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معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

احکام مربوط به شهرداریها در قانون بودجه سال  1397کل کشور
ردیف

1

ماده /تبصره/

متن احکام

بند /جزء

مادهواحده
تبصره1
بند ب

دفتر برنامه و بودجه

ب -سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت( ،نفت خام ،ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف ۲1۰1۰1جدول شماره( )۵اين قانون معادل نهصد
و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون ( )۹۵۹.۳1۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰ريال و منابع مربوط به سه درصد( )۳%صادرات
نفت خام و ميعانات گازي براي استانهاي موضوع جزء ( )۳بند (الف) ماده ( )۲۶قانون برنامه ششم توسعه و بند(ت) ماده( )۳۲قانون احكام دائمي
برنامههاي توسعه كشور و جزء ( )۳بند (ب) ماده ( ) ۴۴قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )۲مطابق ترتيبات
مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف ۲1۰1۰۹جدول شماره( )۵اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد ()۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

واحد اقدام کننده

معاونت مالي اقتصادي

ريال تعيين ميشود.

الف -

مادهواحده
۲

تبصره 2
بند الف
جزء  1و 2

۳

مادهواحده
تبصره 3
بند الف

- 1به دولت اجازه داده ميشود در سال  ، 1۳۹۷مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء( )۲بند(د) سياستهاي كلي اصل چهل و
چهارم ( )۴۴قانون اساسي مصوب  1/۳/1۳۸۴را از طريق جدول شماره( )1۳اين قانون پرداخت نمايد .
- ۲بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و داراييهاي متعلق به دولت و مؤسسات و
شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم ( )۸۳قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياستهاي
كلي اصل چهلوچهارم ( )۴۴قانون اساسي مصوب  ۲۵/۳/1۳۸۷از طريق جدول شماره ( )1۸اين قانون قابل پرداخت است.
الف  -با رعايت مصوبه شماره  ۹۴۳۴۴/۰1۰1مورخ  ۲۳/1۲/1۳۹۵مجمع تشخيص مصلحت نظام ،در سال  1۳۹۷سقف تسهيالت تأمين مالي خارجي
(فاينانس) براي طرحها عالوه بر باقيمانده سـهميه سـال قبل ،معادل ريـالي سي ميليارد ( )۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر تعيين ميشود .در مواردي كه
استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينههاي
تسهيالت مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعهاي بينالمللي باشد ،وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس
از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامههاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يكماه
صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذيربط تفويض نمايد .
طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمينهاي الزم به بانكهاي عامل ميتوانند

معاونت مالي اقتصادي

معاونت مالي اقتصادي
سازمان سرمايه گذاري و
مشاركتها

از تسهيالت مذكور استفاده كنند و بازپردا خت اصل و سود هريك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد .
در مورد كليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيالت مالي خارجي (فاينانس) تأمين ميشوند ،أخذ تأييديه دستگاه اجرائي
ذيربط(بهمنظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي) ،وزارت امور اقتصادي و دارايي (بهمنظور صدور ضمانتنامه دولتي) ،بانك مركزي
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احکام مربوط به شهرداریها در قانون بودجه سال  1397کل کشور
ردیف

ماده /تبصره/
بند /جزء

دفتر برنامه و بودجه

متن احکام

واحد اقدام کننده

جمهوري اسالمي ايران (به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي
شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا

۳

منابع پيشبينيشده در اين قانون قابل پرداخت ميباشد .
شوراي اقتصاد با رعايت اولويتهاي بند (پ) ماده ( ) ۴قانون برنامه ششم توسعه ،تسهيالت مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني،

معاونت مالي اقتصادي

مادهواحده

اقتصادي ،مالي و زيستمحيطي باشند ،اختصاص ميدهد .
در خصوص طرحهاي غيردولتي ،وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين الزم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب

سازمان سرمايه گذاري و
مشاركتها

بند الف

و كافي از مالكان طرحها صادر شده است ،نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نمايد .
دولت مجاز است يك ميليارد ( )1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر از تسهيالت تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوقالذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات
مالي و توسعهاي بين المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري با تضمين دولت و
بازپرداخت آن ،از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين نمايد.

