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 گزارش شور دوم 
 

 21/11/1400 تاریخ 

  کل کشور 1401گزارش کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 

به  کل کشور 1401  بودجه سال  که جهت بررسی شور دوم به کمیسیون تلفیق الیحه کل کشور 1401بودجه سال   الیحه

ه کل کشور، ربط با محوریت سازمان برنامه و بودجن دستگاههاي اجرائی ذيارجاع شده بود با حضور مسؤوال اصلی عنوان

هاي مجلس، دیوان محاسبات، نمایندگان بخشهاي خصوصی و تعاونی مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً کارشناسان مرکز پژوهش

 به شرح زیر به تصویب رسید. هابا اصالحات و الحاقات در تبصره 20/11/1400در جلسه مورخ 

 گردد.نامه داخلی تقدیم مجلس شوراي اسالمی میآیین قانون )182اینک گزارش آن در اجراي ماده ( 

  کل کشور 1401بودجه سال  رئیس کمیسیون تلفیق الیحه

 بابائیحمیدرضا حاجی                                                                    
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 باسمه تعالی
 

 

 کل کشور 1401الیحه بودجه سال 
 ....ـ  واحدهماده

 .....ـ  الف

 ......ـ  ب

 صندوق توسعه ملی با دولت/ نفت و روابط مالی آن -1تبصره 
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل  -الف

شود. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، ) تعیین می%40درصد(
%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و 5/14چهارده و نیم درصد(بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 

ربط وزارت %) شرکت دولتی ذي5/14میعانات گازي(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد(
نین سهم نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچ

) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز 5جدول شماره( 210109) موضوع ردیف درآمدي %3درصد(سه
  شود.و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می

و هاي اصلی وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازي و گاز طبیعی و فرآورده
فرعی نفتی و گازي و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی 

 .داري کل کشور) و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند(خزانه
 -ب

، میعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف  -1
) این قانون معادل چهارمیلیون 5جدول شماره( 210109) مندرج در ردیف %3درصد(و منابع مربوط به سه 210102در ردیف 

این حکم  هاي نفتی مشمولشود. صادرات فرآورده)ریال تعیین می4,844,000,000,000,000و هشتصد و چهل و چهار هزار میلیارد(
 باشد.نمی

 باشند.خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی) مناطق نفت%3اي از منابع سه درصد(دستگاههاي اجرائی ملی، مجاز به استفاده هزینه
، دولت مکلف است به میزان ) این بند نسبت به ردیفهاي مصوب1درصورت افزایش عواید حاصل از منابع جزء( -2            

 ) این قانون را کاهش دهد.5ع، سقف انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع بند(ب) تبصره(افزایش مناب
کمتر از سقف  1401چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال  -ج

) 16) بند(ح) ماده(4) و جزء(17شود با رعایت بند(پ) ماده(مقرر در بند(ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می
التفاوت ا اصالحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمین مابهب 10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه

از منابع حساب ذخیره ارزي اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) این تبصره، درآمد  حاصل
ه ملی هاي توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسع) قانون احکام دائمی برنامه17حاصله بر اساس حکم بند(ب) ماده(

 گردد.و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزي واریز می
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%) شرکت 5/14درصد (ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیموزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي -د
تمام هاي نیمه(پروژه))ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح 30,000,000,000,000مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (

خیز هاي نفتگازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهاي استان سیستان و بلوچستان و استان
 باشند و همچنینتر از متوسط کشور میهاي رویشی زاگرس، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهري و روستایی پایینو گازخیز، استان

عمل آورد. شرکت مذکور العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات الزم را بهروستاهاي واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب
 رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.موظف به گاز
پاالیشگاه ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت به شرکت دولتی ذي -هـ

 )یورو به فروش رسانده و وجوه265,000,000آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(
 حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پاالیشگاه نماید.

راك نفت خام و میعانات التفاوت بهاي خوربط موظف است مابهوزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذي -و
هاي نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادي (ال سی گازي پاالیشگاهها و شرکتهاي پتروشیمی و فرآورده

 ریالی و ارزي) به فروش برساند.
مازاد بر ) ریال نفت خام 150,000,000,000,000وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد( -ز

) بند(ب) این تبصره را به صورت ماهانه در اختیار پاالیشگاهها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و 1سقف منابع جزء(
 بودجه کشور، مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) تحویل دستگاههاي اجرائی زیر شود:

 ها)بنیاد مسکن انقالب اسالمی(براي آسفالت معابر و بهسازي روستا -1
وزارت راه و شهرسازي(براي آسفالت راههاي فرعی و روستایی و تهاتر جهت احداث، بهسازي و مرمت راه عشایري و روکش  -2

 آسفالت شبکه راههاي اصلی، فرعی، معابر محالت هدف بازآفرینی شهري و طرحهاي مسکن مهر و طرحهاي مسکن ملی)
 و تجهیز مدارس کشور براي نوسازي مدارس) وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه  -3
پوش زدائی و انجام عملیات مالچ پاشی یا خاكها، مراتع و آبخیزداري کشور براي بیابانوزارت جهاد کشاورزي( سازمان جنگل -4

 سازگار با محیط زیست) 
 ربط)وزارت کشور (براي آسفالت معابر شهرها ازطریق سازمان ذي -5
 راي آسفالت راههاي بین مزارع، پاسگاهها و پایگاهها)بسیج سازندگی (ب -6

داري کل کشور است. دستگاههاي اجرائی موضوع این بند موظف به مابین خود و خزانهوزارت نفت موظف به تسویه حساب فی
 قانون هستند. ها ظرف دوماه پس از ابالغ ایننمبادله موافقتنامه و ابالغ سهم استا

هاي امور اقتصادي نفعان به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهین بند و سهم هریک از ذينامه اجرائی اآیین
 رسد.و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

دولتی مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بانکهاي تجاري بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی به شرکت  -ح
عهده شرکت هاي امهال برشود. هزینهتابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهاي باالدستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می

 نفع است.ذي

@Mghavanin



4 
 

  وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازي با استفاده از -ط
) قانون اساسی 44رم(هاي کلی اصل چهل و چهاو سیاستبا اصالحات و الحاقات بعدي  24/4/1398مصوب مردمی  گذاريسرمایه

) نسبت به احداث پتروپاالیشگاه نفت خام به ظرفیت %20هاي دولتی ذیربط حداکثر در سقف بیست درصد(از طریق شرکت
و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده)  ) بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی300,000سیصدهزار(

 نماید. با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی(فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام
هاي کلی اصل انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شوراي اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجراي قانون اجراي سیاست

با اصالحات و الحاقات بعدي، وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود  25/3/1387) قانون اساسی مصوب 44چهل و چهارم(
 سال پس از بهره برداري است.یکدر پاالیشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف 

 -ي
دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردي دفاعی  -1
) یورو و همچنین 4,500,000,000اساس ابالغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (بر

زدایی از تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیتاجراي 
اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران محل تحویل نفت خام و میعانات گازي صادراتی به این اشخاص بر

داري کل کشور، اعمال ) این قانون با خزانه21ره (اساس جدول شماتسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر
 حساب کند.

هاي پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردي ریلی و کریدورهاي اصلی براي اجراي طرح دولت مجاز است -2
تأمین تجهیزات  هاي بزرگ، حفظ و نگهداري وسازي پتروپاالیشگاهها و نیروگاهتوسعه و فعالاي، توسعه سواحل مکران، جاده

هاي زیرساخت مناطق آزاد سیساتی وزارت اطالعات، اجراي طرحهاي ارتباطی و تأراهبردي ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت
اي رفع هاي انتقال آب از دریاي عمان، طرحهر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرحاحمهاي هاللجدید، توسعه تجهیزات سازمان

هاي آب و فاضالب، مدارس مناطق مرزي، تقویت و ایجاد هاي موسمی، ایجاد و توسعه شبکهز سیلتنش آبی و جلوگیري ا
بنیان، هاي دانشم، طرحهاي انبوه سازي مسکن، طرحتماهاي نیمههاي تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاهها، تکمیل بیمارستانزیرساخت

از محل تحویل نفت خام و میعانات گازي صادراتی و براساس قیمت )یورو 5,500,000,000تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون(
) این 22روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(

  قانون با خزانه داري کل کشور اعمال حساب کند.
) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم %40درصد(متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل 

 گیرد.%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می5/14درصد(
ج در بند اجراي این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندر

 مذکور است.
) یورو از 1,000,000,000) این بند مبلغ یک میلیارد(1شود از محل جزء(به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح اجازه داده می

سهمیه نفت خام، میعانات گازي را از طریق پاالیش در پاالیشگاههاي غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام 
هاي ناشی از اجراي این بند جهت صادرات د، را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآوردهاننموده

 گیرد.آن در اختیار نیروهاي مسلح قرار می
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و دارایی، دفاع و  هاي نفت، امور اقتصادينامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهآیین
 رسد.پشتیبانی نیروهاي مسلح، نیرو و راه و شهرسازي و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

هاي اجرائی خط شود براي تأمین هزینهبه وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می -ك
) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدي حاصل %5/2نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد(لوله انتقال اتیلن غرب کشور 

) این قانون 5جدول شماره( 160127از خوراك صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدي شماره 
ون صرفًا براي تکمیل خط انتقال اتیلن غرب ) این قان9جدول شماره( 530000ـ  56از محل ردیف  داري کل واریز ونزد خزانه
 گردد. هزینه می

 الزامی است. 1399رعایت مالحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 
شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، میعانات به دولت اجازه داده می -ل

هاي تابعه وزارت نفت،(موضوع بند(ب) صندوق توسعه ملی و سهم شرکتسهم  گازي و خالص صادرات گاز را پس از کسر
) و بند(الف) این تبصره)، که توسط بانک 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1ماده(

موظف است پس از  هاي دولتی به فروش رساند. این بانکشود با عاملیت بانکمرکزي جمهوري اسالمی ایران تعیین می
 (اي.تی.اس)سامانه معامالت الکترونیکی  هاي ارزي تحت نظارت بانک مرکزي به نرخفروش ارز موضوع این بند در سامانه

 داري کل کشور واریز نماید.و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه
 هاي وابسته به آنها براي خرید ارز موضوع این بند ممنوع است.ترکهاي دولتی و شه تکلیف به بانکهرگون

هاي مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت نفت و الگوي مصرف گاز طبیعی براي اقلیم -م
 رسد.به تصویب هیأت وزیران میبا همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملی استاندارد تهیه و 

شوراي  ساله ششم توسعه و اصالحات بعدي آن به استثناي موادي که طبق قوانین مصوب مجلسمواد قانون برنامه پنج -ن
 شود.تمدید می 1401اند در سال اسالمی نسخ صریح شده

 -1 الحاقی بند
) این قانون براي تأمین 14) جدول مصارف تبصره (18()دالر موضوع ردیف 9,000,000,000معادل مبلغ نُه میلیارد( -1

 یابد.دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می ،کاالهاي اساسی
از جمله  8/7/1386  ) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب5دولت و دستگاههاي اجرائی موضوع ماده( -2

تهاتر و یا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازي، بانک مرکزي، مجاز به تخصیص، فروش، 
 هاي نفتی و گازي و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی(اي.تی.اس) نیستند.فرآورده

) کمتر %2به نرخ حداکثر دودرصد(  به منظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزي مجاز است نسبت به عرضه ارز
 از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی(اي.تی.اس) اقدام نماید.

گیري از منابع داخلی با بهرهگذاري بخش خصوصی با استفاده از سرمایه وزارت نفت مکلف است -2 بند الحاقی
-بازپرداخت سرمایهو هاي جلوگیري از اتالف ترکیبات ارزشمند گازي به شرح زیر اقدام نسبت به اجراي طرح هاي تابعه، تشرک

ها از حت کاالهاي مورد نیاز براي این طرها پرداخت نماید. واردااز محل عواید حاصل از اجراي طرح گذاري انجام شده را 
 .باشدعوارض گمرکی معاف می
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هاي جمع آوري، بازیافت و فرآورش گازهاي مشعل بالتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار اجراي طرح  -1
 تر از گازهاي مشعل بالتکلیف در مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان)تن در سال محصوالت اتان و سنگین300,000(

هاي گازي پارس جنوبی و بوتان(ال.پی.جی) در پاالیشگاه هاي بازیافت، تصفیه، سردسازي و انتقال پروپانتکمیل طرح -2
خارجی، به نحوي که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و تأمین و 

 کاهش یابد. 1401خط در سال 
پایدار خوراك صنایع پتروشیمی تأمین هاي گازي کشور براي ضریب بازیافت اتان در پاالیشگاه هاي افزایشاجراي طرح -3

 کشور
کشور و وزارت راه و شهرسازي موظف است تا مردادماه سال هاي کشور با همکاري شهرداري وزارت -3الحاقی بند

سازي مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهري و برون شهري گذاري در جهت بهینهطرح پیشنهادي سرمایه 1401
به شوراي اقتصاد به  سازيپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی) قانون رفع موانع تولید رقابت12براساس ماده(

 )ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاري در این خصوص است.100,000,000,000,000میزان حداقل یکصد هزار میلیارد(
  -4 الحاقی بند
دولت مکلف است در راستاي اصالح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصالح نموده و  -1
براي عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوي قراردادهاي را اقدام الزم 

 آورد. باالدستی نفتی و گازي مصوب هیأت وزیران، به عمل
شرکت ملی نفت ایران مکلف است براي تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبناي  -2

 اجزاي ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شوراي اقتصاد اقدام کند.
تمزد به ازاي هر اي میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دسهاي جاري و سرمایهارائه دقیق هزینه -1-2

) این بند و تصویب آن در شوراي اقتصاد که مبناي 1بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدي و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (
 دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

بیمه(سیف) هاي ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصوالت با احتساب هزینه حمل و ارائه هزینه -2-2
 اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

اي که شدهاي و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوینبازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه -3-2
 رسد.به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می

 سازي، تخلیه، بارگیري نفت خام و سایرمحصوالتههاي نوسازي تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیرارائه هزینه -4-2
 هاي اکتشاف، پژوهش، فناوري و حمایت از ساخت اقالم پرکاربرد نفتهزینه -5-2
 هاي باالسري و ستادي وزارت نفتهزینه -6-2
 شود.این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می -7-2
باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی داري کل کشور میکت ملی نفت با دولت، خزانهمبناي تسویه حساب شر -2- 8

 خواهد بود. 1402آن تا پایان خردادماه سال 
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تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاري در روابط مالی بین شرکت ملی نفت  -3
به تصویب هیأت  1401شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال الحساب اجراء میعلیایران و دولت به صورت 

 رسد.وزیران می
بینی الزم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازي و گاز طبیعی به صورت دولت موظف است پیش -4

هاي خصوصی و دولتی و اي تحویلی حسب مورد به پاالیشگاههفرآوردهفروش نقد یا اعتبار اسنادي(ال.سی) پس از کسر ارزش 
هاي مذکور، به شرکتشرکتهاي تابعه و و سایر  هاي پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولتمجتمع

 عمل آورد.
ابالغ این قانون ساختار ماه پس از دولت موظف است براي اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش -5
ربط بازنگري و تصویب نماید، به طوري که بودجه وزارت نفت به هاي اجرائی ذيدستگاهوزارت نفت را با همکاري  حاکمیتی

ایت قواعد حاکمیت شرکتی در طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رع
 رت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.هاي تابعه وزاشرکت

%) 5/14 ، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجراي مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (1401در سال  -6
 از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

گذاري خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت سرمایهشرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)هاي  -7
 هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.به کمیسیون 1401ماه سال 

 :گذاري بخش غیردولتی نسبت به موارد ذیل اقدام نمایدوزارت نفت مجاز است با سرمایه -5 الحاقی بند
پرداخت هزینه احداث  ؛هاي نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کورهواحدهاي گوگردزدایی در پاالیشگاهاحداث  -1

 .پذیرداین واحدها از محل افزایش نرخ خرید نفت کوره تولیدي صورت می
 هاي نفتی کشور تا حد مجازمیعانات گازي در خوراك پاالیشگاهافزایش درصد  -2

  -6 الحاقی بند
گذاري مردمی و اجراي قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازي با استفاده از سرمایه در -1

نی اعطاي مجوز تنفس خوراك به اصالحات و الحاقات بعدي آن، هیأت امناي صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانو
ت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوي پیگیري نماید که مجوز هاي موضوع قانون مذکور که داراي مجوز احداث(موافقطرح

 صادر و به آنها ابالغ شود. 1401تنفس خوراك مذکور حداکثر تا ابتداي اردیبهشت ماه سال 
تی دریافت فن در مواردي که صندوق توسعه ملی سهم خود از صادرات نفت خام و میعانات گازي را به صورت حواله -2

هاي اي تولیدي با اولویت طرحهمنابع مورد نیاز طرحتأمین ، صرف هاي مذکور را به عنوان تسهیالتاست حواله کند، مجازمی
هاي موضوع قانون مذکور در الت به صورت ارزي خواهد بود. طرحپتروپاالیشگاهی نماید و بازپرداخت اصل و فرع این تسهی

 .شوندپتروپاالیشگاهی، مشمول این حکم میهاي ی طرحئاز زمان شروع عملیات اجرا )،1جزء(
 شرکتهاي دولتی و واگذاري آنها -2 تبصره 
) قانون اجراي 2) موضوع ماده (2) و (1شود، بنگاههاي دولتی مشمول گروههاي (به دولت اجازه داده می -الف
با اصالحات و الحاقات بعدي را پس از احراز  25/3/1387) قانون اساسی مصوب 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (سیاست
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سازي و اي و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصیصالحیت حرفه
 مصوب الحاقیپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ) قانون رفع موانع تولید رقابت63هاي بازنشستگی با رعایت ماده(صندوق

هاي ) بند (د) سیاست2مصارف مذکور در جزء( 310501، واگذار یا منتقل نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 30/2/1397
 ها پرداخت کند. ) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی13) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (44کلی اصل چهل و چهارم (

دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع  به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه،
طلبکاران دستگاههاي اجرائی بابت اجراي طرح(پروژه)ها و نیز سایر مصارف این قانون  این بند، معادل سهام فروش نرفته را به

 نماید.واگذار  نفعانبه ذي
) قانون الحاق برخی مواد به قانون 4حکم ماده ( مشمول 1401شرکتهاي دولتی در فهرست واگذاري در سال  -ب

 باشند.) می2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 29ربط دستگاههاي موضوع ماده (وزرا و رؤساي ذي -ج

فهرست شرکتهاي  1401با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند تا پایان خردادماه سال  14/12/1395  جمهوري اسالمی ایران مصوب
) است را به همراه میزان سهام تحت %50درصد( زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهاي دولتی در آنها کمتر از پنجاه

 و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه
الذکر موظف است پرداخت سود سهم کشور) با همکاري دستگاههاي اجرائی فوق داري کلوزارت امور اقتصادي و دارایی(خزانه

گیري مؤثر، پیالذکر را از طریق شرکتهاي مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت دولت در شرکتهاي فوق
کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر  داري کلکند. دولت(خزانه

 به این بند اختصاص دارد. 130108روزرسانی کند. ردیف هاي عملکرد مالی دولت منعکس و بهشرکت، در گزارش
هاي بانکهاي دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله( با نرخ صفر به تجدید ارزیابی داراییشود نسبت به دولت اجازه داده می -د

 مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید.
مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي  1401و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال  سازمان برنامه -ـه

ریزي و بررسی عالی و نظام بودجهنامه انتظام بخشی شرکتهاي دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شوراينو دارایی آیی
 تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. صورتهاي مالی

شرکتها و ) این قانون شامل 3شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(کلیه  -1
مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهاي تابعه وزارت نفت، بانک 
مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

روزرسانی اطالعات خود بار نسبت به ثبت و بهماه یکهاي تابعه مکلفند پس از ابالغ این قانون، هر سهصنایع معدنی ایران و شرکت
دولتی مستقر در وزارت شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیرشرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطالعات و 

ر اقتصادي و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطالعات سامانه مذکور را به کنند. وزارت امو امور اقتصادي و دارایی اقدام
 فراهم کند.و دیوان محاسبات کشور اداري و استخدامی کشور  ،هاي برنامه و بودجه کشورسازمانصورت برخط براي 

ر، بانک مرکزي جمهوري اسالمی وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداري و استخدامی کشو
هاي ایران، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات الزم را براي برقراري ارتباط سامانه
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امانه حقوق و ملی ساختار، سالکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطالعات کارکنان نظام اداري (پاکنا)، سامانه 
دولتی و شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیرو سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطالعات  مزایا

 تبادل اطالعات به عمل آورند.
مکلفند آمار  شرکتهاي موضوع این بند از جمله شرکتهاي تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی، -2

در  1401) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 20) بند(الف) تبصره(3نامه جزء(نیروي انسانی خود را مطابق شیوه
هاي نیروي انسانی(پرسنلی) در اصالحیه احتمالی قانون پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا) ثبت کرده تا مبناي محاسبه هزینه

 کل کشور قرارگیرد. 1402کل کشور و الیحه بودجه سال  1401ه سال بودج
سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است دسترسی الزم را به صورت برخط براي أخذ گزارشهاي الزم به سازمان برنامه و 

 بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور بدهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی،  سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است با همکاري -3

دستورالعمل احراز صالحیت مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادي را که به نمایندگی صاحب سهم 
حقوق و مزایاي مدیران  شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهیدر شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می

عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکتهاي موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز 
ابالغ  1401معیارهایی نظیر میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 

 .نماید
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 29) ماده(3شرکتهاي دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره(تمامی 

حقوق و مزایاي مدیران مذکور را از زمان ابالغ مصوبه، براساس دستورالعمل  14/12/1395فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 
 شود.این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میمربوط پرداخت نمایند. تخلف از 

 گردد، نیز جاري است.اساس نظر دولت تعیین میمفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر
اي آب و فاضالب روستایی ) این قانون، و شرکته3رؤساي مجامع عمومی شرکتهاي درحال تصفیه مندرج در پیوست شماره( -4

نسبت به اعالم  1401وري انرژي ایران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال و سازمان بهره هاي نو ایرانانرژي انی، سازماناست
ال شدن خاتمه تصفیه و غیرفع العاده مبنی برختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق

شرکت را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومی مسؤولیت اجراي این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با 
 گردد.رویه فوق تخلف محسوب می

موضوع  دستگاههاي اجرائی) قانون مدیریت خدمات کشوري و معاون آنان و مدیران 71( عضویت همزمان مقامات موضوع ماده -5
هاي ) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (5ماده(

ها اعم شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و سازمانهاي اجرائی مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتمدیریتی در هیأت
شرکتهاي وابسته به ها و شرکتهاي دولتی و سازمانها و وعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازماناز زیر مجموعه خود و زیرمجم

ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و شهرداري
 باشند.هستند از شمول این حکم مستثنی می

 باشند.وهاي مسلح تابع قوانین و مقررات خود میمجموعه نیرشرکتهاي زیر
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الزحمه تحت هر عنوان اند حق دریافت هیچگونه حقاشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده
 براي شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

درصد سود  50دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازي پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل هاي شرکتها و سازمان -و
) ریال به 10,000,000,000,000ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیتهاي خود را تا سقف ده هزار میلیارد (

صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزي  ند.داري کل کشور واریز نمایحساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه
 هاي مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.نسبت به تأمین مالی طرحها و پروژه

به منظور پشتیبانی و تدارك مناسب کاالهاي اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و  -ز
ت حمایتی کشاورزي در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیالت بانکی خدما

 تسهیالت موضوع این بند نباید منجربه افزایش پایه پولی شود. ) این قانون هستند.3فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره(
واگذاري نزد مؤسسات مالی و اعتباري جهت أخذ تسهیالت، جز با تأیید هرگونه توثیق سهام شرکتهاي دولتی مشمول  -ح

 باشد.کتبی وزیر امور اقتصادي و دارایی ممنوع می
هاي ) از یک دوازدهم هزینه%2داري کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (دولت از طریق خزانه -ط

) این قانون که سودده و 3به دولت مندرج در پیوست شماره (جاري شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته 
هاي استهالك و هزینه عملیاتی بانک فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثناي هزینه

جدول  130425داري کل کشور موضوع ردیف هاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهو بیمه را از حساب
 ) این قانون واریز کند.5شماره (

منابع حاصل از اجراي این حکم در شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح به تشخیص و تأیید 
 و دارایی خواهد بود. يمشترك وزراي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و امور اقتصاد

از طریق واگذاري   )ریال1,300,000,000,000,000میلیون و سیصد هزار میلیارد (دولت مکلف است مبلغ یک  -1 الحاقی بند
 هاي دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و به شرح زیر پرداخت نماید:شرکتسهام 

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، 12)ریال در اجراي ماده(900,000,000,000,000مبلغ نهصد هزار میلیارد ( -1
سازي اجتماعی و استمرار همسانتأمین جتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان ا

 اجتماعیتأمین بازنشستگان 
)ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجراي احکام مندرج در 200,000,000,000,000مبلغ دویست هزار میلیارد ( -2

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی قانون قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و احکام مندرج در بخش ایثارگران 
و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات  1401اي قانون سال و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجر

درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی براي جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم 
آمبوالنس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به  شهداء، مسکن، مددکاري، واگذاري خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و

 هاجانبازان و رزمندگان معسر و پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر کمک
سازي همسان استمرار )ریال به سازمان بازنشستگی کشوري بابت90,000,000,000,000مبلغ نود هزار میلیارد( -3

 بازنشستگان کشوري 
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 استمرار اجتماعی نیروهاي مسلح بابتتأمین )ریال به سازمان 50,000,000,000,000ار میلیارد(مبلغ پنجاه هز -4
 سازي بازنشستگان لشکريهمسان

اي مربوطه هاي هزینه)ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف60,000,000,000,000مبلغ شصت هزار میلیارد( -5
فرهنگی ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 112جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجراي ماده(

ها و آبرسانی عشایري، بیمه قالیبافان، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به جمهوري اسالمی ایران، راه
 هریه و پرداخت مطالبات معوق معلمان مأمور به خارج از کشورزندانیان بدهکار م

) 8ارچوب ماده(هبودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلفند در چ بانک مرکزي، سازمان برنامه و  -2 بند الحاقی
کارگزاري از راه اندازي سامانه  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی، مقدمات الزم اعم

هاي الزم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به ، ابالغ قرارداد همسان واگذاري، تهیه دستورالعمل)فاکتورینگ(
و حمایت ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور 8) ماده(2(موضوع تبصره() فاکتورینگکارگزاري (نهادهاي مالی 

تا سقف سیصدهزار میلیارد  )فاکتورینگ( کارگزاريمالی تأمین ی شدن ئاز کاالي ایرانی) را به منظور اجرا
ی ئنامه اجرا) آیین3)ماده(1(موضوع تبصره( اي قانون بودجههاي سرمایههاي تملک داراییي طرح)ریال برا300,000,000,000,000(

) کاالي ایرانی موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادين تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از ) قانون حداکثر استفاده از توا8ماده (
هاي دولتی، بانکها و سایر نهادهاي عمومی، منابع داخلی شرکت)ریال براي 500,000,000,000,000و تا سقف پانصدهزار میلیارد(

حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي  ) قانون8ماده (ی ئنامه اجراآیین) 3) ماده(4مشموالن در تبصره(
 را فراهم نمایند. ایرانی موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي

و وزارت امور اقتصادي و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به  بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه کشور 
نامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال هاي برماهه به کمیسیونصورت سه

 .نمایند
  -3بند الحاقی 
به منظور اصالح ساختار و ارتقاي شفافیت بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج  -1

شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ) این قانون، شامل شرکتهایی که 3در پیوست شماره(
شرکتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازي 

تابعه آنها و شرکتهاي تابعه و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي  ،صنایع ایران و شرکتهاي تابعه
 پذیرد:ربط نهادهاي عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام میذي

مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در  -1-1
مالی، افزایش تأمین ها، بهبود روشهاي ازي داراییوري، مولدس) این بند را مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقاي بهره1جزء(

 هاي مربوط به تصویب برسانند.هاي مالی را در قالب شاخصسود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت
وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت  -2-1
) این بند با 1اي شرکتهاي دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (هاي بودجهاق سرفصلسازي و انطببه همسان
اقدام و آن را ابالغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف  1401هاي حسابداري آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال سرفصل
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هاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت
 هاي مذکور اقدام نماید. سرفصل

) 1سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهاي دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (
زیان، سهم منابع تأمین یلی شرکتهاي دولتی به عنوان منابع این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفص

 اي و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادي سازمان برنامه و بودجه کشور مالك خواهد بود.عمومی دولت در حسابهاي سرمایه
هیأتهاي مدیره/هیأتهاي عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه  -3-1

) این بند جهت 1کنند و براي بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (
وزارت امور اقتصادي و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه اي از آن را براي انعکاس در صورتهاي مالی ارائه و نسخه

