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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)1(

 

هشت  و بیست و یکصد و ماده چهار  و بیست و یکصد مشتمل بر توسعه ششم برنامه قانون 
.شد ابالغ بخش 20 قالب در 1395/12/21  تاریخ در و تبصره

از عبارتند برنامه محوري مسائل -2 ماده:
محیط زیست و آب -الف
بافتهاي ،)فرسوده بافتهاي و شهرها حاشیه( شهري ناکارآمد بافتهاي بازآفرینی - ب 

روستایی مناطق و تاریخی
فناوري ریلی، نقل و حمل و ترانزیت گردشگري، کشاورزي، معدنی، صنایع و معدن - پ 

انرژي و فناوري و علم توسعه نوین،
و ،مجازي فضاي اشتغال، کار، و کسب محیط بهبود -ت ....
امنیتی و دفاعی آمادگی توسعه -ث.

٣



قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)2(

 
نسبت به ،افزوده ارزش بر مالیات قانون )38(ماده)الف(بند وصولی عوارض -1 -ب -6 ماده  

 حساب به جمعیت شاخص براساس و عشایري مناطق و روستاها )%30( درصدسی و شهرها )%70(درصدهفتاد
 حساب به عشایري مناطق و دهیاري فاقد روستاهاي سهم .می گردد واریز دهیاري ها و شهرداري ها

 و روستاها همان در اسالمی انقالب مسکن بنیاد مشارکت با تا می گردد واریز مربوط شهرستان فرمانداري هاي
.شود هزینه عشایري مناطق

2- عوارض همچنین و افزوده ارزش بر مالیات قانون )38( ماده )د( و )ج( ،)ب( بندهاي موضوع عوارض 
 )%12( دوازده درصد نسبت به بعد ماه پانزدهم تا حداکثر مذکور قانون موضوع طبیعی گاز افزوده ارزش

  ،عشایري مناطق و روستاها )%35( سی وپنج درصد و شهرها سایر )%53( پنجاه وسه درصد ،کالنشهرها سهم
 و دهیاري فاقد روستاهاي سهم .می گردد توزیع عشایري مناطق و دهیاري ها و شهرداري ها تمام بین و محاسبه
 )%30( سی درصد همچنین .شد خواهد واریز مربوطه شهرستان فرمانداري حساب به عشایري، مناطق

 براي شهرستان ها صنعتی نواحی و شهرکها در مستقر تولیدي واحدهاي از دریافتی افزوده ارزش عوارض
 صنعتی نواحی و شهرکها نیمه تمام )پروژه هاي( طرحهاي تکمیل و آنها در خدمات ارائه و زیرساخت ها تأمین

  .می گیرد قرار استان صنعتی شهرکهاي شرکت اختیار در استان،
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)3(

 
شهرکهاي )%30( سی درصد سهم موضوع مبلغ از )%5(پنج درصد - تبصره - 2 - 6 ماده 

  قرار خدماتی شرکتهاي اختیار در شهرکها همان در مربوطه خدمات ارائه جهت استان
.هستند حکم این مشمول نیز غیردولتی صنعتی نواحی و صنعتی شهرکهاي  .می گیرد

3 - بر مالیات قانون )38(ماده )1(تبصره موضوع تولیدي واحدهاي عوارض آالیندگی 
 و دهیاري ها شهرداري ها، بین جمعیت نسبت به شهرستان هر در افزوده ارزش

 توزیع شهرستان همان )عشایري مناطق و دهیاري فاقد روستاهاي براي( فرمانداري ها
 نسبت به توجه با شهرستان یک از بیش تاثیرگذاري با آالیندگی عوارض .می گردد

 شهرستان هاي فرمانداران و استان سازمان رئیس از مرکب کمیته اي در تأثیرگذاري،
 متأثر شهرستان هاي بین استان مالیاتی امور مدیرکل و زیست محیط مدیرکل ذي ربط،

.می شود توزیع
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)4(

 

منظور به حقوقی یا حقیقی اشخاص توسط که هزینه هایی - چ -7 ماده  
  به عنوان یا و همگانی ورزش توسعه و اماکن فضاها، تجهیز و تکمیل احداث،

  به مذکور وزارت تأیید با می شود پرداخت جوانان و ورزش وزارت به کمک
.می گردد تلقی مالیاتی قبول قابل هزینه هاي عنوان

کردن عملیاتی جهت برنامه قانون اجراي اول سال از است مکلف دولت -ح  
  توزیع استانها، مراکز در اجرائی مدیریت اثربخشی و زدایی تمرکز رویکرد

  شوراي به را کشور سرمایه اي دارایی تملک اعتبارات از )%30( سی درصد
.دهد اختصاص استانها برنامه ریزي

اعتبارات از استانها سهم بر عالوه ماده این موضوع اعتبارات توزیع -تبصره  
.می باشد استانی ملی و ملی طرحهاي
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)5(

 
استانی درآمد  وصول انگیزه افزایش خوداتکایی، تقویت به منظور -26 ماده:  

:است موظف دولت -الف
2 - اول دوسال طی و تعیین را دارند استانی ماهیت که هزینه هایی و درآمدها 

