
 
 

 كل كشور 1401بودجه سال  اليحه
 

مصارف بالغ بر سي و هفت ميليون و پانصد  و كل كشور از حيث منابع 1401بودجه سال  -واحدهماده
) ريال 37,587,793,931,000,000يك ميليون(و سه ميليارد و نهصد و سي  و و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود

 به شرح زير است:
اي و مالي و سرمايه هايدولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي منابع بودجه عمومي -الف

اي و مالي، بالغ بر پانزده ميليون و هاي سرمايهها و تملك داراييمصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه
 )15,273,714,613,000,000و هفتصد و چهارده ميليارد و ششصد و سيزده ميليون ( دويست و هفتاد و سه هزار

 ريال شامل:
منابع عمومي بالغ بر سيزده ميليون و نهصد و چهل و يك هزار و سيصد و هجده ميليارد و  -1

 )ريال.13,941,318,500,000,000پانصد ميليون(
ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يك ميليون و سيصد و سي و دو درآمد اختصاصي وزارتخانه -2

 )ريال.1,332,396,113,000,000سيزده ميليون( هزار و سيصد و نود و شش ميليارد و يكصد و
ـ  بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير ب 

منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و دو ميليون و سيصد و چهارده هزار و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و هجده 
ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و دو ميليون ) ريال و از حيث هزينه22,314,079,318,000,000( ميليون

 )ريال.22,314,079,318,000,000ميليون (و سيصد و چهارده هزار و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و هجده 
 

 صندوق توسعه ملي نفت و روابط مالي آن با دولت/ -1تبصره 
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص  -الف

شود. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است درطول ) تعيين مي%40صادرات گاز چهل درصد(
%) 5/14سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(

فت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي(معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز شركت ملي ن
ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي %) شركت دولتي ذي5/14سهم چهارده و نيم درصد(

) موضوع رديف %3درصد((معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه
) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم 5جدول شماره( 210109دي درآم

  شود.سال، محاسبه و تسويه مي
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 كيصندوق از دولت را به تفك نيمطالبات ا زانيمكلف است م ينظارت صندوق توسعه مل أتيه
 ماه كند و هر سه يدگيرس 1401سال  ماه نيفرورد انيآنها تا پا ديو زمان سررس يو ارز يالير التيتسه

 جلسبرنامه و بودجه و محاسبات م ونيسيوجوه مربوط به سهم صندوق را به كم زيگزارش وار بار كي
 محاسبات كشور ارائه دهد. وانيو د ياسالم يشورا

هر كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وزارت نفت گزارش هزينه
هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي بار توسط وزارت نفت به كميسيون ماه يكهس

داري كل كشور) و ديوان ارت امور اقتصادي و دارايي(خزانهاسالمي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وز
  شود.محاسبات كشور ارائه مي

آن به استانها در جدول  )%100(صددرصد بايد به رديف مذكور واريز شده و )%3(كل سهم سه درصد
 اختصاص يابد. )10(شماره 

وزارت نفت مكلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي و 
طبيعي و و ميزان واردات گاز  همچنين وصولي آن زي و ارز حاصل وهاي اصلي و فرعي نفتي و گافرآورده

داري كل را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهارز پرداختي بابت آن 
 يبرنامه و بودجه و محاسبات و انرژ هاي ونيسيكمو   كشور) و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 و ديوان محاسبات كشور ارائه كند. ياسالم يمجلس شورا
 -ب
، ميعانات گازي و خالص 210101منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف سقف  -1

جدول  210109) مندرج در رديف %3درصد(و منابع مربوط به سه 210102صادرات گاز مندرج در رديف 
 )ريال4,844,000,000,000,000ميليارد( ) اين قانون معادل چهارميليون و هشتصد و چهل و چهار هزار5شماره(

 باشد.هاي نفتي مشمول اين حكم نميشود. صادرات فرآوردهتعيين مي
خيز، گازخيز ) مناطق نفت%3اي از منابع سه درصد(دستگاههاي اجرائي ملي، مجاز به استفاده هزينه

 باشند.نيافته نميو توسعه
لت ، دو) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب1درصورت افزايش عوايد حاصل از منابع جزء( -2

) اين قانون 5مكلف است به ميزان افزايش منابع، سقف انتشار اوراق مالي اسالمي موضوع بند(ب) تبصره(
 را كاهش دهد.
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال  -ج

شود با رعايت بند(پ) كمتر از سقف مقرر در بند(ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي 1401
با  10/11/1395هاي توسعه كشور مصوب ) قانون احكام دائمي برنامه16) بند(ح) ماده(4) و جزء(17ماده(
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از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. در  التفاوت حاصلاصالحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه
تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم بند(ب)  صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) اين

هاي توسعه كشور پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و واريز به اين ) قانون احكام دائمي برنامه17ماده(
 گردد.صندوق به حساب ذخيره ارزي واريز مي

ربط مكلف است از محل سهم چهارده و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي -د
)ريال نسبت به 30,000,000,000,000%) شركت مذكور تا ميزان سي هزار ميليارد (5/14درصد (نيم

ت تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويهاي نيمهگازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه)
هاي خيز و گازخيز، استانهاي نفتگازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استان

، مناطقي كه از ها و مناطق بحرانيبا اولويت روستاها و مناطق در حاشيه و محاط در جنگل رويشي زاگرس
ين روستاهاي واقع در مناطق باشند و همچنتر از متوسط كشور ميلحاظ گازرساني شهري و روستايي پايين

عمل آورد. شركت مذكور العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات الزم را بهكوهستاني، سردسير و صعب
  رساني تا درب مدارس و مساجد روستايي است.موظف به گاز

مجلس  يانرژ ونيسيبه كم كباريماه  سهبند را هر  نيوزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد ا
 ارائه دهد. ياسالم يشورا

شود فرآورده نفتي حاصل از افزايش ظرفيت ربط وزارت نفت اجازه داده ميبه شركت دولتي ذي -هـ
)يورو به 265,000,000پااليشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دويست و شصت و پنج ميليون(

 تثبيت اين پااليشگاه نمايد. طرح توسعه و فروش رسانده و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات
التفاوت بهاي خوراك ربط موظف است مابهوزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي -و

هاي نفتي دريافتي از آنها را از طريق نفت خام و ميعانات گازي پااليشگاهها و شركتهاي پتروشيمي و فرآورده
 و ارزي) به فروش برساند.گشايش اعتبارات اسنادي (ال سي ريالي 

ميليارد وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ يكصد و نود هزار  1401در سال  -ز
) ريال نفت خام در اختيار پااليشگاهها قرار داده و به ميزان آن، مواد اوليه قير(وكيوم 190,000,000,000,000(

درصد، ) ريال با اختصاص صد75,000,000(باتوم) براساس نرخ محاسباتي هر تن حداكثر هفتاد و پنج ميليون
در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع  مواد اوليه قير(وكيوم باتوم)، 1401به صورت ماهانه از ابتداي سال 

مواد و وزارت نفت مابه التفاوت اين قيمت با ميانگين وزني ماهانه قيمتهاي معامالتي اين قانون قرار داده 
و در بورس از طريق تعديل قيمت ماهانه خوارك از شركت پااليش نفت را جبران  اوليه قير(وكيوم باتوم)
 باشد.نافذ مي 1400تحويلي سال مواد اوليه قير(وكيوم باتوم)اين موضوع درخصوص  اعمال حساب نمايد.

 باشد:سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي
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وزارت راه و شهرسازي (براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و آسفالت شبكه راههاي  -1 
اصلي، فرعي، معابر محالت هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي و 

 .)%49(چهل و نه درصد آسفالت معابر و راههاي ورودي شهركها و نواحي صنعتي)
بر و بهسازي روستاها  و اجراي طرح(پروژه)هاي امي(براي آسفالت معبنياد مسكن انقالب اسال -2

 .)%22(صدربيست و دو د ها)مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري
وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي و تجهيز مدارس براي نوسازي مدارس و فضاهاي  -3

دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت هاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس
 )%6(شش درصد دبير شهيد رجائي)

 ربط)بر شهرها از طريق سازمان ذياربط(براي آسفالت معذي وزارت كشور از طريق سازمان -4
نفر جمعيت  پنجاه هزار سهميه وزارت كشور براي شهرهاي زير ) از%50پنجاه درصد( ، كه)%17( هفده درصد

شود. كالنشهرها حق استفاده مي) مابقي براي شهرهاي باالي پنجاه هزار نفر جمعيت %50و پنجاه درصد(
 .استفاده از اين سهميه را ندارند

براي آسفالت مسير راههاي  )%4( ) به شرح ذيل: چهار درصد%5(پنج درصد  بسيج سازندگي -5
 ؛هاي دفاع مقدس، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمانبين مزارع، پاسگاههاي انتظامي، پايگاههاي مقاومت بسيج

هاي مسكوني نظامي و هاي نظامي و مجتمعبراي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان )%1( يك درصد
 اداري با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح

م زدايي و انجاآبخيزداري كشور؛ براي بيابان ووزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع  -6 
 ؛)%1(يك درصد پوش سازگار با محيط زيست)پاشي و خاكعمليات قيرابه

ديون وزارت راه و شهرسازي به قيرسازان در سالهاي گذشته، با رعايت قوانين و مقررات حداكثر  
) ريال از طريق تحويل مواد اوليه قير(وكيوم باتوم) به قيمت 10,000,000,000,000(ميليارد  تا مبلغ ده هزار

باشد. هزينه تبديل مواد اوليه قير(وكيوم باتوم) به قير با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، قابل تأديه ميروز 
مابين خود ) وزني محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسويه حساب في%20نبايد بيشتر از بيست درصد(

نامه و ابالغ سهم ادله موافقتداري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبو خزانه
موظفند ربط ماه پس از ابالغ اين قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههاي اجرائي ذياستانها ظرف يك

و بودجه و  هاي برنامهبار، گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به كميسيونماه يكحداقل هر سه
 يدگيبرنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رس ونيسيكم ي ارسال نمايند.محاسبات، عمران و انرژ

ديوان محاسبات مكلف است بر حسن اجراي اين  .ديارائه نما ياسالم يگزارش، آن را به مجلس شورا
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به مجلس شوراي نظارتي خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را  يهاقانون نظارت نموده، گزارش
 د.اسالمي گزارش نماي

هاي امور مه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانهناآيين
 رسد.اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

مطالبات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيالت  -ح
پرداختي به شركت دولتي تابعه وزارت نفت، بابت تأمين مالي طرحهاي باالدستي نفت و گاز به مدت يك 

 نفع است.عهده شركت ذيهاي امهال برشود. هزينهسال امهال مي
مشمول  يبار فهرست طرحها كيمكلف است هر شش ماه  رانيا ياسالم يجمهور يبانك مركز

و معادن مجلس  عيو صنا يانرژ يها ونيسيطرح ها را به كم شرفتيپ زانيوزارت نفت م زيبند و ن نيا
 .ديارسال نما ياسالم يشورا

وزارت نفت مجاز است با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات  -ط
هاي كلي و سياستبا اصالحات و الحاقات بعدي  24/4/1398مصوب مردمي  گذاريسرمايه  گازي با استفاده از

) %20بيست درصد( ربط حداكثر در سقف) قانون اساسي از طريق شركتهاي دولتي ذي44اصل چهل و چهارم(
نسبت به احداث پتروپااليشگاه نفت خام به ظرفيت سيصدهزار بشكه در روز جهت توليد مواد پايه پتروشيمي و 
سوخت از محل منابع داخلي (با رعايت سقف تعيين شده) با مشاركت بخش غيردولتي، تأمين مالي 

 .نمايد خارجي(فاينانس) و يا تحويل نفت خام به پيمانكاران اقدام
انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شوراي اقتصاد در اين خصوص الزامي است و در اجراي 

با اصالحات و  25/3/1387) قانون اساسي مصوب 44هاي كلي اصل چهل و چهارم(قانون اجراي سياست
ظرف ار سرمايه الحاقات بعدي، وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود در پااليشگاه مذكور در قالب باز

 برداري است.سال پس از بهرهيك
  -ي
دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران در خصوص برنامه تقويت بنيه دفاعي و  -1

تا مبلغ چهار ميليارد و  اساس ابالغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشورتحقيقات راهبردي دفاعي بر
اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات ) يورو و همچنين 4,500,000,000پانصد ميليون (

از محل تحويل  با دريافت تضامين كافي زداييمربوط به طرحهاي دفاعي و پيشرفت و آباداني و محروميت
اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اين اشخاص بر

داري كل ) اين قانون با خزانه21اساس جدول شماره (مومي دولت و برتسويه و از طريق منابع و مصارف ع
 كشور، اعمال حساب كند.
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دولت مجاز است براي اجراي طرحهاي پيشران جديد و نيمه تمام در زمينه خطوط راهبردي  -2
 ساماندهي و توسعه سواحل اروندرود، اي، توسعه سواحل مكران،هاي اصلي جاده)كريدورمسير(و  خط آهن

سازي پتروپااليشگاهها و نيروگاههاي بزرگ، حفظ و نگهداري و تأمين تجهيزات راهبردي توسعه و فعال
هاي ارتباطي و تأسيساتي وزارت اطالعات، اجراي طرحهاي ناوگان امداد هوايي، تقويت زيرساخت

انوني، احمر و اورژانس و پزشكي قهاي هاللزيرساخت مناطق آزاد جديد، توسعه تجهيزات سازمان
 مهار ريزگردها، هاي موسمي،طرحهاي انتقال آب از درياي عمان، طرحهاي رفع تنش آبي و جلوگيري از سيل

هاي تأسيساتي هاي آب و فاضالب، مدارس مناطق مرزي، تقويت و ايجاد زيرساختايجاد و توسعه شبكه
 ،بنيانسازي مسكن، طرحهاي دانشتمام، طرحهاي انبوههاي نيمهو تجهيزاتي دانشگاهها، تكميل بيمارستان

يورو، از محل تحويل  )3,000.000,000(ميليارد سه ا مبلغبندي معلمان تپرداخت مطالبات ايثارگران و رتبه
نفت خام و ميعانات گازي صادراتي و براساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران تسويه و از 

داري كل كشور اعمال ) اين قانون با خزانه22ل شماره(طريق منابع و مصارف عمومي دولت و براساس جدو
  حساب كند.

) جهت پرداخت ســهم %40متناســب با ميزان اســتفاده از ســازوكار اين بند معادل چهل درصــد(
شركت ملي نفت ايران، حواله تحويل 5/14صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد( سهم  %) به عنوان 

 گيرد.اختيار آنها قرار مينفت قابل انتقال به غير در 
اجراي اين حكم منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند(ب) اين تبصره نيست و مازاد بر 

 سقف مندرج در بند مذكور است.
) اين بند مبلغ 1شود از محل جزء(به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي

هميه نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پااليش در ) يورو از س1,000,000,000( ميليارديك
اند، پس از تأييد سازمان پااليشگاههاي غيردولتي كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده

هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در معادل فرآوردهبرنامه و بودجه كشور به مصرف برساند. 
اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با  نامهگيرد. آيينر مياختيار نيروهاي مسلح قرا

هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيرو و راه و همكاري وزارتخانه
 رسد.شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

شود براي تأمين به وزارت نفت از طريق شركت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي -ك
) %5/2هاي اجرائي خط لوله انتقال اتيلن غرب كشور نسبت به أخذ معادل ريالي دو و نيم درصد(هزينه

ه ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي حاصل از خوراك صرفاً اتان اقدام نمايد. وجوه مذكور پس از وصول ب
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 داري كل واريز و از محل رديف) اين قانون نزد خزانه5جدول شماره( 160127رديف درآمدي شماره 
 گردد. ) اين قانون صرفاً براي تكميل خط انتقال اتيلن غرب هزينه مي9جدول شماره( 56-530000 

 الزامي است. 1399رعايت مالحظات سند ملي آمايش سرزمين مصوب سال 
شود بخشي از سهم درآمد عمومي از منابع ارزي حاصل از صادرات اده ميبه دولت اجازه د -ل

نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركتهاي 
) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 1(موضوع بند(ب) ماده( تابعه وزارت نفت،

و بند(الف) اين تبصره)، كه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  4/12/1393صوب م )2دولت(
پس از فروش ارز  ندموظف هاي مذكورهاي دولتي به فروش رساند. بانكشود با عامليت بانكتعيين مي

سامانه معامالت الكترونيكي  هاي ارزي تحت نظارت بانك مركزي به نرخموضوع اين بند در سامانه
داري نزد خزانه همنابع ريالي را به حساب مربوط بالفاصله و وصول معادل ريالي آن از خريدار، (اي.تي.اس)

 د.نكل كشور واريز نماي
هاي وابسته به آنها براي خريد ارز موضوع اين بند تهاي دولتي و شركهرگونه تكليف به بانك

 ممنوع است.
ماه پس از ابالغ اين مختلف كشور حداكثر تا دوهاي ليمالگوي مصرف گاز طبيعي براي اق -م

قانون توسط وزارت نفت و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان 
 رسد.ملي استاندارد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مواد  -ن
 1401اند در سال شوراي اسالمي نسخ صريح شده آن به استثناي موادي كه طبق قوانين مصوب مجلس

 شود.تمديد مي
 -1 الحاقي بند
) جدول مصارف تبصره 18رديف ( تا معادل سقف 1401شود در سال به دولت اجازه داده مي -1

دارو و  ،كاالهاي اساسي التفاوت ارز ترجيحي براي وارداتمنابع مابه تأمينرا از طريق ) اين قانون 14(
كااليي را از سبد ارز ترجيحي حذف چنانچه دولت قصد دارد  .دهدتجهيزات مصرفي پزشكي اختصاص 

كاالبرگ  ده براي كاالهاي اساسي را از طرقكننمصرف بات قانوني جبران زيان رفاهنمايد بايد قبًال ترتي
جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد به طوري  به طرقها و الكترونيكي و در امور پزشكي از طريق بيمه

 شده تهيه كنند.و در سقف سهميه تعيين 1400و خدمات را به نرخ پايان شهريور  هاكه افراد بتوانند اين كاال
) قانون مديريت خدمات كشوري 5دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(دولت و  -2

از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل  8/7/1386  مصوب
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هاي نفتي و گازي و ساير منابع به غير از نرخ سامانه معامالت از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده
 (اي.تي.اس) نيستند.الكترونيكي

 به نرخ حداكثر   به منظور پايش(كنترل) بازار ارز، بانك مركزي مجاز است نسبت به عرضه ارز
  ) كمتر از نرخ سامانه معامالت الكترونيكي(اي.تي.اس) اقدام نمايد.%2درصد( دو

 نيا يبه صورت ماهانه گزارش اجرا ادشده،ي يدستگاهها يموظف است با همكار يبانك مركز
 ستيز طيو مح يعيآب، منابع طب ،يكشاورز ،يبرنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصاد يونهايسيبند را به كم

 ارائه كند. ياسالم يو بهداشت و درمان مجلس شورا
گيري خصوصي با بهرهگذاري بخش وزارت نفت مكلف است با استفاده از سرمايه -2 بند الحاقي
نسبت به اجراي طرحهاي جلوگيري از اتالف تركيبات ارزشمند گازي به شرح  هاي تابعه، تاز منابع داخلي شرك

از محل عوايد حاصل از اجراي طرحها پرداخت نمايد.  گذاري انجام شده را و بازپرداخت سرمايه زير اقدام
 .باشدها از عوارض گمركي معاف ميحواردات كاالهاي مورد نياز براي اين طر

ف با هدف توليد آوري، بازيافت و فرآورش گازهاي مشعل بالتكلياجراي طرحهاي جمع  -1
مناطق  با اولويتالتكليف تر از گازهاي مشعل بتن در سال محصوالت اتان و سنگينحداقل سيصد هزار 

 پارس جنوبي و مسجد سليمان
تكميل طرحهاي بازيافت، تصفيه، سردسازي و انتقال پروپان و بوتان(ال.پي.جي) در  -2

پااليشگاههاي گازي پارس جنوبي و تأمين تجهيزات باقيمانده از سازندگان داخلي و خارجي، به نحوي كه 
 كاهش يابد. 1401ميزان تزريق گاز مايع به كمتر از نصف تزريق گاز مايع به خط در سال 

طرحهاي افزايش ضريب بازيافت اتان در پااليشگاههاي گازي كشور براي تأمين پايدار  اجراي -3
 خوراك صنايع پتروشيمي كشور

شهرداري وزارت -3الحاقي بند شور با همكاري  سازي موظف ك شهر شور و وزارت راه و  هاي ك
سال  ست تا مردادماه  سرمايه 1401ا شنهادي  صرف بهينهگذاري در جهت طرح پي سوخت در قالب سازي م

ــاس ماده( ــهري براس ــهري و برون ش پذير و ) قانون رفع موانع توليد رقابت12ارتقاء حمل و نقل درون ش
صويب و نهايي شور را جهت ت صد هزار ارتقاي نظام مالي ك صاد به ميزان حداقل يك شوراي اقت سازي به 

 .همكاري در اين خصوص است)ريال ارائه نمايد. وزارت نفت مكلف به 100,000,000,000,000ميليارد(
  -4 الحاقي بند
دولت مكلف است در راستاي اصالح ساختار بودجه، رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و  -1

براي عقد قرارداد به تفكيك ميدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب را دولت را اصالح نموده و اقدام الزم 
 دستي نفتي و گازي مصوب هيأت وزيران، به عمل آورد.شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي باال
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شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به  -2
 ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند.ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دوتفكيك هر 
اي ميادين درحال توليد و درحال توسعه كشور به هاي جاري و سرمايهارائه دقيق هزينه -1-2

) 1روش دستمزد به ازاي هر بشكه نفت و هر مترمكعب گاز توليدي و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (
 اين بند و تصويب آن در شوراي اقتصاد كه مبناي دريافت سهم شركت ملي نفت خواهد بود.

هاي ناشي از عمليات صادرات نفت خام و ساير محصوالت با احتساب هزينه ائه هزينهار -2-2
 .حمل و بيمه(سيف) اكتشاف و بيمه خسارت زيست محيطي

اي و بيع متقابل بر اساس بازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدات، از جمله تعهدات سرمايه -3-2
 رسد.بر منابع نفتي مي عالي نظارتاي كه به تصويب هيأتشدهه تدوينبرنام

سازي، تخليه، بارگيري نفت هاي نوسازي تأسيسات و تجهيزات، انتقال، ذخيرهارائه هزينه -4-2
 خام و سايرمحصوالت

 .هاي اكتشاف، پژوهش، فناوري و حمايت از ساخت اقالم پركاربرد نفتهزينه -5-2
 هاي باالسري و ستادي وزارت نفتهزينه -6-2
 شود.اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي -7-2
باشد كه حداكثر داري كل كشور ميمبناي تسويه حساب شركت ملي نفت با دولت، خزانه -2- 8

 خواهد بود. 1402سه ماهه و تسويه نهائي آن تا پايان خردادماه سال 
در اين بند، روال مقرر قانوني جاري در روابط  تا زمان اجرائي شدن روابط مالي جديد مقرر -3

شود. ترتيبات اجرائي اين بند الحساب اجراء ميمالي بين شركت ملي نفت ايران و دولت به صورت علي
 رسد.به تصويب هيأت وزيران مي 1401حداكثر تا پايان خردادماه سال 

خام، ميعانات گازي و  بيني الزم را جهت تسويه فروش داخلي نفتدولت موظف است پيش -4
هاي تحويلي حسب گاز طبيعي به صورت فروش نقد يا اعتبار اسنادي(ال.سي) پس از كسر ارزش فرآورده

هاي پتروشيمي براساس رابطه مالي جديد شركت ملي مورد به پااليشگاههاي خصوصي و دولتي و مجتمع
 ه عمل آورد.شركتهاي مذكور، بشركتهاي تابعه و نفت ايران و دولت و ساير 

ماه پس از ابالغ دولت موظف است براي اعمال وظايف حاكميتي وزارت نفت حداكثر تا شش -5
ربط بازنگري و تصويب دستگاههاي اجرائي ذياين قانون ساختار حاكميتي وزارت نفت را با همكاري 

رديده و وظايف نمايد، به طوري كه بودجه وزارت نفت به طور كامل از شركت ملي نفت ايران منفك گ
شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت نظارتي و حاكميتي خود را با رعايت قواعد حاكميت شركتي در 

 ملي نفت ايران اعمال نمايد.
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، سهم شركت ملي نفت ايران در اجراي مفاد اين بند، در هر صورت از چهارده 1401در سال  -6
 و گاز تجاوز نكند. %) از مجموع توليدات نفت5/14و نيم درصد (

گذاري خود را شركت ملي نفت ايران موظف است فهرست كليه طرح(پروژه)هاي سرمايه -7
هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس به كميسيون 1401حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 

 شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
گذاري بخش غيردولتي نسبت به موارد ذيل اقدام وزارت نفت مجاز است با سرمايه -5 الحاقي بند

 :نمايد
احداث واحدهاي گوگردزدايي در پااليشگاههاي نفتي به منظور كاهش درصد گوگرد نفت  -1

 .پذيردپرداخت هزينه احداث اين واحدها از محل افزايش نرخ خريد نفت كوره توليدي صورت مي ؛كوره
 .ش درصد ميعانات گازي در خوراك پااليشگاههاي نفتي كشور تا حد مجازافزاي -2
  -6 الحاقي بند
در اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از  -1

گذاري مردمي و اصالحات و الحاقات بعدي آن، هيأت امناي صندوق توسعه ملي مكلف است سرمايه
تشريفات قانوني اعطاي مجوز تنفس خوراك به طرحهاي موضوع قانون مذكور كه داراي مجوز 

مذكور افقت اصولي) از وزارت نفت هستند را به نحوي پيگيري نمايد كه مجوز تنفس خوراك احداث(مو
 صادر و به آنها ابالغ شود. 1401ماه سال حداكثر تا ابتداي ارديبهشت

در مواردي كه صندوق توسعه ملي سهم خود از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به  -2
هاي مذكور را به عنوان تسهيالت، صرف تأمين منابع مجاز است حوالهكند، تي دريافت ميفن صورت حواله

مورد نياز طرحهاي توليدي با اولويت طرحهاي پتروپااليشگاهي نمايد و بازپرداخت اصل و فرع اين 
)، از زمان شروع عمليات 1تسهيالت به صورت ارزي خواهد بود. طرحهاي موضوع قانون مذكور در جزء(

 .شوندپااليشگاهي، مشمول اين حكم ميي طرحهاي پتروئاجرا
با توجه به اينكه تعدادي از پااليشگاههاي كوچك به علت عدم دريافت خوراك  -7بند الحاقي 

فروشي نفت خام و ميعانات گازي و افزايش توليد در چرخه توليد كامل قرار ندارند و به منظور كاهش خام
كليه پااليشگاههاي كوچك را كه قبًال براي آنها هاي نفتي، وزارت نفت مكلف است خوراك فرآورده

 مجوزهاي قانوني صادر شده است، به ميزان ثبت شده در مجوز تأمين نمايد.
ها و يا شود تا از طريق انعقاد قرارداد با پژوهشكدهبه وزارت نفت اجازه داده مي -8 بند الحاقي

و فناوري مورد نياز براي توليد محصوالت  )ليسانسمجوز(دانشگاههاي داخلي و نيز شركتهاي خارجي، 
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 دستي نفت و گاز و پتروشيمي را خريداري و براي توليد اين محصوالت در اختيار بخشهاي پايين
 .گذاران در داخل كشور قرار دهدسرمايه

دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران درصورت درخواست  -9بند الحاقي 
) ريال از خالص بدهي 900,000,000,000,000تا مبلغ نهصد هزار ميليارد ( ربطدستگاههاي اجرائي ذي

(ره) و قرارگاه قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني، بنياد مستضعفان، ستاد اجرائي فرمان امام
ايجاد شده و  1400نبياء(ص) بخشهاي خصوصي كه در چهارچوب قوانين تا پايان سال سازندگي خاتم اال

اي هاي عمراني، دفاعي و هستهاجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح همچنين
از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اين اشخاص براساس قيمت روز صادراتي شركت 

قانون  ) اين21ملي نفت ايران تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و براساس جدول شماره (
  .داري كل كشور، اعمال حساب كندبا خزانه

بند را هر سه  نيسازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت موظف هستند گزارش عملكرد ا
 .نديارسال نما ياسالم يمجلس شورا يبرنامه و بودجه و محاسبات و انرژ هاي ونيسيبار به كم كيماه 

 شركتهاي دولتي و واگذاري آنها -2 تبصره 
) موضوع ماده 2) و (1شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (به دولت اجازه داده مي -الف

) قانون اساسي را پس از احراز صالحيت 44هاي كلي اصل چهل و چهارم () قانون اجراي سياست2(
سازي اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصيحرفه
پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ) قانون رفع موانع توليد رقابت63هاي بازنشستگي با رعايت ماده(ندوقو ص

مصارف  310501، واگذار يا منتقل نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 30/2/1397الحاقي مصوب 
را از طريق جدول  ) قانون اساسي44هاي كلي اصل چهل و چهارم () بند (د) سياست2مذكور در جزء(

 ها پرداخت كند.) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني13شماره (
هاي سازي و صندوقهاي متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصيدر مواردي كه بدهي

الرعايه ها و بانكهاي دولتي كمتر است، شرط فوق الزماز مطالبات متقاضي از دولت، شركتبازنشستگي 
  باشد.نمي

بخشي به بازار سرمايه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگي بازار سرمايه در منظور ثبات به
جذب سهام موضوع اين بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبكاران دستگاههاي اجرائي بابت اجراي 

و نيز  شده برقهاي تكليفي و تمامالتفاوت قيمتمطالبات وزارت نيرو و توانير بابت مابهو طرح(پروژه)ها 
 واگذار نمايد. نفعانساير مصارف اين قانون به ذي
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دولت موظف است از محل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي در بنگاههاي قابل 
) 44چهل و چهارم( قانون اجراي سياستهاي كلي اصل )2(ماده )2) و (1(واگذاري در هر بازار موضوع گروه

پوشش تحتجامانده ، نسبت به واگذاري سهام عدالت به مددجويان جمهوري اسالمي ايران  قانون اساسي
كه از سهام عدالت برخوردار (ره)، مددجويان سازمان بهزيستي كشور و كليه افرادي كميته امداد امام خميني

  .اند اقدام نمايدنشده
 يونهايسيبه كم ييو دارا يوزارت اموراقتصاد ياز سو كباريبند هر سه ماه  نيا يگزارش اجرا

 گردد. يمجلس ارسال م يو اجتماع ياقتصاد
) قانون الحاق 4مشمول حكم ماده ( 1401شركتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال  -ب

 باشند.) مي2برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 29ربط دستگاههاي موضوع ماده (وزرا و رؤساي ذي -ج

با اصالحات و الحاقات بعدي  14/12/1395  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب
فهرست شركتهاي زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهاي  1401مكلفند تا پايان خردادماه سال 
) است را به همراه ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، %50درصد( دولتي در آنها كمتر از پنجاه

 ياسالم يمجلس شورا ياقتصاد ونيسيكم، و بودجه كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه
كشور) با همكاري  داري كلوزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه ديوان محاسبات كشور ارسال كنند. و

الذكر را از طريق الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوقدستگاههاي اجرائي فوق
داري گيري كند. دولت(خزانهعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيقوانين و در مواشركتهاي مادر در چهارچوب 

كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر  كل
به اين بند  130108روزرساني كند. رديف هاي عملكرد مالي دولت منعكس و بهشركت، در گزارش

 د.اختصاص دار
هاي بانكهاي دولتي اقدام و مازاد شود نسبت به تجديد ارزيابي داراييبه دولت اجازه داده مي -د

 منابع حاصله( با نرخ صفر مالياتي) را صرف افزايش سرمايه دولت در اين بانكها نمايد.
 يها ونيسيبه كم كباريبند را هر سه ماه  نيمكلف است گزارش ا ييو دارا يوزارت اموراقتصاد

 ارائه دهد. ياسالم يو برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا ياقتصاد
مكلف است با  1401ماه سال ه كشور حداكثر تا پايان ارديبهشتو بودج سازمان برنامه -هـ

نامه انتظام بخشي شركتهاي دولتي را مبني بر نحوه تشكيل همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي آيين
تهيه و به تصويب هيأت وزيران  ريزي و بررسي صورتهاي ماليعالي و نظام بودجهايمجامع عمومي/ شور

 برساند.
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) 3شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره(كليه  -1
يا تصريح  شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكراين قانون شامل 

نام است نظير شركتهاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي 
و  صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه

روزرساني اطالعات بار نسبت به ثبت و بهماه يكمكلفند پس از ابالغ اين قانون، هر سه دانشگاه آزاد اسالمي
شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطالعات خود و 

و دارايي مكلف است  كنند. وزارت امور اقتصادي دولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامغير
 ،هاي برنامه و بودجه كشورامكان دسترسي به اطالعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي سازمان

 فراهم كند.و ديوان محاسبات كشور اداري و استخدامي كشور 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، 

ركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار بانك م
هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، مكلفند اقدامات الزم را براي برقراري ارتباط سامانه

ق و مزايا و سامانه شناسه ملي پـايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي ساختار، سامانه حقو
دولتي و تبادل شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيراشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطالعات 

 اطالعات به عمل آورند.
به  كباريجزء را هر سه ماه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا ييو دارا يوزارت امور اقتصاد

 .دياراِئه نما ياسالم يمجلس شورا يبرنامه و بودجه و محاسبات و اقتصاد يها ونيسيكم
شركتهاي موضوع اين بند از جمله شركتهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و  -2

) اين 20) بند(الف) تبصره(3نامه جزء(سازمان انرژي اتمي، مكلفند آمار نيروي انساني خود را مطابق شيوه
در پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري(پاكنا) ثبت  1401حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال قانون، 

كل  1401هاي نيروي انساني(پرسنلي) در اصالحيه احتمالي قانون بودجه سال كرده تا مبناي محاسبه هزينه
 كل كشور قرارگيرد. 1402كشور و اليحه بودجه سال 

ور مكلف است دسترسي الزم را به صورت برخط براي أخذ سازمان اداري و استخدامي كش
 گزارشهاي الزم به سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور بدهد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و  -3
ران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل احراز صالحيت مدي

عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هيأت مديره / هيأت 
شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت عامل معرفي مي
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در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز مديره/ هيأت عامل شركتهاي موضوع اين بند را، با 
معيارهايي نظير ميزان تحصيالت، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت 

 ابالغ نمايد. 1401ماه سال 
ششم ) قانون برنامه پنجساله 29) ماده(3شركتهاي دولتي اين بند موظفند با رعايت تبصره(تمامي 

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران حقوق و مزاياي مديران مذكور را از زمان 
 ابالغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمايند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در

 شود.محسوب مي دولتياموال  وجوه و
اساس نظر ت سهامدار اصلي نبوده اما مديريت برمفاد اين بند در خصوص شركتهايي كه دول

 گردد، نيز جاري است.دولت تعيين مي
) اين قانون، و 3رؤساي مجامع عمومي شركتهاي درحال تصفيه مندرج در پيوست شماره( -4

وري انرژي ايران هاي نو ايران و سازمان بهرهانرژي شركتهاي آب و فاضالب روستايي استاني، سازمان
آنها اقدام  نسبت به اعالم ختم فرآيند تصفيه يا ختم فعاليت 1401مكلفند حداكثر تا پانزدهم مردادماه سال 
خاتمه تصفيه و غيرفعال شدن شركت را در اداره ثبت  العاده مبني برنمايند و صورتجلسه مجامع عمومي فوق

شركتها به ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومي مسؤوليت اجراي اين حكم را دارند و هرگونه اقدام مغاير با 
 گردد.رويه فوق تخلف محسوب مي
مهلت مقرر به  انيجزء را در پا نيمكلف است گزارش عملكرد ا ييراو دا يوزارت اموراقتصاد

 .ديارائه نما ياسالم يو برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا ياقتصاد يها ونيسيكم
) قانون مديريت خدمات كشوري و معاون آنان و 71( عضويت همزمان مقامات موضوع ماده -5

) قانون محاسبات 5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده () 5دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(مديران 
مديره، هاي مديريتي در هيأتكليه پست و همچنين كاركنان شاغل در 1/6/1366مصوب  عمومي كشور

ها اعم شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانهاي اجرائي مديريت عاملي و ساير مديريت
ها شركتهاي دولتي و سازمانها و وعه ساير دستگاهها ممنوع است. سازماناز زير مجموعه خود و زيرمجم

ها كه به موجب اساسنامه آنها، شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريو 
 باشند.اشخاص موضوع اين جزء عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي

 باشند.وهاي مسلح تابع قوانين و مقررات خود ميمجموعه نيرشركتهاي زير
اند حق دريافت اشخاصي كه براساس قوانين و مقررات از ممنوعيت حكم اين بند مستثني شده

الزحمه تحت هر عنوان براي شركت در جلساتي كه براساس قانون موظف به حضور در آن هيچگونه حق
 هستند، را ندارند.
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پس از در حوزه حمل و نقل هاي دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي شركتها و سازمان -و
انه ناشي ليات) مكلفند سود قابل تقسيم ساالسود ويژه و ما )%50پنجاه درصد(پرداخت حقوق دولتي (شامل 

) ريال به حساب صندوق توسعه حمل 10,000,000,000,000از فعاليتهاي خود را تا سقف ده هزار ميليارد (
داري كل كشور واريز نمايند. صندوق مذكور مجاز است متناسب با مبالغ واريزي نسبت به و نقل نزد خزانه

ن در چهارچوب اساسنامه خود اقدام هاي مربوط به شركت يا سازما)پروژهزيرطرح(تأمين مالي طرحها و 
 نمايد.

شود تا با دريافت مجوز از سازمان بورس براي ق توسعه حمل و نقل اجازه داده ميبه صندو
نسبت به  (پروژه)بخش حمل و نقل از طريق تأسيس صندوق طرح انتفاعيتكميل و يا احداث طرحهاي 

با اگذاري سهام و يا تضمين حداقل سودي معادل آوري منابع از بخشهاي غيردولتي اقدام و نسبت به وجمع
 اقدام نمايد. (پروژه)نرخ سود تسهيالت مصوب شوراي پول و اعتبار براي هر طرح

بند  نيگزارش منابع و مصارف موضوع ا كباريمكلف است هر شش ماه  يوزارت راه و شهرساز
 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا يبرنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصاد يها ونيسيرا به كم

به منظور پشتيباني و تدارك مناسب كاالهاي اساسي، سه شركت بازرگاني دولتي ايران، پشتيباني  -ز
امور دام كشور و خدمات حمايتي كشاورزي در صورت ضرورت و در صورت تأييد سازمان برنامه و بودجه 

هستند.  ) اين قانون3كشور مجاز به استفاده تسهيالت بانكي فراتر از سقف مصوب در پيوست شماره(
 تسهيالت موضوع اين بند نبايد منجربه افزايش پايه پولي شود.