و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور 
 شود. تهیه و ابالغ می 1401و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال 

ماهه(غیرتلفیقی) براي شرکتهاي اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این اي ششورتهاي مالی میان دورهتهیه ص
به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  1401بند الزامی است و یک نسخه از صورتهاي مالی مذکور تا پایان مهرماه سال 

 شود.و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال میشوراي اسالمی، وزارت امور اقتصادي و دارایی 
 1401ماه سال ) این بند مکلفند آمار نیروي انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت1شرکتهاي موضوع جزء( -4-1

انسانی(پرسنلی) در اصالحیه احتمالی هاي نیروي در پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا) ثبت کرده تا مبناي محاسبه هزینه
 کل کشور قرارگیرد. 1402کل کشور و الیحه بودجه سال  1401قانون بودجه سال 

) این بند مکلفند اطالعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران 1شرکتهاي موضوع جزء ( -5-1
 اشت.عامل شرکتها، مسؤولیت اجراي این حکم را خواهند د

شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي این هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین -2
داري کل کشور واریز ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانهگونه فعالیتبند عالوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این

 گردد.
ع عمومی نسبت به صورتهاي مالی ساالنه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش اتخاذ تصمیم مجام -3

باشد. مسؤولیت هرگونه ) این بند فاقد اعتبار می1حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (
 باشد. ی میآثار مالی بر صورتهاي مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤساي مجامع عموم

شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر هیأتهاي مدیره/هیأتهاي عامل در رفع ایرادات مطرح -4
ماهه ) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه1اشخاص حقوقی مصرح در جزء(

رش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد صورت کتبی گزابه مجمع عمومی به
) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به 1حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (

 باشند. عامل نسبت به موارد اعالمی میأخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضاي مرتبط در هیأت مدیره/هیأت 
) قانون برنامه ششم توسعه با همکاري 29) ماده(3سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است با رعایت تبصره( -5

نامه ساماندهی حقوق و مزایاي مدیران عامل و اعضاء هیأت وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین
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) این بند، 1ره/ هیأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(مدی
 به تصویب هیأت وزیران برساند.  1401ماه سال تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت

) 29) ماده (3موظفند با رعایت تبصره () این بند 1تمامی شرکتهاي دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء ( -6
نامه مربوط پرداخت نمایند. تخلف قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایاي مدیران مذکور را از زمان ابالغ مصوبه، براساس آیین

 شود.از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می
باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور به قیمت تکلیفی می شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کاال -7

هاي را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهاي ابالغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت
ابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص توضیحی صورتهاي مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حس

 این بند جداگانه اظهارنظر نماید.
کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان 

الزم جهت تعیین تکلیف  هاي حسابرسی ساالنه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهاداتبا بررسی گزارش 1401مهرماه سال 
 ) این بند جهت درج در الیحه بودجه سنواتی اقدام نماید.1هاي دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (بدهی

) قانون اجراي 13در اجراي بند(الف) ماده ( 1401وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال  -8
گذاري و اعمال وظایف حاکمیتی بت به احصاء امور مربوط به سیاست) قانون اساسی نس44اصل چهل و چهارم( هاي کلیسیاست

 شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.
ربط را اعمال نماید. در اجراي این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصالحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهاي ذي

 باشند.یی که به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده از شمول این حکم مستثنی میاساسنامه شرکتها
) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 28دولت مکلف است در راستاي بند (و) ماده ( -9

ن تکلیف شرکتهاي دولتی و یا سایر ) قانون اساسی نسبت به تعیی44هاي کلی اصل چهل و چهارم () و قانون اجراي سیاست2(
ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه ) این بند که طی سه سال متوالی زیان1اشخاص حقوقی مصرح در جزء (

 اقدام نماید. 1401باشد، تا پایان شهریورماه سال شرکت می
ربط، حسب ري یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذيماه پس از مصوبات هیأت واگذارؤساي مجامع عمومی مکلفند یک

 مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.
از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه  1401شرکتهاي دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال  -10

ایش صرفه اقتصادي، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افز
هاي مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهاي گزارش

ف به اقدامات الزم پیرامون نتایج حسابرسی اند، مکلفوق و شرکتهایی که از ابتداي برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده
 باشند.عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می

گیري نمایند. مسؤولیت حسن اجراي این بند با رؤساي مجامع هاي فوق تصمیممجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش
 باشد.عمومی شرکتهاي دولتی می

 -4 الحاقی بند
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ربط موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی هاي تابعه و ذيلتی و شرکتهایی که دولت یا شرکتکلیه مؤسسات انتفاعی دو -1
و  ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 29و سایر دستگاههاي موضوع ماده(

هام ) س%50ویژه اقتصادي کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(هاي مناطق آزاد، تجاري و صنعتی و سازمان
د در نکنمیکه به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده  1401هاي تحت کنترل دولت در سال آن را در اختیار دارد و شرکت

دارایی موظف است صورت مالی  رت امور اقتصادي ومشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزاحدود بودجه مذکور 
اي به صورت عمومی و در سامانه جامع اطالع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان هاي مذکور را ساالنه و میاندورهشرکت

این  ارش بررسی صورتهاي مالیهاي مذکور و ارائه گزور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتحسابرسی و دیوان محاسبات کش
 برنامه و بودجه و محاسبات هستند. بار به کمیسیونها به صورت هر چهار ماه یکشرکت

هاي دولتی، ظرف پنج ماه از ابالغ این قانون نسبت به واگذاري کلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتدولت م -2
) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت %20شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد(

هاي سهامی عام پروژه در قالب شرکتسهام خود را ) قانون اساسی اقدام کرده و 44قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم( 
 هاي واگذاري از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.یا سایر روش

) 103کل کشور موضوع ماده( 1400وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال  -3
ومی شرکتهاي ربط ارسال نماید. مجامع عمذيبه مبادي  1401قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال 

هاي مالی ساالنه ردادماه، نسبت به تصویب صورتخنام مکلفند حداکثر تاپایان  تصریحهاي مشمول ذکر یا دولتی از جمله شرکت
 اقدام نمایند. 
بنگاههاي اقتصادي  وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندي و درج نام آن دسته از -5 الحاقی بند

) 1) قانون اساسی در گروههاي(44هاي کلی اصل چهل و چهارم() قانون اجراي سیاست2ین نامه موضوع ماده(یارچوب آهکه در چ
) و مجوزهاي أخذ شده از مقام معظم رهبري در یکی از 2) ماده(3اند به استثناء موارد مندرج در گروه() قرار نگرفته2) ماده(2و(

) صرفًا با اذن ایشان 3) به گروه(2) و(1بندي گروههاي () اقدام نماید. انتقال بنگاههاي اقتصادي مذکور از طبقه2و( )1گروههاي(
 باشد.مجاز می

هاي یادشده را به بنديوزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون فهرست طبقه
 باشند.ی مکلف به همکاري با وزارت امور اقتصادي و دارایی میئدستگاههاي اجرا کلیه .تصویب هیأت وزیران برساند

) 1بندي آن مشخص نشده باشد ذیل گروه(پس از انقضاي مهلت مذکور، هر بنگاهی که شناسایی شده و تکلیف گروه
 بندي خواهد شد.طبقه

ات پیمانکاران و و حرارتی و نیز مطالبهاي برق آبی اي بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهبدهی -6 الحاقی بند 
هاي تکلیفی و تمام التفاوت قیمتها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابهمشاورین این طرح

  )ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.100,000,000,000,000(   خرجی تا سقف یکصد هزار میلیاردـ  شده برق، به صورت جمعی
هاي کاالیی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامالت مالی در زنجیره، بورستأمین به منظور ایجاد زیرساخت  -7 الحاقی بند 

ربط بر مبناي اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباري قانونی و همچنین ایجاد ابزار الزم براي هاي ذيکاال در بورس
 الذکر به ریال اقدام نمایند.فوق تبدیل اسناد اعتباري
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 گردد.دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و ابالغ می
هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها گذاري در شرکتنظور تشویق سرمایهبه م -8 الحاقی بند  

هاي منابع حاصل براي افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش به عدم تقسیم بخش بیشتري از سود اکتسابی و استفاده از
هاي مذکور که تمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکمالیات درآ 1401هاي جدید شغلی در سال تولیدي و ایجاد فرصت

 قانون مالیاتهاي مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. 105یابد(موضوع ماده به حساب سرمایه انتقال می
به منظور حمایت از توسعه ابزارهاي مالی و همچنین تسهیل معامالت ابزارهاي مبتنی بر کاال، مالیات  -9 الحاقی دبن

شوند، مادامی هاي کاالیی کشور پذیرش میبر ارزش افزوده کلیه کاالهایی که در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس
باشند. در صورتی که کاالي گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی میمی که در هر یک از بورس هاي کاالیی مورد مبادله قرار

پشتوانه گواهی سپرده ماهیتًا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل 
پشتوانه گواهی سپرده فیزیکی کاال وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کاالي 

 باشد.کاالیی می
لیدي در اختیار خود هاي نیمه تمام صنعتی و تو)پروژهطرح (دولت مجاز است نسبت به واگذاري سهام  -10 الحاقی بند

 از طریق بازار سرمایه اقدام نماید. )پروژه(طرح هاي سهامی عامدر قالب شرکت
 
 مین مالی خارجی (فاینانس)أت -3تبصره  

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 4با رعایت بند(الف) ماده( -الف
سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) براي طرحهاي دولتی و  1401در سال  14/12/1395اسالمی ایران مصوب 

  د.شو)یورو تعیین می30,000,000,000دولتی معادل ریـالی سی میلیارد (غیر
در مواردي که استفاده از تسهیالت مالی خارجی(فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوري اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل 

اي شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهاي کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعههاي تسهیالت مالی أخذو هزینه
هاي نامهتان به نمایندگی از طرف دولت ضمانامور اقتصادي و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیرالمللی باشد، وزیر بین

ماه صادر یا اختیار امضاي آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام کلی یا اختصاصی الزم براي طرحهاي مذکور را حداکثر ظرف یک
 ربط تفویض کند.مسؤول ذي

ربط(به ی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیالت مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذيدر مورد کلیه طرحهاي دولت
منظور تأیید اولویت براي استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادي و دارایی(به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک 

نترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزي کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً مرکزي جمهوري اسالمی ایران (به منظور پایش(ک
اي) ضروري بوده و هاي سرمایهبراي پایش(کنترل) طرحهاي بخش دولتی شامل طرحهاي شرکتها و طرحهاي تملک دارایی

 شده در این قانون قابل پرداخت است.بینیبازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش
) قانون برنامه ششم توسعه مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتی که داراي 4هاي بند(پ) ماده(شوراي اقتصاد با رعایت اولویت

 کند.محیطی باشند، از تسهیالت مذکور را صادر میتوجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست
ور اقتصادي و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین الزم از بانکهاي عامل که به در خصوص طرحهاي غیردولتی، وزارت ام

 است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده
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ها ع این بند براي استفاده از منابع بانک)یورو از تسهیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضو2,000,000,000مبلغ دومیلیارد( -1
هاي علوم پزشکی، انشگاهها و دانشگاههاي دبه منظور تعمیر و تجهیز خوابگاه المللیاي بینو مؤسسات مالی و توسعه

هاي وزارت فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاهمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوري، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه 
 یابد.ش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص میآموز

 15/2/1398دولت مجاز است با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی مصوب  -2
المللی به منظور اي بینها و مؤسسات مالی و توسعهاستفاده از منابع بانکالذکر، براي از تسهیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق

هاي علوم پزشکی، مؤسسات )یورو براي دانشگاهها، دانشگاه1,000,000,000ها، مبلغ یک میلیارد(ها و کارگاههتجهیز آزمایشگا
)یورو براي 1,000,000,000و یک میلیارد ( آموزش عالی و پژوهشی و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمی با تضمین و بازپرداخت خود

اي دولتی هاي وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفههنرستان
 کند.و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین 

 1401) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در سال 4با رعایت بند(الف) ماده(
)یورو تسهیالت خرید ملزومات خارجی براي توسعه برنامه راهبردي هوافضا در نظر گرفته شود و 10,000,000تا سقف ده میلیون(

 قیقات و فناوري قرار داده شود.در اختیار وزارت علوم، تح
)دالر از تسهیالت 2,000,000,000غ دومیلیارد (لمب به منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهري دولت موظف است حداقل -3

هاي کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حخطوط مترو و قطار سبک شهري و طر برداري ازخارجی این بند را جهت ساخت و بهره
 شهري اختصاص دهد. حمل و نقل
تمدید  1401در سال  3/6/1395کشور مصوب  کل 1395) قانون اصالح قانون بودجه سال 38اجراي تبصره ( -ب

 شود.می
اسالمی، بانک اي از جمله بانک توسعه شده از بانکهاي توسعهمنظور تسریع در جذب تسهیالت تصویببه -ج

کننده از تسهیالت مذکور بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههاي استفادهآي.آي.(اي.گذاري زیرساختهاي آسیایی سرمایه
شده بینیاین تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش مجازند در سقف بند (الف)

کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله قانون نسبت به هزینه) این 1براي اجراي طرحهاي با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(
 با سازمان مذکور اقدام کنند.

المللی از سوي هاي بالعوض بین) یورو کمک2,000,000,000شود تا سقف دو میلیارد (به دولت اجازه داده می -د
اي و زیربنایی و همچنین اجراي طرحهاي توسعه براي جلوگیري از حوادثی مانند زلزله، سیل المللیهاي بینسسات و سازمانؤم

دولت موظف است مبلغ  هاي مرتبط نمایند.صرف هزینه داري کل کشوردریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانهکشور را 
هیدرولیک بلندمرتبه نشانی و نردبان هاي آتشج در این بند را صرف خرید دستگاه) یورو از مبلغ مندر200,000,000دویست میلیون(
هاي آالت راهداري براي وزارتخانههاي کشور، آمبوالنس براي سازمان هالل احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشینبراي شهرداري

 هاي امداد و نجات بسیج نماید.ه و شهرسازي و کشور و تجهیز گروهرا
بار به سازمان هاي دریافتی را هر شش ماه یککرد کمکینهی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزئدستگاههاي اجرا

 برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
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سازمان برنامه و بودجه با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به 
 می و دیوان محاسبات کشور اعالم نماید.هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالکمیسیون
) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و 18دولت مکلف است به استناد مفاد ماده( -1 الحاقی بند

 هاي آمریکا که توسط وزارت امورو همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم 22/5/1399مصوب تروریستی آمریکا در منطقه 
ساله ) قانون مذکور تهیه و ظرف دوماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک19اقتصادي و دارایی و مبتنی بر ماده(

کاالیی  - از برنامه دیپلماسی اقتصادي دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاري با کشورهاي هدف در قالب تجارت کشور
هاي صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارایی، نفت، نیرو، کارگروهی متشکل از وزارتخانهاقدام نماید. براي این منظور 

جهادکشاورزي، راه و شهرسازي، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي و با محوریت وزارت صنعت، معدن 
ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادي جهت اجراي برش یکی مورد نیاز ئشود. کارگروه مکلف است احکام اجراو تجارت تشکیل می

عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهاي بار یکو هر سه ماه  1401دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه 
ی سازي مفاد ئر اجرااقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظو

 :این بند
ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه بانک مرکزي مکلف است با همکاري سایر دستگاههاي ذي -1

هاي پولی، ایجاد زمینه الزم و مشوق جهت هاي تسویه دوجانبه، انعقاد پیمانکاالیی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق - تجارت کشور
کرده و ءهاي مالی غیر تحریم پذیر را اجرارسانها به استفاده از پیاممرزي در مناطق آزاد ایران، الزام بانکهاي برونبانکتأسیس 

هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمی و به کمیسیونبار یکگزارش عملکرد این بند را هر سه ماه 
 دیوان محاسبات ارائه دهد.

هاي تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد ، توافقنامه1401وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه  -2 
 .کاالیی سند مذکور را تهیه یا بروز رسانی کندـ  با کشورهاي مندرج در برنامه تجارت کشور

هاي ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساختهاي ذيرسازي مکلف است با همکاري دستگاهوزارت راه و شه -3
بار یکماه کاالیی سند مذکور را فراهم کرده و هر ششـ  مورد نیاز جهت اجراي مفاد برنامه تجارت کشور )لجستیکیپشتیبانی (

 .گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند
جهاد کشاورزي مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازي مبادي وارداتی کاالهاي اساسی کشاورزي به وزارت  -4

 .المنافع اقدام نمایدکشورهاي همسو و مشترك
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهاي  -5

هاي تجار الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینهارچوب برنامه فوقهالمنافع در چكصادرات به کشورهاي همسایه و مشتر
 .اقدام نماید
نامه با گی خاتم االنبیاء(ص) و أخذ ضمانتاي با قرارگاه سازندشود با انعقاد توافقنامهبه دولت اجازه داده می -2 الحاقی بند

 طرح مالی خارجی(فاینانس)تأمین نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیالت تضمانارگاه از دولت نسبت به صدور احتساب مطالبات قر
 هاي تابعه آن نزد بانک مرکزي و بانک عامل اقدام نماید.هاي متعلق به قرارگاه و شرکت)وژهپر(
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 دولتی براي اجراي طرحهامشارکت با بخش غیر -4تبصره  
تمام دولتی جهت ااجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر شود از طریق دستگاههايبه دولت اجازه داده می -الف

هاي شبکه )پروژه(طرحبرداري و جدید) از قبیل نیمه تمام، آماده بهرهاي(هاي سرمایهتملک دارایی هاي)هرچه سریعتر طرح(پروژه
گاه اجرائی را صرف حمایت دست اي مربوط به هرهاي سرمایه) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی%10ملی اطالعات تا ده درصد(

 این راستا :نمایند. دردولتی در آنها مشارکت میکند که بخش غیر هایی)از طرح(پروژه
نامه اجرائی این بند تعیین خواهند شد، کارگروهی ملی و استانی که اعضاي آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین -1

)هاي ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به پروژه(د از تصویب قانون، طرحف دوماه بعموظفند حداکثر ظر
ربط مکلف است پس از گذار ابالغ نمایند. دستگاه اجرائی ذيدستگاه اجرائی مربوط براي انجام اقدامات الزم براي انتخاب سرمایه

گذار مشارکتی ماه نسبت به طی مراحل اجرائی و انتخاب سرمایهظرف یک هاي ملی(یا استانی) حداکثردریافت ابالغیه کارگروه
 اقدام نماید. تخصیص اعتبار از محل این قانون منوط به طی فرآیند ذکر شده است. 

گذاري مندرج در قوانین و مقررات عام و گذاري و مشارکت از شمول تعرفهدر قرارداد سرمایه )پروژه(طرحبهاي محصول  -2
 التفاوت آن تأمین شده باشد.مگر اینکه از قبل مابه ،مستثنی استخاص 

 نماید.(پروژه) را تضمین میه نیابت از دولت، تعهدات آتی طرحسازمان برنامه و بودجه کشور ب -3
 (پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود.حگذاري صورت گرفته در طراصل و فرع سرمایه -4
جدید،  برداري از طرحهايتوانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند براي اجراء و بهرهمیشرکتهاي دولتی  -5

 برداري استفاده نمایند.برداري و در حال بهرهبهرهتمام و آماده نیمه
برداري سازي و بهرهزبهسازي، باوزارت راه و شهرسازي مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداري،  -6

به قانون مواد  برخی ) قانون الحاق27بزرگراهی و راه اصلی و ریلی را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده( هاي)طرح(پروژه
 کند، مشمول این بند نماید.)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(

گذار، روش کشف نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صالحیت و انتخاب سرمایهآیین
برداري، وضع برداري، تعیین میزان پوشش خطرپذیري، تعیین نرخ خدمات بهرهها، نحوه بهره)پروژه(طرحقیمت، چگونگی اجراي 

برداري، تضامین طرفین، داوري و کرد آن، نظارت بر نحوه بهرهت و نحوه وصول وهزینهجرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخ
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به  ماه از تاریخ ابالغ قانون به پیشنهادحل اختالف، ظرف یک

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مسجل دستگاههاي اجرائی  رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی وبه دولت اجازه داده می شود با  -ب

تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در هاي نیمهبه طلبکاران همان دستگاه اجرائی، طرح (پروژه)
 الذکر الزامی است.قخصوص دیون فومدت زمان معین واگذار نماید. أخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در

هاي نیرو، امور اقتصادي و دارایی و راه و نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهآیین
 رسد.شهرسازي تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

اي که اهمیت هاي سرمایهداراییهاي تملک حمالی طرتأمین شود نسبت به ده میبه دولت اجازه دا -1 الحاقی بند
رسد، از طریق ابزارها می ربط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ی ذيئو کارکرد راهبردي آنها با پیشنهاد دستگاه اجرا
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هاي ) اعتبارات تملک دارایی%30و روشهاي بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد(
 شود.اي مصوب در هر فصل تعیین میسرمایه

شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی اجازه داده میبه بانک -2 الحاقی بند
هاي اي نظیر طرحهاي سرمایهک داراییهاي تملهاي بزرگ زیربنایی و طرح(پروژه)هاي مازاد در هر یک از طرحواگذاري دارایی

ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه)  مالی و تملک و تأمین هاي اصلی، صنعتی و تولیدي در قالب هآزادراهی و بزرگراهی و را
 مشارکت نمایند.

هاي زیربنایی و گذاري عموم مردم در انواع طرح(پروژه)ساختن زمینه سرمایهمنظور فراهمبه -3 الحاقی بند 
گذاري اي، حمل و نقل و تولیدي صنعتی و کشاورزي و نیز تشویق فرهنگ سرمایهسرمایههاي طرحهاي تملک دارایی

نویسی آنها با مجوز گذاري طرح(پروژه) که پذیرههاي سرمایهغیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق
 باشد.نقل و انتقال معاف می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارضسازمان بورس و اوراق بهادار انجام می

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادي در شرکتهاي مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدي به شرکتهاي سهامی عام 
در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)هاي تولیدي صنعتی و کشاورزي، زیربنایی و طرحهاي تملک 

گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ نقل شکل می اي و حمل وهاي سرمایهدارایی
 باشد.گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر میمی

هاي بخش غیردولتی مالی و استفاده از ابزارهاي مالی، جلب سرمایهتأمین به منظور توسعه روشها و الگوهاي  -4الحاقی بند 
اي مرکب از وزارت امور هاي پیشران، کمیته)پروژهطرح (هاي تملک دارایی سرمایه و عمومی براي اجراي طرحسازي منابع و اهرم 

ربط(حسب مورد) و ی ذيئاقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، دستگاه اجرا
شود. این کمیته موظف است نسبت به طراحی ها تشکیل میو کانون بانکماهنگی بانکها نمایندگان صندوق توسعه ملی، شوراي ه

 هاي یادشده به شوراي اقتصاد اقدام نماید.)پروژه( طرحمالی تأمین و پیشنهاد روشها و ابزارهاي 
  الرعایه است.هاي فوق الزممالی پروژهتأمین پیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شوراي اقتصاد براي  

تنظیم بخشی از  الحاق موادي به قانون ) قانون56در راستاي تسهیل استفاده از ظرفیت ماده( -5بند الحاقی 
اي، سازمان برنامه هاي سرمایههاي تملک داراییحجهت تسریع در تکمیل طر 15/8/1384مصوب ) 1( ی دولتمقررات مال

ماه پس از جمهوري اسالمی ایران مکلفند حداکثر تا یکو بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي 
ها را تعیین و تضمین خانهها و وزارت)ریال سهم هر یک از بانک2,000,000,000,000,000تصویب این قانون تا سقف دو میلیون میلیارد(

هاي عامل و به بانک بازپرداخت اصل و سود این تسهیالت را به صورت جمعی(یکجا براي هر بانک و وزارتخانه) صادر و
 نفع ابالغ نمایند.هاي ذيوزارتخانه
رت درخواست تسهیالت هاي عامل مکلفند درصوکسازمان برنامه و بودجه کشور، بانپس از صدور تضمین توسط  

ها )پروژهطرح(ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه(فصل کاري نفع، حداکثر یکهاي ذيخانهاز سوي وزارت
اده نفع اقدام نمایند. مجوز مدر مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیالت در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذي

 الحاق موادي به قانون ) قانون56(ماده  و ) 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )23(
الذکر کفایت براي تشخیص شرایط و توجیه برخورداري از تسهیالت بانکی فوق )1( تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 ها را ندارند.حامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرهاي عکند و بانکمی
 )ریال است.5,000,000,000,000پنج هزار میلیارد( )پروژهطرح(سقف هر 
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یورماه، پرداخت تسهیالت تا پایان سال بالمانع در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیالت تا ابتداي شهر
 است.

) سرجمع %30) به سی درصد(%10) از ده درصد(56ها از تسهیالت ماده(سقف استفاده دستگاه 1401در سال 
 اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزایش می یابد.

 
 تأمین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی -5تبصره 

 شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:داده میاجازه  1401در سال 
)ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین و 100,000,000,000,000شرکتهاي دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد ( -الف

محیطی تا براي اجراي طرحهاي داراي توجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند،
 رسد، به مصرف برسانند.تصویب شوراي اقتصاد میخود که به

نامه اوراق مالی اسالمی که به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي سهم هریک از شرکتها در آیین
 رسد، تعیین خواهد شد.تصویب هیأت وزیران می و دارایی تهیه و به

هاي هاي فرسوده، بافتهاي بهسازي و نوسازي بافتطرح هاي خود از جمله تهیهحآفرینی شهري ایران براي انجام طرشرکت باز
 عمران شهرهاي جدیدتاریخی و ناکارآمد شهري، ساماندهی و توانمندسازي سکونتگاههاي غیررسمی، و شرکت مادر تخصصی 

ي تهران در ها و تأسیسات دولتی و عمومی براي تکمیل مصالاي و سازمان مجري ساختمانهاي قطار حومهحبراي اجراي طر
 استفاده از منابع این بند در اولویت هستند.

شود براي تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد به دولت اجازه داده می -ب
ارزي) از جمله اسناد خزانه اسالمی که منطبق بر قوانین و مقررات  -) ریال، انواع اوراق مالی اسالمی(ریالی860,000,000,000,000(

جدول  310108و در چهارچوب عقود اسالمی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدي اوراق را به ردیف شماره 
) این قانون را با حفظ 5جدول شماره ( 310103خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدي) این قانون واریز و اسناد 5شماره(

 منتشر و به طلبکاران دستگاههاي اجرائی بابت تادیه مطالبات واگذار کند.  1404قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 
و قابل پرداخت  بینی) این قانون پیش9) و (8هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره(بازپرداخت اصل، سود و هزینه

 است.
توسط سازمان برنامه و بودجه  10/12/1351) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 30تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده(

 شود.کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می
)ریال از محل منابع این بند براي پرداخت مطالبات پیمانکاران راههاي روستایی 35,000,000,000,000مبلغ سی و پنج هزار میلیارد(

 یابد.و خرید تانکرهاي آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می
نرفته بندهاي(الف) و(ب) این تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس اوراق فروش -ج

ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به تمامی طلبکاران مدیر امور مالی ذي -حسابدستگاه اجرائی و ذي
شده اعتبارات این قانون از جمله هاي تعهدکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه(اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین

 باشد.تملک اراضی) می
هاي شهري، مدیریت پسماند و نیروگاههاي زباله سوز، عه حمل و نقل عمومی و زیر ساختبه منظور توس -د

هاي هاي کشور و سازماناههاي غیررسمی به شهرداريگهاي فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتبازسازي بافت
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)ریال اوراق 120,000,000,000,000ار میلیارد (شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزوابسته به آنها اجازه داده می
 ها منتشر کنند.اسالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداريمالی

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه 
  ) شهرداري ها است.%50درصد() دولت و پنجاه %50درصد(

)ریال از اوراق موضوع این بند به بازآفرینی شهري بافتهاي فرسوده پیرامون حرمهاي 20,000,000,000,000بیست هزار میلیارد (
 یابد.بن موسی(ع) اختصاص میمطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد

فته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداري مربوط قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح نراوراق فروش
 باشد. می

 حذف شد.  -ـه
  -و

اي منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این قانون در بازارهاي پول و سرمایه کشور، کمیتهبه  -1
برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادي و دارایی و رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بر متشکل از رئیس سازمان 

کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی با رعایت نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می
 شود.موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می

رت امور اقتصادي و دارایی مجاز است از کلیه روشهاي انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه وزا -2
 ها استفاده کند. نویسی در بازارتدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره

تأسیس نهادهاي واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا  شود نسبت بهبه وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می -3
هاي کلی اصل چهل استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراي سیاست

ق بهادار ارزي و تأسیس نهاد واسط ) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، براي انتشار اورا44وچهارم(
 هاي دولت براي انتشار اوراق مالی اسالمی مربوط اقدام نماید.مولدساز دارایی

عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی ها و مطالبات دولت بهشود رأسًا از داراییبه وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می -4
عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار تواند بهده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادي دارد، نیز میاسالمی موضوع این تبصره استفا

 گیرد.
گران اولیه اوراق مالی اسالمی دولت نویسی و کارمزد معاملهاوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره -ز

ها و شود. همچنین معامالت بین ارکان انتشار و دریافت) مشمول مالیات به نرخ صفر می1401(منتشرشده در سال 
استفاده از نهادهاي واسط، مشمول نظر از استفاده یا عدم هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرفپرداخت
 1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب ) قانون رفع موانع تولید رقابت14مستثنیات حکم ماده (ها و معافیت
 شود.می

کلیه کارمزدهاي انتشار و معامالت اوراق دولت در بازارهاي اولیه و ثانویه به نحوي تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه 
 اوراق دولت را اقتصادي نماید.

جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین  ایجاد طلب -ح
 آن با مبناي قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
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ر و ارتقاي نظام پذی) قانون رفع موانع تولید رقابت1ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (مرجع رسیدگی و تأیید بدهی -ط
 شود.مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین می

  -ي
تا جهت احداث،  )ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند،30,000,000,000,000شود مبلغ سی هزار میلیارد (به دولت اجازه داده می -1

تکمیل و تجهیز فضاهاي آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور) 
این اوراق خارج از سقف با اولویت مدارس عشایر(با هماهنگی سازمان امور عشایر) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. 

هاي صادرشده براساس ابالغ اعتبار و تخصیصو   ) قانون برنامه ششم توسعه بوده7ماده( )4شده در جدول شماره(بینیپیش
 رسد.به مصرف می

تا جهت  )ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند،20,000,000,000,000شود مبلغ بیست هزار میلیارد(به دولت اجازه داده می -2
فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاههاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  تعمیر، نگهداري، بازسازي و مقاوم سازي فضاي فیزیکی

 و جهاد دانشگاهی به مصرف برسد.
تا جهت  )ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند،20,000,000,000,000به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد( -3

  . اختصاص یابد  الل احمر جمهوري اسالمی ایرانآب و راه روستایی ، اجراي طرحهاي روستایی و جمعیت ه
و براساس ابالغ  ) قانون برنامه ششم توسعه بوده7) ماده(4این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره(

 رسد.هاي صادر شده به مصرف میاعتبار و تخصیص
، براي کلیه دستگاههاي 1401منتشرشده در سال مهلت واگذاري اوراق مالی اسالمی غیرنقدي (تحویل به طلبکاران)  -ك

) و 63هاي توسعه کشور، تابع قانون اصالح مواد () قانون احکام دائمی برنامه1اجرائی از جمله دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (
 ) قانون محاسبات عمومی کشور است.64(

سازي در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسالمی دولت (منتشرشده توسط وزارت منظور یکپارچگی و هماهنگبه -ل
با اصالحات و  1/9/1384) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 27امور اقتصادي و دارایی) مشمول ماده (

 الحاقات بعدي است.
)ریال انواع اوراق مالی 100,000,000,000,000شود تا سقف یکصد هزار میلیارد(داده میبه دولت اجازه  -1بند الحاقی

این  را منتشر نماید. باشدمیاسالمی از جمله اسناد خزانه اسالمی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسال
با سازمان برنامه و بودجه  قتنامهپس از مبادله مواف 10/12/1351  ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب30اوراق با رعایت ماده(

هاي مرزي گرمسیري و سردسیري آب کشور با اولویت طرحتأمین ر و هاي نیمه تمام مهاطرحکشور جهت احداث و تکمیل 
 گیرد.هاي وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار میتبرق آبی در اختیار شرک  هايطرح و 

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی کلیه ناشرین  -2بند الحاقی 
گذاري مرکزي و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطالعات مشتریان(سجام) مصوب مجمع عمومی را با همکاري شرکت سپرده

ی به جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با به سهامداران پرداخت نمایند. درصورت پرداخت سودهاي توزیعی از هر طریق
  .) جریمه پرداخت نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجراي این بند نظارت کند%20بیست درصد(
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اري پولی و عملیات بازار باز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صرفاً مجاز تگذدر راستاي اجراي سیاس -3بند الحاقی 
اي دولتی در هتهادار منتشره از سوي دولت یا شرکد اوراق بهادار منتشره از سوي خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق ببه خری

 ممنوع است. مذکور بانک بازار اولیه توسط
کاالي ایرانی به منظور تسریع در اجراي قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از  -4بند الحاقی 

هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت ، وزارتخانه12/3/1398  مصوب
هاي پیشران اقتصاد ایران ساز و کار امور اقتصادي و دارایی، بانک مرکزي، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعاالن بخش

کارگزاري هاي تنزیل، اعتبار اسنادي داخلی ریالی، استفاده از روش با(اس.سی.اف)  مالی زنجیره تأمینتأمین الزم جهت بسط و توسعه 
ده صنعت  را حداقل در تأمین مالی در طول زنجیره تأمین معکوس با ابزارهاي نوآورانه  )فاکتورینگکارگزاري ( و )فاکتورینگ(

 سازي نمایند.منتخب و پیشران پیاده
هاي پژوهش و فناوري، ضمانت اوراق بدهی(انواع صکوك) توسط صندوق نوآوري و شکوفایی، صندوق -5بند الحاقی 

از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق  هاي بازنشستگی و پس انداز صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوق
عت نفت و صندوق حمایت و بازنشستگی بازنشستگی کشوري و لشکري، صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صن

باشد و ضمانت مؤسسات و صندوقهاي مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکی کارکنان فوالد مجاز می
 .شودمحسوب می

  
 عوارض و مالیات  -6تبصره 
عالوه بر دریافت نرخ وزارت نیرو از طریق شرکتهاي آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است  -الف

شده توسط هیأت وزیران، پانزده شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوي مصرف تعیینبهاي آب
کشور واریز کند. وجوه  داري کل) نرخ آب بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهري، دریافت و به خزانه%15درصد(

 مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.فوق مشمول مالیات بر درآمد و 
) ریال از محل حساب مذکور در 965,000,000,000هصد و شصت و پنج میلیارد () وجوه دریافتی تا سقف ن%100درصد (صد

ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایري و اصالح شبکه آب 
) براي آبرسانی %70درصد() اعتبار مذکور براي آبرسانی شرب عشایري و هفتاد%30درصد(یابد. سی صاص میمربوط به آن اخت

ماهه از طریق شرکت مهندسی هاي کشور در مقاطع سهشرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان
ها و شرکتهاي آب و ریزي استانه بین سازمان مدیریت و برنامهشود تا پس از مبادله موافقتنامآب و فاضالب کشور توزیع می

 فاضالب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.
سال، آن بخشی شود ظرف یکبه وزارت امور اقتصادي و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می -ب
هاي خود را در موعد مقرر ، که اظهارنامه1397تا  1387هاي سنوات ههاي مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوراز پرونده

اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهتسلیم نموده
رسد، بدون رسیدگی، قطعی میتصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی شود و بهماه بعد از ابالغ قانون تهیه میظرف یک

داري ) این قانون نزد خزانه5جدول شماره (110516نماید. درآمدهاي وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدي شماره 
 شود.کل کشور واریز می
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) مبلغ %10درصد(به میزان ده 10/8/1394 ) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب5عوارض موضوع ماده( -ج
شود. مشترکان برق روستایی و عشایري مجاز ) ریال تعیین می60,000,000,000,000برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد(

 باشند.و برق چاههاي کشاورزي مجاز از شمول حکم این بند معاف می
هاي داري کل کشور براي حمایت از توسعه و نگهداري شبکه) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه%35درصد(منابع حاصله سی و پنج

) به %65برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت هاي مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (
تا پس از مبادله گردد داري کل کشور واریز میوري انرژي برق(ساتبا) نزد خزانههاي تجدیدپذیر و بهرهحساب سازمان انرژي

هاي تجدیدپذیر با موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل براي تولید برق تجدیدپذیر و پاك و توسعه فناوري
-اولویت روستایی، عشایري خانوارهاي کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره

 بادي میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود. برداري نیروگاه
  -د

 شود:هاي توسعه کشور اضافه می) قانون احکام دائمی برنامه32) بند(پ) ماده(1متن زیر به جزء( -1
تصویب هاي غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بههاي مناطق و شهرستانشاخص«

 »رسد.هیأت وزیران می
هاي واقع در استان به حساب استان مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهاي تولیدي و پیمانکاران طرح(پروژه) -2

منظور 1400) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 39) و ماده (38) ماده (2محل استقرار واحد تولیدي با رعایت جزء (
 شود.می

هاي واحدهاي تولیدي و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی داراي یک محل فعالیت ن امور مالیاتی مکلف است پروندهسازما
را که محل استقرار واحد تولیدي یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزي آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل 

 سال نماید.استقرار واحد تولیدي و خدماتی ار
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان 

 شود.ربط واریز میذي
هاي تهران در شهرستان 1400) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 39عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده ( -3

) در نقاط روستایی %12درصد () در نقاط شهري تهران و شهر اسالمشهر و دوازده%88درصد (ر به نسبت هشتاد و هشتو اسالمشه
 شود.و عشایري آنها توزیع می

  -ـه
هاي ) به هر یک از وزارتخانه2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (12مطابق ماده( -1

شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو ربط اجازه داده میاز طریق شرکتهاي تابعه ذي نفت و نیرو
) ریال و از هر یک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز 1000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (2000هزار(

) این 5جدول شماره ( 160186و  160185د عمومی موضوع ردیفهاي ) ریال أخذ و به حساب درآم10,000و برق مبلغ ده هزار (
) است و %50درصد (الذکر معادل پنجاهداري کل کشور واریز کنند. براي مشترکان روستایی، مبالغ فوققانون نزد خزانه

افزوده نخواهد باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می
  بود.
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نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه رسد. آیینمنابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می
هاي رسد. وزارتخانهوزیران میتصویب هیأت به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به

اي از محل منابع این جزء را از شرکتهاي مذکور أخذ و گزارش آن را به ت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهاي بیمهنف
 هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمی ارائه دهند.کمیسیون

نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با بیمههاي نفت و نیرو مکلفند با صدور گر با هماهنگی وزارتخانهشرکتهاي بیمه
گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهاي بیمه

 یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.نمایند، خواه حادثه در بیرون ماه پرداخت میدر کمتر از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه
حداکثر حق بیمه پایه  5/8/1399 ) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب4) و (2در اجراي مواد ( -2

شود که سهم ) ریال تعیین می1,000,000مبلغ یک میلیون ( 1401ساالنه هر واحد مسکونی داراي انشعاب قانونی برق در سال 
) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهاي 240,000یزان سالیانه دویست و چهل هزار (مالکان به م

شود. مالکان واحدهاي مسکونی تحت داري کل کشور واریز میمسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه
که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادي 

  این حق بیمه هستند.
) قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 6در اجراي ماده( -و

، وزارت امور اقتصادي و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد  20/1/1399
اولیه، قطعات و کاالهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدي شماره 

 واریز نماید. 160189
الذکر حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین اي فوقفهرست مواد اولیه، قطعات و کااله

شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد و اعالم می
 شوند. ض نمیاند، مشمول این عواراولیه، قطعات و کاالهاي خود اقدام نموده

) این 9جدول شماره ( 530000 -38) ریال از محل ردیف شماره 10,000,000,000,000منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(
گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براي بازیافت پسماندهاي قانون در اختیار وزارت کشور قرار می

اي تبدیل پسماند به مواد و انرژي) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه حاصل از کاالهاي
سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور 

 شود.ی ابالغ میمالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارای
 .حذف شد -ز
  -ح

ها و شرکتهاي دولتی کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهاي عمومی، نیروهاي مسلح، خیریه -1
هاي ارسالی به موجب دریافت وجه صورتحسابالعمل گروه پزشکی که بهالزحمه یا حق) از حق%10درصد(مکلفند ده

الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد ان علیعنوشود بهها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میبیمه
الحساب این بند شامل کلیه از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی

ت و مالیات آن کسر ) این قانون پرداخ12) بند(الف) تبصره(5عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء(هایی که بهپرداخت
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با اصالحات و الحاقات بعدي در  3/12/1366 هاي مستقیم مصوب ) قانون مالیات199شود، نخواهد بود. حکم ماده (می
 باشد.اجراي این بند جاري می

 1400 -1399 -1398هاي مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سالهاي سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده
نزد خزانه داري کل کشور  110207رسیدگی نماید و درآمدهاي ناشی از آن را به ردیف درآمدي شماره  1401را تا پایان سال 

 واریز نماید.
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازي و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها  -2

شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میتوسط وزارت بهداشت، 
 کارهاي حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

توسط وزارت  1401ردیبهشت ماه سال مستنکفین از اجراي این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان ا
شود به پرداخت امور اقتصادي و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می

 شود.جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می
) ارزش کاالها و خدمات موضوع ماده %10ان ده درصد(سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میز -ط

جدول  160109) را أخذ و به ردیف درآمدي 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(48(
ین شده ربط صرف اهداف تعیتا از طریق دستگاههاي اجرائی ذي ) این قانون نزد خزانه داري کل کشور واریز نماید5شماره (

 الذکر گردد.در ماده قانونی فوق
  -ي

کنندگان ) ریال از استفاده30دهنده خدمات مخابراتی، عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (کارور(اپراتور)هاي ارائه -1
  کنند.داري کل کشور واریز مینزد خزانه 160154خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 

) قانون حمایت 8) و (6)، (5) ریال جهت اجراي مواد(1,000,000,000,000متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد(درآمد حاصله 
) و پنج هزار 131500از حقوق معلوالن و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف 

) این قانون صرف شبکه ملی اطالعات 9جدول شماره( 530000 -27) ریال مابقی از محل ردیف 5,000,000,000,000میلیارد(
توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطالعات 

 شود.
افزایش یافته و به ) %2السهم دولت از کارورهاي ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دودرصد(االمتیاز و حقحق -2

و منابع درآمدي این ردیف تا سقف بیست  شودنزد خزانه داري کل کشور واریز می 130404حساب درآمد عمومی ردیف 
)ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور در 20,000,000,000,000هزار میلیارد(

هاي ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد السهم دولت از کارور و شرکتز حقمنابع حاصل اد. بستر شبکه ملی اطالعات می شو
 شود:صرف موارد زیر می 130404)ریال در ردیف 116,000,000,000,000بر یکصد و شانزده هزار میلیارد(

 حمایت از تولید محتوا در فضاي مجازي -2-1
تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در راستاي مصوبات  هاي مرتبط با فضاي مجازيها و طرحپروژه -2-2

با اولویت بومی سازي  1399شوراي عالی فضاي مجازي بخصوص(طرح کالن و معماري شبکه ملی اطالعات) مصوب شهریور 
شمندسازي یت از توسعه هوتجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازي، ذخیره سازي و پردازش کالن داده ها، حما
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و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوي که امکان نظارت برخط  جمهوري اسالمی ایران انتظامی فرماندهیگانه و در قواي سه
 و قابل اتکاي سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کالن شبکه ملی اطالعات در افق  -2-3
 را محقق نماید. 1401

لیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرًا بر عهده سازمان تنظیم مقررات ؤومس -2-4
(ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما(ساترا) موظف است در راستاي حفظ هاي صوت و تصویر فراگیر رسانه
اي در فضاي مجازي نظارت نماید و ضمن ارتقاي کیفی اسالمی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه -هاي ایرانیارزش

 تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیري به عمل آورد.
 گذاري در آنو سرمایه )دیجیتالرقومی (سعه اقتصاد تو -2-5
 هوشمند سازي در تولید و توزیع محصوالت کشاورزي، دامپروري و شیالت -2-6
 توسعه هوش مصنوعی -2-7

تأخیر در پرداخت عوارض مصوب بزرگراهی و راههاي اصلی جدید و شبکه آزادراهی در زمان مقرر، مشمول  -ك
) عوارض مصوب در آزادراه، بزرگراه و راههاي اصلی جدید مربوط %20معادل بیست درصد(جریمه غیرقابل بخشودگی 

اي معادل دو ماه در پرداخت، عالوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمهباشد در صورت تأخیر بیش از یکمی
  شود.هر ماه تأخیر، می ي) مجموع نرخ اصل و جریمه یادشده به ازا%2درصد(

 گردد. در این راستا:گذاري صورت گرفته در شبکه آزادراهی میحاصله صرف استهالك اصل و سود سرمایه منابع
ها اي در کلیه آزادراهذ عوارض جادهدولتی، أخگذاران بخش غیروزارت راه و شهرسازي مکلف است از طریق مشارکت سرمایه -1

 عملیاتی نماید.  1401ماه سال را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد
هاي کشور موظف به أخذ مفاصا حساب کردن آزادراهلکترونیکیانتظامی جمهوري اسالمی ایران به منظور حمایت از ا فرماندهی -2

 هاي ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پالك خودرو است.بدهی
 د.حذف ش -ل
هاي خارجی قابل نصب در رایانه، کنندگان انواع بازيوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است از عرضه -م
جدول  160178) قیمت فروش را أخذ و به حساب درآمدي %10هاي همراه و کنسول عوارضی معادل ده درصد(تلفن

) 7 -1جدول شماره( 730000 -54وجوه حاصله از محل ردیف  واریز نماید.کشور ) این قانون نزد خزانه داري کل 5شماره(
هاي گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازياي) قرار میهاي رایانهاین قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(بنیاد ملی بازي

 تولید داخل شود. 
ي متناسب با فرهنگ دینی و انقالبی به مراکز رُقومی اهاي رایانه) از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازي%10ده درصد(

 یابد.بسیج و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می
خرجی در حسابهاي  -ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعیدستگاههاي اجرائی موظفند معافیت -ن

گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرك جمهوري ها و تخفیفات مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت
 شود.اسالمی ایران محسوب می
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منظور افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت از طریق ابطال هاي مستقیم و بهمکرر) قانون مالیات169) و(103به استناد مواد( -س
مالیاتی و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور

هاي وکالي دادگستري قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکالي فعال عضو مراکز وکال و کانون
یکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط  موظفند قراردادهاي مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد)

هاي وکالي دادگستري در سامانه خدمات قضائی به منظور سامانه قرارداد الکترونیک، مبناي شناسایی مشاوران، وکال و کانون
 استخراج اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. 

گویی وکیل عالوه بر پیگیري موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه فسازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خال
ماه زیرساخت الزم سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه نماید.شده اقدام میمالیاتی تا سقف پنج برابر اختالف کشف

اندازي کشور را فراهم کند. تأخیر در راهجهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر 
 شود.سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می

» سی برابر«به عبارت » ده برابر«عبارت  1400هاي مستقیم براي عملکرد سال ) قانون مالیات100در تبصره ماده ( -ع
 شود.اصالح می
هاي مستقیم اشخاص ) قانون مالیات105ماده (هاي حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع در راستاي سیاست -ف

معادل پنج واحد درصد  1400هاي تولیدي در سال ربط در فعالیتهاي ذيبرداري از وزارتخانهحقوقی داراي پروانه بهره
 باشد.هاي قانونی اشخاص مذکور میها و مشوقها و بخشودگیکاهش می یابد. این بخشودگی عالوه بر سایر معافیت

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، به دولت اجازه ) قانون افزایش بهره14راستاي اجراي بند(ب) ماده( در -ص
) ریال و به ازاي صادرات هر 537,000شود به ازاي صادرات هر رأس دام سبک مبلغ پانصد و سی و هفت هزار(داده می

) ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به ردیف 167,000کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار(
 داري کل کشور واریز نماید.) این قانون نزد خزانه5جدول شماره( 140212درآمدي 

جدول  530000 -26) ریال را از محل ردیف 1,400,000,000,000معادل وجوه واریزي تا سقف یک هزار و چهارصد میلیارد(
گیرد تا با همکاري معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور براي وزارت جهاد کشاورزي قرار می) این قانون در اختیار 9شماره (

بهبود ژنتیکی نژادهاي بومی، افزایش تولید شیر و گوشت با اولویت حمایت از دام عشایر و کاهش فشار بر مراتع  حفظ و نگهداري
 هزینه گردد.

 د.باشصادرات هرگونه دام سبک و سنگین مولد ممنوع می
 -ق

) قانون 139هاي هنري موضوع بند(ل) ماده(هاي مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتمعافیت مالیاتی فعالیت -1
 شود.هاي مستقیم، حذف میمالیات

کرونا،  مبارزه با منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهاي آسیب دیده از کرونا، براساس اعالم ستاد ملیبه -2
هاي قانونی و عالوه بر معافیت 1400) ریال در سال 1,000,000,000واحدهاي صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (

از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار  1400هاي مالیاتی، براي مالیات بر عملکرد سال بخشودگی و مشوق
 شوند.می

 ي آمبوالنس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمرکی معاف است.واردات خودرو -3
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هاي مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسري و کنکورهاي تحصیالت تکمیلی(کارشناسی ارشد معافیت -4
 شود.و دکتري)، حذف می

حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهاي صادراتی  هاي مالیاتی براي درآمدهايبرخورداري از معافیت -5
 منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور است.

هاي خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از )پروژهطرح (حداکثر فرصت رفع تعهد ارزي کاالها و تجهیزات مورد استفاده در 
 و .تی)(بی.اُ  هایی که به صورت)پروژه( طرحده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص دریافت صورت وضعیت تأیید ش

با تأیید سازمان  )پروژه( طرحشود، رفع تعهد ارزي پس از تحویل قطعی می ءجرااو اعتبار تأمین کننده  (اي.پی.سی.اف) و (بی.اُ.اُ.تی)
صل از صادرات را به هر یک الذکر ارز حاتوسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق

 و واردات در برابر صادرات اقدام نماید. »سنا«و  »نیما«هاي هاي قابل قبول از جمله فروش در سامانهاز روش
سازي حمایتهاي هاي مالیاتی و گمرکی و شفافموظف است در راستاي هدفمندسازي معافیتوزارت امور اقتصادي و دارایی  -6

هاي مستقیم و هاي قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتمالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت
کی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید هاي مالیاتی و گمرقانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت

 ها باشد.ها و استناد قانونی این معافیتدر اثر این معافیتنشده محاسبهشامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی 
مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون

 شود.کشور ارائه می
مجموع ارزش انواع خودروي سواري و وانت دوکابین داراي شماره انتظامی شخصی در اختیار  1401در سال  -ر

مالکین اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ده میلیارد 
 باشند:) ریال مشمول مالیات ساالنه خودرو به شرح زیر می10,000,000,000(
 )%1) ریال یک درصد (10,000,000,000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (15,000,000,000تا مبلغ پانزده میلیارد ( -1
 )%2) ریال دو درصد (15,000,000,000() ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد 30,000,000,000تا مبلغ سی میلیارد ( -2
 )%3) ریال سه درصد (30,000,000,000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (45,000,000,000تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ( -3
 )%4) ریال چهار درصد (45,000,000,000نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ( -4

قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط  مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند
است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید تعیین و اعالم شده 1400سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 

 زبور تعیین و اعالم خواهد شد. شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان میا وارد می
اقدام  1401هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی

به  کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط
پرداخت  1401ماه سال خودروهاي تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن

نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند براي آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد 
 رایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.انتقال شامل مالیات بر دا

 متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
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به تصویب هیأت  1401شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه میآیین
 رسد.وزیران می
صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت  -مناطق آزاد تجاري 1401سال در  -ش

 مالیات بر ارزش افزوده (وي.اِي.تی) خواهند بود.
  -ت

هاي کلی ابالغی مقام معظم رهبري و نیز تحقق جهش تولید دانش بنیان، درآمد حاصل از صادرات به منظور اجراي سیاست
معدنی و صنایع معدنی فلزي و غیرفلزي از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصوالت نفتی، گازي و پتروشیمی مواد و محصوالت 

از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی 
هاي امور اقتصادي و دارایی، رد مذکور به پیشنهاد مشترك وزارتخانهتعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام عالوه بر موا شود.می

شود و ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران تهیه می
 رسد.به تصویب هیأت وزیران می

نسبت به وصول حقوق و همچنین  منابع حاصل از این بندوزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است نسبت به وصول 
اقدام  ی) قانون امور گمرک1مطابق بند(د) ماده( يو کشاورز یمعدن ،یصنعت ،يدیتول زاتیآالت و تجهنیماش هیکل يورود

) 6تبصره(تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند(ث)  .دینما زیکل کشور وار يداردر خزانه یو آن را نزد حساب خاص
 کل کشور صرف اجراي جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش خواهد شد. 1400قانون بودجه سال 

ماه پس از تصویب این قانون توسط معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور با همکاري سازمان این بند ظرف سهاجرائی نامه ینیآ
معدن و تجارت، نفت، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هاي صنعت، برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه

 رسد.تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
قیمت به شرح بندهاي زیر مشمول مالیات ویالهاي گرانمجموع ارزش واحدهاي مسکونی و باغ 1401در سال  -ث

 شوند:بر دارایی (ساالنه) می
قیمت(با احتساب عرصه و اعیان) با مجموع ارزش روز معادل دویست ویالهاي گرانی و باغدارندگان واحدهاي مسکون -1

 )ریال و بیشتر به نرخهاي زیر:200,000,000,000میلیارد (
 )ریال یک در هزار250,000,000,000)ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (200,000,000,000نسبت به مازاد دویست میلیارد ( -1 -1
 )ریال دو در هزار350,000,000,000)ریال تا سیصد و پنجاه میلیارد (250,000,000,000نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ( -1 -2
 )ریال سه در هزار500,000,000,000)ریال تا پانصد میلیارد (350,000,000,000نسبت به مازاد سیصد و پنجاه میلیارد ( -3 -1
 )ریال چهار در هزار700,000,000,000)ریال تا هفتصد میلیارد (500,000,000,000لیارد (نسبت به مازاد پانصد می -4 -1
 )ریال به باال پنج در هزار700,000,000,000نسبت به مازاد هفتصد میلیارد ( -5 -1

 باشد.ویال یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات میدر محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ
 باشند.واحدهاي مسکونی و باغ ویالهاي درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی -2

 مالک واحدهاي مسکونی و باغ ویالهاي مذکور خواهد بود. 1401این مالیات برعهده شخص است که در ابتداي سال 
ها موظفند امکان هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و شهرداريوزارتخانه -3

دسترسی برخط(آنالین) به اطالعات مالکیت امالك مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان 
هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه ور مکلف است نسبت به تعیین داراییقرار دهند. سازمان امور مالیاتی کش
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 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند. 1401سال
خود ویالهاي تحت تملک کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به هر یک از واحدهاي مسکونی و باغ -4

پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب این بند براي آنها  1401ماه سال و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن
مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع 

 حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. است. متخلف از
تهیه  1401نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال آیین

 رسد.و به تصویب هیأت وزیران می
 حذف شد.  -خ
) قانون مالیاتهاي مستقیم مکلفند 95نامه اجرائی ماده(وه اول موضوع آییناشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گر -ذ

ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد در هر مورد که بابت خدمات دریافتی(به استثناي کارمزد پرداختی به بورس
تعاون و مؤسسات اعتباري  ها و بازارهاي خارج از بورس، بانکها، صندوقمعامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس

غیربانکی مجاز، تسهیالت اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و 
شود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می

شود) وجوهی را به هر عنوان(اعم از نقدي و غیرنقدي) ماه پس از ابالغ این قانون اعالم میسازمان امور مالیاتی ظرف یک
) آن را به عنوان %2کنند دو درصد() ریال بابت هر خدمت پرداخت می5,000,000مجموعًا بیش از مبلغ پنج میلیون(

ه حساب تعیین شده از طرف سازمان امور ) کسر و تا پایان ماه بعد بکنندگان وجوهالحساب مالیات مؤدي(دریافتعلی
مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام، و رسید آن را به مؤدي تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین  مالیاتی کشور واریز

ر مالیاتی اموکند به اداره شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می
 باشد.) قانون مالیاتهاي مستقیم در اجراي این حکم جاري می199) و(197ربط ارسال دارند. احکام مواد(ذي

) قانون مالیاتهاي مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثناي صندوق 145) ماده (2حکم بند( 1401در سال  -ض
شرکتهاي بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی توسعه ملی، صندوق نوآوري و شکوفایی، بیمه مرکزي ایران، 

 باشد.هاي بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهاي بدنی، جاري نمیساختمان، صندوق بیمه محصوالت کشاورزي، صندوق
دفاع هاي ي بسیج)، پاسگاهها، کالنتریها و موزههاحوزهها و هاي بسیج مستضعفین(پایگاهکلیه رده -1بند الحاقی 

 .آب و فاضالب معاف هستند مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز،
هاي برق، گاز، ت آموزش و پرورش از پرداخت هزینهکلیه واحدهاي آموزشی مدارس دولتی وزار -2بند الحاقی 

 .آب و فاضالب تا سقف الگوي مصرف معاف هستند
گذاري و تولید در درون سود حاصل از سرمایه 1401به منظور توسعه اشتغال زندانیان، در سال  -3بند الحاقی 

 اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مشمول مالیات با نرخ صفر است.  ها وها، پس از تأیید سازمان زندانزندان
نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه  شهرهاي باالي پانصد هزارهاي شهرداري -4بند الحاقی 

) مازاد بر عوارض شهرداري مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و %2ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاري، دو درصد(
 واریز نماید. کشور داري کلبه حساب درآمد عمومی نزد خزانه

)ریال از محل ردیف 10,000,000,000,000زار میلیارد(در سقف ده ه ) در آمدهاي حاصل از این بند%100صددرصد(
گیرد قرار می جمهوري اسالمی ایران انتظامیفرماندهی ) این قانون و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار 9..... جدول شماره(.شماره
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استان بابت احداث، تکمیل، تجهیز تا بابت طرح همپایگی امنیت با توسعه شهرها و روستاها به مصرف برسد. منابع وصولی در هر 
هاي ها و پاسگاهها و مراکز آموزشی همان استان با لحاظ اقتضائات امنیتی و انتظامی شهرستانهاي انتظامی با اولویت کالنتريرده

  رسد.تابعه استان به مصرف می
یابد و منابع حاصله به صورت ) افزایش می%10عوارض آزادراهها به میزان ده درصد( 1401در سال  -5بند الحاقی

معادل مبلغ واریزي تا سقف هزار  گردد،داري کل کشور واریز مینزد خزانه  ماهانه به حساب درآمد عمومی
هاي برون شهري ریلی، هوایی و دریایی )ریال جهت استفاده معلوالن شدید و خیلی شدید از سامانه1000,000,000,000میلیارد(

 گیرد.نیم بهاء در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می دولتی و عمومی به صورت
المنفعه که توسط گروههاي جهادي، نیروهاي داوطلب بسیجی هاي زودبازده و عامکلیه طرح(پروژه) -6بند الحاقی

عوارض شود از پرداخت هرگونه مالیات و و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهري اجراء می
 باشند.معاف می

به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دوهزار و  1401از ابتداي سال  -7بند الحاقی
)ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانزده 8,000المللی(برند) مبلغ هشت هزار()ریال، تولید داخل با نشان بین2,300سیصد(

)ریال و هر بسته تنباکوي وارداتی 300,000هزار( صدتنباکوي قلیان داخلی سی بسته پنجاه گرمی )ریال و هر15,000هزار(
 گردد.)ریال به عنوان عوارض اضافه می300,000سیصدهزار(

و دارائی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به  يوزارت امور اقتصاد
 ) این قانون واریز نماید. 5جدول شماره( 110515حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 

 رسد.اي مربوط به مصرف میهاي هزینهمنابع واریزي از محل جداول و ردیف
) بند(ب) 3مشمول حکم جزء( 1401ها و نشریات در سال ات داخلی در روزنامهتبلیغات کاالها و خدم -8بندالحاقی

 باشد.) قانون مالیات برارزش افزوده نمی9ماده(
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 80) بند(چ) ماده(2در اجراي جزء( -9بند الحاقی  

هاي صدور امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینهفرهنگی جمهوري اسالمی ایران، مددجویان کمیته 
هاي انشعابات برق، آب و فاضالب و گاز براي واحدهاي مسکونی پروانه ساختمانی، عوارض دهیاري و شهرداري و هزینه

 باشند.معاف میبار یکاختصاص یافته به آنان براساس الگوي مصرف فقط براي 
 

 معدن و ارتباطاتصنعت،  -7تبصره 
  -الف

واریز به «پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، عبارت ) قانون رفع موانع تولید رقابت35نمودن ماده (در راستاي اجرائی  -1
 داري کلواریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتی نزد خزانه«در این ماده به عبارت » کشور داري کلخزانه
 شود.میاصالح » کشور

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 29) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده(5کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده( -2
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهاي مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهاي 

گسترش و نوسازي صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی  اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان
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داري کل کشور و نزد بانک مرکزي اي) را صرفاً از طریق خزانهایران(ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهاي ریالی خود(درآمدي و هزینه
شده نزد بانک هاي افتتاحهاي خود را فقط از طریق حسابها و پرداختافتتاح کنند. دستگاههاي یادشده موظفند کلیه دریافت

مرکزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزي در حکم تصرف غیرقانونی 
ی یا کمکهاي مردمی در اموال عمومی است. نهادهاي عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عموم

 شوند.شود، مشمول حکم این جزء میتأمین می
گمرك جمهوري اسالمی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد  -ب

) قانون امور گمرکی 68) تا (66اند، موضوع مواد (و قطعات وارداتی که در کاالهاي صادراتی مورد استفاده قرار گرفته
) قانون امور گمرکی، ظرف 45) ماده (2با اصالحات و الحاقات بعدي و هزینه انبارداري موضوع تبصره ( 22/8/1390مصوب 

 نماید، اقدام کند.داري کل کشور که تا پایان سال تسویه میپانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه
توزیع دخانیات و حق انحصار  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز -ج

داري کل کشور حساب درآمد عمومی نزد خزانهرا به 1401دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی سال 
 ) این قانون واریز کند.5جدول شماره ( 130421موضوع ردیف 
ازي صنایع ایران (ایدرو) هاي گسترش و نوسسازمان 1397شود مطالبات قبل از سال به دولت اجازه داده می -د

و توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن 
هاي مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري و همچنین مطالبات سازمان
) قانون 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجراي سیاستسهام مطابق قوانین مربوط

 -صورت جمعی) ریال به10,000,000,000,000اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (
 خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

  -ـه
) این 14) جدول مصارف تبصره (18ارزش گمرکی کاالهاي وارداتی به استثناء کاالهاي موضوع ردیف ( نرخ ارز محاسبه -1

هاي دامی و دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی) در همه موارد از جمله محاسبه حقوق قانون(کاالهاي اساسی و نهاده
بادله الکترونیکی(اي.تی.اِس) در روز اظهار و مطابق شده بانک مرکزي نرخ سامانه مورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعالم

 باشد.) قانون امور گمرکی می14ماده (
) قانون امور گمرکی براي کاالهاي 1) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (%4نرخ چهاردرصد ( 1401درسال  -2

) تقلیل %1ي و دامی به یک درصد (هاي کشاورزاساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده
 یابد.می

به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به  -و
 دستگاههاي اجرائی و نهادهاي عمومی:

ن، فرآیندهاي منجر به ارائه خدمات ماه پس از ابالغ این قانوسازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه -1
کرد و جهت اختصاصی هرکدام از دستگاههاي اجرائی و نهادهاي عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه

 کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابالغ نماید.الکترونیکی
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این قانون، معماري کالن و الزامات فنی ارائه  -2

اندازي پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شوراي اجرائی فناوري خدمات هوشمند و نحوه راه
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 اطالعات ارائه دهد.
خود را براساس الزامات مصوب شوراي اجرائی  »پنجره واحد خدمات هوشمند«و نهادهاي عمومی مکلفند  دستگاههاي اجرائی -3

اندازي کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات راه 1401ماه سال فناوري اطالعات حداکثر تا بهمن
 پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند. 

 1401ماه سال را تا پایان دي »پنجره ملی خدمات هوشمند دولت«اطات و فناوري اطالعات مکلف است مرحله اول وزارت ارتب -4
) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهاي عمومی مکلفند در تعامل با وزارت 29اندازي کند. دستگاههاي موضوع ماده (راه

اي متصل نمایند به گونه »تپنجره ملی خدمات هوشمند دول«شمند خود را به ارتباطات و فناوري اطالعات، پنجره واحد خدمات هو
 قابل دسترسی باشد. »تنجره ملی خدمات هوشمند دولپ«که خدمات اختصاصی آنها ازطریق 

 ها، اصول حاکم و ضوابطهاي اجرائی و اقدامات مشمول اولویتدستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه
ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابالغ این قانون با همکاري سازمان اداري و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوري 

 رسد.اطالعات تدوین و به تصویب شوراي اجرائی فناوري اطالعات می
منقول و همچنین تغییر کاربري هاي غیر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مجاز به مولد سازي اموال و دارایی -ز

منابع  ) ریال است.100,000,000,000,000و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (
) این قانون) 18داري کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران (موضوع بند (الف) تبصره(حاصله پس از واریز به خزانه

 یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطالعات شود.ه وزارتخانه مربوط اختصاص میب
گیري از منابع ملی براي سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطالعات، دستگاههاي اجرائی موضوع ماده به منظور بهره -ح

ي اطالعات و در صورت داشتن اور) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهاي عمومی مکلف هستند با اعالم وزارت ارتباطات و فن29(
ها و فضاهاي مناسب )داکت(مجرا، ابنیه و زیرساختهاي خود از قبیل تیرهاي انتقال، مسیرهاي ارتباطی زمینی و زیرزمینی، ظرفیت

هاي )پراتورکارور (اهاي مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه
 مخابراتی قرار دهند.

  -ط
 وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاري مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام نماید. -1

 گردد. عالی بورس اجرائی مینامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورايآیین
گذاري غیرمستقیم و یا هاي سرمایهدارایی به/ از شرکتهاي سهامی عام طرح(پروژه)، صندوقهرگونه نقل و انتقال  -2

گذاري اعم از طرح(پروژه)، زمین و ساختمان، امالك و مستغالت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ هاي سرمایهصندوق
 صفر است.
سازي ایران خودرو و سایپا از محل تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکتهاي خودرو -ي

) داراي %25محصوالت ملی خود نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء جانبازان باالي بیست و پنج درصد (
با  ) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران%70) تا هفتاد درصد (%50هاي جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد(محدودیت

 ) اقدام کند.%4تقسیط پنجساله و کارمزد چهاردرصد(
مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادي، برقی و تأمین به منظور  -1بند الحاقی 

هاي نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازي با اولویت مناطق محروم و السیر و قطار شهري و تکمیل پروژهسریع
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نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل  ها، توسعه فرهنگ حمل و خیز در جادهروستایی و اصالح نقاط حادثه
ظارت بانک مرکزي و با رعایت با ن شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران به دولت اجازه داده می 1401در سال 
) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون 50,000هاي کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار(سیاست

آالت سنگین معادن و )دستگاه ماشین10,000( هزارشهري، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده
و ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه راهسازي اعم از ن

) این 5...... جدول شماره (.رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیفت وزیران میأورودي که به تصویب هی
 رسد.ط به مصرف میاي مربوهاي هزینهمنابع واریزي از محل جداول و ردیفقانون واریز نماید. 

ارزش خرید مواد معدنی براي واحدهاي فرآوري مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب  -2بند الحاقی 
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی  آن یئنامه اجراینیهاي مستقیم و آ) قانون مالیات95الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(

 شود.مورد قبول واقع می
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به  1401 فهرست واحدهاي فرآوري مواد معدنی تا پایان فروردین ماه 

شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است سازمان امور مالیاتی ارائه می
 تجارت قرار دهد.اطالعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و 

عطیل در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاري مجوزهاي معادن ت -3بند الحاقی 
 هاي سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.خود در قالب شرکت

گذرد، به صورت ها میسال از تعطیلی آن ل که بیش از یکهمچنین شش ماه پس از اجراي این قانون مجوز کلیه معادن تعطی
 گردد.خودکار لغو می

عالی بورس ماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شوراينامه این بند ظرف یکینیآ
 گردد.ی میئتدوین و اجرا

معادن مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات به کمیسیون صنایع و   گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر
 شود.کشور ارائه می

) دالر برابر دوازده 600ساخته شده خارجی باالي ششصد( هاي همراهحقوق ورودي واردات گوشی -4بند الحاقی 
 گردد.) تعیین می%12درصد(

صنایع پیشرفته) به منظور کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت(صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
 یابد.الکترونیک اختصاص میهاي هوشمند داخلی و صنعت میکروحمایت از تولید گوشی

ی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ئنامه اجراینیآ
 د.رسمیت وزیران أبرنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هی

شود صدور کارت می ) قانون تأسیس اتاق تعاون و با رعایت قوانین و مقررات اجازه داده57به استناد ماده( -5بند الحاقی 
 ها از طریق اتاق تعاون ایران انجام شود.بازرگانی مربوط به تعاونی

 آب و کشاورزي -8تبصره 
) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهاي 35در اجراي بند(ب) ماده ( -الف
مانده به عنوان سهم به عنوان سهم کمک بالعوض دولت هزینه کند. سهم باقی 1307002000و  1306012000هاي ذیل برنامه
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مصالح یا کارکرد وسایل راهسازي و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر صورت نقدي یا تأمین کارگر و تأمین برداران بهبهره
 برداري قابل پذیرش است.(کنتور)هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره

 برداري را اصالح نماید.وزارت نیرو موظف است پس از اجراي طرح، نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام و پروانه بهره
) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزي موظف است حداکثر شش ماه پس از 35اي بند (ر) ماده (در اجر -ب

 ابالغ این قانون نسبت به ابالغ الگوي کشت اقدام نماید.
ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات اي استانشرکتهاي آب منطقه -ج

هاي خرید و نصب شمارشگر(کنتور)هاي شده نسبت به تأمین هزینهبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه ادارههاي تعادلطرح
گونه سود به صورت حجمی و هوشمند چاههاي آب کشاورزي مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیالت پرداختی را بدون هیچ

  رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند.هاد کشاورزي میبندي که به تصویب وزراي نیرو و جاقساط با زمان
اي زمینی در اختیار شرکتهاي آب منطقهبخشی منابع آب زیر) اقساط وصولی براي اجراي طرحهاي احیاء و تعادل%100درصد (صد

 گیرد.ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میاستان
  -د

نمایند ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر%10ده درصد ( -1
با اصالحات و الحاقات بعدي، صرف اصالح شبکه 11/10/1369) قانون تشکیل شرکتهاي آب و فاضالب مصوب 11موضوع ماده (

 هاي آن استان خواهد شد. کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و
) قانون ایجاد تسهیالت 3) از منابع حاصل از اجراي تبصره (%10شرکتهاي آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر ده درصد ( -2

حاقات بعدي را براي تسریع با اصالحات و ال 24/3/1377هاي آب شهري مصوب براي توسعه طرحهاي فاضالب و بازسازي شبکه
طرحهاي ایجاد تأسیسات آب و فاضالب با اولویت اجراي طرحهاي ایجاد و بازسازي فاضالب در روستاهاي  در اجراء و توسعه

 همان بخش هزینه نمایند.
اصالحات و الحاقات بعدي و براي  با6/12/1361) قانون توزیع عادالنه آب مصوب 33در اجراي بند(ب) ماده( -ـه

ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند باتوجه به اي استانهاي کشور، شرکتهاي آب منطقهحفظ و صیانت از آبخوان
کنندگان آب کشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد شمارشگر شرایط اقتصادي و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف

برداري آنها و براي چاههاي مجاز داراي شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس روانه بهره(کنتور) هوشمند بر اساس پ
) ریال متناسب با 600ها، حداکثر معادل ششصد (برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان

جهاد کشاورزي، دریافت و به کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نیرو و 
معادل مبلغ واریزي پس از مبادله  کشور واریز نمایند. داري کل) این قانون نزد خزانه5جدول شماره ( 160112ردیف شماره 

) این قانون به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق 9جدول شماره( 530000 -50موافقتنامه از محل ردیف 
بخشی، آبخیزداري و اجراي طرحهاي هاي تعادلکشاورزي، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه بیمه محصوالت

هاي نیرو و جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهگردد. آیینوري آب پرداخت میافزایش بهره
. در اجراي این بند، اساسنامه صندوق بیمه محصوالت کشاورزي اصالح و رسدتصویب هیأت وزیران می بودجه کشور تهیه و به

 رسد.به تصویب هیأت وزیران می
هاي آبخیزداري و آبرسانی به روستاهاي موضوع این بند صرف حمایت از طرح ) از منابع حاصل از فروش آب%5پنج درصد(
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 شود.هاي محل استقرار سد میشهرستان
المنفعه نمودن این چاهها ) قانون توزیع عادالنه آب نسبت به مسلوب45وفق بند(هـ) ماده(درخصوص چاههاي غیرمجاز 

) ریال 3,000اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر مترمکعب حداکثر سه هزار(
 گردد.شود، دریافت مییین میمتناسب با افت سفره و حجم کسري مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تع

  -و
بندانها و استخرها و الیروبی ها وآبمنظور پیشگیري و بازسازي خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و الیروبی رودخانهبه

برداري از مصالح شود بهرهها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میاي استانتاالبها و سدها به شرکتهاي آب منطقه
کارگیري برداران شن و ماسه (با بهبندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهاي و خاك مازاد آباد رودخانهماز

برداران نفعان و بهرهپیمانکاران داراي صالحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت مالحظات محیط زیستی و حقوق ذي
شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف رآمد مازاد بر عملیات تعیینبخش کشاورزي واگذار نماید. در صورت وصول د

) این قانون در اختیار شرکت 9جدول شماره ( 530000 -29منابع حاصله از محل ردیف  گردد.واریز می 160149درآمدي 
موافقتنامه متبادله با سازمان گیرد تا در چهارچوب مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور قرار می

گزارش عملکرد مالی و  هاي کشور و بهسازي، بازسازي و مرمت آب بندانها شود.برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه
یون هاي مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور ، کمیسبار توسط وزارت نیرو به سازمانماه یکعملیاتی این بند، هر سه

گردد. دستورالعمل اجرائی کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال می
 گردد.ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابالغ میاین بند ظرف سه

ناشی از وقوع سیل و جلوگیري از افزایش خسارت، کارگروهی هاي به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی -جزء الحاقی
اي استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وي(رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه

کل دادگستري استان  خوزستان براي این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس
ربط، مجوز ترك تشریفات مزایده براي مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذي

هاي ها براي پیمانکارانی که در راستاي جبران خسارت و ترمیم خرابیاي و خاك مازاد آب بندانبهره برداري از مصالح مازاد رودخانه
 اند را صادر کنند.یل بکار گرفته شدهس

اي براي ساماندهی و الیروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترك واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه
ي ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان براهاي آب منطقه اي استانبه شهرداري همان شهر، توسط شرکت تشریفات مزایده

 این استان مجاز می باشد.
ربط) و جهاد کشاورزي مکلفند عواید حاصل از اجراي طرحهاي مهار هاي نیرو (از طریق شرکتهاي ذيوزارتخانه -ز

هاي و تنظیم آبهاي مرزي و مشترك به ترتیب فروش حق اشتراك، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزینه
و  140191هاي درآمدي شماره یافت و به ترتیب به ردیفدررا برداري طرحهاي مذکور) و واگذاري اراضی ملی پایاب بهره

) 9جدول شماره ( 530000 -80وجوه حاصل از محل ردیف شماره  ) این قانون واریز نمایند.5جدول شماره ( 210231شماره 
تمام مهار و تنظیم رحهاي نیمه برداري طپس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهره این قانون

 ) این قانون خواهد شد.1هاي مشترك مندرج در پیوست شماره (آب
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)ریال از اموال منقول و 300,000,000,000,000وزارت جهاد کشاورزي موظف است تا سقف سیصد هزار میلیارد( -ح
) 5مندرج در جدول شماره( 210232غیرمنقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدي از 

داري کل کشور افتتاح وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه این قانون واریز نماید.
) به صندوق هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي استانی، تخصصی و 9جدول شماره( 530000 -41شود از محل ردیف می

ا با ابالغ وزارت جهادکشاورزي صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق هاي حمایت از توسعه محصولی واریز می شود ت
هاي فنی و اعتباري، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجراي الگوي کشت، تحقیق بخش کشاورزي و کمک هاي بالعوض، کمک

بنیان، کشاورزي قراردادي، هاي دانشتت طیور توسط شرکالین آرین و صنع و توسعه کشاورزي دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ
هاي پرتودهی محصوالت کشاورزي شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی، عملیات آب و خاك، توسعه کشاورزي نوین و سامانه

گذاري ایهآبرسانی و راههاي عشایري، مدیریت اصالح و بهبود خاك هاي کشاورزي و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرم
 هاي مرتبط شود.صادرات محصوالت کشاورزي و خرید محصوالت کشاورزي، تنظیم بازار محصوالت کشاورزي و فعالیت

همچنین وزارت جهادکشاورزي مکلف است اقدام الزم براي افزایش میزان تولید داخلی محصوالت اساسی کشاورزي به میزان 
هاي روغنی، آبرسانی و راههاي عشایري با بویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه، 1400) نسبت به سال %10( درصد حداقل ده

هاي کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون
 ید.برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نما

هاي جهادکشاورزي،کشور و امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ی این بند به پیشنهاد مشترك وزارتخانهئنامه اجراآیین
 رسد.کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 هايتعرفه آب مصرفی در شهرکهاي کشاورزي و واحدهاي مستقر در این شهرك ها به نرخ مصوب فعالیت -ط
 گردد. کشاورزي محاسبه می

) قانون الحاق برخی مواد به قانون 81مجتمع و شهرکهاي کشاورزي مصوب هیأت وزیران از مزایاي مندرج در ماده( -ي
 گردند.مند می) بهره2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(

کشور، دامپزشکی کشور و حفظ ها، مراتع و آبخیزداري کشور، امور اراضی هاي جنگلمازاد درآمدهاي سازمان -ك
هاي مربوطه پس از واریز به ردیف 1400ها در سال نسبت به عملکرد درآمدهاي این سازمان 1401نباتات کشور در سال 

الذکر هاي فوق) این قانون به سازمان9جدول شماره ( 530000 -1هزینه از ردیف شماره  -به شکل درآمد داري کل کشورنزد خزانه
 .گرددمیپرداخت 
ماه پس از ابالغ این قانون طی دستورالعملی امکان بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است حداکثر یک -ل

اي و حساب یارانه را بعنوان وثیقه پذیرش پروانه چراي دام، پروانه چاه کشاورزي، سند مالکیت اراضی کشاورزي ضمانت زنجیره
روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهاي دولتی و خصوصی و مؤسسات  و تضمین بازپرداخت تسهیالت دریافتی

 اعتباري غیربانکی را فراهم نماید.
دولت مکلف است در واردات محصوالت کشاورزي و دامی در شرایط مساوي اولویت خرید خود را از شرکتهاي  -م

نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارت یینایرانی فعال در حوزه کشاورزي فراسرزمینی قرار دهد. آ
 رسد.صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می
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ویژه به کشورهاي همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل منظور حمایت از توسعه صادرات محصوالت کشاورزي به به -ن
ی(محاسبه قیمت سوخت هواپیماهاي باري حامل محصوالت کشاورزي به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی و نقل هوای

 گردد. ) این قانون تأمین می9جدول شماره ( 550000 - 41اي شماره به هواپیماهاي مسافربري) از محل ردیف هزینه
هاي جهاد کشاورزي و صنعت، الغ این قانون با همکاري وزارتخانهماه پس از ابنامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یکشیوه

 شود.معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه و ابالغ می
به شرح و ارتقاء نظام مالی کشور پذیر ) قانون رفع موانع تولید رقابت45) ماده(2بند( 1401در سال   -1بند الحاقی 
 شود:زیر اصالح می

و مناطق ویژه هاي صنعتی، کشاورزي و خدمات گردشگري اضی ملی و دولتی براي احداث شهرکواگذاري ار
هاي تولیدي کشاورزي و صنعتی غیردولتی با ذاري دولتی و فروش قطعی زمین طرحهاي قابل واگاقتصادي مصوب و طرح

) قانون افزایش 9) ماده(2تبصره() و باالتر، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول 300ظرفیت اشتغال سیصد نفر(
 شود.وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مستثنی میبهره

 شود.) این قانون واریز می5.... جدول شماره(.عواید حاصل از اجراي این بند به حساب ردیف درآمدي شماره
رعایت مالحظات امنیتی کشور از شود با هاي تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده میبه شرکت -2بند الحاقی 

هاي نوسازي تأسیسات و شبکه فرسوده آب مالی طرحتأمین هاي خود نسبت به محل واگذاري بخشی از امالك و دارایی
)ریال 200,000,000,000,000تمام تا سقف دویست هزار میلیارد(هاي نیمهیافته و طرحدر مناطق کمتر توسعهویژه ه و برق کشور ب

 اقدام کنند.
هاي بازنگري و یا الحاق طرحهاي جامع، هادي و تفصیلی شهرها توسط یی که در طرحهاالکان زمینم -3بند الحاقی 

شود پس عالی شهرسازي و معماري، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق میها و شورايشوراي توسعه و برنامه ریزي استان
) قانون 101عوارض ورود به محدوده شهر و عوارض موضوع ماده(از ابالغ طرح تفصیلی شهرها فقط مکلف به پرداخت 

 شهرداري هستند.
اندازي سامانه جامع و اطلس راهنماي نسبت به راه 1401زارت نیرو موظف است تا پایان شهریورماه و -4بند الحاقی 

عالی به تصویب شوراي 1401تاپایان مهرماه براساس آن مناطق بحرانی آب را حداکثر  هاي آب سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و داده
ی موظفند از صدور مجوز فعالیت و ئهاي اجرادیق مناطق بحرانی آب کلیه دستگاهآمایش سرزمینی برساند. پس از تصویب مصا

و) بر(به تشخیص وزارت نیرزیرساخت(آب، برق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهاي جدید صنایع آبتأمین برداري، پروانه بهره
 جلوگیري نمایند.

هاي عمرانی استانداران سراسر کشور مکلفند به منظور ایجاد شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه -5بند الحاقی 
ها، گزارش پیشرفت هاي آبرسانی و فاضالب روستایی و شهري) و پیشرفت واقعی این پروژهموجود در سرفصل آب(نظیر پروژه

 ها به اطالع نمایندگان ناظر مجلس شوراي اسالمی برسانند.ریزي و توسعه استانرا در جلسات شوراي برنامهها فیزیکی این پروژه
گزارش تجمیعی از تخصیص اعتبارات و  1401ماه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در پایان مردادماه و بهمن

 يامور داخلی کشور و شوراهااي برنامه و بودجه و محاسبات و ههاي عمرانی سرفصل آب را به کمیسیونپیشرفت فیزیکی پروژه
 مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 
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نسبت به شفاف سازي  1401کلیه صنایع آب بر(به تشخیص وزارت نیرو) موظفند تا پایان خردادماه سال  -6بند الحاقی 
هاي صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظفند بسته تشویقی و تنبیهی براي وزارتخانهترکیب منابع آبی مورد استفاده اقدام نمایند. 

