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 مقدمه

برنامه ششم توسعه است در موعد مقرر توسط دولت به مجلس ارائه شد و پس از  که آخرین بودجه 0011الیحه بودجه سال 

اتفاقاتی که در حین رسیدگی الیحه در صحن علنی مجلس حادث شد، مجددآ برای اصالح به دولت ارسال شد. براین 

بودجه به تأیید  0911ند اسف 72اساس دولت با انجام اصالحاتی مجدداً الیحه را به مجلس ارسال کرد تا این که در تاریخ 

تبصره است و رقم کلی بودجه براساس آنچه که در ماده واحده  71دارای  0011سال  شورای نگهبان رسید. قانون بودجه

-درصد آن را بودجه شرکتهای دولتی تشکیل می 40بیش از  اعالم شده است. ریالهزار میلیارد  78870بیان شد بیش از 

گذاری و بهبود نقدینگی بخشها تمهیداتی اندیشیده شده است که در برای توسعه سرمایه0011دهد. در قانون بودجه سال 

بینانه در بخش درآمدی به صورت خوش 0011تواند در گشایش مشکالت بهبود حاصل شود. اما بودجه سال صورت اجرا می

به تجزیه و تحلیل ارقام این چنینی  تنظیم شده است و این احتمال وجود دارد که با کسریهایی مواجه شود. این گزارش

پردازد زیرا مستندات مربوط به قانون بودجه که شامل پیوستهای قانون هستند در اختیار نیست و منتشر نشده است. نمی

الخصوص بخش صنعت موثر گزارش فقط به ذکر آن بخشی از تبصرهها اختصاص دارد که بر بخش تولید کشور و علی

ب(  تبصره قانون برای این منظور ابتدا و در بخش اول گزارش، جداول کالن بودجه و در بخش ) است اکتفا کرده است.

 ارائه شده است. با تمرکز بر بخش تولید0011بودجه سال 

 0011بررسی جداول کالن بودجه  -الف 

 جدول تغییرات منابع بودجه کل کشور )مبالغ به میلیون ریال(

 عنوان
مبلغ مندرج در 

 الیحه

الیحه اصالحی 

 دولت
 مصوب مجلس

رشد الیحه 

 اصالحی

 )درصد(

رشد مصوب 

مجلس 

 )درصد(

 51.91 39.91 1919797553 1777975599 1359795713 درآمدها

 59.51 9.31- 1799159999 5593959995 5595559993 واگذاری داراییهای سرمایه ای

 75.91 35.91- 1551517999 5759517999 5791517997 واگذاری داراییهای مالی

 17.91 3.71 35557597197 9919735115 9131155959 جمع منابع عمومی دولت

 5.31 3.31 799197735 971597717 991597717 درآمدهای اختصاصی دولت

 19.91 3.91 31515777579 7119597773 7579535355 منابع بودجه عمومی دولت

 منابع بودجه شرکتهای دولتی موسسات

 انتفاعی وابسته به دولت و بانکها
39737959175 39737959175 39531535911 9.91 9.71 

 35.91 9.71 57193735333 59979555191 51735595717 جمع

کسرمیشود: اقالمی که دو بار منظور شده 

 33.71 9.91 755939791 979599791 979599791 است

 35.51 9.71 59951179195 51177979999 51195959797 منابع بودجه کل کشور
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 بودجه کل کشور )مبالغ به میلیون ریال( مصارفجدول تغییرات 

 عنوان
مبلغ مندرج 

 در الیحه

مبلغ الیحه 

 اصالحی دولت
 مصوب مجلس

رشد 

الیحه 

 اصالحی

رشد 

مصوب 

 مجلس
 01412 7402 1081009800 0479091808 0921000481 هزینه

 00482 0422 0207004401 0181722470 0101901191 داراییهای سرمایه ای تملک

 14412 2412- 0872011111 199111111 0119111111 تملک داراییهای مالی

 01442 0402 07221711940 8404102907 8009072478 جمع مصارف عمومی دولت

 2402 1402 814117018 899700491 878700491 هزینه ای-از محل درآمدهای اختصاصی دولت 

 9412 8482 09912700 00428001 40428001 سرمایه ای -از محل درآمدهای اختصاصی دولت

 04442 0442 09292011708 1001210110 1718702022 مصارف بودجه عمومی دولت

بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به 
 دولت و بانکها

04001421007 04001421007 04209702809 1412 1402 

 02442 1402 71041102000 74101722049 70102282091 جمع

 00412 1412 072408040 401218049 401218049 کسر میشود : اقالمی که دوبار منظور شده است