تبصره 3

حكم تبصرههاي ( )۲و ( )۳بند(خ) ماده ( )1۶قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور بر حكم فوق حاكم است.
مادهواحده
تبصره 3
۴

۵

بند د

د -دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده درصد ( )1۵%سهم دستگاه توسط شهرداريها و دستگاههاي ذيربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود
توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد ( )۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر از تسهيالت خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهرهبرداري از خطوط مترو و

معاونت حمل و نقل وترافيك
معاونت مالي اقتصادي
سازمان حمل و نقل ريلي
سازمان سرمايه گذاري و
مشاركتها

ب -به بانكهاي عامل اجازه داده ميشود در سال  1۳۹۷از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيالت ارزي به سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي،

معاونت حمل و نقل وترافيك
معاونت مالي اقتصادي
سازمان حمل و نقل ريلي
سازمان مديريت حمل و نقل
مسافر
سازمان سرمايه گذاري و
مشاركتها

طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد .دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينههاي اين تسهيالت اقدام نمايد.

مادهواحده

تعاوني و شهرداريها براي طرحهاي توسعهاي سازمانهاي توسعهاي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهري بدون انتقال مالكيت و با

تبصره4

معرفي سازمانهاي توسعهاي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانها و شركتهاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين
سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفادهكنندگان تا استهالك اصل سرمايه و سود آن
اقدام كنند.

بند ب
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احکام مربوط به شهرداریها در قانون بودجه سال  1397کل کشور
ردیف

ماده /تبصره/

دفتر برنامه و بودجه

متن احکام

بند /جزء

واحد اقدام کننده

مادهواحده
تبصره4
۶

بند د
جزء 7

د -بهمنظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه ،به دولت اجازه داده ميشود معادل مبلغ يكصدوچهلوسههزار و هفتصد و پنجاه ميليارد
( )1۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از ورودي سال  1۳۹۷صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقهبندي
 ۳1۰۷۰۵نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد .
- ۷رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي بند(س) ماده( )۳۸قانون برنامه ششم توسعه

۷

معاونت خدمات شهري
امور دبيرخانه بحران و پدافند
غيرعامل(حوزه شهردار)

د -شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور) تا سقف پنجاه و پنج
هزار ميليارد ( )۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال اوراق مالي اسالمي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداريها منتشر معاونت حمل و نقل وترافيك
ماده واحده كنند .حداقل پنجاهدرصد ( )۵۰%از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و رفع آلودگي هوا اختصاص مييابد.
معاونت مالي اقتصادي
سازمان حمل و نقل ريلي
تبصره  5تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاهدرصد ( )۵۰%دولت و پنجاهدرصد
بند د

( )۵۰%شهرداريها است و تضمين پنجاهدرصد ( )۵۰%سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور ميباشد .
اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران طرح

سازمان سرمايه گذاري و
مشاركتها

ميباشد.
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احکام مربوط به شهرداریها در قانون بودجه سال  1397کل کشور

