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  کل کشور 1401گزارش شور دوم الیحه بودجه سال 

 
 715  شماره 
 1400,11,21 تاریخ 

  کل کشور 1401بودجه سال   گزارش کمیسیون تلفیق الیحه
 

اصلی   ورکل کش 1401  بودجه سال  کمیسیون تلفیق الیحهکه جهت بررسی شور دوم به کل کشور  1401بودجه سال   الیحه       
پژوهش هاي  ن مرکزارجاع شده بود با حضور مسؤولین دستگاههاي اجرائی ذیربط با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور، کارشناسا

با  1400.11,20خصوصی و تعاونی مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ مجلس، دیوان محاسبات، نمایندگان بخشهاي 
خلی تقدیم مجلس ) آیین نامه دا181به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجراي ماده (اصالحات و الحاقات در تبصره ها 

 شوراي اسالمی میگردد.

 کل کشور  1401بودجه سال    لفیق الیحهرئیس کمیسیون ت-حمیدرضا حاجی بابائی
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 باسمه تعالی
 

   
 کل کشور 1401الیحه بودجه سال 

 .... -واحدهماده
 ..... -الف
 ...... -ب

 فت و روابط مالی آن با دولت /صندوق توسعه ملین - 1تبصره 

عیین ت) %40درصد(سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل  -الف
وجوه و  شود. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز اینمی

هام دولت) س%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازي(معاف از تقسیم سود 14/5سهم چهارده و نیم درصد(
ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود %) شرکت دولتی ذي14/5هارده و نیم درصد(و نیز سهم چ

ام ) این قانون اقد5جدول شماره( 210109) موضوع ردیف درآمدي %3درصد(سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه
  شود.ه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میکند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ما

ی و هاي اصلی و فرعی نفتوزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازي و گاز طبیعی و فرآورده
ي کل کشور) دارگازي و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه

 .و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند

 -ب

ر ردیف د، میعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف  -1
چهارمیلیون و هشتصد و چهل و  ین قانون معادل) ا5جدول شماره( 210109) مندرج در ردیف %3درصد(و منابع مربوط به سه 210102

 باشد.این حکم نمی هاي نفتی مشمولشود. صادرات فرآوردهتعیین می )ریال4,844,000,000,000,000چهار هزار میلیارد(
 باشند.یخیز، گازخیز و توسعه نیافته نم) مناطق نفت%3اي از منابع سه درصد(دستگاههاي اجرائی ملی، مجاز به استفاده هزینه

ابع، ) این بند نسبت به ردیفهاي مصوب ، دولت مکلف است به میزان افزایش من1یش عواید حاصل از منابع جزء(درصورت افزا -2
 ) این قانون را کاهش دهد.5سقف انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع بند(ب) تبصره(

) کمتر از سقف مقرر در بند(ب 1401ادرات گاز در سال نانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازي و خالص صچ -ج
هاي ی برنامه) قانون احکام دائم16) بند(ح) ماده(4) و جزء(17شود با رعایت بند(پ) ماده(این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می

دام از منابع حساب ذخیره ارزي اق التفاوت حاصلبا اصالحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمین مابه 1395/11/10توسعه کشور مصوب 
قانون احکام  )17کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند(ب) ماده(

 د.گردهاي توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزي واریز میدائمی برنامه

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

هاي رویشی زاگرس، خیز و گازخیز، استانهاي نفتاولویت گازرسانی به شهرها و روستاهاي استان سیستان و بلوچستان و استانگازرسانی با 
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باشند و همچنین روستاهاي واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر تر از متوسط کشور میمناطقی که از لحاظ گازرسانی شهري و روستایی پایین
رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازهار برابر سرانه اقدامات الزم را بهالعبور حداقل چو صعب

 است.
ه برنامه بربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پاالیشگاه آبادان نسبت به شرکت دولتی ذي -هـ 

عهدات و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت ت)یورو به فروش رسانده 265,000,000پنج میلیون( مصوب را تا سقف دویست و شصت و
 طرح توسعه و تثبیت این پاالیشگاه نماید.

التفاوت بهاي خوراك نفت خام و میعانات گازي پاالیشگاهها ربط موظف است مابهوزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذي -و
ه فروش هاي نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادي (ال سی ریالی و ارزي) بفرآوردهو شرکتهاي پتروشیمی و 

 برساند.
) 1ر سقف منابع جزء() ریال نفت خام مازاد ب150,000,000,000,000وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد( -ز

ه ، مواد اولیه کشوردر اختیار پاالیشگاهها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودج بند(ب) این تبصره را به صورت ماهانه
 قیر(وکیوم باتوم) تحویل دستگاههاي اجرائی زیر شود:

 نیاد مسکن انقالب اسالمی(براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها)ب -1
سفالت آو تهاتر جهت احداث، بهسازي و مرمت راه عشایري و روکش  زارت راه و شهرسازي(براي آسفالت راههاي فرعی و روستاییو -2

 شبکه راههاي اصلی، فرعی، معابر محالت هدف بازآفرینی شهري و طرحهاي مسکن مهر و طرحهاي مسکن ملی)
 زارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور براي نوسازي مدارس) و -3
زدائی و انجام عملیات مالچ پاشی یا خاك پوش سازگار با ها، مراتع و آبخیزداري کشور براي بیابانشاورزي( سازمان جنگلکوزارت جهاد  -4

 محیط زیست) 
 ربط)زارت کشور (براي آسفالت معابر شهرها ازطریق سازمان ذيو -5
 پایگاهها) سیج سازندگی (براي آسفالت راههاي بین مزارع، پاسگاهها وب -6

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

ي و دارایی هاي امور اقتصادد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهنفعان به پیشنهانامه اجرائی این بند و سهم هریک از ذيآیین
 رسد.و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 وزارت نفت، تی تابعهمطالبات بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بانکهاي تجاري بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی به شرکت دول -ح
 نفع است.عهده شرکت ذيهاي امهال برشود. هزینههاي باالدستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال میبابت تأمین مالی طرح

هاي مردمی مایهده از سروزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازي با استفا -ط
) نسبت به %20هاي دولتی ذیربط حداکثر در سقف بیست درصد(اساسی از طریق شرکت ) قانون44هاي کلی اصل چهل و چهارم(و سیاست

از محل منابع  ) بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت300,000احداث پتروپاالیشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار(
 کاران اقدامپیمان ارجی(فاینانس) و یا تحویل نفت خام بهداخلی (با رعایت سقف تعیین شده) با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خ

 نمایند.
هل و چهاي کلی اصل انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شوراي اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجراي قانون اجراي سیاست

 االیشگاه مذکورواگذاري سهم خود در پ با اصالحات و الحاقات بعدي، وزارت نفت موظف به 1387/3/25) قانون اساسی مصوب 44چهارم(
 در قالب بازار سرمایه ظرف مدت یک سال پس از بهره برداري است.
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 –ي
اساس ابالغ ست از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردي دفاعی بردولت مکلف ا -1

راي تکالیف این ) یورو و همچنین اج4,500,000,000ار میلیارد و پانصد میلیون (و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چه
یعانات مزدایی از محل تحویل نفت خام و قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت

ت و ان تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولیرااساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت گازي صادراتی به این اشخاص بر
 داري کل کشور، اعمال حساب کند.با خزانه ) این قانون21اساس جدول شماره (بر
اي، توسعه هاي پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردي ریلی و کریدورهاي اصلی جادهست براي اجراي طرحدولت مجاز ا -2

هاي بزرگ، حفظ و نگهداري و تأمین تجهیزات راهبردي ناوگان امداد هوایی، ها و نیروگاهسازي پتروپاالیشگاهو فعال سواحل مکران، توسعه
هاي هاي زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمانهاي ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطالعات، اجراي طرحتقویت زیرساخت

هاي رفع تنش آبی و جلوگیري از سیل هاي موسمی، هاي انتقال آب از دریاي عمان، طرحنی، طرحهالل احمر و اورژانس و پزشکی قانو
ا، تکمیل نشگاههایجاد و توسعه شبکه هاي آب و فاضالب، مدارس مناطق مرزي، تقویت و ایجاد زیرساخت هاي تأسیساتی و تجهیزاتی دا

از  )یورو5,500,000,000ون(تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیبنیان، هاي دانشتمام، طرح هاي انبوه سازي مسکن، طرحهاي نیمهبیمارستان
 نابع وممحل تحویل نفت خام و میعانات گازي صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق 

  اعمال حساب کند.) این قانون با خزانه داري کل کشور 22مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(
و نیم  ) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده%40متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد(

 گیرد. %) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می14/5درصد(
ل کشور به زانه داري کیز به خبند در اختیار بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران قرار گرفته و معادل ریالی آن پس از وارکلیه منابع ارزي این 
 شود.هاي مربوط پرداخت می) تخصیص یافته به دستگاه%100صورت صددرصد(

 ت.کور اسر سقف مندرج در بند مذاجراي این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد ب
یورو از  )1,000,000,000) این بند مبلغ یک میلیارد(1شود از محل جزء(به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح اجازه داده می

اند، م نمودهاود اقدسهمیه نفت خام، میعانات گازي را از طریق پاالیش در پاالیشگاههاي غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خ
آن در  هاي ناشی از اجراي این بند جهت صادراترا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده

 گیرد.اختیار نیروهاي مسلح قرار می
 وقتصادي و دارایی، دفاع ور اهاي نفت، امنامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهآیین

 رسد.ان میپشتیبانی نیروهاي مسلح، نیرو و راه و شهرسازي و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیر

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

و از محل ردیف  داري کل واریز) این قانون نزد خزانه5جدول شماره( 160127وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدي شماره 
 گردد. نتقال اتیلن غرب هزینه میااین قانون صرفاً براي تکمیل خط ) 9جدول شماره( 56-530000

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

) قانون الحاق 1سر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت هاي تابعه وزارت نفت،(موضوع بند(ب) ماده(صادرات گاز را پس از ک
) و بند(الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(

این بانک موظف است پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه هاي شود با عاملیت بانک هاي دولتی به فروش رساند. تعیین می
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داري ) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانهetsارزي تحت نظارت بانک مرکزي به نرخ(
 کل کشور واریز نماید.
 راي خرید ارز موضوع این بند ممنوع است.هاي وابسته به آنها بهاي دولتی و شرکتهرگونه تکلیف به بانک

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

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

 1بندالحاقی

ه میلیارد(م -1 هاي اساسی دارو ین قانون براي تأمین کاال) ا14) جدول مصارف تبصره (18)دالر موضوع ردیف (9,000,000,000عادل مبلغ نُ
 و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می یابد.

 از جمله بانک مرکزي، مجاز به 1386/7/8  ) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب5ولت و دستگاههاي اجرائی موضوع ماده(د-2
یر منابع زي و سااز صادرات نفت، گاز، میعانات گازي، فرآورده هاي نفتی و گاتخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزي حاصل 

 به غیر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی(اي.تی.اس) نیستند.

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

نسبت به  هاي تابعه، گیري از منابع داخلی شرکتگذاري بخش خصوصی با بهرهوزارت نفت مکلف است با استفاده از سرمایه -2بند الحاقی
 از محل عواید ا ه رو بازپرداخت سرمایه گذاري انجام شداجراي طرح هاي جلوگیري از اتالف ترکیبات ارزشمند گازي به شرح زیر اقدام 

 .باشدها از عوارض گمرکی معاف میحاصل از اجراي طرح ها پرداخت نماید. واردات کاالهاي مورد نیاز براي این طرح

ن در )ت300,000هاي جمع آوري، بازیافت و فرآورش گازهاي مشعل بالتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار (اجراي طرح  -1
 تر از گازهاي مشعل بالتکلیف در مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمانسال محصوالت اتان و سنگین

هاي گازي پارس جنوبی و تأمین هاي بازیافت، تصفیه، سردسازي و انتقال پروپان و بوتان(ال.پی.جی) در پاالیشگاهتکمیل طرح -2
 1401خط در سال  ایع بهمکمتر از نصف تزریق گاز  تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوي که میزان تزریق گاز مایع به

 کاهش یابد.

 هاي گازي کشور براي تأمین پایدار خوراك صنایع پتروشیمی کشورهاي افزایش ضریب بازیافت اتان در پاالیشگاهاجراي طرح -3

دماه و شهرسازي موظف است تا مرداازمان شهرداریها و دهیاري هاي کشور با همکاري شهرداري هاي کشور و وزارت راه س -3بندالحاقی
سازي مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهري و برون شهري طرح پیشنهادي سرمایه گذاري در جهت بهینه 1401سال 

به میزان د وراي اقتصاش) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازي به 12براساس ماده(
 .)ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاري در این خصوص است100,000,000,000,000حداقل یکصد هزار میلیارد(

 -4بندالحاقی
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دام الزم ست در راستاي اصالح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصالح نموده و اقدولت مکلف ا -1
فتی و گازي ندستی تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوي قراردادهاي باال براي عقد قرارداد به

 مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

زاي ذیل ت ایران مکلف است براي تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبناي اجشرکت ملی نف -2
 ه جهت تصویب در شوراي اقتصاد اقدام کند.ظرف مدت دو ما

اي میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازاي هر بشکه نفت و هاي جاري و سرمایهزینههارائه دقیق  -2ـ1
یافت سهم شرکت در ) این بند و تصویب آن در شوراي اقتصاد که مبناي1هر مترمکعب گاز تولیدي و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (

 ملی نفت خواهد بود.

و بیمه  هاي ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصوالت با احتساب هزینه حمل و بیمه(سیف) اکتشافارائه هزینه -2ـ2
 خسارت زیست محیطی

اي که به تصویب شدهه تدوینبل بر اساس برناماي و بیع متقاازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایهب -2ـ3
 رسد.هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می

 سازي، تخلیه، بارگیري نفت خام و سایرمحصوالتهاي نوسازي تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیرهارائه هزینه -2ـ4

 از ساخت اقالم پرکاربرد نفت هاي اکتشاف، پژوهش، فناوري و حمایتزینهه -2ـ5

 باالسري و ستادي وزارت نفتهاي هزینه -2ـ6

 شود.ین سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه میا -2ـ7

باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان داري کل کشور میحساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه مبناي تسویه -2ـ8
 خواهد بود. 1402خردادماه سال 

فت ایران و ناري در روابط مالی بین شرکت ملی جرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی تا زمان اج -3
 رسد.به تصویب هیأت وزیران می 1401شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال الحساب اجراء میدولت به صورت علی

د یا م را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازي و گاز طبیعی به صورت فروش نقبینی الزدولت موظف است پیش -4
هاي پتروشیمی هاي خصوصی و دولتی و مجتمعهاي تحویلی حسب مورد به پاالیشگاهاعتبار اسنادي(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده

 رد.هاي مذکور، به عمل آوشرکتهاي تابعه و تشرکبراساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر 

ماه پس از ابالغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت ست براي اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا ششدولت موظف ا -5
کامل از شرکت ملی نفت ماید، به طوري که بودجه وزارت نفت به طور ربط بازنگري و تصویب نهاي اجرائی ذيدستگاهنفت را با همکاري 

هاي تابعه وزارت نفت از جمله شرکت شرکتایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در 
 ملی نفت ایران اعمال نماید.

مجموع  %) از14/5 درصد ( ، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجراي مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم1401ر سال د -6
 تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

گذاري خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)هاي سرمایهشرکت ملی نف -7
 رسال نماید.هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ابه کمیسیون 1401
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 :نسبت به موارد ذیل اقدام نماید گذاري بخش غیردولتیزارت نفت مجاز است با سرمایهو -5بندالحاقی

ن حداث ایااحداث واحدهاي گوگردزدایی در پاالیشگاه هاي نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره، پرداخت هزینه  -1
 .تولیدي صورت می پذیردواحدها از محل افزایش نرخ خرید نفت کوره 

 افزایش درصد میعانات گازي در خوراك پاالیشگاه هاي نفتی کشور تا حد مجاز -2

  -6بندالحاقی

و  گذاري مردمی و اصالحاتنون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازي با استفاده از سرمایهدر اجراي قا -1
نون هاي موضوع قاوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطاي مجوز تنفس خوراك به طرحالحاقات بعدي آن، هیأت امناي صند

داکثر تا ذکور حممذکور که داراي مجوز احداث(موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوي پیگیري نماید که مجوز تنفس خوراك 
 صادر و به آنها ابالغ شود. 1401ابتداي اردیبهشت ماه سال 

کند،  ر مواردي که صندوق توسعه ملی سهم خود از صادرات نفت خام و میعانات گازي را به صورت حواله نقتی دریافت مید -2
ماید نهاي پتروپاالیشگاهی هاي مذکور را به عنوان تسهیالت، صرف تأمین منابع مورد نیاز طرح هاي تولیدي با اولویت طرحمجاز است حواله

ملیات ع)، از زمان شروع 1هاي موضوع قانون مذکور در جزء(این تسهیالت به صورت ارزي خواهد بود. طرح و بازپرداخت اصل و فرع
 .شونداجرایی طرح هاي پتروپاالیشگاهی، مشمول این حکم می

 شرکتهاي دولتی و واگذاري آنها – 2تبصره 
هاي کلی اصل ) قانون اجراي سیاست2) موضوع ماده (2( ) و1شود، بنگاههاي دولتی مشمول گروههاي (ه دولت اجازه داده میب -الف

اي و اهلیت فنی با اصالحات و الحاقات بعدي را پس از احراز صالحیت حرفه 1378/3/25) قانون اساسی مصوب 44چهل و چهارم (
) 63ایت ماده(عبا ر هاي بازنشستگیسازي و صندوقو مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی

ف اصله به ردیحز منابع واگذار یا منتقل نماید و پس از واری، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب ... 
 ) این13) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (44هاي کلی اصل چهل و چهارم () بند (د) سیاست2مصارف مذکور در جزء( 310501

 ها پرداخت کند. ن با تأکید بر تقویت تعاونیقانو
معادل  ن بند،به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع ای

 ید.نماواگذار  نفعانيبه ذ طلبکاران دستگاههاي اجرائی بابت اجراي طرح(پروژه)ها و نیز سایر مصارف این قانونسهام فروش نرفته را به 
واد به قانون تنظیم بخشی از م) قانون الحاق برخی 4مشمول حکم ماده ( 1401در فهرست واگذاري در سال  دولتی شرکتهاي -ب

 .باشند) می2مقررات مالی دولت (

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 29ربط دستگاههاي موضوع ماده (وزرا و رؤساي ذي -ج
فهرست شرکتهاي زیرمجموعه خود که  1401با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند تا پایان خردادماه سال  1395/12/14  ایران مصوب

) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به %50درصد( ي دولتی در آنها کمتر از پنجاهمجموع سهام دولت و شرکتها
 وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.
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الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در اجرائی فوقکشور) با همکاري دستگاههاي  داري کلوزارت امور اقتصادي و دارایی(خزانه
داري گیري کند. دولت(خزانهالذکر را از طریق شرکتهاي مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیشرکتهاي فوق

هاي عملکرد مالی تفکیک هر شرکت، در گزارشکشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به  کل
 به این بند اختصاص دارد. 130108روزرسانی کند. ردیف دولت منعکس و به

ی) را صرف هاي بانکهاي دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله( با نرخ صفر مالیاتشود نسبت به تجدید ارزیابی داراییبه دولت اجازه داده می -د
 ر این بانکها نماید.افزایش سرمایه دولت د

مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی  1401و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال  سازمان برنامه -هـ 
لی را ریزي و بررسی صورتهاي ماعالی و نظام بودجهنامه انتظام بخشی شرکتهاي دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورايآیین

 تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
شرکتها و مؤسسات دولتی ) این قانون شامل 3شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(کلیه  -1

ت نفت، بانک مرکزي جمهوري اسالمی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهاي تابعه وزار
ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه 

ت تابعه و وابسته، در سامانه شرکتها و مؤسساروزرسانی اطالعات خود و بار نسبت به ثبت و بهماه یکمکلفند پس از ابالغ این قانون، هر سه
کنند. وزارت امور اقتصادي و دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی اقدامشرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیریکپارچه اطالعات 

شور و اداري و هاي برنامه و بودجه کدارایی مکلف است امکان دسترسی به اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط براي سازمان
 استخدامی کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداري و استخدامی کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 
هاي الکترونیکی مرتبط باط سامانهسازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات الزم را براي برقراري ارت

ملی  (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطالعات کارکنان نظام اداري (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا، و سامانه شناسه
 طالعات به عمل آورند.دولتی و تبادل اشرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیراشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطالعات 

شرکتهاي موضوع این بند از جمله شرکتهاي تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی، مکلفند آمار نیروي  -2
یگاه اطالعات در پا 1401) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 20) بند(الف) تبصره(3نامه جزء(انسانی خود را مطابق شیوه

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

خذ گزارشهاي الزم به سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است دسترسی الزم را به صورت برخط براي أ
 و دیوان محاسبات کشور بدهد.

سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی، دستورالعمل  -3
ن افرادي را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان احراز صالحیت مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنی

شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایاي مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می
ز معیارهایی نظیر میزان تحصیالت، رشته هیأت عامل شرکتهاي موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نی

 ابالغ نماید. 1401تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 29) ماده(3شرکتهاي دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره(تمامی 

حقوق و مزایاي مدیران مذکور را از زمان ابالغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت  1395/12/14می ایران مصوب جمهوري اسال
 شود.نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می
 گردد، نیز جاري است.اس نظر دولت تعیین میاسمفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر
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) این قانون، و شرکتهاي آب و فاضالب روستایی استانی، 3رؤساي مجامع عمومی شرکتهاي درحال تصفیه مندرج در پیوست شماره( -4
نسبت به اعالم ختم فرآیند تصفیه  1401وري انرژي ایران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال هاي نو ایران، و سازمان بهرهانرژي سازمان

خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت را در اداره ثبت شرکتها  العاده مبنی بریا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق
 گردد.ق تخلف محسوب میبه ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومی مسؤولیت اجراي این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فو

) 5دستگاههاي اجرائی موضوع ماده() قانون مدیریت خدمات کشوري و معاون آنان و مدیران  71عضویت همزمان مقامات موضوع ماده( -5
هاي مدیریتی در ) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست5قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (

ها اعم از زیر مجموعه خود و شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و سازمانهاي اجرائی یره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتمدهیأت
شرکتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومی ها و شرکتهاي دولتی و سازمانها و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمان

 باشند.ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی میغیردولتی و شهرداري
 باشند.مجموعه نیروهاي مسلح تابع قوانین و مقررات خود میشرکتهاي زیر

نه حق الزحمه تحت هر عنوان براي اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچگو
 شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

ت) درصد سود ویژه و مالیا 50هاي دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازي پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل شرکتها و سازمان -و
ل به حساب صندوق ) ریا10,000,000,000,000اي خود را تا سقف ده هزار میلیارد (مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیته

ا ین مالی طرحهناسب با مبالغ واریزي نسبت به تأمصندوق مذکور مجاز است مت داري کل کشور واریز نمایند.توسعه حمل و نقل نزد خزانه
 قدام نماید.اسنامه خود اهاي مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اسو پروژه

ات حمایتی ور و خدمبه منظور پشتیبانی و تدارك مناسب کاالهاي اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کش -ز
صوب در مز سقف کشاورزي در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیالت بانکی فراتر ا

 تسهیالت موضوع این بند نباید منجربه افزایش پایه پولی شود. ) این قانون هستند.3ره(پیوست شما
وزیر امور  یید کتبیهرگونه توثیق سهام شرکتهاي دولتی مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالی و اعتباري جهت أخذ تسهیالت، جز با تأ -ح

 باشد.اقتصادي و دارایی ممنوع می
هاي جاري شرکتهاي دولتی، ) از یک دوازدهم هزینه%2ه معادل دو درصد (ي کل کشور مکلف است ماهانداردولت از طریق خزانه -ط

بق آخرین صورت ط) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت 3بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (
ه حساب بهاي آنها برداشت و ك و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حسابهاي استهالمالی حسابرسی شده باشند به استثناي هزینه

 ) این قانون واریز کند.5جدول شماره ( 130425وضوع ردیف داري کل کشور مدرآمد عمومی نزد خزانه
ك وزراي ید مشترتأیاجراي این حکم در شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح به تشخیص و  منابع حاصل از

 دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و امور اقتصاد و دارایی خواهد بود.

از طریق واگذاري سهام   )ریال1,300,000,000,000,000ولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (د-1بندالحاقی
 ید:شرکت هاي دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و به شرح زیر پرداخت نما

تصادي، اجتماعی ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اق12)ریال در اجراي ماده(900,000,000,000,000زار میلیارد (مبلغ نهصد ه -1
 یأمین اجتماعتستگان و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استمرار همسان سازي بازنش

)ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجراي احکام مندرج در قانون جامع 200,000,000,000,000مبلغ دویست هزار میلیارد ( -2
خدمات رسانی به ایثارگران و احکام مندرج در بخش ایثارگران برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 

@
M

ghavanin



10 
  

و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی  1401قانون سال ایران و اجراي 
براي جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء، مسکن، مددکاري، واگذاري خودرو به 

بوالنس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر و پرداخت مطالبات اشخاص ایثارگران، خرید ویلچر و آم
 هاحقیقی و حقوقی و سایر کمک

 شوري )ریال به سازمان بازنشستگی کشوري بابت همسان سازي بازنشستگان ک90,000,000,000,000ار میلیارد(مبلغ نود هز -3

)ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح بابت همسان سازي بازنشستگان 50,000,000,000,000مبلغ پنجاه هزار میلیارد( -4
 لشکري

هت کمک به )ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف هاي هزینه اي مربوطه ج60,000,000,000,000ار میلیارد(مبلغ شصت هز -5
 جمهوري اسالمی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) 112آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجراي ماده(

رداخت ار مهریه و پها و آبرسانی عشایري، بیمه قالیبافان، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان بدهکراه
 مطالبات معوق معلمان مأمور به خارج از کشور

قانون  )8بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلفند در چارچوب ماده( و  بانک مرکزي، سازمان برنامه -2بند الحاقی
الغ قرارداد کتورینگ، ابانه فاحداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی، مقدمات الزم اعم از راه اندازي سام

رینگ(موضوع فاکتو ستورالعمل هاي الزم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهاي مالیهمسان واگذاري، تهیه د
ی ن تامین مالر اجرایی شد) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی) را به منظو8) ماده(2تبصره(

اي قانون بودجه(موضوع هاي سرمایههاي تملک دارایی)ریال براي طرح300,000,000,000,000د (فاکتورینگ تا سقف سیصدهزار میلیار
ال براي )ری500,000,000,000,000نامه اجرایی نحوه واگذاري مطالبات قراردادي) و تا سقف پانصدهزار میلیارد() آیین3)ماده(1تبصره(

نامه نحوه واگذاري مطالبات قراردادي را آیین )3) ماده(4و سایر مشموالن در تبصره(هاي دولتی، بانکها نهادهاي عمومی، منابع داخلی شرکت
 فراهم نمایند.

رت سه ماهه ا به صورو وزارت امور اقتصادي و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند  بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه کشور 
 .ی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماینددي مجلس شوراي اسالمهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصابه کمیسیون

  

 

 -3بند الحاقی

به منظور اصالح ساختار و ارتقاي شفافیت بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست  -1
آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهاي تابعه وزارت نفت ) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به 3شماره(

از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه سازمان 
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ربط نهادهاي عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام يتوسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه آنها و شرکتهاي تابعه و ذ
 پذیرد:می

ین بند ا) 1جامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(م -1-1
نباشته، مالی، افزایش سود، کاهش زیان ا مینها، بهبود روشهاي تأاراییوري، مولدسازي درا مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقاي بهره

 یب برسانند.هاي مالی را در قالب شاخصهاي مربوط به تصوبهبود نسبت

زارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به و -2-1
هاي ) این بند با سرفصل1ولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (اي شرکتهاي دهاي بودجهسازي و انطباق سرفصلهمسان

ري کلف است نسبت به بازنگماقدام و آن را ابالغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور  1401حسابداري آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 
  قدام نماید.هاي مذکور ااعی وابسته به دولت بر اساس سرفصلدستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتف

این بند نیست  )1زء (سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهاي دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در ج
سابهاي حمی دولت در بع عموع تأمین زیان، سهم مناو در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهاي دولتی به عنوان مناب

 قام پیشنهادي سازمان برنامه و بودجه کشور مالك خواهد بود.اي و عناوین دیگر، ارسرمایه

نند و براي کیأتهاي مدیره/هیأتهاي عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه ه -3-1
ورتهاي مالی ص) این بند جهت انعکاس در 1ابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (بررسی به حس
 رسال نمایند.اي از آن را براي وزارت امور اقتصادي و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اارائه و نسخه

ن کثر تا پایاسی حداور اقتصادي و دارایی با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابردستورالعمل مربوطه توسط وزارت ام
 شود. تهیه و ابالغ می 1401تیرماه سال 

می ماهه(غیرتلفیقی) براي شرکتهاي اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزااي ششتهیه صورتهاي مالی میان دوره
وراي اسالمی، شبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  1401سخه از صورتهاي مالی مذکور تا پایان مهرماه سال است و یک ن

 شود.وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می

در پایگاه  1401ماه سال خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ر نیروي انسانی) این بند مکلفند آما1شرکتهاي موضوع جزء( -4-1
سال  قانون بودجه هاي نیروي انسانی(پرسنلی) در اصالحیه احتمالیاطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا) ثبت کرده تا مبناي محاسبه هزینه

 کل کشور قرارگیرد. 1402کل کشور و الیحه بودجه سال  1401

مل ه تکمیل نمایند. مدیران عا) این بند مکلفند اطالعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهان1جزء ( شرکتهاي موضوع -5-1
 شرکتها، مسؤولیت اجراي این حکم را خواهند داشت.

شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي این بند عالوه یت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیینهرگونه فعال -2
 داري کل کشور واریز گردد.ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانهگونه فعالیتپیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینبر 

حسابرس و  مجامع عمومی نسبت به صورتهاي مالی ساالنه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش اتخاذ تصمیم -3
 ار مالی بر صورتهاي) این بند فاقد اعتبار می باشد. مسؤولیت هرگونه آث1بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (

 باشد. با رؤساي مجامع عمومی میمالی مصوب فاقد اعتبار 
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شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی ره/هیأتهاي عامل در رفع ایرادات مطرحهیأتهاي مدی -4
صورت می بهماهه به مجمع عمو) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه1مصرح در جزء(

ا نی شرکت و یس قانوکتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازر
اوم عضویت ) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تد1سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (

 باشند. در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعالمی میاعضاي مرتبط 

ارت امور ) قانون برنامه ششم توسعه با همکاري وز29) ماده(3ي و استخدامی کشور مکلف است با رعایت تبصره(سازمان ادار -5
ا با رهیأت عامل  /مل و اعضاء هیأت مدیرهقوق و مزایاي مدیران عاحنامه ساماندهی اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین

ماه ا پایان اردیبهشتت) این بند، تهیه و حداکثر 1در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(
 به تصویب هیأت وزیران برساند.  1401سال 

قانون برنامه  )29) ماده (3) این بند موظفند با رعایت تبصره (1زء (مامی شرکتهاي دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جت -6
م ین بند در حکنامه مربوط پرداخت نمایند. تخلف از اششم توسعه حقوق و مزایاي مدیران مذکور را از زمان ابالغ مصوبه، براساس آیین

 شود.تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می

نتایج  باشند موظفند، خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بریمت تکلیفی میئه خدمات و کاال به قشرکتهایی که مکلف به ارا -7
حی صورتهاي هاي توضیعملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهاي ابالغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت

ارنظر انه اظهاست در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگمالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف 
 نماید.

ال ن مهرماه سا پایاکارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر ت
رکتها و یا شنهادات الزم جهت تعیین تکلیف بدهیهاي دولت به ارائه پیشهاي حسابرسی ساالنه، مکلف است نسبت به با بررسی گزارش 1401

 ) این بند جهت درج در الیحه بودجه سنواتی اقدام نماید.1سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (

 راي) قانون اج13در اجراي بند(الف) ماده ( 1401قتصادي و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال اوزارت امور  -8
گذاري و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها ) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست44هاي کلی اصل چهل و چهارم(سیاست

 اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.

ساسنامه اربط را اعمال نماید. در اجراي این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصالحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهاي ذي
 باشند.شرکتهایی که به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده از شمول این حکم مستثنی می

) و قانون 2ولت () قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د28ست در راستاي بند (و) ماده (دولت مکلف ا -9
ین تکلیف شرکتهاي دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در سی نسبت به تعی) قانون اسا44هاي کلی اصل چهل و چهارم (اجراي سیاست

ورماه سال باشد، تا پایان شهریده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می) این بند که طی سه سال متوالی زیان1جزء (
 اقدام نماید. 1401

ربط، حسب مورد نسبت به يذوبات هیأت واگذاري یا هیأت وزیران و سایر مراجع ماه پس از مصرؤساي مجامع عمومی مکلفند یک
 تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.
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سابداران حاز طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه  1401تی مکلفند تا پایان آذرماه سال شرکتهاي دول -10
هاي مالی، ارشمورد در جهت افزایش صرفه اقتصادي، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزرسمی ایران حسب 

داي ی که از ابترکتهایشنسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهاي فوق و 
لین قدامات در اوااند، مکلف به اقدامات الزم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش تی شدهبرنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیا

 باشند.جلسه مجامع عمومی خود می

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

 -4ندالحاقیب

ربط موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و نتفاعی دولتی و شرکت هایی که دولت یا شرکت هاي تابعه و ذياکلیه مؤسسات -1
هاي  و سازمان  یران ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ا29سایر دستگاههاي موضوع ماده(

هام آن را در اختیار دارد س) %50ري و صنعتی و ویژه اقتصادي کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(مناطق آزاد، تجا
ور مشمول که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند در جدول بودجه مذک 1401هاي تحت کنترل دولت در سال و شرکت

نه و رف ساالظواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است صورت مالی شرکت هاي مذکور را نظارت دیوان محاسبات کشور خ
ف ات کشور مکلمحاسب میاندوره اي به صورت عمومی و در سامانه جامع اطالع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان

 میسیونکها به صورت هر چهار ماه یکبار به ش بررسی صورتهاي مالی این شرکتبه بررسی صورت مالی شرکت هاي مذکور و ارائه گزار
 برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

 ) ماه از ابالغ این قانون نسبت به واگذاري5هاي دولتی، ظرف مدت پنج(دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت -2
ارند با رعایت قانون ) سهام آن را در اختیار د%20یا بیشتر کمتر از بیست درصد( شرکت هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه

ود را در قالب خ) قانون اساسی و سیاست هاي کلی مقام معظم رهبري اقدام کرده و سهام 44اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم( 
 رمایه واگذار نماید.هاي واگذاري از طریق بازار سهاي سهامی عام پروژه یا سایر روششرکت

) قانون 103کل کشور موضوع ماده( 1400قتصادي و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال اوزارت امور  -3
اي دولتی از جمله به مبادي ذیربط ارسال نماید. مجامع عمومی شرکت ه 1401محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال 

 یند. چنانچهام نماکر یا تسریع نام مکلفند حداکثر تاپایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت هاي مالی ساالنه اقدشرکت هاي مشمول ذ
ت هاي ) قانون محاسبات عمومی گردد، حداکثر مهلت تصویب صور133تصویب صورت هاي مالی شرکت هاي مذکور مشمول حکم ماده(

  مالی، پایان آبان ماه خواهد بود.

ه در بنگاههاي اقتصادي ک وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندي و درج نام آن دسته از -5بندالحاقی
) 2) ماده(2و( )1) قانون اساسی در گروههاي(44) قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم(2چارچوب آئین نامه موضوع ماده(

) اقدام 2) و(1ز گروههاي(ا) و مجوزهاي أخذ شده از مقام معظم رهبري در یکی 2) ماده(3ر گروه(قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج د
 ی باشد.م) صرفاً با اذن ایشان مجاز 3) به گروه(2) و(1نماید. انتقال بنگاههاي اقتصادي مذکور از طبقه بندي گروههاي (

ه تصویب ده را بابالغ این قانون فهرست طبقه بندي هاي یادشوزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از 
 هیأت وزیران برساند، کلیه دستگاههاي اجرایی مکلف به همکاري با وزارت امور اقتصادي و دارایی می باشند.
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بندي بقه ط) 1پس از انقضاي مهلت مذکور، هر بنگاهی که شناسایی شده و تکلیف گروه بندي آن مشخص نشده باشد ذیل گروه(
 خواهد شد.

  

ین طرح انکی و مالیاتی مربوط به طرح هاي برق آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین بدهی هاي با -6بندالحاقی
 -هاي تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی التفاوت قیمتها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه

  )ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.100,000,000,000,000(   سقف یکصد هزار میلیاردخرجی تا 

  

رس هاي کاالیی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامالت کاال در بوجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورسبه منظور ای -7بندالحاقی
اد اعتباري ي تبدیل اسنزم براو سایر اسناد اعتباري قانونی و همچنین ایجاد ابزار الهاي ذیربط بر مبناي اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک 

 الذکر به ریال اقدام نمایند.فوق

 دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و ابالغ می گردد.

  

  

 بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخشه منظور تشویق سرمایه گذاري در شرکت هاي پذیرفته شده در ب -8بندالحاقی
هاي جدید تاد فرصبیشتري از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل براي افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش هاي تولیدي و ایج

یابد(موضوع ماده ال میهاي مذکور که به حساب سرمایه انتقمالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت 1401شغلی در سال 
 قانون مالیاتهاي مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. 105

 

ارزش  ایت از توسعه ابزارهاي مالی و همچنین تسهیل معامالت ابزارهاي مبتنی بر کاال، مالیات بربه منظور حم -9بندالحاقی

ز بورس اشوند، مادامی که در هر یک الیی کشور پذیرش میهاي کاافزوده کلیه کاالهایی که در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس

ل اهیتاً مشموپرده مهاي کاالیی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کاالي پشتوانه گواهی س

خت مالیات فه پرداوصول خواهد شد و وظیمالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کاال 

 مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کاالي پشتوانه گواهی سپرده کاالیی می باشد.

هاي رکتست نسبت به واگذاري سهام پروژه هاي نیمه تمام صنعتی و تولیدي در اختیار خود در قالب شدولت مجاز ا -10بندالحاقی
 یه اقدام نماید.سهامی عام تر از طریق بازار سرما
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 تامین مالی خارجی (فاینانس) - 3تبصره 
مصوب  ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران4د(الف) ماده(با رعایت بن -الف

د دولتی معادل ریـالی سی میلیارسقف تسهیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) براي طرحهاي دولتی و غیر 1401در سال  1395/12/14
 شود. )یورو تعیین می30,000,000,000(

اصل و  پرداختدر مواردي که استفاده از تسهیالت مالی خارجی(فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوري اسالمی ایران مبنی بر باز
المللی اي بینشده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهاي کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعههاي تسهیالت مالی أخذهزینه

هاي کلی یا اختصاصی نامهباشد، وزیر امور اقتصادي و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت
 د.ربط تفویض کنماه صادر یا اختیار امضاي آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذيطرحهاي مذکور را حداکثر ظرف یکالزم براي 

ربط(به منظور يذجرائی ادر مورد کلیه طرحهاي دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیالت مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه 
مهوري انک مرکزي جبلتی)، استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادي و دارایی(به منظور صدور ضمانتنامه دو تأیید اولویت براي

رحهاي یش(کنترل) طراي پاباسالمی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزي کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً 
اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یک از هاي سرمایهشرکتها و طرحهاي تملک دارایی بخش دولتی شامل طرحهاي

 شده در این قانون قابل پرداخت است.بینیطرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش
طرحهاي بخش دولتی که داراي توجیه فنی،  انون برنامه ششم توسعه مجوز استفادهق) 4هاي بند(پ) ماده(شوراي اقتصاد با رعایت اولویت

 کند.ر میمحیطی باشند، از تسهیالت مذکور را صاداقتصادي، مالی و زیست
انه أخذ ه پشتوبدر خصوص طرحهاي غیردولتی، وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین الزم از بانکهاي عامل که 

 است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. صادر شده وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها
ها و بع بانک)یورو از تسهیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع این بند براي استفاده از منا2,000,000,000ارد(مبلغ دومیلی -1

م پزشکی، مؤسسات آموزش ها و دانشگاه هاي علو هاي دانشگاههیز خوابگاهالمللی به منظور تعمیر و تجمؤسسات مالی و توسعه اي بین
با  پرورش عالی و پژوهشی و فناوري، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاه هاي وزارت آموزش و

 تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص می یابد.
 1398/2/15ستفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی مصوب احداکثر دولت مجاز است با رعایت قانون  -2

ور المللی به منظها و مؤسسات مالی و توسعه اي بیناز تسهیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق الذکر، براي استفاده از منابع بانک
هاي علوم پزشکی، مؤسسات ها، دانشگاه)یورو براي دانشگاه1,000,000,000تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها، مبلغ یک میلیارد(

)یورو براي 1,000,0000,000آموزش عالی و پژوهشی و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمی با تضمین و بازپرداخت خود و یک میلیارد (
ولتی و ه اي دایی، مراکز آموزش فنی و حرفهنرستانهاي وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رج

 ند.سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین ک
ا ت 1401در سال  ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران4با رعایت بند(الف) ماده(

شود و در  )یورو تسهیالت خرید ملزومات خارجی براي توسعه برنامه راهبردي هوافضا در نظر گرفته10,000,000سقف ده میلیون(
 اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قرار داده شود.

)دالر از تسهیالت 2,000,000,000ه منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهري دولت موظف است حداقل مبغ دومیلیارد (ب -3
هاي کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس برداري از خطوط مترو و قطار سبک شهري و طرحخارجی این بند را جهت ساخت و بهره

 حمل و نقل شهري اختصاص دهد.
 ود.شمدید میت 1401در سال  1395/6/3کشور مصوب  کل 1395) قانون اصالح قانون بودجه سال 38اجراي تبصره ( -ب
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گذاري زیرساختهاي اسالمی، بانک سرمایهاي از جمله بانک توسعه شده از بانکهاي توسعهمنظور تسریع در جذب تسهیالت تصویببه -ج
این تبصره  کننده از تسهیالت مذکور مجازند در سقف بند (الف)بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههاي استفادهآي.آي.آسیایی (اي.

شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامی مندرج در بینیموافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش پس از
 کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.) این قانون نسبت به هزینه1پیوست شماره(

المللی از سوي موسسات و هاي بالعوض بین) یورو کمک2,000,000,000میلیارد (شود تا سقف دو به دولت اجازه داده می -د
س دریافت و پاي و زیربنایی کشور را ي توسعهبراي جلوگیري از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجراي طرحها المللیهاي بینسازمان

) 200,000.000ت مبلغ دویست میلیون(دولت موظف اسنمایند. هاي مرتبطصرف هزینه داري کل کشوراز تسعیر و واریز آن به خزانه
هاي کشور، يیورو از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاه هاي آتش نشانی و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه براي شهردار

شور و کهاي راه و شهرسازي و راي وزارتخانه بآالت راهداري آمبوالنس براي سازمان هالل احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشین
 هاي امداد و نجات بسیج نماید.تجهیز گروه

 هاي دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه وکرد کمکدستگاههاي اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه
 بودجه کشور ارائه نمایند.

هاي یسیونه به کماقتصادي و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهسازمان برنامه و بودجه با همکاري وزارت امور 
 برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور اعالم نماید.

مریکا در آاجویانه و تروریستی ) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجر18ولت مکلف است به استناد مفاد ماده(د -1بندالحاقی
ن مذکور ) قانو19اده(مهاي آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و مبتنی بر منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم

یت گسترش ا محوربدولت تهیه و ظرف مدت دوماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادي 
اي وزارتخانه ه م نماید. براي این منظور کارگروهی متشکل ازکاالیی اقدا -و تعمیق روابط تجاري با کشورهاي هدف در قالب تجارت کشور 

و  جه کشوربود نامه وصنعت معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزي، راه و شهرسازي، امورخارجه و سازمان بر
راي شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجبانک مرکزي و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می

اه یکبار عملکرد مربوط مو هر سه  1401برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادي دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه 
ر ند. به منظوزارش کگد را به کمیسیونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور به این بن

 :اجرایی سازي مفاد این بند

 - ت کشور نامه تجاربانک مرکزي مکلف است با همکاري سایر دستگاههاي ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با بر -1
برون  سیس بانک هايهاي تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان هاي پولی، ایجاد زمینه الزم و مشوق جهت تأیی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاقکاال

اه ند را هر سه مملکرد این بزارش عگمرزي در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیام رسان هاي مالی غیر تحریم پذیر را اجرا کرده و 
 یکبار به کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات ارائه دهد.

هاي تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهاي ، توافقنامه1401عدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه موزارت صنعت، -2 
 .کور را تهیه یا بروز رسانی کندذکاالیی سند م -مندرج در برنامه تجارت کشور 

هاي لجستیکی هاي ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساختوزارت راه و شهرسازي مکلف است با همکاري دستگاه -3
کاالیی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به  -مورد نیاز جهت اجراي مفاد برنامه تجارت کشور 

 .کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند
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مسو هکشورهاي  وزارت جهاد کشاورزي مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازي مبادي وارداتی کاالهاي اساسی کشاورزي به -4
 .و مشترك المنافع اقدام نماید

ادرات به ند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهاي صوزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلف -5
 .ایدهاي تجار اقدام نمکشورهاي همسایه و مشترك المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه

نامه با احتساب مطالبات اء(ص) و أخذ ضمانتمه اي با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیشود با انعقاد توافقناه دولت اجازه داده میب -2بندالحاقی
و  هاي متعلق به قرارگاهنامه بازپرداخت اصل و سود تسهیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) پروژهقرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانت

 شرکت هاي تابعه آن نزد بانک مرکزي و بانک عامل اقدام نماید.

) قانون 8بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلفند در چارچوب ماده( امه و نبانک مرکزي، سازمان بر -3بند الحاقی

الغ کتورینگ، ابانه فاحداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی، مقدمات الزم اعم از راه اندازي سام

ی هاي مالهمچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادقرارداد همسان واگذاري، تهیه دستورالعمل هاي الزم و 

نظور رانی) را به م) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ای8) ماده(2فاکتورینگ(موضوع تبصره(

هاي هاي تملک دارایی)ریال براي طرح300,000,000,000,000اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف سیصدهزار میلیارد(

نامه اجرایی نحوه واگذاري مطالبات قراردادي) و تا سقف پانصدهزار ) آیین3)ماده(1اي قانون بودجه(موضوع تبصره(سرمایه

) 4ره(هاي دولتی، بانکها و سایر مشموالن در تبص) ریال براي نهادهاي عمومی، منابع داخلی شرکت500,000,000,000,000میلیارد(

 راهم نمایند.فنامه نحوه واگذاري مطالبات قراردادي را ) آیین3ماده(

رت سه ا به صورو وزارت امور اقتصادي و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند  بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه کشور 

 .و دیوان محاسبات کشور ارسال نماینداقتصادي مجلس شوراي اسالمی  وهاي برنامه و بودجه و محاسبات ماهه به کمیسیون

  

 دولتی براي اجراي طرحهامشارکت با بخش غیر - 4تبصره 
دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر شود از طریق دستگاههاي اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیربه دولت اجازه داده می -الف

هاي شبکه ملی اطالعات تا ده برداري و جدید) از قبیل پروژهآماده بهره نیمه تمام،اي(هاي سرمایهها) تملک داراییطرحهاي(پروژه
) کند که هاییاي مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرحها(پروژههاي سرمایه) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی%10درصد(

 این راستا :نمایند. دردولتی در آنها مشارکت میبخش غیر
نامه اجرائی این بند تعیین خواهند شد، موظفند ملی و استانی که اعضاي آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین کارگروهی -1

)هاي ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه اجرائی پروژهحداکثر ظرف دوماه بعد از تصویب قانون، طرح (
ربط مکلف است پس از دریافت ابالغیه گذار ابالغ نمایند. دستگاه اجرائی ذياقدامات الزم براي انتخاب سرمایه مربوط براي انجام

گذار مشارکتی اقدام نماید. تخصیص اعتبار از ماه نسبت به طی مراحل اجرائی و انتخاب سرمایههاي ملی(یا استانی) حداکثر ظرف یککارگروه
 رآیند ذکر شده است. محل این قانون منوط به طی ف

گذاري مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. گذاري و مشارکت از شمول تعرفهدر قرارداد سرمایه بهاي محصول پروژه -2
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 التفاوت آن تأمین شده باشد.مگر اینکه از قبل مابه
 نماید.وژه) را تضمین میسازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پر -3
 گذاري صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود.اصل و فرع سرمایه -4
تمام جدید، نیمه برداري از طرحهايتوانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند براي اجراء و بهرهشرکتهاي دولتی می -5

 برداري استفاده نمایند.اري و در حال بهرهبردبهرهو آماده 
برداري بهسازي، بازسازي و بهرهوزارت راه و شهرسازي مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداري،  -6

ظیم بخشی از ) قانون الحاق موادي به قانون تن27هاي) بزرگراهی و راه اصلی و ریلی را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(طرح(پروژه
 کند، مشمول این بند نماید.)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می2مقررات مالی دولت(

گذار، روش کشف قیمت، نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صالحیت و انتخاب سرمایهآیین
برداري، وضع جرائم عدم پرداخت و میزان پوشش خطرپذیري، تعیین نرخ خدمات بهره برداري، تعیینها، نحوه بهرهچگونگی اجراي پروژه

برداري، تضامین طرفین، داوري و حل اختالف، ظرف یک ماه از تاریخ کرد آن، نظارت بر نحوه بهرهدیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینه
 امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ابالغ قانون به پیشنهاد

همان  زه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههاي اجرائی به طلبکارانبه دولت اجا -ب
 گذار نماید.ه) در مدت زمان معین واتمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژهاي نیمهدستگاه اجرائی، طرح (پروژه)

 الذکر الزامی است.خصوص دیون فوقأخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در
سازي تهیه هاي نیرو، امور اقتصادي و دارایی و راه و شهرنامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهآیین

 رسد.یران میو به تصویب هیأت وز

 

اي که اهمیت و کارکرد راهبردي آنها هاي سرمایههاي تملک داراییشود نسبت به تأمین مالی طرحزه داده میبه دولت اجا -1بندالحاقی
ماید. سقف ناقدام مایه هاي بازار سرمی رسد، از طریق ابزارها و روش با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور 

 شود.ل تعیین میاي مصوب در هر فصهاي سرمایه) اعتبارات تملک دارایی%30منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد(

شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی اجازه داده میبه بانک -2بندالحاقی
هاي آزادراهی و بزرگراهی اي نظیر طرحهاي سرمایههاي تملک داراییهاي بزرگ زیربنایی و طرحر یک از طرح(پروژه)هاي مازاد در هدارایی
 ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه) مشارکت نمایند. و تملک و  هاي اصلی، صنعتی و تولیدي در قالب تأمین مالیو راه

  

هاي زیربنایی و طرحهاي تملک گذاري عموم مردم در انواع طرح(پروژه)یهساختن زمینه سرمامنظور فراهمبه -3بندالحاقی
گذاري غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال اي، حمل و نقل و تولیدي صنعتی و کشاورزي و نیز تشویق فرهنگ سرمایههاي سرمایهدارایی

شود، از بهادار انجام می مجوز سازمان بورس و اوراقنویسی آنها با گذاري طرح(پروژه) که پذیرههاي سرمایهدارایی به/ از صندوق
 باشد.پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می

رف م در شمالیات نقل و انتقال و سود ایجادي در شرکتهاي مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدي به شرکتهاي سهامی عا
اي و ههاي سرمایي تولیدي صنعتی و کشاورزي، زیربنایی و طرحهاي تملک داراییتأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)ها

گردد، مشمول مالیات به نرخ گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ میحمل و نقل شکل می
 باشد.صفر می
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نابع هاي بخش غیردولتی و اهرم سازي ماستفاده از ابزارهاي مالی، جلب سرمایه ه منظور توسعه روشها و الگوهاي تأمین مالی وب -4بندالحاقی
امه و هاي پیشران، کمیته اي مرکب از وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنهاي تملک دارایی سرمایه و پروژهعمومی براي اجراي طرح

ی گشوراي هماهن ذیربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، بودجه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، دستگاه اجرایی
هاي یادشده به شود. این کمیته موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهاي تأمین مالی پروژهها تشکیل میبانکها و کانون بانک

 شوراي اقتصاد اقدام نماید.

  هاي فوق الزم الرعایه است.اد براي تأمین مالی پروژهپیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شوراي اقتص 

 

) 2دولت( ) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی56سهیل استفاده از ظرفیت ماده(در راستاي ت -5بندالحاقی
امور اقتصادي و دارایی و بانک  دجه کشور، وزارتاي، سازمان برنامه و بوهاي سرمایههاي تملک داراییجهت تسریع در تکمیل طرح

مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف دو میلیون 
و سود این  )ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارت خانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل2,000,000,000,000,000میلیارد(

 مایند.هاي عامل و وزارتخانه هاي ذینفع ابالغ نیکجا براي هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانکتسهیالت را به صورت جمعی(

هاي عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیالت از سوي پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک 
ر) نسبت از شهریور ماه(فصل کاري پروژه ها در مناطق سردسیهاي ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل خانهوزارت

لحاق برخی مواد به ) قانون ا56) و(23به پرداخت این تسهیالت در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز مواد(
کند و الذکر کفایت میالت بانکی فوق) براي تشخیص شرایط و توجیه برخورداري از تسهی2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(

 ها را ندارند.هاي عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحبانک

 )ریال است.5,000,000,000,000سقف هر پروژه پنج هزار میلیارد(

 .ستمانع ادر صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیالت تا ابتداي شهریورماه، پرداخت تسهیالت تا پایان سال بال

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

 أمین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمیت - 5تبصره 
 عی:شر شود با رعایت قوانین و مقررات و موازیناجازه داده می 1401در سال 

)ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین و بازپرداخت 100,000,000,000,000شرکتهاي دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد ( -الف
تصویب شوراي محیطی خود که بهتا براي اجراي طرحهاي داراي توجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست اصل و سود توسط خود، منتشر کنند،

 به مصرف برسانند.رسد، اقتصاد می
نامه اوراق مالی اسالمی که به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی سهم هریک از شرکتها در آیین

 رسد، تعیین خواهد شد.تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
هاي هاي فرسوده، بافتهاي بهسازي و نوسازي بافته طرحهاي خود از جمله تهیشرکت بازآفرینی شهري ایران براي انجام طرح
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هاي غیررسمی، و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهاي جدید براي تاریخی و ناکارآمد شهري، ساماندهی و توانمندسازي سکونتگاه
ران در استفاده از منابع هاي قطار حومه اي و سازمان مجري ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی براي تکمیل مصلی تهاجراي طرح

 این بند در اولویت هستند.
) 860,000,000,000,000شود براي تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (زه داده میبه دولت اجا -ب

وب عقود قررات و در چهارچرزي) از جمله اسناد خزانه اسالمی که منطبق بر قوانین و ما -ریال، انواع اوراق مالی اسالمی(ریالی
ن واریز و اسناد ) این قانو5جدول شماره( 310108اسالمی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدي اوراق را به ردیف شماره 

 1404سال  ) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان5جدول شماره ( 310103خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدي
 تشر و به طلبکاران دستگاههاي اجرائی بابت تادیه مطالبات واگذار کند. من

 و قابل پرداخت است. بینی) این قانون پیش9) و (8هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره(بازپرداخت اصل، سود و هزینه
نامه و بودجه توسط سازمان بر 1351/12/10مصوب ) قانون برنامه و بودجه کشور 30تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده(

 شود.کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می
هاي روستایی و راه )ریال از محل منابع این بند براي پرداخت مطالبات پیمانکاران35,000,000,000,000مبلغ سی و پنج هزار میلیارد(
 نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می یابد. خرید تانکرهاي آبرسانی مورد

و  نرفته بندهاي(الف) و(ب) این تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائیاوراق فروش -ج
از پیمانکاران، مشاوران، ـودجه کشـور قابل واگذاري به تمامی طلبکاران (اعم بربط و سازمان برنامه و دیر امور مالی ذيم -حسابذي

 .باشدنون از جمله تملک اراضی) میشده اعتبارات این قاهاي تعهدکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینهتأمین
ي بافت هاي مدیریت پسماند و نیروگاههاي زباله سوز، بازساز هاي شهري،ه منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساختب -د

شود هاي وابسته به آنها اجازه داده میهاي کشور و سازمانشهرداريبه  اشیه نشینی و سکونت گاههاي غیررسمیفرسوده و ساماندهی ح
اسالمی ریالی با تضمین خود و )ریال اوراق مالی120,000,000,000,000با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (

 ها منتشر کنند.هرداريبا بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان ش
%) دولت 50تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد(

 ) شهرداري ها است. %50و پنجاه درصد(
 امون حرمهاي مطهرهاي فرسوده پیر)ریال از اوراق موضوع این بند به بازآفرینی شهري بافت20,000,000,000,000بیست هزار میلیارد (

 یابد.بن موسی(ع) اختصاص میحضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد
 باشد. نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداري مربوط قابل واگذاري به طلبکاران آن طرح میاوراق فروش

 حذف شد.  -هـ 
  -و
اي متشکل از منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این قانون در بازارهاي پول و سرمایه کشور، کمیتهبه  -1

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادي و دارایی و رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بر نحوه انتشار اوراق 
کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی با رعایت موازین شرعی توسط این این قانون نظارت می موضوع

 شود.کمیته تعیین می
راج، وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است از کلیه روشهاي انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، ح -2

 ها استفاده کند. نویسی در بازارفروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره
شود نسبت به تأسیس نهادهاي واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می -3

) قانون 44هاي کلی اصل چهل وچهارم(الی جدید به منظور تسهیل اجراي سیاستنهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي م
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هاي دولت اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی
 براي انتشار اوراق مالی اسالمی مربوط اقدام نماید.

عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع ها و مطالبات دولت بهراییشود رأساً از دات امور اقتصادي و دارایی اجازه داده میبه وزار -4
 عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.تواند بهاین تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادي دارد، نیز می

رشده در سال نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسالمی دولت (منتشد این تبصره و کارمزد تعهد پذیرهاوراق و اسنا -ز
هاي مربوط به انتشار اوراق ها و پرداختشود. همچنین معامالت بین ارکان انتشار و دریافت) مشمول مالیات به نرخ صفر می1401

) قانون رفع 14ها و مستثنیات حکم ماده (استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافیتده یا عدم نظر از استفاموضوع این تبصره، صرف
 شود.می 1394/2/1پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب موانع تولید رقابت

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

انونی ن با مبناي قآدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین ایجاد طلب ج -ح
 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، توسط ) قانون رفع موانع تولید رقابت1وضوع بند (پ) ماده (بدهیها و مطالبات م مرجع رسیدگی و تأیید -ط
 شود.سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین می

  -ي
ت احداث، تا جه شر کند،)ریال اوراق مالی اسالمی منت30,000,000,000,000سی هزار میلیارد ( شود مبلغبه دولت اجازه داده می -1

ولویت ار) با تکمیل و تجهیز فضاهاي آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشو
شده در جدول بینیاین اوراق خارج از سقف پیشمدارس عشایر(با هماهنگی سازمان امور عشایر) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. 

 رسد.هاي صادرشده به مصرف میو براساس ابالغ اعتبار و تخصیص ) قانون برنامه ششم توسعه بوده7) ماده(4ماره(ش
هت تعمیر، ج)ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند، تا 20,000,000,000,000شود مبلغ بیست هزار میلیارد(= به دولت اجازه داده می2

هاد وري و جفیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاههاي وزارت علوم، تحقیقات و فنانگهداري، بازسازي و مقاوم سازي فضاي 
 دانشگاهی به مصرف برسد.

جهت آب و  )ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند، تا20,000,000,000,000زه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد(به دولت اجا -3
  اختصاص می یابد.  معیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانراه روستایی ، اجراي طرحهاي روستایی و ج

اعتبار و  ) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابالغ7) ماده(4این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره(
 تخصیص هاي صادر شده به مصرف می رسد.

هاي اجرائی از جمله ، براي کلیه دستگاه1401مهلت واگذاري اوراق مالی اسالمی غیرنقدي (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال  -ك
بات ) قانون محاس64) و (63هاي توسعه کشور، تابع قانون اصالح مواد () قانون احکام دائمی برنامه1دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (

 عمومی کشور است.
سازي در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسالمی دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادي و منظور یکپارچگی و هماهنگبه -ل

 ت بعدي است.با اصالحات و الحاقا 1384/9/1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 27دارایی) مشمول ماده (

)ریال انواع اوراق مالی اسالمی از 100,000,000,000,000شود تا سقف یکصد هزار میلیارد(داده می به دولت اجازه -1بند الحاقی
جمله اسناد خزانه اسالمی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسالمی باشد را منتشر نماید. این اوراق با رعایت 
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نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و پس از مبادله موافقت 1351/12/10  ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب30ماده(
برق آبی در اختیار   طرح هاي هاي مرزي گرمسیري و سردسیري و تکمیل طرح هاي نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح

 هاي وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می گیرد.شرکت

صوب موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلیه  -2بندالحاقی
داران ه سهامبمجمع عمومی را با همکاري شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطالعات مشتریان(سجام) 

) جریمه %20رصد(هر طریقی به جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با بیست دپرداخت نمایند. درصورت پرداخت سودهاي توزیعی از 
  .پرداخت نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجراي این بند نظارت کند

  

ه خرید ز بجراي سیاست گذاري پولی و عملیات بازار باز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صرفاً مجادر راستاي ا -3بندالحاقی
ولیه توسط در بازار ا هاي دولتیاوراق بهادار منتشره از سوي خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوي دولت یا شرکت

 این بانک ممنوع است.

  

   وباز کاالي ایرانی مصه منظور تسریع در اجراي قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت ب -4بندالحاقی
و  اقتصادي ، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور1398/3/12

توسعه  زم جهت بسط وهاي پیشران اقتصاد ایران ساز و کار الدارایی، بانک مرکزي، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعاالن بخش
بزارهاي هاي تنزیل، اعتبار اسنادي داخلی ریالی، فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس با ا) با استفاده از روشSCFتأمین مالی زنجیره تأمین(

 ده صنعت منتخب و پیشران پیاده سازي نمایند. نوآورانه تأمین مالی در طول زنجیره تأمین را حداقل در 

هاي پژوهش و فناوري، صندوق ) توسط صندوق نوآوري و شکوفایی، صندوقنواع صکوكضمانت اوراق بدهی(ا -5بندالحاقی
شوري و خیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کاز جمله صندوق ذ هاي بازنشستگی و پس انداز حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوق

و ضمانت  ی باشدمیت و بازنشستگی کارکنان فوالد مجاز لشکري، صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حما
 .مؤسسات و صندوقهاي مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکی محسوب می شود

  

 عوارض و مالیات  - 6تبصره 
شهري، به ازاي بهاي نرخ آبوزارت نیرو از طریق شرکتهاي آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت  -الف

) نرخ آب بها را افزایش داده %15شده توسط هیأت وزیران، پانزده درصد(هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوي مصرف تعیین
فزوده کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش ا داري کلو از مشترکان آب شهري، دریافت و به خزانه

 نخواهد بود.
) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین 965,000,000,000دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد () وجوه %100درصد (صد

در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایري و اصالح شبکه آب مربوط به آن اختصاص 
) براي آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص %70درصد() اعتبار مذکور براي آبرسانی شرب عشایري و هفتاد%30درصد(یابد. سی می
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شود تا ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع میهاي کشور در مقاطع سهجمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان
ها و شرکتهاي آب و فاضالب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه ریزي استانریت و برنامهپس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدی

 شود.
هاي مؤدیان مالیات سال، آن بخشی از پروندهشود ظرف یکبه وزارت امور اقتصادي و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می -ب

اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار هاي خود را در موعد مقرر تسلیم نموده، که اظهارنامه1397تا  1387هاي سنوات بر ارزش افزوده دوره
تصویب وزیر شود و بهماه بعد از ابالغ قانون تهیه میاند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکنگرفته

جدول 110516ردیف درآمدي شماره  دگی، قطعی نماید. درآمدهاي وصولی مرتبط به این بند بهرسد، بدون رسیامور اقتصادي و دارایی می
 شود.داري کل کشور واریز می) این قانون نزد خزانه5شماره (

) مبلغ برق مصرفی در %10درصد(به میزان ده 1394/8/10) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب5وارض موضوع ماده(ع -ج
شود. مشترکان برق روستایی و عشایري مجاز و برق چاههاي ) ریال تعیین می60,000,000,000,000میلیارد( سقف شصت هزار

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

ساب سازمان ح) به %65روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت هاي مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (
داري کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و وري انرژي برق(ساتبا) نزد خزانههاي تجدیدپذیر و بهرهانرژي

ي خانوارهاي هاي تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایرشور به صورت کامل براي تولید برق تجدیدپذیر و پاك و توسعه فناوريبودجه ک
 ان سیستان ودر استکم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره برداري نیروگاه بادي میل نا

 بلوچستان صرف شود.
  -د
 شود:فه میهاي توسعه کشور اضا) قانون احکام دائمی برنامه32) بند(پ) ماده(1زء(جمتن زیر به  -1
تصویب هیأت هاي غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بههاي مناطق و شهرستانشاخص«

 »رسد.وزیران می
قرار هاي واقع در استان به حساب استان محل استز واحدهاي تولیدي و پیمانکاران طرح(پروژه)یافتی امالیات و عوارض ارزش افزوده در -2

 شود.منظور می1400) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 39) و ماده (38) ماده (2واحد تولیدي با رعایت جزء (
ا که محل را حقوقی داراي یک محل فعالیت دماتی با شخصیت حقیقی یهاي واحدهاي تولیدي و خسازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده

احد تولیدي وحل استقرار ستان مااستقرار واحد تولیدي یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزي آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی 
 و خدماتی ارسال نماید.

ربط واریز ان ذيتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استمالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدما
 شود.می
هاي تهران و اسالمشهر در شهرستان 1400) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 39فزوده موضوع بند (الف) ماده (اعوارض ارزش  -3

) در نقاط روستایی و عشایري آنها توزیع %12درصد (دهشهر اسالمشهر و دواز ) در نقاط شهري تهران و%88درصد (به نسبت هشتاد و هشت
 شود.می
  -هـ 

هاي نفت و نیرو ) به هر یک از وزارتخانه2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (12مطابق ماده( -1
) ریال، از هر واحد 2000شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(ربط اجازه داده میاز طریق شرکتهاي تابعه ذي

) ریال 10,000) ریال و از هر یک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (1000مبلغ یک هزار ( مسکونی مشترکان برق
داري کل کشور واریز ) این قانون نزد خزانه5جدول شماره ( 160186و  160185أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهاي 
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باشند. وجوه ) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می%50درصد (دل پنجاهالذکر معاکنند. براي مشترکان روستایی، مبالغ فوق
  فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به رسد. آیینمنابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می
هاي نفت و نیرو رسد. وزارتخانهوزیران میتصویب هیأت پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به

هاي برنامه و اي از محل منابع این جزء را از شرکتهاي مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیونمکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهاي بیمه
 ه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمی ارائه دهند.بودج

نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی هاي نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمهگر با هماهنگی وزارتخانهشرکتهاي بیمه
ث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دوماه بررسی گر منطقه حوادشرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهاي بیمه

 نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.ماه پرداخت میو خسارات را حداکثر تا سه
نه هر حداکثر حق بیمه پایه ساال 1399) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال 4) و (2در اجراي مواد ( -2

شود که سهم مالکان به میزان ) ریال تعیین می1,000,000مبلغ یک میلیون ( 1401واحد مسکونی داراي انشعاب قانونی برق در سال 
) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهاي مسکونی دریافت و به حساب 240,000سالیانه دویست و چهل هزار (
شود. مالکان واحدهاي مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و داري کل کشور واریز میصندوق مذکور نزد خزانه

 سازمان بهزیستی و سایر افرادي که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند. 
، وزارت امور  1399/1/20تی مصوب ) قانون کمک به ساماندهی پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غیردول6ر اجراي ماده(د -و

مام یا ی که تاقتصادي و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالهای
 واریز نماید. 160189قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدي شماره 

 عیین و اعالمتالذکر حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست یه، قطعات و کاالهاي فوقفهرست مواد اول
 وولیه، قطعات شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد امی

 شوند. د، مشمول این عوارض نمیانکاالهاي خود اقدام نموده
) این قانون در 9ماره (شجدول  530000- 38) ریال از محل ردیف شماره 10,000,000,000,000منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(

االهاي حاصل از ک ايگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براي بازیافت پسماندهاختیار وزارت کشور قرار می
حیط زیست ماي تبدیل پسماند به مواد و انرژي) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه

یید وزیر از تأ مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس
 شود.اقتصادي و دارایی ابالغ می امور
 حذف شد . -ز

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

الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب عنوان علیشود بهبیمار پرداخت می
انه مطابق عنوان درآمد حقوق و کارهایی که بهالحساب این بند شامل کلیه پرداختسازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی

هاي مستقیم ) قانون مالیات199شود، نخواهد بود. حکم ماده () این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می12) بند(الف) تبصره(5جزء(
 .باشدبا اصالحات و الحاقات بعدي در اجراي این بند جاري می 3 /12  /1366 مصوب 

را تا پایان  1400- 1399- 1398مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال هاي  سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده هاي مالیاتی
 نزد خزانه داري کل کشور واریز نماید. 110207رسیدگی نماید و درآمدهاي ناشی از آن را به ردیف درآمدي شماره  1401سال 
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یزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازي و دامپزشکی و فروشندگان تجه -2
شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می
 اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

توسط وزارت امور اقتصادي  1401سب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال مستنکفین از اجراي این حکم ح
و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه 

 پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شود.

لحاق ا) قانون 48) ارزش کاالها و خدمات موضوع ماده (%10مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد( سازمان امور -ط
) 5شماره ( جدول 160109را أخذ و به ردیف درآمدي  1393) مصوب سال 2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(

الذکر انونی فوقربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قتا از طریق دستگاههاي اجرائی ذيور واریز نماید این قانون نزد خزانه داري کل کش
 گردد.
  -ي
کنندگان خدمات مزبور ) ریال از استفاده30دهنده خدمات مخابراتی، عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (کارور(اپراتور)هاي ارائه -1

 . کنندداري کل کشور واریز مینزد خزانه 160154ردیف دریافت و به حساب درآمد عمومی 
) قانون حمایت از 8) و (6)، (5) ریال جهت اجراي مواد(1,000,000,000,000درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد(

) 5,000,000,000,000هزار میلیارد( ) و پنج131500حقوق معلوالن و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف 
) این قانون صرف شبکه ملی اطالعات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از 9جدول شماره( 530000-27ریال مابقی از محل ردیف 

 طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطالعات شود.
) افزایش یافته و به حساب درآمد %2کارورهاي ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دودرصد(حق االمتیاز و حق السهم دولت از -2

و منابع درآمدي این ردیف تا سقف بیست هزار نزد خزانه داري کل کشور واریز می شود  130404عمومی ردیف 
توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی  )ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات صرف20,000,000,000,000میلیارد(

هاي ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکتاطالعات می شود. 
 صرف موارد زیر می شود: 130404)ریال در ردیف 116,000,000,000,000میلیارد(

 در فضاي مجازي حمایت از تولید محتوا -2-1
پروژه ها و طرح هاي مرتبط با فضاي مجازي تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در راستاي مصوبات شوراي  -2-2

با اولویت بومی سازي تجهیزات و خدمات  1399عالی فضاي مجازي بخصوص(طرح کالن و معماري شبکه ملی اطالعات) مصوب شهریور 
گانه و نیروي انتظامی د محتوا و سالم سازي، ذخیره سازي و پردازش کالن داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازي در قواي سهامنیت و تولی

و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوي که امکان نظارت برخط و قابل اتکاي سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم 
 شود.

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

مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه هاي  2-4
 - ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما(ساترا) موظف است در راستاي حفظ ارزش هاي ایرانی صوت و تصویر فراگیر (

 اسالمی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه اي در فضاي مجازي نظارت نماید و ضمن ارتقاي کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در
 جامعه جلوگیري به عمل آورد.

 گذاري در آنعه اقتصاد دیجیتال و سرمایهتوس 2-5
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 هوشمند سازي در تولید و توزیع محصوالت کشاورزي، دامپروري و شیالت 2-6
 توسعه هوش مصنوعی 2-7
 داخت عوارض مصوب بزرگراهی و راههاي اصلی جدید و شبکه آزادراهی در زمان مقرر، مشمول جریمه غیرقابلتأخیر در پر -ك

أخیر مربوط می باشد در صورت ت بزرگراه و راههاي اصلی جدید، ) عوارض مصوب در آزادراه%20صد(بخشودگی معادل بیست در
صل و ) مجموع نرخ ا%2بیش از یکماه در پرداخت، عالوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه اي معادل دو درصد(

  به ازاء هر ماه تأخیر، می شود. جریمه یادشده
 گردد. در این راستا:هالك اصل و سود سرمایه گذاري صورت گرفته در شبکه آزادراهی میمنابع حاصله صرف است

ها را به اي در کلیه آزادراهدولتی، أخذ عوارض جادهگذاران بخش غیرشهرسازي مکلف است از طریق مشارکت سرمایه وزارت راه و -1
  عملیاتی نماید. 1401ماه سال صورت الکترونیکی تا پایان خرداد

هاي کردن آزادراه هاي کشور موظف به أخذ مفاصا حساب بدهیمی جمهوري اسالمی ایران به منظور حمایت از الکترونیکینیروي انتظا -2
 ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پالك خودرو است.

 حذف شد. -ل
هاي همراه و هاي خارجی قابل نصب در رایانه، تلفنزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازيو -م

زانه ) این قانون نزد خ5جدول شماره( 160178) قیمت فروش را أخذ و به حساب درآمدي %10کنسول عوارضی معادل ده درصد(
و ارشاد ) این قانون در اختیار وزارت فرهنگ 7-1ماره(شجدول  730000- 54وجوه حاصله از محل ردیف  داري کل واریز نماید.
 هاي تولید داخل شود. سعه بازيگیرد تا صرف حمایت از تواي) قرار میهاي رایانهاسالمی(بنیاد ملی بازي

ومی بسیج و راکز رقم) از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازي هاي رایانه اي متناسب با فرهنگ دینی و انقالبی به %10ده درصد(
 ی اختصاص می یابد.همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآن

بهاي مربوط به خود ثبت خرجی در حسا -ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعیجرائی موظفند معافیتدستگاههاي ا -ن
 .شودسوب میها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرك جمهوري اسالمی ایران محکنند. عملکرد معافیت

منظور افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه هاي مستقیم و بهمکرر) قانون مالیات169) و(103واد(به استناد م -س
ظیم ه سامانه تنبیه را قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائ

وکل را الی خود با ممهاي وکالي دادگستري موظفند قراردادهاي قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکالي فعال عضو مراکز وکال و کانون
شاوران، ماي شناسایی ک، مبندر این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونی

ی تمبر مالیات هاي وکالي دادگستري در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطالوکال و کانون
 خواهد بود. 

الیاتی تا گویی وکیل عالوه بر پیگیري موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مسازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خالف
ماه زیرساخت الزم جهت پرداخت رف سهسازمان امور مالیاتی مکلف است ظنماید. شده اقدام میپنج برابر اختالف کشفسقف 

از اجراء  نه، استنکافاندازي ساماالکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه
 شود.محسوب می

 .شوداصالح می» سی برابر«به عبارت » ده برابر«عبارت  1400هاي مستقیم براي عملکرد سال ) قانون مالیات100بصره ماده (در ت -ع
هاي مستقیم اشخاص حقوقی داراي پروانه ) قانون مالیات105هاي حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (در راستاي سیاست -ف

این بخشودگی  معادل پنج واحد درصد کاهش می یابد. 1400هاي تولیدي در سال ربط در فعالیتهاي ذيوزارتخانهبهره برداري از 
 باشد.هاي قانونی اشخاص مذکور میها و مشوقها و بخشودگیعالوه بر سایر معافیت
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شود به ازاي ، به دولت اجازه داده میعیوري بخش کشاورزي و منابع طبی) قانون افزایش بهره14ر راستاي اجراي بند(ب) ماده(د -ص
م سنگین مبلغ ) ریال و به ازاي صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دا537,000صادرات هر رأس دام سبک مبلغ پانصد و سی و هفت هزار(

قانون  ن) ای5جدول شماره( 140212) ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به ردیف درآمدي 167,000یکصد و شصت و هفت هزار(
 داري کل کشور واریز نماید.نزد خزانه

) این 9ماره (شجدول  530000-26) ریال را از محل ردیف 1,400,000,000,000معادل وجوه واریزي تا سقف یک هزار و چهارصد میلیارد(
بهبود  ارينگهد اي حفظ وقانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزي قرار می گیرد تا با همکاري معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور بر
 ردد.ژنتیکی نژادهاي بومی، افزایش تولید شیر و گوشت با اولویت حمایت از دام عشایر و کاهش فشار بر مراتع هزینه گ

 صادرات هرگونه دام سبک و سنگین مولد ممنوع می باشد.
  –ق 
هاي ) قانون مالیات139ري موضوع بند(ل) ماده(یت هاي هنهاي مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالعافیت مالیاتی فعالیتم -1

 حذف می شود. مستقیم،
فی با منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهاي آسیب دیده از کرونا، براساس اعالم ستاد ملی کرونا، واحدهاي صنبه -2

هاي قانونی و بخشودگی و معافیت عالوه بر 1400) ریال در سال 1,000,000,000درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (
 شوند.از نرخ مالیاتی برخوردار می از پنج واحد درصد بخشودگی 1400ملکرد سال هاي مالیاتی، براي مالیات بر عمشوق

 اردات خودروي آمبوالنس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمرکی معاف است.و -3
م از کنکور سراسري و کنکورهاي تحصیالت تکمیلی(کارشناسی ارشد و دانشگاهها اع مؤسسات کنکورهاي مالیاتی معافیت -4

 شود.دکتري)، حذف می
 هاي مالیاتی براي درآمدهاي حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهاي صادراتی منوط بهز معافیتبرخورداري ا -5

 خه اقتصادي کشور است.بازگشت ارز حاصل از صادرات به چر
ورت صریافت حداکثر فرصت رفع تعهد ارزي کاالها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه هاي خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از د

ر تأمین کننده و اعتبا epcfو  b.o.o.tو  b.o.tوضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص پروژه هایی که به صورت 
ه موظف است شود، رفع تعهد ارزي پس از تحویل قطعی پروژه با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننداجرا می

و  "اسن"و  "نیما"هاي هاي قابل قبول از جمله فروش در سامانهالذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشدر پایان مهلت فوق
 واردات در برابر صادرات اقدام نماید.

سازي حمایتهاي مالی، هاي مالیاتی و گمرکی و شفافقتصادي و دارایی موظف است در راستاي هدفمندسازي معافیتاوزارت امور  -6
ر گمرکی ي مستقیم و قانون اموهاهاي قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتسیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت

 عالیت اشخاص،هاي مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فنموده و فهرست تمامی معافیت
 ها باشد.عافیتمها و استناد قانونی این شده در اثر این معافیتپوشیمیزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم

اسبات کشور هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمی و دیوان محجزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون گزارش این
 شود.ارائه می

مجموع ارزش انواع خودروي سواري و وانت دوکابین داراي شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از  1401در سال  -ر
) ریال 10,000,000,000دان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ده میلیارد (اشخاص حقیقی (خود و فرزن

 باشند:مشمول مالیات ساالنه خودرو به شرح زیر می
 )%1) ریال یک درصد (10,000,000,000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (15,000,000,000تا مبلغ پانزده میلیارد ( -1
 )%2) ریال دو درصد (15,000,000,000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (30,000,000,000میلیارد (تا مبلغ سی  -2
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 )3%) ریال سه درصد (30,000,000,000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (45,000,000,000تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ( -3
 )%4ریال چهار درصد ( )45,000,000,000نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ( -4

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

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

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

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

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

 (وي.اي.تی) خواهند بود.
  -ت

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

و  تعریفشود. ورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی میمتانول، اوره و پلی اتیلن به ص
اتاق  عدن و تجارت،هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، مفهرست مواد خام و نیمه خام عالوه بر موارد مذکور به پیشنهاد مشترك وزارتخانه

 رسد.ییران مشود و ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزبازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران تهیه می
ق ورودي ) حقو%1وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند اقدام و همچنین یک درصد(

داري کل نها به حساب درآمد عمومی خزابراي واردات ماشین آالت و تجهیزات تولیدي، صنعتی، معدنی و کشاورزي افزوده و آن ر
 کشور واریز نماید.

انش بنیان و کل کشور صرف اجراي جهش تولید د 1400) قانون بودجه سال 6تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند(ث) تبصره(
 تکمیل زنجیره ارزش خواهد شد.
رنامه و فناوري رئیس جمهور با همکاري سازمان ب ومعاونت علمی ماه پس از تصویب این قانون توسط آئین نامه این بند ظرف مدت سه

و به  ی تهیهبودجه کشور و وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 رسد.تصویب هیأت وزیران می

 
قیمت به شرح بندهاي زیر مشمول مالیات بر دارایی (ساالنه) رانویالهاي گمجموع ارزش واحدهاي مسکونی و باغ 1401در سال  -ث
 شوند:می
قیمت(با احتساب عرصه و اعیان) با مجموع ارزش روز معادل دویست میلیارد ویالهاي گراندارندگان واحدهاي مسکونی و باغ -1
 )ریال و بیشتر به نرخهاي زیر:200,000,000,000(
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 )ریال یک در هزار250,000,000,000دویست و پنجاه میلیارد ( )ریال تا200,000,000,000رد (دویست میلیا نسبت به مازاد -1-1
 )ریال دو در هزار350,000,000,000سیصد و پنجاه میلیارد ( )ریال تا250,000,000,000نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ( -2-1
 )ریال سه در هزار500,000,000,000پانصد میلیارد ( )ریال تا350,000,000,000(نسبت به مازاد سیصد و پنجاه میلیارد  -1-3
 )ریال چهار در هزار700,000,000,000هفتصد میلیارد ( )ریال تا500,000,000,000نسبت به مازاد پانصد میلیارد ( -1-4
 )ریال به باال پنج در هزار700,000,000,000نسبت به مازاد هفتصد میلیارد (-1-5

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

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

ازمان برخط(آنالین) به اطالعات مالکیت امالك مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. س
اقدام کند و مراتب را به  1401هاي مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سالامور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی

 نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.
ویالهاي تحت تملک خود و افراد باغکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به هر یک از واحدهاي مسکونی و  -4

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

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

 رسد.تصویب هیأت وزیران می

 حذف شد.  -خ
رد که ) قانون مالیاتهاي مستقیم مکلفند در هر مو95نامه اجرائی ماده(حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آییناشخاص  -ذ

ق بهادار و ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معامالت و تسویه اورابابت خدمات دریافتی(به استثناي کارمزد پرداختی به بورس
انکها و بکی مجاز، تسهیالت اعطایی از بورس، بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غیربان ها و بازارهاي خارجکاال در بورس

لت به دهی دوبتعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت 
شود) ماه پس از ابالغ این قانون اعالم میمالیاتی ظرف یک ان امورشود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازماشخاص داده می

کنند ت پرداخت می) ریال بابت هر خدم5,000,000وجوهی را به هر عنوان(اعم از نقدي و غیرنقدي) مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون(
عد به حساب تعیین شده از طرف سر و تا پایان ماه ب) ککنندگان وجوهالحساب مالیات مؤدي(دریافتعلی) آن را به عنوان %2دو درصد(

شامل نام،  مدت مشخصات دریافت کنندگانو رسید آن را به مؤدي تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین  سازمان امور مالیاتی کشور واریز
ربط ذي امور مالیاتیکند به اداره م میشماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعال

 ) قانون مالیاتهاي مستقیم در اجراي این حکم جاري می باشد.199) و(197ارسال دارند. احکام مواد(
) قانون مالیاتهاي مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثناي صندوق توسعه ملی، 145) ماده (2حکم بند( 1401در سال  -ض

بیمه  ، صندوقشکوفایی، بیمه مرکزي ایران، شرکتهاي بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمانصندوق نوآوري و 
 أمین خسارتهاي بدنی، جاري نمی باشد.تهاي بازنشستگی و صندوق محصوالت کشاورزي، صندوق

، کالنتري ها و موزه هاي دفاع مقدس از پرداخت هاي بسیج)، پاسگاههاکلیه رده هاي بسیج مستضعفین(پایگاه ها و حوزه -1بندالحاقی
 .آب و فاضالب معاف هستند حق انشعاب برق، گاز،
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ي آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه هاي برق، گاز، آب و فاضالب کلیه واحدها -2بندالحاقی
 .تا سقف الگوي مصرف معاف هستند

ها، پس از تأیید سود حاصل از سرمایه گذاري و تولید در درون زندان 1401یان، در سال ل زندانبه منظور توسعه اشتغا -3بندالحاقی
 اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مشمول مالیات با نرخ صفر است.  ها وسازمان زندان

روانه ساختمانی اعم ) نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پ500,000ي پانصد هزار(هاي شهرهاي باالهرداريش -4بندالحاقی
رآمد عمومی د) مازاد بر عوارض شهرداري مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب %2از مسکونی، صنعتی و تجاري، دو درصد(

 نزد خزانه داري کل واریز نماید.

