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 گزارش شور دوم 

 

 21/11/1400 تاريخ 

  کل کشور 1401گزارش کميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 

به  کل کشور ۱۴۰۱  بودجه سال  که جهت بررسي شور دوم به کميسيون تلفيق اليحه کل کشور ۱۴۰۱بودجه سال   اليحه

ه کل کشور، ربط با محوريت سازمان برنامه و بودجن دستگاههاي اجرائي ذيارجاع شده بود با حضور مسؤوال اصلي عنوان

هاي مجلس، ديوان محاسبات، نمايندگان بخشهاي خصوصي و تعاوني مورد رسيدگي قرار گرفت و نهايتاً کارشناسان مرکز پژوهش

 به شرح زير به تصويب رسيد. هابا اصالحات و الحاقات در تبصره 2۰/۱۱/۱۴۰۰در جلسه مورخ 

 گردد.نامه داخلي تقديم مجلس شوراي اسالمي ميآيين قانون (۱82اينک گزارش آن در اجراي ماده ) 

  کل کشور 1401بودجه سال  رئيس کميسيون تلفيق اليحه

 بابائيحميدرضا حاجي                                                                    
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 باسمه تعالي
 

 

 کل کشور ۱۴۰۱اليحه بودجه سال 
 ....ـ  واحدهماده

 .....ـ  الف

 ......ـ  ب

 صندوق توسعه ملي با دولت/ نفت و روابط مالي آن -۱تبصره 
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل  -الف

شود. بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، ( تعيين مي%۴۰درصد)

%( شرکت ملي نفت ايران از کل صادرات نفت خام و 5/1۴چهارده و نيم درصد)بالفاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم 

ربط وزارت %( شرکت دولتي ذي5/1۴ميعانات گازي)معاف از تقسيم سود سهام دولت( و نيز سهم چهارده و نيم درصد)

نين سهم نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي )معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر( و همچ

( اين قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واريز 5جدول شماره) ۲1۰1۰۹( موضوع رديف درآمدي %۳درصد)سه

  شود.و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي

و هاي اصلي وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده

فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 .داري کل کشور( و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و ديوان محاسبات کشور ارائه کند)خزانه

 -ب

، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج ۲1۰1۰1سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف  -1

( اين قانون معادل چهارميليون 5جدول شماره) ۲1۰1۰۹( مندرج در رديف %۳درصد)و منابع مربوط به سه ۲1۰1۰۲در رديف 

اين حکم  هاي نفتي مشمولشود. صادرات فرآورده(ريال تعيين مي۴.۸۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و هشتصد و چهل و چهار هزار ميليارد)

 باشد.نمي
 باشند.خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي( مناطق نفت%۳اي از منابع سه درصد)دستگاههاي اجرائي ملي، مجاز به استفاده هزينه

، دولت مکلف است به ميزان ( اين بند نسبت به رديفهاي مصوب1درصورت افزايش عوايد حاصل از منابع جزء) -۲            

 ( اين قانون را کاهش دهد.5ع، سقف انتشار اوراق مالي اسالمي موضوع بند)ب( تبصره)افزايش مناب
کمتر از سقف  1۴۰1چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال  -ج

( 1۶( بند)ح( ماده)۴( و جزء)1۷شود با رعايت بند)پ( ماده)مقرر در بند)ب( اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي

التفاوت ا اصالحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابهب 1۰/11/1۳۹5هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمي برنامه

از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند)ب( اين تبصره، درآمد  حاصل

ه ملي هاي توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسع( قانون احکام دائمي برنامه1۷حاصله بر اساس حکم بند)ب( ماده)

 گردد.و واريز به اين صندوق به حساب ذخيره ارزي واريز مي
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%( شرکت 5/۱۴درصد )ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نيموزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي -د

تمام هاي نيمه)پروژه((ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مذکور تا ميزان سي هزار ميليارد )

خيز هاي نفتگازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استان

 باشند و همچنينتر از متوسط کشور ميهاي رويشي زاگرس، مناطقي که از لحاظ گازرساني شهري و روستايي پايينو گازخيز، استان

عمل آورد. شرکت مذکور العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات الزم را بهروستاهاي واقع در مناطق کوهستاني، سردسير و صعب

 رساني تا درب مدارس و مساجد روستايي است.موظف به گاز

پااليشگاه ربط وزارت نفت اجازه داده مي شود فرآورده نفتي حاصل از افزايش ظرفيت به شرکت دولتي ذي -هـ

 (يورو به فروش رسانده و وجوه۲۶5.۰۰۰.۰۰۰آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دويست و شصت و پنج ميليون)
 حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پااليشگاه نمايد.

راک نفت خام و ميعانات التفاوت بهاي خوربط موظف است مابهوزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي -و

هاي نفتي دريافتي از آنها را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي )ال سي گازي پااليشگاهها و شرکتهاي پتروشيمي و فرآورده

 ريالي و ارزي( به فروش برساند.

مازاد بر ( ريال نفت خام ۱5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ يکصد و پنجاه هزار ميليارد) -ز

( بند)ب( اين تبصره را به صورت ماهانه در اختيار پااليشگاهها قرار دهد تا براساس تخصيص سازمان برنامه و ۱سقف منابع جزء)

 بودجه کشور، مواد اوليه قير)وکيوم باتوم( تحويل دستگاههاي اجرائي زير شود:

 ها(بنياد مسکن انقالب اسالمي)براي آسفالت معابر و بهسازي روستا -۱

وزارت راه و شهرسازي)براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و تهاتر جهت احداث، بهسازي و مرمت راه عشايري و روکش  -2

 آسفالت شبکه راههاي اصلي، فرعي، معابر محالت هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسکن مهر و طرحهاي مسکن ملي(

 و تجهيز مدارس کشور براي نوسازي مدارس( وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازي، توسعه  -۳

پوش زدائي و انجام عمليات مالچ پاشي يا خاکها، مراتع و آبخيزداري کشور براي بيابانوزارت جهاد کشاورزي) سازمان جنگل -۴

 سازگار با محيط زيست( 

 ربط(وزارت کشور )براي آسفالت معابر شهرها ازطريق سازمان ذي -5

 راي آسفالت راههاي بين مزارع، پاسگاهها و پايگاهها(بسيج سازندگي )ب -۶

داري کل کشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مابين خود و خزانهوزارت نفت موظف به تسويه حساب في

 قانون هستند. ها ظرف دوماه پس از ابالغ ايننمبادله موافقتنامه و ابالغ سهم استا

هاي امور اقتصادي نفعان به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهين بند و سهم هريک از ذينامه اجرائي اآيين

 رسد.و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

دولتي مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و بانکهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيالت پرداختي به شرکت  -ح

عهده شرکت هاي امهال برشود. هزينهتابعه وزارت نفت، بابت تأمين مالي طرحهاي باالدستي نفت و گاز به مدت يک سال امهال مي

 نفع است.ذي
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  وزارت نفت مجاز است با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از -ط

( قانون اساسي ۴۴رم)هاي کلي اصل چهل و چهاو سياستبا اصالحات و الحاقات بعدي  2۴/۴/۱۳98مصوب مردمي  گذاريسرمايه

( نسبت به احداث پتروپااليشگاه نفت خام به ظرفيت %2۰هاي دولتي ذيربط حداکثر در سقف بيست درصد)از طريق شرکت

و سوخت از محل منابع داخلي )با رعايت سقف تعيين شده(  ( بشکه در روز جهت توليد مواد پايه پتروشيمي۳۰۰.۰۰۰سيصدهزار)

 نمايد. با مشارکت بخش غيردولتي، تأمين مالي خارجي)فاينانس( و يا تحويل نفت خام به پيمانکاران اقدام

هاي کلي اصل انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شوراي اقتصاد در اين خصوص الزامي است و در اجراي قانون اجراي سياست

با اصالحات و الحاقات بعدي، وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود  25/۳/۱۳87( قانون اساسي مصوب ۴۴چهل و چهارم)

 سال پس از بهره برداري است.يکدر پااليشگاه مذکور در قالب بازار سرمايه ظرف 

 -ي

دولت مکلف است از طريق شرکت ملي نفت ايران در خصوص برنامه تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي  -1

( يورو و همچنين ۴.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰اساس ابالغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون )بر

زدايي از تکاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعي و پيشرفت و آباداني و محروميتاجراي 

اساس قيمت روز صادراتي شرکت ملي نفت ايران محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اين اشخاص بر

داري کل کشور، اعمال ( اين قانون با خزانه۲1ره )اساس جدول شماتسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر

 حساب کند.
هاي پيشران جديد و نيمه تمام در زمينه خطوط راهبردي ريلي و کريدورهاي اصلي براي اجراي طرح دولت مجاز است -۲

تأمين تجهيزات  هاي بزرگ، حفظ و نگهداري وسازي پتروپااليشگاهها و نيروگاهتوسعه و فعالاي، توسعه سواحل مکران، جاده

هاي زيرساخت مناطق آزاد سيساتي وزارت اطالعات، اجراي طرحهاي ارتباطي و تأراهبردي ناوگان امداد هوايي، تقويت زيرساخت

اي رفع هاي انتقال آب از درياي عمان، طرحهر و اورژانس و پزشکي قانوني، طرحاحمهاي هاللجديد، توسعه تجهيزات سازمان

هاي آب و فاضالب، مدارس مناطق مرزي، تقويت و ايجاد هاي موسمي، ايجاد و توسعه شبکهز سيلتنش آبي و جلوگيري ا

بنيان، هاي دانشم، طرحهاي انبوه سازي مسکن، طرحتماهاي نيمههاي تأسيساتي و تجهيزاتي دانشگاهها، تکميل بيمارستانزيرساخت

از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي و براساس قيمت (يورو 5.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا مبلغ پنج ميليارد و پانصد ميليون)

( اين ۲۲روز صادراتي شرکت ملي نفت ايران تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و براساس جدول شماره)

  قانون با خزانه داري کل کشور اعمال حساب کند.
( جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم %۴۰درصد)متناسب با ميزان استفاده از سازوکار اين بند معادل چهل 

 گيرد.%( به عنوان سهم شرکت ملي نفت ايران، حواله تحويل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي5/۱۴درصد)

ج در بند اجراي اين حکم منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند)ب( اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندر

 مذکور است.
( يورو از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( اين بند مبلغ يک ميليارد)۱شود از محل جزء)به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي

سهميه نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پااليش در پااليشگاههاي غيردولتي که نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام 

هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات د، را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآوردهاننموده

 گيرد.آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي
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و دارايي، دفاع و  هاي نفت، امور اقتصادينامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهآيين

 رسد.پشتيباني نيروهاي مسلح، نيرو و راه و شهرسازي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

هاي اجرائي خط شود براي تأمين هزينهبه وزارت نفت از طريق شرکت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي -ک

( ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي حاصل %5/۲نسبت به أخذ معادل ريالي دو و نيم درصد)لوله انتقال اتيلن غرب کشور 

( اين قانون 5جدول شماره) 1۶۰1۲۷از خوراک صرفاً اتان اقدام نمايد. وجوه مذکور پس از وصول به رديف درآمدي شماره 

ون صرفًا براي تکميل خط انتقال اتيلن غرب ( اين قان9جدول شماره) 5۳۰۰۰۰ـ  5۶از محل رديف  داري کل واريز ونزد خزانه

 گردد. هزينه مي

 الزامي است. ۱۳99رعايت مالحظات سند ملي آمايش سرزمين مصوب سال 

شود بخشي از سهم درآمد عمومي از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات به دولت اجازه داده مي -ل

هاي تابعه وزارت نفت،)موضوع بند)ب( صندوق توسعه ملي و سهم شرکتسهم  گازي و خالص صادرات گاز را پس از کسر

( و بند)الف( اين تبصره(، که توسط بانک ۲( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)1ماده)

موظف است پس از  هاي دولتي به فروش رساند. اين بانکشود با عامليت بانکمرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيين مي

 )اي.تي.اس(سامانه معامالت الکترونيکي  هاي ارزي تحت نظارت بانک مرکزي به نرخفروش ارز موضوع اين بند در سامانه

 داري کل کشور واريز نمايد.و وصول معادل ريالي آن از خريدار، منابع ريالي را به حساب مربوطه نزد خزانه
 هاي وابسته به آنها براي خريد ارز موضوع اين بند ممنوع است.ترکهاي دولتي و شه تکليف به بانکهرگون

هاي مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ اين قانون توسط وزارت نفت و الگوي مصرف گاز طبيعي براي اقليم -م

 رسد.به تصويب هيأت وزيران ميبا همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملي استاندارد تهيه و 

شوراي  ساله ششم توسعه و اصالحات بعدي آن به استثناي موادي که طبق قوانين مصوب مجلسمواد قانون برنامه پنج -ن

 شود.تمديد مي ۱۴۰۱اند در سال اسالمي نسخ صريح شده

 -۱ الحاقي بند

( اين قانون براي تأمين ۱۴( جدول مصارف تبصره )۱8)(دالر موضوع رديف 9.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰معادل مبلغ نُه ميليارد) -۱

 يابد.دارو و تجهيزات مصرفي پزشکي و براساس نرخ ارز ترجيحي اختصاص مي ،کاالهاي اساسي

از جمله  ۸/۷/1۳۸۶  ( قانون مديريت خدمات کشوري مصوب5دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده) -۲

تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، بانک مرکزي، مجاز به تخصيص، فروش، 

 هاي نفتي و گازي و ساير منابع به غير از نرخ سامانه معامالت الکترونيکي)اي.تي.اس( نيستند.فرآورده

( کمتر %۲به نرخ حداکثر دودرصد)  به منظور پايش)کنترل( بازار ارز، بانک مرکزي مجاز است نسبت به عرضه ارز

 از نرخ سامانه معامالت الکترونيکي)اي.تي.اس( اقدام نمايد.

گيري از منابع داخلي با بهرهگذاري بخش خصوصي با استفاده از سرمايه وزارت نفت مکلف است -۲ بند الحاقي

-بازپرداخت سرمايهو هاي جلوگيري از اتالف ترکيبات ارزشمند گازي به شرح زير اقدام نسبت به اجراي طرح هاي تابعه، تشرک

ها از حت کاالهاي مورد نياز براي اين طرها پرداخت نمايد. واردااز محل عوايد حاصل از اجراي طرح گذاري انجام شده را 

 .باشدعوارض گمرکي معاف مي
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هاي جمع آوري، بازيافت و فرآورش گازهاي مشعل بالتکليف با هدف توليد حداقل سيصد هزار اجراي طرح  -۱

 تر از گازهاي مشعل بالتکليف در مناطق پارس جنوبي و مسجد سليمان(تن در سال محصوالت اتان و سنگين۳۰۰.۰۰۰)

هاي گازي پارس جنوبي و بوتان)ال.پي.جي( در پااليشگاه هاي بازيافت، تصفيه، سردسازي و انتقال پروپانتکميل طرح -2

خارجي، به نحوي که ميزان تزريق گاز مايع به کمتر از نصف تزريق گاز مايع به تجهيزات باقيمانده از سازندگان داخلي و تأمين و 

 کاهش يابد. ۱۴۰۱خط در سال 

پايدار خوراک صنايع پتروشيمي تأمين هاي گازي کشور براي ضريب بازيافت اتان در پااليشگاه هاي افزايشاجراي طرح -۳

 کشور

کشور و وزارت راه و شهرسازي موظف است تا مردادماه سال هاي کشور با همکاري شهرداري وزارت -۳الحاقي بند

سازي مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهري و برون شهري گذاري در جهت بهينهطرح پيشنهادي سرمايه ۱۴۰۱

به شوراي اقتصاد به  سازيپذير و ارتقاي نظام مالي کشور را جهت تصويب و نهايي( قانون رفع موانع توليد رقابت۱2براساس ماده)

 (ريال ارائه نمايد. وزارت نفت مکلف به همکاري در اين خصوص است.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميزان حداقل يکصد هزار ميليارد)

  -۴ الحاقي بند

دولت مکلف است در راستاي اصالح ساختار بودجه، رابطه مالي شرکت ملي نفت ايران و دولت را اصالح نموده و  -۱

براي عقد قرارداد به تفکيک ميدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي را اقدام الزم 

 آورد. باالدستي نفتي و گازي مصوب هيأت وزيران، به عمل

شرکت ملي نفت ايران مکلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز کشور به تفکيک هر ميدان بر مبناي  -2

 اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام کند.

تمزد به ازاي هر اي ميادين درحال توليد و درحال توسعه کشور به روش دسهاي جاري و سرمايهارائه دقيق هزينه -۱-2

( اين بند و تصويب آن در شوراي اقتصاد که مبناي ۱بشکه نفت و هر مترمکعب گاز توليدي و در چهارچوب مورد اشاره در جزء )

 دريافت سهم شرکت ملي نفت خواهد بود.

بيمه)سيف( هاي ناشي از عمليات صادرات نفت خام و ساير محصوالت با احتساب هزينه حمل و ارائه هزينه -2-2

 اکتشاف و بيمه خسارت زيست محيطي

اي که شدهاي و بيع متقابل بر اساس برنامه تدوينبازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدات، از جمله تعهدات سرمايه -۳-2

 رسد.به تصويب هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي مي

 سازي، تخليه، بارگيري نفت خام و سايرمحصوالتههاي نوسازي تأسيسات و تجهيزات، انتقال، ذخيرارائه هزينه -۴-2

 هاي اکتشاف، پژوهش، فناوري و حمايت از ساخت اقالم پرکاربرد نفتهزينه -5-2

 هاي باالسري و ستادي وزارت نفتهزينه -۶-2

 شود.اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي -7-2

باشد که حداکثر سه ماهه و تسويه نهائي داري کل کشور ميکت ملي نفت با دولت، خزانهمبناي تسويه حساب شر -2- 8

 خواهد بود. ۱۴۰2آن تا پايان خردادماه سال 
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تا زمان اجرائي شدن روابط مالي جديد مقرر در اين بند، روال مقرر قانوني جاري در روابط مالي بين شرکت ملي نفت  -۳

به تصويب هيأت  ۱۴۰۱شود. ترتيبات اجرائي اين بند حداکثر تا پايان خردادماه سال الحساب اجراء ميعليايران و دولت به صورت 

 رسد.وزيران مي

بيني الزم را جهت تسويه فروش داخلي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي به صورت دولت موظف است پيش -۴

هاي خصوصي و دولتي و اي تحويلي حسب مورد به پااليشگاههفرآوردهفروش نقد يا اعتبار اسنادي)ال.سي( پس از کسر ارزش 

هاي مذکور، به شرکتشرکتهاي تابعه و و ساير  هاي پتروشيمي براساس رابطه مالي جديد شرکت ملي نفت ايران و دولتمجتمع

 عمل آورد.

ابالغ اين قانون ساختار ماه پس از دولت موظف است براي اعمال وظايف حاکميتي وزارت نفت حداکثر تا شش -5

ربط بازنگري و تصويب نمايد، به طوري که بودجه وزارت نفت به هاي اجرائي ذيدستگاهوزارت نفت را با همکاري  حاکميتي

ايت قواعد حاکميت شرکتي در طور کامل از شرکت ملي نفت ايران منفک گرديده و وظايف نظارتي و حاکميتي خود را با رع

 رت نفت از جمله شرکت ملي نفت ايران اعمال نمايد.هاي تابعه وزاشرکت

%( 5/۱۴ ، سهم شرکت ملي نفت ايران در اجراي مفاد اين بند، در هر صورت از چهارده و نيم درصد )۱۴۰۱در سال  -۶

 از مجموع توليدات نفت و گاز تجاوز نکند.

گذاري خود را حداکثر تا پايان ارديبهشت سرمايهشرکت ملي نفت ايران موظف است فهرست کليه طرح)پروژه(هاي  -7

 هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.به کميسيون ۱۴۰۱ماه سال 

 :گذاري بخش غيردولتي نسبت به موارد ذيل اقدام نمايدوزارت نفت مجاز است با سرمايه -5 الحاقي بند

پرداخت هزينه احداث  ؛هاي نفتي به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کورهواحدهاي گوگردزدايي در پااليشگاهاحداث  -۱

 .پذيرداين واحدها از محل افزايش نرخ خريد نفت کوره توليدي صورت مي

 هاي نفتي کشور تا حد مجازميعانات گازي در خوراک پااليشگاهافزايش درصد  -2

  -۶ الحاقي بند

گذاري مردمي و اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه در -۱

ني اعطاي مجوز تنفس خوراک به اصالحات و الحاقات بعدي آن، هيأت امناي صندوق توسعه ملي مکلف است تشريفات قانو

ت اصولي( از وزارت نفت هستند را به نحوي پيگيري نمايد که مجوز هاي موضوع قانون مذکور که داراي مجوز احداث)موافقطرح

 صادر و به آنها ابالغ شود. ۱۴۰۱تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتداي ارديبهشت ماه سال 

تي دريافت فن در مواردي که صندوق توسعه ملي سهم خود از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به صورت حواله -2

هاي اي توليدي با اولويت طرحهمنابع مورد نياز طرحتأمين ، صرف هاي مذکور را به عنوان تسهيالتاست حواله کند، مجازمي

هاي موضوع قانون مذکور در الت به صورت ارزي خواهد بود. طرحپتروپااليشگاهي نمايد و بازپرداخت اصل و فرع اين تسهي

 .شوندپتروپااليشگاهي، مشمول اين حکم ميهاي ي طرحئاز زمان شروع عمليات اجرا (،۱جزء)

 شرکتهاي دولتي و واگذاري آنها -۲ تبصره 
( قانون اجراي ۲( موضوع ماده )۲( و )1شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي )به دولت اجازه داده مي -الف

با اصالحات و الحاقات بعدي را پس از احراز  ۲5/۳/1۳۸۷( قانون اساسي مصوب ۴۴هاي کلي اصل چهل و چهارم )سياست
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سازي و اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانکي، سازمان خصوصيصالحيت حرفه

 مصوب الحاقيپذير و ارتقاي نظام مالي کشور ( قانون رفع موانع توليد رقابت۶۳هاي بازنشستگي با رعايت ماده)صندوق

هاي ( بند )د( سياست2مصارف مذکور در جزء) ۳1۰5۰1، واگذار يا منتقل نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف ۳۰/۲/1۳۹۷

 ها پرداخت کند. ( اين قانون با تأکيد بر تقويت تعاوني۱۳( قانون اساسي را از طريق جدول شماره )۴۴کلي اصل چهل و چهارم )

دولت مجاز است در صورت عدم آمادگي بازار سرمايه در جذب سهام موضوع  به منظور ثبات بخشي به بازار سرمايه،

طلبکاران دستگاههاي اجرائي بابت اجراي طرح)پروژه(ها و نيز ساير مصارف اين قانون  اين بند، معادل سهام فروش نرفته را به

 نمايد.واگذار  نفعانبه ذي

( قانون الحاق برخي مواد به قانون ۴حکم ماده ) مشمول 1۴۰1شرکتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال  -ب

 باشند.( مي۲تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 29ربط دستگاههاي موضوع ماده )وزرا و رؤساي ذي -ج

فهرست شرکتهاي  ۱۴۰۱با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند تا پايان خردادماه سال  ۱۴/۱2/۱۳95  جمهوري اسالمي ايران مصوب

( است را به همراه ميزان سهام تحت %5۰درصد) زيرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه

 و بودجه کشور و ديوان محاسبات کشور ارسال کنند. تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه

الذکر موظف است پرداخت سود سهم کشور( با همکاري دستگاههاي اجرائي فوق داري کلوزارت امور اقتصادي و دارايي)خزانه

گيري مؤثر، پيالذکر را از طريق شرکتهاي مادر در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت دولت در شرکتهاي فوق

کشور( مکلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شرکتها را به تفکيک هر  داري کلکند. دولت)خزانه

 به اين بند اختصاص دارد. ۱۳۰۱۰8روزرساني کند. رديف هاي عملکرد مالي دولت منعکس و بهشرکت، در گزارش

هاي بانکهاي دولتي اقدام و مازاد منابع حاصله) با نرخ صفر به تجديد ارزيابي داراييشود نسبت به دولت اجازه داده مي -د

 مالياتي( را صرف افزايش سرمايه دولت در اين بانکها نمايد.

مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي  ۱۴۰۱و بودجه کشور حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال  سازمان برنامه -ـه

ريزي و بررسي عالي و نظام بودجهنامه انتظام بخشي شرکتهاي دولتي را مبني بر نحوه تشکيل مجامع عمومي/ شوراينو دارايي آيي

 تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. صورتهاي مالي

شرکتها و ( اين قانون شامل ۳شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره)کليه  -۱

مؤسسات دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است نظير شرکتهاي تابعه وزارت نفت، بانک 

مرکزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

روزرساني اطالعات خود بار نسبت به ثبت و بهماه يکهاي تابعه مکلفند پس از ابالغ اين قانون، هر سهصنايع معدني ايران و شرکت

دولتي مستقر در وزارت شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيرشرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يکپارچه اطالعات و 

ر اقتصادي و دارايي مکلف است امکان دسترسي به اطالعات سامانه مذکور را به کنند. وزارت امو امور اقتصادي و دارايي اقدام

 فراهم کند.و ديوان محاسبات کشور اداري و استخدامي کشور  ،هاي برنامه و بودجه کشورسازمانصورت برخط براي 

ر، بانک مرکزي جمهوري اسالمي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداري و استخدامي کشو

هاي ايران، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات الزم را براي برقراري ارتباط سامانه
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امانه حقوق و ملي ساختار، سالکترونيکي مرتبط )اعم از سامانه جامع بودجه، پـايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري )پاکنا(، سامانه 

دولتي و شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيرو سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي کشور( با سامانه يکپارچه اطالعات  مزايا

 تبادل اطالعات به عمل آورند.

مکلفند آمار  شرکتهاي موضوع اين بند از جمله شرکتهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي، -2

در  ۱۴۰۱( اين قانون، حداکثر تا سي و يکم ارديبهشت ماه سال 2۰( بند)الف( تبصره)۳نامه جزء)نيروي انساني خود را مطابق شيوه

هاي نيروي انساني)پرسنلي( در اصالحيه احتمالي قانون پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري)پاکنا( ثبت کرده تا مبناي محاسبه هزينه

 کل کشور قرارگيرد. ۱۴۰2کل کشور و اليحه بودجه سال  ۱۴۰۱ه سال بودج

سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است دسترسي الزم را به صورت برخط براي أخذ گزارشهاي الزم به سازمان برنامه و 

 بودجه کشور و ديوان محاسبات کشور بدهد.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي،  سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است با همکاري -۳

دستورالعمل احراز صالحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و همچنين افرادي را که به نمايندگي صاحب سهم 

حقوق و مزاياي مديران  شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهيدر شرکتها به عنوان عضو هيأت مديره / هيأت عامل معرفي مي

عامل و اعضاء هيأت مديره/ هيأت عامل شرکتهاي موضوع اين بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شرکت و نيز 

ابالغ  ۱۴۰۱معيارهايي نظير ميزان تحصيالت، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 

 .نمايد

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 29( ماده)۳شرکتهاي دولتي اين بند موظفند با رعايت تبصره)تمامي 

حقوق و مزاياي مديران مذکور را از زمان ابالغ مصوبه، براساس دستورالعمل  ۱۴/۱2/۱۳95فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 شود.اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب ميمربوط پرداخت نمايند. تخلف از 

 گردد، نيز جاري است.اساس نظر دولت تعيين ميمفاد اين بند در خصوص شرکتهايي که دولت سهامدار اصلي نبوده اما مديريت بر

اي آب و فاضالب روستايي ( اين قانون، و شرکته۳رؤساي مجامع عمومي شرکتهاي درحال تصفيه مندرج در پيوست شماره) -۴

نسبت به اعالم  ۱۴۰۱وري انرژي ايران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال و سازمان بهره هاي نو ايرانانرژي اني، سازماناست

ال شدن خاتمه تصفيه و غيرفع العاده مبني برختم فرآيند تصفيه يا ختم فعاليت آنها اقدام نمايند و صورتجلسه مجامع عمومي فوق

شرکت را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومي مسؤوليت اجراي اين حکم را دارند و هرگونه اقدام مغاير با 

 گردد.رويه فوق تخلف محسوب مي

موضوع  دستگاههاي اجرائي( قانون مديريت خدمات کشوري و معاون آنان و مديران 7۱) عضويت همزمان مقامات موضوع ماده -5

هاي ( قانون محاسبات عمومي کشور و همچنين کارکنان شاغل درکليه پست5( قانون مديريت خدمات کشوري و ماده )5ماده)

ها اعم شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانهاي اجرائي مديره، مديريت عاملي و ساير مديريتمديريتي در هيأت

شرکتهاي وابسته به ها و شرکتهاي دولتي و سازمانها و وعه ساير دستگاهها ممنوع است. سازماناز زير مجموعه خود و زيرمجم

ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء عضو هيأت مديره مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري

 باشند.هستند از شمول اين حکم مستثني مي

 باشند.وهاي مسلح تابع قوانين و مقررات خود ميمجموعه نيرشرکتهاي زير
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الزحمه تحت هر عنوان اند حق دريافت هيچگونه حقاشخاصي که براساس قوانين و مقررات از ممنوعيت حکم اين بند مستثني شده

 براي شرکت در جلساتي که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

درصد سود  5۰دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي پس از پرداخت حقوق دولتي )شامل هاي شرکتها و سازمان -و

( ريال به 1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ويژه و ماليات( مکلفند سود قابل تقسيم ساليانه ناشي از فعاليتهاي خود را تا سقف ده هزار ميليارد )

صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واريزي  ند.داري کل کشور واريز نمايحساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه

 هاي مربوط به شرکت يا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نمايد.نسبت به تأمين مالي طرحها و پروژه

به منظور پشتيباني و تدارک مناسب کاالهاي اساسي، سه شرکت بازرگاني دولتي ايران، پشتيباني امور دام کشور و  -ز

ت حمايتي کشاورزي در صورت ضرورت و در صورت تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهيالت بانکي خدما

 تسهيالت موضوع اين بند نبايد منجربه افزايش پايه پولي شود. ( اين قانون هستند.۳فراتر از سقف مصوب در پيوست شماره)

واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت أخذ تسهيالت، جز با تأييد هرگونه توثيق سهام شرکتهاي دولتي مشمول  -ح

 باشد.کتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي

هاي ( از يک دوازدهم هزينه%۲داري کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد )دولت از طريق خزانه -ط

( اين قانون که سودده و ۳به دولت مندرج در پيوست شماره )جاري شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته 

هاي استهالک و هزينه عملياتي بانک فاقد زيان انباشت طبق آخرين صورت مالي حسابرسي شده باشند به استثناي هزينه

جدول  1۳۰۴۲5داري کل کشور موضوع رديف هاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهو بيمه را از حساب

 ( اين قانون واريز کند.5شماره )

منابع حاصل از اجراي اين حکم در شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تشخيص و تأييد 

 و دارايي خواهد بود. يمشترک وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصاد

از طريق واگذاري   (ريال1.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليون و سيصد هزار ميليارد )دولت مکلف است مبلغ يک  -1 الحاقي بند

 هاي دولتي بابت پرداخت بدهي خود تأديه و به شرح زير پرداخت نمايد:شرکتسهام 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ۱2(ريال در اجراي ماده)9۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ نهصد هزار ميليارد ) -۱

سازي اجتماعي و استمرار همسانتأمين جتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، بابت پرداخت بدهي دولت به سازمان ا

 اجتماعيتأمين بازنشستگان 

(ريال به بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت اجراي احکام مندرج در 2۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ دويست هزار ميليارد ) -2

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي قانون قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و احکام مندرج در بخش ايثارگران 

و به منظور ارائه خدمات بيمه درمان تکميلي ايثارگران ارائه خدمات  ۱۴۰۱اي قانون سال و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجر

درمان و توانبخشي، شهريه دانشجويي براي جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم 

آمبوالنس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به  شهداء، مسکن، مددکاري، واگذاري خودرو به ايثارگران، خريد ويلچر و

 هاجانبازان و رزمندگان معسر و پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير کمک

سازي همسان استمرار (ريال به سازمان بازنشستگي کشوري بابت9۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ نود هزار ميليارد) -۳

 بازنشستگان کشوري 
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 استمرار اجتماعي نيروهاي مسلح بابتتأمين (ريال به سازمان 5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ار ميليارد)مبلغ پنجاه هز -۴

 سازي بازنشستگان لشکريهمسان

اي مربوطه هاي هزينه(ريال منابع مذکور از طريق جداول و رديف۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ شصت هزار ميليارد) -5

فرهنگي ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ۱۱2جهت کمک به آبرساني روستايي، راه روستايي، اجراي ماده)

ها و آبرساني عشايري، بيمه قاليبافان، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانيان زن، مساعدت به جمهوري اسالمي ايران، راه

 هريه و پرداخت مطالبات معوق معلمان مأمور به خارج از کشورزندانيان بدهکار م

( 8ارچوب ماده)هبودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلفند در چ بانک مرکزي، سازمان برنامه و  -2 بند الحاقي

کارگزاري از راه اندازي سامانه  قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کاالي ايراني، مقدمات الزم اعم

هاي الزم و همچنين فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامين طلب به ، ابالغ قرارداد همسان واگذاري، تهيه دستورالعمل(فاکتورينگ)

و حمايت ( قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور 8( ماده)2)موضوع تبصره)( فاکتورينگکارگزاري )نهادهاي مالي 

تا سقف سيصدهزار ميليارد  (فاکتورينگ) کارگزاريمالي تأمين ي شدن ئاز کاالي ايراني( را به منظور اجرا

ي ئنامه اجرا( آيين۳(ماده)۱)موضوع تبصره) اي قانون بودجههاي سرمايههاي تملک داراييي طرح(ريال برا۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

( کاالي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادين توليدي و خدماتي کشور و حمايت از ( قانون حداکثر استفاده از توا8ماده )

هاي دولتي، بانکها و ساير نهادهاي عمومي، منابع داخلي شرکت(ريال براي 5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و تا سقف پانصدهزار ميليارد)

حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کاالي  ( قانون8ماده )ي ئنامه اجراآيين( ۳( ماده)۴مشموالن در تبصره)

 را فراهم نمايند. ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي

و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملکرد اين بند را به  بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه کشور 

نامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور ارسال هاي برماهه به کميسيونصورت سه

 .نمايند

  -۳بند الحاقي 

به منظور اصالح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج  -۱

شمول قانون و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، ( اين قانون، شامل شرکتهايي که ۳در پيوست شماره)

شرکتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملي نفت ايران، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي 

تابعه آنها و شرکتهاي تابعه و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي  ،صنايع ايران و شرکتهاي تابعه

 پذيرد:ربط نهادهاي عمومي غيردولتي اقدامات زير انجام ميذي

مجامع عمومي مکلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در  -۱-۱

مالي، افزايش تأمين ها، بهبود روشهاي ازي داراييوري، مولدس( اين بند را مشتمل بر اهداف کمّي و کيفي نظير ارتقاي بهره۱جزء)

 هاي مربوط به تصويب برسانند.هاي مالي را در قالب شاخصسود، کاهش زيان انباشته، بهبود نسبت

وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسي نسبت  -2-۱

( اين بند با ۱اي شرکتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء )هاي بودجهاق سرفصلسازي و انطببه همسان

اقدام و آن را ابالغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف  ۱۴۰۱هاي حسابداري آنها حداکثر تا پايان خردادماه سال سرفصل
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هاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شرکت

 هاي مذکور اقدام نمايد. سرفصل

( ۱سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شرکتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء )

زيان، سهم منابع تأمين يلي شرکتهاي دولتي به عنوان منابع اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفص

 اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه کشور مالک خواهد بود.عمومي دولت در حسابهاي سرمايه

هيأتهاي مديره/هيأتهاي عامل مکلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي تهيه  -۳-۱

( اين بند جهت ۱کنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء )

وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات کشور و سازمان برنامه اي از آن را براي انعکاس در صورتهاي مالي ارائه و نسخه

و بودجه کشور ارسال نمايند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور 

 شود. تهيه و ابالغ مي ۱۴۰۱و سازمان حسابرسي حداکثر تا پايان تيرماه سال 

ماهه)غيرتلفيقي( براي شرکتهاي اصلي و مادر تخصصي و بانکها با ساز و کار اين اي ششورتهاي مالي ميان دورهتهيه ص

به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  ۱۴۰۱بند الزامي است و يک نسخه از صورتهاي مالي مذکور تا پايان مهرماه سال 

 شود.و سازمان برنامه و بودجه کشور و ديوان محاسبات کشور ارسال ميشوراي اسالمي، وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 ۱۴۰۱ماه سال ( اين بند مکلفند آمار نيروي انساني خود را حداکثر تا سي و يکم ارديبهشت۱شرکتهاي موضوع جزء) -۴-۱

انساني)پرسنلي( در اصالحيه احتمالي هاي نيروي در پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري)پاکنا( ثبت کرده تا مبناي محاسبه هزينه

 کل کشور قرارگيرد. ۱۴۰2کل کشور و اليحه بودجه سال  ۱۴۰۱قانون بودجه سال 

( اين بند مکلفند اطالعات ثبت حقوق و مزايا را به صورت ماهانه تکميل نمايند. مديران ۱شرکتهاي موضوع جزء ) -5-۱

 اشت.عامل شرکتها، مسؤوليت اجراي اين حکم را خواهند د

شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي اين هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين -2

داري کل کشور واريز ها بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانهگونه فعاليتبند عالوه بر پيگرد قانوني متخلفين، منابع حاصل از اين

 گردد.

