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  1صفحه  

 کشورکل  ۱۴۰۱قانون بودجه سال 
کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد    ۱۴۰۱بودجه سال   واحده ـماده 

 :ریال به شرح زیر است( ۳۷.۵۸۷.۷۹۳.۹۳۱.۰۰۰.۰۰۰و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون ) 

ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث  های سرمایه واگذاری دارایی   الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و

ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده میلیارد و ششصد  های سرمایهها و تملک دارایی هزینه 

 :ریال شامل( ۱۵.۲۷۳.۷۱۴.۶۱۳.۰۰۰.۰۰۰و سیزده میلیون ) 

ع ۱ منابع  پانصد  ـ  و  میلیارد  هجده  و  سیصد  و  هزار  یک  و  چهل  و  نهصد  و  میلیون  سیزده  بر  بالغ  مومی 

 .ریال ( ۱۳.۹۴۱.۳۱۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون) 

ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد   ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ۲

 .ریال ( ۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰و سیزده میلیون ) 

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و  

  ریال و از حیث (  ۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ) 

میلیون هزینه  هجده  و  سیصد  و  میلیارد  نه  و  هفتاد  و  هزار  چهارده  و  سیصد  و  میلیون  دو  و  بیست  بر  بالغ  پرداختها  سایر  و  ها 

 .ریال ( ۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) 

 ـ نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی۱تبصره
از منابع حاصل از صادرات نفت، می  تعیین  (  %۴۰عانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد ) الف ـ سهم صندوق توسعه ملی 

شود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این وجوه  می

ز تقسیم سود سهام  شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی)معاف ا(  %۵/۱۴و سهم چهارده و نیم درصد) 

ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی )معاف از  شرکت دولتی ذی(  %۵/۱۴دولت( و نیز سهم چهارده و نیم درصد ) 

(  ۵جدول شماره)   ۲۱۰۱۰۹موضوع ردیف درآمدی  (  %۳درصد) تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر( و همچنین سهم سه 

 .شودمذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می  این قانون اقدام کند. مبالغ 
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هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیالت ریالی و ارزی و زمان سررسید  

ش واریز وجوه مربوط به سهم صندوق را به کمیسیون  رسیدگی کند و هر سه ماه یک بار گزار  ۱۴۰۱آنها تا پایان فروردین ماه سال  

 .برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد 

ماه یک بار توسط وزارت نفت به   کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وزارت نفت هر سه گزارش هزینه 

برنامه  کمیسیون  و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و  های 

 .شود داری کل کشور( و دیوان محاسبات کشور ارائه میدارایی)خزانه

 .صاص یابد اخت ( ۱۰آن به استانها در جدول شماره ) ( %۱۰۰باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد) ( %۳کل سهم سه درصد) 

های اصلی و فرعی نفتی و گازی و  وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده

ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور  

  انرژی   و  محاسبات   و  بودجه   و   برنامه  های کمیسیون   و    داری کل کشور( و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رایی )خزانه اقتصادی و دا

 .کند  ارائه   کشور  محاسبات دیوان  و  اسالمی  شورای مجلس

 ب ـ 

ردیف  ۱ در  مندرج  نفت  صادرات  ارزش  از  حاصل  منابع  سقف  مندرج۲۱۰۱۰۱ـ  گاز  صادرات  خالص  و  گازی  میعانات  ردیف    ،  در 

این قانون معادل چهارمیلیون و هشتصد و  (  ۵جدول شماره)   ۲۱۰۱۰۹مندرج در ردیف  (  %۳درصد) و منابع مربوط به سه  ۲۱۰۱۰۲

میلیارد)  هزار  چهار  و  می (  ۴.۸۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰چهل  تعیین  فرآورده ریال  صادرات  حکم  شود.  این  مشمول  نفتی  های 

 .باشد نمی 

 .باشند نیافته نمی  خیز، گازخیز و توسعه مناطق نفت ( %۳ای از منابع سه درصد) دستگاههای اجرائی ملی، مجاز به استفاده هزینه

، دولت مکلف است به میزان افزایش منابع،  این بند نسبت به ردیفهای مصوب (  ۱ـ درصورت افزایش عواید حاصل از منابع جزء) ۲

 .این قانون را کاهش دهد( ۵ی موضوع بند)ب( تبصره) سقف انتشار اوراق مالی اسالم

کمتر از سقف مقرر در بند)ب( این    ۱۴۰۱ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال  

های  رنامه قانون احکام دائمی ب   ( 16ده ) بند)ح( ما(  4)   و جزء (  ۱۷شود با رعایت بند)پ( ماده) تبصره گردد، به دولت اجازه داده می 

از منابع حساب ذخیره ارزی    التفاوت حاصل با اصالحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه  ۱۰/۱۱/۱۳۹۵مصوب   توسعه کشور
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اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند)ب( این تبصره، درآمد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی بابت  

 .گردددولت به حساب صندوق مذکور واریز میتسویه بخشی از بدهی 

شرکت مذکور تا میزان  (  %۵/۱۴درصد ) ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی 

گازرسانی به    تمامهای نیمه ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح )پروژه( (  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سی هزار میلیارد ) 

خیز و گازخیز، با  های نفت روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان 

تر  ها و مناطق بحرانی، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل 

العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات  باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب سط کشور می از متو 

 .رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی استعمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز الزم را به

 .کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه دهدوزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به 

شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پاالیشگاه آبادان نسبت به برنامه  ربط وزارت نفت اجازه داده می هـ ـ به شرکت دولتی ذی 

اب شرکت نزد خزانه  حس  به  واریز   از  پس یورو به فروش رسانده و  ( ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون) 

 .داری کل وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پاالیشگاه نماید 

التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پاالیشگاهها  ربط موظف است مابه و ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی 

 .یافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی )ال سی ریالی و ارزی( دریافت نماید های نفتی در و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده

ریال نفت خام از محل  (  ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد )   ۱۴۰۱ز ـ در سال  

مواد اولیه  ۱۴۰۱و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال   منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پاالیشگاهها قرار داده 

  ۷۵التفاوت قیمت هر تن  های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابهقیر )وکیوم باتوم( در اختیار دستگاه

در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق   های معامالتی مواد اولیه )وکیوم باتوم( میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت 

های موضوع این  شرکت ملی پخش و پاالیش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه 

 .یابد بند افزایش می 

 :باشد سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می 

لت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محالت  ـ وزارت راه و شهرسازی )برای آسفا۱ 

 (. %۴۸هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی چهل و هشت درصد) 
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روستاها۲ بهسازی  و  آسفالت معابر  انقالب اسالمی)برای  بنیاد مسکن  و  نهاد  با  مشارکتی  های( پروژه) طرح  اجرای  و   ـ  های محلی 

 .( %20) ها( بیست درصددهیاری

ـ وزارت آموزش و پرورش)سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و  ۳

 ( %5د ) درصهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی( پنج پرورش و همچنین پردیس 

طریق ۴ از  کشور  وزارت  ذیذی سازمان   ـ  سازمان  طریق  از  شهرها  معابر  آسفالت  )برای  ) ربط  درصد  هفده  پنجاه  ( %۱۷ربط(  که   ،

مابقی برای شهرهای باالی  (  %۵۰از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد) (  %۵۰درصد) 

 .هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارندشود. شهرهای باالی پانصد پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می

برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی،  (  %۵به شرح ذیل: پنج درصد ) (  %۷درصد ) ـ بسیج سازندگی هفت ۵

-یگاههای شکاری و پادگان برای آسفالت پا   ( %2)   های دفاع مقدس؛ دو درصد پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان 

 های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسالمی ایران ای نظامی و مجتمع ه

بیابان  ۶ برای  و آبخیزداری کشور؛  انجام عملیات قیرابه ـ وزارت جهاد کشاورزی)سازمان جنگلها، مراتع  و  پوش  پاشی و خاک زدایی 

 ؛( %۲سازگار با محیط زیست( دو درصد) 

های دسترسی  ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی( برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده ۷

 ( %1) درصدشهرکها و نواحی صنعتی؛ یک

میلیار  هزار  ده  مبلغ  تا  حداکثر  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  گذشته،  سالهای  در  قیرسازان  به  شهرسازی  و  راه  وزارت  د دیون 

باشد. هزینه تبدیل مواد  ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر)وکیوم باتوم( به قیمت روز قابل تأدیه می (  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

وزنی محاسبه شود. وزارت نفت    ( %20) اولیه قیر )وکیوم باتوم( به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد

داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه مابین خود و خزانهساب فیموظف به تسویه ح

از ابالغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذیو ابالغ سهم استانها ظرف یک ربط موظفند حداقل هر  ماه پس 

های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند.  مکتوب به کمیسیون بار، گزارش عملکرد خود را به صورت  ماه یکسه

دیوان   نماید.  ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  به  را  آن  گزارش،  رسیدگی  از  پس  است  موظف  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 

از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان    های نظارتی خودمحاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش

 .را به مجلس شورای اسالمی گزارش نماید 
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های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به  نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه آیین 

 .رسدتصویب هیأت وزیران می 

اسالمی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت  ح ـ مطالبات بانک مرکزی جمهوری  

های  شود. هزینه مابین به مدت یک سال امهال می نفت، بابت تأمین مالی طرحهای باالدستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی 

 .نفع است عهده شرکت ذی امهال بر 

نیز وزارت نفت میزان    بانک مرکزی جمهوری اسالمی و  بار فهرست طرحهای مشمول این بند  ایران مکلف است هر شش ماه یک 

 .های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارسال نماید ها را به کمیسیون پیشرفت طرح 

  گذاری سرمایه    ازی با استفاده از طـ  وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گ

و سیاست   ۱۳۹۸/ ۲۴/۴  مصوب   مردمی الحاقات بعدی  و  و چهارم) با اصالحات  از طریق  (  ۴۴های کلی اصل چهل  اساسی  قانون 

نسبت به احداث پتروپاالیشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار بشکه   ( %20) ربط حداکثر در سقف بیست درصدشرکتهای دولتی ذی

تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی )با رعایت سقف تعیین شده( با مشارکت بخش غیردولتی،  در روز جهت  

 .تأمین مالی خارجی)فاینانس( و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید 

های کلی اصل چهل  اجرای سیاست انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون  

چهارم)  مصوب  (  ۴۴و  اساسی  در    ۱۳۸۷/ ۲۵/۳قانون  خود  سهم  واگذاری  به  موظف  نفت  وزارت  بعدی،  الحاقات  و  اصالحات  با 

 .برداری است سال پس از بهره پاالیشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک

اساس ابالغ  رنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر یـ  دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص ب

یورو و همچنین اجرای تکالیف  (  ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ) 

آبادانی و محرومی  و  و پیشرفت  تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی  پرداخت  از محل تحویل نفت خام و  تاین قانون از جمله  زدایی 

اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی  میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر 

 .داری کل کشور، اعمال حساب کنداین قانون با خزانه ( ۲۱اساس جدول شماره ) دولت و بر 

از سازو  با میزان استفاده  جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم  (  %۴۰کار این بند معادل چهل درصد) متناسب 

 .شودبه عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می (  %۵/۱۴درصد) 

 .اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند)ب( این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است 
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یورو از  (  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد ) این بند مبلغ یک (  ۱شود از محل جزء) به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می 

اقدام   خود  تولید  ظرفیت  افزایش  به  نسبت  که  غیردولتی  پاالیشگاههای  در  پاالیش  طریق  از  را  گازی  میعانات  خام،  نفت  سهمیه 

های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن  ان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده اند، پس از تأیید سازمنموده 

های  نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه گیرد. آیین در اختیار نیروهای مسلح قرار می

بانی نیروهای مسلح، نیرو و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و  نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتی 

 .رسدبه تصویب هیأت وزیران می 

های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب  شود برای تأمین هزینهربط اجازه داده می ک ـ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی 

 اتان اقدام نماید.  ( %۲/ ۵ی دو و نیم درصد) کشور نسبت به أخذ معادل ریال
ً
ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفا

  ۵۶داری کل واریز و از محل ردیف  این قانون نزد خزانه (  ۵جدول شماره)   ۱۶۰۱۲۷وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره  

 برای تکمیل خط(  ۹جدول شماره)  ۵۳۰۰۰۰ـ 
ً
 .گرددانتقال اتیلن غرب هزینه می  این قانون صرفا

 .الزامی است   ۱۳۹۹رعایت مالحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 

شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص  ل ـ به دولت اجازه داده می 

قانون الحاق برخی  (  ۱شرکتهای تابعه وزارت نفت، )موضوع بند)ب( ماده) صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم  

و بند)الف( این تبصره(، که توسط بانک مرکزی جمهوری    ۱۲/۱۳۹۳/ ۴مصوب  (  ۲مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 

موظفند پس از فروش ارز موضوع این بند    های مذکورهای دولتی به فروش رساند. بانک شود با عاملیت بانکاسالمی ایران تعیین می

های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی )ای.تی.اس( و وصول معادل ریالی آن از خریدار،  در سامانه 

 .داری کل کشور واریز نمایندبالفاصله منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه 

 .دولتی و شرکتهای وابسته به آنها برای خرید ارز موضوع این بند ممنوع استهای هرگونه تکلیف به بانک 

های مختلف کشور حداکثر تا دوماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری  م ـ الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم 

 .رسدتهیه و به تصویب هیأت وزیران می  سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد

نـ  مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به استثنای موادی که طبق قوانین  

ظر مجمع  شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نتمدید می   ۱۴۰۱اند در سال  شورای اسالمی نسخ صریح شده   مصوب مجلس 

 .تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده منوط به نظر مجمع است
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 ص ـ 

این قانون را از طریق تأمین  (  ۱۴جدول مصارف تبصره ) (  ۱۸تا معادل سقف ردیف )   ۱۴۰۱شود در سال  ـ به دولت اجازه داده می ۱

زشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد  التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پمنابع مابه

کننده برای کاالهای اساسی را از  دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قباًل ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف 

از طریق بیمه امور پزشکی  الکترونیکی و در  به  طرق کاالبرگ  به انجام رسانده باشد  و به طرق جایگزین مطمئن  افراد  ها  طوری که 

 .شده تهیه کنندو در سقف سهمیه تعیین ۱۴۰۰بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 

از جمله بانک مرکزی، مجاز به   ۸/۷/۱۳۸۶   قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب(  ۵ـ دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده) ۲

های نفتی و گازی و سایر منابع به  حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی  

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

ارز  بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه  از نرخ سامانه  (  %۲) درصد  دو  حداکثر  نرخ  به   به منظور پایش)کنترل(  کمتر 

 .الکترونیکی)ای.تی.اس( اقدام نماید معامالت

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه  

 .و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ارائه کند

گیری از  گذاری بخش خصوصی با بهره شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت مکلفند با استفاده از سرمایه   ع ـ 

  بازپرداخت   و  اقدام  زیر  شرح  به  گازی  ارزشمند  ترکیبات  اتالف  از  جلوگیری  طرحهای  اجرای   به  نسبت منابع داخلی شرکتهای تابعه،  

  از   طرحها  این   برای   نیاز  مورد  کاالهای   واردات.  نماید  پرداخت   طرحها   اجرای  از   حاصل   عواید  محل   از ا  ر   شده   انجام  گذاری سرمایه 

 .باشدمی  معاف  گمرکی عوارض

آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بالتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار تن در سال محصوالت  ـ اجرای طرحهای جمع۱

 مشعل بالتکلیف با اولویت مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان تر از گازهای اتان و سنگین 

ـ تکمیل طرحهای بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان)ال.پی.جی( در پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی و تأمین  ۲

نصف تزریق گاز مایع به خط در سال   تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از 

 .کاهش یابد  ۱۴۰۱
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 ـ اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت اتان در پاالیشگاههای گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور ۳

با همکاری شهرداری  ـ وزارت کشور  تا مردادماه سال  ف  راه و شهرسازی موظف است  و وزارت  پیشنهادی  طر   ۱۴۰۱های کشور  ح 

قانون  (  ۱۲سازی مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس ماده) گذاری در جهت بهینهسرمایه 

سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد هزار  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی رفع موانع تولید رقابت 

 .ریال ارائه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد) 

 س ـ

ـ دولت مکلف است در راستای اصالح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصالح نموده و اقدام الزم را برای  ۱

ط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفتی و گازی  عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرای

 .مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد

ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف  ۲

 .دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند

ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و  های جاری و سرمایه دقیق هزینه  ـ ارائه۲ـ  ۱

این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت  (  ۱هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء ) 

 .ملی نفت خواهد بود

های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصوالت با احتساب هزینه حمل و بیمه)سیف( اکتشاف و بیمه  زینهـ ارائه ه۲ـ  ۲

 .خسارت زیست محیطی 

ای که به تصویب  شده ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین ـ بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه ۲ـ  ۳

 .رسدمنابع نفتی میعالی نظارت بر هیأت

 سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصوالت های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره ـ ارائه هزینه۲ـ ۴

 .های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقالم پرکاربرد نفتـ هزینه۲ـ  ۵

 های باالسری و ستادی وزارت نفت ـ هزینه۲ـ  ۶
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 .شوداز نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می ـ این سهم ۲ـ ۷

باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان  داری کل کشور می ـ مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه ۲ـ   ۸

 .خواهد بود ۱۴۰۲خردادماه سال 

ران و دولت  ـ تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ای۳

 .رسدبه تصویب هیأت وزیران می   ۱۴۰۱شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال  الحساب اجراء میبه صورت علی 

یا  ـ دولت موظف است پیش ۴ بینی الزم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد 

اسنادی)ال.  فرآورده اعتبار  ارزش  کسر  از  پس  مجتمع سی(  و  دولتی  و  خصوصی  پاالیشگاههای  به  مورد  حسب  تحویلی  های  های 

 .شرکتهای مذکور، به عمل آوردشرکتهای تابعه و  پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر  

ماه پس از ابالغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت  کثر تا شش ـ دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حدا ۵

ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی  دستگاههای اجرائی ذی نفت را با همکاری 

شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله  ر  نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی د

 .شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید

از مجموع  (  %۵/۱۴، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد ) ۱۴۰۱ـ در سال   ۶

 .تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند

  ۱۴۰۱گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال  روژه(های سرمایه ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح)پ۷

 .های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید به کمیسیون 

 :گذاری بخش غیردولتی نسبت به موارد ذیل اقدام نمایدق ـ وزارت نفت مجاز است با سرمایه 

این واحدها    اث واحدهای گوگردزدایی در پاالیشگاههای نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره؛ پرداخت هزینه احداثـ احد۱

 .پذیرداز محل افزایش نرخ خرید نفت کوره تولیدی صورت می

 .ـ افزایش درصد میعانات گازی در خوراک پاالیشگاههای نفتی کشور تا حد مجاز ۲
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گذاری مردمی و اصالحات و  یت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه ر ـ در اجرای قانون حما

الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرحهای موضوع  

ت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور  قانون مذکور که دارای مجوز احداث)موافقت اصولی( از وزار

 .صادر و به آنها ابالغ شود  ۱۴۰۱ماه سال حداکثر تا ابتدای اردیبهشت

شـ  با توجه به اینکه تعدادی از پاالیشگاههای کوچک به علت عدم دریافت خوراک در چرخه تولید کامل قرار ندارند و به منظور کاهش  

های کوچک  های نفتی، وزارت نفت مکلف است خوراک کلیه پاالیشگاهنفت خام و میعانات گازی و افزایش تولید فرآوردهفروشی  خام 

 .را که قباًل برای آنها مجوزهای قانونی صادر شده است، به میزان ثبت شده در مجوز تأمین نماید

 ـ شرکتهای دولتی و واگذاری آنها ۲تبصره
های کلی  قانون اجرای سیاست  ( 2)   موضوع ماده  ( 2)   و(  ۱شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای ) می الف ـ به دولت اجازه داده  

ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی  را پس از احراز صالحیت حرفه قانون اساسی(  ۴۴اصل چهل و چهارم ) 

پذیر و ارتقای  قانون رفع موانع تولید رقابت (  63)   های بازنشستگی با رعایت مادهسازی و صندوق به نظام بانکی، سازمان خصوصی

قانون اساسی واگذار نماید و پس    ۴۴بند)د( سیاستهای کلی اصل  (  ۲، با رعایت جزء) ۱۳۹۷/ ۳۰/۲الحاقی مصوب   نظام مالی کشور

نون اساسی  قا(  ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) بند )د( سیاست (  ۲مصارف مذکور در جزء)   ۳۱۰۵۰۱از واریز منابع حاصله به ردیف  

 .ها پرداخت کند این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی ( ۱۳را از طریق جدول شماره ) 

های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت،   سازی و صندوق های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی در مواردی که بدهی

 .باشد الرعایه نمی شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق الزم 

(  ۱دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه) 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نسبت به واگذاری سهام  (  ۴۴قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم) (  ۲ماده)   ( 2)   و

ت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق  عدالت به افراد تح

 .قانون اساسی اقدام نماید( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) قانون نحوه اجرای سیاست 

اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال  گزارش اجرای این بند هر سه ماه یکبار از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی به کمیسیونهای  

 .گرددمی
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قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  (  4)   مشمول حکم ماده  ۱۴۰۱ب ـ شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال  

 .باشندمی  ( 2)  مقررات مالی دولت

تماعی و فرهنگی جمهوری  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اج( ۲۹ )ربط دستگاههای موضوع ماده جـ  وزرا و رؤسای ذی 

ایران  سال    ۱۴/۱۲/۱۳۹۵   مصوب اسالمی  خردادماه  پایان  تا  مکلفند  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  شرکتهای    ۱۴۰۱با  فهرست 

است را به همراه میزان سهام تحت  (  %۵۰درصد)   زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه 

هر   در  شورای  تملک دولت  اقتصادی مجلس  کمیسیون  بودجه کشور،  و  برنامه  سازمان  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  شرکت، 

کشور( با همکاری دستگاههای اجرائی    داری کل اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه 

الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد  های فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت فوق 

کشور( مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت    داری کل مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت )خزانه

به این بند    ۱۳۰۱۰۸روزرسانی کند. ردیف  به های عملکرد مالی دولت منعکس و  در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش 

 .اختصاص دارد

های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله) با نرخ صفر مالیاتی(  شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی د ـ به دولت اجازه داده می 

 .را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید

های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات  است گزارش این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف  

 .مجلس شورای اسالمی ارائه دهد

مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی    ۱۴۰۱ماه سال  و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت  هـ ـ سازمان برنامه

عالی و بررسی صورتهای مالی تهیه و با رعایت  شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای نامه انتظام بخشی  آیین 

 .قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران برساند

سسات  شرکتها و مؤاین قانون شامل  (  ۳شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره) ـ کلیه  ۱

بانک مرکزی   وزارت نفت،  تابعه  نظیر شرکتهای  نام است  تصریح  یا  آنها مستلزم ذکر  به  و مقررات عمومی  قوانین  دولتی که شمول 

جمهوری اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  

ماه  مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند پس از ابالغ این قانون، هر سه ایران و شرکتهای تابعه و  

شرکتهای دولتی شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطالعات روزرسانی اطالعات خود و بار نسبت به ثبت و به یک 

کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان  امور اقتصادی و دارایی اقدام دولتی مستقر در وزارت  و نهادهای عمومی غیر 
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های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان  دسترسی به اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان 

 .محاسبات کشور فراهم کند

بانک مرکزی جمهوری اسالمی   و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور،  برنامه  اقتصادی و دارایی، سازمان  وزارت امور 

ارتباط سامانه برقراری  برای  را  اقدامات الزم  بهادار مکلفند  اوراق  و  بورس  و سازمان  امالک کشور  و  اسناد  ثبت  های  ایران، سازمان 

سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا(، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و    الکترونیکی مرتبط )اعم از

دولتی و تبادل  شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیرمزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور( با سامانه یکپارچه اطالعات  

 .اطالعات به عمل آورند 

های برنامه و بودجه و محاسبات و  و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون  وزارت امور اقتصادی 

 .اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارِائه نماید

نیروی  ـ شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار  ۲

در پایگاه   ۱۴۰۱این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال  ( ۲۰بند)الف( تبصره) ( ۳نامه جزء) انسانی خود را مطابق شیوه 

تا مبنای محاسبه هزینه  ثبت کرده  اداری)پاکنا(  نظام  انسانی)پرسنلی( در اصالحیه احتمالی قانون  اطالعات کارکنان  نیروی  های 

 .کل کشور قرارگیرد ۱۴۰۲کشور و الیحه بودجه سال  کل ۱۴۰۱بودجه سال 

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی الزم را به صورت برخط برای أخذ گزارشهای الزم به سازمان برنامه و بودجه  

 .کشور و دیوان محاسبات کشور بدهد

برنام۳ سازمان  همکاری  با  است  مکلف  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  دارایی،  ـ  و  اقتصادی  امور  وزارت  و  کشور  بودجه  و  ه 

دستورالعمل احراز صالحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در  

ی مدیران عامل و  شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایا شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می 

اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر  

با رعایت قوانین به    ۱۴۰۱میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال  

 .هیات وزیران برساند  تصویب 
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با رعایت تبصره) تمامی   و  (  ۲۹ماده) (  ۳شرکتهای دولتی این بند موظفند  اقتصادی، اجتماعی  برنامه پنجساله ششم توسعه  قانون 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابالغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند.  