..... جدول .ردیف شماره )ریال از محل 10,000,000,000,000) در آمدهاي حاصل از این بنددر سقف ده هزار میلیارد(%100صددرصد(
 ووسعه شهرها تمنیت با ا) این قانون و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار نیروي انتظامی قرار می گیرد تا بابت طرح همپایگی 9شماره(

مراکز  وپاسگاه ها  وري ها روستاها به مصرف برسد. منابع وصولی در هر استان بابت احداث، تکمیل، تجهیز رده هاي انتظامی با اولویت کالنت
  آموزشی همان استان با لحاظ اقتضائات امنیتی و انتظامی شهرستان هاي تابعه استان به مصرف می رسد.

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

)ریال 1000,000.000,000معادل مبلغ واریزي تا سقف هزار میلیارد(کل کشور واریز می گردد، نزد خزانه داري   حساب درآمد عمومی

ار هاء در اختیبت نیم جهت استفاده معلوالن شدید و خیلی شدید از سامانه هاي برون شهري ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صور
 سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد.

  

 ي جهادي، نیروهاي داوطلب بسیجی و بسیجلیه طرح(پروژه) هاي زودبازده و عام المنفعه که توسط گروههاک -6بند الحاقی

 د.ی باشنمسازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهري اجراء می شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف 

  

نی مبلغ دوهزار و ی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرابه قیمت خرده فروش 1401از ابتداي سال  -7بند الحاقی

غ پانزده )ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبل8,000)ریال، تولید داخل با نشان بین المللی(برند) مبلغ هشت هزار(2,300سیصد(

رداتی ه تنباکوي وا)ریال و هر بست30,000)ریال و هر بسته پنجاه گرمی معسل تنباکوي قلیان داخلی سی هزار(15,000هزار(

 )ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد.300,000سیصدهزار(

رآمد دحساب  وزارت امور اقتصاد و دارائی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به

 ) این قانون واریز نماید. 5جدول شماره( 110515عمومی موضوع ردیف 

 از محل جداول و ردیف هاي هزینه اي مربوط به مصرف می رسد.منابع واریزي 
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ها از محل ) سهم افزایش یافته شهرداري%1هاي کشور در سقف یک درصد(وظف است از طریق شهرداريموزارت کشور  -8بندالحاقی
هاي جراي طرح)ریال را براي ا300,000,000,000,000تا سقف سیصد هزار میلیارد( 1400/3/2  قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب

أمین تماند، حمل و نقل عمومی درون شهري شامل(ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و قطار شهري و حومه)، ساماندهی و مدیریت پس
ریم حفیک شهري به کمک در خروج زندان هاي داخل رانشانی، تأمین و تجهیز دوربین هاي تنردبان هیدرولیکی و ماشین آالت آتش

ه بکشور  شهرها با تملک اراضی سازمان زندانها اختصاص دهد. سهم اعتبارات هر شهرستان براي موارد فوق الذکر توسط وزارت
 گردد.شهرداریها ابالغ می

مران عان برنامه و بودجه کشور ،کمیسیون ماهه پس از جمعبندي به سازموزارت کشور موظف است گزارش هاي الزم را در مقاطع سه
 ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مجلس شوراي اسالمی و

 

) 9) بند(ب) ماده(3مشمول حکم جزء( 1401ها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال تبلیغات کاال -9بندالحاقی

 قانون مالیات برارزش افزوده نمی باشد.

  

 

م توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري ) قانون برنامه پنجساله شش80) بند(چ) ماده(2اجراي جزء( در -10بندالحاقی
عوارض  تمانی،اسالمی ایران، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه هاي صدور پروانه ساخ

الگوي  اختصاص یافته به آنان براساس فاضالب و گاز براي واحدهاي مسکونی هاي انشعابات برق، آب ودهیاري و شهرداري و هزینه
 مصرف فقط براي یکبار معاف می باشند.

 صنعت، معدن و ارتباطات – 7تبصره 
  -الف

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

قتصادي، ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ا29) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده(5هاي اجرائی موضوع ماده(کلیه دستگاه -2
ابعه وزارت تصلی و اگی جمهوري اسالمی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهاي مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهاي اجتماعی و فرهن

لفند کلیه رو) مکنفت و سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران(ایمید
وظفند مداري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح کنند. دستگاههاي یادشده اي) را صرفاً از طریق خزانههحسابهاي ریالی خود(درآمدي و هزین

شده نزد بانک مرکزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط هاي افتتاحهاي خود را فقط از طریق حسابها و پرداختکلیه دریافت
ن آر رابطه با ددولتی ي در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهاي عمومی غیردستگاههاي مذکور در بانکی غیر از بانک مرکز

 شوند.شود، مشمول حکم این جزء میبخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهاي مردمی تأمین می
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ی که حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتمرك جمهوري اسالمی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد گ -ب
الحات و با اص 1390/8/22) قانون امور گمرکی مصوب 68) تا (66اند، موضوع مواد (در کاالهاي صادراتی مورد استفاده قرار گرفته

دریافتی از  اه) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخو45) ماده (2الحاقات بعدي و هزینه انبارداري موضوع تبصره (
 نماید، اقدام کند.داري کل کشور که تا پایان سال تسویه میخزانه
ت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت معدن و تجار وزارت صنعت، -ج

 130421کل کشور موضوع ردیف  دارينهحساب درآمد عمومی نزد خزارا به 1401واردات و تولید محصوالت دخانی طی سال 
 ) این قانون واریز کند.5جدول شماره (

هاي گسترش و نوسازي صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازي سازمان 1397شود مطالبات قبل از سال زه داده میبه دولت اجا -د
هاي انت سازمعت و معدن و همچنین مطالبامعادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صن

ه انجام شروط بممذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانین مربوط، 
سود  مالیات و) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (تکالیف موضوع قانون اجراي سیاست

 رجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.خ -صورت جمعی) ریال به10,000,000,000,000سهام تا سقف ده هزار میلیارد (

 -هـ
انون(کاالهاي ) این ق14) جدول مصارف تبصره (18سبه ارزش گمرکی کاالهاي وارداتی به استثناء کاالهاي موضوع ردیف (نرخ ارز محا -1

ري نرخ ارز اس برابهاي دامی و دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی) در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساساسی و نهاده 
 باشد.می ) قانون امور گمرکی14شده بانک مرکزي نرخ سامانه مبادله الکترونیکی(اي.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (اعالم

) قانون امور گمرکی براي کاالهاي اساسی، 1رکی مذکور در صدر بند (د) ماده (حقوق گم) %4نرخ چهاردرصد ( 1401درسال  -2
 یابد.) تقلیل می%1هاي کشاورزي و دامی به یک درصد (دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده

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

ماه پس از ابالغ این قانون، فرآیندهاي منجر به ارائه خدمات سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه -1
کرد و جهت ختصاصی دستگاه بهینهاختصاصی هرکدام از دستگاههاي اجرائی و نهادهاي عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد ا

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

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

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

 1401ماه سال را تا پایان دي "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت"وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است که مرحله اول  -4
ه کشور و نهادهاي عمومی مکلفند که در تعامل با وزارت ارتباطات و ) قانون برنامه ششم توسع29اندازي کند. دستگاههاي موضوع ماده (راه

اي که خدمات متصل نمایند به گونه "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت "فناوري اطالعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به 
 قابل دسترسی باشد. "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت "اختصاصی آنها ازطریق 

ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و هاي اجرائی و اقدامات مشمول اولویتجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامهدستورالعمل ا
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 موارد مشابه، یک ماه پس از ابالغ این قانون با همکاري سازمان اداري و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تدوین و به
 رسد.فناوري اطالعات میتصویب شوراي اجرائی 

روش اموال طات و فناوري اطالعات مجاز به مولد سازي اموال و دارایی هاي غیر منقول و همچنین تغییر کاربري و فوزارت ارتبا -ز
یز صله پس از وار. منابع حا) ریال است100,000,000,000,000غیر منقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (

ربوط اختصاص م) این قانون) به وزارتخانه 18داري کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران (موضوع بند (الف) تبصره(به خزانه
 یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطالعات شود.می
) قانون برنامه 29رائی موضوع ماده (ه منظور بهره گیري از منابع ملی براي سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطالعات، دستگاههاي اجب -ح

 زیرساختهاي بنیه واششم توسعه و نهادهاي عمومی مکلف هستند با اعالم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و در صورت داشتن ظرفیت ، 
هاي ا وفق تعرفهرخود  طیخود از قبیل تیرهاي انتقال، مسیرهاي ارتباطی زمینی و زیرزمینی، داکت ها و فضاهاي مناسب نصب تجهیزات ارتبا

 مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهاي مخابراتی قرار دهند.
  -ط
 زارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاري مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.و -1

 گردد. عالی بورس اجرائی مید شورايت صنعت، معدن و تجارت و تأیینامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارآیین
هاي گذاري غیرمستقیم و یا صندوقهاي سرمایهانتقال دارایی به/ از شرکتهاي سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق وهرگونه نقل  -2

 فر است.مالیات نقل و انتقال با نرخ ص مشمول و ساختمان، امالك و مستغالت از پرداخت گذاري اعم از طرح(پروژه)، زمینسرمایه
خود  ت مکلف است از طریق شرکتهاي خودروسازي ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصوالت ملیمعدن و تجار وزارت صنعت، -ي

سمی و حرکتی هاي ج) داراي محدودیت%25نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء جانبازان باالي بیست و پنج درصد (
) اقدام %4کارمزد چهاردرصد( ) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنجساله و%70) تا هفتاد درصد (%50و جانبازان پنجاه درصد(

 کند.

سیر و قطار مین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادي، برقی و سریع البه منظور تأ -1بندالحاقی
خیز ثهاط حادشهري و تکمیل پروژه هاي نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازي با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصالح نق

شود می به دولت اجازه داده 1401ر سال دنقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل  ها، توسعه فرهنگ حمل و در جاده
دات هاي کلی نظام نسبت به صدور مجوز واربا نظارت بانک مرکزي و با رعایت سیاست یر صادراتی خود یا دیگران از محل ارز غ

شنده خچال دار و ک) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهري، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن ی50,000تعداد پنجاه هزار(
خش ز نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط ب)دستگاه ماشین آالت سنگین معادن و راهسازي اعم ا10,000و ده هزار(

ه برسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودي که به تصویب هیات وزیران می
 ربوط به مصرف میممنابع واریزي از محل جداول و ردیف هاي هزینه اي نماید. ) این قانون واریز 5حساب ردیف ....... جدول شماره (

 رسد.

ابق واد معدنی براي واحدهاي فرآوري مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطارزش خرید م -2بندالحاقی
 شود. ) قانون مالیات هاي مستقیم و آئین نامه اجرایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می95ماده(

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور  1401 ي فرآوري مواد معدنی تا پایان فروردین ماه فهرست واحدها

مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطالعات مرتبط با این بند 

 هد.را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار د
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ت مکلف است نسبت به واگذاري مجوزهاي معادن تعطیل در اختیار خود در قالب معدن و تجار وزارت صنعت، -3بندالحاقی
 رمایه اقدام نماید.سهاي سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار شرکت

گذرد، به صورت خودکار ها میلی آنهمچنین شش ماه پس از اجراي این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یک سال از تعطی
 گردد.لغو می

س اي عالی بورنامه اجراي این بند ظرف یک ماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورآئین
 تدوین و اجرایی می گردد.

شور ارائه اسبات کمجلس شوراي اسالمی و دیوان مح به کمیسیون صنایع و معادن  گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر
 می شود.

 )%12) دالر برابر دوازده درصد(600اردات گوشی هاي همراه(موبایل)ساخته شده خارجی باالي ششصد(وحقوق ورودي  -4بندالحاقی
 تعیین می گردد.

ز تولید مایت اایع پیشرفته) به منظور حکل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت(صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صن
 یابد.تصاص میهاي هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک اخگوشی

ن برنامه و نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازماآئین
 د رسید.بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواه

رت بازرگانی می شود صدور کا  ) قانون تأسیس اتاق تعاون و با رعایت قوانین و مقررات اجازه داده57ه استناد ماده(ب -5بندالحاقی
 مربوط به تعاونی ها از طریق اتاق تعاون ایران انجام شود.

  

 
 

 آب و کشاورزي – 8تبصره 
هاي ل برنامهتوسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهاي ذی ) قانون برنامه ششم35بند(ب) ماده ( در اجراي -الف

صورت نقدي یا برداران بهمانده به عنوان سهم بهرهبه عنوان سهم کمک بالعوض دولت هزینه کند. سهم باقی 1307002000و  1306012000
ي ر روي چاههاشمند بهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)هاي هوتأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازي و نقلیه یا ت

 برداري قابل پذیرش است.داراي پروانه بهره
 د.وزارت نیرو موظف است پس از اجراي طرح، نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام و پروانه بهره برداري را اصالح نمای

@
M

ghavanin



35 
  

ین قانون اه، وزارت جهاد کشاورزي موظف است حداکثر شش ماه پس از ابالغ ) قانون برنامه ششم توسع35ر اجراي بند (ر) ماده (د -ب
 نسبت به ابالغ الگوي کشت اقدام نماید.

ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهاي اي استانشرکتهاي آب منطقه -ج
هاي خرید و نصب شمارشگر(کنتور)هاي حجمی و شده نسبت به تأمین هزینهاداره بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوهتعادل

بندي مانگونه سود به صورت اقساط با زهوشمند چاههاي آب کشاورزي مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیالت پرداختی را بدون هیچ
  فت کنند.هها دریارسد از کشاورزان صاحب این چاکه به تصویب وزراي نیرو و جهاد کشاورزي می

ها و اي استانزمینی در اختیار شرکتهاي آب منطقهبخشی منابع آب زیر) اقساط وصولی براي اجراي طرحهاي احیاء و تعادل%100درصد (صد
 گیرد.سازمان آب و برق خوزستان قرار می

  -د
نمایند موضوع ماده د میقدام به تفکیک ملک و افزایش واحها که ا) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر%10ه درصد (د -1
یی همان با اصالحات و الحاقات بعدي، صرف اصالح شبکه آب روستا1369/10/11) قانون تشکیل شرکتهاي آب و فاضالب مصوب 11(

 اهد شد. هاي آن استان خواستان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان
انون ایجاد تسهیالت براي توسعه ) ق3) از منابع حاصل از اجراي تبصره (%10کتهاي آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر ده درصد (شر -2

 راي تسریع در اجراء و توسعهببا اصالحات و الحاقات بعدي را  1377/3/24هاي آب شهري مصوب طرحهاي فاضالب و بازسازي شبکه
 ایند.ینه نمفاضالب با اولویت اجراي طرحهاي ایجاد و بازسازي فاضالب در روستاهاي همان بخش هز طرحهاي ایجاد تأسیسات آب و

حفظ و صیانت از  با اصالحات و الحاقات بعدي و براي1361/12/16) قانون توزیع عادالنه آب مصوب 33در اجراي بند(ب) ماده( -هـ
ی مناطق سازمان آب و برق خوزستان مکلفند باتوجه به شرایط اقتصادي و اقلیمها و اي استانهاي کشور، شرکتهاي آب منطقهآبخوان

برداري آنها و کنندگان آب کشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهرهمختلف کشور از مصرف
ها، بخوانب از آنها، به ازاي هر متر مکعب برداشت آبراي چاههاي مجاز داراي شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آ

 راي نیرو و) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وز600حداکثر معادل ششصد (
لغ معادل مب اریز نمایند.کشور و داري کل) این قانون نزد خزانه5جدول شماره ( 160112جهاد کشاورزي، دریافت و به ردیف شماره 
) این قانون به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق 9ماره(شجدول  530000-50واریزي پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 

زایش بخشی، آبخیزداري و اجراي طرحهاي افهاي تعادلصندوق بیمه محصوالت کشاورزي، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه
هاي نیرو و جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهگردد. آیینوري آب پرداخت میبهره
 رسد.رسد. در اجراي این بند، اساسنامه صندوق بیمه محصوالت کشاورزي اصالح و به تصویب هیأت وزیران میتصویب هیأت وزیران می به
اي ) از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرح هاي آبخیزداري و آبرسانی به روستاه%5ج درصد(پن

 شهرستان هاي محل استقرار سد می شود.
 المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه) قانون توزیع عادالنه آب نسبت به مسلوب45درخصوص چاههاي غیرمجاز وفق بند(هـ) ماده(

ت سفره و حجم ) ریال متناسب با اف3,000مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر مترمکعب حداکثر سه هزار(
 گردد.شود، دریافت میکسري مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می

 -و
 استخرها و الیروبی تاالبها و سدها بندانها وها وآبرودخانه منظور پیشگیري و بازسازي خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و الیروبیبه

اي و خاك برداري از مصالح مازاد رودخانهشود بهرهها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میاي استانبه شرکتهاي آب منطقه
کارگیري پیمانکاران داراي صالحیت) به شرط واریز به برداران شن و ماسه (بابندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهمازاد آب

حقوق دولتی و رعایت مالحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان و بهره برداران بخش کشاورزي واگذار نماید. در صورت وصول 
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-29حاصله از محل ردیف منابع گردد. واریز می 160149شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدي درآمد مازاد بر عملیات تعیین
گیرد تا ) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور قرار می9جدول شماره ( 530000

مرمت آب هاي کشور و بهسازي، بازسازي و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه
هاي مدیریت بحران کشور، سازمان بار توسط وزارت نیرو به سازمانماه یکگزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه بندانها شود.

برنامه و بودجه کشور ، کمیسیون کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال 
 گردد.ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابالغ میرالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سهگردد. دستومی

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

این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستري استان مجازند متناسب با میزان 
ذیربط، مجوز ترك تشریفات مزایده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان 

 اي و خاك مازاد آب بندان ها براي پیمانکارانی که در راستاي جبران خسارت و ترمیم خرابی هاي سیل بکار گرفته شده اند را صادر کنند.
الیروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترك تشریفات  واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي براي ساماندهی و

مزایده به شهرداري همان شهر، توسط شرکت هاي آب منطقه اي استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان براي این استان مجاز 
 می باشد.

ب هاي واید حاصل از اجراي طرحهاي مهار و تنظیم آربط) و جهاد کشاورزي مکلفند عهاي نیرو (از طریق شرکتهاي ذيوزارتخانه -ز
برداري طرحهاي مذکور) هاي بهرهمرزي و مشترك به ترتیب فروش حق اشتراك، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزینه

 ) این5ماره (جدول ش 210231و شماره  140191هاي درآمدي شماره و واگذاري اراضی ملی پایاب دریافت و به ترتیب به ردیف
مه ) این قانون را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنا9ماره (شجدول  530000-80وجوه حاصل از محل ردیف شماره  قانون واریز نمایند.

واهد ) این قانون خ1هاي مشترك مندرج در پیوست شماره (برداري طرحهاي نیمه تمام مهار و تنظیم آبو بودجه کشور صرف تکمیل و بهره
 شد.
رمنقول مازاد )ریال از اموال منقول و غی300,000,000,000,000وزارت جهاد کشاورزي موظف است تا سقف سیصد هزار میلیارد( -ح

وجوه ریز نماید. ) این قانون وا5مندرج در جدول شماره( 210232خود و دستگاههاي تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدي از 
جدول  530000-41شود از محل ردیف داري کل کشور افتتاح میپس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانهحاصل از این محل 

ورزي جهادکشا ) به صندوق هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي استانی، تخصصی و محصولی واریز می شود تا با ابالغ وزارت9شماره(
هاي فنی و اعتباري، حمایت از توسعه بخش کشاورزي و کمک هاي بالعوض، کمکصرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق هاي 

عت ن آرین و صنرغ الییارانه نهاده و محصول با اولویت اجراي الگوي کشت، تحقیق و توسعه کشاورزي دانش بنیان و فناورانه و همچنین م
هاي پرتودهی محصوالت کشاورزي شبکه هاي ن و سامانهبنیان، کشاورزي قراردادي، توسعه کشاورزي نویهاي دانشطیور توسط شرکت

نایع وسعه صتفرعی آبیاري و زهکشی، عملیات آب و خاك، آبرسانی و راههاي عشایري، مدیریت اصالح و بهبود خاك هاي کشاورزي و 
رزي و ر محصوالت کشاوگذاري صادرات محصوالت کشاورزي و خرید محصوالت کشاورزي، تنظیم بازاتبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه

 هاي مرتبط شود.فعالیت
اقل ده زان حدهمچنین وزارت جهادکشاورزي مکلف است اقدام الزم براي افزایش میزان تولید داخلی محصوالت اساسی کشاورزي به می

محروم به  با اولویت مناطقهاي روغنی، آبرسانی و راههاي عشایري ، بویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه1400) نسبت به سال %10درصد(
ات مجلس محاسب وعمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون هاي کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه 

 شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
کشور  نامه و بودجه،کشور و امور اقتصادي و دارایی و سازمان برك وزارتخانه هاي جهادکشاورزينامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترآیین

 رسد.تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
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هاي کشاورزي محاسبه رفی در شهرکهاي کشاورزي و واحدهاي مستقر در این شهرك ها به نرخ مصوب فعالیتتعرفه آب مص -ط
 گردد. می
م بخشی از ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظی81از مزایاي مندرج در ماده(اي کشاورزي مصوب هیأت وزیران مجتمع و شهرکه -ي

 گردند.مند می) بهره2مقررات مالی دولت(
ها، مراتع و آبخیزداري کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور در هاي جنگلهاي سازمانمازاد درآمد -ك

داري کل کشور به هاي مربوطه نزد خزانهپس از واریز به ردیف 1400ها در سال اي این سازماننسبت به عملکرد درآمده 1401سال 
 .گرددالذکر پرداخت میهاي فوق) این قانون به سازمان9ماره (شجدول  530000-1هزینه از ردیف شماره  –شکل درآمد 

ان پذیرش پروانه چراي بالغ این قانون طی دستورالعملی امکماه پس از اانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است حداکثر یکب -ل
ت رداخت تسهیالاي و حساب یارانه را بعنوان وثیقه و تضمین بازپدام، پروانه چاه کشاورزي، سند مالکیت اراضی کشاورزي ضمانت زنجیره

 م نماید.ا فراهرسسات اعتباري غیربانکی دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهاي دولتی و خصوصی و مؤ
ر حوزه دست در واردات محصوالت کشاورزي و دامی در شرایط مساوي اولویت خرید خود را از شرکتهاي ایرانی فعال دولت مکلف ا -م

ارت و بانک ن و تجنامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارت صنعت، معدکشاورزي فراسرزمینی قرار دهد. آیین
 رسد.مرکزي تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می

ویژه به کشورهاي همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل و نقل منظور حمایت از توسعه صادرات محصوالت کشاورزي به به -ن
هاي واپیمال با نرخ سوخت تحویلی به ههوایی(محاسبه قیمت سوخت هواپیماهاي باري حامل محصوالت کشاورزي به مقاصد فوق معاد

 گردد. ) این قانون تأمین می9ماره (شجدول  550000- 41اي شماره مسافربري) از محل ردیف هزینه
هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و ماه پس از ابالغ این قانون با همکاري وزارتخانهنامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یکشیوه

 شود.ازمان توسعه تجارت ایران) تهیه و ابالغ میتجارت (س

 

 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرح زیر اصالح می شود:45) ماده(2بند( 1401در سال  

واگذاري اراضی ملی و دولتی براي احداث شهرك هاي صنعتی، کشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ویژه اقتصادي 
تغال ذاري دولتی و فروش قطعی زمین طرح هاي تولیدي کشاورزي و صنعتی غیردولتی با ظرفیت اشمصوب و طرح هاي قابل واگ

کشاورزي و  ) قانون افزایش بهره وري بخش9) ماده(2) و باالتر، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(300سیصد نفر(
 منابع طبیعی مستثنی می شود.

 شود.) این قانون واریز می5ساب ردیف درآمدي شماره ..... جدول شماره(عواید حاصل از اجراي این بند به ح

 

خشی از شود با رعایت مالحظات امنیتی کشور از محل واگذاري ببه شرکت هاي تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می
متر فرسوده آب و برق کشور بویژه در مناطق کهاي نوسازي تأسیسات و شبکه هاي خود نسبت به تأمین مالی طرحامالك و دارایی

 )ریال اقدام کنند.200,000,000,000,000هاي نیمه تمام تا سقف دویست هزار میلیارد(توسعه یافته و طرح
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نامه ریزي ه و برمالکان زمین هایی که در طرح هاي بازنگري و یا الحاق طرحهاي جامع، هادي و تفصیلی شهرها توسط شوراي توسع
ط مکلف به رها فقن ها و شوراي عالی شهرسازي و معماري، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می شود پس از ابالغ طرح تفصیلی شهاستا

 ) قانون شهرداري هستند.101پرداخت عوارض ورود به محدوده شهر و عوارض موضوع ماده(

 

اده هاي آب سطحی و سامانه جامع و اطلس راهنماي داندازي نسبت به راه 1401وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریورماه 
ایش سرزمینی برساند. پس به تصویب شوراي عالی آم 1401براساس آن مناطق بحرانی آب را حداکثر تاپایان مهرماه  زیرزمینی اقدام نماید و 

 زیرساخت(آب، پروانه بهره برداري، تأمینز صدور مجوز فعالیت و اهاي اجرایی موظفند از تصویب مصادیق مناطق بحرانی آب کلیه دستگاه
 ارت نیرو) جلوگیري نمایند.بر(به تشخیص وزبرق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهاي جدید صنایع آب

 

رفصل د در ساستانداران سراسر کشور مکلفند به منظور ایجاد شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه هاي عمرانی موجو
ها را در  ها، گزارش پیشرفت فیزیکی این پروژهآبرسانی و فاضالب روستایی و شهري) و پیشرفت واقعی این پروژهآب(نظیر پروژه هاي 
 دگان ناظر مجلس شوراي اسالمی برسانند.ها به اطالع نماینریزي و توسعه استانجلسات شوراي برنامه

ارات و پیشرفت گزارش تجمیعی از تخصیص اعتب 1401ه ماسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در پایان مردادماه و بهمن
وراي اسالمی هاي برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشورمجلس شفیزیکی پروژه هاي عمرانی سرفصل آب را به کمیسیون

 و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. 

ابع آبی مورد نسبت به شفاف سازي ترکیب من 1401خردادماه سال کلیه صنایع آب بر(به تشخیص وزارت نیرو) موظفند تا پایان 
حی و ز آب هاي سطاتفاده استفاده اقدام نمایند. وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظفند بسته تشویقی و تنبیهی براي کاهش اس

 .یران برساندیأت وزشهریورماه تهیه و به تصویب ه زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهري را تا پایان

زي دکشاوردر راستاي مدیریت بحران آب و سالم سازي محصوالت کشاورزي و کاهش وابستگی در تأمین خوراك دام، وزارت جها
آبیاري  توسعه مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق
سبک،  اك دامزیر سطحی، برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی و سالم سازي خاك، آب و محصول، برنامه قطع وابستگی و خودکفایی خور

 سنگین و طیور را تدوین و اجراء نماید.

 کند.ایت هاي مربوطه حمها را بر مبناي تخصیص بودجهسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است این برنامه

ها شش ماه ، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصوالت کشاورزي، تن1401از اول فروردین ماه سال 
 پس از ابالغ آن الزم االجراء خواهد بود. مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است. 