 02402 1402 78879918042 70011408811 70942128180 مصارف بودجه کل کشور

 

 جمع منابع عمومی دولت واگذاری داراییهای مالی واگذاری داراییهای سرمایه ای درآمدها

 1400نمودار مقایسه ای تغییرات منابع عمومی دولت در بودجه 

 مصوب مجلس الیحه اصالحی دولت مبلغ مندرج در الیحه

جه
ود

غ ب
بال

 م
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 و صنعت تولیدتاکید بر بخش با 0011قانون بودجه سال  های بررسی تبصره ب( 

 حدود دولت عمومی بودجه منابع است تومان میلیارد هزار 7887 از بیش  مصارف و منابع حیث از 0011 بودجه قانون

 جاری سال در دولت به وابسته انتفاعی موسسات و بانکها و دولتی شرکتهای بودجه. شد تصویب تومان میلیارد هزار0920

 شده اعالم واحده ماده در. است درصد 44 حدود بودجه جمع سر در آن سهم که شد تعیین تومان میلیارد هزار 0420 از بیش

 مصوب مبالغ با متناسب عمومی منابع تومان میلیارد هزار 198 حدود ابالغ به نسبت میشود داده اجازه دولت به که است

 پس صرفا0011 سال دوم ماهه شش از مصوب اعتبار تا ابالغی سقف التفاوتبهام تومان میلیارد هزار 901 ابالغ. کند اقدام

 قید این .است مصوب مصارف به ابالغ قابل اول ماهه شش در خرانه به واریزی روند با متناسب و منابع تحقق از اطمینان از

 جود روشنی وضعیت کشور یکساله و مدت کوتاه آینده تصویر مورد در بودجه صویبت هنگام در که دارد واقعیت این از نشان

 .ندارد

 میلیون یک سقف تا گازی میعانات و نفت صادرات از حاصل منابع از ملی سعهوت صندوق سهم شد مقرر بودجه قانون در

 98 گازی تمیعانا و خام نفت روز در بشکه میلیون یک بر مازاد و درصد 71 طبیعی گاز صادرات خالص و  روز در بشکه

 .باشد درصد

 جمع مصارف عمومی دولت تملک داراییهای مالی تملک داراییهای سرمایه ای هزینه

 1400نمودار تغییرات مصارف عمومی دولت در بودجه 

 مصوب مجلس مبلغ الیحه اصالحی دولت مبلغ مندرج در الیحه

جه
ود

غ ب
بال

 م
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 701010 ردیف در مندرج ارقام از حاصل عواید افزایش صورت در تا شد تصویب 0 تبصره الف بند 7 جزء در ،  ...

 در...  المصطفیهجامع و خواهران و برادران علمیه های حوزه مدارس و ها دانشگاه و تخریبی مدارس نوسازی و بهسازی به

 جمله از کشوری خدمات قانون 4 ماده موضوع های دستگاه و دولت 0 تبصره ب بند 9 جزء در. کند اقدام نامه آیین قالب

 های فرآورده گازی میعانات و گاز نفت، صارات از حاصل ارزی مبادله یا و تهاتر ، فروش ، تخصیص به مجاز مرکزی بانک

و  دارو و اساسی کاالهای واردات برای جز به( ETS) الکترونیکی امالتعم سامانه نرخ از غیر به منابع سایر و گازی و نفتی

  به نسبت مختلف شرایط اساس بر شد موظف دولت همچنین .نیستند دالر میلیارد 8 سقف تا و پزشکی  مصرفی جهیزاتت

 نسبت است مجاز مرکزی بانک هم ارز بازار کنترل برای. کند اقدام ETS سامانه نرخ تا یحترجی ارز نرخ تدریجیافزایش 

 .کند اقدام ETS نرخ از کمتر درصد 7 تا حداکثر نرخ به ارز عرضه به

 دولت ،اشدب مندرج سقف از کمتر گاز صادرات خالص و گازی میعانات و نفت صادرات محل از دولت منابع که صورتی در

 تامین برای نیز بودجه متمم وزمج ابتدا همان از واقع در حکم این با. کند برداری بهره ارزی ذخیره حساب منابع از میتواند