 .شوداز این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می تخلف 

 .گردد، نیز جاری استاساس نظر دولت تعیین می مفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر 

ن و شرکتهای آب و فاضالب روستایی استانی،  این قانو(  ۳ـ رؤسای مجامع عمومی شرکتهای درحال تصفیه مندرج در پیوست شماره) ۴

نسبت به اعالم ختم فرآیند    ۱۴۰۱وری انرژی ایران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال  های نو ایران و سازمان بهره انرژی   سازمان 

ه و غیرفعال شدن شرکت را در  خاتمه تصفی   العاده مبنی برتصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق 

اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند. رؤسای مجامع عمومی مسؤولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف  

 .گرددمحسوب می 

اقتصادی و برنامه و بودجه  های  وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را در پایان مهلت مقرر به کمیسیون 

 .و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید 

دستگاههای اجرائی موضوع  قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران  (  ۷۱ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده )  ۵

و همچنین کارکنان شاغل در    ۶/۱۳۶۶/ ۱قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  (  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ) (  ۵ماده) 

شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و های اجرائی  مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های مدیریتی در هیأتکلیه پست 

شرکتهای  ها و شرکتهای دولتی و سازمان ها و  ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمان سازمان 

ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت  وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری

 .باشند مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می

 .باشند مجموعه نیروهای مسلح تابع قوانین و مقررات خود می شرکتهای زیر 

الزحمه تحت هر عنوان  اند حق دریافت هیچگونه حقمقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شدهاشخاصی که براساس قوانین و  

 .برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند 

سازمان  و  شرکتها  ـ  دولتیو  حقوق  پرداخت  از  پس  نقل  و  حمل  حوزه  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  تابعه  دولتی  پنجاه    های  )شامل 

میلیارد (  %۵۰درصد)  هزار  ده  سقف  تا  را  خود  فعالیتهای  از  ناشی  ساالنه  تقسیم  قابل  سود  مکلفند  مالیات(  و  ویژه  سود 

داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز  ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه(  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 
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های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه  نسبت به تأمین مالی طرحها و زیرطرح)پروژه( است متناسب با مبالغ واریزی  

 .خود اقدام نماید

شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش  به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می 

آوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام  ح)پروژه( نسبت به جمعحمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طر 

 .و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح)پروژه( اقدام نماید

های برنامه و بودجه و  ن بند را به کمیسیون وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش منابع و مصارف موضوع ای 

 .محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید 

ز ـ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کاالهای اساسی، سه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و  

رت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیالت بانکی فراتر  خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صو

 .این قانون هستند. تسهیالت موضوع این بند نباید منجربه افزایش پایه پولی شود( ۳از سقف مصوب در پیوست شماره) 

های اقتصادی، برنامه و بودجه و  میسیون وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به ک

 .محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی ارائه نماید 

ح ـ هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیالت، جز با تأیید کتبی وزیر  

 .باشدع می امور اقتصادی و دارایی ممنو 

های جاری شرکتهای دولتی،  از یک دوازدهم هزینه   ( %2)   داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصدط ـ دولت از طریق خزانه 

این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت  (  ۳بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ) 

های آنها برداشت و به حساب  های استهالک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب شده باشند به استثنای هزینهمالی حسابرسی  

 .این قانون واریز کند (  ۵جدول شماره )   ۱۳۰۴۲۵کشور موضوع ردیف   داری کلدرآمد عمومی نزد خزانه 

سیاست  رعایت  با  است  مکلف  دولت  ـ  ) ی  اصل  کلی  م(  ۴۴های  اساسی  میلیارد قانون  سیصدهزار  و  میلیون  یک  بلغ 

ریال از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاههای مربوطه به  (  ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

ف  داری کل واریز و به مصارشرح زیر اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند پس از دریافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه 

 .مندرج در حکم این بند برسانند
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قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،  (  ۱۲ریال در اجرای ماده) (  ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ نهصد هزار میلیارد )۱

سازی بازنشستگان  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب 

 ن اجتماعی و بیمه قالیبافان تأمی 

ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون  (  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ دویست هزار میلیارد ) ۲

ی،  و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد  ۳/۴/۱۳۸۶جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای این قانون و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات  

درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم  

واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبوالنس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان  شهداء، مسکن، مددکاری،  

 و رزمندگان معسر 

 سازی بازنشستگان کشوری ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب ( ۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ نود هزار میلیارد) ۳

میلیارد) ۴ هزار  پنجاه  مبلغ  متناسب(  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ  بابت  مسلح  نیروهای  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  سازی  ریال 

 بازنشستگان لشکری 

ای مربوط جهت کمک  های هزینهریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف(  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ شصت هزار میلیارد) ۵

راه روستایی، اجرای طرح هادی و بهسازی  برنامه پنجساله ششم توسعه  (  ۱۱۲روستاها، اجرای ماده)   به آبرسانی روستایی،  قانون 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، راهها و آبرسانی عشایری، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن،  

 مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار 

های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی،  ر سه ماه یکبار به کمیسیون ربط موظف به ارائه گزارش عملکرد این بند، ه مراجع ذی 

 .باشنداجتماعی، عمران و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی می 

قانون حداکثر استفاده  (  ۸) ماده  چهارچوب  در  مکلفند  دارایی  و  اقتصادی   امور  وزارت   و  کشور   بودجه کـ  بانک مرکزی، سازمان برنامه و  

ایرانی مصوب ا از کاالی  و حمایت  و خدماتی کشور  تولیدی  توان  راه ۱۳۹۸/ ۱۵/۲ز  از  کارگزاری  ، مقدمات الزم اعم  اندازی سامانه 

های الزم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به  )فاکتورینگ(، ابالغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت  (  ۸ماده) (  ۲تورینگ( )موضوع تبصره) نهادهای مالی کارگزاری )فاک

میلیارد  سیصدهزار  سقف  تا  )فاکتورینگ(  کارگزاری  مالی  تأمین  شدن  اجرائی  منظور  به  را  ایرانی(  کاالی  از 
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نامه آیین (  ۳ماده) ( ۱بودجه )موضوع تبصره)   ای قانون های سرمایه ریال برای طرحهای تملک دارایی (  ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات  (  8)   اجرائی ماده

عمومی    ریال برای مؤسسات و نهادهای(  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و تا سقف پانصدهزار میلیارد ) (  ۱۶/۷/۱۳۹۹قراردادی مصوب 

قانون حداکثر  (  8)   نامه اجرائی مادهآیین (  ۳ماده) (  4)   غیر دولتی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشموالن در تبصره

 .استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند 

  به  ماههسه مقاطع در را  بند این  عملکرد گزارش موظفند دارایی  و اقتصادی امور  وزارت و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور 

 .نمایند  ارسال   کشور  محاسبات دیوان  و  اسالمی شورای  مجلس اقتصادی و  محاسبات و بودجه  و  برنامه های کمیسیون 

 ل ـ

قای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست  ـ به منظور اصالح ساختار و ارت۱

این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت  (  ۳شماره) 

اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه،  نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری  

ربط نهادهای عمومی غیردولتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی 

 :پذیرداقدامات زیر انجام می 

این بند  (  ۱برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء)   ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه،۱ـ  ۱

ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان  وری، مولدسازی دارایی مشتمل بر اهداف کّمی و کیفی نظیر ارتقای بهره 

 .های مربوط به تصویب برسانند های مالی را در قالب شاخصانباشته، بهبود نسبت 

سازی  ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان ۱ـ  ۲

های حسابداری  این بند با سرفصل (  ۱ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء ) های بودجه و انطباق سرفصل 

پایان خردادماه   تا  بازنگری    ۱۴۰۱سال  آنها حداکثر  اقدام و آن را ابالغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به 

های مذکور اقدام  دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل 

 .نماید
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این بند نیست  (  ۱بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء ) سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام  

و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت  

 .دجه کشور مالک خواهد بودای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودر حسابهای سرمایه

ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و  ۱ـ  ۳

 ( یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء  این بند جهت انعکاس در  (  ۱برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و 

ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور  ارائه و نسخه  صورتهای مالی 

ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی  

 .شودتهیه و ابالغ می   ۱۴۰۱حداکثر تا پایان تیرماه سال 

ماهه)غیرتلفیقی( برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی  ای شش تهیه صورتهای مالی میان دوره

  به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی،   ۱۴۰۱است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال  

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

در پایگاه    ۱۴۰۱ماه سال و یکم اردیبهشت   این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی(  ۱ـ شرکتهای موضوع جزء) ۱ـ  ۴

تا ثبت کرده  اداری)پاکنا(  نظام  انسانی)پرسنلی( در اصالحیه احتمالی قانون  مبنای محاسبه هزینه   اطالعات کارکنان  نیروی  های 

 .کل کشور قرارگیرد ۱۴۰۲کل کشور و الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱بودجه سال 

این بند مکلفند اطالعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها،  (  ۱ـ شرکتهای موضوع جزء ) ۱ـ   ۵

 .سؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشتم

شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند عالوه بر  ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین ۲

 .واریز گردد داری کل کشور ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه گونه فعالیت پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این 

ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی ساالنه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس  ۳

 ( یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء  بازرس قانونی شرکت و  باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر  این بند فاقد اعتبار می(  ۱و 

 .باشد ب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می صورتهای مالی مصو 

شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی  ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح ۴

ه به مجمع عمومی  ماهاین بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه (  ۱مصرح در جزء) 
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صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی  به

این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم  (  ۱شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء ) 

 .باشنداعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعالمی می  تداوم عضویت 

باشند موظفند، خالص آثار کّمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج  ـ شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کاال به قیمت تکلیفی می ۶

های توضیحی  رسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابالغی سازمان حساب

صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند  

 .جداگانه اظهارنظر نماید

ان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال  کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازم

های دولت به  های حسابرسی ساالنه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات الزم جهت تعیین تکلیف بدهیبا بررسی گزارش   ۱۴۰۱

 .این بند جهت درج در الیحه بودجه سنواتی اقدام نماید(  ۱شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء ) 

های  قانون اجرای سیاست (  ۱۳در اجرای بند)الف( ماده )   ۱۴۰۱ور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال  ـ وزارت ام۷

قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و  (  ۴۴کلی اصل چهل و چهارم) 

 .به هیأت وزیران ارائه نماید 

اجرای   ذیدر  شرکتهای  اساسنامه  در  نیاز  مورد  اصالحات  خواهدبود  مجاز  وزیران  هیأت  بند  اساسنامه  این  نماید.  اعمال  را  ربط 

 .باشند شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده از شمول این حکم مستثنی می 

و قانون   ( 2)   از مقررات مالی دولتقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی   ( 28)  ـ دولت مکلف است در راستای بند )و( ماده ۸

قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی  ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) اجرای سیاست 

تا پایان    باشد، ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می این بند که طی سه سال متوالی زیان (  ۱مصرح در جزء ) 

 .اقدام نماید  ۱۴۰۱شهریورماه سال  

ربط، حسب مورد نسبت به  ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک 

 .تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند 

از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران    ۱۴۰۱ـ شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال   ۹

های  رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش 
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دیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی  مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت م

اند،  که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران حسابرسی عملیاتی شده 

 .باشند میمکلف به اقدامات الزم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود  

با رؤسای مجامع عمومی  های فوق تصمیم مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش  گیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند 

 .باشدشرکتهای دولتی می 

 م ـ 

  ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر ـ کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ۱

ماده)  موضوع  ایران  (  ۲۹دستگاههای  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه    و  قانون 

   کشور  کل  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی  و  تجاری  آزاد،  مناطق  هایسازمان 
ً
سهام  (  %۵۰) درصد   پنجاه  از  بیش  واسطه  دو  یا  یک  با  یا  مستقیما

مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت    ۱۴۰۱حت نظارت )کنترل( دولت در سال  آن را در اختیار دارد و شرکتهای ت 

میاندوره و  ساالنه  را  مذکور  شرکتهای  مالی  صورت  است  موظف  دارایی  و  اقتصادی  جامع  امور  سامانه  در  و  عمومی  صورت  به  ای 

سبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور  رسانی ناشران )کدال( منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محااطالع 

 .برنامه و بودجه و محاسبات هستند بار به کمیسیون و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یک

ذاری شرکتهایی که  ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابالغ این قانون نسبت به واگ ۲

از بیست درصد بیشتر کمتر  یا  با یک واسطه  یا  به صورت مستقیم  قانون اجرای    ( %20) دولت  با رعایت  را در اختیار دارند  آن  سهام 

قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح)پروژه( یا  (  ۴۴سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم)  

 .اگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نمایدسایر روشهای و 

ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب  ۳

 .های مالی ساالنه اقدام نمایند صورت

بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین  ن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه

قرار  (  ۲ماده)   ( 2)   و (  ۱قانون اساسی در گروههای) (  ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم) قانون اجرای سیاست(  ۲نامه موضوع ماده) 

  ( 2)   و(  ۱مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای)   و(  ۲ماده) (  ۳درج در گروه) اند به استثناء موارد من نگرفته

 با اذن ایشان مجاز می( ۳به گروه) ( ۲و) ( ۱بندی گروههای ) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه
ً
 .باشدصرفا
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های یادشده را به تصویب هیأت  بندی از ابالغ این قانون فهرست طبقهوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس  

 .باشندوزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می 

ـ بدهی  و مالیاتی مربوط به طرحهای برق ص  بانکی  ای های  نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین  و  از محل  آبی و حرارتی  ن طرحها، 

های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی ـ خرجی تا سقف  التفاوت قیمت مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه

 .ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یکصد هزار میلیارد ) 

های  های کاالیی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامالت کاال در بورسه، بورسع ـ به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیر 

اسناد  ذی تبدیل  برای  ابزار الزم  ایجاد  و همچنین  قانونی  اعتباری  و سایر اسناد  الکترونیک  برات  نظیر  اعتبار  اسناد  بر مبنای  ربط 

 .الذکر به ریال اقدام نمایند اعتباری فوق 

 .گرددزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابالغ میدستورالعمل این بند توسط و

گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود  ف ـ به منظور تشویق سرمایه 

های جدید شغلی در  اد فرصت های تولیدی و ایجاکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش

  ۱۰۵یابد)موضوع ماده  مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می   ۱۴۰۱سال  

 .مشمول نرخ صفر مالیاتی است( ۱۳۶۶/ ۳/۱۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب

ابزارهای مالی و همچنین تسهیل   از توسعه  به منظور حمایت  ـ  افزوده کلیه  س  ارزش  بر  بر کاال، مالیات  ابزارهای مبتنی  معامالت 

های کاالیی  شوند، مادامی که در هر یک از بورسهای کاالیی کشور پذیرش می کاالهایی که در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس 

 مشمول مالیات بر  باشند. در صورتی که کاالی پشتو گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می مورد مبادله قرار می
ً
انه گواهی سپرده ماهیتا

ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کاال پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه  

 .باشدپرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کاالی پشتوانه گواهی سپرده کاالیی می 

(های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی  لت مجاز است نسبت به واگذاری سهام طرح )پروژهق ـ دو

 .( از طریق بازار سرمایه اقدام نماید طرح)پروژه عام

زان نرخ باروری آنها تا  هایی که می شود برای شهرستان متولد می   ۱۴۰۱ر ـ دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال  

۲.۵   ( پانزده میلیون  ) (  ۱۵.۰۰۰.۰۰۰باشد مبلغ  پانزده هزار میلیارد  تا سقف  از محل ردیف  (  ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  ریال 

 جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه (  ۵جدول شماره )   ۱۳۰۴۲۵
ً
گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص  این قانون صرفا
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های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب  از و کار اجرائی از جمله نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینه دهد و س

 .رسدهیأت وزیران می 

های فرهنگی و اجتماعی مجلس  وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون 

 .می ارائه نمایدشورای اسال

های مالی  ش ـ وزارت نفت مکلف است اطالعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه خود، اعم از صورت

و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف،    ۱۴۰۱و    ۱۴۰۰،  ۱۳۹۹های  ای مربوط به سال ای )حسابرسی شده( و میاندوره دورهپایان 

های جاری به تفکیک  یافته محصوالت اصلی و فرعی، هزینه وش )داخلی و صادراتی(، قیمت و درآمد مصوب و تحقق میزان تولید، فر 

و هزینههای سرمایه اقالم، هزینه  نمودار مصوب  به  و مستند  تفکیک طرحها  به  و  گذاری  تفکیک داخلی  به  ارزی محقق شده  های 

های انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی  سه ماه یکبار به کمیسیون را هر    ۱۴۰۱و برای سال    ۱۴۰۰  خارجی مربوط به سال 

 .ارائه کند

کند، اشخاص  الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار میت ـ در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم 

بند    ( 2)   شده در جزء ش رسانده و وجوه آن را به مصرف مشخص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فرو

 .رسانندقانون اساسی می(  ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) )د( سیاست 

 ـ تأمین مالی خارجی )فاینانس( ۳تبصره 
یران در سال  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ا(  4)   الف ـ با رعایت بند)الف( ماده

غیر  ۱۴۰۱ و  دولتی  طرحهای  برای  )فاینانس(  خارجی  مالی  تأمین  تسهیالت  میلیارد سقف  سی  ریـالی  معادل  دولتی 

 .شودیورو تعیین می( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

صل  در مواردی که استفاده از تسهیالت مالی خارجی)فاینانس( منوط به تضمین دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت ا

ای  شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه های تسهیالت مالی أخذ و هزینه

های کلی  المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامهبین 

ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول  رای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یکیا اختصاصی الزم ب

 .ربط تفویض کندذی
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اجرائی    دستگاه  تأییدیه  أخذ  خارجی)فاینانس(  مالی  تسهیالت  از  استفاده  متقاضی  غیردولتی  و  دولتی  طرحهای  کلیه  مورد  در 

اولویتذی تأیید  منظور  منظور صدور ضمانتنامه    ربط)به  دارایی)به  و  اقتصادی  امور  وزارت  خارجی(،  مالی  تأمین  از  استفاده  برای 

دولتی(، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )به منظور پایش)کنترل( تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور( و سازمان برنامه و بودجه  

 برای پایش)کنترل( طرحهای بخش دولتی شامل ط 
ً
ای( ضروری  های سرمایهرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی کشور)صرفا

شده در این قانون قابل پرداخت  بینیبوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش 

 .است 

ی و فرهنگی جمهوری  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماع(  4)   های بند)پ( ماده شورای اقتصاد با رعایت اولویت 

محیطی باشند، از تسهیالت مذکور  مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست  اسالمی ایران 

 .کندرا صادر می 

وانه  در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین الزم از بانکهای عامل که به پشت 

 .است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند  أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده 

میلیارد) ۱ دو  مبلغ  منابع  ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ  از  استفاده  برای  بند  این  موضوع  )فاینانس(  خارجی  مالی  تأمین  تسهیالت  از  یورو 

توسعهبانک  و  مالی  مؤسسات  و  بین ها  پزشکی،  الملای  علوم  دانشگاههای  و  دانشگاهها  خوابگاههای  تجهیز  و  تعمیر  منظور  به  لی 

مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاههای وزارت آموزش  

 .یابدمیو پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص 

یورو از  (  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰به منظور توسعه و تکمیل مسیرهای صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد ) 

آهن ایران  گیرد تا جهت اتصال خط  آهن جمهوری اسالمی ایران قرار می محل تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( در اختیار شرکت راه

 .ینه گردد. بازپرداخت این تسهیالت به عهده این شرکت استبه همسایگان هز

ـ دولت مجاز است با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی از تسهیالت تأمین  ۲

فوق  خارجی)فاینانس(  بانک مالی  منابع  از  استفاده  برای  توسعهالذکر،  و  مالی  مؤسسات  و  تجهیز  بین   ایها  منظور  به  المللی 

-یورو برای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰آزمایشگاهها و کارگاهها، مبلغ یک میلیارد) 

) ع میلیارد  یک  و  خود  بازپرداخت  و  تضمین  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  فناوری  و  پژوهشی  و  برای  ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰الی  یورو 

ای دولتی و  ای وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفهههنرستان 

 .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند
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  ۱۴۰۱اله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سال  قانون برنامه پنجس(  4)   با رعایت بند)الف( ماده 

یورو تسهیالت خرید ملزومات خارجی برای توسعه برنامه راهبردی هوافضا در نظر گرفته شود و در  ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰تا سقف ده میلیون) 

 .اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شود 

۳ ( دومیلیارد  مبلغ  حداقل  است  موظف  دولت  شهری  درون  آهن  خط  نقل  و  حمل  توسعه  منظور  به  از  ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ  دالر 

برداری از خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا و خرید  تسهیالت خارجی این بند را جهت ساخت و بهره 

 .اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد 

 .اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید وزارت امور 

در سقف سی میلیارد   ۱۴۰۱در سال    ۱۳۹۵/ ۶/ ۳مصوب   کشور  کل   ۱۳۹۵قانون اصالح قانون بودجه سال   ( 38)    ب ـ اجرای تبصره 

 .شودیورو موضوع بند)الف( این تبصره تمدید می ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

به  ـ  تصویب ج  تسهیالت  جذب  در  تسریع  تومنظور  بانکهای  از  توسعه  سعه شده  بانک  جمله  از  سرمایه ای  بانک  گذاری  اسالمی، 

کننده از تسهیالت مذکور مجازند در سقف  و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده  بی( آی. آی.زیرساختهای آسیایی )ای. 

شده برای اجرای طرحهای  بینیش این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پی   بند )الف( 

کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام  این قانون نسبت به هزینه (  ۱با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره) 

 .کنند

ی مؤسسات و  المللی از سو های بالعوض بین یورو کمک (  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود تا سقف دو میلیارد ) د ـ به دولت اجازه داده می 

ای و زیربنایی کشور را دریافت  المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعههای بین سازمان 

خزانه  به  آن  واریز  و  تسعیر  از  پس  هزینه و  صرف  کشور  کل  دویست  داری  مبلغ  است  موظف  دولت  نمایند.  مرتبط  های 

ا(  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون)  بند را صرف خرید دستگاههای آتشیورو  و  ز مبلغ مندرج در این  و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه  نشانی 

شهرداری  برای  ماشین آمبوالنس  و  کشور  اورژانس  سازمان  و  احمر  هالل  جمعیت  برای  آمبوالنس  کشور،  برای  های  راهداری  آالت 

 .نجات بسیج نماید های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروههای امداد و  وزارتخانه 

بار به سازمان  های دریافتی را هر شش ماه یککرد کمک دستگاههای اجرائی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه 

 .برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند
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های  رت چهارماهه به کمیسیون سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صو

 .برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور اعالم نماید 

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه (  ۱۸هـ ـ دولت مکلف است به استناد مفاد ماده) 

های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر  و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم   ۱۳۹۶/ ۲۲/۵مصوب  

ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی  قانون مذکور تهیه و ظرف دوماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک(  ۱۹ماده) 

با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجا  ری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور ـ کاالیی اقدام نماید. برای این منظور  دولت 

های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی،  کارگروهی متشکل از وزارتخانه

شود. کارگروه مکلف  رت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میامورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزا

ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از  است احکام اجرائی مورد نیاز جهت اجرای برش یک 

  ملی   امنیت  و   و بودجه و محاسباتبار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه  و هر سه ماه یک   ۱۴۰۱خردادماه  

 :بند   این  مفاد سازی اجرائی   منظور به.  کند  گزارش  کشور  محاسبات دیوان  و اسالمی  شورای مجلس خارجی  سیاست و

ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور ـ  ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذی۱

های پولی، ایجاد زمینه الزم و مشوق جهت تأسیس  های تسویه دوجانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان مذکور، اعم از ایجاد اتاق کاالیی سند  

برون بانک بانکهای  الزام  ایران،  آزاد  مناطق  در  پیاممرزی  از  استفاده  به  غیرتحریم رسان ها  مالی  اجراهای  را  گزارش  پذیر  و  ء کرده 

های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات  بار به کمیسیون ر سه ماه یکعملکرد این بند را ه 

 .کشور ارائه دهد

های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای  ، توافقنامه۱۴۰۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه  ۲ 

 .کاالیی سند مذکور را تهیه یا بروزرسانی کند  مندرج در برنامه تجارت کشور ـ

های پشتیبانی  ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ۳

گزارش عملکرد   بار ماه یک )لجستیکی( مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور ـ کاالیی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش

 .خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند

ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کاالهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و  ۴

 .المنافع اقدام نماید مشترک
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و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای    ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵

 .های تجار اقدام نمایدالذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه المنافع در چهارچوب برنامه فوقهمسایه و مشترک

 .ماه یکبار به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش 

انعقاد توافقنامهو ـ به دولت اجازه داده می  با  با قرارگاه سازندگی خاتم شود  با احتساب مطالبات  ای  االنبیاء)ص( و أخذ ضمانتنامه 

(های متعلق  نس( طرح )پروژهقرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اصل و سود تسهیالت تأمین مالی خارجی)فاینا 

 .به قرارگاه و شرکتهای تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید

می  داده  اجازه  دولت  تأمینبه  با  قرارداد  عقد  از  پس  پانزده  شود  سهم  تأمین  برای  را  الزم  قانونی  اقدامات  خارجی،  مالی  کننده 

 .وسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای خط آهن هزینه کند تسهیالت ارزی از محل منابع صندوق ت  ( %15) درصد

های این قانون  ز ـ رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تأمین مالی خارجی )فاینانس( مندرج در این تبصره و سایر تبصره 

 .الزامی است

 دولتی برای اجرای طرحها ـ مشارکت با بخش غیر۴تبصره 
شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت  لت اجازه داده می به دو  ۱۴۰۱الف ـ در سال  

برداری و جدید( از  نیمه تمام، آماده بهره ای) های سرمایه (های تملک دارایی دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح)پروژه بخش غیر 

طرح)پروژه(  در قبیل  ده  تا  اطالعات  ملی  شبکه  دارایی (  %۱۰صد) های  تملک  اعتبارات  سرجمع  سرمایه از  هر  های  به  مربوط  ای 

 :این راستانمایند. در دولتی در آنها مشارکت می (هایی کند که بخش غیر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح)پروژه 

 ـ۱

اقتصاد،    های راه و شهرسازی، نیرو، زارتخانه، نماینده وراهبری مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور   کارگروه   ۱ـ۱

نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطالعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور  

سازگاری    »اندازه   شود و مکلف است ظرف دو ماه، معیارها، روشها و فرآیند بررسیو اتاق بازرگانی ایران)بدون حق رأی( تشکیل می

کند.  الکترونیک طرحهای عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعالم    ها با روش مشارکت« را تدوین و در سامانه بازار طرح)پروژه( 

 .مسؤولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه کشور است 
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اطالعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان    های تحت مدیریت خود کلیهح)پروژه( دستگاههای اجرائی مکلفند برای تمام طر   ۱ـ۲ 

 متناسب با تکمیل اطالعات اعتبارات تعمیرات اساسی و    ۱۴۰۱خرداد سال  
ً
در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه صرفا

 .آالت دستگاههای مذکور را تخصیص دهدتأمین تجهیزات و ماشین 

های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه دارای  از طرح )پروژه( (  %۵/۰سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل نیم درصد )   ۱ـ۳

بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قراردارند را تا پانزدهم تیر ماه مشخص نموده و به دستگاههای اجرائی مرتبط اعالم  

نمونه)مدل(    سنجی مشارکت( و تهیه« )امکان پذیری طرح)پروژه( مکلفند بالفاصله مطالعات »مشارکت   نماید. دستگاههای اجرائی

مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و    صالح یا تسهیلگران مشارکت اجراء و نتیجهمالی اولیه را از طریق مشاور ذی

با همان دستگاه )موضوع بند الف این  مع اعتبارات تملک دارایی از سرج  ( %10) بودجه مکلف است از محل ده درصد های مرتبط 

به   به صورت سه ماهه  را  بند  این  اجرای  وزرای مربوط مکلفند گزارش  نماید.  تأمین  را  این حکم  اجرای  اعتبار الزم جهت  تبصره(، 

 .های تخصصی مرتبط مجلس شورای اسالمی ارائه نمایندکمیسیون 

نامه موضوع این بند  های آنها به موجب آیین ائی مجازند از ظرفیت تسهیلگران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی دستگاههای اجر   ۱ـ۴

گذار پرداخت خواهد  بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه الزحمه تسهیلگر مشارکت ضمن پیش گردد استفاده نمایند. حق تعیین می

 .بالمانع است  رای یک طرح)پروژه( شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیلگر ب

گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص  گذاری و مشارکت از شمول تعرفه در قرارداد سرمایه   ـ بهای محصول طرح)پروژه( ۲

 .التفاوت آن تأمین شده باشد مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابه

 .نماید عهدات آتی طرح)پروژه( را تضمین میـ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، ت۳

 .گذاری صورت گرفته در طرح)پروژه( مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بودـ اصل و فرع سرمایه ۴

جدید،    برداری از طرحهای توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهره ـ شرکتهای دولتی می  ۵

 .برداری استفاده نمایند برداری و در حال بهره بهره تمام و آماده  هنیم

(های  برداری طرح)پروژه بهسازی، بازسازی و بهره ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری،   ۶

نون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  قا (  ۲۷بزرگراهی و راه اصلی و خط آهن را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده) 

 .کند، مشمول این بند نماید ، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می( ۲مالی دولت) 
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انتخاب سرمایه آیین  و  تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صالحیت  بند شامل چگونگی  این  گذار، روش کشف  نامه اجرائی 

برداری، وضع  برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره ها، نحوه بهره ح)پروژه( قیمت، چگونگی اجرای طر 

برداری، تضامین طرفین، داوری و حل  بهره  کرد آن، نظارت بر نحوه جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت    د ماه از تاریخ ابالغ قانون به پیشنهااختالف، ظرف یک

 .وزیران خواهد رسید 

 .گرددتنفیذ می  ۱۳۹۵/ ۲۴/۱۲کل کشور مصوب  ۱۳۹۶قانون بودجه سال ( ۱۹بند )د( تبصره ) (  ۲ـ ۱ـ جزء ) ۷

طعی و مسجل دستگاههای اجرائی به طلبکاران همان  شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قب ـ به دولت اجازه داده می 

تمام را به شرط أخذ تضمین الزم از طلبکاران مبنی بر تکمیل  های نیمه دستگاه اجرائی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، طرح)پروژه( 

خصوص  ه و بودجه کشور در طرح)پروژه( در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صالح دولت واگذار نماید. أخذ تأییدیه سازمان برنام

 .الذکر الزامی استدیون فوق 

های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی  نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه آیین 

 .رسد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

با  های سرمایه الی طرحهای تملک دارایی شود نسبت به تأمین مج ـ به دولت اجازه داده می  آنها  ای که اهمیت و کارکرد راهبردی 

بودجه کشور ربط ظرف یکپیشنهاد دستگاه اجرائی ذی  و  برنامه  تأیید سازمان  به  پیشنهاد دستگاه اجرائی  از    از   رسد، می ماه پس 

های  اعتبارات تملک دارایی   ( %30) د حداکثر سی درصدبن   این   موضوع   منابع  سقف. نماید  اقدام  سرمایه  بازار   روشهای   و   ابزارها  طریق 