 ی و رفعتوزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابوزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه هاي 
ها در قالب ایر روشل یا سنشت و همچنین رفع انشعابات غیر مجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقاب

ا در اختیار ربکه هاي توزیع شاز طریق اصالح  جویی شدهقراردادهاي منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب، معادل آب صرفه
 نعت قرار دهد.گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صسرمایه
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ده آب شرکت هاي آب و فاضالب موظفند امکان پیش فروش پساب به شکل تخمینی را براي واحدهاي تولیدي مصرف کننده عم
 .راهم نمایندگذاري را فشرب یا خام در قالب قراردادهاي سرمایه

 آموزش، پژوهش و فرهنگ – 9تبصره 
سقف  شود با تصویب هیأت امناي خود تابه دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهاي علم و فناوري اجازه داده می -الف

و در جهت  کنند نسبت به أخذ تسهیالت از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام 1400عملکرد درآمد اختصاصی سال 
ه اي خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههاي متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافتهاي سرمایهتکمیل طرحهاي تملک دارایی

نند. خود اقدام ک ) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی103موضوع بند (پ) ماده (
منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت با هاي خود بهبینی اعتبار الزم در فعالیتهاي رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشصندوق

 اولویت تسهیالت مربوط به احداث و تکمیل خوابگاههاي متأهلین اقدام کنند.
ین بند، عایت مفاد اتوانند با رناوري اعم از دولتی و غیردولتی نیز میدانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوري و پارکهاي علم و ف

 رسانی آزمایشگاهها و کارگاههاي خود استفاده نمایند.روزاز تسهیالت بانکی براي خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به
 گردد.میعنوان بدهی دولت تلقی ناصل و سود تسهیالت بانکی دریافتی موضوع این بند، به

تا سقف دو هزار  1400تا  1385شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهاي شهریه دانشجویی از سال ) وجوه اداره%100درصد (صد -ب
 شود.کشور واریز می داري کل) ریال به خزانه2,000,000,000,000میلیارد (

یابد تا براساس هاي مزبور اختصاص میصندوقک جهت افزایش منابع مالی هاي رفاه دانشجویی به عنوان کموجوه مذکور به صندوق
نابع این هاي رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل ماساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت

 بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی بالمانع است.
ندرج در این مپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات دانشجویان تحت  مازاد هزینه تحصیلی -ج

اي ارتقاي سطح مناطق ) ریال از محل درآمد حاصل از طرح هدفمندسازي یارانه ها بر2,000,000,000,000قانون به مبلغ دو هزار میلیارد(
زشکی ن و آموزش پ، درماریق صندوقهاي رفاه دانشجویان وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشتکمتر توسعه یافته در قالب وام از ط

داخت ار افراد، پرکگیرد. اقساط وامهاي مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به براساس سرانه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می
 باشند.معسر در اولویت دریافت وام می تی مزبور و فرزندان رزمندگانشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهاي حمایمی
رچه و وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهاي تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفت -د

تصاصی آمد اخمجالت مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوري و نسبت به فروش آنها اقدام نماید. منابع حاصله به ردیف در
زمان ه واریزي پس از مبادله موافقتنامه با ساوجوداري کل کشور واریز نماید. زد خزانه) این قانون ن5جدول شماره ( 160101شماره 

 گردد.برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و تامین رایگان کتب درسی مناطق محروم می
یافته به اي تخصیص) از اعتبارات هزینه%1رصد (د) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک64در راستاي اجراي بند (ب) ماده ( -هـ

ریزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات ) به امور پژوهشی و توسعه فناوري، شوراي برنامه6و  1دستگاههاي اجرائی (به استثناي فصول 
کند و با هماهنگی دستگاههاي اجرائی  ) این قانون کسر10اي استان مندرج در جدول شماره (موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه

هاي پژوهشی مصوب و نیازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه ها و سیاستاساس اولویتاستانی و بر 
براي امور پژوهشی و شود، هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میکشور که با هماهنگی وزارتخانه

 شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائی استانی تعیین
عالی علوم، تحقیقات و فناوري، مرکز آمار ایران و دیوان بار به شورايماه یککرد این بند را هر ششدستگاههاي مذکور مکلفند نحوه هزینه

عالی علوم، تحقیقات و فناوري موظف است گزارش ساالنه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال گزارش دهند و شوراي محاسبات کشور
 کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه 1401
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ها و نیازها(نان) در ها ، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههاي اجرائی در سامانه نظام ایدهت این بند، درج اولویتشرط استفاده از اعتبارا
 آي.اس.سی) می باشد.پایگاه استنادي جهان اسالم (

تکالیف قانونی  اجراي) این قانون، مکلفند در 3شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( -و
درصد ماهه به میزان بیست و پنج) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه%40درصد (مربوط، حداقل چهل

 ل مسائل وتا صرفاً در راستاي ح کشور واریز کنند داري کل)، به حساب صندوق شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري نزد خزانه25%(
دانشگاهی،  ، جهادمشکالت همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی

هاي هاي تحصیالت تکمیلی، طرح(پروژه)نامههاي کاربردي، عناوین پایانهاي علمیه و در قالب طرح(پروژه)پارکهاي علم و فناوري و حوزه
آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط هاي تحقیقاتی دانشطرح(پروژه)پسادکتري و 

شود رأساً مبلغ یمداري کل کشور اجازه داده در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه
ا و راي دانشگاههحساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ بد خزانه برداشت کرده و آن را بهمربوط را از حساب آنها نز

دل شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبابینیمؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش
به مؤسسات  صندوق امه و بودجه کشور و صندوق شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري ، توسط اینتوافقنامه توسط آنها با سازمان برن

ها تسویه که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهطوريشود، بهآموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می
نشگاهی و هاد دامؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوري و ج شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و

شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتري، هاي علمیه در قالب قراردادهاي مشخص هزینه میحوزه
ات موضوع این بند ) است. شرکتها، بانکها و مؤسس%60درصد(ورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصتآموختگان پژوهشگر و نیروهاي کاردانش
) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از %40درصد () از مبلغ چهل%10درصد (توانند حداکثر تا دهمی

 ه کنند. اجرائی این بند هزین نامهوب آیینهاي علمیه در چهارچدولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه
اري شور و با همکنامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهاي مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کآیین

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

اي خود را براي هم افزایی و ارتقاي ) از بودجه هزینه%2هاي آن مجازند تا دو درصد (جرائی مندرج در این قانون و پیوستدستگاههاي ا -ز
ص دهند. اي نوین، نشر و کتاب و گردشگري اختصاقرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانهفعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات 

 رسد.نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میآیین
ازند ضمن رش، شرکتهاي دولتی مج) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداري و پشتیبانی وزارت آموزش و پرو1ر اجراي ماده (د -ح

رف احداث ص) از درآمد شرکتها و سود خالص بانکها و مؤسسات انتفاعی را %1هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، تا یک درصد (
 مدرسه در روستاهاي فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی نمایند.

ري اسالمی ایران ارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیماي جمهو) قانون برنامه ششم توسعه، وز92به استناد بند (پ) ماده ( -ط
کشور واریز  داري کلنزد خزانه 140184مکلفند درآمدهاي تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدي شماره 

) در اختیار وزارت ورزش %30درصد(ی) این قانون به نسبت س9مندرج در جدول شماره ( 530000-47وجوه واریزي از محل ردیف  نمایند.
 گیرد.ن قرار می) در اختیار سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرا%70هاي مربوط) و هفتاد درصد (و جوانان (براي کمک به فدراسیون

معلمان  یتوزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان داراي مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر را در صورت رضا -ي
 سالگی به تعویق بیاندازد. 65تا سن 
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اریز س از ووزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پ

مان هاز در رسصرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیبه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور، 

 .استان و شهرستان نماید

د به دلیل ر مجاز نیستن) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه بگی66در راستاي اجراي ماده(
  .مایندنودداري عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرك تحصیلی به مشموالن این ماده خ

 

ر، جهاد، سازي حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثابه منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار شهادت و یکپارچه
 ) قانون29هاي اجرایی موضوع ماده(ها در این امر خطیر، کلیه دستگاهمقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه

تبارات هزینه اي خود ) از اع%1برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مکلفند، حداقل یک درصد(
وراي عالی شجرایی که توسط ا)، براي ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق دستورالعمل 6) و(1را به استثناء فصول(

هید و امور ایثارگران اختصاص ) از منابع این بند به بنیاد ش%30فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابالغ می گردد، هزینه نمایند. سی درصد( ترویج
 یافته تا به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی هزینه گردد.

 

  

ظرفیت هاي                 ید و انتشار محتواي فرهنگی و آموزشی و معرفیتولهزینه کرد اشخاص حقوقی درخصوص  -1
ول ابل قبقگردشگري به زبان هاي خارجی، با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی به عنوان هزینه 

 مالیاتی قلمداد می شود.

 مشابه تعرفه خدمات می باشد.رفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگري و صنایع دستی تع -2
 قضایی، انتظامی، دفاعی -10تبصره 
) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی 5,000,000,000,000اي مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (شرکتهاي بیمه -الف

صورت ماهانه به حساب رسد بهمه میعالی بیتصویب شوراي هر یک از شرکتها تعیین و بهجدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوي) 
داري کل کشور واریز کنند. وجوه واریزي شرکتهاي بیمه موضوع ) این قانون نزد خزانه5جدول شماره ( 160111درآمد عمومی ردیف 

اي کشور، جادهمنابع حاصله در اختیار سازمان راهداري و حمل و نقل  شود.هاي قابل قبول مالیاتی محسوب میعنوان هزینهاین بند به
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران و سازمان صدا و سیماي 

) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات 7گیرد تا در ردیفهاي مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (جمهوري اسالمی ایران قرار می
نامه مدیریت بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیینسازي و آگاهیهاي فرهنگرگ و میر و ساخت برنامهو م

 حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود. 
اي موضوع این بند سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجراي این بند است. دستگاهه

بار به بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه ماه یکموظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه
 کشور ارسال نمایند.
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 پذیرد. د صورت میالذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرماهه به دستگاههاي اجرائی فوقتخصیص اعتبار سه
 ) ریال از منابع این بند به سازمان پزشک قانونی اختصاص می یابد.250,000,000,000مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (

) 139هم(ن) و یکصد و سی و 134ي حل اختالف مراجع بین دستگاههاي اجرائی که در اجراي اصول یکصد و سی و چهارم(در مورد آرا -ب
 تصمیم مراجع ربط از اجرايدر اجراي قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذيقانون اساسی و یا 

، از ي گذشته باشدماه از تاریخ ابالغ رأحل اختالف خودداري کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأي مراجع مذکور که حداکثر هجده
یا  وکند. در خصوص شرکتهاي دولتی نفع اضافه میاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذياعتبارات بودجه سنواتی دستگ

کشور  داري کلمؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجراي تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه
 باشد.کشور) می داري کلبرعهده وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه

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

ت رانندگی و ) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفا1,500,000,000,000لیارد(مبلغ یک هزار و پانصد می -1
 پیشگیري از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

خیز بین شهري (هوشمند ) ریال جهت اصالح راههاي روستایی و معابر در نقاط حادثه1,500,000,000,000و پانصد میلیارد( مبلغ یکهزار -2
 حروم مرزي کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازي ها) و راههاي مناطق مري جادهسازي تصوی

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

پزشکی قانونی  ) ریال براي کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان1,000,000,000,000د(مبلغ یک هزار میلیار -4
 کشور

 وهیه نقشه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي(سازمان امور اراضی) به منظور ت -د
 ر مبلغاطالعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزي، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازاي هر هکتا

داري کل کشور واریز سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزي أخـــذ و به حساب خزانه ) ریال از متقاضی صدور500,000پانصد هزار(
تیار سازمان ثبت اسناد در اخ 730000-20) ریال طــی ردیف 6,000,000,000,000) تا سقف شش هزار میلیارد(%100و معادل صد در صد(

راضی اکیت حدنگاري هاي مربوط اقدام و اسناد مالسبت به تهیه نقشههاي بخش غیر دولتی نو امالك کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت
 کشاورزي را صادر نماید.

د به شرکت ن اسناسازمان ثبت و اسناد امالك کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطالعات مکان محور ای
 پست جمهوري اسالمی ایران اقدام کند.

 
 -هـ
تأمین کسري اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردي که پرداخت خسارت به منظور  -1

المال یا دولت است( با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستري مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین بر عهده بیت
) ریال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده 3,500,000,000,000زار و پانصد میلیارد (هاي بدنی حداکثر تا سه هخسارت

را از محل اعتبارات  1395 /2  /20 ) قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 24(
 ) این قانون دریافت و هزینه کند.7جدول شماره ( 110000هاي بدنی ذیل ردیف صندوق تأمین خسارت

ماهه در اختیار وزارت دادگستري قرار مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستري، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه
هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، بار به کمیسیونماه یکدهد. وزارت دادگستري مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه

@
M

ghavanin



43 
  

 اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
هاي بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات صندوق تأمین خسارت -2

ثالث در  االجراء شدن قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخصبرند و قبل از الزمسر میزندان به شرکتهاي بیمه و صندوق مذکور در
صورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور بهاثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده

 شود.
درصد داري کل کشور مکلف است دهالمال یا دولت است، خزانهفرادي که جبران خسارت آنها بر عهده بیتمنظور پرداخت خسارت به ابه -3
هاي دادرسی هاي وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه) از منابع ردیفهاي درآمدي (جریمه10%(

داري کل نزد خزانه 160119) ریال را به ردیف 5،000،000،000،000نج هزار میلیارد (و جزاي نقدي وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پ
) این قانون در اختیار وزارت 9جدول شماره ( 530000-62اي کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه

 ) این بند است.2) و (1م جزءهاي (گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکدادگستري قرار می
) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتوالن و مجروحان 3وزارت دادگستري مکلف است از محل منابع جزء( -4

 اندهی انتظامیو گشت ها، تورهاي امنیتی و بازرسی بسیج و فرمناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهاي ارتش، سپاه و مرزبانی 
شوند، با و همچنین سربازان وظیفه اي که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می می گیرندمورد اصابت گلوله قرار 

) %20معــرفی ارتش جمهوري اسالمی ایران، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تا سقف بیست درصد(
 ) این قانون اقدام نماید.9جدول شماره( 530000-62محل اعتبارات ردیف  از

ین آیین خسارتهاي بدنی مجاز است منابع مازاد خود را با تشخیص بیمه مرکزي مطابق با مفاد آخر صندوق تأمین -جزءالحاقی
 نامه سرمایه گذاري شرکت هاي بیمه مصوب شوراي عالی بیمه، سرمایه گذاري نماید.

هاي سازمانی را از هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانهنیروهاي مسلح مکلفند کمک) قانون برنامه ششم توسعه، 110اجراي ماده(در  -و
 ) این قانون واریز کنند.5جدول شماره( 160184کشور موضوع ردیف درآمدي  داري کلحقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه

مجمع  1373/7/19هاي دریافتی موضوع قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب جریمه دولت مکلف است وجوه حاصل از -ز
نزد  150113) ریال دریافت و به ردیف درآمدي شماره 2,000,000,000,000تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (

به وزارت  ) این قانون7-1ماره (شجدول  730000-25اره حل ردیف شمبخشی از وجوه دریافتی از م کشور واریز نماید. داري کلخزانه
هاي مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت اندازي و ارتقاي سامانهراه دادگستري (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه

قالم، ابازار کلیه  بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع ونه مربوط به هاي محوله و تأمین کسري هزیصنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت
 شود.مشمول طرحهاي نظارتی پرداخت می

هاي با اصالحات و الحاقات بعدي، تخلفات و جریمه 1389/12/8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8ر اجراي ماده (د -ح
 شود.رانندگی براساس اعالم پلیس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعالم می

 ه را از آنهامربوطها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ کارور(اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزینه پیامک
 دریافت کنند.

سامانه تعویض پالك انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوي  1401نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلف است از ابتداي سال  -ط
یت فرد، اصالت صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هوایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به

 خودرو و فک و نصب پالك باشد. در این راستا نیروي انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است: 
) این قانون را 16پالك را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صالحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره ( -1

) این 5جدول شماره ( 140114ور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدي طربط را بهاز متقاضی دریافت و سهم موسسه ذي
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 نماید. نیروي انتظامی موظف به اعالم جزئیات دریافتی به متقاضیان است.  داري کل واریزقانون نزد خزانه
نتقال خودرو و موتورسیکلت را در مالیات نقل و ا 1400) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 30) ماده (1به استناد تبصره ( -2

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

عدي بصالحات و الحاقات و ا 1369/9/19 ) قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 2ر انتهاي ماده(د -1بند الحاقی 
و منابع شود اضافه می "جزاي نقدي معادل مالی که از طریق خالف قانون به دست آمده است"عبارت   "جزاي نقدي"از عبارت 

نات اداري و بارزه با سوء جریاهزینه جهت م -حاصله پس از واریز به خزانه داري کل کشور از محل ردیف هاي مربوطه، به صورت درآمد 
  توسعه زیرساخت هاي فناوري اطالعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می گیرد.

ی ت و بازرس) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههاي اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظار%2معادل دودرصد( 
) این قانون در قالب اعتبارات هزینه اي و 9شماره( جدول 550000 -و ... 550000 -از محل ردیف هاي ...سازمان بازرسی کل کشور 

  سرمایه اي به این سازمان اختصاص می یابد.  تملک دارائیهاي

 

 -3بند الحاقی

ذشته گ م وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومیمشمولین نظا -1

کارت معافیت   و) یور15,000) قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار(110باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم(

 وردار می شوند.) تخفیف برخ%25از خدمت سربازي دریافت کنند. سربازان متاهل داراي فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد(

مر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوري، ا) قانون اساسی و در راستاي توجه به 110کصد و دهم(با رعایت اصل ی -2
ورت رایگان صومی به از انجام خدمت وظیفه عم  مشمولین غایب و غیر غایب متأهل داراي دو فرزند و بیشتر که باالي سی سال سن دارند،

 معاف می شوند.

 

ش ها ) از درآمد حاصل از هزینه هاي دریافتی بابت تراکن%2فند دو درصد(و موسسات اعتباري موظ هاکلیه بانک -4بند الحاقی

) درآمد واریزي در اختیار %100صددرصد(نمایند.  داري کل کشور واریزنزد خزانه 164 160در نظام بانکداري الکترونیکی را به ردیف 

انک ببا همکاري  ظامی وتا در راستاي طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انت فرماندهی انتظامی جمهوري اسالمی ایران قرار می گیرد
. بانک ی باشدممرکزي جمهوري اسالمی ایران تهیه می گردد به مصرف برسد. بانک مرکزي موظف به نظارت بر اجراي دقیق این مصوبه 

 شود.عمومی تلقی می هایی که از اجراي این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال
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و  شود با تأیید این نیرو ها میها و پاسگاهوجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کالنتري

 .همچنین هزینه هاي مربوط به پایگاههاي بسیج به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود

ث م جهت احدابار الزمتناسب با تغییرات تقسیمات کشوري همانند دیگر دستگاههاي اجرایی اعتشوراي برنامه ریزي استان ها مکلفند 
 پیش بینی و تأمین نمایند.  و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان هاي آن استان را

دگی انون رسیدگی به تخلفات رانن) ق23ت سهم شهرداري ها و دهیاري هاي کشور از محل ماده(داري کل کشور موظف اسخزانه
 ند.کداري کل کشور واریز با اصالحات و الحاقات بعدي را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه 1389/12/8 مصوب 

زیع و عیت تووزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهاي همان استان و براساس شاخص جم
 حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

-1ضوع جدول ) از کل اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه استان مو%5ریزي و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد(شوراي برنامه
 .ا هزینه کنندکالنتري هها و این قانون را براي احداث، تکمیل، بازسازي و تجهیز رده هاي انتظامی با اولویت پاسگاه 10

ه هزار هاي اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سبه منظور کمک به آزادي زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب
ر وارده به شخص ثالث د بیمه اجباري خسارت") قانون 24)ریال از منابع درآمد ساالنه بندهاي(ت) و (ج) ماده(3,000,000,000,000میلیارد(

 به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد. "اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه

 :وري، پیشگیري از وقوع جرائم و دعاوي الکترونیک کردن فرآیندهاهاي قوه قضاییه از طریق ارتقاء بهرهدر راستاي کاهش هزینه

ه تدارکات مور ورشکستگی را از طریق ساماناثبت و تصفیه دوایر اجرائیه  هاي شعب اجراي احکام، قوه قضاییه مکلف است مزایده -1
 امانه فراهمسر این دالکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاري مزایده هاي مذکور را 

 .سازد

وانده، خواهان، خاز سوي اشخاص از قبیل  قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ -2
خواهان،  ه حساببشاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجراء در شعب اجراي احکام و دوایر اجراي ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ 

 راجعه حضوريمرگونه هبه محکوم له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز 
 .فراهم نمایند

هاي خودروسازي هاي بیمه و شرکتقوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، شرکت -3
ي ویس هاهاي) بخش خصوصی به اطالعات و سرمکلفند با همکاري معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، دسترسی سکوهاي(پلتفرم

 .اهم نمایندالک فرمالزم براي ارائه سوابق و اطالعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت 
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د ات ثبت اسناق، ادارقوه قضاییه موظف است أخذ امضاء از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طال -4
رسال کد به طریق ا مرکز ملی مالکیت معنوي و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی ازو امالك، 

 .هاي مربوط نمایدشماره تلفن همراه اعالمی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه

ري به یق برون سپاا از طرماهیت قضایی که امکان انجام آنه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مجازند کلیه امور فاقد -5
ستفاده در هاي الکترونیکی مورد اایجاد یا اصالح سامانه و  بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه 

وظف ضائیه مقبرون سپاري کنند. قوه فرآیند دادرسی و اجراي احکام را با رعایت مالحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، 
رسد امور قابل واگذاري به االجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه مینامه اي که ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزماست در آئین

 بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

ارد ار میلیو پشتیبانی نیروهاي مسلح، تا سقف دویست هزوجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجی از سوي وزارت دفاع 

آن  ) این قانون واریز و بابت دیون ارزي داخلی و خارجی5جدول شماره( 160165) ریال به ردیف 200,000,000,000,000(

 شود.وزارتخانه تسویه می

 مسکن و حمل ونقل – 11تبصره 
سازي، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهاي مسکن مهر، سازي، محوطههشود، براي عملیات آمادبه دولت اجازه داده می -الف

، مصلی تهران ، طرحهاي مسکن و سایر موارد هاي فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسودهطرحهاي بازآفرینی شهري و احیاي بافت
 به شرح زیر را به عمل آورد:اقداماتی را  1400شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال بینیپیش

سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی  وزارت راه و شهرسازي(از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهاي جدید، -1
از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و ریال )230,000,000,000,000شهري ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد (

الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربري بعد از واگذاري و با متعلق به شرکتهاي فوقامالك 
ریال  )20,000,000,000,000از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجراي طرحهاي فوق کند. بیست هزار میلیارد ( ساز و کار گردش خزانه،

 شود.تهران و مصلی هاي نیمه تمام کشور هزینه می براي تکمیل عملیات اجرائی مصالي
)ریال 1000,000,000,000)ریال براي احداث حوزه هاي علمیه و مبلغ هزار میلیارد (19,000,000,000,000همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد(

 براي احداث خانه هاي عالم در روستاها هزینه می شود.
) در صورت درخواست مالکان اعیانی 2خی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت() قانون الحاق بر68در اجراي ماده( -2

واحدهاي مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهاي جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاري قطعی زمینهاي 
داري کل کشور، صرف به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانهمنابع حاصل پس از واریز  باشند.اي نود و نه ساله متعلق به خود میاجاره

 اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازي مکلف است زمینهاي متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهاي جدید و سازمان ملی زمین و مسکن  -3

هاي یال طی قراردادهایی با بانکهاي عامل و صندوق) ر5,000,000,000,000و شرکت بازآفرینی شهري را تا سقف پنج هزار میلیارد (
سازي تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیالت الزم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصیلی، بافتهاي فرسوده و آماده

تکمیل شده با رعایت قوانین و  و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهاي مصوب را أخذ
 مانده را به اجراي طرحهاي صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.مقررات و گردش خزانه، با بانکهاي عامل تسویه کند و باقی
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یالت براي تبدیل تسه 1401باشند موظفند تا پایان خرداد ماه سال مالکین واحدهاي تکمیل شده مسکن مهر که داراي خدمات زیربنایی می -4
بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان دریافتی از بانک مسکن به تسهیالت فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. 

فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیالت این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (هجده درصد 
 )) اقدام نماید.18%(
سازي، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهاي سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط سازي، محوطهات مسکن مهر(شامل آمادهمالی -5

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

ها و وري در این بخش، وزارت راه و شهرسازي از طریق شرکتبه منظور توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور و ارتقاي سطح بهره -ب
هاي مازاد در اختیار تا سقف سازي اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربري و فروش زمینهاي تابعه مجاز به مولدسازمان

س پست. منابع حاصله تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح هاي این بند محاز ا) ریال است. 100,000,000,000,000یکصد هزار میلیارد (
هاي حمل و نقل داري کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداري زیرساختاز واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه

اه ر)ریال از این منابع صرف احداث 1000,000,000,000شود. مبلغ هزار میلیارد (ان می، دریایی و تجهیزات و ناوگ، ریلی، هواییايجاده
 عشایر می شود.

هاي مقاومت و سالن هاي فرهنگی شهرسازي مکلف است زمین مورد نیاز براي احداث پاسگاه، کالنتري، پایگاه حوزه وزارت راه و -ج
ن مهر، مسکن صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهاي مسکرا به طق محرومورزشی بسیج و ورزشگاههاي پانزده هزار نفري در منا

 برخوردار قرار دهد.ملی و طرحهاي بازآفرینی شهري در مناطق کم
هاي اسکان واقع در ) قانون برنامه ششم توسعه ، بهسازي محیط59هی سکونتگاههاي غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (براي ساماند -د

 ،پایگاه بسیج شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، حاشیه
ر هها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت ریزي استانپاسگاه و کالنتري در این مناطق، شوراي توسعه و برنامه

افزوده مصوب  ) قانون مالیات بر ارزش39رسد، از محل عوارض ماده (نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میاستان را بر اساس آیین
 الذکر در همان استان نمایند.زدایی و بهسازي مناطق فوقصرف محرومیت 1400سال 

 

هاي داري از معادن و فعالیتز بهره براي حمل و نقل ناشی اه منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جادهب -1بندالحاقی
 وها را از طریق اداره کل راهداري از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان ) %2صنایع معدنی، شوراي معادن استان موظف است دو درصد(

 ده معادن اختصاص دهد.جاده هاي مورد استفا اي با اولویتاي همان استان براي نگهداري و بهسازي محورهاي جادهحمل و نقل جاده

 

ی و با )نفر مکلفند با همکاري نیروي انتظام50,000شهرسازي و شهرداري هاي با جمعیت پنجاه هزار( وزارت راه و -2بندالحاقی
ین ببه نصب دور ی نسبتاستفاده از سرمایه گذاري بخش هاي غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط رقابت

ا به نسبت اریز توهاي کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب هاي مقرر در قانون 
 هاي تعیین شده توزیع گردد.