به  كباريبند را هر شش ماه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا ييو دارا يوزارت اموراقتصاد
مجلس  ستيز طيو مح يعيآب، منابع طب ،يبرنامه و بودجه و محاسبات و كشاورز ،ياقتصاد يها ونيسيكم

 .ديارائه نما ياسالم يشورا
هرگونه توثيق سهام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت  -ح

 باشد.أخذ تسهيالت، جز با تأييد كتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي
) از يك %2داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل دو درصد (دولت از طريق خزانه -ط

كتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست هاي جاري شردوازدهم هزينه
) اين قانون كه سودده و فاقد زيان انباشت طبق آخرين صورت مالي حسابرسي شده باشند به 3شماره (

هاي آنها برداشت و به حساب درآمد هاي استهالك و هزينه عملياتي بانك و بيمه را از حساباستثناي هزينه
 ) اين قانون واريز كند.5جدول شماره ( 130425داري كل كشور موضوع رديف مي نزد خزانهعمو
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منابع حاصل از اجراي اين حكم در شركتهاي وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
و دارايي خواهد  يمسلح به تشخيص و تأييد مشترك وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصاد

 بود.
 )1,300,000,000,000,000هزار ميليارد (ميليون و سيصددولت مكلف است مبلغ يك  -1بندالحاقي

 از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي بابت پرداخت بدهي خود تأديه و به شرح زير پرداخت نمايد:  ريال
) قانون برنامه 12)ريال در اجراي ماده(900,000,000,000,000مبلغ نهصد هزار ميليارد ( -1

پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، بابت پرداخت بدهي دولت به 
 سازي بازنشستگان تأمين اجتماعيسازمان تأمين اجتماعي و استمرار همسان

)ريال به بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت 200,000,000,000,000ميليارد ( مبلغ دويست هزار -2
و احكام مندرج در  3/4/1386مصوب  اجراي احكام مندرج در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و قانون بخش ايثارگران 
و به منظور ارائه خدمات بيمه درمان تكميلي ايثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشي،  اين قانوني اجرا

شهريه دانشجويي براي جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ايثارگران و خانواده 
نس، درمان جانبازان معظم شهداء، مسكن، مددكاري، واگذاري خودرو به ايثارگران، خريد ويلچر و آمبوال

اعصاب و روان، كمك به جانبازان و رزمندگان معسر و پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير 
 هاكمك

 )ريال به سازمان بازنشستگي كشوري بابت90,000,000,000,000مبلغ نود هزار ميليارد( -3
 سازي بازنشستگان كشوري همسان استمرار

)ريال به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 50,000,000,000,000يارد(مبلغ پنجاه هزار ميل -4
 سازي بازنشستگان لشكريهمسان استمرار بابت

 جداول و )ريال منابع مذكور از طريق 60,000,000,000,000مبلغ شصت هزار ميليارد( -5
طرح هادي و بهسازي اجراي جهت كمك به آبرساني روستايي، راه روستايي،  اي مربوطهاي هزينهرديف

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 112اجراي ماده( روستاها،
اسالمي ايران، راهها و آبرساني عشايري، بيمه قاليبافان، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانيان زن، 

  وق معلمان مأمور به خارج از كشورمساعدت به زندانيان بدهكار مهريه و پرداخت مطالبات مع
برنامه  يها ونيسيبه كم كباريبند، هر سه ماه  نيربط موظف به ارائه گزارش عملكرد ا يمراجع ذ

 ياسالم يمجلس شورا يو فناور قاتيعمران و آموزش، تحق ،ياجتماع ،يو بودجه و محاسبات، اقتصاد
 باشند. يم
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بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي  بانك مركزي، سازمان برنامه و  -2 بند الحاقي
) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي 8ارچوب ماده(همكلفند در چ

قرارداد ، ابالغ )فاكتورينگكارگزاري (، مقدمات الزم اعم از راه اندازي سامانه 15/2/1398مصوب ايراني
هاي الزم و همچنين فراهم شدن ساز و كار انتقال تضامين طلب به همسان واگذاري، تهيه دستورالعمل

) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و 8) ماده(2(موضوع تبصره() فاكتورينگكارگزاري (نهادهاي مالي 
تا  )فاكتورينگ( كارگزاريمين مالي ي شدن تأئخدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني) را به منظور اجرا

اي قانون هاي سرمايه)ريال براي طرحهاي تملك دارايي300,000,000,000,000سقف سيصدهزار ميليارد (
) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي 8ماده (ي ئنامه اجرا) آيين3)ماده(1(موضوع تبصره( بودجه

) و تا سقف 16/7/1399مصوب وع نحوه واگذاري مطالبات قرارداديكشور و حمايت از كاالي ايراني موض
)ريال براي نهادهاي عمومي، منابع داخلي شركتهاي دولتي، بانكها 500,000,000,000,000پانصدهزار ميليارد(

) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و 8ماده (ي ئنامه اجرا) آيين3) ماده(4و ساير مشموالن در تبصره(
 را فراهم نمايند. اتي كشور و حمايت از كاالي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قرارداديخدم

و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش  بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور 
س هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلماهه به كميسيونعملكرد اين بند را به صورت سه

 .شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند
  -3بند الحاقي 
به منظور اصالح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي  -1

) اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي 3وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره(
فت ايران، بانك به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي ن
سازمان توسعه  ،مركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه

ربط نهادهاي عمومي و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آنها و شركتهاي تابعه و ذي
 پذيرد:غيردولتي اقدامات زير انجام مي

كلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص مجامع عمومي م -1-1
وري، مولدسازي ) اين بند مشتمل بر اهداف كمّي و كيفي نظير ارتقاي بهره1حقوقي مصرح در جزء(

هاي مالي را در قالب ها، بهبود روشهاي تأمين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود نسبتدارايي
 اي مربوط به تصويب برسانند.هشاخص

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و  -2-1
اي شركتهاي دولتي و يا ساير هاي بودجهسازي و انطباق سرفصلسازمان حسابرسي نسبت به همسان
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حداكثر تا پايان خردادماه سال  هاي حسابداري آنها) اين بند با سرفصل1اشخاص حقوقي مصرح در جزء (
اقدام و آن را ابالغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل  1401

هاي تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل
 مذكور اقدام نمايد. 

ه كشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص سازمان برنامه و بودج
) اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفصيلي 1حقوقي مصرح در جزء (

اي و عناوين ديگر، شركتهاي دولتي به عنوان منابع تأمين زيان، سهم منابع عمومي دولت در حسابهاي سرمايه
 پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور مالك خواهد بود.ارقام 

هيأتهاي مديره/هيأتهاي عامل مكلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر  -3-1
اساس بودجه تفصيلي تهيه كنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و يا ساير 

اي از آن را جهت انعكاس در صورتهاي مالي ارائه و نسخه) اين بند 1اشخاص حقوقي مصرح در جزء (
ارسال نمايند.  براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور

توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و  دستورالعمل مربوط
 شود. تهيه و ابالغ مي 1401ثر تا پايان تيرماه سال سازمان حسابرسي حداك

ماهه(غيرتلفيقي) براي شركتهاي اصلي و مادر تخصصي و اي ششتهيه صورتهاي مالي ميان دوره
به  1401بانكها با ساز و كار اين بند الزامي است و يك نسخه از صورتهاي مالي مذكور تا پايان مهرماه سال 

محاسبات مجلس شوراي اسالمي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان  كميسيون برنامه و بودجه و
 شود.برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور ارسال مي

) اين بند مكلفند آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا سي و يكم 1شركتهاي موضوع جزء( -4-1
هاي م اداري(پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينهدر پايگاه اطالعات كاركنان نظا 1401ماه سال ارديبهشت

 1402كل كشور و اليحه بودجه سال  1401نيروي انساني(پرسنلي) در اصالحيه احتمالي قانون بودجه سال 
 كل كشور قرارگيرد.

) اين بند مكلفند اطالعات ثبت حقوق و مزايا را به صورت 1شركتهاي موضوع جزء ( -5-1
 د. مديران عامل شركتها، مسؤوليت اجراي اين حكم را خواهند داشت.ماهانه تكميل نماين

شده ممنوع است. در هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين -2
ها بايد به گونه فعاليتصورت تخلف از اجراي اين بند عالوه بر پيگرد قانوني متخلفين، منابع حاصل از اين

 داري كل كشور واريز گردد.ي نزد خزانهحساب درآمد عموم
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اتخاذ تصميم مجامع عمومي نسبت به صورتهاي مالي ساالنه و گزارش تطبيق عملكرد با  -3
بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء 

الي بر صورتهاي مالي مصوب فاقد اعتبار با رؤساي باشد. مسؤوليت هرگونه آثار م) اين بند فاقد اعتبار مي1(
 باشد. مجامع عمومي مي

شده در گزارش حسابرس و بازرس هيأتهاي مديره/هيأتهاي عامل در رفع ايرادات مطرح -4
) اين بند و تكاليف مجامع عمومي مسؤول بوده 1قانوني شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء(

صورت كتبي گزارش نمايند. چنانچه در ماهه به مجمع عمومي بهرا بايد در مقاطع سه و نتيجه اقدامات خود
اثر عدم اقدام مؤثر هيأت مديره، موارد مذكور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا 

 ) اين بند تكرار شود، مجامع عمومي مكلف به أخذ تصميم مناسب1ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (
 باشند. از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در هيأت مديره/هيأت عامل نسبت به موارد اعالمي مي

قانون برنامه ) 29) ماده(3سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با رعايت تبصره( -5
با همكاري وزارت امور پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور آيين
هيأت مديره/ هيأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي 

 به تصويب هيأت وزيران برساند.  1401ماه سال ان ارديبهشت) اين بند، تهيه و حداكثر تا پاي1مصرح در جزء(
) اين بند موظفند با 1تمامي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء ( -6

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 29) ماده (3رعايت تبصره (
نامه مربوط پرداخت ن مذكور را از زمان ابالغ مصوبه، براساس آيينحقوق و مزاياي مديرااسالمي ايران 

 شود.محسوب مي دولتياموال  وجوه و نمايند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در
باشند موظفند، خالص آثار شركتهايي كه مكلف به ارائه خدمات و كاال به قيمت تكليفي مي -7

بر نتايج عملكرد، ذيل صورت سود و زيان مطابق استانداردهاي ابالغي  كمّي ناشي از تكاليف مذكور را
هاي توضيحي صورتهاي مالي، افشاء نمايند. سازمان سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را در يادداشت

حسابرسي مكلف است در گزارش حسابرسي و بازرس قانوني شركت، در خصوص اين بند جداگانه 
 اظهارنظر نمايد.
روهي مركب از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان كارگ

هاي حسابرسي ساالنه، مكلف است نسبت با بررسي گزارش 1401حسابرسي حداكثر تا پايان مهرماه سال 
ح هاي دولت به شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصربه ارائه پيشنهادات الزم جهت تعيين تكليف بدهي

 ) اين بند جهت درج در اليحه بودجه سنواتي اقدام نمايد.1در جزء (
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در اجراي بند(الف)  1401وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان شهريورماه سال  -8
) قانون اساسي نسبت به احصاء امور 44هاي كلي اصل چهل و چهارم() قانون اجراي سياست13ماده (

 و اعمال وظايف حاكميتي شركتها اقدام و به هيأت وزيران ارائه نمايد. مربوط به سياستگذاري
در اجراي اين بند هيأت وزيران مجاز خواهدبود اصالحات مورد نياز در اساسنامه شركتهاي 

ربط را اعمال نمايد. اساسنامه شركتهايي كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده از شمول اين حكم ذي
 باشند.مستثني مي

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 28دولت مكلف است در راستاي بند (و) ماده ( -9
) قانون اساسي 44هاي كلي اصل چهل و چهارم () و قانون اجراي سياست2بخشي از مقررات مالي دولت (

طي سه ) اين بند كه 1نسبت به تعيين تكليف شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (
باشد، تا پايان شهريورماه ده بوده و يا زيان انباشته آنها بيش از نيمي از سرمايه شركت ميسال متوالي زيان

 اقدام نمايد. 1401سال 
ماه پس از مصوبات هيأت واگذاري يا هيأت وزيران و ساير رؤساي مجامع عمومي مكلفند يك

 خذ تصميم مطابق مصوبات مذكور اقدام نمايند.ربط، حسب مورد نسبت به تشكيل مجامع و أمراجع ذي
از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات  1401شركتهاي دولتي مكلفند تا پايان آذرماه سال  -10

حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و 
هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و زارشاثربخشي فعاليت شركت و افزايش قابليت اعتماد گ

ارائه آن به مجمع عمومي اقدام كنند. هيأت مديره/هيأت عامل شركتهاي فوق و شركتهايي كه از ابتداي برنامه 
اند، مكلف به اقدامات الزم پيرامون نتايج حسابرسي عملياتي و ارائه ششم توسعه، حسابرسي عملياتي شده

 باشند.ر اولين جلسه مجامع عمومي خود ميگزارش اقدامات د
گيري نمايند. مسؤوليت حسن اجراي هاي فوق تصميممجامع عمومي مكلفند نسبت به گزارش

 باشد.اين بند با رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مي
 -4 الحاقي بند
سسات و ؤم ربطكليه مؤسسات انتفاعي دولتي و شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذي -1

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، 29نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي موضوع ماده(
هاي مناطق آزاد، تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

) سهام آن را در اختيار دارد و شركتهاي %50كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد(
مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور خواهند بود. وزارت  1401دولت در سال  )كنترل( نظارتتحت 

اي به صورت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورت مالي شركتهاي مذكور را ساالنه و مياندوره
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) منتشر كند. سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات رساني ناشران (كدالعمومي و در سامانه جامع اطالع
كشور مكلف به بررسي صورت مالي شركتهاي مذكور و ارائه گزارش بررسي صورتهاي مالي اين شركتها 

 برنامه و بودجه و محاسبات هستند. بار به كميسيونبه صورت هر چهار ماه يك
دولت مكلف است جهت ساماندهي وضعيت شركتهاي دولتي، ظرف پنج ماه از ابالغ اين  -2

قانون نسبت به واگذاري شركتهايي كه دولت به صورت مستقيم يا با يك واسطه يا بيشتر كمتر از بيست 
) 44) سهام آن را در اختيار دارند با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم( %20درصد(

يا ساير روشهاي  )پروژهطرح(قانون اساسي اقدام كرده و سهام خود را در قالب شركتهاي سهامي عام 
 واگذاري از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد.

كل  1400وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورتحساب عملكرد بودجه سال  -3
به مبادي  1401داكثر تا پانزدهم تيرماه سال ) قانون محاسبات عمومي كشور را ح103كشور موضوع ماده(

نام مكلفند  تصريحربط ارسال نمايد. مجامع عمومي شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مشمول ذكر يا ذي
 هاي مالي ساالنه اقدام نمايند. ردادماه، نسبت به تصويب صورتخپايان  حداكثر تا

بندي و درج نام آن است نسبت به طبقه و دارايي موظف وزارت امور اقتصادي -5 الحاقي بند
هاي كلي اصل ) قانون اجراي سياست2ين نامه موضوع ماده(يارچوب آهدسته از بنگاههاي اقتصادي كه در چ

اند به استثناء موارد مندرج در ) قرار نگرفته2) ماده(2) و(1) قانون اساسي در گروههاي(44چهل و چهارم(
) اقدام نمايد. 2) و(1شده از مقام معظم رهبري در يكي از گروههاي() و مجوزهاي أخذ 2) ماده(3گروه(

) صرفاً با اذن ايشان مجاز 3) به گروه(2) و(1بندي گروههاي (انتقال بنگاههاي اقتصادي مذكور از طبقه
 باشد.مي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون فهرست 
ي مكلف به همكاري با ئكليه دستگاههاي اجرا .يادشده را به تصويب هيأت وزيران برساند هايبنديطبقه

 باشند.وزارت امور اقتصادي و دارايي مي
بندي آن مشخص نشده پس از انقضاي مهلت مذكور، هر بنگاهي كه شناسايي شده و تكليف گروه

 بندي خواهد شد.) طبقه1باشد ذيل گروه(
آبي و حرارتي و نيز مطالبات هاي بانكي و مالياتي مربوط به طرحهاي برقبدهي -6 الحاقي بند 

التفاوت پيمانكاران و مشاورين اين طرحها، از محل مطالبات وزارت نيرو و شركت توانير از دولت بابت مابه
   هاي تكليفي و تمام شده برق، به صورت جمعي ـ خرجي تا سقف يكصد هزار ميلياردقيمت

  )ريال قابل تسويه و تهاتر خواهد بود.100,000,000,000,000( 
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هاي كااليي مجازند نسبت به منظور ايجاد زيرساخت تأمين مالي در زنجيره، بورس -7 الحاقي بند 
ربط بر مبناي اسناد اعتبار نظير برات الكترونيك و ساير اسناد هاي ذيبه ايجاد امكان معامالت كاال در بورس

 الذكر به ريال اقدام نمايند.همچنين ايجاد ابزار الزم براي تبديل اسناد اعتباري فوقاعتباري قانوني و 
 گردد.مي دستورالعمل اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابالغ

گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس به منظور تشويق سرمايه -8 الحاقي بند  
عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اكتسابي و استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و ترغيب آنها به 

ماليات درآمد آن  1401هاي جديد شغلي در سال هاي توليدي و ايجاد فرصتو در نتيجه توسعه بخش
قانون  105يابد(موضوع ماده هاي مذكور كه به حساب سرمايه انتقال ميتبخش از سود تقسيم نشده شرك

 ) مشمول نرخ صفر مالياتي است.3/12/1366مصوب مالياتهاي مستقيم
به منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين تسهيل معامالت ابزارهاي  -9 الحاقي بند

هاي كااليي مبتني بر كاال، ماليات بر ارزش افزوده كليه كاالهايي كه در قالب گواهي سپرده كااليي در بورس
شمول نرخ گيرند مهاي كااليي مورد مبادله قرار ميوند، مادامي كه در هر يك از بورسشكشور پذيرش مي
باشند. در صورتي كه كاالي پشتوانه گواهي سپرده ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش افزوده صفر مالياتي مي

وصول خواهد پس از كسر اعتبار مالياتي باشد ماليات مذكور، تنها يك مرتبه و در زمان تحويل فيزيكي كاال 
ايي كاالي پشتوانه گواهي سپرده كااليي شد و وظيفه پرداخت ماليات مذكور بر عهده تحويل گيرنده نه

 باشد.مي
هاي نيمه تمام صنعتي )پروژهطرح (دولت مجاز است نسبت به واگذاري سهام  -10 الحاقي بند

 از طريق بازار سرمايه اقدام نمايد. )پروژهطرح( و توليدي در اختيار خود در قالب شركتهاي سهامي عام
آالت و تجهيزات بازرسي و نظارتي و مقابله تربيتي كشور به ماشينز تأميني و به منظور تجهيز مراك

ساختهاي زندانها، زيرو آموزش زندانيان، امنيت با ورود اقالم ممنوعه، افزايش ايمني، بهداشت و درمان 
امات تأميني و تربيتي داخل مراكز سازمان زندانها و اقداي و تكميل طرحهاي توسعه )انفورماتيكورزي(داده
 1401) ريال در سال 20,000,000,000,000سقف بيست هزار ميليارد (ور، سازمان مذكور مجاز است تا كش

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ) 113(  ماده (پ)) بند 1و در قالب اختيارات مشابه جزء (
محل فروش يا واگذاري نامه اجرائي آن، از ) آيين5و ماده (اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

موظف داري كل كشور خزانه .نظر خود اقدام نمايدخذ خدمات و تجهيزات مددر ازاي أ اراضي و امالك
 خرجي، ثبت نمايد. -است عملكرد اين بند را به صورت جمعي

شود ميمتولد  1401سال  ياز ابتدا ي كههر فرزند ازاي به است مكلف دولت -11بند الحاقي 
تا سقف  الير )15,000,000( ونيليم پانزدهباشد مبلغ  2,5آنها تا  يبارورنرخ  زانيكه م ييهااستان يبرا
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قانون  نيا )5(جدول شماره  130425 فياز محل رد الير) 15,000,000,000,000( ارديليهزار م پانزده
بورس به نام فرزند اختصاص دهد و  ردقابل معامله  يگذارهيصندوق سرما يواحدها ديجهت خر صرفاً
 شنهاديمرتبط به پ يهانهيانتخاب صندوق و هز ،دينحوه خر ،مشمول ياهاز جمله خانواده يئكار اجراو  ساز
 .رسديم رانيوز تأيه بيبه تصو ييو دارا يت امور اقتصادراوز

به  كباريبند را هر شش ماه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا ييو دارا يوزارت اموراقتصاد
 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا يو اجتماع يفرهنگ يها ونيسيكم

و  رانينفت ا يشركت مل يو عملكرد يوزارت نفت مكلف است اطالعات مال -12بند الحاقي 
مربوط به  يااندورهيشده) و م ي(حسابرس يادورهانيپا يمال يهاتابعه خود، اعم از صورت يهاشركت ريسا

و  يفروش (داخل د،يتول زانيگزارش تحقق منابع و مصارف، م نيو همچن 1401و  1400، 1399 يهاسال
 كيبه تفك يجار يهانهيهز ،يو فرع يمحصوالت اصل افتهيو درآمد مصوب و تحقق متيق ،)يصادرات

محقق شده  يارز يهانهيمصوب و هز نمودارها و مستند به طرح كيبه تفك يگذارهيسرما يهانهياقالم، هز
 يهاونيسيكم به كباريرا هر سه ماه  1401سال  يو برا 1400 يهامربوط به سال يو خارج يداخل كيبه تفك
 ارائه كند. ياسالم يو برنامه و بودجه مجلس شورا يانرژ

موضوع  فيتكل ياجرا يو بانك رفاه كارگران برا ياجتماع نيمأمهلت سازمان ت -13بند الحاقي 
 يقانون اساس )44( چهل و چهارم اصل ليك يهااستيس ي) قانون اجرا5تبصره به ماده ( كيقانون الحاق 

، تا ياجتماع نيمأسازمان ت) %33(درصد  سي و سهسهام مازاد بر  يبر واگذار يمبن 23/7/1399مصوب 
 گردد.يم ديتمد 1401آذر ماه سال  انيپا

 مين مالي خارجي (فاينانس)أت -3تبصره  
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 4با رعايت بند(الف) ماده( -الف

سقف تسهيالت تأمين مالي خارجي(فاينانس) براي طرحهاي دولتي  1401جمهوري اسالمي ايران در سال 
 شود. )يورو تعيين مي30,000,000,000دولتي معادل ريـالي سي ميليارد (و غير

استفاده از تسهيالت مالي خارجي(فاينانس) منوط به تضمين دولت جمهوري  در مواردي كه
شده از منابع تأمين كنندگان مالي هاي تسهيالت مالي أخذاسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه

ارايي المللي باشد، وزير امور اقتصادي و داي بينبانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه
هاي كلي يا اختصاصي الزم نامهتمجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمان

ماه صادر يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف يك
 ربط تفويض كند.مسؤول ذي
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قاضي استفاده از تسهيالت مالي خارجي(فاينانس) در مورد كليه طرحهاي دولتي و غيردولتي مت 
ربط(به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي

امور اقتصادي و دارايي(به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران (به منظور 
ديريت تـراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور(صرفاً براي پايش(كنترل) پايش(كنترل) تعادل و م

اي) ضروري بوده و هاي سرمايهطرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي
شده در اين بينيبازپرداخت اصل و سود تسهيالت هر يك از طرحها از محل عايدات آنها و يا منابع پيش

 ون قابل پرداخت است.قان
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ) 4هاي بند(پ) ماده(شوراي اقتصاد با رعايت اولويت

مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
 كند.محيطي باشند، از تسهيالت مذكور را صادر مياقتصادي، مالي و زيست

در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين 
است، نسبت به  الزم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده

 صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.
از تسهيالت تأمين مالي خارجي(فاينانس) موضوع اين بند )يورو 2,000,000,000ميليارد( مبلغ دو -1

المللي به منظور تعمير و تجهيز خوابگاههاي اي بينها و مؤسسات مالي و توسعهبراي استفاده از منابع بانك
دانشگاههاي علوم پزشكي، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري، دانشگاه آزاد اسالمي،  دانشگاهها و
گيان و شهيد رجايي و خوابگاههاي وزارت آموزش و پرورش با تضمين و بازپرداخت دولت و دانشگاه فرهن

 يابد.محل اعتبارات بودجه عمومي اختصاص مياز 
مبلغ دو  گانيارتباط با همسا يكشور و در راستا يصادرات يرهايمس ليبه منظور توسعه و تكم

آهن شركت راه اريدر اخت )نانسيفاخارجي(تسهيالت مالي از محل  وروي) 2,000,000,000( ارديليم
 گردد. نهيهز گانيبه همسا رانيا آهنخط تا جهت اتصال  رديگيقرار م رانيا ياسالم يجمهور

دولت مجاز است با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت  -2
ها و الذكر، براي استفاده از منابع بانكاز كاالي ايراني از تسهيالت تأمين مالي خارجي(فاينانس) فوق

يك ها و كارگاهها، مبلغ هالمللي به منظور تجهيز آزمايشگابيناي مؤسسات مالي و توسعه
عالي و پژوهشي آموزش )يورو براي دانشگاهها، دانشگاههاي علوم پزشكي، مؤسسات1,000,000,000ميليارد(

)يورو براي 1,000,000,000و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمي با تضمين و بازپرداخت خود و يك ميليارد (
هاي وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مراكز آموزش هنرستان



 
 
 

24 
 

اي دولتي و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با تضمين دولت و بازپرداخت آن از فني و حرفه
 محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين كند.

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) قانون برنامه پنج4با رعايت بند(الف) ماده(
)يورو تسهيالت خريد ملزومات 10,000,000تا سقف ده ميليون( 1401جمهوري اسالمي ايران در سال 

خارجي براي توسعه برنامه راهبردي هوافضا در نظر گرفته شود و در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و 
 فناوري قرار داده شود.

غ دوميليارد لمب درون شهري دولت موظف است حداقل خط آهنحمل و نقل  به منظور توسعه -3
برداري از خطوط مترو و قطار )دالر از تسهيالت خارجي اين بند را جهت ساخت و بهره2,000,000,000(

 هاي كاهش آلودگي هوا و خريد اتوبوس حمل و نقل شهري اختصاص دهد.حسبك شهري و طر
به  كباريبند را هر شش ماه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا ييو دارا يوزارت اموراقتصاد

 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا
در  3/6/1395كشور مصوب  كل 1395) قانون اصالح قانون بودجه سال 38اجراي تبصره ( -ب

 شود.تمديد مي 1401سال 
ه بانك توسعه اي از جملشده از بانكهاي توسعهمنظور تسريع در جذب تسهيالت تصويببه -ج

بي) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي آي.آي.گذاري زيرساختهاي آسيايي (اي.اسالمي، بانك سرمايه
اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و  كننده از تسهيالت مذكور مجازند در سقف بند (الف)استفاده

اي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در شده بربينيبودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش
كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام ) اين قانون نسبت به هزينه1پيوست شماره(

 كنند.
هاي بالعوض ) يورو كمك2,000,000,000شود تا سقف دو ميليارد (به دولت اجازه داده مي -د

المللي براي جلوگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل و همچنين هاي بينسازمانسسات و ؤالمللي از سوي مبين
داري كل كشور اي و زيربنايي كشور را دريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانهاجراي طرحهاي توسعه

) يورو از مبلغ 200,000,000دولت موظف است مبلغ دويست ميليون( هاي مرتبط نمايند.صرف هزينه
براي  و آمبوالنس نشاني و نردبان هيدروليك بلندمرتبهج در اين بند را صرف خريد دستگاههاي آتشمندر

آالت راهداري هاي كشور، آمبوالنس براي سازمان هالل احمر و سازمان اورژانس كشور و ماشينشهرداري
 مايد.هاي راه و شهرسازي و كشور و تجهيز گروههاي امداد و نجات بسيج نبراي وزارتخانه

هاي دريافتي كرد كمكي دريافت كننده مكلفند گزارش عملكرد و نحوه هزينهئدستگاههاي اجرا
 بار به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند.را هر شش ماه يك
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سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند عملكرد اين تبصره را 
مجلس شوراي اسالمي  و عمران اقتصادي ،هاي برنامه و بودجه و محاسباتونبه كميسي به صورت چهارماهه

 و ديوان محاسبات كشور اعالم نمايد.
) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و 18دولت مكلف است به استناد مفاد ماده( -1 الحاقي بند

همچنين براساس برنامه جامع  و 22/5/1396مصوب اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه 
) قانون مذكور تهيه 19هاي آمريكا كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و مبتني بر ماده(مقابله با تحريم

ساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت و ظرف دوماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به تدوين برش يك
كااليي اقدام نمايد.  -كشورهاي هدف در قالب تجارت كشور با با محوريت گسترش و تعميق روابط تجاري

معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، نفت،  ،هاي صنعتبراي اين منظور كارگروهي متشكل از وزارتخانه
نيرو، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي و با 

ي مورد نياز ئشود. كارگروه مكلف است احكام اجرانعت، معدن و تجارت تشكيل ميمحوريت وزارت ص
ساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت را به تصويب هيأت وزيران رسانده و از جهت اجراي برش يك

دجه برنامه و بو ،بار عملكرد مربوط به اين بند را به كميسيونهاي اقتصاديو هر سه ماه يك 1401خردادماه 
مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور گزارش كند.  و امنيت ملي و سياست خارجي و محاسبات 
 :ي سازي مفاد اين بندئبه منظور اجرا
ربط اقدامات زيرساختي مالي و بانك مركزي مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي ذي -1

هاي تسويه دوجانبه، انعقاد كااليي سند مذكور، اعم از ايجاد اتاق -بانكي سازگار با برنامه تجارت كشور 
مرزي در مناطق آزاد ايران، الزام هاي برونهاي پولي، ايجاد زمينه الزم و مشوق جهت تأسيس بانكپيمان
ر سه كرده و گزارش عملكرد اين بند را ه ءپذير را اجراهاي مالي غيرتحريمرسانتفاده از پيامها به اسبانك

هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات بار به كميسيونماه يك
 ارائه دهد.

هاي تجارت ، توافقنامه1401وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا آخر خردادماه  -2 
يي سند مذكور را تهيه يا االترجيحي يا تجارت آزاد با كشورهاي مندرج در برنامه تجارت كشور ـ ك

 .رساني كندبروز
ربط و در سقف بودجه وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي -3

مورد نياز جهت اجراي مفاد برنامه تجارت كشور ـ  )لجستيكيپشتيباني (هاي تخصيص يافته، زيرساخت
گزارش عملكرد خود را به كميسيون عمران مجلس بار ماه يككااليي سند مذكور را فراهم كرده و هر شش

 .شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور گزارش كند
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وزارت جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به تغيير و متنوع سازي مبادي وارداتي كاالهاي  -4
 .المنافع اقدام نمايداساسي كشاورزي به كشورهاي همسو و مشترك

سازمان توسعه تجارت مكلفند نسبت به تسهيل و فراهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و  -5
الذكر و رفع ارچوب برنامه فوقهالمنافع در چآوردن زيرساختهاي صادرات به كشورهاي همسايه و مشترك

 .هاي تجار اقدام نمايدموانع صادراتي و كاهش هزينه
به  كباريجزء را هر شش ماه  نيوزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد ا

 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا
اي با قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(ص) شود با انعقاد توافقنامهبه دولت اجازه داده مي -2 الحاقي بند

نامه بازپرداخت اصل و سود تو أخذ ضمانتنامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمان
هاي متعلق به قرارگاه و شركتهاي تابعه آن نزد بانك مركزي )پروژهطرح ( ت تأمين مالي خارجي(فاينانس)تسهيال

 و بانك عامل اقدام نمايد.
شود پس از عقد قرارداد با تأمين كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني الزم به دولت اجازه داده مي

 از محل منابع صندوق توسعه ملي به عمل آورد تسهيالت مالي خارجي )%15(سهم پانزده درصد را براي تأمين
 هزينه كند. خط آهنو براي طرحهاي 

 دولتي براي اجراي طرحهامشاركت با بخش غير -4تبصره  
شود از طريق دستگاههاي اجرائي و به منظور جلب مشاركت بخش به دولت اجازه داده مي -الف

نيمه تمام، آماده اي(هاي سرمايهتملك دارايي هاي)دولتي جهت اتمام هرچه سريعتر طرح(پروژهغير
تبارات ) از سرجمع اع%10هاي شبكه ملي اطالعات تا ده درصد()پروژهطرح(برداري و جديد) از قبيل بهره

كند كه  هايي)اي مربوط به هر دستگاه اجرائي را صرف حمايت از طرح(پروژههاي سرمايهتملك دارايي
 اين راستا :نمايند. دردولتي در آنها مشاركت ميبخش غير

1- 
 ندهي، نماسازمان برنامه و بودجه كشور ندهيمشاركت با حضور نما يراهبر كارگروه 1-1
 ،اطالعات و بهداشت ياقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناور رو،ين ،يراه و شهرساز يهاوزارتخانه

(بدون حق رانيا يمحاسبات كشور و اتاق بازرگان وانيناظر از د ياعضا نيو همچن و آموزش پزشكي درمان
 يسازگار اندازه«ي بررس ندآيروشها و فر ارها،يو مكلف است ظرف دو ماه، مع شوديم لي) تشكأير

كه در دسترس  يعمران يطرحها كيو در سامانه بازار الكترون نيرا تدو» ها با روش مشاركت)پروژهطرح(
 و بودجه نامهحكم با سازمان بر نيا يكارگروه و اجرا نيا يريدب تيلؤوكند. مس قرار دارد اعالم يعموم
 است. كشور
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اطالعات  هيخود كل تيريتحت مد يها)پروژهطرح(تمام  يمكلفند برا يئاجرا هايدستگاه 2-1 
 صرفاً  و بودجه كنند. سازمان برنامه يدر سامانه بارگذار 1401خرداد سال  انيمقرر در سامانه را حداكثر تا پا

مذكور  يهاآالت دستگاهنيو ماش زاتيتجه نيو تأم ياساس راتياطالعات اعتبارات تعم ليمتناسب با تكم
 دهد. صيرا تخص

 مهين يها)پروژهطرح(از  )%5/0( نيم درصد سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداقل 3-1 
قراردارند را تا  تيبا مشاركت هستند و در اولو يسازگار نيشتريب يسامانه دارا يتمام كه طبق خروج

مكلفند  يئاجرا يها. دستگاهديمرتبط اعالم نما يئاجرا يهامشخص نموده و به دستگاه ماه ريت پانزدهم
را  هياول يمال )مدلنمونه( هيمشاركت) و ته يِسنج(امكان »)پروژهطرح( يريپذمشاركت«بالفاصله مطالعات 

 كنند. يمطالعات را در سامانه بارگذار جهيو نت ءمشاركت اجرا لگرانيتسه اي صالحيمشاور ذ قياز طر
مرتبط  يهايياعتبارات تملك دارا عسرجم) از %10صد (مكلف است از محل ده در و بودجه سازمان برنامه

 ي. وزرادينما نيحكم را تأم نيا يتبصره)، اعتبار الزم جهت اجرا نيبا همان دستگاه (موضوع بند الف ا
مرتبط مجلس  يتخصص يهاونيسيبند را به صورت سه ماهه به كم نيا يمكلفند گزارش اجرا مربوط
 .نديارائه نما ياسالم يشورا

 يهايژگيمشاركت كه نحوه انتخاب و و لگرانيتسه تيمجازند از ظرف يئااجر يهادستگاه 4-1
مشاركت ضمن  لگري. حق الزحمه تسهنديگردد استفاده نمايم نييبند تع نينامه موضوع انييآنها به موجب آ

 يابر لگريتسه نيگذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندهيدر اسناد فراخوان توسط سرما ينيبشيپ
 بالمانع است. )پروژهطرح( كي

گذاري مندرج گذاري و مشاركت از شمول تعرفهدر قرارداد سرمايه )پروژهطرح(بهاي محصول  -2
 التفاوت آن تأمين شده باشد.مگر اينكه از قبل مابه ،در قوانين و مقررات عام و خاص مستثني است

 نمايد.سازمان برنامه و بودجه كشور به نيابت از دولت، تعهدات آتي طرح(پروژه) را تضمين مي -3
مشمول ماليات با نرخ صفر گذاري صورت گرفته در طرح(پروژه) مذكور اصل و فرع سرمايه -4
 خواهد بود.
براي اجراء  توانند از محل منابع داخلي خود و بر اساس ساز و كار اين بندشركتهاي دولتي مي -5

 برداري استفاده نمايند.برداري و در حال بهرهبهرهتمام و آماده جديد، نيمه برداري از طرحهايو بهره
بهسازي، وزارت راه و شهرسازي مجاز است با أخذ عوارض از كاربران، احداث و نگهداري،  -6

را مطابق قوانين مربوط از جمله آهن خط بزرگراهي و راه اصلي و  هاي)برداري طرح(پروژهبازسازي و بهره
)، در چهارچوب شرايطي 2مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( برخي ) قانون الحاق27ماده(

 كند، مشمول اين بند نمايد.كه دولت تعيين مي
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نامه اجرائي اين بند شامل چگونگي تهيه و تصويب طرح توجيهي، نحوه احراز صالحيت و آيين
برداري، تعيين ميزان ها، نحوه بهره)پروژهطرح(گذار، روش كشف قيمت، چگونگي اجراي اب سرمايهانتخ

برداري، وضع جرائم عدم پرداخت و ديركرد در پرداخت و پوشش خطرپذيري، تعيين نرخ خدمات بهره
ف، ظرف برداري، تضامين طرفين، داوري و حل اختالكرد آن، نظارت بر نحوه بهرههزينه نحوه وصول و

سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به  ماه از تاريخ ابالغ قانون به پيشنهاديك
 تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 24/12/1395مصوب  كل كشور 1396بودجه سال قانون ) 19تبصره ( )د() بند 2-1جزء ( -7
 گردد.تنفيذ مي

مسجل  به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات بابت رد ديون قطعي و -ب
 أخذ تضمينتمام را به شرط هاي نيمه(پروژه)لبكاران همان دستگاه اجرائي، طرحدستگاههاي اجرائي به ط

واگذار  و با رعايت صرفه و صالح دولت طلبكاران مبني بر تكميل طرح(پروژه) در مدت زمان معين الزم از
 الذكر الزامي است.خصوص ديون فوقييديه سازمان برنامه و بودجه كشور درأنمايد. أخذ ت

هاي نيرو، امور نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانهآيين
 رسد.ب هيأت وزيران مياقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي تهيه و به تصوي

هاي هاي تملك داراييحشود نسبت به تأمين مالي طربه دولت اجازه داده مي -1 الحاقي بند
ماه پس از پيشنهاد ظرف يك ربطي ذيئاي كه اهميت و كاركرد راهبردي آنها با پيشنهاد دستگاه اجراسرمايه

رسد، از طريق ابزارها و روشهاي بازار سرمايه اقدام مي به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور دستگاه اجرائي
اي مصوب هاي سرمايه) اعتبارات تملك دارايي%30نمايد. سقف منابع موضوع اين بند حداكثر سي درصد(

 شود.در هر فصل تعيين مي
شود از محل منابع خود از ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اجازه داده ميبه بانك -2 الحاقي بند

هاي بزرگ زيربنايي و طرحهاي هاي مازاد در هر يك از طرح(پروژه)ه منابع حاصل از واگذاري داراييجمل
هاي اصلي، صنعتي و توليدي در هاي نظير طرحهاي آزادراهي و بزرگراهي و راهاي سرمايهتملك دارايي

 ايجاد شركت و صندوق طرح(پروژه) مشاركت نمايند. قالب تأمين مالي و تملك و 
هاي گذاري عموم مردم در انواع طرح(پروژه)ساختن زمينه سرمايهمنظور فراهمبه -3 الحاقي دبن 

اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و كشاورزي و نيز تشويق هاي سرمايهزيربنايي و طرحهاي تملك دارايي
گذاري طرح(پروژه) يههاي سرماگذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از صندوقفرهنگ سرمايه

شود، از پرداخت هرگونه ماليات و نويسي آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام ميكه پذيره
 باشد.عوارض نقل و انتقال معاف مي
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ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در شركتهاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به 
أسيس كه به منظور ايجاد و تكميل طرح(پروژه)هاي توليدي صنعتي و شركتهاي سهامي عام در شرف ت

گيرد و مجوز عرضه اي و حمل و نقل شكل ميهاي سرمايهكشاورزي، زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي
 باشد.گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر ميعمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ مي

به منظور توسعه روشها و الگوهاي تأمين مالي و استفاده از ابزارهاي مالي، جلب  -4الحاقي بند 
طرح هاي بخش غيردولتي و اهرم سازي منابع عمومي براي اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه و سرمايه

ر، بانك اي مركب از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشوهاي پيشران، كميته)پروژه(
ربط(حسب مورد) و نمايندگان صندوق توسعه ملي، ي ذيئمركزي جمهوري اسالمي ايران، دستگاه اجرا

شود. اين كميته موظف است نسبت به طراحي و پيشنهاد شوراي هماهنگي بانكها و كانون بانكها تشكيل مي
 قدام نمايد.هاي يادشده به شوراي اقتصاد ا)پروژه( طرحروشها و ابزارهاي تأمين مالي 

 هاي فوق)پروژهطرح(پيشنهادات كميته مزبور با تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين مالي  
  الرعايه است.الزم 

تنظيم  الحاق موادي به قانون ) قانون56در راستاي تسهيل استفاده از ظرفيت ماده( -5بند الحاقي 
هاي هاي تملك داراييحدر تكميل طرجهت تسريع  15/8/1384مصوب ) 1( بخشي از مقررات مالي دولت

اي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالمي سرمايه
 و پانصد هزار ميليون يكماه پس از تصويب اين قانون تا سقف ايران مكلفند حداكثر تا يك

ها را تعيين و تضمين ها و وزارتخانهبانك)ريال سهم هر يك از 1,500,000,000,000,000ميليارد(
بازپرداخت اصل و سود اين تسهيالت را به صورت جمعي(يكجا براي هر بانك و وزارتخانه) صادر و به 

 نفع ابالغ نمايند.هاي ذيهاي عامل و وزارتخانهبانك
ت هاي عامل مكلفند درصوركپس از صدور تضمين توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، بان 

ماه پس از دريافت درخواست و قبل از نفع، حداكثر يكهاي ذيدرخواست تسهيالت از سوي وزارتخانه
ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيالت در وجه )پروژهطرح(شهريور ماه(فصل كاري 

واد به قانون تنظيم قانون الحاق برخي م )23(اده نفع اقدام نمايند. مجوز موزارتخانه و يا شركت تابعه ذي
تنظيم بخشي از مقررات مالي  الحاق موادي به قانون ) قانون56(ماده  و ) 2بخشي از مقررات مالي دولت (

كند و الذكر كفايت ميبراي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيالت بانكي فوق )1( دولت
 ها را ندارند.حهاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طربانك

 )ريال است.5,000,000,000,000پنج هزار ميليارد( )پروژهطرح(سقف هر 
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در صورت عدم امكان استفاده كامل از اين تسهيالت تا ابتداي شهريورماه، پرداخت تسهيالت تا 
 پايان سال بالمانع است.