  به صورت استانی هزینه -درآمد نظام چهارچوب در برنامه قانون اجراي
  استان هر سرمایه اي دارایی هاي تملک و هزینه اي اعتبارات درآمدها، سرجمع

  سقف به نسبت وصولی درآمدهاي بر مازاد .نماید اعمال سنواتی بودجه در
  سرمایه اي دارایی هاي تملک و هزینه اي اعتبارات تأمین براي استان هر مصوب
  ذي ربط استان هاي بین سه ماهه مقاطع در سنواتی، بودجه قانون در مصوب
.می گردد توزیع
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)6(

 
26 ماده ادامه-
 3 - خالص گازي میعانات و خام نفت صادرات از حاصل درآمد از )%3( سه درصد 

 به دوسوم و گازخیز و نفت خیز استان هاي به یک سوم به ترتیب را طبیعی گاز صادرات
 قالب در عمرانی برنامه هاي اجراي جهت توسعه یافته کمتر شهرستان هاي و مناطق

 .دهد اختصاص استان ها این توسعه و برنامه ریزي شوراي تصویب با سنواتی بودجه هاي

تا پنج موظفند شهرستان برنامه ریزي کمیته  و استان توسعه و برنامه ریزي شوراهاي - ب 
 استانی سرمایه اي دارایی هاي تملک اعتبارات سرجمع از )%8 تا %5( درصد هشت

 روستاهاي بهسازي و هادي طرحهاي اجراي و تهیه صرف را ساالنه بودجه قانون مصوب
.نمایند اسالمی انقالب مسکن بنیاد توسط ،شهرستان
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)7(

 

راستاي در است مکلف دولت -1 - الف  -27 ماده  
  طول در روستایی اقتصاد تقویت و منطقه اي برنامه ریزي

  برنامه ،روستا پنج هزار در سال، هر برنامه قانون اجراي
  و کند تهیه استان سازمان توسط اشتغالزایی و اقتصادي توسعه

  .برساند استان برنامه ریزي و توسعه شوراي تصویب به
  سه تا را استانی سهمیه روستاهاي تعداد است موظف سازمان

.نماید اعالم برنامه قانون اجراي اول سال اول ماه
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)8(

 
الگوي طرح برنامه قانون اجراي اول سال پایان تا است موظف دولت - ر -35 ماده 

 به قانون این اجراي سالهاي طی در و نموده تعریف کشور نقاط تمامی براي را کشت
 در کشت الگوي طرح مطابق را آب تخصیص است موظف نیرو وزارت .گذارد اجراء مورد

.دهد قرار کشاورزان اختیار
محدوده در درمانی و معدنی آب چشمه هاي از حاصل عوارض - ب - 36 ماده 

 اختیار در قانونی مراحل طی با دارند، گردشگري توسعه ظرفیت که شهرستانهائی
 دریافت با متناسب حاصله منابع .می گیرد قرار منطقه همان دهیاري هاي یا شهرداري ها

 و برنامه ریزي شوراي تصویب به روستا یا شهر اسالمی شوراي پیشنهاد به که عوارض
 زیرساخت هاي صرف شهرستان برنامه ریزي کمیته تصویب با می رسد، استان توسعه

.می شود منطقه همان گردشگري
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)9(

 
و معدن بخش جایگاه ارتقاي و توسعه حمایت، منظور به است مکلف دولت - 43 ماده 

 معادن شوراي - الف :برنامه قانون اجراي سالهاي طی در ملی، اقتصاد در معدنی صنایع
.دهد تشکیل را استان هر در

5 - معدنی،  صنایع فعالیت هاي و معادن از بهره برداري دلیل به که مواردي در 
 عوارض بر عالوه برسد، آنها کشاورزي بخش و منطقه در ساکن اهالی به خسارت هایی

 به واریز از پس آنها، فروش )%1(یک درصد تا استان معادن شوراي تصویب با آالیندگی،
 درصورت و مذکور خسارت هاي به جبران کشور کل خزانه داري نزد استان معین خزانه

 منطقه نیاز مورد عمرانی و درمانی بهداشتی، فعالیت هاي به عمومی، آسیبهاي شدن وارد
.می یابد اختصاص درگیر
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)10(

 

مکلفند اجرائی دستگاههاي کلیه -ب - 64 ماده  
  در دستگاه ذیل که پژوهشی اعتبارات بر عالوه

  است، شده منظور ساالنه بودجه قوانین
  هزینه اي تخصیص یافته اعتبارات از )%1(یک درصد
  شرکتهاي مورد در و )6( و )1( فصول به استثناي

  امور براي را غیرعملیاتی هزینه هاي از دولتی
.کنند هزینه فناوري توسعه و پژوهشی
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)11(

 
به را دستگاه آن در شاغل ایثارگران نیستند مجاز اجرایی هاي دستگاه -ث -87 ماده 

 معرفی )نیاز عدم( مازاد نیروي عنوان به اداري تخلفات هیأت در محکومیت موارد استثناي
.نمایند

