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 كل كشور 1397بررسي اليحه بودجه سال 

 حه با برنامه ششم توسعهرابطه الي. 68

 

 

 

 

 

 

 چكيده

هاي مواجهه با حلقانوني كشور براي ارائه و اعمال راهيكي از ابزارها و بسترهاي نهادي موجود در نظام 

داليل اين  ازجملهاست. هاي توسعه پنج ساله برنامهتهيه و اجراي مدت كشور، مشكالت اصلي و ميان

برنامه توسعه و  براساس ،ساليانه، برنامه 1351امر آن است كه مطابق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 

، منابع مالي مورد نياز براي ترتيببدينو « شودهاي مندرج در آن تعيين مياستها و سيدر قالب هدف»

 ها فراهم خواهد شد. اجراي برنامه

با برنامه ششم توسعه به شكل  1397در گزارش حاضر تالش شده است رابطه اليحه بودجه سال 

تكليف دولت  برمبنيتوسعه ( قانون برنامه ششم 121ماده )« الف»اجمالي بررسي شود. در ابتدا به بند 

آن قانون همراه  چگونگي تحقق اهداف كمي مندرج در جداول شامل»در ارائه گزارش نظارتي برنامه 

اشاره شده كه متأسفانه دولت از انجام اين تكليف مهم « لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسالمي

بررسي رابطه برنامه ششم توسعه و بودجه سال  ،مذكور سر باز زده است. بنابراين بدون گزارش نظارتي

 ها و مشكالتي همراه خواهد بود. با محدوديت 1397

ماده ارائه شده است، حكايت  124حكم قانون برنامه ششم توسعه كه در قالب  876در ادامه مرور 

لوايح بودجه  حكم قانون برنامه، دولت ملزم به تعيين تكليف و تأمين اعتبار در 124از آن دارد كه در 

طور به حكم ديگر نيز اگر چه 266دهد در مورد اين تحقيق نشان مي هايبررسيشده و البته  ساليانه

ثير بر درآمدها يا أداشتن بار مالي يا تدليل به اما ؛تصريح نشده ساليانهذكر آنها در لوايح بودجه  مستقيم

د. نداشته باش 1397يحه بودجه سال بايد ردپايي در الاين احكام نيز  ،هاي بخش عموميهزينه

 اي است. حكم آن داراي مالحظات بودجه 390حكم برنامه  876ترتيب، از مجموع بدين

الح بودجه و ماليه عمومي گانه برنامه ششم توسعه به اصهاي بيستيكي از بخشديگر،  ازسوي

 دولت آن در كه است ششم برنامه قانون( 7) ماده «الف» بند زمينه اين در ماده تريناصليپرداخته، كه 

 . است كرده برنامه آن 4 جدول در مندرج مالي قواعد رعايت با سنواتي بودجه لوايح ارائه به مكلف را

 توسعه ششم برنامه قانون 4 جدول و 1397 سال بودجه اليحه در مندرج ارقام مقايسهدر اين راستا 

ور در مورد منابع و مصارف بودجه رعايت شده؛ هر چند سقف تعيين شده در جدول مذك ،دهدمي نشان

سقف مورد نظر رعايت  باشد؛مي «هاي ماليواگذاري دارايي»اما در مورد بخش سوم منابع كه همان 

 47حدود  1397كه سقف اين منابع در برنامه ششم توسعه براي سال درحالي ديگرعبارت به است. نشده
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رد هزار ميليا 68اين عدد بالغ بر  1397در اليحه بودجه سال  ،شدههزار ميليارد تومان در نظر گرفته

هزار  21در اين خصوص بايد به اقدام مغاير با برنامه ششم دولت در برداشت شده است. تومان ذكر 

  د.كرمليارد توماني از صندوق توسعه ملي توجه ويژه 

ون برنامه ششم توسعه است قانبر مبتني هاحكامي ك 1397با مرور ماده واحده اليحه بودجه سال 

 1397چهار مورد نشان داده شده كه در ماده واحده اليحه بودجه سال و البته با ذكر  احصا حكم( 19)

« برنامه ششم توسعه»باشد؛ اما عنوان مواردي وجود دارد كه منطبق يا در راستاي برنامه ششم توسعه مي

 در آنها تصريح نشده است.

به آنها توجه شود  ساليانهكام برنامه ششم توسعه كه بايد در لوايح بودجه نيز برخي از اح ادامهدر 

اين احكام  ازجمله ذكر شده است.راي مثال بديده نشده،  1397رسد در اليحه بودجه سال مينظر به اما

ها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه ساماندهي اصل بدهي»توان به مي

 دولتشده بدهي حسابرسيدرصد  10حداقل  تأديه»و « اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياراه» ،«عمومي

 اشاره كرد.« به سازمان تأمين اجتماعي

كه اشاره شد، با توجه به عدم ارائه گزارش نظارتي برنامه ششم توسعه توسط دولت همراه  طورهمان

ه كه ردپايي از آنها در اليحه ديده نشد، اين و نيز وجود برخي احكام برنام 1397اليحه بودجه سال 

ام را دست به انتخاب زده و همه آن احك نگراني وجود دارد كه دولت ميان احكام برنامه و در اجراي آنها

هاي سنواتي آتي مورد توجه قرار نداده باشد، هر چند برآوردي از بار مالي قانون برنامه ششم بر بودجه

 نيز وجود ندارد.

با قانون  1397هاي بالقوه قانون بودجه سال هاي موجود در تعارضاينكه يكي ديگر از نگرانيبه  نظر

برنامه ششم توسعه ناشي از پيشنهادهايي است كه در زمان بررسي اليحه بودجه در مجلس مطرح خواهد 

با  ه احتماالً در تعارضترين احكامي از برنامه ششم توسعه كشد. در بخش پاياني گزارش، اصلي

ي أسوم رنياز به دو ي تصويب آن پيشنهادهاخواهند بود و در نتيجه برانمايندگان اي بودجه پيشنهادهاي

 مجلس است مرور شده است. 

برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد ممنوعيت »برخي از اين احكام عبارتند از: 

بر  يات( قانون مال38عوارض موضوع ماده )تخصيص نحوه تغيير »، «برنامهقانون  هاي اجرايسال طي

عدم افزايش هر گونه  براي مثال) قانون برنامه ششم توسعه 4رعايت قواعد جدول عدم »، «افزودهارزش

عدم تغيير سهم »، «ي دولتي(هاشركتفروش اوراق مشاركت و ماليه اسالمي و عدم افزايش فروش سهام 

هاي با برداشت صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز منابع حاصل ازصندوق توسعه ملي از 

تسهيالت با در مورد پرداخت  ها و مؤسسات اعتباريتكليف به بانكعدم »، «جديد از ورودي صندوق

حجم، اندازه و عدم حكم به افزايش »و  «در بودجه التفاوت نرخ سودبيني مابهپيشبدون  نرخ سود كمتر

 .«استثناي مدارس دولتيبه اجرايي يهاهساختار مجموع دستگا
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اجراي شود اوالً مجلس شوراي اسالمي در مورد عدم مي پيشنهادبا توجه به مطالب فوق، در نهايت، 

( قانون برنامه ششم توسعه به دولت تذكر داده و خواستار گزارش نظارتي مربوطه 121) ماده« الف»بند 

 ،مالي آنها نيستتأمين توسعه را كه با آنها موافق نبوده يا قادر به  شود. ثانياً دولت احكامي از برنامه ششم

اليحه اصالحي را به مجلس شوراي اسالمي  ،شناسايي كرده و براي حفظ حرمت قانون برنامه ششم توسعه

به  1397ثالثاً مجلس در ارائه و تصويب پيشنهادات اصالحي در مورد اليحه بودجه سال  تقديم كند.

 ه برنامه ششم توسعه به ويژه احكام مذكور در اين گزارش توجه كند. احكام مربوط
 

 

 مقدمه

 1396است. البته با توجه به اينكه اليحه بودجه سال اولين سال اجراي برنامه ششم توسعه  1396سال 

توان انتظار داشت كه برخي نمي ،پيش از تصويب قانون برنامه ششم توسعه تصويب و به قانون تبديل شد

برخي احكام كه  هر چند .امكان اجرا داشته باشنددر اين سال  ،حكام برنامه كه داراي بار مالي استا

در اجرا با  هستند،ها ها و سياستگذارييا تهيه طرح نامهتدوين آييندر قالب داراي بار مالي نبوده و 

 . شوندنميمالي مواجه تأمين مشكل 

برنامه ششم بر مبتني اولين اليحه بودجه 1397دجه سال رسد كه اليحه بومينظر به حال، هره ب

برنامه ششم توسعه باشد. البته رابطه بر مبتني شود و انتظار بر اين بود كه اين بودجهميتوسعه محسوب 

داليل آن همواره عدم تقارن تقويم سياسي و  برنامه و بودجه در كشور ما رابطه قوي نبوده و يكي از

. در مورد برنامه ششم توسعه هر چند همان دولتي اين برنامه 1رودبه شمار ميكشور ريزي تقويم برنامه

دولت در  ازسوياما عدم ارائه اليحه كامل  ؛را بايد اجرا كند كه اليحه آن را به مجلس تقديم كرده است

رد كه كماده در مجلس اين احتمال را تقويت مي 124ماده به  35از اين خصوص و افزايش مواد برنامه 

 نيز چندان مستحكم نباشد.  هرابطه برنامه و بودجه در برنامه ششم توسع

 اين احتمال را تقويت 1397جمهور در زمان تقديم اليحه بودجه سال رئيسراني نسخدر اين ارتباط 

جمهور در سخنراني يك ساعته خود و در اولين سال اجراي برنامه ششم توسعه نامي از يسزيرا رئ ؛كرد

در واقع در اين اليحه به خوبي روشن شده كه بودجه تنها »بيان داشتند: رنامه نبرده و در مقابل اين ب

يا در « چهار ساله دولت استبرشي از برنامه  ساليانهاي نيست، بلكه بودجه يك ليست درآمدي و هزينه

 «. است برنامه دولت دوازدهمبه معناي آغاز اجراي  1397بودجه سال »گويند: جاي ديگر مي

آيا برنامه چهار ساله دولت چيزي غير از برنامه ششم توسعه  مطرح است كه سؤالدر اينجا اين 

چيست و نسبت آن با برنامه ششم توسعه چهارساله برنامه اين ماهيت  ؛است مثبتاست؟ و اگر جواب 

كه برنامه  باشد شوربرنامه دولت همان برنامه ششم توسعه ك رودانتظار مي؟ قاعدتاً شودچگونه تبيين مي

                                                           
 .1387هاي مجلس اندركاران(، مركز پژوهشريزي در ايران )بودجه و دستبودجه و همكاران. قاسميمحمد  .1
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اي با جزئيات بيشتر و در و در صورتي كه مراد از برنامه چهارساله دولت برنامهساله كل نظام است پنج

  بايد مبتني و در راستاي برنامه ششم توسعه كشور باشد. ؛نيز باشد برنامه تر از قانونسطحي پايين

هاي رابطه ها و هستدر مورد بايسته استشده  شدر اين گزارش تال الذكر،با توجه به موارد فوق

ها به بررسي مختصري صورت گيرد. در زمينه بايسته 1397برنامه ششم توسعه با اليحه بودجه سال 

اشاره  ،با لوايح بودجه سنواتي استتوسعه لزوم ارائه گزارش نظارتي برنامه كه بيانگر رابطه برنامه ششم 

نامه ششم رابطه بر همچنين. شده است احصا ،ح مورد توجه قرار گيردوايو تعداد احكامي كه بايد در اين ل

احكامي از برنامه ششم توسعه كه در ماده واحده مورد توجه قرار  در قالب 1397و اليحه بودجه سال 

 .مورد واكاوي قرار گرفته است ،گرفته و برخي احكام مغفول برنامه در اليحه
 

 

 رد رابطه برنامه و بودجهلزوم ارائه گزارش نظارتي در مو. 1

با برنامه  1397دولت در نشان دادن رابطه بودجه سال  رفتانتظار ميتكاليفي كه ترين يكي از اصلي

انده مبود كه متأسفانه مغفول باقيقانون برنامه ششم  ساليانهارائه گزارش نظارتي  دهد،ششم توسعه انجام 

دولت مكلف است گزارش نظارتي »شم توسعه آمده: ( قانون برنامه ش121ماده )« الف». در بند است

قانون برنامه ششم توسعه شامل چگونگي تحقق اهداف كمي مندرج در جداول اين قانون، احكام  ساليانه

  .«هاي بخشي و فرابخشي را به همراه لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايدبرنامه

 ،به مجلس كل كشور 1397 سال در جلسه تقديم اليحه بودجه بايد محترم جمهوربنابراين رئيس

ماه گذشته  8داد تا هم روند اجراي برنامه ششم توسعه در به مجلس ارائه مينيز اين گزارش نظارتي را 

به تحقق اهداف مندرج در برنامه  1397مشخص باشد و هم نشان دهد كه چگونه اليحه بودجه سال 

به به شكل بايسته نيز  محترم سفانه مجلسأو مت مهم محقق نشداين  كند؛ اماششم توسعه كمك مي

 .اين امر واكنشي نشان نداد

 

 موارد مرتبط با بودجه در برنامهي احصا. 2

مالي آن است كه در مورد  تأميننيازهاي اجراي برنامه ترين پيشكه ذكر شد، يكي از اصلي طورهمان

بنابراين در اين بخش احكام پذيرد. هاي ساليانه صورت ميجههاي توسعه اين امر در قالب بودبرنامه

موجود در قانون برنامه ششم توسعه كه داراي بار مالي هستند، در دو طبقه احكامي كه به شكل صريح 

ولي در قانون برنامه دولت ملزم به  ،اي اشاره شده و احكامي كه بار مالي دارنددر آنها به الزام بودجه

 ، پرداخته شده است.قوانين بودجه نشده تأمين مالي در

www.irpublicpolicy.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

5 

 اي اشاره شده. احكام قانون برنامه ششم توسعه كه به شكل صريح در آنها به الزام بودجه2-1

احكامي كه در از منظر بار مالي حكايت از آن دارد كه در ارتباط با برخي از  برنامه ششم توسعهبررسي 

ساليانه اشاره  هايدر بودجه آنهابه لزوم توجه به  ؛ده شوداجراي آن بايد از بودجه عمومي كشور استفا

  موارد زير اشاره كرد: توان بهاين احكام مي ازجملهشده است. 