 

@
M

ghavanin



48 
  

ر و تأیید د استانداشود با پیشنهاها اجازه داده میهاي اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستانبراي دستگاه -3بندالحاقی

هاي ان) ریال نسبت به معاوضه امالك و ساختم30,000,000,000,000ریزي و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد(شوراي برنامه

راي بشناسی ملکی خویش با امالك و اموال غیرمنقول شهرداري ها پس از اعالم شهرداري و تصویب شوراي شهر مربوط به قیمت کار

 اري همان شهرستان اقدام کند.احداث مجتمع هاي اد

ا د. دستورالعمل اجراي این جز توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی بخرجی ثبت کن -عملکرد این جز را به صورت جمعی 

 شود.همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابالغ می

 

هاي امالك در اختیار خود در حریم و محدوده هر ن) از زمی%20ازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد(س -4بندالحاقی
هاي فرینی بافته بازآبیک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازي به شرکت بازآفرینی واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت 

 هاي شهر اقدام نماید.فرسوده و حاشیه

  

 

)ریال 2,000,000,000,000محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد(شهرسازي مجاز است از  ووزارت راه  -5بندالحاقی
ترل و سامانه کن هاي بخش مسکن از جمله سامانه ملی امالك و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پاالیش متقاضیاناعتبار جهت توسعه سامانه

 ه هاي طرح جهش تولید مسکن هزینه نماید.پروژه برنامه هاي تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژ

 حقوق و دستمزد – 12تبصره 

 

  -الف

قتصادي، ا) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 29روههاي مختلف حقوق بگیر در دستگاههاي اجرائی موضوع ماده(ضریب حقوق گ -1
  شگري،لشوري و کاطالعات، سازمان انرژي اتمی، کارکنان اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و همچنین نیروهاي مسلح، وزارت 

ارگزینی بگونه ) براساس آخرین حکم ک%10اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد(
رداد کار ان قراانه براي کارکناي افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی براي کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماه

مدت  ه نسبتمعین(مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب
 )ریال کمتر نباشد.56,000,000کارکرد، از پنجاه و شش میلیون(

 حذف شد.  -1-1
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 حذف شد.  -2 -1

 .ماندمدیریت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ) قانون78(فاوت تطبیق موضوع مادهت -3 -1

ها و شرکتهاي دولتی مشغول بکار هستند ده هاي کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانهو فوق العاده حقوق، مزایا -4 -1
                ) افزایش می یابد.%10درصد(

هاي بازنشستگی وابسته هاي بازنشستگی کشوري و لشکري و سایر صندوقمشترکان صندوق بگیران وحقوق بازنشستگان، وظیفه -2
بگیران و ن، وظیفه) افزایش می یابد به نحوي که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگا%10ده درصد( به دستگاههاي اجرائی،

 تر باشد.)ریال کم50،000،000ل قبول، نباید از پنجاه میلیون (ابهاي بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قمشترکان صندوق

ربط ها و نظایر آن توسط مراجع ذيالعادهصدور هر گونه مجوز جدید براي افزایش حقوق و مزایاي مستمر و فوق 1401در سال  -3
 جارت)، شوراياد اختیار مندرج در قانون تهاي امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات(باستنهیأت عالی انقالب فرهنگی،از جمله شوراي

ر، خارج از ) قانون مدیریت خدمات کشوري و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبا74حقوق و دستمزد موضوع ماده(
 الذکر ممنوع است.هاي فوقافزایش

ارت توسعه و همچنین نیروهاي مسلح، وز ) قانون برنامه ششم29در کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( 1401ر سال د -4
شاغالن مشمول  مرو مزایاي مست اطالعات و سازمان انرژي اتمی (به استثناي مشموالن قانون کار جمهوري اسالمی ایران)، حداقل حقوق

بازنشستگی  صندوقبگیران مشمول بازنشستگان و وظیفه بگیران، حداقل حقوق حقوق قانون مدیریت خدمات کشوري و حداقل حقوق سایر
هاي ها و سایر حمایتهاي وابسته به دستگاههاي اجرائی و مستمريکشوري و سازمان تأمین اجتماعی، نیروهاي مسلح و سایر صندوق

 یابد.) افزایش می%10متناسب با آنها، به میزان ده درصد(

بلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون م 1401در سال هاي مستقیم ) قانون مالیات84سقف معافیت مالیاتی ساالنه موضوع ماده( -5
 شود.)ریال تعیین می672،000،000(

اغل، ، حق شنرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل
 باشد:زیر می ایان سال به شرحانه به استثناي عیدي پها و کارفوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی  فوق العاده مدیریت و

)ریال، 1،800،000،000د میلیون (یک میلیارد و هشتص ریال تا)672،000،000ششصد و هفتاد و دو میلیون (نسبت به مازاد  -1-5
 )%10درصد( ده

)ریال، 3،000،000،000(سه میلیارد  )ریال تا1،800،000،000یک میلیارد و هشتصد میلیون ( نسبت به مازاد -2-5
 )%15درصد(پانزده
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)ریال، 4،200،000،000چهار میلیارد و دویست میلیون ( ریال تا)3،000،000،000سه میلیارد (نسبت به مازاد  -3-5
 )%20درصد(بیست

 )%30)ریال به باال، سی درصد(4،200،000،000اد چهارمیلیارد و دویست میلیون (نسبت به ماز -4-5

هاي مستقیم و مالیات بر درآمد ) قانون مالیات57مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(میزان معافیت 
 شود.عیین می) ریال ت396،000،000) قانون مالیاتهاي مستقیم ساالنه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون(101مشاغل موضوع ماده(

، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در فرهنگیان، آموزگاران، دبیرانپزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص،  -1جزء الحاقی

هارصد چارد و دومیلی  مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات ساالنه تا سقف

 )ریال معاف می باشند.2,400,000,000میلیون(

ام وقت جغرافیائی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت ی تماعضاي هیأت علمی بالین -2جزء الحاقی
 ) هستند.%10جغرافیائی شاغل در بخش هاي دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد(

) قانون 71ده () قانون برنامه ششم توسعه و در راستاي رفع تبعیض حقوق شاغالن دستگاههاي اجرائی و ما30ده(در اجراي ما -6
نامه، ون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب) قان7و بندهاي(ت) و(ث) ماده( 1395 /11  /10 هاي توسعه کشور مصوب احکام دائمی برنامه

رائی مشمول بندي مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهاي امناء و نظایر آن در دستگاههاي اجبخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیالت، طبقه
هاي م دائمی برنامه) قانون احکا1گاههاي اجرائی مشمول ماده() قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژي اتمی و دست29ماده(
شم توسعه و أخذ ش) قانون برنامه 7) قانون مدیریت خدمات کشوري، بند(ج) ماده (74کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ( توسعه

 باشد. ر این قانون میمجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز د

ارکنان دولت مصوب هاي ضروري به کخدمت و بخشی از هزینهخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایانپاداش پایان -7
شوري با احتساب ک) قانون مدیریت خدمات 107با اصالحات و الحاقات بعدي، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ( 1375 /2  /26 

ن برنامه ششم ) قانو29رائی موضوع ماده () قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههاي اج68) ماده (10د (العاده بنفوق
چهار  سال و تا سقفتوسعه و همچنین وزارت اطالعات، نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی در ازاي هر سال خدمت حداکثر تا سی

 )ریال خواهد بود.4,720,000,000یلیون(میلیارد و هفتصد و بیست م

ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایاي مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی -8
ي مسلح، وزارت ) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروها29بگیر در دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (به گروههاي مختلف حقوق 1401

عالی و پژوهشی و اطالعات و سازمان انرژي اتمی از قبیل کارکنان کشوري و لشکري، اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
در هرماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع   ) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ1هفت برابر مبلغ جزء( قضات در کلیه مناطق کشور

ها و شرکتهاي دولتی و تبار به کارکنان کشوري و لشکري اعم از کارمندان، اعضاي هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانهاع
 شوند، ممنوع است. همچنین شرکتها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهاي عمومی منصوب می

@
M

ghavanin



51 
  

ق اله ها و حا و رسهشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، پایان نامه کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پز
 التدریسی اعضاي هیأت علمی و عیدي پایان سال از حکم این جزء مستثنی است. 

ن می یزد تعیهمچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهاي حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شوراي حقوق و دستم
 گردد.

س قوه ب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده هاي قضائی با پیشنهاد رئیبه منظور جذ -1جزء الحاقی
 قضائیه و تصویب شوراي حقوق و دستمزد فوق العاده براي کارکنان مذکور برقرار می شود.

رت ماهیانه ام پرداخت هاي قانونی به کارکنان را فقط در یک فیش به صولیه دستگاههاي موضوع این قانون مکلفند تمک -2جزء الحاقی
 درج نمایند و داشتن هرگونه فیش دیگر با هر عنوان، خالف قانون تلقی می شود.

داقل ح) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی 49ده(در اجراي ما -3جزءالحاقی
ان متاهل ) و حقوق سرباز%75)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد(%60(شصت درصد

باتوجه به  العمل آن) حداقل دریافتی کارکنان نیروهاي مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوري تعیین می شود و دستور%90نوددرصد(
 ل نیروهاي مسلح تهیه می شود.تحصیالت و درجات آنان توسط ستاد ک

 ) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می یابد.50پرداخت فوق العاده ماده(

) قانون 68) ماده(4، موضوع بند(1401زینه عائله مندي مزدوجین جدید و حق اوالد فرزندان متولد سال هامتیاز کمک  -4جزء الحاقی
 ) برابر افزایش می یابد.3) و(2یب (مدیریت خدمات کشوري شاغلین، به ترت

الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختالف، هزینه التدریس، حقهاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حقکلیه پرداخت -ب
 ) بند(الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.5شود و مشمول مفاد جزء(ناپذیر محسوب میاجتناب

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

 حذف شد. –د 
هاي مستمر و غیرمستمر نقدي کلیه پرداخت 1401) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال 29هاي اجرائی موضوع ماده (دستگاه -هـ

 ون از هریک از منابع ) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیالت به کلیه شاغلین و بازنشستگا29و غیرنقدي (معادل ریالی) مذکور در ماده (
 مایند.نارکنان دولت، پرداخت علق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتاي پرداخت کهاي دولتی و متحساب

نون برنامه ششم ) قا29بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است ضمن جلوگیري از پرداخت به کارکنان دستگاههاي اجرائی ماده (
داختی را در ، امکان دسترسی برخط سازمان اداري و استخدامی کشور به اطالعات پردولتتوسعه بدون درج شناسه یکتاي پرداخت کارکنان 

 بسترهاي الکترونیکی فراهم نماید.
 ) قانون اصالحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.66دستگاههاي موضوع ماده(

 حذف شد. -و
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این قانون به جانبازان و آزادگان  )7جدول شماره( 131600محل اعتبارات موضوع ردیف  ایثارگران مکلف است از بنیاد شهید و امور -ز
غل شانی که فاقد باشند، تا زمغیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهاي مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی

ان نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمیینآکنان دولت پرداخت کند. معیشت معادل حداقل حقوق کار و درآمد باشند، ماهانه کمک
 رسد.ن میتصویب هیأت وزیراشود و بهبرنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می

 

ت و رت علوم تحقیقاقوق اعضاي هیأت علمی دانشگاهها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزاح -بندالحاقی
فرهنگیان و  هاي اجرایی و دانشگاه هايفناوري و همچنین دانشگاه ها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه

 ري و یا سایفناور تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوي شوراي عالی انقالب فرهنگی یا شوراي گسترش وزارت علوم تحقیقات و
اند رفته شدهکار گ مراجع قانونی صادر شده و اعضاي هیئت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوري به
ه همان دستگا بار دربا حقوق اعضاي هیئت علمی و غیر بالینی دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعت

 ی شود.همسان سازي م

 پیشگیري از حوادث غیر مترقبه – 13تبصره 
لی ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ما28گردان موضوع بند(م) ماده(شود از محل منابع تنخواهاجازه داده می

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

اي و تملک ینه)ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هز1,870,000,000,000هشتصد و هفتاد میلیارد (
ز مقررات مالی دولت اانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ) ق28اي جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده (هاي سرمایهدارایی

)2( 
جاه هزار میلیارد ) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ پن33) و همچنین بند (ث) ماده (32) بند (ب) ماده (1ء (در اجراي جز -2
وق بیمه محصوالت )ریال جهت پرداخت سهم دولت به صند10,000,000,000,000)ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد (50,000,000,000,000(

نابع اوراق م) از %50ساله) یا تضمین از سوي دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد(کشاورزي به صورت نقدي، یا اسناد خزانه اسالمی (یک
 اسالمی خریداري شده توسط بانک کشاورزي و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت.

 دفمند سازي یارانه هاه – 14تبصره 
 -الف

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

)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجراي 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (65) و ماده(12ه(ماد
ها نزد به حساب سازمان هدفمندسازي یارانه 1399) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال 4) و (2مواد (
ها موظف است با ابالغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به سازمان هدفمندسازي یارانه شود.کشور واریز میداري کل خزانه

 ها(منابع) اقدام نماید.پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی
مول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و ، مش1398بندي در سال منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه -2

 شود.%) شرکت ملی نفت ایران نمی14/5درصد (سهم چهارده و نیم
) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 26ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع بند (الف) ماده (ها و دهیاريعوارض شهرداري -3
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شود تا ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میاز وصول، ظرف یک ها (مصارف) این تبصره، پسو جداول پرداختی 1400
 ها پرداخت شود.ها و دهیاريبه شهرداري

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و براساس درخواست سازمان برنامه و  -4
ها ) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازي یارانه14دول تبصره () جمع مصارف ج%1بودجه کشور معادل یک درصد (

قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این 
شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ور نمیداري کل کشتنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه

داري کل کشور ها نزد خزانهدر صورت کسري منابع یارانه نقدي منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازي یارانه
 بع قبلی است.واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منا

 حذف شد.  -5
نسبت به مسدود کردن حسابهاي شرکت هاي تابعه وزارت نفت  1401بانک مرکزي مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال  -1جزء الحاقی

کل کشور  نزد بانک هاي تجاري مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این حسابها، به حسابهاي خزانه داري
 نزد بانک مرکزي منتقل خواهد شد.

 )ریال از کشاورزان انجام دهد.95,000دولت مکلف است خرید تضمینی گندم را به مبلغ هرکیلو حداقل نود و پنج هزار( -2جزء الحاقی

 
لف ایرانیان مک اطالعات رفاهزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاري سازمان هدفمندسازي یارانه ها و با استفاده از پایگاه و -ب

 و شاخص ها ) ماه پس از ابالغ این قانون، ضمن دهک بندي درآمدي کلیه خانوارهاي یارانه بگیر از طریق3است حداکثر ظرف سه(
یی و ، شناسانماید ممتقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدي و طرح معیشتی خانوارهاي پر درآمد اقدا اطالعات و داده هاي

توانند در ، میسرپرستان خانوارهاي معترض به حذف یارانه ها دهک بندي توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می گیرد.
جدداً رانه آنها ماض، یاسامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها بررسی، درصورت پذیرش اعتر

وارد ده و سایر مجامان دد. منابع حاصل از حذف دهک هاي پر درآمد در اختیار سازمان هدفمندسازي و براي یارانه افراد جدید وبرقرار گر
 قانونی و اجراي کامل قانون حمایت از حقوق معلولین صرف می شود.

 ابط اقدام نماید.سازمان هدفمندي یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضو
ي می ایران، نیروقانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران از جمله بانک مرکزي جمهوري اسال 29کلیه دستگاههاي اجرائی ماده 

وزارتخانه  گان بهانتظامی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف به همکاري و ارائه اطالعات بصورت آنالین و رای
 ذکور می باشند.م

ده ندرج در بخش منابع جدول این تبصره بالفاصله توسط شرکت هاي تابعه وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شممنابع ارزي  -ج
ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزي داري کل کشور نزد بانک مرکزي به نام سازمان هدفمندسازي یارانهتوسط خزانه

س) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان جمهوري اسالمی ایران  و به ریز ذکور وامبه نرخ سامانه معامالت الکترونیکی(اي.تی.ا
 شود.صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می

ر و رفاه عاون، کاهاي نفت، امور اقتصادي و دارایی و تنامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانهآیین
 رسد.اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 برق و انرژي هسته اي -15تبصره 
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شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از اي مکلفند منابع تعیینید نیروي برق حرارتی دولتی و شرکتهاي برق منطقهشرکتهاي تول -الف
اث) در گذاري(احدنیروي برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید

 توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
هاي ساالنه خود را بابت هزینه شده در بودجه مصوببینیشود معادل منابع پیشه شرکت تولید و توسعه انرژي اتمی ایران اجازه داده میب -ب
 برداري نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.برداري به شرکت بهرهبهره
هاي اي ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجراي طرحهاي تملک داراییشرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته -ج

رسانده و  اي، مواد معدنی و محصوالت جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانین و مقررات به فروشسرمایه
یع و فروش) به عمومی و توز -رفته، اداريشده کاال و خدمات فروشها(شامل قیمت تمامدرآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه

هاي تملک گذاري در طرحها و ردیفمایهتا مطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهت سرداري کل کشور واریز کند حساب خاصی نزد خزانه
رخه سوخت یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهاي مرتبط با چاي جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و هاي سرمایهدارایی

کت شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرهاي مبادلهبراساس موافقتنامه
 شود.منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می

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

لویت با او شرکتهاي کارور(اپراتور) مجازي) نسبت به هوشمندسازي مصرف، برقراري ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان
  یند.افت نمانصب کنتورهاي هوشمند اقدام و هزینه مربوطه را به صورت اقساطی از مشترکین دریمشترکان عمده پرمصرف و همچنین 

) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه هاي فرهنگ سازي توسط %5شود تا سقف پنج درصد(یماجازه داده  -2
 رداخت گردد.زمان پت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این ساسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران ( به تشخیص شرک

 گیرد. شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت میشده حسابرسینیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام خرید برق از -هـ
م گر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعالفت داراي شمارشعرفه سوخت نیروگاههاي خودتأمین که با تایید شرکتهاي تابعه وزارت نت -و

ق تحویل کنند، به میزان سوخت مصرفی براي بروزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدي خود به شبکه سراسري می
ین تعی 1399اههاي حرارتی سال یروگناساس متوسط بازدهی شده به شبکه در ساعات اوج مصرف ، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر

 شود.می
ان و رو اجازه داده می شود از طریق شرکتهاي تابعه نسبت به تأسیس شرکتهاي صندوق پروژه با مشارکت متقاضیبه وزارت نی -ز

اولویت مناطق  رق باب) مگاوات نیروگاه 5000سرمایه گذاران بخش غیردولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهره برداري از پنج هزار(
%) 49نه درصد( چهل و حداکثر آورده بخش دولتی (اعم از وجوه نقد و آورده غیر نقدي) معادل محروم و کمتر توسعه یافته، اقدام نماید.

یابد. اجراي قراردادهاي مشارکتی در این ) کاهش می%20است. این سهم پس از تکمیل و بهره برداري نیروگاههاي مذکور به بیست درصد(
ز احاصل  خصوص پس از تعیین آورده طرف بخش غیر دولتی ، فراخوان و ثبت شرکت سهامی خاص انجام می پذیرد. تعهدات و منافع

 گردد.یمها بر اساس قدرالسهم مشارکت کنندگان تسهیم اجراي پروژه
تمی تولید ) مگاوات نیروگاه ا10,000(ه دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان انرژي اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار ب -ح

ز هاي برق اتمی با استفاده االمللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهاي نیروگاهبرق از طریق مشارکت با سازندگان بین
شود. اي انجام میهاي سرمایهگذاري خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک داراییالگوي سرمایه

بالغ ا، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژي اتمی ایرانشیوه
 گردد.می
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کلف است متوسط بهاي انرژي برق تحویلی به صنایع فوالدي، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و موزارت نیرو  -1بندالحاقی

ي د تبدیل انرژهاي فلزي، واحدهاي پاالیشگاهی و پتروشیمی را بر مبناي متوسط نرخ خرید انرژي برق از نیروگاههاي داراي قرارداکانی

داري کل خزانه نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهاي برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد(اي.سی.اي) محاسبه و دریافت 

 شود. واریز می کشور 

گاوات ز دو ممشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش ا

 باشند.مشمول حکم این بند نمی

ل درآمد به به صورت ماهانه و متناسب با وصو  )ریال160,000,000,000,000اصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد(منابع ح
ابجایی تیرهاي ج) ریال صرف توسعه و نوسازي شبکه فرسوده برق کشور و 80,000,000,000,000صورت کامل تا سقف هشتادهزار میلیارد(
ه اعطاي یاران هاي برقآبی و با تصویب شوراي اقتصاد صرفدگان برق و توسعه و تکمیل نیروگاهبرق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنن

ازده با ب ي برق وگاههاسود تسهیالت جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاري(ایجاد، توسعه و تکمیل طرح هاي نیمه تمام) نیر
ف ده هزار وچستان، تا سقاي تجدیدپذیر خورشیدي و بادي بویژه در استان سیستان و بله)، حمایت از احداث نیروگاه%55پنجاه و پنج درصد(

هاي صنعتی و نواحی ) در برق رسانی به داخل شهرك%40)ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد(10,000,000,000,000میلیارد(
) 4.000,000,000,000ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد() آن شهرك %60صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي با آورده شصت درصد(

تنش آبی  )ریال صرف رفع40,000,000,000,000هاي مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد(ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاه
زار و شش ه مناطق محروم و تا سقف بیستشهرهاي داراي تنش و اصالح و بازسازي شبکه فاضالب و آب شرب روستایی و آبرسانی به 

هاي دانش بنیان صنعت برق از طریق صندوق نوآوري و ) ریال صرف اعطاي تسهیالت خطرپذیر به شرکت26,000,000,000,000میلیارد (
 می شود.  شکوفایی و شرکت هاي فعال در حوزه اصالح الگوي مصرف انرژي هزینه 

  

   کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوبجازات استفادهن م) قانو4براساس ماده( -2بند الحاقی
هاي غیردائم خدمات عمومی موضوع نسبت به برقراري انشعاب 1401توانند، در سال دستگاههاي مسؤول موضوع این قانون می1396/3/10

 مایند.صالح، اقدام نتکلیف قانونی از سوي مراجع ذياین قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین 

 

هاي نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهاي کشور را به گونه اي وزارتخانه 1401در سال  -3بندالحاقی
ام اد امش کمیته امداصالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهاي محروم تحت پوش

ي مصرف اي، مشترکین پرمصرف باالتر از الگوبه صورت یارانه خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوي مصرف 
راساس بعد اي و براساس الگوي افزایش پلکانی(آي.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي مذکور ببه صورت غیریارانه

 شود.وار محاسبه میخان
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ان کردن اي تعیین شود که بارمالی رایگمیزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف باالتر از الگوي مصرف باید حداقل به اندازه
 به تأمین منابع جدید نداشته باشد. مصرف را جبران نماید و نیازتعرفه مشترکین کم

ماه پس از ابالغ این قانون شود و ظرف مدت یکهاي نفت و نیرو تهیه میانهنامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك وزارتخآیین
 رسد.به تصویب هیأت وزیران می

 

امه ماید. اساسننزه داده می شود نسبت به اصالح ساختار اداري شرکت هاي توزیع و تولید برق استانها اقدام به دولت اجا -4بند الحاقی
 هیأت وزیران می رسد. آن به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب

 

قابل برق ست به نسبت مشارکت واحدهاي صنعتی در تأمین مالی نیروگاههاي برق اتمی و تجدیدپذیر، در مدولت مجاز ا -5بندالحاقی
 .اي از کشور، هزینه اي را براي انتقال برق این نیروگاه ها دریافت ننمایددریافتی از این نیروگاه ها، در هر نقطه

جارت، ست از طریق سازمان انرژي اتمی با همکاري و أخذ نظر وزارتخانه هاي نیرو، صنعت، معدن و تدولت مکلف ا -6بندالحاقی
هاي منو انج بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوري و همچنین همکاري سایر دستگاههاي اجرایی دولتی، خصوصی

اي از قبیل هاي صنعت هستهوزهپنجاه ساله را در تمام ح  اي کشور در افقاه، توسعه صنعت هستهعلمی مرتبط، سند جامع و نقشه ر
اي، تهاي، کشاورزي هسستههسته اي(شکافت و همجوشی هسته اي و سایر رهیافت ها)، کاربرد پرتوها، پزشکی ه                             انرژي

به عمل  1401اي تدوین و اقدام قانونی الزم براي تصویب آن حداکثر تا پایان سال عت هستههاي صنهاي ذرات و سایر حوزهشتاب دهنده
 آورد.

 تسهیالت تکلیفی – 16تبصره 
 
) %50) مانده سپرده هاي قرض الحسنه و پنجاه درصد(%100بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از محل صددرصد( -الف

ها مکلفند مبتنی بر هاي قرض الحسنه جاري شبکه بانکی، تسهیالت موضوع این بند را از طریق بانکهاي عامل تأمین کند.بانکسپرده
 با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام نمایند. اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر 

بوده است، یک میلیارد و دویست 1397/1/1الحسنه ازدواج براي هریک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از تسهیالت قرض -1
هاي زیر بیست و پنج سال و الحسنه ازدواج براي زوجقرض )ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیالت1,200,000,000میلیون(
 باشد.) ریال می1,500,000,000هاي زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون(زوجه

) ریال و به ازاي فرزند دوم چهارصد میلیون 200,000,000الحسنه فرزندآوري، به ازاي فرزند اول دویست میلیون(تسهیالت قرض -2
) 800,000,000) ریال و به ازاي فرزند چهارم هشتصد میلیون (600,000,000) ریال و به ازاي فرزند سوم ششصد میلیون(400,000,000(

 ) ریال.1,000,000,000ریال و به ازاي فرزند پنج و به بعد یک میلیارد(
 ب تولد لحاظ میگردد.درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازاي هر فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتی

بانک مرکزي موظف است با همکاري سازمان ثبت احوال کشور سامانه اي به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهاي پرداخت تسهیالت قرض 
 الحسنه فرزندآوري ایجاد نماید. 
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هاي اکثر بیست ساله براي خانوادهالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن(بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حدتسهیالت قرض -3
)ریال 2,200,000,000شوند به میزان دو میلیارد و دویست میلیون(به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می 1399فاقد مسکن که درسال 

 اقدام نماید. 
هاي عامل ابالغ به بانک 1401دیبهشت سال نامه اجراي این بند را حداکثر تا اول اربانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است آیین -4

کند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک هاي عامل؛ نسبت به افزایش 
الحسنه الت قرضاست جهت مشاهده تعداد تسهی ها اقدام نماید. همچنین بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلفسپرده قانونی آن

کننده، پرداختی در کل این بند و تعداد افراد در نوبت دریافت تسهیالت موضوع بند(الف)، به تفکیک نوع وام و استان و بانک پرداخت
وم مردم اي برخط(داراي تارنماي اینترنتی) ایجاد کرده و به صورت ماهانه این سامانه را به روز و اطالعات مربوطه را جهت اطالع عمسامانه

) ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه 3منتشر کند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه(
 و محاسبات، فرهنگی، اجتماعی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد. 

براي تأمین جهیزیه کاالي ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام(ره)  ) ریال از منابع این بند30,000,000,000,000مبلغ سی هزار میلیارد( -5
 یابد.اختصاص می

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است براي حمایت از اشتغال از طریق بانک هاي عامل مبلغ هزار و هشتصد هزار  -ب
ن بند اختصاص دهد. اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، ) ریال تسهیالت قرض الحسنه را به اجزاء ای1,800,000,000,000,000میلیارد(

کار و رفاه اجتماعی رصد می شود و می بایست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود. تمامی متقاضیان این تسهیالت 
تسهیالت منوط به أخذ استعالم از سامانه ناظر مبنی بر باید از طریق سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام نماید. پرداخت 

عدم اشتغال شخص می باشد. نظارت بر تأمین مالی این تبصره بر عهده بانک مرکزي، و نظارت بر ایجاد اشتغال بر عهده وزارت تعاون، کار و 
معاونت امور مناطق محروم معاون اول رئیس  رفاه اجتماعی، و نظارت بر حسن عملکرد بانکها و ایجاد اشتغال در مناطق محروم بر عهده

جمهوري است. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماه یکبار در شوراي عالی اشتغال ارائه داده و به صورت مکتوب 
 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ارائه دهد.

) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف ایجاد دویست و پنجاه 250,000,000,000,000میلیارد(به میزان دویست و پنجاه هزار  -1
) شغل 50,000) ریال به سازمان بهزیستی کشور با هدف ایجاد پنجاه هزار(70,000,000,000,000) شغل و هفتاد هزار میلیارد(250,000هزار(

ار و پوشش ریسک تسهیالت خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی به دستگاه هاي موضوع این اختصاص یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتب
 جزء مجوز داده می شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند. 

ي همچنین در راستاي اشتغال دانش بنیان و صنایع خالق در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزي جمهور
انداز و هاي پس)ریال از محل منابع سپرده70,000,000,000,000هاي عامل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک

بنیان و خالق اختصاص دهد. شرایط و سقف هاي دانشالحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوري و شکوفائی به شرکتجاري قرض
 شود. اختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین میتسهیالت پرد

)ریال 10,000,000,000,000همچنین بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است براي حمایت از اشتغال مولد مبلغ ده هزار میلیارد(
)شغل، مبلغ صد هزار 10,000گران با هدف ایجاد ده هزار(براي ایجاد اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثار

)شغل، مبلغ 100,000)ریال در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) با هدف ایجاد صدهزار(100,000,000,000,000میلیارد(
)شغل، مبلغ بیست و پنج 30,000اد سی هزار()ریال در اختیار سازمان بسیج مستضعفین با هدف ایج30,000,000,000,000سی هزار میلیارد(

)شغل، مبلغ 25,000)ریال در اختیار بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با هدف ایجاد بیست و پنج هزار(25,000,000,000,000هزار میلیارد(
ند با طرح تقسیم مهارت آموزي )ریال براي اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه خود را سپري کرده ا20,000,000,000,000بیست هزار میلیارد(

)ریال در اختیار آستان قدس 10,000,000,000,000)شغل، میزان ده هزار میلیارد(20,000ستاد کل نیروهاي مسلح با هدف ایجاد بیست هزار(
اختیار سپاه  )ریال در50,000,000,000,000)شغل، مبلغ پنجاه هزار میلیارد(10,000رضوي براي اشتغال خانگی با هدف ایجاد ده هزار(
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 ) شغل اختصاص دهد.50,000پاسداران انقالب اسالمی با هدف ایجاد پنجاه هزار(
مانده منابع این بند بین استان ها و شهرستان ها براساس شاخصهاي جمعیت، نرخ بیکاري بر مبناي جدول پیوست تخصیص می یابد.  -2

 مسئول ایجاد اشتغال هر استان، استاندار می باشد. 
 عتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین و یا فعالیت هاي خالق و دانش بنیان می باشد.تخصیص ا

)ریال 1,000,000,000)ریال تسهیالت بلند مدت حداقل ده ساله براي پرداخت یک میلیارد(50,000,000,000,000مبلغ پنجاه هزار میلیارد( -3
)ریال وام ضروري و جهیزیه براي هر یک از کارکنان و بازنشستگان نیروي انتظامی جمهوري 300,000,000ودیعه مسکن و سیصد میلیون(

اسالمی ایران، ارتش جمهوري اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح با هماهنگی هریک از 
 سازمان هاي مذکور از طریق بانکهاي عامل.

)ریال از منابع جاري و سپرده 25,000,000,000,000کزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (بانک مر -4
قرض الحسنه شبکه بانکی را در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطاي تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ بیست هزار 

)ریال به خانواده شهداي 5,000,000,000,000به خانواده شهداي دفاع مقدس و مبلغ پنج هزار میلیارد()ریال 20,000,000,000,000میلیارد(
 جبهه مقاومت قرار دهد.

