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باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ جهت 
استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی 

به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



1402گزارش جلسه بررسی الیحه بودجه سال   

 12/1401/ 16مورخ 

 

هزینه اي: بخش   

: 14 تبصره   

جزء (1) بند (الف) - تمامی  دریافتی ها (منابع)  قانون هدفمند  کردن یارانه ها به  استثناي  عوارض  شهرداري ها و  
دهیاري ها، حق بیمه  مشترکین گاز طبیعی،  منابع حاصل از آب  و برق  و عوارض  گازرسانی (به ترتیب  موضوع  

و حق بیمه منازل   ((۲) مواد  (12) و  (65)  قانون الحا ق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مسکونی در اجراي مواد ( 2) و (4) قانون  تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و  

پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد ( 6,598,420,000,000,000) ریال توسط شرکت هاي  
تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی  فراورده هاي نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی  

فراورده هاي نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و  
دریافتی حاصل از خوراك گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازي یارانهها نزد  

 .خزانهداري کل کشور واریز میشود

دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراك گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع  
 مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید 

  بودجه وبرنامه   سازمان  تخصیص  و  ابالغ   با   است  موظف  هایارانه   هدفمندسازي  سازمان -) بند (الف)  1یک جزء (
با تحقق دریافتی ن  کشور به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب  ایفاي تعهدات  سبت  نماید.  اقدام  ها (منابع) 

 .مشمول این حکم نمی باشد   18بند الف تبصره  2مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء 

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

 .بخش (4) جز (1) -مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (560,000,000,000,000) ریال بابت یارانه نان

( 5(   بخش جز  میلیارد    - )  1)  سی  و  یکصد  و  هزار  سه  و  شصت  و  دویست  و  میلیون  یک  مبلغ 
هاي نفتی و گاز طبیعی و  ) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآورده 1,263,130,000,000,000(

مالی  ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام  12هاي صرفه جویی ماده(بازپرداخت ایفاي تعهدات طرح 
 آالت کشاورزي. هاي کشاورزي و ماشینهاي کشاورزي و سوخت الزم جهت چاهکشور و برق دار نمودن چاه 



) ریال  485,290,000,000,000مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (  -)  1) جز (6(  بخش
 با  هایارانه  هدفمندي سازمان تعهدات ایفاي   و  از طبیعیگ  و  نفتی هايفراورده   افزودهارزش   بابت عوارض و مالیات

 قانون  این )18(  تبصره  «الف» بند  2 جزء  اولویت

، 1398بندي در سال  منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه  - بند الف    2جزء  
ملی نفت ایران  ) شرکت  %5/ 14درصد (  افزوده و سهم چهارده و نیم مشمول عوارض و مالیات بر ارزش 

 شود. نمی 

  بودجه وبرنامه   سازمان  تخصیص  و  ابالغ   با  است  موظف  هایارانه   هدفمندسازي  سازمان   -) بند (الف)  1) جز (2(  بخش  
  تعهدات   ایفاي.  نماید   اقدام)  منابع(  هادریافتی   تحقق   با  متناسب  ذیل  شرح  به   مصارف  پرداخت  به  نسبت  کشور

 مشمول این حکم نمی باشد.  18بند الف تبصره  2موضوع جزء ت وجوه پرداخ به   مربوط

 ) ریال بابت یارانه نقدي و معیشتی 3,150,000,000,000,000مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (

) ریال بابت مستمري  450,000,000,000,000مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (   - ) بند (الف)  1) جز (2(  بخش
 .خانوارهاي تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

 

  بند   موضوع  انرژي  حاملهاي  فروش  از  هادهیاري   و  هاشهرداري   عوارض-بند الف   3بخش درآمدي در جزء  
  ظرف   وصول،   از  پس  تبصره،   این)  مصارف(  هايپرداختی   و  افزوده ارزش  بر  مالیات  قانون)  26(  ماده   «الف»

) ماده واحده آمده  14) بند (الف) تبصره (3جزء (  . شودمی  واریز  کشور  وزارت  وجوه   تمرکز  حساب   به  ماه یک 
) قانون  26(هاي انرژي موضوع بند «الف» ماده  ها از فروش حامل ها و دهیاري عوارض شهرداري  است؛

ارزش  بر  پرداختی مالیات  و  از وصول، ظرف یک افزوده  تبصره، پس  این  (مصارف)  به حساب هاي  ماه 
ها ها و دهیاري ریزي استان به شهرداري تا با تصویب شوراي برنامه  شودتمرکز وجوه وزارت کشور واریز می 