 ارزش از( %7) درصدهفت به كشاورزي بخش توسعه از حمايت هايصندوق سرمايه افزايش 

)بند  ؛الملليبين تانداردهاياس با مطابق كشاورزي بانك سرمايه افزايش و كشاورزي بخش گذاريسرمايه

 (،(33)ماده  «ج»

  حداقل ساليانه خريد يا و ساخت نياز مورد زمين وقيمت ارزان تسهيالت و مالي منابعتأمين 

؛ جمعيت نفر هزار يكصد زير شهرهاي اولويت با)شهرها  در درآمدكم اقشار مسكن واحد هزار پنجاه و صد

 (،(59)ماده  «ب»بند  «2»)جزء 

 و خارجي يهاشركت مشاركت با كشور داخل در بنياندانش يهاشركت تأسيس از حمايت 

 ((.65ماده )« الف»بند )؛ زمينه اين در الزم تسهيالت اعطاي

رهايي احكام  ،هاي ساليانه اشاره شدهالبته يكي ديگر از داليلي كه در برنامه ششم توسعه به بودجه

كه ماهيت برخي ديگر، از آنجاييعبارت به است. 1ن اساسيقانوهشتادوپنجم اصل برنامه از مخالفت با 

مسكن نيازمندان )جزء تأمين مسكن اجتماعي و حمايتي براي تأمين احكام )مانند تدوين و اجراي برنامه 

و اين برنامه تر ماهيت براي روشن ساختن دقيق ،روشن نبود(( براي قانونگذار 80)ماده  «چ»بند  «1»

محاسبات اين گزارش  ،بر اين اساس اند.هاي ساليانه پرداختهبه لزوم ذكر آن در بودجهمالي آن  تأميننيز 

حكم تصريح  124در  توسعه،ماده برنامه ششم  124در  موجودحكم  876دهد كه از مجموع نشان مي

 .تأمين شودهاي ساليانه در بودجه منابع آنها شده كه بايد

 

ولي در آنها دولت ملزم به تأمين مالي  ،ه بار مالي دارند. احكام قانون برنامه ششم توسعه ك2-2

 در قوانين بودجه نشده

بوده يا اجراي آنها نيز  مؤثرهاي دولت همچنين با توجه به اينكه برخي احكام برنامه بر درآمدها يا هزينه

، است تي ذكر نشدههاي سنوااما به صراحت در برنامه به لزوم ذكر آنها در بودجه باشد،ميداراي بار مالي 

اما در برنامه به لزوم توجه  ،احكامي كه بار مالي دارند ازجملهشمارش قرار گرفت. نيز مورد  احكام مذكور

 كرد: توان به موارد زير اشارهبه آنها در لوايح بودجه اشاره نشده است مي

 ((27)ماده  «لفا»بند  «8»)جزء  ؛درصد روستاهاي در معرض خطر 30سازي حداقل شناسايي و ايمن، 

                                                           
 . مجلسنیست دیگری به واگذاری و قابل است شخص به قائم نمایندگی متقانون اساسي: سشتادوپنجم هاصل  .1

را با  قوانین از تواند اختیار وضع بعضیمی در موارد ضروری ولی ،کند واگذار تیئیا هی شخص هرا ب ر قانونگذاریتواند اختیانمی
نماید می تعیین مجلس که در مدتی قوانین این صورت کند، در این خود تفویض داخلی هایکمیسیون به ومدهفتادو اصلرعایت

 .خواهد بود آنها با مجلس نهایی بتصوی شود واجرا می آزمایشی صورتبه
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 ((70)ماده  «چ»بند ) ؛شدگان درمان كشورتشكيل پايگاه برخط بيمه 

  ( (106)ماده  «ب»بند  «9-1»)جزء  ؛اد و تسليح آنهارساني توانمندي توسعه پهپروزتوسعه و به 

هاي هوشمندسازي پذيرش هزينه»توان به است مي مؤثردر مورد احكامي نيز كه بر درآمدهاي دولت 

 و شهريدرون ريلي نقلوحمل شدن تلقي» و ((69)هزينه قابل قبول مالياتي )ماده  عنوانبهرس مدا

 براساس ( اشاره كرد.(52)ماده  «ب»)بند « يافتهتوسعه كمتر مناطق در گذاريسرمايه مانند شهريبرون

اما لزوم  ،ليانه بودههاي ساگرفته احكامي از برنامه ششم توسعه كه داراي اثر بر بودجهمحاسبات صورت

ن مسئله را به خوبي نمودار زير اي حكم است. 266ذكر آنها در قوانين بودجه ساليانه در آن تصريح نشده 

 د:كننمايان مي

 

 سهم احكام برنامه ششم كه داراي بار مالي هستند و بر ضرورت توجه به آنها  نمودار

 شده و ساير تأكيددر اليجه بودجه 

 
 تحقيق. محاسبات مأخذ:

 

ردپايي در ( بايد % 44)حكم آن  390حكم برنامه ششم توسعه در مجموع  876، از ترتيببدين

 هاي ساليانه داشته باشد.بودجه

 

 برنامه ششم توسعه  بخش مربوط به بودجه در. 2-3

گانه هاي بيستر شده و بخش دوم از بخشاي به اصالح بودجه كشودر برنامه ششم توسعه توجه ويژه

پرداخته شده است. شايد اين توجه به خاطر آن باشد كه يكي از « بودجه و ماليه عمومي»ين برنامه به ا

مهمترين  جدول زيرشكنندگي بخش عمومي است.  مسئلهو  «بودجه دولت»گانه كشور 6هاي ابرچالش

 د مربوط به بودجه دولت در قانون برنامه ششم را نمايان ساخته است.موا

بار مالي دارد و در متن 

قانون برنامه لزوم توجه  

در قانون بودجه 

تصريح شده است

14 

بار مالي دارد اما در 

متن قانون برنامه به 

بودجه ساالنه اشاره 

نشده است

30 

بار مالي ندارد

56 
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 د مربوط به بودجه دولت در قانون برنامه ششمموامهمترين  .1 جدول

 شرح مادهبند/ رديف

 هاي برنامهطي سال هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديدمنع برقراري  (6ماده )« الف»بند  1

 (6ماده )« ب»بند  2
 بر ماليات ونقان( 38) ماده «الف» بند عوارض وصولي تخصيص نحوه غييرت

 افزوده و عوارض آاليندگيارزش

 (7ماده )« ب»بند  3
و  گاز صادرات خالص و گازي ميعانات نفت، صادرات از حاصل منابع توزيع نحوه

 ملي از آن توسعه صندوق سهم افزايش

 اتيسنو بودجه در مندرج ارقام بر مازاد مالي بار هرگونه تحميل و ايجاد ممنوعيت (7ماده )« ت»بند  4

 (7ماده )« پ»بند  5
مندرج در قوانين بودجه  اجراييهاي ( دستگاه% 20) درصدتنظيم اعتبارات بيست

 عملكرد برمبنايريزي صورت بودجهسنواتي به

 (7ماده )« ث»بند  6
 بودجه از اجتماعي گربيمه هايصندوق و هاسازمان بودجه استقالل براي ريزيبرنامه

 دولت عمومي

 (7ماده ) «ح»بند  7
 به كشور ايسرمايه دارايي تملك اعتبارات از( % 30) درصدسي توزيع اختصاص

 هااستان ريزيبرنامه شوراي

 (8ماده ) 8
ارتقاي نظام نظارت از طريق اصالح سامانه )سيستم( مالي و حسابداري بخش 

 عمومي و گزارشگري مالي بخش عمومي

9 
« پ»بند « 2»جزء 

 (8ماده )
 عملكردبر مبتني ريزيبودجه برمبنايشده ام نظارت مالي بازطراحياستقرار نظ

10 
« ت»بند « 1»جزء 

 (8ماده )

ي دولتي به توليد ناخالص داخلي هاشركتحفظ شاخص نسبت بدهي دولت و 

(GDP( در سطح حداكثر چهل درصد )40%) 

11 
« ت»بند « 2»جزء 

 (8ماده )

سويه سود مربوطه از طريق درج در ها از طريق تمديد و تساماندهي اصل بدهي

 دولت يكيسامانه تداركات الكترونبودجه عمومي و تكميل برنامه 

 : قانون برنامه ششم توسعه.مأخذ

 

از  «بودجه و ماليه عمومي» ترين احكام در بخشاصلي ازجملهكه اشاره شد، موارد فوق  طورهمان

و  1397يزي كشور است كه بايد در اليحه سال راصالح نظام بودجه ارتباط با برنامه ششم توسعه در

 هاي آتي برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گيرد.سال

ماده  «الف»توان بند ترين حكم اين بخش از برنامه ششم توسعه در مورد بودجه را ميالبته اصلي

متناسب با  تعديل با رعايت اين قانون و با اعمال ساليانهلوايح بودجه »دارد: ( دانست كه بيان مي7)

اين قانون  4تحوالت و شاخص اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با رعايت قواعد مالي مندرج در جدول 

قانون برنامه  4ها و اهداف كلي جدولشاخص 2در جدول  .«شودتهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي مي

و برخي  1397بودجه سال  و نيز جاگذاري ارقام مربوط به اليحه 1397ششم توسعه در مورد سال 

 ها ارائه شده است.محاسبات نسبت

 داخلي توليد ناخالص»نياز به محاسبه  مذكورهاي جدول محاسبه برخي نسبت برايقابل ذكر است، 

( از 1395رسمي اعالم شده ) داخلي . براي اين امر، آخرين توليد ناخالصاست «1397ايران در سال 
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 داخلي محاسبه توليد ناخالص ايران جهت د و در ادامهشركزي اخذ هاي ملي سايت بانك مبخش حساب

هزار هزار ميليارد ريال( در نرخ  13)حدود  1395ايران در سال  داخلي ، توليد ناخالص1396در سال 

 1/4)نرخ رشد  1396براي سال  1ي مجلس شوراي اسالميهارشد و نيز تورم محاسباتي مركز پژوهش

 . شده استرصدي( ضرب د 10درصدي و تورم حدود 

 داخلي توليد ناخالصاز نيز  1397ايران در سال  داخلي توليد ناخالص برآورد همچنين به منظور

درصد( و نرخ تورم  3از نرخ رشد ) 2هاي مجلسبيني مركز پژوهشپيش ،1396محاسبه شده براي سال 

 استفاده شده است. 1397درصد( سال  5/11)

 

 )ميليارد ريال(      1397با اليحه بودجه سال  قانون برنامه ششم توسعه 4 جدولمقايسه  . 2 جدول 

 عنوان شاخص/ هدف كلي رديف

 4جدول 

قانون برنامه 

ششم 

 توسعه

اليحه 

بودجه سال 

كل  1397

 كشور

تفاوت ارقام 

اليحه بودجه 

از  1397

قانون برنامه 

 ششم

تفاوت ارقام 

اليحه بودجه 

از قانون  1397

برنامه ششم 

 درصد

 -5/4 -174،062 3،680،490 3،854،552 منابع

 -3/14 -323،997 1،934،025 2،258،022 درآمدها 1

 -4/19 -310،795 1،287،190 1،597،985 درآمدهاي مالياتي 43101

 -0/2 -13،202 646،835 660،037 ساير درآمدها 43102

 -6/5 -63،172 1،065،614 1،128،786 ايهاي سرمايهواگذاري دارايي 2

43132 
منابع حاصل از صادرات نفت و 

 ميعانات گازي
1،073،286 1،010،114 63،172- 9/5- 

 0/0 0 15،500 15،500 فروش اموال منقول و غيرمنقول 43133

43134 
هاي هاي تملك داراييواگذاري طرح

 ايسرمايه
40،000 40،000 0 0/0 

 6/45 213،107 680،851 467،744 ماليهاي واگذاري دارايي 3

 0/0 0 385،000 385،000 فروش اوراق مشاركت و اوراق مالي اسالمي 43160

 0/0 0 61،500 61،500 ي دولتيهاشركتفروش سهام  43161

 1/1003 213،107 234،351 21،244 هاي ماليساير دارايي 43162

 -5/4 -174،062 3،680،490 3،854،552 مصارف

 -4/4 -128،149 2،764،282 2،892،431 ايينهاعتبارات هز 1

2 
 ايهاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي

 
781،798 604،310 177،488- 7/22- 

                                                           
. عملكرد سه ماهه اول و برآورد رشد 8تحلیل بخش حقیقي اقتصاد ايران: »، شوراي اسالمي هاي مجلسمركز پژوهش .1

  .«1396اقتصادي سال 

 يي شدن.، در حال نها«1397انداز اقتصاد ايران در سال ابعاد كالن بودجه و چشم»، اسالمي هاي مجلسمركز پژوهش .2
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 عنوان شاخص/ هدف كلي رديف

 4جدول 

قانون برنامه 

ششم 

 توسعه

اليحه 

بودجه سال 

كل  1397

 كشور

تفاوت ارقام 

اليحه بودجه 

از  1397

قانون برنامه 

 ششم

تفاوت ارقام 

اليحه بودجه 

از قانون  1397

برنامه ششم 

 درصد

 0/73 131،575 311،898 180،323 ماليهاي اعتبارات تملك دارايي 3

 -195،848 -830،257 -634،409 تراز عملياتي

  

 114،316 461،304 346،988 ايهاي سرمايهتراز دارايي

 81،532 368،953 287،421 ماليهاي تراز دارايي

 0 0 0 تراز كلي

 63،172 -1،010،114 -1،073،286 نفتيتراز غير

 -0/8 0/70 0/78 )درصد( نسبت درآمد به هزينه

 -6/0 4/7 0/8 )درصد( نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي

 خلينسبت تراز غيرنفتي به توليد ناخالص دا

 )درصد(
4/5 8/5 4/0 

 -4/0 4/27 8/27 )درصد( نسبت منابع نفتي به كل منابع

 -5/6 0/35 5/41 )درصد( نسبت درآمدهاي مالياتي به كل منابع

اي به توليد ناخالص نسبت اعتبارات هزينه

 )درصد( داخلي
6/14 0/16 4/1 

 1/0 1/75 0/75 )درصد( نسبت اعتبارات هزينه اي به كل مصارف

به  ايهاي سرمايهنسبت اعتبارات تملك دارايي

 )درصد( كل مصارف
3/20 4/16 9/3- 

مالي به كل هاي نسبت اعتبارات تملك دارايي

 )درصد( مصارف
7/4 5/8 8/3- 

 كل كشور. 1397برنامه ششم توسعه و اليحه بودجه سال : قانون خذآم

قانون برنامه  4 شده در جدولسقف تعيين 1397شود، اليحه بودجه سال كه مشاهده مي طورهمان

واگذاري »ششم توسعه را در منابع و مصارف بودجه رعايت كرده؛ اما در مورد بخش سوم منابع كه همان 

كه سقف اين منابع در حالي ديگرعبارت به است. سقف مورد نظر رعايت نشده ،است «هاي ماليدارايي

در اليحه  ،شدههزار ميليارد تومان در نظر گرفته 47دود ح 1397در برنامه ششم توسعه براي سال 

درصد بيش از سقف مصوب در  45رد تومان )حدود هزار ميليا 68اين عدد بالغ بر  1397بودجه سال 

 شده است. برنامه ششم توسعه( ذكر 

 1397بودجه سال كه اليحه  دهدنشان مي «هاي ماليواگذاري دارايي»ذيل دقت در اقالم همچنين 

اعدادي  «ي دولتيهاشركتفروش سهام »و  «فروش اوراق مشاركت و اوراق مالي اسالمي»در زمينه 

ساير »برنامه را ذكر كرده و تنها در مورد  4جدول  شده دركامالً مطابق و برابر سقف در نظر گرفته

 برابر سقف 10 عددي معادلبلكه  ،است كه نه تنها سقف برنامه ششم را رعايت نكرده «هاي ماليدارايي
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  مورد نظر را در اليحه بودجه گنجانده است.