 .شودای مصوب در هر فصل تعیین می سرمایه 

های مازاد  شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می دـ  به بانک 

ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای  های سرمایه ای تملک دارایی های بزرگ زیربنایی و طرحه در هر یک از طرح)پروژه( 

 .نمایند  مشارکت ( پروژه) طرح صندوق و شرکت  ایجاد اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و  

به  ـ  فراهم هـ  سرمایهمنظور  زمینه  )پروژه( ساختن  طرح  انواع  در  مردم  عموم  و  گذاری  زیربنایی  دارایی های  تملک  های  طرحهای 

گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی  ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه سرمایه 

ت  شود، از پرداخنویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می گذاری طرح)پروژه( که پذیره های سرمایهبه/ از صندوق 

 .باشد هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می 
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مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس  

ای و حمل  های سرمایه ی که به منظور ایجاد و تکمیل طرح)پروژه(های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارای

گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر  گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ میو نقل شکل می 

 .باشد می

ازی منابع  های بخش غیردولتی و اهرم س و ـ به منظور توسعه روشها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه 

(های پیشران، کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی،  عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و طرح )پروژه 

ربط)حسب مورد( و نمایندگان صندوق توسعه  سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، دستگاه اجرائی ذی

شود. این کارگروه موظف است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به  گی بانکها و کانون بانکها تشکیل می ملی، شورای هماهن 

 .های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی طرح )پروژه( 

 .الرعایه است های فوق الزم  طرح)پروژه(  پیشنهادات کارگروه مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی 

مصوب  (  ۱قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (  ۵۶ز ـ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده) 

تصادی و  ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقهای سرمایه جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی  ۱۵/۸/۱۳۸۴

یک تا  حداکثر  مکلفند  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  و  هزار  دارایی  پانصد  سقف  تا  قانون  این  تصویب  از  پس  ماه 

بانک(  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد)  از  یک  هر  سهم  وزارتخانه ریال  و  این  ها  سود  و  اصل  بازپرداخت  تضمین  و  تعیین  را  ها 

 .نفع ابالغ نمایندهای ذی مل و وزارتخانه های عاتسهیالت را صادر و به بانک 

سوی    از  تسهیالت  درخواست  درصورت  مکلفند  عامل  بانکهای  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  تضمین  صدور  از  پس 

ر(  ها در مناطق سردسی ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه)فصل کاری طرح)پروژه( نفع، حداکثر یکهای ذی وزارتخانه 

قانون الحاق برخی مواد به  (  ۲۳نفع اقدام نمایند. مجوز ماده ) نسبت به پرداخت این تسهیالت در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی 

(  ۱قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (  ۵۶و ماده )    ( 2)   قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

های عامل حق بررسی و کارشناسی  کند و بانک الذکر کفایت می و توجیه برخورداری از تسهیالت بانکی فوق   برای تشخیص شرایط 

 .مجدد طرحها را ندارند 

 .ریال است( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سقف هر طرح)پروژه( پنج هزار میلیارد) 

 .سهیالت تا پایان سال بالمانع استدر صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیالت تا ابتدای شهریورماه، پرداخت ت 
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قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  (  ۵۶سقف استفاده دستگاهها از تسهیالت ماده)   ۱۴۰۱در سال  

 .یابد سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزایش می  ( %30) به سی درصد( %۱۰از ده درصد) ( ۱) 

 ی از محل اوراق مالی اسالمی ـ تأمین مالی داخل ۵تبصره
 :شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعیاجازه داده می ۱۴۰۱در سال  

 ( میلیارد  هزار  یکصد  سقف  تا  دولتی  شرکتهای  ـ  و  (  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰الف  تضمین  با  ریالی  اسالمی  مالی  اوراق  ریال 

محیطی خود  اقتصادی، مالی و زیست   بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی،

نامه اوراق مالی اسالمی که به پیشنهاد مشترک  رسد، به مصرف برسانند. سهم هریک از شرکتها در آیین تصویب شورای اقتصاد میکه به 

به تصویب هیأت وزیران می  و  تهیه  و دارایی  اقتصادی  امور  وزارت  و  بودجه کشور  و  برنامه  تعیین خواهدسازمان  شد. شرکت    رسد، 

های تاریخی و  های فرسوده، بافت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرحهای خود از جمله تهیه طرحهای بهسازی و نوسازی بافت 

برای اجرای   توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید  و  ناکارآمد شهری، ساماندهی 

ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصالی تهران در استفاده از منابع  ن مجری ساختمان ای و سازماطرحهای قطار حومه

 .این بند در اولویت هستند

می  داده  اجازه  دولت  به  ـ  میلیارد ب  هزار  شصت  و  هشتصد  سقف  تا  قانون  این  مصارف  مالی  تأمین  برای  شود 

انواع اوراق مالی اسالمی) (  ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریالی ـ ارزی( از جمله اسناد خزانه اسالمی که منطبق بر قوانین و  ریال، 

شماره   ردیف  به  را  اوراق  نقدی  انتشار  از  حاصل  منابع  و  منتشر  را  باشد،  اسالمی  عقود  چهارچوب  در  و  جدول    ۳۱۰۱۰۸مقررات 

این قانون را با حفظ قدرت خرید    ( ۵جدول شماره )   ۳۱۰۱۰۳این قانون واریز و اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدی (  ۵شماره) 

منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار کند. بازپرداخت اصل، سود و    ۱۴۰۴و با سررسید تا پایان سال  

د و اوراق این  و قابل پرداخت است. تخصیص اسنا   بینیاین قانون پیش (  ۹و ) (  ۸های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره) هزینه 

ماده)  رعایت  با  مصوب  (  ۳۰بند  کشور  بودجه  و  برنامه  مطابق    ۱۳۵۱/ ۱۰/۱۲قانون  و  انجام  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط 

ریال از محل منابع این  (  ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود. مبلغ سی و پنج هزار میلیارد) موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می 

پرداخت   برای  نیاز  بند  آبرسانی مورد  تانکرهای  و خرید  روستایی  پیمانکاران بهسازی معابر  و  روستایی  راههای  پیمانکاران  مطالبات 

 .یابد سازمان امور عشایر ایران اختصاص می
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حساب  نرفته بندهای)الف( و)ب( این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی ج ـ اوراق فروش 

ذی  مالی  امور  مدیر  مشاوران،  ـ  پیمانکاران،  از  )اعم  طلبکاران  تمامی  به  واگذاری  قابل  کشـور  بـودجه  و  برنامه  سازمان  و  ربط 

 .باشدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی( میهای تعهد کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه تأمین

های فرسوده  های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافتی و زیر ساخت دـ  به منظور توسعه حمل و نقل عموم

شود با  های وابسته به آنها اجازه داده میهای کشور و سازمان و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی به شهرداری 

اسالمی ریالی با تضمین خود و  ریال اوراق مالی (  ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ) 

ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای  با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری 

 ( میلیارد  هزار  پنجاه  مبلغ  از  شهری  نقل  و  حمل  و  شهری  تا(  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰قطار  میلیارد   ریال  هزار  شصت  سقف 

ها است. بیست هزار میلیارد شهرداری(  %۵۰دولت و پنجاه درصد) (  %۵۰ریال به نسبت پنجاه درصد) ( ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

ریال از اوراق موضوع این بند به بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام  ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

نرفته  یابد. اوراق فروش بن موسی)ع( اختصاص می صومه)س(، حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( و حضرت احمد رضا)ع(، حضرت مع

 .باشد این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می 

 هـ ـ

ین قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کارگروهی متشکل  منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع ا ـ به  ۱

از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دو نفر ناظر از  

کنند.  وراق موضوع این قانون نظارت می کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی بر نحوه انتشار ا

 .شودنرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می

تدریجی،    ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه۲

 .ها استفاده کند نویسی در بازار حراج، فروش اوراق به کسر)کمتر از قیمت اسمی( و پذیره 

شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده  ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می ۳

و   ابزارها  توسعه  قانون  موضوع  واسط  نهادهای  سیاست از  اجرای  تسهیل  منظور  به  جدید  مالی  چهل  نهادهای  اصل  کلی  های 

قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط  (  ۴۴وچهارم) 

 .های دولت برای انتشار اوراق مالی اسالمی مربوط اقدام نمایدمولدساز دارایی 
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 از دارایی ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می ۴
ً
عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسالمی  ها و مطالبات دولت بهشود رأسا

 .عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیردتواند بهموضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می 

(  ۱۴۰۱گران اولیه اوراق مالی اسالمی دولت )منتشره در سال  نویسی و کارمزد معاملهراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره و ـ او

های مربوط به انتشار اوراق موضوع  ها و پرداخت شود. همچنین معامالت بین ارکان انتشار و دریافت مشمول مالیات به نرخ صفر می

قانون رفع موانع  (  ۱۴ها و مستثنیات حکم ماده ) استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت از استفاده یا عدم  نظر  این تبصره، صرف 

شود.کلیه کارمزدهای انتشار و معامالت اوراق دولت در بازارهای  می   ۱۳۹۴/ ۱/۲پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  تولید رقابت 

 .خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید  اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که

ز ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای  

 .قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،  قانون رفع موانع تولید رقابت (  ۱مطالبات موضوع بند )پ( ماده )   ها وح ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی

 .شودتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می 

 ط ـ

اسالمی منتشر کند، تا جهت    ریال اوراق مالی (  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود مبلغ سی هزار میلیارد ) ـ به دولت اجازه داده می ۱

احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش)سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور(  

  با اولویت مدارس روستاهای فاقد مدرسه یا دارای مدرسه کانکسی و عشایر )با هماهنگی سازمان امور عشایر( و دانشگاه فرهنگیان به 

رسد. منابع حاصل از این بند به ردیف شماره  های صادرشده به مصرف می مصرف برسد. این اوراق براساس ابالغ اعتبار و تخصیص 

 .گردداین قانون واریز می ( ۵جدول شماره )   ۳۱۰۱۰۸

منتشر کند، تا جهت  ریال اوراق مالی اسالمی  (  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود مبلغ بیست هزار میلیارد) ـ به دولت اجازه داده می ۲

تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  

 .جهاد دانشگاهی به مصرف برسد

منتشر کند، تا جهت  ریال اوراق مالی اسالمی  (  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود مبلغ بیست هزار میلیارد) ـ به دولت اجازه داده می ۳

آب و راه روستایی و عشایری، احیای قنوات، اجرای طرحهای هادی روستایی با اولویت روستاهایی که فاقد راه احداثی و غیر آسفالته  

 .یابد  اختصاص ایران   اسالمی جمهوری   احمر  هالل  جمعیت و   است 
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 .رسد های صادر شده به مصرف می این اوراق براساس ابالغ اعتبار و تخصیص

 .ربط مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند مراجع ذی 

 .گردداین قانون واریز می  ۵جدول شماره   ۳۱۰۱۰۸منابع حاصل از این بند به ردیف شماره 

، برای کلیه دستگاههای اجرائی از  ۱۴۰۱ال  ی ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسالمی غیرنقدی )تحویل به طلبکاران( منتشره در س

قانون  (  ۶۴و ) (  ۶۳های توسعه کشور، تابع قانون اصالح مواد ) قانون احکام دائمی برنامه (  ۱جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) 

 .محاسبات عمومی کشور است

به  ـ  هماهنگ ک  و  یکپارچگی  اسالمنظور  مالی  اوراق  دولت،  منتشرشده  اوراق  در  امور  سازی  وزارت  توسط  )منتشرشده  دولت  می 

با اصالحات و الحاقات    ۱۳۸۴/ ۱/۹قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  (  ۲۷اقتصادی و دارایی( مشمول ماده ) 

 .بعدی است 

تا سقف یکصدهزار میلیارد) ل ـ به دولت اجازه داده می  ا (  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود  انواع اوراق مالی  سالمی از جمله  ریال 

بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسالمی  به ردیف درآمدی شماره  اسناد خزانه اسالمی که منطبق  و  نماید  را منتشر  باشد 

قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه (  ۳۰گردد. این اوراق با رعایت ماده) این قانون واریز می   ۵جدول شماره     ۳۱۰۱۰۸

سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری  با  

 .گیردمی  قرار نیرو  وزارت تابعه و وابسته شرکتهای  اختیار در  آبی برق  طرحهای و سردسیری و  

م  اوراق بهادار  و  بورس  نزد سازمان  ناشرین ثبت شده  ـ کلیه  وظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع  م 

با همکاری شرکت سپرده را  به سهامداران  عمومی  اطالعات مشتریان)سجام(  از طریق سامانه جامع  تسویه وجوه  و  گذاری مرکزی 

خدمت در دستگاههای اجرائی    پرداخت نمایند. مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از 

شوند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای این بند  و شرکتهای سهامی عام به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می 

 .نظارت کند 

اسالمی  وزارت امور اقتصادی و داریی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای  

 .ارائه نماید 
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 مجاز به خرید اوراق بهادار  
ً
ن ـ در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صرفا

منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط بانک  

 .مذکور ممنوع است

ایرانی، وزارتخانه  از کاالی  تولیدی و خدماتی کشور و حمایت  توان  از  ـ به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده  های  س 

صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان  

های پیشران اقتصاد ایران ساز و کار الزم جهت بسط و توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین  ایندگانی از فعاالن بخش بورس اوراق بهادار و نم

)اس.سی.اف( با استفاده از روشهای تنزیل، اعتبار اسنادی داخلی ریالی، کارگزاری )فاکتورینگ( و کارگزاری )فاکتورینگ( معکوس  

 .نمایند  سازیپیاده پیشران  و  منتخب صنعت  ده  زنجیره تأمین را حداقل در  با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در طول 

های قطعی شده با دستگاههای اجرایی، تأمین اجتماعی و بانکها  شود برای تسویه مطالبات و بدهی ها اجازه داده میبه شهرداری   عـ   

به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی    ای که ظرف دو ماهنامهنسبت به مبادله اراضی و امالک در چهارچوب آیین 

 .رسد، اقدام نمایندو دارایی به تصویب هیأت وزیران می 

 ف ـ 

های دولتی به تولید ناخالص داخلی را به  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت و شرکت 

ارائه کند. افز  ، منوط به أخذ مجوز از مجلس شورای  ( %۴۵ایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد ) مجلس شورای اسالمی 

 .اسالمی است

 ـ عوارض و مالیات  ۶تبصره 
بها به ازای هر مترمکعب فروش  الف ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است عالوه بر نرخ آب 

بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو  نرخ آب   ( %15) تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد    آب شرب باالتر از الگوی مصرف

داری کل  نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه(  %۳۵اند به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج درصد ) برابر الگو مصرف کرده

وجوه دریافتی از محل  ( %۱۰۰افزوده نخواهد بود. صد درصد) درآمد و مالیات بر ارزش  کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر

حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصالح شبکه  

بع مذکور برای آبرسانی عشایری و الباقی روستایی  منا  ( %30) یابد، به نحوی که سی درصد  اختصاص می  آن و تکمیل فاضالب روستایی 



 

 

                 

www.ekhtebar.com 

1401قانون بودجه   

 صفحه  
34 

براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضالب و سازمان  

 .ریزی استان الزامی استامور عشایر و سازمان برنامه

های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط را هر سه ماه یکبار به کمیسیون   وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند 

 .زیست مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

های مؤدیان  سال، آن بخشی از پرونده شود ظرف یک ب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی)سازمان امور مالیاتی کشور( اجازه داده می 

اند و تاکنون مورد  های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده، که اظهارنامه۱۳۹۷تا    ۱۳۸۷های سنوات  ه مالیات بر ارزش افزوده دور 

نگرفته  قرار  مالیاتی کشور ظرف یک رسیدگی  امور  پیشنهاد سازمان  به  اساس دستورالعملی که  بر  تهیه  اند،  قانون  ابالغ  از  بعد  ماه 

رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات  می تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی  شود و به می

ها و  داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری این قانون نزد خزانه (  ۵جدول شماره ) ۱۱۰۵۱۶سهم دولت به ردیف درآمدی شماره  

 .شودها حسب مورد به حسابهای مربوط واریز می دهیاری

مبلغ برق مصرفی در   ( %10) درصدبه میزان ده ۱۰/۸/۱۳۹۴انون حمایت از صنعت برق کشور مصوب  ق(  ۵ج ـ عوارض موضوع ماده) 

شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای  ریال تعیین می (  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سقف شصت هزار میلیارد ) 

می  معاف  بند  این  حکم  شمول  از  مجاز  سکشاورزی  حاصل،  منابع  از  پنجباشند.  و  نزد  (  %۳۵درصد) ی  توانیر  شرکت  حساب  به 

شبکه خزانه نگهداری  و  توسعه  از  حمایت  برای  کشور  کل  مقاومت  داری  بهبود  و  غیرعامل  پدافند  تقویت  و  روستایی  برق  های 

رژی  وری انهای تجدیدپذیر و بهرهمابقی به حساب سازمان انرژی (  %۶۵زیرساختهای مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد ) 

گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای  داری کل کشور واریز می برق)ساتبا( نزد خزانه 

های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته  تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری 

 .برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شودم)ره( و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهرهامداد حضرت اما

 د ـ

 :شودهای توسعه کشور اضافه می قانون احکام دائمی برنامه ( ۳۲بند)پ( ماده) ( ۱متن زیر به جزء)  ۱۴۰۱ـ در سال ۱

تصویب  ال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به های غیربرخوردار از اشتغهای مناطق و شهرستان شاخص »

 «.رسدهیأت وزیران می 
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های واقع در استان به حساب استان محل  ـ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح)پروژه( ۲

 .شود منظور می ۲/۳/۱۴۰۰قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ( ۳۹و ماده ) ( ۳۸ماده )  ( 2)  استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء 

های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را  سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده 

اداره کل امور مالیاتی استان محل    که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به 

استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از  

 .شودربط واریز می جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی 

سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و دیوان    سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر 

 .محاسبات کشور ارائه نماید 

های تهران و اسالمشهر به نسبت  قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان (  ۳۹ـ عوارض ارزش افزوده موضوع بند )الف( ماده ) ۳

در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع  ( %۱۲درصد ) هر و دوازده در نقاط شهری تهران و شهر اسالمش( %۸۸درصد ) هشتاد و هشت  

 .شودمی

 هـ ـ

های نفت و نیرو  به هر یک از وزارتخانه  ( 2)  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ۱۲ـ مطابق ماده) ۱

ریال، از هر واحد  (  ۲۰۰۰د مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار) شود ماهانه از هر واح ربط اجازه داده می از طریق شرکتهای تابعه ذی 

ریال  (  ۱۰.۰۰۰ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار ) (  ۱۰۰۰مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار ) 

داری کل کشور واریز  زد خزانه این قانون ن(  ۵جدول شماره )   ۱۶۰۱۸۶و    ۱۶۰۱۸۵أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای  

باشند.  است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می (  %۵۰درصد ) الذکر معادل پنجاه  کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق 

 .وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود

نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه  رسد. آیین ه مصرف میمنابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور ب

های نفت  رسد. وزارتخانه وزیران می تصویب هیأت  به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به 

بیمه  شرکتهای  پرداختی  مبالغ  گزارش  مکلفند  نیرو  منابع و  محل  از  به    ای  را  آن  گزارش  و  أخذ  مذکور  شرکتهای  از  را  جزء  این 

 .های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه دهند کمیسیون 
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نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ  های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه شرکتهای بیمه 

گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر  شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهای بیمه دریافتی  

 .نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشدماه پرداخت می از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه

ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش  گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه های نفت و نیرو مکلفند  وزارتخانه 

 .های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه دهندآن را به کمیسیون 

حداکثر حق بیمه پایه ساالنه    ۱۳۹۹/ ۵/۸قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب  (  4)   و  ( 2)   ـ در اجرای مواد۲

شود که سهم مالکان به  ریال تعیین می(  ۱.۰۰۰.۰۰۰مبلغ یک میلیون )   ۱۴۰۱هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال  

ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به  (  ۲۴۰.۰۰۰میزان سالیانه دویست و چهل هزار ) 

شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  داری کل کشور واریز می حساب صندوق مذکور نزد خزانه 

 .از پرداخت این حق بیمه هستند)ره( و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف 

، وزارت امور  ۲۰/۱/۱۳۹۹قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب  (  ۶و ـ در اجرای ماده) 

یا   تمام  امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالهایی که  اقتصادی و دارایی از طریق سازمان 

 .واریز نماید ۱۶۰۱۸۹ی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره قسمت 

الذکر حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و  فهرست مواد اولیه، قطعات و کاالهای فوق 

تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه،  شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با  اعالم می 

 .شوند اند، مشمول این عوارض نمی قطعات و کاالهای خود اقدام نموده 

این  (  ۹جدول شماره )   ۵۳۰۰۰۰ـ    ۳۸ریال از محل ردیف شماره  (  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد) 

گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل  یار وزارت کشور قرار می قانون در اخت 

ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی( با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان  از کاالهای مزبور )ایجاد تأسیسات منطقه

رالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی  حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستو

 .شودکشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ می

های اقتصادی و امور داخلی کشور  وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون 

 .و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی ارائه نماید
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 ز ـ

از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ۱ ها و شرکتهای دولتی مکلفند  ـ کلیه مراکز درمانی اعم 

 از  های ارسالی به بیمه دریافت وجه صورتحساب موجب  العمل گروه پزشکی که بهالزحمه یا حق از حق (  %۱۰درصد) ده
ً
ها و یا نقدا

الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به  عنوان علی شود بهطرف بیمار پرداخت می 

عنوان درآمد حقوق و کارانه  هایی که به ت الحساب این بند شامل کلیه پرداخحساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی 

های  قانون مالیات (  ۱۹۹شود، نخواهد بود. حکم ماده ) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می (  ۱۲بند)الف( تبصره) (  ۵مطابق جزء) 

 .باشد مستقیم در اجرای این بند جاری می 

را تا پایان    ۱۴۰۰ـ    ۱۳۹۹ـ    ۱۳۹۸مانی مربوط به عملکرد سالهای  های مالیاتی مراکز درسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده 

 .نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید  ۱۱۰۲۰۷رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره  ۱۴۰۱سال 

زشکی که پروانه کار آنها توسط  ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پ۲

ایران صادر می  شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی 

 .حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند

 .شودهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می بق قانون پایانه با مستنکفین از اجرای این حکم مطا  

قانون الحاق  (  ۴۸ارزش کاالها و خدمات موضوع ماده ) (  %۱۰ح ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد) 

این قانون نزد  (  ۵جدول شماره )   ۱۶۰۱۰۹را أخذ و به ردیف درآمدی  (  ۲برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 

 .الذکر گرددربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاههای اجرائی ذی خزانه

 ط ـ

ندگان خدمات مزبور  کن ریال از استفاده(  ۳۰دهنده خدمات مخابراتی، عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی ) ـ کارور)اپراتور(های ارائه ۱

کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف  داری کل کشور واریز می نزد خزانه  ۱۶۰۱۵۴دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف  

قانون حمایت از حقوق معلوالن و ساماندهی کودکان  (  8)   و(  ۶، ) ( ۵ریال جهت اجرای مواد) (  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یکهزار میلیارد) 

ریال مابقی از محل ردیف  (  ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و پنج هزار میلیارد) (  ۱۳۱۵۰۰نی در اختیار سازمان بهزیستی)ردیف  کار و خیابا 

این قانون صرف شبکه ملی اطالعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق پیمانکاران  ( ۹جدول شماره)   ۵۳۰۰۰۰ـ  ۲۷

 .اطالعات شود بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی
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 بر عهده سازمان صدا و سیما است۲
ً
 .ـ مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا

های همراه و  های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفنکنندگان انواع بازی ی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است از عرضه 

(  ۵جدول شماره)   ۱۶۰۱۷۸قیمت فروش را أخذ و به حساب ردیف درآمدی  (  %۱۰عوارضی معادل ده درصد)   پیشانه بازی )کنسول( 

این قانون در اختیار  ( ۷ـ  ۱جدول شماره)   ۷۳۰۰۰۰ـ ۵۴داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل ردیف  این قانون نزد خزانه

های تولید داخل شود. ده  گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی ای( قرار می ه های رایانوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )بنیاد ملی بازی 

ای متناسب با فرهنگ دینی و انقالبی به مراکز رقومی بسیج  های رایانه از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازی(  %۱۰درصد) 

 .یابد و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می 

ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به  ظفند معافیت ک ـ دستگاههای اجرائی مو

ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسالمی ایران  خود ثبت کنند. عملکرد معافیت

 .شودمحسوب می 

منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر  های مستقیم و بهانون مالیات مکرر( ق۱۶۹و ) (  ۱۰۳ل ـ به استناد مواد) 

مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه  

تمام   نماید.  فراهم  الکترونیکی  قرارداد  تنظیم  سامانه  به  کانون را  و  وکال  مراکز  عضو  فعال  موظفند  وکالی  دادگستری  وکالی  های 

قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه)کد( یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه  

کانون  و  الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکال  استخراج  های وکالی دادگستری در ساقرارداد  به منظور  مانه خدمات قضائی 

ماه زیرساخت الزم جهت  اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه 

اندازی سامانه،  پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه 

 .شوداستنکاف از اجراء محسوب می

 .شودعبارت »ده برابر« به عبارت »سی برابر« اصالح می   ۱۴۰۰های مستقیم برای عملکرد سال  قانون مالیات (  ۱۰۰مـ  در تبصره ماده ) 

قیم اشخاص حقوقی دارای  های مست قانون مالیات(  ۱۰۵های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ) ن ـ در راستای سیاست 

بهره  وزارتخانهپروانه  از  ذی برداری  فعالیت های  در  سال  ربط  در  تولیدی  می   ۱۴۰۰های  کاهش  درصد  واحد  پنج  این  معادل  یابد. 