 .است شده داده دولت به کسریها

 تومان میلیارد هزار 7 میزان تا شد مکلف نفت وزارت هم گازرسانی توسعه و نفتی های فرآورده مصرف کاهش منظور به

 .کند اقدام روستاها به ازرسانیگ تمام نیمه طرحهای اتمام به نسبت

 از استفاده با روشیمیتپ واحدهای گازی میعانات خوراک فروش به نفت وزارت ،ها پتروشیمی خوراک تامین منظور به

 . برساند فروش به ریالی LC یا بانکی ضمانت

 در استفاده برای مایع گاز تن میلیون دو سقف برای تا شدند موظف کشور و نفت های وزارتخانه 0 تبصره ح بند در 

 مصوبه جمله از بند این. کند اقدام تسا شده مندرج بند این در هک شرایطی رعایت با بار حمل و عمومی نقل و حمل ناوگان

 .است شده مصوب 0011 بودجه قانون در که است جدیدی های

 مقرر بند این در. است بودجه قانون 0 تبصره ط بند کشور صنعت بخش بر رگذاراث بسیار های مصوبه از یکی 

 91 برابر فلزی های کانی و فلزات تولید واحدهای سایر و فوالدی پتروشیمی، پاالیشگاهی، واحدهای سوخت نرخ گردید

 تحویلی گاز خوراک متوسط نرخ درصد 01 برابر نیروگاه از غیر به صنایع سایر و درصد 01 برابر سیمانی واحدهای و درصد

 مناسبی مطالعه 0011 سال در صنعت بخش بر قانون از بند این راتثا مورد در دارد جا. کند تعیین پتروشیمی شرکتهای به

 .شود انجام
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 اجرایی ستاد مستضعفان، بنیاد ،تعاونی ،حقوقی حقیقی، اسخاص با دولت هیدب تسویه برای 0 تبصره ی بند در 

 اقدام صادراتی گازی میعانات و خام نفت تحول از محل تومان میلیارد هزار 11 مبلغ تا خصوصی بخشهای و امام فرمان

 .کند

 به مربوط افزاری نرم و فیزیکی زیرساختهای شده مکلف نفت وزات انرژی ه حوز در خصوصی بخش سهم افزایش برای

 .کند اهمرف انرژی بورس دررا  طبیعی گاز مکعب متر میلیارد 01 حداکثر معامله انجام و عرضه

 مالی تامین به برنامه سازمان اوراسیا، اتحادیه و همسایه کشورهای به کشاورزی محصوالت  صادرات توسعه از حمایت برای

 .است شده موظف هوایی نقل و حمل یارانه

 به دولت بدهی شده مقرر تبصره همین در دارد اشاره دولت داراییهای واگذاری موضوع به بودجه قانون 7 تبصره 

 و موسسات و دولت به متعلق داراییهای و اموال واگذاری محل از دولتی غیر عمومی نهادهای و تعاونی خصوصی، بخشهای

 االمتیاز، حق ارائه محل از تا شد داده اجازه دولت به بودجه قانون 9 تبصره و بند در. است پرداخت قابل دولتی، شرکتهای

 دولت به متعلق گذاری سرمایه طرحهای و ای سرمایه دارائیهای تملک شرکتهای گذاریوا مالکانه، حقوق و سهام واگذاری

 صندوقهای پوشش تحت افراد اجتماعی تامین تقویت برای ،مازاد منقول غیر داراییهای و اموال واگذاری و دلتی شرکتهای و

 .کند اقدام ها بیمه برخی و بازنشستگی

 خسارت کشاورزان به 0910 سال ابتدای از پرداختی تسهیالت جریمه بخشودگی به نسبت تا شدند مکلف دولتی بانکهای

 .کند اقدام دیده

 برای را الشرکه سهم و سهام ،بنگاهها از انمتو میلیارد هزار 91 سقف تا شد داده اجازاه دولت به 7 تبصره ط بند در 

 .کند واگذار..  و خصوص تعاونی، مشاوران و پیمانکاران به زیربنایی طرحهای ایجاد

 جزء در است حاکمیتی وظایف و سیاستگذاری وظایف تفکیک به ناظر 0011 بودجه قانون در که تیمصوبا از یکی 

 .شود اجرا دولتی شرکتهای در تکلیف این باید 0011 پایان تا که شد بیان 7 تبصره ی بند 1