باالتر و )%70( درصد هفتاد جانبازان فرزندان و شهداء فرزندان تمام است مکلف دولت -ج 
.نماید استخدام برنامه، قانون اجراي طول در را

سنوات بدون و عادي یا موعد از پیش صورت به قانون این تصویب از قبل که جانبازانی -چ 
 خدمت به می توانند سال پنج و شصت از کمتر سنی شرط رعایت با شده اند بازنشسته ارفاقی

  نائل بازنشستگی به عمومی شرایط رعایت با و خود ساله پنج و سی خدمت تکمیل با و اعاده
.آیند

باالتر تحصیلی مقطع یک امتیاز از مربوط مقررات و قوانین موجب به که ایثارگرانی -ر 
 مدیریت قانون )103( ماده )الف( بند مشمول کارشناسی، مدرك داشتن با می باشند بهره مند
.کنند خدمت سال پنج و سی تا می توانند و بوده کشوري خدمات
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)12(

 
و جانبازان(ایثارگران و شهدا معظم خانواده هاي معوق مطالبات کلیه است موظف دولت -الف - 88 ماده 

 قانونی مطالبات کلیه و نشده استفاده مرخصی ذخیره به مربوط وجوه و خدمت پایان پاداش از اعم )آزادگان
 بنیاد توسط و تأمین سنواتی بودجه مطابق برنامه قانون اجراي اول سال دو در حداکثر کامل طور به را آنان

 حوزه در معوقی مطالبات هیچگونه برنامه قانون اجراي دوم سال پایان در که نحوي به .نماید پرداخت
.باشد نمانده باقی شهدا خانواده و ایثارگران

ارزش بر مالیات )%9( درصد نه کل از )%/27( درصد صدم هفت و بیست است مکلف دولت -94 ماده 
 کشتی و زورخانه اي ورزشهاي بین المللی فدراسیون همگانی، ورزش مدارس، ورزش توسعه براي را افزوده

 و معلوالن حوزه در به ویژه ورزش زیرساختهاي و بانوان ورزش عشایري، و روستایی ورزش پهلوانی،
.می شود هزینه استان ها در فقط اعتبار این -1 تبصره .دهد اختصاص جانبازان

حرفه اي ورزش به نحو هر به و شکل هر به کشور کل بودجه محل از وجهی هرگونه پرداخت -2 تبصره 
.است دولتی اموال و وجوه در غیرقانونی تصرف حکم در و است ممنوع
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)13(

 

سازمان همکاري با اسالمی انقالب مسکن بنیاد -99 ماده  
  نسبت است موظف گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث

  سیصد حداقل احیاي و بهسازي طرح اجراي و تهیه به
 روستاهاي و فرهنگی و تاریخی ارزش با بافت داراي روستاي

  دارایی هاي تملک اعتبارات محل از را گردشگري هدف
  سنواتی بودجه در برنامه قانون اجراي پایان تا سرمایه اي،

  و نگهداري حفظ، ماده این مفاد چهارچوب در تا نماید اقدام
.گیرد قرار بهره برداري مورد
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قانون برنامه ششم توسعه برخی نکات 
)14(

 
قانون اجراي اول سال پایان تا است مکلف گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان -الف -100 ماده  

 بخش از حداکثري استفاده رویکرد با مربوطه قوانین درچهارچوب را گردشگري توسعه راهبردي سند برنامه،
:است موظف دولت .نماید ارائه وزیران هیأت تصویب جهت خصوصی

1- توسعه اي طرحهاي کلیه براي گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث تخصصی پیوست الحاق و تهیه به نسبت  
.نماید اقدام خدمات و تولیدي زیربنایی، حوزه هاي در مهم و بزرگ

مدیریت جهت را الزم قانونی اقدامات و تمهیدات برنامه، قانون اجراي اول سال پایان تا است مکلف دولت -پ 
.آورد به عمل گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث جامع و یکپارچه

می توانند اجرائی دستگاههاي کشور روستاهاي آبادانی و عمران پیشرفت به کمک منظور به -7-2 -106 ماده  
 هزینه سازندگی بسیج توانمندي و ظرفیت از استفاده با را خود اختصاص یافته اعتبارات از )%10( ده درصد حداقل
.نمایند

آن بعدي الحاقات و اصالحات و 1380/11/27 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون - 122 ماده 
.می گردد تنفیذ
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مرور برخی از مواد قانون 
احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور
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احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور قانون برخی نکات 
)1(

 
رسید نگهبان شوراي تأیید به 1395/11/27 تاریخ در تبصره صد و ماده سه و هفتاد بر مشتمل قانون این.

