. ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه میشهرک
عمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت دستورال

 گردد.بودجه کشور تهیه و ابالغ میوبرنامهنیرو با هماهنگی سازمان 

 :8( تبصره فبند )اصالح 
در راستای حفاظت از محیط زیست کشور و حفظ انفال کشور، 

 دعاویاز پرداخت هزینه دادرسی سازمان محیط زیست کشور 
های آب منطقه ای و آب و برق همچنین شرکتمعاف است.  

ست بخشی در کشور الزم اهای تعادلبا توجه به لزوم پیشبرد برنامه
ای و آب و برق خوزستان از پرداخت هزینه های آب منطقهشرکت

-بخشی آبخوانهای دادرسی در پرونده های مرتبط با احیا و تعادل

 ها معاف شوند. 
 

در راستای حفاظت از محیط زیست کشور و حفظ انفال  -ف

کشور، سازمان محیط زیست کشور از پرداخت هزینه 

باشد.دادرسی دعاوی معاف می
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های مرتبط های دادرسی در پروندهخوزستان از پرداخت هزینه
  بخشی آبخوان ها معاف شوند.با احیا و تعادل

 
 

 

 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند) فرهنگ و پژوهش ،آموزش – 9 تبصره

 : 8( تبصره لبند )اصالح 
ز میزان جبه استثنای فرش(دستی )بهصنایع "به جای  عبارت 

ت محصوال عبارت  "ارزش مواد اولیه مصرف شده 

خدمات فنی و ، دستیفرش و صنایع، کشاورزی

درج "  بنیانصادرات محصوالت دانشو  مهندسی

بانک مرکزی و وزارت صمت  سازوکارهای الزم را برای   شود.
تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی 

های ارزی و سیاست تجاری کشور کشور متناسب با سیاست
 طراحی و اجرا کنند.

 
 
 
 
 

بازگشت ارز حاصل از اتاق بازرگانی همواره حامی دولت برای 
ای تولید هبه فرایند اقتصاد کشور به ویژه برای تامین نهاده صادرات

است که شرط الزم برای ادامه فعالیت های تولیدی است و به هیچ 
وجه از متخلفانی که ارز را با اراده خود به چرخه تولید کشور 

 بازگشت ارز حاصل حمایت نمی کند. در عین حالبازنگردانده اند 
 یصادرات یهمه کاالها یاست و برا یادهیچیپ ندیفرا از صادرات

 :مثالعنوان. بهستین کسانی
است به آن معنا که پس از فروشِ  یاساساً اعتبار صادرات فرش -

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

درباره برخی کشورها مانند عراق و افغانستان بخشی از صادارت   -
به طور سنتی با ریال انجام می شده است. درباره این دو کشور 
بخشی از صادرات هم به صورت اعتباری) نسیه( انجام می شود 
و هر وقت کاال در آن کشور فروش رفت پول به حساب صادر 

 کننده واریز می شود. 

سپاری ارزی و اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان -ل

خصوص صادرات صنایع دستی )به درتعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات 
 استثنای فرش( به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است.
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 یمانبازه ز، به دلیل آنکه یو مهندس ین خدمات فنصادرکنندگا -
ساله  4تا  3 اغلب ،ی خدمات فنی و مهندسیقراردادها یاجرا

، لذا در زمان ردیگیمتناوب صورت نم زیاست و بازگشت ارز ن
محدود به یک سال امکان بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور 

در  در این صنعت وجود ندارد. ضمن آنکه بخش مهمی از ارز
 خارج از کشور و برای اجرای پروژه ها مصرف می شود.

آهن اصفهان، فوالد ذوبمانند  ییهاهر ساله کارخانهاگرچه  -
صادرات دارند، اما فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان 

 کند،یم تیمانند گراف ییهامبارکه ارز را صرف واردات نهاده
ی در لذا حتدارد.  میقفوالد خوزستان بازگشت ارز مست کهیدرحال

 یک صنعت نیز شرایط بازگشت ارز یکسان نیست.

به دلیل دستورالعمل های متعدد  که گاهی  در دو سال اخیر -
ر با کشو یصادرکنندگان بزرگ و رسمعطف به ماسبق شدند، 

 ،یو متعدد بانک مرکز الیشدن با  مقررات س ریعدم درگ زهیانگ
ه ک یرسم ریکنندگان غو صادر کردنداقدام به کاهش صادرات 

منابع ارزشمند  یاصورت قاچاق اقدام به صادرات فلهبهبعضا 
کردند، جایگزین آنها شدند که عمال بازگشت ارزی هم به کشور 

 کشور بدین ترتیب صورت نگرفت.
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با توجه به جمیع موارد فوق الذکر، الزم است در الیحه بودجه 
ن تکلیف کاالها تعیی پیشنهادی نسبت به فرآیند بازگشت ارز سایر

 شود و یک قاعده کلی برای بازگشت ارز دیده نشود.