 سقف تبصره نیا الف بند .است داده قرار مدنظر را تسهیالت و مالی تامین موضوع 0011 بودجه قانون 9 تبصره 

 التیتسه نیا از استفاده یبرا. کرد نییتع دالر اردیلیم 91 زانیم به یدولت ریغ و یدولت یطرحها یبرا نانسیفا التیتسه

 حکم نیا. شد ضیتفو ییدارا و یاقتصاد امور وزارت به ها ضمانتنامه صدور تیمسئول باشد، ازین دولت نیتضم به اگر

 .است کرده فراهم طرحها یاجرا در التیتسه از فادهتاس منظور به یخصوص بخش یبرا را یمناسب تیظرف

 و صنعت ،یانرژ یبخشها منابع نیتام یبرا یخصوص و یتجار یبانکها یبرا را یاحکام بودجه قانون 0 تبصره 

 دالر اردیلیم 9 مبلغ تا شد مقرر الف بند در. است کرده بیتصو یالیر-یارز التیتسه یاعطا ای مشارکت صورت به معدن
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 یطرحها یبرا ایاالنبخاتم یسازندگ قرارگاه و یدولت ریغ یعموم ینهادها و یتعاون ،یخصوص یبخشها گذارانهیسرما به

 . شود اقدام همراه یگازها یآور جمع و مشترک نیادیم تیاولو با گاز و نفت یباالدست توسعه

 با برق و آب بخش و معدن و صنعت شخب یاتوسعه یسازمانها ییربنایز و یاتوسعه یطرحها یبرا نیهمچن 

 عیصنا یرحهاط یبرا دیگرد مقرر الف بند 9 جز در و شود اقدام یتعاون و یخصوص یشهابخ به درصد 40 حداقل مشارکت

 ،یخصوص یبخشها گذاران هیسرما به فاضالب و آب یطرحها و یمیپتروش عیصنا ،یدام ،یکشاورز یلیتبد و یلیتکم

 یطرحها یبرا شد مقرر نهایا بر عالوه. شود پرداخت التیتسه یسازندگ جیبس و یدولت ریغ یعموم ینهادها و یتعاون

 پسماند تیریمد اتسیسأت جادیا ،نقل و حمل یروشها انواع یاهتوسع یحهاطر یبرا ،بزرگراهها و آزادراهها رینظ ییربنایز

 .شود پرداخت التیتسه

 یکیترونلکا مالتامع سامانه نرخ اساس بر یمل توسعه قدوصن منابع ریتسع نرخ شد مقرر ح بند در ETS باشد. 

 یگاز عاتیما و بوتان و پروپان ،اتان (،فلر )نفت همراه یگازها هدررفت از یریجلوگبرای  د بند در( NLG  )به 

 یگذار هیرماس نیا بازپرداخت. کند اقدام یخصوص بخش یگذار هیسرما از استفاده با 0011 سال در تن ونیلیم کی زانیم

 .شد نییتع طرح همان یدیتول مواد لیتحو محل از

 به وابسته و هعتاب یرکتهاش و یدولت یشرکتها به الف بند در. دارد اشاره اوراق انتشار به بودجه قانون 4 تبصره 

 721 و هزار 04 سقف تا بیترت به یاسالم یمال اوراق انتشار اجازه یشهرساز و راه و روین ،یکشاورز جهاد یها زارتخانهو

 . است شده داده الیر اردیلیم  هزار

 مبلغ تا یا هیسرما یهاییدارا تملک یطرحها به مربوط مصارف یمال نیتام یبرا شد داده اجازه دولت به ب بند در 

 .کند منتشر یاسالم یمال راقوا الیر اردیلیم هزار 044

 اقدام الیر هزار 81 سقف تا یالیر یاسالم یمال اوراق انتشار به وابسته یسازمانها و هایشهردار شد مقرر ه بند در 

 . کنند

 و منتشر یاسالم خزانه اسناد الیر اردیلیم هزار 411 سقف تا دولت ،طلبکاران مطالبات بابت قرار است و بند در 

 .کند واگذار

 و یقیقح اشخاص به خود یقطع یهایهبد، خزانه هیتسو اسناد قیطر از تا شد داده اجازه نیا دولت به ز بند در 

 مقررشد نیهمچن. کند هیتسو اردیلیم هزار 41 مبلغ تا مزبور اشخاص از معوق یقطع مطالبات با( یخصوص و یتعاون) یحقوق