آالت ل و نقل شهري و تأمین ماشین ) آن صرف تأمین و نوسازي ناوگان حم%25پرداخت و بیست و پنج درصد (
 .هاي سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شوددهیاري 

  سایر   از   را   منابع   نقدي   یارانه منابع  کسري  صورتدر   است  مکلف   کشور  بودجه وبرنامه  سازمان  -) بند (الف) 4جزء (
  نماید  واریز کشور کل  داريخزانه  نزد هایارانه  هدفمندسازي سازمان حساب به و  تأمین هامحل 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و    - بند الف    4جزء   
صورت تنخواه در اختیار  به ) جمع مصارف را  %1بودجه کشور معادل یک درصد (وبرنامه براساس درخواست سازمان  
رار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع مذکور  ها قسازمان هدفمندسازي یارانه 

داري  تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه 



دي منابع  صورت کسري منابع یارانه نقبودجه کشور مکلف است در وبرنامهسازمان  . شودکل کشور نمی 
یارانه  به حساب سازمان هدفمندسازي  و  تأمین  از سایر محلها  نزد خزانهرا  واریز  ها  داري کل کشور 

 .و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است نماید

) (الف)  5جزء  بند  اردیبهشت   تا  است  مکلف  مرکزي  بانک    - )  سال  پایان  کردن    1402ماه  مسدود  به  نسبت 
فراورده آنها هاي تجاري مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی هاي تابعه وزارت نفت نزد بانک هاي شرکتحساب

 .داري کل کشور نزد بانک مرکزي منتقل خواهد شد هاي خزانه ها، به حساب اقدام کند. وجوه این حساب

هاي غیرمشمول  رانه خانواده یا  حذف   از   حاصل  منابع   است  موظف   هایارانه   هدفمندي سازمان - ) بند (الف)  6جزء (
  تأمین   براي   صرفاً  این بند را با تخصیص سازمان  6- 1افزوده موضوع جزء  حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش 

  هزار   هشت   مبلغ (   بهزیستی  و)  ره(   خمینی   امام   دامدا  کمیته   نوبتی   پشت  خانوارهاي  مستمري   بابت  و   نان   یارانه
 .ل) هزینه نماید ریا) 8.000.000.000.000(  میلیارد

) (الف)7جزء  بند    از   حاصل  درآمد   مازاد  محل   از  ریال)10.000.000.000.000( میلیارد  هزار  ده  مبلغ-) 
تسهیالت خُرد و قرض الحسنه به  ) بند (الف) این تبصره جهت پرداخت  1ها نسبت به جزء ( هیاران  هدفمندسازي

 یابدنیازمندان به صندوق امداد والیت درصورت تحقق مازاد اختصاص می 

  توزیع   به  نسبت  است  موظف  تابعه   هايشرکت   طریق  از  نفت  وزارت ) ماده واحده آمده است؛14بند (ب) تبصره (
طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از    گاز  سراسري  شبکه  به   که  کنندگانی   مصرف  به   سفید   نفت   و  مایع  گاز

سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع  
هاي نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت  فراورده باشند، از طریق سامانه درخواست  می 

هاي مربوط موظفند تا پایان  اري وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه راه و شهرسازي با همک
) سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) براي ناوگان  %50نسبت به اجراي حداقل پنجاه درصد (  1402سال  

وزارت نفت مکلف  ) براي ناوگان اتوبوس برون شهري اقدام نماید.  %100شهري صددرصد(دیزلی حمل بار برون 
سه  طی  را  اولویت  داراي  ناوگان  نماید است  تعیین  قانون  این  ابالغ  از  پس   .ماه 

هاي نفت، راه و شهرسازي و  بودجه کشور با همکاري وزارتخانه وبرنامه اجرائی این تبصره توسط سازمان  نامه  آیین
 .رسد هیأت وزیران می  تصویب کشور پیشنهاد و به 

  توسط   شده  افتتاح   ارزي   حساب  به   نفت  وزارت   تابعه   شرکتهاي  توسط   بالفاصله  تبصره   این   ارزي   منابع   -بند (ج)  
  بانک  توسط   وصول  محض  به   و  واریز  هایارانه  هدفمندسازي  سازمان  نام  به  مرکزي  بانک  نزد  کشور  کل  داري خزانه

نرخ ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور    میانگین  نرخ   به  ایران  اسالمی  جمهوري  مرکزي 
 .شودواریز می 



  تولید   برنامه   اساس   بر   نفت  پاالیشگاههاي  صادرات  و   داخلی  فروش   از  حاصل  منابع )  %100(  صددرصد  -بند (د)  
صورت کاهش  داري کل کشور واریز گردد. در خزانه نزد    هایارانه   هدفمندسازي  سازمان  حساب  به   تبصره   این   منابع