 )بخش اول احکام یکساله( نقل مسکن و حمل و -۱۱ تبصره

 ۱۱الحاقی به تبصره 

 : ۱۱به تبصره  ۱الحاقی 
شود های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده میشرکتبه 

گذاری امالک و با رعایت مالحظات امنیتی کشور از محل وا
های مازاد خود و یا انتقال حق بهره برداری موقت اموال دارایی

های نوسازی تأسیسات و راکد خود نسبت به تأمین مالی طرح
افته و یشبکه فرسوده برق کشور از جمله مناطق کمتر توسعه

تمام تا سقف هفتاد هزار میلیارد های نیمهطرح
 .کنند( ریال اقدام 70.000.000.000.000)

 
 

 

در شرایط فعلی بخشی از شبکه برق کشور دچار فرسودگی است و 
دهی نیاز به نوسازی دارد و این بازسازی و ترمیم، مستلزم سازمان

ها به نحوی است که با شرایط اقتصادی موجود و متکی به پروژه
 هااجرا باشد. برای اجرای این پروژههای صنعت برق قابلدارایی

های صنعت برق، فنی و مهندسی موردنیاز طرحعالوه بر دانش 
وکار و مالی است که به نحو خوداتکا بتواند های کسبنیازمند مدل

های مذکور به منابع مالی الزم را فراهم سازد. از طرف دیگر پروژه
ورت صها بهدلیل آن از نظر مالی معموالً مولد نیستند و منافع آن

 هش خرابی و قطعی شبکه وصورت افزایش کیفیت، کاجمعی و به
ها باشد، مدل مالی آننشده میبینیهای آتی و پیشکاهش هزینه

 در قالب گذاری انتفاعی و یاهای سرمایهتواند از طریق مدلنمی
های مولد به شکلی که در پروژه 1خصوصی-مشارکت عمومی

ر ها داقتصادی رایج است، انجام شود. بخصوص که این نوسازی

 

                                                           
1 Public-Private Partnership 
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 که ازنظر مالکیتی و حقوقی نتقال و توزیع برق استهای اشبکه
 مشارکت بخش خصوصی مواجه است. هایی براینیز با محدودیت

با توجه به ضرورت نوسازی شبکه برق و از آنجا که مجوز استفاده 
قانون بودجه  11از منابع حاصل از فروش اموال مازاد در تبصره 

نابع استفاده از این مگردد سقف قابل دیده شده است، پیشنهاد می
 صراحتاً در قانون بودجه لحاظ گردد.

 ها )احکام یکساله(ی یارانههدفمند -۱4 تبصره

 : (۱4( بند )الف( تبصره )۱جزء )اصالح 
شرکت های خدمات رسان برق و گاز مکلف اند در  -

با در شترکین را قراردادهای خود با م 1402سال 

نظر گرفتن وجه التزام، نحوه جایگزینی خدمات و 

 ."تنظیم کنند چگونگی جبران خسارت

قانون بهبود  25ماده ( آیین نامه اجرایی 5مطابق با ماده ) -

ردیف ، 1402، در الیحه بودجه مستمر محیط کسب وکار

جبران خسارت قطع ای مشخص برای بودجه

 نظر گرفته شود.در   "خدمات برق و گاز صنایع

در الیحه بودجه پیشنهادی، جدول مربوط به منابع و مصارف  -

براساس اطالعات  . بنابراینحذف شده استها، هدفمندی یارانه

توان تبیین کرد که سیاست دولت (، نمی14ارائه شده در تبصره )

هایی نظیر بنزین یا  نفت گاز یا در سال آینده در مورد فرآورده

 چیست؟  هافرآوردهسایر 

( الیحه بودجه پیشنهادی، 14( بند )الف( تبصره )1در جزء ) -

هزار  5از   های پتروشیمیعیگاز طبعالوه بر آنکه نرخ خوراک 

است،  افتهیشیافزاهزار تومان  7به  مترمکعبتومان به ازای هر 

واحد درصد افزایش داده  10ی صنایع نیز عیگاز طبنرخ سوخت 

بر  .تواند زنجیره تولید را متاثر سازدمی شده است، که

 -الف

 ها بههدفمند کردن یارانه قانون (منابع) هایافتیدر یتمام -1

 بیمه حق ها،دهیاری و هاشهرداری عوارض استثنای

 موضوع بیترت به) گازرسانی عوارض و طبیعی گاز مشترکین

 میتنظ قانون به مواد یبرخ الحاق قانون( ۶۵) و( 12) مواد

 یمسکون منازل مهیب حق و(( 2) دولت یمال مقررات از یبخش

 یهمگان مهیب صندوق تأسیس قانون( 4) و( 2) مواد یاجرا در

 شته و پانصد و نود و میلیون ی، به میزان ششعیطب حوادث

 میلیارد بیست و چهارصد و هزار

تابعه ی شرکتها توسط ریال( ۶،۵۹8،420،000،000،000)

وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی 

های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده
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منابع مالی الزم از محل منابع تخصیص داده شده بابت  -

هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات 

    ( از مصارف هدفمندی( تأمین می شود.1-5)بخش )

اساس برآوردهای انجام گرفته در اثر اجرای این سیاست،  نرخ 

 40ز ا ه، پتروشیمی و احیای فوالدپاالیشگاگاز سوخت صنایع 

 3هزار تومان به  2درصد خوراک یعنی از  50درصد خوراک به 

صنایع تومان افزایش خواهد یافت. گاز سوخت  500هزار و 

 500هزار  1درصد یعنی از  40درصد به  30از  معدنی فلزی

تومان افزایش خواهد یافت. گاز سوخت  800هزار و  2تومان به 

درصد یعنی از  20درصد به  10از  و سایر صنایعصنعت سیمان 

 تومان افزایش خواهد یافت. 400هزار و 1تومان به  500

ها در قیمت انرژی، صنایع هیچ اطمینان این افزایش رغمبه 
 لیبه دلخاطری برای دسترسی به خوراک و سوخت گاز طبیعی 

کسری و کمبود عرضه ندارند. درواقع، افزایش قیمت انرژی و 
ود، شهای اجباری که به صنایع تحمیل میها و خاموشیطیلیتع

واد م سازد. شایسته ذکر است بر اساسزنجیره تولید را متأثر می
قانون بهبود مستمر محیط  25نامه اجرایی ماده آیین (5( و )2)