مکلف نیرو وزارت ،کشور در آب منابع پایدار توسعه و )به هم پیوسته( جامع مدیریت به منظور -27 ماده 
:است

نماید سازمان تجدید اصلی آبریز حوضه  هاي مبناي بر را کشور آب ستاد تشکیالت -الف.
باقی خود به قوت کماکان آب منابع بهره برداري و حفاظت هدف با استانی منطقه اي آب شرکتهاي -1 تبصره 

.می مانند
براساس و هزینه ها کسر از پس و است حقآبه داران به متعلق حقآبه داران حقآبه فروش از ناشی درآمد -ب 

.می شود توزیع آنها بین می رسد، وزیران هیأت تصویب به نیرو وزارت پیشنهاد با که آیین نامه اي
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احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور قانون برخی نکات 
)2(

 

منابع احیاي و حفظ مردمی شدن، به منظور -ب -29 ماده  
  و مراتع جنگلها، سازمان به کشور محیط زیست و طبیعی

  داده اجازه محیط زیست حفاظت سازمان و کشور آبخیزداري
 پروژه هاي و عملیات اجراي قرارداد سال هر در می شود

  خود استانی و ملی طرحهاي موافقتنامه هاي در پیش بینی شده
  تخصصی تعاونی هاي و عشایري و روستایی تشکلهاي با را

.کنند منعقد  مربوط

١٩



احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور قانون برخی نکات 
)3(

 
این شدن الزم االجراء از پس شش ماه مدت تا کشور نقل و حمل جامع طرح -2-ج - 30 ماده 

  جدید طرحهاي کلیه شروع جامع، طرح تصویب زمان از .می رسد وزیران هیأت به تصویب قانون
  قابل سنواتی بودجه قالب در و طرح این براساس فقط نقل، و حمل زیربناهاي ساخت و توسعه
.است اجراء

و قوانین در که محوله وظایف اجراي در استان توسعه و برنامه ریزي شوراي -الف -31 ماده  
  و برنامه امور در رئیس جمهور تفویضی اختیارات اجراي همچنین و می شود مشخص دستورالعمل ها

 ،استان پایدار و همه جانبه سرمایه گذاري توسعه و مدیریت بر نظارت و هماهنگی جهت در و بودجه
  جایگاه و نقش تقویت و استان ها اختیارات افزایش تمرکززدایی، تقویت سرزمینی، عدالت پیگیري

 اقتصاد اهداف تحقق و منطقه اي برون گراي و درون توسعه مدیریت و راهبري در استان ها
 سازمان پیشنهاد با ماده این اجرائی آیین نامه .می شود تشکیل زیر اعضاي ترکیب با ،مقاومتی

:می رسد هیأت وزیران تصویب به کشور بودجه و برنامه

٢٠



احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور قانون برخی نکات 
)4(

 
الف -31 ماده ادامه- 
1.  رئیس(استاندار(
2. دبیر( استان بودجه و برنامه سازمان رئیس(
3. نفر یک( استانی واحد داراي وزارتخانه هاي استانی واحد رئیس(
4. استان گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان رئیس
5. استان زیست محیط حفاظت مدیرکل
6. مورد حسب( فرمانداران(
7. استان سپاه فرمانده
8. اسالمی شوراي مجلس انتخاب به اسالمی شوراي مجلس در استان مردم نمایندگان از نفر دو 

)ناظر عنوان به(
9. استان سیماي و صدا مدیرکل

٢١



احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور قانون برخی نکات 
)5(

 
 می شود تعیین زیر شرح به شورا اختیارات و وظایف -ب -31 ماده ادامه:
1. ،جهت گیري هاي شامل که استان توسعه برنامه هاي و توسعه اي اسناد تصویب و تأیید بررسی  

 و طرحها و توسعه اي اسناد تصویب و استان توسعه میان مدت برنامه هاي و استان بلندمدت توسعه
.کالن سیاست هاي چهارچوب در شهرستانی و بخشی پروژ ه هاي

2. و هماهنگی سیاستگذاري، نیز و استان متعادل اجتماعی و اقتصادي توسعه بر نظارت و بررسی  
  درون استانی تعادل  عدم کاهش براي مؤثر اقدامات پایش

3. استان توسعه برنامه هاي قالب در روستا و شهرستان عمران و توسعه طرحهاي تصویب  

4. و تشویق و الزم زمینه هاي ایجاد و استان نسبی مزیتهاي و قابلیت ها اولویت بندي و شناخت  
مردم نهاد و تعاونی خصوصی، بخش طریق از خارجی و داخلی سرمایه گذاري و مشارکت توسعه

٢٢



احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور قانون برخی نکات 
)6(

 
ب -31 ماده ادامه-  
5. راستاي در توسعه اي اقدامات و سرمایه گذاري ها مشکل رفع و جذب مناسب سیاست هاي اتخاذ  

استان توسعه اي برنامه هاي و نیازها اولویت ها، و مقاومتی اقتصاد برنامه هاي و سیاست ها
6. ابالغی سیاست هاي چهارچوب در جمعیت نفر هزار پنجاه تا شهرهاي جامع طرحهاي تصویب  

معماري و شهرسازي شوراي عالی
7. و برنامه سازمان  به آن ارسال و شهرستانی و استانی بودجه و برنامه عملکرد گزارش بررسی  

کشور بودجه
8. تجارت کلی سیاست هاي چهارچوب در استان غیرنفتی صادرات ارتقاي و سیاست ها اتخاذ  