ع عمومي نسبت به صورتهاي مالي ساالنه و گزارش تطبيق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش اتخاذ تصميم مجام -۳

باشد. مسؤوليت هرگونه ( اين بند فاقد اعتبار مي۱حسابرس و بازرس قانوني شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء )

 باشد. ي ميآثار مالي بر صورتهاي مالي مصوب فاقد اعتبار با رؤساي مجامع عموم

شده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکتها و يا ساير هيأتهاي مديره/هيأتهاي عامل در رفع ايرادات مطرح -۴

ماهه ( اين بند و تکاليف مجامع عمومي مسؤول بوده و نتيجه اقدامات خود را بايد در مقاطع سه۱اشخاص حقوقي مصرح در جزء)

رش نمايند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هيأت مديره، موارد مذکور در گزارش سال بعد صورت کتبي گزابه مجمع عمومي به

( اين بند تکرار شود، مجامع عمومي مکلف به ۱حسابرس و بازرس قانوني شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء )

 باشند. عامل نسبت به موارد اعالمي ميأخذ تصميم مناسب از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در هيأت مديره/هيأت 

( قانون برنامه ششم توسعه با همکاري 29( ماده)۳سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است با رعايت تبصره) -5

نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور آيين
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( اين بند، ۱ره/ هيأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء)مدي

 به تصويب هيأت وزيران برساند.  ۱۴۰۱ماه سال تهيه و حداکثر تا پايان ارديبهشت

( 29( ماده )۳موظفند با رعايت تبصره )( اين بند ۱تمامي شرکتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء ) -۶

نامه مربوط پرداخت نمايند. تخلف قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزاياي مديران مذکور را از زمان ابالغ مصوبه، براساس آيين

 شود.از اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي

باشند موظفند، خالص آثار کمّي ناشي از تکاليف مذکور به قيمت تکليفي مي شرکتهايي که مکلف به ارائه خدمات و کاال -7

هاي را بر نتايج عملکرد، ذيل صورت سود و زيان مطابق استانداردهاي ابالغي سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را در يادداشت

ابرسي و بازرس قانوني شرکت، در خصوص توضيحي صورتهاي مالي، افشاء نمايند. سازمان حسابرسي مکلف است در گزارش حس

 اين بند جداگانه اظهارنظر نمايد.

کارگروهي مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي حداکثر تا پايان 

الزم جهت تعيين تکليف  هاي حسابرسي ساالنه، مکلف است نسبت به ارائه پيشنهاداتبا بررسي گزارش ۱۴۰۱مهرماه سال 

 ( اين بند جهت درج در اليحه بودجه سنواتي اقدام نمايد.۱هاي دولت به شرکتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء )بدهي

( قانون اجراي ۱۳در اجراي بند)الف( ماده ) ۱۴۰۱وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است تا پايان شهريورماه سال  -8

گذاري و اعمال وظايف حاکميتي بت به احصاء امور مربوط به سياست( قانون اساسي نس۴۴اصل چهل و چهارم) هاي کليسياست

 شرکتها اقدام و به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ربط را اعمال نمايد. در اجراي اين بند هيأت وزيران مجاز خواهدبود اصالحات مورد نياز در اساسنامه شرکتهاي ذي

 باشند.يي که به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده از شمول اين حکم مستثني مياساسنامه شرکتها

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 28دولت مکلف است در راستاي بند )و( ماده ) -9

ن تکليف شرکتهاي دولتي و يا ساير ( قانون اساسي نسبت به تعيي۴۴هاي کلي اصل چهل و چهارم )( و قانون اجراي سياست2)

ده بوده و يا زيان انباشته آنها بيش از نيمي از سرمايه ( اين بند که طي سه سال متوالي زيان۱اشخاص حقوقي مصرح در جزء )

 اقدام نمايد. ۱۴۰۱باشد، تا پايان شهريورماه سال شرکت مي

ربط، حسب ري يا هيأت وزيران و ساير مراجع ذيماه پس از مصوبات هيأت واگذارؤساي مجامع عمومي مکلفند يک

 مورد نسبت به تشکيل مجامع و أخذ تصميم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمايند.

از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه  ۱۴۰۱شرکتهاي دولتي مکلفند تا پايان آذرماه سال  -۱۰

ايش صرفه اقتصادي، کارآيي و اثربخشي فعاليت شرکت و افزايش قابليت اعتماد حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افز

هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام کنند. هيأت مديره/هيأت عامل شرکتهاي گزارش

ف به اقدامات الزم پيرامون نتايج حسابرسي اند، مکلفوق و شرکتهايي که از ابتداي برنامه ششم توسعه، حسابرسي عملياتي شده

 باشند.عملياتي و ارائه گزارش اقدامات در اولين جلسه مجامع عمومي خود مي

گيري نمايند. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع هاي فوق تصميممجامع عمومي مکلفند نسبت به گزارش

 باشد.عمومي شرکتهاي دولتي مي

 -۴ الحاقي بند
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ربط موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي هاي تابعه و ذيلتي و شرکتهايي که دولت يا شرکتکليه مؤسسات انتفاعي دو -۱

و  ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 29و ساير دستگاههاي موضوع ماده)

هام ( س%5۰ويژه اقتصادي کل کشور مستقيماً يا با يک يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد)هاي مناطق آزاد، تجاري و صنعتي و سازمان

د در نکنميکه به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده  ۱۴۰۱هاي تحت کنترل دولت در سال آن را در اختيار دارد و شرکت

دارايي موظف است صورت مالي  رت امور اقتصادي ومشمول نظارت ديوان محاسبات کشور خواهند بود. وزاحدود بودجه مذکور 

اي به صورت عمومي و در سامانه جامع اطالع رساني ناشران )کدال( منتشر کند. سازمان هاي مذکور را ساالنه و مياندورهشرکت

اين  ارش بررسي صورتهاي ماليهاي مذکور و ارائه گزور مکلف به بررسي صورت مالي شرکتحسابرسي و ديوان محاسبات کش

 برنامه و بودجه و محاسبات هستند. بار به کميسيونها به صورت هر چهار ماه يکشرکت

هاي دولتي، ظرف پنج ماه از ابالغ اين قانون نسبت به واگذاري کلف است جهت ساماندهي وضعيت شرکتدولت م -2

( سهام آن را در اختيار دارند با رعايت %2۰شرکتهايي که دولت به صورت مستقيم يا با يک واسطه يا بيشتر کمتر از بيست درصد)

هاي سهامي عام پروژه در قالب شرکتسهام خود را ( قانون اساسي اقدام کرده و ۴۴قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم) 

 هاي واگذاري از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد.يا ساير روش

( ۱۰۳کل کشور موضوع ماده) ۱۴۰۰وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال  -۳

ومي شرکتهاي ربط ارسال نمايد. مجامع عمذيبه مبادي  ۱۴۰۱قانون محاسبات عمومي کشور را حداکثر تا پانزدهم تيرماه سال 

هاي مالي ساالنه ردادماه، نسبت به تصويب صورتخنام مکلفند حداکثر تاپايان  تصريحهاي مشمول ذکر يا دولتي از جمله شرکت

 اقدام نمايند. 

بنگاههاي اقتصادي  وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به طبقه بندي و درج نام آن دسته از -5 الحاقي بند

( ۱( قانون اساسي در گروههاي)۴۴هاي کلي اصل چهل و چهارم)( قانون اجراي سياست2ين نامه موضوع ماده)يارچوب آهکه در چ

( و مجوزهاي أخذ شده از مقام معظم رهبري در يکي از 2( ماده)۳اند به استثناء موارد مندرج در گروه)( قرار نگرفته2( ماده)2و)

( صرفًا با اذن ايشان ۳( به گروه)2( و)۱بندي گروههاي )( اقدام نمايد. انتقال بنگاههاي اقتصادي مذکور از طبقه2و) (۱گروههاي)

 باشد.مجاز مي

هاي يادشده را به بنديوزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون فهرست طبقه

 باشند.ي مکلف به همکاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي ميئدستگاههاي اجرا کليه .تصويب هيأت وزيران برساند

( ۱بندي آن مشخص نشده باشد ذيل گروه)پس از انقضاي مهلت مذکور، هر بنگاهي که شناسايي شده و تکليف گروه

 بندي خواهد شد.طبقه

ات پيمانکاران و و حرارتي و نيز مطالبهاي برق آبي اي بانکي و مالياتي مربوط به طرحهبدهي -۶ الحاقي بند 

هاي تکليفي و تمام التفاوت قيمتها، از محل مطالبات وزارت نيرو و شرکت توانير از دولت بابت مابهمشاورين اين طرح

  (ريال قابل تسويه و تهاتر خواهد بود.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)   خرجي تا سقف يکصد هزار ميلياردـ  شده برق، به صورت جمعي
هاي کااليي مجازند نسبت به ايجاد امکان معامالت مالي در زنجيره، بورستأمين به منظور ايجاد زيرساخت  -7 الحاقي بند 

ربط بر مبناي اسناد اعتبار نظير برات الکترونيک و ساير اسناد اعتباري قانوني و همچنين ايجاد ابزار الزم براي هاي ذيکاال در بورس

 الذکر به ريال اقدام نمايند.فوق تبديل اسناد اعتباري
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 گردد.دستورالعمل اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابالغ مي

هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و ترغيب آنها گذاري در شرکتنظور تشويق سرمايهبه م -۸ الحاقي بند  

هاي منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه توسعه بخش به عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اکتسابي و استفاده از

هاي مذکور که تمد آن بخش از سود تقسيم نشده شرکماليات درآ 1۴۰1هاي جديد شغلي در سال توليدي و ايجاد فرصت

 قانون مالياتهاي مستقيم( مشمول نرخ صفر مالياتي است. 1۰5يابد)موضوع ماده به حساب سرمايه انتقال مي
به منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين تسهيل معامالت ابزارهاي مبتني بر کاال، ماليات  -۹ الحاقي دبن

شوند، مادامي هاي کااليي کشور پذيرش ميبر ارزش افزوده کليه کاالهايي که در قالب گواهي سپرده کااليي در بورس

باشند. در صورتي که کاالي گيرند مشمول نرخ صفر مالياتي ميمي که در هر يک از بورس هاي کااليي مورد مبادله قرار

پشتوانه گواهي سپرده ماهيتًا مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد ماليات مذکور، تنها يک مرتبه و در زمان تحويل 

پشتوانه گواهي سپرده فيزيکي کاال وصول خواهد شد و وظيفه پرداخت ماليات مذکور بر عهده تحويل گيرنده نهايي کاالي 

 باشد.کااليي مي

ليدي در اختيار خود هاي نيمه تمام صنعتي و تو(پروژهطرح )دولت مجاز است نسبت به واگذاري سهام  -۱۰ الحاقي بند

 از طريق بازار سرمايه اقدام نمايد. (پروژه)طرح هاي سهامي عامدر قالب شرکت

 

 مین مالي خارجي )فاينانس(أت -۳تبصره  
( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ۴با رعايت بند)الف( ماده) -الف

سقف تسهيالت تأمين مالي خارجي)فاينانس( براي طرحهاي دولتي و  1۴۰1در سال  1۴/1۲/1۳۹5اسالمي ايران مصوب 

  د.شو(يورو تعيين مي۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دولتي معادل ريـالي سي ميليارد )غير
در مواردي که استفاده از تسهيالت مالي خارجي)فاينانس( منوط به تضمين دولت جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل 

اي شده از منابع تأمين کنندگان مالي بانکهاي کارگزار خارجي و بانکها و مؤسسات مالي و توسعههاي تسهيالت مالي أخذو هزينه

هاي نامهتان به نمايندگي از طرف دولت ضمانامور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيرالمللي باشد، وزير بين

ماه صادر يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام کلي يا اختصاصي الزم براي طرحهاي مذکور را حداکثر ظرف يک

 ربط تفويض کند.مسؤول ذي

ربط)به ي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيالت مالي خارجي)فاينانس( أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذيدر مورد کليه طرحهاي دولت

منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي(، وزارت امور اقتصادي و دارايي)به منظور صدور ضمانتنامه دولتي(، بانک 

نترل( تعادل و مديريت تـراز ارزي کشور( و سازمان برنامه و بودجه کشور)صرفًا مرکزي جمهوري اسالمي ايران )به منظور پايش)ک

اي( ضروري بوده و هاي سرمايهبراي پايش)کنترل( طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شرکتها و طرحهاي تملک دارايي

 شده در اين قانون قابل پرداخت است.بينيبازپرداخت اصل و سود تسهيالت هر يک از طرحها از محل عايدات آنها و يا منابع پيش

( قانون برنامه ششم توسعه مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتي که داراي ۴هاي بند)پ( ماده)شوراي اقتصاد با رعايت اولويت

 کند.محيطي باشند، از تسهيالت مذکور را صادر ميتوجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست

ور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين الزم از بانکهاي عامل که به در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت ام

 است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. پشتوانه أخذ وثايق مناسب و کافي از مالکان طرحها صادر شده
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ها ع اين بند براي استفاده از منابع بانک(يورو از تسهيالت تأمين مالي خارجي)فاينانس( موضو۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ دوميليارد) -1

هاي علوم پزشکي، انشگاهها و دانشگاههاي دبه منظور تعمير و تجهيز خوابگاه المللياي بينو مؤسسات مالي و توسعه

هاي وزارت فرهنگيان و شهيد رجايي و خوابگاهمؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه 

 يابد.ش و پرورش با تضمين و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومي اختصاص ميآموز
 ۱5/2/۱۳98دولت مجاز است با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کاالي ايراني مصوب  -2

المللي به منظور اي بينها و مؤسسات مالي و توسعهاستفاده از منابع بانکالذکر، براي از تسهيالت تأمين مالي خارجي)فاينانس( فوق

هاي علوم پزشکي، مؤسسات (يورو براي دانشگاهها، دانشگاه۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ها، مبلغ يک ميليارد)ها و کارگاههتجهيز آزمايشگا

(يورو براي ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و يک ميليارد ) آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمي با تضمين و بازپرداخت خود

اي دولتي هاي وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مراکز آموزش فني و حرفههنرستان

 کند.و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي با تضمين دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين 

 ۱۴۰۱( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سال ۴با رعايت بند)الف( ماده)

(يورو تسهيالت خريد ملزومات خارجي براي توسعه برنامه راهبردي هوافضا در نظر گرفته شود و ۱۰.۰۰۰.۰۰۰تا سقف ده ميليون)

 قيقات و فناوري قرار داده شود.در اختيار وزارت علوم، تح

(دالر از تسهيالت 2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰غ دوميليارد )لمب به منظور توسعه حمل و نقل ريلي درون شهري دولت موظف است حداقل -۳

هاي کاهش آلودگي هوا و خريد اتوبوس حخطوط مترو و قطار سبک شهري و طر برداري ازخارجي اين بند را جهت ساخت و بهره

 شهري اختصاص دهد. حمل و نقل

تمديد  1۴۰1در سال  ۳/۶/1۳۹5کشور مصوب  کل 1۳۹5( قانون اصالح قانون بودجه سال ۳۸اجراي تبصره ) -ب

 شود.مي

اسالمي، بانک اي از جمله بانک توسعه شده از بانکهاي توسعهمنظور تسريع در جذب تسهيالت تصويببه -ج

کننده از تسهيالت مذکور بي( و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههاي استفادهآي.آي.)اي.گذاري زيرساختهاي آسيايي سرمايه

شده بينياين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش مجازند در سقف بند )الف(

کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله قانون نسبت به هزينه( اين ۱براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره)

 با سازمان مذکور اقدام کنند.

المللي از سوي هاي بالعوض بين( يورو کمک۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود تا سقف دو ميليارد )به دولت اجازه داده مي -د

اي و زيربنايي و همچنين اجراي طرحهاي توسعه براي جلوگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل الملليهاي بينسسات و سازمانؤم

دولت موظف است مبلغ  هاي مرتبط نمايند.صرف هزينه داري کل کشوردريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانهکشور را 

هيدروليک بلندمرتبه نشاني و نردبان هاي آتشج در اين بند را صرف خريد دستگاه( يورو از مبلغ مندر2۰۰.۰۰۰.۰۰۰دويست ميليون)

هاي آالت راهداري براي وزارتخانههاي کشور، آمبوالنس براي سازمان هالل احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشينبراي شهرداري

 هاي امداد و نجات بسيج نمايد.ه و شهرسازي و کشور و تجهيز گروهرا

بار به سازمان هاي دريافتي را هر شش ماه يککرد کمکينهي دريافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزئدستگاههاي اجرا

 برنامه و بودجه کشور ارائه نمايند.
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سازمان برنامه و بودجه با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلفند عملکرد اين تبصره را به صورت چهارماهه به 

 مي و ديوان محاسبات کشور اعالم نمايد.هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالکميسيون
( قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و ۱8دولت مکلف است به استناد مفاد ماده) -۱ الحاقي بند

 هاي آمريکا که توسط وزارت امورو همچنين براساس برنامه جامع مقابله با تحريم 22/5/۱۳99مصوب تروريستي آمريکا در منطقه 

ساله ( قانون مذکور تهيه و ظرف دوماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به تدوين برش يک۱9اقتصادي و دارايي و مبتني بر ماده)

کااليي  - از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت با محوريت گسترش و تعميق روابط تجاري با کشورهاي هدف در قالب تجارت کشور

هاي صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، کارگروهي متشکل از وزارتخانهاقدام نمايد. براي اين منظور 

جهادکشاورزي، راه و شهرسازي، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي و با محوريت وزارت صنعت، معدن 

ساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي جهت اجراي برش يکي مورد نياز ئشود. کارگروه مکلف است احکام اجراو تجارت تشکيل مي

عملکرد مربوط به اين بند را به کميسيونهاي بار يکو هر سه ماه  ۱۴۰۱دولت را به تصويب هيأت وزيران رسانده و از خردادماه 

ي سازي مفاد ئر اجرااقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظو

 :اين بند

ربط اقدامات زيرساختي مالي و بانکي سازگار با برنامه بانک مرکزي مکلف است با همکاري ساير دستگاههاي ذي -۱

هاي پولي، ايجاد زمينه الزم و مشوق جهت هاي تسويه دوجانبه، انعقاد پيمانکااليي سند مذکور، اعم از ايجاد اتاق - تجارت کشور

کرده و ءهاي مالي غير تحريم پذير را اجرارسانها به استفاده از پياممرزي در مناطق آزاد ايران، الزام بانکهاي برونبانکتأسيس 

هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي و به کميسيونبار يکگزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه 

 ديوان محاسبات ارائه دهد.

هاي تجارت ترجيحي يا تجارت آزاد ، توافقنامه۱۴۰۱وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه  -2 

 .کااليي سند مذکور را تهيه يا بروز رساني کندـ  با کشورهاي مندرج در برنامه تجارت کشور

هاي ربط و در سقف بودجه تخصيص يافته، زيرساختهاي ذيرسازي مکلف است با همکاري دستگاهوزارت راه و شه -۳

بار يکماه کااليي سند مذکور را فراهم کرده و هر ششـ  مورد نياز جهت اجراي مفاد برنامه تجارت کشور (لجستيکيپشتيباني )

 .گزارش عملکرد خود را به کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور گزارش کند

جهاد کشاورزي مکلف است نسبت به تغيير و متنوع سازي مبادي وارداتي کاالهاي اساسي کشاورزي به وزارت  -۴

 .المنافع اقدام نمايدکشورهاي همسو و مشترک

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهيل و فراهم آوردن زيرساختهاي  -5

هاي تجار الذکر و رفع موانع صادراتي و کاهش هزينهارچوب برنامه فوقهالمنافع در چکصادرات به کشورهاي همسايه و مشتر

 .اقدام نمايد

نامه با گي خاتم االنبياء)ص( و أخذ ضمانتاي با قرارگاه سازندشود با انعقاد توافقنامهبه دولت اجازه داده مي -2 الحاقي بند

 طرح مالي خارجي)فاينانس(تأمين نامه بازپرداخت اصل و سود تسهيالت تضمانارگاه از دولت نسبت به صدور احتساب مطالبات قر

 هاي تابعه آن نزد بانک مرکزي و بانک عامل اقدام نمايد.هاي متعلق به قرارگاه و شرکت(وژهپر)
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 دولتي براي اجراي طرحهامشارکت با بخش غیر -۴تبصره  
تمام دولتي جهت ااجرائي و به منظور جلب مشارکت بخش غير شود از طريق دستگاههايبه دولت اجازه داده مي -الف

هاي شبکه (پروژه)طرحبرداري و جديد( از قبيل نيمه تمام، آماده بهرهاي)هاي سرمايهتملک دارايي هاي(هرچه سريعتر طرح)پروژه

گاه اجرائي را صرف حمايت دست اي مربوط به هرهاي سرمايه( از سرجمع اعتبارات تملک دارايي%۱۰ملي اطالعات تا ده درصد)

 اين راستا :نمايند. دردولتي در آنها مشارکت ميکند که بخش غير هايي(از طرح)پروژه

نامه اجرائي اين بند تعيين خواهند شد، کارگروهي ملي و استاني که اعضاي آن به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آيين -۱

(هاي ملي و استاني جهت استفاده از ظرفيت اين بند را تعيين و به پروژه)د از تصويب قانون، طرحف دوماه بعموظفند حداکثر ظر

ربط مکلف است پس از گذار ابالغ نمايند. دستگاه اجرائي ذيدستگاه اجرائي مربوط براي انجام اقدامات الزم براي انتخاب سرمايه

گذار مشارکتي ماه نسبت به طي مراحل اجرائي و انتخاب سرمايهظرف يک هاي ملي)يا استاني( حداکثردريافت ابالغيه کارگروه

 اقدام نمايد. تخصيص اعتبار از محل اين قانون منوط به طي فرآيند ذکر شده است. 

گذاري مندرج در قوانين و مقررات عام و گذاري و مشارکت از شمول تعرفهدر قرارداد سرمايه (پروژه)طرحبهاي محصول  -2

 التفاوت آن تأمين شده باشد.مگر اينکه از قبل مابه ،مستثني استخاص 

 نمايد.)پروژه( را تضمين ميه نيابت از دولت، تعهدات آتي طرحسازمان برنامه و بودجه کشور ب -۳

 )پروژه( مذکور از ماليات معاف خواهند بود.حگذاري صورت گرفته در طراصل و فرع سرمايه -۴
جديد،  برداري از طرحهايتوانند از محل منابع داخلي خود و بر اساس ساز و کار اين بند براي اجراء و بهرهميشرکتهاي دولتي  -5

 برداري استفاده نمايند.برداري و در حال بهرهبهرهتمام و آماده نيمه

برداري سازي و بهرهزبهسازي، باوزارت راه و شهرسازي مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداري،  -۶

به قانون مواد  برخي ( قانون الحاق۲۷بزرگراهي و راه اصلي و ريلي را مطابق قوانين مربوط از جمله ماده) هاي(طرح)پروژه

 کند، مشمول اين بند نمايد.(، در چهارچوب شرايطي که دولت تعيين مي۲تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)
گذار، روش کشف نامه اجرائي اين بند شامل چگونگي تهيه و تصويب طرح توجيهي، نحوه احراز صالحيت و انتخاب سرمايهآيين

برداري، وضع برداري، تعيين ميزان پوشش خطرپذيري، تعيين نرخ خدمات بهرهها، نحوه بهره(پروژه)طرحقيمت، چگونگي اجراي 

برداري، تضامين طرفين، داوري و کرد آن، نظارت بر نحوه بهرهت و نحوه وصول وهزينهجرائم عدم پرداخت و ديرکرد در پرداخ

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به  ماه از تاريخ ابالغ قانون به پيشنهادحل اختالف، ظرف يک

 تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مسجل دستگاههاي اجرائي  رعايت قوانين و مقررات بابت رد ديون قطعي وبه دولت اجازه داده مي شود با  -ب

تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبني بر تکميل طرح)پروژه( در هاي نيمهبه طلبکاران همان دستگاه اجرائي، طرح )پروژه(

 الذکر الزامي است.قخصوص ديون فومدت زمان معين واگذار نمايد. أخذ تاييديه سازمان برنامه و بودجه کشور در
هاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و راه و نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهآيين

 رسد.شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

اي که اهميت هاي سرمايهداراييهاي تملک حمالي طرتأمين شود نسبت به ده ميبه دولت اجازه دا -1 الحاقي بند

رسد، از طريق ابزارها مي ربط به تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور ي ذيئو کارکرد راهبردي آنها با پيشنهاد دستگاه اجرا
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هاي ( اعتبارات تملک دارايي%۳۰و روشهاي بازار سرمايه اقدام نمايد. سقف منابع موضوع اين بند حداکثر سي درصد)

 شود.اي مصوب در هر فصل تعيين ميسرمايه

شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي اجازه داده ميبه بانک -2 الحاقي بند

هاي اي نظير طرحهاي سرمايهک داراييهاي تملهاي بزرگ زيربنايي و طرح)پروژه(هاي مازاد در هر يک از طرحواگذاري دارايي

ايجاد شرکت و صندوق طرح)پروژه(  مالي و تملک و تأمين هاي اصلي، صنعتي و توليدي در قالب هآزادراهي و بزرگراهي و را

 مشارکت نمايند.

هاي زيربنايي و گذاري عموم مردم در انواع طرح)پروژه(ساختن زمينه سرمايهمنظور فراهمبه -۳ الحاقي بند 

گذاري اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و کشاورزي و نيز تشويق فرهنگ سرمايهسرمايههاي طرحهاي تملک دارايي

نويسي آنها با مجوز گذاري طرح)پروژه( که پذيرههاي سرمايهغيرمستقيم، هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از صندوق

 باشد.نقل و انتقال معاف مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارضسازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي

ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در شرکتهاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شرکتهاي سهامي عام 

در شرف تأسيس که به منظور ايجاد و تکميل طرح)پروژه(هاي توليدي صنعتي و کشاورزي، زيربنايي و طرحهاي تملک 

گيرد و مجوز عرضه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ نقل شکل مي اي و حمل وهاي سرمايهدارايي

 باشد.گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر ميمي

هاي بخش غيردولتي مالي و استفاده از ابزارهاي مالي، جلب سرمايهتأمين به منظور توسعه روشها و الگوهاي  -۴الحاقي بند 

اي مرکب از وزارت امور هاي پيشران، کميته(پروژهطرح )هاي تملک دارايي سرمايه و عمومي براي اجراي طرحسازي منابع و اهرم 

ربط)حسب مورد( و ي ذيئاقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، دستگاه اجرا

شود. اين کميته موظف است نسبت به طراحي ها تشکيل ميو کانون بانکماهنگي بانکها نمايندگان صندوق توسعه ملي، شوراي ه

 هاي يادشده به شوراي اقتصاد اقدام نمايد.(پروژه) طرحمالي تأمين و پيشنهاد روشها و ابزارهاي 

  الرعايه است.هاي فوق الزممالي پروژهتأمين پيشنهادات کميته مزبور با تصويب شوراي اقتصاد براي  

تنظيم بخشي از  الحاق موادي به قانون ( قانون5۶در راستاي تسهيل استفاده از ظرفيت ماده) -5بند الحاقي 

اي، سازمان برنامه هاي سرمايههاي تملک داراييحجهت تسريع در تکميل طر 15/۸/1۳۸۴مصوب ( 1) ي دولتمقررات مال

ماه پس از جمهوري اسالمي ايران مکلفند حداکثر تا يکو بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي 

ها را تعيين و تضمين خانهها و وزارت(ريال سهم هر يک از بانک۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تصويب اين قانون تا سقف دو ميليون ميليارد)

هاي عامل و به بانک بازپرداخت اصل و سود اين تسهيالت را به صورت جمعي)يکجا براي هر بانک و وزارتخانه( صادر و

 نفع ابالغ نمايند.هاي ذيوزارتخانه

رت درخواست تسهيالت هاي عامل مکلفند درصوکسازمان برنامه و بودجه کشور، بانپس از صدور تضمين توسط  

ها (پروژهطرح)ماه پس از دريافت درخواست و قبل از شهريور ماه)فصل کاري نفع، حداکثر يکهاي ذيخانهاز سوي وزارت

اده نفع اقدام نمايند. مجوز مدر مناطق سردسير( نسبت به پرداخت اين تسهيالت در وجه وزارتخانه و يا شرکت تابعه ذي

 الحاق موادي به قانون ( قانون5۶)ماده  و ( ۲قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) (۲۳)

الذکر کفايت براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيالت بانکي فوق (1) تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 ها را ندارند.حامل حق بررسي و کارشناسي مجدد طرهاي عکند و بانکمي
 (ريال است.5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰پنج هزار ميليارد) (پروژهطرح)سقف هر 
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يورماه، پرداخت تسهيالت تا پايان سال بالمانع در صورت عدم امکان استفاده کامل از اين تسهيالت تا ابتداي شهر

 است.

( سرجمع %۳۰( به سي درصد)%1۰( از ده درصد)5۶ها از تسهيالت ماده)سقف استفاده دستگاه 1۴۰1در سال 

 اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزايش مي يابد.

 

 تأمین مالي داخلي از محل اوراق مالي اسالمي -۵تبصره 
 شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:داده مياجازه  1۴۰1در سال 

(ريال اوراق مالي اسالمي ريالي با تضمين و 1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شرکتهاي دولتي تا سقف يکصد هزار ميليارد ) -الف

محيطي تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند،

 رسد، به مصرف برسانند.تصويب شوراي اقتصاد ميخود که به

نامه اوراق مالي اسالمي که به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي سهم هريک از شرکتها در آيين

 رسد، تعيين خواهد شد.تصويب هيأت وزيران مي و دارايي تهيه و به

هاي هاي فرسوده، بافتهاي بهسازي و نوسازي بافتطرح هاي خود از جمله تهيهحآفريني شهري ايران براي انجام طرشرکت باز

 عمران شهرهاي جديدتاريخي و ناکارآمد شهري، ساماندهي و توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي، و شرکت مادر تخصصي 

ي تهران در ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي تکميل مصالاي و سازمان مجري ساختمانهاي قطار حومهحبراي اجراي طر

 استفاده از منابع اين بند در اولويت هستند.

شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار ميليارد به دولت اجازه داده مي -ب

ارزي( از جمله اسناد خزانه اسالمي که منطبق بر قوانين و مقررات  -( ريال، انواع اوراق مالي اسالمي)ريالي۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

جدول  ۳1۰1۰۸و در چهارچوب عقود اسالمي باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدي اوراق را به رديف شماره 

( اين قانون را با حفظ 5جدول شماره ) ۳1۰1۰۳خزانه اسالمي موضوع رديف درآمدي( اين قانون واريز و اسناد 5شماره)

 منتشر و به طلبکاران دستگاههاي اجرائي بابت تاديه مطالبات واگذار کند.  1۴۰۴قدرت خريد و با سررسيد تا پايان سال 

و قابل پرداخت  بيني( اين قانون پيش۹( و )۸هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره)بازپرداخت اصل، سود و هزينه

 است.
توسط سازمان برنامه و بودجه  ۱۰/۱2/۱۳5۱( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۳۰تخصيص اسناد و اوراق اين بند با رعايت ماده)

 شود.کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با اين سازمان هزينه مي

(ريال از محل منابع اين بند براي پرداخت مطالبات پيمانکاران راههاي روستايي ۳5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ سي و پنج هزار ميليارد)

 يابد.و خريد تانکرهاي آبرساني مورد نياز سازمان امور عشاير ايران اختصاص مي

نرفته بندهاي)الف( و)ب( اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس اوراق فروش -ج

ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به تمامي طلبکاران مدير امور مالي ذي -حسابدستگاه اجرائي و ذي

شده اعتبارات اين قانون از جمله هاي تعهدکنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه)اعم از پيمانکاران، مشاوران، تأمين

 باشد.تملک اراضي( مي

هاي شهري، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز، عه حمل و نقل عمومي و زير ساختبه منظور توس -د

هاي هاي کشور و سازماناههاي غيررسمي به شهرداريگهاي فرسوده و ساماندهي حاشيه نشيني و سکونتبازسازي بافت
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(ريال اوراق 1۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ار ميليارد )شود با تأييد وزارت کشور تا سقف يکصد و بيست هزوابسته به آنها اجازه داده مي

 ها منتشر کنند.اسالمي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداريمالي

تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه 

  ( شهرداري ها است.%5۰درصد)( دولت و پنجاه %5۰درصد)
(ريال از اوراق موضوع اين بند به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون حرمهاي 2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بيست هزار ميليارد )

 يابد.بن موسي)ع( اختصاص ميمطهر حضرت امام رضا)ع(، حضرت معصومه)س(، حضرت عبدالعظيم حسني)ع( و حضرت احمد

فته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح نراوراق فروش

 باشد. مي

 حذف شد.  -ـه

  -و

اي منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسالمي موضوع اين قانون در بازارهاي پول و سرمايه کشور، کميتهبه  -۱

برنامه و بودجه کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بر متشکل از رئيس سازمان 

کنند. نرخ سود اسمي اوراق و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي با رعايت نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي

 شود.موازين شرعي توسط اين کميته تعيين مي

رت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از کليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبکاران، عرضه وزا -2

 ها استفاده کند. نويسي در بازارتدريجي، حراج، فروش اوراق به کسر)کمتر از قيمت اسمي( و پذيره

تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالکيت دولت و يا  شود نسبت بهبه وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي -۳

هاي کلي اصل چهل استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست

ق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط ( قانون اساسي با انتقال مالکيت و يا بدون انتقال مالکيت به دولت، براي انتشار اورا۴۴وچهارم)

 هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسالمي مربوط اقدام نمايد.مولدساز دارايي

عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي ها و مطالبات دولت بهشود رأسًا از داراييبه وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي -۴

عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار تواند بهده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادي دارد، نيز مياسالمي موضوع اين تبصره استفا

 گيرد.