 .باشدهای قانونی اشخاص مذکور میها و مشوق ها و بخشودگی بخشودگی عالوه بر سایر معافیت



 

 

                 

www.ekhtebar.com 

1401قانون بودجه   

 صفحه  
39 

، به دولت  ۱۳۸۹/ ۴/ ۲۳وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  قانون افزایش بهره (  ۱۴س ـ در راستای اجرای بند)ب( ماده) 

ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم  (  ۵۳۷.۰۰۰شود به ازای صادرات هر رأس دام سبک مبلغ پانصد و سی و هفت هزار) اجازه داده می 

  ۱۴۰۲۱۲کنندگان دام دریافت و به ردیف درآمدی  ریال از صادر (  ۱۶۷.۰۰۰وزن زنده دام سنگین مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار) 

شماره)  خزانه (  ۵جدول  نزد  قانون  میلیارد  این  چهارصد  و  هزار  یک  سقف  تا  واریزی  وجوه  معادل  نماید.  واریز  کشور  کل  داری 

از محل ردیف  (  ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  )   ۵۳۰۰۰۰ـ    ۲۶ریال  قرار  این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی  (  ۹جدول شماره 

شناسی )ژنتیکی( نژادهای بومی، افزایش  گیرد تا با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای حفظ و نگهداری بهبود ژن می

تولید شیر و گوشت با اولویت حمایت از دام عشایر و کاهش فشار بر مراتع هزینه گردد. صادرات هرگونه دام سبک و سنگین مولد  

 .باشدممنوع می

های اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع  ت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون وزار

 .طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی ارائه نماید 

 ع ـ 

فعالیت ۱ مالیاتی  معافیت  می ـ  حذف  درسی  کمک  انتشارات  به  مربوط  اهای  بازیگران،  مالیاتی  معافیت  و  صحنه  شود  جرای 

آثار هنری موضوع بند »ل« ماده ) خوانندگی)کنسرت( و تهیه قانون  (  ۱۳۹کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی 

ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب  (  ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰های مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون) مالیات

 .های مستقیم مشمول مالیات استات مورد به نرخ قانون مالی 

دیده از کرونا، براساس اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی  منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب ـ به ۲

بخشودگی و  های قانونی و  عالوه بر معافیت   ۱۴۰۰ریال در سال  (  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ) 

 .شونداز پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می   ۱۴۰۰های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال مشوق 

 .ـ واردات خودروی آمبوالنس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است ۳

معافیت ۴ و  ـ  ارشد  تکمیلی)کارشناسی  تحصیالت  کنکورهای  و  سراسری  کنکور  از  اعم  دانشگاهها  کنکور  مؤسسات  مالیاتی  های 

 .شوددکتری(، حذف می 

های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط  ـ برخورداری از معافیت  ۵

 .رز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است به بازگشت ا
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های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت  حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کاالها و تجهیزات مورد استفاده در طرح )پروژه( 

.تی( و  صورت وضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص طرح )پروژه( 
ُ
.تی(  هایی که به صورت )بی.ا

ُ
.ا

ُ
)بی.ا

شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح )پروژه( با تأیید سازمان توسعه  و )ای.پی.سی.اف( و اعتبار تأمین کننده اجراء می 

الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل  تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق 

 .های »نیما« و »سنا« و واردات در برابر صادرات اقدام نمایدمله فروش در سامانهقبول از ج

سازی حمایتهای  های مالیاتی و گمرکی و شفاف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت  ۶

های مستقیم و نونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های قا مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت 

باید  قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت  آنها را مشخص نماید. این فهرست  های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت 

 .ها باشدانونی این معافیت ها و استناد قنشده در اثر این معافیت شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه

های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت 

 .ماه پس از ابالغ این قانون به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید 

دجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات  های برنامه و بوماه یکبار به کمیسیون گزارش این جزء هر سه

 .شودکشور ارائه می 

ـ در سال   از    ۱۴۰۱ف  اعم  انتظامی شخصی در اختیار مالکین  اتاق)کابین( دارای شماره  وانت دو  و  انواع خودروی سواری  ارزش 

 :باشندلیات ساالنه خودرو به شرح زیر میریال مشمول ما( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ) 

 ( %1)  ریال یک درصد( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ) (  ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ تا مبلغ پانزده میلیارد ) ۱

 ( %2)  ریال دو درصد( ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ) ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ تا مبلغ سی میلیارد ) ۲

 ( %3)  ریال سه درصد( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ) ( ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ) ۳

 (   %4) ریال چهار درصد( ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ) ۴

 براساس مشخصات  مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تار
ً
یخ ساخت یا واردات آن و صرفا

مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی)برگ سبز( به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان  
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م سازمان تولید یا وارد  است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعالتعیین و اعالم شده   ۱۴۰۰امور مالیاتی کشور تا پایان سال  

شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است  می

اطالع    اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به  ۱۴۰۱های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال  نسبت به تعیین دارایی 

اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان  

پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که    ۱۴۰۱ماه سال  کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن 

مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال  به موجب این بند برای آنها  

نامه اجرائی این بند  قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. آیین 

 .رسدبه تصویب هیأت وزیران می  ۱۴۰۱شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال  توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می 

بنیان و توسعه زنجیره ارزش  های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش ص ـ به منظور اجرای سیاست

عدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم  فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت معدنی و صنایع م تولید و عبور از خام 

خام در تمام نقاط کشور،  اتیلن به صورت خام و نیمه و اسلپ، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی

مچنین عالوه بر موارد  خام عالوه بر موارد مذکور و ه شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمهمشمول مالیات و عوارض صادراتی می 

تصویب  در  شماره  مندرج  وزارتخانه  ۵۹۱۵۶نامه  مشترک  پیشنهاد  به  وزیران  و   هیأت  معدن  دارایی، صنعت،  و  اقتصادی  امور  های 

شود و حداکثر ظرف  تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می 

رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع  س از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران مییک ماه پ 

آالت و تجهیزات  کلیه ماشین (  ۲۲/۸/۱۳۹۰قانون امور گمرکی مصوب  (  ۱حاصل از این بند و حقوق ورودی )مطابق بند )د( ماده ) 

 .نماید تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام  

های  به ردیف   ۱۳۹۹/ ۲۶/۱۲کل کشور مصوب    ۱۴۰۰قانون بودجه سال  (  ۶تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند )ث( تبصره ) 

بنیان  این قانون واریز و کلیه منابع جهت اجرای جهش تولید دانش (  ۵جدول شماره ) (  ۱۱۰۴۰۱و ) (  ۱۶۰۱۷۷و ) (  ۱۱۰۵۱۸درآمدی ) 

گردد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری  هزینه می(  ۹با جدول شماره )   و تکمیل زنجیره ارزش مطابق 

های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری نسبت به  وزارتخانه 

ناورانه و تولید داخل در کشور در موارد زیر اقدام نمایند: وزارت نفت  های فتکمیل و توسعه زنجیره ارزش با اولویت توسعه توانمندی 

دست نفت گاز و پتروشیمی؛  دار نفت، گاز و پتروشیمی« با اولویت توسعه صنایع پایینمنظور تکمیل زنجیره ارزش »اقالم اولویتبه

-عت و معدن کشور« با اولویت توسعه صنعت ماشین دار صن وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل زنجیره ارزش »اقالم اولویت

ویژه  های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته بهآالت خطوط تولید، فناوری سازی و ماشین

تی؛ وزارت جهاد کشاورزی  های مرتبط با تولید مواد پیشرفته از جمله کک سوزنی و الکترود گرافی سیلیس و لیتیوم و همچنین فناوری
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ها و همچنین بذرهای مورد  های دام و طیور، سم، کود و نهاده به منظور تکمیل زنجیره ارزش »امنیت غذایی« با اولویت تولید واکسن 

آالت خطوط تولید و پایین دست کشاورزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل  نیاز و حمایت از صنعت ماشین

  بر   تأکید  با(  بیوتیک) زیستی   و  شیمیایی  داروهای  شدن   داخل  تولید  اولویت  با  کشور«  سالمت  حوزه  داراولویت  »اقالم   نجیره ارزشز 

  علوم،   وزارت   سی؛ویپی  و   رزین  کربنات،پلی  تیتانیوم،   جمله  از   پزشکی(  گرید) درجه  با   پیشرفته   اولیه  مواد   سرطان،ضد   داروهای 

بنیان مستقر در مراکز رشد و دانشگاههای کشور با تأکید  های علم و فناوری و شرکتهای دانش ایت از پارک حم  جهت   فناوری   و   تحقیقات

های  بر پژوهشگاههای تخصصی از جمله پژوهشگاه شیمی، پلیمر و مواد جهت تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حمایت از صندوق

 .حمایتی حوزه دانش و فناوری

  برنامه   سازمان  همکاری   با   جمهوری  ریاست فناوری  و   علمی  معاونت   توسط  قانون   این  تصویب از پس   ماهنامه این بند ظرف سه آیین   

  فناوری   و  تحقیقات  علوم،  پزشکی،  آموزش  و  درمان   بهداشت،  کشاورزی،  جهاد  تجارت،  و  معدن   صنعت،  نفت،   های  وزارتخانه  و  بودجه  و

های مرتبط بر اجرای این بند نظارت  ر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون نف  سه   همچنین .  رسدمی   وزیران   هیأت   تصویب   به   و   تهیه

 .کنندمی

 ق ـ

سال  ۱ در  باغ  ۱۴۰۱ـ  و  مسکونی  میلیارد  واحدهای  پنجاه  و  یکصد  از  بیش  اعیان(  و  عرصه  احتساب  )با  آنها  ارزش  که  ویالهایی 

 .شونددو در هزار می ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ( ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

 .باشندویالهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی ـ واحدهای مسکونی و باغ۲

 .مالک واحدهای مسکونی و باغ ویالهای مذکور خواهد بود ۱۴۰۱این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال  

ها موظفند امکان دسترسی  ت اسناد و امالک کشور و شهرداری های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثب ـ وزارتخانه ۳

برخط)آنالین( به اطالعات مالکیت امالک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند.  

تعیین دارایی  به  است نسبت  مالیاتی کشور مکلف  امور  ر سازمان  به قیمت  ارزش  و  پایان خردادماه  های مشمول  تا  آنها حداکثر  وز 

 .اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند  ۱۴۰۱سال 

ویالهای  ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات ساالنه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ۴

پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب    ۱۴۰۱ماه سال  حداکثر تا پایان بهمن  تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را 
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این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی  

 .مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی داردو اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت 

تهیه    ۱۴۰۱نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی)سازمان امور مالیاتی کشور( حداکثر تا پایان خردادماه سال  آیین 

 .رسدو به تصویب هیأت وزیران می 

اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی،    قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص (  ۱۴۵ماده ) (  ۲حکم بند)   ۱۴۰۱ر ـ در سال  

صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق  

 .باشد های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، جاری نمی بیمه محصوالت کشاورزی، صندوق

ـ کلیه رده ب ش  پرداخت حق  ی بسیج(، پاسگاهها، کالنتریها و موزه ها سیج مستضعفین)پایگاهها و حوزه های  از  های دفاع مقدس 

 .هستند معاف فاضالب و  آب انشعاب برق، گاز،

های برق، گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف  ت ـ کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه 

 .هستند

ها، پس از تأیید سازمان  گذاری و تولید در درون زندان سود حاصل از سرمایه   ۱۴۰۱ث ـ به منظور توسعه اشتغال زندانیان، در سال  

 .است  صفر نرخ با مالیات  مشمول  کشور  تربیتی و تأمینی  اقدامات  ها وزندان 

یابد  افزایش می(  %۱۰گذار شده است به میزان ده درصد) عوارض آزادراههایی که پس از دوران مشارکت به دولت وا  ۱۴۰۱خ ـ در سال  

  هزار   سقف  تا   واریزی   مبلغ  معادل   گردد،می  واریز  کشور   کل   داری خزانه  نزد   و منابع حاصله به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی 

شهری خط آهن، هوایی و    های برون ریال جهت استفاده معلوالن شدید و خیلی شدید از سامانه (  ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد 

 .گیرددریایی دولتی و عمومی به صورت نیم بهاء در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می

المنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق  های زودبازده و عام ذ ـ کلیه طرح)پروژه( 

 .باشند شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجراء می 

قانون مالیات  (  ۹بند)ب( ماده) (  ۳مشمول حکم جزء)   ۱۴۰۱ها و نشریات در سال  ض ـ تبلیغات کاالها و خدمات داخلی در روزنامه 

 .باشد برارزش افزوده نمی 



 

 

                 

www.ekhtebar.com 

1401قانون بودجه   

 صفحه  
44 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،  (  ۸۰بند)چ( ماده) (  ۲غ ـ در اجرای جزء)  

سازمان   و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  هزینه مددجویان  پرداخت  از  و  بهزیستی  دهیاری  عوارض  ساختمانی،  پروانه  صدور  های 

های انشعابات برق، آب و فاضالب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف  شهرداری و هزینه 

 .باشندبار معاف میفقط برای یک 

شود از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل  یرین ساخته میآن توسط خ(  %۵۰ظ ـ تمامی مدارسی که حداقل پنجاه)  

معاف   برق  شمارشگر)کنتور(  وصل  حق  و  الکتریکی)آمپراژ(  جریان  افزایش  انشعاب،  حق  و  فاضالب  و  گاز  آب،  شمارشگر)کنتور( 

 .هستند

 هزینه برقراری انشعابـ در صورت افزایش مصرف برق مصرف۱الف ـ  
ً
-تواند از مصرف مازاد مصرف را می  کنندگان وزارت نیرو صرفا

-مصرف   هزینه   با  قبلی   تجهیزات   اگر   و… (  ترانس) برق  دهندهانتقال    ننده دریافت کند و در صورت تغییر یا ارتقای تجهیزات اعم ازک

 .باشد می  کنندهمصرف به  متعلق قبلی  تجهیزات است،  گردیده  تأمین کننده

  ( %1)   درصدتای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یکـ سازمان مناطق آزاد مکلف است در راس۱ب ـ  

قانون برنامه پنجساله  (  ۸۳های مناطق آزاد را بر اساس بند )الف( ماده ) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کاال و خدمات سازمان 

به خزانه    ۱۶۰۱۷۴ت سه ماهه از طریق ردیف شماره  ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به صور

و  (  %۷۰)   درصد  هفتاد(  ره)   خمینی  امام   امداد  کمیته  اعتباری   ردیف   به داری مکلف است بالفاصله این مبالغ را  واریز نماید. خزانه 

 .واریز نماید  ( %30) سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد 

های اجتماعی و اقتصادی مجلس  عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون   وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش 

 .شورای اسالمی ارائه نماید

 ـ صنعت، معدن و ارتباطات ۷تبصره 
 الف ـ 

  ری کل داپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت »واریز به خزانهقانون رفع موانع تولید رقابت ( ۳۵نمودن ماده ) ـ در راستای اجرائی ۱

 .شودکشور« اصالح می داری کل کشور« در این ماده به عبارت »واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه 
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ماده) ۲ موضوع  اجرائی  دستگاههای  کلیه  ماده) (  ۵ـ  و  کشوری  خدمات  مدیریت  توسعه  (  ۲۹قانون  ششم  پنجساله  برنامه  قانون 

نام مانند شرکتهای  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهور  ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح  ی اسالمی 

معدنی   صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  و  ایران)ایدرو(  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  و  نفت  وزارت  تابعه  و  اصلی 

 از طریق خزانه   ای( راایران)ایمیدرو( مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود)درآمدی و هزینه 
ً
داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح  صرفا

شده نزد بانک مرکزی  های افتتاح های خود را فقط از طریق حساب ها و پرداخت کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت 

تصرف غیرقانونی در وجوه و    انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم 

اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین  

 .شوند شود، مشمول حکم این جزء میمی

حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که  ب ـ گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد  

  ( 2)   قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره(  68)   تا(  ۶۶اند، موضوع مواد ) در کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته 

نماید،  ن سال تسویه می داری کل کشور که تا پایاقانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه (  ۴۵ماده ) 

 .اقدام کند

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات  

جدول شماره    ۱۳۰۴۲۱داری کل کشور موضوع ردیف  حساب درآمد عمومی نزد خزانه را به   ۱۴۰۱و تولید محصوالت دخانی طی سال  

 .این قانون واریز کند ( ۵) 

های گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و توسعه و نوسازی  سازمان   ۱۳۹۷شود مطالبات قبل از سال د ـ به دولت اجازه داده می 

مطالبات   همچنین  و  معدن  و  صنعت  تخصصی  بانک  سرمایه  تأمین  در  مشارکت  بابت  )ایمیدرو(  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن 

ذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط  های مسازمان 

قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات  (  ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست 

 .صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کندریال به ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰د ) و سود سهام تا سقف ده هزار میلیار 

 هـ ـ

شده  ـ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعالم ۱

 .باشدقانون امور گمرکی می ( ۱۴وز اظهار و مطابق ماده ) بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی)ای.تی.ِاس( در ر 
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برای کاالهای اساسی،   قانون امور گمرکی( ۱ )حقوق گمرکی مذکور در صدر بند )د( ماده  (   %4) نرخ چهاردرصد  ۱۴۰۱ـ درسال  ۲

 .یابد تقلیل می  ( %1)  های کشاورزی و دامی به یک درصددارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده 

اجعات مردمی به دستگاههای  و ـ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مر 

 :اجرائی و نهادهای عمومی

ارائه خدمات  ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ۱ به  فرآیندهای منجر  قانون،  این  از ابالغ  ماه پس 

هینه کند و جهت  اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه ب

 .کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابالغ نماید الکترونیکی 

ماه از تاریخ ابالغ این قانون، معماری کالن و الزامات فنی ارائه خدمات  ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است ظرف یک۲

جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطالعات ارائه    اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین وهوشمند و نحوه راه 

 .دهد

ـ دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند »پنجره واحد خدمات هوشمند« خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی  ۳

ود را با اولویت خدمات  سوم از خدمات اختصاصی خاندازی کرده و حداقل یکراه   ۱۴۰۱ماه سال  فناوری اطالعات حداکثر تا شهریور 

 .پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند 

  ۱۴۰۱ماه سال  ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است مرحله اول »پنجره ملی خدمات هوشمند دولت« را تا پایان دی ۴

تماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اج(  ۲۹اندازی کند. دستگاههای موضوع ماده ) راه

ایران و نهادهای عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به »پنجره ملی  

ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق »پنجره ملی خدمات هوشمند دولت« قابل  خدمات هوشمند دولت« متصل نمایند به گونه

برنامه د باشد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات  اولویت سترسی  اقدامات مشمول  و  ها، اصول  های اجرائی 

یک  مشابه،  و موارد  ساماندهی  و ضوابط  وزارت  حاکم  و  استخدامی کشور  و  اداری  همکاری سازمان  با  قانون  این  ابالغ  از  پس  ماه 

 .رسدو به تصویب شورای اجرائی فناوری اطالعات می ارتباطات و فناوری اطالعات تدوین 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

 .شورای اسالمی ارائه نماید
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قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال    ۴۴ز ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با رعایت قوانین و مقررات و سیاستهای کلی اصل 

های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد  و دارایی

داری کل کشور به وزارتخانه  نزد خزانه   ۲۱۰۲۳۰  شماره  درآمدی  حساب  به  حاصله  منابع    ریال است.(  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  

ا نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطالعات و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و  یابد تا بمربوط اختصاص می 

 .برخوردار و مسیر بزرگراهها و جاده اصلی شودتلفن همراه)موبایل( در روستاهای مناطق کم 

(  ۲۹ی اجرائی موضوع ماده ) گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطالعات، دستگاههاح ـ به منظور بهره

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

از قبیل تیرهای   ابنیه و زیرساختهای خود  ارتباطات و فناوری اطالعات و در صورت داشتن ظرفیت،  با اعالم وزارت  مکلف هستند 

زیرزمینی، مجرا)داکت(   انتقال، و  ارتباطی زمینی  تعرفه مسیرهای  وفق  را  ارتباطی خود  و فضاهای مناسب نصب تجهیزات  های  ها 

 .مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور )اپراتور(های مخابراتی قرار دهند

 ط ـ

به مستند۱ نسبت  است  تجارت مکلف  و  وزارت صنعت، معدن  بهرهساـ  واگذاری مجوزهای  و  مزایده  زی  طریق  از  معادن  از  برداری 

 .عمومی و با احراز صالحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید

 .گرددعالی بورس و اوراق بهادار اجرائی می نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای آیین 

گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان،  های سرمایهایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح)پروژه(، صندوقـ هرگونه نقل و انتقال دار ۲

 .امالک و مستغالت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است

پانزده درصدی  ۳ را هر سه  ( %15) ـ دولت موظف است سهم  به  بار به خزانه معین استان واریز نماه یکحقوق دولتی معادن  و  ماید 

شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساختهای آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت  

های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته  از فروش معادن بابت اصالح خرابی   ( %1) اجرای قانون پرداخت یک درصد

 .جلس ارائه دهدبار به مرا هر دوماه یک 

ی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصوالت ملی خود  

و باالتر دارای  (  %۲۵به تعداد ده هزار خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء جانبازان بیست و پنج درصد ) 

ایثارگران به شرطی که فاقد  (  %۵۰های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد) محدودیت  و بیشتر با معرفی بنیاد شهید و امور 
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نکرده دریافت  خودرو  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  معرفی  با  هم  تاکنون  و  بوده  کارمزد    خودرو  و  پنجساله  تقسیط  با  باشند 

مشمول شرایط این  (  %۷۰اقدام کند. جانبازان باالی هفتاد درصد ) (  ۱۶تبصره ) الحسنه  از محل تسهیالت قرض (  %۴چهاردرصد) 

 .بند نیستند

های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع  گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون 

 .و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه شود

های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو  با رعایت سیاست   ۱۴۰۱شود در سال  می   ک ـ به دولت اجازه داده

جدول    ۱۱۰۴۰۱رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف  ربط می با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی 

 :داری کل کشور واریز نمایداین قانون نزد خزانه   ۵شماره  

 :شرایط واردات

 ـ تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت ۱

 ـ عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت  ۲

 .ـ رعایت شرایط رقابتی۳

 :است از  اقالم وارداتی عبارت 

 دار و کشنده دستگاه کامیون و تریلی یخچال  ۱۰۰۰۰ـ تعداد  ۱

 بوس برون شهری و درون شهریدستگاه اتو  ۱۰۰۰۰ـ تعداد  ۲

 داردستگاه واگن و واگن یخچال  ۱۰۰۰ـ تعداد  ۳

 سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت آالت سنگین معادن و راه دستگاه ماشین ۵۰۰۰ـ تعداد  ۴

های اقتصادی،  میسیون وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقالم وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به ک

 .صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی ارائه نماید 
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از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد  (  %۵رسد. پنج درصد ) ای مربوط به مصرف میهای هزینهمنابع واریزی از محل جداول و ردیف

 .یابد سازمان بهزیستی کشور اختصاص می  ( %30) صد کمیته امداد امام خمینی)ره( و سی در ( ۷۰%) 

(  ۹۵ل ـ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده) 

 .شودنامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می های مستقیم و آیینقانون مالیات

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه    ۱۴۰۱ فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه  

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

 .معدن و تجارت قرار دهد  وزارت صنعت،

، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد  م ـ وزارت صنعت

ار  سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکتهای سهامی عام طرح)پروژه( از طریق بازار سرمایه واگذ از اهلیت

سال  نماید. همچنین شش ماه پس از ابالغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک 

ماه  نامه اجرائی این بند ظرف یکگردد. آیین مابین و قوانین به صورت خودکار لغو میگذرد، با رعایت قرارداد فی از تعطیلی آنها می

گردد. گزارش عملکرد  عالی بورس تدوین و اجرائی می قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای  پس از ابالغ این

 .شودماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه میاین بند سه 

 .گرددتعیین می(  %۱۲دالر برابر دوازده درصد) (  ۶۰۰ته شده خارجی باالی ششصد) های همراه ساخنـ  حقوق ورودی واردات گوشی

این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت)صندوق حمایت    ۵جدول    ۱۱۰۴۱۰کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره  

گوشی  تولید  از  حمایت  منظور  به  پیشرفته(  صنایع  توسعه  و  تحقیقات  هوشمن از  ریزالکترونیک  های  صنعت  و  داخلی  د 

 .یابد)میکروالکترونیک( اختصاص می

نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه  آیین 

 .رسد کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می  

صدور کارت بازرگانی مربوط به  شود  قانون تأسیس اتاق تعاون و با رعایت قوانین و مقررات اجازه داده می(  ۵۷س ـ به استناد ماده) 

 .ها از طریق اتاق تعاون ایران انجام شودتعاونی 

 :گرددکل کشور به شرح زیر تنفیذ می ۱۴۰۰قانون بودجه سال ( ۱۸ع ـ بند )ط( تبصره ) 
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ی شده تا  ماه پس از ابالغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه »

 .اقدام نماید  ۱۴۰۰پایان اسفند ماه  

های خصوصی ـ تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی  های صادره سالهای قبل که در اختیار بخشکلیه پروانه 

پایان اسفندماه   تا  معادنی که در    اند و همچنین سهم به اکتشاف و استخراج نشدهمنجر   ۱۴۰۰و حقوقی قرار گرفته است چنانچه 

منجر    ۱۴۰۰اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه  

که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و    ۱۴۰۱به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذارشده در سال  

 .شودمابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می د معتبر فیقراردا

-سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای

 «.شوند عالی معادن اضافه می 

یابد، مشروط به  کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص می خودروهای عرضه شده در قرعه  از ( %10) ف ـ حداقل ده درصد

 .این که در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد 

 ـ آب و کشاورزی  ۸تبصره 
قتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، دولت  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ا(  ۳۵الف ـ در اجرای بند)ب( ماده ) 

عنوان سهم کمک بالعوض  به  ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰و   ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰های مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه

ح یا کارکرد وسایل راهسازی  صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالبرداران بهمانده به عنوان سهم بهره دولت هزینه کند. سهم باقی 

برداری قابل پذیرش است. وزارت  و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر )کنتور(های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره 

 .ید برداری اقدام نما نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب شمارشگر)کنتور( هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، وزارت  (  ۳۵ب ـ در اجرای بند )ر( ماده ) 

 .جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابالغ این قانون نسبت به ابالغ الگوی کشت اقدام نماید 

آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای  ها و سازمان  ای استان جـ  شرکتهای آب منطقه

های خرید و نصب شمارشگر)کنتور(های حجمی و  شده نسبت به تأمین هزینهبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره تعادل 

پرداختی  تسهیالت  مبلغ  اصل  و  کنند  اقدام  مجاز،  کشاورزی  آب  چاههای  هیچ   هوشمند  بدون  با  را  اقساط  صورت  به  سود  گونه 

نیرو و جهاد کشاورزی می زمان  به تصویب وزرای  از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صد بندی که  ) رسد  (  %۱۰۰درصد 
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و سازمان    هاای استان زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهبخشی منابع آب زیر اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل 

 .گیردآب و برق خوزستان قرار می 

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس  

 .ارائه نماید  شورای اسالمی

می  داده  اجازه  استانی  فاضالب  و  آب  شرکتهای  مقبه  در  شرعی  موازین  رعایت  با  دریاشود  از  شده  تصفیه  آب  دریافت  از  ابل  ها 

گذار، پساب فاضالبها و یا آب خام و یا آب شرب برای فروش به واحدهای  گذاران، معادل ارزشی آن در همان استان آب به سرمایهسرمایه 

 .کنندگان چوب تحویل نمایند صنعتی و یا متولیان فضای سبز و یا تولید 

 د ـ

از مشترکان داخل شهر وجوه حاص  ( %10) درصد ـ ده۱ منابع دریافتی  از  واحد می ل  افزایش  و  تفکیک ملک  به  اقدام  نمایند  ها که 

با اصالحات و الحاقات بعدی، صرف اصالح شبکه  ۱۱/۱۰/۱۳۶۹قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب مصوب (  ۱۱موضوع ماده ) 

 .های آن استان خواهد شدهر یک از شهرستان آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در 

قانون ایجاد تسهیالت برای  (  ۳از منابع حاصل از اجرای تبصره )  ( %10) ـ شرکتهای آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر ده درصد۲

ع در اجراء  با اصالحات و الحاقات بعدی را برای تسری  ۳/۱۳۷۷/ ۲۴های آب شهری مصوب  توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکه

طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضالب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضالب در روستاهای همان بخش هزینه    و توسعه 

 .نمایند

با اصالحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت    ۱۳۶۱/ ۱۶/۱۲قانون توزیع عادالنه آب مصوب ( ۳۳هـ ـ در اجرای بند)ب( ماده) 

با نظارت تشکل ای استان های کشور، شرکتهای آب منطقهن از آبخوا های کشاورزی برای  ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند 

کنندگان آب کشاورزی برای  شدن چاهها باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف دارشمارشگر)کنتور( 

برداری آنها و برای چاههای  برابر ظرفیت پروانه بهره (  ۲/۱) دودهم   و   یک   بر اساسچاههای مجاز فاقد شمارشگر )کنتور( هوشمند  

ها، حداکثر معادل  مجاز دارای شمارشگر )کنتور( هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان 

ن مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی،  ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزا(  ۳۰۰سیصد ) 

کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از    داری کل این قانون نزد خزانه (  ۵جدول شماره )   ۱۶۰۱۱۲دریافت و به ردیف شماره  

ه از خشکسالی از طریق صندوق  دیداین قانون به کشاورزان خسارت(  ۹جدول شماره)   ۵۳۰۰۰۰ـ    ۵۰مبادله موافقتنامه از محل ردیف  
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بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش  های تعادل بیمه محصوالت کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه 

شور  های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه ک نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه گردد. آیین وری آب پرداخت می بهره 

رسد.  رسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی اصالح و به تصویب هیأت وزیران می تصویب هیأت وزیران می  تهیه و به

 ( درصد  روستاهای  (  %۵پنج  به  آبرسانی  و  آبخیزداری  طرحهای  از  حمایت  صرف  بند  این  موضوع  آب  فروش  از  حاصل  منابع  از 

 .شودمی های محل استقرار سد شهرستان 

بند)هـ( ماده)  به مسلوب (  ۴۵درخصوص چاههای غیرمجاز وفق  توزیع عادالنه آب نسبت  و  قانون  المنفعه نمودن این چاهها اقدام 

جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصوالت اساسی و راهبردی )استراتژیک( کشور به ازای هر  

ریال  (  ۶۰۰۰ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار) ( ۳۰۰۰سه هزار ) متر مکعب حداکثر مبلغ  