همه ساله  هم سازمان برنامه و بودجه مکلف استکسب وکار، 
دهنده خدمات، هیارا هایتجبران خسارت شرک یاعتبار الزم برا

 یقطع جبران خدمات به واحدها یدولت برا میاز تصم یناش
و هم (، 5نماید )ماده  ینیبشیبودجه ساالنه پ حیرا در لوا یدیتول

که قراردادهای خود اند رسان برق و گاز مکلفهای خدماتشرکت

های نفتی ، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز فراورده

افزوده و دریافتی طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش

ها )درسقف هفتاد حاصل از اصالح نرخ خوراک پتروشیمی

( ریال به ازای هر متر مکعب( و اضافه شدن ده ۷0.000هزار)

واحد درصد به نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک 

 زدن هایارانه هدفمندسازی سازمان حساب ها، بهیپتروشیم

. شودیم واریز کشور کل داریخزانه
 سازمان صیتخص و ابالغ با است موظف هاارانهی یهدفمندساز سازمان
 با متناسب به شرح ذیل مصارف پرداخت به نسبت کشور بودجهوبرنامه

 دینما اقدام( منابع) هایافتیدر تحقق

 ریال( 690،000،000،000،000) میلیارد هزار نود و ششصد مبلغ -1-1
.دارو یارانه بابت

 میلیارد هزار یکصد و پنجاه و میلیون سه مبلغ -1-2
 معیشتی و نقدی یارانه بابت ریال( 3،150،000،000،000،000)
ریال ( 450،000،000،000،000) میلیارد هزار مبلغ چهارصد و پنجاه -1-3

 و( ره)خمینی امام امداد کمیته پوشش تتح خانوارهای بابت مستمری
.کشور بهزیستی سازمان

 ریال( 560،000،000،000،000) میلیارد هزار پانصد و شصت مبلغ -1-4
.نان یارانه بابت
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با مشترکین را با در نظرگرفتن وجه التزام، نحوه جایگزینی خدمات 
(، اما 2و چگونگی جبران خسارت، بازبینی و تنظیم نمایند )ماده 

تاکنون منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه 
ای هسنواتی دیده نشده و به تبع آن نیز قراردادهای دوجانبه شرکت

 نامه اجرایی، اصالح و بازبینیرسان برق و گاز بر اساس آیینخدمات
مواقع قطعی برق یا گاز، جبران خسارت وارده به  نشده و برای

نابراین بهای بخش خصوصی تعیین یا پرداخت نشده است. شرکت
قانون بهبود مستمر  25ماده ( آیین نامه اجرایی 2مطابق با ماده )

زیر  عبارت در انتهای تبصرهپیشنهاد می شود  محیط کسب وکار
 درج شود:

 یس و یکصد و هزار سه و شصت و دویست و میلیون مبلغ یک -1-5
 زیعوت انتقال، تولید، ریال بابت هزینه( 1،263،130،000،000،000) میلیارد

تعهدات. بازپرداخت و فروش و
 میلیارد نود و دویست و هزار پنج و هشتاد و مبلغ چهارصد -1-6
 افزودهارزش بر مالیات و ریال بابت عوارض( 485،290،000،000،000)

 تعهدات. و طبیعی گاز و نفتی هایفراورده

 از بلق قیمت به نسبت بنزین قیمت اصالح از حاصل منابع -2

 بر مالیات و عوارض مشمول ،1۳۹8 سال در بندیسهمیه

 ملی شرکت( %۵/14) درصد نیم و چهارده سهم و افزودهارزش

.شودنمی ایران نفت

 یانرژ یحاملها فروش از هادهیاری و هایشهردار عوارض -3

 و افزودهارزش بر اتیمال قانون( 2۶) ماده «الف» بند موضوع

 ماهکی ظرف وصول، زا پس تبصره، نیا( مصارف) یهایپرداخت

 بیتصو با تا شودیم زیوار کشور وزارت وجوه تمرکز حساب به

پنج  و بیست و پرداخت هادهیاری و هایشهردار بهاستان  یزیبرنامه ر یشورا

 شود شهری نقل و حمل ناوگان تأمین و نوسازی صرف آن( %25) درصد

 به ختپردا یبرا است موظف رانیا یاسالم یجمهور یمرکز بانک -4
 ورکش بودجهوبرنامه سازمان درخواست براساس و یهدفمند مصارف موقع

 سازمان اریاخت در تنخواه صورتبه را مصارف معج( 1%) درصد کی معادل
 از پس دوماه تا حداکثر دیبا مذکور تنخواه. دهد قرار هاارانهی یهدفمندساز

 نیا از مجدد استفاده شرط. گردد هیتسو مذکور منابع محل از افتیدر
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 کل یاردخزانه تنخواه مشمول حکم نیا. است یقبل تنخواه هیتسو تنخواه،

 است مکلف کشور بودجهوبرنامه سازمان. شودینم کشور

 هامحل ریسا از را منابع ینقد ارانهی منابع یکسر صورتدر

 نزد هاارانهی یهدفمندساز سازمان حساب به و تأمین

 هیسوت آن از پس دوماه تا حداکثر و دینما زیوار کشور کل یدارخزانه

 است یقبل منابع هیتسو محل نیا از مجدد استفاده شرط. کند

 سال ماهبهشتیارد انیپا تا است مکلف یمرکز بانک -۵

 تابعه یشرکتها یحسابها کردن مسدود به نسبت 1402

 زا یناش منابع به مربوط یتجار یبانکها نزد نفت وزارت

 به حسابها، نیا وجوه. کند اقدام آنها وردهفرا یداخل فروش

 منتقل یمرکز بانک نزد کشور کل یدارخزانه یحسابها

 شد خواهد
موظف است منابع حاصل از حذف یارانه هاسازمان هدفمندی یارانه -6

افزودهارزش بر مالیات و و عوارضهای غیرمشمول حمایت دولتخانواده
 صرفاً برای تأمین یارانه صیص سازماناین بند را با تخ  6-1موضوع جزء 

 نان هزینه نماید.