گران اوليه اوراق مالي اسالمي دولت نويسي و کارمزد معاملهاوراق و اسناد اين تبصره و کارمزد تعهد پذيره -ز

ها و شود. همچنين معامالت بين ارکان انتشار و دريافت( مشمول ماليات به نرخ صفر مي1۴۰1)منتشرشده در سال 

استفاده از نهادهاي واسط، مشمول نظر از استفاده يا عدم هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرفپرداخت

 1/۲/1۳۹۴پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ( قانون رفع موانع توليد رقابت1۴مستثنيات حکم ماده )ها و معافيت

 شود.مي

کليه کارمزدهاي انتشار و معامالت اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين گردد، که خريد و فروش روزانه 

 اوراق دولت را اقتصادي نمايد.

جديد از دولت در صورتي مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين  ايجاد طلب -ح

 آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
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ر و ارتقاي نظام پذي( قانون رفع موانع توليد رقابت۱ها و مطالبات موضوع بند )پ( ماده )مرجع رسيدگي و تأييد بدهي -ط

 شود.مالي کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي

  -ي

تا جهت احداث،  (ريال اوراق مالي اسالمي منتشر کند،۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود مبلغ سي هزار ميليارد )به دولت اجازه داده مي -1

تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش)سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور( 

اين اوراق خارج از سقف با اولويت مدارس عشاير)با هماهنگي سازمان امور عشاير( و دانشگاه فرهنگيان به مصرف برسد. 

هاي صادرشده براساس ابالغ اعتبار و تخصيصو   ( قانون برنامه ششم توسعه بوده۷ماده) (۴شده در جدول شماره)بينيپيش

 رسد.به مصرف مي

تا جهت  (ريال اوراق مالي اسالمي منتشر کند،۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود مبلغ بيست هزار ميليارد)به دولت اجازه داده مي -۲

فرسوده و يا درحال تخريب دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  تعمير، نگهداري، بازسازي و مقاوم سازي فضاي فيزيکي

 و جهاد دانشگاهي به مصرف برسد.

تا جهت  (ريال اوراق مالي اسالمي منتشر کند،۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد) -۳

  . اختصاص يابد  الل احمر جمهوري اسالمي ايرانآب و راه روستايي ، اجراي طرحهاي روستايي و جمعيت ه

و براساس ابالغ  ( قانون برنامه ششم توسعه بوده۷( ماده)۴اين اوراق خارج از سقف پيش بيني شده در جدول شماره)

 رسد.هاي صادر شده به مصرف مياعتبار و تخصيص

، براي کليه دستگاههاي ۱۴۰۱منتشرشده در سال مهلت واگذاري اوراق مالي اسالمي غيرنقدي )تحويل به طلبکاران(  -ک

( و ۶۳هاي توسعه کشور، تابع قانون اصالح مواد )( قانون احکام دائمي برنامه۱اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده )

 ( قانون محاسبات عمومي کشور است.۶۴)

سازي در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالي اسالمي دولت )منتشرشده توسط وزارت منظور يکپارچگي و هماهنگبه -ل

با اصالحات و  ۱/9/۱۳8۴( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 27امور اقتصادي و دارايي( مشمول ماده )

 الحاقات بعدي است.

(ريال انواع اوراق مالي 1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود تا سقف يکصد هزار ميليارد)داده ميبه دولت اجازه  -1بند الحاقي

اين  را منتشر نمايد. باشدمياسالمي از جمله اسناد خزانه اسالمي که منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسال

با سازمان برنامه و بودجه  قتنامهپس از مبادله مواف ۱۰/۱2/۱۳5۱  ( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۳۰اوراق با رعايت ماده)

هاي مرزي گرمسيري و سردسيري آب کشور با اولويت طرحتأمين ر و هاي نيمه تمام مهاطرحکشور جهت احداث و تکميل 

 گيرد.هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو قرار ميتبرق آبي در اختيار شرک  هايطرح و 

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهيل امور سهامداران، سود تقسيمي کليه ناشرين  -2بند الحاقي 

گذاري مرکزي و تسويه وجوه از طريق سامانه جامع اطالعات مشتريان)سجام( مصوب مجمع عمومي را با همکاري شرکت سپرده

ي به جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با به سهامداران پرداخت نمايند. درصورت پرداخت سودهاي توزيعي از هر طريق

  .( جريمه پرداخت نمايد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجراي اين بند نظارت کند%2۰بيست درصد)



23 

 

اري پولي و عمليات بازار باز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران صرفاً مجاز تگذدر راستاي اجراي سياس -۳بند الحاقي 

اي دولتي در هتهادار منتشره از سوي دولت يا شرکد اوراق بهادار منتشره از سوي خزانه در بازار ثانويه است و خريد اوراق ببه خري

 ممنوع است. مذکور بانک بازار اوليه توسط

کاالي ايراني به منظور تسريع در اجراي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از  -۴بند الحاقي 

هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي مکلفند با تشکيل کارگروهي با حضور وزارت ، وزارتخانه۱2/۳/۱۳98  مصوب

هاي پيشران اقتصاد ايران ساز و کار امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي، سازمان بورس اوراق بهادار و نمايندگاني از فعاالن بخش

کارگزاري هاي تنزيل، اعتبار اسنادي داخلي ريالي، استفاده از روش با)اس.سي.اف(  مالي زنجيره تأمينتأمين الزم جهت بسط و توسعه 

ده صنعت  را حداقل در تأمين مالي در طول زنجيره تأمين معکوس با ابزارهاي نوآورانه  (فاکتورينگکارگزاري ) و (فاکتورينگ)

 سازي نمايند.منتخب و پيشران پياده

هاي پژوهش و فناوري، ضمانت اوراق بدهي)انواع صکوک( توسط صندوق نوآوري و شکوفايي، صندوق -5بند الحاقي 

از جمله صندوق ذخيره فرهنگيان، صندوق  هاي بازنشستگي و پس انداز صندوق حمايت از صنايع کوچک و متوسط و صندوق

عت نفت و صندوق حمايت و بازنشستگي بازنشستگي کشوري و لشکري، صندوق بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صن

باشد و ضمانت مؤسسات و صندوقهاي مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکي کارکنان فوالد مجاز مي

 .شودمحسوب مي

  
 عوارض و مالیات  -۶تبصره 

عالوه بر دريافت نرخ وزارت نيرو از طريق شرکتهاي آب و فاضالب استاني سراسر کشور مکلف است  -الف

شده توسط هيأت وزيران، پانزده شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوي مصرف تعيينبهاي آب

کشور واريز کند. وجوه  داري کل( نرخ آب بها را افزايش داده و از مشترکان آب شهري، دريافت و به خزانه%15درصد)

 ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.فوق مشمول ماليات بر درآمد و 
( ريال از محل حساب مذکور در 9۶5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هصد و شصت و پنج ميليارد )( وجوه دريافتي تا سقف ن%۱۰۰درصد )صد

رديف معين در بودجه شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصالح شبکه آب 

( براي آبرساني %7۰درصد)( اعتبار مذکور براي آبرساني شرب عشايري و هفتاد%۳۰درصد)يابد. سي صاص ميمربوط به آن اخت

ماهه از طريق شرکت مهندسي هاي کشور در مقاطع سهشرب روستايي براساس شاخص جمعيت و کمبود آب شرب سالم بين استان

ها و شرکتهاي آب و ريزي استانه بين سازمان مديريت و برنامهشود تا پس از مبادله موافقتنامآب و فاضالب کشور توزيع مي

 فاضالب استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود.

سال، آن بخشي شود ظرف يکبه وزارت امور اقتصادي و دارايي)سازمان امور مالياتي کشور( اجازه داده مي -ب

هاي خود را در موعد مقرر ، که اظهارنامه1۳۹۷تا  1۳۸۷هاي سنوات ههاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوراز پرونده

اند، بر اساس دستورالعملي که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور اند و تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفتهتسليم نموده

رسد، بدون رسيدگي، قطعي ميتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي شود و بهماه بعد از ابالغ قانون تهيه ميظرف يک

داري ( اين قانون نزد خزانه5جدول شماره )11۰51۶نمايد. درآمدهاي وصولي مرتبط به اين بند به رديف درآمدي شماره 

 شود.کل کشور واريز مي
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( مبلغ %1۰درصد)به ميزان ده 1۰/۸/1۳۹۴ ( قانون حمايت از صنعت برق کشور مصوب5عوارض موضوع ماده) -ج

شود. مشترکان برق روستايي و عشايري مجاز ( ريال تعيين مي۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰برق مصرفي در سقف شصت هزار ميليارد)

 باشند.و برق چاههاي کشاورزي مجاز از شمول حکم اين بند معاف مي
هاي داري کل کشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبکه( به حساب شرکت توانير نزد خزانه%۳5درصد)منابع حاصله سي و پنج

( به %۶5برق روستايي و تقويت پدافند غيرعامل و بهبود مقاومت زيرساخت هاي مخابراتي صنعت برق و شصت و پنج درصد )

تا پس از مبادله گردد داري کل کشور واريز ميوري انرژي برق)ساتبا( نزد خزانههاي تجديدپذير و بهرهحساب سازمان انرژي

هاي تجديدپذير با موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل براي توليد برق تجديدپذير و پاک و توسعه فناوري

-اولويت روستايي، عشايري خانوارهاي کم درآمد تحت پوشش کميته امداد حضرت امام)ره( و سازمان بهزيستي و تکميل و بهره

 بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان صرف شود. برداري نيروگاه

  -د

 شود:هاي توسعه کشور اضافه مي( قانون احکام دائمي برنامه۳2( بند)پ( ماده)۱متن زير به جزء) -۱

تصويب هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بههاي مناطق و شهرستانشاخص»

 «رسد.هيأت وزيران مي

هاي واقع در استان به حساب استان ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانکاران طرح)پروژه( -2

منظور ۱۴۰۰( قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۳9( و ماده )۳8( ماده )2محل استقرار واحد توليدي با رعايت جزء )

 شود.مي

هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يک محل فعاليت ن امور مالياتي مکلف است پروندهسازما

را که محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزي آنها نيست به اداره کل امور مالياتي استان محل 

 سال نمايد.استقرار واحد توليدي و خدماتي ار

ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت کشور، به حساب خزانه استان 

 شود.ربط واريز ميذي

هاي تهران در شهرستان ۱۴۰۰( قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۳9عوارض ارزش افزوده موضوع بند )الف( ماده ) -۳

( در نقاط روستايي %۱2درصد )( در نقاط شهري تهران و شهر اسالمشهر و دوازده%88درصد )ر به نسبت هشتاد و هشتو اسالمشه

 شود.و عشايري آنها توزيع مي

  -ـه

هاي ( به هر يک از وزارتخانه۲( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )1۲مطابق ماده) -1

شود ماهانه از هر واحد مسکوني مشترکان گاز مبلغ دو ربط اجازه داده مياز طريق شرکتهاي تابعه ذي نفت و نيرو

( ريال و از هر يک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز 1۰۰۰( ريال، از هر واحد مسکوني مشترکان برق مبلغ يک هزار )۲۰۰۰هزار)

( اين 5جدول شماره ) 1۶۰1۸۶و  1۶۰1۸5د عمومي موضوع رديفهاي ( ريال أخذ و به حساب درآم1۰.۰۰۰و برق مبلغ ده هزار )

( است و %5۰درصد )الذکر معادل پنجاهداري کل کشور واريز کنند. براي مشترکان روستايي، مبالغ فوققانون نزد خزانه

افزوده نخواهد باشند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف مي

  بود.
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نامه اجرائي اين جزء متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه رسد. آيينمنابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف مي

هاي رسد. وزارتخانهوزيران ميتصويب هيأت به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به

اي از محل منابع اين جزء را از شرکتهاي مذکور أخذ و گزارش آن را به ت و نيرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختي شرکتهاي بيمهنف

 هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي ارائه دهند.کميسيون

نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با بيمههاي نفت و نيرو مکلفند با صدور گر با هماهنگي وزارتخانهشرکتهاي بيمه

گر منطقه حوادث ناشي از موضوع اين جزء را مبلغ دريافتي شرکت بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند. شرکتهاي بيمه

 يا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.نمايند، خواه حادثه در بيرون ماه پرداخت ميدر کمتر از دوماه بررسي و خسارات را حداکثر تا سه

حداکثر حق بيمه پايه  5/۸/1۳۹۹ ( قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب۴( و )۲در اجراي مواد ) -۲

شود که سهم ( ريال تعيين مي1.۰۰۰.۰۰۰مبلغ يک ميليون ) 1۴۰1ساالنه هر واحد مسکوني داراي انشعاب قانوني برق در سال 

( ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض برق واحدهاي ۲۴۰.۰۰۰يزان ساليانه دويست و چهل هزار )مالکان به م

شود. مالکان واحدهاي مسکوني تحت داري کل کشور واريز ميمسکوني دريافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه

که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت پوشش کميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي و ساير افرادي 

  اين حق بيمه هستند.
( قانون کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غيردولتي مصوب ۶در اجراي ماده) -و

، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي کشور موظف است يک در هزار ارزش مواد  ۲۰/1/1۳۹۹

اوليه، قطعات و کاالهايي که تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را أخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره 

 واريز نمايد. 1۶۰1۸۹
الذکر حداکثر دوماه پس از ابالغ اين قانون، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين اي فوقفهرست مواد اوليه، قطعات و کااله

شود. توليدکنندگان و واردکنندگاني که با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد و اعالم مي

 شوند. ض نمياند، مشمول اين عواراوليه، قطعات و کاالهاي خود اقدام نموده

( اين 9جدول شماره ) 5۳۰۰۰۰ -۳8( ريال از محل رديف شماره ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد)

گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براي بازيافت پسماندهاي قانون در اختيار وزارت کشور قرار مي

اي تبديل پسماند به مواد و انرژي( با اولويت مشارکت بخش خصوصي و نظارت مزبور )ايجاد تأسيسات منطقه حاصل از کاالهاي

سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور 

 شود.ي ابالغ ميمالياتي کشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و داراي

 .حذف شد -ز

  -ح

ها و شرکتهاي دولتي کليه مراکز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه -1

هاي ارسالي به موجب دريافت وجه صورتحسابالعمل گروه پزشکي که بهالزحمه يا حق( از حق%1۰درصد)مکلفند ده

الحساب ماليات کسر و به نام پزشک مربوط تا پايان ماه بعد ان عليعنوشود بهها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت ميبيمه

الحساب اين بند شامل کليه از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند. ماليات علي

ت و ماليات آن کسر ( اين قانون پرداخ1۲( بند)الف( تبصره)5عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء)هايي که بهپرداخت
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با اصالحات و الحاقات بعدي در  ۳/1۲/1۳۶۶ هاي مستقيم مصوب ( قانون ماليات1۹۹شود، نخواهد بود. حکم ماده )مي

 باشد.اجراي اين بند جاري مي

 1۴۰۰ -1۳۹۹ -1۳۹۸هاي مالياتي مراکز درماني مربوط به عملکرد سالهاي سازمان امور مالياتي کشور مکلف است پرونده

نزد خزانه داري کل کشور  11۰۲۰۷رسيدگي نمايد و درآمدهاي ناشي از آن را به رديف درآمدي شماره  1۴۰1را تا پايان سال 

 واريز نمايد.
کليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي و فروشندگان تجهيزات پزشکي که پروانه کار آنها  -2

شود و کليه اشخاص شاغل در کسب و درمان و آموزش پزشکي و يا سازمان نظام پزشکي ايران صادر ميتوسط وزارت بهداشت، 

 کارهاي حقوقي اعم از وکالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مکلفند از پايانه فروشگاهي استفاده کنند.

توسط وزارت  ۱۴۰۱رديبهشت ماه سال مستنکفين از اجراي اين حکم حسب مورد و براساس دستورالعملي که حداکثر تا پايان ا

شود به پرداخت امور اقتصادي و دارايي)سازمان امور مالياتي کشور( با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه مي

 شود.جريمه يا لغو پروانه پزشکي يا لغو پروانه اشتغال محکوم مي

( ارزش کاالها و خدمات موضوع ماده %1۰ان ده درصد)سازمان امور مالياتي کشور مکلف است عوارض به ميز -ط

جدول  1۶۰1۰۹( را أخذ و به رديف درآمدي ۲( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)۴۸)

ين شده ربط صرف اهداف تعيتا از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ( اين قانون نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد5شماره )

 الذکر گردد.در ماده قانوني فوق

  -ي

کنندگان ( ريال از استفاده۳۰دهنده خدمات مخابراتي، عالوه بر قيمت هر پيامک مبلغ سي )کارور)اپراتور(هاي ارائه -1

  کنند.داري کل کشور واريز مينزد خزانه 1۶۰15۴خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 
( قانون حمايت 8( و )۶(، )5( ريال جهت اجراي مواد)۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰متناسب با وصول تا سقف يکهزار ميليارد)درآمد حاصله 

( و پنج هزار ۱۳۱5۰۰از حقوق معلوالن و ساماندهي کودکان کار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي)رديف 

( اين قانون صرف شبکه ملي اطالعات 9جدول شماره) 5۳۰۰۰۰ -27( ريال مابقي از محل رديف 5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد)

توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از طريق پيمانکاران بخش غيردولتي و به صورت رقابتي صرف شبکه ملي اطالعات 

 شود.

افزايش يافته و به ( %۲السهم دولت از کارورهاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي به ميزان دودرصد)االمتياز و حقحق -۲

و منابع درآمدي اين رديف تا سقف بيست  شودنزد خزانه داري کل کشور واريز مي 1۳۰۴۰۴حساب درآمد عمومي رديف 

(ريال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات صرف توسعه زيرساخت همان کارور در 2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار ميليارد)

هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت مازاد السهم دولت از کارور و شرکتز حقمنابع حاصل اد. بستر شبکه ملي اطالعات مي شو

 شود:صرف موارد زير مي 1۳۰۴۰۴(ريال در رديف 11۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بر يکصد و شانزده هزار ميليارد)

 حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي -2-۱

تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در راستاي مصوبات  هاي مرتبط با فضاي مجازيها و طرحپروژه -2-2

با اولويت بومي سازي  ۱۳99شوراي عالي فضاي مجازي بخصوص)طرح کالن و معماري شبکه ملي اطالعات( مصوب شهريور 

شمندسازي يت از توسعه هوتجهيزات و خدمات امنيت و توليد محتوا و سالم سازي، ذخيره سازي و پردازش کالن داده ها، حما
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و ايجاد يک زيرساخت مرجع ملي به نحوي که امکان نظارت برخط  جمهوري اسالمي ايران انتظامي فرماندهيگانه و در قواي سه

 و قابل اتکاي سهم ترافيک داخلي در کل مصرف اينترنت کشور فراهم شود.

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کالن شبکه ملي اطالعات در افق  -2-۳

 را محقق نمايد. ۱۴۰۱

ليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصرًا بر عهده سازمان تنظيم مقررات ؤومس -2-۴

)ساترا( سازمان صدا و سيما است. سازمان صدا و سيما)ساترا( موظف است در راستاي حفظ هاي صوت و تصوير فراگير رسانه

اي در فضاي مجازي نظارت نمايد و ضمن ارتقاي کيفي اسالمي و نظام خانواده بر تمام مراحل توليد آثار حرفه -هاي ايرانيارزش

 توليدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگيري به عمل آورد.

 گذاري در آنو سرمايه (ديجيتالرقومي )سعه اقتصاد تو -2-5

 هوشمند سازي در توليد و توزيع محصوالت کشاورزي، دامپروري و شيالت -2-۶

 توسعه هوش مصنوعي -2-7

تأخير در پرداخت عوارض مصوب بزرگراهي و راههاي اصلي جديد و شبکه آزادراهي در زمان مقرر، مشمول  -ک

( عوارض مصوب در آزادراه، بزرگراه و راههاي اصلي جديد مربوط %۲۰معادل بيست درصد)جريمه غيرقابل بخشودگي 

اي معادل دو ماه در پرداخت، عالوه بر اصل عوارض و جريمه مذکور، مشمول جريمهباشد در صورت تأخير بيش از يکمي

  شود.هر ماه تأخير، مي ي( مجموع نرخ اصل و جريمه يادشده به ازا%۲درصد)
 گردد. در اين راستا:گذاري صورت گرفته در شبکه آزادراهي ميحاصله صرف استهالک اصل و سود سرمايه منابع

ها اي در کليه آزادراهذ عوارض جادهدولتي، أخگذاران بخش غيروزارت راه و شهرسازي مکلف است از طريق مشارکت سرمايه -۱

 عملياتي نمايد.  ۱۴۰۱ماه سال را به صورت الکترونيکي تا پايان خرداد

هاي کشور موظف به أخذ مفاصا حساب کردن آزادراهلکترونيکيانتظامي جمهوري اسالمي ايران به منظور حمايت از ا فرماندهي -2

 هاي ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضيان تعويض پالک خودرو است.بدهي

 د.حذف ش -ل

هاي خارجي قابل نصب در رايانه، کنندگان انواع بازيوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است از عرضه -م

جدول  1۶۰1۷۸( قيمت فروش را أخذ و به حساب درآمدي %1۰هاي همراه و کنسول عوارضي معادل ده درصد)تلفن

( 7 -۱جدول شماره) 7۳۰۰۰۰ -5۴وجوه حاصله از محل رديف  واريز نمايد.کشور ( اين قانون نزد خزانه داري کل 5شماره)

هاي گيرد تا صرف حمايت از توسعه بازياي( قرار ميهاي رايانهاين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)بنياد ملي بازي

 توليد داخل شود. 

ي متناسب با فرهنگ ديني و انقالبي به مراکز رُقومي اهاي رايانه( از منابع حاصل از اين عوارض جهت ساخت بازي%۱۰ده درصد)

 يابد.بسيج و همچنين گسترش فرهنگ فاخر قرآني اختصاص مي

خرجي در حسابهاي  -ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني را به صورت جمعيدستگاههاي اجرائي موظفند معافيت -ن

گمرکي و مالياتي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرک جمهوري ها و تخفيفات مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافيت

 شود.اسالمي ايران محسوب مي
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منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال هاي مستقيم و بهمکرر( قانون ماليات۱۶9( و)۱۰۳به استناد مواد) -س

مالياتي و مرکز وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه  تمبر مالياتي، قوه قضائيه مکلف است دسترسي برخط سازمان امور

هاي وکالي دادگستري قضائيه را به سامانه تنظيم قرارداد الکترونيکي فراهم نمايد. تمام وکالي فعال عضو مراکز وکال و کانون

يکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط  موظفند قراردادهاي مالي خود با موکل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه)کد(

هاي وکالي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور سامانه قرارداد الکترونيک، مبناي شناسايي مشاوران، وکال و کانون

 استخراج اطالعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. 

گويي وکيل عالوه بر پيگيري موضوع در مراجع قضائي، نسبت به اعمال جريمه فسازمان امور مالياتي در صورت اثبات خال

ماه زيرساخت الزم سازمان امور مالياتي مکلف است ظرف سه نمايد.شده اقدام ميمالياتي تا سقف پنج برابر اختالف کشف

اندازي کشور را فراهم کند. تأخير در راهجهت پرداخت الکترونيکي ماليات و دريافت الکترونيکي مفاصا حساب مالياتي در سراسر 

 شود.سامانه، استنکاف از اجراء محسوب مي

« سي برابر»به عبارت « ده برابر»عبارت  1۴۰۰هاي مستقيم براي عملکرد سال ( قانون ماليات1۰۰در تبصره ماده ) -ع

 شود.اصالح مي

هاي مستقيم اشخاص ( قانون ماليات1۰5ماده )هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع در راستاي سياست -ف

معادل پنج واحد درصد  1۴۰۰هاي توليدي در سال ربط در فعاليتهاي ذيبرداري از وزارتخانهحقوقي داراي پروانه بهره

 باشد.هاي قانوني اشخاص مذکور ميها و مشوقها و بخشودگيکاهش مي يابد. اين بخشودگي عالوه بر ساير معافيت

وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي، به دولت اجازه ( قانون افزايش بهره1۴راستاي اجراي بند)ب( ماده) در -ص

( ريال و به ازاي صادرات هر 5۳۷.۰۰۰شود به ازاي صادرات هر رأس دام سبک مبلغ پانصد و سي و هفت هزار)داده مي

( ريال از صادرکنندگان دام دريافت و به رديف 1۶۷.۰۰۰کيلوگرم وزن زنده دام سنگين مبلغ يکصد و شصت و هفت هزار)

 داري کل کشور واريز نمايد.( اين قانون نزد خزانه5جدول شماره) 1۴۰۲1۲درآمدي 
جدول  5۳۰۰۰۰ -2۶( ريال را از محل رديف ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰معادل وجوه واريزي تا سقف يک هزار و چهارصد ميليارد)

گيرد تا با همکاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور براي وزارت جهاد کشاورزي قرار مي( اين قانون در اختيار 9شماره )

بهبود ژنتيکي نژادهاي بومي، افزايش توليد شير و گوشت با اولويت حمايت از دام عشاير و کاهش فشار بر مراتع  حفظ و نگهداري

 هزينه گردد.

 د.باشصادرات هرگونه دام سبک و سنگين مولد ممنوع مي

 -ق

( قانون 1۳۹هاي هنري موضوع بند)ل( ماده)هاي مربوط به انتشارات کمک درسي و فعاليتمعافيت مالياتي فعاليت -1

 شود.هاي مستقيم، حذف ميماليات

کرونا،  مبارزه با منظور حمايت از توليد و صاحبان کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا، براساس اعالم ستاد مليبه -۲

هاي قانوني و عالوه بر معافيت 1۴۰۰( ريال در سال 1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات کمتر از يک ميليارد )

از پنج واحد درصد بخشودگي از نرخ مالياتي برخوردار  1۴۰۰هاي مالياتي، براي ماليات بر عملکرد سال بخشودگي و مشوق

 شوند.مي

 ي آمبوالنس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمرکي معاف است.واردات خودرو -۳
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هاي مالياتي مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسري و کنکورهاي تحصيالت تکميلي)کارشناسي ارشد معافيت -۴

 شود.و دکتري(، حذف مي
حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوقهاي صادراتي  هاي مالياتي براي درآمدهايبرخورداري از معافيت -5

 منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور است.

هاي خدمات فني و مهندسي يک سال پس از (پروژهطرح )حداکثر فرصت رفع تعهد ارزي کاالها و تجهيزات مورد استفاده در 

 و .تي()بي.اُ  هايي که به صورت(پروژه) طرحده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص دريافت صورت وضعيت تأييد ش

با تأييد سازمان  (پروژه) طرحشود، رفع تعهد ارزي پس از تحويل قطعي مي ءجرااو اعتبار تأمين کننده  )اي.پي.سي.اف( و )بي.اُ.اُ.تي(

صل از صادرات را به هر يک الذکر ارز حاتوسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پايان مهلت فوق

 و واردات در برابر صادرات اقدام نمايد. «سنا»و  «نيما»هاي هاي قابل قبول از جمله فروش در سامانهاز روش

سازي حمايتهاي هاي مالياتي و گمرکي و شفافموظف است در راستاي هدفمندسازي معافيتوزارت امور اقتصادي و دارايي  -۶

هاي مستقيم و هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون مالياتمالي، سياست اعتبار مالياتي و گمرکي با نرخ صفر را جايگزين معافيت

کي و ميزان معافيت آنها را مشخص نمايد. اين فهرست بايد هاي مالياتي و گمرقانون امور گمرکي نموده و فهرست تمامي معافيت

 ها باشد.ها و استناد قانوني اين معافيتدر اثر اين معافيتنشده محاسبهشامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمرکي 

مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي گزارش اين جزء هر سه ماه يکبار به کميسيون

 شود.کشور ارائه مي

مجموع ارزش انواع خودروي سواري و وانت دوکابين داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار  1۴۰1در سال  -ر

مالکين اعم از اشخاص حقيقي )خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل( و حقوقي بيش از ده ميليارد 

 باشند:( ريال مشمول ماليات ساالنه خودرو به شرح زير مي1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
 (%1( ريال يک درصد )1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ريال نسبت به مازاد ده ميليارد )15.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا مبلغ پانزده ميليارد ) -1

 (%۲( ريال دو درصد )15.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)( ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا مبلغ سي ميليارد ) -۲

 (%۳( ريال سه درصد )۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ريال نسبت به مازاد سي ميليارد )۴5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا مبلغ چهل و پنج ميليارد ) -۳

 (%۴( ريال چهار درصد )۴5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰نسبت به مازاد چهل و پنج ميليارد ) -۴
قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن است که توسط  مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند

است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان توليد تعيين و اعالم شده ۱۴۰۰سازمان امور مالياتي کشور تا پايان سال 

 زبور تعيين و اعالم خواهد شد. شوند، بالفاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان ميا وارد مي

اقدام  ۱۴۰۱هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پايان خرداد ماه سال سازمان امور مالياتي کشور مکلف است نسبت به تعيين دارايي

به  کند و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع اشخاص مشمول برساند. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند ماليات ساالنه مربوط

پرداخت  ۱۴۰۱ماه سال خودروهاي تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پايان بهمن

نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي که به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد 

 رايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است.انتقال شامل ماليات بر دا

 متخلفين از حکم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند.
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به تصويب هيأت  ۱۴۰۱شود و حداکثر تا پايان خردادماه سال نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميآيين

 رسد.وزيران مي

صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مشابه سرزمين اصلي مشمول پرداخت  -مناطق آزاد تجاري 1۴۰1سال در  -ش

 ماليات بر ارزش افزوده )وي.اِي.تي( خواهند بود.

  -ت

هاي کلي ابالغي مقام معظم رهبري و نيز تحقق جهش توليد دانش بنيان، درآمد حاصل از صادرات به منظور اجراي سياست

معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي از جمله بيلت، بلوم و اسلب، محصوالت نفتي، گازي و پتروشيمي مواد و محصوالت 

از جمله قير و متانول، اوره و پلي اتيلن به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول ماليات و عوارض صادراتي 

هاي امور اقتصادي و دارايي، رد مذکور به پيشنهاد مشترک وزارتخانهتعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام عالوه بر موا شود.مي

شود و ظرف يک ماه پس از تصويب اين قانون صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران تهيه مي

 رسد.به تصويب هيأت وزيران مي

نسبت به وصول حقوق و همچنين  منابع حاصل از اين بندوزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به وصول 

اقدام  ي( قانون امور گمرک1مطابق بند)د( ماده) يو کشاورز يمعدن ،يصنعت ،يديتول زاتيآالت و تجهنيماش هيکل يورود

( ۶تبصره)تمام درآمد حاصل از اين بند و همچنين بند)ث(  .دينما زيکل کشور وار يداردر خزانه يو آن را نزد حساب خاص

 کل کشور صرف اجراي جهش توليد دانش بنيان و تکميل زنجيره ارزش خواهد شد. ۱۴۰۰قانون بودجه سال 

ماه پس از تصويب اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور با همکاري سازمان اين بند ظرف سهاجرائي نامه ينيآ

معدن و تجارت، نفت، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هاي صنعت، برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه

 رسد.تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

قيمت به شرح بندهاي زير مشمول ماليات ويالهاي گرانمجموع ارزش واحدهاي مسکوني و باغ 1۴۰1در سال  -ث

 شوند:بر دارايي )ساالنه( مي
قيمت)با احتساب عرصه و اعيان( با مجموع ارزش روز معادل دويست ويالهاي گراني و باغدارندگان واحدهاي مسکون -1

 (ريال و بيشتر به نرخهاي زير:۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد )

 (ريال يک در هزار۲5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ريال تا دويست و پنجاه ميليارد )۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰نسبت به مازاد دويست ميليارد ) -1 -1

 (ريال دو در هزار۳5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ريال تا سيصد و پنجاه ميليارد )۲5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليارد ) -1 -۲

 (ريال سه در هزار5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ريال تا پانصد ميليارد )۳5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰نسبت به مازاد سيصد و پنجاه ميليارد ) -۳ -1

 (ريال چهار در هزار۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ريال تا هفتصد ميليارد )5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ليارد )نسبت به مازاد پانصد مي -۴ -1

 (ريال به باال پنج در هزار۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰نسبت به مازاد هفتصد ميليارد ) -5 -1

 باشد.ويال يک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول ماليات ميدر محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسکوني و باغ

 باشند.واحدهاي مسکوني و باغ ويالهاي درحال ساخت، مشمول اين ماليات نمي -۲

 مالک واحدهاي مسکوني و باغ ويالهاي مذکور خواهد بود. 1۴۰1اين ماليات برعهده شخص است که در ابتداي سال 
ها موظفند امکان هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و شهرداريوزارتخانه -۳

دسترسي برخط)آنالين( به اطالعات مالکيت امالک مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور در حوزه اماکن را در اختيار اين سازمان 

هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پايان خردادماه ور مکلف است نسبت به تعيين داراييقرار دهند. سازمان امور مالياتي کش
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 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع اشخاص مشمول برساند. ۱۴۰۱سال

خود ويالهاي تحت تملک کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند ماليات ساالنه مربوط به هر يک از واحدهاي مسکوني و باغ -۴

پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال امالکي که به موجب اين بند براي آنها  ۱۴۰۱ماه سال و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پايان بهمن

ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع 

 حکم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. است. متخلف از

تهيه  ۱۴۰۱نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي)سازمان امور مالياتي کشور( حداکثر تا پايان خردادماه سال آيين

 رسد.و به تصويب هيأت وزيران مي

 حذف شد.  -خ

( قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند ۹5نامه اجرائي ماده)وه اول موضوع آييناشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل گر -ذ

ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد در هر مورد که بابت خدمات دريافتي)به استثناي کارمزد پرداختي به بورس

تعاون و مؤسسات اعتباري  ها و بازارهاي خارج از بورس، بانکها، صندوقمعامالت و تسويه اوراق بهادار و کاال در بورس

غيربانکي مجاز، تسهيالت اعطايي بانکها و تعمير و تکميل يک واحد مسکوني، خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق و 

شود و همچنين ساير خدماتي که به تشخيص اسناد خزانه و يا اوراق تسويه که بابت بدهي دولت به اشخاص داده مي

شود( وجوهي را به هر عنوان)اعم از نقدي و غيرنقدي( ماه پس از ابالغ اين قانون اعالم ميسازمان امور مالياتي ظرف يک

( آن را به عنوان %۲کنند دو درصد)( ريال بابت هر خدمت پرداخت مي5.۰۰۰.۰۰۰مجموعًا بيش از مبلغ پنج ميليون)

ه حساب تعيين شده از طرف سازمان امور ( کسر و تا پايان ماه بعد بکنندگان وجوهالحساب ماليات مؤدي)دريافتعلي

مدت مشخصات دريافت کنندگان شامل نام، و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين  مالياتي کشور واريز

ر مالياتي اموکند به اداره شماره ملي يا شناسه ملي حسب مورد و نشاني آنها را به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي

 باشد.( قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي اين حکم جاري مي۱99( و)۱97ربط ارسال دارند. احکام مواد)ذي

( قانون مالياتهاي مستقيم درخصوص اشخاص حقوقي به استثناي صندوق 1۴5( ماده )۲حکم بند) 1۴۰1در سال  -ض

شرکتهاي بيمه بازرگاني، صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي توسعه ملي، صندوق نوآوري و شکوفايي، بيمه مرکزي ايران، 

 باشد.هاي بازنشستگي و صندوق تأمين خسارتهاي بدني، جاري نميساختمان، صندوق بيمه محصوالت کشاورزي، صندوق

دفاع هاي ي بسيج(، پاسگاهها، کالنتريها و موزههاحوزهها و هاي بسيج مستضعفين)پايگاهکليه رده -1بند الحاقي 

 .آب و فاضالب معاف هستند مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز،

هاي برق، گاز، ت آموزش و پرورش از پرداخت هزينهکليه واحدهاي آموزشي مدارس دولتي وزار -۲بند الحاقي 

 .آب و فاضالب تا سقف الگوي مصرف معاف هستند

گذاري و توليد در درون سود حاصل از سرمايه 1۴۰1به منظور توسعه اشتغال زندانيان، در سال  -۳بند الحاقي 

 اقدامات تأميني و تربيتي کشور مشمول ماليات با نرخ صفر است.  ها وها، پس از تأييد سازمان زندانزندان

نفر جمعيت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه  شهرهاي باالي پانصد هزارهاي شهرداري -۴بند الحاقي 

( مازاد بر عوارض شهرداري مربوطه از متقاضيان پروانه وصول و %۲ساختماني اعم از مسکوني، صنعتي و تجاري، دو درصد)

 واريز نمايد. کشور داري کلبه حساب درآمد عمومي نزد خزانه

(ريال از محل رديف ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰زار ميليارد)در سقف ده ه ( در آمدهاي حاصل از اين بند%۱۰۰صددرصد)

گيرد قرار مي جمهوري اسالمي ايران انتظاميفرماندهي ( اين قانون و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار 9..... جدول شماره).شماره
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استان بابت احداث، تکميل، تجهيز تا بابت طرح همپايگي امنيت با توسعه شهرها و روستاها به مصرف برسد. منابع وصولي در هر 

هاي ها و پاسگاهها و مراکز آموزشي همان استان با لحاظ اقتضائات امنيتي و انتظامي شهرستانهاي انتظامي با اولويت کالنتريرده

  رسد.تابعه استان به مصرف مي

يابد و منابع حاصله به صورت ( افزايش مي%1۰عوارض آزادراهها به ميزان ده درصد) 1۴۰1در سال  -5بند الحاقي

معادل مبلغ واريزي تا سقف هزار  گردد،داري کل کشور واريز مينزد خزانه  ماهانه به حساب درآمد عمومي

هاي برون شهري ريلي، هوايي و دريايي (ريال جهت استفاده معلوالن شديد و خيلي شديد از سامانه۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد)

 گيرد.نيم بهاء در اختيار سازمان بهزيستي کشور قرار مي دولتي و عمومي به صورت

المنفعه که توسط گروههاي جهادي، نيروهاي داوطلب بسيجي هاي زودبازده و عامکليه طرح)پروژه( -۶بند الحاقي

عوارض شود از پرداخت هرگونه ماليات و و بسيج سازندگي در مناطق محروم و کم برخوردار روستايي و شهري اجراء مي

 باشند.معاف مي

به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ دوهزار و  1۴۰1از ابتداي سال  -۷بند الحاقي

(ريال، هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانزده ۸.۰۰۰المللي)برند( مبلغ هشت هزار)(ريال، توليد داخل با نشان بين۲.۳۰۰سيصد)

(ريال و هر بسته تنباکوي وارداتي ۳۰۰.۰۰۰هزار) صدتنباکوي قليان داخلي سي بسته پنجاه گرمي (ريال و هر15.۰۰۰هزار)

 گردد.(ريال به عنوان عوارض اضافه مي۳۰۰.۰۰۰سيصدهزار)

و دارائي مکلف است مبالغ مذکور را از توليدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به  يوزارت امور اقتصاد

 ( اين قانون واريز نمايد. 5جدول شماره) 11۰515حساب درآمد عمومي موضوع رديف 

 رسد.اي مربوط به مصرف ميهاي هزينهمنابع واريزي از محل جداول و رديف

( بند)ب( ۳مشمول حکم جزء) 1۴۰1ها و نشريات در سال ات داخلي در روزنامهتبليغات کاالها و خدم -۸بندالحاقي

 باشد.( قانون ماليات برارزش افزوده نمي۹ماده)

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ۸۰( بند)چ( ماده)۲در اجراي جزء) -۹بند الحاقي  

هاي صدور امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينهفرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مددجويان کميته 

هاي انشعابات برق، آب و فاضالب و گاز براي واحدهاي مسکوني پروانه ساختماني، عوارض دهياري و شهرداري و هزينه

 باشند.معاف ميبار يکاختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف فقط براي 

 

 معدن و ارتباطاتصنعت،  -۷تبصره 
  -الف

واريز به »پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، عبارت ( قانون رفع موانع توليد رقابت۳5نمودن ماده )در راستاي اجرائي  -1

 داري کلواريز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي نزد خزانه»در اين ماده به عبارت « کشور داري کلخزانه

 شود.مياصالح « کشور
( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 29( قانون مديريت خدمات کشوري و ماده)5کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده) -2

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از جمله دستگاهها و شرکتهاي مستلزم ذکر يا تصريح نام مانند شرکتهاي 

گسترش و نوسازي صنايع ايران)ايدرو( و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني  اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان
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داري کل کشور و نزد بانک مرکزي اي( را صرفًا از طريق خزانهايران)ايميدرو( مکلفند کليه حسابهاي ريالي خود)درآمدي و هزينه

شده نزد بانک هاي افتتاحهاي خود را فقط از طريق حسابها و پرداختافتتاح کنند. دستگاههاي يادشده موظفند کليه دريافت

مرکزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذکور در بانکي غير از بانک مرکزي در حکم تصرف غيرقانوني 

ي يا کمکهاي مردمي در اموال عمومي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عموم

 شوند.شود، مشمول حکم اين جزء ميتأمين مي

گمرک جمهوري اسالمي ايران موظف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد  -ب

( قانون امور گمرکي ۶۸( تا )۶۶اند، موضوع مواد )و قطعات وارداتي که در کاالهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته

( قانون امور گمرکي، ظرف ۴5( ماده )۲با اصالحات و الحاقات بعدي و هزينه انبارداري موضوع تبصره ) ۲۲/۸/1۳۹۰مصوب 

 نمايد، اقدام کند.داري کل کشور که تا پايان سال تسويه ميپانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه

توزيع دخانيات و حق انحصار  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز -ج

داري کل کشور حساب درآمد عمومي نزد خزانهرا به 1۴۰1دريافتي بابت واردات و توليد محصوالت دخاني طي سال 

 ( اين قانون واريز کند.5جدول شماره ) 1۳۰۴۲1موضوع رديف 

ازي صنايع ايران )ايدرو( هاي گسترش و نوسسازمان 1۳۹۷شود مطالبات قبل از سال به دولت اجازه داده مي -د

و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( بابت مشارکت در تأمين سرمايه بانک تخصصي صنعت و معدن 

هاي مذکور و وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري و همچنين مطالبات سازمان

( قانون ۴۴هاي کلي اصل چهل و چهارم )، مشروط به انجام تکاليف موضوع قانون اجراي سياستسهام مطابق قوانين مربوط

 -صورت جمعي( ريال به1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد )

 خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر کند.

  -ـه
( اين 1۴( جدول مصارف تبصره )1۸ارزش گمرکي کاالهاي وارداتي به استثناء کاالهاي موضوع رديف ) نرخ ارز محاسبه -1

هاي دامي و دارو و تجهيزات و ملزومات پزشکي( در همه موارد از جمله محاسبه حقوق قانون)کاالهاي اساسي و نهاده

بادله الکترونيکي)اي.تي.اِس( در روز اظهار و مطابق شده بانک مرکزي نرخ سامانه مورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعالم

 باشد.( قانون امور گمرکي مي1۴ماده )
( قانون امور گمرکي براي کاالهاي 1( حقوق گمرکي مذکور در صدر بند )د( ماده )%۴نرخ چهاردرصد ) 1۴۰1درسال  -۲

( تقليل %1ي و دامي به يک درصد )هاي کشاورزاساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشکي و همچنين نهاده

 يابد.مي
به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونيکي به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمي به  -و

 دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي:

ن، فرآيندهاي منجر به ارائه خدمات ماه پس از ابالغ اين قانوسازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است ظرف حداکثر سه -۱

کرد و جهت اختصاصي هرکدام از دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي را با اولويت خدمات پرکاربرد اختصاصي دستگاه بهينه

 کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابالغ نمايد.الکترونيکي

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ اين قانون، معماري کالن و الزامات فني ارائه  -2

اندازي پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوين و جهت تصويب به شوراي اجرائي فناوري خدمات هوشمند و نحوه راه
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 اطالعات ارائه دهد.

خود را براساس الزامات مصوب شوراي اجرائي  «پنجره واحد خدمات هوشمند»و نهادهاي عمومي مکلفند  دستگاههاي اجرائي -۳

اندازي کرده و حداقل يک سوم از خدمات اختصاصي خود را با اولويت خدمات راه ۱۴۰۱ماه سال فناوري اطالعات حداکثر تا بهمن

 پرکاربرد ازطريق اين پنجره ارائه دهند. 

 ۱۴۰۱ماه سال را تا پايان دي «پنجره ملي خدمات هوشمند دولت»اطات و فناوري اطالعات مکلف است مرحله اول وزارت ارتب -۴

( قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهاي عمومي مکلفند در تعامل با وزارت 29اندازي کند. دستگاههاي موضوع ماده )راه

اي متصل نمايند به گونه «تپنجره ملي خدمات هوشمند دول»شمند خود را به ارتباطات و فناوري اطالعات، پنجره واحد خدمات هو

 قابل دسترسي باشد. «تنجره ملي خدمات هوشمند دولپ»که خدمات اختصاصي آنها ازطريق 

 ها، اصول حاکم و ضوابطهاي اجرائي و اقدامات مشمول اولويتدستورالعمل اجرائي اين بند مشتمل بر مصاديق خدمات برنامه

ساماندهي و موارد مشابه، يک ماه پس از ابالغ اين قانون با همکاري سازمان اداري و استخدامي کشور و وزارت ارتباطات و فناوري 

 رسد.اطالعات تدوين و به تصويب شوراي اجرائي فناوري اطالعات مي

منقول و همچنين تغيير کاربري هاي غير وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مجاز به مولد سازي اموال و دارايي -ز

منابع  ( ريال است.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و فروش اموال غير منقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه تا سقف يکصد هزار ميليارد )

( اين قانون( ۱8داري کل کشور از طريق صندوق پيشرفت و عدالت ايران )موضوع بند )الف( تبصره)حاصله پس از واريز به خزانه

 يابد تا صرف توسعه شبکه ملي اطالعات شود.ه وزارتخانه مربوط اختصاص ميب

گيري از منابع ملي براي سرعت بخشي به توسعه شبکه ملي اطالعات، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده به منظور بهره -ح

ي اطالعات و در صورت داشتن اور( قانون برنامه ششم توسعه و نهادهاي عمومي مکلف هستند با اعالم وزارت ارتباطات و فن29)

ها و فضاهاي مناسب (داکت)مجرا، ابنيه و زيرساختهاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، ظرفيت

هاي (پراتورکارور )اهاي مصوب کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اختيار نصب تجهيزات ارتباطي خود را وفق تعرفه

 مخابراتي قرار دهند.

  -ط

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاري مجوزها و معادن از طريق بازار سرمايه اقدام نمايد. -1
 گردد. عالي بورس اجرائي مينامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شورايآيين

گذاري غيرمستقيم و يا هاي سرمايهدارايي به/ از شرکتهاي سهامي عام طرح)پروژه(، صندوقهرگونه نقل و انتقال  -۲

گذاري اعم از طرح)پروژه(، زمين و ساختمان، امالک و مستغالت مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ هاي سرمايهصندوق

 صفر است.
سازي ايران خودرو و سايپا از محل توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طريق شرکتهاي خودرو -ي

( داراي %25محصوالت ملي خود نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدين شهداء جانبازان باالي بيست و پنج درصد )

با  ( با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران%7۰( تا هفتاد درصد )%5۰هاي جسمي و حرکتي و جانبازان پنجاه درصد)محدوديت

 ( اقدام کند.%۴تقسيط پنجساله و کارمزد چهاردرصد)

مالي شبکه راه آهن کشور و ايجاد خطوط ريلي مورد نياز اعم از قطار عادي، برقي و تأمين به منظور  -1بند الحاقي 

هاي نيمه تمام در خطوط ريلي و بخش راهسازي با اولويت مناطق محروم و السير و قطار شهري و تکميل پروژهسريع
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نقل و ارتقاء مديريت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل  ها، توسعه فرهنگ حمل و خيز در جادهروستايي و اصالح نقاط حادثه

ظارت بانک مرکزي و با رعايت با ن شود از محل ارز غير صادراتي خود يا ديگران به دولت اجازه داده مي 1۴۰1در سال 

( دستگاه کاميون، اتوبوس بيرون و درون 5۰.۰۰۰هاي کلي نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار)سياست

آالت سنگين معادن و (دستگاه ماشين1۰.۰۰۰) هزارشهري، تريلي، تريلي يخچال دار، واگن، واگن يخچال دار و کشنده و ده

و ساخت يا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي با تعرفه راهسازي اعم از ن

( اين 5...... جدول شماره ).رسد، اقدام و درآمد ناشي از آن را به حساب رديفت وزيران ميأورودي که به تصويب هي

 رسد.ط به مصرف مياي مربوهاي هزينهمنابع واريزي از محل جداول و رديفقانون واريز نمايد. 

ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فرآوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب  -۲بند الحاقي 

به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي  آن يئنامه اجراينيهاي مستقيم و آ( قانون ماليات۹5الکترونيکي تأييد شده مطابق ماده)

 شود.مورد قبول واقع مي

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به  1۴۰1 فهرست واحدهاي فرآوري مواد معدني تا پايان فروردين ماه 

شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالياتي موظف است سازمان امور مالياتي ارائه مي

 تجارت قرار دهد.اطالعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و 

عطيل در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاري مجوزهاي معادن ت -۳بند الحاقي 

 هاي سهامي عام طرح)پروژه( از طريق بازار سرمايه اقدام نمايد.خود در قالب شرکت

گذرد، به صورت ها ميسال از تعطيلي آن ل که بيش از يکهمچنين شش ماه پس از اجراي اين قانون مجوز کليه معادن تعطي

 گردد.خودکار لغو مي

عالي بورس ماه پس از ابالغ اين قانون با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراينامه اين بند ظرف يکينيآ

 گردد.ي ميئتدوين و اجرا

معادن مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات به کميسيون صنايع و   گزارش عملکرد اين بند سه ماه پس از مهلت مقرر

 شود.کشور ارائه مي

( دالر برابر دوازده ۶۰۰ساخته شده خارجي باالي ششصد) هاي همراهحقوق ورودي واردات گوشي -۴بند الحاقي 

 گردد.( تعيين مي%1۲درصد)

صنايع پيشرفته( به منظور کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت)صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه 

 يابد.الکترونيک اختصاص ميهاي هوشمند داخلي و صنعت ميکروحمايت از توليد گوشي

ي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ئنامه اجراينيآ

 د.رسميت وزيران أبرنامه و بودجه کشور تهيه و به تصويب هي

شود صدور کارت مي ( قانون تأسيس اتاق تعاون و با رعايت قوانين و مقررات اجازه داده57به استناد ماده) -5بند الحاقي 

 ها از طريق اتاق تعاون ايران انجام شود.بازرگاني مربوط به تعاوني

 آب و کشاورزي -۸تبصره 
( قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ۳5در اجراي بند)ب( ماده ) -الف

مانده به عنوان سهم به عنوان سهم کمک بالعوض دولت هزينه کند. سهم باقي ۱۳۰7۰۰2۰۰۰و  ۱۳۰۶۰۱2۰۰۰هاي ذيل برنامه
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مصالح يا کارکرد وسايل راهسازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر صورت نقدي يا تأمين کارگر و تأمين برداران بهبهره

 برداري قابل پذيرش است.)کنتور(هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره

 برداري را اصالح نمايد.وزارت نيرو 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 ۳5اي بند )ر( ماده )در اجر -ب

 ابالغ اين قانون نسبت به ابالغ الگوي کشت اقدام نمايد.

ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات اي استانشرکتهاي آب منطقه -ج

هاي خريد و نصب شمارشگر)کنتور(هاي شده نسبت به تأمين هزينهبخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه ادارههاي تعادلطرح

گونه سود به صورت حجمي و هوشمند چاههاي آب کشاورزي مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهيالت پرداختي را بدون هيچ

  رسد از کشاورزان صاحب اين چاهها دريافت کنند.هاد کشاورزي ميبندي که به تصويب وزراي نيرو و جاقساط با زمان

اي زميني در اختيار شرکتهاي آب منطقهبخشي منابع آب زير( اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل%۱۰۰درصد )صد

 گيرد.ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مياستان

  -د

نمايند ها که اقدام به تفکيک ملک و افزايش واحد مي( وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشترکان داخل شهر%۱۰ده درصد ) -۱

با اصالحات و الحاقات بعدي، صرف اصالح شبکه ۱۱/۱۰/۱۳۶9( قانون تشکيل شرکتهاي آب و فاضالب مصوب ۱۱موضوع ماده )

 هاي آن استان خواهد شد. کمبود آب شرب سالم در هر يک از شهرستان آب روستايي همان استان براساس شاخص جمعيت و

( قانون ايجاد تسهيالت ۳( از منابع حاصل از اجراي تبصره )%۱۰شرکتهاي آب و فاضالب استاني مجازند حداکثر ده درصد ) -2

حاقات بعدي را براي تسريع با اصالحات و ال 2۴/۳/۱۳77هاي آب شهري مصوب براي توسعه طرحهاي فاضالب و بازسازي شبکه

طرحهاي ايجاد تأسيسات آب و فاضالب با اولويت اجراي طرحهاي ايجاد و بازسازي فاضالب در روستاهاي  در اجراء و توسعه

 همان بخش هزينه نمايند.

اصالحات و الحاقات بعدي و براي  با۶/1۲/1۳۶1( قانون توزيع عادالنه آب مصوب ۳۳در اجراي بند)ب( ماده) -ـه

ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند باتوجه به اي استانهاي کشور، شرکتهاي آب منطقهحفظ و صيانت از آبخوان

کنندگان آب کشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد شمارشگر شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف کشور از مصرف

برداري آنها و براي چاههاي مجاز داراي شمارشگر )کنتور( هوشمند براساس روانه بهره)کنتور( هوشمند بر اساس پ

( ريال متناسب با ۶۰۰ها، حداکثر معادل ششصد )برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان

جهاد کشاورزي، دريافت و به کشت غالب منطقه و ميزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزراي نيرو و 

معادل مبلغ واريزي پس از مبادله  کشور واريز نمايند. داري کل( اين قانون نزد خزانه5جدول شماره ) 1۶۰11۲رديف شماره 

( اين قانون به کشاورزان خسارت ديده از خشکسالي از طريق صندوق 9جدول شماره) 5۳۰۰۰۰ -5۰موافقتنامه از محل رديف 

بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي هاي تعادلکشاورزي، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه بيمه محصوالت

هاي نيرو و جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانهگردد. آيينوري آب پرداخت ميافزايش بهره

. در اجراي اين بند، اساسنامه صندوق بيمه محصوالت کشاورزي اصالح و رسدتصويب هيأت وزيران مي بودجه کشور تهيه و به

 رسد.به تصويب هيأت وزيران مي

هاي آبخيزداري و آبرساني به روستاهاي موضوع اين بند صرف حمايت از طرح ( از منابع حاصل از فروش آب%5پنج درصد)
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 شود.هاي محل استقرار سد ميشهرستان
المنفعه نمودن اين چاهها ( قانون توزيع عادالنه آب نسبت به مسلوب۴5وفق بند)هـ( ماده)درخصوص چاههاي غيرمجاز 

( ريال ۳.۰۰۰اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر مترمکعب حداکثر سه هزار)

 گردد.شود، دريافت مييين ميمتناسب با افت سفره و حجم کسري مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزير نيرو تع

  -و

بندانها و استخرها و اليروبي ها وآبمنظور پيشگيري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و اليروبي رودخانهبه

برداري از مصالح شود بهرهها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مياي استانتاالبها و سدها به شرکتهاي آب منطقه

کارگيري برداران شن و ماسه )با بهبندانها را از طريق مزايده به پيمانکاران و بهرهاي و خاک مازاد آباد رودخانهماز

برداران نفعان و بهرهپيمانکاران داراي صالحيت( به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت مالحظات محيط زيستي و حقوق ذي

شده در قرارداد، منابع حاصله به رديف رآمد مازاد بر عمليات تعيينبخش کشاورزي واگذار نمايد. در صورت وصول د

( اين قانون در اختيار شرکت 9جدول شماره ) 5۳۰۰۰۰ -29منابع حاصله از محل رديف  گردد.واريز مي 1۶۰1۴۹درآمدي 

موافقتنامه متبادله با سازمان گيرد تا در چهارچوب مديريت منابع آب ايران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور قرار مي

گزارش عملکرد مالي و  هاي کشور و بهسازي، بازسازي و مرمت آب بندانها شود.برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهي رودخانه

يون هاي مديريت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور ، کميسبار توسط وزارت نيرو به سازمانماه يکعملياتي اين بند، هر سه

گردد. دستورالعمل اجرائي کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور ارسال مي

 گردد.ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابالغ مياين بند ظرف سه

ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، کارگروهي هاي به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي -جزء الحاقي

اي استان و حسب مورد مديرعامل سازمان آب و برق مرکب از استاندار يا معاون عمراني وي)رئيس کارگروه(، مديرعامل آب منطقه

کل دادگستري استان  خوزستان براي اين استان، مديرکل مديريت بحران استان، مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس

ربط، مجوز ترک تشريفات مزايده براي مجازند متناسب با ميزان خسارت و خرابي برآورد شده، با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي

هاي ها براي پيمانکاراني که در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابياي و خاک مازاد آب بندانبهره برداري از مصالح مازاد رودخانه

 اند را صادر کنند.يل بکار گرفته شدهس

اي براي ساماندهي و اليروبي رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طريق ترک 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 تشريفات مزايده

 اين استان مجاز مي باشد.

ربط( و جهاد کشاورزي مکلفند عوايد حاصل از اجراي طرحهاي مهار هاي نيرو )از طريق شرکتهاي ذيوزارتخانه -ز

هاي و تنظيم آبهاي مرزي و مشترک به ترتيب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و برق )پس از کسر هزينه

و  1۴۰1۹1هاي درآمدي شماره يافت و به ترتيب به رديفدررا برداري طرحهاي مذکور( و واگذاري اراضي ملي پاياب بهره

( 9جدول شماره ) 5۳۰۰۰۰ -8۰وجوه حاصل از محل رديف شماره  ( اين قانون واريز نمايند.5جدول شماره ) ۲1۰۲۳1شماره 

تمام مهار و تنظيم رحهاي نيمه برداري طپس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکميل و بهره اين قانون

 ( اين قانون خواهد شد.۱هاي مشترک مندرج در پيوست شماره )آب
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(ريال از اموال منقول و ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰وزارت جهاد کشاورزي موظف است تا سقف سيصد هزار ميليارد) -ح

( 5مندرج در جدول شماره) ۲1۰۲۳۲غيرمنقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه را به فروش رسانده و به رديف درآمدي از 

داري کل کشور افتتاح وجوه حاصل از اين محل پس از واريز به حسابي که به همين منظور نزد خزانه اين قانون واريز نمايد.

( به صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي استاني، تخصصي و 9جدول شماره) 5۳۰۰۰۰ -۴۱شود از محل رديف مي

ا با ابالغ وزارت جهادکشاورزي صرف تأمين سهم مشارکت دولت در صندوق هاي حمايت از توسعه محصولي واريز مي شود ت

هاي فني و اعتباري، يارانه نهاده و محصول با اولويت اجراي الگوي کشت، تحقيق بخش کشاورزي و کمک هاي بالعوض، کمک

بنيان، کشاورزي قراردادي، هاي دانشتت طيور توسط شرکالين آرين و صنع و توسعه کشاورزي دانش بنيان و فناورانه و همچنين مرغ

هاي پرتودهي محصوالت کشاورزي شبکه هاي فرعي آبياري و زهکشي، عمليات آب و خاک، توسعه کشاورزي نوين و سامانه

گذاري ايهآبرساني و راههاي عشايري، مديريت اصالح و بهبود خاک هاي کشاورزي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي و تضمين سرم

 هاي مرتبط شود.صادرات محصوالت کشاورزي و خريد محصوالت کشاورزي، تنظيم بازار محصوالت کشاورزي و فعاليت

همچنين وزارت جهادکشاورزي مکلف است اقدام الزم براي افزايش ميزان توليد داخلي محصوالت اساسي کشاورزي به ميزان 

هاي روغني، آبرساني و راههاي عشايري با بويژه در زمينه توليد گندم، جو، دانه، ۱۴۰۰( نسبت به سال %۱۰) درصد حداقل ده

هاي کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و اولويت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کميسيون

 يد.برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور ارائه نما

هاي جهادکشاورزي،کشور و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه ي اين بند به پيشنهاد مشترک وزارتخانهئنامه اجراآيين

 رسد.کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

 هايتعرفه آب مصرفي در شهرکهاي کشاورزي و واحدهاي مستقر در اين شهرک ها به نرخ مصوب فعاليت -ط

 گردد. کشاورزي محاسبه مي

( قانون الحاق برخي مواد به قانون 8۱مجتمع و شهرکهاي کشاورزي مصوب هيأت وزيران از مزاياي مندرج در ماده) -ي

 گردند.مند مي( بهره2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)

کشور، دامپزشکي کشور و حفظ ها، مراتع و آبخيزداري کشور، امور اراضي هاي جنگلمازاد درآمدهاي سازمان -ک

هاي مربوطه پس از واريز به رديف 1۴۰۰ها در سال نسبت به عملکرد درآمدهاي اين سازمان 1۴۰1نباتات کشور در سال 

الذکر هاي فوق( اين قانون به سازمان9جدول شماره ) 5۳۰۰۰۰ -۱هزينه از رديف شماره  -به شکل درآمد داري کل کشورنزد خزانه

 .گرددميپرداخت 

ماه پس از ابالغ اين قانون طي دستورالعملي امکان بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است حداکثر يک -ل

اي و حساب يارانه را بعنوان وثيقه پذيرش پروانه چراي دام، پروانه چاه کشاورزي، سند مالکيت اراضي کشاورزي ضمانت زنجيره

روستائيان، کشاورزان، دامداران سنتي و عشاير از بانکهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات  و تضمين بازپرداخت تسهيالت دريافتي

 اعتباري غيربانکي را فراهم نمايد.

دولت مکلف است در واردات محصوالت کشاورزي و دامي در شرايط مساوي اولويت خريد خود را از شرکتهاي  -م

نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارت يينايراني فعال در حوزه کشاورزي فراسرزميني قرار دهد. آ

 رسد.صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي
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ويژه به کشورهاي همسايه و اتحاديه اوراسيا، يارانه حمل منظور حمايت از توسعه صادرات محصوالت کشاورزي به به -ن

ي)محاسبه قيمت سوخت هواپيماهاي باري حامل محصوالت کشاورزي به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحويلي و نقل هواي

 گردد. ( اين قانون تأمين مي9جدول شماره ) 55۰۰۰۰ - ۴۱اي شماره به هواپيماهاي مسافربري( از محل رديف هزينه

هاي جهاد کشاورزي و صنعت، الغ اين قانون با همکاري وزارتخانهماه پس از ابنامه نحوه پرداخت اين اعتبار حداکثر تا يکشيوه

 شود.معدن و تجارت )سازمان توسعه تجارت ايران( تهيه و ابالغ مي

به شرح و ارتقاء نظام مالي کشور پذير ( قانون رفع موانع توليد رقابت۴5( ماده)۲بند) 1۴۰1در سال   -1بند الحاقي 

 شود:زير اصالح مي

و مناطق ويژه هاي صنعتي، کشاورزي و خدمات گردشگري اضي ملي و دولتي براي احداث شهرکواگذاري ار

هاي توليدي کشاورزي و صنعتي غيردولتي با ذاري دولتي و فروش قطعي زمين طرحهاي قابل واگاقتصادي مصوب و طرح

( قانون افزايش ۹( ماده)۲تبصره)( و باالتر، با رعايت مقررات زيست محيطي، از شمول ۳۰۰ظرفيت اشتغال سيصد نفر)

 شود.وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مستثني ميبهره

 شود.( اين قانون واريز مي5.... جدول شماره).عوايد حاصل از اجراي اين بند به حساب رديف درآمدي شماره

رعايت مالحظات امنيتي کشور از شود با هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو اجازه داده ميبه شرکت -۲بند الحاقي 

هاي نوسازي تأسيسات و شبکه فرسوده آب مالي طرحتأمين هاي خود نسبت به محل واگذاري بخشي از امالک و دارايي

(ريال ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تمام تا سقف دويست هزار ميليارد)هاي نيمهيافته و طرحدر مناطق کمتر توسعهويژه ه و برق کشور ب

 اقدام کنند.

هاي بازنگري و يا الحاق طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط يي که در طرحهاالکان زمينم -۳بند الحاقي 

شود پس عالي شهرسازي و معماري، اراضي آنها به محدوده شهر ملحق ميها و شورايشوراي توسعه و برنامه ريزي استان

( قانون 1۰1عوارض ورود به محدوده شهر و عوارض موضوع ماده)از ابالغ طرح تفصيلي شهرها فقط مکلف به پرداخت 

 شهرداري هستند.

اندازي سامانه جامع و اطلس راهنماي نسبت به راه ۱۴۰۱زارت نيرو موظف است تا پايان شهريورماه و -۴بند الحاقي 

عالي به تصويب شوراي ۱۴۰۱تاپايان مهرماه براساس آن مناطق بحراني آب را حداکثر  هاي آب سطحي و زيرزميني اقدام نمايد و داده

ي موظفند از صدور مجوز فعاليت و ئهاي اجراديق مناطق بحراني آب کليه دستگاهآمايش سرزميني برساند. پس از تصويب مصا

و( بر)به تشخيص وزارت نيرزيرساخت)آب، برق و گاز( و ارائه خدمت به واحدهاي جديد صنايع آبتأمين برداري، پروانه بهره

 جلوگيري نمايند.

هاي عمراني استانداران سراسر کشور مکلفند به منظور ايجاد شفافيت در نحوه تخصيص اعتبارات به پروژه -5بند الحاقي 

ها، گزارش پيشرفت هاي آبرساني و فاضالب روستايي و شهري( و پيشرفت واقعي اين پروژهموجود در سرفصل آب)نظير پروژه

 ها به اطالع نمايندگان ناظر مجلس شوراي اسالمي برسانند.ريزي و توسعه استانرا در جلسات شوراي برنامهها فيزيکي اين پروژه

گزارش تجميعي از تخصيص اعتبارات و  ۱۴۰۱ماه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در پايان مردادماه و بهمن

 يامور داخلي کشور و شوراهااي برنامه و بودجه و محاسبات و ههاي عمراني سرفصل آب را به کميسيونپيشرفت فيزيکي پروژه

 مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور ارائه نمايد. 
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نسبت به شفاف سازي  ۱۴۰۱کليه صنايع آب بر)به تشخيص وزارت نيرو( موظفند تا پايان خردادماه سال  -۶بند الحاقي 

هاي صنعت، معدن و تجارت و نيرو موظفند بسته تشويقي و تنبيهي براي وزارتخانهترکيب منابع آبي مورد استفاده اقدام نمايند. 

هاي سطحي و زيرزميني توسط اين صنايع و جايگزين کردن آن با پساب صنعتي و شهري را تا پايان شهريورماه کاهش استفاده از آب

 تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

خوراک تأمين حران آب و سالم سازي محصوالت کشاورزي و کاهش وابستگي در در راستاي مديريت ب -7بند الحاقي 

ماه برنامه ملي کاهش تبخير دام، وزارت جهادکشاورزي مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف شش

، آب و محصول، برنامه قطع سطحي از طريق توسعه آبياري زير سطحي، برنامه کاهش مصرف سموم شيميايي و سالم سازي خاک

 وابستگي و خودکفايي خوراک دام سبک، سنگين و طيور را تدوين و اجراء نمايد.

 هاي مربوطه حمايت کند.ها را بر مبناي تخصيص بودجهسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اين برنامه

در مقررات جهت محدوديت صادرات محصوالت ، هرگونه اعمال تغييرات ۱۴۰۱از اول فروردين ماه سال  -8بند الحاقي 

 االجراء خواهد بود. مصوبات هيأت وزيران از شمول اين حکم مستثني است. کشاورزي، تنها شش ماه پس از ابالغ آن الزم

هاي توزيع و خطوط انتقال آب وزارت نيرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه -۹بند الحاقي 

بي و رفع نشت و همچنين رفع انشعابات غير مجاز، در قالب مشارکت با بخش غيردولتي و با شرب از طريق نشت يا

منابع آبي اعم از آب يا پساب، تأمين ها در قالب قراردادهاي منعقده جهت استفاده از ساز و کار بيع متقابل يا ساير روش

گذار و در محل مصرف جهت استفاده اختيار سرمايهجويي شده از طريق اصالح شبکه هاي توزيع را در معادل آب صرفه

 در مصارف صنعت قرار دهد.