هاي سطحی و زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهري را تا پایان شهریورماه کاهش استفاده از آب
 تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

خوراك تأمین حران آب و سالم سازي محصوالت کشاورزي و کاهش وابستگی در در راستاي مدیریت ب -7بند الحاقی 
ماه برنامه ملی کاهش تبخیر دام، وزارت جهادکشاورزي مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف شش
، آب و محصول، برنامه قطع سطحی از طریق توسعه آبیاري زیر سطحی، برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی و سالم سازي خاك

 وابستگی و خودکفایی خوراك دام سبک، سنگین و طیور را تدوین و اجراء نماید.
 هاي مربوطه حمایت کند.ها را بر مبناي تخصیص بودجهسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است این برنامه

در مقررات جهت محدودیت صادرات محصوالت ، هرگونه اعمال تغییرات 1401از اول فروردین ماه سال  -8بند الحاقی 
 االجراء خواهد بود. مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است. کشاورزي، تنها شش ماه پس از ابالغ آن الزم

هاي توزیع و خطوط انتقال آب وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه -9بند الحاقی 
بی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیر مجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با شرب از طریق نشت یا

منابع آبی اعم از آب یا پساب، تأمین ها در قالب قراردادهاي منعقده جهت استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش
گذار و در محل مصرف جهت استفاده اختیار سرمایهجویی شده از طریق اصالح شبکه هاي توزیع را در معادل آب صرفه

 در مصارف صنعت قرار دهد.
ها به جاي آبهاي شرب و خام در واحدهاي صنعتی، خدماتی و فضاي به منظور جایگزینی پساب فاضالب -10بند الحاقی 
تانی مکلفند از طریق هاي شهري، شرکتهاي آب و فاضالب اسگذار جهت اجراي طرحهاي تصفیه فاضالبسبز و جذب سرمایه

 که امکان استفاده از پساب کنندگان عمده آبهاي شرب و خام در بخشهاي صنعتی، خدماتی و فضاي سبزمذاکره و تشویق مصرف
گذاري را در اقدام و بخشی از هزینه سرمایه ندگان نسبت به خرید تضمینی پسابکنرا دارند، شرایطی را فراهم کنند که این مصرف

 گذار تحویل بگیرند.پرداخت و آب مورد نیاز خود را از سرمایه گذار تصفیه پسابخرید به سرمایهاد پیشقالب قرارد
 

 آموزش، پژوهش و فرهنگ -9تبصره 
شود با تصویب هیأت به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهاي علم و فناوري اجازه داده می -الف

نسبت به أخذ تسهیالت از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود  1400اختصاصی سال امناي خود تا سقف عملکرد درآمد 
اي خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههاي متأهلین هاي سرمایهو در جهت تکمیل طرحهاي تملک دارایی اقدام کنند

امه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از ) قانون برن103به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (
هاي خود بینی اعتبار الزم در فعالیتهاي رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشمحل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق

 هاي متأهلین اقدام کنند.منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت با اولویت تسهیالت مربوط به احداث و تکمیل خوابگاهبه
توانند با رعایت دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوري و پارکهاي علم و فناوري اعم از دولتی و غیردولتی نیز می

 نمایند.رسانی آزمایشگاهها و کارگاههاي خود استفاده روزمفاد این بند، از تسهیالت بانکی براي خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به
 گردد.عنوان بدهی دولت تلقی نمیاصل و سود تسهیالت بانکی دریافتی موضوع این بند، به
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تا  1400تا  1385از محل بازپرداخت وامهاي شهریه دانشجویی از سال شده پرداختی ) وجوه اداره%100درصد (صد -ب
 شود.شور واریز میک داري کل) ریال به خزانه2,000,000,000,000سقف دو هزار میلیارد (
یابد تا هاي مزبور اختصاص میهاي رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقوجوه مذکور به صندوق

هاي رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت
 قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی بالمانع است.از محل منابع این بند در 

پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت  -ج
ها براي هدفمندسازي یارانهقانون مد حاصل از ) ریال از محل درآ2,000,000,000,000مندرج در این قانون به مبلغ دو هزار میلیارد(

علوم، تحقیقات و فناوري و  هايارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوقهاي رفاه دانشجویان وزارتخانه
گیرد. اقساط وامهاي مذکور پس از فراغت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس سرانه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می

شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهاي حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می
 باشند.ولویت دریافت وام میا

وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهاي تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی  -د
منابع  و مستعمل، دفترچه و مجالت مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوري و نسبت به فروش آنها اقدام نماید

وجوه  داري کل کشور واریز نماید.) این قانون نزد خزانه5جدول شماره ( 160101 به ردیف درآمد اختصاصی شمارهرا حاصله 
مین رایگان کتب درسی أواریزي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و ت

 گردد.مناطق محروم می
اي ) از اعتبارات هزینه%1درصد (برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک) قانون 64در راستاي اجراي بند (ب) ماده ( -ـه
ریزي و توسعه ) به امور پژوهشی و توسعه فناوري، شوراي برنامه6و  1یافته به دستگاههاي اجرائی (به استثناي فصول تخصیص

) این قانون کسر 10درج در جدول شماره (اي استان مناستان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه
هاي پژوهشی مصوب و نیازهاي استان و در ها و سیاستاساس اولویتکند و با هماهنگی دستگاههاي اجرائی استانی و بر 

، هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشتچهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه
شده توسط آن شود، براي امور پژوهشی و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائی استانی تعییندرمان و آموزش پزشکی تدوین می

 شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.
مرکز آمار ایران عالی علوم، تحقیقات و فناوري، بار به شورايماه یککرد این بند را هر ششدستگاههاي مذکور مکلفند نحوه هزینه

عالی علوم، تحقیقات و فناوري موظف است گزارش ساالنه این بند را حداکثر تا و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شوراي
کرد به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه 1402پایان مردادماه سال 

 را منتشر کند.تحقیق و توسعه 
ها و ، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههاي اجرائی در سامانه نظام ایدههاشرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت

 باشد.آي.اس.سی) مینیازها(نان) در پایگاه استنادي جهان اسالم (
) این قانون، مکلفند در اجراي 3شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( -و

ماهه ) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه%40درصد (تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل
کشور  داري کلعالی علوم، تحقیقات و فناوري نزد خزانه )، به حساب صندوق شوراي%25درصد (به میزان بیست و پنج
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تا صرفاً در راستاي حل مسائل و مشکالت همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و  واریز کنند
هاي قالب طرح(پروژه) ي علمیه و درها حوزهپژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهاي علم و فناوري و 

آموختگان هاي تحقیقاتی دانشهاي پسادکتري و طرح(پروژه)هاي تحصیالت تکمیلی، طرح(پروژه)نامهکاربردي، عناوین پایان
تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها 

شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه داري کل کشور اجازه داده میعی وابسته به دولت، به خزانهو مؤسسات انتفا
حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و برداشت کرده و آن را به

توسط موافقتنامه شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل بینیاصی پیشپژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختص
، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري

ها تسویه که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهوريطشود، بهعالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می
شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوري و جهاد دانشگاهی 

ان، پژوهشگران پسادکتري، شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویي علمیه در قالب قراردادهاي مشخص هزینه میها حوزهو 
) است. شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع %60درصد(آموختگان پژوهشگر و نیروهاي کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصتدانش

) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات %40درصد () از مبلغ چهل%10درصد (توانند حداکثر تا دهاین بند می
نامه اجرائی این بند ي علمیه در چهارچوب آیینها حوزهوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و پژ

 هزینه کنند. 
نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهاي مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با آیین

هاي امور اقتصادي و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و انههمکاري وزارتخ
 رسد.وزیران می تصویب هیأتشود و بهتجارت و جهاد کشاورزي پس از ابالغ این قانون تهیه می

اي خود را براي ) از بودجه هزینه%2(هاي آن مجازند تا دو درصد دستگاههاي اجرائی مندرج در این قانون و پیوست -ز
اي نوین، نشر و کتاب و هم افزایی و ارتقاي فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه

 رسد.می نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و به تصویب هیأت وزیرانگردشگري اختصاص دهند. آیین
، 11/9/1399مصوب  ) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداري و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش1در اجراي ماده ( -ح

ي ) از درآمد شرکتها و سود خالص بانکها%1شرکتهاي دولتی مجازند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، تا یک درصد (
 را صرف احداث مدرسه در روستاهاي فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی نمایند.دولت  وابسته بهو مؤسسات انتفاعی  دولتی

) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیماي 92به استناد بند (پ) ماده ( -ط
 140184رآمدي شماره جمهوري اسالمی ایران مکلفند درآمدهاي تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف د

) این قانون به 9مندرج در جدول شماره ( 530000 -47وجوه واریزي از محل ردیف  کشور واریز نمایند. داري کلنزد خزانه
) در اختیار %70هاي مربوط) و هفتاد درصد () در اختیار وزارت ورزش و جوانان (براي کمک به فدراسیون%30درصد(نسبت سی

 گیرد.ي جمهوري اسالمی ایران قرار میسازمان صدا و سیما
وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان داراي مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر را در صورت  -ي

 سالگی به تعویق بیندازد. )65(رضایت معلمان تا سن 
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وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت  -1بند الحاقی 
صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق  کل کشور،داري خزانهقوانین و مقررات پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد 

 .محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید
ها و مؤسسات آموزش عالی ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه66( در راستاي اجراي ماده -2ی بند الحاق

شهریه بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرك تحصیلی به مشموالن 
  این ماده خودداري نمایند.

سازي حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار شهادت و یکپارچه -3الحاقی بند 
هاي گاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاهگسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دست

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مکلفند، حداقل  ) قانون برنامه پنجساله29( ی موضوع مادهئاجرا
فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی و توسعه )، براي ترویج 6) و(1( اي خود را به استثناء فصول) از اعتبارات هزینه%1یک درصد(

گردد، هزینه نمایند. ایثار و شهادت تهیه و ابالغ می ی که توسط شوراي عالی ترویج فرهنگئامور ایثارگران، مطابق دستورالعمل اجرا
) از منابع این بند به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص یافته تا به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت %30( سی درصد

 و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی هزینه گردد.
  -4بند الحاقی 

هاي درخصوص تولید و انتشار محتواي فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیتهزینه کرد اشخاص حقوقی  -1
گردشگري به زبان هاي خارجی، با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی به عنوان هزینه قابل 

 شود.قبول مالیاتی قلمداد می
 باشد.ه خدمات میتعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگري و صنایع دستی مشابه تعرف -2
 

 قضایی، انتظامی، دفاعی -10تبصره 
) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی 5,000,000,000,000اي مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (شرکتهاي بیمه -الف

صورت به رسدعالی بیمه میتصویب شوراي هر یک از شرکتها تعیین و بهرا طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوي) 
داري کل کشور واریز کنند. وجوه ) این قانون نزد خزانه5جدول شماره ( 160111ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 
منابع حاصله در اختیار  شود.هاي قابل قبول مالیاتی محسوب میعنوان هزینهواریزي شرکتهاي بیمه موضوع این بند به

انتظامی جمهوري اسالمی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هالل  فرماندهیشور، اي کو حمل و نقل جاده سازمان راهداري
گیرد تا در ردیفهاي مربوط به این دستگاهها احمر جمهوري اسالمی ایران و سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران قرار می

بخشی سازي و آگاهیهاي فرهنگیر و ساخت برنامه) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و م7در جدول شماره (
 29/10/1400مصوب حمل و نقل و سوانح رانندگی ایمنی نامه مدیریت در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین

 هزینه شود. هیأت وزیران 
بر اجراي این بند است. دستگاههاي موضوع سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف به نظارت 

بار به بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان ماه یکاین بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه
 برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
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 پذیرد. امه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت میالذکر توسط سازمان برنماهه به دستگاههاي اجرائی فوقتخصیص اعتبار سه
 قانونی اختصاص می یابد. ی) ریال از منابع این بند به سازمان پزشک250,000,000,000مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (

) و یکصد 134( در مورد آراي حل اختالف مراجع بین دستگاههاي اجرائی که در اجراي اصول یکصد و سی و چهارم -ب
) قانون اساسی و یا در اجراي قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی 139( سی و نهمو 
ربط از اجراي تصمیم مراجع حل اختالف خودداري کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأي مراجع مذکور که حداکثر ذي

د، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ماه از تاریخ ابالغ رأي گذشته باشهجده
خصوص شرکتهاي دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجراي تکلیف مذکور از محل حساب کند. درنفع اضافه میذي

کشور)  داري کلرت امور اقتصادي و دارایی (خزانهداري کل کشور برعهده وزاشرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه
 باشد.می

یابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدي ) افزایش می%5هاي رانندگی پنج درصد (تعرفه جریمه 1401در سال  -ج
 یابد:معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می .شودداري کل کشور واریز مینزد خزانه 150101

) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات 1,500,000,000,000یک هزار و پانصد میلیارد( مبلغ -1
 رانندگی و پیشگیري از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

خیز بین شهري ه) ریال جهت اصالح راههاي روستایی و معابر در نقاط حادث1,500,000,000,000مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد( -2
 ها) و راههاي مناطق محروم مرزي کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازي (هوشمند سازي تصویري جاده

اي و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هالل ) ریال براي حوادث جاده1,000,000,000,000مبلغ یک هزار میلیارد( -3
 احمر جمهوري اسالمی ایران 

) ریال براي کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی 1,000,000,000,000ک هزار میلیارد(مبلغ ی -4
 قانونی کشور
) کشور سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي(سازمان امور اراضی -د

اراضی کشاورزي، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند به منظور تهیه نقشه و اطالعات توصیفی و مکانی 
) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزي أخـــذ و 500,000مالکیت، به ازاي هر هکتار مبلغ پانصد هزار(

) ریال طــی 6,000,000,000,000) تا سقف شش هزار میلیارد(%100و معادل صد در صد( داري کل کشور واریزبه حساب خزانه
دولتی نسبت به هاي بخش غیردر اختیار سازمان ثبت اسناد و امالك کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت 730000 -20ردیف 

 هاي مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاري اراضی کشاورزي را صادر نماید.تهیه نقشه
با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطالعات مکان محور این اسناد به  سازمان ثبت و اسناد امالك کشور موظف است همزمان

 شرکت پست جمهوري اسالمی ایران اقدام کند.
  -ـه

منظور تأمین کسري اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردي که پرداخت به -1
المال یا دولت است( با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستري مجاز است با تصویب هیأت خسارت بر عهده بیت

) ریال از منابع درآمد ساالنه 3,500,000,000,000ا سه هزار و پانصد میلیارد (هاي بدنی حداکثر تنظارت صندوق تأمین خسارت
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) قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 24موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (
) این قانون دریافت 7جدول شماره ( 110000هاي بدنی ذیل ردیف را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت 20/2/1395مصوب

 و هزینه کند.
ماهه در اختیار وزارت مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستري، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه

ي برنامه و بودجه هابار به کمیسیونماه یکدادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه
 و محاسبات، اقتصادي، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

هاي بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف صندوق تأمین خسارت -2
االجراء شدن قانون بیمه اجباري خسارات واردشده برند و قبل از الزمسر میدان بهتعهدات شرکتهاي بیمه و صندوق مذکور در زن

صورت بالعوض اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور بهثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده به شخص
 نسبت به آزادي آنها اقدام شود.

داري کل کشور مکلف المال یا دولت است، خزانهدي که جبران خسارت آنها بر عهده بیتمنظور پرداخت خسارت به افرابه -3
هاي وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه ) از منابع ردیفهاي درآمدي (جریمه%10درصد (است ده

) ریال را 5،000،000،000،000هزار میلیارد (هاي دادرسی و جزاي نقدي وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج قضائیه و هزینه
 530000 -62اي داري کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینهنزد خزانه 160119به ردیف 

) 1جزءهاي (گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم ) این قانون در اختیار وزارت دادگستري قرار می9جدول شماره (
 ) این بند است.2و (
) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتوالن و 3وزارت دادگستري مکلف است از محل منابع جزء( -4

ها، تورهاي امنیتی و بازرسی بسیج و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهاي ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت
اي که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته گیرند و همچنین سربازان وظیفهدهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار میفرمان

انتظامی جمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب  فرماندهیارتش جمهوري اسالمی ایران،  شوند، با معــرفییا مجروح می
 ) این قانون اقدام نماید.9( جدول شماره 530000ـ  62ز محل اعتبارات ردیف ) ا%20اسالمی تا سقف بیست درصد(

هاي بدنی مجاز است منابع مازاد خود را با تشخیص بیمه مرکزي مطابق با صندوق تأمین خسارت -الحاقی جزء
 هاي بیمه مصوب شوراي عالی بیمه، سرمایه گذاري نماید.رین آیین نامه سرمایه گذاري شرکتمفاد آخ
هزینه مسکن کارکنان ساکن در نیروهاي مسلح مکلفند کمک) قانون برنامه ششم توسعه، 110در اجراي ماده( -و
جدول  160184کشور موضوع ردیف درآمدي  داري کلهاي سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهخانه

 ) این قانون واریز کنند.5شماره(
 23/12/1367هاي دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه -ز

) ریال دریافت و به 2,000,000,000,000را تا مبلغ دو هزار میلیارد (با اصالحات و الحاقات بعدي مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 -25بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره  ماید.کشور واریز ن داري کلنزد خزانه 150113ردیف درآمدي شماره 

اندازي و ارتقاي راه ) این قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه7-1جدول شماره ( 730000
هاي محوله و ریتهاي مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموسامانه

 شود.تأمین کسري هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقالم، مشمول طرحهاي نظارتی پرداخت می
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با اصالحات و الحاقات بعدي، تخلفات  8/12/1389) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8در اجراي ماده ( -ح
 شود.انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعالم می فرماندهیم پلیس راهنمایی و رانندگی اعالهاي رانندگی براساس و جریمه

ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها کارور(اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزینه پیامک
 دریافت کنند.
سامانه تعویض پالك انواع خودرو و  1401انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلف است از ابتداي سال  فرماندهی -ط

صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص موتورسیکلت را به نحوي ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به
انتظامی موظف به انجام اقدامات  فرماندهید. در این راستا صب پالك باشصرفاً براي احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و ن

 زیر است: 
) این 16پالك را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صالحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره ( -1

جدول  140114درآمدي طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف ربط را بهسسه ذيؤقانون را از متقاضی دریافت و سهم م
موظف به اعالم  جمهوري اسالمی ایران انتظامی فرماندهینماید.  واریز کشور  داري کل) این قانون نزد خزانه5شماره (

  جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
ودرو و مالیات نقل و انتقال خ 1400) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 30) ماده (1به استناد تبصره ( -2

 موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پالك به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب
 داري کل کشور واریز نماید.مربوطه نزد خزانه

و اصالحات  19/9/1369 ) قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 2( در انتهاي ماده -1 بند الحاقی 
جزاي نقدي معادل مالی که از طریق خالف قانون به دست آمده و «عبارت  »مالی جریمه«از عبارت  ، بعدو الحاقات بعدي

هزینه  -کل کشور از محل ردیف هاي مربوطه، به صورت درآمدداري خزانهو منابع حاصله پس از واریز به  شوداضافه می »است
اداري و توسعه زیرساخت هاي فناوري اطالعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان جهت مبارزه با سوء جریانات 

  گیرد.قرار می
) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههاي اجرائی، ناشی %2معادل دودرصد(  -2بند الحاقی 

 جدول شماره 550000 -... و 550000 -... از محل ردیف هاي از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور
  یابد.اي به این سازمان اختصاص میسرمایه  اي و تملک دارائیهاي) این قانون در قالب اعتبارات هزینه9(

  -3 بند الحاقی
آنها به خدمت وظیفه مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان  -1

) 15,000توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار() قانون اساسی می110عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم(
هل داراي فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج أمتمشمولین سربازي دریافت کنند.  کارت معافیت از خدمتیورو

 می شوند.) تخفیف برخوردار %25درصد(
) قانون اساسی و در راستاي توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به 110( با رعایت اصل یکصد و دهم -2

از انجام خدمت وظیفه   فرزندآوري، مشمولین غایب و غیر غایب متأهل داراي دو فرزند و بیشتر که باالي سی سال سن دارند،
 عمومی به صورت رایگان معاف می شوند.
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هاي دریافتی ) از درآمد حاصل از هزینه%2سسات اعتباري موظفند دو درصد(ؤها و مکلیه بانک -4 بند الحاقی
) %100صددرصد( داري کل کشور واریز نمایند.نزد خزانه 164 160ها در نظام بانکداري الکترونیکی را به ردیف بابت تراکنش

گیرد تا در راستاي طرح تقویت پلیس فتا که توسط جمهوري اسالمی ایران قرار میدرآمد واریزي در اختیار فرماندهی انتظامی 
فرماندهی انتظامی و با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تهیه می گردد به مصرف برسد. بانک مرکزي موظف به نظارت 

در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی هایی که از اجراي این بند تخلف کنند . بانکباشدمیبند بر اجراي دقیق این 
 شود.می

ها ها و پاسگاهویت و توسعه کالنتريوجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تق -5بند الحاقی 
هزینه هاي مربوط به پایگاههاي بسیج به عنوان و همچنین هزینهفرماندهی انتظامی جمهوري اسالمی ایران شود با تأیید می

 .شودقابل قبول مالیاتی تلقی می
ی ئها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوري همانند دیگر دستگاههاي اجراشوراي برنامه ریزي استان -6بند الحاقی 

 نمایند.تأمین بینی و پیش  اعتبار الزم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان هاي آن استان را
) قانون رسیدگی 23( هاي کشور از محل مادهو دهیاريها شهرداريداري کل کشور موظف است سهم خزانه -7بند الحاقی 

با اصالحات و الحاقات بعدي را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد  8/12/1389 به تخلفات رانندگی مصوب 
 داري کل کشور واریز کند.خزانه

و دهیاریهاي همان استان و براساس شاخص ها شهرداريوزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان 
 جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

هاي سرمایه دارایی) از کل اعتبارات تملک %5ریزي و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد(شوراي برنامه -8بند الحاقی 
ها و کالنتريپاسگاهها هاي انتظامی با اولویت این قانون را براي احداث، تکمیل، بازسازي و تجهیز رده 10 -1استان موضوع جدول 

 هزینه کنند.
هاي اجتماعی مترتب بر خانواده به منظور کمک به آزادي زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب -9بند الحاقی 

بیمه اجباري « ) قانون24ریال از منابع درآمد ساالنه بندهاي(ت) و (ج) ماده( )3,000,000,000,000( آنها مبلغ سه هزار میلیارد
 یابد.به ستاد دیه کشور اختصاص می »به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهوارد شده خسارت 

و وري، پیشگیري از وقوع جرائم و دعاوي یه از طریق ارتقاء بهرهئقضاهاي قوه در راستاي کاهش هزینه -10بند الحاقی 
 :کردن فرآیندها یالکترونیک

دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق  هاي شعب اجراي احکام، یه مکلف است مزایدهئقوه قضا -1
دن و تجارت موظف است امکان برگزاري مزایده هاي سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، مع

 .مذکور را در این سامانه فراهم سازد
یه و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوي اشخاص از قبیل خواهان، ئقوه قضا -2

ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به  عنه، متقاضی اجراء در شعب اجراي احکام و دوایر اجرايخوانده، شاکی، مشتکی
گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حساب خواهان، محکوم له، شاکی، وثیقه
 .هرگونه مراجعه حضوري فراهم نمایند
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هاي جمهوري اسالمی ایران، شرکتهاي بیمه و شرکتتظامی انفرماندهی یه، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، ئقوه قضا -3
هاي) بخش خصوصی به خودروسازي مکلفند با همکاري معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، دسترسی سکوهاي(پلتفرم

ر الزم براي ارائه سوابق و اطالعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدا )هايسرویسخدمات (اطالعات و 
 .و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند

یه موظف است أخذ امضاء از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طالق، ادارات ئقوه قضا -4
از ثبت اسناد و امالك، مرکز ملی مالکیت معنوي و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی 

 .هاي مربوط نمایدبه شماره تلفن همراه اعالمی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه )کدشناسه (طریق ارسال 
ی که امکان انجام آنها از طریق ئیه و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائقوه قضا -5

هاي الکترونیکی ایجاد یا اصالح سامانه و سپاري به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه برون
سپاري مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجراي احکام را با رعایت مالحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون

االجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه که ظرف سه ماه از تاریخ الزمعملی دستورالکنند. قوه قضائیه موظف است در 
 رسد امور قابل واگذاري به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.می

وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجی از سوي وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، تا  -11بند الحاقی 
و بابت دیون ارزي  ) این قانون واریز5( جدول شماره 160165) ریال به ردیف 200,000,000,000,000هزار میلیارد ( سقف دویست

 شود.داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می
 

 مسکن و حمل ونقل -11تبصره 
روبنایی و زیربنایی و تکمیل سازي، تأمین خدمات سازي، محوطهشود، براي عملیات آمادهبه دولت اجازه داده می -الف

، ي تهران، مصالهاي فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسودهواحدهاي مسکن مهر، طرحهاي بازآفرینی شهري و احیاي بافت
اقداماتی را به شرح زیر را به عمل  17/5/1400شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب بینیطرحهاي مسکن و سایر موارد پیش

 آورد:
سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت  وزارت راه و شهرسازي(از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهاي جدید، -1

)ریال از محل منابع داخلی و یا 230,000,000,000,000بازآفرینی شهري ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد (
به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ الذکر را تهاتر اراضی و امالك متعلق به شرکتهاي فوق

از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجراي طرحهاي فوق کند. بیست  کاربري بعد از واگذاري و با ساز و کار گردش خزانه،
شور هزینه هاي نیمه تمام کيریال براي تکمیل عملیات اجرائی مصالي تهران و مصال )20,000,000,000,000هزار میلیارد (

 شود.می
ریال براي احداث حوزه هاي علمیه و مبلغ هزار میلیارد  )19,000,000,000,000همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد(

 شود.)ریال براي احداث خانه هاي عالم در روستاها هزینه می1000,000,000,000(
) در صورت درخواست 2( از مقررات مالی دولت) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 68در اجراي ماده( -2

مالکان اعیانی واحدهاي مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهاي جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به 
باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی اي نود و نه ساله متعلق به خود میواگذاري قطعی زمینهاي اجاره
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 داري کل کشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.خزانهمسکن نزد 
وزارت راه و شهرسازي مکلف است زمینهاي متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهاي جدید و سازمان ملی  -3

اي ) ریال طی قراردادهایی با بانکه5,000,000,000,000زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهري را تا سقف پنج هزار میلیارد (
هاي تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیالت الزم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصیلی، عامل و صندوق

سازي مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و بافتهاي فرسوده و آماده
مانده را به اجراي با بانکهاي عامل تسویه کند و باقی و مقررات و گردش خزانه،اعیان طرحهاي تکمیل شده با رعایت قوانین 

 طرحهاي صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.
براي تبدیل  1401باشند موظفند تا پایان خرداد ماه سال مالکین واحدهاي تکمیل شده مسکن مهر که داراي خدمات زیربنایی می -4

. بانک مسکن مجاز است در صورت ه تسهیالت فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایندتسهیالت دریافتی از بانک مسکن ب
عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیالت این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شوراي 

 )) اقدام نماید.%18پول و اعتبار (هجده درصد (
سازي، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهاي سه جانبه، تعاونی و خود مالک ، محوطهسازيمالیات مسکن مهر(شامل آماده -5

گردد. )ریال به ازاي هر واحد مسکونی تعیین می3,000,000که توسط پیمانکاران پرداخت می گردد، معادل سه میلیون(
  است.سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات 

وري در این بخش، وزارت راه و شهرسازي به منظور توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور و ارتقاي سطح بهره -ب
سازي اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربري و فروش هاي تابعه مجاز به مولداز طریق شرکتها و سازمان

هاي اتر اموال مذکور با طلبکاران طرح) ریال است. ته100,000,000,000,000میلیارد (هاي مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار زمین
صرف تکمیل،  داري کل کشوراز است. منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانهجم این بند

شود. مبلغ هزار میلیارد یزات و ناوگان می، دریایی و تجه، ریلی، هواییايهاي حمل و نقل جادهتوسعه و نگهداري زیرساخت
 شود.)ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می1000,000,000,000(

ي مقاومت و ها حوزهوزارت راه و شهرسازي مکلف است زمین مورد نیاز براي احداث پاسگاه، کالنتري، پایگاه  -ج
صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در را به نفري در مناطق محروم هاي فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاههاي پانزده هزارسالن

 برخوردار قرار دهد.طرحهاي مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهاي بازآفرینی شهري در مناطق کم
هاي ) قانون برنامه ششم توسعه ، بهسازي محیط59براي ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی موضوع بند (الف) ماده ( -د
اقع در حاشیه شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی اسکان و

ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در ریزي استانمحیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کالنتري در این مناطق، شوراي توسعه و برنامه
) 39رسد، از محل عوارض ماده (نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میر اساس آییناین مناطق از کل جمعیت هر استان را ب

 الذکر در همان استان نمایند.زدایی و بهسازي مناطق فوققانون مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیت
بهره برداري از معادن و  اي حمل و نقل ناشی ازبه منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده -1بند الحاقی 

ها را از طریق از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان ) %2هاي صنایع معدنی، شوراي معادن استان موظف است دو درصد(فعالیت
استفاده هاي مورد اي با اولویت جادهاي همان استان براي نگهداري و بهسازي محورهاي جادهاداره کل راهداري و حمل و نقل جاده

 معادن اختصاص دهد.
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مکلفند با همکاري به باال نفر  )50,000هاي با جمعیت پنجاه هزار(وزارت راه و شهرسازي و شهرداري -2بند الحاقی 
هاي غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط گذاري بخشانتظامی و با استفاده از سرمایهفرماندهی 

و درآمد حاصل از ثبت تخلفات سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام  )کنترلپایش (هاي رقابتی نسبت به نصب دوربین
 .هاي تعیین شده توزیع گرددواریز تا به نسبترسیدگی به تخلفات رانندگی هاي مقرر در قانون را به حساب

شود با پیشنهاد ها اجازه داده میمجریه در شهرستانی زیر مجموعه قوه ئهاي اجرادستگاهبه  -3بند الحاقی 
) ریال نسبت به معاوضه 30,000,000,000,000( ریزي و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارداستاندار و تأیید شوراي برنامه

شوراي شهر  پس از اعالم شهرداري و تصویبها شهرداريهاي ملکی خویش با امالك و اموال غیرمنقول امالك و ساختمان
را به صورت بند عملکرد این کند و هاي اداري همان شهرستان اقدام مربوط به قیمت کارشناسی براي احداث مجتمع

توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري سازمان برنامه و  ءخرجی ثبت کند. دستورالعمل اجراي این جز -جمعی
 شود.بودجه کشور تهیه و ابالغ می

هاي امالك در اختیار ) از زمین%20مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد(زمین و سازمان ملی  -4 الحاقی بند 
واگذار نماید تا براساس شهري خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازي به شرکت بازآفرینی 

 هاي شهر اقدام نماید.شیههاي فرسوده و حاقوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت
وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار  -5بند الحاقی    

هاي بخش مسکن از جمله سامانه ملی امالك و اسکان کشور، سامانه )ریال اعتبار جهت توسعه سامانه2,000,000,000,000میلیارد(
هاي طرح نظارت و پایش پروژه ،هاي تولید مسکن و همچنین پشتیبانیمانه کنترل پروژه برنامهثبت نام و پاالیش متقاضیان و سا
 جهش تولید مسکن هزینه نماید.