۸

دفتر برنامه و بودجه

و  -د ولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه ،بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط
تا پايان سال  1۳۹۶ايجاد شده ،با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد
( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال بهصورت جمعي -خ رجي تسويه كند .مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در
اجراي بند(پ) ماده ( )۲قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي
مذكور ،مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با بدهي اشخاص يادشده به بانكها
و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت بهوسيله اين اسناد قابل تسويه است .
- 1به دولت اجازه داده ميشود درص ورت درخواست متقاضيان ،مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي
غيردولتي و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت ،كه در چهارچوب قوانين و مقررات
مربوط تا پايان سال  1۳۹۵ايجاد شده است با بدهي اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و
مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه درچهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال  1۳۹۵ايجاد شده ،تا مبلغ يك ميليون ميليارد
()1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به صورت جمعي -خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه ،به شرح زير تسويه نمايد .
ماده واحده
مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي شود .افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است .سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و
تبصره  5مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك تعيين ميشود .
بند و
 - 1-1حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد
جزء  1و )۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 4ري ال
- 1-۲تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي ،بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانههاي آموزش و پرورش ،نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت
يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد ( )۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال با اولويت مطالبات حسابرسيشده و قطعي
سازمان تأمين اجتماعي
تا سقف پنج هزار ميليارد ( )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از منابع اين جزء
به ستاد اجرائي فرمان حضرتامام(ره) و شركتهايتابعه و وابسته آن اختصاصمييابد .
- ۲دولت مجاز است در پايان آذرماه  1۳۹۷مانده مصرفنشده سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانههاي مذكور را با
بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه نمايد .
- ۳بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف شده در اين بند ،امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت ،را در
بازار بين بانكي فراهم نمايد .ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آنها نزد بانك مركزي ،مطابق آييننامهاي است كه به تصويب هيأت
وزيران ميرسد .
- ۴نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي ،شركتهاي دولتي ،بانكها ،بيمهها ،اتحاديهها و آستانهاي مقدسه با حسابرسي
ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آييننامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به
تصويب هيأتوزيران ميرسد .

معاونت مالي اقتصادي
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احکام مربوط به شهرداریها در قانون بودجه سال  1397کل کشور
ردیف

۹

ماده /تبصره/

دفتر برنامه و بودجه

متن احکام

بند /جزء

د -عوارض موضوع ماده ( )۵قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب  1۰/۸/1۳۹۴به ميزان هشت درصد( )۸%مبلغ برق مصرفي در سقف دوازده
ماده واحده هزار و هشتصد ميليارد ( )1۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال تعيين مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن
تبصره  6توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي
بند د

عادي به انرژي صرف گردد .مشتركين روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف ميباشند.

واحد اقدام کننده

معاونت خدمات شهري
سازمان مديريت پسماند

ه-

1۰

ماده واحده - 1متن زير به جزء( )1بند (پ) ماده( )۳۲قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور اضافه ميشود :
تبصره 6
بند هـ

11

- ۲محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها ميباشد

ماده واحده ط -توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء( )1بند(ب) ماده( )۶قانون برنامه ششم توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به
تبصره  6روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد ( )۸۸%نقاط شهري و دوازده درصد( )1۲%نقاط روستايي و عشايري تعيين ميگردد.
بند ط

1۲

شاخصهاي مناطق و شهرستانهاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد .

معاونت مالي اقتصادي

تشخيص اين شرايط با شوراي برنامهريزي و توسعه استان است.

ن -در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي ،سازمان امور مالياتي كشور موظف است
تا سقف نيمدرصد ( )۰%/۵از فروش كاالهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست ميگردد را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد
ماده واحده ( )1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به رديف شماره  1۶۰1۸۹واريز نمايد تا براي ايجاد تأسيسات منطقهاي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت
تبصره  6مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور در اختيار سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور قرار گيرد.
بند ن
آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه وصول ،فهرست كاالهاي مشمول ،نرخ هزينه مديريت پسماند كاالها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك
وزارتخانه هاي كشور ،صنعت ،معدن و تجارت و اموراقتصادي و دارايي ،سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور ،تدوين و به

معاونت مالي اقتصادي

معاونت خدمات شهري
سازمان مديريت پسماند

تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.

6

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

احکام مربوط به شهرداریها در قانون بودجه سال  1397کل کشور
ردیف

1۳

ماده /تبصره/

دفتر برنامه و بودجه

متن احکام

بند /جزء

س -با هدف ترغيب سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي(شامل زبالهسوزي ،گازي سازي و
ماده واحده آتشكافت(پيروليز)) ،دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گاز مورد نياز ،با قيمت نيروگاههاي حرارتي در سقف دويست ميليارد
تبصره )۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 6ريال در اين تأسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استانهاي كشور ميباشد .برق توليدي اين نيروگاهها
بند س
مشمول خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود .آييننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور ،نيرو و نفت و سازمان برنامه و

واحد اقدام کننده

معاونت خدمات شهري
سازمان مديريت پسماند

بودجه كشور به تصويب هيأتوزيران ميرسد.