  کشور خارجی
9. استان در غیردولتی بخش پس اندازهاي و منابع جذب و تجهیز راههاي بررسی

٢٣



احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور قانون برخی نکات 
)7(

 
31 ماده ادامه-  
غیرمهم، موارد تصمیم گیري می تواند استان توسعه و برنامه ریزي شوراي - 1 تبصره 

 تفویض مشخص اجرائی دستگاههاي مدیران یا و کارگروهها به را خاص یا و مستمر
  .کند

اعتبارات سرجمع تعیین مسؤولیت صرفاً استان توسعه و برنامه ریزي شوراي - 2 تبصره 
 امکانات از متوازن استفاده« قانون موضوع اعتبارات و سرمایه اي دارایی هاي تملک
 براساس را شهرستان ها سهم ،»کمترتوسعه یافته مناطق سطح ارتقاي براي کشور

 تصمیمات در دخالت حق شورا این و دارد به عهده محرومیت و جمعیت شاخصهاي
.ندارد را شهرستان برنامه ریزي کمیته

٢٤



احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور قانون برخی نکات 
)8(

 

معدنی صنعتی، واحدهاي مالیاتی معافیت .3 -پ - 32 ماده  
  میزان به اشتغال از غیربرخوردار مناطق در خدماتی و

  صنعتی - تجاري آزاد مناطق در منظورشده معافیت هاي
  این در جدید کاالي تولید نیز و واحد توسعه .شود می تعیین

.می باشند حکم این مشمول خود سهم میزان به واحدها

٢٥



احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور قانون برخی نکات 
)9(

 

حکم در علمیه حوزه هاي از است مکلف دولت -ت - 37 ماده  
 به عمل را زیر حمایت هاي و پشتیبانی غیردولتی عمومی نهاد

:آورد
- علمیه حوزه هاي اداري و پژوهشی آموزشی، فضاهاي معافیت 

ساز و ساخت عوارض پرداخت از
- کشور مختلف مناطق در دولتی بالاستفاده فضاهاي واگذاري 

 ماده ضوابط مطابق علمیه حوزه هاي نیاز براساس حوزه ها به
دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون )69(

٢٦



احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور قانون برخی نکات 
)10(

 

37 ماده ادامه-  
قانون )5( ماده مشمول اجرائی دستگاههاي کلیه -چ 

  اعتبارات )%1(یک درصد مکلفند کشوري خدمات مدیریت
  طی را )6( و )4( ،)1( فصول به استثناي خود هزینه اي
  برنامه تولید صرف سیما و صدا سازمان با مشخص قرارداد

.نمایند اطالع رسانی و آگاهی بخشی و فرهنگ سازي جهت

٢٧



احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور قانون برخی نکات 
)11(

 

براي پایدار مالی منابع تأمین سازوکارهاي ایجاد به منظور -48 ماده 
 صندوق می تواند دولت کشور، نقل و حمل ناوگان و  زیرساخت توسعه
  میلیارد هزار نود و یکصد اولیه سرمایه با را نقل و حمل توسعه

 اختیار در که را خود دارایی هاي از ریال )190 /000/000/000/000(
 قرار  آن به وابسته و تابعه شرکتهاي و سازمان ها شهرسازي، و راه وزارت
 انسانی نیروي و ماده این در پیش بینی شده منابع از استفاده با دارد،

 دولتی مستقل حقوقی  شخصیت با و شهرسازي و راه وزارت موجود
  .دهد تشکیل شهرسازي و راه وزارت به وابسته

٢٨



مرور برخی از مواد قانون 
کل کشور 1396بودجه سال 

٢٩



کشورکل  1396قانون بودجه سال 
)1تبصره ( 

  هاي فرآورده و گاز و نفت صادرات %30 معادل ملی توسعه صندوق سهم -  1
  . است نفتی

معادل خود اختیار در منابع از است موظف ایران نفت ملی شرکت - ه  
  میلیارد هزار سی مبلغ سقف تا رایگانقیر اولیه مواد تن چهارمیلیون ریالی

  جهت کشاورزي، جهاد وزارت اختیار در )%13( سیزده درصد نسبت به ریال
  جهت وشهرسازي راه وزارت اختیار در )%54( چهاردرصد و پنجاه  ،مالچ

  هدف محالت معابر و روستایی راههاي آسفالت و آسفالت روکش
  انقالب مسکن بنیاد اختیار در )%17( درصد هفده ،شهري بازآفرینی

  در )%13( درصد سیزده ،روستاها بهسازي و معابر آسفالت جهت اسالمی
  هزار پنجاه زیر جمعیت با شهرهاي معابر آسفالت جهت کشور وزارت اختیار

  نوسازي، سازمان اختیار در مدارس نوسازي جهت )%3( درصد سه و نفر
  .دهد قرار کشور مدارس تجهیز و توسعه

٣٠



کل کشور 1396قانون بودجه سال 
)3تبصره ( 

بر عالوه طرحها براي )فاینانس(خارجی مالی تأمین تسهیالت سقف )الف :3 تبصره 
 شوراي .می شود تعیین دالر میلیارد پنجاه ریـالی معادل   قبل، سـال سـهمیه باقیمانده