ربط با دریافت و فروش  ذي هاي اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهاي تابعه  فراورده تولید  
 .نماید هاي ویژه از پاالیشگاههاي مربوط، مقادیر کسري را جبران می فراورده 

هاي تابعه وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح  بالفاصله توسط شرکتمنابع ارزي این تبصره   - بند (ج)  
یارانه شده توسط خزانه  نام سازمان هدفمندسازي  به  بانک مرکزي  نزد  به  داري کل کشور  و  واریز  ها 

محض وصول توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به نرخ میانگین نرخ ارز صادراتی تسعیر و  
  بابت   کامل  صورتبه  تأمین  از   پس  تبصره   این  منابع  .شودازمان مذکور واریز می مستقیماً به حساب ریالی س

.  شودمی   محسوب   تخلف  شده   یاد   غیرمصارف   در   آن   کردهزینه   و  رسیده   مصرف   به   تبصره   این  در   مندرج   مصارف 
به  گز  است  مکلف  هایارانه  هدفمندسازي  سازمان بار  اقدامات را هر سه ماه یک  و  وبرنامه کمیسیون  ارش  بودجه 

 .محاسبات ارائه نماید 

هاي نفت بر اساس برنامه ) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پاالیشگاه %100صددرصد ( -بند (د) 
داري کل کشور واریز گردد.  خزانه ها نزد تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازي یارانه 

هاي تابعه  هاي اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت ورده فراصورت کاهش تولید  در
فروش  ذي و  دریافت  با  جبران  فراورده ربط  را  کسري  مقادیر  مربوط،  پاالیشگاههاي  از  ویژه  هاي 
هاي نفت و امور اقتصادي و  بند توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاري وزارتخانه   این   دستورالعمل .نمایدمی

 .شوددارایی تهیه و ابالغ می 

هاي نفتی، سی.ان.جی سهمیه اعتباري بنزین در  فراورده هاي عرضه  العمل جایگاه حق ل  د معا-بند (هـ)  
از محل فروش سوخت برداشت  منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد  

  بین   واسطه   صرفاً   که   دیگري  عنوان   هر   یا )  برند (اي  زنجیره   شرکتهاي   عنوان   تحت   مبلغی  هرگونه   پرداخت .شودمی
 .تاس  ممنوع  باشد  می) جی.ان.سی( نفتی  هاي فرآورده عرضه هاي جایگاه و  نفتی هايفرآورده   پخش شرکت

  این   مصارف   و   منابع  در  بنزین  اعتباري  سهمیه  جی.ان.سی   نفتی،  هايفراورده   عرضه  هايجایگاه  العملحق  معادل
  .د شومی  برداشت سوخت فروش  محل از  مورد مذکورحسب  مبالغ   و  نشده محاسبه  تبصره 

(و)   نقل جادهفراوردهو پخش    سازي   ذخیره  انتقال،  هايهزینه  -بند  نفتی و حمل و  نفتی  فراورده اي  هاي  هاي 
 .ها قابل پرداخت است(نفتکش ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازي یارانه 

حذف شد.-1بند الحاقی  



شهرداري ها، دهیاري  وجوه مربوط به عوارض   ماده واحده الیحه بودجه آمده است؛  14تبصره    2بند الحاقی  
مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادي اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک    ها، حق بیمه

مرکزي با هماهنگی خزانه داري کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات  
) قانون الحاق بخشی از مواد به  28مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بندهاي (ب) و (د) ماده(

 .) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجراي نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع این بند به مسئولیت اجراي  
انک مرکزي را براي تحقق دریافت ها و تأمین مصارف قانونی  کامل و همکاري با وزارت امور اقتصادي و دارایی و ب

 .بینی شده را بر عملکرد دارند پیش

به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در   بند الحاقی  3 تبصره 14 ماده واحده الیحه بودجه آمده است؛  
کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است تدبیري اتخاذ نماید که تا  

پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل نوددرصد (90%) خودروهاي بنزین سوز و نود و پنج درصد(95%) خودروهاي  
 نفت گاز سوز صرفاً از کارت هاي سوخت مختص خودرو استفاده نمایند 

جدول شماره    5300000-19  اعتباري   هايردیف   و )  14(   تبصره   منابع   محل   از   است  مجاز   دولت   -   شده   الحاق   بند  
به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک9( قانون  این  افزایش قیمت کاالهاي  )  از  ناشی  پایین درآمدي  هاي 

هاي مشمول پرداخت  عالوه بر یارانه نقدي و معیشتی در قالب کاالبرگ الکترونیک به خانواده   1402اساسی در سال  
 کند.