ها به جاي آبهاي شرب و خام در واحدهاي صنعتي، خدماتي و فضاي به منظور جايگزيني پساب فاضالب -۱۰بند الحاقي 

تاني مکلفند از طريق هاي شهري، شرکتهاي آب و فاضالب اسگذار جهت اجراي طرحهاي تصفيه فاضالبسبز و جذب سرمايه

 که امکان استفاده از پساب کنندگان عمده آبهاي شرب و خام در بخشهاي صنعتي، خدماتي و فضاي سبزمذاکره و تشويق مصرف

گذاري را در اقدام و بخشي از هزينه سرمايه ندگان نسبت به خريد تضميني پسابکنرا دارند، شرايطي را فراهم کنند که اين مصرف

 گذار تحويل بگيرند.پرداخت و آب مورد نياز خود را از سرمايه گذار تصفيه پسابخريد به سرمايهاد پيشقالب قرارد

 

 آموزش، پژوهش و فرهنگ -۹تبصره 
شود با تصويب هيأت به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهاي علم و فناوري اجازه داده مي -الف

نسبت به أخذ تسهيالت از بانکها از محل توثيق اموال در اختيار خود  1۴۰۰اختصاصي سال امناي خود تا سقف عملکرد درآمد 

اي خود با اولويت ساخت، خريد و تکميل خوابگاههاي متأهلين هاي سرمايهو در جهت تکميل طرحهاي تملک دارايي اقدام کنند

امه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از ( قانون برن۱۰۳به ويژه مناطق کمتر توسعه يافته موضوع بند )پ( ماده )

هاي خود بيني اعتبار الزم در فعاليتهاي رفاه دانشجويان مکلفند نسبت به پيشمحل درآمد اختصاصي خود اقدام کنند. صندوق

 هاي متأهلين اقدام کنند.منظور پرداخت يارانه سود و کارمزد تسهيالت با اولويت تسهيالت مربوط به احداث و تکميل خوابگاهبه

توانند با رعايت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و پارکهاي علم و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي نيز مي

 نمايند.رساني آزمايشگاهها و کارگاههاي خود استفاده روزمفاد اين بند، از تسهيالت بانکي براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به

 گردد.عنوان بدهي دولت تلقي نمياصل و سود تسهيالت بانکي دريافتي موضوع اين بند، به
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تا  1۴۰۰تا  1۳۸5از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال شده پرداختي ( وجوه اداره%۱۰۰درصد )صد -ب

 شود.شور واريز ميک داري کل( ريال به خزانه۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سقف دو هزار ميليارد )
يابد تا هاي مزبور اختصاص ميهاي رفاه دانشجويي به عنوان کمک جهت افزايش منابع مالي صندوقوجوه مذکور به صندوق

هاي رفاهي دانشجويي شود. اختصاص وجوهي براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت

 قالب وام شهريه دانشجويي به دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بالمانع است.از محل منابع اين بند در 

پوشش کميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي کشور نسبت به اعتبارات مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت  -ج

ها براي هدفمندسازي يارانهقانون مد حاصل از ( ريال از محل درآ2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مندرج در اين قانون به مبلغ دو هزار ميليارد)

علوم، تحقيقات و فناوري و  هايارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه يافته در قالب وام از طريق صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه

گيرد. اقساط وامهاي مذکور پس از فراغت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براساس سرانه دانشجويي در اختيار اين افراد قرار مي

شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در از تحصيل و اشتغال به کار افراد، پرداخت مي

 باشند.ولويت دريافت وام ميا

وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهاي تشويقي و از طريق مدارس سراسر کشور کتب درسي  -د

منابع  و مستعمل، دفترچه و مجالت مصرفي در پايان هر سال تحصيلي را جمع آوري و نسبت به فروش آنها اقدام نمايد

وجوه  داري کل کشور واريز نمايد.( اين قانون نزد خزانه5جدول شماره ) 1۶۰1۰1 به رديف درآمد اختصاصي شمارهرا حاصله 

مين رايگان کتب درسي أواريزي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و ت

 گردد.مناطق محروم مي

اي ( از اعتبارات هزينه%۱درصد )برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص يک( قانون ۶۴در راستاي اجراي بند )ب( ماده ) -ـه

ريزي و توسعه ( به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه۶و  ۱يافته به دستگاههاي اجرائي )به استثناي فصول تخصيص

( اين قانون کسر ۱۰درج در جدول شماره )اي استان مناستان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه

هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در ها و سياستاساس اولويتکند و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر 

، هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشتچهارچوب دستورالعمل ابالغي سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگي وزارتخانه

شده توسط آن شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعييندرمان و آموزش پزشکي تدوين مي

 شورا از جمله جهاد دانشگاهي اختصاص دهد.

مرکز آمار ايران عالي علوم، تحقيقات و فناوري، بار به شورايماه يککرد اين بند را هر ششدستگاههاي مذکور مکلفند نحوه هزينه

عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش ساالنه اين بند را حداکثر تا و ديوان محاسبات کشور گزارش دهند و شوراي

کرد به مجلس شوراي اسالمي ارائه کند. مرکز آمار ايران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزينه ۱۴۰2پايان مردادماه سال 

 را منتشر کند.تحقيق و توسعه 

ها و ، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاههاي اجرائي در سامانه نظام ايدههاشرط استفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت

 باشد.آي.اس.سي( مينيازها)نان( در پايگاه استنادي جهان اسالم )

( اين قانون، مکلفند در اجراي ۳شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره ) -و

ماهه ( از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه%۴۰درصد )تکاليف قانوني مربوط، حداقل چهل

کشور  داري کلعالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه (، به حساب صندوق شوراي%۲5درصد )به ميزان بيست و پنج
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تا صرفاً در راستاي حل مسائل و مشکالت همان شرکتها از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و  واريز کنند

هاي قالب طرح)پروژه( ي علميه و درها حوزهپژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي، جهاد دانشگاهي، پارکهاي علم و فناوري و 

آموختگان هاي تحقيقاتي دانشهاي پسادکتري و طرح)پروژه(هاي تحصيالت تکميلي، طرح)پروژه(نامهکاربردي، عناوين پايان

تحصيالت تکميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واريزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يک از شرکتها، بانکها 

شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه داري کل کشور اجازه داده ميعي وابسته به دولت، به خزانهو مؤسسات انتفا

حساب صندوق مذکور موضوع اين بند واريز کند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و برداشت کرده و آن را به

توسط موافقتنامه شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل بينياصي پيشپژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختص

، توسط اين صندوق به مؤسسات آموزش آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

ها تسويه که تا پايان سال مالي کل مبلغ توافقنامهوريطشود، بهعالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي

شود. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و فناوري و جهاد دانشگاهي 

ان، پژوهشگران پسادکتري، شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويي علميه در قالب قراردادهاي مشخص هزينه ميها حوزهو 

( است. شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع %۶۰درصد)آموختگان پژوهشگر و نيروهاي کارورز از مبلغ هر طرح)پروژه( شصتدانش

( هزينه امور پژوهشي مذکور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات %۴۰درصد )( از مبلغ چهل%۱۰درصد )توانند حداکثر تا دهاين بند مي

نامه اجرائي اين بند ي علميه در چهارچوب آيينها حوزهوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي و پژ

 هزينه کنند. 

نامه اجرائي اين بند شامل ساز وکارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با آيين

هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، صنعت، معدن و انههمکاري وزارتخ

 رسد.وزيران مي تصويب هيأتشود و بهتجارت و جهاد کشاورزي پس از ابالغ اين قانون تهيه مي

اي خود را براي ( از بودجه هزينه%2)هاي آن مجازند تا دو درصد دستگاههاي اجرائي مندرج در اين قانون و پيوست -ز

اي نوين، نشر و کتاب و هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، مطبوعاتي، رسانه

 رسد.مي نامه اجرائي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيه و به تصويب هيأت وزيرانگردشگري اختصاص دهند. آيين

، ۱۱/9/۱۳99مصوب  ( قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش۱در اجراي ماده ) -ح

ي ( از درآمد شرکتها و سود خالص بانکها%۱شرکتهاي دولتي مجازند ضمن هماهنگي با وزارت آموزش و پرورش، تا يک درصد )

 را صرف احداث مدرسه در روستاهاي فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشي نمايند.دولت  وابسته بهو مؤسسات انتفاعي  دولتي

( قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيماي ۹۲به استناد بند )پ( ماده ) -ط

 1۴۰1۸۴رآمدي شماره جمهوري اسالمي ايران مکلفند درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را به رديف د

( اين قانون به 9مندرج در جدول شماره ) 5۳۰۰۰۰ -۴7وجوه واريزي از محل رديف  کشور واريز نمايند. داري کلنزد خزانه

( در اختيار %7۰هاي مربوط( و هفتاد درصد )( در اختيار وزارت ورزش و جوانان )براي کمک به فدراسيون%۳۰درصد)نسبت سي

 گيرد.ي جمهوري اسالمي ايران قرار ميسازمان صدا و سيما

وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگي معلمان داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و باالتر را در صورت  -ي

 سالگي به تعويق بيندازد. (۶5)رضايت معلمان تا سن 
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وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول مازاد را با رعايت  -1بند الحاقي 

صرف توسعه و تکميل مدارس در مناطق  کل کشور،داري خزانهقوانين و مقررات پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد 

 .محروم با اولويت مدارس خيرساز در همان استان و شهرستان نمايد

ها و مؤسسات آموزش عالي ( قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، دانشگاه۶۶) در راستاي اجراي ماده -2ي بند الحاق

شهريه بگير مجاز نيستند به دليل عدم پرداخت هزينه شهريه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و يا ارائه مدرک تحصيلي به مشموالن 

  اين ماده خودداري نمايند.

سازي حکمراني در ترويج و همچنين بسط و به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار شهادت و يکپارچه -۳الحاقي بند 

هاي گاهها در اين امر خطير، کليه دستگاهگسترش مفهوم ايثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگي فاخر و مشارکت دست

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مکلفند، حداقل  ( قانون برنامه پنجساله29) ي موضوع مادهئاجرا

فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي و توسعه (، براي ترويج ۶( و)۱) اي خود را به استثناء فصول( از اعتبارات هزينه%۱يک درصد)

گردد، هزينه نمايند. ايثار و شهادت تهيه و ابالغ مي ي که توسط شوراي عالي ترويج فرهنگئامور ايثارگران، مطابق دستورالعمل اجرا

( از منابع اين بند به بنياد شهيد و امور ايثارگران اختصاص يافته تا به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت %۳۰) سي درصد

 و ارائه خدمات فرهنگي و اجتماعي هزينه گردد.

  -4بند الحاقي 

هاي درخصوص توليد و انتشار محتواي فرهنگي و آموزشي و معرفي ظرفيتهزينه کرد اشخاص حقوقي  -1

گردشگري به زبان هاي خارجي، با هماهنگي و تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به عنوان هزينه قابل 

 شود.قبول مالياتي قلمداد مي

 باشد.ه خدمات ميتعرفه گاز مصرفي تأسيسات گردشگري و صنايع دستي مشابه تعرف -۲

 

 قضايي، انتظامي، دفاعي -۱۰تبصره 
( ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي 5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰اي مکلفند مبلغ پنج هزار ميليارد )شرکتهاي بيمه -الف

صورت به رسدعالي بيمه ميتصويب شوراي هر يک از شرکتها تعيين و بهرا طي جدولي که براساس فروش بيمه )پرتفوي( 

داري کل کشور واريز کنند. وجوه ( اين قانون نزد خزانه5جدول شماره ) 1۶۰111ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف 

منابع حاصله در اختيار  شود.هاي قابل قبول مالياتي محسوب ميعنوان هزينهواريزي شرکتهاي بيمه موضوع اين بند به

انتظامي جمهوري اسالمي ايران، سازمان اورژانس کشور، جمعيت هالل  فرماندهيشور، اي کو حمل و نقل جاده سازمان راهداري

گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها احمر جمهوري اسالمي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران قرار مي

بخشي سازي و آگاهيهاي فرهنگير و ساخت برنامه( اين قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و م7در جدول شماره )

 29/۱۰/۱۴۰۰مصوب حمل و نقل و سوانح رانندگي ايمني نامه مديريت در جهت کاهش حوادث رانندگي مطابق برنامه عملياتي آيين

 هزينه شود. هيأت وزيران 

بر اجراي اين بند است. دستگاههاي موضوع سازمان برنامه و بودجه کشور و بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف به نظارت 

بار به بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان ماه يکاين بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملياتي هر سه

 برنامه و بودجه کشور ارسال نمايند.
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 پذيرد. امه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت ميالذکر توسط سازمان برنماهه به دستگاههاي اجرائي فوقتخصيص اعتبار سه

 قانوني اختصاص مي يابد. ي( ريال از منابع اين بند به سازمان پزشک25۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ دويست و پنجاه ميليارد )

( و يکصد ۱۳۴) در مورد آراي حل اختالف مراجع بين دستگاههاي اجرائي که در اجراي اصول يکصد و سي و چهارم -ب

( قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ۱۳9) سي و نهمو 

ربط از اجراي تصميم مراجع حل اختالف خودداري کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأي مراجع مذکور که حداکثر ذي

د، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ماه از تاريخ ابالغ رأي گذشته باشهجده

خصوص شرکتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تکليف مذکور از محل حساب کند. درنفع اضافه ميذي

کشور(  داري کلرت امور اقتصادي و دارايي )خزانهداري کل کشور برعهده وزاشرکتها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه

 باشد.مي

يابد و مبالغ حاصله به رديف درآمدي ( افزايش مي%5هاي رانندگي پنج درصد )تعرفه جريمه 1۴۰1در سال  -ج

 يابد:معادل مبلغ افزايش يافته به شرح زير اختصاص مي .شودداري کل کشور واريز مينزد خزانه 15۰1۰1

( ريال جهت هزينه معلولين شديد و ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات ۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يک هزار و پانصد ميليارد) مبلغ -۱

 رانندگي و پيشگيري از معلوليت در اختيار سازمان بهزيستي

خيز بين شهري ه( ريال جهت اصالح راههاي روستايي و معابر در نقاط حادث۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ يکهزار و پانصد ميليارد) -2

 ها( و راههاي مناطق محروم مرزي کشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي )هوشمند سازي تصويري جاده

اي و تجهيزات مورد نياز درماني در اختيار جمعيت هالل ( ريال براي حوادث جاده۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ يک هزار ميليارد) -۳

 احمر جمهوري اسالمي ايران 

( ريال براي کمک خريد تجهيزات و امکانات اتاق تشريح در اختيار سازمان پزشکي ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ک هزار ميليارد)مبلغ ي -۴

 قانوني کشور

( کشور سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي)سازمان امور اراضي -د

اراضي کشاورزي، در صورت درخواست کشاورزان متقاضي صدور سند به منظور تهيه نقشه و اطالعات توصيفي و مکاني 

( ريال از متقاضي صدور سند مالکيت مفروز اراضي کشاورزي أخـــذ و 5۰۰.۰۰۰مالکيت، به ازاي هر هکتار مبلغ پانصد هزار)

( ريال طــي ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تا سقف شش هزار ميليارد)%۱۰۰و معادل صد در صد) داري کل کشور واريزبه حساب خزانه

دولتي نسبت به هاي بخش غيردر اختيار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفيت 7۳۰۰۰۰ -2۰رديف 

 هاي مربوط اقدام و اسناد مالکيت حدنگاري اراضي کشاورزي را صادر نمايد.تهيه نقشه

با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطالعات مکان محور اين اسناد به  سازمان ثبت و اسناد امالک کشور موظف است همزمان

 شرکت پست جمهوري اسالمي ايران اقدام کند.

  -ـه

منظور تأمين کسري اعتبارات ديه محکومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي که پرداخت به -۱

المال يا دولت است) با اولويت خسارت ناشي از تصادف(، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت خسارت بر عهده بيت

( ريال از منابع درآمد ساالنه ۳.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ا سه هزار و پانصد ميليارد )هاي بدني حداکثر تنظارت صندوق تأمين خسارت
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( قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 2۴موضوع بندهاي )ث( و )ج( ماده )

( اين قانون دريافت 7جدول شماره ) ۱۱۰۰۰۰هاي بدني ذيل رديف را از محل اعتبارات صندوق تأمين خسارت 2۰/2/۱۳95مصوب

 و هزينه کند.

ماهه در اختيار وزارت مديرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه

ي برنامه و بودجه هابار به کميسيونماه يکدادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مکلف است گزارش عملکرد اين بند را هر سه

 و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور ارائه کند.

هاي بدني مکلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را که به دليل هرگونه محدوديت سقف صندوق تأمين خسارت -2

االجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده برند و قبل از الزمسر ميدان بهتعهدات شرکتهاي بيمه و صندوق مذکور در زن

صورت بالعوض اند، تأمين کند تا پس از معرفي ستاد ديه کشور بهثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، زنداني شده به شخص

 نسبت به آزادي آنها اقدام شود.

داري کل کشور مکلف المال يا دولت است، خزانهدي که جبران خسارت آنها بر عهده بيتمنظور پرداخت خسارت به افرابه -۳

هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه ( از منابع رديفهاي درآمدي )جريمه%۱۰درصد )است ده

( ريال را 5،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰هزار ميليارد )هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حکومتي( تا سقف پنج قضائيه و هزينه

 5۳۰۰۰۰ -۶2اي داري کل کشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـريق رديف هزينهنزد خزانه ۱۶۰۱۱9به رديف 

( ۱جزءهاي )گيرد. منابع و مفاد اين حکم با حفظ منابع و حکم ( اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي9جدول شماره )

 ( اين بند است.2و )

( اين بند نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتوالن و ۳وزارت دادگستري مکلف است از محل منابع جزء) -۴

ها، تورهاي امنيتي و بازرسي بسيج و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز که توسط يگانهاي ارتش، سپاه و مرزباني و گشت

اي که در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته گيرند و همچنين سربازان وظيفهدهي انتظامي مورد اصابت گلوله قرار ميفرمان

انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران انقالب  فرماندهيارتش جمهوري اسالمي ايران،  شوند، با معــرفييا مجروح مي

 ( اين قانون اقدام نمايد.9) جدول شماره 5۳۰۰۰۰ـ  ۶2ز محل اعتبارات رديف ( ا%2۰اسالمي تا سقف بيست درصد)

هاي بدني مجاز است منابع مازاد خود را با تشخيص بيمه مرکزي مطابق با صندوق تأمين خسارت -الحاقي جزء

 هاي بيمه مصوب شوراي عالي بيمه، سرمايه گذاري نمايد.رين آيين نامه سرمايه گذاري شرکتمفاد آخ

هزينه مسکن کارکنان ساکن در نيروهاي مسلح مکلفند کمک( قانون برنامه ششم توسعه، 11۰در اجراي ماده) -و

جدول  1۶۰1۸۴کشور موضوع رديف درآمدي  داري کلهاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهخانه

 ( اين قانون واريز کنند.5شماره)

 ۲۳/1۲/1۳۶۷هاي دريافتي موضوع قانون تعزيرات حکومتي مصوب دولت مکلف است وجوه حاصل از جريمه -ز

( ريال دريافت و به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰را تا مبلغ دو هزار ميليارد )با اصالحات و الحاقات بعدي مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 -25بخشي از وجوه دريافتي از محل رديف شماره  مايد.کشور واريز ن داري کلنزد خزانه 15۰11۳رديف درآمدي شماره 

اندازي و ارتقاي راه ( اين قانون به وزارت دادگستري )سازمان تعزيرات حکومتي( بابت هزينه7-۱جدول شماره ) 7۳۰۰۰۰

هاي محوله و ريتهاي مربوط به تنظيم بازار، بازرسي و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموسامانه

 شود.تأمين کسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر تأمين، توزيع و بازار کليه اقالم، مشمول طرحهاي نظارتي پرداخت مي
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با اصالحات و الحاقات بعدي، تخلفات  8/۱2/۱۳89( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8در اجراي ماده ) -ح

 شود.انتظامي از طريق پيامک به مالکان خودروها اعالم مي فرماندهيم پليس راهنمايي و رانندگي اعالهاي رانندگي براساس و جريمه

ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها کارور)اپراتور(هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامک

 دريافت کنند.

سامانه تعويض پالک انواع خودرو و  ۱۴۰۱انتظامي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از ابتداي سال  فرماندهي -ط

صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص موتورسيکلت را به نحوي ايجاد نمايد که تمامي مراحل نقل و انتقال مالکيت به

انتظامي موظف به انجام اقدامات  فرماندهيد. در اين راستا صب پالک باشصرفاً براي احراز هويت فرد، اصالت خودرو و فک و ن

 زير است: 

( اين 1۶پالک را صرفاً از طريق مؤسسات مجاز و صاحب صالحيت غيردولتي تعويض و تعرفه مندرج در جدول شماره ) -1

جدول  1۴۰11۴درآمدي طور مستقيم پرداخت و مابقي را به رديف ربط را بهسسه ذيؤقانون را از متقاضي دريافت و سهم م

موظف به اعالم  جمهوري اسالمي ايران انتظامي فرماندهينمايد.  واريز کشور  داري کل( اين قانون نزد خزانه5شماره )

  جزئيات دريافتي به متقاضيان است.
ودرو و ماليات نقل و انتقال خ 1۴۰۰( قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۳۰( ماده )1به استناد تبصره ) -۲

 موتورسيکلت را در هنگام فک و نصب پالک به ترتيب مقرر شده توسط سازمان امور مالياتي کشور دريافت و به حساب

 داري کل کشور واريز نمايد.مربوطه نزد خزانه
و اصالحات  1۹/۹/1۳۶۹ ( قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب ۲) در انتهاي ماده -1 بند الحاقي 

جزاي نقدي معادل مالي که از طريق خالف قانون به دست آمده و »عبارت  «مالي جريمه»از عبارت  ، بعدو الحاقات بعدي

هزينه  -کل کشور از محل رديف هاي مربوطه، به صورت درآمدداري خزانهو منابع حاصله پس از واريز به  شوداضافه مي «است

اداري و توسعه زيرساخت هاي فناوري اطالعات سازمان بازرسي کل کشور در اختيار اين سازمان جهت مبارزه با سوء جريانات 

  گيرد.قرار مي

( وجوه قطعي برگشتي به حساب خزانه و يا حساب دستگاههاي اجرائي، ناشي %۲معادل دودرصد)  -۲بند الحاقي 

 جدول شماره 55۰۰۰۰ -... و 55۰۰۰۰ -... از محل رديف هاي از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسي سازمان بازرسي کل کشور

  يابد.اي به اين سازمان اختصاص ميسرمايه  اي و تملک دارائيهاي( اين قانون در قالب اعتبارات هزينه9)

  -۳ بند الحاقي

آنها به خدمت وظيفه مشمولين نظام وظيفه عمومي مقيم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان  -1

( 15.۰۰۰توانند با پرداخت معادل ريالي پانزده هزار)( قانون اساسي مي11۰عمومي گذشته باشد، با رعايت اصل يکصد و دهم)

هل داراي فرزند از مادر ايراني از بيست و پنج أمتمشمولين سربازي دريافت کنند.  کارت معافيت از خدمتيورو

 مي شوند.( تخفيف برخوردار %۲5درصد)

( قانون اساسي و در راستاي توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشويق به ۱۱۰) با رعايت اصل يکصد و دهم -2

از انجام خدمت وظيفه   فرزندآوري، مشمولين غايب و غير غايب متأهل داراي دو فرزند و بيشتر که باالي سي سال سن دارند،

 عمومي به صورت رايگان معاف مي شوند.
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هاي دريافتي ( از درآمد حاصل از هزينه%۲سسات اعتباري موظفند دو درصد)ؤها و مکليه بانک -۴ بند الحاقي

( %۱۰۰صددرصد) داري کل کشور واريز نمايند.نزد خزانه 1۶۴ 1۶۰ها در نظام بانکداري الکترونيکي را به رديف بابت تراکنش

گيرد تا در راستاي طرح تقويت پليس فتا که توسط جمهوري اسالمي ايران قرار ميدرآمد واريزي در اختيار فرماندهي انتظامي 

فرماندهي انتظامي و با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تهيه مي گردد به مصرف برسد. بانک مرکزي موظف به نظارت 

در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي هايي که از اجراي اين بند تخلف کنند . بانکباشدميبند بر اجراي دقيق اين 

 شود.مي

ها ها و پاسگاهويت و توسعه کالنتريوجوهي که توسط خيرين و اشخاص صرف احداث، تکميل، تق -5بند الحاقي 

هزينه هاي مربوط به پايگاههاي بسيج به عنوان و همچنين هزينهفرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي ايران شود با تأييد مي

 .شودقابل قبول مالياتي تلقي مي

ي ئها مکلفند متناسب با تغييرات تقسيمات کشوري همانند ديگر دستگاههاي اجراشوراي برنامه ريزي استان -۶بند الحاقي 

 نمايند.تأمين بيني و پيش  اعتبار الزم جهت احداث و تجهيز نواحي مقاومت بسيج و فرماندهي انتظامي شهرستان هاي آن استان را

( قانون رسيدگي 2۳) هاي کشور از محل مادهو دهياريها شهرداريداري کل کشور موظف است سهم خزانه -7بند الحاقي 

با اصالحات و الحاقات بعدي را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد  8/۱2/۱۳89 به تخلفات رانندگي مصوب 

 داري کل کشور واريز کند.خزانه

و دهياريهاي همان استان و براساس شاخص ها شهرداريوزارت کشور موظف است جرايم وصولي هر استان را ميان 

 جمعيت توزيع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واريز نمايد.

هاي سرمايه دارايي( از کل اعتبارات تملک %5ريزي و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد)شوراي برنامه -8بند الحاقي 

ها و کالنتريپاسگاهها هاي انتظامي با اولويت اين قانون را براي احداث، تکميل، بازسازي و تجهيز رده ۱۰ -۱استان موضوع جدول 

 هزينه کنند.

هاي اجتماعي مترتب بر خانواده به منظور کمک به آزادي زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد و کاهش آسيب -9بند الحاقي 

بيمه اجباري » ( قانون2۴ريال از منابع درآمد ساالنه بندهاي)ت( و )ج( ماده) (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) آنها مبلغ سه هزار ميليارد

 يابد.به ستاد ديه کشور اختصاص مي «به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليهوارد شده خسارت 

و وري، پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي يه از طريق ارتقاء بهرهئقضاهاي قوه در راستاي کاهش هزينه -۱۰بند الحاقي 

 :کردن فرآيندها يالکترونيک

دواير اجرائيه ثبت و تصفيه امور ورشکستگي را از طريق  هاي شعب اجراي احکام، يه مکلف است مزايدهئقوه قضا -۱

دن و تجارت موظف است امکان برگزاري مزايده هاي سامانه تدارکات الکترونيکي دولت)ستاد( برگزار کند. وزارت صنعت، مع

 .مذکور را در اين سامانه فراهم سازد

يه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند امکان پرداخت کليه مبالغ از سوي اشخاص از قبيل خواهان، ئقوه قضا -2

ثبت، متعهد، متعهدله و واريز هرنوع مبلغ به  عنه، متقاضي اجراء در شعب اجراي احکام و دواير اجرايخوانده، شاکي، مشتکي

گذار و کارشناس از قبيل استرداد هزينه دادرسي را به صورت الکترونيکي و بدون نياز به حساب خواهان، محکوم له، شاکي، وثيقه

 .هرگونه مراجعه حضوري فراهم نمايند
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هاي جمهوري اسالمي ايران، شرکتهاي بيمه و شرکتتظامي انفرماندهي يه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، ئقوه قضا -۳

هاي( بخش خصوصي به خودروسازي مکلفند با همکاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دسترسي سکوهاي)پلتفرم

ر الزم براي ارائه سوابق و اطالعات خودرو از قبيل مالک رسمي و سابقه تصادفات را به خريدا (هايسرويسخدمات )اطالعات و 

 .و مشروط به رضايت مالک فراهم نمايند

يه موظف است أخذ امضاء از هر يک از خدمت گيرندگان از دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طالق، ادارات ئقوه قضا -۴

از ثبت اسناد و امالک، مرکز ملي مالکيت معنوي و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري را منوط به أخذ تصديق الکترونيکي 

 .هاي مربوط نمايدبه شماره تلفن همراه اعالمي شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه (کدشناسه )طريق ارسال 

ي که امکان انجام آنها از طريق ئيه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مجازند کليه امور فاقد ماهيت قضائقوه قضا -5

هاي الکترونيکي ايجاد يا اصالح سامانه و سپاري به بخش خصوصي وجود دارد، از قبيل ثبت الکترونيکي دادخواست و شکوائيه برون

سپاري مورد استفاده در فرآيند دادرسي و اجراي احکام را با رعايت مالحظات محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص، برون

االجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه که ظرف سه ماه از تاريخ الزمعملي دستورالکنند. قوه قضائيه موظف است در 

 رسد امور قابل واگذاري به بخش خصوصي و ساز و کار آن را مشخص کند.مي

وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا  -11بند الحاقي 

و بابت ديون ارزي  ( اين قانون واريز5) جدول شماره 1۶۰1۶5( ريال به رديف ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار ميليارد ) سقف دويست

 شود.داخلي و خارجي آن وزارتخانه تسويه مي

 

 مسکن و حمل ونقل -۱۱تبصره 
روبنايي و زيربنايي و تکميل سازي، تأمين خدمات سازي، محوطهشود، براي عمليات آمادهبه دولت اجازه داده مي -الف

، ي تهران، مصالهاي فرسوده و تاريخي موجود در بافت فرسودهواحدهاي مسکن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافت

اقداماتي را به شرح زير را به عمل  ۱7/5/۱۴۰۰شده در قانون جهش توليد مسکن مصوب بينيطرحهاي مسکن و ساير موارد پيش

 آورد:

سازمان ملي زمين و مسکن و شرکت  وزارت راه و شهرسازي)از طريق شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد، -1

(ريال از محل منابع داخلي و يا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بازآفريني شهري ايران( مجاز است تا سقف دويست و سي هزار ميليارد )

به قيمت کارشناسي يا فروش از طريق مزايده، مشروط به حفظ الذکر را تهاتر اراضي و امالک متعلق به شرکتهاي فوق

از طريق صندوق ملي مسکن صرف اجراي طرحهاي فوق کند. بيست  کاربري بعد از واگذاري و با ساز و کار گردش خزانه،

شور هزينه هاي نيمه تمام کيريال براي تکميل عمليات اجرائي مصالي تهران و مصال (2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار ميليارد )

 شود.مي

ريال براي احداث حوزه هاي علميه و مبلغ هزار ميليارد  (۱9.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰همچنين مبلغ نوزده هزار ميليارد)

 شود.(ريال براي احداث خانه هاي عالم در روستاها هزينه مي۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

( در صورت درخواست ۲) از مقررات مالي دولت( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ۶۸در اجراي ماده) -۲

مالکان اعياني واحدهاي مسکن مهر، شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسکن مکلف به 

باشند. منابع حاصل پس از واريز به حساب صندوق ملي اي نود و نه ساله متعلق به خود ميواگذاري قطعي زمينهاي اجاره
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 داري کل کشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.خزانهمسکن نزد 
وزارت راه و شهرسازي مکلف است زمينهاي متعلق به شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي  -۳

اي ( ريال طي قراردادهايي با بانکه5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰زمين و مسکن و شرکت بازآفريني شهري را تا سقف پنج هزار ميليارد )

هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهيالت الزم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي، عامل و صندوق

سازي مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکميل اين طرحها نمايد و از محل فروش عرصه و بافتهاي فرسوده و آماده

مانده را به اجراي با بانکهاي عامل تسويه کند و باقي و مقررات و گردش خزانه،اعيان طرحهاي تکميل شده با رعايت قوانين 

 طرحهاي صدرالذکر اين جزء اختصاص دهد.

براي تبديل  ۱۴۰۱باشند موظفند تا پايان خرداد ماه سال مالکين واحدهاي تکميل شده مسکن مهر که داراي خدمات زيربنايي مي -۴

. بانک مسکن مجاز است در صورت ه تسهيالت فروش اقساطي به بانک مسکن مراجعه نمايندتسهيالت دريافتي از بانک مسکن ب

عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزايش نرخ سود تسهيالت اين واحدها از نرخ مصوب کنوني به نرخ مصوب شوراي 

 (( اقدام نمايد.%1۸پول و اعتبار )هجده درصد )

سازي، زيربنايي و روبنايي( در قراردادهاي سه جانبه، تعاوني و خود مالک ، محوطهسازيماليات مسکن مهر)شامل آماده -5

گردد. (ريال به ازاي هر واحد مسکوني تعيين مي۳.۰۰۰.۰۰۰که توسط پيمانکاران پرداخت مي گردد، معادل سه ميليون)

  است.سازمان امور مالياتي موظف به صدور مفاصا حساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات 
وري در اين بخش، وزارت راه و شهرسازي به منظور توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور و ارتقاي سطح بهره -ب

سازي اموال منقول و غيرمنقول خود و همچنين تغيير کاربري و فروش هاي تابعه مجاز به مولداز طريق شرکتها و سازمان

هاي اتر اموال مذکور با طلبکاران طرح( ريال است. ته1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد )هاي مازاد در اختيار تا سقف يکصد هزار زمين

صرف تکميل،  داري کل کشوراز است. منابع حاصله پس از واريز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانهجم اين بند

شود. مبلغ هزار ميليارد يزات و ناوگان مي، دريايي و تجه، ريلي، هواييايهاي حمل و نقل جادهتوسعه و نگهداري زيرساخت

 شود.(ريال از اين منابع صرف احداث راه عشاير مي۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

ي مقاومت و ها حوزهوزارت راه و شهرسازي مکلف است زمين مورد نياز براي احداث پاسگاه، کالنتري، پايگاه  -ج

صورت رايگان در اختيار مراکز متولي در را به نفري در مناطق محروم هاي فرهنگي ورزشي بسيج و ورزشگاههاي پانزده هزارسالن

 برخوردار قرار دهد.طرحهاي مسکن مهر، مسکن ملي و طرحهاي بازآفريني شهري در مناطق کم

هاي ( قانون برنامه ششم توسعه ، بهسازي محيط59براي ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي موضوع بند )الف( ماده ) -د

اقع در حاشيه شهرها و تأمين زيرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنايي اسکان و

ها، موظفند معادل سهم جمعيت ساکن در ريزي استانمحيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و کالنتري در اين مناطق، شوراي توسعه و برنامه

( ۳9رسد، از محل عوارض ماده )نامه اجرائي که به تصويب هيأت وزيران مير اساس آييناين مناطق از کل جمعيت هر استان را ب

 الذکر در همان استان نمايند.زدايي و بهسازي مناطق فوققانون ماليات بر ارزش افزوده صرف محروميت

بهره برداري از معادن و  اي حمل و نقل ناشي ازبه منظور جبران بخشي از خسارات وارده به شبکه جاده -۱بند الحاقي 

ها را از طريق از وصولي بهره مالکانه سهم معادن استان ( %2هاي صنايع معدني، شوراي معادن استان موظف است دو درصد)فعاليت

استفاده هاي مورد اي با اولويت 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  (5۰.۰۰۰هاي با جمعيت پنجاه هزار)وزارت راه و شهرسازي و شهرداري -2بند الحاقي 

هاي غيردولتي و بازپرداخت اصل و سود ساليانه از محل درآمدها و با شرايط گذاري بخشانتظامي و با استفاده از سرمايهفرماندهي 

و درآمد حاصل از ثبت تخلفات سرعت و تشخيص الکترونيک تخلفات اقدام  (کنترلپايش )هاي رقابتي نسبت به نصب دوربين

 .هاي تعيين شده توزيع گرددواريز تا به نسبترسيدگي به تخلفات رانندگي هاي مقرر در قانون را به حساب

شود با پيشنهاد ها اجازه داده ميمجريه در شهرستاني زير مجموعه قوه ئهاي اجرادستگاهبه  -۳بند الحاقي 

( ريال نسبت به معاوضه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريزي و توسعه استان در سقف سي هزار ميليارداستاندار و تأييد شوراي برنامه

شوراي شهر  پس از اعالم شهرداري و تصويبها شهرداريهاي ملکي خويش با امالک و اموال غيرمنقول امالک و ساختمان

را به صورت بند عملکرد اين کند و هاي اداري همان شهرستان اقدام مربوط به قيمت کارشناسي براي احداث مجتمع

توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان برنامه و  ءخرجي ثبت کند. دستورالعمل اجراي اين جز -جمعي

 شود.بودجه کشور تهيه و ابالغ مي

هاي امالک در اختيار ( از زمين%2۰مسکن مکلف است تا سقف بيست درصد)زمين و سازمان ملي  -۴ الحاقي بند 

واگذار نمايد تا براساس شهري خود در حريم و محدوده هر يک از شهرها را با تأييد وزير راه و شهرسازي به شرکت بازآفريني 

 هاي شهر اقدام نمايد.شيههاي فرسوده و حاقوانين موجود نسبت به بازآفريني بافت

وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل منابع صندوق ملي مسکن مبلغ دو هزار  -5بند الحاقي    

هاي بخش مسکن از جمله سامانه ملي امالک و اسکان کشور، سامانه (ريال اعتبار جهت توسعه سامانه2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد)

هاي طرح نظارت و پايش پروژه ،هاي توليد مسکن و همچنين پشتيبانيمانه کنترل پروژه برنامهثبت نام و پااليش متقاضيان و سا

 جهش توليد مسکن هزينه نمايد.