 :(۱4( بند )الف( تبصره )۱-۱جزء )اصالح 
منابع تخصیصی بابت یارائه دارو به شرح ذیل اصالح 

 شود:

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابالغ و تخصیص 

درصد از منابع قانون  10سازمان برنامه و بودجه کشور حدود 

ی یارانه ها را نسب به پرداخت بابت یارانه دارو در قالب هدفمند
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 میلیارد هزار یکصد و شصت و هفت مبلغ -1-1
دارو )درصورت نرخ  یارانه بابت ریال( 1.670،000،000،000،000)

 ریال( 285،000ارز 

 
 یا 

 میلیارد هزار یکصد و نود و یک مبلغ -1-1
دارو )درصورت نرخ  یارانه بابت ریال( 1.910،000،000،000،000)

 ریال(330،000ارز 

 

 

 

هزار میلیارد تومانی، درجهت حمایت از  69طرح دارویار با رقم 

مصرف کننده و کاهش پرداخت از جیب بیماران صرف نماید. با 

تومانی  4200میلیارد دالری ) 750/3توجه حذف ارز رسمی 

دارو و تجهیزات ( از حوزه ی سالمت منجمله 1397مصرفی سال 

همت برای حمایت از  69پزشکی و مواد اولیه آن، مقدار مد نظر 

بیماران بابت افزایش قیمت های صورت گرفته در حوزه ی دارو، 

کافی نیست و همچنین اشاره ای به یارانه کاالهای ملزومات و 

تجهیزات پزشکی در الیجه بودجه دولت نشده است. به واسطه راه 

ک خانواده و نظام ارجاع، دولت در صدد کاهش اندازی ناقص پزش

هزینه های دارو و درمان است که محال ممکن است. در ضمن 

هزینه ی حمایت از کاالهای حوزه ملزومات و تجهیزات پزشکی 

هم عنوان و محاسبه نشده است. در اکثر مصاحبه های اخیر مبلغ 

ه به ادوار میلیارد دالر عنوان شده که با توج 2/3ارز مورد محاسبه 

گذشته به خاطر بحران های پاندمیک، بهداشتی در حوادث سیل 

و زلزله ها و دارویی این مبلغ کافی نیست. البته این مبلغ مصرف 

ارز  و وابستگی مربوط به واردات است و قسمتی از صنعت که در 

طول سالیان به خودکفایی تولید مواد اولیه و تولید دارو رسیده اند 
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همت صرفا به مبلغ اختالف  69ی شود. در محاسبه را مشمول نم

ریالی ارز رسمی به ارز نیمایی تاریخ تهیه گزارش اکتفا شده است. 

در نحوه ی محاسبه به مارژین های مربوط به زنجیره ، افزایش 

هزینه های قیمت تمام شده بابت حذف ارز رسمی و افزایش حقوق 

های مالی مربوطه، و هزینه های دولتی و انتقال ارز و هزینه 

دستورالعمل های جنبی هزینه های تحمیلی به صنعت دیده نشده 

یارانه به عنوان حمایت 129453است. در سال های قبل ردیف 

به مبلغ  1391ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز سال دارو و شیرخشک 

میلیارد تومانی مربوط به ملزومات پزشکی و تجهیزات  1650

ن در بخش های بستری و سرپایی بوده که پزشکی مصرفی بیمارا

کال از الیجه بودجه حذف شده است و هیچ اشاره ای به مبلغ 

یارانه یا مابه التفاوت ناشی از نرخ ارز برای حمایت از بیماران نشده 

 است.

برای ثابت نگه داشتن میزان پرداخت از جیب بیماران،  با 

مت نیاز ه 167ریال یارانه ای معادل  285،000نرخ ارز 

است که بتوانیم تمامی داروها را تحت پوشش یارانه خدمات 

ریال  330،000بیمه ای قرار دهیم و درصورتی که نرخ دالر 
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همت یارانه برای ارائه خدمات  191مد نظر قرار گیرد، 

دارویی نیاز است که قسمتی از مابه التفاوت نرخ ارز و 

 دی یارانه ها(قسمتی از  منابع )دریافتنی های قانون هدفمن

 تامین گردد.

 ی )بخش اول احکام یکساله(اهسته یانرژ و برق -۱۵ تبصره

 : ۱۵اصالح بند )ب( تبصره 
پس از "به عبارت  "و پرداخت حقوق دولتی"عبارت 

 اضافه گردد.  "هاکسر هزینه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نکه مواد معدنی جانبی و فاقد پرتوزایی که به فروش با توجه به ای
ی هایه در بخشراکرسد، باید حقوق دولتی آن پرداخت شود، چمی

ها در اختیار از کشور از جمله ایران مرکزی بخش عمده ای از پهنه
سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است، به عنوان مثال در استان یزد 

مربع در اختیار این سازمان است  کیلومتر 210000مساحتی بالغ بر 
که تقریباً معادل یک سوم مساخت کل استان یزد می باشد و از 
آنجایی که عمدتاً کانی سنگ آهن پس از پرتوزدایی به فروش می 
رسد بخش اعظمی از حقوق دولتی را تشکیل می دهد، لذا پیشنهاد 

 شود: می
 
 
 