شود، دریافت  به ازای هر متر مکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می

های تعادل  شود تا صرف برنامه  این قانون نزد خزنه داری واریز می  (  ۵جدول شماره )   ۱۶۰۱۱۲گردد و به ردیف درآمدی شماره  می

وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر  بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره

 .ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایندسه

(  %۰.۵درصد) گیرد، نیم وـ  به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی صورت می

داری کل  نزد خزانه  این قانون (  ۵جدول شماره ) ۱۶۰۱۴۷از ارزش محصوالت صادراتی این موضوع أخذ و به ردیف درآمدی شماره  

بخشی و احیای  شود. تا از طریق وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی در جهت نصب شمارشگر )کنتور( هوشمند، تعادل کشور واریز می 

آبخوانها، اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوانها و جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ، نگهداری و مرمت قناتها، جبران کسری  

، مدیریت و اصالح خاکها،  وری آب از طریق حفظ، بازچرخانی پساب خرید چاههای غیرانتفاعی یا کم بازده، افزایش بهرههامخزن 

وری تولید محصوالت کشاورزی و  بنیان و فناورانه، افزایش بهرههای نوین آبیاری، حمایت از کشاورزی دانش اجرای سامانه)سیستم( 

 .اجرای الگوی کشت استفاده گردد

 ـ ز

بندانها و استخرها و الیروبی تاالبها و  ها وآب منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و الیروبی رودخانه ـ به ۱

ای و  برداری از مصالح مازاد رودخانه شود بهره ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می ای استان سدها به شرکتهای آب منطقه

کارگیری پیمانکاران دارای صالحیت( به شرط  برداران شن و ماسه )با به بندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهآب خاک مازاد  

برداران بخش کشاورزی واگذار نماید. در صورت وصول  نفعان و بهرهواریز حقوق دولتی و رعایت مالحظات محیط زیستی و حقوق ذی 
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گردد. منابع حاصله از محل ردیف  واریز می   ۱۶۰۱۴۹شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی  درآمد مازاد بر عملیات تعیین 

این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار  (  ۹جدول شماره )   ۵۳۰۰۰۰ـ    ۲۹

های کشور و بهسازی، بازسازی  مان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمی

های مدیریت بحران  بار توسط وزارت نیرو به سازمان ماه یک و مرمت آب بندانها شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه 

طبی  منابع  آب،  کشاورزی،  کمیسیون  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  دیوان  کشور،  و  اسالمی  شورای  مجلس  زیست  محیط  و  عی 

ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابالغ  گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف سه محاسبات کشور ارسال می 

 .گرددمی

های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از  ـ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی ۲

ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان  استاندار یا معاون عمرانی وی)رئیس کارگروه(، مدیرعامل آب منطقه

بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب  برای این استان، مدیرکل مدیریت  

برداری از مصالح  ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی

اند  های سیل بکار گرفته شدهکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیها برای پیمانای و خاک مازاد آب بندان مازاد رودخانه

 .را صادر کنند 

ای برای ساماندهی و الیروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات  برداری از مصالح مازاد رودخانهواگذاری بهره 

ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان  ای استان مزایده به شهرداری همان شهر، توسط شرکتهای آب منطقه

 .باشد مجاز می 

ربط( و جهاد کشاورزی مکلفند عواید حاصل از اجرای طرحهای مهار و تنظیم آبهای  های نیرو)از طریق شرکتهای ذی ح ـ وزارتخانه 

برداری طرحهای مذکور(  های بهره رق )پس از کسر هزینه مرزی و مشترک به ترتیب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و ب 

این  (  ۵جدول شماره )   ۲۱۰۲۳۱و شماره    ۱۴۰۱۹۱های درآمدی شماره  و واگذاری اراضی ملی پایاب را دریافت و به ترتیب به ردیف 

ادله موافقتنامه با سازمان  این قانون پس از مب (  ۹جدول شماره )   ۵۳۰۰۰۰ـ    ۸۰قانون واریز نمایند. وجوه حاصل از محل ردیف شماره  

این  (  ۱برداری طرحهای نیمه تمام مهار و تنظیم آبهای مشترک مندرج در پیوست شماره ) برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهره 

 .قانون خواهد شد 

غیرمنقول    ریال از اموال منقول و(  ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ط ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصدهزار میلیارد ) 

این قانون واریز نماید.  (  ۵مندرج در جدول شماره)   ۲۱۰۲۳۲مازاد خود و دستگاههای تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی  
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از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه  ـ  ۴۱شود از محل ردیف  داری کل کشور افتتاح میوجوه حاصل از این محل پس 

شود تا با ابالغ  به صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می (  ۹جدول شماره)   ۵۳۰۰۰۰

در صندوق  سهم مشارکت دولت  تأمین  جهادکشاورزی صرف  کمکوزارت  و  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  بالعوض،  های  های 

الگ کمک  اجرای  اولویت  با  محصول  و  نهاده  یارانه  اعتباری،  و  فنی  توسعه  های  و  تحقیق  نخیالت،  تحول  طرح  اجرای  کشت،  وی 

بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه  کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ الین آرین و صنعت طیور توسط شرکتهای دانش 

زداری، عملیات  های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخی های پرتودهی محصوالت کشاورزی شبکهکشاورزی نوین و سامانه 

های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین  آب و خاک، آبرسانی و راههای عشایری، مدیریت اصالح و بهبود خاک

های مرتبط شود.  گذاری صادرات محصوالت کشاورزی و خرید محصوالت کشاورزی، تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و فعالیت سرمایه 

ورزی مکلف است اقدام الزم برای افزایش میزان تولید داخلی محصوالت اساسی کشاورزی به میزان حداقل  همچنین وزارت جهادکشا

های روغنی و زیتون و آبرسانی و راههای عشایری با  ، به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه ۱۴۰۰نسبت به سال    ( %10) درصدده  

های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و  ارش آن را به کمیسیون ماه گز اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه 

 .بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید 

و بودجه  های جهادکشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه  نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه آیین 

 .رسدکشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می 

ای و کشاورزی صنعتی در شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و شهرکهای کشاورزی به نرخ  ی ـ تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانه

 .گرددهای کشاورزی محاسبه می مصوب فعالیت 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی  (  ۸۱در ماده)   ک ـ مجتمع و شهرکهای کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج

 .گردند مند میبهره ( 2)  از مقررات مالی دولت

های منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی کشور و حفظ  مازاد درآمدهای سازمان (  %۱۰۰ل ـ صددرصد) 

داری  های مربوطه نزد خزانه پس از واریز به ردیف   ۱۴۰۰ها در سال  ین سازمان نسبت به درآمدهای مصوب ا  ۱۴۰۱نباتات کشور در سال  

 .گرددالذکر پرداخت می های فوق این قانون به سازمان (  ۹جدول شماره )   ۵۳۰۰۰۰ـ  ۱کل کشور به شکل درآمدـ  هزینه از ردیف شماره  

غ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه  ماه پس از ابالم ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است حداکثر یک 

ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت  چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره 
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ت اعتباری غیربانکی را  تسهیالت دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسا

 .فراهم نماید 

ن ـ دولت مکلف است در واردات محصوالت کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه  

و تجارت و  نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن  کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین 

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران می بانک مرکزی تهیه می 

ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل و نقل هوایی  منظور حمایت از توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به س ـ به 

دل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای  )محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصوالت کشاورزی به مقاصد فوق معا

 .گردداین قانون تأمین می( ۹جدول شماره )   ۵۵۰۰۰۰ـ   ۴۱ای شماره مسافربری( از محل ردیف هزینه

های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن  ماه پس از ابالغ این قانون با همکاری وزارتخانهنامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک شیوه 

 .شودسازمان توسعه تجارت ایران( تهیه و ابالغ می و تجارت ) 

شود با رعایت مالحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از امالک  ع ـ به شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می

یافته  ویژه در مناطق کمترتوسعه های خود نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور به  و دارایی 

 .ریال اقدام کنند( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تمام تا سقف دویست هزار میلیارد ) و طرحهای نیمه 

ف ـ در برخورد با مالکان زمینهایی که در طرحهای بازنگری و یا الحاق به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای  

شود، پس از ابالغ  یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می ریزی و توسعه استانها و  برنامه

 براساس تبصره
ً
ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در  (  4)   طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفا

شهرداری  و  دولتی  مصوب  طرحهای  م  ۸/۱۳۶۷/ ۲۹ها  آنها  موجب  عوارض  به   
ً
صرفا زمین،  تفکیک  به  نیاز  صورت  در  و  حاسبه 

 .شودبا اصالحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می   ۴/۱۳۳۴/ ۱۱قانون شهرداری مصوب ( ۱۰۱ماده) 

های آب سطحی و  اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای دادهنسبت به راه   ۱۴۰۱ص ـ وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریورماه  

عالی آمایش سرزمین برساند.  به تصویب شورای  ۱۴۰۱  مهرماه  تاپایان   حداکثر  را  آب   بحرانی   مناطق  آن   براساس زمینی اقدام نماید و  زیر 

بهره پروانه  و  فعالیت  از صدور مجوز  موظفند  اجرائی  کلیه دستگاههای  آب  بحرانی  مناطق  تصویب مصادیق  از  تأمین  پس  برداری، 

 .بر)به تشخیص وزارت نیرو( جلوگیری نمایندارائه خدمت به واحدهای جدید صنایع آب زیرساخت )آب، برق و گاز( و 
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نمایندگان مجلس   ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت  از طریق استانداران سراسر کشوربه منظور  ـ وزیر کشور مکلف است  ق 

و ملی  ردیف  دارای  طرح)پروژه(های  به  اعتبارات  تخصیص  نحوه  در  اسالمی  تفکیک    شورای  به  را  استان  هر  به  مربوط  استانی 

بار، به صورت مکتوب به مجلس  ماه یک ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح)پروژه(ها، هر سهشهرستان 

 .شورای اسالمی اعالم نمایند

تأمین خوراک دام، وزارت جهادکشاورزی  سازی محصوالت کشاورزی و کاهش وابستگی در  ر ـ در راستای مدیریت بحران آب و سالم  

ماه برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق توسعه آبیاری  مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف شش 

راه زیر و  تجهیز  و  شیمیایی  سموم  مصرف  کاهش  برنامه  اندازه سطحی،  مرجع  آزمایشگاههای  باقی اندازی  سموم  در گیری    مانده 

سازی خاک، آب و محصول، برنامه قطع وابستگی و خودکفایی خوراک دام سبک، سنگین و طیور را تدوین  محصوالت کشاورزی و سالم 

 .و اجراء نماید

 .های مربوط حمایت کندها را بر مبنای تخصیص بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است این برنامه

ماه  هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصوالت کشاورزی، تنها شش،  ۱۴۰۱ش ـ از اول فروردین ماه سال  

 .االجراء خواهد بود. در شرایط اضطراری مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی استپس از ابالغ آن الزم

یابی و رفع نشت  انتقال آب شرب از طریق نشت های توزیع و خطوط  ت ـ وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه

و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب  

های توزیع را در  شبکه جویی شده از طریق اصالح  قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب، معادل آب صرفه 

 .گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهداختیار سرمایه 

های عمران و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه  وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون 

 .نماید

گذار  ی آبهای شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز و جذب سرمایه جاها بهث ـ به منظور جایگزینی پساب فاضالب 

کنندگان های شهری، شرکتهای آب و فاضالب استانی مکلفند از طریق مذاکره و تشویق مصرف جهت اجرای طرحهای تصفیه فاضالب 

ز پساب را دارند، شرایطی را فراهم کنند که  عمده آبهای شرب و خام در بخشهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز که امکان استفاده ا

گذار  خرید به سرمایه گذاری را در قالب قرارداد پیش کنندگان نسبت به خرید تضمینی پساب اقدام و بخشی از هزینه سرمایهاین مصرف 

 .گذار تحویل بگیرند تصفیه پساب پرداخت و آب مورد نیاز خود را از سرمایه 
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 :گرددبه شرح زیر تنفیذ می  کل کشور  ۱۴۰۰قانون بودجه سال (  8)  خ ـ بند )ک( تبصره

های کلی نظام و با هماهنگی دستگاههای ملی به  شت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست ک   ۱۴۰۱ ک ـ در سال »

 « .گردد آبی استان تعیین می تشخیص کارگروه سازگاری با کم 

توسعه  قانون برنامه پنجساله ششم  ( ۳۱شود در راستای اجرای ماده ) ذ ـ به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به منظور تأمین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصوالت کشاورزی، تحقق  

های  های فنی و اعتباری و ردیف های کمک های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرحگذاری و توسعه فعالیت اهداف سرمایه

ها، یارانه  رتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصوالت راهبردی کشاورزی نسبت به پرداخت مشوق های روغنی و امتفرقه کشت دانه 

نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب  و یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی حسب مورد اقدام نماید. آیین 

 .رسدهیأت وزیران می 

ضـ  کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختالف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آنها در نوبت بررسی قراردارد با رعایت  

شماره   مورخ    ۵۹۰۸نظریه  نگهبان  شورای  کمیته   ۱/۱۳۷۳/ ۲۴فقهای  در  نهائی  تکلیف  تعیین  زمان  تداخالت  تا  رفع  های 

 .بالمانع است جهادسازندگی از جانب خود کشاورز 

جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و    ۱۴۰۱غ ـ دولت مکلف است در سال  

عمرانی الزم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این  

های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع  یک بار به مجلس شورای اسالمی )کمیسیون موضوع را هر سه ماه  

 .طبیعی و محیط زیست( ارائه دهد

 ـ آموزش، پژوهش و فرهنگ۹تبصره
خود تا سقف  شود با تصویب هیأت امنای  الف ـ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می

نسبت به أخذ تسهیالت از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت    ۱۴۰۰عملکرد درآمد اختصاصی سال  

تملک دارایی ویژه مناطق کمتر  های سرمایهتکمیل طرحهای  به  تکمیل خوابگاههای متأهلین  و  اولویت ساخت، خرید  با  ای خود 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  (  ۱۰۳)پ( ماده ) توسعه یافته موضوع بند  

در    عالی و پژوهشی کهاستفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. دانشگاهها و مراکز آموزش 

اند، کماکان مستقل خواهند  اند و دارای ردیف درآمدی اختصاصی و جاری یا تملک مستقل بوده دارای ردیف مستقل بوده  ۱۴۰۰سال  
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منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد  های خود به بینی اعتبار الزم در فعالیت های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بود. صندوق 

سهیالت مربوط به احداث و تکمیل خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی  تسهیالت با اولویت ت 

توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیالت بانکی برای خرید تجهیزات  و فناوری و پارکهای علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می 

 تخصصی و به 
ً
شگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند. اصل و سود تسهیالت بانکی دریافتی موضوع این بند،  رسانی آزمایروزصرفا

 .گرددعنوان بدهی دولت تلقی نمیبه

ده درصد  ( %10) ده درصد  و  اختصاصی  درآمد  دارایی   ( %10) از  تملک  اعتبارات  سرمایه از  سنواتی  های  بودجه  در  مقرر  ساالنه  ای 

ش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص  دانشگاهها و مراکز آموز

 .یابداختصاص می 

تا سقف دو    ۱۴۰۰تا    ۱۳۸۵شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال  وجوه اداره (  %۱۰۰درصد ) ب ـ صد 

های رفاه دانشجویی به  شود. وجوه مذکور به صندوق کشور واریز می   داری کله خزانه ریال ب(  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار میلیارد ) 

یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه  های مزبور اختصاص می عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق 

منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی    های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محلبه دانشجویان و سایر پرداخت 

 .به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی بالمانع است

پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور و فرزندان رزمندگان معسر  ج ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت  

هزار  دو  مبلغ  به  قانون  این  در  مندرج  اعتبارات  به  قانون  (  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد)   نسبت  از  حاصل  درآمد  محل  از  ریال 

های  ها برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه هدفمندسازی یارانه 

گیرد. اقساط  اختیار این افراد قرار می  علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس سرانه دانشجویی در

 .شودوامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می 

دـ  وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهای تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجالت  

آوری و نسبت به فروش آنها اقدام نماید و منابع حاصله را به ردیف درآمد اختصاصی شماره  معمصرفی در پایان هر سال تحصیلی را ج 

داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه  این قانون نزد خزانه (  ۵جدول شماره )   ۱۶۰۱۰۱

 .گرددرایگان کتب درسی مناطق محروم می و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوط و تأمین  

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  (  ۶۴هـ ـ در راستای اجرای بند )ب( ماده ) 

بر اختصاص یک  به امور  (  ۶و    ۱یافته به دستگاههای اجرائی )به استثنای فصول  ای تخصیص از اعتبارات هزینه  ( %1)   درصدمبنی 
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ای  ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهپژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه

 ( شماره  جدول  در  مندرج  بر  (  ۱۰استان  و  استانی  اجرائی  دستگاههای  هماهنگی  با  و  کند  کسر  قانون  اولویت این  و  اساس  ها 

وب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی  های پژوهشی مص سیاست 

شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به  های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می وزارتخانه 

جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد. دستگاههای مذکور مکلفند نحوه    شده توسط آن شورا از دستگاههای اجرائی استانی تعیین

را هر شش هزینه  این بند  و  بار به شورای ماه یک کرد  آموزش، تحقیقات  ایران، کمیسیون  آمار  و فناوری، مرکز  عالی علوم، تحقیقات 

قیقات و فناوری موظف است گزارش  عالی علوم، تحفناوری مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای 

به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات    ۱۴۰۲ساالنه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال  

و مسائل تحقیقاتی توسط    ، نیازهاهاکرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت مربوط به هزینه 

 .باشدآی.اس.سی( می ها و نیازها)نان( در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده 

این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی  (  ۳و ـ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ) 

درصد  ماهه به میزان بیست و پنج از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه (  %۴۰درصد ) حداقل چهل مربوط،  

 در راستای حل مسائل    داری کل ، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه ( ۲۵%) 
ً
کشور واریز کنند تا صرفا

از طریق همان شرکتها  مشکالت  جهاد    و  غیردولتی،  و  دولتی  از  اعم  پژوهشی  و  عالی  آموزش  و مؤسسات  دانشگاهها  با  توافقنامه 

های تحصیالت تکمیلی،  نامههای کاربردی، عناوین پایان های علمیه و در قالب طرح)پروژه( دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه 

آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت  ش های تحقیقاتی دانهای پسادکتری و طرح)پروژه( طرح)پروژه( 

داری کل کشور  واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه 

 مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن رااجازه داده می 
ً
حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز  به   شود رأسا

شده آنها  بینیکند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش 

 پس از تبادل موافقتنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق ش 
ً
ورای عالی علوم، تحقیقات  در این قانون محسوب و عینا

فناوری می و  داده  برگشت  قرارداد  طرف  دانشگاهی  جهاد  یا  و  پژوهشی  یا  عالی  آموزش  مؤسسات  به  صندوق  این  توسط  شود،  ، 

توافقنامهطوری به مبلغ  کل  مالی  سال  پایان  تا  تسویه  که  و  ها  آموزشی  مؤسسات  و  دانشگاهها  در  بند  این  موضوع  اعتبارات  شود. 

فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه پژوهشی اع و  از دولتی و غیردولتی  شود.  های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می م 

دانش  پسادکتری،  پژوهشگران  دانشجویان،  به  پرداخت  قابل  سهم  هر  حداقل  مبلغ  از  کارورز  نیروهای  و  پژوهشگر  آموختگان 

) طرح)پروژه( شصت  و (  %۶۰درصد  بانکها  بند می  است. شرکتها،  تا دهمؤسسات موضوع این  از مبلغ    ( %10) درصدتوانند حداکثر 

هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود  (  %۴۰درصد ) چهل 
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نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای  د. آیین نامه اجرائی این بند هزینه کنن های علمیه در چهارچوب آیین و جهاد دانشگاهی و حوزه 

های امور اقتصادی و دارایی،  مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه 

های  ای عالی حوزه علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شور 

 .رسدوزیران می  تصویب هیأتشود و به علمیه پس از ابالغ این قانون تهیه می 

ای خود را برای هم افزایی و  از بودجه هزینه  ( %2)   های آن مجازند تا دو درصد ز ـ دستگاههای اجرائی مندرج در این قانون و پیوست 

فعالیت  موضوعارتقای  قبیل  از  فرهنگی  تولیدات  و  رسانه ها  مطبوعاتی،  نمایشی،  قرآنی،  گردشگری  ات  و  کتاب  و  نشر  نوین،  ای 

های فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی  نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه اختصاص دهند. آیین 

 .رسدو سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، وزارت  ( ۹۲د )پ( ماده ) ح ـ به استناد بن  

ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به  

مندرج در جدول    ۵۳۰۰۰۰ـ  ۴۷کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف    داری کل نزد خزانه  ۱۴۰۱۸۴ردیف درآمدی شماره  

های مربوط( و هفتاد  در اختیار وزارت ورزش و جوانان )برای کمک به فدراسیون   ( %30) درصد  این قانون به نسبت سی (  ۹شماره ) 

 .گیرددر اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار می ( %۷۰درصد ) 

 ـ ط

وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به ردیف  یـ   

داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت  این قانون نزد خزانه (  ۵جدول شماره )   ۲۱۰۲۲۹درآمدی  

 .ن استان و شهرستان نمایدمدارس خیرساز در هما

 ( ماده  اجرای  راستای  در  ـ  آموزش قانون جامع خدمات(  ۶۶ک  و مؤسسات  دانشگاهها  ایثارگران،  به  شهریهرسانی  مجاز  عالی  بگیر 

  نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشموالن این ماده خودداری 

  .نمایند

سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد،  به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچهل ـ  

(  ۲۹مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) 

بر  درصدقانون  یک  حداقل  مکلفند،  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  از    ( %1)   نامه 
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، برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق  ( ۶و) (  ۱ای خود را به استثناء فصول ) اعتبارات هزینه

 .گردد، هزینه نمایند ی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابالغ میدستورالعمل اجرائی که توسط شورای عال

 م ـ 

هزینه۱ ظرفیتـ  معرفی  و  آموزشی  و  فرهنگی  محتوای  انتشار  و  تولید  درخصوص  حقوقی  اشخاص  جمهوری  کرد  گردشگری  های 

یع دستی و ساخت و تکمیل اماکن  های خارجی، با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنا اسالمی ایران به زبان 

ورزشی و خانه جوانان و زمینها و سالنهای ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ  

 .شودبه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می(  %۱۰۰و ارشاد اسالمی به صورت صد درصد) 

 .باشدها و هتلها مشابه تعرفه خدمات می درمانی گردشگری و صنایع دستی و آب ـ تعرفه گاز مصرفی تأسیسات۲

ن ـ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به دانشجویان دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری نیز  

 .خدمات نمایدهمانند دانشجویان سایر دانشگاهها تسهیالت دانشجویی پرداخت نموده و ارائه 

 ـ قضائی، انتظامی، دفاعی ۱۰تبصره
ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی  (  ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد ) الف ـ شرکتهای بیمه

ورت ماهانه به حساب  صرسد بهعالی بیمه میتصویب شورای   هر یک از شرکتها تعیین و به جدولی که براساس فروش بیمه )پرتفوی(  

داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع  این قانون نزد خزانه (  ۵جدول شماره )   ۱۶۰۱۱۱درآمد عمومی ردیف  

ای  شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده های قابل قبول مالیاتی محسوب میعنوان هزینهاین بند به 

فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و سازمان  کشور،  

این قانون در امور  (  ۷گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره ) صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار می 

بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق  سازی و آگاهی های فرهنگ ساخت برنامه منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و  

 .هیأت وزیران هزینه شود   ۲۹/۱۰/۱۴۰۰نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب  برنامه عملیاتی آیین 

باشند. دستگاههای موضوع  ی این بند می سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجرا

برنامه عملیاتی هر سه  را در قالب  به کمیسیون ماه یک این بند موظفند گزارش عملکرد خود  و  بار  بودجه  و  برنامه  و  های اقتصادی 

 .محاسبات مجلس شورای اسالمی و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند 
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پذیرد.  الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می ماهه به دستگاههای اجرائی فوق تخصیص اعتبار سه 

 .یابدریال از منابع این بند به سازمان پزشکی قانونی اختصاص می( ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ) 

و یکصد و سی و نهم  ( ۱۳۴ستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم ) ب ـ در مورد آرای حل اختالف مراجع بین د

ربط از اجرای  قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی(  ۱۳۹) 

ماه از تاریخ  بق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده تصمیم مراجع حل اختالف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطا

کند.  نفع اضافه می ابالغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوط را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی 

شرکتها و مؤسسات انتفاعی    خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب در

 .باشدکشور( می داری کل داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه یادشده نزد خزانه 

های رانندگی  تعرفه جریمه  ۸/۱۲/۱۳۸۹های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  عالوه بر جریمه   ۱۴۰۱جـ  در سال  

معادل مبلغ    شود.داری کل کشور واریز می نزد خزانه   ۱۵۰۱۰۱یابد و مبالغ حاصل به ردیف درآمدی  افزایش می (  %۵پنج درصد ) 

 :یابدص میافزایش یافته به شرح زیر اختصا

پانصد میلیارد) ۱ و  از تصادفات  (  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ یک هزار  ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی 

 رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی کشور 

خیز بین شهری،  یی و معابر در نقاط حادثه ریال جهت اصالح راههای روستا(  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد) ۲

ای )هوشمندسازی تصویری  ها و راههای روستایی و شهری و جاده خیز در تقاطعسازی، اصالح هندسی و حذف نقاط حادثه ایمن 

 ها( و راههای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی جاده 

ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هالل  ریال برای حوادث جاده (  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ یک هزار میلیارد) ۳

 احمر جمهوری اسالمی ایران 

ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی  (  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ یک هزار میلیارد) ۴

 قانونی کشور 

ربط به منظور تهیه  کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان تابعه ذی   د ـ سازمان ثبت اسناد و امالک

نقشه و اطالعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار  

داری کل کشور واریز  روز اراضی کشاورزی أخذ و به حساب خزانه ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مف(  ۵۰۰.۰۰۰مبلغ پانصد هزار ) 
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در اختیار سازمان    ۷۳۰۰۰۰ـ    ۲۰ریال طی ردیف  (  ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا سقف شش هزار میلیارد ) (  %۱۰۰و معادل صد در صد ) 

های مربوط اقدام و اسناد مالکیت  ه دولتی نسبت به تهیه نقشهای بخش غیرثبت اسناد و امالک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت 

حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید. سازمان ثبت اسناد امالک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به  

 .ارائه اطالعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسالمی ایران اقدام کند

 هـ ـ

ات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت  منظور تأمین کسری اعتبار ـ به۱

المال یا دولت است )با اولویت خسارت ناشی از تصادف(، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت  خسارت بر عهده بیت 

ریال از منابع درآمد ساالنه موضوع  (  ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رد ) های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیاصندوق تأمین خسارت 

 ( نقلیه مصوب  (  ۲۴بندهای )ث( و )ج( ماده  از وسایل  اثر حوادث ناشی  بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در  قانون 

قانون دریافت و هزینه    این(  ۷جدول شماره )   ۱۱۰۰۰۰های بدنی ذیل ردیف  را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت   ۲۰/۲/۱۳۹۵

 .کند

ماهه در اختیار وزارت دادگستری  مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه

سبات،  های برنامه و بودجه و محا بار به کمیسیون ماه یک قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه 

 .اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند 

های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات  ـ صندوق تأمین خسارت ۲

  االجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ل از الزمبرند و قب سر می شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به 

صورت بالعوض نسبت به  اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده 

 .آزادی آنها اقدام شود 

داری کل کشور مکلف است  المال یا دولت است، خزانهبر عهده بیت   منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها ـ به ۳

های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و  از منابع ردیفهای درآمدی )جریمه   ( %10) درصدده

ریال را به ردیف  (  ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی( تا سقف پنج هزار میلیارد ) هزینه 

جدول    ۵۳۰۰۰۰ـ  ۶۲ای  داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه نزد خزانه   ۱۶۰۱۱۹درآمدی  

این    ( 2)   و(  ۱گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای ) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می ( ۹شماره ) 