 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم) 56سقف استفاده دستگاهها از تسهيالت ماده( 1401در سال 
) سرجمع اعتبارات دستگاهها در %30) به سي درصد(%10از ده درصد() 1بخشي از مقررات مالي دولت (

 يابد.همه فصول افزايش مي
هاي مديريت شهري از انواع )هطرح(پروژتوانند براي اجراي ها ميشهرداري -6بند الحاقي

برداري و از قبيل منابع مالي، ساخت، بهره ابزارهاي تأمين منابع مالي و روشهاي اجرائي مناسب
در دست  )، طرح و ساخت كليدبي.اُ.اُ (برداري منابع مالي و ساخت و تملك و بهره)، تأمين بي.اُ.تيواگذاري(

و واگذاري  اجاره)، ساخت و بي.اُ.اُ.تيبرداري و مالكيت واگذاري (اي.پي.سي.اف)، ساخت و بهره(
)، مشاركت بخش بي.ال.اُ برداري (.اُ.تي)، ساخت و اجاره و بهرهرآبرداري و انتقال ()، احياء و بهرهبي.ال.تي(

نامه اجرائي اين بند ظرف هاي كافي اقدام نمايد. آيينتضمين بيني پي.پي.پي) با پيشعمومي و اختصاصي (
استانها و كسب  عاليورايو دارايي با همكاري ش يماه مشتركاً توسط وزارت كشور و وزارت امور اقتصادسه

 رسد.مي وزيرانها تدوين و به تصويب هيأت نظر از شهرداري
به مجلس  كباريبند را هر سه ماه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا ييو دار يوزارت امور اقتصاد

 .ديارائه نما ياسالم يشورا
 تأمين مالي داخلي از محل اوراق مالي اسالمي -5تبصره 
 شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:اجازه داده مي 1401در سال 

ريال اوراق مالي )100,000,000,000,000شركتهاي دولتي تا سقف يكصد هزار ميليارد ( -الف
اسالمي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي 

 رسد، به مصرف برسانند.تصويب شوراي اقتصاد ميمحيطي خود كه بهمالي و زيستتوجيه فني، اقتصادي، 
نامه اوراق مالي اسالمي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور سهم هريك از شركتها در آيين

شركت  رسد، تعيين خواهد شد.و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
هاي بازآفريني شهري ايران براي انجام طرحهاي خود از جمله تهيه طرحهاي بهسازي و نوسازي بافت

و شركت  توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسميهاي تاريخي و ناكارآمد شهري، ساماندهي و فرسوده، بافت
ها و تماناي و سازمان مجري ساخمادر تخصصي عمران شهرهاي جديد براي اجراي طرحهاي قطار حومه

 تأسيسات دولتي و عمومي براي تكميل مصالي تهران در استفاده از منابع اين بند در اولويت هستند.
شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون تا سقف هشتصد و شصت به دولت اجازه داده مي -ب
) از جمله اسناد خزانه ارزي -ريال، انواع اوراق مالي اسالمي(ريالي) 860,000,000,000,000هزار ميليارد (
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اسالمي كه منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسالمي باشد، را منتشر و منابع حاصل از 
اين قانون واريز و اسناد خزانه اسالمي ) 5جدول شماره( 310108انتشار نقدي اوراق را به رديف شماره 

ا با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا پايان اين قانون ر) 5جدول شماره ( 310103موضوع رديف درآمدي
منتشر و به طلبكاران دستگاههاي اجرائي بابت تأديه مطالبات واگذار كند. بازپرداخت اصل، سود  1404سال 

 و قابل پرداخت است. بينياين قانون پيش) 9و () 8هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره(و هزينه
توسط  10/12/1351قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ) 30ن بند با رعايت ماده(تخصيص اسناد و اوراق اي

مبلغ سي و پنج  شود.سازمان برنامه و بودجه كشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با اين سازمان هزينه مي
كاران راههاي )ريال از محل منابع اين بند براي پرداخت مطالبات پيمان35,000,000,000,000هزار ميليارد(

خريد تانكرهاي آبرساني مورد نياز سازمان امور عشاير ايران  و يپيمانكاران بهسازي معابر روستاي وروستايي 
 يابد.اختصاص مي
با  اي مطالبات در سقف اعتبار مربوطنرفته بندهاي(الف) و(ب) اين تبصره براوراق فروش -ج

ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل مدير امور مالي ذي -حسابتأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي
هاي كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينهواگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين

 باشد.شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي) ميتعهد
هاي شهري، مديريت پسماند و نيروگاههاي به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و زير ساخت -د

هاي فرسوده و ساماندهي حاشيه نشيني و سكونتگاههاي غيررسمي به زباله سوز، بازسازي بافت
يكصد  شود با تأييد وزارت كشور تا سقفهاي وابسته به آنها اجازه داده ميهاي كشور و سازمانشهرداري

اسالمي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت ريال اوراق مالي)120,000,000,000,000و بيست هزار ميليارد (
ها منتشر كنند.تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي اصل و سود آن توسط همان شهرداري

) ريال تا 50,000,000,000,000د (از مبلغ پنجاه هزار ميليار طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري
دولت و پنجاه ) 50%به نسبت پنجاه درصد( ريال )60,000,000,000,000سقف شصت هزار ميليارد (

ريال از اوراق موضوع اين بند )20,000,000,000,000ها است. بيست هزار ميليارد (شهرداري )50%درصد(
مطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون حرمهاي 

نرفته اين بند اوراق فروش يابد.بن موسي(ع) اختصاص ميحضرت عبدالعظيم حسني(ع) و حضرت احمد
 باشد. در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي

 حذف شد.  -هـ
  -و

منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسالمي موضوع اين قانون در بازارهاي پول و سرمايه به  -1
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اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل كشور، كميته
دي و برنامه و بودجه و محاسبات و دو نفر ناظر از كميسيونهاي اقتصا بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

كنند. نرخ سود اسمي اوراق و بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي مجلس شوراي اسالمي
 شود.نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي با رعايت موازين شرعي توسط اين كميته تعيين مي

روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل  وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از كليه -2
نويسي در اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر(كمتر از قيمت اسمي) و پذيره

 ها استفاده كند. بازار
شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي -3

يت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مديريت و مالك
قانون اساسي با انتقال مالكيت و يا بدون ) 44هاي كلي اصل چهل وچهارم(به منظور تسهيل اجراي سياست

هاي دولت براي اراييانتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز د
 انتشار اوراق مالي اسالمي مربوط اقدام نمايد.

عنوان ها و مطالبات دولت بهشود رأساً از داراييبه وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي -4
دارد، پشتوانه انتشار اوراق مالي اسالمي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به دولت كه سند عادي 

 عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرد.تواند بهنيز مي
گران اوليه اوراق مالي نويسي و كارمزد معاملهاوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره -ز

شود. همچنين معامالت بين اركان مشمول ماليات به نرخ صفر مي) 1401اسالمي دولت (منتشرشده در سال 
نظر از استفاده يا عدم هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرفها و پرداختفتانتشار و دريا

پذير قانون رفع موانع توليد رقابت) 14ها و مستثنيات حكم ماده (استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت
عامالت اوراق دولت در شود.كليه كارمزدهاي انتشار و ممي 1/2/1394و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 

 بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين گردد، كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.
ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله  -ح

 نامه و بودجه كشور صادر شده باشد.موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان بر
قانون رفع موانع توليد ) 1ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (مرجع رسيدگي و تأييد بدهي -ط

پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي رقابت
 شود.تعيين مي

  -ي
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ريال اوراق مالي )30,000,000,000,000شود مبلغ سي هزار ميليارد (مي به دولت اجازه داده -1
اسالمي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش 

روستاهاي فاقد مدرسه يا  و پرورش(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت مدارس
عشاير(با هماهنگي سازمان امور عشاير) و دانشگاه فرهنگيان به مصرف برسد. اين  كانكسي وداراي مدرسه 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ) 7ماده() 4شده در جدول شماره(بينياوراق خارج از سقف پيش
ادرشده به هاي صبوده  و براساس ابالغ اعتبار و تخصيصاجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

 رسد.مصرف مي
ريال اوراق مالي اسالمي )20,000,000,000,000شود مبلغ بيست هزار ميليارد(به دولت اجازه داده مي -2

بازسازي و مقاوم سازي فضاي فيزيكي فرسوده و يا درحال تخريب دانشگاههاي  منتشر كند، تا جهت تعمير، نگهداري،
 انشگاهي به مصرف برسد.وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد د

ريال اوراق مالي اسالمي )20,000,000,000,000به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد( -3
روستايي و جمعيت هادي اجراي طرحهاي احياي قنوات، ، روستايي و عشايريتا جهت آب و راه منتشر كند، 

اختصاص   و غير آسفالته است احداثيبا اولويت روستاهايي كه فاقد راه  هالل احمر جمهوري اسالمي ايران
  يابد .

قانون برنامه پنجساله ششم ) 7ماده() 4بيني شده در جدول شماره(اين اوراق خارج از سقف پيش
هاي بوده و براساس ابالغ اعتبار و تخصيصتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

 رسد.شده به مصرف ميصادر 
 ياسالم يبار به مجلس شورا كيبند را هر سه ماه  نيربط مكلفند گزارش عملكرد ايمراجع ذ

 .نديارائه نما
، 1401مهلت واگذاري اوراق مالي اسالمي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشرشده در سال  -ك

هاي قانون احكام دائمي برنامه) 1موضوع ماده (براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي 
 قانون محاسبات عمومي كشور است.) 64و () 63توسعه كشور، تابع قانون اصالح مواد (

سازي در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالي اسالمي دولت منظور يكپارچگي و هماهنگبه -ل
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ) 27( (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده

 با اصالحات و الحاقات بعدي است. 1/9/1384اسالمي ايران مصوب 
ريال )100,000,000,000,000شود تا سقف يكصد هزار ميليارد(به دولت اجازه داده مي -1بندالحاقي

مقررات و در چهارچوب عقود قوانين و  انواع اوراق مالي اسالمي از جمله اسناد خزانه اسالمي كه منطبق بر
قانون برنامه و بودجه كشور پس از مبادله موافقتنامه با ) 30نمايد. اين اوراق با رعايت ماده(باشد را منتشر اسالمي
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احداث و تكميل طرحهاي نيمه تمام مهار و تأمين آب كشور با اولويت  سازمان برنامه و بودجه كشور جهت
برق آبي در اختيار شركتهاي وابسته و تابعه وزارت   طرحهاي و  طرحهاي مرزي گرمسيري و سردسيري

 گيرد.نيرو قرار مي
كليه ناشرين ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهيل  -2بند الحاقي 

گذاري مركزي و تسويه امور سهامداران، سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي را با همكاري شركت سپرده
مديران متخلف از وجوه از طريق سامانه جامع اطالعات مشتريان(سجام) به سهامداران پرداخت نمايند. 

و  در دستگاههاي اجرائي اجراي اين حكم با شكايت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از خدمت
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف  .شوندشركتهاي سهامي عام به مدت شش ماه تا دو سال محكوم مي

  .است بر اجراي اين بند نظارت كند
به  كباريبند را هر سه ماه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا ييو دار يوزارت امور اقتصاد

 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا ياقتصاد ونيسيكم
بانك مركزي جمهوري  ،بازدر راستاي اجراي سياستگذاري پولي و عمليات بازار  -3بند الحاقي 

اسالمي ايران صرفًا مجاز به خريد اوراق بهادار منتشره از سوي خزانه در بازار ثانويه است و خريد اوراق 
 بهادار منتشره از سوي دولت يا شركتهاي دولتي در بازار اوليه توسط بانك مذكور ممنوع است.

استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور  به منظور تسريع در اجراي قانون حداكثر -4بند الحاقي 
هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي مكلفند با تشكيل و حمايت از كاالي ايراني ، وزارتخانه

كارگروهي با حضور وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، سازمان بورس اوراق بهادار و نمايندگاني 
ايران ساز و كار الزم جهت بسط و توسعه تأمين مالي زنجيره تأمين هاي پيشران اقتصاد از فعاالن بخش

(اس.سي.اف) با استفاده از روشهاي تنزيل، اعتبار اسنادي داخلي ريالي، كارگزاري (فاكتورينگ) و كارگزاري 
ده صنعت منتخب  (فاكتورينگ) معكوس با ابزارهاي نوآورانه تأمين مالي در طول زنجيره تأمين را حداقل در 

 سازي نمايند.و پيشران پياده
ضمانت اوراق بدهي(انواع صكوك) توسط صندوق نوآوري و شكوفايي،  -5بند الحاقي 

هاي بازنشستگي و توسط و صندوقهاي پژوهش و فناوري، صندوق حمايت از صنايع كوچك و مصندوق
ندوق بازنشستگي، از جمله صندوق ذخيره فرهنگيان، صندوق بازنشستگي كشوري و لشكري، ص انداز پس
باشد و انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت و صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد مجاز ميپس

ضمانت مؤسسات و صندوقهاي مذكور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانكي محسوب 
 .شودمي
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هاي قطعي شده با تسويه مطالبات و بدهيشود براي ها اجازه داده ميبه شهرداري -6بند الحاقي 
اي كه نامهارچوب آيينهمين اجتماعي و بانكها نسبت به تهاتر اراضي و امالك در چأدستگاههاي اجرايي، ت

ت وزيران أو دارايي به تصويب هي ياقتصاد امور ظرف دو ماه به پيشنهاد وزارت كشور و با همكاري وزارت
 .رسد، اقدام نمايندمي

 -7اقي بند الح
هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر ماه گزارشي از نسبت بدهي دولت و شركت

دولتي به توليد ناخالص داخلي را به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. افزايش اين نسبت به بيش از چهل و 
 )، منوط به أخذ مجوز از مجلس شوراي اسالمي است.%45پنج درصد (
 عوارض و ماليات  -6تبصره  

وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضالب استاني سراسر كشور مكلف است عالوه بر  -الف
بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب باالتر از الگوي مصرف تا دو برابر بيش از الگو پانزده نرخ آب
اند به ازاي هر الگو مصرف كرده از دو برابربها را افزايش دهد و از مشتركاني كه بيش ) نرخ آب%15درصد (

داري كل كشور واريز ) نرخ را افزايش و از آنان دريافت و به خزانه%35متر مكعب مازاد سي و پنج درصد (
وجوه  )%100(افزوده نخواهد بود. صد درصدوجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش .كند

ر رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضالب كشور جهت دريافتي از محل حساب مذكور د
يابد، به اختصاص مي آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصالح شبكه آن و تكميل فاضالب روستايي

منابع مذكور براي آبرساني عشايري و الباقي روستايي براساس بحران و كمبود  )%30سي درصد (نحوي كه 
مبادله موافقتنامه بين شركتهاي آب و فاضالب و سازمان  مقاطع سه ماهه توزيع شود. رآب سالم بين استانها د

 ريزي استان الزامي است.امور عشاير و سازمان برنامه
عمران و  هاي ونيسيكم به كباريبند را هر سه ماه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا رويوزارت ن

 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا ستيز طيو مح يعيآب، منابع طب ،يكشاورز
شود ظرف ب ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي

، كه 1397تا  1387هاي سنوات هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دورهسال، آن بخشي از پروندهيك
اند، بر اساس ورد رسيدگي قرار نگرفتهاند و تاكنون مهاي خود را در موعد مقرر تسليم نمودهاظهارنامه

شود و ماه بعد از ابالغ قانون تهيه ميدستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك
رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد. درآمدهاي وصولي مرتبط به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميبه

داري اين قانون نزد خزانه) 5جدول شماره (110516درآمدي شماره اين بند ماليات سهم دولت به رديف 
 شود.ها حسب مورد به حسابهاي مربوط واريز ميها و دهياريعوارض سهم شهرداريو كل كشور 
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به ميزان  10/8/1394قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ) 5عوارض موضوع ماده( -ج
شود. ريال تعيين مي) 60,000,000,000,000هزار ميليارد( مبلغ برق مصرفي در سقف شصت) 10%درصد(ده

مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف 
داري كل كشور براي به حساب شركت توانير نزد خزانه) 35%درصد(سي و پنج بع حاصل،منااز  باشند.مي

غيرعامل و بهبود مقاومت  هاي برق روستايي و تقويت پدافندبكهحمايت از توسعه و نگهداري ش
هاي به حساب سازمان انرژي مابقي )65%هاي مخابراتي صنعت برق و شصت و پنج درصد (زيرساخت

گردد تا پس از مبادله موافقتنامه داري كل كشور واريز ميوري انرژي برق(ساتبا) نزد خزانهتجديدپذير و بهره
هاي امه و بودجه كشور به صورت كامل براي توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوريبا سازمان برن

تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري خانوارهاي كم درآمد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام(ره) 
 رف شود.برداري نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان صو سازمان بهزيستي و تكميل و بهره

  -د
هاي توسعه كشور اضافه قانون احكام دائمي برنامه) 32بند(پ) ماده() 1متن زير به جزء( -1

 شود:مي
هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان هاي مناطق و شهرستانشاخص«

 »رسد.تصويب هيأت وزيران ميبرنامه و بودجه كشور به
هاي ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح(پروژه)ماليات و عوارض  -2

قانون ) 39و ماده () 38ماده () 2واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد توليدي با رعايت جزء (
 شود.منظور مي2/3/1400ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

هاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا هاي واحدسازمان امور مالياتي مكلف است پرونده
حقوقي داراي يك محل فعاليت را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار 
دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد. 

ه واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به ماليات و عوارض بر ارزش افزود
 شود.ربط واريز ميحساب خزانه استان ذي

 ونيسيبار به كم كيبند را هر سه ماه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا ياتيسازمان امور مال
 .ديمحاسبات كشور ارائه نما وانيو د ياسالم يمجلس شورا ياقتصاد

قانون ماليات بر ارزش افزوده در ) 39افزوده موضوع بند (الف) ماده (عوارض ارزش  -3
در نقاط شهري تهران و شهر %) 88درصد ( هاي تهران و اسالمشهر به نسبت هشتاد و هشتشهرستان

 شود.در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي%) 12درصد (اسالمشهر و دوازده
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  -هـ
به ) 2الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (قانون ) 12مطابق ماده( -1

شود ماهانه از هر واحد ربط اجازه داده ميهاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذيهر يك از وزارتخانه
 )1000ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار () 2000مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار(

ريال أخذ و به حساب ) 10,000ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (
داري كل كشور اين قانون نزد خزانه) 5جدول شماره ( 160186و  160185درآمد عمومي موضوع رديفهاي 

است و مشتركان فاقد گاز از  )%50درصد ( الذكر معادل پنجاهواريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق
  باشند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.پرداخت معاف مي

نامه اجرائي اين جزء رسد. آيينمنابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي
برنامه و بودجه كشور و وزارت امور  متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان

هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي رسد. وزارتخانهوزيران ميتصويب هيأت اقتصادي و دارايي به
هاي برنامه اي از محل منابع اين جزء را از شركتهاي مذكور أخذ و گزارش آن را به كميسيونشركتهاي بيمه

 مجلس شوراي اسالمي ارائه دهند.و بودجه و محاسبات و انرژي 
نامه، مشتركان را از هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمهگر با هماهنگي وزارتخانهشركتهاي بيمه

حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند. 
جزء را در كمتر از دوماه بررسي و خسارات را حداكثر گر منطقه حوادث ناشي از موضوع اين شركتهاي بيمه

 نمايند، خواه حادثه در بيرون يا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.ماه پرداخت ميتا سه
جزء  نياز محل منابع ا يامهيب يشركتها يمكلفند گزارش مبالغ پرداخت روينفت و ن يهاوزارتخانه

مجلس  يبرنامه و بودجه و محاسبات و انرژ يهاونيسيمذكور أخذ و گزارش آن را به كم يرا از شركتها
 ارائه دهند. ياسالم يشورا

قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب ) 4و () 2در اجراي مواد ( -2
مبلغ  1401حداكثر حق بيمه پايه ساالنه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در سال  5/8/1399

شود كه سهم مالكان به ميزان ساليانه دويست و چهل هزار ريال تعيين مي) 1,000,000يك ميليون (
و از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب ريال توسط وزارت نير) 240,000(

شود. مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته داري كل كشور واريز ميصندوق مذكور نزد خزانه
امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت اين 

 . حق بيمه هستند
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قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي ) 6در اجراي ماده( -و
، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك  20/1/1399مصوب 

را أخذ و منابع  در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كاالهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است
 واريز نمايد. 160189حاصله را به رديف درآمدي شماره 

الذكر حداكثر دوماه پس از ابالغ اين قانون، توسط فهرست مواد اوليه، قطعات و كاالهاي فوق
شود. توليدكنندگان و واردكنندگاني كه با تأييد سازمان سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و اعالم مي

اند، ست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كاالهاي خود اقدام نمودهحفاظت محيط زي
 شوند. مشمول اين عوارض نمي

 -38ريال از محل رديف شماره ) 10,000,000,000,000منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد(
د تا پس از مبادله موافقتنامه با گيراين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي) 9جدول شماره ( 530000

اي سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كاالهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه
تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط 

و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور  زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي
 شود.مالياتي كشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابالغ مي

به  كباريبند را هر سه ماه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا ييو دارا يوزارت اموراقتصاد
 ستيز طيو مح يعيآب، منابع طب ،يكشور و شوراها و كشاورز يو امور داخل ياقتصاد يها ونيسيكم

 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا
 حذف شد. -ز
  -ح
كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح،  -1

موجب العمل گروه پزشكي كه بهالزحمه يا حقاز حق %)10درصد(ها و شركتهاي دولتي مكلفند دهخيريه
عنوان شود بهها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت ميهاي ارسالي به بيمهدريافت وجه صورتحساب

الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب علي
عنوان هايي كه بهالحساب اين بند شامل كليه پرداختكنند. ماليات علي سازمان امور مالياتي كشور واريز

شود، اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي) 12بند(الف) تبصره() 5درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء(
 باشد.هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري ميقانون ماليات) 199نخواهد بود. حكم ماده (
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هاي مالياتي مراكز درماني مربوط به عملكرد سالهاي لياتي كشور مكلف است پروندهسازمان امور ما
رسيدگي نمايد و درآمدهاي ناشي از آن را به رديف درآمدي  1401را تا پايان سال  1400 -1399 -1398

 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. 110207شماره 
كي، داروسازي و دامپزشكي و فروشندگان رف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكليه صاحبان ح -2

تجهيزات پزشكي كه پروانه كار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام 
شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره پزشكي ايران صادر مي

 تفاده كنند.حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فروشگاهي اس
مستنكفين از اجراي اين حكم حسب مورد و براساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان ارديبهشت 

توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان امور مالياتي كشور) با همكاري وزارت  1401ماه سال 
شكي يا لغو پروانه اشتغال شود به پرداخت جريمه يا لغو پروانه پزبهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي

 شود.محكوم مي
ارزش كاالها و %) 10سازمان امور مالياتي كشور مكلف است عوارض به ميزان ده درصد( -ط

را أخذ ) 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت() 48خدمات موضوع ماده (
داري كل كشور واريز نمايد تا از طريق قانون نزد خزانهاين ) 5جدول شماره ( 160109و به رديف درآمدي 

 الذكر گردد.ربط صرف اهداف تعيين شده در ماده قانوني فوقدستگاههاي اجرائي ذي
  -ي
) 30دهنده خدمات مخابراتي، عالوه بر قيمت هر پيامك مبلغ سي (كارور(اپراتور)هاي ارائه -1

داري نزد خزانه 160154افت و به حساب درآمد عمومي رديف كنندگان خدمات مزبور دريريال از استفاده
) 1,000,000,000,000درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف يكهزار ميليارد( كنند.كل كشور واريز مي

قانون حمايت از حقوق معلوالن و ساماندهي كودكان كار و خياباني ) 8و () 6، ()5ريال جهت اجراي مواد(
ريال مابقي از محل ) 5,000,000,000,000و پنج هزار ميليارد() 131500هزيستي(رديف در اختيار سازمان ب

اين قانون صرف شبكه ملي اطالعات توسط وزارت ارتباطات و ) 9جدول شماره( 530000 -27رديف 
 فناوري اطالعات از طريق پيمانكاران بخش غيردولتي و به صورت رقابتي صرف شبكه ملي اطالعات شود.

دهنده خدمات مخابراتي كه داراي دولت از كارور(اپراتور)هاي ارائهالسهم االمتياز و حقحقـ  2
افزايش يافته و به حساب %) 2پروانه تلفن همراه و داراي شبكه نهايي دسترسي هستند به ميزان دو درصد (

سقف  و منابع درآمدي اين رديف تا شودداري كل كشور واريز مينزد خزانه 130404درآمد عمومي رديف 
) ريال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات صرف توسعه 20,000,000,000,000بيست هزار ميليارد(

م دولت از كارور السهمنابع حاصل از حق شود.زيرساخت همان كارور(اپراتور) در بستر شبكه ملي اطالعات مي
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ريال در )116,000,000,000,000يليارد(مرنت مازاد بر يكصد و شانزده هزار دهنده خدمات اينتو شركتهاي ارائه
ها و طرحهاي مرتبط با فضاي مجازي تحت نظارت و راهبرد وزارت )پروژهزيرطرح(صرف  130404رديف 

ارتباطات و فناوري اطالعات در راستاي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بخصوص(طرح كالن و 
با اولويت بومي سازي تجهيزات و خدمات امنيت و  1399معماري شبكه ملي اطالعات) مصوب شهريور 

سازي و پردازش كالن داده ها، حمايت از توسعه هوشمندسازي در قواي  توليد محتوا و سالم سازي، ذخيره
گانه و فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و ايجاد يك زيرساخت مرجع ملي به نحوي كه امكان سه

 نظارت برخط و قابل اتكاي سهم ترافيك داخلي در كل مصرف اينترنت كشور فراهم شود.
مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده  مسؤوليت صدور مجوز و تنظيم

فراگير (ساترا) سازمان صدا و سيما است. سازمان صدا  يو تصوير يهاي صوتسازمان تنظيم مقررات رسانه
اسالمي و نظام خانواده بر تمام مراحل توليد  -هاي ايرانيو سيما(ساترا) موظف است در راستاي حفظ ارزش

اي در فضاي مجازي نظارت نمايد و ضمن ارتقاي كيفي توليدات از اثرات سوء آن در جامعه آثار حرفه
 جلوگيري به عمل آورد.

بند به منظور  نياز درآمد حاصل از ا الير )1,000,000,000,000( ارديليهزار م كي -الحاقيجزء 
وزارت فرهنگ  يبه معاونت مطبوعات نييدر مقابله با جنگ نرم و جهاد تب يارسانه يو انتشار  محتواها ديتول

 .ابديياختصاص م يو ارشاد اسالم
 .حذف شد -ك
 حذف شد. -ل
هاي خارجي قابل كنندگان انواع بازيوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است از عرضه -م

قيمت فروش را أخذ و به حساب ) 10%هاي همراه و كنسول عوارضي معادل ده درصد(نصب در رايانه، تلفن
داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصله اين قانون نزد خزانه) 5جدول شماره( 160178درآمدي رديف 

اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي(بنياد ) 7 -1جدول شماره( 730000 -54از محل رديف 
) 10%هاي توليد داخل شود. ده درصد(ايت از توسعه بازيگيرد تا صرف حماي) قرار ميهاي رايانهملي بازي

يني و انقالبي به مراكز اي متناسب با فرهنگ دهاي رايانهاز منابع حاصل از اين عوارض جهت ساخت بازي
 يابد.قومي بسيج و همچنين گسترش فرهنگ فاخر قرآني اختصاص مير

اتي و گمركي قانوني را به صورت ها و تخفيفات ماليدستگاههاي اجرائي موظفند معافيت -ن
ها و تخفيفات گمركي و مالياتي به خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت -جمعي

 شود.عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسالمي ايران محسوب مي
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ر افزايش درآمدهاي منظوهاي مستقيم و بهمكرر) قانون ماليات169و() 103به استناد مواد( -س
مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است دسترسي برخط سازمان امور مالياتي و 
مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه را به سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي فراهم 

هاي وكالي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با ننمايد. تمام وكالي فعال عضو مراكز وكال و كانو
موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه(كد) يكتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه 

هاي وكالي دادگستري در سامانه خدمات قضائي قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكال و كانون
ج اطالعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. سازمان امور مالياتي در به منظور استخرا

گويي وكيل عالوه بر پيگيري موضوع در مراجع قضائي، نسبت به اعمال جريمه مالياتي صورت اثبات خالف
ماه ظرف سهنمايد. سازمان امور مالياتي مكلف است شده اقدام ميتا سقف پنج برابر اختالف كشف

زيرساخت الزم جهت پرداخت الكترونيكي ماليات و دريافت الكترونيكي مفاصا حساب مالياتي در سراسر 
 شود.اندازي سامانه، استنكاف از اجراء محسوب ميكشور را فراهم كند. تأخير در راه

به » ده برابر«عبارت  1400هاي مستقيم براي عملكرد سال قانون ماليات) 100در تبصره ماده ( -ع
 شود.اصالح مي» سي برابر«عبارت 

هاي قانون ماليات) 105هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (در راستاي سياست -ف
هاي توليدي در سال ربط در فعاليتهاي ذيبرداري از وزارتخانهمستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره

ها و ها و بخشودگيد كاهش مي يابد. اين بخشودگي عالوه بر ساير معافيتمعادل پنج واحد درص 1400
 باشد.هاي قانوني اشخاص مذكور ميمشوق

 وري بخش كشاورزي و منابع طبيعيقانون افزايش بهره) 14در راستاي اجراي بند(ب) ماده( -ص
بك مبلغ پانصد و سي و شود به ازاي صادرات هر رأس دام س، به دولت اجازه داده مي23/4/1389مصوب 

ريال و به ازاي صادرات هر كيلوگرم وزن زنده دام سنگين مبلغ يكصد و شصت و ) 537,000هفت هزار(
) 5جدول شماره( 140212ريال از صادركنندگان دام دريافت و به رديف درآمدي ) 167,000هفت هزار(

يزي تا سقف يك هزار و چهارصد معادل وجوه وار داري كل كشور واريز نمايد.اين قانون نزد خزانه
اين قانون در اختيار ) 9جدول شماره ( 530000 -26ريال از محل رديف ) 1,400,000,000,000ميليارد(

گيرد تا با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور براي حفظ و وزارت جهاد كشاورزي قرار مي
ر و گوشت با اولويت حمايت از دام عشاير و كاهش بهبود ژنتيكي نژادهاي بومي، افزايش توليد شي نگهداري

 باشد.صادرات هرگونه دام سبك و سنگين مولد ممنوع مي فشار بر مراتع هزينه گردد.
 ونيسيبه كم كباريبند را هر سه ماه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا يوزارت جهاد كشاورز

 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا ستيز طيو مح يعيآب، منابع طب ،يو كشاورز ياقتصاد يها
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 -ق 
شود و معافيت مالياتي هاي مربوط به انتشارات كمك درسي حذف ميمعافيت مالياتي فعاليت -1 

كنندگي، نشر و تكثير و پخش آثار موسيقيايي، حراجي بازيگران، اجراي صحنه خوانندگي(كنسرت) و تهيه
هاي مستقيم فقط تا سقف دو ميليارد و ششصد ماليات) قانون 139( ماده» ل« آثار هنري موضوع بند

هاي ريال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات )2,600,000,000(ميليون
 مستقيم مشمول ماليات است.

منظور حمايت از توليد و صاحبان كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، براساس اعالم به -2
كرونا، واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات كمتر از يك ميليارد  مبارزه با ستاد ملي

هاي مالياتي، براي هاي قانوني و بخشودگي و مشوقعالوه بر معافيت 1400)ريال در سال 1,000,000,000(
 شوند.از پنج واحد درصد بخشودگي از نرخ مالياتي برخوردار مي 1400ماليات بر عملكرد سال 

دات خودروي آمبوالنس توسط سازمان اورژانس كشور از پرداخت حقوق ورودي و وار -3
 عوارض گمركي معاف است.

هاي مالياتي مؤسسات كنكور دانشگاهها اعم از كنكور سراسري و كنكورهاي معافيت -4
 شود.تحصيالت تكميلي(كارشناسي ارشد و دكتري)، حذف مي

درآمدهاي حاصل از صادرات كاالها و خدمات و  هاي مالياتي برايبرخورداري از معافيت -5
هرگونه جايزه و مشوقهاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور 

 است.
هاي خدمات )پروژهطرح (حداكثر فرصت رفع تعهد ارزي كاالها و تجهيزات مورد استفاده در 

ت تأييد شده توسط سازمان توسعه تجارت است. فني و مهندسي يك سال پس از دريافت صورت وضعي
و اعتبار تأمين كننده  (اي.پي.سي.اف) و (بي.اُ.اُ.تي) و (بي.اُ.تي) هايي كه به صورت)پروژه( طرحدرخصوص 

با تأييد سازمان توسعه تجارت خواهد  )پروژه( طرحشود، رفع تعهد ارزي پس از تحويل قطعي مي ءجراا
الذكر ارز حاصل از صادرات را به هر يك موظف است در پايان مهلت فوق بود. در هر صورت صادركننده

 و واردات در برابر صادرات اقدام نمايد. »سنا«و  »نيما«هاي از روشهاي قابل قبول از جمله فروش در سامانه
هاي مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت -6
هاي سازي حمايتهاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيتفافگمركي و ش

هاي هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيتقانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات
زه فعاليت اشخاص، مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص نمايد. اين فهرست بايد شامل حو

 ها باشد.ها و استناد قانوني اين معافيتدر اثر اين معافيتنشده محاسبهميزان درآمد مالياتي و گمركي 
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و  يو گمرك ياتيمال يهاتيمعاف يموظف است فهرست تمام ييو دارا يوزارت امور اقتصاد
 .ديارائه نما ياسالم يقانون به مجلس شورا ناي ابالغ از پس ماه آنها را مشخص و ظرف سه تيمعاف زانيم

هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ماه يكبار به كميسيونگزارش اين جزء هر سه
 شود.شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي

ارزش انواع خودروي سواري و وانت دوكابين داراي شماره انتظامي شخصي  1401ر ـ در سال 
ريال مشمول ) 10,000,000,000در اختيار مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از ده ميليارد (

 باشند:ماليات ساالنه خودرو به شرح زير مي
) 10,000,000,000د ده ميليارد (ريال نسبت به مازا) 15,000,000,000تا مبلغ پانزده ميليارد ( -1

 %)1(ريال يك درصد 
) 15,000,000,000ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد () 30,000,000,000تا مبلغ سي ميليارد ( -2

 %)2ريال دو درصد (
ريال نسبت به مازاد سي ميليارد ) 45,000,000,000تا مبلغ چهل و پنج ميليارد ( -3

 )%3درصد ( ريال سه) 30,000,000,000(
 %)4ريال چهار درصد () 45,000,000,000نسبت به مازاد چهل و پنج ميليارد ( -4

مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت 
و صرفًا براساس مشخصات مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي  يا واردات آن

است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان سال  خودرو به عنوان سند رسمي انتظامي(برگ سبز)
شوند، است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعالم سازمان توليد يا وارد ميتعيين و اعالم شده 1400

م خواهد شد. سازمان امور مالياتي بالفاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعال
 1401هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خرداد ماه سال كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي

اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي 
تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور مكلفند ماليات ساالنه مربوط به خودروهاي تحت 

پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به  1401ماه سال تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن
موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات 

ل قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفين از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه بر دارايي، نقل و انتقا
شود و نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميمسؤوليت تضامني دارند. آيين
 رسد.به تصويب هيأت وزيران مي 1401حداكثر تا پايان خردادماه سال 

 حذف شد. -ش
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هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري و نيز تحقق جهش توليد اجراي سياستت ـ به منظور 
فروشي، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت بنيان و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خامدانش

معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي از جمله، بيلت، بلوم و اسلپ، محصوالت نفتي، گازي و پتروشيمي 
خام در تمام نقاط كشور، مشمول ماليات و اتيلن به صورت خام و نيمهله قير و متانول، اوره و پلياز جم

خام عالوه بر موارد مذكور و همچنين عالوه شود. تعريف و فهرست مواد خام و نيمهعوارض صادراتي مي
هاي امور اقتصادي رتخانههيأت وزيران به پيشنهاد مشترك وزا 59156شماره  نامهبر موارد مندرج در تصويب

و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و معاونت علمي و 
شود و حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت فناوري رياست جمهوري، تهيه مي

نسبت به وصول منابع حاصل از اين بند و رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است وزيران مي
آالت و تجهيزات ) كليه ماشين22/8/1390مصوب  قانون امور گمركي )1(حقوق ورودي (مطابق بند (د) ماده 

 توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، اقدام نمايد.
 وركل كش 1400) قانون بودجه سال 6تمام درآمد حاصل از اين بند و همچنين بند (ث) تبصره (

بنيان و داري كل كشور جهت اجراي جهش توليد دانشبه حساب خاصي نزد خزانه 26/12/1399ب مصو
شد. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري موظف است با همكاري  تكميل زنجيره ارزش واريز خواهد

ي، علوم هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكوزارتخانه
هاي فناورانه و توليد تحقيقات و فناوري نسبت به تكميل و توسعه زنجيره ارزش با اولويت توسعه توانمندي

دار نفت، اقالم اولويت«منظور تكميل زنجيره ارزش داخل در كشور در موارد زير اقدام نمايند: وزارت نفت به
وزارت صنعت، معدن و ؛ گاز و پتروشيمي دست نفتبا اولويت توسعه صنايع پايين» گاز و پتروشيمي

با اولويت توسعه صنعت » دار صنعت و معدن كشوراقالم اولويت«تجارت به منظور تكميل زنجيره ارزش 
هاي مرتبط با اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني آالت خطوط توليد، فناوريسازي و ماشينماشين

هاي مرتبط با توليد مواد پيشرفته از جمله و ليتيوم و همچنين فناوريويژه سيليس همورد نياز صنايع پيشرفته ب
با » امنيت غذايي«وزارت جهاد كشاورزي به منظور تكميل زنجيره ارزش  ؛كك سوزني و الكترود گرافيتي

ها و همچنين بذرهاي مورد نياز و حمايت از صنعت هاي دام و طيور، سم، كود و نهادهاولويت توليد واكسن
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور  ؛آالت خطوط توليد و پايين دست كشاورزينماشي

با اولويت توليد داخل شدن داروهاي شيميايي » دار حوزه سالمت كشوراقالم اولويت«تكميل زنجيره ارزش  
پزشكي از جمله تيتانيوم،  )گريددرجه(سرطان، مواد اوليه پيشرفته با و بيوتك با تأكيد بر داروهاي ضد

هاي علم و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت حمايت از پارك ؛سيويكربنات، رزين و پيپلي
بنيان مستقر در مراكز رشد و دانشگاههاي كشور با تأكيد بر پژوهشگاههاي تخصصي از و شركتهاي دانش
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هاي حمايتي ره ارزش و همچنين حمايت از صندوقجمله پژوهشگاه شيمي، پليمر و مواد جهت تكميل زنجي
 .حوزه دانش و فناوري

ماه  پس از تصويب اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست نامه اين بند ظرف سهآيين 
هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد جمهوري با همكاري سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه

تصويب هيأت وزيران و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به كشاورزي، بهداشت، درمان 
 كنند.  هاي مرتبط بر اجراي اين بند نظارت ميرسد. همچنين سه نفر از نمايندگان مجلس عضو كميسيونمي

 -ث
ي كه ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعيان) يويالهاواحدهاي مسكوني و باغ 1401در سال  -1

 .شوندريال باشد مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي )150,000,000,000( كصد و پنجاه ميلياردبيش از ي
 باشند.ويالهاي درحال ساخت، مشمول اين ماليات نميكوني و باغواحدهاي مس -2

مالك واحدهاي مسكوني و باغ ويالهاي مذكور  1401است كه در ابتداي سال  ياين ماليات برعهده شخص
 خواهد بود.
هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور وزارتخانه -3
ها موظفند امكان دسترسي برخط(آنالين) به اطالعات مالكيت امالك مورد نياز سازمان امور و شهرداري

ياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است مال
اقدام كند و مراتب را  1401هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سالنسبت به تعيين دارايي

 به نحو مقتضي به اطالع اشخاص مشمول برساند.
وقي مكلفند ماليات ساالنه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني كليه اشخاص حقيقي و حق -4

پرداخت نمايند.  1401ماه سال ويالهاي تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمنو باغ
ثبت نقل و انتقال امالكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي 

مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين  مالياتي
 جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.

نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر آيين
 رسد.تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي 1401تا پايان خردادماه سال 

 حذف شد.  -خ
قانون ) 95نامه اجرائي ماده(اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آيين -ذ

ها، مالياتهاي مستقيم مكلفند در هر مورد كه بابت خدمات دريافتي(به استثناي كارمزد پرداختي به بورس
ها و بازارهاي خارج از الت و تسويه اوراق بهادار و كاال در بورسبازارهاي خارج از بورس و كارمزد معام
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بورس، بانكها، بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و شركتهاي بيمه بازرگاني، صندوق تعاون و مؤسسات 
اعتباري غيربانكي مجاز، تسهيالت اعطايي بانكها و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني، خدمات مشمول 

و  شودد حقوق و اسناد خزانه و يا اوراق تسويه كه بابت بدهي دولت به اشخاص داده ميماليات بر درآم
ماه پس از ابالغ اين قانون اعالم همچنين ساير خدماتي كه به تشخيص سازمان امور مالياتي ظرف يك

) 5,000,000شود) وجوهي را به هر عنوان(اعم از نقدي و غيرنقدي) مجموعاً بيش از مبلغ پنج ميليون(مي
الحساب ماليات عليآن را به عنوان ) 2%كنند دو درصد(ميريال بابت هر خدمت پرداخت 

) كسر و تا پايان ماه بعد به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور كنندگان وجوهمؤدي(دريافت
دريافت كنندگان شامل مدت مشخصات و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين  واريز

نام، شماره ملي يا شناسه ملي حسب مورد و نشاني آنها را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعالم 
قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي ) 199و() 197ربط ارسال دارند. احكام مواد(امور مالياتي ذيكند به اداره مي

 باشد.اين حكم جاري مي
قانون مالياتهاي مستقيم درخصوص اشخاص ) 145ماده () 2حكم بند( 1401در سال  -ض

حقوقي به استثناي صندوق توسعه ملي، صندوق نوآوري و شكوفايي، بيمه مركزي ايران، شركتهاي بيمه 
هاي بازرگاني، صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ساختمان، صندوق بيمه محصوالت كشاورزي، صندوق

 باشد.تأمين خسارتهاي بدني، جاري نمي بازنشستگي و صندوق
ي بسيج)، پاسگاهها، كالنتريها هاهاي بسيج مستضعفين(پايگاهها و حوزهكليه رده -1بند الحاقي 

 .آب و فاضالب معاف هستند هاي دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز،و موزه
آموزش و پرورش از پرداخت كليه واحدهاي آموزشي مدارس دولتي وزارت  -2بند الحاقي 

 .هاي برق، گاز و آب تا سقف الگوي مصرف معاف هستندهزينه
گذاري و سود حاصل از سرمايه 1401به منظور توسعه اشتغال زندانيان، در سال  -3بند الحاقي 
يات با اقدامات تأميني و تربيتي كشور مشمول مال  ها وها، پس از تأييد سازمان زندانتوليد در درون زندان

 نرخ صفر است.
 حذف شد. -4بند الحاقي 
عوارض آزادراههايي كه پس از دوران مشاركت به دولت واگذار شده  1401در سال  -5بند الحاقي

نزد   يابد و منابع حاصله به صورت ماهانه به حساب درآمد عموميافزايش مي) 10%است به ميزان ده درصد(
ريال )1000,000,000,000معادل مبلغ واريزي تا سقف هزار ميليارد(گردد، داري كل كشور واريز ميخزانه

، هوايي و دريايي دولتي و خط آهن هاي برون شهريجهت استفاده معلوالن شديد و خيلي شديد از سامانه
 گيرد.عمومي به صورت نيم بهاء در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي
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المنفعه كه توسط گروههاي جهادي، نيروهاي ازده و عامهاي زودبكليه طرح(پروژه) -6بند الحاقي
شود از داوطلب بسيجي و بسيج سازندگي در مناطق محروم و كم برخوردار روستايي و شهري اجراء مي

 باشند.پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف مي
 حذف شد. -7بند الحاقي
مشمول  1401ها و نشريات در سال تبليغات كاالها و خدمات داخلي در روزنامه -8بندالحاقي

 باشد.قانون ماليات برارزش افزوده نمي) 9بند(ب) ماده() 3حكم جزء(
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،  )80بند(چ) ماده() 2در اجراي جزء( -9بند الحاقي  

سازمان بهزيستي از اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و 
هاي انشعابات برق، آب هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض دهياري و شهرداري و هزينهپرداخت هزينه

بار و فاضالب و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف فقط براي يك
 باشند.معاف مي

شوند از پرداخت ن يا با مشاركت ايشان ساخته ميتمامي مدارسي كه توسط خيّري -10بند الحاقي  
حق انشعاب، توسعه شبكه، حق وصل شمارشگر(كنتور) آب، گاز و فاضالب و حق انشعاب، افزايش آمپراژ 

 و حق وصل شمارشگر(كنتور) برق معاف هستند.

ي كنندگان وزارت نيرو صرفاً هزينه برقراردر صورت افزايش مصرف برق مصرف -11بند الحاقي  
كننده دريافت كند و در صورت تغيير يا ارتقاي تجهيزات اعم از تواند از مصرفانشعاب مازاد مصرف را مي

 كننده تأمين گرديده است، تجهيزات قبلي متعلق به ترانس و ... اگر تجهيزات قبلي با هزينه مصرف
 باشد.كننده ميمصرف

 ازمندانيو ن نياشتغال محروم جاديا راستاي در است مكلف آزاد مناطق سازمان -12بند الحاقي 
منابع حاصله از وصول عوارض ورود كاال و خدمات ) %1(درصد كيو به منظور زدودن فقر  يبوم

اقتصادي،  ششم توسعه پنجساله قانون برنامه )83(ماده  )الف(مناطق آزاد را بر اساس بند  يهاسازمان
مكلف  يدار. خزانهدينما زيصورت سه ماهه به خزانه واربه  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

و سازمان  )%70( درصد هفتاد (ره) ينيامداد امام خم تهيكم ياعتبار يمبالغ راهبرد نياست بالفاصله ا
 .دينما زيوار ) را%30( درصد سي كل كشور يستيبهز

بار به  كي ماهبند را هر سه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا ييو دارا يوزارت امور اقتصاد
 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا يو اقتصاد ياجتماع يها ونيسيكم
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 صنعت، معدن و ارتباطات -7تبصره 
  -الف

پذير و ارتقاي نظام مالي قانون رفع موانع توليد رقابت) 35نمودن ماده (در راستاي اجرائي  -1
واريز به حساب تمركز وجوه درآمد «در اين ماده به عبارت » كشور داري كلواريز به خزانه«كشور، عبارت 

 شود.اصالح مي» كشور داري كلشركتهاي دولتي نزد خزانه
قانون ) 29قانون مديريت خدمات كشوري و ماده() 5كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده( -2

ي ايران از جمله دستگاهها و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالم
شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران(ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) مكلفند كليه حسابهاي 

داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. از طريق خزانهاي) را صرفاً ريالي خود(درآمدي و هزينه
شده نزد هاي افتتاحهاي خود را فقط از طريق حسابها و پرداختدستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت

بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي 
است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش  دولتياموال  وجوه و يرقانوني دردر حكم تصرف غ

 شوند.شود، مشمول حكم اين جزء مياز منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي
گمرك جمهوري اسالمي ايران موظف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد  -ب
اند، موضوع مواد دي مواد و قطعات وارداتي كه در كاالهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفتهحقوق ورو

قانون امور گمركي، ظرف ) 45ماده () 2و هزينه انبارداري موضوع تبصره ( قانون امور گمركي) 68تا () 66(
 نمايد، اقدام كند.ويه ميداري كل كشور كه تا پايان سال تسپانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع  -ج
حساب درآمد را به 1401دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصوالت دخاني طي سال 

 ون واريز كند.اين قان) 5جدول شماره ( 130421داري كل كشور موضوع رديف عمومي نزد خزانه
هاي گسترش و نوسازي صنايع سازمان 1397شود مطالبات قبل از سال به دولت اجازه داده مي -د

ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه 
هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان

سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري 
قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات ) 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (قانون اجراي سياست

خرجي از طريق  -صورت جمعيريال به) 10,000,000,000,000و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد (
 گردش خزانه تهاتر كند.
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  -هـ
نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كاالهاي وارداتي در همه موارد از جمله محاسبه حقوق  -1

شده بانك مركزي نرخ سامانه مبادله الكترونيكي(اي.تي.اِس) در روز ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعالم
 باشد.) قانون امور گمركي مي14اظهار و مطابق ماده (

) قانون 1) حقوق گمركي مذكور در صدر بند (د) ماده (%4صد (نرخ چهاردر 1401درسال  -2
هاي امور گمركي براي كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و همچنين نهاده

 يابد.) تقليل مي%1كشاورزي و دامي به يك درصد (
حاد جامعه و به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الكترونيكي به آ -و

 كاهش مراجعات مردمي به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي:
ماه پس از ابالغ اين قانون، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ظرف حداكثر سه -1

فرآيندهاي منجر به ارائه خدمات اختصاصي هركدام از دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي را با اولويت 
 كردن، آنها را به دستگاه مربوط ابالغ نمايد.كرد و جهت الكترونيكيرد اختصاصي دستگاه بهينهخدمات پركارب

ماه از تاريخ ابالغ اين قانون، فناوري اطالعات مكلف است ظرف يك وزارت ارتباطات و -2
اندازي پنجره واحد خدمات هوشمند معماري كالن و الزامات فني ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه

 دستگاهها را تدوين و جهت تصويب به شوراي اجرائي فناوري اطالعات ارائه دهد.
خود را  »پنجره واحد خدمات هوشمند«دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي مكلفند  -3

اندازي كرده راه 1401سال  ماهشهريوربراساس الزامات مصوب شوراي اجرائي فناوري اطالعات حداكثر تا 
 سوم از خدمات اختصاصي خود را با اولويت خدمات پركاربرد ازطريق اين پنجره ارائه دهند. و حداقل يك
پنجره ملي خدمات هوشمند «وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است مرحله اول  -4

قانون برنامه پنجساله  )29اندازي كند. دستگاههاي موضوع ماده (راه 1401ماه سال را تا پايان دي »دولت
و نهادهاي عمومي مكلفند در تعامل با ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

پنجره ملي خدمات هوشمند «وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به 
» ت هوشمند دولتپنجره ملي خدما«طريق  اي كه خدمات اختصاصي آنها ازمتصل نمايند به گونه» دولت

هاي اجرائي و اقدامات دستورالعمل اجرائي اين بند مشتمل بر مصاديق خدمات برنامهقابل دسترسي باشد. 
ماه پس از ابالغ اين قانون با همكاري وابط ساماندهي و موارد مشابه، يكها، اصول حاكم و ضمشمول اولويت

ر و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تدوين و به تصويب شوراي سازمان اداري و استخدامي كشو
 رسد.اجرائي فناوري اطالعات مي
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بار  كي ماهبند را هر سه  نياطالعات مكلف است گزارش عملكرد ا يوزارت ارتباطات و فناور
 .ديارائه نما ياسالم يو معادن مجلس شورا عيصنا ونيسيبه كم

هاي غير منقول و سازي اموال و دارايياطالعات مجاز به مولدت و فناوري وزارت ارتباطا -ز
همچنين تغيير كاربري و فروش اموال غير منقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه تا سقف يكصد هزار ميليارد 

داري كل كشور به وزارتخانه منابع حاصله پس از واريز به خزانهريال است. ) 100,000,000,000,000(
ا صرف توسعه شبكه ملي اطالعات و توسعه و ارتقاء پوشش اينترنت و تلفن يابد تميمربوط اختصاص 

 .برخوردار و مسير بزرگراهها و جاده اصلي شودهمراه(موبايل) در روستاهاي مناطق كم
گيري از منابع ملي براي سرعت بخشي به توسعه شبكه ملي اطالعات، به منظور بهره -ح

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 29ماده (دستگاههاي اجرائي موضوع 
و نهادهاي عمومي مكلف هستند با اعالم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و جمهوري اسالمي ايران 

در صورت داشتن ظرفيت، ابنيه و زيرساختهاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و 
هاي مصوب ها و فضاهاي مناسب نصب تجهيزات ارتباطي خود را وفق تعرفه، مجرا(داكت)زيرزميني

 كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اختيار كارور (اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند.
  -ط
سازي و واگذاري مجوزهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است نسبت به مستند -1

 از معادن از طريق مزايده عمومي و با احراز صالحيت فني و مالي متقاضيان اقدام نمايد.برداري بهره
عالي بورس نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شورايآيين

 گردد. اجرائي مي
 هاي ام طرح(پروژه)، صندوقهرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از شركتهاي سهامي ع -2

گذاري اعم از طرح(پروژه)، زمين و ساختمان، امالك و هاي سرمايهگذاري غيرمستقيم و يا صندوقسرمايه
 مستغالت مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

بار به كيماه معادن را هر سه يحقوق دولت )%15( يدرصد پانزدهدولت موظف است سهم  -3
آن  يساختهاريكه معدن در آن قرار دارد جهت توسعه ز معين استان واريز نمايد و به شهرستانيخزانه 

از  )%1(درصديك قانون پرداخت  يدر جهت اجرا نيهمچن .اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه كند
دوماه  هرگزارش اقدامات صورت گرفته را  يعيطب عوارده به مناب يهايفروش معادن بابت اصالح خراب

 .بار به مجلس ارائه دهدكي
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق شركتهاي خودروسازي ايران خودرو  -ي

و سايپا از محل توليد محصوالت ملي خود نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدين شهداء 
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جسمي و حركتي و جانبازان پنجاه هاي داراي محدوديتو باالتر  %)25جانبازان بيست و پنج درصد (
%) 4با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران با تقسيط پنجساله و كارمزد چهاردرصد(%) 70تا هفتاد درصد (%) 50درصد(

 اقدام كند.
 ونيسيبه كم كباريبند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه  نيگزارش عملكرد ا

 ارائه شود. ياسالم يو معادن مجلس شورا عيبودجه و محاسبات و صنا و برنامه يها
مورد نياز اعم  خط آهنبه منظور تأمين مالي شبكه راه آهن كشور و ايجاد خطوط  -1بند الحاقي 

و بخش  خط آهناز قطار عادي، برقي، پرسرعت و قطار شهري و تكميل طرحهاي نيمه تمام در خطوط 
توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء  هاي عشايري،جاده، هاخيز در جادهحادثهراهسازي، اصالح نقاط 

و با رعايت سياستهاي  1401مديريت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل، به دولت اجازه داده مي شود در سال 
كلي نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذيل توسط بخش خصوصي اعم از اشخاص حقيقي و 

رسد اقدام و درآمد ناشي از آن را به حساب ربط ميأخذ حقوق ورودي كه به تصويب مراجع ذيحقوقي با 
 داري كل كشور واريز نمايد:) اين قانون نزد خزانه5درآمدي رديف ..... جدول شماره(

 اقالم وارداتي عبارت است از:
دستگاه خودرو سواري دوگانه سوز  20,000دستگاه خودرو سواري و  50,000تعداد  -1

 (هيبريدي و برقي) 
 دستگاه كاميون، تريلي، تريلي يخچال دار و كشنده 10,000تعداد  -2
 دستگاه اتوبوس برون شهري و درون شهري 10,000تعداد  -3
 داردستگاه واگن و واگن يخچال 1,000تعداد  -4
سازي اعم از نوساخت يا حداكثر پنج آالت سنگين معادن و راهدستگاه ماشين 5,000اد تعد -5
 سال ساخت

 ماهبند را هر سه  نيا اقالم وارداتي موضوعمكلف است گزارش امور اقتصادي و دارايي وزارت 
 يشورا اقتصادي، صنايع و معادن، عمران و امور داخلي كشور و شوراهاي  مجلس هاي ونيسيبار به كم كي

 .ديارائه نما ياسالم
) %5پنج درصد ( رسد.اي مربوط به مصرف ميهاي هزينهمنابع واريزي از محل جداول و رديف

) سازمان %30) كميته امداد امام خميني(ره) و سي درصد (%70از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (
  يابد.بهزيستي كشور اختصاص مي
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مواد معدني براي واحدهاي فرآوري مواد معدني در صورت ارائه ارزش خريد  -2بند الحاقي 
نامه اجرائي آن به عنوان هاي مستقيم و آيينقانون ماليات )95صورتحساب الكترونيكي تأييد شده مطابق ماده(

 شود.هزينه قابل قبول مالياتي مورد قبول واقع مي
توسط وزارت صنعت، معدن  1401 فهرست واحدهاي فرآوري مواد معدني تا پايان فروردين ماه 

شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق مالكانه معادن، سازمان و تجارت به سازمان امور مالياتي ارائه مي
 امور مالياتي موظف است اطالعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

تجارت مكلف است نسبت به واگذاري مجوزهاي معادن ، معدن و وزارت صنعت -3بند الحاقي 
سنجي به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايد تعطيل در اختيار خود از طريق بازار سرمايه و بعد از اهليت

و يا در قالب شركتهاي سهامي عام طرح(پروژه) از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد. همچنين شش ماه پس 
سال از دولتي كه بيش از يكتعطيل در اختيار بخش خصوصي و غيرجوز كليه معادن از ابالغ اين قانون، م

ماه پس از ابالغ نامه اجرائي اين بند ظرف يكگردد. آيينگذرد، به صورت خودكار لغو ميتعطيلي آنها مي
گردد. عالي بورس تدوين و اجرائي مياين قانون با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراي

ماه پس از مهلت مقرر به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي و گزارش عملكرد اين بند سه
 شود.ديوان محاسبات كشور ارائه مي

) 600هاي همراه ساخته شده خارجي باالي ششصد(حقوق ورودي واردات گوشي -4بند الحاقي 
 گردد.تعيين مي%) 12دالر برابر دوازده درصد(

منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت(صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع كل 
 يابد.الكترونيك اختصاص ميهاي هوشمند داخلي و صنعت ميكروپيشرفته) به منظور حمايت از توليد گوشي

نامه اجرائي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با همكاري وزارت صنعت، آيين
 رسد.دن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميمع

قانون تأسيس اتاق تعاون و با رعايت قوانين و مقررات اجازه ) 57به استناد ماده( -5بند الحاقي 
 ها از طريق اتاق تعاون ايران انجام شود.شود صدور كارت بازرگاني مربوط به تعاونيمي داده

 گردد:كل كشور به شرح زير تنفيذ مي 1400) قانون بودجه سال 18بند (ط) تبصره ( -6لحاقيبند ا
ماه پس از ابالغ اين قانون نسبت و تجارت مكلف است حداكثر ظرف سه وزارت صنعت، معدن

 اقدام نمايد. 1400به مزايده معادن شناسايي شده تا پايان اسفند ماه 
تعاوني و نهادهاي عمومي  –هاي خصوصيبل كه در اختيار بخشهاي صادره سالهاي قكليه پروانه

به اكتشاف منجر 1400غيردولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است چنانچه تا پايان اسفندماه 
اند و همچنين سهم معادني كه در اختيار دستگاههاي اجرائي و شركتهاي وابسته به آنها از و استخراج نشده
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به اكتشاف و استخراج نشده  منجر 1400ايميدرو قرار گرفته است، چنانچه حداكثر تا پايان تيرماه جمله 
كه منجر به اكتشاف نشود با رعايت قوانين و مقررات و قرارداد  1401و نيز معادن واگذارشده در سال  باشند

 شود.ذار ميمابين پروانه صادره لغو و از طريق مزايده به متقاضيان جديد واگمعتبر في
سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تعيين و بازنگري نرخ حقوق 

 شوند.عالي معادن اضافه ميدولتي معادن به تركيب اعضاي شوراي
به دارندگان  ،يكشعرضه شده در قرعه ياز خودروها )%10( درصد دهحداقل  -7بند الحاقي 

 يگواه داريخر د،يخودرو جد ليكه در هنگام تحو نيمشروط به ا ،ابديميفرسوده اختصاص  يخودروها
 دهد. لياسقاط خودرو فرسوده خود را تحو

 آب و كشاورزي -8تبصره 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ) 35در اجراي بند(ب) ماده ( -الف

هاي مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه، دولت فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
مانده به عنوان عنوان سهم كمك بالعوض دولت هزينه كند. سهم باقيبه 1307002000و  1306012000

صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه يا تهاتر برداران بهسهم بهره
برداري قابل پذيرش ا نصب شمارشگر (كنتور)هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهرهزمين و ي

 هوشمند اقدام نمايد. )كنتورشمارشگر(وزارت نيرو موظف است پس از اجراي طرح، نسبت به نصب  است.
ي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ) 35در اجراي بند (ر) ماده ( -ب

، وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از ابالغ اين قانون جمهوري اسالمي ايران
 نسبت به ابالغ الگوي كشت اقدام نمايد.

ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند از محل منابع داخلي اي استانشركتهاي آب منطقه -ج
شده نسبت به تأمين در قالب وجوه ادارهبخشي و تغذيه مصنوعي خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل

دام كنند شمارشگر(كنتور)هاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز، اق هاي خريد و نصبهزينه
بندي كه به تصويب وزراي گونه سود به صورت اقساط با زمانو اصل مبلغ تسهيالت پرداختي را بدون هيچ

) اقساط %100درصد (صد رسد از كشاورزان صاحب اين چاهها دريافت كنند.نيرو و جهاد كشاورزي مي
اي اختيار شركتهاي آب منطقهزميني در بخشي منابع آب زيروصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل

 گيرد.ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مياستان
كشاورزي،  ونيسيبار به كم كي ماهبند را هر سه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا نيرووزارت 

 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا آب، منابع طبيعي و محيط زيست
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شود تا در مقابل دريافت آب تصفيه اجازه داده ميبه شركتهاي آب و فاضالب استاني  -الحاقي
گذار، پساب فاضالبها و يا گذران، معادل ارزشي آن در همان استان آب به سرمايهها از سرمايهشده از دريا

كنندگان چوب آب خام و يا آب شرب براي فروش به واحدهاي صنعتي و يا متوليان فضاي سبز و يا توليد
 تحول نمايند.
  -د
ها كه اقدام به تفكيك ) وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشتركان داخل شهر%10درصد ( ده -1

) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضالب مصوب 11نمايند موضوع ماده (ملك و افزايش واحد مي
با اصالحات و الحاقات بعدي، صرف اصالح شبكه آب روستايي همان استان براساس شاخص 11/10/1369

 هاي آن استان خواهد شد. و كمبود آب شرب سالم در هر يك از شهرستانجمعيت 
) از منابع حاصل از اجراي %10شركتهاي آب و فاضالب استاني مجازند حداكثر ده درصد ( -2

هاي آب شهري مصوب ) قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه طرحهاي فاضالب و بازسازي شبكه3تبصره (
طرحهاي ايجاد تأسيسات آب  لحاقات بعدي را براي تسريع در اجراء و توسعهبا اصالحات و ا 24/3/1377

 و فاضالب با اولويت اجراي طرحهاي ايجاد و بازسازي فاضالب در روستاهاي همان بخش هزينه نمايند.
اصالحات و  با 16/12/1361) قانون توزيع عادالنه آب مصوب 33در اجراي بند(ب) ماده( -هـ

ها و سازمان آب اي استانهاي كشور، شركتهاي آب منطقهالحاقات بعدي و براي حفظ و صيانت از آبخوان
باتوجه به شدن چاهها دارهاي كشاورزي براي شمارشگر(كنتور)با نظارت تشكلو برق خوزستان مكلفند 

اورزي براي چاههاي مجاز فاقد كنندگان آب كششرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از مصرف
برداري آنها و براي پروانه بهره) برابر ظرفيت 2/1يك و دودهم( شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس 

چاههاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مكعب 
ريال متناسب با كشت غالب منطقه و ميزان درآمد ) 300صد (سيها، حداكثر معادل برداشت آب از آبخوان

 160112كشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نيرو و جهاد كشاورزي، دريافت و به رديف شماره 
كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله  داري كل) اين قانون نزد خزانه5جدول شماره (

ديده از خشكسالي ) اين قانون به كشاورزان خسارت9(جدول شماره 530000 -50موافقتنامه از محل رديف 
هاي از طريق صندوق بيمه محصوالت كشاورزي، خسارت نكشت به كشاورزان همان منطقه، برنامه

نامه اجرائي اين گردد. آيينوري آب پرداخت ميبخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهرهتعادل
تصويب هيأت  هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و بهبند توسط وزارتخانه

رسد. در اجراي اين بند، اساسنامه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي اصالح و به تصويب هيأت وزيران مي



 
 
 

55 
 

) از منابع حاصل از فروش آب موضوع اين بند صرف حمايت از طرحهاي %5پنج درصد( رسد.وزيران مي
 شود.هاي محل استقرار سد ميآبخيزداري و آبرساني به روستاهاي شهرستان

) قانون توزيع عادالنه آب نسبت به 45درخصوص چاههاي غيرمجاز وفق بند(هـ) ماده(
آب تا زمان انسداد چاه در صورت المنفعه نمودن اين چاهها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت مسلوب

) كشور به ازاي هر متر مكعب حداكثر مبلغ سه هزار راهبردي (استراتژيك والت اساسي وكشت محص
) ريال به ازاي 6000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر متر مكعب آب حداكثر مبلغ شش هزار(3000(

هر متر مكعب آب متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل وزير نيرو تعيين 
وري هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهرهگردد. تا صرف برنامهريافت ميشود، دمي

ماه يكبار به كميسيون آب گردد. وزارت نيرو و جهاد كشاورزي موظف هستند عملكرد اين بند را هر سه
 كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست گزارش نمايند.

ادرات آب مجازي از كشور كه از طريق صادرات محصوالت به منظور جبران ص -بند الحاقي
از ارزش محصوالت صادراتي اين موضوع أخذ و به  )%0,5(درصدگيرد، نيمكشاورزي و غذايي صورت مي

 گردد تا از طريق وزارت نيرو و وزارت جهادكشاورزي در جهت نصبداري كل كشور واريز ميخزانه
آبخوانها و مناسب بخشي و احياي آبخوانها، اجراي آبخيزداري و تغذيه ، تعادلهوشمند )كنتور( شمارشگر

ني پساب اها، بازچرخجلوگيري از فرونشست زمين، حفظ، نگهداري و مرمت قناتها، جبران كسري مخزن
 ، مديريت و اصالح خاكها، اجرايوري آب از طريق حفظخريد چاههاي غيرانتفاعي يا كم بازده، افزايش بهره

وري توليد بنيان و فناورانه، افزايش بهرههاي نوين آبياري، حمايت از كشاورزي دانش)سيستمسامانه(
 محصوالت كشاورزي و اجراي الگوي كشت استفاده گردد.

ها منظور پيشگيري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و اليروبي رودخانهبه -و
ها و سازمان آب و برق اي استانسدها به شركتهاي آب منطقهبندانها و استخرها و اليروبي تاالبها و وآب

بندانها را از طريق اي و خاك مازاد آببرداري از مصالح مازاد رودخانهشود بهرهخوزستان اجازه داده مي
كارگيري پيمانكاران داراي صالحيت) به شرط واريز برداران شن و ماسه (با بهمزايده به پيمانكاران و بهره

برداران بخش كشاورزي واگذار نفعان و بهرهدولتي و رعايت مالحظات محيط زيستي و حقوق ذي حقوق
شده در قرارداد، منابع حاصله به رديف درآمدي نمايد. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين

در اختيار  ) اين قانون9جدول شماره ( 530000 -29گردد. منابع حاصله از محل رديف واريز مي 160149
گيرد تا در چهارچوب شركت مديريت منابع آب ايران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور قرار مي

هاي كشور و بهسازي، بازسازي موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف ساماندهي رودخانه
بار توسط وزارت نيرو به ماه يكبند، هر سه گزارش عملكرد مالي و عملياتي اين و مرمت آب بندانها شود.
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، كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و شور، سازمان برنامه و بودجه كشورهاي مديريت بحران كسازمان
گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند محيط زيست مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور ارسال مي

 گردد.انون توسط وزارت نيرو تهيه و ابالغ ميماه از تاريخ ابالغ اين قظرف سه
هاي ناشي از وقوع سيل و به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي -جزء الحاقي

جلوگيري از افزايش خسارت، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون عمراني وي(رئيس كارگروه)، 
زمان آب و برق خوزستان براي اين استان، مديركل اي استان و حسب مورد مديرعامل سامديرعامل آب منطقه

مديريت بحران استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس كل دادگستري استان مجازند متناسب 
ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده با ميزان خسارت و خرابي برآورد شده، با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي

ها براي پيمانكاراني كه در راستاي اي و خاك مازاد آب بندانمازاد رودخانه براي بهره برداري از مصالح
 اند را صادر كنند.هاي سيل بكار گرفته شدهجبران خسارت و ترميم خرابي

اي براي ساماندهي و اليروبي رودخانه مربوط در واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه
اي اي آب منطقهات مزايده به شهرداري همان شهر، توسط شركتهمحدوده شهرها از طريق ترك تشريف

 باشد.خوزستان براي اين استان مجاز مي ها و حسب مورد سازمان آب و برقاستان
ربط) و جهاد كشاورزي مكلفند عوايد حاصل از (از طريق شركتهاي ذيهاي نيرووزارتخانه -ز

به ترتيب فروش حق اشتراك، درآمد حاصل از فروش اجراي طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي و مشترك 
دريافت را برداري طرحهاي مذكور) و واگذاري اراضي ملي پاياب هاي بهرهآب و برق (پس از كسر هزينه

) اين قانون واريز 5جدول شماره ( 210231و شماره  140191هاي درآمدي شماره و به ترتيب به رديف
) اين قانون پس از مبادله موافقتنامه 9جدول شماره ( 530000-80ماره نمايند. وجوه حاصل از محل رديف ش

برداري طرحهاي نيمه تمام مهار و تنظيم آبهاي مشترك با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف تكميل و بهره
 ) اين قانون خواهد شد.1مندرج در پيوست شماره (

)ريال از 3,000,000,000,000يصدهزارميليارد(سوزارت جهاد كشاورزي موظف است تا سقف  -ح
 210232را به فروش رسانده و به رديف درآمدي  اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه

) اين قانون واريز نمايد. وجوه حاصل از اين محل پس از واريز به حسابي كه به 5مندرج در جدول شماره(
) به 9جدول شماره( 530000-41شود از محل رديف كشور افتتاح مي داري كلهمين منظور نزد خزانه

شود تا با ابالغ وزارت هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي استاني، تخصصي و محصولي واريز ميصندوق
هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و جهادكشاورزي صرف تأمين سهم مشاركت دولت در صندوق

 و اعتباري، يارانه نهاده و محصول با اولويت اجراي الگوي كشت، هاي فنيهاي بالعوض، كمككمك
تحقيق و توسعه كشاورزي دانش بنيان و فناورانه و همچنين مرغ الين آرين و  اجراي طرح تحول نخيالت،
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هاي پرتودهي بنيان، كشاورزي قراردادي، توسعه كشاورزي نوين و سامانههاي دانشتصنعت طيور توسط شرك
عمليات آب و خاك،  اجراي عمليات آبخيزداري، هاي فرعي آبياري و زهكشي،كشاورزي شبكهمحصوالت 

هاي كشاورزي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي آبرساني و راههاي عشايري، مديريت اصالح و بهبود خاك
گذاري صادرات محصوالت كشاورزي و خريد محصوالت كشاورزي، تنظيم بازار و تضمين سرمايه

همچنين وزارت جهادكشاورزي مكلف است اقدام الزم  هاي مرتبط شود.ت كشاورزي و فعاليتمحصوال
) نسبت به %10( درصد براي افزايش ميزان توليد داخلي محصوالت اساسي كشاورزي به ميزان حداقل ده

شايري با آبرساني و راههاي ع و و زيتون هاي روغنيوليد گندم، جو، دانهويژه در زمينه ته ، ب1400سال 
هاي كشاورزي، آب، منابع طبيعي ماه گزارش آن را به كميسيونمناطق محروم به عمل آورد و هر سهاولويت 

 و محيط زيست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.
كشور و امور اقتصادي  جهادكشاورزي،هاي ي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانهئنامه اجراآيين

 رسد.و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
اي و كشاورزي صنعتي در شهركهاي صنعتي، نواحي كشتهاي گلخانهتعرفه آب مصرفي  -ط

 گردد. هاي كشاورزي محاسبه ميشهركهاي كشاورزي به نرخ مصوب فعاليتصنعتي و 
) قانون 81مجتمع و شهركهاي كشاورزي مصوب هيأت وزيران از مزاياي مندرج در ماده( -ي

 گردند.مند مي) بهره2( الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
و آبخيزداري كشور، امور اراضي منابع طبيعي  هايمازاد درآمدهاي سازمان) %100درصد(صد -ك

ها در اين سازمان مصوب نسبت به درآمدهاي 1401كشور و حفظ نباتات كشور در سال كشور، دامپزشكي 
هزينه از رديف  -به شكل درآمد داري كل كشورهاي مربوطه نزد خزانهپس از واريز به رديف 1400سال 

 .گرددالذكر پرداخت ميهاي فوق) اين قانون به سازمان9جدول شماره ( 530000 -1شماره 
ماه پس از ابالغ اين قانون طي مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است حداكثر يكبانك  -ل

دستورالعملي امكان پذيرش پروانه چراي دام، پروانه چاه كشاورزي، سند مالكيت اراضي كشاورزي ضمانت 
ورزان، عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت تسهيالت دريافتي روستائيان، كشاه اي و حساب يارانه را بزنجيره

 دامداران سنتي و عشاير از بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانكي را فراهم نمايد.
دولت مكلف است در واردات محصوالت كشاورزي و دامي در شرايط مساوي اولويت خريد  -م

اين بند توسط  نامه اجرائيخود را از شركتهاي ايراني فعال در حوزه كشاورزي فراسرزميني قرار دهد. آيين
شود و به وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تهيه مي

 رسد.تصويب هيأت وزيران مي
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ويژه به كشورهاي همسايه و منظور حمايت از توسعه صادرات محصوالت كشاورزي بهبه -ن
وخت هواپيماهاي باري حامل محصوالت اتحاديه اوراسيا، يارانه حمل و نقل هوايي(محاسبه قيمت س

اي كشاورزي به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي مسافربري) از محل رديف هزينه
 گردد. ) اين قانون تأمين مي9جدول شماره ( 550000 - 41شماره 

هاي ا همكاري وزارتخانهماه پس از ابالغ اين قانون بنامه نحوه پرداخت اين اعتبار حداكثر تا يكشيوه
 شود.مي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) تهيه و ابالغ

 حذف شد.  -1بند الحاقي 
شود با رعايت مالحظات به شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو اجازه داده مي -2بند الحاقي 

هاي خود نسبت به تأمين مالي طرحهاي نوسازي امالك و داراييامنيتي كشور از محل واگذاري بخشي از 
تمام تا سقف يافته و طرحهاي نيمهويژه در مناطق كمتر توسعهه تأسيسات و شبكه فرسوده آب و برق كشور ب

 )ريال اقدام كنند.200,000,000,000,000دويست هزار ميليارد(
طرحهاي بازنگري و يا الحاق به طرحهاي  در برخورد با مالكان زمينهايي كه در -3بند الحاقي 

ريزي و توسعه استانها و يا شوراي عالي شهرسازي و جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه
معماري، اراضي آنها به محدوده شهر ملحق مي شود، پس از ابالغ طرح تفضيلي شهرها در صورت عدم 

قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاي ) ماده واحده 4نياز به تفكيك زمين، صرفًا براساس تبصره (
عوارض آنها محاسبه و در صورت نياز به تفكيك زمين، صرفاً به  29/8/1367مصوب  هادولتي و شهرداري

 با آنها برخورد با اصالحات و الحاقات بعدي  11/4/1334مصوب ) قانون شهرداري 101موجب ماده(
 شود.مي

اندازي سامانه نسبت به راه 1401زارت نيرو موظف است تا پايان شهريورماه و -4بند الحاقي 
براساس آن مناطق بحراني آب را  هاي آب سطحي و زيرزميني اقدام نمايد و جامع و اطلس راهنماي داده

عالي آمايش سرزميني برساند. پس از تصويب مصاديق مناطق به تصويب شوراي 1401حداكثر تاپايان مهرماه 
 برداري، تأمين زيرساختي موظفند از صدور مجوز فعاليت و پروانه بهرهئبحراني آب كليه دستگاههاي اجرا

بر(به تشخيص وزارت نيرو) جلوگيري (آب، برق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهاي جديد صنايع آب
 نمايند.