فروش »و  «فروش اوراق مشاركت و اوراق مالي اسالمي»قابل ذكر است، با توجه به اينكه در مورد 

هرگونه پيشنهاد سقف برنامه ششم را در نظر گرفته،  1397اليحه بودجه سال » ي دولتيهاشركتسهام 

افزايش فروش اوراق مشاركت و اوراق مالي اسالمي و فروش سهام بر نيمبت در مجلس شوراي اسالمي

 نمايندگان محترم مجلس است.دوسوم  يأي دولتي مغاير برنامه ششم توسعه بوده و نيازمند رهاشركت

اعتبارات تملك »و  «اياعتبارات هزينه»در  1397در بخش مصارف نيز هر چند اليحه بودجه سال 

اعتبارات »اما در مورد  ،سقف مورد نظر در برنامه ششم توسعه را رعايت كرده «ياهاي سرمايهدارايي

ميليارد تومان رعايت نشده كه البته اين  هزار 13حدود  سقف مزبور به ميزان «هاي ماليتملك دارايي

 پيش از اين باشد.هاي در سالامر ممكن است ناشي از تعهدات مالي ايجاد شده 

 ،«نسبت درآمد به هزينه»مانند  برنامه ششم توسعه 4جدول  شدهورد اشاره هاي مبسياري از نسبت

نسبت اعتبارات »و  «اي به توليد ناخالص داخلينسبت اعتبارات هزينه» ،«نسبت منابع نفتي به كل منابع»

 «نسبت درآمدهاي مالياتي به كل منابع»تنها در مورد شده است.  رعايت تقريباً «اي به كل مصارفهزينه

نسبت اعتبارات »درصد بوده و  35شده در اليحه بودجه ميزان در نظر گرفته ،درصد باشد 42كه مقرر بود 

اين در  درصد شده است. 5/8بود درصد مي 5 حدود كه بايد «هاي مالي به كل مصارفتملك دارايي

قانون برنامه  براساسكه « اي به كل مصارفهاي سرمايهنسبت اعتبارات تملك دارايي»حالي است كه 

 يافته است. درصد كاهش 16درصد برآورد شده بود، به  20 حدود ششم توسعه

 

 1397بودجه سال برنامه ششم توسعه در ماده واحده مرتبط با  . مواد3

در چند مورد به برنامه ششم توسعه اشاره شده و در مواردي  1397در ماده واحده اليحه بودجه سال 

در ادامه مواد مربوطه به تفكيك دو  بدون ذكر نام مورد توجه قرار گرفته است.نيز احكام برنامه ششم 

 گروه مذكور ارائه شده است.

 

 1397بودجه سال اليحه ماده واحده احكام مصرح برنامه ششم توسعه در . 3-1

 ششم توسعه اشاره شده، تبيينكه در آن به احكام برنامه  1397در اين قسمت مواد اليحه بودجه سال 

 ده است.ش

  1397بودجه سال  اليحه «4»تبصره  «و»بند 

اين  «4»تبصره « و»بند 1397ترين بند مربوط به احكام برنامه ششم توسعه در اليحه بودجه سال اصلي

ميليارد ريال( از ورودي  138250ميليون دالر ) 3950اليحه است كه به دولت اجازه داده تا مجموعاً 
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1397اليحه بودجه قانون برنامه ششم توسعه

 رح هاي آبياري تحت فشار، كم فشار و سامانه هاي نوين آبياري  35 ماده «  »بند 

 93 ماده 
افزايش بودجه سازمان صداوسيما و رسيدن به حداقل به ميزان هفت دهم درصد 

بودجه عمومي دولت   7 0 

   106 ماده 
از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي    5 اختصا  حداقل پن   درصد

به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي

برنامه جامع مقابله با ريزگردها  38 ماده «  »بند 

توسعه مكران   111 ماده « الف»بند  

«  ت»بندهاي 
ماده  «  »و 

 38   

   پرو ه هاي تأمين  سهم دولت جمهوري اس مي ايران در  رحهاي 
بين المللي محيط زيستي مشتر  با دولت ها و اشخا  حقيقي و 
حقوقي خارجي و نظارت بر اجراي  رح هاي جامع مديريت پسماند 
به ويژه در سواحل درياها، رودخانه ها، جن ل ها و دشت هاي حاشيه 

از حجم    20 تاال  ها و مديريت ساالنه حداقل بيست درصد 
پسماندهاي موجود با روش مناسب

داري كل اي در خزانهبرداشت و به رديف ويژههاي زير طرح را برايصندوق توسعه ملي  1397سال 

  كشور واريز كند.

 با قانون برنامه ششم توسعه «4»تبصره  «و»ارتباط بند  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .1397اليحه بودجه سال مأخذ: 

  1397بودجه سال اليحه  «1»تبصره  « »بند 

صادرات گاز  خالصو ميعانات گازي  ادرات نفت خام و( از درآمد حاصل از ص%3) درصداختصاص سه

 هاي كمترو شهرستان خيز و گازخيز و دوسوم به مناطقهاي نفتسوم به استانترتيب يكبه طبيعي

ماده  «الف»بند  «3»( و جزء 7ماده ) «ب»بند  «1»)جزء  هاي عمرانييافته جهت اجراي برنامهتوسعه

 .(ششم توسعه برنامهقانون  (26)

  1397بودجه سال  اليحه «3»تبصره  «الف»بند 

 محيطيزيستهاي بخش دولتي داراي توجيه فني، اقتصادي و اختصاص تسهيالت مالي خارجي به طرح

با هدف جذب دانش و نوآوري از كشورهاي صاحب فناوري و توسعه بازارهاي صادراتي )كااليي و كشوري( 

زام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصان براي آموزش و خدمات فني و مهندسي و كاالهاي ايراني، اع

 .(ششم توسعه برنامهقانون  (4ماده ) «پ»)بند  ؛انتقال فن و فناوري )تكنولوژي( براي نيروهاي ايراني
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  1397بودجه سال اليحه  «6»تبصره  «ط»بند 

افزوده به رزش( ماليات بر ا% 9) ( از كل نه درصد% 27/0) هفت صدم درصدوپنجم بيستاختصاص يك

ازدواج و اشتغال جوانان و اختصاص چهار پنجم ديگر به توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون 

اي و كشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و هاي زورخانهالمللي ورزشبين

 .(ششم توسعه برنامه ن( قانو94))ماده  ؛ويژه در حوزه معلوالن و جانبازانهاي ورزش بهزيرساخت

  1397بودجه سال اليحه  «9»تبصره 

هاي علم و فناوري ات آموزشي و پژوهشي و پاركمؤسسها و اختصاص بخشي از اعتبارات عمراني دانشگاه

 .(ششم توسعه برنامهقانون  (103ماده ) «پ»)بند ؛ هاي مناسب براي دانشجويان متأهلخوابگاه تأمينبه 

  1397بودجه سال يحه ال «9»تبصره  «ح»بند 

هاي اجرايي هدستگا 6و  1 استثناي فصولاي بههزينهيافته ( از اعتبارات تخصيص%1) درصداختصاص يك

 .(قانون برنامه ششم توسعه (64ماده ) «ب»)بند  ؛به امور پژوهشي و توسعه فناوري

  1397بودجه سال اليحه « 10»تبصره  « »بند 

هاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طالق، كنترل و كاهش آسيب طرح جامعدن و اجرايي كرتهيه 

 .(قانون برنامه ششم توسعه (80)ماده ) ؛نشيني، كودكان كار و مفاسد اخالقيحاشيه

  1397بودجه سال اليحه  «10»تبصره  «ج»بند 

 براي پرداخت تعهدات كاركنان فوالد يو بازنشستگ يتمؤسسه صندوق حماهاي فروش سهام و دارايي

 .(قانون برنامه ششم توسعه (12ماده ) «پ»آن )بند 

  1397بودجه سال اليحه  «11»تبصره  «8»بند 

هاي سازماني هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح )نظامي و انتظامي( ساكن در خانهاختصاص كمك

 .(توسعهقانون برنامه ششم  (110))ماده  ؛هاي سازمانيهاي تعمير و نگهداري خانههزينه تأمينبه 

  1397بودجه سال اليحه  «17»تبصره  «د»بند 

( حداقل حقوق كاركنان دولت به والدين، همسران و % 30پرداخت حق نگهداري به ميزان سي درصد )

)تبصره  ؛ندحركتي هست العالج يا محدوديت جسميو يا صعبهاي خاص فرزندان شهدا كه داراي بيماري

 .(ه ششم توسعهقانون برنام (87ماده ) «د»بند  «1»

  1397بودجه سال اليحه  «17»تبصره « ـه»بند 

كشور در سازمان بيمه سالمت و دريافت خدمات  درمان شدگانبيمه برخط اطالعات استقرار پايگاه

قانون  (70ماده ) «چ»)بند  ؛آنبر مبتني از مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي شدگانبيمه

 .(برنامه ششم توسعه

  1397بودجه سال اليحه  «20»تبصره  «د»بند 

صورت مندرج در قوانين بودجه سنواتي به اجراييهاي ( دستگاه% 20) درصد تنظيم اعتبارات بيست
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 .(قانون برنامه ششم توسعه (7ماده ) «پ»)بند  ؛عملكرد برمبنايريزي بودجه

 1397بودجه سال  اليحه« 20»تبصره  «و »بند 

و  يبهداشت يواحدها يل)از قب يو خدمات يفرهنگ ي،اجتماع يفوظاد از ( درص10حداقل ده ) تأمين

دهنده و مراكز ارائه يو ورزش يهنر ي،فرهنگ ي،مراكز آموزش ي،و توانبخش يستيبهز مراكز ي،درمان

دار آنها از طريق واگذاري و خريد هاي اجرايي عهدهدستگاه (يو دامپرور يكشاورز يهاخدمات و نهاده

 .(قانون برنامه ششم توسعه (25ه ))ماد ،خدمات

 

 1397بودجه سال . احكام غيرمصرح برنامه ششم توسعه در ماده واحده اليحه 3-2

احكام  ،عالوه بر احكامي از برنامه ششم توسعه كه در ماده واحده اليحه به صراحت از آنها نام برده شده

اما نام يا شماره ماده  ،توسعه هستندديگري وجود دارند كه مبتني يا در راستاي احكام برنامه ششم 

 :شده استمورد از اين موارد اشاره  چندبرنامه ششم توسعه در مورد آنها تصريح نشده است. در ذيل به 

  1397بودجه سال  اليحه «4»تبصره  « »بند  «1»جزء   

اي عمومي ، تعاوني و نهادههاي خصوصيگذاران بخشدر اين جزء به پرداخت تسهيالت ارزي به سرمايه

آوري گازهاي اي باالدستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمعهاي توسعهتي براي طرحدولغير

( 48ماده ) «ج»بند  «1»توان آن را در راستاي جزء كه مي است همراه بدون انتقال مالكيت اشاره شده

 قانون برنامه ششم توسعه دانست.

  1397ودجه سال باليحه  «14»تبصره  «الف»جدول بند 

ست و يكي از مصارف هاكردن يارانهاين جدول كه منابع و مصارف ناشي از اجراي قانون هدفمند ارائه

كاهش فقر مطلق در خانوارهاي هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه درآمد آنها »كه  ،آن

در راستاي بند  «باشدكشور مي بهزيستي )ره( و سازمانكمتر از خط حمايتي كميته امداد امام خميني

دولت موظف »دارد: كه بيان مي ؛( آن قانون است79( قانون برنامه و نيز منطبق بر ماده )39ماده ) «ب»

است در طول اجراي قانون برنامه عالوه بر پرداخت يارانه فعلي، هرسال حداقل مستمري خانوارهاي 

( و سازمان بهزيستي را متناسب با سطح محروميت )ره مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني

ارچوب بودجه ستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چ( حداقل د% 20متوسط بيست درصد ) برمبناي

ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و درج رديف مستقل سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمندكردن يارانه

 .«هاي مذكور پرداخت نمايديق دستگاه( اين قانون، از طر39در جدول موضوع ماده )

  1397بودجه سال  اليحه «16»تبصره  «ج»بند 

هاي عامل به مددجويان كميته امداد امام در اين بند بانك مركزي مكلف شده است تا از طريق بانك

 20هزار ميليارد ريال و در مجموع  6هزار ميليارد ريال و  14ترتيب )ره( و سازمان بهزيستي بهخميني
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پرداخت نمايد. اين حكم اليحه هاي اشتغال مددجويي براي طرحالحسنه هزار ميليارد ريال وام قرض

 شرح ذيل است:( قانون برنامه ششم توسعه به83ماده ) «ب»بند  بر بودجه مطابق

پوشش كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي موظفند جهت توانمندسازي افراد تحت» 

( كميته امداد امام خميني)ره( و سي درصد %70 هفتاد درصد )ترتيب به يكصدهزار نفر نهسالياخود 

الحسنه الزم ند. دولت طبق بودجه سنواتي تسهيالت قرضسازمان بهزيستي را صاحب شغل كن (30%)

 .«را در جهت تحقق اين امر درنظر خواهد گرفت

 1397بودجه سال  اليحه «5»تبصره  «ـه» بند 

هزار ميليارد ريال و واگذاري آن به  95د دولت مكلف به صدور اسناد خزانه اسالمي تا سقف در اين بن

( قانون برنامه ششم توسعه دانست 10ماده ) «ث»توان در راستاي بند اين بند را مي طلبكاران شده است.

