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 کلیات .2

 درصد افزايش 62حدود دهد منابع و مصارف عمومي مصوبه صحن علني نسبت به اليحه  بررسيها نشان مي

يافته که عمدتاً به دليل درج ارقام مربوط به فروش سهام، سهم الشررکه، امروا ، داراييهرا و ح رول مرالي و      

 نيروگاهها و اورال مشارکت بوده است. 

يافتره   درصرد کراهش   8حردود  ه با اليحه دولت سولتي در مصوبه صحن علني در م ايهاي د بودجه شرکت

هرزار   111ها از مبلر    است که عمدتاً به دليل کاهش درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه

 ها( بوده است.  ندي يارانهمهزار ميليارد تومان )بودجه سازمان هدف 93ميليارد تومان به 

هاي دولتي برگرداند. درمجموع  شرکت را به بودجه شرکت 121صوبه صحن علني دولت موظف شد بنا به م

درصد کاهش قانون نسبت بره اليحره(.    4/1بودجه کل کشور تغييرات چنداني نسبت به اليحه نکرده است )

 ارائه شده است.  1جزئيات مربوط به منابع و مصارف مصوبه صحن علني و اليحه دولت در جدو  

 

 )ارقام به میلیون ریال(          1332منابع و مصارف مصوبه صحن و تغییرات آن نسبت به الیحه بودجه سال . 1جدول

 36قانون  36اليحه  عنوان
رشررررررررد 

 )درصد(

 %6261 ,6،114،981،19 1،228،244،8,9 منابع و مصارف عمومي دولت  

 %162 6,2،119،116 6,6،142،136 درآمدهاي اختصاصي و مصرف از محل آن

 %6663 11,،,6،921،48 ,1،361،231،34 جمع منابع و مصارف بودجه عمومي دولت 

بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفراعي وابسرته بره    

 دولت 
,،8,6،246،396 ,،928،214،13, 869%- 

 -%7., 33،7,2,،7،723 7،773،333،777 جمع

 -%964 136،,4,6،12 428،129،363 ست.کسر مي شود ارقامي که دو بار منظور شده ا

 -%4., ,34،91,،7،277 7،3,9،273،347 منابع و مصارف بودجه کل کشور

 

اي داشته است. به طروري   افزايش قابل مالحظه 1931در م ايسه با سا   1936قانون بودجه سا  کالن ارقام 

کها و مؤسسات انتفاعي وابسته بره  بودجه شرکتهاي دولتي، بان  درصد، 42 منابع و مصارف عمومي دولتکه 

 (.6درصد افزايش يافته است)جدو   68درصد و بودجه کل کشور  61 دولت
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 )ارقام به میلیون ریال(                   1331کل کشور در مقایسه با سال  1332. منابع و مصارف بودجه سال 2جدول 

 رشد )درصد( 36قانون  31قانون  عنوان

 42 ,6،114،981،19 1،446،233،111 مي دولت منابع و مصارف عمو 

 61 6,2،119،116 611،411،384 درآمدهاي اختصاصي و مصرف از محل آن

 44 11,،,6،921،48 1،244،111،121 جمع منابع و مصارف بودجه عمومي دولت 

بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به 

 61 ,928،214،13،, 683،,4،611،12 دولت 

 96 33،7,2,،7،723 346،9,1،,,8،, جمع

 198 136،,4,6،12 ,131،964،91 کسر مي شود ارقامي که دو بار منظور شده است.

 68 ,34،91,،7،277 ,218،19،,22،, منابع و مصارف بودجه کل کشور

 

 حمایت از تولید در راستای ای از احکام خالصه .1

 ( ,-8و  ,-1گذاري )بندهاي  هاي سرمايه الي طرحها براي تأمين منابع ري تکليف به بانك 

 9,11 ها برراي ترامين سررمايه در گرردش واحردهاي       گذاري بانك مرکزي نزد بانك ميليون دالر سپرده

 توليدي و دانش بنيان

 ميليون دالر تسهيالت سرمايه در گردش به واحدهاي  11,1مرکزي جهت پرداخت   تکليف به بانك

 (8-1بند توليدي کشاورزي )تبصره 

  هاي تأمين مالي و  الحاقي(، کاهش هزينه 48تمهيد الزم براي آزادسازي وثايق تسهيالت گيرندگان )بند