1۴

ع -در راستاي اجراي جزء( )۲بند (چ) ماده( )۸۰قانون برنامه ششم توسعه ،افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و
ماده واحده خيرين مسكنساز براي هركدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانهاي حمايتي از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني ،عوارض شهرداري معاونت شهرسازي و معماري
تبصره  6و دهياري و هزينه هاي انشعاب آب ،فاضالب ،برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي يكبار
بند ع

1۵

معافند.

ط -در اجراي جزء( )۵بند (الف) ماده ( )۴۳قانون برنامه ششم توسعه ،دولت موظف است از معدن و صنايع معدني عالوه بر عوارض آاليندگي با
تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد ( )1%فروش مواد و فرآوردههاي معادن و فعاليتهاي صنايع معدني را دريافت و به رديف  1۶۰1۸۷جدول
ماده واحده شماره ( )۵اين قانون واريز كند .معادل وجوه واريزشده از محل رديف  ۵۳۰۰۰۰-۶۰جدول شماره ( )۹اين قانون در اختيار شوراي برنامهريزي و
تبصره  7توسعه استان قرار ميگيرد تا صرف فعاليتهاي بهداشتي -درماني و عمراني مورد نياز شهرستان يا شهرستانهاي منطقه درگير خسارتهاي مذكور
بند ط
شود .رديف هزينهاي مذكور در جدول شماره ( )۹با شماره  ۵۳۰۰۰۰-۶۰اعتبارات موضوع جزء ( )۵بند(الف) ماده ( )۴۳قانون برنامه ششم توسعه
طبقهبندي ميشود .

مناطق هشت گانه شهرداري

معاونت مالي اقتصادي
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معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

احکام مربوط به شهرداریها در قانون بودجه سال  1397کل کشور
ردیف

1۶

ماده /تبصره/

متن احکام

بند /جزء

دفتر برنامه و بودجه

واحد اقدام کننده

ب -در اجراي ماده ( )۶قانون هواي پاك مصوب  ۲۵/۴/1۳۹۶مبني بر الزام اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني از طريق متوقف نمودن و صدور
ماده واحده قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ،شهرداري تهران و شهرهاي داراي آلودگي هوا مكلف به اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي
تبصره  8هوا ) (LEZميباشند .نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف است مطابق قانون نسبت به جريمه متخلفين اقدام نمايد .مبالغ وصولي
معاونت حمل و نقل وترافيك
بند ب
جريمههاي صادرشده به رديف درآمد عمومي  1۶۰1۸۳نزد خزانهداري كلكشور واريز ميگردد تا از محل اعتبار رديف  ۵۳۰۰۰۰-۴۹جدول شماره
( )۹اين قانون در جهت كاهش آلودگي هوا و توسعه و بهرهبرداري حمل و نقل عمومي به شهرداري تهران و ساير شهرهاي داراي آلودگي هوا اختصاص
يابد .

1۷

ه -به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود بهمنظور ساماندهي و بهينه سازي كاربري بخشي از امالك و فضاهاي آموزشي ،ورزشي و تربيتي
ماده واحده خود و با رعايت مالحظات آموزشي و تربيتي ،نسبت به احداث ،بازسازي و بهرهبرداري از آنها اقدام كند .تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد
تبصره  8شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده( ) ۵قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  ۲۲/1۲/1۳۵1صورت
معاونت شهرسازي و معماري
بند هـ
مي گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري ،نقل و انتقال امالك ،أخذ گواهي بهرهبرداري ،احداث ،تخريب و بازسازي و ساير عوارض
شهرداري معاف ميباشد.