 
 

 مکلف ایران ایهسته سوخت و اولیه مواد تولید شرکت -ب

 تملک طرحهای اجرای در تسریع و توسعه جهت است

 همراه جانبی محصوالت و معدنی مواد ای،سرمایه هایدارایی

 اتمقرر و قوانین با مطابق را جداسازی از پس پرتوزا مواد با

 هاهزینه کسر از پس را آن از حاصل درآمد و رسانده فروش به

 -اداری رفته،روشف خدمات و کاال شدهتمام قیمت شامل)

 داریخزانه نزد خاصی حساب به( فروش و توزیع و عمومی

 جهت شرکت آن ساالنه بودجه مطابق تا کند واریز کشور کل

 جهت ایسرمایه هایدارایی تملک ردیفهای و طرحها در گذاریسرمایه
 و زاپرتو معادن سهام تملک یا و خارجی یا داخلی منشأ با زرد کیک خرید

 براساس ایو توسعه صنعت هسته سوخت چرخه با رتبطم شرکتهای
. دنمای هزینه کشور بودجهوبرنامه سازمان با شدهمبادله هایموافقتنامه

 شرکت، در دولت سرمایه افزایش حساب به حاصله درآمد
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 رخن با آن مالیات و دولت سهام سود تقسیم از معاف و منظور  

 .شودمی محاسبه صفر

 ۱۵الحاقی به تبصره 

 : ۱۵به تبصره  ۱الحاقی 
( قانون مانع زدایی از توسعه 3منابع حاصل از اجرای ماده )

هزار میلیارد تومان به حساب شرکت  30صنعت برق تا سقف 
مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود 

قانون به شرح  نیاز او به مصارف مندرج در ماده فوق الذکر 
 10 برق تا سقف یدولت ریغ دکنندگانیپرداخت مطالبات تول

رق صنعت ب ازیمورد ن یهایاز فناور تیتومان؛ حما اردیلیهزار م
و اصالح  یساز نهیبه یتومان؛ طرح ها اردیلیهزار م 5تا سقف 

تومان و اتمام  اردیلیهزار م 5تا سقف  یمصرف انرژ یالگو
 شبکه ینوساز تیصنعت برق با اولو تمام مهین یطرح ها

 صیتومان تخص اردیلیم رهزا 10فرسوده انتقال برق تا سقف 
 .ابدی یم
 
 

( قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق تکلیف شده 3در ماده )
است منابع حاصل از فروش برق مصرفی مشترکان صنعتی در 

های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد بودجه
داری کل کشور واریز شود و بابت هزینه های تولید و تأمین زانهخ

برق، حمایت از توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق و طرح 
های بهینه سازی و اصالح مصرف انرژی و اتمام طرح های نیمه 
تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فروسوده انتقال برق به 

برآورد  1402بودجه  حهیدر الدرصدی اختصاص یابد.  100صورت 
و موارد خرجکرد  عیبرق به صنا یسقف منابع از محل فروش انرژ

درج منابع حاصل حذف شده است.  15منابع حاصل شده، از تبصره 
از فروش برق به صنایع و شفاف شدن شیوه خرجکرد این منابع 
برای اطمینان از تحقق اهداف قانون مانع زدایی از توسعه صنعت 

روری است و نیز برای فعاالن بخش خصوصی فضای برق ض
    باثبات تر و شفاف تری برای فعالیت به همراه می آورد.
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 : ۱۵به تبصره   2الحاقی 
شبکه فرسوده برق کشور، به وزارت  ینوساز تیبا توجه به اهم

 شبکه، از محل یتیحظات امنمال تیشود با رعااجازه داده  روین
 از امالک و یبخش یکاربر رییو تغ یسازنهیبه ،یسامانده

ها با از آن یبردارو بهره یخود و احداث، بازساز یهاییدارا
 نیأمنسبت به ت ،یخصوص یو حقوق یقیمشارکت اشخاص حق

. دیشبکه فرسوده برق کشور اقدام نما ینوساز یهاطرح یمال
شرکت  ادشنهیبه پ بیبند به ترت نیا موضوع یکاربر رییتغ

 سی( قانون تأس5ماده ) ونیسیکم بیو تصو رویو وزارت ن ریتوان
 22/12/1351مصوب  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا

 هیگرفته و از پرداخت کل رتصو یبا اصالحات و الحاقات بعد
 یوانتقال امالک، اخذ گواهنقل ،یکاربر رییعوارض شامل تغ

عوارض  ریو سا یبازساز ب،یاحداث، تخر ،یداربربهره
 یاجازه داده م ریبه شرکت توان نیمعاف شود. همچن یشهردار

بازپرداخت  نیخود جهت تضم یها ییشود از امالک و دارا
 طرح ها نیا یمال نیتام یبرا ازیمورد ن یبانک التیتسه

 .ندیاستفاده نما
 
 

ان اندن تهرشبکه فرسوده برق کشور بخصوص در کالن شهرها م
 تیمنظور حما نیا یاست و برا ینوساز یطرح ها یاجرا ازمندین

تواند  یم رمولدیغ یها ییاز محل دارا یمال نیتام یاز طرح ها
 راهگشا باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 




 تبصره توجیهی دالیل پیشنهادات

 : ۱۵به تبصره   3الحاقی 
صندوق گردشی  هایوزارت نیرو مکلف است از ظرفیت

سازی انرژی و یا صندوق جسورانه بورسی از محل بهینه
 3اعتبارات طرح یارانه سود تسهیالت و وجوه اداره شده بند 

 پذیر و ارتقای نظام مالیقانون رفع موانع تولید رقابت 12ماده 
درصد از  30کشور جهت بهینه سازی مصرف برق اقدام نماید. 