 
 حقوق و دستمزد -12تبصره 

  -الف
) قانون برنامه پنجساله ششم 29ضریب حقوق گروههاي مختلف حقوق بگیر در دستگاههاي اجرائی موضوع ماده( -1

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و همچنین نیروهاي مسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژي اتمی،  توسعه اقتصادي،
) %10اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد(  کارکنان کشوري و لشگري،

وع حکم کارگزینی براي کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده اي افزایش یابد که مجمبراساس آخرین حکم کارگزینی بگونه
ماهانه براي کارکنان قرارداد کار معین(مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، 

 تر نباشد.)ریال کم56,000,000درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون(
 حذف شد.  -1-1
 حذف شد.  -1-2
 .ماندمدیریت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ) قانون78تفاوت تطبیق موضوع ماده( -1-3
کار هستند ده هها و شرکتهاي دولتی مشغول بهاي کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانهحقوق، مزایا و فوق العاده -1-4

                یابد.افزایش می )%10درصد(
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هاي هاي بازنشستگی کشوري و لشکري و سایر صندوقبگیران و مشترکان صندوقحقوق بازنشستگان، وظیفه -2
یابد به نحوي که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق ) افزایش می%10ده درصد( بازنشستگی وابسته به دستگاههاي اجرائی،

هاي بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه میلیون بگیران و مشترکان صندوقبازنشستگان، وظیفه
 .نباشد)ریال کمتر 50،000،000(

ها و نظایر آن توسط العادهر و فوقصدور هر گونه مجوز جدید براي افزایش حقوق و مزایاي مستم 1401در سال  -3
هاي امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات(باستناد اختیار مندرج در عالی انقالب فرهنگی، هیأتربط از جمله شورايمراجع ذي

) قانون مدیریت خدمات کشوري و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از 74قانون تجارت)، شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده(
 الذکر ممنوع است.هاي فوقحل هر نوع اعتبار، خارج از افزایشم

) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهاي مسلح، 29در کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( 1401در سال  -4
و مزایاي  وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمی (به استثناي مشموالن قانون کار جمهوري اسالمی ایران)، حداقل حقوق

بازنشستگان و  بگیران، حداقل حقوق حقوق شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري و حداقل حقوق سایر مستمر
هاي وابسته به بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتماعی، نیروهاي مسلح و سایر صندوق بگیران مشمول صندوقوظیفه

 یابد.) افزایش می%10هاي متناسب با آنها، به میزان ده درصد(حمایتها و سایر دستگاههاي اجرائی و مستمري
مبلغ ششصد و هفتاد  1401هاي مستقیم در سال ) قانون مالیات84سقف معافیت مالیاتی ساالنه موضوع ماده( -5

 شود.)ریال تعیین می672،000،000و دو میلیون (
اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی 

ها و کارانه به استثناي عیدي پایان سال فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی  العاده مدیریت وحق شاغل، فوق
 باشد:به شرح زیر می

د و هشتصد میلیون )ریال تا یک میلیار672،000،000نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون ( -1-5
 )%10درصد( )ریال، ده1،800،000،000(

)ریال، 3،000،000،000)ریال تا سه میلیارد (1،800،000،000نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون ( -2-5
 )%15درصد(پانزده

)ریال، 4،200،000،000()ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون 3،000،000،000نسبت به مازاد سه میلیارد ( -3-5
 )%20درصد(بیست

 )%30)ریال به باال، سی درصد(4،200،000،000نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون ( -4-5
هاي مستقیم و ) قانون مالیات57میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(

) 396،000،000انون مالیاتهاي مستقیم ساالنه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون() ق101مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده(
 شود.ریال تعیین می

پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی  -1جزء الحاقی
هستانی از پرداخت مالیات ساالنه تا العبور و مناطق کوشاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب

 )ریال معاف می باشند.2,400,000,000دومیلیارد و چهارصد میلیون(  سقف
ی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام یاعضاي هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیا -2جزء الحاقی

 ) هستند.%10موضوع این جزء به نرخ ده درصد(هاي دولتی، مشمول پرداخت مالیات ی شاغل در بخشیوقت جغرافیا
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) 71) قانون برنامه ششم توسعه و در راستاي رفع تبعیض حقوق شاغالن دستگاههاي اجرائی و ماده (30در اجراي ماده( -6
رگونه ن برنامه ششم توسعه، ه) قانو7و بندهاي(ت) و(ث) ماده( 10/11/1395 هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه

بندي مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهاي امناء و نظایر آن در دستگاههاي ، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیالت، طبقهبنامهتصوی
) قانون 1) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژي اتمی و دستگاههاي اجرائی مشمول ماده(29اجرائی مشمول ماده(
) قانون مدیریت خدمات کشوري، بند(ج) ماده 74نوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (کشور، م هاي توسعهاحکام دائمی برنامه

) قانون برنامه ششم توسعه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون 7(
 باشد. می

هاي ضروري به کارکنان دولت خدمت و بخشی از هزینهنخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایاپاداش پایان -7
) قانون مدیریت خدمات 107با اصالحات و الحاقات بعدي، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ( 26/2/1375 مصوب 

هاي اجرائی موضوع ) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه68) ماده (10العاده بند (کشوري با احتساب فوق
) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطالعات، نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی در ازاي هر سال خدمت 29ماده (

 )ریال خواهد بود.4,720,000,000سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون(حداکثر تا سی
ها از هر محل و تحت و مزایاي مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق -8

) قانون برنامه ششم توسعه و 29بگیر در دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (به گروههاي مختلف حقوق 1401هرعنوان درسال 
عضاي هیأت علمی دانشگاهها همچنین نیروهاي مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمی از قبیل کارکنان کشوري و لشکري، ا

) همین بند است. پرداخت مازاد بر این 1هفت برابر مبلغ جزء( عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشورو مؤسسات آموزش
در هرماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوري و لشکري اعم از کارمندان، اعضاي هیأت علمی، قضات   مبلغ
سساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا مؤها و شرکتهاي دولتی و همچنین شرکتها و نشستگان در وزارتخانهو باز

 شوند، ممنوع است. نهادهاي عمومی منصوب می
التألیف و حق حق التحقیق،العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حقکارانه گروه پزشکی، فوق

 اعضاي هیأت علمی و عیدي پایان سال از حکم این جزء مستثنی است. التدریس حقها و ها و رسالهنامهپایان داوري
همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهاي حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شوراي حقوق و 

 گردد.دستمزد تعیین می
هاي قضائی با پیشنهاد کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پروندهبه منظور جذب و نگهداشت  -1 جزء الحاقی

 شود.العاده براي کارکنان مذکور برقرار میرئیس قوه قضائیه و تصویب شوراي حقوق و دستمزد فوق
فیش به هاي قانونی به کارکنان را فقط در یک کلیه دستگاههاي موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت -2 جزء الحاقی

 شود.صورت ماهیانه درج نمایند و داشتن هرگونه فیش دیگر با هر عنوان، خالف قانون تلقی می
) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر 49( در اجراي ماده -3 الحاقی جزء

) و %75( اطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در من%60عملیاتی حداقل شصت درصد(
) حداقل دریافتی کارکنان نیروهاي مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوري تعیین می %90حقوق سربازان متاهل نوددرصد(

 شود.شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیالت و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهاي مسلح تهیه می
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 یابد.) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می50( العاده مادهپرداخت فوق 
 ) ماده4( ، موضوع بند1401مندي مزدوجین جدید و حق اوالد فرزندان متولد سال امتیاز کمک هزینه عائله -4 جزء الحاقی

 یابد.) برابر افزایش می3) و(2) قانون مدیریت خدمات کشوري شاغلین، به ترتیب (68(
الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل التدریس، حقهاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حقکلیه پرداخت -ب

(الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت  ) بند5( شود و مشمول مفاد جزءناپذیر محسوب میاختالف، هزینه اجتناب
 شود.

ها که به صورت شرکتهاي توزیع برق استانپرداخت حقوق و مزایاي کارکنان(پرسنل) شرکتهاي آب و فاضالب استانی و  -ج
نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهاي استانی مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می

 مذکور، بالمانع است.
 حذف شد. –د 
هاي مستمر کلیه پرداخت 1401) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال 29اجرائی موضوع ماده (دستگاههاي  -ـه

) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیالت به کلیه شاغلین و 29و غیرمستمر نقدي و غیرنقدي (معادل ریالی) مذکور در ماده (
ملی با اختصاص شناسه یکتاي شماره به دولت نزد خود را به تفکیک هاي دولتی و متعلق بازنشستگان از هریک از منابع و حساب
 پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

) قانون 29بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است ضمن جلوگیري از پرداخت به کارکنان دستگاههاي اجرائی ماده (
، امکان دسترسی برخط سازمان اداري و استخدامی کشور به دولتبرنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتاي پرداخت کارکنان 

 اطالعات پرداختی را در بسترهاي الکترونیکی فراهم نماید.
 از شمول حکم این بند مستثنی هستند. 22/1/1377اصالحی مصوب ) قانون محاسبات عمومی 66( دستگاههاي موضوع ماده

 حذف شد. -و
این قانون به  )7( جدول شماره 131600کلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف بنیاد شهید و امور ایثارگران م -ز

اساس قوانین نیروهاي مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر
نامه قل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیینمعیشت معادل حدا باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمکنمی

تصویب هیأت شود و بهاجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می
 رسد.وزیران می

وابسته به وزارت علوم سسات آموزش عالی و پژوهشی ؤمراکز و م ،حقوق اعضاي هیأت علمی دانشگاهها -بند الحاقی
ی و ئهاي اجراو پژوهشی وابسته به سایر دستگاه سسات آموزش عالیؤها مراکز و مقیقات و فناوري و همچنین دانشگاهتح

عالی انقالب فرهنگی یا شوراي گسترش وزارت  هاي فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوي شورايدانشگاه
ت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوري أت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأتحقیقات و فناوري صادر شده و اعضاي هی ،علوم

هاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از ت علمی و غیر بالینی دانشگاهأاند با حقوق اعضاي هیبه کار گرفته شده
 شود.می سازيمحل اعتبار در همان دستگاه همسان
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 پیشگیري از حوادث غیر مترقبه -13تبصره 
) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 28گردان موضوع بند(م) ماده(شود از محل منابع تنخواهاجازه داده می

 ) اقدامات زیر صورت پذیرد: 2مالی دولت(
احمر جمهوري اسالمی ایران و تا مبلغ )ریال به جمعیت هالل 5,500,000,000,000(پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد  -1

)ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات 1,870,000,000,000یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (
) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 28ماده (اي جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) هاي سرمایهاي و تملک داراییهزینه

 )2بخشی از مقررات مالی دولت (
) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار 33) و همچنین بند (ث) ماده (32) بند (ب) ماده (1در اجراي جزء ( -2

)ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق 10,000,000,000,000)ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد (50,000,000,000,000میلیارد (
ساله) یا تضمین از سوي دولت. اختصاص حداقل پنجاه بیمه محصوالت کشاورزي به صورت نقدي، یا اسناد خزانه اسالمی (یک

 ) از منابع اوراق اسالمی خریداري شده توسط بانک کشاورزي و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت.%50درصد(
 

 هاهدفمند سازي یارانه -14تبصره 
  -الف

) این قانون به استثناي 14ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (ها تمامی دریافتیدر اجراي قانون هدفمندکردن یارانه -1
ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی(به ها و دهیاريعوارض شهرداري

)) و حق بیمه 2ی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت () قانون الحاق برخ65) و (12(مواد ترتیب موضوع 
) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به حساب سازمان 4) و (2منازل مسکونی در اجراي مواد (

بالغ و ها موظف است با اسازمان هدفمندسازي یارانه شود.کشور واریز میداري کل ها نزد خزانههدفمندسازي یارانه
ها(منابع) تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی

 اقدام نماید.
، مشمول عوارض و مالیات بر 1398بندي در سال منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه -2

 شود.) شرکت ملی نفت ایران نمی%5/14درصد (و نیم ارزش افزوده و سهم چهارده
) قانون مالیات بر ارزش افزوده 26ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع بند (الف) ماده (ها و دهیاريعوارض شهرداري -3

شود ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یکو جداول پرداختی
 ها پرداخت شود.ها و دهیاريتا به شهرداري

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و براساس درخواست  -4
) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان 14) جمع مصارف جدول تبصره (%1سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (

ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه یارانه هدفمندسازي
داري کل کشور گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه

منابع یارانه نقدي منابع را از سایر محلها تأمین و  شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسرينمی
داري کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. ها نزد خزانهبه حساب سازمان هدفمندسازي یارانه
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 شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
  حذف شد. -5

هاي تابعه وزارت نسبت به مسدود کردن حسابهاي شرکت 1401بانک مرکزي مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال  -1جزء الحاقی
داري هاي تجاري مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این حسابها، به حسابهاي خزانهنفت نزد بانک

 کل کشور نزد بانک مرکزي منتقل خواهد شد.
)ریال از کشاورزان انجام 95,000دولت مکلف است خرید تضمینی گندم را به مبلغ هرکیلو حداقل نود و پنج هزار( -2جزء الحاقی

 دهد.
ها و با استفاده از پایگاه اطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاري سازمان هدفمندسازي یارانه -ب

بندي درآمدي کلیه خانوارهاي یارانه سه ماه پس از ابالغ این قانون، ضمن دهک رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف
هاي متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدي و طرح معیشتی ها و اطالعات و دادهبگیر از طریق شاخص

سرپرستان  جتماعی انجام می گیرد.شناسایی و دهک بندي توسط وزارت تعاون، کار و رفاه ا .خانوارهاي پر درآمد اقدام نماید
توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده ها، میخانوارهاي معترض به حذف یارانه

ختیار هاي پر درآمد در ادرصورت پذیرش اعتراض، یارانه آنها مجددًا برقرار گردد. منابع حاصل از حذف دهک و آنها بررسی
سازمان هدفمندسازي و براي یارانه افراد جدید و جامانده و سایر موارد قانونی و اجراي کامل قانون حمایت از حقوق معلولین 

 شود.صرف می
 ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید.سازمان هدفمندي یارانه

قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران از جمله بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران،  )29(کلیه دستگاههاي اجرائی ماده 
صورت هسازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف به همکاري و ارائه اطالعات باوراق بهادار انتظامی، سازمان بورس و فرماندهی 

 ه مذکور می باشند.آنالین و رایگان به وزارتخان
هاي تابعه وزارت نفت به حساب ول این تبصره بالفاصله توسط شرکتمنابع ارزي مندرج در بخش منابع جد -ج

ها واریز و به محض داري کل کشور نزد بانک مرکزي به نام سازمان هدفمندسازي یارانهارزي افتتاح شده توسط خزانه
ایران به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی(اي.تی.اِس) تسعیر و مستقیمًا به وصول توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی 

 شود.و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می حساب ریالی سازمان مذکور واریز
یی و تعاون، هاي نفت، امور اقتصادي و دارانامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهآیین

 رسد.کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
 

 ايبرق و انرژي هسته -15تبصره 
شده در بودجه مصوب ساالنه اي مکلفند منابع تعیینشرکتهاي تولید نیروي برق حرارتی دولتی و شرکتهاي برق منطقه -الف

مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت 
 گذاري(احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.سرمایه

ه در بودجه مصوب ساالنه شدبینیشود معادل منابع پیشبه شرکت تولید و توسعه انرژي اتمی ایران اجازه داده می -ب
 برداري نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.برداري به شرکت بهرههاي بهرهخود را بابت هزینه
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اي ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجراي طرحهاي تملک شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته -ج
با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانین و مقررات  اي، مواد معدنی و محصوالت جانبی همراههاي سرمایهدارایی

رفته، شده کاال و خدمات فروش(شامل قیمت تمام هابه فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه
آن شرکت تا مطابق بودجه ساالنه  داري کل کشور واریز کندعمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه -اداري

اي جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک هاي سرمایههاي تملک داراییگذاري در طرحها و ردیفهت سرمایهج
شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه هاي مبادلهسهام معادن پرتوزا و شرکتهاي مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه

ه حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن درآمد حاصله بنماید. 
 شود.با نرخ صفر محاسبه می

  -د
به منظور اصالح الگوي مصرف گاز و برق، شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیر دولتی (با  -1

سبت به هوشمندسازي مصرف، برقراري ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات اولویت شرکتهاي کارور(اپراتور) مجازي) ن
هوشمند اقدام و هزینه مربوطه را به شمارشگرهاي مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب 

  صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
هاي فرهنگ کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه ) از منابع حاصل از%5شود تا سقف پنج درصد(اجازه داده می -2

سازي توسط سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این 
 سازمان پرداخت گردد.

ساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور شده و با احتشده حسابرسیخرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام -ـه
 گیرد. صورت می
گر (کنتور) جداگانه هاي تابعه وزارت نفت داراي شمارشیید شرکتأتعرفه سوخت نیروگاههاي خودتأمین که با ت -و

کنند، به میزان باشند یا بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدي خود به شبکه سراسري می
اساس متوسط ، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی برشده به شبکه در ساعات اوج مصرفسوخت مصرفی براي برق تحویل
 شود.تعیین می 1399بازدهی نیروگاههاي حرارتی سال 

 )پروژهطرح (شود از طریق شرکتهاي تابعه نسبت به تأسیس شرکتهاي صندوق به وزارت نیرو اجازه داده می -ز
) 5000برداري از پنج هزار(گذاران بخش غیردولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهرهاضیان و سرمایهبا مشارکت متق

حداکثر آورده بخش دولتی (اعم از وجوه نقد  مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اقدام نماید.
برداري نیروگاههاي مذکور به بیست . این سهم پس از تکمیل و بهره) است%49و آورده غیر نقدي) معادل چهل و نه درصد(

دولتی ، فراخوان و یابد. اجراي قراردادهاي مشارکتی در این خصوص پس از تعیین آورده طرف بخش غیر) کاهش می%20درصد(
قدرالسهم مشارکت کنندگان  ها بر اساس)پروژهطرح (ثبت شرکت سهامی خاص انجام می پذیرد. تعهدات و منافع حاصل از اجراي 

 گردد.تسهیم می
) مگاوات 10,000شود از طریق سازمان انرژي اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار (به دولت اجازه داده می -ح

المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهاي نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین
گذاري خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و برق اتمی با استفاده از الگوي سرمایه هاينیروگاه
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، سازمان برنامه و نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژي اتمی ایرانشود. شیوهاي انجام میهاي سرمایهتملک دارایی
 گردد.ه و ابالغ میبودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهی

وزارت نیرو مکلف است متوسط بهاي انرژي برق تحویلی به صنایع فوالدي، آلومینیوم، مس، فلزات  -1بند الحاقی 
اههاي داراي هاي فلزي، واحدهاي پاالیشگاهی و پتروشیمی را بر مبناي متوسط نرخ خرید انرژي برق از نیروگاساسی و کانی

حاصل از محل افزایش بهاي برق این صنایع به حساب  قرارداد تبدیل انرژي (اي.سی.اِي) محاسبه و دریافت نماید. منابع
 شود. واریز می داري کل کشور شرکت توانیر نزد خزانه

مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش 
 باشند.از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی

به صورت ماهانه و متناسب با وصول   )ریال160,000,000,000,000یکصد و شصت هزار میلیارد(منابع حاصل تا سقف 
) ریال صرف توسعه و نوسازي شبکه فرسوده برق کشور 80,000,000,000,000درآمد به صورت کامل تا سقف هشتادهزار میلیارد(

توسعه و تکمیل نیروگاههاي برقآبی و با تصویب شوراي و جابجایی تیرهاي برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و 
هاي گذاري(ایجاد، توسعه و تکمیل طرحاقتصاد صرف اعطاي یارانه سود تسهیالت جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه

ویژه هخورشیدي و بادي بهاي تجدیدپذیر )، حمایت از احداث نیروگاه%55صد(با بازده پنجاه و پنج در نیمه تمام) نیروگاههاي برق 
)ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل 10,000,000,000,000در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار میلیارد(

) آن %60هاي صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي با آورده شصت درصد() در برق رسانی به داخل شهرك%40درصد(
هاي مرجع ) ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاه4,000,000,000,000مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد( شهرك ها، نواحی و

)ریال صرف رفع تنش آبی شهرهاي داراي تنش و اصالح و بازسازي 40,000,000,000,000تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد(
) 26,000,000,000,000و تا سقف بیست و شش هزار میلیارد ( شبکه فاضالب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم

هاي فعال در حوزه اصالح الگوي مصرف انرژي و شرکتبنیان صنعت برق هاي دانشترف اعطاي تسهیالت خطرپذیر به شرکریال ص
 شود.می هزینه

تلفن، فاضالب و گاز کنندگان غیرمجاز از آب، برق، ) قانون مجازات استفاده4براساس ماده( -2 بند الحاقی
هاي غیردائم نسبت به برقراري انشعاب 1401در سال توانند، دستگاههاي مسؤول موضوع این قانون می10/3/1396  مصوب

خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوي 
 .صالح، اقدام نمایندمراجع ذي

هاي نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهاي کشور وزارتخانه 1401در سال  -3بند الحاقی 
اي اصالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهاي محروم تحت را به گونه

اي، به صورت یارانه پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوي مصرف 
ساس الگوي افزایش پلکانی(آي.بی.تی) تعیین شود. اي و برامشترکین پرمصرف باالتر از الگوي مصرف به صورت غیریارانه

 شود.عد خانوار محاسبه میتعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي مذکور براساس بُ
اي تعیین شود که بارمالی میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف باالتر از الگوي مصرف باید حداقل به اندازه

 منابع جدید نداشته باشد.تأمین ن نماید و نیاز به مصرف را جبرارایگان کردن تعرفه مشترکین کم
ماه پس از ابالغ شود و ظرف یکهاي نفت و نیرو تهیه مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك وزارتخانهآیین

 رسد.این قانون به تصویب هیأت وزیران می
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هاي توزیع برق استانها اقدام نماید. اساسنامه اداري شرکتنسبت به اصالح ساختار  شودمیبه دولت اجازه داده  -4 بند الحاقی
 رسد.به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران میاین شرکتها 

مالی نیروگاههاي برق اتمی و تجدیدپذیر، تأمین دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهاي صنعتی در  -5بند الحاقی 
 .اي را براي انتقال برق این نیروگاهها دریافت ننمایداي از کشور، هزینهنیروگاهها، در هر نقطهدر مقابل برق دریافتی از این 

نیرو، صنعت، معدن هاي وزارتخانهدولت مکلف است از طریق سازمان انرژي اتمی با همکاري و أخذ نظر  -6بند الحاقی 
ی دولتی، ئو همچنین همکاري سایر دستگاههاي اجرا و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوري

ها حوزهپنجاه ساله را در تمام   اي کشور در افقهاي علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هستهخصوصی و انجمن
اي، شکی هستهها)، کاربرد پرتوها، پزاي و سایر رهیافت(شکافت و همجوشی هسته ايهسته اي از قبیل انرژيي صنعت هسته
اي تدوین و اقدام قانونی الزم براي تصویب آن حداکثر ي صنعت هستهها حوزههاي ذرات و سایر اي، شتاب دهندهکشاورزي هسته

 به عمل آورد. 1401تا پایان سال 
 

 تسهیالت تکلیفی -16تبصره 
) مانده سپرده هاي قرض الحسنه %100بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از محل صددرصد( -1بند الحاقی 

هاي قرض الحسنه جاري شبکه بانکی، تسهیالت موضوع این بند را از طریق بانکهاي عامل تأمین ) سپرده%50و پنجاه درصد(
ذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخکند.بانک
 نمایند. 

بوده است، یک میلیارد و دویست 1/1/1397هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از الحسنه ازدواج براي هریک از زوجتسهیالت قرض -1
هاي زیر بیست و پنج الحسنه ازدواج براي زوجقرض)ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیالت 1,200,000,000میلیون(

 باشد.) ریال می1,500,000,000هاي زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون(سال و زوجه
) ریال و به ازاي فرزند دوم چهارصد 200,000,000الحسنه فرزندآوري، به ازاي فرزند اول دویست میلیون(تسهیالت قرض -2

) ریال و به ازاي فرزند چهارم هشتصد میلیون 600,000,000) ریال و به ازاي فرزند سوم ششصد میلیون(400,000,000میلیون (
 ) ریال.1,000,000,000) ریال و به ازاي فرزند پنج و به بعد یک میلیارد(800,000,000(

 گردد.تولد لحاظ می گیرد و ترتیبدرمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازاي هر فرزند یک وام تعلق می
بانک مرکزي موظف است با همکاري سازمان ثبت احوال کشور سامانه اي به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهاي پرداخت 

 تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوري ایجاد نماید. 
اکثر بیست ساله براي الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن(بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حدتسهیالت قرض -3

شوند به میزان دو میلیارد و دویست به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می 1399هاي فاقد مسکن که درسال خانواده
 )ریال اقدام نماید. 2,200,000,000میلیون(

هاي به بانک 1401دیبهشت سال نامه اجراي این بند را حداکثر تا اول اربانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است آیین -4
هاي عامل؛ عامل ابالغ کند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک

است جهت مشاهده تعداد  ها اقدام نماید. همچنین بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلفنسبت به افزایش سپرده قانونی آن
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الحسنه پرداختی در کل این بند و تعداد افراد در نوبت دریافت تسهیالت موضوع بند(الف)، به تفکیک نوع وام و الت قرضتسهی
اي برخط(داراي تارنماي اینترنتی) ایجاد کرده و به صورت ماهانه این سامانه را به روز و اطالعات کننده، سامانهاستان و بانک پرداخت

وم مردم منتشر کند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر مربوطه را جهت اطالع عم
 سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی، اجتماعی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد. 