1۸

ط  -راهآهن جمهوري اسالمي ايران مجاز است با استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود واقع در
ماده واحده
محدوده ايستگاههاي راهآهن از طريق مشاركت با بخش خصوصي با سازوكار پيشبينيشده در ماده( )۲۷قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم معاونت شهرسازي و معماري
تبصره  10بخشي از مقررات مالي دولت( )۲نسبت به زيباسازي و بهسازي حريم خطوط واقع در محدوده شهرها و ايستگاههاي راهآهن اقدام نمايد .سازمان ثبت
مناطق شهرداري (كه داراي
بند ط
اسناد و امالك كشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي يادشده بهنام شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران بر اساس تصميم كميتهاي
حوزه مشترك با راه آهن
مركب از هريك از نمايندگان سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ،وزارت راه و شهرسازي (راهآهن جمهوري اسالمي ايران) و وزارت امور اقتصادي و
هستند )
دارايي اقدام نمايد.
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معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

احکام مربوط به شهرداریها در قانون بودجه سال  1397کل کشور
ردیف

ماده /تبصره/

دفتر برنامه و بودجه

متن احکام

بند /جزء

واحد اقدام کننده

ز-
ماده واحده
1۹

تبصره 17
بند ز

۲۰

- 1سازمانها و ارگانهاي غيردولتي كه به هر نحوي از منابع عمومي دولت استفاده ميكنند بايد [درخصوص ارائه خدمات درمان و سالمت] از تعرفه بخش

معاونت مالي اقتصادي

دولتي تبعيت نماين همچنين در مناطقي كه ساير بخشها از جمله سازمان تأمين اجتماعي ،شهرداري و نيروهاي مسلح امكانات بيمارستاني و ارائه

خدمات دارند بايد به كليه افراد بيمهشده با تعرفه دولتي خدمت ارائه نمايند .

الف -با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان ،دانشآموختگان دانشگاهي ،زنان و اشتغال حمايتي ،به دولت اجازه
داده ميشود عالوه بر اعتبار رديف ۵۵۰۰۰۰-۶1جدول شماره ( )۹اين قانون ،بيستدرصد ( )۲۰%از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي اين قانون
از طريق رديف  ۵۵۰۰۰۰در قالب كمكهاي فني و اعتباري ،يارانه سود تسهيالت و كمكهاي بالعوض با تركيب منابع موضوع ماده( )۵۲قانون الحاق
معاونت برنامه ريزي و توسعه
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( )۲و همچنين تسهيالت بانكي براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغالزا با اولويت بازسازي
سرمايه انساني
و نوسازي صنايع ،تكميل و راهاندازي طرحهاي كشاورزي ،صنعتي و معدني نيمهتمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي باالي شصتدرصد ( ،)۶۰%معاونت حمل و نقل وترافيك
ماده واحده اجراي طرح (پروژه)هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشههاي صنعتي ،بافتهاي فرسوده و طرحهاي حمل و نقل عمومي و ريلي ،كارورزي جوانان و معاونت شهرسازي و معماري
سازمان حمل و نقل ريلي
تبصره  18طرحهاي اشتغالزايي مناطق مرزي نظير كولهبران ،گردشگري ،صنايع دستي و ميراث فرهنگي هزينه نمايد .
بند الف

اعتبارات موضوع اين بند براساس شاخصهايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور بهتصويب هيأتوزيران ميرسد در اختيار استان قرار
ميگيرد .

سازمان مديريت حمل و نقل
مسافر
سازمان نوسازي  ،عمران و
بارآفريني شهري

اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استاني كسرشده موضوع اين بند بايد در همان استان يا شهرستان هزينه گردد به نحوي كه اعتبارات در نظر
گرفتهشده آنها كاهش پيدا نكند .
عبارت «يكدرصد( »)1%مندرج در تبصره( )۲ماده( )۵۲قانون مذكور به عبارت «يك واحد درصد» اصالح ميشود .
۲1

ماده واحده
تبصره 21

تبصره  -۲1مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  1۷/۲/1۳۸۷و اصالحات بعدي آن تا زمان الزماالجراء شدن قانون جديد در
سال  1۳۹۷تمديد ميشود .

معاونت مالي اقتصادي
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