 اقتصادي، فنی، توجیه داراي که دولتی بخش طرحهاي به را مذکور تسهیالت اقتصاد،
  .می دهد اختصاص باشند، زیست محیطی و مالی

در آمریکا مقیم ایرانیان   سرمایه هاي و انسانی نیروهاي جذب جهت است مکلف دولت )د 
 امور وزارت اختیار در ریال)2.000.000.000.000( میلیارد هزار دو مبلغ 1396 سال

 و درمان بهداشت، فناوري، و تحقیقات علوم، وزارتخانه هاي همکاري با تا دهد قرار خارجه
.دهد انجام را الزم اقدامات دارایی و اقتصادي امور و پزشکی آموزش

٣١



کل کشور  1396قانون بودجه سال 
)4تبصره ( 

ورودي از برداشت به نسبت ،زیر جدول براساس می شود داده اجازه دولت به ) الف 
:نماید اقدام ملی توسعه صندوق 1396 سال

٣٢



کل کشور 1396قانون بودجه سال 
)4ادامه تبصره ( 

تجهیزات خرید براي عامل بانکهاي توسط تسهیالت ریال میلیارد هزار چهل مبلغ - هـ  
:یابد می اختصاص زیر تفکیک به

 ریال میلیارد هزار 16 علوم وزارت،  
ریال میلیارد هزار 4 بهداشت وزارت،
 ریال میلیارد هزار 2 حرفه اي و فنی دانشگاه، 
ریال میلیارد هزار 4 نور پیام دانشگاه،
 ریال، میلیارد 1200 فرهنگیان دانشگاه
 ریال، میلیارد هزار 2 اسالمی آزاد دانشگاه
 ریال، میلیارد 800 کاربردي علمی جامع دانشگاه
 ریال، میلیارد هزار 4 کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان
 ریال، میلیارد1200 دانشگاهی جهاد
 ریال میلیارد هزار 2 پرورش و آموزش هنرستان هاي و رجایی شهید دانشگاه 
ریال میلیارد 2800 فناوري و علم پارکهاي و.

٣٣



کل کشور 1396قانون بودجه سال 
)5تبصره ( 

سقف تا می شود داده اجازه آنها به وابسته سازمان هاي و کشور شهرداري هاي به - د 
 با و خود تضمین با اسالمی صکوك و مشارکت اوراق ریال میلیارد هزار پنجاه

 پنجاه درصد حداقل .کنند منتشر شهرداري ها همان توسط آن سود و اصل بازپرداخت
  .می یابد اختصاص شهري قطار طرحهاي به بند این موضوع اوراق سقف از )50%(

تملک طرحهاي بابت اسالمی خزانه اسناد است مجاز دولت 1396 سال در -  ه 
 قیمت با کشاورزي محصوالت تضمینی قیمت مابه التفاوت و سرمایه اي دارایی هاي

 طلبکاران به ریال میلیارد هزار پنج و نود سقف تا اسمی قیمت به بورس در فروش
 .کند واگذار

خزانه اسناد ریال میلیارد هزار یکصد مبلغ تا می شود داده اجازه دولت به -ز 
 سوي از ابالغی اولویت دار تخصیص هاي صرف را مزبور اسناد و منتشر اسالمی
 پایان از قبل را اسناد این پرداخت و کند کشـور بودجه و برنامـه سازمان

 معاف مالیات از اسناد این .نماید تسویه مزبور دستگاه اعتبارات محل از سال،
.می باشد ستد و داد قابل بهادار اوراق بورس در و بوده

٣٤



کل کشور 1396قانون بودجه سال 
)6تبصره ( 

مبلغ مستقیم، مالیات هاي قانون )84( ماده مالیاتی معافیت سقف -الف  
.می گردد تعیین ریال )240.000.000( میلیون چهل و دویست

تا مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون آزمایشی اجراي مدت - ب  
.می شود تمدید 1396 سال پایان

مکلف کشور سراسر شهري آبفاي شرکتهاي طریق از نیرو وزارت - ج  
  فروش مترمکعب هر ازاي به  شهري، آب بهاي نرخ دریافت بر عالوه است
  به و دریافت آب مشترکان از ریال )150( پنجاه و یکصد مبلغ شرب، آب

  تا دریافتی وجوه )%100( صددرصد .کند واریز کشور کل خزانه داري
  شرب آبرسانی جهت  ریال )700.000.000.000( میلیارد هفتصد سقف

  شاخص براساس مذکور اعتبار .می یابد اختصاص عشایري و روستایی
.می شود توزیع کشور استان هاي بین سالم شرب آب کمبود

٣٥



کل کشور 1396قانون بودجه سال 
)12و تبصره  11و تبصره  9تبصره ( 

اجرائی، دستگاههاي توسط پژوهشی برنامه هاي اعتبارات کاهش - ز :9 تبصره 
.است ممنوع

در ریال )3.500.000.000.000(میلیارد پانصد و سه هزار مبلغ -د :11 تبصره 
 تکمیل یا و احداث در تا می گیرد قرار تجارت و معدن صنعت، وزارت اختیار