 يدر ط يوممنابع و مصارف بودجه عم منظور رفع عدم تعادلبه»كه انتشار اسناد خزانه اسالمي را 

مجاز دانسته است. البته انتشار اسناد خزانه اسالمي با واگذاري آن به طلبكاران متفاوت  «يمال ساليك

بند  «4»توان در راستاي جزء بدهي طلبكاران مذكور در اين بند اليحه بودجه را نيز مي تأديهاست. 

شخاص حقيقي و حقوقي خصوصي بدهي دولت به ا تأديه»( برنامه ششم توسعه دانست كه 8ماده ) «ت»

بدهي دولت به نظام بانكي و نهادهاي عمومي و غيردولتي  تأديهمدت و و تعاوني از طريق بازارهاي كوتاه

 هاي برنامه برشمرده است.را جزء تكاليف دولت طي سال «مدت و بلندمدتاز طريق ابزارهاي بدهي ميان

 

 1397بودجه سال حده . احكام مغفول برنامه ششم توسعه در ماده وا4

به  «مجلس شوراي اسالميفرصت بررسي اليحه بودجه توسط » محدودِتوان در ظرف زماني البته نمي

پرداخت و بهتر آن بود  1397اليحه بودجه سال  واحكام برنامه ششم توسعه  ارتباط ميان كامل بررسي

با ارائه اليحه بودجه را انجام دهد تا كه دولت وظيفه قانوني خود در ارائه گزارش نظارتي برنامه همزمان 

اما در اين گزارش به  مطلع سازد،از چگونگي رابطه برنامه و بودجه نمايندگان محترم مجلس و مردم را 

توجه قرار  مورد 1397رسد كه در اليحه بودجه سال مينظر به كهتوسعه برخي از احكام برنامه ششم 

 .شده است، اشاره نگرفته

  قانون برنامه ششم توسعه  8ماده   «ت»بند  «2»جزء 

دولت موظف شده است  ،( قانون برنامه ششم توسعه8دولت در ماده )هاي ي ساماندهي بدهيدر راستا

 كي از آن اقدامات حكم قانوني ذيل است:اقداماتي انجام دهد كه ي

 .«ه عموميها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجساماندهي اصل بدهي»

هاي كه ميزان بدهي ستا يكي از مشكالتي كه در نظام ماليه عمومي كشور وجود دارد آنديگر، عبارت به
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مقامات دولتي و نيز طلبكاران دولت در مورد اصل و نيز  ازسويدولت مشخص نبوده و اعداد مختلفي 

 شود. ها اعالم ميسود تعلق گرفته به اين بدهي

ر برنامه ششم توسعه اين حكم را تصويب كرده تا ميزان اصل و نحوه تمديد و گذار درو قانونازاين

اين امر در اليحه بودجه  ست كه تحققا حالي، اين درها در بودجه عمومي درج شودتسويه سود بدهي

اين بند و ماده  «1»اي است براي نظارت بر جزء جراي اين حكم مقدمهشود. انمي مشاهده 1397سال 

ي دولتي هاشركتحفظ شاخص نسبت بدهي دولت و »كه دولت را مكلف به مه ششم توسعه قانون برنا

 كند.مي« (%40( در سطح حداكثر چهل درصد )GDPبه توليد ناخالص داخلي )

   قانون برنامه ششم توسعه  27ماده 

را  ياماتمحور روستاها اقدپيشرفت عدالت براي شكوفايي و»دولت موظف شده است  ،در اين ماده برنامه

 برخي از اين اقدامات عبارتند از:كه  «انجام دهدهاي سنواتي مطابق قوانين و در قالب بودجه

  تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه

ربوط به و اختصاص بودجه عمراني م« عمران و توسعه روستايي»سنواتي، تحت پيوستي با عنوان 

 ،اين فصل

 ناحيه  نود و هشت برداري و ساختروستايي، بهرهوكار كسب خوشهپنجاه و چهار  توسعه حداقل

فرصت شغلي در روستاها و مناطق يك ميليون و نهصد و چهارده هزار  صنعتي روستايي و ايجاد

هاي طريق بخشگرا از پذير و صادراتهاي اقتصادي رقابتعشايري از طريق احداث و توسعه بنگاه

 ،خصوصي و تعاوني

 گر در زمينه عنوان عناصر پيشرو و تسهيلنفر از روستاييان و عشاير به هزارصد آموزش

رساني، هاي فرهنگي، بهبود خدماتهاي اقتصادي و برنامهريزي محلي، توسعه فعاليتبرنامه

 .اجراييهاي هاي دستگاههاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرحجلب مشاركت

 اند.مغفول واقع شده 1397بودجه سال در اليحه  الذكرفوق رسد اقداماتنظر ميبه

   قانون برنامه ششم توسعه  29ماده 

اين ماده را هاي نجومي دولت براي ايجاد شفافيت و كاهش احتمال پرداخت حقوقدر اين ماده قانون برنامه، 

اندازي سامانه ل اجراي قانون برنامه نسبت به راهاست طي سال او شده دولت مكلف»تصويب كرده كه طي آن 

هاي ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاهثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت

ي كه ميزان ناخالص پرداختي به را فراهم نمايد، به نحو گانه جمهوري اسالمي ايرانشامل قواي سه اجرايي

در  .«مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود يك از افراد فوقهر

 اي براي اجراي اين حكم مشاهده نشد.ردي از اختصاص بودجه 1397اليحه بودجه سال 
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  قانون برنامه ششم توسعه  33ماده   « »بند 

ش بيمه اجباري كليه پوش» حكم بهگذاري در بخش كشاورزي در اين بند براي افزايش امنيت سرمايه

گر ( سهم بيمه% 50درصد) پرداخت حداقل پنجاهو  مشترك و واگيردارهاي ها در مقابل بيماريدام

اشاره « بيني در بودجه سنواتيهاي آلوده پس از پيشتوسط دولت و اجراي برنامه حذف دام در كانون

 در اليحه بودجه وجود ندارد.رسد رديفي در مورد آن مينظر به نيز شده است كه در اين مورد

  قانون برنامه ششم توسعه  92ماده   «ح»بند 

سيما تحت پوشش بيكاري حكم قانوني اين بند است حاب فرهنگ و هنر و رسانه و صداوقرار گرفتن اص

هاي اعتباري را به اين منظور در لوايح بودجه سنواتي كمكچارچوب  دولت در» است كه مقرر شده

بودجه سال هاي اليحه در رديفنيز ردپايي از اجراي اين حكم . «دهدمه بيكاري قرار اختيار صندوق بي

 ديده نشد. 1397

  قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن12ماده  « الف»بند   

دولت مكلف شده در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي در اين بند 

ن اجراي سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانوشده خود به حسابرسي

( قانون اساسي و اصالحات بعدي آن، امالك مازاد بر نياز 44چهارم )وهاي كلي اصل چهلسياست

هاي اجرايي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند. دستگاه

درصد بوده و هرگونه  10حداقل  ساليانهدر تبصره اين بند تأكيد شده است كه اين تأديه بدهي بايد 

 بيني و تأمين شود. تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيش

 «5»ره تبص« هـ»و بند  «2»تبصره « الف»در دو بخش بند 1397در ماده واحده اليحه بودجه سال 

پرداخت بدهي از محل واگذاري  «2»تبصره « الف»به موضوع طلبكاران دولت اشاره شده است. در بند 

گيرد كه يك ي دولتي صورت ميهاشركتالشركه متعلق به دولت و مؤسسات و ها و سهماموال و دارايي

« هـ»شود و بند شامل ميرا « مطالبات تأمين اجتماعي براي پرداخت به بازنشستگان»هزار ميليارد ريال 

تأديه »كه دهد انجام مياگذاري اسناد خزانه اسالمي ها را از طريق صدور و وبازپرداخت بدهي «5»تبصره 

رسد كه نمينظر به هاي مورد نظر است. اما درهرحاليكي از بدهي« هاي بيمه پايه سالمتبدهي سازمان

 اجتماعي را پوشش دهد.درصد بدهي دولت به سازمان تأمين  10اين موارد 

 

 با برنامه ششم توسعه 1397بودجه سال ماده واحده  هاي بالقوهو تعارض ها. مغايرت5

توان آنها را در تعارض با احكام برنامه ششم احكامي وجود دارد كه مي 1397در اليحه بودجه سال 

سهم صندوق توسعه ملي از  اليحه بودجه «1»تبصره « الف»چه در بند مثال گر عنوانبهتوسعه دانست. 

درصد درنظر گرفته  32منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در اين سال 
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( قانون برنامه ششم توسعه است و سهم شركت ملي نفت، 7ماده )« ب»بند « 1»شده كه مطابق جزء 

« و»برنامه ششم توسعه است؛ اما بند  يافته نيز منطبق بر احكامخيز، گازخيز و كمتر توسعهمناطق نفت

 ازجملهصندوق توسعه ملي براي برخي امور  1397هايي از ورودي سال اليحه بودجه برداشت «4»تبصره 

اجراي چند حكم برنامه ششم توسعه وجود دارد كه اين برداشت سهم صندوق ملي توسعه از منابع 

« 1»گاز را كاهش داده و در تعارض با حكم جزء حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات 

 شود.( قانون برنامه ششم توسعه محسوب مي7ماده )« ب»بند 

هاي بالقوه قانون بودجه سال بايد نگران تعارض 1397بيش از احكام متعارض در اليحه بودجه سال 

س در مورد اين اليحه در مجلاست كه ناشي از پيشنهادهايي  بود كه با قانون برنامه ششم توسعه 1397

 هايترين احكامي از برنامه ششم توسعه كه احتماالً در تعارض با پيشنهادمطرح خواهد شد. اصلي

ي مجلس است احكام رأدوسوم  نياز به هااي خواهند بود و در نتيجه براي تصويب آن پيشنهادبودجه

 اي ذيل است:برنامه

  قانون برنامه ششم توسعه6ماده  « الف»بند   

 هاي اجرايسال برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي»دارد: اين بند بيان مي

كه متضمن تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي است  پيشنهادهايي ترتيببدين .«برنامه ممنوع استقانون 

 در تعارض با اين حكم برنامه ششم توسعه است.

  شم توسعه  قانون برنامه ش6ماده  «  »بند 

 17/2/1387مصوب افزوده بر ارزش يات( قانون مال38عوارض موضوع ماده )در اين بند به نحوه تخصيص 

 يعيافزوده گاز طبماده مذكور و عوارض ارزش «1»موضوع تبصره  يندگيعوارض آال نيزآن و  يو بندها

پردازد ماده مذكور مي« ج» و« ب»، «الف»در مورد بندهاي شرح زير خودروها  به يگذارو عوارض شماره

 آراي مجلس خواهد بود.دوسوم  كه تغيير اين تخصيص نيازمند

  قانون برنامه ششم توسعه7ماده  « الف»بند   

سقف مورد  1397اليحه بودجه سال  فبرخي اعداد اصلي منابع و مصارتر اشاره شد كه پيش طورهمان

ايد توجه داشت برخي از ارقام نيز كه اين سقف را اما ب ،برنامه را رعايت نكرده است 4نظر در جدول 

در قانون برنامه ششم  را هاي تعيين شدهگونه پيشنهاد جديد، سقفممكن است با هر ،اندرعايت كرده

 . كنندنقض 

، «فروش اموال منقول و غيرمنقول»در مورد  1397ع اليحه بودجه سال بدر بخش منا مثال عنوانبه

و « فروش اوراق مشاركت و اوراق مالي اسالمي»، «ايهاي سرمايهداراييهاي تملك واگذاري طرح»

ارقامي كه در بودجه ذكر شده عيناً سقف در نظر گرفته شده در قانون « ي دولتيهاشركتفروش سهام »

افزايش اين درآمدها مانند فروش اوراق بر مبتني گونه پيشنهادياست و در نتيجه هر برنامه ششم توسعه
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 ي دولتي مخالف قانون برنامه ششم توسعه بوده و نيازمندهاشركتديد يا فروش بيشتر سهام مشاركت ج

 .مجلس است نمايندگان آرايدوسوم 

  قانون برنامه ششم توسعه7ماده  «  »بند   

نيافته و بودجه خيز، گازخيز و توسعهدر اين بند سهم صندوق توسعه ملي، شركت ملي نفت، مناطق نفت

بع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را تعيين كرده است. هرگونه عمومي از منا

ها و روند در تعارض با برنامه ششم توسعه است. با توجه به اينكه خود دولت در بند تغيير در اين نسبت

مه است؛ هايي از ورودي صندوق داشته كه مغاير اين بند از برنااين اليحه برداشت «4»تبصره « و»

هاي ديگر از ورودي صندوق توسعه ملي نمايندگان براي برداشت ازسوياحتماالً پيشنهادهاي ديگري نيز 

 براي مصارف ديگر مطرح خواهد شد.

  قانون برنامه ششم توسعه17ماده  « الف»بند   

ي در راستاي ها و مؤسسات اعتبارهرگونه تكليف به بانك»دارد كه: اين بند برنامه ششم توسعه بيان مي

ز خصوص تسهيالت با نرخ سود كمتر، بجهاي اجراي قانون برنامه دراستفاده از منابع آنها در طول سال

التفاوت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و درج آن در بيني مابهساير تكاليف قانوني مشروط به پيش

توسط قيمت ارزان مورد ارائه تسهيالت ادي دركه پيشنهبنابراين در صورتي«. است ساليانهقانون بودجه 

التفاوت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و نرخ سود شود بايد بار مالي مابهنمايندگان مطرح مي

 تكليفي در اليحه بودجه لحاظ شود.