)ریال از منابع جاري و سپرده هاي قرض 20,000,000,000,000بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد(-5
یار سازمان بسیج مستضعفان به منظور اعطاي وام قرض الحسنه ضروري تا سقف دویست الحسنه شبکه بانکی در اخت

 )ریال قرار دهد.200,000,000میلیون(
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است با هماهنگی با وزارت خانه هاي جهادکشاورزي و صنعت، معدن تجارت و سازمان  -6

) تعیین و سهم هر %12ی با منابع قرض الحسنه، تسهیالت مبتنی بر قرارداد با سود دوازده درصد(هاي توسعه اي از محل ترکیب منابع بانک
)ریال تعیین کند. آئین نامه اجرایی این بند توسط بانک مرکزي تا پایان 1,000,000,000,000,000بانک را تا سقف یک هزار هزار میلیارد(

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است گزارش عملکرد اجراي این بند را هر اردیبهشت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 
) قانون اساسی مجلس شوراي 44سه ماه یکبار به کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم(

 اسالمی ارائه کند. 
هاي عامل ابالغ به بانک 1401امه اجراي این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت سال نبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است آیین -7

کند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز است درصورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک هاي عامل؛ نسبت به افزایش 
 ها اقدام نماید. سپرده قانونی آن

لف است به ج به موجب این قانون تشکیل می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکعالصندوق حمایت از بیماران صعب ال -ج
ندوق را این ص منظور پوشش هزینه هاي درمان سهم افراد و همچنین هزینه هاي ضروري خارج از پوشش بیمه، آئین نامه نحوه فعالیت

 به هیئت وزیران برساند.  1401حداکثر تا پایان اردیبهشت 

) 200,000,000,000,000هاي عامل، مبلغ دویست هزار میلیارد(مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است با تعیین سهم بانکبانک 
خاص و  ري هايریال از منابع پس انداز و جاري قرض الحسنه و جاري شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به صندوق بیما

العالج، سرطانی، خاص و زوج هاي نابارور و مبلغ دویست هزار صعبجهت کمک به بیماران  صعب العالج 
حساب  ان، اعتبار در) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر، بیماران بستري شده، حمایت از بیکار200,000,000,000,000میلیارد(

)، ام خمینی(رهمداد امپوشش نهادهاي حمایتی کمیته اجاري خانوار، زندانیان جرائم غیر عمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت 
 سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران اختصاص دهد.

گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون هاي برنامه و بودجه، اجتماعی و 
 ردد.بهداشت مجلس ارائه می گ
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ریافت قتصادي و دارایی با همکاري بانک مرکزي موظف است در راستاي توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل داوزارت امور  -د
گذاري اي سرمایههاي الزم براي توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسالمی، واحدهتسهیالت خرد از شبکه بانکی، زیرساخت

 مایه گذاري قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.هاي سردر صندوق

رفاه  وعاون، کار زارت توآئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 
 ران می رسد.اجتماعی و معاونت امور مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور به تصویب هیأت وزی

 

 1بندالحاقی

ها و از بانک مهوري اسالمی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتی خود و عنداللزوم اطالعات دریافتیجبانک مرکزي  -1 
و  تسهیالت، مانده ) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شوراي پول و اعتبار2موسسات اعتباري غیر بانکی(موضوع جز(

 تبط و میزانصاص مرتعهدات کالن و میزان پرداختی و مانده تسهیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی و مانده تسهیالت و تعهدات اشخ
 بط یا ذینفعار(مرتپرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شوراي پول و اعتب

یزان وثیقه وع و منرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاري، سررسید گذشته، معوق یا مشکوك الوصول)، ن واحد)،
 اید.انی نمدریافت شده، بر تارنماي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رس

نک مرکزي ) این بند را به صورت فصلی در اختیار با1ربانکی موظفند اطالعات مندرج در جزء(ها و موسسات اعتباري غیبانک -2
ه نک مرکزي، بخیص باقرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطالعات، در مورد مقرر، مؤسسه اعتباري حسب مورد به تش

امه پنجساله ششم توسعه ) قانون برن14ور یا اجزاي سه یا چهار بند(الف) ماده() قانون پولی و بانکی کش44یکی از جرائم مندرج در ماده(
ها و گردد. بانک مرکزي موظف است گزارش همکاري یا تخلف بانکاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران محکوم می
ات کشور ارائه وري اسالمی ایران و دیوان محاسب) قانون اساسی جمه90مؤسسات اعتباري غیر بانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل(

 نماید.

 

به چهار میلیون  1401) قانون جهش تولید و تأمین مسکن در سال 4اختی ماده(تسهیالت پرد -2بندالحاقی
 )ریال افزایش می یابد.4,000,000,000,000,000میلیارد(

یه بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکی اعم از دولتی و کل 1401) قانون جهش تولید و تامین مسکن در سال 4در اجراي ماده(
) واحد مسکن روستایی و شهري در شهرهاي کمتر از بیست و پنج 400,000خصوصی موظفند براي احداث و نوسازي چهارصد هزار(

ه پرداخت حداقل ) واحد مسکن شهري(با اولویت محالت و مناطق محروم) نسبت ب800,000) نفر جمعیت و هشتصدهزار(25,000هزار(
) تسهیالت نظام بانکی) و ٪20) ریال تسهیالت ساخت مسکن (معادل حداقل بیست درصد(4,000,000,000,000,000چهار هزار میلیارد(

)ریال تسهیالت ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط 400,000,000,000,000حداقل چهارصد هزار میلیارد(
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شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی تسهیالت ساخت مسکن بیست سال است و مرکزي در فروردین ماه تعیین می بانک
شود. این تسهیالت با نرخ سود مصوب پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می

ایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازي پرداخت می شود. بانک مرکزي موظف است گزارش شوراي پول و اعتبار به افراد واجد شر
 عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.

ماید، ندداري درصورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباري غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیالت تعیین شده توسط بانک مرکزي خو
هاي عامل از پرداخت ) قانون قانون جهش تولید و تأمین مسکن، درصورت استنکاف بانک5ن امور مالیاتی مکلف است در اجراي تبصره(سازما

ها و موسسات اعتباري مستنکف أخذ و به حساب ا از بانک) تعهد عمل نشده ر٪20الذکر، مالیاتی برابر با بیست درصد(تسهیالت فوق
شود تا وق ملی مسکن واریز می) تخصیص یافته به حساب صند٪100ز نماید. این مبلغ به صورت صددرصد(داري کل کشور واریخزانه

هاي داراي سه فرزند و بیشتر اختصاص ) از منابع مذکور باید به خانواده٪20صرف طرح هاي حمایتی مسکن گردد. حداقل بیست درصد(
 ر مشموالن آن تعلق گیرد.تواند به سایی مییابد. درصورت نبود متقاضی واجد شرایط براي جذب، مابق

ان و اي عمربانک مرکزي مکلف است گزارش اجراي این مصوبه را به صورت ماهانه به تفکیک بانک ها و شهرها به کمیسیون ه
 برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

وم سازي هضت مقااز اقشار کمتر برخوردار و همچنین حمایت از روستاییان در راستاي تکمیل ندولت مجاز است در راستاي حمایت 
وق ملی مسکن ها با منابع صندروستاها، نسبت به کاهش سود تسهیالت سابق فوق الذکر از طریق سیاست هاي حمایتی و تلفیق منابع بانک

 اقدام نماید.

 

، ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباري یا اضافه برداشتانکباعطاي اعتبار جدید به  -3بندالحاقی
 شود.توسط بانک مرکزي ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شوراي پول و اعتبار تعیین می

 

زدگان و ها بابت اقساط تسهیالت اعطایی به زلزلهلبات بانکانک مرکزي مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطاب -4بندالحاقی
 آنها اقدام لتزام)اسیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهاي زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه ها(وجه 

 .نماید

 وسعه سطح زیر کشت دیم زارها، بانکهايا هدف توسعه استفاده از ماشین آالت کشاورزي نوساز در راستاي تب -5بندالحاقی
راي خرید ماشین ب)ریال تسهیالت 100,000,000,000,000کشاورزي، ملی و توسعه تعاون موظفند به نسبت مساوي مبلغ صدهزار میلیارد (

ت ره بازپرداخار و دورسد را با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبآالت مربوطه از تولیدکنندگان داخلی که به تأیید وزارت جهادکشاورزي می
 پنج ساله، به متقاضیان معرفی شده از سوي وزارت جهادکشاورزي پرداخت نمایند.
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گردد و اقساط یمرداخت این تسهیالت پس از انعقاد قرارداد خرید بین متقاضیان و تولیدکنندگان ماشین آالت صرفاً به تولیدکننده پ
یدات هاي زیرمجموعه تمهگردد. وزارت جهادکشاورزي مکلف است از طریق صندوقمربوطه توسط متقاضی به بانک عامل بازپرداخت می

 الزم جهت تسهیل ضمانت تسهیالت مذکور را براي متقاضیان فراهم نماید.

تولید  ) قانون رفع موانع12تسهیل در اجراي طرح تأمین برق چاه هاي کشاورزي از محل ظرفیت ماده( وبراي تسریع  -6بند الحاقی
تسهیالت تکلیفی از  )ریال20,000,000,000,000پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور، بانک مرکزي مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد(رقابت 

رداخت هاي زیرمجموعه آن جهت تأمین برق چاه هاي کشاورزي پطریق بانک هاي عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکت
 .نماید

هاي عامل مبلغ پنج هزار ریق بانککزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از طبانک مر - 7بندالحاقی
) قانون 38انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانکی، جهت اجراي بند(ج) ماده(هاي پس)ریال از محل منابع سپرده5,000,000,000,000میلیارد(

فرهنگی جمهوري  ونامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی قانون بر  )113) ماده(5احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور و جزء(
قالب  یتی کشور درو ترب اسالمی ایران براي توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادي با معرفی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی

 شتغال آنان اختصاص دهد.ه به زندانیان آزاد شده جهت طرح هاي االحسنه با بازپرداخت هفت سالتسهیالت قرض

ش ) ریال تسهیالت قرض الحسنه براي دانشجویان بی بضاعت تحت پوش2000,000,000,000میلیارد ( مبلغ دوهزار -8بندالحاقی
 کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی اختصاص می یابد.

 رفاه و سالمت – 17تبصره 
شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمهرعایت عدالت در سالمت، گسترش نظام  به منظور -الف

توانند ت میه سالمارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهاي ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان هاي بیمه گر پای
ن همچنی ون کاهش تعهدات(سطح و شمول خدمات) قبلی درچارچوب مصوبات شوراي عالی بیمه سالمت در قالب افزایش سهم خود، بدو

ررات مالی از مق بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد(موضوع قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
 دام نمایند.التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اق))، نسبت به پرداخت بخشی از مابه2دولت(

ایر جمعیت ) نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند. س20,000هزار(روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهاي زیر بیست 
تخانه ن وزارکشور نیز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شوراي عالی بیمه سالمت) مطابق ضوابط مربوطه درآ

 ام ارجاع قرار خواهند گرفت.تحت پوشش نظ
) این قانون براساس 9ماره(شجدول  550000-60راي قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره به منظور اج -ب

بند  گردد. دستورالعمل اجرائی اینربط ابالغ میمصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرائی ذي
ربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف کرد بین دستگاههاي اجرائی ذيمشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه

 رسد.الغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور میماه پس از ابسه
انون ) ق55داشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(عه و تجهیز مراکز بهشرکت توس 1401درسال  -ج

 شود.برنامه ششم توسعه می
ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و هاي تحت پوشش این دانشگاهدانشگاههاي علوم پزشکی و بیمارستان -د

ها و هاي تأمین و تدارك دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانهاخت هزینهملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرد
اي اي مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانههاي بیمهکننده پرداخت کنند و سازمانشرکتهاي پخش تأمین
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 نماید واریز کنند.که دانشگاه اعالم می
کرد موجودي حسابهاي مذکور از مفاد مندرج شود. نحوه هزینهي این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میتخلف از اجرا

 باشد.هاي توسعه کشور مستثنی می) قانون احکام دائمی برنامه1در ماده (
ي ) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادها29(استهاي حمایتی، کلیه دستگاههاي موضوع ماده منظور ساماندهی و کارآمدسازي سیهب -هـ

ها و کمکهاي خود را با لحاظ کنند، مکلفند تمامی حمایتپذیر حمایت میعمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب
رکزي ایند. بانک مجتماعی، ثبت نمکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه امحرمانگی آن به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافت

شده را به تفکیک شماره (کد) الحسنه پرداختجمهوري اسالمی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصی و دولتی مکلفند تسهیالت قرض
مول ستگاههاي مشدان دیرمملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطالعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه 

عزیري درجه پنج موضوع ) مجازات ت1) قانون برنامه ششم توسعه از اجراي این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند(29ماده(
هاي حمایتی پرداختی گردند. برخورداري هزینهبا اصالحات و الحاقات بعدي می 1392/2/1) قانون مجازات اسالمی مصوب 19ماده(

ر تکالیف ب) قانون مالیاتهاي مستقیم عالوه 139هاي مالیاتی بند(ط) ماده(مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت
بت اطالعات مکان ثموضوع این ماده، منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ا

 نهاد با رعایت محرمانگی اطالعات نیز فراهم نماید.سنجی افراد را براي مؤسسات خیریه مردمستعالم استحقاقشده و همچین اانجام
 اجراي حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري است.

ی و گاههاي اجرائاطالعات، نحوه واگذاري اطالعات سامانه به دستوه اقالم مورد نیاز ثبت نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحآیین
رفاه  سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت تعاون، کار وکننده براي مواردي مانند استعالم استحقاقنهادهاي حمایت
 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میاجتماعی تهیه می

رنامه ششم ) قانون ب2) و بند (ت) ماده (2ی از مقررات مالی دولت () قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش29در اجراي ماده ( -و
هاي اي و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیتهاي بیمهبر ساماندهی و پایداري صندوقتوسعه مبنی

 :1401اي مشمول کمک دولت، از ابتداي سال بیمهاي، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه
الحات و با اص 1361فرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب معافیت از پرداخت سهم بیمه کار"کارگاههاي مشمول قانون -1

رج در ) مند%20صدي(اند کماکان مشمول معافیت بیست درکه پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده "الحاقات بعدي آن
 گردد.کسر می 1401اي فوق در سال ) از معافیت بیمه%3قانون مذکور خواهند بود و براي سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(

سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشموالن قانون  شدگان بدون کارفرما دراي درخصوص بیمههاي کامل بیمه، معافیت1401ال از ابتداي س -2
) قانون بودجه سال 14، بند (ض) تبصره(1388دار(کددار) مصوب بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه هاي اجتماعی قالیبافان،هبیم

کار و رفاه اجتماعی و  ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون،) قانون هدفمند کردن یارانه7کل کشور و بند(ب) ماده( 1386
هاي پنجم تا هفتم درآمدي، به ازاي هر دهک سه شدگان قرار گرفته در دهکدر مورد بیمهدر چهار دهک اول درآمدي است. قرار گرفتن 

 اي نخواهند بود.هاي بیمهالتر مشمول معافیتهاي هشت و بااي موجود کسر و دهک) از معافیت بیمه3%درصد(
زیران وتصویب هیأت  اعی با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و بهفاه اجتمنامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رآیین
 رسد.می
با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و  "هما"مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران  -ز

ماه از تاریخ تصویب این قانون ت، موجودي، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سهها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازادارایی
 گردد. به صندوق بازنشستگی کشوري منتقل می

در  "هما"بگیر شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران اعتبارات الزم براي پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمري و وظیفه -1
 گردد. نشستگی کشوري پیش بینی و لحاظ میاعتبارات سالیانه صندوق باز
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هاي شاغلین، بازنشستگان و مستمري بگیران را ظرف ها و پروندهشرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران موظف است کلیه دارایی -2
 ماه بعد از ابالغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوري نماید.سه

 

هاي پایگاه اطالعات ) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار و تکمیل داده70ند(چ) ماده(ب به منظور اجرائی نمودن -1بندالحاقی
هاي بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی ها و صندوقشرکتشدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه برخط بیمه

مان تأمین مدیریت خدمات کشوري، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح، ساز ) قانون5(هاي اجرائی موضوع مادهدستگاهو نیز 
شدگان خود بیمه طالعاتاجتماعی و سایر سازمان هاي بیمه گر حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابالغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط ا

تنی بر گاه مذکور مبصورت رایگان و مستمر اقدام نمایند و از پای اه مذکور بهروزرسانی پایگبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به
سنجی وزارت بهداشت، درمان هاي آن با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاقو اصالحیه 1399/3/31  ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب

 کنند.ود استفادهخشدگان تحت پوشش اي و درمانی به بیمهو آموزش پزشکی، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه

شور شدگان درمان کیمهیگاه اطالعات برخط باجراي مقررات این بند در تبادل اطالعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح و پا
 غ می شود.کی ابالطبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزراي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزش

 

طه و حفظ مربو هاي مصوبه منظور تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سالمت الکترونیک و زیر پروژهب -2بندالحاقی
 محرمانگی و حریم خصوصی اطالعات سالمت:

   زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است براي اجراي نسخه الکترونیک برمبناي طرح ابالغی مصوبو -1
کترونیک و سخه ال) ضوابط اجرائی طرح ن8بیمه سالمت و اصالحیه هاي آن نسبت به تشکیل کمیته راهبري کشوري مطابق بند(  1399/3/31

 با مشارکت همه ذینفعان اقدام نماید.

هاي پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه/ سرویس هاي تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سالمت شامل: سامانهسامانه -2
 کدینگ پایه رجعسنجی سازمان بیمه سالمت ایران، سامانه اصالت و رهگیري دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه ماستحقاق

اي پزشکی وانه هسالمت الکترونیکی شامل کدهاي تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطالعات مراکز سالمت شامل صدور پر
ت مان خدمات ساله دهندگداروخانه ها و سیستم مراکز جامع سالمت و سامانه استعالم امضاي الکترونیک ارائ                و صدور پروانه 

 گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورتهاي بیمهسازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان
بادل داده تکدیگر ییکپارچه و مبتنی بر مدل مرجع، کدینگ واحد استاندارد و ضوابط ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 

 امل با یکدیگر باشند. نموده و در تع

براي  وابق بیمارسی به سدسترسی مورد نیاز به اطالعات پرونده الکترونیک سالمت براي بیمار(نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دستر
بق ان مطاي اسالمی ایر) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهور74پزشک معالج مطابق مفاد بند(الف) ماده(

 گردد.الغ میه و ابدستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابالغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهی

) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و 7گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مندرج در بند(هاي بیمهسازمان -3
یی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون بطور کامل انجام داده و تکالیف اجرا
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هاي موجود خود را تکمیل و اصالح نمایند. شوراي عالی بیمه سالمت مکلف است بر حسن اجراي این جزء نظارت نموده و بصورت سامانه
 کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.ماهانه گزارش پیشرفت را به 

 

مت در منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار موردنیاز نظام نوسازي چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سالبه -3بندالحاقی
 بستر الکترونیک:

هاي یکپارچه و راهنماهاي بالینی الزم ماه از ابتداي سال دستورالعملششزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف و -1
میلی و گر پایه و تکهاي بیمهبراي خرید راهبردي خدمات سالمت با اولویت داروهاي موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمان

   دهندگان خدمات سالمت جهت اجراء ابالغ نماید.نیز ارائه

انون ) ق5ماده ( اههاي اجرائی موضوعه شرکتها و صندوقهاي بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگکلی -2
هاي ازمانسسایر  ومدیریت خدمات کشوري، از جمله سازمان بیمه سالمت، سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح، سازمان تأمین اجتماعی 

اي، اي، پایش(کنترل) همپوشانی بیمهسنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمهماه، فرآیند استحقاقآبان گر مکلفند تا پایانبیمه
سخ هاي افزایش دقت و کیفیت ندهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهاي بالینی را در کنار روشپایش(کنترل) ارائه

یک و پیچی الکتروننویسی و نسخهو و امضاي الکترونیک را منحصراً در بستر ابزارهاي الکترونیک شامل نسخهمانند پایش(کنترل) اصالت دار
 سازي و به اجراء درآورند.پیاده  رسیدگی اسناد الکترونیک را

مومی قیقی و حقوقی و مراکز و مؤسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عحکلیه اشخاص  -3
شده توسط سازمان بیمه خود در چهارچوب تعریف ارائه خدمات  منظورهاي مجاز مربوط بهغیردولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه

) قانون برنامه 70شدگان، موضوع بند (چ) ماده (شدگان مبتنی بر پایگاه اطالعات برخط درمان بیمهسنجی بیمهسالمت ایران براي استحقاق
ها به دهمنظور تبادل اطالعات و ارسال پرونه و همچنین استانداردهاي ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهتوسع ششم
چه و ه صورت یکپارشدگان درمان کشور باستفاده نموده به نحوي که اطالعات خدمات مورد ارائه به بیمه  پرونده الکترونیک سالمت، سامانه

 ه تأسیس اینپروان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجراي این بند را در تمدید پروانه و یا صدور برخط ارسال گردد. وزارت
انونی دهندگان خدمات سالمت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قمراکز لحاظ نماید. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائه

هاي موضوع این بند را برقرار نماید. هاي خود و سامانهان سامانهتباط و تبادل اطالعات میباشد. سازمان غذا و دارو مکلف است ارمربوط می
محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابالغی از سوي کنندگان کاالهاي سالمتکلیه شرکتهاي دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه

قدام اایان مهرماه پ، حداکثر تا د به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیري داروهاي خوسازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه
 نمایند.

ربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاري را فراهم نماید که ت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذيوزارت بهداش -4
گر از طریق هاي بیمهها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازماناصالت کلیه اقالم دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت دارو

بالغی ات دارویی افه خدمقابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعر   نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیري دارو
فاً در دولتی، خصوصی و خیریه صرهاي دولتی، غیرهاي فعال در بخشاز سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه

 صورت اتصال به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیري دارو(تی تک) مجاز خواهد بود.

هاي ماه در کلیه فرآیندهاي الکترونیک تقبل و خرید خدمات سالمت، از طریق سامانهسازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه -5
با همکاري وزارت بهداشت، درمان و   ) قانون تجارت الکترونیک10و امضاي الکترونیک آنها را مطابق با ماده ( خود هویت و اصالت پزشکان
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گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام ها، شرکتها و مؤسسات بیمهآموزش پزشکی و سازمان
 شود. می

گر مشمول جزء ها و مؤسسات بیمهتوسط سازمان  1400ماه سال ز ابتداي ديو پرداخت هزینه اهرگونه خرید خدمات سالمت  -6
ال دولتی است و ) ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و امو5) تا (1) این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزءهاي (2(

 باشد. هاي مقرر در قوانین مربوط میمستوجب مجازات

اي هستند از طریق نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادي که فاقد پوشش بیمه 1400ماهه اول سال دولت مکلف است تا پایان شش -7
 با رعایت آزمون وسع اقدام نماید.  سازمان بیمه سالمت و

ویی کشور با اولویت ام داراي داروهاي موجود در نظعالی بیمه سالمت نسبت به پوشش بیمهولت مکلف است از طریق شورايد -8
 داروهاي تولید داخل و تأمین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید. 

میسیون هاي مندرج در این حکم مکلفند هر دوماه گزارش پیشرفت اجراي احکام مرتبط را به کو سازمان  دستگاههاي اجرائی -9
 بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی ارسال نمایند.

 

سالمت در  ازي چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدماتنظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسبه م -4بندالحاقی
 بستر الکترونیک(کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی):

ت سالمت ه دهنده خدماهاي ارائداکثر هفت ماه پس از ابالغ قانون، صرفاً سامانهح-س از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیکپ -1
نده افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و داراي گواهینامه تطابق با استانداردهاي پروهاي ارزیابی نرممورد تأیید آزمایشگاه

یردولتی و نیز هاي بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غها و صندوقشرکتالکترونیک سالمت مجاز به فعالیت می باشند. لذا کلیه 
وهاي مسلح، ) قانون مدیریت خدمات کشوري، از جمله سازمان بیمه سالمت، سازمان خدمات درمانی نیر5هاي اجرائی موضوع ماده(دستگاه

خود  هاي مستقل و اختصاصیتوانند از سامانهگر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء میهاي بیمهاجتماعی و سایر سازمانسازمان تأمین
ظارت نن جزء جهت خرید خدمات سالمت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شوراي عالی بیمه سالمت مکلف است بر حسن اجراي ای

 ماید.رائه نانموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور 

یک با عنوان ) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترون15و با درج کد ملی بیمار و در قالب ماده( بصورت کاغذي تواندنویسی مینسخه -2
رق و رنت، قطعی بی اینتصرفاً در مواردي که به دلیل بروز شرایط اضطراري نظیر حوادث قهري، قطع "فرآیندهاي جایگزین و غیر الکترونیک"

عنوان  این قالب به م گردد، اسناد تولید شده درپردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجا  ن ثبت وهاي ارتباطی که امکااختالل در زیرساخت
وزش پزشکی گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آماسناد هزینه خرید راهبردي توسط کلیه سازمانهاي بیمه

 صالح براي تشخیصعی، مصادیق و مرجع ذيوري اطالعات و تعاون، کار و رفاه اجتماهاي ارتباطات و فنامکلف است با همکاري وزارتخانه
 اید.) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف مدت یک ماه ابالغ نم15شرایط اضطراري را مشخص و در قالب تصحیح ماده(

اوري اطالعات حداکثر ظرف مدت یک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاري وزارت ارتباطات و فن -3
) ضوابط ابالغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و برقراري 16) نسخه الکترونیکی را مطابق بند(SLAماه از ابالغ قانون، توافقنامه سطح خدمات(

ارتباطات و فناوري اطالعات هاي فناوري اطالعات و اجراي توافقنامه مربوطه نظارت نماید، همچنین وزارت ها و زیرساختارتباطات سامانه
اي عمل افزاري الزم براي تبادل الکترونیک را ندارند به گونههاي ارتباطی و سختضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت
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ت سالمت توسط زیرساخت هاي الزم براي تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد، تمامی خرید خدما 1401نمایند که تا پایان سال 
گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطالعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سالمت در مناطق مذکور تا سازمانهاي بیمه

 هاي ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابالغی شوراي عالی بیمه سالمت خواهد بود.زمان فراهم شدن زیرساخت

راي می باشد. شو ه الکترونیکی سالمت ایرانیان رایگانت الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی براي تکمیل پروندتمامی تبادال -4
عیین و به هاي مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی براي ارائه دهندگان خدمات سالمت را تعالی بیمه سالمت کشور مکلف است، تعرفه

 داد. گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهدذکور توسط سازمانهاي بیمهتصویب هیأت وزیران برساند، تعرفه م

ول فنی، ت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاري سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسئوزارت بهداش -5
مت در ات سالشی کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمصدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخ

شتی، هاي سرپایی و بستري در تمامی بخش هاي دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهاي مسلح را منوط به ارسال اطالعات بهداحوزه
رونده پمانه رفاً به ساتشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطالعات سالمت(دیتاس) و ص

) قانون 38(گر پایه نماید، رعایت مفاد مادههاي بیمهالکترونیکی سالمت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطالعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان
 گر پایه الزامی است.) براي کلیه سازمانهاي بیمه2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(

انی و مراکز درم داروخانه ها                 رائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابالغی سازمان غذا و دارو توسط ا -6
ع است، هاي داراي مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوبدون استعالم و احراز اصالت از طریق سامانه

بر حسن  زشکی مکلف به نظارتپر پایه مجاز به پذیرش اقالم فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش گهاي بیمهسازمان
ي مجلس شورا  درمان اجراي این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و

 شود.اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه 

زارت وربخشی مصرف اعتبارات مربوط به پروژه هاي سالمت الکترونیک(در دستگاههاي اجرایی مختلف از جمله به منظور اث -7
) قانون برنامه 74اده(مبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سالمت، سازمان تأمین اجتماعی و...) و در راستاي اجراي بند(الف) 

لیه قدامات در کان این اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و یکپارچه کرد پنجساله ششم توسعه
هاي دولتی و غیردولتی با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجراي هاي سالمت الکترونیک در بخشحوزه

د قبل مذکور موظفن هاي مربوط به پروژهمی باشد، کلیه مجریان زیر پروژه "ر نظام جامع سالمت الکترونیکتوسعه و استقرا"دار پروژه اولویت
یت هاي فنی و مجوزهاي مربوط به رعاهاي موازي و تکراري و غیرعملیاتی، تائیدیهاز هر گونه اقدام اجرایی و پیشگیري از تعریف پروژه

وري ت آمار و فناهاي مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطالعات سالمت(دیتاس) را از مرکز مدیریمسازي سیستاستانداردها و ضوابط یکپارچه
زارت وتوسط  اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ نمایند. آئین نامه اجرایی مربوط به این بند ظرف مدت یک ماه

 ینفعان ابالغ می گردد. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به کلیه ذ

 شود.تخلف از اجراي این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می

 

) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است 74در راستاي اجراي بند(الف) ماده( -5بندالحاقی
ماه از ابالغ این قانون به نحوي عملیاتی نماید که خدمات سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان را به صورت یکپارچه ظرف مدت سه

گر پایه مکلفند سالمت هاي بیمهسازي سامانه مذکور، سازماندهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتیختیار ارائهالکترونیک سالمت در ا
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دهندگان سازي راهنماهاي بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سالمت در اختیار ارائههاي خود را جهت پیادهشدگان موجود در سامانهبیمه
 خدمت قرار دهند.