 

 حقوق و دستمزد -۱۲تبصره 
  -الف

( قانون برنامه پنجساله ششم 29ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده) -۱

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژي اتمي،  توسعه اقتصادي،

( %۱۰اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات به ميزان ده درصد)  کارکنان کشوري و لشگري،

وع حکم کارگزيني براي کارکنان رسمي، پيماني و مبلغ قرارداد منعقده اي افزايش يابد که مجمبراساس آخرين حکم کارگزيني بگونه

ماهانه براي کارکنان قرارداد کار معين)مشخص(، والدين شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پيراپزشکان در وزارت بهداشت، 

 تر نباشد.(ريال کم5۶.۰۰۰.۰۰۰درمان و آموزش پزشکي به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش ميليون)

 حذف شد.  -۱-۱

 حذف شد.  -۱-2

 .ماندمديريت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغيير باقي مي ( قانون78تفاوت تطبيق موضوع ماده) -۱-۳

کار هستند ده هها و شرکتهاي دولتي مشغول بهاي کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانهحقوق، مزايا و فوق العاده -۱-۴

                يابد.افزايش مي (%۱۰درصد)
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هاي هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوقبگيران و مشترکان صندوقحقوق بازنشستگان، وظيفه -2

يابد به نحوي که پس از اعمال اين افزايش، حکم حقوق ( افزايش مي%۱۰ده درصد) بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي،

هاي بازنشستگي مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه ميليون بگيران و مشترکان صندوقبازنشستگان، وظيفه

 .نباشد(ريال کمتر 5۰،۰۰۰،۰۰۰)

ها و نظاير آن توسط العادهر و فوقصدور هر گونه مجوز جديد براي افزايش حقوق و مزاياي مستم ۱۴۰۱در سال  -۳

هاي امناء، مجامع عمومي شرکتها و مؤسسات)باستناد اختيار مندرج در عالي انقالب فرهنگي، هيأتربط از جمله شورايمراجع ذي

( قانون مديريت خدمات کشوري و هيأت وزيران تحت هر عنوان و از 7۴قانون تجارت(، شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده)

 الذکر ممنوع است.هاي فوقحل هر نوع اعتبار، خارج از افزايشم

( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، 29در کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) ۱۴۰۱در سال  -۴

و مزاياي  وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي )به استثناي مشموالن قانون کار جمهوري اسالمي ايران(، حداقل حقوق

بازنشستگان و  بگيران، حداقل حقوق حقوق شاغالن مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و حداقل حقوق ساير مستمر

هاي وابسته به بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح و ساير صندوق بگيران مشمول صندوقوظيفه

 يابد.( افزايش مي%۱۰هاي متناسب با آنها، به ميزان ده درصد)حمايتها و ساير دستگاههاي اجرائي و مستمري

مبلغ ششصد و هفتاد  1۴۰1هاي مستقيم در سال ( قانون ماليات۸۴سقف معافيت مالياتي ساالنه موضوع ماده) -5

 شود.(ريال تعيين مي۶۷۲،۰۰۰،۰۰۰و دو ميليون )

اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزيني شامل حق شغل، نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي 

ها و کارانه به استثناي عيدي پايان سال فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي  العاده مديريت وحق شاغل، فوق

 باشد:به شرح زير مي

د و هشتصد ميليون (ريال تا يک ميليار۶۷۲،۰۰۰،۰۰۰نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو ميليون ) -1-5

 (%1۰درصد) (ريال، ده1،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰)

(ريال، ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰(ريال تا سه ميليارد )1،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰نسبت به مازاد يک ميليارد و هشتصد ميليون ) -۲-5

 (%15درصد)پانزده

(ريال، ۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰)(ريال تا چهار ميليارد و دويست ميليون ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰نسبت به مازاد سه ميليارد ) -۳-5

 (%۲۰درصد)بيست

 (%۳۰(ريال به باال، سي درصد)۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰نسبت به مازاد چهارميليارد و دويست ميليون ) -۴-5

هاي مستقيم و ( قانون ماليات5۷ميزان معافيت ماليات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده)

( ۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰انون مالياتهاي مستقيم ساالنه به مبلغ سيصد و نود و شش ميليون)( ق1۰1ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده)

 شود.ريال تعيين مي

پزشکان عمومي، متخصص و فوق تخصص، فرهنگيان، آموزگاران، دبيران، مشاوران و مربيان تربيتي  -1جزء الحاقي

هستاني از پرداخت ماليات ساالنه تا العبور و مناطق کوشاغل در مناطق کمترتوسعه يافته و محروم کشور و صعب

 (ريال معاف مي باشند.۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰دوميليارد و چهارصد ميليون)  سقف

ي و نيز پزشکان متخصص و فوق تخصص باليني تمام ياعضاي هيأت علمي باليني تمام وقت جغرافيا -۲جزء الحاقي

 ( هستند.%1۰موضوع اين جزء به نرخ ده درصد)هاي دولتي، مشمول پرداخت ماليات ي شاغل در بخشيوقت جغرافيا
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( 7۱( قانون برنامه ششم توسعه و در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغالن دستگاههاي اجرائي و ماده )۳۰در اجراي ماده) -۶

رگونه ن برنامه ششم توسعه، ه( قانو7و بندهاي)ت( و)ث( ماده) ۱۰/۱۱/۱۳95 هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمي برنامه

بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و نظاير آن در دستگاههاي ، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشکيالت، طبقهبنامهتصوي

( قانون ۱( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين سازمان انرژي اتمي و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده)29اجرائي مشمول ماده)

( قانون مديريت خدمات کشوري، بند)ج( ماده 7۴نوط به رعايت ترتيبات مقرر در ماده )کشور، م هاي توسعهاحکام دائمي برنامه

( قانون برنامه ششم توسعه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در اين قانون 7)

 باشد. مي

هاي ضروري به کارکنان دولت خدمت و بخشي از هزينهنخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پاياپاداش پايان -7

( قانون مديريت خدمات ۱۰7با اصالحات و الحاقات بعدي، پاداش پايان خدمت کارکنان مشمول ماده ) 2۶/2/۱۳75 مصوب 

هاي اجرائي موضوع ( قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مديران و کارکنان کليه دستگاه۶8( ماده )۱۰العاده بند )کشوري با احتساب فوق

( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطالعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي در ازاي هر سال خدمت 29ماده )

 (ريال خواهد بود.۴.72۰.۰۰۰.۰۰۰سال و تا سقف چهار ميليارد و هفتصد و بيست ميليون)حداکثر تا سي

ها از هر محل و تحت و مزاياي مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي سقف خالص پرداختي ماهانه از محل حقوق -8

( قانون برنامه ششم توسعه و 29بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده )به گروههاي مختلف حقوق ۱۴۰۱هرعنوان درسال 

عضاي هيأت علمي دانشگاهها همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي از قبيل کارکنان کشوري و لشکري، ا

( همين بند است. پرداخت مازاد بر اين ۱هفت برابر مبلغ جزء) عالي و پژوهشي و قضات در کليه مناطق کشورو مؤسسات آموزش

در هرماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوري و لشکري اعم از کارمندان، اعضاي هيأت علمي، قضات   مبلغ

سساتي که مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا مؤها و شرکتهاي دولتي و همچنين شرکتها و نشستگان در وزارتخانهو باز

 شوند، ممنوع است. نهادهاي عمومي منصوب مي

التأليف و حق حق التحقيق،العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکي قانوني کشور، حقکارانه گروه پزشکي، فوق

 اعضاي هيأت علمي و عيدي پايان سال از حکم اين جزء مستثني است. التدريس حقها و ها و رسالهنامهپايان داوري

همچنين سقف پرداختي به کارکنان مستقر در سکوهاي حوزه عملياتي شرکت نفت براساس مصوبه شوراي حقوق و 

 گردد.دستمزد تعيين مي

هاي قضائي با پيشنهاد کارکنان قوه قضائيه و کاهش اطاله دادرسي پروندهبه منظور جذب و نگهداشت  -۱ جزء الحاقي

 شود.العاده براي کارکنان مذکور برقرار ميرئيس قوه قضائيه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد فوق

فيش به هاي قانوني به کارکنان را فقط در يک کليه دستگاههاي موضوع اين قانون مکلفند تمام پرداخت -2 جزء الحاقي

 شود.صورت ماهيانه درج نمايند و داشتن هرگونه فيش ديگر با هر عنوان، خالف قانون تلقي مي

( قانون خدمت وظيفه عمومي، حقوق سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق غير ۴9) در اجراي ماده -۳ الحاقي جزء

( و %75) اطق عملياتي حداقل هفتاد و پنج درصد(، حقوق سربازان وظيفه مجرد مشغول در من%۶۰عملياتي حداقل شصت درصد)

( حداقل دريافتي کارکنان نيروهاي مسلح مبتني بر قانون مديريت خدمات کشوري تعيين مي %9۰حقوق سربازان متاهل نوددرصد)

 شود.شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصيالت و درجات آنان توسط ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه مي
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 يابد.( قانون خدمت وظيفه عمومي نيز کماکان استمرار مي5۰) العاده مادهپرداخت فوق 

 ( ماده۴) ، موضوع بند۱۴۰۱مندي مزدوجين جديد و حق اوالد فرزندان متولد سال امتياز کمک هزينه عائله -۴ جزء الحاقي

 يابد.( برابر افزايش مي۳( و)2( قانون مديريت خدمات کشوري شاغلين، به ترتيب )۶8)

الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل التدريس، حقهاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حقکليه پرداخت -ب

)الف( اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت  ( بند5) شود و مشمول مفاد جزءناپذير محسوب مياختالف، هزينه اجتناب

 شود.

ها که به صورت شرکتهاي توزيع برق استانپرداخت حقوق و مزاياي کارکنان)پرسنل( شرکتهاي آب و فاضالب استاني و  -ج

نمايند، از محل منابع داخلي شرکتهاي استاني مأمور در شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکت توانير ارائه خدمت مي

 مذکور، بالمانع است.

 حذف شد. –د 

هاي مستمر کليه پرداخت ۱۴۰۱( قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تيرماه سال 29اجرائي موضوع ماده )دستگاههاي  -ـه

( قانون برنامه ششم توسعه و تسهيالت به کليه شاغلين و 29و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي )معادل ريالي( مذکور در ماده )

ملي با اختصاص شناسه يکتاي شماره به دولت نزد خود را به تفکيک هاي دولتي و متعلق بازنشستگان از هريک از منابع و حساب

 پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمايند.

( قانون 29بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است ضمن جلوگيري از پرداخت به کارکنان دستگاههاي اجرائي ماده )

، امکان دسترسي برخط سازمان اداري و استخدامي کشور به دولتبرنامه ششم توسعه بدون درج شناسه يکتاي پرداخت کارکنان 

 اطالعات پرداختي را در بسترهاي الکترونيکي فراهم نمايد.

 از شمول حکم اين بند مستثني هستند. 22/۱/۱۳77اصالحي مصوب ( قانون محاسبات عمومي ۶۶) دستگاههاي موضوع ماده

 حذف شد. -و

اين قانون به  (7) جدول شماره ۱۳۱۶۰۰کلف است از محل اعتبارات موضوع رديف بنياد شهيد و امور ايثارگران م -ز

اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر

نامه قل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آيينمعيشت معادل حدا باشند، تا زماني که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمکنمي

تصويب هيأت شود و بهاجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي

 رسد.وزيران مي

وابسته به وزارت علوم سسات آموزش عالي و پژوهشي ؤمراکز و م ،حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها -بند الحاقي

ي و ئهاي اجراو پژوهشي وابسته به ساير دستگاه سسات آموزش عاليؤها مراکز و مقيقات و فناوري و همچنين دانشگاهتح

عالي انقالب فرهنگي يا شوراي گسترش وزارت  هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي که مجوز آنها از سوي شورايدانشگاه

ت علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري أت علمي آنها از طريق مرکز جذب هيأتحقيقات و فناوري صادر شده و اعضاي هي ،علوم

هاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي از ت علمي و غير باليني دانشگاهأاند با حقوق اعضاي هيبه کار گرفته شده

 شود.مي سازيمحل اعتبار در همان دستگاه همسان

 



54 

 

 پیشگیري از حوادث غیر مترقبه -۱۳تبصره 
( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات 28گردان موضوع بند)م( ماده)شود از محل منابع تنخواهاجازه داده مي

 ( اقدامات زير صورت پذيرد: 2مالي دولت)

احمر جمهوري اسالمي ايران و تا مبلغ (ريال به جمعيت هالل 5.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد ميليارد  -۱

(ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در قالب اعتبارات ۱.87۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يکهزار و هشتصد و هفتاد ميليارد )

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 28ماده )اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند )م( هاي سرمايهاي و تملک داراييهزينه

 (2بخشي از مقررات مالي دولت )

( قانون برنامه ششم توسعه به ترتيب تا مبلغ پنجاه هزار ۳۳( و همچنين بند )ث( ماده )۳2( بند )ب( ماده )۱در اجراي جزء ) -2

(ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ريال و تا مبلغ ده هزار ميليارد )5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد )

ساله( يا تضمين از سوي دولت. اختصاص حداقل پنجاه بيمه محصوالت کشاورزي به صورت نقدي، يا اسناد خزانه اسالمي )يک

 ( از منابع اوراق اسالمي خريداري شده توسط بانک کشاورزي و تسويه آن از محل حق بيمه سهم دولت.%5۰درصد)

 

 هاهدفمند سازي يارانه -۱۴تبصره 
  -الف

( اين قانون به استثناي 1۴ها )منابع( مندرج در جدول تبصره )ها تمامي دريافتيدر اجراي قانون هدفمندکردن يارانه -1

ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بيمه مشترکين گاز طبيعي و عوارض گازرساني)به ها و دهياريعوارض شهرداري

(( و حق بيمه ۲ي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )( قانون الحاق برخ۶5( و )1۲)مواد ترتيب موضوع 

( قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي به حساب سازمان ۴( و )۲منازل مسکوني در اجراي مواد )

بالغ و ها موظف است با اسازمان هدفمندسازي يارانه شود.کشور واريز ميداري کل ها نزد خزانههدفمندسازي يارانه

ها)منابع( تخصيص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دريافتي

 اقدام نمايد.

، مشمول عوارض و ماليات بر 1۳۹۸بندي در سال منابع حاصل از اصالح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه -۲

 شود.( شرکت ملي نفت ايران نمي%5/1۴درصد )و نيم ارزش افزوده و سهم چهارده
( قانون ماليات بر ارزش افزوده ۲۶ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع بند )الف( ماده )ها و دهياريعوارض شهرداري -۳

شود ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز ميها )مصارف( اين تبصره، پس از وصول، ظرف يکو جداول پرداختي

 ها پرداخت شود.ها و دهياريتا به شهرداري
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و براساس درخواست  -۴

( را به صورت تنخواه در اختيار سازمان 1۴( جمع مصارف جدول تبصره )%1سازمان برنامه و بودجه کشور معادل يک درصد )

ها قرار دهد. تنخواه مذکور بايد حداکثر تا دوماه پس از دريافت از محل منابع جدول مذکور تسويه يارانه هدفمندسازي

داري کل کشور گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حکم مشمول تنخواه خزانه

منابع يارانه نقدي منابع را از ساير محلها تأمين و  شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسرينمي

داري کل کشور واريز نمايد و حداکثر تا دوماه پس از آن تسويه کند. ها نزد خزانهبه حساب سازمان هدفمندسازي يارانه
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 شرط استفاده مجدد از اين محل تسويه منابع قبلي است.

  حذف شد. -5
هاي تابعه وزارت نسبت به مسدود کردن حسابهاي شرکت ۱۴۰۱بانک مرکزي مکلف است تا پايان ارديبهشت ماه سال  -۱جزء الحاقي

داري هاي تجاري مربوط به منابع ناشي از فروش داخلي فرآورده آنها اقدام کند. وجوه اين حسابها، به حسابهاي خزانهنفت نزد بانک

 کل کشور نزد بانک مرکزي منتقل خواهد شد.

(ريال از کشاورزان انجام 95.۰۰۰دولت مکلف است خريد تضميني گندم را به مبلغ هرکيلو حداقل نود و پنج هزار) -2جزء الحاقي

 دهد.

ها و با استفاده از پايگاه اطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با همکاري سازمان هدفمندسازي يارانه -ب

بندي درآمدي کليه خانوارهاي يارانه سه ماه پس از ابالغ اين قانون، ضمن دهک رفاه ايرانيان مکلف است حداکثر ظرف

هاي متقن و ثبتي قابل اتکاء نسبت به حذف يارانه نقدي و طرح معيشتي ها و اطالعات و دادهبگير از طريق شاخص

سرپرستان  جتماعي انجام مي گيرد.شناسايي و دهک بندي توسط وزارت تعاون، کار و رفاه ا .خانوارهاي پر درآمد اقدام نمايد

توانند در سامانه الکترونيکي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت نام کرده تا پرونده ها، ميخانوارهاي معترض به حذف يارانه

ختيار هاي پر درآمد در ادرصورت پذيرش اعتراض، يارانه آنها مجددًا برقرار گردد. منابع حاصل از حذف دهک و آنها بررسي

سازمان هدفمندسازي و براي يارانه افراد جديد و جامانده و ساير موارد قانوني و اجراي کامل قانون حمايت از حقوق معلولين 

 شود.صرف مي

 ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جديد متقاضي يارانه طبق ضوابط اقدام نمايد.سازمان هدفمندي يارانه

قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران از جمله بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،  (29)کليه دستگاههاي اجرائي ماده 

صورت هسازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف به همکاري و ارائه اطالعات باوراق بهادار انتظامي، سازمان بورس و فرماندهي 

 ه مذکور مي باشند.آنالين و رايگان به وزارتخان

هاي تابعه وزارت نفت به حساب ول اين تبصره بالفاصله توسط شرکتمنابع ارزي مندرج در بخش منابع جد -ج

ها واريز و به محض داري کل کشور نزد بانک مرکزي به نام سازمان هدفمندسازي يارانهارزي افتتاح شده توسط خزانه

ايران به نرخ سامانه معامالت الکترونيکي)اي.تي.اِس( تسعير و مستقيمًا به وصول توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

 شود.و به صورت کامل صرف مصارف جدول اين تبصره مي حساب ريالي سازمان مذکور واريز

يي و تعاون، هاي نفت، امور اقتصادي و دارانامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهآيين

 رسد.کار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

 

 ايبرق و انرژي هسته -۱۵تبصره 
شده در بودجه مصوب ساالنه اي مکلفند منابع تعيينشرکتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شرکتهاي برق منطقه -الف

مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شرکت توانير بابت رد ديون و يا خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شرکت 

 گذاري)احداث( در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبکه دولتي برق کشور به منظور افزايش بازدهي پرداخت کنند.سرمايه

ه در بودجه مصوب ساالنه شدبينيشود معادل منابع پيشبه شرکت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي -ب

 برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت کند.برداري به شرکت بهرههاي بهرهخود را بابت هزينه
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اي ايران مکلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملک شرکت توليد مواد اوليه و سوخت هسته -ج

با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات  اي، مواد معدني و محصوالت جانبي همراههاي سرمايهدارايي

رفته، شده کاال و خدمات فروش)شامل قيمت تمام هابه فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزينه

آن شرکت تا مطابق بودجه ساالنه  داري کل کشور واريز کندعمومي و توزيع و فروش( به حساب خاصي نزد خزانه -اداري

اي جهت خريد کيک زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملک هاي سرمايههاي تملک داراييگذاري در طرحها و رديفهت سرمايهج

شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزينه هاي مبادلهسهام معادن پرتوزا و شرکتهاي مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه

ه حساب افزايش سرمايه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن درآمد حاصله بنمايد. 

 شود.با نرخ صفر محاسبه مي
  -د

به منظور اصالح الگوي مصرف گاز و برق، شرکت ملي گاز ايران و شرکت توانير موظفند از طريق بخش غير دولتي )با  -1

سبت به هوشمندسازي مصرف، برقراري ارتباط و شناسايي و وصول مطالبات اولويت شرکتهاي کارور)اپراتور( مجازي( ن

هوشمند اقدام و هزينه مربوطه را به شمارشگرهاي مشترکان با اولويت مشترکان عمده پرمصرف و همچنين نصب 

  صورت اقساطي از مشترکين دريافت نمايند.
هاي فرهنگ کاهش مصرف گاز و برق ناشي از پخش برنامه ( از منابع حاصل از%5شود تا سقف پنج درصد)اجازه داده مي -2

سازي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران )به تشخيص شرکت ملي گاز و توانير( در قالب عقد قرارداد به اين 

 سازمان پرداخت گردد.

ساب هزينه سوخت نيروگاه مذکور شده و با احتشده حسابرسيخريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر براساس هزينه تمام -ـه

 گيرد. صورت مي

گر )کنتور( جداگانه هاي تابعه وزارت نفت داراي شمارشييد شرکتأتعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين که با ت -و

کنند، به ميزان باشند يا بنا به اعالم وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبکه سراسري مي

اساس متوسط ، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي برشده به شبکه در ساعات اوج مصرفسوخت مصرفي براي برق تحويل

 شود.تعيين مي 1۳۹۹بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال 

 (پروژهطرح )شود از طريق شرکتهاي تابعه نسبت به تأسيس شرکتهاي صندوق به وزارت نيرو اجازه داده مي -ز

( 5۰۰۰برداري از پنج هزار)گذاران بخش غيردولتي به منظور تجهيز منابع، احداث و بهرهاضيان و سرمايهبا مشارکت متق

حداکثر آورده بخش دولتي )اعم از وجوه نقد  مگاوات نيروگاه برق با اولويت مناطق محروم و کمتر توسعه يافته، اقدام نمايد.

برداري نيروگاههاي مذکور به بيست . اين سهم پس از تکميل و بهره( است%۴9و آورده غير نقدي( معادل چهل و نه درصد)

دولتي ، فراخوان و يابد. اجراي قراردادهاي مشارکتي در اين خصوص پس از تعيين آورده طرف بخش غير( کاهش مي%2۰درصد)

قدرالسهم مشارکت کنندگان  ها بر اساس(پروژهطرح )ثبت شرکت سهامي خاص انجام مي پذيرد. تعهدات و منافع حاصل از اجراي 

 گردد.تسهيم مي

( مگاوات 1۰.۰۰۰شود از طريق سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به احداث ده هزار )به دولت اجازه داده مي -ح

المللي و صنايع داخلي اقدام نمايد. تأمين مالي طرحهاي نيروگاه اتمي توليد برق از طريق مشارکت با سازندگان بين

گذاري خارجي، تامين مالي خارجي )فاينانس( و داخلي، منابع عمومي و برق اتمي با استفاده از الگوي سرمايه هاينيروگاه
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، سازمان برنامه و نامه اجرائي اين بند توسط سازمان انرژي اتمي ايرانشود. شيوهاي انجام ميهاي سرمايهتملک دارايي

 گردد.ه و ابالغ ميبودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهي

وزارت نيرو مکلف است متوسط بهاي انرژي برق تحويلي به صنايع فوالدي، آلومينيوم، مس، فلزات  -1بند الحاقي 

اههاي داراي هاي فلزي، واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيمي را بر مبناي متوسط نرخ خريد انرژي برق از نيروگاساسي و کاني

حاصل از محل افزايش بهاي برق اين صنايع به حساب  قرارداد تبديل انرژي )اي.سي.اِي( محاسبه و دريافت نمايد. منابع

 شود. واريز مي داري کل کشور شرکت توانير نزد خزانه

مشترکين با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنين مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکين با قدرت بيش 

 باشند.از دو مگاوات مشمول حکم اين بند نمي

به صورت ماهانه و متناسب با وصول   (ريال۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يکصد و شصت هزار ميليارد)منابع حاصل تا سقف 

( ريال صرف توسعه و نوسازي شبکه فرسوده برق کشور 8۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰درآمد به صورت کامل تا سقف هشتادهزار ميليارد)

توسعه و تکميل نيروگاههاي برقآبي و با تصويب شوراي و جابجايي تيرهاي برق روستايي و پرداخت مطالبات توليدکنندگان برق و 

هاي گذاري)ايجاد، توسعه و تکميل طرحاقتصاد صرف اعطاي يارانه سود تسهيالت جهت افزايش توان توليد برق از طريق سرمايه

ويژه هخورشيدي و بادي بهاي تجديدپذير (، حمايت از احداث نيروگاه%55صد)با بازده پنجاه و پنج در نيمه تمام( نيروگاههاي برق 

(ريال در قالب مشارکت توانير به ميزان چهل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰در استان سيستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار ميليارد)

( آن %۶۰هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي با آورده شصت درصد)( در برق رساني به داخل شهرک%۴۰درصد)

هاي مرجع ( ريال صرف تأسيس و تکميل آزمايشگاه۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مناطق، تا سقف چهارهزار ميليارد) شهرک ها، نواحي و

(ريال صرف رفع تنش آبي شهرهاي داراي تنش و اصالح و بازسازي ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تجديدپذير، تا سقف چهل هزار ميليارد)

( 2۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و تا سقف بيست و شش هزار ميليارد ) شبکه فاضالب و آب شرب روستايي و آبرساني به مناطق محروم

هاي فعال در حوزه اصالح الگوي مصرف انرژي و شرکتبنيان صنعت برق هاي دانشترف اعطاي تسهيالت خطرپذير به شرکريال ص

 شود.مي هزينه

تلفن، فاضالب و گاز کنندگان غيرمجاز از آب، برق، ( قانون مجازات استفاده۴براساس ماده) -2 بند الحاقي

هاي غيردائم نسبت به برقراري انشعاب 1۴۰1در سال توانند، دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي۱۰/۳/۱۳9۶  مصوب

خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعيين تکليف قانوني از سوي 

 .صالح، اقدام نمايندمراجع ذي

هاي نفت و نيرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکين خانوارهاي کشور وزارتخانه 1۴۰1در سال  -۳بند الحاقي 

اي اصالح نمايند که با رعايت مناطق جغرافيايي کشور، تعرفه مشترکين کم مصرف خانوارهاي محروم تحت را به گونه

اي، به صورت يارانه پوشش کميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي برابر صفر، مشترکين تا الگوي مصرف 

ساس الگوي افزايش پلکاني)آي.بي.تي( تعيين شود. اي و برامشترکين پرمصرف باالتر از الگوي مصرف به صورت غيريارانه

 شود.عد خانوار محاسبه ميتعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي مذکور براساس بُ

اي تعيين شود که بارمالي ميزان افزايش تعرفه مشترکين پرمصرف باالتر از الگوي مصرف بايد حداقل به اندازه

 منابع جديد نداشته باشد.تأمين ن نمايد و نياز به مصرف را جبرارايگان کردن تعرفه مشترکين کم

ماه پس از ابالغ شود و ظرف يکهاي نفت و نيرو تهيه مينامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک وزارتخانهآيين

 رسد.اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي
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هاي توزيع برق استانها اقدام نمايد. اساسنامه اداري شرکتنسبت به اصالح ساختار  شودميبه دولت اجازه داده  -۴ بند الحاقي

 رسد.به پيشنهاد وزير نيرو به تصويب هيأت وزيران مياين شرکتها 

مالي نيروگاههاي برق اتمي و تجديدپذير، تأمين دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهاي صنعتي در  -5بند الحاقي 

 .اي را براي انتقال برق اين نيروگاهها دريافت ننمايداي از کشور، هزينهنيروگاهها، در هر نقطهدر مقابل برق دريافتي از اين 

نيرو، صنعت، معدن هاي وزارتخانهدولت مکلف است از طريق سازمان انرژي اتمي با همکاري و أخذ نظر  -۶بند الحاقي 

ي دولتي، ئو همچنين همکاري ساير دستگاههاي اجرا و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، علوم، تحقيقات و فناوري

ها حوزهپنجاه ساله را در تمام   اي کشور در افقهاي علمي مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هستهخصوصي و انجمن

اي، شکي هستهها(، کاربرد پرتوها، پزاي و ساير رهيافت)شکافت و همجوشي هسته ايهسته اي از قبيل انرژيي صنعت هسته

اي تدوين و اقدام قانوني الزم براي تصويب آن حداکثر ي صنعت هستهها حوزههاي ذرات و ساير اي، شتاب دهندهکشاورزي هسته

 به عمل آورد. ۱۴۰۱تا پايان سال 

 

 تسهیالت تکلیفي -۱۶تبصره 
( مانده سپرده هاي قرض الحسنه %۱۰۰بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از محل صددرصد) -۱بند الحاقي 

هاي قرض الحسنه جاري شبکه بانکي، تسهيالت موضوع اين بند را از طريق بانکهاي عامل تأمين ( سپرده%5۰و پنجاه درصد)

ذ سفته از متقاضي و يا يک ضامن معتبر به پرداخت تسهيالت اقدام ها مکلفند مبتني بر اعتبارسنجي متقاضيان، حداکثر با أخکند.بانک

 نمايند. 

بوده است، يک ميليارد و دويست ۱/۱/۱۳97هايي که تاريخ ازدواج آنها بعد از الحسنه ازدواج براي هريک از زوجتسهيالت قرض -۱

هاي زير بيست و پنج الحسنه ازدواج براي زوجقرض(ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهيالت ۱.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليون)

 باشد.( ريال مي۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰هاي زير بيست و سه سال يک ميليارد و پانصد ميليون)سال و زوجه

( ريال و به ازاي فرزند دوم چهارصد 2۰۰.۰۰۰.۰۰۰الحسنه فرزندآوري، به ازاي فرزند اول دويست ميليون)تسهيالت قرض -2

( ريال و به ازاي فرزند چهارم هشتصد ميليون ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ريال و به ازاي فرزند سوم ششصد ميليون)۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليون )

 ( ريال.۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ريال و به ازاي فرزند پنج و به بعد يک ميليارد)8۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 گردد.تولد لحاظ مي گيرد و ترتيبدرمورد تولد فرزندان دوقلو و بيشتر به ازاي هر فرزند يک وام تعلق مي

بانک مرکزي موظف است با همکاري سازمان ثبت احوال کشور سامانه اي به منظور ثبت نام و مديريت فرآيندهاي پرداخت 

 تسهيالت قرض الحسنه فرزندآوري ايجاد نمايد. 

اکثر بيست ساله براي الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسکن)بنا به درخواست خانواده( با بازپرداخت حدتسهيالت قرض -۳

شوند به ميزان دو ميليارد و دويست به بعد صاحب فرزند سوم يا بيشتر شده يا مي ۱۳99هاي فاقد مسکن که درسال خانواده

 (ريال اقدام نمايد. 2.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليون)

هاي به بانک ۱۴۰۱ديبهشت سال نامه اجراي اين بند را حداکثر تا اول اربانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است آيين -۴

هاي عامل؛ عامل ابالغ کند. بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است در صورت اجرا نکردن تکاليف اين تبصره توسط بانک

است جهت مشاهده تعداد  ها اقدام نمايد. همچنين بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلفنسبت به افزايش سپرده قانوني آن
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الحسنه پرداختي در کل اين بند و تعداد افراد در نوبت دريافت تسهيالت موضوع بند)الف(، به تفکيک نوع وام و الت قرضتسهي

اي برخط)داراي تارنماي اينترنتي( ايجاد کرده و به صورت ماهانه اين سامانه را به روز و اطالعات کننده، سامانهاستان و بانک پرداخت

وم مردم منتشر کند. بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است گزارش عملکرد اين تبصره را هر مربوطه را جهت اطالع عم

 سه ماه يک بار به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگي، اجتماعي و ديوان محاسبات کشور ارائه دهد. 

اي تأمين جهيزيه کاالي ايراني به ستاد اجرائي فرمان ( ريال از منابع اين بند بر۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ سي هزار ميليارد) -5

 يابد.امام)ره( اختصاص مي

هاي عامل مبلغ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است براي حمايت از اشتغال از طريق بانک -2بند الحاقي 

اجزاء اين بند اختصاص دهد. اشتغال ( ريال تسهيالت قرض الحسنه را به ۱.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار و هشتصد هزار ميليارد)

بايست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شود و ميايجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي رصد مي

. پرداخت نمايندثبت شود. تمامي متقاضيان اين تسهيالت بايد از طريق سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت نام 

بر عهده بانک بند باشد. نظارت بر تأمين مالي اين تسهيالت منوط به أخذ استعالم از سامانه ناظر مبني بر عدم اشتغال شخص مي

مرکزي، و نظارت بر ايجاد اشتغال بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، و نظارت بر حسن عملکرد بانکها و ايجاد اشتغال 

بر عهده معاونت امور مناطق محروم معاون اول رئيس جمهوري است. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد در مناطق محروم 

خود را به صورت سه ماه يکبار در شوراي عالي اشتغال ارائه داده و به صورت مکتوب به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 

 .دهندمجلس شوراي اسالمي ارائه 

( ريال به کميته امداد امام خميني)ره( با هدف ايجاد دويست و 25۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰اه هزار ميليارد)به ميزان دويست و پنج -۱

( ريال به سازمان بهزيستي کشور با هدف ايجاد پنجاه 7۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( شغل و هفتاد هزار ميليارد)25۰.۰۰۰پنجاه هزار)

ي با هدف تسهيالت خرد پرداخت (ريسکخطر )به اعتبار و پوشش  ( شغل اختصاص يابد. به منظور تسهيل دسترسي5۰.۰۰۰هزار)

 شود نسبت به ايجاد صندوق تضمين اقدام نمايند. هاي موضوع اين جزء مجوز داده مياشتغالزايي به دستگاه

در سراسر کشور و تمامي استانها با اولويت مناطق محروم، بانک  و فناور بنيان و صنايع خالقهمچنين در راستاي اشتغال دانش

(ريال از محل 7۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هاي عامل مبلغ هفتاد هزار ميليارد )مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از طريق بانک

بنيان و هاي دانشفائي به شرکتصندوق نوآوري و شکو الحسنه نظام بانکي را با معرفيانداز و جاري قرضهاي پسمنابع سپرده

اختصاص دهد. شرايط و سقف تسهيالت پرداختي در اين بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادي و دارايي  و فناور خالق

 شود. تعيين مي

همچنين بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است براي حمايت از اشتغال مولد مبلغ ده هزار 

(ريال براي ايجاد اشتغال ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران با هدف ايجاد ده ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد)

(ريال در اختيار بنياد برکت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام)ره( با هدف ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شغل، مبلغ صد هزار ميليارد) هزار

(ريال در اختيار سازمان بسيج مستضعفين با هدف ايجاد سي ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شغل، مبلغ سي هزار ميليارد) ايجاد صدهزار

(ريال در اختيار بنياد مستضعفان انقالب اسالمي با هدف ايجاد 25.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شغل، مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد) هزار

اشتغال سربازاني که خدمت وظيفه خود را (ريال براي 2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شغل، مبلغ بيست هزار ميليارد) بيست و پنج هزار

شغل، ميزان ده هزار  با هدف ايجاد بيست هزار ،اند با طرح تقسيم مهارت آموزي ستاد کل نيروهاي مسلحسپري کرده
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شغل، مبلغ پنجاه  (ريال در اختيار آستان قدس رضوي براي اشتغال خانگي با هدف ايجاد ده هزار۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد)

 (ريال در اختيار سپاه پاسداران انقالب اسالمي با هدف ايجاد پنجاه هزار شغل اختصاص دهد.5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد) هزار

ها براساس شاخصهاي جمعيت، نرخ بيکاري بر مبناي جدول پيوست تخصيص ها و شهرستانمانده منابع اين بند بين استان -2

 استاندار مي باشد.  ل ايجاد اشتغال هر استان،ؤويابد. مسمي

 هاي خالق و دانش بنيان مي باشد.نشين و يا فعاليتتخصيص اعتبارات در هر استان با اولويت مناطق محروم و حاشيه

بلند مدت حداقل ده ساله براي پرداخت يک  الحسنهقرض (ريال تسهيالت7۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) هزار ميليارد هفتادمبلغ  -۳

(ريال وام ضروري و جهيزيه براي هر يک از کارکنان ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) (ريال وديعه مسکن و سيصد ميليون۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ميليارد

انتظامي جمهوري اسالمي ايران، ارتش جمهوري اسالمي ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و وزارت فرماندهي و بازنشستگان 

 هريک از سازمان هاي مذکور از طريق بانکهاي عامل. دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي

(ريال از منابع جاري 25.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد ) -۴

الحسنه به مبلغ بيست الحسنه شبکه بانکي را در اختيار بنياد شهيد و امور ايثارگران به منظور اعطاي تسهيالت قرضو سپرده قرض

(ريال به 5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) (ريال به خانواده شهداي دفاع مقدس و مبلغ پنج هزار ميليارد2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) هزار ميليارد

 خانواده شهداي جبهه مقاومت قرار دهد.