اي تأمین جهیزیه کاالي ایرانی به ستاد اجرائی فرمان ) ریال از منابع این بند بر30,000,000,000,000مبلغ سی هزار میلیارد( -5
 یابد.امام(ره) اختصاص می

هاي عامل مبلغ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است براي حمایت از اشتغال از طریق بانک -2بند الحاقی 
اجزاء این بند اختصاص دهد. اشتغال ) ریال تسهیالت قرض الحسنه را به 1,800,000,000,000,000هزار و هشتصد هزار میلیارد(

بایست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود و میایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رصد می
. پرداخت نمایندثبت شود. تمامی متقاضیان این تسهیالت باید از طریق سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام 

بر عهده بانک بند باشد. نظارت بر تأمین مالی این تسهیالت منوط به أخذ استعالم از سامانه ناظر مبنی بر عدم اشتغال شخص می
مرکزي، و نظارت بر ایجاد اشتغال بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و نظارت بر حسن عملکرد بانکها و ایجاد اشتغال 

بر عهده معاونت امور مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوري است. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد در مناطق محروم 
خود را به صورت سه ماه یکبار در شوراي عالی اشتغال ارائه داده و به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 

 .دهندمجلس شوراي اسالمی ارائه 
) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف ایجاد دویست و 250,000,000,000,000اه هزار میلیارد(به میزان دویست و پنج -1

) ریال به سازمان بهزیستی کشور با هدف ایجاد پنجاه 70,000,000,000,000) شغل و هفتاد هزار میلیارد(250,000پنجاه هزار(
ی با هدف تسهیالت خرد پرداخت )ریسکخطر (به اعتبار و پوشش  ) شغل اختصاص یابد. به منظور تسهیل دسترسی50,000هزار(

 شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند. هاي موضوع این جزء مجوز داده میاشتغالزایی به دستگاه
در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک  و فناور بنیان و صنایع خالقهمچنین در راستاي اشتغال دانش

)ریال از محل 70,000,000,000,000هاي عامل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک
بنیان و هاي دانشفائی به شرکتصندوق نوآوري و شکو الحسنه نظام بانکی را با معرفیانداز و جاري قرضهاي پسمنابع سپرده

اختصاص دهد. شرایط و سقف تسهیالت پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادي و دارایی  و فناور خالق
 شود. تعیین می

همچنین بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است براي حمایت از اشتغال مولد مبلغ ده هزار 
)ریال براي ایجاد اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با هدف ایجاد ده 10,000,000,000,000میلیارد(

)ریال در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) با هدف 100,000,000,000,000شغل، مبلغ صد هزار میلیارد( هزار
)ریال در اختیار سازمان بسیج مستضعفین با هدف ایجاد سی 30,000,000,000,000شغل، مبلغ سی هزار میلیارد( ایجاد صدهزار

)ریال در اختیار بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با هدف ایجاد 25,000,000,000,000شغل، مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد( هزار
اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه خود را )ریال براي 20,000,000,000,000شغل، مبلغ بیست هزار میلیارد( بیست و پنج هزار

شغل، میزان ده هزار  با هدف ایجاد بیست هزار ،اند با طرح تقسیم مهارت آموزي ستاد کل نیروهاي مسلحسپري کرده
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شغل، مبلغ پنجاه  )ریال در اختیار آستان قدس رضوي براي اشتغال خانگی با هدف ایجاد ده هزار10,000,000,000,000میلیارد(
 )ریال در اختیار سپاه پاسداران انقالب اسالمی با هدف ایجاد پنجاه هزار شغل اختصاص دهد.50,000,000,000,000میلیارد( هزار

ها براساس شاخصهاي جمعیت، نرخ بیکاري بر مبناي جدول پیوست تخصیص ها و شهرستانمانده منابع این بند بین استان -2
 استاندار می باشد.  ل ایجاد اشتغال هر استان،ؤویابد. مسمی

 هاي خالق و دانش بنیان می باشد.نشین و یا فعالیتتخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه
بلند مدت حداقل ده ساله براي پرداخت یک  الحسنهقرض )ریال تسهیالت70,000,000,000,000( هزار میلیارد هفتادمبلغ  -3

)ریال وام ضروري و جهیزیه براي هر یک از کارکنان 300,000,000( )ریال ودیعه مسکن و سیصد میلیون1,000,000,000( میلیارد
انتظامی جمهوري اسالمی ایران، ارتش جمهوري اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت فرماندهی و بازنشستگان 

 هریک از سازمان هاي مذکور از طریق بانکهاي عامل. دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح با هماهنگی
)ریال از منابع جاري 25,000,000,000,000بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ( -4

الحسنه به مبلغ بیست الحسنه شبکه بانکی را در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطاي تسهیالت قرضو سپرده قرض
)ریال به 5,000,000,000,000( )ریال به خانواده شهداي دفاع مقدس و مبلغ پنج هزار میلیارد20,000,000,000,000( هزار میلیارد

 خانواده شهداي جبهه مقاومت قرار دهد.
)ریال از منابع جاري و 20,000,000,000,000( بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد -5

الحسنه ضروري تا سقف به منظور اعطاي وام قرضمستضعفین الحسنه شبکه بانکی در اختیار سازمان بسیج هاي قرضسپرده
 )ریال قرار دهد.200,000,000دویست میلیون(

تجارت و و نعت، معدن هاي جهادکشاورزي و صخانهان موظف است با هماهنگی با وزارتبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایر -6
) تعیین %12الحسنه، تسهیالت مبتنی بر قرارداد با سود دوازده درصد(اي از محل ترکیب منابع بانکی با منابع قرضهاي توسعهسازمان

بانک ی این بند توسط ئنامه اجراینی)ریال تعیین کند. آ1,000,000,000,000,000و سهم هر بانک را تا سقف یک هزار هزار میلیارد(
رسد. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است گزارش مرکزي تا پایان اردیبهشت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

هاي کلی اصل چهل و عملکرد اجراي این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجراي سیاست
 می ارائه کند. ) قانون اساسی مجلس شوراي اسال44چهارم(

هاي به بانک 1401نامه اجراي این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت سال بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است آیین -7
هاي عامل؛ عامل ابالغ کند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز است درصورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک

 سپرده قانونی آنها اقدام نماید. نسبت به افزایش 
هاي عامل، مبلغ دویست هزار یران مکلف است با تعیین سهم بانکبانک مرکزي جمهوري اسالمی ا -3بند الحاقی 

الحسنه و جاري شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیالت ) ریال از منابع پس انداز و جاري قرض200,000,000,000,000میلیارد(
العالج، سرطانی، خاص و زوج هاي جهت کمک به بیماران صعب هاي خاص و صعب العالج بیماريالحسنه به صندوق قرض

) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر، بیماران بستري شده، 200,000,000,000,000نابارور و مبلغ دویست هزار میلیارد(
غیر عمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش  حمایت از بیکاران، اعتبار در حساب جاري خانوار، زندانیان جرائم
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نهادهاي حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران اختصاص 
 دهد.

برنامه و بودجه، هاي گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون
 اجتماعی و بهداشت مجلس ارائه می گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري بانک مرکزي موظف است در راستاي توسعه دامنه وثائق بانکی  -4بند الحاقی 
م، اوراق مالی اسالمی، هاي الزم براي توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهاو تسهیل دریافت تسهیالت خرد از شبکه بانکی، زیرساخت

 گذاري قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.هاي سرمایهگذاري در صندوقواحدهاي سرمایه
نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، وزارت تعاون، ینیآ

 رسد.معاونت امور مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران میکار و رفاه اجتماعی و 
  -5بند الحاقی 

داللزوم اطالعات دریافتی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتی خود و عن -1 
براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شوراي پول و ) این بند) 2سسات اعتباري غیر بانکی(موضوع جز(ؤها و ماز بانک

اعتبار، مانده تسهیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی و مانده تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از 
نفع واحد)، نرخ ط یا ذيها و مؤسسات اعتباري غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شوراي پول و اعتبار(مرتببانک

سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاري، سررسید گذشته، معوق یا مشکوك الوصول)، نوع و میزان وثیقه 
 دریافت شده، بر تارنماي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.

) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک 1سسات اعتباري غیربانکی موظفند اطالعات مندرج در جزء(ؤم ها وبانک -2
اعتباري حسب مورد به تشخیص مؤسسه مرکزي قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطالعات، در مورد مقرر، 

) قانون برنامه 14بند(الف) ماده() 4) یا (3(ون پولی و بانکی کشور یا اجزاي ) قان44بانک مرکزي، به یکی از جرائم مندرج در ماده(
ف است گزارش گردد. بانک مرکزي موظپنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران محکوم می

) قانون اساسی جمهوري اسالمی 90بانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل(ها و مؤسسات اعتباري غیرهمکاري یا تخلف بانک
 نماید. ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه

به چهار میلیون  1401مسکن در سال تأمین ) قانون جهش تولید و 4تسهیالت پرداختی ماده( -6بند الحاقی 
 یابد.)ریال افزایش می4,000,000,000,000,000میلیارد(

سسات اعتباري غیربانکی اعم از دولتی ؤها و مکلیه بانک 1401سکن در سال متأمین ) قانون جهش تولید و 4در اجراي ماده(
) واحد مسکن روستایی و شهري در شهرهاي کمتر از بیست 400,000و خصوصی موظفند براي احداث و نوسازي چهارصد هزار(

مناطق محروم) نسبت به ) واحد مسکن شهري(با اولویت محالت و 800,000) نفر جمعیت و هشتصدهزار(25,000و پنج هزار(
) %20) ریال تسهیالت ساخت مسکن (معادل حداقل بیست درصد(4,000,000,000,000,000پرداخت حداقل چهار هزار میلیارد(

)ریال تسهیالت ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط 400,000,000,000,000تسهیالت نظام بانکی) و حداقل چهارصد هزار میلیارد(
شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی ه هر بانک توسط بانک مرکزي در فروردین ماه تعیین میاقدام نمایند. سهمی

تسهیالت ساخت مسکن بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط 
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ار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شود. این تسهیالت با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبمنتقل می
شود. بانک مرکزي موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار شهرسازي پرداخت می

 دهد.
اعتباري غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیالت تعیین شده توسط بانک مرکزي مؤسسه درصورتی که یک بانک یا 

قانون جهش تولید مسکن، مالیاتی برابر با ) 4ماده () 5( خودداري نماید، سازمان امور مالیاتی مکلف است در اجراي تبصره
داري کل کشور سسات اعتباري مستنکف أخذ و به حساب خزانهؤها و م) تعهد عمل نشده را از بانک%20بیست درصد(

هاي شود تا صرف طرحلی مسکن واریز میصیص یافته به حساب صندوق م) تخ%100این مبلغ به صورت صددرصد( واریز نماید.
هاي داراي سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. ) از منابع مذکور باید به خانواده%20حمایتی مسکن گردد. حداقل بیست درصد(

 تواند به سایر مشموالن آن تعلق گیرد.درصورت نبود متقاضی واجد شرایط براي جذب، مابقی می
هاي عمران ها و شهرها به کمیسیونرا به صورت ماهانه به تفکیک بانکبند بانک مرکزي مکلف است گزارش اجراي این 

 و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ستاییان در راستاي تکمیل نهضت دولت مجاز است در راستاي حمایت از اقشار کمتر برخوردار و همچنین حمایت از رو

ها با منابع هاي حمایتی و تلفیق منابع بانکمقاوم سازي روستاها، نسبت به کاهش سود تسهیالت سابق فوق الذکر از طریق سیاست
 صندوق ملی مسکن اقدام نماید.

وثیقه در قالب خط اعتباري یا ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی بدون دریافت بار جدید به بانکاعطاي اعت -7بند الحاقی 
اضافه برداشت، توسط بانک مرکزي ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شوراي پول و اعتبار تعیین 

 شود.می
ها بابت اقساط تسهیالت اعطایی به بانک مرکزي مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک -8بند الحاقی 

زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهاي زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی زدگان و سیللهزلز
 .(وجه التزام) آنها اقدام نمایديهاجریمه

آالت کشاورزي نوساز در راستاي توسعه سطح زیر کشت دیم زارها، با هدف توسعه استفاده از ماشین -9بند الحاقی 
)ریال تسهیالت 100,000,000,000,000کشاورزي، ملی و توسعه تعاون موظفند به نسبت مساوي مبلغ صدهزار میلیارد (بانکهاي 

رسد را با نرخ مصوب شوراي پول و آالت مربوطه از تولیدکنندگان داخلی که به تأیید وزارت جهادکشاورزي میبراي خرید ماشین
 اضیان معرفی شده از سوي وزارت جهادکشاورزي پرداخت نمایند.ساله، به متقاعتبار و دوره بازپرداخت پنج

گردد آالت صرفاً به تولیدکننده پرداخت میاین تسهیالت پس از انعقاد قرارداد خرید بین متقاضیان و تولیدکنندگان ماشین
هاي طریق صندوق گردد. وزارت جهادکشاورزي مکلف است ازو اقساط مربوطه توسط متقاضی به بانک عامل بازپرداخت می

 زیرمجموعه تمهیدات الزم جهت تسهیل ضمانت تسهیالت مذکور را براي متقاضیان فراهم نماید.
) قانون رفع 12برق چاههاي کشاورزي از محل ظرفیت ماده(تأمین براي تسریع و تسهیل در اجراي طرح  -10بند الحاقی
)ریال 20,000,000,000,000مرکزي مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد(پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، بانک موانع تولید رقابت

برق تأمین هاي زیرمجموعه آن جهت وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکتهاي عامل با تضمین تسهیالت تکلیفی از طریق بانک
 .چاههاي کشاورزي پرداخت نماید
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هاي عامل مبلغ پنج هزار طریق بانک بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از -11بند الحاقی 
انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانکی، جهت اجراي بند(ج) هاي پس)ریال از محل منابع سپرده5,000,000,000,000میلیارد(

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی   )113) ماده(5) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور و جزء(38ماده(
و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران براي توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادي با معرفی سازمان زندانها و اقدامات 

هاي اشتغال آنان طرحله به زندانیان آزاد شده جهت الحسنه با بازپرداخت هفت ساتأمینی و تربیتی کشور در قالب تسهیالت قرض
 اختصاص دهد.

) ریال تسهیالت قرض الحسنه براي دانشجویان بی بضاعت 2000,000,000,000مبلغ دوهزار میلیارد ( -12بند الحاقی 
 یابد.تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی اختصاص می

 
 رفاه و سالمت -17تبصره 

شدگان، با درنظر گرفتن گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمهبه منظور رعایت عدالت در سالمت،  -الف
هاي پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهاي ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان

سهم خود، بدون کاهش  مصوبات شوراي عالی بیمه سالمت در قالب افزایشچهارچوب  توانند درگر پایه سالمت میبیمه
تعهدات(سطح و شمول خدمات) قبلی و همچنین بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد(موضوع قانون 

التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی ))، نسبت به پرداخت بخشی از مابه2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(
 بارات مصوب اقدام نمایند.در سقف اعت

باشند. سایر ) نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می20,000هزار(روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهاي زیر بیست 
جمعیت کشور نیز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شوراي عالی بیمه سالمت) مطابق ضوابط مربوطه 

 ه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.درآن وزارتخان
) این 9جدول شماره( 550000 -60به منظور اجراي قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره  -ب

گردد. ربط ابالغ میقانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرائی ذي
ربط و چگونگی پایش و کرد بین دستگاههاي اجرائی ذيعمل اجرائی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینهدستورال

ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سه
 رسد.می

تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول شرکت توسعه و  1401درسال  -ج
 شود.) قانون برنامه ششم توسعه می55مفاد ماده(
ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، هاي تحت پوشش این دانشگاهارستاندانشگاههاي علوم پزشکی و بیم -د

هاي تأمین و تدارك دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات اً جهت بازپرداخت هزینهلوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصر
اي مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات هاي بیمهکننده پرداخت کنند و سازمانها و شرکتهاي پخش تأمینپزشکی به داروخانه

 نماید واریز کنند.اي که دانشگاه اعالم میپزشکی را به حساب جداگانه

@Mghavanin



64 
 

کرد موجودي حسابهاي مذکور از شود. نحوه هزینهتخلف از اجراي این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می
 باشد.هاي توسعه کشور مستثنی می) قانون احکام دائمی برنامه1مفاد مندرج در ماده (

) قانون برنامه ششم توسعه 29ي موضوع ماده (منظور ساماندهی و کارآمدسازي سیاستهاي حمایتی، کلیه دستگاههابه -ـه
ها و کنند، مکلفند تمامی حمایتپذیر حمایت میاز جمله نهادهاي عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب
و رفاه  کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کارکمکهاي خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت

اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصی و دولتی مکلفند تسهیالت 
شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطالعات مندرج در الحسنه پرداختقرض

) قانون برنامه ششم توسعه از اجراي این بند استنکاف نمایند، 29مدیران دستگاههاي مشمول ماده(این سامانه خواهد بود. چنانچه 
با اصالحات و الحاقات  1/2/1392) قانون مجازات اسالمی مصوب 19تعزیري درجه پنج موضوع ماده( حبسمشمول مجازات 

هاي مالیاتی هاي حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیتگردند. برخورداري هزینهبعدي می
) قانون مالیاتهاي مستقیم عالوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه مذکور است. 139بند(ط) ماده(

سنجی افراد را براي شده و همچین استعالم استحقاقتعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطالعات انجاموزارت 
 نهاد با رعایت محرمانگی اطالعات نیز فراهم نماید.مؤسسات خیریه مردم

 اجراي حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري است.
نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقالم مورد نیاز ثبت اطالعات، نحوه واگذاري اطالعات سامانه به دستگاههاي اجرائی آیین

سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت تعاون، کننده براي مواردي مانند استعالم استحقاقو نهادهاي حمایت
 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میعی تهیه میکار و رفاه اجتما

) 2) و بند (ت) ماده (2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (29در اجراي ماده ( -و
بودجه عمومی، اي و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به هاي بیمهبر ساماندهی و پایداري صندوققانون برنامه ششم توسعه مبنی

 :1401اي مشمول کمک دولت، از ابتداي سال اي، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمههاي بیمهساماندهی معافیت
با  1361معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب «کارگاههاي مشمول قانون  -1

اند کماکان مشمول معافیت بیست که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده »اصالحات و الحاقات بعدي آن
اي ) از معافیت بیمه%3) مندرج در قانون مذکور خواهند بود و براي سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(%20درصدي(

 گردد.کسر می 1401فوق در سال 
شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله درخصوص بیمهاي هاي کامل بیمه، معافیت1401از ابتداي سال  -2

، بند (ض) 1388دار(کددار) مصوب بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه هاي اجتماعی قالیبافان،مشموالن قانون بیمه
ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط ) قانون هدفمند کردن یارانه7کل کشور و بند(ب) ماده( 1386) قانون بودجه سال 14تبصره(

شدگان قرار گرفته در در مورد بیمهکار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدي است.  وزارت تعاون،
هاي هشت و اي موجود کسر و دهک) از معافیت بیمه%3هاي پنجم تا هفتم درآمدي، به ازاي هر دهک سه درصد(دهک

 اي نخواهند بود.هاي بیمهافیتباالتر مشمول مع
ی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب ئنامه اجراآیین

 رسد.هیأت وزیران می
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با کلیه وظایف، اختیارات،  »هما«صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران مؤسسه  -ز
ماه از تاریخ ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودي، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سهتعهدات و دارایی

 گردد. تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوري منتقل می
 »هما«بگیر شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران مستمري و وظیفهاعتبارات الزم براي پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته،  -1

 گردد. بینی و لحاظ میدر اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوري پیش
هاي شاغلین، بازنشستگان و مستمري بگیران را ها و پروندهشرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران موظف است کلیه دارایی -2

 از ابالغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوري نماید. ماه بعدظرف سه
هاي پایگاه ) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار و تکمیل داده70به منظور اجرائی نمودن بند(چ) ماده( -1 الحاقی بند

 بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم ازهاي ها و صندوقشرکتدیریت مصارف و منابع، کلیه شدگان درمان کشور و ماطالعات برخط بیمه
) قانون مدیریت خدمات کشوري، از جمله سازمان خدمات درمانی 5هاي اجرائی موضوع ماده(دستگاهدولتی و غیردولتی و نیز 

سال نیروهاي مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان هاي بیمه گر حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ این قانون مکلفند نسبت به ار
صورت رایگان و  روزرسانی پایگاه مذکور بهشدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بهبرخط اطالعات بیمه

هاي آن با استفاده از و اصالحیه 31/3/1399  مستمر اقدام نمایند و از پایگاه مذکور مبتنی بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب
اي و درمانی به نجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت ارائه کلیه خدمات بیمهسسامانه(سرویس) استحقاق

 کنند.شدگان تحت پوشش خود استفادهبیمه
اجراي مقررات این بند در تبادل اطالعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح و پایگاه اطالعات برخط 

مشترکی خواهد بود که توسط وزراي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و بهداشت، درمان شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل بیمه
 و آموزش پزشکی ابالغ می شود.

هاي )پروژهطرح (توسعه و استقرار نظام جامع سالمت الکترونیک و زیر  )پروژهطرح (به منظور تکمیل  -2بندالحاقی
 المت:مصوب مربوطه و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطالعات س

مبناي طرح ابالغی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است براي اجراي نسخه الکترونیک بر -1
) ضوابط اجرائی 8( هاي آن نسبت به تشکیل کمیته راهبري کشوري مطابق بندو اصالحیه شوراي عالی بیمه 31/3/1399  مصوب

 نماید.طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذینفعان اقدام 
هاي پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه/ سرویس دهنده پرونده الکترونیک سالمت شامل: سامانههاي تشکیلسامانه -2
سنجی سازمان بیمه سالمت ایران، سامانه اصالت و رهگیري دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع استحقاق
هاي تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطالعات )کد(شناسهپایه سالمت الکترونیکی شامل  )کدینگ(گذاريشناسه

مراکز جامع سالمت و سامانه استعالم  )سیستم(نظام ها وداروخانه مراکز سالمت شامل صدور پروانه هاي پزشکی و صدور پروانه
گر پایه و تکمیلی هاي بیمهم پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمانامضاي الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سالمت سازمان نظا

واحد استاندارد  )کدینگ(گذاريشناسهمرجع،  )مدل(نمونهو رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر 
 و ضوابط ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند. 
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دسترسی مورد نیاز به اطالعات پرونده الکترونیک سالمت براي بیمار(نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق 
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 74ق مفاد بند(الف) ماده(بیمار براي پزشک معالج مطاب

اسالمی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 گردد.تهیه و ابالغ می

ی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، ئ) ضوابط اجرا7میلی و کلیه ذینفعان مندرج در بند(گر پایه و تکهاي بیمهسازمان -3
ی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون بطور ئوظایف و تکالیف اجرا

شوراي عالی بیمه سالمت مکلف است بر حسن اجراي این هاي موجود خود را تکمیل و اصالح نمایند. کامل انجام داده و سامانه
جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات 

 کشور ارائه نماید.
مصرف دارو و ارائه خدمات منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار موردنیاز نظام نوسازي چرخه تجویز تا به -3بند الحاقی 

 سالمت در بستر الکترونیک:
-ییهاي یکپارچه و راهنماماه از ابتداي سال دستورالعملوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف شش -1

هاي لیه سازمانبالینی الزم براي خرید راهبردي خدمات سالمت با اولویت داروهاي موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به ک هاي
   دهندگان خدمات سالمت جهت اجراء ابالغ نماید.گر پایه و تکمیلی و نیز ارائهبیمه

کلیه شرکتها و صندوقهاي بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههاي اجرائی موضوع ماده  -2
اجتماعی تأمین ) قانون مدیریت خدمات کشوري، از جمله سازمان بیمه سالمت، سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح، سازمان 5(

اي، سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمهماه، فرآیند استحقاقیان آبانگر مکلفند تا پاهاي بیمهو سایر سازمان
بالینی را  هايییدهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنمااي، پایش(کنترل) ارائهپایش(کنترل) همپوشانی بیمه

ت دارو و امضاي الکترونیک را منحصرًا در بستر ابزارهاي هاي افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند پایش(کنترل) اصالکنار روش در
 سازي و به اجراء درآورند.پیاده  پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک رانویسی و نسخهالکترونیک شامل نسخه

صی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و مؤسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصو -3
شده توسط ارائه خدمات خود در چهارچوب تعریف  منظورهاي مجاز مربوط بهعمومی غیردولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه

شدگان، موضوع بند (چ) شدگان مبتنی بر پایگاه اطالعات برخط درمان بیمهسنجی بیمهسازمان بیمه سالمت ایران براي استحقاق
منظور تبادل توسعه و همچنین استانداردهاي ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ) قانون برنامه ششم70ماده (

استفاده نموده به نحوي که اطالعات خدمات مورد ارائه به   پرونده الکترونیک سالمت، ها به سامانهاطالعات و ارسال پرونده
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجراي شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. بیمه

دهندگان خدمات این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تأسیس این مراکز لحاظ نماید. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائه
ست ارتباط و باشد. سازمان غذا و دارو مکلف اسالمت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط می

هاي موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکتهاي دارویی و تجهیزات و ملزومات هاي خود و سامانهتبادل اطالعات میان سامانه
محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابالغی از سوي سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل کنندگان کاالهاي سالمتپزشکی و عرضه
 اي خود به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیري دارو، حداکثر تا پایان مهرماه اقدام نمایند.هو اتصال سامانه
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ربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاري را فراهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذي -4
هاي داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان نماید که اصالت کلیه اقالم دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت

قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه   گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیري داروبیمه
هاي دولتی، بخش هاي فعال درخدمات دارویی ابالغی از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه

 غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیري دارو(تی تک) مجاز خواهد بود.
ماه در کلیه فرآیندهاي الکترونیک تقبل و خرید خدمات سالمت، از طریق سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه -5

با همکاري   ) قانون تجارت الکترونیک10زشکان و امضاي الکترونیک آنها را مطابق با ماده (هاي خود هویت و اصالت پسامانه
گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در ها، شرکتها و مؤسسات بیمهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان

 شود. چهارچوب قوانین و مقررات انجام می
گر ها و مؤسسات بیمهتوسط سازمان1401ماه سال  المت و پرداخت هزینه از ابتداي ديهرگونه خرید خدمات س -6

) ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و 5) تا (1) این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزءهاي (2مشمول جزء (
 باشد. هاي مقرر در قوانین مربوط میاموال دولتی است و مستوجب مجازات

اي هستند نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادي که فاقد پوشش بیمه1401ماهه اول سال دولت مکلف است تا پایان شش -7
 با رعایت آزمون وسع اقدام نماید.  از طریق سازمان بیمه سالمت و

ویی کشور اي داروهاي موجود در نظام دارعالی بیمه سالمت نسبت به پوشش بیمهدولت مکلف است از طریق شوراي -8
 اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید. تأمین با اولویت داروهاي تولید داخل و 

هاي مندرج در این حکم مکلفند هر دوماه گزارش پیشرفت اجراي احکام مرتبط را به و سازمان دستگاههاي اجرائی -9
 کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی ارسال نمایند.

منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازي چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات به  -4بند الحاقی 
 سالمت در بستر الکترونیک(کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی):

دمات ئه دهنده خهاي اراحداکثر هفت ماه پس از ابالغ قانون، صرفاً سامانه پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک -1
افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و داراي گواهینامه تطابق با هاي ارزیابی نرمسالمت مورد تأیید آزمایشگاه

 هاي بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم ازها و صندوقرکتشباشند. لذا کلیه استانداردهاي پرونده الکترونیک سالمت مجاز به فعالیت می
) قانون مدیریت خدمات کشوري، از جمله سازمان بیمه سالمت، سازمان 5هاي اجرائی موضوع ماده(دستگاهدولتی و غیردولتی و نیز 

گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء هاي بیمهاجتماعی و سایر سازمانخدمات درمانی نیروهاي مسلح، سازمان تأمین
و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سالمت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شوراي عالی هاي مستقل توانند از سامانهمی

بیمه سالمت مکلف است بر حسن اجراي این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و 
 درمان مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ی طرح نسخه الکترونیک ئ) ضوابط اجرا15تواند بصورت کاغذي و با درج کد ملی بیمار و در قالب ماده(می نویسینسخه -2
صرفًا در مواردي که به دلیل بروز شرایط اضطراري نظیر حوادث قهري، قطعی  »فرآیندهاي جایگزین و غیر الکترونیک«با عنوان 

پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد   ی که امکان ثبت وهاي ارتباطاینترنت، قطعی برق و اختالل در زیرساخت
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گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردي توسط کلیه سازمانهاي بیمه
ارتباطات و فناوري اطالعات و تعاون، کار و هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاري وزارتخانه

ی ئ) ضوابط اجرا15صالح براي تشخیص شرایط اضطراري را مشخص و در قالب تصحیح ماده(رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذي
 طرح نسخه الکترونیک ظرف یک ماه ابالغ نماید.

باطات و فناوري اطالعات حداکثر ظرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاري وزارت ارت -3
) ضوابط ابالغی طرح نسخه 16نسخه الکترونیکی را مطابق بند((اس.ال.اي)  یک ماه از ابالغ قانون، توافقنامه سطح خدمات

مچنین هاي فناوري اطالعات و اجراي توافقنامه مربوطه نظارت نماید، هها و زیرساختالکترونیک تدوین و برقراري ارتباطات سامانه
افزاري الزم هاي ارتباطی و سختوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت

هاي الزم براي تبادل الکترونیک در این زیرساخت 1401اي عمل نمایند که تا پایان سال براي تبادل الکترونیک را ندارند به گونه
گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطالعات و اسناد پزشکی از می خرید خدمات سالمت توسط سازمانهاي بیمهمناطق فراهم گردد، تما

هاي ارتباطی مورد نیاز براساس مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سالمت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت
 دستورالعمل ابالغی شوراي عالی بیمه سالمت خواهد بود.

تمامی تبادالت الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی براي تکمیل پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان رایگان  -4
هاي مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی براي ارائه دهندگان خدمات . شوراي عالی بیمه سالمت کشور مکلف است، تعرفهباشدمی

گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهاي بیمهسالمت را تعیین و به تصویب هیأت وزیران 
 افزایش نخواهد داد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاري سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه  -5
سسات ارائه دهنده ؤهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و ممسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گوا

هاي دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهاي مسلح را منوط به ي سرپایی و بستري در تمامی بخشها حوزهخدمات سالمت در 
سالمت(دیتاس) ارسال اطالعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطالعات 
گر پایه هاي بیمهو صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطالعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان

گر ) براي کلیه سازمانهاي بیمه2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(38نماید، رعایت مفاد ماده(
 پایه الزامی است.