اولویت  آیین با  تعیین خانوارهاي مشمول  نحوه  شامل  بند  این  اجرایی  پیشنهاد    5نامه  به  درآمدي  پایین  دهک 
هاي امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودجه کشور به عنوان مسئول و وزارتخانه سازمان برنامه و 

 سد. حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران بر 

  ریال )  150.000.000.000.000(   میلیارد  هزار  پنجاه   و  یکصد   سقف  تا  است  مکلف  نفت  وزارت -)  4بند الحاقی ( 
ز طبیعی  گا  و   سوخت   مصرف  سازيبهینه   هايطرح   بازپرداخت  به  نسبت )  الف(بند   5-1  جزء   در  گرفته   نظر   در

پذیر و ارتقاء نظام  قانون رفع موانع تولید رقابت )  12جویی شده داراي مصوبه شوراي اقتصاد مطابق ماده (صرفه 
مالی کشور و سرمایه گذاران داراي قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده  

پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور  ) قانون رفع موانع تولید رقابت 12) قانون اصالح الگوي مصرف انرژِي و ماده (61(
هاي صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط  ه است از طریق صدور حواله فرآورده ایجاد شد 

  این   اجرایی  نامه   آئین . کننده در ازاي تمام یا بخشی از صالحیت حساب مصرف انرژي اقدام نماید صنایع مصرف 
نیرو تهیه شده و به تصویب هیأت    ف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاري وزارت نفت و ظر  بند 

 وزیرات می رسد. 



سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و    -ارجاعی از کمیسیون تلفیق   12بند (د) تبصره   
به گروههاي مختلف    1402ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال  مزایاي مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی 

اقتصادي، اجتماعی و  29بگیر در دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (حقوق  برنامه پنجساله ششم توسعه  ) قانون 
اسالمی ایران و همچنین نیروهاي مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمی از قبیل کارکنان  فرهنگی جمهوري  

اعضاي   لشکري،  و  آموزش هیأتکشوري  مؤسسات  و  دانشگاهها  بازنشستگان،  علمی  و  قضات  و  پژوهشی  و  عالی 
نشستگی وابسته به  هاي بازهاي بازنشستگی کشوري و لشکري و سایر صندوق بگیران و مشترکان صندوقوظیفه 

)ریال است. پرداخت  550,000,000دستگاههاي اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (
مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوري و لشکري اعم از کارمندان، اعضاي  

ها و شرکتهاي دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران  نه علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخاهیأت
العاده  شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهاي عمومی منصوب می 

خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، کارکنان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور،  
ها و  نامهالتألیف و حق داوري، راهنمایی و مشاوره پایان التحقیق، حق عه پرتوکاران سازمان انرژي اتمی، حقحق اش 
حق رساله و  هیأت ها  اعضاي  وقت  التدریس  (تمام  مطب  از  محرومیت  حق  جغرافیایی،  وقت  تمام  بالینی  علمی 

بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدي پ بازنشستگی  جغرافیائی)، اعضاي هیأت علمی  بیمه  ایان سال و همچنین 
رسانی به ایثارگران از حکم این جزء  ) قانون جامع خدمات 56) و (37ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (

 .شودوزیران اقدام می  مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شوراي حقوق و دستمزد و تصویب هیأت

کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و هفتصد و چهل و    2140بودجه سال   - ماده واحده
میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال به شرح زیر استهفت هزار و یکصد و چهل و چهار  : 

اي و مالی و مصارف بودجه  هاي سرمایه منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاري دارایی  -الف
  918هزار و  434میلیون و   22اي و مالی بالغ بر هاي سرمایه ها و تملک دارایی ز حیث هزینه عمومی دولت ا

  664میلیارد و   312هزار و   623میلیون و   20منابع عمومی بالغ بر   -1میلیون ریال شامل:  114میلیارد و  
 میلیون ریال 

  450میلیارد و   605هزار و  811و ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون درآمد اختصاصی وزارتخانه  -2
 میلیون ریال 

ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین  هاي دولتی، بانک بودجه شرکت  -ب
 هاپرداخت  سایر و هاهزینه   حیث  از و  ریال  میلیون  258  و  میلیارد  107 و  هزار  839   میلیون و 28اعتبار بالغ بر 

است ریال  میلیون 258  و  میلیارد 107 و  هزار 839  و  میلیون 28 بر  بالغ . 

 