 .بند است 
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جزء) ۴ منابع  محل  از  است  مکلف  دادگستری  وزارت  و (  ۳ـ  مقتوالن  شامل  دیه  دریافت  مستحقان  دیه  پرداخت  به  نسبت  بند  این 

ها، گشت)تور(های امنیتی و بازرسی بسیج  مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت

ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته  گیرند و همچنین سربازان وظیفهی مورد اصابت گلوله قرار میو فرماندهی انتظام

شوند، با معــرفی ارتش جمهوری اسالمی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب  یا مجروح می 

 .این قانون اقدام نماید ( ۹جدول شماره )  ۵۳۰۰۰۰ـ  ۶۲ارات ردیف از محل اعتب  ( %20) اسالمی تا سقف بیست درصد 

(  ۲۷ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است منابع مازاد خود را با تشخیص بیمه مرکزی با رعایت ماده ) ـ صندوق تابعه ذی  ۵

-نامه سرمایهو مطابق با مفاد آخرین آیین قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث حداکثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه  

 .گذاری نماید گذاری شرکتهای بیمه مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه 

نیروهای مسلح  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،  ( ۱۱۰و ـ در اجرای ماده) 

کشور موضوع    داری کلهای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه انه هزینه مسکن کارکنان ساکن در خمکلفند کمک 

های تعمیر  های نیروهای مسلح برای هزینهاین قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف (  ۵جدول شماره)   ۱۶۰۱۸۴ردیف درآمدی  

 .های سازمانی اختصاص دهند و نگهداری خانه 

مجمع تشخیص    ۱۳۶۷/ ۲۳/۱۲های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب  وه حاصل از جریمه ز ـ دولت مکلف است وج 

ریال دریافت و به ردیف درآمدی  (  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مصلحت نظام با اصالحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ دو هزار میلیارد ) 

جدول   ۷۳۰۰۰۰ـ   ۲۵از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره  ( %10) کشور واریز نماید. ده درصد داری کل نزد خزانه  ۱۵۰۱۱۳شماره  

های مربوط به تنظیم  اندازی و ارتقای سامانه راه   این قانون به وزارت دادگستری )سازمان تعزیرات حکومتی( بابت هزینه (  ۷ـ  ۱شماره ) 

ای محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی  هبازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت 

 .شودو نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقالم مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می 

های  با اصالحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه   ۱۲/۱۳۸۹/ ۸قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  (  8)   ح ـ در اجرای ماده

 .شودلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعالم می رانندگی براساس اعالم پ

تلفن همراه موظفند هزینه پیامک  آنها  کارور)اپراتور(های  از  را  نقلیه درج و مبالغ مربوط  را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله  ها 

 .دریافت کنند 
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سامانه تعویض پالک انواع خودرو و موتورسیکلت    ۱۴۰۱یران مکلف است از ابتدای سال  ط ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ا

 برای احراز  را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به 
ً
صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا

 :انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پالک باشد. در این راستا فرماندهی 

 از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صالحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره ) ۱
ً
این قانون را از  (  ۱۶ـ پالک را صرفا

این قانون  (  ۵) جدول شماره    ۱۴۰۱۱۴طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی  ربط را به متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی 

 متقاضیان   به   دریافتی   جزئیات   اعالم   به   موظف  ایران   اسالمی   جمهوری   انتظامی   فرماندهی .  نماید  واریز    داری کل کشورنزد خزانه 

 .است 

قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب  (  ۳۰ماده ) (  ۱ـ به استناد تبصره ) ۲

 .داری کل کشور واریز نماید مربوط نزد خزانه  الک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب پ

بانک   کلیه  ـ  درصد) ی  دو  موظفند  اعتباری  مؤسسات  و  هزینه(  %۲ها  از  حاصل  درآمد  تراکنشاز  بابت  دریافتی  نظام  های  در  ها 

داری کل کشور واریز نمایند.  نزد خزانه   ۱۶۰۱۶۴به ردیف درآمدی    ۱۴۰۰ایش آنها نسبت به سال  بانکداری الکترونیکی را بدون افز 

گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس  درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار می(  %۱۰۰صددرصد) 

گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف  ی اسالمی ایران تهیه میفتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهور

هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال  باشد. بانک به نظارت بر اجرای دقیق این بند می 

 .شوددولتی تلقی می 

ها و پاسگاهها )با تأیید فرماندهی نیروی  توسعه کالنتری وجوهی که توسط خّیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و  ک ـ  

استان(    به   شود، می(  استان   سپاه   تأیید   با )   جهادگران   عمرانی   های( پروژه) طرح   و   بسیج   هایحوزه   و   بسیج   پایگاههای  و    انتظامی 

 .شود می تلقی  مالیاتی قبول  قابل هزینه عنوان 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  (  ۲۳های کشور از محل ماده ) ها و دهیاریی داری کل کشور موظف است سهم شهردارل ـ خزانه  

 .داری کل کشور واریز کندرا هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه  ۳۱/۳/۱۳۹۰اصالحی 

خص جمعیت توزیع و  ها و دهیاریهای همان استان و براساس شا وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری 

 .حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید
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ـ  ۱های سرمایه استان موضوع جدول) از کل اعتبارات تملک دارایی( %۵ریزی و توسعه استانها مجازند تا پنج درصد) م ـ شورای برنامه 

 .دهند  اختصاص  هابا اولویت پاسگاهها و کالنتری های انتظامی این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده( ۱۰

های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد نـ  به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب 

اری خسارات وارد شده به شخص  قانون بیمه اجب (  ۲۴ریال از منابع درآمد ساالنه بندهای)ت( و )ج( ماده) (  ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

 .یابد ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به ستاد دیه کشور اختصاص می

هزینه کاهش  راستای  در  ـ  بهره س  ارتقای  طریق  از  قضائیه  قوه  الکترونیکی کردن  های  و  و دعاوی  وقوع جرائم  از  پیشگیری  وری، 

 :فرآیندها

  تدارکات  سامانه  طریق   از   را   ورشکستگی   امور  تصفیه و   ثبت  اجرائیه  دوایر  های شعب اجرای احکام،  ـ قوه قضائیه مکلف است مزایده ۱

  سامانه  این   در  را   مذکور   های مزایده   برگزاری  امکان   است  موظف  تجارت   و  معدن   صنعت،   وزارت .  کند  برگزار(  ستاد) دولت  الکترونیکی

 .سازد  فراهم 

ائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده،  ـ قوه قض۲

عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان،  شاکی، مشتکی

وثیقهمحکوم  شاکی،  کارشله،  و  مراجعه  گذار  هرگونه  به  نیاز  بدون  و  الکترونیکی  به صورت  را  دادرسی  هزینه  استرداد  قبیل  از  ناس 

 .حضوری فراهم نمایند 

شرکتهای  ۳ و  بیمه  شرکتهای  ایران،  اسالمی  جمهوری  انتظامی  فرماندهی  کشور،  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  قضائیه،  قوه  ـ 

فناو و  علمی  معاونت  همکاری  با  مکلفند  سکوهای)پلتفرم خودروسازی  دسترسی  جمهوری،  ریاست  به  ری  خصوصی  بخش  های( 

از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و  اطالعات و خدمات )سرویس  ارائه سوابق و اطالعات خودرو  های( الزم برای 

 .مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند

یرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طالق، ادارات ثبت اسناد  ـ قوه قضائیه موظف است أخذ امضاء از هر یک از خدمت گ۴

و امالک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال  

 .های مربوط نمایدشناسه )کد( به شماره تلفن همراه اعالمی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه 

سپاری به  ـ قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی که امکان انجام آنها از طریق برون  ۵

  استفاده   مورد  الکترونیکی  هایسامانه   اصالح  یا  ایجاد و بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه  
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سپاری کنند. قوه قضائیه  در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت مالحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون 

رسد امور قابل  االجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میماه از تاریخ الزمموظف است در دستورالعملی که ظرف سه 

 .و کار آن را مشخص کند واگذاری به بخش خصوصی و ساز 

ع ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد 

این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی  (  ۵جدول شماره )   ۱۶۰۱۶۵ریال به ردیف درآمدی  (  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

داری کل کشور با اعالم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج  شود. خزانهنه تسویه می آن وزارتخا 

 .کنداین قانون اقدام می ( ۵جدول شماره )  ۱۶۰۱۶۵عملکرد این بند در ردیف درآمدی  

با اصالحات و الحاقات بعدی،    ۱۲/۱۱/۱۳۹۳صوب قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور م( ۱۱ف ـ به منظور تسهیل اجرای ماده ) 

 از پرداخت هزینه برگ سند معاف می کلیه متقاضیان تبدیل اسناد دفترچه 
ً
 .باشندای به تک برگ در روستاها، صرفا

 :گرددبه شرح زیر تنفیذ می  ۱۴۰۱کل کشور در سال  ۱۴۰۰قانون بودجه سال ( ۶ص ـ بند )غ( تبصره ) 

با اصالحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا    ۱۶/۹/۱۳۹۴ی قانون شوراهای حل اختالف مصوب  غ ـ مهلت اجرای آزمایش»

 «.شود، تمدید می ۱۴۰۱زمان الزم االجراء شدن الیحه شورای حل اختالف در سال  

های بنیه دفاعی  ردیف ق ـ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات  

را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل  

 .پرداخت شود(  %۸۰برابر باشد و در پایان سال حداقل هشتاد درصد ) 

 ـ مسکن و حمل ونقل ۱۱تبصره
سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای  سازی، محوطه ی عملیات آماده شود، براالف ـ به دولت اجازه داده می

بافت  و احیای  بازآفرینی شهری  فرسوده مسکن مهر، طرحهای  بافت  تاریخی موجود در  و  فرسوده  تهران های  ، طرحهای  ، مصالی 

 :اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد  ۵/۱۴۰۰/ ۱۷شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب بینیمسکن و سایر موارد پیش 

سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری    ـ وزارت راه و شهرسازی)از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، ۱

ر اراضی و  ریال از محل منابع داخلی و یا تهات(  ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ایران( مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد ) 

الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با  امالک متعلق به شرکتهای فوق
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میلیارد  هزار  بیست  کند.  فوق  طرحهای  اجرای  صرف  مسکن  ملی  صندوق  طریق  از  خزانه،  گردش  کار  و  ساز 

 .شودیات اجرائی مصالی تهران و مصالهای نیمه تمام کشور هزینه می ریال برای تکمیل عمل(  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

های علمیه و مبلغ هزار میلیارد ریال برای احداث و تکمیل بناهای حوزه (  ۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد) 

 .شودهای عالم در روستاها هزینه می ریال برای احداث خانه ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

در صورت درخواست مالکان اعیانی    ( 2)   قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(  ۶۸ـ در اجرای ماده) ۲

واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای  

داری کل کشور،  باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانهود می ای نود و نه ساله متعلق به خاجاره 

 .صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد

ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن  ۳

ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل  (  ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰را تا سقف پنج هزار میلیارد ) ایران و شرکت بازآفرینی شهری ایران  

بافتهای  و صندوق با آن، تسهیالت الزم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی،  آنان قرار داده و متناسب  های تأمین مالی در رهن 

ین طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل  سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل افرسوده و آماده

مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء  شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقی 

 .اختصاص دهد

برای تبدیل    ۱۴۰۱وظفند تا پایان خرداد ماه سال  باشند مـ مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی می ۴

تسهیالت دریافتی از بانک مسکن به تسهیالت فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت  

و اعتبار    عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیالت این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول 

 .اقدام نماید( %۱۸) ) )هجده درصد 

سازی، زیربنایی و روبنایی( در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط  سازی، محوطه ـ مالیات مسکن مهر)شامل آماده ۵

. سازمان امور مالیاتی  گرددریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می (  ۳.۰۰۰.۰۰۰گردد، معادل سه میلیون) پیمانکاران پرداخت می 

 .موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ارائه  

 .نماید
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وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و  ح بهره ب ـ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سط 

تابعه مجاز به مولد مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمان  سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و  های 

زمین  ) فروش  میلیارد  هزار  یکصد  سقف  تا  اختیار  در  مازاد  با  ر(  ۱.۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰های  مذکور  اموال  تهاتر  است.  یال 

از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه داری کل کشور  طلبکاران طرحهای این بند مجاز است. منابع حاصل پس 

شود. مبلغ هزار  ، دریایی و تجهیزات و ناوگان می ، ریلی، هوایی ایهای حمل و نقل جاده صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت 

 .شودریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می ( ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد ) 

های فرهنگی  ی مقاومت و سالنهاج ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کالنتری، پایگاه و حوزه 

صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای مسکن مهر،  ورزشی بسیج و ورزشگاههای پانزده هزار نفری در مناطق محروم را به

 .برخوردار قرار دهدمسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی  (  ۵۹د ـ برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند )الف( ماده ) 

های اسکان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها  ان، بهسازی محیطو فرهنگی جمهوری اسالمی ایر 

و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و  

، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر  هاریزی استان کالنتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه

قانون مالیات بر ارزش افزوده  (  ۳۹رسد، از محل عوارض ماده ) نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می استان را بر اساس آیین 

 .الذکر در همان استان نمایندزدایی و بهسازی مناطق فوق صرف محرومیت 

های صنایع معدنی،  برداری از معادن و فعالیت ای حمل و نقل ناشی از بهرهران بخشی از خسارات وارده به شبکه جادههــ  به منظور جب 

ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل  از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان   ( %2)  شورای معادن استان موظف است دو درصد 

 .های مورد استفاده معادن اختصاص دهد ای با اولویت جاده اری و بهسازی محورهای جاده ای همان استان برای نگهدو نقل جاده 

با جمعیت پنجاه هزار) و ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری با  (  ۵۰.۰۰۰های  نفر به باال مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و 

سود ساالنه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب    های غیردولتی و بازپرداخت اصل و گذاری بخشاستفاده از سرمایه 

های مقرر در قانون  های پایش )کنترل( سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابدوربین

 .های تعیین شده توزیع گرددرسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبت

ریزی  شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامهها اجازه داده می ی اجرائی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستان ز ـ به دستگاهها 

های ملکی خویش  ریال نسبت به معاوضه امالک و ساختمان  (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد ) 



 

 

                 

www.ekhtebar.com 

1401قانون بودجه   

 صفحه  
70 

شهرداری  غیرمنقول  اموال  و  امالک  پس  با  احداث  ها  برای  کارشناسی  قیمت  به  مربوط  شهر  شورای  تصویب  و  شهرداری  اعالم  از 

های اداری همان شهرستان اقدام کند و عملکرد این بند را به صورت جمعی ـ خرجی ثبت کند. دستورالعمل اجرای این جزء  مجتمع

 .شود و ابالغ می توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه

های امالک در اختیار خود در حریم و محدوده هر  از زمین   ( %20) ح ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد

یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی شهری واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی  

 .ی شهر اقدام نماید ها های فرسوده و حاشیهبافت 

ریال اعتبار  ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ط ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد) 

پاالیش متقاضیان و سامانه  جهت توسعه سامانه و  نام  ثبت  های بخش مسکن از جمله سامانه ملی امالک و اسکان کشور، سامانه 

های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی، نظارت و پایش طرحهای قانون جهش تولید مسکن هزینه  طرح)پروژه( برنامهنظارت)کنترل(  

 .نماید

مسکن در    مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی قانون جهش تولید مسکن شدن در راستای اجرائی ی ـ  

 ( اعتبارات تبصره  از محل  و شهرسازی،  راه  ) (  ۱۸وزارت  میلیارد  قانون مبلغ سیصد هزار  به  (  ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰این  ریال 

 .یابد تا در راستای قانون مذکور هزینه گرددصندوق ملی مسکن اختصاص می 

  ۱۳۹۴رسمی که قبل از سال  ا اولویت سکونتگاههای غیرشود اراضی در مالکیت خود را بک ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می 

باشد  برداری میبه تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره 

 .را به مالکین اعیانی واگذار نماید

به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران    االجراء شدن این قانون ماه پس از الزم نامه اجرائی این بند سه آیین 

 .خواهد رسید 

 ـ حقوق و دستمزد ۱۲تبصره
 الف ـ 

حقوق ۱ مختلف  گروههای  حقوق  ضریب  ماده)  ـ  موضوع  اجرائی  دستگاههای  در  توسعه  (  ۲۹بگیر  ششم  پنجساله  برنامه  قانون 

چنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و هم
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براساس  ( %۱۰) درصد ده میزان  به  قضات و  پژوهشی   و عالی  آموزش مؤسسات  و دانشگاهها  علمی  هیأت اعضای   کشوری و لشگری،

و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه  ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی  آخرین حکم کارگزینی بگونه 

برای کارکنان قرارداد کار معین)مشخص(، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و  

 .ریال کمتر نباشد( ۵۶.۰۰۰.۰۰۰آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون) 

 .ماندمی  باقی تغییر  بدون   حقوق،  حکم  در  کشوری  خدمات مدیریت   ن قانو( ۷۸تفاوت تطبیق موضوع ماده) 

های بازنشستگی وابسته  های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق بگیران و مشترکان صندوق ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه۲

درصد)  ده  اجرائی،  دستگاههای  می(  %۱۰به  افزایش،  افزایش  این  اعمال  از  پس  که  نحوی  به  بازنشستگان،  یابد  حقوق  حکم 

(  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه میلیون ) بگیران و مشترکان صندوقوظیفه

 .ریال کمتر نباشد 

ربط از  ذی   ها و نظایر آن توسط مراجع العاده صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق   ۱۴۰۱ـ در سال  ۳

های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی)باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت(، شورای حقوق و  جمله هیأت 

ماده)  موضوع  از  (  ۷۴دستمزد  خارج  اعتبار،  نوع  هر  محل  از  و  عنوان  هر  تحت  وزیران  هیأت  و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 

 .تالذکر ممنوع اس های فوقافزایش 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  (  ۲۹در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )   ۱۴۰۱ـ در سال  ۴

جمهوری اسالمی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی )به استثنای مشموالن قانون کار جمهوری  

حقوق   حداقل  ایران(،    حقوق  حداقل  و   کشوری   خدمات  مدیریت   قانون   مشمول   شاغالن      مستمر   مزایای   و    اسالمی 

  اجتماعی،   تأمین  سازمان   و   کشوری  بازنشستگی  صندوق   مشمول   بگیران وظیفه  و  بازنشستگان      حقوق   حداقل  بگیران،      حقوق      سایر 

به میزان ده  ایر حمایت س   و   هامستمری   و   اجرائی   دستگاههای  به  وابسته  های صندوق  سایر   و   مسلح   نیروهای  آنها،  با  های متناسب 

 .یابد افزایش می ( %۱۰درصد) 

مبلغ ششصد   ۱۴۰۱در سال  ۴/۱۳۹۴/ ۳۱های مستقیم اصالحی قانون مالیات( ۸۴ـ سقف معافیت مالیاتی ساالنه موضوع ماده)  ۵

 .شودریال تعیین می ( ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰و هفتاد و دو میلیون ) 

بر درآمد حقوق کا مالیات  کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل،  نرخ  از مجموع مندرج در احکام  اعم  و غیردولتی  رکنان دولتی 

 :باشدمی  زیر  شرح  به  سال  پایان  عیدی  استثنای به  کارانه و  هاپرداختی  سایر و  مستمر غیر و  مستمر العادهفوق    العاده مدیریت وفوق 
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ریال،  (  ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون ) (  ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ـ نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون )   ۵ـ  ۱

 ( %10) درصد ده

)   ۵ـ  ۲ میلیون  هشتصد  و  میلیارد  یک  مازاد  به  نسبت  ) (  ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ـ  میلیارد  سه  تا  ریال،  (  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال 

 ( %15) درصدپانزده 

)   ۵ـ  ۳ میلیارد  سه  مازاد  به  نسبت  تا(  ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ـ  )   ریال  میلیون  دویست  و  میلیارد  ریال،  (  ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰چهار 

 ( %20) درصدبیست 

 ( %30) ریال به باال، سی درصد( ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ـ نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون )  ۵ـ ۴

  ۱۳۸۰/ ۲۷/۱۱های مستقیم اصالحی  قانون مالیات(  ۵۷میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده) 

ساالنه به مبلغ سیصد و نود و شش    ۲۷/۱۱/۱۳۸۰قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی  (  ۱۰۱و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده) 

 .شودریال تعیین می ( ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰میلیون) 

ران و در راستای رفع  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ای(  ۳۰ـ در اجرای ماده)  ۶

( ۷های توسعه کشور و بندهای)ت( و)ث( ماده) قانون احکام دائمی برنامه (  ۷۱تبعیض حقوق شاغالن دستگاههای اجرائی و ماده ) 

بخشنامه،   تصویبنامه،  هرگونه  ایران،  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون 

ت  آن در دستگاههای اجرائی مشمول  شکیالت، طبقهدستورالعمل، تغییر  نظایر  و  بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امناء 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی  (  ۲۹ماده) 

ب(  ۱و دستگاههای اجرائی مشمول ماده)  )   های توسعه رنامهقانون احکام دائمی  ( ۷۴کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده 

 ( ماده  بند)ج(  کشوری،  خدمات  مدیریت  جمهوری  (  ۷قانون  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون 

 .باشد نیاز در این قانون می   اسالمی ایران و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد

پایان ۷ پاداش  پایان ـ  پاداش  پرداخت  قانون  موضوع  هزینه خدمت  از  بخشی  و  دولت  خدمت  کارکنان  به  ضروری  های 

)   ۲۶/۲/۱۳۷۵ مصوب   ماده  مشمول  کارکنان  خدمت  پایان  پاداش  بعدی،  الحاقات  و  اصالحات  خدمات  (  ۱۰۷با  مدیریت  قانون 

قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع  (  68)   ماده(  ۱۰بند )   العاده کشوری با احتساب فوق 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و همچنین وزارت اطالعات،  (  ۲۹ماده ) 
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خدم سال  هر  ازای  در  اتمی  انرژی  سازمان  و  مسلح  سی نیروهای  تا  حداکثر  بیست  ت  و  هفتصد  و  میلیارد  چهار  سقف  تا  و  سال 

 .ریال خواهد بود(  ۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون) 

ها از هر محل و تحت هرعنوان  ـ سقف خالص پرداختی متوسط ساالنه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی  ۸

حقوق   ۱۴۰۱درسال   مختلف  گروههای  دستگاههبه  در  ) بگیر  ماده  موضوع  اجرائی  توسعه  (  ۲۹ای  ششم  پنجساله  برنامه  قانون 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل  

کلیه مناطق کشور هفت  عالی و پژوهشی و قضات در  کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش 

  لشکری   و   کشوری  کارکنان   به  اعتبار نوع  هر  محل   از  و   عنوان   هر  تحت  همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ(  ۱برابر مبلغ جزء) 

  که   مؤسساتی  و  شرکتها  همچنین  و  دولتی  شرکتهای   و  هاوزارتخانه   در  بازنشستگان   و  قضات  علمی،  هیأت  اعضای  کارمندان،  از  اعم 

 .شوند، ممنوع است ان آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می مدیر 

فوق  پزشکی،  گروه  حقکارانه  کشور،  قانونی  پزشکی  سازمان  در  شاغل  پزشکان  خاص  حق العاده  داوری،  التحقیق،  حق  و  التألیف 

 .التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است ها و حق ها و رساله نامه راهنمایی و مشاوره پایان 

ن مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین  همچنین سقف پرداختی به کارکنا

 شود گردد. در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می می

انین و مقررات و با پیشنهاد  های قضائی با رعایت قو ـ به منظور جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسی پرونده ۹

 .شودالعاده برای کارکنان مذکور برقرار می رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق 

های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند)فیش( به صورت ماهانه  ـ کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت۱۰

 .شودسند)فیش( دیگر با هر عنوان، خالف قانون تلقی می درج نمایند و داشتن هرگونه  

با اصالحات و الحاقات بعدی، حقوق سربازان وظیفه    ۲۹/۷/۱۳۶۳قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب (  ۴۹ـ در اجرای ماده ) ۱۱

ی حداقل  ، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیات( %۶۰مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد) 

حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت  (  %۹۰و حقوق سربازان متاهل نوددرصد) (  %۷۵هفتاد و پنج درصد ) 

 .شودشود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیالت و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می خدمات کشوری تعیین می 

 .یابدقانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می ( ۵۰)  پرداخت فوق العاده ماده
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قانون مدیریت  (  68)   ماده (  4)   ، موضوع بند ۱۴۰۱مندی مزدوجین جدید و حق اوالد فرزندان متولد سال  ـ امتیاز کمک هزینه عائله۱۲

 .یابدبرابر افزایش می(  ۳و )  ( 2)  شاغلین، به ترتیب  خدمات کشوری

، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختالف،  الزحمه، ساعتیالتدریس، حق های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق بـ  کلیه پرداخت 

 .بند )الف( این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود( ۵شود و مشمول مفاد جزء ) ناپذیر محسوب میهزینه اجتناب 

مأمور در  ج ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان)پرسنل( شرکتهای آب و فاضالب استانی و شرکتهای توزیع برق استانها که به صورت  

نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بالمانع  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می 

 .است 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  (  ۲۹دـ  دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) 

از تیرم قانون  (  ۲۹های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی( مذکور در ماده ) کلیه پرداخت   ۱۴۰۱اه سال  مکلفند 

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و تسهیالت به کلیه شاغلین و بازنشستگان از  

ت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان  های دولتی و متعلق به دول هریک از منابع و حساب 

 .دولت، پرداخت نمایند 

قانون برنامه  (  ۲۹بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده ) 

، امکان  المی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس 

 .دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطالعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید

نون به جانبازان و  این قا  ( ۷جدول شماره )   ۱۳۱۶۰۰هـ ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف  

باشند، تا  اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر 

نامه اجرائی این بند  معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین   زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک 

 .رسدتصویب هیأت وزیران میشود و به نهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می به پیش

آموزش   ـ حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات  و  و  فناوری  و  پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات  و  عالی 

عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرائی و دانشگاههای فرهنگیان و تربیت  موزش همچنین دانشگاهها مراکز و مؤسسات آ

عالی انقالب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده  دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای 

اند با حقوق اعضای  م تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علو
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سازی  هیأت علمی غیر بالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان 

 .شودمی

 ـ پیشگیری از حوادث غیر مترقبه۱۳تبصره
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  (  ۲۸دان موضوع بند)م( ماده) گر شود از محل منابع تنخواه اجازه داده می 

 :اقدامات زیر صورت پذیرد(  ۲مالی دولت) 

احمر جمهوری اسالمی ایران و تا مبلغ  ریال به جمعیت هالل  (  ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد ) ۱

و هفتاد   ) یکهزار و هشتصد  اعتبارات  (  ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد  آموزش پزشکی در قالب  و  بهداشت، درمان  به وزارت  ریال 

 تنظیم   ن   قانون الحاق برخی مواد به قانو ( ۲۸ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند )م( ماده ) های سرمایه ای و تملک دارایی هزینه 

 ( 2)   دولت مالی مقررات  از  بخشی 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  (  ۳۳و همچنین بند )ث( ماده ) (  ۳۲بند )ب( ماده ) (  ۱ـ در اجرای جزء ) ۲

 ( پنجاه هزار میلیارد  تا مبلغ  ترتیب  به  ایران  تا مبلغ ده هزار میلیارد  (  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰فرهنگی جمهوری اسالمی  و  ریال 

ت به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه  ریال جهت پرداخت سهم دول (  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

از منابع اوراق اسالمی خریداری شده توسط  (  %۵۰ساله( یا تضمین از سوی دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد) اسالمی )یک 

 .بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت

 ها ـ هدفمندسازی یارانه۱۴تبصره
 الف ـ 

یارانه ـ  ۱ این قانون به استثنای عوارض  (  ۱۴ها )منابع( مندرج در جدول تبصره ) ها تمامی دریافتی در اجرای قانون هدفمندکردن 

ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی)به ترتیب موضوع مواد  ها و دهیاری شهرداری 

  و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (  ( 2)   ی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق برخ(  ۶۵و ) (  ۱۲) 

کشور  داری کل  ها نزد خزانه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه  قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی(  4)   و  ( 2) 

ها موظف است با ابالغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف  شود. سازمان هدفمندسازی یارانهمی   واریز 

 .ها)منابع( اقدام نمایدمربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی 
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  افزوده   ارزش   بر  مالیات  و   عوارض  مشمول    ،۱۳۹۸بندی در سال  ـ منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه۲