  مناطق در خصوصی بخش مشارکت با معدنی صنایع نیمه تمام طرحهاي
.نماید هزینه غیربرخوردار

بنا که غیردولتی و دولتی شرکتهاي و اجرائی دستگاههاي کلیه - ز :12 تبصره 
 مهم و حساس حیاتی زیرساختهاي داراي غیرعامل پدافند سازمان تشخیص به

  خود سرمایه اي دارایی تملک اعتبارات از )%1( یک درصد تا مکلفند می باشند
.کنند هزینه غیرعامل پدافند طرحهاي اجراي براي را

٣٦



کل کشور 1396قانون بودجه سال 
)13تبصره ( 

12( و )10( ماده منابع از( :
500 اعتبارات از چهل درصد( احمر هالل به تومان میلیارد 

 .)هوایی امداد تجهیزات و بالگرد تأمین و خرید براي مذکور
250 پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت به تومان میلیارد  
1350 محصوالت بیمه صندوق تقویت جهت تومان میلیارد 

.کشاورزي
100 و شهرداري ها امور سازمان( کشور وزارت به تومان میلیارد 

  سراسر آتش نشانی هاي توسعه و تجهیز  جهت )کشور دهیاري هاي
.یابد می اختصاص  کشور

٣٧



کل کشور 1396قانون بودجه سال 
)14تبصره ( 

و عمومی زیرساخت هاي تقویت در مردمی مشارکت افزایش منظور به - ب  
  آموزشی، دانشگاهی، علمی، حوزه هاي در عام المنفعه فعالیت هاي

  درصورتی است موظف دولت کارآفرینی، و اشتغالزایی فرهنگی، ورزشی،
  ماهانه یارانه اهداي به نسبت رضایت با مردمی نفري پانصد گروههاي که

  به نسبت نمایند، مبادرت مشخص روستاي یا شهر در فوق امور به خود
  اقدام مربوطه منطقه و امور به آنها به پرداختی یارانه مبلغ ماهانه واریز
  .نماید

و برنامه سازمان پیشنهاد با سه ماه مدت ظرف بند این اجرائی آیین نامه  
.می رسد وزیران هیأت به تصویب کشور بودجه

٣٨



 1396خالصه بودجه سال 
کشور و استان

٣٩



1395در مقایسه با سال  1396سال منابع بودجه خالصه 



1395در مقایسه با سال  1396سال مصارف بودجه خالصه 



1395در مقایسه با سال  1396سال درآمدها بودجه خالصه 



1395در مقایسه با سال  1396سال اعتبارات بودجه خالصه 



استان تملک دارایی هاي سرمایه اي وضعیت درآمد و اعتبارات 
در مقایسه با کشور



٤٥



٤٦



٤٧



مرور برخی نکات ضوابط اجرایی و الزامات 
 1396بودجه سال  

۴٨



  1396ضوابط اجرایی بودجه سال برخی نکات 
)1(

 

و بسیج مقاومت پایگاه هاي قرآنی، امور به مربوط هزینه هاي - 4 ماده 
 سالمت و دانش ارتقاي و بهبود و ورزشی و فرهنگی دینی، فعالیت هاي

 محل از نماز فرهنگ توسعه و ترویج آیین نامه اجراي و کارکنان
 استثناي به( اجرایی دستگاه یافته تخصیص مصوب هزینه اي اعتبارات

 دستگاه اصلی فعالیت هاي انجام به که نحوي به ))6( و )1( فصول
.است پرداخت قابل نشود، وارد خدشه اي

غیردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات و اجرایی هاي دستگاه - 8 ماده 
  استقرار منظور به را قانون در مندرج اعتبارات از درصد یک مجازند
.نمایند هزینه سبز مدیریت سیستم

٤٩



  1396ضوابط اجرایی بودجه سال برخی نکات 
)2(

 

و حقوق ماه یک معادل حداکثر می توانند اجرایی دستگاه هاي 1396 سال در - 11 ماده 
 تخصیص اعتبارات سقف در اعتبار وجود صورت در را کارگزینی احکام در مندرج مزایاي

.نمایند پرداخت پاداش عنوان به اجرایی دستگاه یافته
 58.000( هزار هشت و پنجاه حداکثر روزانه غذاي هزینه کمک - 2 تبصره -12 ماده( 

،ریال
 داراي شهرهاي در نمی نمایند استفاده سازمانی سرویس از که کارمندانی ذهاب و ایاب 

 )800.000( هزار هشتصد حداکثر ماهانه )تهران بجز( باالتر و جمعیت نفر هزار پانصد
 ریال،

و هشتصد حداکثر ماهانه سال، شش زیر فرزند هر ازاي به کارمند زنان براي مهدکودك 
.است پرداخت قابل ریال )950.000( هزار پنجاه و نهصد

٥٠



  1396ضوابط اجرایی بودجه سال برخی نکات 
)3(

 

مجازند شهرها کالن در مستقر اجرایی هاي دستگاه -3 تبصره -12 ماده  
  براي یا و نموده پرداخت نقدي شکل به را خود کارکنان ذهاب و ایاب هزینه