  قانون برنامه ششم توسعه28ماده  « الف»بند   

استثناي به اجرايي يهاكاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه»اي دولت مكلف به در اين حكم برنامه

 ( نسبت به وضع موجود% 15) درصد پانزده يزانحداقل به مبرنامه، اجراي قانون در طول  مدارس دولتي

خدمات و مشاركت  يدخر ياتي،عمل يواحدها يواگذار يقاز طر ( در پايان سال دوم(% 5درصد ) )حداقل پنج

 يهاكاهش پست يريت،كاهش سطوح مد يرضرور،غ يحذف واحدها ها،يردولتي با اولويت تعاونيبا بخش غ

اجرايي به  يهادستگاه يفاز وظا يبرخ يها و مؤسسات و واگذارو ادغام سازمان لانحال ي،سازمان

نابراين شده است. ب« يادار عالييشورا يببا تصو ها و بنياد مسكن انقالب اسالميياريو ده هايشهردار

پيشنهادهاي گسترش حجم دولت چه از طريق ايجاد سازمان يا مؤسسه يا شركت جديد و در قالب 

 اي است.هاي جديد بدون خروج نيروهاي موجود مغاير با اين حكم برنامهاستخدام

 
 هابندي و ارائه پيشنهادجمع

كارهاي اجرايي ويا تدوين ساز تأمين ماليبر مبتني اجرا و تحقق بسياري از احكام برنامه ششم توسعه

حكم برنامه ششم توسعه  876محاسبات گزارش حاضر از  براساسآنها در لوايح بودجه سنواتي است. 
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حكم برنامه ششم توسعه  390حكم غيرمصرح و در مجموع  266حكم به شكل مصرح در قانون و  124

 بايد ردپايي در لوايح بودجه سنواتي داشته باشند.

« الف»تكليف قانوني بند  1397گزارش نظارتي برنامه همزمان با تقديم اليحه بودجه سال عدم ارائه 

ديگر تبييني از رابطه بودجه اين سال  ازسويپاسخ گذاشته و ( قانون برنامه ششم توسعه را بي121ماده )

 ارائه نكرده است. را با برنامه ششم توسعه و چگونگي تحقق اهداف كمي آن

گانه اين قانون به اصالح بودجه و هاي بيسترنامه ششم توسعه، يك بخش از بخشقانون ب براساس

ماليه عمومي پرداخته كه بايد در اين اليحه بودجه مورد توجه قرار گرفته باشد كه احكام اين بخش در 

 4جدول  ترين اين احكام لزوم رعايت اعداد و قواعد مالياين گزارش نام برده شده است. يكي از اصلي

 قانون برنامه ششم توسعه است. 

چند در منابع و مصارف بودجه اين قواعد مالي رعايت شده؛ اما در مورد بخش سوم منابع كه همان هر

له در مورد ئتوجهي شده است. همين مساست نسبت به سقف مورد نظر بي« هاي ماليواگذاري دارايي»

شود كه نه تنها سقف مي مشاهدهدر بخش مصارف  «ليهاي ماواگذاري دارايي»ذيل  «هاي ماليساير دارايي»

 برابر سقف مورد نظر را در اليحه بودجه گنجانده است.  10بلكه عددي معادل  ده؛نكربرنامه ششم را رعايت 

فروش »و  «فروش اوراق مشاركت و اوراق مالي اسالمي»همچنين قابل ذكر است، با توجه به اينكه در مورد 

هرگونه پيشنهاد بيش سقف برنامه ششم را در نظر گرفته،  1397اليحه بودجه سال  «ي دولتيهاشركتسهام 

ي هاشركتافزايش فروش اوراق مشاركت و اوراق مالي اسالمي و فروش سهام  درصد رقم موجود نسبت به 15از 

 نمايندگان محترم مجلس است.دوسوم  يأمغاير برنامه ششم توسعه بوده و نيازمند ر ،دولتي

نسبت درآمدهاي »قانون برنامه ششم توسعه دو نسبت  4جدول  هاي مذكور درد نسبتدر مور

با اهداف در نظر گرفته  «هاي مالي به كل مصارفنسبت اعتبارات تملك دارايي»و  «مالياتي به كل منابع

 شده همخواني ندارند.

مورد  19ه در دهد كنشان مي 1397هاي اليحه بودجه سال بررسي ماده واحده و تبصرهمچنين 

تر حكايت از آن دارد هاي دقيقشده است. البته بررسي به برنامه ششم توسعه به شكل صريح پرداخته

شوند كه كه برخي احكام ديگر ماده واحده اين بودجه نيز جزء احكام برنامه ششم توسعه محسوب مي

 اند.بدون تصريح نام مورد توجه قرار داده

د نمونه از احكام برنامه ششم توسعه نشان داده شد كه برخي احكام برنامه در اين گزارش با ارائه چن

اند و اين مغفول واقع شده 1397در اليحه بودجه سال  ،هاي سنواتي مدنظر قرار گيرندكه بايد در بودجه

را ييد خود أنگراني وجود دارد كه دولت در اجراي احكام برنامه انتخابي عمل كرده و تنها احكام مورد ت

 تأمين مالي كرده باشد.

ها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از ساماندهي اصل بدهي»توان به اين احكام مي ازجمله

درصد بدهي  10تأديه حداقل »و « اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياراه»، «طريق درج در بودجه عمومي
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 اشاره كرد.« شده دولت به سازمان تأمين اجتماعيحسابرسي

با جزء  1397اليحه بودجه سال  «4»تبصره  «و»ر انتهاي گزارش نيز با ذكر تعارض بخشي از بند د

شي از هاي بيشتر نا( قانون برنامه ششم توسعه، براي جلوگيري از تعارض7ماده )« ب»بند « 1»

جديد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي برخي از احكام مهم برنامه ششم توسعه  پيشنهادهاي

 ترين اين احكام عبارتند از:با آنها در تعارض خواهد بود مرور شده كه اصلي االً پيشنهادهاكه احتم

  برنامهقانون  هاي اجرايسال برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طيممنوعيت ، 

  افزودهبر ارزش يات( قانون مال38عوارض موضوع ماده )تغيير نحوه تخصيص ، 

 قانون برنامه ششم توسعه،  4جدول  رعايت قواعد عدم 

  عدم تغيير سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص

 هاي جديد از ورودي صندوق، صادرات گاز با برداشت

 ها و مؤسسات اعتباري در مورد پرداخت تسهيالت با نرخ سود كمتر بدون عدم تكليف به بانك

 در بودجه، التفاوت نرخ سودبيني مابهپيش

  استثناي مدارس دولتي.به اجرايي يهاحجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاهعدم حكم به افزايش 

( 121ماده )« الف»شود اوالً مجلس شوراي اسالمي در مورد عدم اجراي بند مي در نهايت، پيشنهاد

واستار گزارش نظارتي مربوطه شود. ثانياً دولت احكامي قانون برنامه ششم توسعه به دولت تذكر داده و خ

از برنامه ششم توسعه را كه با آنها موافق نبوده يا قادر به تأمين مالي آنها نيست، شناسايي كرده و براي 

 حفظ حرمت قانون برنامه ششم توسعه، اليحه اصالحي را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند. ثالثاً

به احكام مربوطه  1397اصالحي در مورد اليحه بودجه سال  ويب پيشنهادهايمجلس در ارائه و تص

 ويژه احكام مذكور در اين گزارش توجه كند.برنامه ششم توسعه به
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 پيوست

جدول زير احكام قانون برنامه ششم توسعه كه در آنها مسئله ضرورت توجه به تأمين منابع مورد نياز 

 كند.يح شده را تبيين ميتصردر اليحه بودجه تحقق آنها 

 

 ايالزام بودجه مأموريت موضوع بند ماده

 الف 4
تجهيز منابع مالي مورد نياز 

 گذاريسرمايه

تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط 

سي ميليارد دالر از خطوط  ساليانه

هاي خارجي در قالب اعتباري بانك

تأمين مالي خارجي )فاينانس( 

مالي  خودگردان با اولويت تأمين

اسالمي، پانزده ميليارد 

( دالر به شكل 15.000.000.000)

گذاري مستقيم خارجي و سرمايه

( 20.000.000.000بيست ميليارد )

 دالر قراردادهاي مشاركتي خارجي

در قالب قوانين بودجه سنواتي 

 مجاز است

 1-ب 7

انضباط مالي و محدوديت 

استفاده از منابع حاصل از 

 نفت در بودجه

وزيع منابع حاصل از صادرات نحوه ت

نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات 

گاز )افزايش سهم صندوق توسعه 

 ملي(

سهم بودجه عمومي دولت از منابع 

موضوع اين جزء در سقف جدول 

)اين قانون تعيين و به حساب  4

داري كل درآمد عمومي نزد خزانه

 گرددميكشور واريز 

 2-ب 7

سقف انضباط مالي با تأكيد بر 

اي بودجه اعتبارات هزينه

 عمومي دولت 

لزوم انطباق قوانين بودجه با ارقام 

 4جدول 
 در قالب لوايح بودجه سنواتي

 عملكرد برمبنايريزي بودجه ريزيند بودجهآياصالح فر پ 7

 رصدد اعتبارات بيست ساليانه

مندرج  اجراييهاي ( دستگاه20%)

در قوانين بودجه سنواتي را 

 برمبنايريزي ودجهصورت ببه

 عملكرد تنظيم نمايد

 هاي دولت ساماندهي بدهي 2-ت 8

ها از طريق ساماندهي اصل بدهي

تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق 

 درج در بودجه عمومي

 از طريق درج در بودجه عمومي

 الف 10

هاي دولت تسويه كل بدهي

قطعي  1395كه تا پايان سال 

 اندشده

 اوراق بهادارطريق انتشار از 
تا سقف مندرج در قوانين بودجه 

 سنواتي 

 ب 10

تأمين اعتبار الزم براي 

هاي مرتبط با اوراق پرداخت

بهادار )منتشره براي 

 بازپرداخت بدهي دولت(

اجازه براي اختصاص رديف خاص در 

 لوايح بودجه سنواتي

هرساله رديف خاصي را در اليحه 

 تخصيص دهد بودجه سنواتي

 ث 10

منابع و  عدم تعادل رفع

 مصارف بودجه عمومي 
 

  ساليانهدر لوايح بودجه  انتشار اسناد خزانه اسالمي
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 هاي دولت ساماندهي بدهي الف 12

شده دولت به تأديه بدهي حسابرسي

سازمان تأمين اجتماعي از مجاري 

 مختلف

 در قالب بودجه سنواتي 

 پ 12

تعيين تكليف صندوق 

حمايت و بازنشستگي 

 كنان فوالدكار

انتقال مؤسسه صندوق حمايت و 

بازنشستگي كاركنان فوالد به وزارت 

 تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ساله در ها هرميزان واگذاري

پادار خواهد  ساليانههاي بودجه

 گرديد

 الف 17
ها و استفاده از منابع بانك

 مؤسسات اعتباري

ها و مشروط كردن تكليف بانك

رداخت مؤسسات اعتباري به پ

تسهيالت با نرخ سود كمتر به 

التفاوت نرخ سود بيني مابهپيش

مصوب شوراي پول و اعتبار و درج آن 

  ساليانهدر قانون بودجه 

  ساليانهدرج در قانون بودجه 

19  

ارتقاي مشاركت مردمي و 

 اجراييفراهم كردن بستر 

الزم براي تعاون و همكاري 

آحاد مردم در قالب 

 ي تعاونيهاي اقتصادتشكل

افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از 

محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، 

 كار و رفاه اجتماعي

 در قالب قوانين بودجه سنواتي 

 2-الف 26

پذير كردن عدالت رقابت

اي و سرزميني و منطقهبين

تقويت خوداتكايي، افزايش 

 استاني انگيزه وصول درآمد

يي كه هاتعيين درآمدها و هزينه

ماهيت استاني دارند و درج آنها در 

 بودجه سنواتي

در بودجه سنواتي اعمال دولت 

 نمايد

 3-الف 26

پذير كردن عدالت بين رقابت

اي و سرزميني و منطقه

تقويت خوداتكايي، افزايش 

 استاني انگيزه وصول درآمد

( از درآمد %  3) درصد اختصاص سه

حاصل از صادرات نفت خام و 

گازي خالص صادرات گاز  ميعانات

سوم به ترتيب يكطبيعي به

خيز و گازخيز و هاي نفتاستان

هاي دوسوم به مناطق و شهرستان

 يافتهكمتر توسعه

 هاي سنواتي در قالب بودجه

 ب 26

پذير كردن عدالت رقابت

اي و سرزميني و منطقهبين

تقويت خوداتكايي، افزايش 

 استاني انگيزه وصول درآمد

 (%8%تا  5پنج تا هشت درصد ) تخصيص

از سرجمع اعتبارات تملك 

اي استاني مصوب هاي سرمايهدارايي

به تهيه و اجراي  ساليانهقانون بودجه 

هاي هادي و بهسازي روستاهاي طرح

 شهرستان

  ساليانهمصوب قانون بودجه 

 2-الف 27
ــرفــت عــدالــت   محور    پيشـ

 روستاها  

عمران و توسعه » تهيه تحت پيوست

هاي و اختصاص بودجه« اييروست

 عمراني به اين فصل

 در بودجه سنواتي

 اصالح نظام اداري پ 28

تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت 

اعم از مشموالن و غيرمشموالن قانون 

مديريت خدمات كشوري در لوايح 

 بودجه سنواتي 

 
 

 در لوايح بودجه سنواتي 
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 ح 31