(، ممنوعيرت دريافرت وکالرت بالعرز  از     43گذاري و حمايت از توليد )بند الحراقي   تسهيل در سرمايه

مه بيکاري و ماليرات و ...  (، بخشوده شدن جرايم بابت حق بيمه، بي1,تسهيالت گيرندگان )بند الحاقي 

 (4,)بند الحاقي 

 هاي توليدي صنعتي، کشراورزي، معردني و    ت سيط تسهيالت ريالي و ارزي سررسيد شده بابت فعاليت

 (,,اند )بند الحاقي  خدماتي که با داليل موجه دچار اشکا  شده
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 محورهای کلیدی .9

 

 نرخ ارز 

هاي موجود درباره نرر  ارز مبنراي تسرويه حسران برين       رو اختالف نظ 31و  31با توجه به تجربه سالهاي 

که کليه واردات با نر  يکسان و واحد  شدمجلس تأکيد  9-6داري کل کشور و بانك مرکزي، در بند  خزانه

شرود. مرمن آنکره     صورت گيرد که اين نر  طبق تبصره همين بند توسط شوراي پو  و اعتبار تعيرين مري  

 هاي ارزي کشور شده است. نظيم بازار ارز و سياستشوراي پو  و اعتبار موظف به ت

 

 صندوق توسعه ملی 

اي اصالح شد که اوالً سهم صندول از منابع نفتي حاصل شود، ثانياً مصرارف   گونه به مرتبط با صندولاحکام 

 هاي زير اتخاذ شد: تصميم ود. وبيني شده در احکام آن نيز به م دار زيادي محدود ش پيش

 (9-6توسعه ملي از صادرات نفت در بودجه بند ) تعيين سهم صندول 

  (9-6تکليف به بازپرداخت وام دولت از صندول توسعه ملي ) بند 

  (,درصد ) بند  61درصد به  ,9کاهش س ف تسهيالت ريالي صندول از 

 

 هدفمند کردن یارانه ها 

 ( بودجه به منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه2,( و ),,بندهاي ) ت. دولت پيشنهاد کرده ها مرتبط اس

هزار ميليارد تومان درآمد حاصل کند که به معناي  111اي افزايش يابد که حدود  گونه ها به بود که قيمت

هزار ميليارد تومان کاهش داد کره بره    93ها بود. مجلس اين رقم را به حدود  برابر شدن قيمت 4حدود 

 معناي اجراي تدريجي گام بعدي هدفمندي است.

 هرزار ميليرارد    ,رف درآمد حاصل از هدفمندي طبق حکم قانون برنامه پرنجم توسرعه مبلر     محل مصا

هزار ميليارد تومان براي پرداخت ن دي به خانوارها )ادامره رونرد    41تومان به بخش بهداشت و درمان 

 هاي توليد و دولت تعيين شده است. هزار ميليارد تومان به بخش 4فعلي( و 
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 (، معدن و کشاورزیصنعت) های مختلف تولیدی خشاحکام مرتبط با ب. 4

 

 منابع مالی بینی پیش 

کشرور جهرت    کرل  1936ناشي از اجراي قانون بودجره سرا     صندول از منابع  %(11درصد)  ده: ,-1

اقتصادي، مرالي و اهليرت مت امري      ، پرداخت تسهيالت به بخشهاي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني

زيسرت تخصري     ازپرداخت ريالي در بخش آن و کشاورزي، منابع طبيعي و محريط صورت پرداخت و ب به

 يابد. مي

صرورت   کشرور بره   کل 1936ناشي از اجراي قانون بودجه سا   صندول%( از منابع 11درصد) ده :,-6

 يابد. استثناي بخش ساخت مسکن اختصاص مي ريالي براي بخش غيردولتي صنعت و معدن به

کشرور بره    کرل  1936ناشي از اجراي قانون بودجره سرا    صندولاز منابع %( 18هجده درصد) -,-4

اي باالدستي نفت  گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه صورت تسهيالت ارزي به سرمايه

و گاز با اولويت ميادين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انت ا  مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و 

 يابد. ميتوليدي تخصي  

 