سازوكار نظارت  ليتسهو  تيشفاف جادياستانداران سراسر كشور مكلفند به منظور ا -5بند الحاقي 
و  يمل فيرد يدارا يها)پروژهطرح(اعتبارات به  صيدر نحوه تخصاسالمي  يمجلس شورا ندگانينما
 نيا يو اعتبار يكيزيف شرفتيها همراه با گزارش روند پشهرستان كيمربوط به هر استان را به تفك ياستان

 .ندياستان اعالم نما ياسالم يمجلس شورا ندگانيبار، به صورت مكتوب به نماكيماه ها، هر سه)پروژهطرح(
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 1401بر(به تشخيص وزارت نيرو) موظفند تا پايان خردادماه سال كليه صنايع آب -6بند الحاقي 
هاي صنعت، معدن و تجارت و سازي تركيب منابع آبي مورد استفاده اقدام نمايند. وزارتخانهه شفافنسبت ب

هاي سطحي و زيرزميني توسط اين صنايع هي براي كاهش استفاده از آبنيرو موظفند بسته تشويقي و تنبي
و جايگزين كردن آن با پساب صنعتي و شهري را تا پايان شهريورماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران 

 د.نبرسان
سازي محصوالت كشاورزي و كاهش ر راستاي مديريت بحران آب و سالمد -7بند الحاقي 

خوراك دام، وزارت جهادكشاورزي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه وابستگي در تأمين 
سطحي، برنامه ر سطحي از طريق توسعه آبياري زيرماه برنامه ملي كاهش تبخيكشور حداكثر ظرف شش

مانده در گيري سموم باقياندازي آزمايشگاههاي مرجع اندازهو تجهيز و راه كاهش مصرف سموم شيميايي
سازي خاك، آب و محصول، برنامه قطع وابستگي و خودكفايي خوراك دام و سالم ت كشاورزيمحصوال

 سبك، سنگين و طيور را تدوين و اجراء نمايد.
 هاي مربوطبر مبناي تخصيص بودجه ها راسازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اين برنامه

 حمايت كند.
، هرگونه اعمال تغييرات در مقررات جهت 1401از اول فروردين ماه سال  -8بند الحاقي 

االجراء خواهد بود. مصوبات ماه پس از ابالغ آن الزمصادرات محصوالت كشاورزي، تنها ششمحدوديت 
 هيأت وزيران از شمول اين حكم مستثني است. 

 هاي توزيع ووزارت نيرو مكلف است به منظور كاهش هدررفت آب در شبكه -9بند الحاقي 
يابي و رفع نشت و همچنين رفع انشعابات غير مجاز، در قالب قال آب شرب از طريق نشتخطوط انت

ها در قالب قراردادهاي منعقده از و كار بيع متقابل يا ساير روشمشاركت با بخش غيردولتي و با استفاده از س
هاي توزيع شبكهجويي شده از طريق اصالح جهت تأمين منابع آبي اعم از آب يا پساب، معادل آب صرفه

 گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.را در اختيار سرمايه
عمران  هاي ونيسيبار به كم كي ماهبند را هر سه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا نيرووزارت 

 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا و اقتصادي
جاي آبهاي شرب و خام در واحدهاي ها بهفاضالببه منظور جايگزيني پساب  -10بند الحاقي 

هاي شهري، گذار جهت اجراي طرحهاي تصفيه فاضالبصنعتي، خدماتي و فضاي سبز و جذب سرمايه
كنندگان عمده آبهاي شرب و خام شركتهاي آب و فاضالب استاني مكلفند از طريق مذاكره و تشويق مصرف

امكان استفاده از پساب را دارند، شرايطي را فراهم كنند كه در بخشهاي صنعتي، خدماتي و فضاي سبز كه 
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گذاري را در قالب قرارداد كنندگان نسبت به خريد تضميني پساب اقدام و بخشي از هزينه سرمايهاين مصرف
 گذار تحويل بگيرند.گذار تصفيه پساب پرداخت و آب مورد نياز خود را از سرمايهخريد به سرمايهپيش

 گردد:كل كشور به شرح زير تنفيذ مي 1400) قانون بودجه سال 8بند (ك) تبصره ( -11بند الحاقي 
هاي كلي نظام و كشت برنج در مناطق مختلف كشور در چهارچوب سياست  1401 در سال -ك

 .گرددبا هماهنگي دستگاههاي ملي به تشخيص كارگروه سازگاري با كم آبي استان تعيين مي
 يدر راستا شوديتابعه اجازه داده م يو دستگاهها يوزارت جهاد كشاورز به -12بند الحاقي 

 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،اقتصادي ششم توسعه پنجساله ) قانون برنامه31ماده ( ياجرا
و توسعه  يگذارهيتحقق اهداف سرما ،يصادرات محصوالت كشاورز شيافزا ،ييغذا تيامن نيبه منظور تأم

متفرقه  يهافيو رد يو اعتبار يفن ياهكمك يهااز محل منابع طرح يو تعاون يبخش خصوص يهاتيفعال
نسبت به  يكشاورز يمحصوالت راهبرد ديدر تول ييخوداتكا بيضر يو ارتقا يروغن يهاكشت دانه

 نيا يياجرا نامهنيي. آديحسب مورد اقدام نما يبانك التيسود كارمزد تسه ارانهيو  ارانهي، هاپرداخت مشوق
 .رسديم رانيوز أتيه بيبه تصو يوزارت جهاد كشاورز شنهاديبند به پ

كاشت زمينهاي كشاورزي مورد اختالف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي استانها  -13بند الحاقي
 هاي رفع تداخالتكه پرونده آنها در نوبت بررسي قرار دارد تا زمان تعيين تكليف نهائي در كميته

 جهادسازندگي از جانب خود كشاورز بالمانع است.
 رانيحقابه ا شياستمرار و افزا ت،يجهت تثب 1401دولت مكلف است در سال  -14 يبند الحاق

الزم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.  يو عمران ياقتصاد ،ياسياقدام س رمند،ياز رودخانه ه
 بار كي ماه موضوع را هر سه نيارش عملكرد در خصوص اوزارت امور خارجه موظف است گز نيهمچن

ي و كشاورزي، آب، منابع انرژ ي،خارج استيو س يمل تيامن هاي ونيسي(كم ياسالم يبه مجلس شورا
 ) ارائه دهد.طبيعي و محيط زيست

 آموزش، پژوهش و فرهنگ -9تبصره 
شود به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي -الف

نسبت به أخذ تسهيالت از  1400با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 
اي سرمايههاي بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي

خود با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاههاي متأهلين به ويژه مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بند 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ) 103(پ) ماده (

 دانشگاهها و مراكز  اقدام كنند.استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود 
اختصاصي و جاري يا  درآمدي و داراي رديفاند داراي رديف مستقل بوده 1400كه در سال  عاليآموزش
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بيني هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيشصندوق اند، كماكان مستقل خواهند بود.تملك مستقل بوده
رداخت يارانه سود و كارمزد تسهيالت با اولويت تسهيالت مربوط منظور پهاي خود بهاعتبار الزم در فعاليت

دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري  به احداث و تكميل خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند.
توانند با رعايت مفاد اين بند، از تسهيالت بانكي و پاركهاي علم و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي نيز مي

اصل و  رساني آزمايشگاهها و كارگاههاي خود استفاده نمايند.روزخريد تجهيزات صرفاً تخصصي و بهبراي 
 گردد.عنوان بدهي دولت تلقي نميسود تسهيالت بانكي دريافتي موضوع اين بند، به

 ياهيسرما يهايياز اعتبارات تملك دارا) %10(درصد ده و  اختصاصي درآمد ) از%10( ده درصد 
 يابگاههاوخ زيو تجه ليجهت احداث و تكم يدانشگاهها و مراكز آموزش عال يه مقرر در بودجه سنواتساالن
 .ابدييمشخص اختصاص م يمصرف شرع يموارد دارا يبه استثنا ينهلأمت

شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي ) وجوه اداره%100درصد (صد -ب
كشور واريز  داري كل) ريال به خزانه2,000,000,000,000سقف دو هزار ميليارد (تا  1400تا  1385از سال 

هاي هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوقوجوه مذكور به صندوق شود.مي
يابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير مزبور اختصاص مي

هاي رفاهي دانشجويي شود. اختصاص وجوهي از محل منابع اين بند در قالب وام شهريه دانشجويي ختپردا
 به دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بالمانع است.

پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت  -ج
) ريال از محل 2,000,000,000,000قانون به مبلغ دو هزار ميليارد(كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين 

ها براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته در قالب وام از هدفمندسازي يارانهقانون درآمد حاصل از 
علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  هايطريق صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه

گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از ساس سرانه دانشجويي در اختيار اين افراد قرار ميپزشكي برا
پوشش نهادهاي حمايتي مزبور و فرزندان شود. دانشجويان تحتد، پرداخت ميتحصيل و اشتغال به كار افرا

 باشند.رزمندگان معسر در اولويت دريافت وام مي
است با سازوكارهاي تشويقي و از طريق مدارس سراسر وزارت آموزش و پرورش مجاز  -د

آوري و نسبت ي در پايان هر سال تحصيلي را جمعكشور كتب درسي مستعمل، دفترچه و مجالت مصرف
) 5جدول شماره ( 160101به رديف درآمد اختصاصي شماره را منابع حاصله  و به فروش آنها اقدام نمايد

واريز نمايد. وجوه واريزي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و  داري كل كشوراين قانون نزد خزانه
 گردد.مين رايگان كتب درسي مناطق محروم ميأو ت ور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطبودجه كش
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قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي ) 64در راستاي اجراي بند (ب) ماده ( -هـ
يافته اي تخصيص) از اعتبارات هزينه%1درصد (مبني بر اختصاص يكاسالمي ايران و فرهنگي جمهوري 

ريزي و ) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه6و  1به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول 
در جدول اي استان مندرج توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه

ها و اساس اولويت) اين قانون كسر كند و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر 10شماره (
هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغي سازمان برنامه و بودجه سياست

مان و آموزش پزشكي تدوين هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، دركشور كه با هماهنگي وزارتخانه
شده توسط آن شورا از شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيينمي

ماه كرد اين بند را هر ششدستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه جمله جهاد دانشگاهي اختصاص دهد.
كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري  ،آمار ايران عالي علوم، تحقيقات و فناوري، مركزبار به شوراييك

عالي علوم، تحقيقات و فناوري ديوان محاسبات كشور گزارش دهند و شوراي مجلس شوراي اسالمي و
به مجلس شوراي اسالمي ارائه  1402موظف است گزارش ساالنه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال 
شرط  كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.كند. مركز آمار ايران مكلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزينه

، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاههاي اجرائي در سامانه هااستفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت
 باشد.آي.اس.سي) ميايگاه استنادي جهان اسالم (ها و نيازها(نان) در پنظام ايده

) اين قانون، 3شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره ( -و
) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در %40درصد (مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل

)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، %25درصد (ميزان بيست و پنج ماهه بهآن پيوست را در مقاطع سه
كشور واريز كنند تا صرفاً در راستاي حل مسائل و مشكالت همان  داري كلتحقيقات و فناوري نزد خزانه

شركتها از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي، جهاد 
هاي كاربردي، عناوين ي علميه و در قالب طرح(پروژه)هاپاركهاي علم و فناوري و حوزه گاهي،دانش
آموختگان هاي تحقيقاتي دانشهاي پسادكتري و طرح(پروژه)هاي تحصيالت تكميلي، طرح(پروژه)نامهپايان

مقرر توسط درصورت واريزنشدن وجوه مربوط در موعد  تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند.تحصيالت 
شود داري كل كشور اجازه داده ميهر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه
حساب صندوق مذكور موضوع اين رأسًا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به

الي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش ع
توسط آنها با موافقتنامه شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل بينيدرآمد اختصاصي پيش

، توسط اين صندوق به سازمان برنامه و بودجه كشور و صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
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كه تا طوريشود، بههاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده ميمؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا ج
شود. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي ها تسويه پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه

ي علميه در قالب قراردادهاي هاناوري و جهاد دانشگاهي و حوزهو پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و ف
آموختگان شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانشهزينه مي مشخص

) است. شركتها، بانكها و مؤسسات %60درصد(پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت
ر پژوهشي مذكور ) هزينه امو%40درصد () از مبلغ چهل%10درصد (توانند حداكثر تا دهموضوع اين بند مي

ه خود و جهاد دانشگاهي و را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته ب
نامه اجرائي اين بند شامل ساز آيين نامه اجرائي اين بند هزينه كنند.ي علميه در چهارچوب آيينهاحوزه

سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وكارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد 
هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارتخانه

وزيران  تصويب هيأتشود و بهصنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي پس از ابالغ اين قانون تهيه مي
 رسد.مي

) از بودجه %2هاي آن مجازند تا دو درصد (ر اين قانون و پيوستدستگاههاي اجرائي مندرج د -ز
ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت اي خود راهزينه

نامه اجرائي اين بند توسط وزارت اي نوين، نشر و كتاب و گردشگري اختصاص دهند. آيينمطبوعاتي، رسانه
 رسد.نگ و ارشاد اسالمي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميفره

) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و 1در اجراي ماده ( -ح
 معادلبا وزارت آموزش و پرورش،  يضمن هماهنگ كلفندم، شركتهاي دولتي 11/9/1399مصوب  پرورش

را صرف  وابسته به دولت يسسات انتفاعمؤ) از درآمد شركتها و سود خالص بانكها و %1درصد ( كي
، تأمين سرانه آموزش و پرورش و يتوسعه عدالت آموزش ،فاقد مدرسه ياحداث مدرسه در روستاها
 .ندينما پرداخت مطالبات فرهنگيان

بند را  نيو آموزش و پرورش مكلفند گزارش عملكرد ا ييو دارا يامور اقتصاد يهاوزارتخانه
 يو برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورا يو فناور قاتيآموزش، تحق يها ونيسيبه كم كباريهر سه ماه 

 .نديارائه نما ياسالم
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 92به استناد بند (پ) ماده ( -ط

، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلفند اسالمي ايران جمهوري 
داري نزد خزانه 140184درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را به رديف درآمدي شماره 

) اين قانون 9مندرج در جدول شماره ( 530000 -47كشور واريز نمايند. وجوه واريزي از محل رديف  كل
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هاي مربوط) و هفتاد ) در اختيار وزارت ورزش و جوانان (براي كمك به فدراسيون%30درصد(سبت سيبه ن
 گيرد.) در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران قرار مي%70درصد (

وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگي معلمان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي  -ي
 سالگي به تعويق بيندازد. )65(و باالتر را در صورت رضايت معلمان تا سن 

وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول  -1بند الحاقي 
داري كل كشور، صرف پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانهمازاد را با رعايت قوانين و مقررات 

 .توسعه و تكميل مدارس در مناطق محروم با اولويت مدارس خيرساز در همان استان و شهرستان نمايد
رگران، دانشگاهها و رساني به ايثا) قانون جامع خدمات66( در راستاي اجراي ماده -2بند الحاقي 

بگير مجاز نيستند به دليل عدم پرداخت هزينه شهريه از ثبت نام، شركت در شهريهعالي مؤسسات آموزش
  امتحانات و يا ارائه مدرك تحصيلي به مشموالن اين ماده خودداري نمايند.

سازي حكمراني در شهادت و يكپارچه ،به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار -3بند الحاقي 
ترويج و همچنين بسط و گسترش مفهوم ايثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبك زندگي فاخر و 

) قانون برنامه پنجساله ششم 29( ي موضوع مادهئمشاركت دستگاهها در اين امر خطير، كليه دستگاههاي اجرا
) از اعتبارات %1سالمي ايران مكلفند، حداقل يك درصد(توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ا

فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور و توسعه )، براي ترويج 6) و(1( اي خود را به استثناء فصولهزينه
ي كه توسط شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت تهيه و ابالغ ئايثارگران، مطابق دستورالعمل اجرا

) از منابع اين بند به بنياد شهيد و امور ايثارگران اختصاص يافته تا %30( ايند. سي درصدگردد، هزينه نممي
 به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و ارائه خدمات فرهنگي و اجتماعي هزينه گردد.

  -4بند الحاقي 
معرفي  كرد اشخاص حقوقي درخصوص توليد و انتشار محتواي فرهنگي و آموزشي وهزينه -1

هاي خارجي، با هماهنگي و تأييد وزارت ميراث به زبانجمهوري اسالمي ايران هاي گردشگري ظرفيت
و ساخت و تكميل اماكن ورزشي و خانه جوانان و زمينها و سالنهاي فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 

فرهنگ و ارشاد ورزشي با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگي وزارت 
 شود.به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد مي) %100اسالمي به صورت صد درصد(

مشابه تعرفه خدمات ها و هتلها درمانيآب وتعرفه گاز مصرفي تأسيسات گردشگري و صنايع دستي  -2
 باشد.مي
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مكلف است به  يو فناور قاتيتحق وزارت علوم، يانصندوق رفاه دانشجو -5بند الحاقي 
 التيدانشگاهها تسه ريسا انيهمانند دانشجو زين يو خدمات ادار يئدانشگاه علوم قضا انيدانشجو
  .ديپرداخت نموده و ارائه خدمات نما ييدانشجو

   ي، انتظامي، دفاعيـ قضائ 10ره تبص
) ريال از اصل حق 5,000,000,000,000اي مكلفند مبلغ پنج هزار ميليارد (شركتهاي بيمه -الف

 هر يك از شركتها تعيين و بهبيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) 
ول شماره جد 160111صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف رسد بهعالي بيمه ميتصويب شوراي

عنوان داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به) اين قانون نزد خزانه5(
شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل هاي قابل قبول مالياتي محسوب ميهزينه
اورژانس كشور، جمعيت هالل احمر انتظامي جمهوري اسالمي ايران، سازمان  فرماندهياي كشور، جاده

گيرد تا در رديفهاي مربوط جمهوري اسالمي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران قرار مي
) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير و ساخت 7به اين دستگاهها در جدول شماره (

نامه ت كاهش حوادث رانندگي مطابق برنامه عملياتي آيينبخشي در جهسازي و آگاهيهاي فرهنگبرنامه
 هزينه شود.هيأت وزيران  29/10/1400مصوب حمل و نقل و سوانح رانندگي ايمني مديريت 

سازمان برنامه و بودجه كشور و بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف به نظارت بر اجراي 
موظفند گزارش عملكرد خود را در قالب برنامه عملياتي هر . دستگاههاي موضوع اين بند باشندمياين بند 

بيمه مركزي  هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي وكميسيونبه  بارماه يكسه
 جمهوري اسالمي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.

الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ماهه به دستگاههاي اجرائي فوقتخصيص اعتبار سه
) ريال از منابع اين بند 250,000,000,000مبلغ دويست و پنجاه ميليارد ( پذيرد.براساس عملكرد صورت مي

 يابد.قانوني اختصاص مي يبه سازمان پزشك
در مورد آراي حل اختالف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و  -ب

) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط 139( ) و يكصد و سي و نهم134( چهارمسي و 
ربط از اجراي تصميم مراجع حل اختالف خودداري صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي

خ ابالغ رأي گذشته ماه از تاريكند، سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مراجع مذكور كه حداكثر هجده
نفع اضافه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي مبلغ مربوطباشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، 

خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل كند. درمي
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ي كل كشور برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي دارحساب شركتها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه
 باشد.كشور) مي داري كل(خزانه

به  حاصل يابد و مبالغ) افزايش مي%5هاي رانندگي پنج درصد (تعرفه جريمه 1401در سال  -ج
معادل مبلغ افزايش يافته به شرح زير  شود.داري كل كشور واريز مينزد خزانه 150101رديف درآمدي 

 يابد:اص مياختص
) ريال جهت هزينه معلولين شديد و 1,500,000,000,000مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد( -1

 كشور ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت در اختيار سازمان بهزيستي
ايي و ) ريال جهت اصالح راههاي روست1,500,000,000,000مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد( -2

ها و خيز در تقاطعسازي، اصالح هندسي و حذف نقاط حادثهايمن، خيز بين شهريمعابر در نقاط حادثه
ها) و راههاي مناطق محروم مرزي سازي تصويري جاده(هوشمند ايراههاي روستايي و شهري و جاده

 كشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي 
اي و تجهيزات مورد ) ريال براي حوادث جاده1,000,000,000,000مبلغ يك هزار ميليارد( -3

 نياز درماني در اختيار جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران 
) ريال براي كمك خريد تجهيزات و امكانات 1,000,000,000,000مبلغ يك هزار ميليارد( -4

 انوني كشوراتاق تشريح در اختيار سازمان پزشكي ق
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي(سازمان  -د
) به منظور تهيه نقشه و اطالعات توصيفي و مكاني اراضي كشاورزي، در صورت كشور امور اراضي

ريال از ) 500,000درخواست كشاورزان متقاضي صدور سند مالكيت، به ازاي هر هكتار مبلغ پانصد هزار(
كشور واريز و داري كل متقاضي صدور سند مالكيت مفروز اراضي كشاورزي أخـــذ و به حساب خزانه

در  730000 -20) ريال طــي رديف 6,000,000,000,000) تا سقف شش هزار ميليارد(%100معادل صد در صد(
تهيه  دولتي نسبت بههاي بخش غيراختيار سازمان ثبت اسناد و امالك كشور قرار داده تا با استفاده از ظرفيت

سازمان ثبت و اسناد  هاي مربوط اقدام و اسناد مالكيت حدنگاري اراضي كشاورزي را صادر نمايد.نقشه
امالك كشور موظف است همزمان با صدور اسناد تك برگ، نسبت به ارائه اطالعات مكان محور اين اسناد 

 .به شركت پست جمهوري اسالمي ايران اقدام كند
  -هـ

منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان به -1
(با اولويت خسارت ناشي از  المال يا دولت استمعسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت

هاي بدني حداكثر تصادف)، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت
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) ريال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندهاي (ث) و (ج) 3,500,000,000,000تا سه هزار و پانصد ميليارد (
ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه  ) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص24ماده (
جدول  110000هاي بدني ذيل رديف را از محل اعتبارات صندوق تأمين خسارت 20/2/1395مصوب
 ) اين قانون دريافت و هزينه كند.7شماره (

مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعالم وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع 
اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را  ماهه درسه

هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي بار به كميسيونماه يكهر سه
 مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه  هاي بدني مكلفصندوق تأمين خسارت -2
برند و قبل از سر ميبه دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به

ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه،  االجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخصالزم
صورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به اند، تأمينزنداني شده

 شود.
المال يا دولت است، منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آنها بر عهده بيتبه -3

 هاي وصولي راهنمايي) از منابع رديفهاي درآمدي (جريمه%10درصد (داري كل كشور مكلف است دهخزانه
هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه قضائيه و هزينه

نزد  160119 درآمدي ) ريال را به رديف5،000،000،000،000حكومتي) تا سقف پنج هزار ميليارد (
 530000 -62اي داري كل كشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـريق رديف هزينهخزانه

گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع ) اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي9جدول شماره (
 ) اين بند است.2) و (1و حكم جزءهاي (

) اين بند نسبت به پرداخت ديه مستحقان 3وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع جزء( -4
مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگانهاي ارتش، سپاه و دريافت ديه شامل مقتوالن و 

گيرند ها، تورهاي امنيتي و بازرسي بسيج و فرماندهي انتظامي مورد اصابت گلوله قرار ميمرزباني و گشت
شوند، با اي كه در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح ميو همچنين سربازان وظيفه

انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران انقالب  فرماندهيي ارتش جمهوري اسالمي ايران، معــرف
) اين قانون 9( جدول شماره 530000ـ  62) از محل اعتبارات رديف %20اسالمي تا سقف بيست درصد(

 اقدام نمايد.
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ا تشخيص بيمه هاي بدني مجاز است منابع مازاد خود را بصندوق تأمين خسارت -الحاقي جزء
حداكثر حوادث ناشي  ) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث27با رعايت ماده (مركزي 

مه مصوب شوراي عالي بيمه، گذاري شركتهاي بينامه سرمايهمطابق با مفاد آخرين آيينو  از وسيله نقليه
 گذاري نمايد.سرمايه

پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه ) 110در اجراي ماده( -و
هاي سازماني را هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانهنيروهاي مسلح مكلفند كمك، جمهوري اسالمي ايران

جدول  160184كشور موضوع رديف درآمدي  داري كلاز حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه
هاي تعمير و هاي نيروهاي مسلح براي هزينهه واريزي را در رديفو وجو ) اين قانون واريز كنند5شماره(

 .هاي سازماني اختصاص دهندنگهداري خانه
هاي دريافتي موضوع قانون تعزيرات حكومتي دولت مكلف است وجوه حاصل از جريمه -ز

را تا مبلغ دو هزار با اصالحات و الحاقات بعدي مجمع تشخيص مصلحت نظام  23/12/1367مصوب 
كشور  داري كلنزد خزانه 150113) ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره 2,000,000,000,000ميليارد (

) اين قانون 7-1جدول شماره ( 730000 -25واريز نمايد. بخشي از وجوه دريافتي از محل رديف شماره 
هاي مربوط به تنظيم ي سامانهاندازي و ارتقاراه به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) بابت هزينه
و تأمين  هاي محولارت بابت انجام مأموريتبازار، بازرسي و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تج

مشمول طرحهاي نظارتي پرداخت  كليه اقالمتوزيع و  تأمين بازار كسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر
 شود.مي

با اصالحات و  8/12/1389دگي به تخلفات رانندگي مصوب ) قانون رسي8در اجراي ماده ( -ح
انتظامي  فرماندهيهاي رانندگي براساس اعالم پليس راهنمايي و رانندگي الحاقات بعدي، تخلفات و جريمه

 شود.از طريق پيامك به مالكان خودروها اعالم مي
ن همراه مالكان وسيله ها را در قبوض تلفكارور(اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامك

 را از آنها دريافت كنند. مبالغ مربوط نقليه درج و
سامانه تعويض  1401انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از ابتداي سال  فرماندهي -ط

صورت پالك انواع خودرو و موتورسيكلت را به نحوي ايجاد نمايد كه تمامي مراحل نقل و انتقال مالكيت به
و مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هويت فرد، اصالت خودرو و فك و نصب پالك  برخط انجام

 انتظامي موظف به انجام اقدامات زير است:  فرماندهيباشد. در اين راستا 
پالك را صرفاً از طريق مؤسسات مجاز و صاحب صالحيت غيردولتي تعويض و تعرفه مندرج  -1

طور مستقيم پرداخت ربط را بهسسه ذيؤاز متقاضي دريافت و سهم م ) اين قانون را16در جدول شماره (
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واريز نمايد.  كشور  داري كل) اين قانون نزد خزانه5جدول شماره ( 140114و مابقي را به رديف درآمدي 
 موظف به اعالم جزئيات دريافتي به متقاضيان است.  جمهوري اسالمي ايران انتظامي فرماندهي

) قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات نقل و انتقال خودرو و 30) ماده (1تبصره (به استناد  -2
تي كشور دريافت موتورسيكلت را در هنگام فك و نصب پالك به ترتيب مقرر شده توسط سازمان امور ماليا

  داري كل كشور واريز نمايد.نزد خزانه مربوط و به حساب
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور ) 2( در انتهاي ماده -1بند الحاقي 

 جزاي نقديو «عبارت  »مالي جريمه«از عبارت  ، بعدو اصالحات و الحاقات بعدي 19/9/1369 مصوب 
پس از واريز به  شود و منابع حاصلاضافه مي »معادل مالي كه از طريق خالف قانون به دست آمده است

هزينه جهت مبارزه با سوء جريانات  -، به صورت درآمدهاي مربوطي كل كشور از محل رديفدارخزانه
اداري و توسعه زيرساخت هاي فناوري اطالعات سازمان بازرسي كل كشور در اختيار اين سازمان قرار 

 گيرد. مي
) وجوه قطعي برگشتي به حساب خزانه و يا حساب دستگاههاي %2معادل دودرصد( -2الحاقي بند

 550000 -... ناشي از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسي سازمان بازرسي كل كشور از محل رديف هاياجرائي، 
اي به سرمايه  هاياي و تملك دارائي) اين قانون در قالب اعتبارات هزينه9( جدول شماره 550000 -... و

 يابد. اين سازمان اختصاص مي
) قانون اساسي و در راستاي توجه به امر مقدس 110( با رعايت اصل يكصد و دهم -3 بند الحاقي

استحكام خانواده و تشويق به فرزندآوري، مشمولين غايب و غير غايب متأهل داراي دو فرزند و بيشتر كه 
 از انجام خدمت وظيفه عمومي به صورت رايگان معاف مي شوند.  باالي سي سال سن دارند،

) از درآمد حاصل از %2ت اعتباري موظفند دو درصد(سساؤها و مكليه بانك -4 بند الحاقي
 1400بدون افزايش آنها نسبت به سال ها در نظام بانكداري الكترونيكي را هاي دريافتي بابت تراكنشهزينه

) درآمد واريزي در %100داري كل كشور واريز نمايند. صددرصد(نزد خزانه 160164 درآمدي به رديف
گيرد تا در راستاي طرح تقويت پليس فتا كه توسط جمهوري اسالمي ايران قرار مياختيار فرماندهي انتظامي 

گردد به مصرف برسد. بانك كزي جمهوري اسالمي ايران تهيه ميفرماندهي انتظامي و با همكاري بانك مر
در هايي كه از اجراي اين بند تخلف كنند باشد. بانكميبند مركزي موظف به نظارت بر اجراي دقيق اين 

 شود.تلقي مي دولتياموال  وجوه و حكم تصرف غيرقانوني در
رين و اشخاص صرف احداث، تكميل، تقويت و توسعه وجوهي كه توسط خيّ -5بند الحاقي 

 هاي بسيج و و حوزهو پايگاههاي بسيج  استان) انتظامي نيروي فرماندهي با تأييد (ها و پاسگاهها كالنتري
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به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي شود، ميهاي عمراني جهادگران (با تأييد سپاه استان) )پروژهطرح(
 .شودمي

ها مكلفند متناسب با تغييرات تقسيمات كشوري همانند ريزي استانشوراي برنامه -6بند الحاقي 
فرماندهي انتظامي بسيج و ي اعتبار الزم جهت احداث و تجهيز نواحي مقاومت ئديگر دستگاههاي اجرا

 بيني و تأمين نمايند.پيش  هاي آن استان راشهرستان
هاي كشور از محل ها و دهياريداري كل كشور موظف است سهم شهرداريخزانه -7بند الحاقي 

را هر ماه به حساب تمركز وجوه وزارت  31/3/1390اصالحي ) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 23( ماده
 داري كل كشور واريز كند.كشور نزد خزانه

ها و دهياريهاي همان استان وزارت كشور موظف است جرايم وصولي هر استان را ميان شهرداري
 و براساس شاخص جمعيت توزيع و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واريز نمايد.

) از كل اعتبارات %5ها مجازند تا پنج درصد(ريزي و توسعه استانشوراي برنامه -8بند الحاقي 
اين قانون را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز  )10 -1(هاي سرمايه استان موضوع جدولتملك دارايي

 ها هزينه كنند.هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كالنتريرده
هاي به منظور كمك به آزادي زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد و كاهش آسيب -9بند الحاقي 

ريال از منابع درآمد ساالنه  )3,000,000,000,000( اجتماعي مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار ميليارد
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي وارد شده ت ابيمه اجباري خسار ) قانون24بندهاي(ت) و (ج) ماده(

 يابد.از وسايل نقليه به ستاد ديه كشور اختصاص مي
وري، پيشگيري از بهره ييه از طريق ارتقائهاي قوه قضاتاي كاهش هزينهدر راس -10بند الحاقي 

 :كردن فرآيندها يالكترونيكو وقوع جرائم و دعاوي 
دواير اجرائيه ثبت و تصفيه امور  هاي شعب اجراي احكام، يه مكلف است مزايدهئقوه قضا -1

برگزار كند. وزارت صنعت، معدن و ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) 
 .هاي مذكور را در اين سامانه فراهم سازدت موظف است امكان برگزاري مزايدهتجار

يه و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلفند امكان پرداخت كليه مبالغ از سوي ئقوه قضا -2
اجراي احكام و دواير اجراي  عنه، متقاضي اجراء در شعباشخاص از قبيل خواهان، خوانده، شاكي، مشتكي

گذار و كارشناس از له، شاكي، وثيقهثبت، متعهد، متعهدله و واريز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محكوم
 .قبيل استرداد هزينه دادرسي را به صورت الكترونيكي و بدون نياز به هرگونه مراجعه حضوري فراهم نمايند

انتظامي جمهوري اسالمي ايران، فرماندهي ك كشور، يه، سازمان ثبت اسناد و امالئقوه قضا -3
شركتهاي بيمه و شركتهاي خودروسازي مكلفند با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 
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الزم براي ارائه  )هايسرويسخدمات (هاي) بخش خصوصي به اطالعات و دسترسي سكوهاي(پلتفرم
سابقه تصادفات را به خريدار و مشروط به رضايت مالك  سوابق و اطالعات خودرو از قبيل مالك رسمي و

 .فراهم نمايند
يه موظف است أخذ امضاء از هر يك از خدمت گيرندگان از دفاتر اسناد رسمي، ئقوه قضا -4

دفاتر ازدواج و طالق، ادارات ثبت اسناد و امالك، مركز ملي مالكيت معنوي و اداره ثبت شركتها و مؤسسات 
مي به شماره تلفن همراه اعال )كدشناسه (غيرتجاري را منوط به أخذ تصديق الكترونيكي از طريق ارسال 

 .هاي مربوط نمايدشخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه
ي كه امكان ئيه و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مجازند كليه امور فاقد ماهيت قضائقوه قضا -5

سپاري به بخش خصوصي وجود دارد، از قبيل ثبت الكترونيكي دادخواست و انجام آنها از طريق برون
هاي الكترونيكي مورد استفاده در فرآيند دادرسي و اجراي احكام را با الح سامانهايجاد يا اص و شكوائيه 

سپاري كنند. قوه قضائيه موظف است رعايت مالحظات محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص، برون
 رسداالجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه ميماه از تاريخ الزمكه ظرف سهدستورالعملي در 

 امور قابل واگذاري به بخش خصوصي و ساز و كار آن را مشخص كند.
وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني  -11بند الحاقي 

 160165 درآمدي ) ريال به رديف200,000,000,000,000نيروهاي مسلح، تا سقف دويست هزار ميليارد (
 شود.قانون واريز و بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه تسويه مي) اين 5( جدول شماره

داري كل كشور با اعالم وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي نسبت به درج خزانه
 كند.) اين قانون اقدام مي5جدول شماره ( 160165 درآمدي عملكرد اين بند در رديف

كشور مصوب  ) قانون جامع حدنگار (كاداستر)11ه منظور تسهيل اجراي ماده (ب -12بند الحاقي 
اي به تك برگ در روستاها، ، كليه متقاضيان تبديل اسناد دفترچهبا اصالحات و الحاقات بعدي 12/11/1393

 باشند.از پرداخت هزينه برگ سند معاف مي صرفاً
به شرح  1401كل كشور در سال  1400بودجه سال ) قانون 6بند (غ) تبصره ( -13بند الحاقي 

 گردد:تنفيذ ميزير 
با اصالحات و  16/9/1394مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  -غ«

 ،1401الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي آن تا زمان الزم االجراء شدن اليحه شوراي حل اختالف در سال 
 »شود. تمديد مي

و دولت مكلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزاياي كاركنان شاغل  -14الحاقي بند 
هاي بنيه دفاعي را در اولويت قرار داده و به نحوي عمل نمايد كه درصد پرداخت اعتبارات رديف بازنشسته،
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ن سال حداقل تخصيص در تمام مقاطع زماني با درصد تحقق منابع بودجه عمومي حداقل برابر باشد و در پايا
 .واگذاري انجام شود )%80( درصدهشتاد 

 مسكن و حمل ونقل -11تبصره 
سازي، تأمين خدمات روبنايي سازي، محوطهشود، براي عمليات آمادهبه دولت اجازه داده مي -الف

هاي فرسوده و تاريخي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافت
شده در قانون جهش توليد بيني، طرحهاي مسكن و ساير موارد پيشي تهران، مصالموجود در بافت فرسوده

 اقداماتي را به شرح زير را به عمل آورد: 17/5/1400مسكن مصوب 
سازمان ملي  وزارت راه و شهرسازي(از طريق شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد، -1

يني شهري ايران) مجاز است تا سقف دويست و سي هزار ميليارد زمين و مسكن و شركت بازآفر
الذكر )ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و امالك متعلق به شركتهاي فوق230,000,000,000,000(

را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده، مشروط به حفظ كاربري بعد از واگذاري و با ساز و كار 
ه، از طريق صندوق ملي مسكن صرف اجراي طرحهاي فوق كند. بيست هزار ميليارد گردش خزان

هاي نيمه تمام كشور يريال براي تكميل عمليات اجرائي مصالي تهران و مصال )20,000,000,000,000(
 شود.هزينه مي

هاي حوزه و تكميل ريال براي احداث )19,000,000,000,000همچنين مبلغ نوزده هزار ميليارد(
-هاي عالم در روستاها هزينه مي)ريال براي احداث خانه1,000,000,000,000علميه و مبلغ هزار ميليارد (

 شود.
) 2( ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت68در اجراي ماده( -2

مران شهرهاي جديد در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادر تخصصي ع
اي نود و نه ساله متعلق به خود و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره

داري كل كشور، صرف اجراي باشند. منابع حاصل پس از واريز به حساب صندوق ملي مسكن نزد خزانهمي
 طرحهاي فوق خواهد شد.