تأمين امنيت غذايي و نيل به 

محصوالت  خودكفايي در

اساسي زراعي، دامي و آبزي به 

( و % 95) درصد پنجوميزان نود

افزايش توليدات كشاورزي 

ويژه محصوالت داراي مزيت به

صادراتي، رسيدن به تراز 

تجاري مثبت، تقويت و تكميل 

هاي توليد و توسعه زنجيره

وري آب صادرات و ارتقاي بهره

 و خاك كشاورزي 

هاي خذ عوارض از انواع چربيا

وارداتي داراي اسيدهاي چرب اشباع 

)ترانس( بيش از حد  و غيراشباعي

هاي گازدار مصرفي و مجاز و نوشابه

صرف منابع حاصل از آنها در جهت 

 افزايش سرانه شير

  ساليانهدر بودجه 

 خ 31

تأمين امنيت غذايي و نيل به 

خودكفايي در محصوالت 

اعي، دامي و آبزي به اساسي زر

( و % 95) درصد پنجميزان نودو

افزايش توليدات كشاورزي 

ويژه محصوالت داراي مزيت به

صادراتي، رسيدن به تراز 

تجاري مثبت، تقويت و تكميل 

هاي توليد و توسعه زنجيره

وري آب صادرات و ارتقاي بهره

 و خاك كشاورزي 

سازي )واكسيناسيون( انجام ايمن

هاي سبك و سنگين و پرداخت دام

نياز آنها مطابق قانون يارانه مورد 

 ساليانهبودجه 

 ساليانهمطابق قانون بودجه 

 حمايت از كشاورزان 1-ب 32

ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت 

گذاران محصوالت كشاورزي و به بيمه

صندوق بيمه كشاورزي در لوايح 

 بودجه

  ساليانهدر لوايح بودجه 

 ث 33

سازي ابزارهاي حمايت از متنوع

تأمين و تجهيز  بخش كشاورزي،

منابع، توسعه و امنيت 

گذاري، افزايش صادرات سرمايه

كشاورزي و  محصوالت

افزايي و تكميل زنجيره ارزش

 ارزش محصوالت كشاورزي

ها در پوشش بيمه اجباري كليه دام

هاي مشترك و واگيردار، مقابل بيماري

( % 50) درصد پرداخت حداقل پنجاه

اي گر توسط دولت و اجرسهم بيمه

هاي آلوده برنامه حذف دام در كانون

 بيني در بودجه سنواتيپس از پيش

 بيني در بودجه سنواتيپيش

 ج 33

سازي ابزارهاي حمايت از متنوع

بخش كشاورزي، تأمين و تجهيز 

منابع، توسعه و امنيت 

گذاري، افزايش صادرات سرمايه

كشاورزي و  محصوالت

افزايي و تكميل زنجيره ارزش

 صوالت كشاورزيارزش مح

هاي حمايت از افزايش سرمايه صندوق

 7درصد )توسعه بخش كشاورزي به هفت

گذاري بخش از ارزش سرمايه (%

كشاورزي و افزايش سرمايه بانك 

كشاورزي مطابق با استانداردهاي 

المللي از محل فروش امالك بين

مازاد وزارت جهاد كشاورزي و 

شده از بازپرداخت تسهيالت پرداخت

حل حساب ذخيره ارزي و سهم م

 دولت در قالب بودجه سنواتي

 در قالب بودجه سنواتي
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35 
 تبصره

 «ب»بند 

ند  با بحران       -«ب» ب له  قاب م
سازي حقآبه كم هاي  آبي، رها

ست  محيطي براي پايداري  زي
ــرزمين، پايداري و افزايش   س
ــاورزي،    يد در بخش كشـ تول

ــفره تعادل ــي به س هاي  بخش
قاي بهر  وري  هزيرزميني و ارت
به  ميزاني  و جبران تراز آب، 

ياني اجراي       پا ــال  كه در سـ
يارد         يازده ميل مه  نا قانون بر

 مترمكعب شود

هاي آبياري نوين، اجراي توسعه روش
اي و عمليات آب و خاك )سازه

بندها و اي(، توسعه آبغيرسازه
هاي سطوح آبگير سامانه )سيستم(

حداقل به ميزان ششصد هزار هكتار 
 در سال

( %85) درصد قل هشتادوپنجحدا

عنوان كمك بالعوض ها بههزينه

توسط دولت در قالب بودجه 

 شودتأمين و پرداخت مي ساليانه

35 
 تبصره

 «ج»بند 

ند   قا  -«ج»ب با بحران     م له  ب
هاي  بهآبي، رهاســازي حقاكم

ست  محيطي براي پايداري  زي
ــرزمين، پايداري و افزايش   س
ــاورزي،    يد در بخش كشـ تول

ــفره بختعادل ــي به س هاي  ش
قاي بهره  وري  زيرزميني و ارت

به  ميزاني  و جبران تراز آب، 
ياني اجراي       پا ــال  كه در سـ
يارد         يازده ميل مه  نا قانون بر

 مترمكعب شود

ايجاد زيرساخت مورد نياز  -«ج» بند
هزارتن ماهي در براي پرورش دويست

هاي شيالتي و قفس و توسعه فعاليت
احل ايجاد تأسيسات زيربنايي در سو

 كشور

منابع مورد نياز اجراي اين بند از 

جويي در مصرف محل صرفه

 هاي فسيلي موضوع مادهسوخت

( قانون رفع موانع توليد 12)

پذير و ارتقاي نظام مالي رقابت

تأمين  1/2/1394كشور مصوب 

 گرددمي

 زيست حفاظت از محيط پ 38

تأمين اعتبارات ارزي و ريالي مورد 

المللي عهدات بيننياز جهت اجراي ت

دولت جمهوري اسالمي ايران در 

 زيست  حوزه محيط

 هاي سنواتيدر قالب بودجه

 زيست حفاظت از محيط ش 38

 (% 10) درصد ده ساليانهاز رده خارج كردن 

هاي بنزيني و از موتورسيكلت

 هاي برقيجايگزيني با موتورسيكلت

بيني اعطاي تسهيالت و پيش

  ساليانهجه اعتبار الزم در بود

 تبديل پسماند به كود يا انرژي زيست حفاظت از محيط ص 38
ارزي و ريالي كردن منابع  فراهم

 )بودجه(

 زيست حفاظت از محيط 2-ف 38

يين خسارت كارشناسي براي تع

جنگلداري كه مدت اجراي  هايطرح

آن تا پايان سال سوم اجراي قانون 

 رسدبرنامه به اتمام نمي

 واتي در بودجه سن

 زيست حفاظت از محيط 3-ف 38

پوشش كامل و مؤثر حفاظت  يارتقا

هاي كشور، مهار عوامل از جنگل

ناپايداري، جلوگيري از تغيير كاربري، 

تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق 

چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل 

 و اجراي تعهدات 

با اختصاص رديف اعتباري 

بيني مستقلي نسبت به پيش

هاي تبارات و امكانات در بودجهاع

 سنواتي 
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 الف 39

ارتقاي عدالت اجتماعي، 

وري در مصرف افزايش بهره

آب و انرژي و هدفمندكردن 

 ها يارانه

هاي انرژي اصالح قيمت آب و حامل

 ايو ساير كاالها و خدمات يارانه
  ساليانههاي چارچوب بودجه

 الف 39

ارتقاي عدالت اجتماعي، 

وري در مصرف هافزايش بهر

آب و انرژي و هدفمندكردن 

 ها يارانه

صورت صرف منابع حاصل به

هدفمند براي افزايش توليد، 

اشتغال، حمايت از صادرات 

وري، كاهش شدت غيرنفتي، بهره

انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي 

هاي عدالت اجتماعي و شاخص

هاي اجتماعي از خانوارهاي حمايت

ياتي هاي عملينهنيازمند و تأمين هز

 ربط هاي ذيگذاري شركتو سرمايه

  ساليانههاي ارچوب بودجهچ

 ب 39

ارتقاي عدالت اجتماعي، 

وري در مصرف افزايش بهره

آب و انرژي و هدفمندكردن 

 ها يارانه

هاي ها و پرداختالزام به ارائه دريافت

مرتبط با قانون هدفمند كردن 

 هايارانه

 واتي هاي سنهمراه با بودجه

 1تبصره  39

ارتقاي عدالت اجتماعي، 

وري در مصرف افزايش بهره

آب و انرژي و هدفمندكردن 

 ها يارانه

اي مستقل و اختصاص رديف بودجه

شفاف براي سهم سازمان هدفمند 

ها از منابع و مصارف كردن يارانه

 مربوطه

هاي مستقل و جداگانه در رديف

 در ارقام بودجه عمومي

 پ 43
خصيص درآمدهاي نحوه ت

 حاصل از بخش معدن

هاي تكميل زيربناها و زيرساخت .1

مورد نياز براي معادن و 

 هاي عمومي صنايع معدنيزيرساخت

( 14) ماده «6» اجراي تبصره .2

با اولويت مناطق مجاور ) قانون معادن

( 25) درگير محدوده معدني( و مواد

( 35( قانون معادن و ماده )31) و

پذير و انع توليد رقابتقانون رفع مو

 ارتقاي نظام مالي كشور

تشويق صادرات محصوالت صنايع  .3

 افزوده باالمعدني داراي ارزش

هاي پايه تكميل نقشه .4

جويي و شناسي شناسايي، پيزمين

هاي اكتشاف عمومي كليه ظرفيت

 معدني كشور

 در قالب قانون بودجه سنواتي 

 ت 46

رونق توليد، نوسازي صنايع، 

حمايت هدفمند از صنايع 

هاي داراي اولويت سياست

كلي اقتصاد مقاومتي و 

همچنين توسعه صادرات 

 غيرنفتي
 

بيني سازوكار الزم براي پوشش پيش

 بيش از ده ساليانه خطرات افزايش

 ( نرخ ارز % 10) درصد

بيني در بودجه سنواتي پيشدولت 

 كند 
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55  

تأمين هزينه خدمات 

ملك هاي تمديريت طرح

 اي هاي سرمايهدارايي

درصد عملكرد  5/2تخصيص كامل 

تخصيص اعتبارات عمراني مربوط به 

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 

نقل كشور، بنياد مسكن انقالب وحمل

ها و اسالمي، شركت مجري ساختمان

تأسيسات دولتي و عمومي، شركت 

سهامي توسعه منابع آب و نيروي 

هداري ايران و شركت توسعه و نگ

 اماكن ورزشي

 ارچوب بودجه آنهاچ

 الف 57

ريلي با ونقل حمل توسعه

اولويت مناطق 

 يافته كمترتوسعه

( منابع 1%) درصد اختصاص يك

حاصل از فروش نفت و گاز سهم 

 دولت را به وزارت راه و شهرسازي

  ساليانهدر قالب بودجه 

 الف 59

، بهسازي، نوسازي و احيا

ني سازي و بازآفريمقاوم

 حداقل دويست و هفتاد محله

بيني تسهيالت و اعتبارات مورد پيش

 نياز سهم دولت در بودجه سنواتي

بيني در قالب بودجه سنواتي پيش

 شود مي

 ب 59

هش   يري  آســــيــبكــا پــذ

هاي روســتايي )با  ســكونتگاه

ــازي   ــازي و نوسـ هدف بهسـ

مسكن روستايي( و همچنين    

تأمين مســـكن براي اقشـــار  

ــهــري ) كــم در  درآمــد شــ

 شهرهاي كوچك(

 تأمين منابع مالي و تسهيالت

 و زمين مورد نيازقيمت ارزان
 در قالب بودجه سنواتي 

 1-ب 59

 ساليانهبهسازي و نوسازي 

حداقل دويست هزار واحد 

 مسكوني روستايي

با قيمت ارزان پرداخت تسهيالت

( و تأمين 5%كارمزد پنج درصد )

التفاوت سود تسهيالت براي مابه

مشاركت مدني و فروش دوران 

 اقساطي

 در قالب بودجه سنواتي 

 2-ب 59

 ساليانهساخت و يا خريد 

حداقل صد و پنجاه هزار 

درآمد واحد مسكن اقشار كم

)با اولويت شهرهاي  در شهرها

 زير يكصد هزار نفر جمعيت(

 تأمين منابع مالي و تسهيالت

 و زمين مورد نياز قيمت ارزان
 در قالب بودجه سنواتي 

 پ 61
هاي حمايت از احياي بافت

 فرسوده

هاي تشويقي براي اعمال سياست

 هاي فرسودهاحيا و بازسازي بافت
 در قالب بودجه مصوب

 ت 61

 و بهسازي حداقل ده احيا

هاي ( از بافت10%) درصد

 فرسوده شهري

هاي حمايتي، حقوقي، اعمال سياست

 ايتشويقي و اعطاي تسهيالت يارانه

دجه سنواتي در قوانين بو

 بيني نمايدپيش

   ت 62
طراحي و ايجاد كمربند سبز در 

 اطراف مراكز جمعيتي
 در قالب بودجه سنواتي

 2-الف 63
ايجاد تحول در نظام تعليم و 

 تربيت

بندي معلمان و تهيه نظام رتبه

 هااستقرار نظام پرداخت

 
 

 در قالب بودجه سنواتي
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 ت 63
هاي تنظيم و اجراي سياست

 سازاز خيرين مدرسه حمايتي

يافته هاي تحققمنظور كردن معادل كمك

هاي( )پروژه هايآنان را جهت تكميل طرح

 تمام خيرين در بودجه سنواتينيمه

 در بودجه سنواتي منظور نمايد

 چ 63

ها هزينه كليه درآمدها، كمك

و هداياي مردمي نقدي به 

 آموزي سازمان دانش

اي اختصاص مبالغ واريزي فقط بر

 هاي فرهنگي و پرورشيفعاليت
 در قالب بودجه سنواتي

 هاي پژوهشيتوسعه فعاليت ب 64

درصد از اعتبارات  1اختصاص 

هاي اي دستگاهيافته هزينهتخصيص

و  6تا  1استثناي فصول اجرايي به

هاي غيرعملياتي يك درصد هزينه

ي دولتي به امور پژوهشي و هاشركت

 توسعه فناوري

منظور  ساليانهودجه در قوانين ب

 شده است

 پ 64

هاي حمايت از پژوهش

سازي محور و تجاريلهمسئ

 پژوهش و نوآوري

( % 3) درصد اختصاص معادل حداقل سه

از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي 

 مصرف در امور تحقيقاتي و توسعه فناوري

 منظور كنند ساليانهدر بودجه 

 ج 64

و توسعه و انتشار فناوري 

هاي حمايت از شركت

 بنياندانش

هاي حمايت مالي از پژوهش

ها و تقاضامحور مشترك با دانشگاه

مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و 

 هاي علميه فناوري و حوزه

 مطابق قانون بودجه سنواتي

 چ 64

وري گسترش بهره

بنيان و ارتقاي سطح دانش

 ي ايرانيهاشركتفناوري در 

اركت فعاالن ارتقاي مش»تدوين طرح 

اقتصادي در زنجيره توليد 

 «الملليبين

 مطابق قانون بودجه سنواتي

 ح 64

هاي برداري از توانمنديبهره

جهاد دانشگاهي در جهت تحقق 

توسعه فرهنگي، علمي و فناوري 

و آموزشي و تسهيل اشتغال 

 هاالتحصيالن دانشگاهفارغ

 سنواتيمطابق قانون بودجه  هاي الزمريزيانجام برنامه

 ر 64
توان حمايت از دانشجويان كم

 مالي

تأمين شهريه دانشجويان داخل 

كشور تحت پوشش كميته امداد امام 

 )ره( و سازمان بهزيستي  خميني

 از محل اعتبارات برنامه مستقل

 زايي اقتصاد افزايش درون الف 65

ي هاشركتحمايت از تأسيس 

بنيان در داخل كشور با دانش

ي خارجي و هاشركتمشاركت 

 اعطاي تسهيالت الزم در اين زمينه

 در قالب قوانين بودجه سنواتي 

 ج 68
رابر كردن محتواي  بده

 مناسب رقومي )ديجيتال(
 اقدامات الزم 

را هاي سنواتي اعتبار الزم بودجه

هاي فني، اعتباري از طريق كمك

 بيني كندو حمايتي پيش

 ارتقاي سالمت تبصره 73

هاي حاصل از اجراي اختصاص درآمد

در جهت كاهش مصرف « الف»بند 

دخانيات، پيشگيري و درمان 

هاي ناشي از آن، بازتواني و بيماري

درمان عوارض حاصله از مصرف آن و 

 توسعه ورزش

هاي هايي كه در بودجهطي رديف

 شود سنواتي مشخص مي

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  

 