ها و مراکز درمانی داروخانه ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابالغی سازمان غذا و دارو توسط -6
هاي داراي مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع بدون استعالم و احراز اصالت از طریق سامانه

گر پایه مجاز به پذیرش اقالم فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به هاي بیمهاست، سازمان
به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت بار یکاین بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه  نظارت بر حسن اجراي

 شود.مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه  و درمان 
ی مختلف از جمله ئهاي سالمت الکترونیک(در دستگاههاي اجرابه منظور اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به پروژه -7

اجتماعی و...) و در راستاي اجراي بند(الف) تأمین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سالمت، سازمان 
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و 74ماده(
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هاي دولتی و غیردولتی با عنایت به اینکه وزارت ي سالمت الکترونیک در بخشها حوزهدامات در کلیه یکپارچه کردن این اق
باشد، کلیه می »توسعه و استقرار نظام جامع سالمت الکترونیک«دار بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجراي پروژه اولویت

هاي موازي و ی و پیشگیري از تعریف پروژهئقبل از هر گونه اقدام اجراهاي مربوط به پروژه مذکور موظفند مجریان زیر پروژه
هاي مذکور با سازي سیستمهاي فنی و مجوزهاي مربوط به رعایت استانداردها و ضوابط یکپارچهیدیهأیتکراري و غیرعملیاتی، ت

عات وزارت بهداشت، درمان و آموزش درگاه یکپارچه تبادل اطالعات سالمت(دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فناوري اطال
ی مربوط به این بند ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت ئنامه اجراینیپزشکی أخذ نمایند. آ

 نفعان ابالغ می گردد. اجراء به کلیه ذي
 شود.تخلف از اجراي این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می

اقتصاد  شود اعتبارات موضوعاجازه داده می ک،یمرتبط با سالمت الکترون يمنابع اعتبار تیبه منظور تمرکز و تقو -8
اطالعات، صنعت، معدن و تجارت  يارتباطات و فناور يهاجمهور، وزارتخانه سیرئ يو فناور یمعاونت علم مربوط به تال،یجید

دارنده اعتبار  يبا دستگاهها ينامه همکاردر قالب انعقاد تفاهم ،قانوناین و مقررات و  نیدر قوان جمندر یقانون يهاتیظرف ریو سا
پنجاه  نیگردد. همچن هزینه کیمرتبط با سالمت الکترون يها)پروژهطرح( براي ،یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

پزشک  ينظام ارجاع و اجرا يسالمت و راهبر کیپرونده الکترون لیبرنامه تکم«بودجه  فیدر رد ندرج) اعتبارات م%50درصد(
 ،افزاريسخت هايرساختیز يصرف ارتقا یعلوم پزشک هايو دانشگاه ی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک»خانواده

طالعات وزارت ا يفناور تیریآن توسط مد صیتخص عملسالمت خواهد شد که دستورال کیپرونده الکترون یو ارتباط افزارينرم
 .گرددیو ابالغ م نیتدو یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 74در راستاي اجراي بند(الف) ماده( -5بند الحاقی 
ابالغ این قانون به نحوي عملیاتی ماه از مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان را به صورت یکپارچه ظرف سه

هاي سازي سامانه مذکور، سازماندهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتینماید که خدمات الکترونیک سالمت در اختیار ارائه
ل ارائه خدمات سازي راهنماهاي بالینی و دستورالعمهاي خود را جهت پیادهشدگان موجود در سامانهگر پایه مکلفند سالمت بیمهبیمه

 دهندگان خدمت قرار دهند.سالمت در اختیار ارائه
به کمیسیون بهداشت بار یک ماهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجراي این جزء را هر سه

 و درمان مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ر تعارض منافع کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، در راستاي مدیریت مؤث -6بند الحاقی 

تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی، هیدروتراپی، داروخانه و داروسازي مکلفند حسب مورد 
ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساسنامه و ماه پس از تصویب این قانون با أخذ پروانه فعالیت از وزحداکثر ظرف سه

مربوطه را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري جهت اعالن عمومی به ثبت برسانند. تغییرات مؤسسه مشخصات سهامداران 
 بایست حداکثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارتی به ثبت برسد.در موارد مذکور می

ل اجراي این حکم بوده و درصورت عدم اجراي سؤوبنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، م /باالترین مقام دستگاه
قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس خواهد شش  مذکور مشمول مجازات درجهسسه مؤاین حکم عالوه بر ممنوعیت اشتغال در 

 بود.
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هاي الزم از قبیل پایش، از زیرساخت  نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشیدر اجراي نسخه  -7بند الحاقی 
هاي کارد ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه نرم افزار تأمین کنترل اصالت امضاي الکترونیک اعضاي نظام پزشکی کشور و تهیه و 

 د به شرح زیر هزینه نمایند:گر پایه از محل اعتبارات خوهاي بیمهی، سازمانئنظارت فنی و اجرا
 اجتماعیتأمین )ریال سازمان 350,000,000,000مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد( -1
 )ریال به سازمان بیمه سالمت ایران350,000,000,000مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد( -2
 اجتماعی نیروهاي مسلحتأمین )ریال به سازمان 100,000,000,000مبلغ یکصد میلیارد( -3
 می گردد.تأمین این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور براي تحقق اهداف مذکور  در

صندوق بیماران صعب العالج با استفاده نیروي انسانی و امکانات موجود دستگاههاي مربوطه و بدون توسعه  -8بند الحاقی 
به  به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساختار صندوق. اساسنامه و شودمیتشکیالت و نمایندگی و شعبه ایجاد 

) این قانون به 14)ریال از محل جدول تبصره(50.000,000,000,000هزار میلیارد(پنجاه  وزیران می رسد. مبلغتصویب هیأت 
)ریال 2,000,000,000,000گردد. همچنین مبلغ دوهزار میلیارد() به این صندوق تخصیص و پرداخت می%100صورت صددرصد(

 یابد.) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می16از محل تسهیالت قرض الحسنه تبصره(
) ارزش %1درصد ( کیبر ارزش افزوده، درآمد حاصل از  اتی) قانون مال38) ماده (1بند ( يدر اجرا -9بند الحاقی 
 یم زیکل کشور وار يبه حساب خزانه دار یاتیتوسط سازمان امور مال افتیسالمت همزمان با در اتیافزوده به عنوان مال

پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و  ادر هر ماه را ت یافتیکل کشور مکلف است مبالغ در يخزانه دار گردد.
به  دیها) با ارانهی ي) کل منابع هدفمندساز%10(ده درصد ( يسهم سالمت از منابع هدفمند نیکند. همچن زیوار یآموزش پزشک

 .ابدیاختصاص  ی) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک%100صورت کامل و صددرصد (
 تولید و بهره وري -18تبصره 

سرزمین و همچنین گذاري برپایه آمایش وري و توسعه سرمایهبه منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره -الف    
بنیان و پیشران و بسط عدالت سرزمینی، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید و اشتغال و کارآفرینی و هاي دانشحمایت از پروژه

 یابد. ارتقاء رشد اقتصادي، اختصاص می
 شود:منابع در دو سطح ملی و استانی به شرح زیر توزیع می

 است از: منابع در سطح ملی ایران عبارت -1
 550000 -97)ریال از منابع مندرج در ردیف 230,000,000,000,000دویست و سی هزار میلیارد( -1-1
 ) و سایر ردیف ها و جداول قانون بودجه کل کشور8) و بند(هـ) تبصره(7منابع بند(ز) تبصره( -1-2
 هاي گوناگونملی از طریق روشها در سطح زاد دستگاهفروش یا مولد سازي اموال منقول و غیرمنقول ما -1-3
) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند(هـ) این %50) سهام و سهم الشرکه و نیز معادل پنجاه درصد(%50معادل پنجاه درصد( -1-4

 تبصره
 کمک هاي دولت و شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی  -1-5
 منابع در سطح استانها عبارتند از: -2
که به صورت مساوي بین  550000 -97)ریال از محل ردیف 620,000,000,000,000صد و بیست هزار میلیارد(مبلغ شش -1-2
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 شود.استان ها توزیع می
 1398) قانون بودجه 16کل کشور و بند(و) تبصره( 1400) قانون بودجه سال18منابع برگشتی تبصره( -2-2
) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند(هـ) این %50) سهام و سهم الشرکه و نیز معادل پنجاه درصد(%50معادل پنجاه درصد( -2-3

 تبصره
 ها منابع ناشی از هدفمند سازي یارانه -2-4
 هاي گوناگونها در سطح استانی از طریق روشل منقول و غیرمنقول مازاد دستگاهفروش یا مولد سازي اموا -2-5
ن از امکانات ازمتو ) از سهم قانون استفاده%20مازاد درآمدهاي استان، سهم استان از حقوق دولتی معادن، حداقل بیست درصد( -2-6

 کشور، کمک دولت و سایر موارد
 یابد.هاي مصوب شوراي برنامه ریزي استان اختصاص میمنابع مذکور به طرح

هاي مختلف از جمله تلفیقی، ها است و به صورتگذاري در بانکها و صندوقسپردهاین منابع به عنوان کمک تلقی شده و قابل 
ها و با اعتبار و منابع داخلی دستگاه ها و صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن، یاترکیبی و مشارکتی با منابع بانکها و صندوق

طریق دستگاه یا واحدهاي وابسته به آنها(سپس واگذاري آنها با  هاي وابسته به آنها در موارد الزم ازسازمانها و شرکتها و صندوق
) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) یا تهاتر از طریق مشارکت با بخش خصوصی، 44رعایت سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم(

لید و اشتغال و کارآفرینی هزینه گذاري براي توتعاونی و غیردولتی و یا رأساً توسط بخش هاي اخیرالذکر یا هر روش دیگر سرمایه
 گردد.می

 شود.متناسب با میزان مشارکت و سایر موارد مذکور نرخ سپرده گذاري و تسهیالت اعطایی تعیین می
 هاي تولید و اشتغال خواهد شد.) این منابع به صورت کمک بالعوض صرف زیرساخت%10تا ده درصد(

مصارف و برگشتی وجوه و پیگیري تحقق  -ثبت و نگهداري حساب منابعوزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ضمن 
احکام این تبصره، به صورت سه ماهه گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون هاي ذیربط مجلس شوراي 

 اسالمی ارائه نماید.
هاي هر استان براساس مزیت، نرخ بیکاري و جمعیت طرحگیري العمل الزم با رویکرد انسجام طرحهاي ملی و استانی و جهتدستور

هاي ملی استانی و تحقق رشد و پیشرفت و جهش تولید و تأمین اشتغال مستمر ها و طرحان متناسب با همه استانو ویژگی هر است
هاي ملی و سایر موارد با دستگاهالت و توزیع منابع ملی به گذاري و تسهیبا درآمد پایدار و کارآفرینی و نیز تعیین نرخ سود سپرده

اولویت استانهاي با نرخ بیکاري باالتر از میانگین، توسط شورایی مرکب از معاون اول رئیس جمهور(رئیس)، وزراي امور اقتصادي 
و دارایی(دبیر)، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نیرو، راه و شهرسازي، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش 

زشکی، جهادکشاورزي، نفت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، ارتباطات و فناوري اطالعات، تعاون، کار و رفاه پ
اجتماعی، ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور و دونفر از هریک از کمیسیونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه 

 شود. میو محاسبات(به عنوان ناظر) تدوین و ابالغ 
هاي مربوط به فروش و مولدسازي اموال منقول و غیرمنقول از جمله هزینه دادرسی و هزینه هاي مربوط به شهرداري و مالیاتی هزینه

 و عوارض و خدمات و هر هزینه دیگر ابتداء توسط دستگاه، قبل از اختصاص به منابع کسر شده توسط دستگاه قابل مصرف است.
به تعیین تکلیف اموال مازاد اعم از فروش(بدون رعایت تشریفات مربوط به هیأت وزیران و با رعایت دولت مجاز است نسبت 
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) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران)، مولدسازي، تهاتر و یا تبدیل و یا تکمیل و یا واگذاري و یا قرارداد 83اصل هشتاد و سوم(
 ن نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.مشارکتی و یا مدیریتی و یا هر روش دیگر براساس آئی

 ) قانون احکام دائمی توسط سازمان برنامه می شوند.32مناطق غیر برخوردار از اشتغال مشمول مزایاي بند(پ) ماده(
س) ی متقاضی استفاده از تأمین مالی(فاینانئهاي اجراد الزم نسبت به تعیین سهم دستگاهسازمان برنامه و بودجه مجاز است در موار

 داخلی یا خارجی از محل قانون بودجه یا جا به جایی اعتبارات اقدام نماید.
  -ب

شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به به روساي دستگاههاي اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می -1
) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههاي استانی 83استثناي انفال و موارد مندرج در اصل (
شود) و بدون رعایت نامه اجرائی تعیین مینی واگذاري اموال (اعضاي آن در آیینرا پس از تأیید کارگروههاي ملی و استا

تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کاال و یا از طریق 
) با اصالحات 17/10/1382(مصوب  مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک

و الحاقات بعدي و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي که با مزایده منطبق باشد، به فروش 
  رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داري کل کشور واریز نمایند.

داري کل کشور توسط دستگاههاي اجرائی ملی صرف حمایت معادل وجوه واریزي به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه
) شده و وجوه واریزي دستگاههاي 18هاي مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره(از طرحها و پروژه

 گیرد. استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می
قات و فناوري و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه درصورت درخواست وزارت علوم، تحقی

داري کل کشور عالی علوم، تحقیقات و فناوري نزد خزانهواریزي به خزانه داري کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شوراي
 است.

مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول  -2
  داري کل کشور است.) این قانون نزد خزانه5و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره(

) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف به شناسایی اموال 10در اجراي بند(پ) ماده( -3
ثبت نشده توسط دستگاههاي اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصالح اسناد منقول غیر

الذکر به نام دولت جمهوري اسالمی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع منقول شناسایی شده فوقمالکیت اموال غیر
ر مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواري، بازدید میدانی داري کل کشور است. وزارتخانه مذکوحاصله به حساب خزانه

 هاي مردمی است.دولتی و گزارشبا استفاده از ظرفیت بخش غیر
 نیروهاي مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.

(برداشتی سسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري مؤبانکها و  -ج
از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیالت تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره 

صرف اعطاي تسهیالت به  دستورالعمل این بند راساسنامه اجرائی قانون مزبور) ب) آیین13تامین مالی تسهیالت (موضوع ماده(
اطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري زایی در منطرحهاي اشتغال
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ماه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوري ظرف یک
 .گرددپس از ابالغ این قانون، تهیه و براي اجرا ابالغ می

سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی براي تولید و اشتغال را وفق قوانین  1401در سال  -د
ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان هایی که تا یک) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص46و با رعایت بند(پ) ماده(

 رسد. تصویب شوراي پول و اعتبار می شود بهبرنامه و بودجه کشور تهیه می
) ریال از سهام و 350,000,000,000,000به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد ( -ـه
الشرکه خود در شرکتهاي دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهاي سهم

 بانکهاي مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیالت حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند. دولتی نماید.
هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد اي تابعه وزارتخانههاي توسعهشرکتها و سازمانبه  -و

) ریال از منابع داخلی 10,000,000,000,000وطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (شود با تأیید وزیر مربکشاورزي و نفت اجازه داده می
هاي تحقق رشد و تولید، صادرات کاال و خدمات، حمایت از ساخت داخل و گذاري در برنامهخود را براي کمک به سرمایه

هاي فنی و اعتباري و پرداخت شده، کمکهاي خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهاي توسط بخش(پروژه)هاي توسعهطرح
اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب  نامهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیینمابه

 رسد. هاي مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میقرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه
 گردد.ربط واریز میحساب شرکت ذياقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده(مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به

) 5) و(3شده در مواد(بینیهاي پیشوري در دستگاههاي اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامهمنظور ارتقاي بهرهبه -ز
 قانون برنامه ششم توسعه:

هاي عملیاتی برنامه 1401) قانون مدیریت خدمات کشوري موظفند تا پایان خردادماه سال 5اههاي اجرائی موضوع ماده(دستگ -1
وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی خود براي استقرار چرخه مدیریت و ارتقاي شاخصهاي بهره

هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات الزم به این موضوع لفند در موافقتنامهوري برسانند. دستگاههاي اجرائی مکبهره
ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از بینی نمایند. تخصیص اعتبار سهپیش» وريارتقاي بهره«اي با عنوان را در برنامه

 سازمان ملی بهره وري و تأیید عملکرد از سوي سازمان اخیرالذکر است.سوي دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و 
کلیه شرکتهاي دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات  -2

لب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یا بینی و در قاوري را به صورت مستقل پیشهاي ارتقاء بهرهمورد نیاز اجراي برنامه
برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی  به سازمان 1401ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال سایر مراجع قانونی ذي

لتی را تا پایان شرکتهاي دو 1400وري سال أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره وري ارائه کنند. سازمانبهره
در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و  1401ماه سال شهریور

ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه یافته را براي شششده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامبینیهاي پیشاهداف و شاخص
 . نمایند

) قانون الحاق برخی مواد به قانون 84مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هیأت
با  24/12/1347 ) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب241) و ماده(2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(
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هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی ساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازماناصالحات و الحاقات بعدي صرفاً برا
 کشور قابل اقدام است.

 رسد.هاي اداري و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانآیین
ر و تشکیالت مربوط به دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري، صنعتی و ویژه کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختا -ح

شود. وزارت امور هاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادي و دارایی انجام میاقتصادي و سازمان
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 23اده(اقتصادي و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و براساس م

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ساختار سازمانی و تشکیالتی دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري، 
 صنعتی و ویژه اقتصادي را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ها و ها و تأییدیهاستعالم دهی بهمربوط به مجوزهاي کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخکلیه امور  -1بند الحاقی 
هرگونه هزینه اخذ ، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهاي کشور انجام گردد. از این تاریخ 1401صدور مجوز، از اول خردادماه سال 

 هاي دولتی ممنوع است.ور توسط دستگاهارج از سامانه مذکبابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خ
هاي اتاق هزینهتأمین وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه ـ 2بند الحاقی

 کل کشور واریز نماید.داري خزانهرا به  1372بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران مصوب 
هاي عمرانی، با اولویت طرحهاي نیمه تمام و یا منابع مورد نیاز اتمام طرحتأمین بانکهاي عامل نسبت به  -3بند الحاقی

)ریال 2,000,000,000,000,000میلیارد(  پیشران رشد اقتصادي، یا کمتر توسعه یافته(محروم یا کم برخوردار) در سقف دو میلیون
 براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

 
 بودجه  -19تبصره 

پذیري و پاسخگویی دستگاههاي اجرائی، سازمان سازي، مسؤولیتوري خدمات عمومی، شفافبه منظور ارتقاء بهره -الف
ها، اهداف برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقتنامه با دستگاههاي اصلی متضمن برنامه

 عملکرد اقدام نماید.هاي ارزیابی کمّی، سنجه و شاخص
ها و متناسب با میزان منابع ) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه30تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(
 گردد.وصولی دستگاه اجرائی تعیین می

ها، نحوه عه، نحوه گزارشگیري از برنامهنامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابآیین
ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب بکارگیري نیروي مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه

 رسد.هیأت وزیران می
در قانون بودجه سال  102530شده در ردیف بینیمازاد درآمدهاي اختصاصی دستگاههاي اجرائی در سقف رقم پیش -ب

 با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است. 1401
  -ج

م اي و مالی اعهاي سرمایهاي و تملک داراییدر راستاي اجراي کامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه -1
کشور به حسابهاي  داري کلاز اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه
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نشده پایان سال، به سال بعد منتقل باشد. مانده وجوه مصرفربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میمربوطه دستگاههاي ذي
قابل  15/12/1379) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 64) و (63قانون اصالح مواد ( شده درتعیین هايو تا پایان مهلت

 درج خواهد شد. 1402مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 
قانون محاسبات عمومی  )100) و (99)، (95آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد ( -2

) قانون مذکور نیز پس از تهیه 98ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالی شرکتهاي دولتی موضوع ماده (کشور تا پایان اردیبهشت
 مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.به همراه گواهی هیأت

) قانون محاسبات عمومی 103کشور، موضوع ماده ( کل 1401ي و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال وزارت امور اقتصاد -3
 کند.ربط ارسال میکشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادي ذي

خود براساس هاي ها و بدهیها، داراییدستگاههاي اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه -د
استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهاي مالی موضوع بند 

) قانون دیوان محاسبات 2)، در اجراي ماده (2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (26) ماده (1(
 با اصالحات و الحاقات بعدي است.11/11/1361کشور مصوب

به منظور هوشمند سازي، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه  -ـه
ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی و بودجه کشور و همکاري دستگاههاي اجرائی ذي

 دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی براي نیروهاي مسلح و انرژي اتمی الزامی است.هاي از پروژه
اي، گردش کار و گذاري اقالم بودجهبندي بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسهنامه اجرائی این بند مشتمل بر فرایند اصالح طبقهآیین

تبار به دستگاههاي اجرائی در قالب اسناد اعتباري الکترونیک و جریان آن تا پرداخت وظایف دستگاههاي اجرائی، نحوه تخصیص اع
نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبري و نظارت بر اجراي این نظام به پیشنهاد به حساب ذي

ی و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (شوراي اجرائی سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارای
 فناوري اطالعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

حسابان قانون برنامه ششم توسعه) و همچنین مدیران مالی/ ذي 29روساي دستگاههاي اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده کلیه 
نفعان نهایی مطابق با آیین نامه اجرائی ها و اطالعات ذياسناد مثبته و برخط تراکنشموظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت 

 هاي مربوط هستند. مذکور در سامانه
هاي ) قانون برنامه ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حساب29دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( 1401در سال  -و

حساب و حساب تنخواه کارپردازان هاي فرعی (تنخواه گردان عاملین ذيح حسابفرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتا
گیرد. نگهداري بخش عمومی) در دستگاههاي اجرائی فوق الذکر صرفا با مجوز خزانه داري کل کشور نزد بانکهاي دولتی صورت می

هاي غیر دولتی و موسسات اعتباري غیربانکی هرگونه حساب توسط دستگاههاي اجرائی در ارتباط با اجراي این بند در سایر بانک
 ممنوع است.
به منظور اجراي تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههاي اجرائی داراي اعتبار از محل مصارف  -ز

) قانون اجراي سیاست 90هاي بازنشستگی کشوري، لشکري و تأمین اجتماعی و همچنین اجراي ماده(عمومی دولت صندوق
 ) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود:44اصل چهل و چهارم( هاي کلی
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از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازي صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط  -1
 دستگاههاي اجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت

 ) این قانون اقدام نماید. 1ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(
از طریق وزارت امور اقتصادي و دارایی نسبت به واگذاري سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهاي دولتی در  -2

وري، لشکري هاي بازنشستگی کشبنگاههاي مشمول واگذاري به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههاي اجرائی و صندوق
 اقدام نماید. 310502و  310501و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدي 

هاي نفت، امور اقتصادي و دارایی، نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانهآیین
 رسد.تصویب هیأت وزیران میربط تهیه و به هاي ذيتعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه

 حذف شد. -ح
) قانون برنامه ششم توسعه شرکتهاي 106هاي توسعه و بند(پ) ماده() قانون احکام دائمی برنامه58در اجراي ماده( -ط

مستلزم ها ) و شرکتهاي دولتی که شمول قانون بر آن3دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (
اي)، دستگاههاي اجرائی هاي سرمایهها و هزینه) از مصارف خود (هزینه%1ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (

اي ابالغی خود را هاي سرمایه) از اعتبارات تملک دارایی%1) این قانون نیز حداکثر یک درصد (7داراي اعتبار در جدول شماره(
هاي حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. ان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساختبراساس اعالم سازم

بار به سازمان برنامه و بودجه گزارش عملکرد هر سه ماه یکارائه سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و 
 کشور است. 

 هاي خود هستند.موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعهدستگاههاي اجرائی فوق الذکر 
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 29ی مندرج در ماده(ئهاي اجرادستگاه مصوبد تمامی اعتبارات کرهزینه -1بند الحاقی 

از جمله تصویب  نمایند،که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
 .است مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشورو پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان و بازنشستگان آنها 

 .باشدمیله رسیدگی به نهادهاي زیرمجموعه رهبري منوط به اذن معظم
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 29مشمول ماده( یئهاي اجراکلیه دستگاه -2بند الحاقی 

هاي این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در جمهوري اسالمی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، بندها و تبصره
پس از یک ماه از تاریخ ابالغ این قانون تهیه می ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور ارچوبهها، چقالب فرم

  نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.
اعتبارات مجلس شوراي اسالمی براساس مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  -3بند الحاقی 

یابد و هزینه کرد آن برمبناي این موافقتنامه است. اعتبارات موضوع این بند تخصیص میو هیأت رئیسه مجلس شوراي اسالمی 
 .یابدبینی شده از طریق این کمیسیون به صورت سه ماهه تخصیص می) اعتبارات پیش%100معادل صددرصد(
با توجه به آخرین آمار  سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون، -4بند الحاقی

) قانون 32( (ت) ماده ها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع بند، نسبت به اصالح و به روزرسانی شاخص1400و اطالعات سال 
 احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور اقدام نماید.

 بود.کل کشور خواهد  1402هاي اصالح شده جدید مبناي تدوین الیحه بودجه سال شاخص
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 منابع انسانی دولت -20تبصره 
  -الف

منظور ساماندهی نیروي انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایاي مستمر و غیرمستمر به -1
) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهاي دولتی که نام آنها در 29به تمامی کارکنان دستگاههاي اجرائی موضوع ماده(

شده است شامل شرکتهاي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً ) این قانون ذکر 3پیوست شماره (
نفع نهائی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی براساس اطالعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداري(کارمند ایران) و به ذي

 گیرد. در بخش عمومی) انجام می
 کند.کارگیري اشخاص ایجاد نمیگونه حقی براي استخدام و بهارچه نظام اداري (کارمند ایران) هیچدرج اطالعات در سامانه یکپ

هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمانآیین
 رسد.تصویب هیأت وزیران میشود و بهتهیه می

 له است.ثبت اطالعات براي دستگاههاي زیر مجموعه مقام معظم رهبري منوط به اذن معظمٌ
حساب/مدیر امورمالی و باالترین مقام اجرائی، مسئول اجراي این موضوع است و در صورت استنکاف از اجراي آن به یکی ذي -2

 شود.اسالمی محکوم می ) قانون مجازات19هاي تعزیري درجه سه تا پنج موضوع ماده (از مجازات
) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و شرکتهاي 1چگونگی ثبت اطالعات نیروي انسانی موضوع جزء ( -3

قضائیه، سازمان انرژي اتمی ایران و شرکتهاي آن و دبیرخانه  صنایع نظامی، نیروهاي مسلح، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه
) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس 3الی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (عشوراي

هاي برنامه و ) ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان2هاي مستقلی که حداکثر تا دو (نامهشده در شیوهساز وکار اجرائی تعیین
 گردد.شود، تعیین میکشور با همکاري دستگاههاي اجرائی مذکور تدوین میبودجه کشور و اداري و استخدامی 

) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهاي 29تمام اختیارات دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( -ب
مقررات خاص اداري و استخدامی  ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههاي اجرائی که دارايدولتی که شمول قانون بر آن

باشند درخصوص استخدام و به کارگیري نیروي انسانی به استثناي وزارت اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت می
شود. هرگونه استخدام و به کارگیري نیروي انسانی در تمام دستگاههاي االجراء میموقوف 1401 اطالعات قوه قضائیه، در سال

مذکور، صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه اجرائی 
 بینی بار مالی در قانون است.کشور مبنی بر پیش

مجاز  وري نیروي انسانی و جلوگیري از افزایش اندازه دولت، سازمان اداري و استخدامی کشوربه منظور باالبردن بهره -ج
است نیروهاي رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههاي اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی نموده 

خدمات کشوري موظفند فهرست اسامی نیروهاي مازاد مدیریت ) قانون 5و منتقل کند. از این رو دستگاههاي اجرائی مشمول ماده(
 کند، ثبت کنند.ه سازمان اداري و استخدامی به این منظور ایجاد میاي کخود را در سامانه

هاي توانمندسازي و بهسازي براي افراد مازاد و آماده به مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صالحیت شغل و شاغل، برنامه
 گرفته شوند.هاي الزم، مجدداً در بدنه دولت بکار کند تا در صورت کسب شایستگیخدمت را برگزار می

هرگونه درخواست دستگاهها براي جذب و بکارگیري نیروي جدید منوط به تأیید سازمان اداري و استخدامی کشور مبنی بر عدم 
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وجود نیروي متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداري و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها 
 شود.ابالغ می
 .حذف شد -د
ماه پس بینی نشده است حداکثر ظرف سههاي اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردي که مدت خاصی پیشنامهآیین -ـه

 رسد.تصویب هیأت وزیران میشود و بهاز ابالغ این قانون تهیه می
 است. 1401قانون مربوط به سال اجراي احکام مندرج در این  -و

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 87اجراي بند(ذ) ماده(در راستاي  -1 الحاقی بند
) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت 2اسالمی ایران، دستگاههاي مشمول ماده(

با عناوین مختلف در دستگاههاي 1401به ایثارگران که درسال ) قانون جامع خدمات رسانی 21استخدامی کلیه مشموالن ماده(
باشد، با طی مراحل موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می

به  15/10/1389 ایران مصوب ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی44) بند(و) ماده(2گزینش با رعایت تبصره(
 صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. 

) ریال در اختیار دستگاههاي 15,000,000,000,000اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف مربوطه به مبلغ پانزده هزار میلیارد(
 اجرائی ذیربط قرار می گیرد.

هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور، بنیاد شهید و سازمانبر عهده بند لیت حسن اجراء و نظارت بر این ؤومس
 باشد.ربط میهاي ذيهاي مسلح و عالیترین مقام دستگاهامور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو

به تبدیل وضعیت، تخصیص سازمان اداري و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند نسبت  -2 الحاقی بند
طرح  1392تا  1388شناسه و استخدام رسمی کلیه مشموالن و نیروهاي جا مانده و باقی مانده استخدامی سالهاي 

مهرآفرین با اولویت معلمان قرآنی که هم اکنون با وزارت آموزش و پرورش به صورت قراردادي و یا پیمانی همکاري 
وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد  127503نمایند، اقدام نماید. بارمالی ناشی از اجراي این بند از محل ردیف می

 .گرددمیتأمین )ریال 500,000,000,000میلیارد (
 

 هاجداول و ردیف
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