 از یفیتکل یمتهایق ارانهی بابت یتعاون و یخصوص یقوحق  و یقیحق اشخاص یقطع مطالبات انیمتقاض ستوادرخ صورت در

 از الیر اردیلیم هزار 941 سقف تا یبانک ریغ یاعتبار موسسات و بانکها ای یمرکز بانک هب شده باد اشخاص یبده با لتود

 .کند اقدام خزانه هیتسو اسناد انتشار قیطر
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 یشرکتها و سازمانها از برق و آب تولبدکننده یشرکتها نکهیا به توجه با. هستند هیثانو بازار در معامله قابل نظر مورد اوراق

 نظر در دولت از آنها مطالبات حکم در سازمانها آن از دکنندهیتول یشرکتها مطالبات دارند، یادیز مطالبات روین وزارت تابعه

 . است شده گرفته

 هیسرما یبرا اوراق الیر اردیلیم هزار 94 مبلغ صمت و روین ،نفت یها وزارتخانه شد مقرر 4 تبصره ط بند در-

 منتشر یگاهورین راندمان یوربهره شیافزا یطرحها یبرا و یاتوسعه و ییربنایز یطرحها ،زگا و نفت یطرحها در یذارگ

 . کنند

 کنند منتشر یارز ای یالیر یاسالم یمال اوراق دالر اردیلیم 9 مبلغ دیبا نفت وزارت مجددا ی دبن در. 

 و کشور یخدمات و یدیتول توان از استفاده حداکثر قانون 8 ماده تیظرف از استفاده موضوع 4 تبصره ت بند در 

 .کرد بیتصو الیر اردیلیم هزار 011 سقف تا (نگیفاکتور)یداردارق مطالبات یواگذار خصوص در یرانیا یکاال از تیحما

 و یخدمات و یمعدن یصنعت ،یدیتول یواحدها انیکارفرما شده یقطع یها یبده فیتکل نییتع به 4 تبصره ث بند 

 قرار ینشانآتش آالتنیماش و یکیدرولیه نردبان دیخر یبرا کشور وزارت. دارد ارهشا یروطش و حظاتالم تیرعا با اصناف

 . کند منتشر یاسالم یمال اوراق الیر اردیلیم هزار 01 سقف تا است

 قرارگاه توسط یاسالم یمال اوراق الیر اردیلیم هزار 71 انتشار 0011 سال بودجه قانون مهم اریبس نکات از یکی 

 اردیلیم هزار 71 مبلغ تا که شد اعطا مسلح یروهاین یبانیپشت و دفاع وزارت به یمجوز نیچن. است ایاالنبمتخا یسازندگ

  کند منتشر یاسالم یمال اوراق الیر

 و ابزارها قیطر از یاهیسرما یهاییدارا تملک یطرحها یمال نیتام یبرا شد داده اجازه دولت به ظ بند در 

 .کند اقدام هیسرما بازار یروشها

 تبصره ب بند .است مرتبط...  و اتیمال عوارض و فاضالب برق آب به مربوط مباحث به بودجه قانون 0 تبصره 

 یهاهارنامهظا که تسا0912 تیلغا 0982 یسالها  افروده ارزش بر اتیمال انیدمو هایپرونده به یدگیرس ردوم در مذکور

 عوارض 0 تبصره ج بند .شوند یقطع یدگیرس بدون شد قرار و نگرفتند قرار یدگیرس مورد و شد میتسل مقرر موعد در نهاآ

 سود  و یگمرک ضرعوا ،بورزم تبصره ز بند مطابق. است کرده نییتع درصد ده را ریدپذیتحد برق توسعه به مربوط یافتیدر

 یها گاهیپا از استفاده با یاتیمال امور سازمان شد مقرر ط بند در .است شده اضافه درصد 04 یشیآرا لوازم واردات یبازرگان

 از دولت اتیمال0911 سال انیپا تا مطالبات فیتکل نییتع مورد در میقتمس یاتهایمال نقانو 001 ماده موضوع یاطالعات

 مکلف یاببمه یشرکتها و یاعتبار و یمال موسسات ،بانکها ،هدف نیا تحقق یبرا کند اقدام یحقوق و یقیحق اشخاص