 6و  3های برق مندرج در مواد منابع حاصل از افزایش تعرفه
، تامین 1401قانون مانع زدایی توسعه صنعت برق مصوب 

های مذکور خواهد بود که تدریجاً و کننده منابع صندوق
 د.ها تزریق خواهد شمتناسب با پرداخت قبوض به این صندوق

مصوبه هیات وزیران درخصوص حمایت از  7با عنایت به ماده 
فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق به بنیان و تولید، دانش

، وزارت نیرو  29/04/1401هـ مورخ  59822/ت 70337شماره 
شی های صندوق گردمکلف شده است نسبت به استفاده از ظرفیت

سازی انرژی و یا صندوق جسورانه بورسی از محل اعتبارات بهینه
قانون  12ماده  3طرح یارانه سود تسهیالت و وجوه اداره شده بند 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام نماید. رفع موانع تولید رقابت
بخشی از این منابع از محل افزایش تعرفه فروش برق )بند )ط( 

شد که با عنایت به ( تأمین می1401قانون بودجه سال  15تبصره 
ها در قانون مانع زدایی از حذف آن از قانون بودجه و شرح تعرفه

 15گردد در تبصره ( پیشنهاد می6و  3ت برق )مواد توسعه صنع
 .منابع مذکور تعیین گردد 1402بودجه سال 

 

 : ۱۵به تبصره  4الحاقی 
های تابعه شود از طریق شرکتبه وزارت نیرو اجازه داده می

ارکت مش های صندوق طرح )پروژه( بانسبت به تأسیس شرکت
هیز منظور تجگذاران بخش غیردولتی به متقاضیان و سرمایه
برداری از پنج هزار مگاوات نیروگاه برق با منابع، احداث و بهره

یافته و تأمین مالی اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه

به وزارت نیرو اجازه  1401قانون بودجه  15طبق بند )ز( تبصره 
های تابعه نسبت به تأسیس داده شده بود از طریق شرکت

های صندوق طرح )پروژه( با مشارکت متقاضیان و شرکت
منظور تجهیز منابع، احداث و  گذاران بخش غیردولتی بهسرمایه

با اولویت مناطق  برداری از پنج هزار مگاوات نیروگاه برقبهره
الیحه  15یافته، اقدام نماید. این بند از تبصره محروم و کمتر توسعه

حذف شده است که با عنایت به مشکالت تأمین  1402بودجه سال 
های های صنعت برق، به ویژه در خصوص پروژهمالی پروژه
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سازی و مدیریت مصرف با اولویت های بهینهپروژه
 هوشمندسازی کنتورهای برق اقدام نماید.

بند  گردد اینسازی از جمله کنتورهای هوشمند پیشنهاد میبهینه
ابقا شده و موارد مصرف آن نیز از تجهیز منابع، احداث  15تبصره 
برداری از پنج هزار مگاوات نیروگاه برق به هوشمند سازی و بهره

سازی و مدیریت مصرف کنتورهای برق و سایر موضوعات بهینه
 تعمیم یابد.

 )بخش اول احکام یکساله( سالمت و رفاه -۱7 تبصره

 : ۱7ره حذف بند )و( تبص
  ، به طور کامل حذف شود.17شود، بند )و( تبصره پیشنهاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارو و  یگذار تمیو ساختار ق سازوکار، 17تبصره "و"در بند 

اشاره  ییو تعرفه خدمات دارو هیپا مهیدر بسته ب یملزومات پزشک

 داروئی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و 20ماده شده که با 

در تداخل است،  23/11/1367مصوب  د خوردنی وآشامیدنیوموا

این جابجایی سازوگار قیمت گذاری در زمانی صورت میخواهد 

بگیرد که هنوز بابت اجرای طرح دارویار و اصالحیه قیمت دارو ها 

با نرخ دالر آزاد، اکثریت شرکت ها نارضایتی دارند و عمده ی 

که عمده پروانه  اصالح قیمت ها صورت نگرفته است به نحوی

های داروهای وارداتی اصالح قیمت نشده اند و عمده ی داروهای 

درصد افزایش قیمت گرفته اند، و همین امر  40تا  20تولیدی بین 

موجب کاهش تولید محصوالت زیان ده و بروز کمبود های دارویی 

سال تولید آمپول دگزامتازون توسط  50شده است. بطوری که بعد 

 یمهب بسته در پزشکی ملزومات و دارو سازوکارو ساختار قیمت گذاری -و

  رب درمانی و تشخیصی خدمات سایر همانند دارویی خدمات تعرفه و پایه
 دائمی احکام قانون (9) ماده «الف» بند در شده تعیین کار سازو اساس
 .خواهد شد تعیین کشور توسعههای برنامه
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و دارو تامین بصورت فوریتی وارداتی اقدام شده است. سازمان غذا 

در رابطه با قیمت گذاری ملزومات پزشکی و تجهیزات پزشکی 

 مصرفی آنان شفافیت الزم صورت نگرفته است.