هداشت و ببار به کمیسیون یک              ماه هداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجراي این جزء را هر سهوزارت ب
 درمان مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

 

ن، بیمارستان، زایشگاه، تیمارستار راستاي مدیریت مؤثر تعارض منافع کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر د -6بندالحاقی
رف مدت ظورد حداکثر حسب م درمانگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی، هیدروتراپی، داروخانه و داروسازي مکلفند

هامداران سشخصات ه و م) ماه پس از تصویب این قانون با أخذ پروانه فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساسنام3سه(
می بایست  مذکور مؤسسه مربوطه را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري جهت اعالن عمومی به ثبت برسانند. تغییرات در موارد

 حداکثر ظرف مدت دو هفته در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارتی به ثبت برسد.

ین حکم دم اجراي ارصورت عا عناوین مشابه در آن نهاد، مسئول اجراي این حکم بوده و دباالترین مقام دستگاه / بنگاه و مدیر مالی ی
 ود.) قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس خواهد ب6عالوه بر ممنوعیت اشتغال در مؤسسه مذکور مشمول مجازات درجه (

 

هاي الزم از قبیل پایش، کنترل اصالت از زیرساخت  ر اجراي نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشید -7بندالحاقی
، نی و اجراییهاي نظارت فکارد ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه امضاي الکترونیک اعضاي نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم افزار 

 گر پایه از محل اعتبارات خود به شرح زیر هزینه نمایند:هاي بیمهسازمان

 تماعی)ریال سازمان تأمین اج350,000,000,000نجاه میلیارد(مبلغ سیصد و پ -1

 )ریال به سازمان بیمه سالمت ایران350,000,000,000بلغ سیصد و پنجاه میلیارد(م -2

 )ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح100,000,000,000بلغ یکصد میلیارد(م -3

 ام پزشکی کشور براي تحقق اهداف مذکور تأمین می گردد.در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظ

 

تشکیالت و  ان صعب العالج با استفاده نیروي انسانی و امکانات موجود دستگاههاي مربوطه و بدون توسعهصندوق بیمار -8بندالحاقی
غ پنج هزار نمایندگی و شعبه ایجاد می شود. اساسنامه و ساختار صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد. مبل

و پرداخت  ) به این صندوق تخصیص%100) این قانون به صورت صددرصد(14)ریال از محل جدول تبصره(5,000,000,000,000میلیارد(
اخت به جامعه ) جهت پرد16)ریال از محل تسهیالت قرض الحسنه تبصره(2,000,000,000,000می گردد. همچنین مبلغ دوهزار میلیارد(

 ختصاص می یابد.هدف به این صندوق ا
 تولید و بهره وري – 18تبصره 
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به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره وري و توسعه سرمایه گذاري برپایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه  -الف
هاي دانش بنیان و پیشران و بسط عدالت سرزمینی، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید و اشتغال و کارآفرینی و ارتقاء رشد اقتصادي، 

 د. اختصاص می یاب
 منابع در دو سطح ملی و استانی به شرح زیر توزیع می شود:

 منابع در سطح ملی ایران عبارت است از: -1
 550000-97)ریال از منابع مندرج در ردیف 230,000,000,000,000دویست و سی هزار میلیارد( 1-1
 ) و سایر ردیف ها و جداول قانون بودجه کل کشور8) و بند(هـ) تبصره(7منابع بند(ز) تبصره( 1-2
 فروش یا مولد سازي اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه ها در سطح ملی از طریق روش هاي گوناگون 1-3
 ال منقول و غیرمنقول موضوع بند(هـ) این تبصره) امو%50) سهام و سهم الشرکه و نیز معادل پنجاه درصد(%50معادل پنجاه درصد( 1-4
 کمک هاي دولت و شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی  1-5
 منابع در سطح استانها عبارتند از: -2
که به صورت مساوي بین استان ها توزیع  550000-97)ریال از محل ردیف 620,000,000,000,000مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد( 1-2

 می شود.
 1398) قانون بودجه 16کل کشور و بند(و) تبصره( 1400) قانون بودجه سال18منابع برگشتی تبصره( 2-2
 ) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند(هـ) این تبصره%50) سهام و سهم الشرکه و نیز معادل پنجاه درصد(%50معادل پنجاه درصد( 2-3
 ا منابع ناشی از هدفمند سازي یارانه ه 2-4
 فروش یا مولد سازي اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه ها در سطح استانی از طریق روش هاي گوناگون 2-5
) از سهم قانون استفاده متوزان از امکانات کشور، %20مازاد درآمدهاي استان، سهم استان از حقوق دولتی معادن، حداقل بیست درصد( 2-6

 کمک دولت و سایر موارد
 ور به طرح هاي مصوب شوراي برنامه ریزي استان اختصاص می یابد.منابع مذک

این منابع به عنوان کمک تلقی شده و قابل سپرده گذاري در بانکها و صندوق ها است و به صورت هاي مختلف از جمله تلفیقی، ترکیبی و 
ا با اعتبار و منابع داخلی دستگاه ها و سازمان ها و مشارکتی با منابع بانکها و صندوق ها و صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن، ی

شرکت ها و صندوق هاي وابسته به آنها در موارد الزم از طریق دستگاه یا واحدهاي وابسته به آنها(سپس واگذاري آنها با رعایت سیاستهاي 
با بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی و یا ) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) یا تهاتر از طریق مشارکت 44کلی اصل چهل و چهارم(

 رأساً توسط بخش هاي اخیرالذکر یا هر روش دیگر سرمایه گذاري براي تولید و اشتغال و کارآفرینی هزینه می گردد.
 متناسب با میزان مشارکت و سایر موارد مذکور نرخ سپرده گذاري و تسهیالت اعطایی تعیین می شود.

 به صورت کمک بالعوض صرف زیرساخت هاي تولید و اشتغال خواهد شد.) این منابع %10تا ده درصد(
مصارف و برگشتی وجوه و پی گیري تحقق احکام این  –وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداري حساب منابع 

 تبصره، به صورت سه ماهه گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون هاي ذیربط مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.
مزیت، نرخ بیکاري و جمعیت و  دستورالعمل الزم با رویکرد انسجام طرح هاي ملی و استانی و جهت گیري طرح هاي هر استان براساس

ویژگی هر استان متناسب با همه استان ها و طرح هاي ملی استانی و تحقق رشد و پیشرفت و جهش تولید و تأمین اشتغال مستمر با درآمد 
رد با اولویت استانهاي با پایدار و کارآفرینی و نیز تعیین نرخ سود سپرده گذاري و تسهیالت و توزیع منابع ملی به دستگاه هاي ملی و سایر موا

نرخ بیکاري باالتر از میانگین، توسط شورایی مرکب از معاون اول رئیس جمهور(رئیس)، وزراي امور اقتصادي و دارایی(دبیر)، صنعت، معدن 
میراث و تجارت، کشور، نیرو، راه و شهرسازي، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزي، نفت، 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، ارتباطات و فناوري اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوري 
 رئیس جمهور و دونفر از هریک از کمیسیونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات(به عنوان ناظر) تدوین و ابالغ می شود. 
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به فروش و مولدسازي اموال منقول و غیرمنقول از جمله هزینه دادرسی و هزینه هاي مربوط به شهرداري و مالیاتی و  هزینه هاي مربوط
 عوارض و خدمات و هر هزینه دیگر ابتداء توسط دستگاه، قبل از اختصاص به منابع کسر شده توسط دستگاه قابل مصرف است.

اد اعم از فروش(بدون رعایت تشریفات مربوط به هیأت وزیران و با رعایت اصل هشتاد و دولت مجاز است نسبت به تعیین تکلیف اموال ماز
) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران)، مولدسازي، تهاتر و یا تبدیل و یا تکمیل و یا واگذاري و یا قرارداد مشارکتی و یا مدیریتی و 83سوم(

 اقدام نماید.یا هر روش دیگر براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران 
 ) قانون احکام دائمی توسط سازمان برنامه می شوند.32مناطق غیر برخوردار از اشتغال مشمول مزایاي بند(پ) ماده(

یا سازمان برنامه و بودجه مجاز است در موارد الزم نسبت به تعیین سهم دستگاه هاي اجرایی متقاضی استفاده از تأمین مالی(فاینانس) داخلی 
 ل قانون بودجه یا جا به جایی اعتبارات اقدام نماید.خارجی از مح

  -ب
انفال  شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنايتگاههاي اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده میبه روساي دس -1

از تأیید  عه/ دستگاههاي استانی را پس) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تاب83و موارد مندرج در اصل (
شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب نامه اجرائی تعیین میکارگروههاي ملی و استانی واگذاري اموال (اعضاي آن در آیین

ارکات انه تدهیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کاال و یا از طریق مزایده عمومی در سام
تعیین شده در  ) با اصالحات و الحاقات بعدي و نیز مقررات1382/10/17الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب 

شور واریز کري کل قانون برگزاري مناقصات به نحوي که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه دا
 نمایند. 

ز طرحها و داري کل کشور توسط دستگاههاي اجرائی ملی صرف حمایت امعادل وجوه واریزي به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه
ختیار صندوق ) شده و وجوه واریزي دستگاههاي استانی در ا18هاي مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره(پروژه

 گیرد. تان مربوطه قرار میاستانی تابعه در اس
ي به واریز درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه

 داري کل کشور است.عالی علوم، تحقیقات و فناوري نزد خزانهخزانه داري کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شوراي
نابع ا) و واریز مه در سامانه جامع اموال (سادر اقتصادي و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیر منقول مازاد ثبت شدوزارت امو-2

 ) این قانون نزد خزانه داري کل کشور است. 5حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره(
منقول ثبت نشده ت امور اقتصادي و دارایی موظف به شناسایی اموال غیر) قانون برنامه ششم توسعه، وزار10ر اجراي بند(پ) ماده(د-3

شناسایی  منقول توسط دستگاههاي اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است . این وزارتخانه ضمن اصالح اسناد مالکیت اموال غیر
داري کل کشور است. نابع حاصله به حساب خزانهمی ایران، موظف به فروش آنها و واریز مالذکر به نام دولت جمهوري اسالشده فوق

هاي مردمی شدولتی و گزاروزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواري، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیر
 است.

 نیروهاي مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
ع از محل مناب ز توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري (برداشتیعامل موضوع قانون حمایت ا بانکها و موسسات -ج

تسهیالت  ن مالیصندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیالت تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامی
ي ق پیشرفت و عدالت ایران صرف اعطاي تسهیالت به طرحهادونامه اجرائی قانون مزبور) براساس ابالغ صن) آیین13(موضوع ماده(

، کار و وزارت تعاون زایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکارياشتغال
 انون، تهیه وقماه پس از ابالغ این مهوري ظرف یکرفاه اجتماعی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست ج

 گردد.براي اجرا ابالغ می
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ند(پ) سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی براي تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت ب 1401در سال  -د
کشور تهیه  ن توسط سازمان برنامه و بودجهه پس از ابالغ این قانوماهایی که تا یک) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص46ماده(
 رسد. شود به تصویب شوراي پول و اعتبار میمی
رکه خود در ) ریال از سهام و سهم الش350,000,000,000,000زه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (به دولت اجا -هـ

ر موظفند ي مذکوبانکهال و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهاي دولتی نماید. شرکتهاي دولتی و همچنین اموال منقو
 ) برابر این افزایش سرمایه را به تسهیالت حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.3سه(
عدن و تجارت، جهاد کشاورزي و نفت هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، ماي تابعه وزارتخانههاي توسعهشرکتها و سازمانه ب -و

ا براي کمک به ر) ریال از منابع داخلی خود 10,000,000,000,000شود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (اجازه داده می
اي توسط توسعه (پروژه)هايهاي تحقق رشد و تولید، صادرات کاال و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرحگذاري در برنامهسرمایه
التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. شده، کمک هاي فنی و اعتباري و پرداخت مابههاي خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهبخش
شور کاجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه  نامهآیین

 رسد. ن میهاي مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیراهمکاري وزارتخانهبا 
 گردد.ربط واریز میحساب شرکت ذياقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده(مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به

) قانون برنامه ششم 5) و(3شده در مواد(بینیهاي پیشبرنامهوري در دستگاههاي اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام منظور ارتقاي بهرههب -ز
 توسعه:

هاي عملیاتی خود براي برنامه 1401) قانون مدیریت خدمات کشوري موظفند تا پایان خردادماه سال 5جرائی موضوع ماده(دستگاههاي ا -1
وري برسانند. ا ارائه و به تایید سازمان ملی بهرهرود وري در ستاد و واحدهاي تابعه خاستقرار چرخه مدیریت و ارتقاي شاخصهاي بهره

اي با عنوان ا در برنامهرهاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات الزم به این موضوع دستگاههاي اجرائی مکلفند در موافقتنامه
نامه و کرد از سوي دستگاهها به سازمان بربه ارسال گزارش عمل ماهه این برنامه منوطبینی نمایند. تخصیص اعتبار سهپیش» وريارتقاي بهره«

 بودجه کشور و سازمان ملی بهره وري و تأیید عملکرد از سوي سازمان اخیرالذکر است.
نیاز  عتبارات مورداي دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند کلیه شرکتها -2

بینی و در قالب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی وري را به صورت مستقل پیشهاي ارتقاء بهرهاجراي برنامه
 انبرنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وري ارائه کنند. سازم به سازمان 1401ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ذي

در اختیار سازمان  1401ماه سال شرکتهاي دولتی را تا پایان شهریور 1400وري سال أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره
شده نظارت نموده و بینیهاي پیشبرنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص

 ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. یافته را براي ششدامات انجامگزارش اق
ه قانون تنظیم بخشی ) قانون الحاق برخی مواد ب84مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هیأت

الحاقات بعدي  با اصالحات و1347/12/24سمتی از قانون تجارت مصوب ) الیحه قانونی اصالح ق241) و ماده(2از مقررات مالی دولت(
 .هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور قابل اقدام استصرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان

 رسد.کشور به تصویب هیأت وزیران می ور و برنامه و بودجههاي اداري و استخدامی کشند به پیشنهاد سازماننامه اجرائی این بآیین
زمان قتصادي و ساویژه ا کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیالت مربوط به دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري، صنعتی و –ح 

ارایی موظف ددي و ر اقتصاهاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادي و دارایی انجام می شود. وزارت امو
ماعی و فرهنگی ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجت23است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده(

تخانه وزاریل این ذدي را جمهوري اسالمی ایران ساختار سازمانی و تشکیالتی دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري، صنعتی و ویژه اقتصا
 ساماندهی و به تصویب هیأت وزیران برساند.
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ا و صدور هاستعالم ها و تأییدیه     لیه امور مربوط به مجوزهاي کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی بهک -1بندالحاقی
صدور  زینه بابت خدماتتاریخ هرگونه ه ، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهاي کشور انجام گردد. از این1401مجوز، از اول خردادماه سال 

 مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه هاي دولتی ممنوع است.

 

یع قتصادي و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه هاي اتاق بازرگانی، صنااوزارت امور  -2بند الحاقی
 به خزانه داري کل کشور واریز نماید. را 1372و معادن و کشاورزي ایران مصوب 

 

شد ریا پیشران  ل نسبت به تأمین منابع مورد نیاز اتمام طرح هاي عمرانی، با اولویت طرحهاي نیمه تمام وبانکهاي عام -3بند الحاقی
ل براساس اعالم سازمان )ریا2,000,000,000,000,000میلیارد(  اقتصادي، یا کمتر توسعه یافته(محروم یا کم برخوردار) در سقف دو میلیون

 برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.
 بودجه  -19تبصره 
پذیري و پاسخگویی دستگاههاي اجرائی، سازمان برنامه و بودجه سازي، مسؤولیتوري خدمات عمومی، شفافتقاء بهرهبه منظور ار -الف

خص ، سنجه و شاف کمیت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههاي اصلی متضمن برنامه ها، اهداکشور موظف است تا پانزده اردیبهش
 هاي ارزیابی عملکرد اقدام نماید.

بع وصولی ها و متناسب با میزان منا) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه30تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(
 گردد.اجرائی تعیین میدستگاه 

ها، نحوه بکارگیري هنامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیري از برنامآیین
 رسد.ان میب هیأت وزیرصویها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تنیروي مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه

با تأیید و  1401در قانون بودجه سال  102530شده در ردیف بینیهاي اختصاصی دستگاههاي اجرائی در سقف رقم پیشمازاد درآمد -ب
 ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

  -ج
اي و مالی اعم از اینکه از هاي سرمایهاي و تملک داراییجراي کامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهدر راستاي ا -1

 کشور به حسابهاي مربوطه دستگاههاي داري کلمحل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه
شده هاي تعییننشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلتباشد. مانده وجوه مصرفواریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میربط ذي

ن وجوه در قابل مصرف خواهد بود. عملکرد ای1379/12/15) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 64) و (63در قانون اصالح مواد (
 درج خواهد شد. 1402جه سال صورتحساب عملکرد بود

شور تا ک) قانون محاسبات عمومی 100) و (99)، (95هیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (تآخرین مهلت  -2
راه گواهی ه همب) قانون مذکور نیز پس از تهیه 98ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالی شرکتهاي دولتی موضوع ماده (پایان اردیبهشت

 سب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.مدیره یا هیأت عامل حهیأت
) قانون محاسبات عمومی کشور را 103کشور، موضوع ماده ( کل 1401قتصادي و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال اوزارت امور  -3

 کند.ربط ارسال میحداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادي ذي
هاي خود براساس استانداردها و نظام ها و بدهیها، داراییدستگاههاي اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه -د

ق ) قانون الحا26) ماده (1حسابداري بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهاي مالی موضوع بند (
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با 1361/11/11) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 2)، در اجراي ماده (2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
 اصالحات و الحاقات بعدي است.

شور و ه کشمند سازي، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجبه منظور هو -هـ
هاي دولت ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژههمکاري دستگاههاي اجرائی ذي

 هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی براي نیروهاي مسلح و انرژي اتمی الزامی است.
اي، گردش کار و وظایف گذاري اقالم بودجهبندي بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسهطبقهنامه اجرائی این بند مشتمل بر فرایند اصالح آیین

نفع ه حساب ذيبرداخت پدستگاههاي اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاههاي اجرائی در قالب اسناد اعتباري الکترونیک و جریان آن تا 
ه کشور با نامه و بودجزمان برو نحوه راهبري و نظارت بر اجراي این نظام به پیشنهاد سانهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی 

 تصویب هیات ه و بههمکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (شوراي اجرائی فناوري اطالعات) تهی
 وزیران خواهد رسید.

حسابان موظف به قانون برنامه ششم توسعه) و همچنین مدیران مالی/ ذي 29روساي دستگاههاي اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده کلیه 
هاي سامانه نفعان نهایی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور درها و اطالعات ذيانجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش

 هستند. مربوط 
هاي فرعی خود تا پایان ) قانون برنامه ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حساب29ي اجرائی موضوع ماده (ادستگاهه 1401در سال  -و

حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاههاي هاي فرعی (تنخواه گردان عاملین ذيفروردین ماه هستند. افتتاح حساب
تگاههاي گیرد. نگهداري هرگونه حساب توسط دسلذکر صرفا با مجوز خزانه داري کل کشور نزد بانکهاي دولتی صورت میاجرائی فوق ا

 اجرائی در ارتباط با اجراي این بند در سایر بانکهاي غیر دولتی و موسسات اعتباري غیربانکی ممنوع است.
تگاههاي اجرائی داراي اعتبار از محل مصارف عمومی دولت ه منظور اجراي تکالیف این قانون و در صورت درخواست دسب -ز

ون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و ) قان90و تأمین اجتماعی و همچنین اجراي ماده( هاي بازنشستگی کشوري، لشکريصندوق
 به دولت اجازه داده می شود:، ) قانون اساسی44چهارم(

ي فت خام و میعانات گازي صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههات ملی نفت ایران نسبت به تحویل ناز طریق شرک -1
نابع ماجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف 

 ) این قانون اقدام نماید. 1بند(ب) تبصره(
نگاههاي به واگذاري سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهاي دولتی در بامور اقتصادي و دارایی نسبت  از طریق وزارت -2

اعی در دستگاههاي اجرائی و صندوق هاي بازنشستگی کشوري، لشکري و تأمین اجتم مشمول واگذاري به اشخاص معرفی شده توسط
 اقدام نماید. 310502و  310501سقف منابع ردیف درآمدي 

و  ، تعاون، کارنفت، امور اقتصادي و دارایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه هاينامه اجرائی این بند آیین
 رسد.ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میهاي ذيرفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه

 حذف شد. -ح
مه ششم توسعه شرکتهاي دولتی، بانکها و ) قانون برنا106(هاي توسعه و بند(پ) ماده) قانون احکام دائمی برنامه58ر اجراي ماده(د -ط

ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ) و شرکتهاي دولتی که شمول قانون بر آن3مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (
) 7ر جدول شماره(گاههاي اجرائی داراي اعتبار داي)، دستهاي سرمایهها و هزینه) از مصارف خود (هزینه%1ملزم هستند حداکثر یک درصد (

اي ابالغی خود را براساس اعالم سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر هاي سرمایه) از اعتبارات تملک دارایی1%این قانون نیز حداکثر یک درصد (
آیند نظارت بر فر افند غیرعامل کشور موظف بههم خود هزینه نمایند. سازمان پدهاي حیاتی، حساس و مالزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت

 فوق و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور است. 
 هاي خود هستند.دستگاههاي اجرائی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه
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ي، ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد29هاي اجرایی مندرج در ماده(گاهینه کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستهز -1بندالحاقی
ن ایاي کارکناق و مزاجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران(شامل بنیادها و نهادهاي عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقو

 ن محاسبات عمومی می باشد.و بازنشستگان آنها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانو

وط به اذن بري منکلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغی االثر می باشد و رسیدگی به نهادهاي زیرمجموعه ره
 له می باشد.معظم

 

مهوري و فرهنگی ج) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی 29هاي اجرایی مشمول ماده(کلیه دستگاه -2بندالحاقی
ا، ر قالب فرم هدهاي این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه اسالمی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، و بندها و تبصره

نظارت  مانهطریق سا ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابالغ این قانون تهیه می نماید، ازچارچوب
  الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.

هیأت  ولس شوراي اسالمی براساس مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اعتبارات مج -3بندالحاقی
ل معاد ضوع این بندرئیسه مجلس شوراي اسالمی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن برمبناي این موافقتنامه است. اعتبارات مو

 .یابدین کمیسیون به صورت سه ماهه تخصیص میبینی شده از طریق ا) اعتبارات پیش٪100صددرصد(

و اطالعات  مه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون، با توجه به آخرین آمارسازمان برنا -4بند الحاقی
انون احکام دائمی ) ق32روزرسانی شاخص ها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع قانون بند(ت) ماده(، نسبت به اصالح و به 1400سال 

 برنامه هاي توسعه کشور اقدام نماید.

 کل کشور خواهد بود. 1402شاخص هاي اصالح شده جدید مبناي تدوین الیحه بودجه سال 

 منابع انسانی دولت -20تبصره 
  -الف 

منظور ساماندهی نیروي انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایاي مستمر و غیرمستمر به تمامی به -1
) این 3) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهاي دولتی که نام آنها در پیوست شماره (29کارکنان دستگاههاي اجرائی موضوع ماده(

کر شده است شامل شرکتهاي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطالعات ثبت شده در قانون ذ
 گیرد. نفع نهائی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام میسامانه یکپارچه نظام اداري(کارمند ایران) و به ذي

 کند.کارگیري اشخاص ایجاد نمیگونه حقی براي استخدام و بهیکپارچه نظام اداري (کارمند ایران) هیچدرج اطالعات در سامانه 
هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمانآیین
 د.رستصویب هیأت وزیران میشود و بهمی

له است.ثبت اطالعات براي دستگاههاي زیر مجموعه مقام معظم رهبري منوط به اذن معظم 
حساب/مدیر امورمالی و باالترین مقام اجرائی، مسئول اجراي این موضوع است و در صورت استنکاف از اجراي آن به یکی از ذي -2

 شود.زات اسالمی محکوم می) قانون مجا19هاي تعزیري درجه سه تا پنج موضوع ماده (مجازات
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) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و شرکتهاي صنایع 1چگونگی ثبت اطالعات نیروي انسانی موضوع جزء ( -3
عالی يقضائیه، سازمان انرژي اتمی ایران و شرکتهاي آن و دبیرخانه شورا نظامی، نیروهاي مسلح، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه

) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی 3امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (
هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و ) ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان2هاي مستقلی که حداکثر تا دو (نامهشده در شیوهتعیین
 گردد.شود، تعیین میمی کشور با همکاري دستگاههاي اجرائی مذکور تدوین میاستخدا

لتی که شمول ) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهاي دو29ات دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (تمام اختیار -ب
باشند درخصوص راي مقررات خاص اداري و استخدامی میتگاههاي اجرائی که داها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دسقانون بر آن

 1401 در سال ضائیه،قاستخدام و به کارگیري نیروي انسانی به استثناي وزارت اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطالعات قوه 
 جوز صادره ازمئی مذکور، صرفاً بر اساس شود. هرگونه استخدام و به کارگیري نیروي انسانی در تمام دستگاههاي اجرااالجراء میموقوف

 نون است.بینی بار مالی در قاسوي سازمان اداري و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش
ي است نیروها شور مجازه منظور باالبردن بهره وري نیروي انسانی و جلوگیري از افزایش اندازه دولت، سازمان اداري و استخدامی کب -ج

ز این رو نتقل کند. اده و مرسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههاي اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی نمو
و  زمان ادارياي که سا) قانون خدمات کشوري موظفند فهرست اسامی نیروهاي مازاد خود را در سامانه5دستگاههاي اجرائی مشمول ماده(
 کند، ثبت کنند.استخدامی به این منظور ایجاد می

 ه به خدمت راهاي توانمندسازي و بهسازي براي افراد مازاد و آمادمرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صالحیت شغل و شاغل، برنامه
 ه شوند.هاي الزم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفتکند تا در صورت کسب شایستگیبرگزار می

م وجود بر عد هرگونه درخواست دستگاهها براي جذب و بکارگیري نیروي جدید منوط به تأیید سازمان اداري و استخدامی کشور مبنی
 شود.الغ میهها ابنیروي متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداري و استخدامی کشور تهیه و به دستگا

 حذف شد. -د
ن قانون ماه پس از ابالغ ایبینی نشده است حداکثر ظرف سههاي اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردي که مدت خاصی پیشنامهیینآ -هـ

 رسد.تصویب هیأت وزیران میشود و بهتهیه می
 است. 1401قانون مربوط به سال جراي احکام مندرج در این ا -و

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، 87(ذ) ماده(در راستاي اجراي بند -1بندالحاقی
مشموالن  ستخدامی کلیها) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت 2دستگاههاي مشمول ماده(

ور شاغل هستند و با عناوین مختلف در دستگاههاي موضوع قانون مذک1401ران که درسال ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگ21ماده(
) 44بند(و) ماده( )2صره(رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشد، با طی مراحل گزینش با رعایت تب

  به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. 1389/10/15وب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مص
تیار دستگاههاي اجرائی ) ریال در اخ15,000,000,000,000اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف مربوطه به مبلغ پانزده هزار میلیارد(

 ذیربط قرار می گیرد.
 

هید و امور شور، بنیاد شبرنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کهاي مسئولیت حسن اجراء و نظارت بر این قانون بر عهده سازمان
 هاي ذیربط می باشد.ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و عالیترین مقام دستگاه
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عیت، تخصیص شناسه و ازمان اداري و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند نسبت به تبدیل وضس -2بندالحاقی
ا اولویت معلمان طرح مهرآفرین ب 1392تا  1388استخدام رسمی کلیه مشموالن و نیروهاي جا مانده و باقی مانده استخدامی سال هاي 

ناشی از  ارمالیقرآنی که هم اکنون با وزارت آموزش و پرورش به صورت قراردادي و یا پیمانی همکاري می نمایند، اقدام نماید. ب
 .ی گرددم)ریال تأمین 500,000,000,000وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد ( 127503راي این بند از محل ردیف اج

 جداول و ردیف ها
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