ي متعلق به شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمينها -3
را تا سقف پنج هزار ميليارد  ايران و شركت بازآفريني شهري ايران جديد و سازمان ملي زمين و مسكن

هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار ) ريال طي قراردادهايي با بانكهاي عامل و صندوق5,000,000,000,000(
سازي الزم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي، بافتهاي فرسوده و آمادهداده و متناسب با آن، تسهيالت 

مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تكميل اين طرحها نمايد و از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي 
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مانده را به اجراي تكميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكهاي عامل تسويه كند و باقي
 هاي صدرالذكر اين جزء اختصاص دهد.طرح

باشند موظفند تا پايان مالكين واحدهاي تكميل شده مسكن مهر كه داراي خدمات زيربنايي مي -4
براي تبديل تسهيالت دريافتي از بانك مسكن به تسهيالت فروش اقساطي به بانك  1401خرداد ماه سال 

عدم مراجعه مالكان فوق، نسبت به افزايش نرخ مسكن مراجعه نمايند. بانك مسكن مجاز است در صورت 
)) %18سود تسهيالت اين واحدها از نرخ مصوب كنوني به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (هجده درصد (

 اقدام نمايد.
سازي، زيربنايي و روبنايي) در قراردادهاي سه سازي، محوطهماليات مسكن مهر(شامل آماده -5

)ريال به 3,000,000گردد، معادل سه ميليون(ه توسط پيمانكاران پرداخت ميك كجانبه، تعاوني و خود مال
گردد. سازمان امور مالياتي موظف به صدور مفاصا حساب مالياتي پس از ازاي هر واحد مسكوني تعيين مي

 دريافت اين ماليات است. 
 ونيسيبار به كم كيبند را هر شش ماه  نيمكلف است گزارش عملكرد ا يوزارت راه و شهرساز

 .ديارائه نما ياسالم يعمران مجلس شورا
وري در اين بخش، وزارت به منظور توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و ارتقاي سطح بهره -ب

سازي اموال منقول و غيرمنقول خود و همچنين هاي تابعه مجاز به مولدراه و شهرسازي از طريق شركتها و سازمان
) ريال 1,00,000,000,000,000( هاي مازاد در اختيار تا سقف يكصد هزار ميلياردش زمينتغيير كاربري و فرو

پس از واريز به حساب  از است. منابع حاصلجم است. تهاتر اموال مذكور با طلبكاران طرحهاي اين بند
هاي داري كل كشور صرف تكميل، توسعه و نگهداري زيرساختصندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه

شود. مبلغ هزار ميليارد ، دريايي و تجهيزات و ناوگان مي، ريلي، هواييايحمل و نقل جاده
 شود.ريال از اين منابع صرف احداث راه عشاير مي )1000,000,000,000(

 ووزارت راه و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز براي احداث پاسگاه، كالنتري، پايگاه  -ج
 هاي فرهنگي ورزشي بسيج و ورزشگاههاي پانزده هزار نفري در مناطق محرومي مقاومت و سالنهاحوزه
بازآفريني شهري صورت رايگان در اختيار مراكز متولي در طرحهاي مسكن مهر، مسكن ملي و طرحهاي را به

 برخوردار قرار دهد.در مناطق كم
قانون برنامه پنجساله ) 59براي ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي موضوع بند (الف) ماده ( -د

هاي اسكان واقع در ، بهسازي محيطششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
و تأمين زيرساخت و فراهم كردن حداقل  و حريم شهرها و خارج از محدوده خارج از محدوده روستاها

خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، كتابخانه، روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و كالنتري در اين 
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ها، موظفند معادل سهم جمعيت ساكن در اين مناطق از كل ريزي استانمناطق، شوراي توسعه و برنامه
رسد، از محل عوارض ماده نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران ميس آيينجمعيت هر استان را بر اسا

الذكر در همان استان زدايي و بهسازي مناطق فوق) قانون ماليات بر ارزش افزوده صرف محروميت39(
 نمايند.

اي حمل و نقل ناشي از جاده به منظور جبران بخشي از خسارات وارده به شبكه -1بند الحاقي 
از  ) %2هاي صنايع معدني، شوراي معادن استان موظف است دو درصد(برداري از معادن و فعاليتبهره

اي همان استان ها را از طريق اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهوصولي بهره مالكانه سهم معادن استان
 دن اختصاص دهد.هاي مورد استفاده معااي با اولويت جادهبراي نگهداري و بهسازي محورهاي جاده

به نفر  )50,000هاي با جمعيت پنجاه هزار(وزارت راه و شهرسازي و شهرداري -2بند الحاقي 
دولتي و بازپرداخت هاي غيرگذاري بخشانتظامي و با استفاده از سرمايهفرماندهي مكلفند با همكاري باال 

سرعت  )كنترلپايش (هاي نصب دوربينانه از محل درآمدها و با شرايط رقابتي نسبت به اصل و سود ساال
هاي مقرر در قانون و تشخيص الكترونيك تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب

 هاي تعيين شده توزيع گردد.واريز تا به نسبترسيدگي به تخلفات رانندگي 
شود ا اجازه داده ميهي زير مجموعه قوه مجريه در شهرستانئدستگاههاي اجرابه  -3بند الحاقي 

 ريزي و توسعه استان در سقف سي هزار ميلياردبا پيشنهاد استاندار و تأييد شوراي برنامه
هاي ملكي خويش با امالك و اموال ) ريال نسبت به معاوضه امالك و ساختمان30,000,000,000,000(

ه قيمت كارشناسي براي ها پس از اعالم شهرداري و تصويب شوراي شهر مربوط بغيرمنقول شهرداري
خرجي ثبت  -را به صورت جمعيبند عملكرد اين كند و هاي اداري همان شهرستان اقدام احداث مجتمع

توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه  ءكند. دستورالعمل اجراي اين جز
 شود.كشور تهيه و ابالغ مي

هاي ) از زمين%20مسكن مكلف است تا سقف بيست درصد(زمين و سازمان ملي  -4 الحاقي بند
امالك در اختيار خود در حريم و محدوده هر يك از شهرها را با تأييد وزير راه و شهرسازي به شركت 

هاي هاي فرسوده و حاشيهواگذار نمايد تا براساس قوانين موجود نسبت به بازآفريني بافتشهري بازآفريني 
 يد.شهر اقدام نما

وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل منابع صندوق ملي مسكن مبلغ دو  -5بند الحاقي    
هاي بخش مسكن از جمله سامانه ملي )ريال اعتبار جهت توسعه سامانه2,000,000,000,000هزار ميليارد(

هاي برنامه )پروژهطرح( )كنترلنظارت(امالك و اسكان كشور، سامانه ثبت نام و پااليش متقاضيان و سامانه 
 جهش توليد مسكن هزينه نمايد. قانون هايطرحنظارت و پايش  ،توليد مسكن و همچنين پشتيباني
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 ونيليم كيبر ساخت  يمسكن مبن ديجهش تول شدن قانونيئاجرا يدر راستا -6بند الحاقي 
 نيا )18(از محل اعتبارات تبصره  ،يمسكن در وزارت راه و شهرساز يصندوق مل جاديمسكن در سال و ا

تا  ابديياختصاص م ملي مسكن به صندوق الير)300,000,000,000,000هزار ميليارد ( صدسيقانون مبلغ 
 .دگرد نهيهز مذكور قانون يدر راستا

 تيخود را با اولو تيدر مالك يشود اراضياجازه داده م يبه وزارت راه و شهرساز -7بند الحاقي 
 يبه تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرحها 1394كه قبل از سال  يرسمريغ يسكونتگاهها
واگذار  يانياع نيباشد را به مالكيم يبردارو در حال بهره است ساخت و ساز صورت گرفته يمصوب شهر

 .دينما
وزارت راه و  شنهاديقانون به پ نيشدن اء االجراماه پس از الزمبند سه نيا يئنامه اجرانييآ

 .ديخواهد رس رانيوز أتيه بيبه تصو ي تهيه وشهرساز
 حقوق و دستمزد -12تبصره 

  -الف
) قانون 29بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوق -1

نيروهاي برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و همچنين 
اعضاي هيأت علمي دانشگاهها   مسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشگري،

) براساس آخرين حكم كارگزيني %10و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات به ميزان ده درصد(
غ قرارداد منعقده ماهانه اي افزايش يابد كه مجموع حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني و مبلبگونه

براي كاركنان قرارداد كار معين(مشخص)، والدين شهداء و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد، از پنجاه و شش 

 )ريال كمتر نباشد.56,000,000ميليون(
 حذف شد.  -1-1
 حذف شد.  -1-2
مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون  ) قانون78ت تطبيق موضوع ماده(تفاو -1-3

 .ماندتغيير باقي مي
با اصالحات  26/12/1337مصوب  هاي كاركنان تابع قانون كارحقوق، مزايا و فوق العاده -1-4

-افزايش مي) %10كار هستند ده درصد(هها و شركتهاي دولتي مشغول بكه در وزارتخانه و الحاقات بعدي

                يابد.
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هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و بگيران و مشتركان صندوقحقوق بازنشستگان، وظيفه -2
يابد به نحوي كه ) افزايش مي%10ده درصد( هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي،ساير صندوق

هاي بازنشستگي ران و مشتركان صندوقبگيپس از اعمال اين افزايش، حكم حقوق بازنشستگان، وظيفه
 .نباشد)ريال كمتر 50،000،000مذكور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه ميليون (

ها العادهصدور هر گونه مجوز جديد براي افزايش حقوق و مزاياي مستمر و فوق 1401در سال  -3
هاي امناء، مجامع عمومي ب فرهنگي، هيأتعالي انقالربط از جمله شورايو نظاير آن توسط مراجع ذي

) 74شركتها و مؤسسات(باستناد اختيار مندرج در قانون تجارت)، شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده(
قانون مديريت خدمات كشوري و هيأت وزيران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از 

 الذكر ممنوع است.هاي فوقافزايش
قانون برنامه پنجساله ششم ) 29در كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( 1401در سال  -4

و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
و مزاياي  و سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشموالن قانون كار جمهوري اسالمي ايران)، حداقل حقوق

بگيران، حداقل  حقوق شاغالن مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق ساير مستمر
بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي، نيروهاي  بگيران مشمول صندوقبازنشستگان و وظيفه حقوق

آنها، هاي متناسب با ها و ساير حمايتهاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و مستمريمسلح و ساير صندوق
 يابد.) افزايش مي%10به ميزان ده درصد(

 31/4/1394اصالحي  هاي مستقيم) قانون ماليات84سقف معافيت مالياتي ساالنه موضوع ماده( -5
 شود.)ريال تعيين مي672،000،000مبلغ ششصد و هفتاد و دو ميليون ( 1401در سال 

از مجموع مندرج در احكام كارگزيني  نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم
ها و فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي  العاده مديريت وشامل حق شغل، حق شاغل، فوق

 باشد:كارانه به استثناي عيدي پايان سال به شرح زير مي
هشتصد  )ريال تا يك ميليارد و672،000،000نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو ميليون ( -1-5

 )%10درصد( )ريال، ده1،800،000،000ميليون (
)ريال تا سه ميليارد 1،800،000،000نسبت به مازاد يك ميليارد و هشتصد ميليون ( -2-5

 )%15درصد()ريال، پانزده3،000،000،000(
)ريال تا چهار ميليارد و دويست ميليون 3،000،000،000نسبت به مازاد سه ميليارد ( -3-5

 )%20درصد()ريال، بيست4،200،000،000(
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)ريال به باال، سي 4،200،000،000نسبت به مازاد چهارميليارد و دويست ميليون ( -4-5
 )%30درصد(

هاي ) قانون ماليات57ميزان معافيت ماليات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(
 ) قانون مالياتهاي مستقيم101ده(و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ما 27/11/1380اصالحي  مستقيم

 شود.) ريال تعيين مي396،000،000ساالنه به مبلغ سيصد و نود و شش ميليون( 27/11/1380اصالحي 
  حذف شد. -1جزء الحاقي
 حذف شد. -2جزء الحاقي

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 30در اجراي ماده( -6
) قانون احكام دائمي 71و در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغالن دستگاههاي اجرائي و ماده (اسالمي ايران 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي ) 7هاي توسعه كشور و بندهاي(ت) و(ث) ماده(برنامه
بندي ، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيالت، طبقهبنامههرگونه تصويرهنگي جمهوري اسالمي ايران، و ف

قانون برنامه ) 29مشاغل و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و نظاير آن در دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(
ين سازمان انرژي اتمي و همچنپنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

كشور، منوط به رعايت ترتيبات  هاي توسعه) قانون احكام دائمي برنامه1و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) 7) قانون مديريت خدمات كشوري، بند(ج) ماده (74مقرر در ماده (

أخذ مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور  و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 باشد. مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در اين قانون مي

هاي ضروري خدمت و بخشي از هزينهخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايانپاداش پايان -7
با اصالحات و الحاقات بعدي، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول  26/2/1375 به كاركنان دولت مصوب 

) قانون مذكور به 68) ماده (10العاده بند () قانون مديريت خدمات كشوري با احتساب فوق107ماده (
قانون برنامه پنجساله ششم ) 29مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (

و همچنين وزارت اطالعات، نيروهاي مسلح تصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران توسعه اق
سال و تا سقف چهار ميليارد و هفتصد و و سازمان انرژي اتمي در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي

 )ريال خواهد بود.4,720,000,000بيست ميليون(
ها ياي مستمر و غير مستمر و ساير پرداختيسقف خالص پرداختي ماهانه از محل حقوق و مزا -8

بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع به گروههاي مختلف حقوق 1401از هر محل و تحت هرعنوان درسال 
و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ) 29ماده (

زمان انرژي اتمي از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات و سا
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هفت برابر مبلغ  عالي و پژوهشي و قضات در كليه مناطق كشورهيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش
تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به كاركنان   ) همين بند است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ1جزء(

ها و شركتهاي ز كارمندان، اعضاي هيأت علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانهكشوري و لشكري اعم ا
سساتي كه مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مؤدولتي و همچنين شركتها و 

 شوند، ممنوع است. مي
-ور، حقالعاده خاص پزشكان شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشكارانه گروه پزشكي، فوق

اعضاي هيأت التدريس حقها و ها و رسالهنامهپايان راهنمايي و مشاوره، داوريالتأليف و حق حق التحقيق،
 علمي و عيدي پايان سال از حكم اين جزء مستثني است. 

همچنين سقف پرداختي به كاركنان مستقر در سكوهاي حوزه عملياتي شركت نفت براساس 
 گردد.تعيين مي مصوبه شوراي حقوق و دستمزد

به منظور جذب و نگهداشت كاركنان قوه قضائيه و كاهش اطاله دادرسي  -1 جزء الحاقي
العاده براي كاركنان هاي قضائي با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد فوقپرونده

 شود.مذكور برقرار مي
هاي قانوني به كاركنان لفند تمام پرداختكليه دستگاههاي موضوع اين قانون مك -2 جزء الحاقي

ديگر با هر عنوان،  )فيشسند(درج نمايند و داشتن هرگونه  انهبه صورت ماه )فيشسند(را فقط در يك 
 شود.خالف قانون تلقي مي

با  29/7/1363مصوب ) قانون خدمت وظيفه عمومي49( در اجراي ماده -3 الحاقي جزء
سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق غير عملياتي حداقل شصت ، حقوق اصالحات و الحاقات بعدي

) و %75( )، حقوق سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق عملياتي حداقل هفتاد و پنج درصد%60درصد(
) حداقل دريافتي كاركنان نيروهاي مسلح مبتني بر قانون مديريت %90حقوق سربازان متاهل نوددرصد(

ود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصيالت و درجات آنان توسط ستاد كل خدمات كشوري تعيين مي ش
 شود.نيروهاي مسلح تهيه مي

 يابد.) قانون خدمت وظيفه عمومي نيز كماكان استمرار مي50( پرداخت فوق العاده ماده
مندي مزدوجين جديد و حق اوالد فرزندان متولد سال امتياز كمك هزينه عائله -4 جزء الحاقي

) برابر افزايش 3) و(2) قانون مديريت خدمات كشوري شاغلين، به ترتيب (68( ) ماده4( ، موضوع بند1401
 يابد.مي
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الزحمه، ساعتي، حق التدريس، حقهاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حقكليه پرداخت -ب
 ) بند5( فاد جزءشود و مشمول مناپذير محسوب مينظارت و پاداش شوراهاي حل اختالف، هزينه اجتناب

 (الف) اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.
پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان(پرسنل) شركتهاي آب و فاضالب استاني و شركتهاي توزيع  -ج

برق استانها كه به صورت مأمور در شركت مهندسي آب و فاضالب كشور و شركت توانير ارائه خدمت 
 منابع داخلي شركتهاي استاني مذكور، بالمانع است.نمايند، از محل مي

 حذف شد. –د 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي ) 29دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( -هـ

هاي مستمر و غيرمستمر نقدي كليه پرداخت 1401مكلفند از تيرماه سال و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ) 29الي) مذكور در ماده (و غيرنقدي (معادل ري

هاي و تسهيالت به كليه شاغلين و بازنشستگان از هريك از منابع و حسابفرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
ملي با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت كاركنان شماره دولتي و متعلق به دولت نزد خود را به تفكيك 

 دولت، پرداخت نمايند.
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است ضمن جلوگيري از پرداخت به كاركنان 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 29دستگاههاي اجرائي ماده (
برخط سازمان اداري و ، امكان دسترسي بدون درج شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولتاسالمي ايران 

 استخدامي كشور به اطالعات پرداختي را در بسترهاي الكترونيكي فراهم نمايد.
از شمول حكم اين  22/1/1377اصالحي ) قانون محاسبات عمومي 66( دستگاههاي موضوع ماده

 بند مستثني هستند.
 حذف شد. -و
جدول  131600وضوع رديف بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات م -ز

اساس قوانين اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد كه بر )7( شماره
 باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمكنيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي
نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان خت كند. آيينمعيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پردا

 رسد.تصويب هيأت وزيران ميشود و بهبرنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي
عالي و پژوهشي سسات آموزشؤمراكز و م ،حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها -بند الحاقي

عالي و پژوهشي سسات آموزشؤت و فناوري و همچنين دانشگاهها مراكز و موابسته به وزارت علوم تحقيقا
ي و دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي كه مجوز آنها از ئوابسته به ساير دستگاههاي اجرا
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تحقيقات و فناوري صادر شده و  ،عالي انقالب فرهنگي يا شوراي گسترش وزارت علوم سوي شوراي
ت علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري به كار گرفته ألمي آنها از طريق مركز جذب هيت عأاعضاي هي

ت علمي و غير باليني دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش أاند با حقوق اعضاي هيشده
 شود.سازي ميپزشكي از محل اعتبار در همان دستگاه همسان

 ترقبهپيشگيري از حوادث غير م -13تبصره 
) قانون الحاق برخي مواد به 28گردان موضوع بند(م) ماده(شود از محل منابع تنخواهاجازه داده مي

 ) اقدامات زير صورت پذيرد: 2قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
احمر )ريال به جمعيت هالل 5,500,000,000,000پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد ميليارد ( -1

)ريال به وزارت 1,870,000,000,000جمهوري اسالمي ايران و تا مبلغ يكهزار و هشتصد و هفتاد ميليارد (
اي جهت هزينه ايههاي سرماي و تملك داراييبهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب اعتبارات هزينه

 ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 28در موارد مندرج در بند (م) ماده (
  )2دولت (

قانون برنامه پنجساله ) 33) و همچنين بند (ث) ماده (32) بند (ب) ماده (1در اجراي جزء ( -2
به ترتيب تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ايران  ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي

)ريال جهت پرداخت سهم 10,000,000,000,000)ريال و تا مبلغ ده هزار ميليارد (50,000,000,000,000(
ساله) يا تضمين دولت به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي به صورت نقدي، يا اسناد خزانه اسالمي (يك

) از منابع اوراق اسالمي خريداري شده توسط بانك %50درصد(از سوي دولت. اختصاص حداقل پنجاه 
 كشاورزي و تسويه آن از محل حق بيمه سهم دولت.

 هاسازي يارانههدفمند -14تبصره 
  -الف

) 14ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (ها تمامي دريافتيدر اجراي قانون هدفمندكردن يارانه -1
ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بيمه مشتركين ها و دهيارياين قانون به استثناي عوارض شهرداري

برخي مواد به قانون تنظيم ) قانون الحاق 65) و (12(مواد گاز طبيعي و عوارض گازرساني(به ترتيب موضوع 
) قانون تأسيس 4) و (2)) و حق بيمه منازل مسكوني در اجراي مواد (2بخشي از مقررات مالي دولت (

كشور داري كل ها نزد خزانهصندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه
ا ابالغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور ها موظف است بشود. سازمان هدفمندسازي يارانهواريز مي

 ها(منابع) اقدام نمايد.نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذكور متناسب با تحقق دريافتي
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مشمول   ،1398بندي در سال منابع حاصل از اصالح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه -2
 .شود) شركت ملي نفت ايران مي%5/14درصد (عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم

) 26ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع بند (الف) ماده (ها و دهياريعوارض شهرداري -3
ماه به ف يكها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرقانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي

 ها پرداخت شود.ها و دهياريشود تا به شهرداريحساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي  -4

) جمع مصارف جدول تبصره %1و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور معادل يك درصد (
ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا ) را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه14(

دوماه پس از دريافت از محل منابع جدول مذكور تسويه گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه 
سازمان برنامه و بودجه كشور شود. داري كل كشور نميتنخواه قبلي است. اين حكم مشمول تنخواه خزانه

مكلف است در صورت كسري منابع يارانه نقدي منابع را از ساير محلها تأمين و به حساب سازمان 
داري كل كشور واريز نمايد و حداكثر تا دوماه پس از آن تسويه كند. شرط ها نزد خزانههدفمندسازي يارانه

 استفاده مجدد از اين محل تسويه منابع قبلي است.
 حذف شد.  -5

نسبت به مسدود  1401بانك مركزي مكلف است تا پايان ارديبهشت ماه سال  -1جزء الحاقي
هاي تجاري مربوط به منابع ناشي از فروش داخلي كردن حسابهاي شركتهاي تابعه وزارت نفت نزد بانك

بانك مركزي منتقل خواهد داري كل كشور نزد فرآورده آنها اقدام كند. وجوه اين حسابها، به حسابهاي خزانه
  شد.

 دولت مكلف است خريد تضميني گندم را به مبلغ هركيلو حداقل نود و پنج هزار -2الحاقيجزء
 )ريال از كشاورزان انجام دهد.95,000(

ها و با استفاده از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه -ب
دي بنماه پس از ابالغ اين قانون، ضمن دهكاكثر ظرف سهايرانيان مكلف است حدپايگاه اطالعات رفاه 

هاي متقن و ثبتي قابل اتكاء نسبت ها و اطالعات و دادهبگير از طريق شاخصدرآمدي كليه خانوارهاي يارانه
سط وزارت شناسايي و دهك بندي تو .به حذف يارانه نقدي و طرح معيشتي خانوارهاي پر درآمد اقدام نمايد

توانند در ها، ميتعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام مي گيرد. سرپرستان خانوارهاي معترض به حذف يارانه
درصورت  و سامانه الكترونيكي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت نام كرده تا پرونده آنها بررسي

درآمد در اختيار سازمان هاي پراز حذف دهكد. منابع حاصل پذيرش اعتراض، يارانه آنها مجدداً برقرار گرد
هدفمندسازي و براي يارانه افراد جديد و جامانده و ساير موارد قانوني و اجراي كامل قانون حمايت از 
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فرزند تحت  سهحداقل  ياول تا چهارم دارا يدهكها يهافرزندان خانواده ارانهي شيافزا وحقوق معلولين 
 ششم توسعه پنجساله قانون برنامه )29(ماده  در مذكور يدر دستگاهها نيكدام از والد چيكه ه لتكف

مصوب  ارانهيسه برابر  زانيبه م ،باشنديشاغل نم رانيا اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
 شود.صرف مي ،نيريسا

ضوابط ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جديد متقاضي يارانه طبق سازمان هدفمندي يارانه
 اقدام نمايد.

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  )29(كليه دستگاههاي اجرائي ماده 
انتظامي، سازمان فرماندهي از جمله بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

صورت ههمكاري و ارائه اطالعات بسازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف به اوراق بهادار بورس و 
 باشند.و رايگان به وزارتخانه مذكور مي )آنالينبرخط(

منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول اين تبصره بالفاصله توسط شركتهاي تابعه وزارت  -ج
داري كل كشور نزد بانك مركزي به نام سازمان هدفمندسازي نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه

سالمي ايران به نرخ سامانه معامالت ها واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي جمهوري ايارانه
الكترونيكي(اي.تي.اِس) تسعير و مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذكور واريز و به صورت كامل صرف 

بودجه كشور با  نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه وآيين شود.مصارف جدول اين تبصره مي
هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت همكاري وزارتخانه

 رسد.وزيران مي
كرد آن در  نهيرسد و هز يبه صورت كامل به مصارف آن م نيتبصره پس از تأم نيمنابع جدول ا

ها مكلف است گزارش اقدامات  ارانهي يسازشود. سازمان هدفمند يجدول تخلف محسوب م رمصارفيغ
 .ديبرنامه و بودجه و محاسبات ارائه نما ونيسيبار به كم كيرا هر سه ماه 

از پايگاه رفاه ايرانيان، كار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده  ،وزارت تعاون -بند الحاقي
تيار ملي افراد فاقد بيمه پايه از سه دهك پايين درآمدي را در اخ شماره و هفته بعد از ابالغ اين قانوند ظرف

يك هفته اين اشخاص را بدون نياز به ثبت  اين سازمان مكلف است ظرف .سازمان بيمه سالمت قرار دهد
ساير افراد متقاضي  نام و حضور آنها تحت پوشش بيمه رايگان قرار دهد. همچنين اين سازمان مكلف است

ييد بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پايگاه رفاه ايرانيان) تحت پوشش بيمه رايگان قرار أرا در صورت ت
ريزي نمايد كه پرداخت توسط موزش پزشكي موظف است به نحوي برنامهآ دهد. وزارت بهداشت، درمان و

 افزايش پيدا نكند. 1400بيمار نسبت به سال 
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 فهرستان غذا و دارو نسبت به تعيين شوراي عالي بيمه سالمت موظف است با همكاري سازم 
پذيري بيماران بايد تحت پوشش بيمه قرار گيرند، بازنگري در داروهاي جديدي كه با توجه به استطاعت

هاي هزينه اثربخش و اصالح فرانشيز در ارتباط با دهكاي و حذف داروهاي غيرفهرست داروهاي بيمه
 ماهدو هر و گزارش عملكرد اين بند را قيمت اقدام نمايد برخوردار حداقل در خصوص داروهاي گران

ند اي مكلفهاي بيمههمچنين سازمان ارائه نمايد. بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالميبار به كميسيون يك
 نسبت به نظارت بر تجويز و اجراي راهنماهاي باليني اقدام كنند.

 ايبرق و انرژي هسته -15تبصره 
شده اي مكلفند منابع تعيينشركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه -الف

در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق 
گذاري(احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه سرمايهحرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا 

 شبكه دولتي برق كشور به منظور افزايش بازدهي پرداخت كنند.
شده در بينيشود معادل منابع پيشبه شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي -ب

برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت بهرهبرداري به شركت هاي بهرهبودجه مصوب ساالنه خود را بابت هزينه
 كند.

اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته -ج
اي، مواد معدني و محصوالت جانبي همراه با مواد پرتوزا پس از هاي سرمايهاجراي طرحهاي تملك دارايي

 هارسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش
عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد  -رفته، اداريشده كاال و خدمات فروش(شامل قيمت تمام

گذاري در طرحها و رديفهاي داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه ساالنه آن شركت جهت سرمايهخزانه
اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا هاي سرمايهتملك دارايي

شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه هاي مبادلهو شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه
ولت نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام د

 شود.و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي
  -د
كه براساس شاخص تعداد سرانه هر خانوار (تعداد  به منظور اصالح الگوي مصرف گاز و برق -1

دولتي ت توانير موظفند از طريق بخش غيرشركت ملي گاز ايران و شركشود، اعضاي هر خانواده) تعيين مي
مجازي) نسبت به هوشمندسازي مصرف، برقراري ارتباط و شناسايي (با اولويت شركتهاي كارور(اپراتور) 
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هوشمند شمارشگرهاي و وصول مطالبات مشتركان با اولويت مشتركان عمده پرمصرف و همچنين نصب 
 را به صورت اقساطي از مشتركين دريافت نمايند. اقدام و هزينه مربوطبراي واحدهاي جديداالحداث 

) از منابع حاصل از كاهش مصرف گاز و برق ناشي %5سقف پنج درصد(شود تا اجازه داده مي -2
هاي فرهنگ سازي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران (به تشخيص شركت از پخش برنامه

 ملي گاز و توانير) در قالب عقد قرارداد به اين سازمان پرداخت گردد.
شده و با احتساب هزينه شده حسابرسيينه تمامخريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر براساس هز -هـ

 گيرد. سوخت نيروگاه مذكور صورت مي
ييد شركتهاي تابعه وزارت نفت داراي شمارشگر أتعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه با ت -و

به شبكه (كنتور) جداگانه باشند يا بنا به اعالم وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود 
، معادل شده به شبكه در ساعات اوج مصرفكنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويلسراسري مي

 شود.تعيين مي 1399اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال تعرفه سوخت نيروگاهي بر
ي صندوق شود از طريق شركتهاي تابعه نسبت به تأسيس شركتهابه وزارت نيرو اجازه داده مي -ز

 گذاران بخش غيردولتي به منظور تجهيز منابع، احداث و با مشاركت متقاضيان و سرمايه )پروژهطرح (
مگاوات نيروگاه برق با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، اقدام نمايد.  برداري از پنج هزاربهره

) است. اين %49معادل چهل و نه درصد(حداكثر آورده بخش دولتي (اعم از وجوه نقد و آورده غير نقدي) 
يابد. اجراي ) كاهش مي%20برداري نيروگاههاي مذكور به بيست درصد(سهم پس از تكميل و بهره

ن و ثبت شركت ، فراخوادولتيز تعيين آورده طرف بخش غيرقراردادهاي مشاركتي در اين خصوص پس ا
ها بر اساس قدرالسهم )پروژهطرح (پذيرد. تعهدات و منافع حاصل از اجراي سهامي خاص انجام مي

 گردد.كنندگان تسهيم ميمشاركت
شود از طريق سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به احداث ده هزار به دولت اجازه داده مي -ح

ي و صنايع داخلي اقدام الملل) مگاوات نيروگاه اتمي توليد برق از طريق مشاركت با سازندگان بين10,000(
مين مالي أگذاري خارجي، تاز الگوي سرمايه هاي برق اتمي با استفادهنمايد. تأمين مالي طرحهاي نيروگاه

نامه اجرائي شود. شيوهاي انجام ميهاي سرمايهخارجي (فاينانس) و داخلي، منابع عمومي و تملك دارايي
زمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سااين بند توسط سازمان انرژي اتمي ايران

 گردد.تهيه و ابالغ مي
وزارت نيرو مكلف است متوسط بهاي انرژي برق تحويلي به صنايع فوالدي،  -1بند الحاقي 

هاي فلزي، واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيمي را بر مبناي متوسط آلومينيوم، مس، فلزات اساسي و كاني
ت نمايد. منابع نرخ خريد انرژي برق از نيروگاههاي داراي قرارداد تبديل انرژي (اي.سي.اِي) محاسبه و درياف
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واريز  داري كل كشور حاصل از محل افزايش بهاي برق اين صنايع به حساب شركت توانير نزد خزانه
 شود. مي

به مشتركين  كمتر از دو مگاوات مربوط مشتركين با قدرت كمتر از دو مگاوات و همچنين مصارف
 باشند.با قدرت بيش از دو مگاوات مشمول حكم اين بند نمي

به صورت   ريال )160,000,000,000,000( حاصل تا سقف يكصد و شصت هزار ميلياردمنابع 
) 60,000,000,000,000( هزار ميلياردشصت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت كامل تا سقف 

ريال صرف توسعه و نوسازي شبكه فرسوده برق كشور و جابجايي تيرهاي برق روستايي و پرداخت مطالبات 
توسعه و تكميل ) ريال صرف 20,000,000,000,000تا سقف بيست هزار ميليارد (كنندگان برق و توليد

آبي و با تصويب شوراي اقتصاد صرف اعطاي يارانه سود تسهيالت جهت افزايش توان نيروگاههاي برق
با بازده  ي برقنيروگاههاانواع گذاري(ايجاد، توسعه و تكميل طرحهاي نيمه تمام) توليد برق از طريق سرمايه

ويژه در ه، حمايت از احداث نيروگاههاي تجديدپذير خورشيدي و بادي بو بيشتر )%55پنجاه و پنج درصد(
)ريال در قالب مشاركت توانير 10,000,000,000,000استان سيستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار ميليارد(

صنعتي و نواحي صنعتي و مناطق ويژه هاي ) در برق رساني به داخل شهرك%40به ميزان چهل درصد(
ها، نواحي و مناطق، تا سقف چهارهزار ) آن شهرك%60با آورده شصت درصد( اقتصادي
هاي مرجع تجديدپذير، تا سقف آزمايشگاه) ريال صرف تأسيس و تكميل 4,000,000,000,000ميليارد(

رفع تنش آبي ف آب شرب و تكميل سدهاي با هدريال صرف  )40,000,000,000,000چهل هزار ميليارد(
شهرهاي داراي تنش و اصالح و بازسازي شبكه فاضالب و آب شرب روستايي و آبرساني به مناطق محروم 

) ريال صرف اعطاي تسهيالت خطرپذير به 26,000,000,000,000و تا سقف بيست و شش هزار ميليارد (
 شود.مي الگوي مصرف انرژي هزينهبنيان صنعت برق و شركتهاي فعال در حوزه اصالح هاي دانشتشرك

 ،يانرژ يهاونيسيبار به كم كيماه بند را هر سه نيمكلف است گزارش عملكرد ا رويوزارت ن
 .ديارائه نما ياسالم يو معادن مجلس شورا عيعمران و صنا

كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، ) قانون مجازات استفاده4براساس ماده( -2 بند الحاقي
نسبت  1401توانند، در سال دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي10/3/1396  فاضالب و گاز مصوب

هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها به برقراري انشعاب
 صالح، اقدام نمايند.و روستاها، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي

هاي نفت و نيرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشتركين وزارتخانه 1401در سال  -3الحاقي بند 
اي اصالح نمايند كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركين كم خانوارهاي كشور را به گونه

ابر صفر، بر كشور مصرف خانوارهاي محروم تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي
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اي، مشتركين پرمصرف باالتر از الگوي مصرف به صورت به صورت يارانه مشتركين تا الگوي مصرف 
اي و براساس الگوي افزايش پلكاني(آي.بي.تي) تعيين شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي غيريارانه

 شود.عد خانوار محاسبه ميمذكور براساس بُ
اي تعيين رمصرف باالتر از الگوي مصرف بايد حداقل به اندازهميزان افزايش تعرفه مشتركين پ

مصرف را جبران نمايد و نياز به تأمين منابع جديد نداشته شود كه بارمالي رايگان كردن تعرفه مشتركين كم
 باشد.

ماه شود و ظرف يكهاي نفت و نيرو تهيه مينامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانهآيين
 رسد.از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميپس 

 يهاونيسكمي به باركيماه بند را هر سه نيمكلفند گزارش عملكرد ا روينفت و ن يهاوزارتخانه
 .نديارائه نما ياسالم يمجلس شورا يو اجتماع يانرژ

شود نسبت به اصالح ساختار اداري شركتهاي توزيع برق به دولت اجازه داده مي -4 بند الحاقي
 رسد.به پيشنهاد وزير نيرو به تصويب هيأت وزيران مياين شركتها استانها اقدام نمايد. اساسنامه 

دولت مجاز است به نسبت مشاركت واحدهاي صنعتي در تأمين مالي نيروگاههاي  -5بند الحاقي 
اي را براي اي از كشور، هزينهو تجديدپذير، در مقابل برق دريافتي از اين نيروگاهها، در هر نقطهبرق اتمي 

 .انتقال برق اين نيروگاهها دريافت ننمايد
دولت مكلف است از طريق سازمان انرژي اتمي با همكاري و أخذ نظر  -6بند الحاقي 

مان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، دروزارتخانه
هاي علمي مرتبط، سند جامع و ي دولتي، خصوصي و انجمنئو همچنين همكاري ساير دستگاههاي اجرا

اي از قبيل ها ي صنعت هستهپنجاه ساله را در تمام حوزه  اي كشور در افقنقشه راه، توسعه صنعت هسته
اي، ها)، كاربرد پرتوها، پزشكي هستهاي و ساير رهيافته(شكافت و همجوشي هست ايهسته انرژي

اي تدوين و اقدام قانوني الزم ي صنعت هستههاهاي ذرات و ساير حوزهب دهندهاي، شتاكشاورزي هسته
 به عمل آورد. 1401براي تصويب آن حداكثر تا پايان سال 

  تسهيالت تكليفي -16تبصره 
 براي تشكيل خانوادهالحسنه تسهيالت قرض -1بندالحاقي

هاي ) مانده سپرده%100بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از محل صددرصد(
 الحسنه جاري شبكه بانكي، تسهيالت موضوع اين بند راهاي قرض) سپرده%50درصد(الحسنه و پنجاهقرض

ها مكلفند مبتني بر اعتبارسنجي متقاضيان، حداكثر بانك از طريق بانكهاي عامل تأمين كند. با اولويت نخست
 با أخذ سفته از متقاضي و يا يك ضامن معتبر به پرداخت تسهيالت اقدام نمايند. 
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مسؤوليت حسن اجراي حكم اين بند به عهده بانك مركزي و بانكهاي عامل و كليه مديران و 
خت تسهيالت تخلف محسوب شده و قابل پيگيري كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم اجراء يا تأخير در پردا

  .در مراجع ذي صالح مي باشد
هايي كه تاريخ ازدواج آنها بعد از الحسنه ازدواج براي هريك از زوجتسهيالت قرض -1

)ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله 1,200,000,000بوده است، يك ميليارد و دويست ميليون(1/1/1397
هاي زير بيست و سه هاي زير بيست و پنج سال و زوجهالحسنه ازدواج براي زوجقرضاست. تسهيالت 

تمامي بانكها موظفند به صورت ماهانه،  باشد.) ريال مي1,500,000,000سال يك ميليارد و پانصد ميليون(
صورت  تعداد تسهيالت قرض الحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيالت را به

 .عمومي اعالم كنند
 
) ريال 200,000,000ميليون( دويستالحسنه فرزندآوري، به ازاي فرزند اول تسهيالت قرض -2

 ششصد) ريال و به ازاي فرزند سوم 400,000,000ميليون( چهارصدو به ازاي فرزند دوم 
) ريال و به ازاي فرزند 800.000,000ميليون( هشتصد) ريال و به ازاي فرزند چهارم 600,000,000ميليون(

 ) ريال.1,000,000,000(يك ميلياردپنج و به بعد 
گيرد و ترتيب تولد لحاظ درمورد تولد فرزندان دوقلو و بيشتر به ازاي هر فرزند يك وام تعلق مي

اي به منظور ثبت نام و بانك مركزي موظف است با همكاري سازمان ثبت احوال كشور سامانه گردد.مي
 الحسنه فرزندآوري ايجاد نمايد. يت فرآيندهاي پرداخت تسهيالت قرضديرم

(بنا به درخواست خانواده) با  الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكنتسهيالت قرض -3
به بعد صاحب فرزند سوم  1399سال  هاي فاقد مسكن كه دربازپرداخت حداكثر بيست ساله براي خانواده

 )ريال اقدام نمايد. 2,000,000,000شوند به ميزان دو ميليارد(مييا بيشتر شده يا 
)ريال از منابع اين بند براي تأمين جهيزيه كاالي 30,000,000,000,000مبلغ سي هزار ميليارد( -4

 يابد.ايراني به ستاد اجرائي فرمان امام(ره) اختصاص مي
را حداكثر تا  (الف) اجراي بندنامه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است آيين -5

هاي عامل ابالغ كند. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف به بانك 1401سال  ماه اول ارديبهشت
 برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگي هاياست گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيون

 كشور ارائه دهد. و ديوان محاسباتمجلس شوراي اسالمي  اجتماعي و
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 زاييالحسنه براي اشتغالتسهيالت قرض -2بندالحاقي
هاي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است براي حمايت از اشتغال از طريق بانك

الحسنه را تسهيالت قرض ريال )1,020,000,000,000,000( يلياردمهزار  يك ميليون و بيست  عامل مبلغ
مسؤوليت حسن اجراي حكم اين بند به عهده بانك مركزي و بانكهاي اختصاص دهد.  به اجزاء اين بند

عامل و كليه مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم اجراء يا تأخير در پرداخت تسهيالت تخلف محسوب 
  .شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صالح مي باشد

بايست در سامانه شود و ميمي پايشاشتغال ايجاد شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
مراجع مزبور موظفند گزارش عملكرد خود را به صورت  .ناظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت شود

برنامه و بودجه و  هايكميسيون عالي اشتغال ارائه داده و به صورت مكتوب به بار در شورايسه ماه يك
  .دهندمجلس شوراي اسالمي ارائه  و اجتماعيمحاسبات 

به كميته امداد امام  )ريال250,000,000,000,000ميليارد( هزارو پنجاه دويست  مبلغ -1
يابد. مي)ريال به سازمان بهزيستي كشور اختصاص 100,000,000,000,000( ميليارد هزار صدخميني(ره) و 

به  ،تسهيالت خرد پرداختي با هدف اشتغالزايي )ريسكخطر(به منظور تسهيل دسترسي به اعتبار و پوشش 
 شود نسبت به ايجاد صندوق تضمين اقدام نمايند. داده مي اجازهدستگاههاي موضوع اين جزء 

 اولويت با ااستانه تمامي و كشور سراسر در خالق صنايع و بنيان دانش اشتغال راستاي در همچنين
 هزار پنجاه مبلغ عامل هايبانك طريق از است مكلف ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك محروم، مناطق

 بانكي نظام الحسنهقرض جاري و انداز پس هاي سپرده منابع محل ) ريال از50,000،000،000،000ميليارد (
 سقف و شرايط. دهد اختصاص خالق و بنياندانش شركتهاي به شكوفائي و نوآوري صندوق معرفي با را

 شود.مي تعيين دارايي و اقتصادي امور وزارت و صندوق توسط بند اين در پرداختي تسهيالت
)ريال از منابع اين بند بين استانها 620,000,000,000,000مبلغ ششصد و بيست هزار ميليارد( -2
ل يابد. مسؤوجدول پيوست تخصيص ميهاي جمعيت، نرخ بيكاري برمبناي ها براساس شاخصو شهرستان

 باشد.ايجاد اشتغال هر استان، استاندار مي
ي فرمان حضرت امام(ره) (بنياد ربط(ستاد اجرائانمندي نهادهاي ذيدر هر استان متناسب با تو

سپاه، ارتش، آستان قدس رضوي و  بسيج مستضعفين، بركت)، بنياد مستضعفان، سازمان بسيج سازندگي
 شود.ريزي استان تخصيص داده مياي براساس مصوبه شوراي برنامهها) سهميهساير سازمان

هاي خالق و فعاليت، نشينتخصيص اعتبارات در هر استان با اولويت مناطق محروم و حاشيه
 باشد.مي هاو تعاوني دانش بنيان
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 الحسنه حمايتيتسهيالت قرض -3بندالحاقي
مدت بلند الحسنهقرض ريال تسهيالت )70,000,000,000,000( هزار ميليارد هفتادمبلغ  -1

 ريال وديعه مسكن و سيصد ميليون )1,000,000,000( حداقل ده ساله براي پرداخت يك ميليارد
انتظامي فرماندهي ريال وام ضروري و جهيزيه براي هر يك از كاركنان و بازنشستگان  )300,000,000(

اسالمي ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و وزارت دفاع و  جمهوري اسالمي ايران، ارتش جمهوري
 هاي مذكور از طريق بانكهاي عاملپشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي هريك از سازمان

ريال از منابع جاري و سپرده  )25,000,000,000,000( مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد -2
الحسنه به هيد و امور ايثارگران به منظور اعطاي تسهيالت قرضالحسنه شبكه بانكي در اختيار بنياد شقرض

ريال به خانواده شهداي دفاع مقدس و مبلغ پنج هزار  )20,000,000,000,000( مبلغ بيست هزار ميليارد
 ريال به خانواده شهداي جبهه مقاومت )5,000,000,000,000( ميليارد

دويست  با تعيين سهم بانكهاي عامل، مبلغبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است  -3
الحسنه و جاري شبكه بانكي انداز و جاري قرض) ريال از منابع پس200,000,000,000,000هزار ميليارد(

جهت كمك به  العالج هاي خاص و صعبه به صندوق بيماريالحسنجهت پرداخت تسهيالت قرض
) 20,000,000,000,000هزارميليارد( بيستور و مبلغ هاي نابارالعالج، سرطاني، خاص و زوجن صعببيمارا

ريال جهت پرداخت به بيماران فقير و معسر، بيماران بستري شده، حمايت از بيكاران، اعتبار در حساب 
جاري خانوار، زندانيان جرائم غيرعمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي 

ره)، سازمان بهزيستي كشور و جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران اختصاص كميته امداد امام خميني(
 دهد.