سالمت کشور مکلف است هر  مهیب یعال یشورا "ـالف ـ9مادهدر 
به  نسبت رانیوز أتیبودجه سال بعد در ه بیساله قبل از تصو

 هیلک یتعرفه خدمات سالمت برا نییو تع یارزش نسب یگربازن
در کشور اعم  صیدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخارائه 

اصل تعادل منابع و  تیبا رعا یو خصوص یردولتیو غ یاز دولت
مناسب  یرفتارها تیدر جهت تقو یواقع متیمصارف و ق

 ینحق فبا  کسانیواحد و  یمحاسبات یو مبان یدرمان ،یبهداشت
و  یابترق طیدر شرا یردولتیو غ یبخش دولت یبرا کسانی یواقع

 یهمگان مهیقانون ب( 9و )( 8و مواد )( 1ماده )( 8بر اساس بند)
اقدام و مراتب را پس از  1373/8/3کشور مصوب  یخدمات درمان

 یهر سال برا انیسازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پا دییتأ
. صرفا بازنگری "ارائه کند رانیوز  أتیه به بیسال بعد جهت تصو

ارزش نسبی و تعیین تعرفه های خدماتی تعیین گردیده است و 
ظرفیت و سازوکار قیمت گذاری داروها و ملزومات پزشکی در 

 شورای عالی بیمه سالمت کشور وجود ندارد.

 
 
 
 
 

 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند) سالمت و رفاه -۱7 تبصره
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 :۱7اصالح بند )ک( تبصره 
رفاه  گاهیا استفاده از پابمکلف است  رانیسالمت ا مهیسازمان ب

را  یدرآمد نییاز سه دهک پا هیپا مهی. افراد فاقد بانیرانیا
 نیا نیقرار دهد. همچن گانیرا مهیو تحت پوشش ب ییشناسا

که فاقد بیمه پایه را  حادثه دیدهسازمان مکلف است افراد 
 ریاس قرار دهد. گانیراای  مهیب خدمات تحت پوشش اهستند ر

بر اساس آزمون وسع تحت  دییرا در صورت تأ یافراد متقاض
 قرار دهد. گانیرا مهیپوشش ب

 

 سه دهک پایین درآمدی بر اساس اظهارات مسئولین بیمه بالغ بر
را شامل میشود، اشاره شده  درآمدهزار نفر کم 400و  ونیلیپنج م

ید آزمون وسع، سه دهک پایین جامعه تحت پوشش که بعد از تای
بیمه رایگان قرار میگیرند. دسترسی به سه دهک پایین جامعه و 
انجام آزمون وسع برای آنان و تحت پوشش گرفتن بیمه ای برای 
آنان، و همچنین کیفیت و کمیت خدمات و نوع خدمات به این قشر 

یمه در ب بیان نشده است همچون کیفیت و کمیت خدمات پایین
سالمت روستاییان. درضمن با این سیاست افزایش خدمات و تعداد 
بیمه شدگان ذیل ساختار وزارت بهداشت آسیب های جدی به بقیه 

 ی ساختار تشکیالتی وزارت بهداشت وارد خواهد کرد.

 اهمفروردین در است مکلف ایران سالمت بیمه سازمان -ک

 پایه مهبی فاقد افراد رانیان،ای رفاه پایگاه از استفاده با هرسال

 مهبی پوشش تحت و شناسایی را درآمدی پایین دهک سه از

 . دهد قرار رایگان

 را متقاضی افراد سایر است مکلف سازمان این همچنین

 اهپایگ از استفاده با) وسع آزمون اساس بر تأیید صورتدر

 دهد. قرار رایگان بیمه پوشش تحت( ایرانیان رفاه

 : ۱7حذف بند )ل( تبصره 
  ، به طور کامل حذف شود.17شود، بند )ل( تبصره پیشنهاد می

 

 

 

 

 

 

 

مشروط و منوط کردن صدور و تمدید مجوز کسب وکار در هر 
باشد، به الزام ایشان ای که بخش خصوصی متقاضی آن میحوزه

معینی، قطع نظر  بر انعقاد قرارداد همکاری با شخص یا اشخاص
از شخصیت اشخاص مورد نظر و یا اهداف مربوطه، عالوه بر اینکه 

-قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران می 28در تعارض با اصل 

های کالن و راهبردی دولت و باشد، اصوالً در تضاد با سیاست
مجلس شواری اسالمی در تسهیل محیط کسب و کار و حذف 

های کسب و کار قرار مدید مجوزشرایط اضافی جهت صدور و ت
دارد. لذا این حکم واجد ایرادات قانونی است و تصویب آن موجب 
تضییع حقوق قانونی فعاالن بخش خصوصی در حوزه مشاغل 

سترش نظام ارجاع و کاهش سهم منظور رعایت عدالت در سالمت، گبه -ل

دهندگان خدمات )شامل مراکز و حرف پزشکی شدگان، کلیه ارائهپرداخت بیمه
و پیراپزشکی( اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با 

 توزارباشند. کلیه دستگاههای مجوز دهنده ذیل های درمانی پایه میبیمه
مجوزهای مربوط  ظفند صدور و تمدیدمو پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 های پایه درمانیبه حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه

 نمایند

های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف بیمه-1
 باشند.ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک میقرارداد حداکثر ظرف یک
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ر تالل دمرتبط با بهداشت و درمان و سالمت و در نتیجه ایجاد اخ
 .محیط کسب و کار خواهد شد

( قانون برنامه پنجساله ششم 70ماده )« الف»با توجه به اجرای بند  -2
اجرائی بیمه پایه اجباری سالمت و ارزیابی وسع ابالغی نامه توسعه و آیین

ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و هیأت وزیران مبنی بر پوشش بیمه
دارویی توسط مراکز درمانی، فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه 

 گردد.راد فاقد بیمه درمانی ممنوع میخدمات به اف
اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از  -3

ای دریافت نمایند. به این منظور، گر پایه، خدمات بیمهسازمانهای بیمه
اه مگر پایه موظفند ظرف یکعالی  بیمه با همکاری سازمانهای بیمهشورای

دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی  از ابالغ این قانون
 را تدوین و اعالن نمایند.