  و حمل هاي شرکت با قرارداد عقد به نسبت کارکنان سرویس از برداري بهره
  ده حداکثر می تواند مربوط قرارداد سقف .کنند اقدام غیردولتی شهري نقل

  1395 سال در کارکنان به پرداختی ذهاب و ایاب هزینه از بیش )%10( درصد
.باشد

در ریال )300.000( هزار سیصد تا همراه تلفن هزینه کمک پرداخت -14 ماده  
  در مستمر طور به باید خاص شرایط به بنا که کارمندانی و مدیران به ماه

  وي طرف از مجاز مقام یا اجرایی دستگاه رئیس تشخیص به باشند، دسترس
.است مجاز

٥١



  1396ضوابط اجرایی بودجه سال برخی نکات 
)4(

 

سرمایه اي دارایی هاي تملک اعتبارات از درصد ده حداکثر -18 ماده  
  می رسند پایان به 1397 سال پایان تا که جدید پروژه هاي شروع براي استان ها

  .می یابد اختصاص
سرمایه اي دارایی هاي تملک اعتبارات محل از پرداخت هرگونه -19 ماده  

  در مقرر موارد استثناي به اجرایی، دستگاه هاي کارکنان به مزایا و حقوق براي
.است ممنوع مربوط، قوانین

خرید .است ممنوع خارجی سواري خودروي هرگونه خرید - 23 ماده  
  خروج تعداد به حداکثر اجرایی دستگاه هاي توسط داخلی سواري خودروي

  .بود خواهد مجاز اعتبار سقف در و مقررات رعایت با سواري خودروهاي

٥٢



  1396ضوابط اجرایی بودجه سال برخی نکات 
)5(

 

لوازم و تجهیزات نوسازي جاري، سال مربوط مصوب اعتبارات چارچوب در - 24 ماده 
 حداکثر می شوند، ایجاد 1396 سال در ضرورت حسب که واحدهایی استثناي به اداري
 .بود خواهد مجاز 1395 سال عملکرد )%50( درصد پنجاه معادل

دستگاه هاي توسط اداري جدید ساختمان هاي اجاره یا و خرید احداث، - 28 ماده  
 به( دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و بانک ها دولتی، شرکت هاي جمله از اجرایی
 .است ممنوع )خاص موارد  استثناي

موافقت و اجرایی دستگاه پیشنهاد با ماده این مفاد از مستثنی موارد سایر - 1 تبصره 
 وزیران هیأت تصویب به سازمان تأیید و اداري هايساختمان و فضاها ساماندهی کارگروه

.رسید خواهد

٥٣



  1396برخی الزامات قانونی بودجه سال 
)1(

 
 - سایر %2 تا حداکثر بالعوض کمکهاي پرداخت براي اعتبار اختصاص 

 . است مجاز مربوط قوانین رعایت با و اي هزینه اعتبارات
 - تعداد به حداکثر هزینه اي اعتبارات محل از روحانی مبلغین تعداد  

.است مجاز 1394 سال
-هزینه اي اعتبارات و استانها راهداري معاونت هزینه اي اعتبارات کل 

 به زندانیان به درمانی و بهداشتی خدمات ارائه و پوشاك و غذا تامین
 .باشد نمی مجاز استانی اعتبار اختصاص و است شده لحاظ ملی صورت

٥٤



  1396برخی الزامات قانونی بودجه سال 
)2(

 

-استانی اعتبارات محل از هزینه کرد و اعتبار اختصاص  
  و ها جشنواره همچنین و بین المللی و ملی فعالیت هاي براي

  ملی سازمان هاي و وزارتخانه ها وظایف جزء که ها همایش
  و برنامه سازمان تائید با استثناء موارد . نمی باشد مجاز است

  . است مجاز کشور بودجه
-است ممنوع اي حرفه ورزش اعتبار تامین . 

٥٥



  1396برخی الزامات قانونی بودجه سال 
)3(

 
-در صرفاً کشاورزي تولیدات ناظر مهندسین استخدام 

  نیروهاي استخدام سقف افزایش و باشد می 1395 سال سقف
 . است ممنوع مزبور

-اعتبار تامین به مشروط جدید پروژه هاي تصویب  
. باشد می سال دو پروژه اجراي براي مجاز زمان وحداکثر

-تخصیص مجوز نیازمند پروژه هاي و طرح ها خصوص در  
. است الزامی ذیربط مراجع از قانونی مجوز اخذ آب،

٥٦



  1396برخی الزامات قانونی بودجه سال 
)4(

 

- هاي دارایی تملک اعتبارات تخصیص اینکه به توجه با  
 می نقد ... و صکوك خزانه اوراق صورت به غالباً اي سرمایه

  .شود انجام بینی پیش است الزم باشد
- و استانی بودجه نظام چارچوب در پرداخت گونه هر  

  مجاز ملی وظایف به پرداخت و است مجاز استانی فعالیتهاي
  .باشد نمی

٥٧



  1396برخی الزامات قانونی بودجه سال 
)5(

 
٥٨