 م بند در. است بند نیا در مندرج حکم جمله از یخال یها خانه از اتیمال افتیدر. آورند بعمل را الزم یهایهمکار هستند

 و دیتول از تیحما یبرا است آمده ق بند 7 زءج در. است شده مشخص کشور از خروج عوارض پرداخت مشمول افراد
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 و الیر اردیلیم کی از کمتر اتیمال مشمول درآمد با یصنعت یدها، واحکرونا از دهید بیآس یکارها و سبک صاحبان

 سال عملکرد بر اتیمال یبرا ،یاتیمال یمشوقها  و یبخشودگ و یقانون یتهایمعاف بر عالوه 0911 سال در یدیتول یواحدها

. شد حذف ها دانشگاه کنکور موسسات یاتیمال یتهایمعاف بند نیهم در. شوندیم برخوردار یبخشودگ درصد واحد 4 از 0911

 نرخ بر اتیمال مشمول 0011 سال در ونزوئال رانیا مشترک بانک یارز یهایبده و هاییدارا ریتسع از یناشسود   0 جز در

 .شد صفر

 و خدمات و کاالها صادرات از حاصل یدرآمدها یبرا یاتیمال یتهایمعاف از یبرخوردار، 0 تبصره ق بند 2 جز در 

 .شد منوط کشور اقتصاد چرخه به صادرات از حاصل ارز بازگشت به یصادرات یمشوقها و زهیجا هرگونه

 ،صفر نرخ با یگمرک و یاتیمال اعتبار ،یمال یتهایحما یسازشفافو  یگمرکو  یاتیمال یتهایمعاف کردن هدفمند منظور به

 و نقل هرگونه. است شده یگمرک امور قانون و میمستق یاتهایمال قانوندر  شده حیتصر یاتیمال یقانون یتهایمعاف نیگزیجا

 شود، انجام بهادار اوراق و بورس سازمان مجوز با آنها یسینو رهیپذ که( پروژه) طرح یگذار هیسرما یصندوقها به/از انتقال

 . شد معاف انتقال و نقل عوارض و اتیمال پرداخت از

 ده از شیب آنها ارزش مجموع که نیکاب دو وانت و یسوار یخودروها انواع نیمالک هیکل 0 تبصره ش بند در 

 .ندوشیم بند در مندرج بشرح اتیمال مشمول باشد الیر اردیلیم

 شوندیم افزوده ارزش بر اتیمال مشمول یاصل نیسرزم مشابه ،یصنعت یتجار آزاد مناطق، ت بند در. 

 صورت به یمیپتروش و یگاز ،ینفت محصوالت ، یرفلزیغ-یفلز یمعدن مواد صادرات از حاصل درامد ث بند در 

 . دندش اتیمال مشمول کشور نقاط تمام در خام مهین و خام

 شدند ییدارا بر اتیمال مشمول مذکور بند در مندرج بشرح متیگرانق یالهایو باغ و یمسکون یواحدها خ بند در. 

 در که یواردات قطعات و مواد یورود حقوق استرداد به نسبت شد موظف یرانا .ا .ج گمرک 2 تبصره ب بند در 

 کنند هیتسو و استرداد اند گرفته قرار استفاده مورد یصادرات یکاالها

 زاتیتجه و دارو ،یاساس یکاالها یاستثنا به یواردات یکاالها یگمرک ارزش محاسبه ارز نرخ 2 تبصره و بند در 

 .شد گرفته نظر در یکیالکترون مبادله سامانه نرخ اساس بر 0011 سال در یپرشک یمصرف

 دارو ،یاساس یکاالها یبرا یگمرک امور قانون 0 ماده د بند به مربوط یگمرک حقوق درصد 0 نرخ نیهمچن ،

 ارزش درصد دو به االهاک ریسا یبرا و درصد کی به یماد و یکشاورز ینهادهها و یپزشک یرفصم ملزومات و زاتیتجه

 .است بافته کاهش کاال یگمرک

 شد نییتع آن یگمرک ارزش درصد 80 انزیم به حداقل یسوار یخودروها یورود حقوق.  
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 تااشاره دارد. مطابق بند)د( مقرر شد نسبت به مولدسازی دارائیهای دولت  دولت یهاییدارا یمولدساز به 07 تبصره 

 هزار 020 سقف تا شد مقرر نیهمچن. شود اقدام یاسالم یمال اوراق انواع انتشار از استفاده با الیر اردیلیم هزار 71 سقف