28 

 ايالزام بودجه مأموريت موضوع بند ماده

 ب 74

ممنوعيت فعاليت انتفاعي 

پزشكان كليه پزشكان، دندان

هاي سازان دستگاهو دارو

 در خارج از دستگاه اجرايي

 اجرايي مربوطه

جبران خدمات پزشكان، 

پزشكان و داروسازان در نداند

از  اجراييهاي استخدام دستگاه

طريق اعمال تعرفه خاص و پرداخت 

 حقوق مناسب

هاي تأمين اعتبار در بودجه

 سنواتي است

 ارتقاي دانش سالمت پ 74
هاي دانش حمايت از ايجاد شهرك

 سالمت

ارچوب قوانين و بودجه در چ

 سنواتي 

 هاي پرستاريتعديل كارانه تبصره 74

تأمين اعتبارات مورد نياز براي 

پرداخت سقف كارانه پرستاري در 

هاي خدمات چارچوب بسته

 تشخيصي و درماني

 ساليانهدر قالب قوانين بودجه 

 «2»تبصره  75

شناسايي و كاهش 

ز نظر هاي پرخطر اازدواج

 شناسيبروز اختالالت ژن

 )ژنتيكي(

التحرير ثبت ( حق% 10) درصد ده

يافته براي انجام طالق افزايش

هاي مددجويان تحت پوشش آزمايش

)ره( و  كميته امداد امام خميني

 سازمان بهزيستي

 بودجه سنواتيچارچوب  در

77  

افزايش ضريب ايمني و 

آوري جامعه، پيشگيري و تاب

ناشي از  كاهش خطرات

حوادث و سوانح، ارائه خدمات 

 بشردوستانه

 در قالب قوانين بودجه سنواتي  

 ت 77

افزايش ضريب ايمني و 

آوري جامعه، پيشگيري و تاب

كاهش خطرات ناشي از 

حوادث و سوانح، ارائه خدمات 

 بشردوستانه

( مندرج در % 5/0) درصد افزايش نيم

( قانون امور گمركي به 163ماده )

( و استفاده از منابع %1) ددرص يك

حاصله در زمينه مقابله با حوادث و 

 سوانح

 ر قالب قوانين بودجه سنواتيد

79  

افزايش حمايت از خانوارهاي 

مددجويان تحت حمايت 

كميته امداد و سازمان 

 بهزيستي

افزايش سطح حمايت از مددجويان به 

بيست درصد حداقل دستمزد مصوب 

حاصل از حذف شوراي عالي كار با منابع 

 خانوارهاي پردرآمد از دريافت يارانه

بودجه سنواتي و درج چارچوب  در

رديف مستقل در جدول موضوع 

 ( اين قانون39ماده )

 رساني و بازتوانيخدمت 2-ب 80

تحت پوشش قرار دادن و تمهيد 

تسهيالت اشتغال براي كليه 

نوبتي مددجويان واجد شرايط پشت

)ره( و كميته امداد امام خميني 

 سازمان بهزيستي

لحاظ اعتبار مورد نياز پرداخت 

هاي مستمري آنان در بودجه

 ساليانهسنواتي 

 1-ث 80
مقابله با اعتياد با حمايت قوه 

 قضائيه

تخصيص وجوه حاصل از فروش اموال 

 اين بند به ستاد مبارزه با مواد مخدر
 ر قالب بودجه سنواتي د

 تأمين مسكن نيازمندان 1-چ 80
ين و اجراي برنامه تأمين مسكن تدو

 اجتماعي و حمايتي
 بودجه سنواتي چارچوب  در

 رفاه و تأمين اجتماعي يارتقا  81

تدوين و اجراي برنامه، برقراري، 

استقرار و روزآمدسازي نظام جامع 

 رفاه و تأمين اجتماعي چند اليه

 مطابق بودجه سنواتي 
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 الف 83
زدودن فقر از چهره مناطق 

 يآزاد تجار

( از محل %1) درصد اختصاص يك

وصول عوارض ورود كاال و خدمات 

اين مناطق براي اشتغال محرومان و 

 نيازمندان بومي

 طبق بودجه سنواتي

 ب 83

پوشش  توانمندسازي افراد تحت

)ره( و  كميته امداد امام خميني

 سازمان بهزيستي

ايجاد يكصدهزار نفر شغل با ارائه 

 مالحسنه الزتسهيالت قرض
 طبق بودجه سنواتي

85  
تقويت صندوق ذخيره 

 فرهنگيان

اختصاص اعتباري معادل سهم 

واريزي اعضا براي صندوق ذخيره 

 فرهنگيان

 در بودجه سنواتي

 ت 86

گيري از دستاوردهاي بهره

دوران دفاع مقدس و انتقال و 

ترويج فرهنگ جهاد و 

 هاي آيندهمقاومت به نسل

اسر ساماندهي گلزارهاي شهداي سر

هاي خدماتي كشور )تأمين هزينه

رساني، رساني، برقمربوط به آب

 گازرساني و جاده(

 طبق بودجه سنواتي

 ح 86
حفظ و ترويج فرهنگ ايثار، 

 جهاد و شهادت

توسعه و تكميل مراكز اسناد و مدارك 

المعارف دفاع مقدس و تدوين دايره

دفاع مقدس و تدوين تاريخ دفاع 

 مقدس

 اتيمطابق بودجه سنو

87  

موقع قانون اجراي صحيح و به

رساني به جامع خدمات

 ايثارگران

 اقدامات الزم و اختصاص بودجه كافي
بيني در بودجه سنواتي پيشدولت 

 نمايد

 ب 87

حقوق وظيفه جانبازان غير 

حالت اشتغال مشمول قوانين 

 نيروهاي مسلح

بيني اعتبار مورد نياز براي اجراي پيش

قانون جامع ( 38) تبصره ماده

 رساني به ايثارگران و پرداخت آنخدمات

بيني در لوايح بودجه سنواتي پيش

 شود

 الف 88

پرداخت مطالبات معوق 

هاي معظم شهدا و خانواده

 )جانبازان و آزادگان( ايثارگران

پرداخت كليه مطالبات معوق 

 هاي معظم شهدا و ايثارگرانخانواده

اش )جانبازان و آزادگان( اعم از پاد

پايان خدمت و وجوه مربوط به ذخيره 

مرخصي استفاده نشده و كليه 

 كاملطور بهمطالبات قانوني آنان 

 مطابق بودجه سنواتي

 ب 88
تأمين حداقل معيشت 

 (88هاي هدف ماده )گروه

بيني اعتبار الزم معادل حداقل پيش

 حقوق كاركنان دولت
 هاي سنواتيدرج در بودجه

 ت 88

حوادث  پوشش بيمه عمر و

جانبازان و آزادگان و والدين، 

 همسر و فرزندان شهدا

( % 100درصد ) تأمين و پرداخت صد

سرانه بيمه عمر و حوادث جانبازان و 

آزادگان، والدين، همسر و فرزندان 

 شهدا فاقد پوشش بيمه عمر و حوادث

 فق بودجه سنواتيو

 ث 88

هاي حمايت و تجليل از رشادت

مقدس  رزمندگان هشت سال دفاع

 ماه سابقه حضور در 6كه حداقل 

جبهه دارند و جانبازان زير 

( جانبازي 25%پنج درصد )وبيست

ماه سابقه  6و آزادگان با كمتر از 

 اسارت و همسران و فرزندان آنان

 طبق بودجه سنواتي   
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 1-ث 88

حمايت و تجليل از 

هاي رزمندگان هشت رشادت

سال دفاع مقدس كه حداقل 

جبهه  ه حضور درماه سابق 6

دارند و جانبازان زير 

( 25%پنج درصد )وبيست

      جانبازي و آزادگان با كمتر از 

ماه سابقه اسارت و  6

 همسران و فرزندان آنان

تأمين و پرداخت يا معافيت حداقل 

( هزينه شهريه 30%) درصد سي

تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي، 

 هاي دولتي،هاي شبانه دانشگاهدوره

هاي نور و ساير دانشگاهدانشگاه پيام

هاي علوم، مورد تأييد وزارتخانه

تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشكي

 بق بودجه سنواتي ط

 2-ث 88

هاي حمايت و تجليل از رشادت

رزمندگان هشت سال دفاع 

ماه سابقه  6مقدس كه حداقل 

جبهه دارند و جانبازان  حضور در

( 25%پنج درصد )وزير بيست

 6جانبازي و آزادگان با كمتر از 

ماه سابقه اسارت و همسران و 

 فرزندان آنان

مندي رايگان از خدمات مراكز هرهب

ونقل حمل فرهنگي عمومي و ناوگان

 شهري

 طبق بودجه سنواتي 

 3-ث 88

هاي حمايت و تجليل از رشادت

رزمندگان هشت سال دفاع 

قه سابماه  6 مقدس كه حداقل

حضور در جبهه دارند و جانبازان 

( 25%)درصد وپنج بيست زير

 6 جانبازي و آزادگان با كمتر از

سابقه اسارت و همسران و ماه 

 فرزندان آنان

 30درصد ) عافيت از پرداخت سيم

يك از هزينه از طريق هر %(

هاي دولتي و خصوصي شركت

هواپيمايي، ريلي و دريايي در 

 ت عالياتسفرهاي داخلي و عتبا

 طبق بودجه سنواتي 

 4-ث 88

حمايت و تجليل از 

هاي رزمندگان هشت رشادت

 سال دفاع مقدس كه حداقل

سابقه حضور در جبهه ماه  6

 دارند و جانبازان زير

( 25%)درصد وپنج بيست

 جانبازي و آزادگان با كمتر از

سابقه اسارت و ماه  6

 همسران و فرزندان آنان

نامه در امامزادگاني با رعايت مفاد وقف

باشد جاز ميكه دفن اموات در آنها م

خذ هزينه اقدام ها بدون او آرامستان

 نمايند

 طبق بودجه سنواتي 

 5-ث 88

حمايت و تجليل از 

هاي رزمندگان هشت رشادت

 سال دفاع مقدس كه حداقل

سابقه حضور در جبهه ماه  6

 دارند و جانبازان زير

( 25%)درصد وپنج بيست

 نبازي و آزادگان با كمتر ازجا

سابقه اسارت و ماه  6

 همسران و فرزندان آنان

مندي از انشعاب رايگان آب، بهره

فاضالب، برق و گاز براي يك بار در 

 يك واحد مسكوني

 طبق بودجه سنواتي 

www.irpublicpolicy.ir



 

 ___________________________________________________________  

 

 

31 

 ايالزام بودجه مأموريت موضوع بند ماده

 6-ث 88

حمايت و تجليل از 

هاي رزمندگان هشت رشادت

 سال دفاع مقدس كه حداقل

در جبهه سابقه حضور ماه  6

 دارند و جانبازان زير

( 25%)درصد وپنج بيست

 جانبازي و آزادگان با كمتر از

سابقه اسارت و ماه  6

 همسران و فرزندان آنان

مندي از امتيازات يك مقطع بهره

تحصيلي باالتر مطابق قوانين مربوطه 

ماه  6 و براي رزمندگان با حداقل

حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در 

 مزاياي اجتماعيحقوق و 

 طبق بودجه سنواتي 

 خ 88

معافيت از پرداخت 

التفاوت ناشي از تغيير مابه

صندوق بيمه و بازنشستگي 

براي ايثارگران و فرزندان 

 شهدا

 عنوانبهمنظور شدن اين مبلغ 

اليه از دولت و مطالبه صندوق منتقلٌ

 پرداخت و تسويه آن توسط دولت

 در قالب بودجه سنواتي

 هيالت مسكن ايثارگرانتس ت 89
شرايط پرداخت تسهيالت ابالغ 

 به ايثارگرانقيمت ارزان مسكن
 مطابق بودجه سنواتي 

 ث 92
توسعه فرهنگ كتابخواني در 

 يافتهمناطق كمتر توسعه
 مطابق قانون بودجه سنواتي  فراهم كردن تمهيدات الزم

 ح 92

اصحاب امنيت شغلي  يارتقا

فرهنگ و هنر و رسانه و 

 سيماوصدا

تحت پوشش بيمه بيكاري قرار 

اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه گرفتن 

 سيماو صداو

 لوايح بودجه سنواتيچارچوب  در

93  

 (100%) درصدي جهت پوشش صد

كيفي ويها، توسعه كمّاستان

هاي توليدي )ملي، استاني برنامه

 مرزي( پويانماييو برون

ها و )انيميشن(، مستند و فيلم

خر و توسعه فني هاي فاريالس

 سيماصداو

 سهم بودجه سازمان يرتقاا

از بودجه عمومي كشور به صداوسيما 

 درصد 7/0ميزان 

 در قالب بودجه سنواتي

94  

توسعه ورزش مدارس، ورزش 

المللي همگاني، فدراسيون بين

اي و كشتي هاي زورخانهورزش

پهلواني، ورزش روستايي و 

عشايري، ورزش بانوان و 

ويژه در ورزش به هايزيرساخت

 حوزه معلوالن و جانبازان

 (% 27/0) هفت صدم درصدواختصاص بيست

( ماليات بر % 9) از كل نه درصد

 افزودهارزش

هاي مربوط به وزارت ر رديفد

ورزش و جوانان و وزارت آموزش و 

پرورش در بودجه سنواتي 

 شودبيني ميپيش

 ازدواج و اشتغال جوانان 4تبصره  94

پنجم از منابع درآمدي اختصاص يك

منابع  پنجم از( و يك94ماده )