 در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و کار ايراني: -8

ميليرارد و پانصرد    شود، معاد  مبل  سره  به بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي -8 -1

، کشرراورزي، صررنعت و معرردن و توسررعه صررادرات ايررران ( دالر نررزد بانکهرراي 96,1161116111ميليررون)

  مرذکور برا رعايرت قروانين و م رررات از سروي بانکهراي عامرل و برا معرفري           گذاري نمايد تا مبل سپرده

در قالر  ترأمين سررمايه در گرردش      علوم، تح ي رات و فنراوري  صنعت، معدن و تجارت و  هاي خانهوزارت

 .شوداعطاء  بنيان و شرکتهاي دانش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي

( دالر از منرابع مرذکور در قالر     161,161116111)مبل  يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون -تبصره

تسهيالت سرمايه در گردش به شکل ارزي با معرفي وزارت جهادکشاورزي در اختيرار واحردهاي توليردي    

 گيرد تا در جهت استمرار و افزايش توليد پروتئين دامي هزينه شود. بخش غيردولتي قرار مي
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مرکرزي   ري بخرش کشراورزي و منرابع طبيعري بانرك     و ( قانون افزايش بهرره 99در اجراي ماده) -16

تسرهيالت   ربرط  دستگاه اجرائري ذي جمهوري اسالمي ايران از طريق بانکهاي عامل مکلف است، با معرفي 

( ريرا  از محرل   116111611161116111هرزار ميليرارد)   هفتادالزم را براي خريد گندم توليد داخلي تا س ف 

بخش خصوصري و  و سيلوداران هاي آرد  برداشت در اختيار کارخانه منابع داخلي بانکها قبل از شروع فصل

براي خريد ي مذکور موظفند تسهيالت دريافتي را و شرکتها ها شرکتهاي تعاوني روستايي قرار دهد. کارخانه

 م رر بازپرداخت نمايند. عدمصرف رسانده و در مو به گندم

هراي الزم بره    و بخشهاي خصوصي و تعاوني با سپردن تضرمين  يئاستفاده دستگاههاي اجرا -1-61

 مانده سرهميه سرالهاي قبرل    عالوه بر باقي 1936)فاينانس( در سا   از تسهيالت مالي خارجي بانکهاي عامل

گردد تا توسرط شروراي اقتصراد براسراا مفراد       ( دالر تعيين مي9,611161116111ميليارد)و پنج معاد  سي 

به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي  انمه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي اير( قانون برنا86ماده)

 و مالي اختصاص يابد.

کارفرمايران مرديون واحردهاي    ، به منظور تسهيل وصو  مطالبات معول سازمان تأمين اجتماعي -24

مره بيکراري بره    داراي بدهي قطعي شده حرق بيمره و بي   1931که تا پايان سا  صنفي، صنعتي و کشاورزي 

االجراء شدن اين قانون نسبت به  ماه از تاريخ الزم که ظرف شش باشند، درصورتي سازمان تأمين اجتماعي مي

 شود. هاي حق بيمه آنان بخشوده مي تکليف اصل بدهي قطعي شده اقدام نمايند، جريمه تسويه يا تعيين

ه حسان ذخيرره ارزي نرزد صرندول    (دالر از سپرد61161116111معاد  ريالي مبل  دويست ميليون )

گرردد.   يابرد و تسرويه مري    عنوان افزايش سرمايه دولت به اين صرندول اختصراص مري    ممانت صادرات به

( دالر از سپرده حسان ذخيره ارزي نزد صندول 61161116111همچنين معاد  ريالي مبل  دويست ميليون )

 گردد. يابد و تسويه مي ول اختصاص ميعنوان افزايش سرمايه دولت به اين صند ممانت صادرات به

کليه کارگاههاي کشاورزي مشمو  نظام صنفي کشاورزان، در شمو  قانون معافيرت   -41بند الحاقي 

و اصالحات بعدي  12/16/1921از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصون 

رت جهاد کشراورزي و صرندول ترأمين اجتمراعي ظررف      نامه اجراي قانون مذکور توسط وزا آن است. آيين

 رسد. وزيران مي تصوي  هيأت شود و به ماه از تصوي  قانون تهيه مي يك
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کليه بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي عامل موظفند )درصورت  -48بند الحاقي 

واحدهاي توليدي نسربت بره    درخواست مت امي( متناس  با بازپرداخت هر بخش از تسهيالت پرداختي به

ميزان باقيمانده تسرهيالت، حسر  درخواسرت اقردام      هاي مازاد و يا تبديل وثي ه مناس  به آزادسازي وثي ه

 نمايند.