سازمان بیمه سالمت موظف است که شرایط الزم جهت اجرای بیمـه  -4
ام )از نفرایندهای ثبتهمگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل 

 راهم نماید.نامه( فقبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه
ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع  -5

 صورت رایگان خواهد بود.بهگیرند ( قرار می3( تا )1دهکهای )در 
( قانون برنامه ششم توسعه، کلیه 74ماده )« الف»بند در راستای اجرای  -6

ن اعم از دولتی و گر پایه و تکمیلی درماشرکتها و سازمانهای بیمه
غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را )مبتنی بر نسخ الکترونیک 

ماه از ابالغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ای( ظرف سهبیمه

 شدگان قرار دهنددهندگان خدمت و بیمهارائه
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رسی مورد نیاز به اطالعات پرونده الکترونیک سالمت برای بیمار دست -7
)نمایشگر پرونده( و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک 
معالج تا زمان ابالغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 های درمانی خواهد بود.پزشکی بر عهده بیمه

درآمدی حق ثبت دارو و یا مواد اصالح ردیف 

 (:  ۱40۱2۱اولیه )ردیف 
ردیف درآمدی حاصل از حق ثبت دارو یا مواد اولیه موضوع 

مثل سال گذشته ثابت نگه داشته  140121ردیف 

 شود.

 
 
 
 

 

درآمدی دولت ، بابت درآمد حق  140121در رابطه با تعرفه ی 

ال قبل و به درصدی نسبت به س 50دارو افزایش  مواد اولیه  ثبت

 1399درصدی نسبت به سال  300افزایش  1399نسبت سال 

دارد. در سال گذشته تمامی تشکل ها نسبت به افزایش تعرفه های 

هزینه ثبت اقالم دارو ها و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی اعتراض 

 50مبلغ هر یک از تعرفه ها باالتر از  1402داشته اند و در الیحه 

ند که عمده ی این افزایش درآمد صرف هزینه درصد رشد داشته ا

ی پرداخت حقوق و هزینه های جاری سازمان غذا و دارو و وزارت 

بهداشت است نه برای افزایش ارائه خدمات و سرویس ها به 

 شرکت ها و بیماران و مردم کشور.

 

 )بخش اول احکام یکساله( بودجه -۱9 تبصره

 ۱9( بند )د( تبصره 2جزء )حذف 

 حذف شود.، 19( بند )د( تبصره 2جزء )شود، پیشنهاد می

 

اجازه واگذاری سهام در سقف منابع ردیف به موجب این حکم 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده که  310501درآمدی 

تقیم سهام دولت به این حکم هم به مفهوم مجوز واگذاری مس

 درخواست صورتدر و قانون این تکالیف اجرای منظوربه -د

 عمومی مصارف محل از اعتبار دارای اجرائی دستگاههای

 نتأمی و لشکری کشوری، بازنشستگی هایصندوق دولت،
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با مغایر و عالوه بر آنکه های بازنشستگی است صندوق
حکم بند  با مغایرقانون اساسی است،  44های کلی اصل سیاست

یم 44اصل  های کلیقانون اجرای سیاست 6اصالحی ماده  (4)
دولت حق اعطای سهام  "که در آن به صراحت قید شده باشد

 دیون یا پرداخت بدهی خود ردمستقیم به اشخاص بابت  صورتبه

نی ها مب. همچنین این بند تکرار رویه غلط چند ساله دولت"ندارد
ابت در قبر انتقال مستقیم سهام به طلبکاران بدون رعایت شرط ر

بورس یا مزایده است که در نهایت نه تنها باعث بهبود کارایی و 
نگاهها ببهره وری بنگاه نمی شود بلکه بدلیل سوء مدیریت در این 

عمال بعد از مدت کوتاهی باعث ایجاد زیان انباشته و ورشکستگی 
 آنها نیز خواهد شد.

 اجرای قانون (۹0ماده ) رایاج در همچنین و اجتماعی

 به اساسی، قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست

:شودمی داده اجازه دولت

 تنف فروش به نسبت ایران نفت ملی شرکت طریق از -1

 شده معرفی اشخاص به صادراتی گازی میعانات و خام

 اشخاص تأیید از پس صرفاً و اجرائی دستگاههای توسط

 شرکت صادراتی روز قیمت اساس بر و نفت وزارت توسط

.نماید اقدام یعموم بودجه  سقف در و ایران نفت ملی

 واگذاری به نسبت دارایی و اقتصادی امور وزارت طریق از -2

 رد دولتی شرکتهای و دولت به متعلق الشرکهسهم و سهام

 توسط شده معرفی اشخاص به واگذاری مشمول بنگاههای

 کشوری، بازنشستگی هایندوقص و اجرائی دستگاههای

 درآمدی ردیف منابع سقف در اجتماعی تأمین و لشکری

 . نماید اقدام ۳10۵01
 الشرکهسهم ای سهام ن،یقوان یاجرا در دولت قانون نیا در که یموارد در

 به سهام کنندهافتیدر اشخاص کند،یم واگذار را یدولت یشرکتها در خود
 پس را آن وجوه و رسانده فروش به را موصوف سهام ،دولت از یندگینما
 هایسیاست «د» بند( 2) جزء در شدهمشخص مصرف به خزانه به زیوار از

 .رسانندمی اساسی قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی
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 مکاریه با و کشور بودجهوبرنامه سازمان توسط بند این اجرائی نامهآیین
 و اجتماعی رفاه و کار تعاون، ،دارایی و اقتصادی امور نفت، هایوزارتخانه

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه و پیشنهاد ربطذی هایوزارتخانه سایر

 