 ( اين قانون73درآمدي ماده )

بيني و مطابق بودجه سنواتي پيش

 هزينه نمايد

 ج 95

ارتقاي كاركرد فرهنگي و 

هنري مساجد، برقراري 

عدالت فرهنگي و ترويج 

فرهنگ اسالمي و جذب 

 جوانان و نوجوانان به مساجد

ي و هنري در هاي فرهنگايجاد كانون

كليه مساجد شهري و روستاهاي 

 باالي هزار نفر جمعيت

 بودجه سنواتي براساس

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  

 

32 

 ايالزام بودجه مأموريت موضوع بند ماده

 ب 97

ها، باورها و تعميق ارزش

هويت بر مبتني فرهنگ

اسالمي و ترويج سيره و سنت 

السالم( و اهل بيت )عليهم

استفاده بهينه از ظرفيت 

معنوي اماكن زيارتي در 

شهرهاي مقدس مشهد، قم و 

برگزاري و تمهيد  شيراز و

 ساليانهامكانات الزم مراسم 

 روي اربعينپياده

هاي فرهنگي توسعه امكانات، فعاليت

هاي زيارتي و خدمات زيارتي در قطب

و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن 

هاي زمينه زيارت و اجراي طرح

 هاي( زيربنايي مورد نياز )پروژه

 هاي سنواتيدر قالب بودجه

 1-الف 98
ت از ميراث فرهنگي و صيان

 حمايت از صنايع دستي

هاي مربوط به پژوهش، تأمين هزينه

حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول 

 ثبت شده در فهرست آثار ملي

 در قالب بودجه سنواتي

 ب 98

حفظ و صيانت از ميراث 

فرهنگي و حمايت از صنايع 

دستي و تشويق و توسعه 

 گردشگري

اظت و شناسايي، مستندسازي، حف

مرمت و معرفي ميراث فرهنگي )اعم 

از ملموس و ناملموس( ميراث 

طبيعي، ايجاد شهرهاي جهاني 

صنايع دستي و احياي هنرهاي 

سنتي در حال زوال در حوزه فرهنگ 

و تمدن ايراني و ثبت در فهرست 

 ميراث جهاني

 طبق بودجه سنواتي

99  

حفظ، نگهداري و مورد 

برداري روستاهاي داراي بهره

بافت با ارزش تاريخي و 

 فرهنگي

تهيه و اجراي طرح بهسازي و احياي 

حداقل سيصد روستاي داراي بافت با 

ارزش تاريخي و فرهنگي و روستاهاي 

 هدف گردشگري

 در بودجه سنواتي

 توسعه گردشگري  2-الف 100
اختصاص يارانه و تسهيالت مالي به 

 تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي 
 سنواتي  بودجهچارچوب  در

 توسعه گردشگري  3-الف 100

هاي مورد نياز مناطق ايجاد زيرساخت

، خدمات رفاهي و گردشگري از قبيل راه

اقامتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي 

 گذاري، واگذاري تسهيالتدر سرمايه

 و ساير اقدامات حمايتيقيمت ارزان

 در قالب بودجه سنواتي

 ت 100
اكن و اداره، توسعه و مرمت ام

 هاهاي تاريخي و موزهمحوطه

اختصاص وجوه حاصله از اين بند به 

 سازمان ميراث فرهنگي
 در قالب بودجه سنواتي

102  

عه      جام يت و تحكيم  اي  تقو

نواده  قويــت و      خــا ت محور و 

تحكيم و تعــالي خــانواده و 

 كاركردهاي اصلي آن  

 در قالب بودجه سنواتي  

 الف 102

اي تقويت و تحكيم جامعه

محور و تقويت و خانواده

تحكيم و تعالي خانواده و 

 كاركردهاي اصلي آن 

سازي مناسب جهت كنترل و زمينه

كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان 

 ( نسبت به سال پايه% 10درصد ) ده

 در قالب بودجه سنواتي
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 ب 102

اي تقويت و تحكيم جامعه

محور و تقويت و خانواده

و تحكيم و تعالي خانواده 

 كاركردهاي اصلي آن 

حمايت، پشتيباني و ارتقاي معيشت 

وسعه و اقتصاد خانواده از طريق ت

بازده هاي زودمشاغل خانگي، بنگاه

هاي توليدي اقتصادي و تعاوني

محور و افزايش روستايي و خانواده

ها نسبت به نرخ رشد مستمر فعاليت

 سال پايه اجراي قانون برنامه

 در قالب بودجه سنواتي

 پ 102

اي تقويت و تحكيم جامعه

محور و تقويت و خانواده

تحكيم و تعالي خانواده و 

 كاركردهاي اصلي آن 

مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم 

 در عرصه خانواده

 در قالب بودجه سنواتي

 ت 102

اي تقويت و تحكيم جامعه

محور و تقويت و خانواده

تحكيم و تعالي خانواده و 

 آن  كاركردهاي اصلي

سازي جهت افزايش نرخ زمينه

فرزند  5/2( به حداقلTFRباروري )

 ازاي هر زن در سن باروريبه

 در قالب بودجه سنواتي

 ث 102

پشتيباني و حمايت از ترويج 

ازدواج موفق، پايدار و آسان، 

فرزندآوري و تربيت فرزند 

دانستن ازدواج و صالح، ارزش

 فرزندآوري

ي و اعطاي تمهيد و سازوكارهاي قانون

 تسهيالت و امكانات
 در قالب بودجه سنواتي

 ج 102

اي تقويت و تحكيم جامعه

محور و تقويت و خانواده

تحكيم و تعالي خانواده و 

 كاركردهاي اصلي آن 

والنه آموزش و مشاوره مستمر و مسئ

ها نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده

سال پس از كم پنجقبل، حين و دست

 ازدواج

 ر قالب بودجه سنواتيد

 چ 102

اي تقويت و تحكيم جامعه

محور و تقويت و خانواده

تحكيم و تعالي خانواده و 

 كاركردهاي اصلي آن 

ارائه تسهيالت و امكانات ساخت و 

هاي داراي اجاره مسكن با اولويت زوج

 فرزند

 در قالب بودجه سنواتي

 ح 102

اي تقويت و تحكيم جامعه

ويت و محور و تقخانواده

تحكيم و تعالي خانواده و 

 كاركردهاي اصلي آن 

ارائه تسهيالت جهت افزايش سالمت 

 ازدواج و درمان ناباروري
 در قالب بودجه سنواتي

 خ 102

اي تقويت و تحكيم جامعه

محور و تقويت و خانواده

تحكيم و تعالي خانواده و 

 كاركردهاي اصلي آن 

مندي از قضات و وكالي مجرب بهره

ولويت وكالي متأهل، با ارائه با ا

هاي الزم در جهت تشويق آموزش

هاي ها در پروندهصلح و سازش زوج

هاي دعاوي خانواده و ايجاد مشوق

 هاي مختومهالزم نسبت به پرونده

 ر قالب بودجه سنواتيد

 د 102

اي تقويت و تحكيم جامعه

محور و تقويت و خانواده

تحكيم و تعالي خانواده و 

 ي اصلي آن كاركردها

حمايت و توسعه بيمه سالمت در 

بيمه پايه و تكميلي براي مادران در 

كليه مراحل دوران بارداري تا پايان 

 دوران شيرخوارگي
 

 ر قالب بودجه سنواتيد
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 ذ 102

اي تقويت و تحكيم جامعه

محور و تقويت و خانواده

تحكيم و تعالي خانواده و 

 كاركردهاي اصلي آن 

ايت، ايجاد گزارش عملكرد هد

بخشي، نظارت كالن بر هماهنگي بين

ها، اقدامات و ارزيابي عملكرد برنامه

هاي ها و دستگاهمربوط به وزارتخانه

بط و نهادهاي عمومي و ذير اجرايي

هاي مردمي و نيز بسيج ملي تشكل

براي جلب مشاركت فراگير در تحقق 

هاي كلي ابالغي و رصد و سياست

جمعيت به  پايش تحوالت خانواده و

 مجلس شوراي اسالمي

 در قالب بودجه سنواتي

 تحكيم خانواده پ 103
هاي مناسب براي تأمين خوابگاه

 دانشجويان متأهل
 در قالب بودجه سنواتي

 د 105
حمايت از توسعه ساير 

 كشورها

اي به هاي توسعهاعطاي كمك

 كشورهاي هدف
 ساليانهقوانين بودجه چارچوب  در

 الف 106

وان دفاعي كشور در افزايش ت

اي و تأمين تراز قدرت منطقه

 منافع و امنيت ملي

%( از  5) درصد اختصاص حداقل پنج

منابع بودجه عمومي و درآمدهاي 

عنوان سهم تقويت بنيه اختصاصي به

 دفاعي

هاي تقويت بنيه دفاعي در رديف

 كشور ساليانهدر بودجه 

 ت 106

تأمين امنيت پايدار مناطق 

جرم و جنايت، مرزي، كاهش 

جانبه با مواد مخدر و مبارزه همه

ها، پيشگيري و گردانروان

 مقابله با قاچاق كاال و ارز

  
بيني اعتبارات مورد نياز در پيش

 ساليانهبودجه 

 1-ت 106

تأمين امنيت پايدار مناطق 

مرزي، كاهش جرم و جنايت، 

جانبه با مواد مخدر و مبارزه همه

و  ها، پيشگيريگردانروان

 مقابله با قاچاق كاال و ارز

 نسداد الكتريكي، الكترونيكي، نوريا

)اپتيكي( و فيزيكي مرزها با اولويت 

 مناطق مرزي مستعد ناامني

بيني اعتبارات مورد نياز در پيش

 ساليانهبودجه 

 ت 108

سازي استعداد متناسب

نيروي انتظامي با نيازهاي 

انتظامي كشور و  -امنيتي

ن استعداد با كاهش فاصله اي

نفر نيرو به ازاي شاخص پنج

 هر هزار نفر جمعيت

 متناسب با بودجه سنواتي ستخدام پايور مورد نيازا

110  
هزينه مسكن كاركنان كمك

 نيروهاي مسلح

هزينه مسكن كاركنان نيروهاي واريز كمك

هاي مسلح )نظامي و انتظامي( ساكن در خانه

 سازماني پس از كسر از دريافتي آنان

داري كل حساب مخصوصي نزد خزانهبه

كشور و واريز و معادل وجوه واريز شده 

اي نيروهاي هاي بودجهحساب رديفبه

هاي تعمير و مسلح را براي تأمين هزينه

 هاي سازمانينگهداري خانه

 در بودجه سنواتي
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 پ 112

هاي ماندگيجبران عقب

هاي مناطق عملياتي استان

 10دفاع مقدس و افزايش 

درصدي شاخص برخوردار 

صورت مناطق مذكور به

 ساليانه

ختصاص اعتبار مورد نياز در ا

 هاي سنواتيبودجه

قوانين  رديف متمركزي را در

 بودجه سنواتي

 ت 112

هــاي  مــانــدگيجبران عقــب

هاي مناطق عملياتي اســـتان

 دفاع مقدس

 در قالب بودجه سنواتي اليروبي اروندرود و توسعه سواحل آن

 1-پ 113

ــت     ــريع در انتقال بيسـ تسـ

شهرها    زندان داخل محدوده 

يت كالن   به     با اولو ها  ــهر شـ

 خارج از شهرها

اختصاص وجوه حاصل از فروش 

هاي موضوع اين بند به احداث زندان

هاي جايگزين يا تكميل، زندان

تعميرات اساسي و تجهيزات ديگر 

 هاي همان استانزندان

 بودجه سنواتي چارچوب  در

 د 113
هاي توســعه  ي شــاخصارتقا

 يحقوقي و قضاي

تأمين منابع مندرج در جدول شماره 

 ( قانون برنامه ششم توسعه17)
 هاي سنواتي در بودجه

118  

ممنوعيت برخورداري از 

درآمدهاي ناشي از جزاي 

ا جريمه نقدي توسط نقدي ي

 ربطهاي ذيدستگاه

هاي اعتبارات لحاظ كردن رديف

ي ه سنواتي براعمومي در بودج

كنون از محل هايي كه تادستگاه

جزاي نقدي يا جريمه نقدي به شكل 

 اندهزينه تأمين اعتبار كرده - درآمد

هاي اعتبارات عمومي بودجه رديف

 سنواتي

119  

يه و سهم بودجه قوه قضائ

هاي وابسته از بودجه سازمان

 عمومي

( از % 9/2درصد )دهماختصاص دوونه

ي منابع بودجه عمومي دولت برا

هاي قوه اجراي تكاليف و برنامه

 هاي وابستهقضائيه و سازمان

 سنواتي هايدر بودجه

 

 منابع و مآخذ
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 كل كشور. 1397اليحه بودجه سال  .3

 .1387، هاي مجلسمركز پژوهش، «ريزي در ايرانبودجه» .و همكاران مدقاسمي، مح .4

. عملكرد سه ماهه اول و 8تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران: »، شوراي اسالمي هاي مجلسمركز پژوهش .5

 .«1396برآورد رشد اقتصادي سال 

، در «1397ران در سال انداز اقتصاد ايابعاد كالن بودجه و چشم»، اسالمي شوراي هاي مجلسمركز پژوهش .6

  حال نهايي شدن.

 

 

www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

 

 

 

 

 15723: مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 760شماره چاپ:     دوره دهم ـ سال دوم

 348شماره ثبت:     21/9/1396تاريخ چاپ: 

 

 رابطه اليحه با برنامه ششم توسعه .68 كل كشور 1397بررسي اليحه بودجه سال عنوان گزارش: 

 

 

 

 ريزي(توسعه و برنامه گروهالعات اقتصادي )مط :نام دفتر

 زهرا ذاكري ،منشحسن علويسيدمكنندگان: تهيه و تدوين

 احسان خاندوزيسيد علمي: ناظر

 بودجه و محاسبات ،برنامهكميسيون  متقاضي:

 ـــــ ويراستار تخصصي:

 ـــــ ويراستار ادبي:

 

 

 

 هاي كليدي: وا ه

 بودجه .1

 برنامه ششم توسعه .2

 

 

 

 26/10/1396نتشار: تاريخ ا
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