گذاري و حمايت از توليد و  هاي تأمين مالي و تسهيل در سرمايه به منظور کاهش هزينه -43بند الحاقي 

( قرانون  ,( قرانون مرديريت خردمات کشروري و مراده)     ,وع مراده) ايجاد اشتغا ، به دستگاههاي اجرائي موم

جراي دريافرت وجره ن رد،      شود در صرورت درخواسرت مت امري بره     محاسبات عمومي کشور اجازه داده مي

ممانتنامه بانکي و يا ساير اسناد تجاري)به استثناي چك( و ساير اورال بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبرر  

ب ي اقساط، به نحوي که در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين الزم براي وصرو   و يا بخشي ن د و ما

 ماه سا  جاري أخذ گردد، دريافت نمايند. وجه تا بهمن

هراي در رهرن بانکهرا و     گيرنردگان بابرت وثي ره    دريافت وکالت بالعز  از تسهيالت -1,بند الحاقي 

گيرنردگان موظفنرد ف رط در قالر       باشرد و وثي ره   مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع مري 

 ها، اقدام نمايند. قراردادهاي منع ده نسبت به اجراء گذاشتن وثي ه

نام کارفرمايان و پيمانکاران کارگاهها، پروژه و واحدهاي مشمو  تأمين اجتماعي در  -6,بند الحاقي 

شدگان همران کارگراه خواهرد     ند ساير بيمهگيرند و نر  حق بيمه آنها همان شدگان آنها قرار مي فهرست بيمه

 بود.

 

  -4,بند الحاقي 

و  1983،1931هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت مربروط بره عملکررد سرالهاي      کليه جريمه -1

قانون  االجراء شدن اين از الزم ماه پس برداري که بتوانند ظرف شش بنگاههاي توليدي داراي پروانه بهره 1931

 شود. شده خود اقدام نمايند، بخشوده مي يه اصل بدهي مالياتي قطعينسبت به تسو

منظور حمايت از توليد و اشتغا ، بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجروز   به -,,بند الحاقي 

مديره بانك با درخواست مت امي، اصل و سود اعم از سود قبرل   از بانك مرکزي موظفند پس از تأييد هيأت

ررسيد تسهيالت ريالي يا ارزي سررسيد گذشته و معوقره پرداختري بره اشرخاص ح ي ري و يرا       و بعد از س
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ح وقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، کشاورزي و خردماتي را کره در بازپرداخرت اقسراط     

 سرا  ت سريط و از سرفصرل    بار و ترا پرنج   اند، براي يك تسهيالت دريافتي به داليل موجه دچار مشکل شده

مطالبات سررسيد گذشته و معول خارج نمايند. همچنين جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تکليف ترا آن  

شود به نحوي کره   زمان و انجام تسويه حسان کامل مورد تأييد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشوده مي

ده توسط شوراي پو  و در اين موارد، نر  سود تسهيالت جديد حداکثر معاد  نر  سود تسهيالت تعيين ش

هراي عامرل    هراي معرول خرود بره بانرك      اعتبار باشد. چنانچه اشخاص ح ي ي يا ح وقي براي تسويه بدهي

شود با رعايت قوانين و م ررات، براي مطالبات بريش از   مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانکها اجازه داده مي

من و  و غيرمن و  آنان مازاد بر وثرائق تحرويلي بره     ( ريا  خود از ساير اموا 111،111،111،,پنج ميليارد)

 بانکها اقدام نمايند.