(ريال از منابع جاري و 2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است مبلغ بيست هزار ميليارد -5

الحسنه ضروري تا سقف به منظور اعطاي وام قرضمستضعفين الحسنه شبکه بانکي در اختيار سازمان بسيج هاي قرضسپرده

 (ريال قرار دهد.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰دويست ميليون)

تجارت و و نعت، معدن هاي جهادکشاورزي و صخانهان موظف است با هماهنگي با وزارتبانک مرکزي جمهوري اسالمي اير -۶

( تعيين %۱2الحسنه، تسهيالت مبتني بر قرارداد با سود دوازده درصد)اي از محل ترکيب منابع بانکي با منابع قرضهاي توسعهسازمان

بانک ي اين بند توسط ئنامه اجرايني(ريال تعيين کند. آ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و سهم هر بانک را تا سقف يک هزار هزار ميليارد)

رسد. بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است گزارش مرکزي تا پايان ارديبهشت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

هاي کلي اصل چهل و عملکرد اجراي اين بند را هر سه ماه يکبار به کميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي سياست

 مي ارائه کند. ( قانون اساسي مجلس شوراي اسال۴۴چهارم)

هاي به بانک ۱۴۰۱نامه اجراي اين بند را حداکثر تا اول ارديبهشت سال بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است آيين -7

هاي عامل؛ عامل ابالغ کند. بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است درصورت اجرا نکردن تکاليف اين تبصره توسط بانک

 سپرده قانوني آنها اقدام نمايد. نسبت به افزايش 

هاي عامل، مبلغ دويست هزار يران مکلف است با تعيين سهم بانکبانک مرکزي جمهوري اسالمي ا -۳بند الحاقي 

الحسنه و جاري شبکه بانکي جهت پرداخت تسهيالت ( ريال از منابع پس انداز و جاري قرض2۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد)

العالج، سرطاني، خاص و زوج هاي جهت کمک به بيماران صعب هاي خاص و صعب العالج بيماريالحسنه به صندوق قرض

( ريال جهت پرداخت به بيماران فقير و معسر، بيماران بستري شده، 2۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰نابارور و مبلغ دويست هزار ميليارد)

غير عمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش  حمايت از بيکاران، اعتبار در حساب جاري خانوار، زندانيان جرائم
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نهادهاي حمايتي کميته امداد امام خميني)ره(، سازمان بهزيستي کشور و جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران اختصاص 

 دهد.

برنامه و بودجه، هاي گزارش عملکرد اين بند هر سه ماه يک بار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به کميسيون

 اجتماعي و بهداشت مجلس ارائه مي گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري بانک مرکزي موظف است در راستاي توسعه دامنه وثائق بانکي  -۴بند الحاقي 

م، اوراق مالي اسالمي، هاي الزم براي توثيق برخط اوراق بهادار نظير سهاو تسهيل دريافت تسهيالت خرد از شبکه بانکي، زيرساخت

 گذاري قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکي را فراهم نمايد.هاي سرمايهگذاري در صندوقواحدهاي سرمايه

نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، وزارت تعاون، ينيآ

 رسد.معاونت امور مناطق محروم معاون اول رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران ميکار و رفاه اجتماعي و 

  -5بند الحاقي 

داللزوم اطالعات دريافتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتي خود و عن -۱ 

براساس تعاريف و مصاديق تعيين شده توسط شوراي پول و ( اين بند( 2سسات اعتباري غير بانکي)موضوع جز)ؤها و ماز بانک

اعتبار، مانده تسهيالت و تعهدات کالن و ميزان پرداختي و مانده تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي هريک از 

نفع واحد(، نرخ ط يا ذيها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را به تفکيک هر يک از اشخاص با تعريف شوراي پول و اعتبار)مرتببانک

سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت)جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشکوک الوصول(، نوع و ميزان وثيقه 

 دريافت شده، بر تارنماي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلي به روز رساني نمايد.

( اين بند را به صورت فصلي در اختيار بانک ۱سسات اعتباري غيربانکي موظفند اطالعات مندرج در جزء)ؤم ها وبانک -2

اعتباري حسب مورد به تشخيص مؤسسه مرکزي قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال کليه يا بخشي از اطالعات، در مورد مقرر، 

( قانون برنامه ۱۴بند)الف( ماده)( ۴( يا )۳)ون پولي و بانکي کشور يا اجزاي ( قان۴۴بانک مرکزي، به يکي از جرائم مندرج در ماده)

ف است گزارش گردد. بانک مرکزي موظپنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران محکوم مي

( قانون اساسي جمهوري اسالمي 9۰بانکي به صورت فصلي به کميسيون اصل)ها و مؤسسات اعتباري غيرهمکاري يا تخلف بانک

 نمايد. ايران و ديوان محاسبات کشور ارائه

به چهار ميليون  ۱۴۰۱مسکن در سال تأمين ( قانون جهش توليد و ۴تسهيالت پرداختي ماده) -۶بند الحاقي 

 يابد.(ريال افزايش مي۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد)

سسات اعتباري غيربانکي اعم از دولتي ؤها و مکليه بانک ۱۴۰۱سکن در سال متأمين ( قانون جهش توليد و ۴در اجراي ماده)

( واحد مسکن روستايي و شهري در شهرهاي کمتر از بيست ۴۰۰.۰۰۰و خصوصي موظفند براي احداث و نوسازي چهارصد هزار)

مناطق محروم( نسبت به ( واحد مسکن شهري)با اولويت محالت و 8۰۰.۰۰۰( نفر جمعيت و هشتصدهزار)25.۰۰۰و پنج هزار)

( %2۰( ريال تسهيالت ساخت مسکن )معادل حداقل بيست درصد)۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰پرداخت حداقل چهار هزار ميليارد)

(ريال تسهيالت وديعه مسکن به افراد واجد شرايط ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تسهيالت نظام بانکي( و حداقل چهارصد هزار ميليارد)

شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطي ه هر بانک توسط بانک مرکزي در فروردين ماه تعيين مياقدام نمايند. سهمي

تسهيالت ساخت مسکن بيست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به متقاضي واجد شرايط 
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ار به افراد واجد شرايط معرفي شده توسط وزارت راه و شود. اين تسهيالت با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبمنتقل مي

شود. بانک مرکزي موظف است گزارش عملکرد اين بند را به صورت برخط در اختيار عموم مردم قرار شهرسازي پرداخت مي

 دهد.

اعتباري غيربانکي از پرداخت سهميه تسهيالت تعيين شده توسط بانک مرکزي مؤسسه درصورتي که يک بانک يا 

قانون جهش توليد مسکن، مالياتي برابر با ( ۴ماده )( 5) خودداري نمايد، سازمان امور مالياتي مکلف است در اجراي تبصره

داري کل کشور سسات اعتباري مستنکف أخذ و به حساب خزانهؤها و م( تعهد عمل نشده را از بانک%۲۰بيست درصد)

هاي شود تا صرف طرحلي مسکن واريز ميصيص يافته به حساب صندوق م( تخ%۱۰۰اين مبلغ به صورت صددرصد) واريز نمايد.

هاي داراي سه فرزند و بيشتر اختصاص يابد. ( از منابع مذکور بايد به خانواده%2۰حمايتي مسکن گردد. حداقل بيست درصد)

 تواند به ساير مشموالن آن تعلق گيرد.درصورت نبود متقاضي واجد شرايط براي جذب، مابقي مي

هاي عمران ها و شهرها به کميسيونرا به صورت ماهانه به تفکيک بانکبند بانک مرکزي مکلف است گزارش اجراي اين 

 و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور ارائه نمايد.

ستاييان در راستاي تکميل نهضت دولت مجاز است در راستاي حمايت از اقشار کمتر برخوردار و همچنين حمايت از رو

ها با منابع هاي حمايتي و تلفيق منابع بانکمقاوم سازي روستاها، نسبت به کاهش سود تسهيالت سابق فوق الذکر از طريق سياست

 صندوق ملي مسکن اقدام نمايد.

وثيقه در قالب خط اعتباري يا ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بدون دريافت بار جديد به بانکاعطاي اعت -7بند الحاقي 

اضافه برداشت، توسط بانک مرکزي ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش موضوع اين بند توسط شوراي پول و اعتبار تعيين 

 شود.مي

ها بابت اقساط تسهيالت اعطايي به بانک مرکزي مکلف است درصورت تسويه اصل و سود مطالبات بانک -8بند الحاقي 

زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهاي زير يکصد و پنجاه هزار نفر جمعيت نسبت به بخشودگي زدگان و سيللهزلز

 .)وجه التزام( آنها اقدام نمايديهاجريمه

آالت کشاورزي نوساز در راستاي توسعه سطح زير کشت ديم زارها، با هدف توسعه استفاده از ماشين -9بند الحاقي 

(ريال تسهيالت ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰کشاورزي، ملي و توسعه تعاون موظفند به نسبت مساوي مبلغ صدهزار ميليارد )بانکهاي 

رسد را با نرخ مصوب شوراي پول و آالت مربوطه از توليدکنندگان داخلي که به تأييد وزارت جهادکشاورزي ميبراي خريد ماشين

 اضيان معرفي شده از سوي وزارت جهادکشاورزي پرداخت نمايند.ساله، به متقاعتبار و دوره بازپرداخت پنج

گردد آالت صرفًا به توليدکننده پرداخت مياين تسهيالت پس از انعقاد قرارداد خريد بين متقاضيان و توليدکنندگان ماشين

هاي طريق صندوق گردد. وزارت جهادکشاورزي مکلف است ازو اقساط مربوطه توسط متقاضي به بانک عامل بازپرداخت مي

 زيرمجموعه تمهيدات الزم جهت تسهيل ضمانت تسهيالت مذکور را براي متقاضيان فراهم نمايد.

( قانون رفع ۱2برق چاههاي کشاورزي از محل ظرفيت ماده)تأمين براي تسريع و تسهيل در اجراي طرح  -۱۰بند الحاقي

(ريال 2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مرکزي مکلف است مبلغ بيست هزار ميليارد)پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، بانک موانع توليد رقابت

برق تأمين هاي زيرمجموعه آن جهت وزارت نفت به شرکت توانير و شرکتهاي عامل با تضمين تسهيالت تکليفي از طريق بانک

 .چاههاي کشاورزي پرداخت نمايد
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هاي عامل مبلغ پنج هزار طريق بانک بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از -۱۱بند الحاقي 

انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانکي، جهت اجراي بند)ج( هاي پس(ريال از محل منابع سپرده5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد)

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي   (۱۱۳( ماده)5( قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور و جزء)۳8ماده)

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران براي توسعه اشتغال زندانيان حين حبس و پس از آزادي با معرفي سازمان زندانها و اقدامات 

هاي اشتغال آنان طرحله به زندانيان آزاد شده جهت الحسنه با بازپرداخت هفت ساتأميني و تربيتي کشور در قالب تسهيالت قرض

 اختصاص دهد.

( ريال تسهيالت قرض الحسنه براي دانشجويان بي بضاعت 2۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ دوهزار ميليارد ) -۱2بند الحاقي 

 يابد.تحت پوشش کميته امداد امام خميني )ره( و بهزيستي اختصاص مي

 

 رفاه و سالمت -1۷تبصره 

شدگان، با درنظر گرفتن گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بيمهبه منظور رعايت عدالت در سالمت،  -الف

هاي پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونيک و استانداردهاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان

سهم خود، بدون کاهش  مصوبات شوراي عالي بيمه سالمت در قالب افزايشچهارچوب  توانند درگر پايه سالمت ميبيمه

تعهدات)سطح و شمول خدمات( قبلي و همچنين بدون تأخير در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد)موضوع قانون 

التفاوت تعرفه دولتي و غيردولتي ((، نسبت به پرداخت بخشي از مابه2الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)

 بارات مصوب اقدام نمايند.در سقف اعت

باشند. ساير ( نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده مي2۰.۰۰۰هزار)روستاييان، عشاير و ساکنين شهرهاي زير بيست 

جمعيت کشور نيز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي)شوراي عالي بيمه سالمت( مطابق ضوابط مربوطه 

 ه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.درآن وزارتخان

( اين 9جدول شماره) 55۰۰۰۰ -۶۰به منظور اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اعتبار رديف شماره  -ب

گردد. ربط ابالغ ميقانون براساس مصوبات ستاد ملي جمعيت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرائي ذي

ربط و چگونگي پايش و کرد بين دستگاههاي اجرائي ذيعمل اجرائي اين بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزيع و هزينهدستورال

ماه پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب ستاد مذکور ارزيابي عملکرد منابع مذکور ظرف سه

 رسد.مي

تجهيز مراکز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشکي کشور )مادرتخصصي( مشمول شرکت توسعه و  ۱۴۰۱درسال  -ج

 شود.( قانون برنامه ششم توسعه مي55مفاد ماده)

ها موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش دارو، هاي تحت پوشش اين دانشگاهارستاندانشگاههاي علوم پزشکي و بيم -د

هاي تأمين و تدارک دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات اً جهت بازپرداخت هزينهلوازم و تجهيزات و ملزومات پزشکي را منحصر

اي مکلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات هاي بيمهکننده پرداخت کنند و سازمانها و شرکتهاي پخش تأمينپزشکي به داروخانه

 نمايد واريز کنند.اي که دانشگاه اعالم ميپزشکي را به حساب جداگانه
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کرد موجودي حسابهاي مذکور از شود. نحوه هزينهتخلف از اجراي اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي

 باشد.هاي توسعه کشور مستثني مي( قانون احکام دائمي برنامه۱مفاد مندرج در ماده )

( قانون برنامه ششم توسعه 29ي موضوع ماده )منظور ساماندهي و کارآمدسازي سياستهاي حمايتي، کليه دستگاههابه -ـه

ها و کنند، مکلفند تمامي حمايتپذير حمايت مياز جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها که به هر شکل از اقشار آسيب

و رفاه  کننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، کارکمکهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفکيک شماره ملي فرد دريافت

اجتماعي، ثبت نمايند. بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مکلفند تسهيالت 

شده را به تفکيک شماره ملي در سامانه مذکور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطالعات مندرج در الحسنه پرداختقرض

( قانون برنامه ششم توسعه از اجراي اين بند استنکاف نمايند، 29مديران دستگاههاي مشمول ماده)اين سامانه خواهد بود. چنانچه 

با اصالحات و الحاقات  ۱/2/۱۳92( قانون مجازات اسالمي مصوب ۱9تعزيري درجه پنج موضوع ماده) حبسمشمول مجازات 

هاي مالياتي هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيتگردند. برخورداري هزينهبعدي مي

( قانون مالياتهاي مستقيم عالوه بر تکاليف موضوع اين ماده، منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه مذکور است. ۱۳9بند)ط( ماده)

سنجي افراد را براي شده و همچين استعالم استحقاقتعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است امکان ثبت اطالعات انجاموزارت 

 نهاد با رعايت محرمانگي اطالعات نيز فراهم نمايد.مؤسسات خيريه مردم

 اجراي حکم اين بند درخصوص کميته امداد امام خميني)ره( منوط به اذن مقام معظم رهبري است.

نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقالم مورد نياز ثبت اطالعات، نحوه واگذاري اطالعات سامانه به دستگاههاي اجرائي آيين

سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت تعاون، کننده براي مواردي مانند استعالم استحقاقو نهادهاي حمايت

 رسد.شود و به تصويب هيأت وزيران ميعي تهيه ميکار و رفاه اجتما

( 2( و بند )ت( ماده )2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )29در اجراي ماده ) -و

بودجه عمومي، اي و بازنشستگي و کاهش وابستگي آنها به هاي بيمهبر ساماندهي و پايداري صندوققانون برنامه ششم توسعه مبني

 :۱۴۰۱اي مشمول کمک دولت، از ابتداي سال اي، ساماندهي اقشار تحت پوشش بيمههاي بيمهساماندهي معافيت

با  1۳۶1معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب »کارگاههاي مشمول قانون  -1

اند کماکان مشمول معافيت بيست که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافيت مذکور بوده «اصالحات و الحاقات بعدي آن

اي ( از معافيت بيمه%۳( مندرج در قانون مذکور خواهند بود و براي سنوات بيش از پنج سال، سه درصد)%۲۰درصدي)

 گردد.کسر مي 1۴۰1فوق در سال 
شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمين اجتماعي از جمله درخصوص بيمهاي هاي کامل بيمه، معافيت۱۴۰۱از ابتداي سال  -2

، بند )ض( ۱۳88دار)کددار( مصوب بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي شناسه هاي اجتماعي قاليبافان،مشموالن قانون بيمه

ها منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط ( قانون هدفمند کردن يارانه7کل کشور و بند)ب( ماده) ۱۳8۶( قانون بودجه سال ۱۴تبصره)

شدگان قرار گرفته در در مورد بيمهکار و رفاه اجتماعي و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدي است.  وزارت تعاون،

هاي هشت و اي موجود کسر و دهک( از معافيت بيمه%۳هاي پنجم تا هفتم درآمدي، به ازاي هر دهک سه درصد)دهک

 اي نخواهند بود.هاي بيمهافيتباالتر مشمول مع

ي اين بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه و به تصويب ئنامه اجراآيين

 رسد.هيأت وزيران مي
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با کليه وظايف، اختيارات،  «هما»صندوق بازنشستگي و وظيفه کارکنان شرکت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران مؤسسه  -ز

ماه از تاريخ ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق و ساير حقوق ظرف سهتعهدات و دارايي

 گردد. تصويب اين قانون به صندوق بازنشستگي کشوري منتقل مي

 «هما»بگير شرکت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران مستمري و وظيفهاعتبارات الزم براي پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته،  -۱

 گردد. بيني و لحاظ ميدر اعتبارات ساليانه صندوق بازنشستگي کشوري پيش

هاي شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران را ها و پروندهشرکت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران موظف است کليه دارايي -2

 از ابالغ اين قانون تحويل صندوق بازنشستگي کشوري نمايد. ماه بعدظرف سه

هاي پايگاه ( قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار و تکميل داده7۰به منظور اجرائي نمودن بند)چ( ماده) -۱ الحاقي بند

 بيمه پايه و تکميلي درمان اعم ازهاي ها و صندوقشرکتديريت مصارف و منابع، کليه شدگان درمان کشور و ماطالعات برخط بيمه

( قانون مديريت خدمات کشوري، از جمله سازمان خدمات درماني 5هاي اجرائي موضوع ماده)دستگاهدولتي و غيردولتي و نيز 

سال نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه گر حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون مکلفند نسبت به ار

صورت رايگان و  روزرساني پايگاه مذکور بهشدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و بهبرخط اطالعات بيمه

هاي آن با استفاده از و اصالحيه ۳۱/۳/۱۳99  مستمر اقدام نمايند و از پايگاه مذکور مبتني بر ضوابط طرح نسخه الکترونيک مصوب

اي و درماني به نجي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، جهت ارائه کليه خدمات بيمهسسامانه)سرويس( استحقاق

 کنند.شدگان تحت پوشش خود استفادهبيمه

اجراي مقررات اين بند در تبادل اطالعات فيمابين سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و پايگاه اطالعات برخط 

مشترکي خواهد بود که توسط وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهداشت، درمان شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل بيمه

 و آموزش پزشکي ابالغ مي شود.

هاي (پروژهطرح )توسعه و استقرار نظام جامع سالمت الکترونيک و زير  (پروژهطرح )به منظور تکميل  -2بندالحاقي

 المت:مصوب مربوطه و حفظ محرمانگي و حريم خصوصي اطالعات س

مبناي طرح ابالغي  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است براي اجراي نسخه الکترونيک بر -۱

( ضوابط اجرائي 8) هاي آن نسبت به تشکيل کميته راهبري کشوري مطابق بندو اصالحيه شوراي عالي بيمه ۳۱/۳/۱۳99  مصوب

 نمايد.طرح نسخه الکترونيک و با مشارکت همه ذينفعان اقدام 

هاي پرونده الکترونيک سطح يک، سامانه/ سرويس دهنده پرونده الکترونيک سالمت شامل: سامانههاي تشکيلسامانه -2

سنجي سازمان بيمه سالمت ايران، سامانه اصالت و رهگيري دارو و لوازم پزشکي سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع استحقاق

هاي تجويز، تشخيص و ارائه خدمت، سامانه يکپارچه اطالعات (کد)شناسهپايه سالمت الکترونيکي شامل  (کدينگ)گذاريشناسه

مراکز جامع سالمت و سامانه استعالم  (سيستم)نظام ها وداروخانه مراکز سالمت شامل صدور پروانه هاي پزشکي و صدور پروانه

گر پايه و تکميلي هاي بيمهم پزشکي و بانک قواعد الکترونيکي سازمانامضاي الکترونيک ارائه دهندگان خدمات سالمت سازمان نظا

واحد استاندارد  (کدينگ)گذاريشناسهمرجع،  (مدل)نمونهو رسيدگي الکترونيکي اسناد پزشکي، بايد به صورت يکپارچه و مبتني بر 

 و ضوابط ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با يکديگر تبادل داده نموده و در تعامل با يکديگر باشند. 
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دسترسي مورد نياز به اطالعات پرونده الکترونيک سالمت براي بيمار)نمايشگر پرونده( و همچنين امکان دسترسي به سوابق 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 7۴ق مفاد بند)الف( ماده)بيمار براي پزشک معالج مطاب

اسالمي ايران مطابق دستورالعملي است که حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 گردد.تهيه و ابالغ مي

ي طرح نسخه الکترونيک مکلفند، ئ( ضوابط اجرا7ميلي و کليه ذينفعان مندرج در بند)گر پايه و تکهاي بيمهسازمان -۳

ي مشخص شده در طرح نسخه الکترونيک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابالغ اين قانون بطور ئوظايف و تکاليف اجرا

شوراي عالي بيمه سالمت مکلف است بر حسن اجراي اين هاي موجود خود را تکميل و اصالح نمايند. کامل انجام داده و سامانه

جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پيشرفت را به کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات 

 کشور ارائه نمايد.

مصرف دارو و ارائه خدمات منظور ايجاد زيرساخت و سازوکار موردنياز نظام نوسازي چرخه تجويز تا به -۳بند الحاقي 

 سالمت در بستر الکترونيک:

-ييهاي يکپارچه و راهنماماه از ابتداي سال دستورالعملوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حداکثر ظرف شش -۱

هاي ليه سازمانباليني الزم براي خريد راهبردي خدمات سالمت با اولويت داروهاي موجود در نظام دارويي کشور را تهيه و به ک هاي

   دهندگان خدمات سالمت جهت اجراء ابالغ نمايد.گر پايه و تکميلي و نيز ارائهبيمه

کليه شرکتها و صندوقهاي بيمه پايه و تکميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده  -2

اجتماعي تأمين ( قانون مديريت خدمات کشوري، از جمله سازمان بيمه سالمت، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان 5)

اي، سنجي خريد خدمات اعم از احراز هويت و پوشش بيمهماه، فرآيند استحقاقيان آبانگر مکلفند تا پاهاي بيمهو ساير سازمان

باليني را  هايييدهنده خدمت و نيز اعمال دقيق قواعد خريد خدمت و راهنمااي، پايش)کنترل( ارائهپايش)کنترل( همپوشاني بيمه

ت دارو و امضاي الکترونيک را منحصرًا در بستر ابزارهاي هاي افزايش دقت و کيفيت نسخ مانند پايش)کنترل( اصالکنار روش در

 سازي و به اجراء درآورند.پياده  پيچي الکترونيک و رسيدگي اسناد الکترونيک رانويسي و نسخهالکترونيک شامل نسخه

صي، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراکز و مؤسسات بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، خصو -۳

شده توسط ارائه خدمات خود در چهارچوب تعريف  منظورهاي مجاز مربوط بهعمومي غيردولتي و خيريه مکلف هستند از سامانه

شدگان، موضوع بند )چ( شدگان مبتني بر پايگاه اطالعات برخط درمان بيمهسنجي بيمهسازمان بيمه سالمت ايران براي استحقاق

منظور تبادل توسعه و همچنين استانداردهاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به ( قانون برنامه ششم7۰ماده )

استفاده نموده به نحوي که اطالعات خدمات مورد ارائه به   پرونده الکترونيک سالمت، ها به سامانهاطالعات و ارسال پرونده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است اجراي شدگان درمان کشور به صورت يکپارچه و برخط ارسال گردد. بيمه

دهندگان خدمات اين بند را در تمديد پروانه و يا صدور پروانه تأسيس اين مراکز لحاظ نمايد. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائه

ست ارتباط و باشد. سازمان غذا و دارو مکلف اسالمت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانوني مربوط مي

هاي موضوع اين بند را برقرار نمايد. کليه شرکتهاي دارويي و تجهيزات و ملزومات هاي خود و سامانهتبادل اطالعات ميان سامانه

محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابالغي از سوي سازمان غذا و دارو نسبت به تکميل کنندگان کاالهاي سالمتپزشکي و عرضه

 اي خود به سامانه پايش)کنترل( اصالت و رهگيري دارو، حداکثر تا پايان مهرماه اقدام نمايند.هو اتصال سامانه
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ربط مکلف است تا پايان آذرماه، ساز و کاري را فراهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از طريق سازمان ذي -۴

هاي داروها و تجهيزات و ملزومات تحت پوشش سازمان نمايد که اصالت کليه اقالم دارويي و تجهيزات مصرفي پزشکي با اولويت

قابل پايش و نظارت باشد. دريافت تعرفه   گر از طريق نسخ الکترونيک با استفاده از سامانه پايش)کنترل( اصالت و رهگيري داروبيمه

هاي دولتي، بخش هاي فعال درخدمات دارويي ابالغي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، توسط داروخانه

 غيردولتي، خصوصي و خيريه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پايش)کنترل( اصالت و رهگيري دارو)تي تک( مجاز خواهد بود.

ماه در کليه فرآيندهاي الکترونيک تقبل و خريد خدمات سالمت، از طريق سازمان نظام پزشکي مکلف است ظرف سه -5

با همکاري   ( قانون تجارت الکترونيک۱۰زشکان و امضاي الکترونيک آنها را مطابق با ماده )هاي خود هويت و اصالت پسامانه

گر کنترل و پايش نمايد. رسيدگي به تخلفات در ها، شرکتها و مؤسسات بيمهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان

 شود. چهارچوب قوانين و مقررات انجام مي

گر ها و مؤسسات بيمهتوسط سازمان۱۴۰۱ماه سال  المت و پرداخت هزينه از ابتداي ديهرگونه خريد خدمات س -۶

( ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و 5( تا )۱( اين بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزءهاي )2مشمول جزء )

 باشد. هاي مقرر در قوانين مربوط مياموال دولتي است و مستوجب مجازات

اي هستند نسبت به بيمه نمودن کليه افرادي که فاقد پوشش بيمه۱۴۰۱ماهه اول سال دولت مکلف است تا پايان شش -7

 با رعايت آزمون وسع اقدام نمايد.  از طريق سازمان بيمه سالمت و

ويي کشور اي داروهاي موجود در نظام دارعالي بيمه سالمت نسبت به پوشش بيمهدولت مکلف است از طريق شوراي -8

 اعتبار مورد نياز آن اقدام نمايد. تأمين با اولويت داروهاي توليد داخل و 

هاي مندرج در اين حکم مکلفند هر دوماه گزارش پيشرفت اجراي احکام مرتبط را به و سازمان دستگاههاي اجرائي -9

 کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايند.

منظور ايجاد زيرساخت و ساز وکار مورد نياز نظام نوسازي چرخه تجويز تا مصرف دارو و ارائه خدمات به  -۴بند الحاقي 

 سالمت در بستر الکترونيک)کليه خدمات بهداشتي، درماني، داروئي و تشخيصي(:

دمات ئه دهنده خهاي اراحداکثر هفت ماه پس از ابالغ قانون، صرفاً سامانه پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونيک -۱

افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و داراي گواهينامه تطابق با هاي ارزيابي نرمسالمت مورد تأييد آزمايشگاه

 هاي بيمه پايه و تکميلي درمان اعم ازها و صندوقرکتشباشند. لذا کليه استانداردهاي پرونده الکترونيک سالمت مجاز به فعاليت مي

( قانون مديريت خدمات کشوري، از جمله سازمان بيمه سالمت، سازمان 5هاي اجرائي موضوع ماده)دستگاهدولتي و غيردولتي و نيز 

گر تا حداکثر زمان مشخص شده در اين جزء هاي بيمهاجتماعي و ساير سازمانخدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين

و اختصاصي خود جهت خريد خدمات سالمت به صورت الکترونيکي استفاده نمايند. شوراي عالي هاي مستقل توانند از سامانهمي

بيمه سالمت مکلف است بر حسن اجراي اين جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پيشرفت را به کميسيون بهداشت و 

 درمان مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور ارائه نمايد.

ي طرح نسخه الکترونيک ئ( ضوابط اجرا۱5تواند بصورت کاغذي و با درج کد ملي بيمار و در قالب ماده)مي نويسينسخه -2

صرفًا در مواردي که به دليل بروز شرايط اضطراري نظير حوادث قهري، قطعي  «فرآيندهاي جايگزين و غير الکترونيک»با عنوان 

پردازش نسخه الکترونيک وجود ندارد انجام گردد، اسناد   ي که امکان ثبت وهاي ارتباطاينترنت، قطعي برق و اختالل در زيرساخت
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گر پايه و تکميلي قابل پرداخت است. توليد شده در اين قالب به عنوان اسناد هزينه خريد راهبردي توسط کليه سازمانهاي بيمه

ارتباطات و فناوري اطالعات و تعاون، کار و هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است با همکاري وزارتخانه

ي ئ( ضوابط اجرا۱5صالح براي تشخيص شرايط اضطراري را مشخص و در قالب تصحيح ماده)رفاه اجتماعي، مصاديق و مرجع ذي

 طرح نسخه الکترونيک ظرف يک ماه ابالغ نمايد.

باطات و فناوري اطالعات حداکثر ظرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است با همکاري وزارت ارت -۳

( ضوابط ابالغي طرح نسخه ۱۶نسخه الکترونيکي را مطابق بند))اس.ال.اي(  يک ماه از ابالغ قانون، توافقنامه سطح خدمات

مچنين هاي فناوري اطالعات و اجراي توافقنامه مربوطه نظارت نمايد، هها و زيرساختالکترونيک تدوين و برقراري ارتباطات سامانه

افزاري الزم هاي ارتباطي و سختوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ضمن تعيين فهرستي از مناطق محروم کشور که زيرساخت

هاي الزم براي تبادل الکترونيک در اين زيرساخت ۱۴۰۱اي عمل نمايند که تا پايان سال براي تبادل الکترونيک را ندارند به گونه

گر پايه و تکميلي و نيز ارسال اطالعات و اسناد پزشکي از مي خريد خدمات سالمت توسط سازمانهاي بيمهمناطق فراهم گردد، تما

هاي ارتباطي مورد نياز براساس مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سالمت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زيرساخت

 دستورالعمل ابالغي شوراي عالي بيمه سالمت خواهد بود.

تمامي تبادالت الکترونيکي در موضوع نسخه الکترونيکي براي تکميل پرونده الکترونيکي سالمت ايرانيان رايگان  -۴

هاي مربوط به تشويقي نسخه الکترونيکي براي ارائه دهندگان خدمات . شوراي عالي بيمه سالمت کشور مکلف است، تعرفهباشدمي

گر پايه پرداخت گرديده و سهم بيمار را برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهاي بيمهسالمت را تعيين و به تصويب هيأت وزيران 

 افزايش نخواهد داد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است با همکاري سازمان نظام پزشکي کشور، فرآيند تمديد پروانه  -5

سسات ارائه دهنده ؤهينامه اعتباربخشي کليه مراکز و ممسئول فني، صدور يا تمديد پروانه مطب پزشکان و همچنين صدور گوا

هاي دولتي، غيردولتي، خصوصي و نيروهاي مسلح را منوط به ي سرپايي و بستري در تمامي بخشها حوزهخدمات سالمت در 

سالمت)ديتاس( ارسال اطالعات بهداشتي، تشخيص، درماني و دارويي به صورت يکپارچه و در بستر درگاه يکپارچه تبادل اطالعات 

گر پايه هاي بيمهو صرفًا به سامانه پرونده الکترونيکي سالمت ايرانيان )با حفظ محرمانگي اطالعات( و عقد قرارداد با کليه سازمان

گر ( براي کليه سازمانهاي بيمه2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)۳8نمايد، رعايت مفاد ماده)

 پايه الزامي است.