 .شودشرکت ملی نفت ایران نمی (  %۵/۱۴)  درصدنیم  و  چهارده  سهم  و

قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول  (  ۲۶ها از فروش حاملهای انرژی موضوع بند )الف( ماده ) ها و دهیاری ـ عوارض شهرداری ۳

ها و  شود تا به شهرداری ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می ظرف یک  ها )مصارف( این تبصره، پس از وصول،پرداختی 

 .ها پرداخت شوددهیاری

ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و  ۴

ها  را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه(  ۱۴جمع مصارف جدول تبصره )   ( %1)   بودجه کشور معادل یک درصد

تا دوماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این    قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر 

شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است  داری کل کشور نمی تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه 

داری کل کشور  ها نزد خزانه ین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأم

 .واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است

بعه وزارت نفت نزد  نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکتهای تا  ۱۴۰۱ـ بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال   ۵

داری کل کشور  های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این حسابها، به حسابهای خزانهبانک

 .نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد

 .از کشاورزان انجام دهد ریال ( ۹۵.۰۰۰ـ دولت مکلف است خرید تضمینی گندم را به مبلغ هرکیلو حداقل نود و پنج هزار )  ۶

ها و با استفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان مکلف  ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه 

سه  ظرف  حداکثر  دهکاست  ضمن  قانون،  این  ابالغ  از  پس  یارانهماه  خانوارهای  کلیه  درآمدی  شاخصبندی  طریق  از  و  هبگیر  ا 

های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید. شناسایی  اطالعات و داده 

توانند در  ها، می گیرد. سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه و دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می 

  سامانه الکترو
ً
نیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها بررسی و درصورت پذیرش اعتراض، یارانه آنها مجددا

های پردرآمد در اختیار سازمان هدفمندسازی و برای یارانه افراد جدید و جامانده و سایر  برقرار گردد. منابع حاصل از حذف دهک

های دهکهای اول تا چهارم دارای حداقل  قانون حمایت از حقوق معلولین و افزایش یارانه فرزندان خانوادهموارد قانونی و اجرای کامل  

 ( از والدین در دستگاههای مذکور در ماده  اقتصادی،  (  ۲۹سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام  برنامه پنجساله ششم توسعه  قانون 

 .شودشند، به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین، صرف می بااجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران شاغل نمی 
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 .ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نمایدسازمان هدفمندی یارانه 

ی ایران از  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالم(  ۲۹کلیه دستگاههای اجرائی ماده ) 

ثبت اسناد و امالک کشور   بهادار سازمان  و اوراق  بورس  انتظامی، سازمان  ایران، فرماندهی  جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 .باشند صورت برخط)آنالین( و رایگان به وزارتخانه مذکور میموظف به همکاری و ارائه اطالعات به 

تبصره بالفاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط  جـ  منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این  

نام سازمان هدفمندسازی یارانه خزانه ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری  داری کل کشور نزد بانک مرکزی به 

 به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت  اسالمی ایران به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی)ای.تی.ِاس( تسعیر و مستقیم
ً
ا

می  تبصره  این  جدول  مصارف  صرف  آیین کامل  همکاری  شود.  با  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  تبصره  این  اجرائی  نامه 

 .د رسهای نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می وزارتخانه 

رسد و هزینه کرد آن در غیرمصارف جدول تخلف محسوب  منابع جدول این تبصره پس از تأمین به صورت کامل به مصارف آن می 

ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  شود. سازمان هدفمندسازی یارانه می

 .ارائه نماید 

کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، ظرف دو هفته بعد از ابالغ این قانون شماره ملی  د ـ وزارت تعاون، 

افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را در اختیار سازمان بیمه سالمت قرار دهد. این سازمان مکلف است ظرف یک هفته  

نام و حضور آنها تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد  این اشخاص را بدون نیاز به ثبت  

وزارت   دهد.  قرار  رایگان  بیمه  پوشش  تحت  ایرانیان(  رفاه  پایگاه  از  استفاده  )با  وسع  آزمون  اساس  بر  تأیید  صورت  در  را  متقاضی 

افزایش پیدا    ۱۴۰۰ی نماید که پرداخت توسط بیمار نسبت به سال  ریز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به نحوی برنامه

 .نکند

به    توجه  با  که  جدیدی  داروهای  فهرست  تعیین  به  نسبت  دارو  و  غذا  سازمان  همکاری  با  است  سالمت موظف  بیمه  عالی  شورای 

ی و حذف داروهای غیرهزینه اثربخش  اپذیری بیماران باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، بازنگری در فهرست داروهای بیمهاستطاعت 

دهک با  ارتباط  معافیت)فرانشیز(در  خودپرداخت  اصالح  و  و  نماید  اقدام  قیمت  گران  داروهای  خصوص  در  حداقل  برخوردار  های 

های  بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. همچنین سازمان گزارش عملکرد این بند را هر دوماه یک

 .ای مکلفند نسبت به نظارت بر تجویز و اجرای راهنماهای بالینی اقدام کنندبیمه
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 ای  ـ برق و انرژی هسته۱۵تبصره
شده در بودجه مصوب ساالنه خود را  ای مکلفند منابع تعیین الف ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه 

شرکت   به  ترتیب  به  خزانه  گردش  از  سرمایه پس  یا  و  دیون  رد  بابت  توانیر  شرکت  و  حرارتی  برق  نیروی  تولید  گذاری  مادرتخصصی 

 .)احداث( در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند

شده در بودجه مصوب ساالنه خود را بابت  بینیشود معادل منابع پیش ب ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می

 .برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کندبرداری به شرکت بهره های بهره هزینه 

هسته  سوخت  و  اولیه  مواد  تولید  شرکت  ـ  دارایی ج  تملک  طرحهای  اجرای  در  تسریع  و  توسعه  جهت  است  مکلف  ایران  های  ای 

راه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد  ای، مواد معدنی و محصوالت جانبی همسرمایه 

رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش( به حساب  شده کاال و خدمات فروش ها )شامل قیمت تمام حاصل از آن را پس از کسر هزینه

خزانه  نزد  ساال خاصی  بودجه  مطابق  تا  کند  واریز  کشور  کل  سرمایه داری  جهت  شرکت  آن  تملک  نه  ردیفهای  و  طرحها  در  گذاری 

ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت  های سرمایهدارایی 

ه به حساب افزایش سرمایه دولت در  شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصلهای مبادلهبراساس موافقتنامه

 .شودشرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می 

 د ـ

شود،  ـ به منظور اصالح الگوی مصرف گاز و برق که براساس شاخص تعداد سرانه هر خانوار )تعداد اعضای هر خانواده( تعیین می ۱

شرکت   و  ایران  گاز  ملی  به  شرکت  نسبت  مجازی(  کارور)اپراتور(  شرکتهای  اولویت  )با  غیردولتی  بخش  طریق  از  موظفند  توانیر 

هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب  

 .ا به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند شمارشگرهای هوشمند برای واحدهای جدیداالحداث اقدام و هزینه مربوط ر 

های فرهنگ سازی  از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه (  %۵شود تا سقف پنج درصد) ـ اجازه داده می ۲

به   توانیر( در قالب عقد قرارداد  و  )به تشخیص شرکت ملی گاز  ایران  این سازمان  توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

 .پرداخت گردد

تمام بوشهر براساس هزینه  اتمی  از نیروگاه  برق  ـ خرید  با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت  شده حسابرسی هـ  و  شده 

 .گیردمی
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نا به اعالم  و ـ تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر )کنتور( جداگانه باشند یا ب

می سراسری  شبکه  به  خود  تولیدی  برق  از  بخشی  یا  تمام  تحویل  به  اقدام  نیرو  برق  وزارت  برای  مصرفی  سوخت  میزان  به  کنند، 

  ۱۳۹۹اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال  ، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر شده به شبکه در ساعات اوج مصرفتحویل 

 .شودتعیین می 

شود از طریق شرکتهای تابعه نسبت به تأسیس شرکتهای صندوق طرح )پروژه( با مشارکت متقاضیان زارت نیرو اجازه داده میز ـ به و

برداری از پنج هزار مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم  گذاران بخش غیردولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهرهو سرمایه

(  %۴۹قدام نماید. حداکثر آورده بخش دولتی )اعم از وجوه نقد و آورده غیر نقدی( معادل چهل و نه درصد) و کمتر توسعه یافته، ا

یابد. اجرای قراردادهای مشارکتی  کاهش می   ( %20) برداری نیروگاههای مذکور به بیست درصداست. این سهم پس از تکمیل و بهره 

پذیرد. تعهدات و منافع  فراخوان و ثبت شرکت سهامی خاص انجام می   دولتی،در این خصوص پس از تعیین آورده طرف بخش غیر

 .گرددکنندگان تسهیم میها بر اساس قدرالسهم مشارکتحاصل از اجرای طرح )پروژه( 

  مگاوات نیروگاه اتمی تولید (  ۱۰.۰۰۰شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار ) ح ـ به دولت اجازه داده می

های برق اتمی با استفاده از  المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهای نیروگاه برق از طریق مشارکت با سازندگان بین 

شود.  ای انجام می های سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی )فاینانس( و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی الگوی سرمایه 

، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابالغ  این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران نامه اجرائی  شیوه 

 .گرددمی

های فلزی،  ط ـ وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فوالدی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی

وشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی )ای.سی.ِای(  واحدهای پاالیشگاهی و پتر 

  واریز  داری کل کشور  محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه 

 .شودمی

همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول  مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و 

 .باشندحکم این بند نمی 

  به  درآمد وصول   با  متناسب و ماهانه صورت به  ریال ( ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰منابع حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد ) 

و  (  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)   میلیارد  هزار  شصت   سقف  تا   کامل  صورت  کشور  برق  فرسوده  شبکه  نوسازی  و  توسعه  صرف  ریال 

ریال  (  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف بیست هزار میلیارد ) 
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سهیالت جهت افزایش توان تولید  آبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود ت صرف توسعه و تکمیل نیروگاههای برق 

و  (  %۵۵) درصد  پنج  و  پنجاه  بازده  با گذاری)ایجاد، توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام( انواع نیروگاههای برقبرق از طریق سرمایه

میلیارد ویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار  بیشتر، حمایت از احداث نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به 

های صنعتی در برق رسانی به داخل شهرک(  %۴۰ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد) (  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

با آورده شصت درصد)  اقتصادی  نواحی صنعتی و مناطق ویژه  تا سقف چهارهزار میلیارد  آن شهرک (  %۶۰و  ها، نواحی و مناطق، 

تأس(  ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  صرف  هزار  ریال  چهل  سقف  تا  تجدیدپذیر،  مرجع  آزمایشگاههای  تکمیل  و  یس 

ریال صرف تکمیل سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصالح و  (  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد) 

میلیارد  هزار  شش  و  بیست  سقف  تا  و  محروم  مناطق  به  آبرسانی  و  روستایی  شرب  آب  و  فاضالب  شبکه  بازسازی 

بنیان صنعت برق و شرکتهای فعال در حوزه  ریال صرف اعطای تسهیالت خطرپذیر به شرکتهای دانش (  ۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

 .شودمی  اصالح الگوی مصرف انرژی هزینه

ای  های انرژی، عمران و صنایع و معادن مجلس شور ماه یک بار به کمیسیون وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه

 .اسالمی ارائه نماید

دستگاههای   ۱۰/۳/۱۳۹۶کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوب قانون مجازات استفاده ( 4)  ی ـ براساس ماده

های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق  نسبت به برقراری انشعاب   ۱۴۰۱توانند، در سال  مسؤول موضوع این قانون می 

 .صالح، اقدام نمایند و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی  با تعرفه مربوط در محدوده شهرها

ای اصالح نمایند که  های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه وزارتخانه   ۱۴۰۱ک ـ در سال  

روم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان  با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای مح

مصرف   الگوی  تا  مشترکین  صفر،  برابر  کشور    صورت   به  مصرف  الگوی   از   باالتر   پرمصرف   مشترکین   ای، یارانه   صورت   به  بهزیستی 

ر براساس ُبعد خانوار  مذکو   خانوارهای  آب  صفر  نرخ  به   تعرفه.  شود  تعیین(  تی. بی. آی) پلکانی  افزایش  الگوی   براساس  و   ایغیریارانه 

 .شود محاسبه می

ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه  میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف باالتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه 

 .مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد مشترکین کم 

ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب  شود و ظرف یک های نفت و نیرو تهیه می نهاد مشترک وزارتخانه نامه اجرائی این بند به پیشآیین 

 .رسدهیأت وزیران می 
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هر سه وزارتخانه  را  بند  این  گزارش عملکرد  مکلفند  نیرو  و  نفت  کمیسیون های  به  یکبار  شورای  ماه  اجتماعی مجلس  و  انرژی  های 

 .اسالمی ارائه نمایند

شود نسبت به اصالح ساختار اداری شرکتهای توزیع برق استانها اقدام نماید. اساسنامه این شرکتها به  دولت اجازه داده می ل ـ به  

 .رسدپیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می 

مقابل برق دریافتی  م ـ دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تأمین مالی نیروگاههای برق اتمی و تجدیدپذیر، در  

 .ای را برای انتقال برق این نیروگاهها دریافت ننمایدای از کشور، هزینهاز این نیروگاهها، در هر نقطه

های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت،  ن ـ دولت مکلف است از طریق سازمان انرژی اتمی با همکاری و أخذ نظر وزارتخانه 

های  حقیقات و فناوری و همچنین همکاری سایر دستگاههای اجرائی دولتی، خصوصی و انجمن درمان و آموزش پزشکی، علوم، ت 

  قبیل  از   ایهسته  صنعت  ی  هاحوزه   تمام  در  را   ساله  پنجاه   ای کشور در افقعلمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته

پرتوها، پزشکی هستهها(،  ای و سایر رهیافت  ای )شکافت و همجوشی هسته هسته  انرژی ای، شتاب  ای، کشاورزی هستهکاربرد 

به عمل    ۱۴۰۱ای تدوین و اقدام قانونی الزم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال  های صنعت هسته های ذرات و سایر حوزهدهنده

 .آورد

 ـ تسهیالت تکلیفی۱۶تبصره
 الحسنه برای تشکیل خانواده الف ـ تسهیالت قرض 

(  %۵۰درصد)   الحسنه و پنجاه های قرض مانده سپرده(  %۱۰۰وری اسالمی ایران مکلف است از محل صددرصد) بانک مرکزی جمه

بانکهای عامل تأمین کند.    های قرض  سپرده با اولویت نخست از طریق  بانکی، تسهیالت موضوع این بند را  الحسنه جاری شبکه 

 .سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام نمایند  ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ بانک 

باشد. عدم اجراء یا  ربط می مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی 

 .باشدتأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح می

بوده است، یک میلیارد و دویست   ۱/۱۳۹۷/ ۱هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از الحسنه ازدواج برای هریک از زوجـ تسهیالت قرض  ۱

های زیر بیست و پنج  الحسنه ازدواج برای زوج ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیالت قرض (  ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون) 
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باشد. تمامی بانکها موظفند به صورت  ریال می(  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون) های زیسال و زوجه 

 .ماهانه، تعداد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیالت را به صورت عمومی اعالم کنند

سال   ۲ از  که  فرزندانی  برای  بعد   ۱۴۰۰ـ  آمده   به  دنیا  قرض به  تسهیالت  دویست  اند  اول  فرزند  ازای  به  فرزندآوری،  الحسنه 

ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون (  ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون ) (  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون) 

میلیون) (  ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  هشتصد  چهارم  فرزند  ازای  به  و  و  (  ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  یک  ریال  بعد  به  و  پنج  فرزند  ازای  به 

 .ریال (  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد) 

گردد. بانک مرکزی موظف است با  گیرد و ترتیب تولد لحاظ می درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می

الحسنه فرزندآوری    پرداخت تسهیالت قرض  نام و مدیریت فرآیندهای  ای به منظور ثبت همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه 

 .ایجاد نماید

قرض  ۳ تسهیالت  برای  ـ  ساله  بیست  حداکثر  بازپرداخت  با  خانواده(  درخواست  به  )بنا  مسکن  ساخت  یا  خرید  یا  ودیعه  الحسنه 

سال  خانواده  در  که  مسکن  فاقد  می  ۱۳۹۹های  یا  شده  بیشتر  یا  سوم  فرزند  صاحب  بعد  دو  به  میزان  به  میلیارد شوند 

 .ریال اقدام نماید( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کاالی ایرانی با معرفی ستاد اجرائی  ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ سی هزار میلیارد)  ۴

 .یابدفرمان امام)ره( اختصاص می 

آیین ۵ ایران موظف است  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  بند  ـ  اجرای  ماه سال  نامه  اردیبهشت  اول  تا  را حداکثر  به    ۱۴۰۱)الف( 

به  بانک  بار  ماه یک  را هر سه  این تبصره  ایران مکلف است گزارش عملکرد  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  ابالغ کند.  های عامل 

 .ه دهدکمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائ

 زایی  الحسنه برای اشتغال  ب ـ تسهیالت قرض

  هزار    های عامل مبلغ یک میلیون و بیست بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک 

حسن اجرای  الحسنه را به اجزاء این بند اختصاص دهد. مسؤولیت  ریال تسهیالت قرض(  ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)   میلیارد

باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیالت  ربط می حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی 

 .باشدتخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح می
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پایش می  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  توسط  ایجاد شده  واشتغال  رفاه   می   شود  و  کار  تعاون،  وزارت  ناظر  بایست در سامانه 

ارائه داده و به  بار در شورایاجتماعی ثبت شود. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماه یک عالی اشتغال 

 .های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسالمی ارائه دهند صورت مکتوب به کمیسیون 

۱  ( میلیارد  هزار  پنجاه  و  دویست  مبلغ  میلیارد (  ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ  هزار  صد  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  به  ریال 

اختصاص می (  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  بهزیستی کشور  به سازمان  پوشش  ریال  و  اعتبار  به  تسهیل دسترسی  به منظور  یابد. 

اشت  با هدف  پرداختی  اجازه داده می خطر)ریسک( تسهیالت خرد  این جزء  به دستگاههای موضوع  ایجاد  غالزایی،  به  شود نسبت 

 .صندوق تضمین اقدام نمایند 

بانک مرکزی   اولویت مناطق محروم،  با  تمامی استانها  و  همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خالق در سراسر کشور 

ایران مکلف است از طریق بانک  ) های عامجمهوری اسالمی  پنجاه هزار میلیارد  از محل  (  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ل مبلغ  ریال 

بنیان و خالق  الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفائی به شرکتهای دانشهای پس انداز و جاری قرضمنابع سپرده 

 .شودادی و دارایی تعیین میاختصاص دهد. شرایط و سقف تسهیالت پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتص

میلیارد) ۲ هزار  بیست  و  ششصد  مبلغ  شهرستان  (  ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ  و  استانها  بین  بند  این  منابع  از  براساس    ریال  ها 

 .باشد یابد. مسؤول ایجاد اشتغال هر استان، استاندار می های جمعیت، نرخ بیکاری برمبنای جدول پیوست تخصیص می شاخص 

ربط)ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( )بنیاد برکت(، بنیاد مستضعفان، سازمان  متناسب با توانمندی نهادهای ذی   در هر استان 

  ای براساس مصوبه شورای برنامه  ها( سهمیه  بسیج سازندگی، بسیج مستضعفین سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی و سایر سازمان  

 .شود ریزی و توسعه استان تخصیص داده می

 .باشدها میهای خالق و دانش بنیان و تعاونی نشین، فعالیت تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه

 الحسنه حمایتی ج ـ تسهیالت قرض 

از منابع جاری و سپرده قرض (  ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ) ۱ الحسنه شبکه بانکی در اختیار  ریال 

 الحسنه به خانواده شهدا بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطای تسهیالت قرض

میلیارد۲ هزار  دویست  مبلغ  عامل،  بانکهای  سهم  تعیین  با  است  مکلف  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک   ـ 

-پرداخت تسهیالت قرضالحسنه و جاری شبکه بانکی جهت  انداز و جاری قرض ریال از منابع پس(  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 
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  مبلغ و نابارور زوجهای و خاص  سرطانی، العالج،صعب  بیماران  به کمک  جهت  العالج  های خاص و صعب الحسنه به صندوق بیماری

از  (  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) هزارمیلیارد  بیست  حمایت  شده،  بستری  بیماران  معسر،  و  فقیر  بیماران  به  پرداخت  جهت  ریال 

جرائم غیرعمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی)ره(، بیکاران،، زندانیان  

 .سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران اختصاص دهد 

های برنامه و بودجه و محاسبات،      بار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون ماه یک گزارش عملکرد این جزء هر سه

 .گردد اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ارائه می  

ریال  (  ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰های عامل مبلغ پنج هزار میلیارد ) ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک ۳

های  قانون احکام دائمی برنامه (  ۳۸ظام بانکی، جهت اجرای بند)ج( ماده) الحسنه نانداز و جاری قرضهای پس از محل منابع سپرده 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران برای    (  ۱۱۳ماده) ( ۵توسعه کشور و جزء) 

از آزادی با معرفی سازمان زندانها و اقداما  ت تأمینی و تربیتی کشور در قالب تسهیالت  توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس 

 .دهد اختصاص  آنان  اشتغال   طرحهای جهت شده   آزاد زندانیان  به  ساله  هفت   الحسنه با بازپرداخت قرض

میلیارد) ۴ دوهزار  مبلغ  قرض (  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ  تسهیالت  کمیته ریال  پوشش  تحت  بضاعت  بی  برای دانشجویان  الحسنه 

 .یابدسازمان بهزیستی کشور اختصاص می امداد امام خمینی)ره( و

، مبلغ پنج هزار  ( ۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) (  ۷۷ـ دولت مکلف است در اجرای ماده)  ۵

 ( از منابع قرض (  ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد  بانک ریال  امور دیه اختصاص د الحسنه  به  ها، به ستاد مردمی رسیدگی به  تا  هد 

 .زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه پرداخت شود

الحسنه ودیعه مسکن مددجویان تحت  ریال جهت اعطای تسهیالت قرض(  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ بیست هزار میلیارد) ۶

 .یابداختصاص می  ( %30) کل کشور سی درصد و سازمان بهزیستی ( %۷۰پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( هفتاد درصد ) 

 د ـ احکام تنظیمی 

ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتی خود و عنداللزوم اطالعات دریافتی از بانکها و   ۱

ط شورای پول و اعتبار، مانده  این بند( براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توس(  ۲مؤسسات اعتباری غیر بانکی)موضوع جزء) 

ها و مؤسسات  تسهیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی و مانده تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک

پرداخت،  نفع واحد(، نرخ سود، مدت باز اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار )مرتبط یا ذی 
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الوصول(، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای  دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت )جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک 

 .روزرسانی نمایدبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به 

این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی  (  ۱العات مندرج در جزء ) ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اط ـ بانک  ۲

قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطالعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک  

قانون برنامه پنجساله  (  ۱۴بند )الف( ماده ) (  4)   یا  ( ۳قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای) (  ۴۴مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ) 

گردد. بانک  ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می

(  ۹۰سیون اصل نودم ) بانکی را به صورت فصلی به کمی مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر

 .نماید  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه

ـ اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط   ۳

 .شودضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش مو

زدگان  زدگان و سیلها بابت اقساط تسهیالت اعطایی به زلزله ـ بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک  ۴

آنها اقدام  های  مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه   التزام(  )وجه 

 .نماید

ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیالت   ۵

گذاری در  ایه های الزم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسالمی، واحدهای سرمخرد از شبکه بانکی، زیرساخت 

 .گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نمایدهای سرمایه صندوق

میلیارد  ۶ هزار  شصت  اختصاص  به  نسبت  سازندگی  بسیج  معرفی  با  عامل  بانکهای  طریق  از  است  مکلف  مرکزی  بانک  ـ 

نکها برای پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت  الحسنه و جاری باهای قرض ریال از محل منابع سپرده (  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر یک میلیارد و دویست میلیون 

اندازی این نیروگاهها  اقدام نماید. مسؤولیت نصب و راه   (  %4) ریال با بازپرداخت هشتادماهه و نرخ چهاردرصد(  ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

باشد و استفاده از تسهیالت این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق  به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین می 

 .های وزارت نیرو استاز سوی شرکت 
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یک  ماه  به صورت سه  را  جزء  این  گزارش عملکرد  است  ایران مکلف  مرکزی جمهوری اسالمی  کمیسیون بابانک  به  و  ر  انرژی  های 

 .اجتماعی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

 :گرددکل کشور با اصالحاتی به شرح ذیل تنفیذ می  ۱۴۰۰قانون بودجه سال ( ۱۶ـ بند )ز( تبصره ) ۷

 ز ـ »

۱ ( ماده  بانک مرکزی مکلفند در اجرای  و  از مقررا(  ۶۲ـ دولت  تنظیم بخشی  قانون  به  برخی مواد  الحاق  مالی دولت قانون    ( 2)   ت 

رسانی  جامع خدمات   مکرر( قانون ۳تسهیالت الزم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشموالن ماده ) 

 .شوداین قانون تأمین می( ۷جدول ) ۱۳۱۶۰۰به ایثارگران را تأمین کند. یارانه سود تسهیالت از ردیف 

مند شده و  ریال بهره ( ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ته از تسهیالت ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون ) ـ ایثارگرانی که در سنوات گذش۲

اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن  تسویه حساب نموده   ۱۳۹۹تا پایان سال  

 «.شود شوند. یارانه سود این تسهیالت از ردیف مربوط تأمین میند می مجدید از تسهیالت مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره

 :گرددکل کشور با اصالحاتی به شرح ذیل تنفیذ می ۱۴۰۰قانون بودجه سال ( ۱۶ـ بند )ح( تبصره )  ۸

شم توسعه اقتصادی،  قانون برنامه پنجساله ش(  ۸۹حـ  دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند در اجرای بند )الف( ماده ) »

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  (  ۶۲اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت ماده ) 

تسهیالت الزم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه    ( 2)   دولت

هه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  حضور در جب 

پرداخت نمایند. تعیین مبلغ تسهیالت برای هر نفر همانند جانبازان به پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی  

 .باشد و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران می  نیروهای مسلح و سازمان برنامه

نامه اجرائی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه  ـ آیین ۹

 .رسدبه تصویب هیأت وزیران می  ۱۴۰۱شود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال می

 المت ـ رفاه و س ۱۷تبصره
شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و  الف ـ به منظور رعایت عدالت در سالمت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه

گر پایه سالمت  های بیمهنظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان 
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عالی بیمه سالمت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات )سطح و شمول خدمات(  شورایتوانند درچهارچوب مصوبات  می

قانون الحاق برخی مواد به قانون  (  ۳۸قبلی و همچنین بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد )موضوع ماده) 

التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب  مابه   ، نسبت به پرداخت بخشی از ( (۲)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 .اقدام نمایند

باشند. سایر جمعیت  هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده میروستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست  

سالمت( مطابق ضوابط مربوط درآن وزارتخانه    عالی بیمهکشور نیز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)شورای

 .تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت

 ب ـ به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره 

برنامه و بودجه به دستگ(  ۹جدول شماره)   ۵۵۰۰۰۰ـ   ۶۰  اههای  این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان 

کرد بین دستگاههای اجرائی  گردد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینهربط ابالغ می اجرائی ذی 

ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به  ربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سه ذی

 .رسدمذکور می  تصویب ستاد

ج ـ به منظور تأمین هزینه تأسیس یازده مرکز استانی پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه  

ملی تشخیص و درمان سرطان پستان شامل استانهای اصفهان، گیالن، خراسان شمالی، همدان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان،  

ماده واحده  (  ۹)    جدول شماره    ۵۵۰۰۰۰   ـ    ۶۰ریال از محل ردیف شماره  (  ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد) گلستان مبلغ هشتصد  

  پیوست  در  مندرج پستان  سرطان   پژوهشکده ـ  دانشگاهی جهاد   عنوان  با    ۱۱۳۶۷۴کسر و به ردیف شماره  ۱۴۰۱قانون بودجه سال 

 .گردد اضافه  قانون   این تکمیلی  اطالعات 

( ۵۵ت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور )مادرتخصصی( مشمول مفاد ماده) شرک   ۱۴۰۱د ـ درسال  

 .شودقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران می

حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و  های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ  هـ ـ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان 