-بار توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كميسيونماه يكهر سه ءجزگزارش عملكرد اين 

 گردد.ارائه مي شوراي اسالمي مجلس و درمان ، اجتماعي و بهداشتو محاسبات هاي برنامه و بودجه
هاي عامل مبلغ پنج هزار مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از طريق بانك بانك -4

الحسنه نظام بانكي، قرض انداز و جاريهاي پس)ريال از محل منابع سپرده5,000,000,000,000( ميليارد
ن قانو  )113) ماده(5) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و جزء(38جهت اجراي بند(ج) ماده(

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران براي توسعه اشتغال 
زندانيان حين حبس و پس از آزادي با معرفي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در قالب 

طرحهاي اشتغال آنان اختصاص هفت ساله به زندانيان آزاد شده جهت  الحسنه با بازپرداخت تسهيالت قرض
 دهد.



 
 
 

90 
 

الحسنه براي دانشجويان بي ) ريال تسهيالت قرض2,000,000,000,000مبلغ دوهزار ميليارد( -5
 يابد.اختصاص مي كشور بهزيستيسازمان بضاعت تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و 

انون تنظيم بخشي از ) قانون الحاق برخي مواد به ق77دولت مكلف است در اجراي ماده( -6
ها، به الحسنه بانكع قرضاز مناب ريال )5,000,000,000,000()، مبلغ پنج هزار ميليارد2مقررات مالي دولت(

ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه اختصاص دهد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان 
 بدهكار مهريه پرداخت شود.

 التيتسه يجهت اعطا الير)20,000,000,000,000(ارديليهزار م ستبي مبلغ -الحاقي
و  )%70(هفتاد درصد (ره)  ينيامداد امام خم تهيتحت پوشش كم انيمسكن مددجو عهيالحسنه ودقرض

 .ابديياختصاص م )%30درصد ( ر سيكل كشو يستيسازمان بهز
 احكام تنظيمي -4بندالحاقي

موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتي خود و  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران -1
) اين بند) براساس 2(ءسسات اعتباري غير بانكي(موضوع جزؤعنداللزوم اطالعات دريافتي از بانكها و م

تعاريف و مصاديق تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار، مانده تسهيالت و تعهدات كالن و ميزان پرداختي 
ها و مؤسسات اعتباري ت اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي هريك از بانكو مانده تسهيالت و تعهدا

نفع واحد)، نرخ سود، غيربانكي را به تفكيك هر يك از اشخاص با تعريف شوراي پول و اعتبار(مرتبط يا ذي
مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت(جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك الوصول)، 

وثيقه دريافت شده، بر تارنماي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در دسترس عموم قرار نوع و ميزان 
 روزرساني نمايد.داده و به صورت فصلي به

) اين بند را به 1( سسات اعتباري غيربانكي موظفند اطالعات مندرج در جزءؤها و مبانك -2
يا بخشي از اطالعات،  تمامف از ارسال صورت فصلي در اختيار بانك مركزي قرار دهند. درصورت استنكا

 د مقرر، مؤسسه اعتباري حسب مورد به تشخيص بانك مركزي، به يكي از جرائم مندرج در مادهعدر مو
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 14( (الف) ماده بند) 4( ) يا3() قانون پولي و بانكي كشور يا اجزاي44(

گردد. بانك مركزي موظف است گزارش اسالمي ايران محكوم مياقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
) 90( نودم به صورت فصلي به كميسيون اصلرا بانكي همكاري يا تخلف بانكها و مؤسسات اعتباري غير

 نمايد. جمهوري اسالمي ايران و ديوان محاسبات كشور ارائه قانون اساسي
اعتباري غيربانكي بدون دريافت وثيقه در قالب خط اعطاي اعتبار جديد به بانكها و مؤسسات  -3

اعتباري يا اضافه برداشت، توسط بانك مركزي ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش موضوع اين 
 شود.بند توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي
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ها بابت اقساط بانك مركزي مكلف است درصورت تسويه اصل و سود مطالبات بانك -4
زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار زدگان و سيلالت اعطايي به زلزلهتسهي

 .(وجه التزام) آنها اقدام نمايديهانفر جمعيت نسبت به بخشودگي جريمه
وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي موظف است در راستاي توسعه دامنه  -5

هاي الزم براي توثيق برخط اوراق وثائق بانكي و تسهيل دريافت تسهيالت خرد از شبكه بانكي، زيرساخت
ي قابل معامله گذارهاي سرمايهگذاري در صندوقبهادار نظير سهام، اوراق مالي اسالمي، واحدهاي سرمايه

 در بورس نزد شبكه بانكي را فراهم نمايد.
نسبت به  يسازندگ جيبس يعامل با معرف يبانكها قيمكلف است از طر مركزي بانك -1الحاقي 

الحسنه و قرض يهااز محل منابع سپرده الير )60,000,000,000,000( ارديليهزار مشصت اختصاص 
در  يوات لويكپنج  يديخورش روگاهين جاديهزار نفر جهت اپنجاه پرداخت به تعداد  يبانكها برا يجار

 )1,200,000,000( ونيليمدويست و  ارديليميك هر نفر  يبه ازا ومشهرها و مناطق محر هيروستاها و حاش
التفاوت نرخ سود نسبت به نرخ مابه .دياقدام نما )%4( درصدچهارماهه و نرخ هشتادبا بازپرداخت  الير

گاهها به صورت روين نيا ياندازنصب و راه تيلؤومس شود.ميمصوب از محل فروش امالك و... پرداخت 
 ديبند منوط به ارائه قرارداد خر نيا التياز تسه تفادهباشد و اسيم نيمستضعف جيبه عهده سازمان بس گانيرا

 است. رويوزارت ن يهاشركت يبرق از سو ينيتضم
را به صورت سه ماه  اين جزءگزارش عملكرد  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است

 .نمايدمجلس شوراي اسالمي ارائه  انرژي و اجتماعي هاي كميسيون به باريك
 ذيتنفكل كشور با اصالحاتي به شرح ذيل  1400قانون بودجه سال  )16(تبصره  (ز)بند  -2الحاقي

 :گردديم
 ميمواد به قانون تنظ يقانون الحاق برخ )62( ماده يمكلفند در اجرا يو بانك مركز دولت -1

هفتاد مسكن تعداد  نيمأبر ت يهدف قانون مبن تحقق يالزم برا التيتسه )2(دولت  ياز مقررات مال يبخش
 التيسود تسه ارانهي .كند نيمأرا ت ثارگرانيا رساني بهخدمات جامع قانون )مكرر3(مشموالن ماده  هزار نفر

 .شوديم نيمأقانون ت نيا )7(جدول 131600 فياز رد
ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيالت ارزان قيمت تا سقف دويست و پنجاه ميليون   -2

اند در صورتي كه مسكن آنها تسويه حساب نموده 1399مند شده و تا پايان سال ) ريال بهره250,000,000(
نامتعارف باشد، به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيالت مسكن ارزان قيمت ايثارگري نامناسب يا 

 .شودتأمين مي ه سود اين تسهيالت از رديف مربوطشوند. يارانمند مياين قانون بهره
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ذيل  ي به شرحبا اصالحاتكل كشور  1400قانون بودجه سال  )16(تبصره  )ح(بند  -3الحاقي 
 :گردديم ذيتنف

قانون ) 89دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در اجراي بند (الف) ماده ( -ح
) 62و با رعايت ماده ( برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

براي تحقق هدف ) تسهيالت الزم 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (
قانون مبني بر تأمين مسكن پنجاه هزار نفر از رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و 
آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمين كنند و با معرفي سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 

ر همانند جانبازان به پيشنهاد مشترك سازمان تعيين مبلغ تسهيالت براي هر نف .مسلح پرداخت نمايند
رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت وزيران 

 باشد.مي
تبصره  )1( ) و بند الحاقي1، بند (ي) تبصره ()14نه سود تسهيالت مذكور از محل تبصره (يارا

 .شوداين قانون تأمين مي )2(
تعادل منابع و  تيرعا نيتبصره به منظور تحقق اهداف آن و همچن نيدستورالعمل ا -4الحاقي 

 انيحداكثر تا پا يبانك مركز شنهاديبا پ ينگيو نقد يپول هيپا شياز افزا يريگشيالحسنه و پمصارف قرض
 رسد. يپول و اعتبار م يشورا بيبه تصو 1401ماه سال  بهشتيارد

 سالمترفاه و  -17تبصره 
به منظور رعايت عدالت در سالمت، گسترش نظام ارجاع و كاهش سهم پرداخت  -الف

شدگان، با درنظر گرفتن پزشك خانواده و نظام ارجاع و نسخه الكترونيك و استانداردهاي ابالغي وزارت بيمه
مصوبات توانند درچهارچوب  گر پايه سالمت ميهاي بيمهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان

(سطح و شمول خدمات) قبلي  عالي بيمه سالمت در قالب افزايش سهم خود، بدون كاهش تعهداتشوراي
قانون الحاق  )38ماده( (موضوع و همچنين بدون تأخير در پرداخت به موقع مطالبات مراكز طرف قرارداد

التفاوت تعرفه بخشي از مابه))، نسبت به پرداخت 2برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
 دولتي و غيردولتي در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمايند.

هزار نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشك روستاييان، عشاير و ساكنين شهرهاي زير بيست 
داشت، درمان و آموزش باشند. ساير جمعيت كشور نيز درصورت موافقت وزارت بهخانواده مي

درآن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار  ابق ضوابط مربوطي بيمه سالمت) مطعالپزشكي(شوراي
 خواهند گرفت.
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 به منظور اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اعتبار رديف شماره -ب
) اين قانون براساس مصوبات ستاد ملي جمعيت و توسط سازمان برنامه و 9جدول شماره( 550000 -60 

گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند مشتمل بر موارد مصرف، ربط ابالغ ميبودجه به دستگاههاي اجرائي ذي
ي عملكرد منابع مذكور ربط و چگونگي پايش و ارزيابكرد بين دستگاههاي اجرائي ذينحوه توزيع و هزينه

  رسد.ماه پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب ستاد مذكور ميظرف سه
مركز استاني پيشگيري، غربالگري، تشخيص  يازدهسيس أمين هزينه تأبه منظور ت -بند الحاقي

سرطان پستان شامل استانهاي س و درمان سرطان پستان و تشكيل شبكه ملي تشخيص و درمان رزود
هشتصد  يراحمد، خوزستان، گلستان مبلغاصفهان، گيالن، خراسان شمالي، همدان، كهكيلويه و بو

 قانونماده واحده  (9) جدول شماره 60-550000 ريال از محل رديف شماره) 800,000,000,000ميليارد(
 پستانپژوهشكده سرطان -ن جهاد دانشگاهيبا عنوا 113674كسر و به رديف شماره  1401بودجه سال 

 .اضافه گردد اين قانونمندرج در پيوست اطالعات تكميلي 
شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور  1401درسال  -ج

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 55(مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده(
 شود.ميجمهوري اسالمي ايران 

ا موظفند مبالغ حاصل هاي تحت پوشش اين دانشگاههدانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان -د
هاي تأمين از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه

كننده پرداخت ها و شركتهاي پخش تأمينو تدارك دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي به داروخانه
اي كه هيزات و ملزومات پزشكي را به حساب جداگانهاي مكلفند هزينه دارو و تجهاي بيمهكنند و سازمان

 نمايد واريز كنند.دانشگاه اعالم مي
شود. نحوه تلقي مي دولتياموال  وجوه تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در

كشور هاي توسعه ) قانون احكام دائمي برنامه1كرد موجودي حسابهاي مذكور از مفاد مندرج در ماده (هزينه
 باشد.مستثني مي

) 29منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، كليه دستگاههاي موضوع ماده (به -هـ
از جمله نهادهاي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

ها و كنند، مكلفند تمامي حمايتپذير حمايت ميعمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب
كننده حمايت، در سامانه وزارت كمكهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفكيك شماره ملي فرد دريافت

مهوري اسالمي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانك مركزي ج
شده را به تفكيك شماره ملي در سامانه مذكور الحسنه پرداختخصوصي و دولتي مكلفند تسهيالت قرض
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ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطالعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. چنانچه مديران 
امه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري قانون برن) 29دستگاههاي مشمول ماده(

) 19تعزيري درجه پنج موضوع ماده( حبساز اجراي اين بند استنكاف نمايند، مشمول مجازات اسالمي ايران 
هاي گردند. برخورداري هزينهبا اصالحات و الحاقات بعدي مي 1/2/1392قانون مجازات اسالمي مصوب 

هاي مالياتي بند(ط) سسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيتحمايتي پرداختي مؤ
) قانون مالياتهاي مستقيم عالوه بر تكاليف موضوع اين ماده، منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه 139ماده(

شده و همچين مذكور است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطالعات انجام
نهاد با رعايت محرمانگي اطالعات نيز فراهم سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردمعالم استحقاقاست

 نمايد.
اجراي حكم اين بند درخصوص كميته امداد امام خميني(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري 

 است.
نحوه واگذاري  نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقالم مورد نياز ثبت اطالعات،آيين

سنجي، كننده براي مواردي مانند استعالم استحقاقاطالعات سامانه به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي حمايت
شود و به توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي

 رسد.تصويب هيأت وزيران مي
) 2الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت () قانون 29در اجراي ماده ( -و

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ) 2و بند (ت) ماده (
اي و بازنشستگي و كاهش وابستگي آنها به بودجه هاي بيمهبر ساماندهي و پايداري صندوقمبنيايران 

اي مشمول كمك دولت، از اي، ساماندهي اقشار تحت پوشش بيمههاي بيمهي معافيتعمومي، سامانده
 :1401ابتداي سال 
معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر «كارگاههاي مشمول قانون  -1

افيت مذكور كه پنج سال و كمتر از آن مشمول مع »با اصالحات و الحاقات بعدي آن 1361دارند مصوب 
) مندرج در قانون مذكور خواهند بود و براي سنوات %20اند كماكان مشمول معافيت بيست درصدي(بوده

 گردد.كسر مي 1401اي فوق در سال ) از معافيت بيمه%3بيش از پنج سال، سه درصد(
 شدگان بدون كارفرما دراي درخصوص بيمههاي كامل بيمه، معافيت1401از ابتداي سال  -2

بافندگان فرش و شاغالن صنايع  هاي اجتماعي قاليبافان،سازمان تأمين اجتماعي از جمله مشموالن قانون بيمه
ر و بند(ب) كل كشو 1386) قانون بودجه سال 14، بند (ض) تبصره(1388دار(كددار) مصوب دستي شناسه

كار و رفاه اجتماعي  وزارت تعاون،ها منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط كردن يارانه) قانون هدفمند7ماده(



 
 
 

95 
 

هاي پنجم تا هفتم شدگان قرار گرفته در دهكو قرار گرفتن در چهار دهك اول درآمدي است. در مورد بيمه
هاي هشت و باالتر اي موجود كسر و دهك) از معافيت بيمه%3درآمدي، به ازاي هر دهك سه درصد(

 اي نخواهند بود.هاي بيمهمشمول معافيت
ي اين بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان برنامه و ئنامه اجراآيين

 رسد.بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي
) هما(مؤسسه صندوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران  -ز

از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي،  هابا كليه وظايف، اختيارات، تعهدات و دارايي
ماه از تاريخ تصويب اين قانون به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل اسناد و اوراق و ساير حقوق ظرف سه

 گردد. مي
بگير شركت اعتبارات الزم براي پرداخت حقوق كاركنان بازنشسته، مستمري و وظيفه -1

بيني و لحاظ در اعتبارات ساليانه صندوق بازنشستگي كشوري پيش )هما(المي ايران هواپيمايي جمهوري اس
 گردد.مي

هاي شاغلين، ها و پروندهشركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران موظف است كليه دارايي -2
ري ماه بعد از ابالغ اين قانون تحويل صندوق بازنشستگي كشوبگيران را ظرف سهبازنشستگان و مستمري

 نمايد.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) 70به منظور اجرائي نمودن بند(چ) ماده( -1 الحاقي بند

هاي پايگاه اطالعات موضوع استقرار و تكميل دادهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
هاي بيمه پايه و تكميلي صندوقشركتها و شدگان درمان كشور و مديريت مصارف و منابع، كليه برخط بيمه

) قانون مديريت خدمات كشوري، 5( دستگاههاي اجرائي موضوع مادهدرمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز 
گر حداكثر هاي بيمهاجتماعي و ساير سازمان از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين

شدگان خود به وزارت بهداشت، نسبت به ارسال برخط اطالعات بيمه ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون مكلفند
صورت رايگان و مستمر اقدام نمايند و از پايگاه  روزرساني پايگاه مذكور بهدرمان و آموزش پزشكي و به

هاي آن با استفاده از و اصالحيه 31/3/1399  مذكور مبتني بر ضوابط طرح نسخه الكترونيك مصوب
اي و درماني به جهت ارائه كليه خدمات بيمه سازمان بيمه سالمت ايرانيانسنجي ) استحقاقسامانه(سرويس

 كنند.شدگان تحت پوشش خود استفادهبيمه
اجراي مقررات اين بند در تبادل اطالعات فيمابين سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و پايگاه 

دستورالعمل مشتركي خواهد بود كه توسط وزراي دفاع و شدگان درمان كشور طبق اطالعات برخط بيمه
 شود.ت، درمان و آموزش پزشكي ابالغ ميپشتيباني نيروهاي مسلح و بهداش
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توسعه و استقرار نظام جامع سالمت الكترونيك و  )پروژهطرح (به منظور تكميل  -2بندالحاقي
 اطالعات سالمت: و حفظ محرمانگي و حريم خصوصي هاي مصوب مربوط)پروژهطرح (زير 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است براي اجراي نسخه الكترونيك بر -1
هاي آن نسبت به تشكيل كميته و اصالحيه سالمت عالي بيمهشوراي 31/3/1399  مبناي طرح ابالغي مصوب
نفعان اقدام همه ذي) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكترونيك و با مشاركت 8( راهبري كشوري مطابق بند

 نمايد.
هاي پرونده الكترونيك سطح دهنده پرونده الكترونيك سالمت شامل: سامانههاي تشكيلسامانه -2

سنجي سازمان بيمه سالمت ايران، سامانه اصالت و رهگيري دارو و لوازم يك، سامانه/ سرويس استحقاق
پايه سالمت الكترونيكي شامل  )نگكديگذاري(شناسهپزشكي سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع 

ات مراكز سالمت شامل صدور هاي تجويز، تشخيص و ارائه خدمت، سامانه يكپارچه اطالع)كدشناسه(
ه استعالم امضاي مراكز جامع سالمت و سامان )سيستمنظام( ها وداروخانه هاي پزشكي و صدور پروانهپروانه

گر هاي بيمهنظام پزشكي و بانك قواعد الكترونيكي سازماندهندگان خدمات سالمت سازمان الكترونيك ارائه
مرجع،  )مدلنمونه(پايه و تكميلي و رسيدگي الكترونيكي اسناد پزشكي، بايد به صورت يكپارچه و مبتني بر 

واحد استاندارد و ضوابط ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با  )كدينگگذاري(شناسه
 وده و در تعامل با يكديگر باشند. يكديگر تبادل داده نم

دسترسي مورد نياز به اطالعات پرونده الكترونيك سالمت براي بيمار(نمايشگر پرونده) و همچنين 
) قانون برنامه پنجساله ششم 74امكان دسترسي به سوابق بيمار براي پزشك معالج مطابق مفاد بند(الف) ماده(

اسالمي ايران مطابق دستورالعملي است كه حداكثر ظرف  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
 گردد.سه ماه از ابالغ اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابالغ مي

ي طرح ئ) ضوابط اجرا7نفعان مندرج در بند(گر پايه و تكميلي و كليه ذيهاي بيمهسازمان -3
يك مربوط به خود ي مشخص شده در طرح نسخه الكترونئليف اجرانسخه الكترونيك مكلفند، وظايف و تكا

را تكميل و  هاي موجود خودطور كامل انجام داده و سامانههماه پس از ابالغ اين قانون برا تا حداكثر سه
صورت هعالي بيمه سالمت مكلف است بر حسن اجراي اين جزء نظارت نموده و باصالح نمايند. شوراي

پيشرفت را به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور ماهانه گزارش 
 ارائه نمايد.

 .حذف شد  -3بند الحاقي 
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به منظور ايجاد زيرساخت و ساز وكار مورد نياز نظام نوسازي چرخه تجويز تا  -4بند الحاقي 
بهداشتي، درماني، داروئي و مصرف دارو و ارائه خدمات سالمت در بستر الكترونيك(كليه خدمات 

 تشخيصي):
ماه پس از ابالغ قانون، صرفاً حداكثر هفت پس از استقرار كامل طرح نسخه الكترونيك -1

افزار وزارت بهداشت، درمان هاي ارائه دهنده خدمات سالمت مورد تأييد آزمايشگاههاي ارزيابي نرمسامانه
تانداردهاي پرونده الكترونيك سالمت مجاز به فعاليت و آموزش پزشكي و داراي گواهينامه تطابق با اس

هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز شركتها و صندوقكليه  بنابراينباشند. مي
) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان بيمه سالمت، سازمان 5دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(

گر تا حداكثر زمان مشخص هاي بيمهاجتماعي و ساير سازمانوهاي مسلح، سازمان تأمينخدمات درماني نير
هاي مستقل و اختصاصي خود جهت خريد خدمات سالمت به صورت توانند از سامانهشده در اين جزء مي

ه الكترونيكي استفاده نمايند. شوراي عالي بيمه سالمت مكلف است بر حسن اجراي اين جزء نظارت نمود
و بصورت ماهانه گزارش پيشرفت را به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي و ديوان 

 محاسبات كشور ارائه نمايد.
) 15ملي بيمار و در قالب ماده( )كد( شماره تواند بصورت كاغذي و با درجنويسي مينسخه -2
صرفاً در مواردي  »غير الكترونيك فرآيندهاي جايگزين و«ي طرح نسخه الكترونيك با عنوان ئضوابط اجرا

هاي كه به دليل بروز شرايط اضطراري نظير حوادث قهري، قطعي اينترنت، قطعي برق و اختالل در زيرساخت
پردازش نسخه الكترونيك وجود ندارد انجام گردد، اسناد توليد شده در اين قالب   ارتباطي كه امكان ثبت و

گر پايه و تكميلي قابل پرداخت است. توسط كليه سازمانهاي بيمه به عنوان اسناد هزينه خريد راهبردي
هاي ارتباطات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري وزارتخانه

صالح براي تشخيص شرايط اضطراري را اطالعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مصاديق و مرجع ذي
 ماه ابالغ نمايد.ي طرح نسخه الكترونيك ظرف يكئ) ضوابط اجرا15ه(مشخص و در قالب تصحيح ماد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و  -3
نسخه الكترونيكي (اس.ال.اي)  فناوري اطالعات حداكثر ظرف يك ماه از ابالغ قانون، توافقنامه سطح خدمات

ها و الغي طرح نسخه الكترونيك تدوين و برقراري ارتباطات سامانه) ضوابط اب16را مطابق بند(
نظارت نمايد، همچنين وزارت ارتباطات و  اطالعات و اجراي توافقنامه مربوطهاي فناوري زيرساخت

افزاري هاي ارتباطي و سختفناوري اطالعات ضمن تعيين فهرستي از مناطق محروم كشور كه زيرساخت
هاي الزم براي زيرساخت 1401اي عمل نمايند كه تا پايان سال الزم براي تبادل الكترونيك را ندارند به گونه

گر پايه و فراهم گردد، تمامي خريد خدمات سالمت توسط سازمانهاي بيمهتبادل الكترونيك در اين مناطق 
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تكميلي و نيز ارسال اطالعات و اسناد پزشكي از مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سالمت در مناطق 
عالي بيمه براساس دستورالعمل ابالغي شوراي هاي ارتباطي مورد نيازمذكور تا زمان فراهم شدن زيرساخت

 ت خواهد بود.سالم
تمامي تبادالت الكترونيكي در موضوع نسخه الكترونيكي براي تكميل پرونده الكترونيكي  -4

ويقي هاي مربوط به تشعالي بيمه سالمت كشور مكلف است، تعرفهباشد. شورايايرانيان رايگان مي سالمت
هيأت وزيران برساند، تعرفه دهندگان خدمات سالمت را تعيين و به تصويب نسخه الكترونيكي براي ارائه
 گر پايه پرداخت گرديده و سهم بيمار را افزايش نخواهد داد.مذكور توسط سازمانهاي بيمه

كي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان نظام پزش -5
نين صدور گواهينامه ول فني، صدور يا تمديد پروانه مطب پزشكان و همچؤكشور، فرآيند تمديد پروانه مس

ي سرپايي و بستري در تمامي هادهنده خدمات سالمت در حوزهسسات ارائهؤاعتباربخشي كليه مراكز و م
هاي دولتي، غيردولتي، خصوصي و نيروهاي مسلح را منوط به ارسال اطالعات بهداشتي، تشخيص، بخش

دل اطالعات سالمت(ديتاس) و صرفاً به درماني و دارويي به صورت يكپارچه و در بستر درگاه يكپارچه تبا
هاي سامانه پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان (با حفظ محرمانگي اطالعات) و عقد قرارداد با كليه سازمان

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 38گر پايه نمايد، رعايت مفاد ماده(بيمه
 گر پايه الزامي است.اي بيمه) براي كليه سازمانه2دولت(

ارائه هرگونه دارو و تجهيزات پزشكي مشمول فهرست ابالغي سازمان غذا و دارو  -6
هاي داراي مجوز و مورد ها و مراكز درماني بدون استعالم و احراز اصالت از طريق سامانهداروخانه توسط

گر پايه مجاز به پذيرش اقالم هاي بيمهتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است، سازمان
د فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين بن

بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون بهداشت و ماه يكاست، گزارش اين بند بايد هر سه
 شود.كشور ارائه مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات  درمان 

هاي سالمت الكترونيك(در )پروژه( طرح به منظور اثربخشي مصرف اعتبارات مربوط به -7
ي مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بيمه سالمت، ئدستگاههاي اجرا

پنجساله ششم توسعه ) قانون برنامه 74سازمان تأمين اجتماعي و...) و در راستاي اجراي بند(الف) ماده(
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و به منظور ايجاد همگرايي و يكپارچه كردن اين 

هاي دولتي و غيردولتي با عنايت به اينكه وزارت ي سالمت الكترونيك در بخشهااقدامات در كليه حوزه
توسعه و استقرار نظام جامع «دار اولويت )پروژهطرح(بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متولي اجراي 

هاي مربوط به پروژه مذكور موظفند قبل از هر )پروژهطرح(باشد، كليه مجريان زير مي »سالمت الكترونيك
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هاي فني يديهأيهاي موازي و تكراري و غيرعملياتي، ت)پروژهطرح(ي و پيشگيري از تعريف ئگونه اقدام اجرا
هاي مذكور با درگاه )سيستمسامانه(سازي استانداردها و ضوابط يكپارچهو مجوزهاي مربوط به رعايت 

يكپارچه تبادل اطالعات سالمت(ديتاس) را از مركز مديريت آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، 
ماه توسط وزارت بهداشت، ي مربوط به اين بند ظرف يكئنامه اجراينيدرمان و آموزش پزشكي أخذ نمايند. آ

 گردد. نفعان ابالغ ميو آموزش پزشكي تهيه و جهت اجراء به كليه ذي درمان
 شود.تلقي مي دولتياموال  وجوه و تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در

شود اجازه داده مي ك،يمرتبط با سالمت الكترون يمنابع اعتبار تيبه منظور تمركز و تقو -8
ارتباطات  يهاجمهور، وزارتخانه سيرئ يو فناور يمعاونت علم مربوط به تال،يجياقتصاد د اعتبارات موضوع

اين و مقررات و  نيدر قوان جمندر يقانون يهاتيظرف رياطالعات، صنعت، معدن و تجارت و سا يو فناور
دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  يبا دستگاهها ينامه همكاردر قالب انعقاد تفاهم ،قانون
) %50پنجاه درصد( نيگردد. همچن هزينه كيمرتبط با سالمت الكترون يها)پروژهطرح( براي ،يپزشك

 ينظام ارجاع و اجرا يسالمت و راهبر كيپرونده الكترون ليبرنامه تكم«بودجه  فيدر رد ندرجاعتبارات م
 يصرف ارتقا يعلوم پزشك هايو دانشگاه يرمان و آموزش پزشك، وزارت بهداشت، د»پزشك خانواده

 عملسالمت خواهد شد كه دستورال كيپرونده الكترون يو ارتباط افزارينرم ،افزاريسخت هايرساختيز
و ابالغ  نيتدو ياطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يفناور تيريآن توسط مد صيتخص

 .گردديم
 حذف شد -5بند الحاقي 
در راستاي مديريت مؤثر تعارض منافع كليه مؤسسات پزشكي بخش خصوصي  -6بند الحاقي 

نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، پلي كلينيك، فيزيوتراپي، الكترو فيزيوتراپي، 
تصويب اين قانون با  ماه پس ازهيدروتراپي، داروخانه و داروسازي مكلفند حسب مورد حداكثر ظرف سه
و مشخصات سهامداران مؤسسه أخذ پروانه فعاليت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اساسنامه 

را در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري جهت اعالن عمومي به ثبت برسانند. تغييرات در  مربوط
 تها و مؤسسات غيرتجارتي به ثبت برسد.بايست حداكثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شركموارد مذكور مي

ل اجراي اين حكم سؤوباالترين مقام دستگاه/ بنگاه و مدير مالي يا عناوين مشابه در آن نهاد، م
بوده و درصورت عدم اجراي اين حكم عالوه بر ممنوعيت اشتغال در مؤسسه مذكور مشمول مجازات 

 بود.قانون مجازات اسالمي به غير از حبس خواهد شش درجه 
از   در اجراي نسخه نويسي الكترونيك و به منظور فراهم نمودن بخشي -7بند الحاقي 

اصالت امضاي الكترونيك اعضاي نظام پزشكي كشور و  )كنترل(بررسيهاي الزم از قبيل پايش، زيرساخت
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گر هاي بيمهي، سازمانئهاي نظارت فني و اجراكارد ريدر، توكن و اپليكيشن و هزينه تهيه و تأمين نرم افزار 
  دهند:مياختصاص كشور را به سازمان نظام پزشكي زير  مبالغپايه از محل اعتبارات خود 

 )ريال سازمان تأمين اجتماعي350,000,000,000مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد( -1
 )ريال سازمان بيمه سالمت ايران350,000,000,000مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد( -2
 )ريال سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح100,000,000,000يكصد ميليارد(مبلغ  -3

براي تحقق اهداف مذكور  در اين راستا معادل مبالغ مذكور توسط سازمان نظام پزشكي كشور
 گردد.تأمين مي

 دو هررا  اين بندگزارش عملكرد مكلفند دستگاههاي اجرائي و سازمان هاي مندرج در اين حكم 
 .نمايندمجلس شوراي اسالمي ارائه  بهداشت و درمان كميسيون به اربماه يك

و امكانات موجود العالج با استفاده نيروي انساني صندوق بيماران صعب -8بند الحاقي 
 شود. اساسنامه و ساختار صندوقو بدون توسعه تشكيالت و نمايندگي و شعبه ايجاد مي دستگاههاي مربوط

هزار پنجاه رسد. مبلغ به تصويب هيأت وزيران مي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
صورت ) اين قانون به14جدول تبصره(رديف ...  )ريال از محل50.000,000,000,000ميليارد(

 گردد. همچنين مبلغ دوهزار ميليارد) به اين صندوق تخصيص و پرداخت مي%100صددرصد(
 ) جهت پرداخت به جامعه هدف به اين16الحسنه تبصره(ل تسهيالت قرض)ريال از مح2,000,000,000,000(

 يابد.صندوق اختصاص مي
 كيبر ارزش افزوده، درآمد حاصل از  اتي) قانون مال38) ماده (1بند ( يدر اجرا -9بند الحاقي 

به حساب  ياتيتوسط سازمان امور مال افتيسالمت همزمان با در اتي) ارزش افزوده به عنوان مال%1درصد (
پانزدهم  ادر هر ماه را ت يافتيكل كشور مكلف است مبالغ در يدارخزانه گردد.يم زيكل كشور وار يدارخزانه

سهم سالمت از منابع  نيكند. همچن زيوار يماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك
) به %100به صورت كامل و صددرصد ( ديها) باارانهي ي) كل منابع هدفمندساز%10(ده درصد ( يهدفمند

 .ابدياختصاص  يوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشك
يان و عشاير مكلف است طرح بيمه يصندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستا -10 يبند الحاق
شده و دولت از محل واگذاري ادامه دهد. بار مالي سهم بيمه 1401برخوردار را در سال اجتماعي افراد كم

قانون اساسي و بخشي از سهم سالمت در اجراي  )44( چهل و چهارم هاي موضوع اصلدارايي
 د.شومين ميأها تسازي يارانههدفمند
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  -11بند الحاقي 
در راستاي رفع  زدايي وهاي مرتبط با محروميتسازي سياستمنظور ساماندهي و كارآمدبه -1

و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف  يافته، وزارت تعاون، كارتبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه
ماه از ابالغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور و معاونت مناطق محروم و شش

سامانه «اندازي فاه ايرانيان اقدام به راهگيري از ظرفيت پايگاه ربا بهره  توسعه روستايي رياست جمهوري و
آموزشي، حمل و نقل، آب و  هاي بهداشتي،مشتمل بر اطالعات زيرساخت  »مندي ايرانياناطالعات بهره

هاي داراي سكنه و هريك از نواحي شهري، هاي اساسي به تفكيك كليه آباديانرژي و ساير زيرساخت
 نمايد.

