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باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران 

با سالم

   احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ 

نوبت صبح جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



1402گزارش جلسه بررسی الیحه بودجه سال   

1401/ 11/12مورخ صبح نوبت   

 

: هزینه ايبخش   

 : 1تبصره 

به منظور تکمیل، اتمام و بهره برداري پاالیشگاه مهر خلیج فارس و تامین فرآورده هاي مورد نیاز به   - بند الحاقی
میلیون یورو نفت یا میعانات گازي تخصیص   500دولت اجازه داده می شود به دستگاه اجرایی مربوطه تا سقف 

سال به صورت نقدي (ارزي) یا تحویل   3داده، دستگاه اجرایی متعهد می شود، پس از بهره برداري ظرف مدت  
 .فرآورده با دولت تسویه حساب نماید 

یرو موظفند  وزارتخانه هاي کشور با همکاري شهرداري هاي کشور و وزارت راه و شهرسازي و وزارت ن  -جز الحاقی  
طرح پیشنهادي سرمایه گذاري در جهت بهینه سازي مصرف سوخت در قالب ارتقا حمل و    1402تا مرداد سال  

قانون رفع موانع تولید رقابت    12نقل درون شهري و برون شهري و برقی نمودن چاه هاي کشاورزي براساس ماده  
نهایی سازي   و  ارتقاء نظام مالی کشور را جهت تصویب  و  به میزان یکصد هزار  پذیر  اقتصاد هرکدام  به شوراي 

 میلیارد ریال ارائه نمایند.

وزارت نفت مکلف به همکاري در این خصوص است. سرمایه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه هاي مذکور مجازند تا  
ي ایرانی براي  قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کاال  8با استفاده از ظرفیت ماده  

 تامین مالی اجراي طرح هاي بهینه سازي با استفاده از ظرفیت فاکتورینگ نسبت به صدور اوراق مالی اقدام کنند. 

قانون    1بند (الف) ماده    1درصد خوراك نفت خام موضوع جزء    5وزارت نفت مکلف است تخفیف      -بند الحاقی
را صرفاً با رعایت شرط زیر به شرکت هاي پاالیش    2مالی دولت    الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 

 نفت اختصاص دهد. 

درصد از سود خالص ساالنه شرکت پاالیش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص پروژه هاي   40اختصاص  -1
 کیفی سازي با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی 

ور منتخب وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارایی و سازمان  تایید پیشرفت فیزیکی پروژه توسط شرکت مشا  - 2
 برنامه و بودجه مطابق برنامه زمان بندي مورد تایید وزارت نفت براي دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراك 



در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمانبندي مورد تایید    -3
زارت نفت، تخفیف خوراك مورد نظر به صورت نسبتی از پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه اي  و

 اعمال می گردد. 

 - 2تبصره 

  مواد   برخی  الحاق  قانون)  4(  ماده   حکم   مشمول  1402  سال  در  واگذاري  فهرست  در   دولتی  شرکتهاي   - )  الف(  بند  
 .باشندمی )  2(  دولت مالی  مقررات از بخشی  تنظیم   قانون به

(ب)   بند    اساسی  قانون)  138(  هشتم  و  سی  و  یکصد   اصل  رعایت  با  دارایی   و   اقتصادي  امور  وزارت  -براساس 
  است   مکلف  1402  سال  ماهخرداد   پایان  تا   حداکثر   هفتم،  برنامه   کلی   سیاستهاي  رعایت  و   ایران   اسالمی   جمهوري

سازي بخشی و شفاف نامه انتظاممی کشور آیین استخدا  و   اداري  سازمان  و   کشور   بودجه  و  برنامه  سازمان  همکاري  با
هاي شرکتهاي دولتی را از جمله شامل میزان حقوق و دریافتی اعضاي هیأت  ها و هزینه مند نمودن درآمد و ضابطه 

نحوه تشکیل مجامع عمومی/شوراي   ، یکپامدیره  اطالعات در سامانه  ثبت  و  مالی  بررسی صورتهاي  و  رچه  عالی 
شرکتهاي دولتی و ثبت اطالعات نیروي انسانی و حقوق و مزایاي کارکنان در سامانه سازمان اداري واستخدامی  

 هیأت وزیران برساند.  تصویب کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین و به 

و  برنامه هاي  کمیسیون بار به  ماه یک وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه 
 بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.

 