 بیتصو به مربوط فاتیتشر تیرعا بدون دولت مازاد یمال حقوق و منقول ریغ و منقول یهاییدارا و اموال از الیر اردیلیم

 کیالکترون تدارکات سامانه در یعموم دهیمزا طربق از ای مسکن و امالک بورس در یعموم حراج قیطر از رانیوز اتیه

 یصندوقها شد مقرر یدولت یرکتهاش و دولت رمتقولیغ اموال یواگذار لیتسه یبرا د بند 0 جز در. برسد فروش به دولت

 .شود لیتشک مستغالت و امالک

 یفوالد عیصنا به یلیتحو برق یبها متوسط ،مزبور تبصره ز بند مطابق و دارد ارتباط برق حوزه به 04 تبصره، 

 یانرژ دیخر نرخ متوسط یمبنا بر را یمیپتروش و یشگاهیپاال یواحدها ،یفلز یهایکان و یاسسا زاتلف ،مس ،ومینیالوم

 7 از کمتر قدرت با نیمشترک البته. کندیم افتیدر ومحاسبه (ECA)  یانرژ لیتبد قرارداد یدارا یروگاههاین از برق

 ح بند در .شوندینم حکم نیا مشمول مگاوات دو از شیب قدرت با نیمشترک به مربوط اواتگم  دو از کمتر مصارف و مگاوات

 سوخت رانیم به دهندیم لیتخو شبکه به را خود یدیتول برق  از یبخش ای تمام که نیتام خود یها روگاهین سوخت تعرفه

 یها روگاهین یبازده متوسط اساس بر یروگاهین سوخت تعرفه معادل، مصرف اوج ساعات در یلیتحو برق یبرا یمصرف

 یها روگاهین در آن حواله ای شده ییجو صرفه سوخت ،04 تبصره ی بند اساس بر .شودیم نییتع 12 سال یحرارت

  .شودیم لیتحو یانرژ بورس در عرضه ای فروش یبرا گذاران هیسرما به الیر اردیلیم هزار 74 سقف تا ریدپذیتجد

 هزار 781 مبلغ عامل یبانکها قیطر از مولد الغتشا از تیحما یبرا شد مکلف یمرکز بانک 00 تبصره ب بند در 

 .کند پرداخت التیهست، بند ابن اجزاء در مندرج رحش به را الحسنه قرض یجار و انداز پس یها سپرده منابع الیر اردیلیم

 .دش گرفته نظر در الحسنه قرض التیتسه پرداخت صورت به را یگرید بعامن تبصره نیا در نیهمچن

 تیالو با ینیکارآفر و الغتشا دیتول ،توسعه و جادیا یبرا الیر اردیلیم هزار 971  مبلغ ،08 تبصره الف بند در 

 .شد داده اختصاص باالتر یارکیب نرخ با یاستانها

 مسکن واحد هزار 011 ینوساز و داثحا یبرا یربانکیغ یاعتبار اتسموس و بانکها هیکل الف بند 01 جز در 

 و ونیلیم سه شدند موظف یشهر مسکن واحد هزار 811 و تیجمع  نفر هزار 74 از کمتر یشهرها در یشهر و ییروستا

 .کنند اقدام مسکن ساخت التیتسه الیر اردیلیم هزار ششصد

 یداخل منابع محل از الیر اردیلیم هزار 8 مبلغ تا شد داده اجازه نفت وزارت تابعه یتهاکشر به 08 تبصره د بند در 

 . کند اقدام اول بار دیتول داخل، ساخت از تیحما و ریخطرپذ یها یگذار هیسرما به کمک یبرا

 از را خود اریاخت در لیتعط معادن و مجوزها یواگذار به نسبت تاشد  مجاز تمص وزارت مزبور تبصره و بند در 

 .کند اقدام هیسرما بازار قیطر
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 اسفند انیپا تا شده ییشناسا معادن  دهیمزا به نسبت ماه سه مدت ظرف حداکثر شد فلمک صمت وزارت ط بند در 

 ریغ یعموم ینهادها و یتعاون ،یخصوص بخش اریاخت در و شدند صادر 0911 سال در که ییها پروانه. کند اقدام 0911

 شوندیم  لغوند، وشن رجمن استخراج و افشاکت به 11 اسفند انیپا تا و گرفت قرار ریسا و یدولت

 