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،  )29(ي موضوع ماده ئكليه دستگاههاي اجرا -2 
منظور توسعه و تكميل ها و اطالعات مورد نياز بهند دادهموظف اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

ماه پس از درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را حداكثر يك» مندي ايرانيانهرهپايگاه اطالعات ب«
 قرار دهند.» مندي ايرانيانپايگاه اطالعات بهره«ختيار در ا

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  )29(هاي موضوع ماده كليه دستگاه -3 
و  يكصد زدايي نيروهاي مسلح با رعايت اصلهاي محروميتو قرارگاه فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 زدايي را كه شاملگرفته در راستاي محروميتاطالعات اقدامات صورتاسي مكلفند قانون اس )110( دهم
يافته، دستگاه مجري، ميزان پيشرفت فيزيكي، اعتبار مورد مكان و مشخصات طرح، ميزان اعتبار اختصاص

 ثبت نمايند. سازمان» مندي ايرانيانسامانه اطالعات بهره«نياز جهت اتمام طرح و ساير اطالعات تكميلي را در 
 هايبرنامه و بودجه كشور موظف است اطالعات مربوط به اقدمات صورت گرفته براي طرح

حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده  )%3( دو سوم سه درصد  شده از محلاعتبار  تأمين
امكانات  ن ازيافته)، استفاده متواز(سهم مناطق كمتر توسعه كشور هاي توسعه) قانون احكام دائمي برنامه32(

قوانين بودجه ساالنه  )14(يافته از محل تبصره زدايي استاني و اعتبارات اختصاصكشور، اعتبارات محروميت
يابد را در سامانه مذكور زدايي از محل منابع عمومي اختصاص ميو ساير اعتباراتي كه با هدف محروميت

 ثبت نمايد.
ها زدايي خيريهوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اقدامات محروميت  -4 
هاي رساني وضعيت دسترسي به زيرساختروزبهنهاد و ارائه پيشنهاد جهت تكميل و هاي مردمو تشكل

 ها و هريك از نواحي شهري را براي اين نهادها فراهم نمايد.اساسي در آبادي
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 وليد و بهره وريت -18تبصره 
  -الف

 وري و توسعه بهره هاي كشور از طريق ارتقايبه منظور رشد و پيشرفت استان -1
ين هاي خالي بنگاههاي توليدي بر پايه آمايش سرزمتمام و ظرفيتحدهاي نيمهاها، تكميل وگذاريسرمايه

منابع زير جهت بنيان و پيشران و بسط و عدالت سرزميني هاي دانشو همچنين حمايت از طرح(پروژه)
  يابد:ايجاد و افزايش توليد، اشتغال و كارآفريني و ارتقاي رشد اقتصادي اختصاص مي

-97 ) ريال از رديف850,000,000,000,000(ميليارد  هزار و هشتصد و پنجاهمبلغ  -1-1
 اين قانون550000

قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رفع ) از اعتبار %20بيست درصد( -1-2
 تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته

) 8جدول شماره ( 101005) ريال از رديف 10,000,000,000,000( ده هزار ميليارد مبلغ -1-3
 اين قانون

 ) اين قانون7تبصره(» ز« وجوه مربوط به بند -1-4
 درآمدي كه به رديفكل كشور  1400سال قانون بودجه ) 18بازگشتي منابع تبصره( -1-5

  است. واريز گرديده 310602
 لي و استانيمنقول و غيرمنقول مازاد در سطح ممولدسازي و منابع حاصل از فروش امول  -1-6
 ها از حقوق دولتي معادن و مازاد درآمدهاي استانيسهم استان -1-7
يمانده قها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باهدفمندسازي يارانه سازمان -2

) مصارف جدول 28ريال مندرج در رديف ( )320,000,000,000,000( هزار ميليارد ستيمبلغ سيصد و ب
كل كشور كه در سال مذكور اختصاص نيافته و همچنين مازاد منابع  1400) قانون بودجه سال 14( تبصره

) اين قانون 14( بيني شده در جدول تبصرهها نسبت به منابع پيشاجراي قانون هدفمندسازي يارانه حاصل از
) 6( تبصره» و«) اين بند واريز نمايد. همچنين بند1( داري براي اهداف منظور در جزءرا به حساب خزانه
 شود.ند اضافه ميتنفيذ و وجوه آن به منابع اين ب 1401در سال كل كشور  1398قانون بودجه سال 

ريال از منابع فوق  )682,000,000,000,000( هزار ميليارد حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو -3
ها اختصاص ريال) به استان )22,000,000,000,000( به صورت مساوي(هر استان بيست و دو هزار ميليارد

 يابد.مي
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از منابع اين بند به منظور اشتغال  ريال) 20,000,000,000,000(تا سقف بيست هزار ميليارد  -4
) و افراد تحت پوشش %70بگيران كميته امداد امام خميني(ره) به نسبت هفتاد درصد(خرد و خانگي مستمري

 يابد.الحسنه تخصيص مي) به صورت تسهيالت بانكي قرض%30سازمان بهزيستي كل كشور سي درصد(
ريال براي اجراي طرحهاي اشتغالزايي با ) 30,000,000,000,000(هزار ميليارد  تا سقف سي -5

اولويت مناطق روستايي و محروم جهت ايجاد طرحهاي خرد، كارگاهي و بنگاهي به بنياد بركت ستاد اجرائي 
 يابد. فرمان حضرت امام(ره) اختصاص مي

كشور، دانشگاه هاي مورد نياز به منظور هدايت عرضه نيروي كار به سمت مشاغل و حرفه -6
توانند با تركيب منابع بانكي به از اين منابع را مي )%5اي پنج درصد(اي و سازمان فني و حرفهفني و حرفه

روزرساني كارگاههاي آموزشي خود استفاده التحصيالن و تجهيز و بهزايي فارغصورت تسهيالت براي اشتغال
 نمايند.

اي و تخصصي و بانكها با اولويت بانكهاي توسعه گذاري درمنابع يادشده از طريق سپرده -7
اشتغال و كارآفريني  گذاري براي توليدصندوق كارآفريني اميد پس از تصويب اساسنامه آن به منظور سرمايه

ها و زنجيره توليد و تأمين هاي خالي بنگاهها با تأكيد بر فعاليتيل طرحهاي نيمه تمام و ظرفيتمو تك
ابع بانكي و با نرخ ترجيحي بردي با سازوكار تسهيالت تلفيقي و تركيبي با مني اساسي و راههاكاال

نين منابع صندوق توسعه ملي و مجاز دستگاه اجرائي مرتبط و همچيافته و تلفيق منابع در اختيار تخصيص
 با رعايت اساسنامه آن مجاز است.

ود تسهيالت اعطايي ) و نرخ س%1گذاري منابع مذكور حداقل يك درصد(نرخ سود سپرده -8
و شكوفايي ملي و صندوق نوآوري  بانكي، صندوق توسعه )سيستمنظام (متناسب با ميزان مشاركت منابع 

 گردد.تعيين مي
هاي گذاري و برنامهدستورالعمل اجرائي نحوه تعيين نرخ سود تسهيالت، نرخ سپرده -9

 به عنوان(گاههاي اجرائي توسط شورايي(هيأت امناي حساب) مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي دست
علمي و فناوري رياست جمهوري  ي، معاونزبانك مركرئيس ، كشور سازمان برنامه و بودجهرئيس رئيس)، 

گردشگري صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، كشور، راه  و شهرسازي، ميراث فرهنگي،  وزرايو 
كار و رفاه اجتماعي و سه نماينده مجلس  تباطات و فناوري اطالعات و تعاون،و صنايع دستي، نفت، ار

 گردد.مشخص مي )به عنوان ناظر(شوراي اسالمي 
موظف هستند طرحهاي مشمول اين بند را ظرف دوماه پس از  وطبدستگاههاي اجرائي مر -10

 تصويب اين قانون به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت بررسي و تأييد ارائه نمايند. 
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) از منابع مزبور به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود براساس %10تا ده درصد( -11
 كرد است.ن شده در شوراي موصوف قابل هزينهچهارچوب تعيي

) آن در %50درصد( ) از منابع حاصله استاني به همان استان و پنجاه%100درصد(صد -12
يابد و مجموع منابع هر استان براساس دستورالعمل مصوب شوراي يادشده اختصاص مي شهرستان مربوط

برنامه و بودجه به ريزي و توسعه هر استان بدون نياز به مبادله موافقتنامه با سازمان توسط شوراي برنامه
 يابد.ي توليد اختصاص ميتگذاري در بخشهاي زيرساخمنظور سرمايه
) و 3شده براي هر استان در جزء (بينيتوزيع استاني منابع اين بند با رعايت حداقل پيش -13

اين ) 9(موضوع جزء  ها توسط شورايوسعت و جمعيت استان وميت،براساس شاخصهاي بيكاري، محر
 شود.و ابالغ ميتهيه بند 

ظرف دوماه وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري ديوان محاسبات كشور  -14
رويه ثبت و نگهداري حساب منابع، مصارف و برگشتي وجوه اين بند را تدوين  پس از تصويب اين قانون

ها ربط و استانداريي ذيو ابالغ نمايد. همچنين اين وزارتخانه موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائ
يافته و هاي توليدي تكميل شده، ايجادي و توسعهبند شامل ظرفيتن هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اي

و رونق توليد و نظارت بر  اي برنامه و بودجه و محاسبات، جهشهمشاغل ايجاد شده را تهيه و به كميسيون
 س شوراي اسالمي ارائه نمايد.ل) قانون اساسي و اقتصادي مج44اصل چهل و چهارم(

دولت مكلف است ظرف دوماه پس از ابالغ اين قانون به منظور مديريت كارآمدتر منابع اين  -15
ها يا بانكهاي هاي كشور اليحه اصالح اساسنامه يكي از صندوقبند در راستاي ارتقاء رشد و پيشرفت استان

 به مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد.اي يا تخصصي موجود را تدوين و جهت تصويب توسعه
  -ب
شود اموال و دارايي منقول و غير ساي دستگاههاي اجرائي ملي/ استانداران اجازه داده ميؤبه ر -1

قانون اساسي) در اختيار خود ) 83(هشتادو سوممنقول مازاد دولتي (به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل 
دستگاههاي استاني را پس از تأييد كارگروههاي ملي و استاني واگذاري اموال و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ 

شود) و بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران نامه اجرائي تعيين مي(اعضاي آن در آيين
با رعايت قوانين و مقررات، از طريق حراج عمومي در بورس كاال و يا از طريق مزايده عمومي در سامانه 

با اصالحات و الحاقات  17/10/1382مصوب  تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيك
بعدي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي كه با مزايده منطبق باشد، به فروش 

 رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايند. 
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درخواست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي  درصورت
داري كل كشور قابل واريز به حساب صندوق و پژوهشي تحت پوشش آن، وجوه واريزي به خزانه

 داري كل كشور است.عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانهشوراي
اموال و دارايي غيرمنقول مازاد ثبت شده در  وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به فروش -2

اين ) 5سامانه جامع اموال (سادا) و واريز منابع حاصله به رديف درآمد عمومي مربوط در جدول شماره(
 داري كل كشور است. قانون نزد خزانه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي ) 29دستگاههاي اجرائي موضوع ماده( -3
مكلفند اطالعات اموال غيرمنقول، انفال و اموال تمليكي كه به عنوان  فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانو 

بردار متولي و نماينده دولت در اختيار دارند به استثناي اماكن نظامي را در سامانه جامع اموال مالك، بهره
دارايي مجاز است اموال غيرمنقول  . وزارت امور اقتصادي ودستگاههاي اجرائي (سادا) ثبت و تكميل نمايند

سپاري براي برداشت ميداني ثبت نشده در سامانه جامع اموال(سادا) را از طريق بازرسي ادواري، برون
هاي مردمي با اختصاص پاداش متعارف شناسايي و نسبت به اصالح اسناد مالكيت آنها عات يا گزارشاطال

دگي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان امين اموال و نبه نام دولت جمهوري اسالمي ايران با نماي
مله طرحهاي تعميرات اساسي و پرداخت هرگونه اعتبارات از ج فروش و تعيين تكليف آنها اقدام نمايد.

و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري  1401و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال  آالتماشين
محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شركتهاي دولتي براي موارد ها از و ساير هزينه

ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط كاركنان دستگاهها به منزله تصرف 
 سپارياز جمله هزينه برون هاي مربوطاعتبارات الزم براي هزينهاست.  دولتيغيرقانوني در اموال و وجوه 

 برداشت ميداني اطالعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسايي اموال غيرمنقول، عوارض، تهيه نقشه، 
) ذيل رديف ...هاي ثبتي، تغيير كاربري، عوارض شهرداري و ماليات، در رديف (الزحمه كارشناس، هزينهحق

 شود.بيني مياعتبارات وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش
 نيروهاي مسلح از احكام اين بند مستثني هستند.

وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به 
و نظارت بر اصل چهل و  ديجهش و رونق تولكميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و 

 ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. ي مجلس شوراي اسالمي و) قانون اساس44چهارم(
بانكها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق  -ج

(برداشتي از محل منابع صندوق توسعه ملي) مكلفند منابع حاصل از بازپرداخت  روستايي و عشايري
نامه آيين) 13ن مالي تسهيالت (موضوع ماده(ميدوره تأتسهيالت تلفيقي موضوع قانون مزبور را با رعايت 
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زايي در مناطق اجرائي قانون مزبور) براساس دستورالعمل اين بند صرف اعطاي تسهيالت به طرحهاي اشتغال
هدف نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و معاونت توسعه وزارت جهاد كشاورزي،  تعاون، كار و رفاه اجتماعي،
 گردد.ابالغ مي ءماه پس از ابالغ اين قانون، تهيه و براي اجراروستايي رياست جمهوري ظرف يك

سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهيالت پرداختي شبكه بانكي براي توليد  1401در سال  -د
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي ) 46و اشتغال را وفق قوانين و با رعايت بند (پ) ماده (

زمان ماه پس از ابالغ اين قانون توسط ساهايي كه تا يكهوري اسالمي ايران و براساس شاخصو فرهنگي جم
 رسد. شود به تصويب شوراي پول و اعتبار ميبرنامه و بودجه كشور تهيه مي

) 350,000,000,000,000شود تا سقف سيصد و پنجاه هزار ميليارد (به دولت اجازه داده مي -هـ
منقول را صرف افزايش ولتي و همچنين اموال منقول و غيرالشركه خود در شركتهاي دريال از سهام و سهم

يه دولت در بانكهاي دولتي نمايد. بانكهاي مذكور موظفند سه برابر اين افزايش سرمايه را به تسهيالت سرما
 حمايت از توليد و اشتغال اختصاص دهند.

هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، اي تابعه وزارتخانههاي توسعهشركتها و سازمانبه  -و
تا مبلغ ده هزار ميليارد  شود با تأييد وزير مربوطداده ميزه معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و نفت اجا

هاي تحقق رشد گذاري در برنامهريال از منابع داخلي خود را براي كمك به سرمايه) 10,000,000,000,000(
هاي اي توسط بخش(پروژه)هاي توسعهرحو توليد، صادرات كاال و خدمات، حمايت از ساخت داخل و ط

التفاوت نرخ سود هاي فني و اعتباري و پرداخت مابهشده، كمكبه صورت وجوه اداره نيخصوصي و تعاو
اجرائي اين بند مشتمل بر سازوكار تصويب طرحها، ميزان حمايت و چهارچوب  نامهاختصاص دهند. آيين

صويب هاي مذكور تهيه و به تقرارداد عامليت توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه
رسد. اقساط وصولي و مانده وجوه استفاده نشده(مسدود نشده بابت تعهدات) در پايان هيأت وزيران مي

 گردد.ربط واريز ميحساب شركت ذيسال به
هاي وري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامهمنظور ارتقاي بهرهبه -ز

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 5و () 3شده در مواد (بينيپيش
 اسالمي ايران:
قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا پايان خردادماه ) 5دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( -1

وري در ستاد و هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهرهبرنامه 1401سال 
وري برسانند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در واحدهاي تابعه خود را ارائه و به تأييد سازمان ملي بهره

اي با عنوان هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات الزم به اين موضوع را در برنامهموافقتنامه
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اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملكرد از ماهه بيني نمايند. تخصيص اعتبار سهپيش» وريارتقاي بهره«
وري و تأييد عملكرد از سوي سازمان و بودجه كشور و سازمان ملي بهره سوي دستگاهها به سازمان برنامه

 خيرالذكر است.أ
كليه شركتهاي دولتي و شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا  -2

بيني وري را به صورت مستقل پيشبهره هاي ارتقايورد نياز اجراي برنامهاعتبارات م تصريح نام است موظفند
ربط برسانند و گزارش آن و در قالب بودجه ساالنه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذي

كميسيون هاي  و وريبرنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره به سازمان 1401را تا پايان خردادماه سال 
ارائه  ) قانون اساسي44برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم(

شركتهاي دولتي را تا  1400وري سال أخيرالذكر موظف است گزارش ارزيابي وضعيت بهره كنند. سازمان
شور و سازمان اداري و استخدامي كشور در اختيار سازمان برنامه و بودجه ك 1401ماه سال پايان شهريور
يافته شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامبينيهاي پيشبر تحقق اين بند و اهداف و شاخص قرار دهد و

ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارائه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي را براي شش
) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 84با رعايت ماده(مديره و مديران اين شركتها هيأت

با  24/12/1347) اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 241) و ماده(2مقررات مالي دولت(
هاي برنامه و بودجه كشور و اصالحات و الحاقات بعدي صرفاً براساس نتايج گزارش مزبور و تأييد سازمان

 مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي مذكور در اين بند استخدامي كشور قابل اقدام است. اداري و
) قانون 19چنانچه از اجراي اين بند از قانون در مهلت قانوني مقرر استنكاف نمايند، به مجازات ماده (

 .شوندم ميماه تا دو سال محكو) به حبس بيش از شش6مجازات اسالمي (رديف اول مجازات درجه 
هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمانآيين

 رسد.به تصويب هيأت وزيران مي
كليه امور اجرائي، مديريتي، ساختار و تشكيالت مربوط به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد  -ح

شود. وزارت توسط وزير امور اقتصادي و دارايي انجام مي تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي سراسر كشور
قانون ) 23امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و براساس ماده(

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ساختار سازماني و 
عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي را ذيل اين وزارتخانه ساماندهي التي دبيرخانه شورايتشكي

 و به تصويب هيأت وزيران برساند.
دهي به كليه امور مربوط به مجوزهاي كسب و كار از قبيل دريافت تقاضا، پاسخ -1بند الحاقي 

يق درگاه ملي مجوزهاي كشور انجام ، صرفاً از طر1401ها و صدور مجوز، از اول سال ها و تأييديهاستعالم
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خارج از سامانه مذكور  بت خدمات صدور مجوز و امور مربوطگردد. از اين تاريخ اخذ هرگونه هزينه با
 توسط دستگاههاي دولتي ممنوع است.

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق ادارات كل موظف است هنگام صدور 2بند الحاقي 
واريزي  )فيشرسيد(باشند اصل راي كارت بازرگاني ميااز مؤديان مالياتي كه د تسويه حسابهاي آن دسته

سه در هزار درآمد مشمول مالياتي كه به حساب اتاق بازرگاني ايران و اتاق تعاون ايران واريز شده و به تأييد 
 را دريافت نمايد. است اتاقها رسيده

دهاي توليدي همچون گاز و يا برق واحقطع و يا كاهش عرضه خدمات عمومي  -3بند الحاقي 
كننده خدمات هئتوليدي مزبور از سوي شركتهاي ارا، زيان و عدم نفع واحدهاي منوط به جبران خسارت

  .باشدمي
وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش ميزان قطع يا كاهش عرضه خدمات موضوع اين بند 

و نظارت بر اصل چهل  ديجهش و رونق تولرا هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي انرژي، صنايع و معادن و 
 ي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند.) قانون اساس44و چهارم(

گذاران بخش ركت سرمايهو شهرسازي مكلف است از طريق مشاوزارت راه  - 4بند الحاقي 
عملياتي  1401خذ عوارض در كليه آزادراهها را بصورت الكترونيكي تا پايان خردادماه سال أغيردولتي، 

به صورت پلكاني هاي بكلف است در تعيين نرخ عوارض جادهنمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي م
رعايت و انگيزه  ،نمايندموقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام ميهعمل نمايد كه حقوق كاربراني كه ب نحوي

  موقع عوارض حفظ شود.هالزم براي پرداخت ب
ي كردن منظور حمايت از الكترونيكهگر بو شركتهاي بيمه جمهوري اسالمي ايراننيروي انتظامي 

هاي ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضيان تعويض بدهي حسابخذ مفاصاأآزادراههاي كشور موظف به 
گذاري و سود سرمايه باشند. منابع حاصله براي استهالك اصلپالك خودرو و خدمات بيمه شخص ثالث مي

 اي كه تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.صورت گرفته در محور جاده
 بودجه  -19تبصره 

پذيري و پاسخگويي سازي، مسؤوليتوري خدمات عمومي، شفافبهره يبه منظور ارتقا -الف
ماه نسبت به تنظيم ارديبهشت مدستگاههاي اجرائي، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است تا پانزده

ها، اهداف كمّي، سنجه و شاخصهاي ارزيابي عملكرد اقدام موافقتنامه با دستگاههاي اصلي متضمن برنامه
  نمايد.

يك  ) قانون برنامه و بودجه براساس ميزان تحقق اهداف هر30تخصيص اعتبارات با رعايت ماده(
 گردد.ها و متناسب با ميزان منابع وصولي دستگاه اجرائي تعيين مياز برنامه
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نامه اجرائي اين بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه آيين
ها ها، نحوه بكارگيري نيروي مازاد و ميزان جابجايي در اعتبارات به منظور تحقق برنامهاز برنامه گيريگزارش

   رسد.با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي
دارايي و سازمان و  ياقتصاداموروزارت  قانون برنامه و بودجه،) 30(بر اساس ماده  -بند الحاقي 
 و برنامه قانون) 30( ماده نامهآئين قانون اين تصويب از پس ماه سه ظرف حداكثر  برنامه و بودجه مكلفند

و به تصويب  رسانيروز به نحوي به اساسي قانون )126( يكصدو بيست وششم اصل رعايت با را بودجه
هاي و تملك دارايي اي هزينه  اتكه در شش ماهه دوم سال نحوه تخصيص اعتبار وزيران برسانند يأته

 دوم ماهه شش در  تخصيص اعتبار . قل باشدر كميته موضوع اين ماده داراي متولي اصلي مستاي سرمايه
 وزارتبودجه و سازمان برنامه و  بود. خواهد پذيرامكان شده اصالح نامهنيآئ اساس بر صرفاً 1401 سال
گزارش مصوبات كميته تخصيص اعتبار را ماهانه در اختيار دارايي مكلفند به صورت مستقل  و ياقتصاد امور

 .كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات قراردهند
شده در رديف بينيمازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش -ب

قوانين و با تأييد و ابالغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت  1401در قانون بودجه سال  102530
 مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

  -ج
اي و تملك در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه -1

اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا هاي سرمايهدارايي
ربط واريز گرديده باشد، تا دستگاههاي ذي حسابهاي مربوطكشور به  داري كلتوسط خزانهپايان سال مالي 

هاي نشده پايان سال، به سال بعد منتقل و تا پايان مهلتباشد. مانده وجوه مصرفپايان همان سال مي
قابل  15/12/1379) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 64) و (63قانون اصالح مواد ( شده درتعيين

 درج خواهد شد. 1402مصرف خواهد بود. عملكرد اين وجوه در صورتحساب عملكرد بودجه سال 
) و 99)، (95آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد ( -2

كتهاي ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالي شر) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت100(
مديره يا هيأت عامل حسب ) قانون مذكور نيز پس از تهيه به همراه گواهي هيأت98دولتي موضوع ماده (

 مورد، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد الزامي است.
كشور، موضوع  كل 1401وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال  -3

ربط ارسال عمومي كشور را حداكثر تا پايان مردادماه سال بعد به مبادي ذي ) قانون محاسبات103ماده (
 كند.مي
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ها و ها، داراييدستگاههاي اجرائي مشمول، مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه -د
هاي خود براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور بدهي
) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 26) ماده (1ف به حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند (موظ

با 11/11/1361) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب2)، در اجراي ماده (2بخشي از مقررات مالي دولت (
 اصالحات و الحاقات بعدي است.

گردش وجوه ، دولت موظف است با سازي، ايجاد شفافيت و امكان رصد به منظور هوشمند -هـ
ربط نسبت به ايجاد نظام يكپارچه محوريت سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري دستگاههاي اجرائي ذي

هاي دولت هوشمند(الكترونيكي) اقدام نمايد. رعايت مديريت مالي دربخش عمومي به عنوان يكي از پروژه
 الزامي است.محرمانگي براي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي 

بندي بودجه، ارائه نظام استاندارد يند اصالح طبقهآنامه اجرائي اين بند مشتمل بر فرآيين
اي، گردش كار و وظايف دستگاههاي اجرائي، نحوه تخصيص اعتبار به گذاري اقالم بودجهشناسه

نفع نهائي، اب ذيدستگاههاي اجرائي در قالب اسناد اعتباري الكترونيك و جريان آن تا پرداخت به حس
الزامات پذيرش نمونه اسناد مالي الكترونيكي و نحوه راهبري و نظارت بر اجراي اين نظام به پيشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 يات وزيران خواهد رسيد.(شوراي اجرائي فناوري اطالعات) تهيه و به تصويب ه
قانون برنامه پنجساله ششم  29ساي دستگاههاي اجرائي بخش عمومي (موضوع ماده ؤركليه 

حسابان موظف ) و همچنين مديران مالي/ ذيتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
ي مطابق با ئنفعان نهاو اطالعات ذيها راكنشبه انجام تمامي اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط ت

 هاي مربوط هستند. آيين نامه اجرائي مذكور در سامانه
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) 29دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( 1401در سال  -و

هاي فرعي خود تا موظف به مسدود نمودن حساباقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
حساب و حساب تنخواه هاي فرعي (تنخواه گردان عاملين ذيماه هستند. افتتاح حسابفروردين پايان

داري كل كشور نزد بانكهاي با مجوز خزانه الذكر صرفاً عمومي) در دستگاههاي اجرائي فوق كارپردازان بخش
راي اين بند در جگيرد. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي اجرائي در ارتباط با ادولتي صورت مي

 سسات اعتباري غيربانكي ممنوع است.ؤساير بانكهاي غيردولتي و م
اعتبار  به منظور اجراي تكاليف اين قانون و در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي داراي -ز 

در هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين صندوق، از محل مصارف عمومي دولت



 
 
 

111 
 

، به دولت اجازه داده ) قانون اساسي44هاي كلي اصل چهل و چهارم() قانون اجراي سياست90ماده(اجراي 
 مي شود:

نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به  فروشاز طريق شركت ملي نفت ايران نسبت به  -1
ييد اشخاص توسط وزارت نفت و بر أپس از ت اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرائي و صرفاً

 ) اين قانون اقدام نمايد. 1اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(
از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به  -2

اي اجرائي دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري به اشخاص معرفي شده توسط دستگاهه
 310501درآمدي  هايهاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي در سقف منابع رديفو صندوق

 اقدام نمايد. 310502و 
هاي نفت، نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانهآيين

ربط تهيه و به تصويب هيأت هاي ذيساير وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و
 رسد.وزيران مي

 حذف شد. -ح
قانون برنامه ) 106هاي توسعه و بند(پ) ماده() قانون احكام دائمي برنامه58در اجراي ماده( -ط

شركتهاي دولتي، بانكها و پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
ها ) و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آن3انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره ( مؤسسات

هاي ها و هزينه) از مصارف خود (هزينه%1مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم هستند حداكثر يك درصد (
) از %1داكثر يك درصد () اين قانون نيز ح7اي)، دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار در جدول شماره(سرمايه

زامي اي ابالغي خود را براساس اعالم سازمان پدافند غيرعامل مبني بر الهاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي
هاي حياتي، حساس و مهم خود هزينه نمايند. سازمان پدافند غيرعامل كشور بودن هزينه كرد، در زيرساخت

 بار به سازمان برنامه و بودجه كشورعملكرد هر سه ماه يكگزارش ارائه موظف به نظارت بر فرآيند فوق و 
 است. ياسالم يمجلس شورا يخارج استيو س يمل تيبرنامه و بودجه و محاسبات و امن يها ونيسيو كم

هاي خود دستگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف به اعمال موضوعات مديريت بحران در مجموعه
  هستند.

 حذف شد. -1بند الحاقي 
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 29ي مشمول ماده(ئكليه دستگاههاي اجرا -2الحاقي  بند

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مكلفند، عملكرد كليه جداول، رديف، اجزاء، بندها و 
تورالعملي كه ها و براساس دسارچوبهها، چهاي اين قانون را در مقاطع زماني دوماهه در قالب فرمتبصره
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نمايد، از طريق سامانه نظارت ز تاريخ ابالغ اين قانون تهيه ميديوان محاسبات كشور پس از يك ماه ا
  الكترونيكي(سنا) به ديوان ارائه نمايند.

اعتبارات مجلس شوراي اسالمي براساس مبادله موافقتنامه بين رئيس كميسيون  -3بند الحاقي 
يابد و هزينه كرد آن برمبناي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي تخصيص ميبرنامه و بودجه و محاسبات و 

از طريق اين  بيني شده) اعتبارات پيش%100اين موافقتنامه است. اعتبارات موضوع اين بند معادل صددرصد(
 .يابدماهه تخصيص ميكميسيون به صورت سه

دوماه پس از تصويب اين قانون،  سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداكثر -4بند الحاقي
، نسبت به اصالح و به روزرساني شاخصها و سهم هر استان 1400با توجه به آخرين آمار و اطالعات سال 

   هاي توسعه كشور اقدام نمايد.) قانون احكام دائمي برنامه32( (ت) ماده از اعتبارات موضوع بند
 كل كشور خواهد بود. 1402دجه سال شاخصهاي اصالح شده جديد مبناي تدوين اليحه بو

مدظله (دولت مجازاست نسبت به حمايت از مصوبات سفر مقام معظم رهبري  -5بند الحاقي 
آناهيتا از محل قانون بودجه يا جابجايي اعتبارات يا هر  در استانها از جمله راه آهن غرب و پااليشگاه )العالي

 محل ديگر يا تسهيالت داخلي يا خارجي با رعايت قوانين اقدام نمايد.
هاي توسعه كشور مبني بر ) قانون احكام دائمي برنامه37در اجراي بند (چ) ماده ( -6بند الحاقي 

%) 1قانون مديريت خدمات كشوري به هزينه كرد يك درصد ( )5تكليف دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (
) طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما براي  6و  4، 1فصولاي خود (به استثناياز اعتبارات هزينه

بودجه كشور مكلف است رساني، سازمان برنامه و بخشي و اطالعسازي و آگاهيتوليد برنامه جهت فرهنگ
اي، اعتبارات موضوع اين بند را متناسب با تخصيص اعتبار دستگاه در هر مرحله از تخصيص اعتبارات هزينه

اجرائي مشمول كسر و به سازمان صدا و سيما تخصيص دهد. سازمان صدا و سيما و دستگاههاي اجرائي 
نعقاد يا تمديد قرارداد و اجراي آن اقدام و ربط موظفند براساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به اذي

 و كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي گزارش عملكرد اين بند را به سازمان برنامه و بودجه كشور
 .ارائه نمايند

هاي موضوع اين بند بر اساس تنوع و نياز آنتن به تشخيص هقالب توليد، زمان و جدول پخش برنام
درآمدهاي اين سازمان  شود. اعتبار فوق جزءي اسالمي ايران مشخص ميسازمان صدا و سيماي جمهور

 .گرددشناسايي مي
 منابع انساني دولت -20تبصره 

منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي، پرداخت هرگونه به -الف
قانون برنامه ) 29حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به تمامي كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(
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اي دولتي از جمله كليه شركتهپنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
شامل شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها  ) اين قانون ذكر شده است3كه نام آنها در پيوست شماره (
 ) قانون محاسبات عمومي كشور66دستگاههاي موضوع ماده ( به استثناي مستلزم ذكر يا تصريح نام است

نفع نهائي(موضوع صرفاً براساس اطالعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري(كارمندايران) و به ذي
 گيرد. سامانه يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي) انجام مي

گونه حقي براي استخدام و درج اطالعات در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) هيچ
 كند.جاد نميكارگيري اشخاص ايبه

هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور نامه اجرائي اين جزء به پيشنهاد سازمانآيين
 رسد.تصويب هيأت وزيران ميشود و بهو وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي

  له است.مجموعه مقام معظم رهبري منوط به اذن معظمٌثبت اطالعات براي دستگاههاي زير
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري سازمانهاي برنامه و بودجه كشور و اداري 

بار به كميسيون برنامه و بودجه و ماه يكو استخدامي كشورگزارش روند اجراي اين جزء را به صورت سه
 محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

مديران مجلس را براي نظارت عموم مردم به  مجلس مكلف است حقوق نمايندگان و -الحاقي
 استخدامي كشور قرار دهد. ف و ماهانه در سامانه سازمان اداري وطور شفا

حساب/مدير امورمالي و باالترين مقام اجرائي، مسئول اجراي اين موضوع است و در ذي -2
) قانون 19وضوع ماده (هاي تعزيري درجه سه تا پنج مصورت استنكاف از اجراي آن به يكي از مجازات

 شود.مجازات اسالمي محكوم مي
) اين بند در خصوص وزارت دفاع و 1چگونگي ثبت اطالعات نيروي انساني موضوع جزء ( -3

 پشتيباني نيروهاي مسلح و شركتهاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه
عالي امنيت ملي، كاركنان موضوع ماده شركتهاي آن و دبيرخانه شورايقضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و 

) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان وزارت امورخارجه براساس ساز وكار اجرائي 3(
هاي برنامه و ماه پس از ابالغ اين قانون توسط سازمانهاي مستقلي كه حداكثر تا دونامهشده در شيوهتعيين

شود، تعيين كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي مذكور تدوين ميبودجه 
 گردد.مي

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) 29تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( -ب
كه شمول از جمله كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات خاص اداري و قانون بر آن
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باشند درخصوص استخدام و به كارگيري نيروي انساني به استثناي وزارت اطالعات، سازمان استخدامي مي
) قانون محاسبات 66ه (و دستگاههاي مندرج در ماد اطالعات قوه قضائيه بازرسي كل كشور و حفاظت

شود. هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام االجراء ميموقوف 1401 در سال عمومي كشور
دستگاههاي اجرائي مذكور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و أخذ 

 بيني بار مالي در قانون است.تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش
وري نيروي انساني و جلوگيري از افزايش اندازه دولت، سازمان اداري به منظور باالبردن بهره -ج

و استخدامي كشور مجاز است نيروهاي رسمي، ثابت و پيماني مازاد دستگاههاي اجرائي را به صورت بين 
) 5از اين رو دستگاههاي اجرائي مشمول ماده( ،ل كندو منتقدستگاهي، درون استاني و بين استاني جايابي 

اي كه سازمان اداري خدمات كشوري موظفند فهرست اسامي نيروهاي مازاد خود را در سامانهمديريت قانون 
 كند، ثبت كنند.و استخدامي به اين منظور ايجاد مي

توانمندسازي و هاي مركز آموزش مديريت دولتي باتوجه به صالحيت شغل و شاغل، برنامه
هاي الزم، مجدداً كند تا در صورت كسب شايستگيبهسازي براي افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار مي

 در بدنه دولت بكار گرفته شوند.
هرگونه درخواست دستگاهها براي جذب و بكارگيري نيروي جديد منوط به تأييد سازمان اداري 

نيروي متناسب در سامانه مذكور است. دستورالعمل اين بند توسط و استخدامي كشور مبني بر عدم وجود 
 شود.سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و به دستگاهها ابالغ مي

بند (الف) ماده  يكشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجرا يو استخدام يسازمان ادار
را در خصوص  ياجرائ ياختار دستگاههابر كاهش حجم، اندازه و س ي) قانون برنامه ششم توسعه مبن28(

 ،ي(رسم ردادنوع قرا كيبه تفك يانسان يرويو تعداد ن يو با تصد يبالتصد كيبه تفك يسازمان هايتعداد پست
استان به  كيسطوح وزارتخانه و به تفك كيبه تفك بار كياه م ) هر سهيو كارگر نيقراردادكار مع ،يمانيپ

 .ديارائه نما ياسالم يمجلس شورا ياجتماع ونيسيكم
 حذف شد. -د
بيني نشده است هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي پيشنامهآيين -هـ

 رسد.تصويب هيأت وزيران ميشود و بهماه پس از ابالغ اين قانون تهيه ميحداكثر ظرف سه
 است. 1401قانون مربوط به سال اجراي احكام مندرج در اين  -و
 گردد:با تكمله زير تمديد مي 1400سال  قانون بودجه)  20(حكم بند (د) تبصره  -1 الحاقي بند
 تغيير وضعيت آنها به معناي ارتقاي جايگاه شغلي آنان نمي باشد.  -1
 دولت نيز مشمول اين حكم مي شود. هاعي وابسته بفسسات غيرانتؤها و مشركتها، بانك -2 
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به كار باشند مشمول اين قانون حداقل در آن دستگاه مشغول  1399كساني كه تا پايان سال  -3 
 گردند.مي

  .دنهاي عمومي را داشته باشول اين حكم شرايط عمومي و صالحيتافراد مشم -4 
سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش مكلفند نسبت به  -2 الحاقي بند

مانده استخدامي موالن و نيروهاي جا مانده و باقيتبديل وضعيت، تخصيص شناسه و استخدام رسمي كليه مش
طرح مهرآفرين با اولويت معلمان قرآني كه هم اكنون با وزارت آموزش و پرورش  1392تا  1388سالهاي 
نمايند، اقدام نمايد. بارمالي ناشي از اجراي اين بند از محل رت قراردادي و يا پيماني همكاري ميبه صو

)ريال تأمين 500,000,000,000وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد ميليارد ( 127503رديف 
  .گرددمي

) ريال از اعتبار مربوط به واردات خودرو 30,000,000,000,000سي هزار ميليارد( -1 الحاق به كل
) ) به طور مساوي به بهسازي راههاي روستائي و طرحهاي 7، تبصره ()1((موضوع بند الحاقي  1401در سال 

  يابد.هادي روستائي اختصاص مي
اي كشور) و نقل جاده سازمان راهداري و حملبه وزارت راه و شهرسازي ( -2 الحاق به كل

آالت سنگين و دستگاه ماشين دولت به تعداد چهار هزارأت شود، در صورت موافقت هياجازه داده مي
سنگين مورد نياز سازمان راهداري و حمل و نقل كشور را كه داراي استانداردهاي روز بوده و عمر كمتر نيمه

داخلي و خارجي با پرداخت  )فاينانستسهيالت تأمين مالي(از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختيار و 
   حقوق ورودي تعيين شده توسط دولت، وارد كشور نمايد.

 نسبت با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود شودبه دولت اجازه داده مي -3 الحاق به كل
 هاي جوي در زيرمجموعه وزارت نيرو، بر اساسهاي نوين آبناوريبرداري فبه ايجاد سازمان توسعه و بهره

رسد، اقدام نمايد. ت وزيران ميأرت نيرو به تصويب هيبه پيشنهاد وزا1401اي كه تا پايان خردادماه اساسنامه
مندي از درآمدهاي اختصاصي و كمك دولت نسبت به انتقال و به اين سازمان مجاز خواهد بود با بهره

مورد نياز اقدام نمايد. اعتبار  به منظور بهبود شرايط آبي كشور در مناطق مستعد هاي نويني فناوريكارگير
 از محل منابع  1401آالت مورد نياز در سال بهره برداري از تجهيزات و ماشين مين وأبراي ايجاد، راهبري، ت

بيني شده يشپ) اين قانون و با جابجايي مصارف 1(ي) تبصره (بند  (2 ) جزء  موضوع) 22جدول شماره( 
نين ريال پرداخت خواهد شد. همچ)5,000,000,000,000(ميليارد  پنج هزاربه تشخيص وزير نيرو در سقف 
زمان خواهد ) اين سا1310020001بندي (طرح باروري ابرها به شماره طبقه يئاز تاريخ تشكيل، دستگاه اجرا

اين قانون پرداخت  )9(جدول شماره  510000 -1هاي دولت از محل رديف متفرقه كمك 1401د. در سال بو
 . بيني خواهد شدرديف مستقل براي اين سازمان پيش و در سال آينده
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) %9(درصد  نهكل  از  )%27/0(بيست و هفت صدم درصد دولت مكلف است  -4 الحاق به كل
عشايري، ورزش  ورزش روستايي و ش همگاني،، ورزافزوده را براي توسعه ورزش مدارسماليات بر ارزش 

هاي ان اختصاص دهد. اين مبلغ در رديفمعلوالن و جانباز هاي ورزش به ويژه در حوزهبانوان و زير ساخت
شود و پس مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيش بيني مي

 :گيردمي قرار  هاموافقتنامه در اختيار وزارتخانهاز مبادله 
 ها هزينه مي گردد.اين اعتبار فقط در استان -1
ه اي حرف ورزش  پرداخت هر گونه وجهي از بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به -2

 ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.
قبل از  بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات )%9(درصدينهاز مجموع عوارض و ماليات  - 3
 ، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد.فعانن، منابع بين ذيتوزيع آن

) و يك پنجم از منابع درآمدي ماده  94دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده (  - 4
جوانان مطابق بودجه  ) اين قانون را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزرات ورزش و 72( 

 بيني و هزينه نمايند.اتي، پيشسنو
هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به صورت وزارتخانه

 بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند.ماه يكسه 