ها و مراکز درماني داروخانه ارائه هرگونه دارو و تجهيزات پزشکي مشمول فهرست ابالغي سازمان غذا و دارو توسط -۶

هاي داراي مجوز و مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ممنوع بدون استعالم و احراز اصالت از طريق سامانه

گر پايه مجاز به پذيرش اقالم فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف به هاي بيمهاست، سازمان

به سازمان برنامه و بودجه کشور و کميسيون بهداشت بار يکاين بند است، گزارش اين بند بايد هر سه ماه  نظارت بر حسن اجراي

 شود.مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور ارائه  و درمان 

ي مختلف از جمله ئهاي سالمت الکترونيک)در دستگاههاي اجرابه منظور اثربخشي مصرف اعتبارات مربوط به پروژه -7

اجتماعي و...( و در راستاي اجراي بند)الف( تأمين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان بيمه سالمت، سازمان 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و به منظور ايجاد همگرايي و 7۴ماده)
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هاي دولتي و غيردولتي با عنايت به اينکه وزارت ي سالمت الکترونيک در بخشها حوزهدامات در کليه يکپارچه کردن اين اق

باشد، کليه مي «توسعه و استقرار نظام جامع سالمت الکترونيک»دار بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متولي اجراي پروژه اولويت

هاي موازي و ي و پيشگيري از تعريف پروژهئقبل از هر گونه اقدام اجراهاي مربوط به پروژه مذکور موظفند مجريان زير پروژه

هاي مذکور با سازي سيستمهاي فني و مجوزهاي مربوط به رعايت استانداردها و ضوابط يکپارچهيديهأيتکراري و غيرعملياتي، ت

عات وزارت بهداشت، درمان و آموزش درگاه يکپارچه تبادل اطالعات سالمت)ديتاس( را از مرکز مديريت آمار و فناوري اطال

ي مربوط به اين بند ظرف يک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و جهت ئنامه اجراينيپزشکي أخذ نمايند. آ

 نفعان ابالغ مي گردد. اجراء به کليه ذي

 شود.تخلف از اجراي اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي

اقتصاد  شود اعتبارات موضوعاجازه داده مي ک،يمرتبط با سالمت الکترون يمنابع اعتبار تيبه منظور تمرکز و تقو -8

اطالعات، صنعت، معدن و تجارت  يارتباطات و فناور يهاجمهور، وزارتخانه سيرئ يو فناور يمعاونت علم مربوط به تال،يجيد

دارنده اعتبار  يبا دستگاهها ينامه همکاردر قالب انعقاد تفاهم ،قانوناين و مقررات و  نيدر قوان جمندر يقانون يهاتيظرف ريو سا

پنجاه  نيگردد. همچن هزينه کيمرتبط با سالمت الکترون يها(پروژهطرح) براي ،يو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

پزشک  ينظام ارجاع و اجرا يسالمت و راهبر کيپرونده الکترون ليبرنامه تکم»بودجه  فيدر رد ندرج( اعتبارات م%5۰درصد)

 ،افزاريسخت هايرساختيز يصرف ارتقا يعلوم پزشک هايو دانشگاه ي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک«خانواده

طالعات وزارت ا يفناور تيريآن توسط مد صيتخص عملسالمت خواهد شد که دستورال کيپرونده الکترون يو ارتباط افزارينرم

 .گردديو ابالغ م نيتدو يبهداشت، درمان و آموزش پزشک

( قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 7۴در راستاي اجراي بند)الف( ماده) -5بند الحاقي 

ابالغ اين قانون به نحوي عملياتي ماه از مکلف است سامانه پرونده الکترونيکي سالمت ايرانيان را به صورت يکپارچه ظرف سه

هاي سازي سامانه مذکور، سازماندهندگان خدمت قرار گيرد. تا زمان عملياتينمايد که خدمات الکترونيک سالمت در اختيار ارائه

ل ارائه خدمات سازي راهنماهاي باليني و دستورالعمهاي خود را جهت پيادهشدگان موجود در سامانهگر پايه مکلفند سالمت بيمهبيمه

 دهندگان خدمت قرار دهند.سالمت در اختيار ارائه

به کميسيون بهداشت بار يک ماهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است گزارش اجراي اين جزء را هر سه

 و درمان مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور ارائه نمايد.

ر تعارض منافع کليه مؤسسات پزشکي بخش خصوصي نظير بيمارستان، زايشگاه، در راستاي مديريت مؤث -۶بند الحاقي 

تيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، پلي کلينيک، فيزيوتراپي، الکترو فيزيوتراپي، هيدروتراپي، داروخانه و داروسازي مکلفند حسب مورد 

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اساسنامه و ماه پس از تصويب اين قانون با أخذ پروانه فعاليت از وزحداکثر ظرف سه

مربوطه را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري جهت اعالن عمومي به ثبت برسانند. تغييرات مؤسسه مشخصات سهامداران 

 بايست حداکثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجارتي به ثبت برسد.در موارد مذکور مي

ل اجراي اين حکم بوده و درصورت عدم اجراي سؤوبنگاه و مدير مالي يا عناوين مشابه در آن نهاد، م /باالترين مقام دستگاه

قانون مجازات اسالمي به غير از حبس خواهد شش  مذکور مشمول مجازات درجهسسه مؤاين حکم عالوه بر ممنوعيت اشتغال در 

 بود.
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هاي الزم از قبيل پايش، از زيرساخت  نويسي الکترونيک و به منظور فراهم نمودن بخشيدر اجراي نسخه  -7بند الحاقي 

هاي کارد ريدر، توکن و اپليکيشن و هزينه نرم افزار تأمين کنترل اصالت امضاي الکترونيک اعضاي نظام پزشکي کشور و تهيه و 

 د به شرح زير هزينه نمايند:گر پايه از محل اعتبارات خوهاي بيمهي، سازمانئنظارت فني و اجرا

 اجتماعيتأمين (ريال سازمان ۳5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد) -۱

 (ريال به سازمان بيمه سالمت ايران۳5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد) -2

 اجتماعي نيروهاي مسلحتأمين (ريال به سازمان ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ يکصد ميليارد) -۳

 مي گردد.تأمين اين راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکي کشور براي تحقق اهداف مذکور  در

صندوق بيماران صعب العالج با استفاده نيروي انساني و امکانات موجود دستگاههاي مربوطه و بدون توسعه  -8بند الحاقي 

به  به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ساختار صندوق. اساسنامه و شودميتشکيالت و نمايندگي و شعبه ايجاد 

( اين قانون به ۱۴(ريال از محل جدول تبصره)5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار ميليارد)پنجاه  وزيران مي رسد. مبلغتصويب هيأت 

(ريال 2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰گردد. همچنين مبلغ دوهزار ميليارد)( به اين صندوق تخصيص و پرداخت مي%۱۰۰صورت صددرصد)

 يابد.( جهت پرداخت به جامعه هدف به اين صندوق اختصاص مي۱۶از محل تسهيالت قرض الحسنه تبصره)

( ارزش %1درصد ) کيبر ارزش افزوده، درآمد حاصل از  اتي( قانون مال۳۸( ماده )1بند ) يدر اجرا -۹بند الحاقي 

 يم زيکل کشور وار يبه حساب خزانه دار ياتيتوسط سازمان امور مال افتيسالمت همزمان با در اتيافزوده به عنوان مال

پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و  ادر هر ماه را ت يافتيکل کشور مکلف است مبالغ در يخزانه دار گردد.

به  ديها( با ارانهي ي( کل منابع هدفمندساز%۱۰)ده درصد ) يسهم سالمت از منابع هدفمند نيکند. همچن زيوار يآموزش پزشک

 .ابدياختصاص  ي( به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک%۱۰۰صورت کامل و صددرصد )

 تولید و بهره وري -۱۸تبصره 
سرزمين و همچنين گذاري برپايه آمايش وري و توسعه سرمايهبه منظور رشد و پيشرفت کشور از طريق ارتقا بهره -الف    

بنيان و پيشران و بسط عدالت سرزميني، منابع زير جهت ايجاد و افزايش توليد و اشتغال و کارآفريني و هاي دانشحمايت از پروژه

 يابد. ارتقاء رشد اقتصادي، اختصاص مي

 شود:منابع در دو سطح ملي و استاني به شرح زير توزيع مي

 است از: منابع در سطح ملي ايران عبارت -۱

 55۰۰۰۰ -97(ريال از منابع مندرج در رديف 2۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دويست و سي هزار ميليارد) -۱-۱

 ( و ساير رديف ها و جداول قانون بودجه کل کشور8( و بند)هـ( تبصره)7منابع بند)ز( تبصره) -۱-2

 هاي گوناگونملي از طريق روشها در سطح زاد دستگاهفروش يا مولد سازي اموال منقول و غيرمنقول ما -۱-۳

( اموال منقول و غيرمنقول موضوع بند)هـ( اين %5۰( سهام و سهم الشرکه و نيز معادل پنجاه درصد)%5۰معادل پنجاه درصد) -۱-۴

 تبصره

 کمک هاي دولت و شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي  -۱-5

 منابع در سطح استانها عبارتند از: -2

که به صورت مساوي بين  55۰۰۰۰ -97(ريال از محل رديف ۶2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰صد و بيست هزار ميليارد)مبلغ شش -۱-2
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 شود.استان ها توزيع مي

 ۱۳98( قانون بودجه ۱۶کل کشور و بند)و( تبصره) ۱۴۰۰( قانون بودجه سال۱8منابع برگشتي تبصره) -2-2

( اموال منقول و غيرمنقول موضوع بند)هـ( اين %5۰( سهام و سهم الشرکه و نيز معادل پنجاه درصد)%5۰معادل پنجاه درصد) -2-۳

 تبصره

 ها منابع ناشي از هدفمند سازي يارانه -2-۴

 هاي گوناگونها در سطح استاني از طريق روشل منقول و غيرمنقول مازاد دستگاهفروش يا مولد سازي اموا -2-5

ن از امکانات ازمتو ( از سهم قانون استفاده%2۰مازاد درآمدهاي استان، سهم استان از حقوق دولتي معادن، حداقل بيست درصد) -2-۶

 کشور، کمک دولت و ساير موارد

 يابد.هاي مصوب شوراي برنامه ريزي استان اختصاص ميمنابع مذکور به طرح

هاي مختلف از جمله تلفيقي، ها است و به صورتگذاري در بانکها و صندوقسپردهاين منابع به عنوان کمک تلقي شده و قابل 

ها و با اعتبار و منابع داخلي دستگاه ها و صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن، ياترکيبي و مشارکتي با منابع بانکها و صندوق

طريق دستگاه يا واحدهاي وابسته به آنها)سپس واگذاري آنها با  هاي وابسته به آنها در موارد الزم ازسازمانها و شرکتها و صندوق

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران( يا تهاتر از طريق مشارکت با بخش خصوصي، ۴۴رعايت سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم)

ليد و اشتغال و کارآفريني هزينه گذاري براي توتعاوني و غيردولتي و يا رأساً توسط بخش هاي اخيرالذکر يا هر روش ديگر سرمايه

 گردد.مي

 شود.متناسب با ميزان مشارکت و ساير موارد مذکور نرخ سپرده گذاري و تسهيالت اعطايي تعيين مي

 هاي توليد و اشتغال خواهد شد.( اين منابع به صورت کمک بالعوض صرف زيرساخت%۱۰تا ده درصد)

مصارف و برگشتي وجوه و پيگيري تحقق  -ثبت و نگهداري حساب منابعوزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ضمن 

احکام اين تبصره، به صورت سه ماهه گزارش آن را به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و کميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي 

 اسالمي ارائه نمايد.

هاي هر استان براساس مزيت، نرخ بيکاري و جمعيت طرحگيري العمل الزم با رويکرد انسجام طرحهاي ملي و استاني و جهتدستور

هاي ملي استاني و تحقق رشد و پيشرفت و جهش توليد و تأمين اشتغال مستمر ها و طرحان متناسب با همه استانو ويژگي هر است

هاي ملي و ساير موارد با دستگاهالت و توزيع منابع ملي به گذاري و تسهيبا درآمد پايدار و کارآفريني و نيز تعيين نرخ سود سپرده

اولويت استانهاي با نرخ بيکاري باالتر از ميانگين، توسط شورايي مرکب از معاون اول رئيس جمهور)رئيس(، وزراي امور اقتصادي 

و دارايي)دبير(، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نيرو، راه و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش 

زشکي، جهادکشاورزي، نفت، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، ارتباطات و فناوري اطالعات، تعاون، کار و رفاه پ

اجتماعي، ورزش و جوانان و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و دونفر از هريک از کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه 

 شود. ميو محاسبات)به عنوان ناظر( تدوين و ابالغ 

هاي مربوط به فروش و مولدسازي اموال منقول و غيرمنقول از جمله هزينه دادرسي و هزينه هاي مربوط به شهرداري و مالياتي هزينه

 و عوارض و خدمات و هر هزينه ديگر ابتداء توسط دستگاه، قبل از اختصاص به منابع کسر شده توسط دستگاه قابل مصرف است.

به تعيين تکليف اموال مازاد اعم از فروش)بدون رعايت تشريفات مربوط به هيأت وزيران و با رعايت دولت مجاز است نسبت 
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( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران(، مولدسازي، تهاتر و يا تبديل و يا تکميل و يا واگذاري و يا قرارداد 8۳اصل هشتاد و سوم)

 ن نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.مشارکتي و يا مديريتي و يا هر روش ديگر براساس آئي

 ( قانون احکام دائمي توسط سازمان برنامه مي شوند.۳2مناطق غير برخوردار از اشتغال مشمول مزاياي بند)پ( ماده)

س( ي متقاضي استفاده از تأمين مالي)فاينانئهاي اجراد الزم نسبت به تعيين سهم دستگاهسازمان برنامه و بودجه مجاز است در موار

 داخلي يا خارجي از محل قانون بودجه يا جا به جايي اعتبارات اقدام نمايد.

  -ب
شود اموال و دارايي منقول و غير منقول مازاد دولتي )به به روساي دستگاههاي اجرائي ملي/ استانداران اجازه داده مي -1

( قانون اساسي( در اختيار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههاي استاني ۸۳استثناي انفال و موارد مندرج در اصل )

شود( و بدون رعايت نامه اجرائي تعيين ميني واگذاري اموال )اعضاي آن در آيينرا پس از تأييد کارگروههاي ملي و استا

تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات، از طريق حراج عمومي در بورس کاال و يا از طريق 

( با اصالحات 1۷/1۰/1۳۸۲)مصوب  مزايده عمومي در سامانه تدارکات الکترونيک دولت با رعايت قانون تجارت الکترونيک

و الحاقات بعدي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي که با مزايده منطبق باشد، به فروش 

  رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داري کل کشور واريز نمايند.
داري کل کشور توسط دستگاههاي اجرائي ملي صرف حمايت معادل وجوه واريزي به صندوق پيشرفت و عدالت ايران نزد خزانه

( شده و وجوه واريزي دستگاههاي ۱8هاي مرتبط با رشد و توليد همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره)از طرحها و پروژه

 گيرد. استاني در اختيار صندوق استاني تابعه در استان مربوطه قرار مي

قات و فناوري و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش آن، وجوه درصورت درخواست وزارت علوم، تحقي

داري کل کشور عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانهواريزي به خزانه داري کل کشور قابل واريز به حساب صندوق شوراي

 است.

مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال )سادا( وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به فروش اموال و دارايي غيرمنقول  -۲

  داري کل کشور است.( اين قانون نزد خزانه5و واريز منابع حاصله به رديف درآمد عمومي مربوط در جدول شماره)
( قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به شناسايي اموال 1۰در اجراي بند)پ( ماده) -۳

ثبت نشده توسط دستگاههاي اجرائي در سامانه جامع اموال )سادا( است. اين وزارتخانه ضمن اصالح اسناد منقول غير

الذکر به نام دولت جمهوري اسالمي ايران، موظف به فروش آنها و واريز منابع منقول شناسايي شده فوقمالکيت اموال غير

ر مجاز به شناسايي از طريق بازرسي ادواري، بازديد ميداني داري کل کشور است. وزارتخانه مذکوحاصله به حساب خزانه

 هاي مردمي است.دولتي و گزارشبا استفاده از ظرفيت بخش غير

 نيروهاي مسلح از احکام اين بند مستثني هستند.
)برداشتي سسات عامل موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري مؤبانکها و  -ج

از محل منابع صندوق توسعه ملي( مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهيالت تلفيقي موضوع قانون مزبور را با رعايت دوره 

صرف اعطاي تسهيالت به  دستورالعمل اين بند راساسنامه اجرائي قانون مزبور( ب( آيين۱۳تامين مالي تسهيالت )موضوع ماده)

اطق هدف نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري زايي در منطرحهاي اشتغال
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ماه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري ظرف يک

 .گرددپس از ابالغ اين قانون، تهيه و براي اجرا ابالغ مي

سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهيالت پرداختي شبکه بانکي براي توليد و اشتغال را وفق قوانين  ۱۴۰۱در سال  -د

ماه پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان هايي که تا يک( قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص۴۶و با رعايت بند)پ( ماده)

 رسد. تصويب شوراي پول و اعتبار مي شود بهبرنامه و بودجه کشور تهيه مي

( ريال از سهام و ۳5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰به دولت اجازه داده مي شود تا سقف سيصد و پنجاه هزار ميليارد ) -ـه

الشرکه خود در شرکتهاي دولتي و همچنين اموال منقول و غير منقول را صرف افزايش سرمايه دولت در بانکهاي سهم

 بانکهاي مذکور موظفند سه برابر اين افزايش سرمايه را به تسهيالت حمايت از توليد و اشتغال اختصاص دهند. دولتي نمايد.

هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد اي تابعه وزارتخانههاي توسعهشرکتها و سازمانبه  -و

( ريال از منابع داخلي ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰وطه تا مبلغ ده هزار ميليارد )شود با تأييد وزير مربکشاورزي و نفت اجازه داده مي

هاي تحقق رشد و توليد، صادرات کاال و خدمات، حمايت از ساخت داخل و گذاري در برنامهخود را براي کمک به سرمايه

هاي فني و اعتباري و پرداخت شده، کمکهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه ادارهاي توسط بخش)پروژه(هاي توسعهطرح

اجرائي اين بند مشتمل بر سازوکار تصويب طرحها، ميزان حمايت و چهارچوب  نامهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آيينمابه

 رسد. هاي مذکور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميقرارداد عامليت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانه

 گردد.ربط واريز ميحساب شرکت ذياقساط وصولي و مانده وجوه استفاده نشده)مسدود نشده بابت تعهدات( در پايان سال به

( 5( و)۳شده در مواد)بينيهاي پيشوري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامهمنظور ارتقاي بهرهبه -ز

 قانون برنامه ششم توسعه:

هاي عملياتي برنامه ۱۴۰۱( قانون مديريت خدمات کشوري موظفند تا پايان خردادماه سال 5اههاي اجرائي موضوع ماده)دستگ -۱

وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را ارائه و به تاييد سازمان ملي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهره

هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات الزم به اين موضوع لفند در موافقتنامهوري برسانند. دستگاههاي اجرائي مکبهره

ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از بيني نمايند. تخصيص اعتبار سهپيش« وريارتقاي بهره»اي با عنوان را در برنامه

 سازمان ملي بهره وري و تأييد عملکرد از سوي سازمان اخيرالذکر است.سوي دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و 

کليه شرکتهاي دولتي و شرکتها و دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و يا تصريح نام است موظفند اعتبارات  -2

لب بودجه ساالنه به تصويب مجامع عمومي و يا بيني و در قاوري را به صورت مستقل پيشهاي ارتقاء بهرهمورد نياز اجراي برنامه

برنامه و بودجه کشور و سازمان ملي  به سازمان ۱۴۰۱ربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال ساير مراجع قانوني ذي

لتي را تا پايان شرکتهاي دو ۱۴۰۰وري سال أخيرالذکر موظف است گزارش ارزيابي وضعيت بهره وري ارائه کنند. سازمانبهره

در اختيار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامي کشور قرار دهد و بر تحقق اين بند و  ۱۴۰۱ماه سال شهريور

ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارائه يافته را براي شششده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامبينيهاي پيشاهداف و شاخص

 . نمايند

( قانون الحاق برخي مواد به قانون 8۴مديره و مديران اين شرکتها با رعايت ماده)پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هيأت

با  2۴/۱2/۱۳۴7 ( اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب2۴۱( و ماده)2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)
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هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي ساس نتايج گزارش مزبور و تأييد سازماناصالحات و الحاقات بعدي صرفاً برا

 کشور قابل اقدام است.

 رسد.هاي اداري و استخدامي کشور و برنامه و بودجه کشور به تصويب هيأت وزيران مينامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمانآيين

ر و تشکيالت مربوط به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه کليه امور اجرائي، مديريتي، ساختا -ح

شود. وزارت امور هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سراسر کشور توسط وزير امور اقتصادي و دارايي انجام مياقتصادي و سازمان

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 2۳اده)اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و براساس م

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ساختار سازماني و تشکيالتي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، 

 صنعتي و ويژه اقتصادي را ذيل اين وزارتخانه ساماندهي و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ها و ها و تأييديهاستعالم دهي بهمربوط به مجوزهاي کسب و کار از قبيل دريافت تقاضا، پاسخکليه امور  -۱بند الحاقي 

هرگونه هزينه اخذ ، صرفاً از طريق درگاه ملي مجوزهاي کشور انجام گردد. از اين تاريخ ۱۴۰۱صدور مجوز، از اول خردادماه سال 

 هاي دولتي ممنوع است.ور توسط دستگاهارج از سامانه مذکبابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خ

هاي اتاق هزينهتأمين وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است وجوه موضوع قانون نحوه ـ ۲بند الحاقي

 کل کشور واريز نمايد.داري خزانهرا به  1۳۷۲بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران مصوب 

هاي عمراني، با اولويت طرحهاي نيمه تمام و يا منابع مورد نياز اتمام طرحتأمين بانکهاي عامل نسبت به  -۳بند الحاقي

(ريال 2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد)  پيشران رشد اقتصادي، يا کمتر توسعه يافته)محروم يا کم برخوردار( در سقف دو ميليون

 براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمايند.

 

 بودجه  -۱۹تبصره 
پذيري و پاسخگويي دستگاههاي اجرائي، سازمان سازي، مسؤوليتوري خدمات عمومي، شفافبه منظور ارتقاء بهره -الف

ها، اهداف برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده ارديبهشت ماه نسبت به تنظيم موافقتنامه با دستگاههاي اصلي متضمن برنامه

 عملکرد اقدام نمايد.هاي ارزيابي کمّي، سنجه و شاخص

ها و متناسب با ميزان منابع ( قانون برنامه و بودجه براساس ميزان تحقق اهداف هريک از برنامه۳۰تخصيص اعتبارات با رعايت ماده)

 گردد.وصولي دستگاه اجرائي تعيين مي

ها، نحوه عه، نحوه گزارشگيري از برنامهنامه اجرائي اين بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابآيين

ها با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب بکارگيري نيروي مازاد و ميزان جابجايي در اعتبارات به منظور تحقق برنامه

 رسد.هيأت وزيران مي

در قانون بودجه سال  ۱۰25۳۰شده در رديف بينيمازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش -ب

 با تأييد و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است. ۱۴۰۱

  -ج

م اي و مالي اعهاي سرمايهاي و تملک داراييدر راستاي اجراي کامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه -۱

کشور به حسابهاي  داري کلاز اينکه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه
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نشده پايان سال، به سال بعد منتقل باشد. مانده وجوه مصرفربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال ميمربوطه دستگاههاي ذي

قابل  ۱5/۱2/۱۳79( قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۶۴( و )۶۳قانون اصالح مواد ) شده درتعيين هايو تا پايان مهلت

 درج خواهد شد. ۱۴۰2مصرف خواهد بود. عملکرد اين وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 

قانون محاسبات عمومي  (۱۰۰( و )99(، )95آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد ) -2

( قانون مذکور نيز پس از تهيه 98ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالي شرکتهاي دولتي موضوع ماده )کشور تا پايان ارديبهشت

 مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد الزامي است.به همراه گواهي هيأت

( قانون محاسبات عمومي ۱۰۳کشور، موضوع ماده ) کل ۱۴۰۱ي و دارايي، صورتحساب عملکرد بودجه سال وزارت امور اقتصاد -۳

 کند.ربط ارسال ميکشور را حداکثر تا پايان مردادماه سال بعد به مبادي ذي

خود براساس هاي ها و بدهيها، داراييدستگاههاي اجرائي مشمول، مکلفند نسبت به شناسايي کامل درآمدها، هزينه -د

استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام کنند. ديوان محاسبات کشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند 

( قانون ديوان محاسبات 2(، در اجراي ماده )2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2۶( ماده )۱)

 با اصالحات و الحاقات بعدي است.۱۱/۱۱/۱۳۶۱کشور مصوب

به منظور هوشمند سازي، ايجاد شفافيت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوريت سازمان برنامه  -ـه

ربط نسبت به ايجاد نظام يکپارچه مديريت مالي دربخش عمومي به عنوان يکي و بودجه کشور و همکاري دستگاههاي اجرائي ذي

 دولت هوشمند)الکترونيکي( اقدام نمايد. رعايت محرمانگي براي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي الزامي است.هاي از پروژه

اي، گردش کار و گذاري اقالم بودجهبندي بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسهنامه اجرائي اين بند مشتمل بر فرايند اصالح طبقهآيين

تبار به دستگاههاي اجرائي در قالب اسناد اعتباري الکترونيک و جريان آن تا پرداخت وظايف دستگاههاي اجرائي، نحوه تخصيص اع

نفع نهائي، الزامات پذيرش نمونه اسناد مالي الکترونيکي و نحوه راهبري و نظارت بر اجراي اين نظام به پيشنهاد به حساب ذي

ي و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات )شوراي اجرائي سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و داراي

 فناوري اطالعات( تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

حسابان قانون برنامه ششم توسعه( و همچنين مديران مالي/ ذي 29روساي دستگاههاي اجرائي بخش عمومي )موضوع ماده کليه 

نفعان نهايي مطابق با آيين نامه اجرائي ها و اطالعات ذياسناد مثبته و برخط تراکنشموظف به انجام تمامي اقدامات از جمله ثبت 

 هاي مربوط هستند. مذکور در سامانه

هاي ( قانون برنامه ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حساب29دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) ۱۴۰۱در سال  -و

حساب و حساب تنخواه کارپردازان هاي فرعي )تنخواه گردان عاملين ذيح حسابفرعي خود تا پايان فروردين ماه هستند. افتتا

گيرد. نگهداري بخش عمومي( در دستگاههاي اجرائي فوق الذکر صرفا با مجوز خزانه داري کل کشور نزد بانکهاي دولتي صورت مي

هاي غير دولتي و موسسات اعتباري غيربانکي هرگونه حساب توسط دستگاههاي اجرائي در ارتباط با اجراي اين بند در ساير بانک

 ممنوع است.

به منظور اجراي تکاليف اين قانون و در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار از محل مصارف  -ز

( قانون اجراي سياست ۹۰هاي بازنشستگي کشوري، لشکري و تأمين اجتماعي و همچنين اجراي ماده)عمومي دولت صندوق

 ( قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي شود:۴۴اصل چهل و چهارم) هاي کلي
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از طريق شرکت ملي نفت ايران نسبت به تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي شده توسط  -1

 دستگاههاي اجرائي و صرفا پس از تاييد اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قيمت روز صادراتي شرکت ملي نفت

 ( اين قانون اقدام نمايد. 1ايران و در سقف منابع بند)ب( تبصره)

از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واگذاري سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهاي دولتي در  -۲

وري، لشکري هاي بازنشستگي کشبنگاههاي مشمول واگذاري به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرائي و صندوق

 اقدام نمايد. ۳1۰5۰۲و  ۳1۰5۰1و تأمين اجتماعي در سقف منابع رديف درآمدي 
هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانهآيين

 رسد.تصويب هيأت وزيران ميربط تهيه و به هاي ذيتعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه
 حذف شد. -ح

( قانون برنامه ششم توسعه شرکتهاي ۱۰۶هاي توسعه و بند)پ( ماده)( قانون احکام دائمي برنامه58در اجراي ماده) -ط

مستلزم ها ( و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آن۳دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره )

اي(، دستگاههاي اجرائي هاي سرمايهها و هزينه( از مصارف خود )هزينه%۱ذکر يا تصريح نام است ملزم هستند حداکثر يک درصد )

اي ابالغي خود را هاي سرمايه( از اعتبارات تملک دارايي%۱( اين قانون نيز حداکثر يک درصد )7داراي اعتبار در جدول شماره)

هاي حياتي، حساس و مهم خود هزينه نمايند. ان پدافند غيرعامل مبني بر الزامي بودن هزينه کرد، در زيرساختبراساس اعالم سازم

بار به سازمان برنامه و بودجه گزارش عملکرد هر سه ماه يکارائه سازمان پدافند غيرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآيند فوق و 

 کشور است. 

 هاي خود هستند.موظف به اعمال موضوعات مديريت بحران در مجموعهدستگاههاي اجرائي فوق الذکر 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 29ي مندرج در ماده)ئهاي اجرادستگاه مصوبد تمامي اعتبارات کرهزينه -۱بند الحاقي 

از جمله تصويب  نمايند،که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 .است مشمول رسيدگي ديوان محاسبات کشورو پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و بازنشستگان آنها 

 .باشدميله رسيدگي به نهادهاي زيرمجموعه رهبري منوط به اذن معظم

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 29مشمول ماده) يئهاي اجراکليه دستگاه -2بند الحاقي 

هاي اين قانون را در مقاطع زماني دوماهه در جمهوري اسالمي ايران مکلفند، عملکرد کليه جداول، رديف، اجزاء، بندها و تبصره

پس از يک ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه مي ها و براساس دستورالعملي که ديوان محاسبات کشور ارچوبهها، چقالب فرم

  نمايد، از طريق سامانه نظارت الکترونيکي)سنا( به ديوان ارائه نمايند.

اعتبارات مجلس شوراي اسالمي براساس مبادله موافقتنامه بين رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات  -۳بند الحاقي 

يابد و هزينه کرد آن برمبناي اين موافقتنامه است. اعتبارات موضوع اين بند تخصيص ميو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 

 .يابدبيني شده از طريق اين کميسيون به صورت سه ماهه تخصيص مي( اعتبارات پيش%۱۰۰معادل صددرصد)

با توجه به آخرين آمار  سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دوماه پس از تصويب اين قانون، -۴بند الحاقي

( قانون ۳2) )ت( ماده ها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع بند، نسبت به اصالح و به روزرساني شاخص۱۴۰۰و اطالعات سال 

 احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور اقدام نمايد.

 بود.کل کشور خواهد  ۱۴۰2هاي اصالح شده جديد مبناي تدوين اليحه بودجه سال شاخص
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 منابع انساني دولت -۲۰تبصره 
  -الف

منظور ساماندهي نيروي انساني و کارکنان دولت و ايجاد انضباط مالي، پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به -۱

( قانون برنامه ششم توسعه از جمله کليه شرکتهاي دولتي که نام آنها در 29به تمامي کارکنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده)

شده است شامل شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، صرفاً ( اين قانون ذکر ۳پيوست شماره )

نفع نهائي)موضوع سامانه يکپارچه مديريت مالي براساس اطالعات ثبت شده در سامانه يکپارچه نظام اداري)کارمند ايران( و به ذي

 گيرد. در بخش عمومي( انجام مي

 کند.کارگيري اشخاص ايجاد نميگونه حقي براي استخدام و بهارچه نظام اداري )کارمند ايران( هيچدرج اطالعات در سامانه يکپ

هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي نامه اجرائي اين جزء به پيشنهاد سازمانآيين

 رسد.تصويب هيأت وزيران ميشود و بهتهيه مي

 له است.ثبت اطالعات براي دستگاههاي زير مجموعه مقام معظم رهبري منوط به اذن معظمٌ

حساب/مدير امورمالي و باالترين مقام اجرائي، مسئول اجراي اين موضوع است و در صورت استنکاف از اجراي آن به يکي ذي -2

 شود.اسالمي محکوم مي ( قانون مجازات۱9هاي تعزيري درجه سه تا پنج موضوع ماده )از مجازات

( اين بند در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکتهاي ۱چگونگي ثبت اطالعات نيروي انساني موضوع جزء ) -۳

قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و شرکتهاي آن و دبيرخانه  صنايع نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه

( قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ۳الي امنيت ملي، کارکنان موضوع ماده )عشوراي

هاي برنامه و ( ماه پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان2هاي مستقلي که حداکثر تا دو )نامهشده در شيوهساز وکار اجرائي تعيين

 گردد.شود، تعيين ميکشور با همکاري دستگاههاي اجرائي مذکور تدوين ميبودجه کشور و اداري و استخدامي 

( قانون برنامه ششم توسعه از جمله کليه دستگاهها و شرکتهاي 29تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) -ب

مقررات خاص اداري و استخدامي  ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است و دستگاههاي اجرائي که دارايدولتي که شمول قانون بر آن

باشند درخصوص استخدام و به کارگيري نيروي انساني به استثناي وزارت اطالعات، سازمان بازرسي کل کشور و حفاظت مي

شود. هرگونه استخدام و به کارگيري نيروي انساني در تمام دستگاههاي االجراء ميموقوف ۱۴۰۱ اطالعات قوه قضائيه، در سال

مذکور، صرفًا بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي کشور و أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه اجرائي 

 بيني بار مالي در قانون است.کشور مبني بر پيش

مجاز  وري نيروي انساني و جلوگيري از افزايش اندازه دولت، سازمان اداري و استخدامي کشوربه منظور باالبردن بهره -ج

است نيروهاي رسمي، ثابت و پيماني مازاد دستگاههاي اجرائي را به صورت بين دستگاهي، درون استاني و بين استاني جايابي نموده 

خدمات کشوري موظفند فهرست اسامي نيروهاي مازاد مديريت ( قانون 5و منتقل کند. از اين رو دستگاههاي اجرائي مشمول ماده)

 کند، ثبت کنند.ه سازمان اداري و استخدامي به اين منظور ايجاد مياي کخود را در سامانه

هاي توانمندسازي و بهسازي براي افراد مازاد و آماده به مرکز آموزش مديريت دولتي باتوجه به صالحيت شغل و شاغل، برنامه

 گرفته شوند.هاي الزم، مجدداً در بدنه دولت بکار کند تا در صورت کسب شايستگيخدمت را برگزار مي

هرگونه درخواست دستگاهها براي جذب و بکارگيري نيروي جديد منوط به تأييد سازمان اداري و استخدامي کشور مبني بر عدم 
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وجود نيروي متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل اين بند توسط سازمان اداري و استخدامي کشور تهيه و به دستگاهها 

 شود.ابالغ مي

 .حذف شد -د

ماه پس بيني نشده است حداکثر ظرف سههاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي که مدت خاصي پيشنامهآيين -ـه

 رسد.تصويب هيأت وزيران ميشود و بهاز ابالغ اين قانون تهيه مي

 است. ۱۴۰۱قانون مربوط به سال اجراي احکام مندرج در اين  -و

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 87اجراي بند)ذ( ماده)در راستاي  -۱ الحاقي بند

( قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت 2اسالمي ايران، دستگاههاي مشمول ماده)

با عناوين مختلف در دستگاههاي ۱۴۰۱به ايثارگران که درسال ( قانون جامع خدمات رساني 2۱استخدامي کليه مشموالن ماده)

باشد، با طي مراحل موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام کار معين يا شرکتي مي

به  ۱5/۱۰/۱۳89 ايران مصوب ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي۴۴( بند)و( ماده)2گزينش با رعايت تبصره)

 صورت استخدام رسمي اقدام نمايند. 

( ريال در اختيار دستگاههاي ۱5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰اعتبار مورد نياز اين حکم از محل رديف مربوطه به مبلغ پانزده هزار ميليارد)

 اجرائي ذيربط قرار مي گيرد.

هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور، بنياد شهيد و سازمانبر عهده بند ليت حسن اجراء و نظارت بر اين ؤومس

 باشد.ربط ميهاي ذيهاي مسلح و عاليترين مقام دستگاهامور ايثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيرو

به تبديل وضعيت، تخصيص سازمان اداري و استخدامي کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند نسبت  -۲ الحاقي بند

طرح  1۳۹۲تا  1۳۸۸شناسه و استخدام رسمي کليه مشموالن و نيروهاي جا مانده و باقي مانده استخدامي سالهاي 

مهرآفرين با اولويت معلمان قرآني که هم اکنون با وزارت آموزش و پرورش به صورت قراردادي و يا پيماني همکاري 

وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد  1۲۷5۰۳نمايند، اقدام نمايد. بارمالي ناشي از اجراي اين بند از محل رديف مي

 .گرددميتأمين (ريال 5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد )

 

 هاجداول و رديف