( 39دولت مکلف است از طريق شوراي پو  و اعتبار، عرالوه برر منرابع منردرج در مراده)      -21بند الحاقي 

  و شده و فروش امروا  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، از محل وصو  اقساط وجوه اداره

( ريا  سرمايه سه بانك تخصصي دولتي)بانك صرنعت  6111611161116111,امالك مازاد تا س ف پنج هزار ميليارد )

 منظور اعطاي تسهيالت به بنگاههاي توليدي، افزايش دهد. و معدن، کشاورزي و توسعه صادرات( را به

راي واحدهاي توليد کراال و يرا   هاي مست يم ب ( قانون ماليات616مبل  مندرج در ماده) -26بند الحاقي 

( 611161116111,برداري )اشخاص ح ي ي و ح وقي( به پرنج ميليرارد)   خدمات توليدشده داراي پروانه بهره

 يابد. ريا  افزايش مي

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسرالمي  134در اجراي بند ) ( ماده ) -24بند الحاقي 

( 11611161116111ميليرارد)  اي شرکت شرهرکهاي کشراورزي مبلر  ده    ارات هزينهايران، به منظور تأمين اعتب

( ريرا  اعتبرار   11611161116111منظور مطالعه و طراحي شهرکهاي کشراورزي مبلر  ده ميليرارد )    ريا  و به

( ريا  تسهيالت و وجوه اداره شده تحت عنوان 11611161116111اي و ده ميليارد) هاي سرمايه تملك دارايي

 هاي کشاورزي قرار گيرد. يف مست ل در اختيار شرکت شهركرد

 

 

 



 

8 

 

يع
صنا

ن 
يرا

مد
ن 

جم
ان

 

 اصالح  فرآیندها 

مديران عامل بانکهاي دولتري و غيردولتري موظفنرد حرداکثر طري يرك هفتره پرس از تراريخ           -,-8

صورت کتبي به اطالع مت امي برسانند و پرس از تحويرل    درخواست تسهيالت، کليه مدارك مورد نياز را به

فند حداکثر طي دوماه نسبت به بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح و اهليت مت امي کليه مدارك موظ

اقدام و در صورت تأييد به صندول توسعه ملي ارسا  نمايند. رئريس هيرأت عامرل صرندول توسرعه ملري       

ا بانك نظر در رابطه با پرداخت تسهيالت در قال  قرارداد عامليت ب حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعالم

ماه نسبت به ع د قرارداد تسرهيالت بره مت امري اقردام و      کند. بانك عامل حداکثر طي يك ربط اقدام مي ذي

 کند. ظرف دو هفته آن را پرداخت مي

 يرانا يعصنا يگسترش و نوساز يها در مناطق محروم کشور، به سازمان گذاري يهبه منظور سرما -2بند 

 يرانکوچك ا يعو صنا يصنعت يشهرکها ي( و شرکتهايميدرو)ا يرانا يعدنو م ي(، سازمان توسعه صنعتيدرو)ا

ح روقي   شرخ  در قالر    %(43تا س ف چهل و نه درصد ) يو تعاون يبا بخش خصوص شود ياجازه داده م

 يند.مشارکت نما

اي  هراي سررمايه   ي ملي و استاني از محل اعتبرارات طرحهراي تملرك دارايري    ئهاي اجرا دستگاه -11

اعتبرارات موردنيراز احردا  و تکميرل طرحهراي موصروف را        41611و يرا   411,6هاي  ل برنامهمربوط ذي

عنروان   %( بره ,1صورت بالعوض و پانزده درصرد)  عنوان سهم دولت به %( به,8ميزان هشتاد و پنج درصد) به

 ي طررح( صورت ن دي يا تأمين کارگر يا تهراتر زمرين يرا کراالي مرورد نيراز در اجررا        )به برداران سهم بهره

 پرداخت نمايند.

 

کليه بانکهاي عامل موظفند درقبا  پرداخت تسرهيالت بره کشراورزان، روسرتاييان و      -2,بند الحاقي 

عشاير، اسناد مشاعي و مفروز ارامي مسکوني و کشاورزي ثبتي و غيرثبتي مربوط به محل اجراي طرحهاي 

برداري از مراتع و سراير   هاي بهره ي و پروانهکشاورزي و صنايع وابسته به آن و اموا  من و  داراي سندرسم

ها و اسناد ارامي محل اجراي طرحهاي کشاورزي و صنايع وابسته به آن به عنوان سند محل اجراي  فعاليت

هاي وامهاي بخش کشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان و عشراير برا ارزش روز    طرح وثي ه و تضمين

 رشناا بانك، مورد قبو  تل ي نمايد.مورد ت ويم کارشناا رسمي يا کا