هزینه  بازپرداخت  جهت   
ً
منحصرا را  پزشکی  ملزومات  و  به  تجهیزات  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  و  لوازم  دارو،  تدارک  و  تأمین  های 

پزشکی را به    ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزوماتهای بیمهکننده پرداخت کنند و سازمان ها و شرکتهای پخش تأمینداروخانه

 .نماید واریز کنند ای که دانشگاه اعالم می حساب جداگانه 
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کرد موجودی حسابهای مذکور از  شود. نحوه هزینهتخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می 

 .باشدهای توسعه کشور مستثنی میقانون احکام دائمی برنامه ( ۱مفاد مندرج در ماده ) 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  (  ۲۹منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده ) و ـ به 

اقشار   از  شکل  هر  به  که  بنیادها  و  غیردولتی  عمومی  نهادهای  جمله  از  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

می آسیب  حمایت  مکپذیر  حمایت کنند،  تمامی  فرد  لفند  ملی  شماره  تفکیک  به  آن  محرمانگی  لحاظ  با  را  خود  کمکهای  و  ها 

و  دریافت  بانکها  ایران،  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  نمایند.  ثبت  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سامانه  در  حمایت،  کننده 

شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت  الحسنه پرداخت مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیالت قرض

قانون  ( ۲۹نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطالعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده) 

این بند استنک از اجرای  ایران  نمایند، مشمول  برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  اف 

ماده)  موضوع  پنج  درجه  تعزیری  حبس  مصوب  (  ۱۹مجازات  اسالمی  مجازات  بعدی    ۱/۲/۱۳۹۲قانون  الحاقات  و  اصالحات  با 

هزینهمی برخورداری  معافیت گردند.  از  اشخاص،  به  خصوصی  و  غیردولتی  خیریه  مؤسسات  پرداختی  حمایتی  مالیاتی  های  های 

ای مستقیم عالوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه مذکور است.  قانون مالیاته(  ۱۳۹بند)ط( ماده) 

انجام  اطالعات  ثبت  امکان  است  مکلف  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  استحقاق وزارت  استعالم  همچین  و  برای شده  را  افراد    سنجی 

 .نماید   نهاد با رعایت محرمانگی اطالعات نیز فراهم مؤسسات خیریه مردم 

 .اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی)ره( منوط به اذن مقام معظم رهبری است 

نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقالم مورد نیاز ثبت اطالعات، نحوه واگذاری اطالعات سامانه به دستگاههای اجرائی  آیین 

سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون،  ستعالم استحقاقکننده برای مواردی مانند ا و نهادهای حمایت 

 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران میکار و رفاه اجتماعی تهیه می 

مه  قانون برنا  ( 2)   و بند )ت( ماده   ( 2)   قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (  ۲۹ز ـ در اجرای ماده ) 

ای و  های بیمه بر ساماندهی و پایداری صندوق پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مبنی

معافیت  ساماندهی  عمومی،  بودجه  به  آنها  وابستگی  کاهش  و  بیمه بازنشستگی  بیمه های  پوشش  تحت  اقشار  ساماندهی  ای  ای، 

سال   ابتدای  از  دولت،  کمک  بیمه معافیت   ۱۴۰۱مشمول  کامل  بیمههای  درخصوص  تأمین  ای  سازمان  در  کارفرما  بدون  شدگان 

دار)کددار( مصوب  بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه   های اجتماعی قالیبافان، اجتماعی از جمله مشموالن قانون بیمه 

ها منوط به ارزیابی  قانون هدفمندکردن یارانه ( ۷کل کشور و بند )ب( ماده )   ۱۳۸۶قانون بودجه سال (  ۱۴، بند )ض( تبصره ) ۱۳۸۸
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شدگان قرار گرفته  کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه   آزمون وسع توسط وزارت تعاون،

های هشت و باالتر  ک ای موجود کسر و ده از معافیت بیمه  ( %3)   های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصددر دهک 

 .ای نخواهند بودهای بیمهمشمول معافیت 

نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت  آیین 

 .رسدوزیران می 

اسالمی ایران )هما( با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات  حـ  مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری  

ماه از تاریخ تصویب  ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سه و دارایی 

 .رددگاین قانون به صندوق بازنشستگی کشوری با رعایت حقوق شرعی و قانونی هر دو صندوق منتقل می

بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( در  ـ اعتبارات الزم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه۱

 .گرددبینی و لحاظ می اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش 

ایران موظف است کلیه دارایی ۲ بازنشستگان و مستمریها و پرونده ـ شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی  بگیران را  های شاغلین، 

 .ماه بعد از ابالغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نمایدظرف سه 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  (  ۷۰ط ـ به منظور اجرائی نمودن بند )چ( ماده ) 

شرکتها و  شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه  های پایگاه اطالعات برخط بیمه ده ایران موضوع استقرار و تکمیل دا

قانون مدیریت خدمات  (  ۵دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز صندوق

گر حداکثر ظرف سه ماه  های بیمهزمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سا

روزرسانی  شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به از ابالغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطالعات بیمه

و   ۳۱/۳/۱۳۹۹بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب    صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند و از پایگاه مذکور مبتنی  پایگاه مذکور به 

با استفاده از سامانه)سرویس( استحقاق اصالحیه  ارائه کلیه خدمات بیمه های آن  ایرانیان جهت  ای و  سنجی سازمان بیمه سالمت 

 .کنندشدگان تحت پوشش خود استفاده درمانی به بیمه 

فیمابین سا اطالعات  تبادل  بند در  این  بیمه اجرای مقررات  برخط  اطالعات  پایگاه  و  نیروهای مسلح  شدگان  زمان خدمات درمانی 

درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش  

 .شود پزشکی ابالغ می 
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سالمت  نظام جامع  استقرار  و  توسعه  طرح)پروژه(  تکمیل  منظور  به  ـ  )پروژه(   ی  زیرطرح  و  و حفظ  الکترونیک  مربوط  های مصوب 

 :محرمانگی و حریم خصوصی اطالعات سالمت

  ۳۱/۳/۱۳۹۹ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک بر مبنای طرح ابالغی مصوب ۱

ضوابط اجرائی طرح نسخه  (  8)   اهبری کشوری مطابق بندهای آن نسبت به تشکیل کارگروه ر عالی بیمه سالمت و اصالحیهشورای

 .نفعان اقدام نماید الکترونیک و با مشارکت همه ذی

های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه/ خدمات)سرویس(  دهنده پرونده الکترونیک سالمت شامل: سامانه های تشکیلـ سامانه۲

اصا استحقاق  سامانه  ایران،  سالمت  بیمه  سازمان  مرجع  سنجی  سامانه  دارو،  و  غذا  سازمان  پزشکی  لوازم  و  دارو  رهگیری  و  لت 

گذاری)کدینگ( پایه سالمت الکترونیکی شامل شناسه)کد(های تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطالعات  شناسه

ز جامع سالمت و سامانه استعالم امضای  مراک(  سیستم ) نظام  و  هاداروخانه های پزشکی و صدور پروانهمراکز سالمت شامل صدور پروانه 

ارائه سازمان الکترونیک  الکترونیکی  قواعد  بانک  و  پزشکی  نظام  سازمان  سالمت  خدمات  بیمهدهندگان  و  های  تکمیلی  و  پایه  گر 

اندارد  گذاری)کدینگ( واحد است رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر نمونه)مدل( مرجع، شناسه

 .و ضوابط ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند

دسترسی مورد نیاز به اطالعات پرونده الکترونیک سالمت برای بیمار)نمایشگر پرونده( و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار  

بند ماده) برای پزشک معالج مطابق مفاد  فرهنگی جمهوری  (  ۷۴)الف(  و  اجتماعی  اقتصادی،  پنجساله ششم توسعه  برنامه  قانون 

اسالمی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

 .گرددتهیه و ابالغ می 

ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و  (  ۷نفعان مندرج در بند) ه ذیگر پایه و تکمیلی و کلی های بیمه ـ سازمان ۳

طور کامل انجام  ماه پس از ابالغ این قانون بهتکالیف اجرائی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه 

ی بیمه سالمت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت  عالهای موجود خود را تکمیل و اصالح نمایند. شورایداده و سامانه

 .صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید نموده و به

ارائ و  دارو  مصرف  تا  تجویز  چرخه  نوسازی  نظام  نیاز  مورد  وکار  ساز  و  زیرساخت  ایجاد  منظور  به  ـ  بستر  ک  در  سالمت  خدمات  ه 

 :الکترونیک)کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی( 
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 سامانه ـ پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت۱
ً
های ارائه دهنده خدمات سالمت  ماه پس از ابالغ قانون، صرفا

و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده  افزار وزارت بهداشت، درمان  مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرم 

های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی  شرکتها و صندوق باشند. بنابراین کلیه  الکترونیک سالمت مجاز به فعالیت می 

ه سازمان بیمه سالمت، سازمان خدمات درمانی  قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمل(  ۵دستگاههای اجرائی موضوع ماده) و نیز  

های  توانند از سامانه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می های بیمه اجتماعی و سایر سازمان نیروهای مسلح، سازمان تأمین

مت مکلف است  مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سالمت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سال 

بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی و  

 .دیوان محاسبات کشور ارائه نماید 

ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک  (  ۱۵تواند بصورت کاغذی و با درج شماره )کد( ملی بیمار و در قالب ماده) نویسی می ـ نسخه ۲

قطعی   قهری،  حوادث  نظیر  اضطراری  شرایط  بروز  دلیل  به  که  مواردی  در   
ً
صرفا غیرالکترونیک«  و  جایگزین  »فرآیندهای  عنوان  با 

  اسناد   گردد،  انجام ندارد  وجود  الکترونیک  نسخه  پردازش   های ارتباطی که امکان ثبت ور زیرساخت اینترنت، قطعی برق و اختالل د

  وزارت .  است  پرداخت  قابل   تکمیلی  و   پایه   گربیمه  سازمانهای   کلیه  توسط   راهبردی  خرید   هزینه   اسناد  عنوان   به   قالب   این   در   شده   تولید 

های ارتباطات و فناوری اطالعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  وزارتخانه   همکاری   با  است  مکلف  پزشکی  آموزش   و  درمان   بهداشت،

را مشخص و در قالب تصحیح ماده) مصادیق و مرجع ذی  برای تشخیص شرایط اضطراری  ضوابط اجرائی طرح نسخه  (  ۱۵صالح 

 .ماه ابالغ نماید الکترونیک ظرف یک

مکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حداکثر ظرف یک ماه از ابالغ  ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با ه ۳

ضوابط ابالغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و  (  ۱۶قانون، توافقنامه سطح خدمات )اس.ال.ای( نسخه الکترونیکی را مطابق بند) 

نظارت نماید، همچنین وزارت ارتباطات و  های فناوری اطالعات و اجرای توافقنامه مربوط  ها و زیرساخت برقراری ارتباطات سامانه 

افزاری الزم برای تبادل الکترونیک  های ارتباطی و سخت فناوری اطالعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت 

راهم گردد، تمامی  های الزم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فزیرساخت ۱۴۰۱ای عمل نمایند که تا پایان سال را ندارند به گونه 

گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطالعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده  خرید خدمات سالمت توسط سازمانهای بیمه 

عالی  های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابالغی شورایخدمات سالمت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت 

 .خواهد بود   بیمه سالمت
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-باشد. شورای ـ تمامی تبادالت الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان رایگان می ۴

دهندگان خدمات سالمت را تعیین و  های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائهالی بیمه سالمت کشور مکلف است، تعرفه ع

 .گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد دادیأت وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهای بیمهبه تصویب ه

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسؤول فنی،   ۵

دهنده خدمات سالمت در  نین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و مؤسسات ارائهصدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچ

های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به ارسال اطالعات بهداشتی،  های سرپایی و بستری در تمامی بخش حوزه 

 به سامانه پرونده  تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبا
ً
دل اطالعات سالمت)دیتاس( و صرفا

سازمان  کلیه  با  قرارداد  عقد  و  اطالعات(  محرمانگی  حفظ  )با  ایرانیان  سالمت  بیمه الکترونیکی  مفاد  های  رعایت  نماید،  پایه  گر 

 .گر پایه الزامی است ای بیمه برای کلیه سازمانه( ۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) ( ۳۸ماده) 

  استعالم   بدون   درمانی   مراکز   و   هاداروخانه  ـ ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابالغی سازمان غذا و دارو توسط ۶

های  ن سازما  است،   ممنوع   پزشکی   آموزش   و   درمان   بهداشت،   وزارت   تأیید  مورد   و   مجوز   دارای   های سامانه  طریق   از   اصالت   احراز   و

گر پایه مجاز به پذیرش اقالم فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این  بیمه

  اسالمی   شورای   مجلس بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان  ماه یک بند است، گزارش این بند باید هر سه 

 .شودات کشور ارائه  محاسب  دیوان  و

)پروژه( ۷ اعتبارات مربوط به طرح  اثربخشی مصرف  به منظور  از جمله  ـ  الکترونیک )در دستگاههای اجرائی مختلف  های سالمت 

(  ۷۴وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سالمت، سازمان تأمین اجتماعی و…( و در راستای اجرای بند)الف( ماده) 

ه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن  قانون برنام

های دولتی و غیردولتی با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  های سالمت الکترونیک در بخشاین اقدامات در کلیه حوزه 

او طرح)پروژه(  اجرای  متولی  میلویت پزشکی  الکترونیک«  سالمت  جامع  نظام  استقرار  و  »توسعه  زیر  دار  مجریان  کلیه  باشد، 

های موازی و  های مربوط به طرح)پروژه( مذکور موظفند قبل از هرگونه اقدام اجرائی و پیشگیری از تعریف طرح)پروژه( طرح)پروژه( 

های مذکور  سازی سامانه)سیستم( ت استانداردها و ضوابط یکپارچه های فنی و مجوزهای مربوط به رعایتکراری و غیرعملیاتی، تأییدیه 

با درگاه یکپارچه تبادل اطالعات سالمت)دیتاس( را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

ان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به  ماه توسط وزارت بهداشت، درمنامه اجرائی مربوط به این بند ظرف یکأخذ نمایند. آیین 

 .گردد نفعان ابالغ می کلیه ذی
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 .شودتخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می 

یتال، مربوط  شود اعتبارات موضوع اقتصاد دیجـ به منظور تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سالمت الکترونیک، اجازه داده می  ۸

ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه  های  های 

قانونی مندرج در قوانین و مقررات و این قانون، در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری با دستگاههای دارنده اعتبار و وزارت بهداشت،  

اعتبارات  (  %۵۰های مرتبط با سالمت الکترونیک هزینه گردد. همچنین پنجاه درصد) زش پزشکی، برای طرح)پروژه( درمان و آمو

مندرج در ردیف بودجه »برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سالمت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده«، وزارت بهداشت،  

پزشکی علوم  دانشگاههای  و  پزشکی  آموزش  و  زیرساخت   درمان  ارتقای  سخت صرف  نرم های  پرونده  افزاری،  ارتباطی  و  افزاری 

الکترونیک سالمت خواهد شد که دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

 .گرددتدوین و ابالغ می 

خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه،  ل ـ در راستای مدیریت مؤثر تعارض منافع کلیه مؤسسات پزشکی بخش  

)پلی  پزشکی  مراقبت  مرکز  آب آزمایشگاه،  )الکتروفیزیوتراپی(،  دستگاه  با  توانبخشی  )فیزیوتراپی(،  توانبخشی  درمانی  کلینیک(، 

سه  ظرف  حداکثر  مورد  حسب  مکلفند  فعالیت  پروانه  دارای  داروسازی  و  داروخانه  قانون    ماه)هیدروتراپی(«،  این  تصویب  از  پس 

اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری جهت اعالن عمومی به ثبت برسانند.  

 .بایست حداکثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارتی به ثبت برسدتغییرات در موارد مذکور می

گاه/ بنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، مسؤول اجرای این حکم بوده و درصورت عدم اجرای این حکم  باالترین مقام دست 

 .عالوه بر ممنوعیت اشتغال در مؤسسه مذکور مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس خواهد بود

  اصالت (  کنترل ) بررسی   پایش،   قبیل  از  الزم   هایزیرساخت   از    هم نمودن بخشی م ـ در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فرا

  افزارنرم    و(  توکن)   امنیتی  رمزساز   دستگاه  ،( ریدر   کارد) حافظه     افزارنرم   تأمین  و  تهیه  و  کشور  پزشکی  نظام  اعضای  الکترونیک  امضای

 :گر پایه از محل اعتبارات خود مبالغ زیر را هزینه نماینده بیم های سازمان   اجرائی، و  فنی  نظارت  هایهزینه   و( اپلیکیشن) کاربردی

 ریال سازمان تأمین اجتماعی ( ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد) ۱

 ریال سازمان بیمه سالمت ایران ( ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد) ۲

 مین اجتماعی نیروهای مسلح ریال سازمان تأ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ یکصد میلیارد) ۳



 

 

                 

www.ekhtebar.com 

1401قانون بودجه   

 صفحه  
94 

 .گردددر این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می 

بار به کمیسیون بهداشت و  های مندرج در این حکم مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر دو ماه یکدستگاههای اجرائی و سازمان 

 .المی ارائه نماینددرمان مجلس شورای اس 

العالج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاههای مربوط و بدون توسعه تشکیالت  های خاص و صعب نـ  صندوق بیماری 

شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت  و نمایندگی و شعبه ایجاد می 

صورت  این قانون به(  ۱۴جدول تبصره ) (  ۱۷ریال از محل ردیف ) (  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رسد. مبلغ پنجاه هزار میلیارد ) میوزیران  

پرداخت می(  %۱۰۰صددرصد)  و  ) به این صندوق تخصیص  (  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰گردد. همچنین مبلغ بیست هزار میلیارد 

 .یابد پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می جهت (  ۱۶الحسنه تبصره ) ریال از محل تسهیالت قرض 

ارزش افزوده به عنوان مالیات    ( %1)   ، درآمد حاصل از یک درصدقانون مالیات بر ارزش افزوده (  38)    ماده (  ۱س ـ در اجرای بند ) 

داری کل کشور مکلف  گردد. خزانهداری کل کشور واریز میالیاتی به حساب خزانهسالمت همزمان با دریافت توسط سازمان امور م

است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم  

به وزارت  (  %۱۰۰باید به صورت کامل و صددرصد )   ها( کل منابع هدفمندسازی یارانه   ( %10) سالمت از منابع هدفمندی )ده درصد

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد

 ع ـ 

زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر  های مرتبط با محرومیت منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست ـ به ۱

ماه از ابالغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت  ظرف ششیافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است  توسعه 

  اندازی راه   به  اقدام   ایرانیان   رفاه   پایگاه  ظرفیت  از   گیریبهره   با    کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و

سایر    بهداشتی،   های زیرساخت   اطالعات  بر   مشتمل    ایرانیان«  مندیبهره   اطالعات   »سامانه  و  انرژی  و  آب  نقل،  و  آموزشی، حمل 

 .های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نمایدهای اساسی به تفکیک کلیه آبادی زیرساخت 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  (  ۲۹ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) ۲ 

ماه پس از  مندی ایرانیان« را حداکثر یکمنظور توسعه و تکمیل »پایگاه اطالعات بهرهها و اطالعات مورد نیاز به اده ایران موظفند د

 .مندی ایرانیان« قرار دهند درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار »پایگاه اطالعات بهره 
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جساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  قانون برنامه پن (  ۲۹ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده ) ۳ 

-قانون اساسی مکلفند اطالعات اقدامات صورت (  ۱۱۰زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم ) و قرارگاههای محرومیت 

ته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت  یافمکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص   زدایی را که شاملرفته در راستای محرومیت گ

مندی ایرانیان« ثبت نمایند. سازمان  فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطالعات تکمیلی را در »سامانه اطالعات بهره 

و سوم سه  د   محل  از  شدهاعتبار   های تأمینبرنامه و بودجه کشور موظف است اطالعات مربوط به اقدمات صورت گرفته برای طرح 

های توسعه کشور )سهم مناطق کمتر  قانون احکام دائمی برنامه (  ۳۲حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند )ت( ماده )   ( %3)   درصد

از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت توسعه  (  ۱۴یافته از محل تبصره ) زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته(، استفاده متوازن 

یابد را در سامانه مذکور ثبت  زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می االنه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت قوانین بودجه س

 .نماید

نهاد و ارائه پیشنهاد  های مردم ها و تشکل زدایی خیریه ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت ۴ 

ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم  های اساسی در آبادی ی وضعیت دسترسی به زیرساخت روزرسانجهت تکمیل و به 

 .نماید

 ـ تولید و بهره وری ۱۸تبصره
 الف ـ 

 وری و توسعههای کشور از طریق ارتقای بهره ـ به منظور رشد و پیشرفت استان ۱

از  های خالی بنگاه تمام و ظرفیت ها، تکمیل واحدهای نیمه گذاری سرمایه  پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت  های تولیدی بر 

ت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای  بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع زیر جه طرح)پروژه(های دانش 

 :یابدرشد اقتصادی اختصاص می

 این قانون  ۵۵۰۰۰۰ـ ۹۷ریال از ردیف( ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ هشتصد و پنجاه هزار و میلیارد ) ۱ـ ۱

نه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر  از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادال  ( %20) ـ بیست درصد۲ـ ۱

 توسعه یافته

 این قانون (  8)  جدول شماره  ۱۰۱۰۰۵ریال از ردیف ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ ده هزار میلیارد ) ۳ـ ۱
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 این قانون ( ۷ـ وجوه مربوط به بند »ز« تبصره) ۴ـ ۱

 .واریز گردیده است ۳۱۰۶۰۲ردیف درآمدی  کل کشور که به ۱۴۰۰قانون بودجه سال ( ۱۸ـ بازگشتی منابع تبصره)  ۵ـ ۱

 ـ مولدسازی و منابع حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی  ۶ـ ۱

 ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای استانی  ـ سهم استان  ۷ـ ۱

یارانه۲  نسبت به اختصاص و پردا ـ سازمان هدفمندسازی 
ً
باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف ) ها موظف است رأسا مصارف  (  ۲۸خت 

کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای    ۱۴۰۰قانون بودجه سال  (  ۱۴جدول تبصره ) 

ری برای اهداف  دا این قانون را به حساب خزانه(  ۱۴بینی شده در جدول تبصره ) ها نسبت به منابع پیشقانون هدفمندسازی یارانه 

تنفیذ و وجوه   ۱۴۰۱کل کشور در سال  ۱۳۹۸قانون بودجه سال ( ۶این بند واریز نماید. همچنین بند»و« تبصره ) ( ۱منظور در جزء ) 

 .شودآن به منابع این بند اضافه می 

مساوی )هر استان    ریال از منابع فوق به صورت (  ۶۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو هزار میلیارد ) ۳

 .یابدها اختصاص میریال( به استان ( ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بیست و دو هزار میلیارد ) 

  پوششی   تحت  افراد   ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی(  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ تا سقف بیست هزار میلیارد ) ۴

و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل  (  %۷۰خمینی)ره( به نسبت هفتاد درصد)   امام   امداد  کمیته   دارند   شدن   توانمند   قابلیت   که

 .یابدالحسنه تخصیص میبه صورت تسهیالت بانکی قرض  ( %30) کشور سی درصد

ریال برای اجرای طرحهای اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی و محروم  (  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ تا سقف سی هزار میلیارد )  ۵

 .یابد اد طرحهای خرد، کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( اختصاص می جهت ایج

ای  ای و سازمان فنی و حرفههای مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفه ـ به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و حرفه ۶

را می (  %۵پنج درصد)  این منابع  با  از  به صورت تسهیالت برای اشتغال توانند  بانکی  و  زایی فارغترکیب منابع  التحصیالن و تجهیز 

 .روزرسانی کارگاههای آموزشی خود استفاده نمایندبه

سپرده۷ طریق  از  یادشده  منابع  توسعهـ  بانکهای  اولویت  با  بانکها  در  منظور  گذاری  به  امید  کارآفرینی  صندوق  و  تخصصی  و  ای 

ها و زنجیره  های خالی بنگاهها با تأکید بر فعالیتتولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه تمام و ظرفیت گذاری برای  سرمایه 
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با نرخ ترجیحی تخصیص  بانکی و  یافته و  تولید و تأمین کاالهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع 

 .گاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز استتلفیق منابع در اختیار و مجاز دست 

و نرخ سود تسهیالت اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام   ( %1)   گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد ـ نرخ سود سپرده ۸

 .گرددی )سیستم( بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین م

های دستگاههای اجرائی توسط شورایی )هیأت  گذاری و برنامه ـ دستورالعمل اجرائی نحوه تعیین نرخ سود تسهیالت، نرخ سپرده ۹

امنای حساب( مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی )به عنوان رئیس(، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بانک مرکزی، معاون  

فناوری و  راه  علمی  کشور،  کشاورزی،  جهاد  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزرای  و  جمهوری    فرهنگی،   میراث  شهرسازی،  و   ریاست 

  اسالمی   شورای  مجلس  نماینده   سه  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  نفت،  دستی،  صنایع  و  گردشگری

 .گرددمی  مشخص ( ناظر عنوان به) 

امور  ـ دستگاههای اجرائی  ۱۰ به وزارت  قانون  این  از تصویب  را ظرف دوماه پس  بند  این  مربوط موظف هستند طرحهای مشمول 

 .اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تأیید ارائه نمایند

از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود براساس چهارچوب تعیین شده در شورای موصوف  (  %۱۰ـ تا ده درصد) ۱۱

 .کرد استزینهقابل ه

و براساس شاخصهای بیکاری، محرومیت،  (  ۳شده برای هر استان در جزء ) بینیـ توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیش ۱۲

 .شوداین بند تهیه و ابالغ می (  ۹ها توسط شورای موضوع جزء )  وسعت و جمعیت استان  

مکاری دیوان محاسبات کشور ظرف دوماه پس از تصویب این قانون رویه ثبت و  ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با ه۱۳

با همکاری   این وزارتخانه موظف است  ابالغ نماید. همچنین  و  این بند را تدوین  و برگشتی وجوه  نگهداری حساب منابع، مصارف 

های تولیدی تکمیل شده، ایجادی  شامل ظرفیت ها هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند  ربط و استانداری دستگاههای اجرائی ذی

های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل  یافته و مشاغل ایجاد شده را تهیه و به کمیسیون و توسعه 

 .قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید( ۴۴و چهارم) 

 ب ـ 
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شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی )به استثنای  ملی/ استانداران اجازه داده می  ـ به رؤسای دستگاههای اجرائی۱

قانون اساسی( در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را  (  ۸۳انفال و موارد مندرج در اصل هشتادو سوم) 

با ترکیب وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان  پس از تأیید کارگروههای واگذاری اموال در سطح ملی  

برنامه و  ترکیب استاندار، رئیس سازمان مدیریت  با  و بودجه کشور و در سطح استانی  و  برنامه  اقتصادی  امور  ریزی استان، مدیرکل 

مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و  دارایی استان و رئیس کل دادگستری استان بدون حق رأی و بدون رعایت تشریفات 

مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کاال و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت  

مناقصات به نحوی که با   با اصالحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری  ۱۷/۱۰/۱۳۸۲الکترونیک مصوب  

 .مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند 

درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی  

 .داری کل کشور استعالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه به حساب صندوق شورای داری کل کشور قابل واریز به خزانه 

ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال )سادا( و واریز منابع  ۲

 .داری کل کشور استاین قانون نزد خزانه ( ۵حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره) 

مه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  قانون برنا(  ۲۹ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده) ۳

انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به  مکلفند اطالعات اموال غیرمنقول، 

ثبت و تکمیل نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز  استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی )سادا(  

سپاری برای برداشت میدانی اطالعات  است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال)سادا( را از طریق بازرسی ادواری، برون 

به نام دولت جمهوری اسالمی ایران  های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصالح اسناد مالکیت آنها  یا گزارش 

با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید. پرداخت هرگونه اعتبارات از  

برای تجهیز،    و همچنین هرگونه پرداخت  ۱۴۰۱آالت و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال  جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین 

ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در  نگهداری و سایر هزینه 

سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است.  

سپاری برداشت میدانی اطالعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال  های مربوط از جمله هزینه برون الزم برای هزینهاعتبارات 

ـ    ۵۹های ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، در ردیف ) الزحمه کارشناس، هزینهغیرمنقول، عوارض، تهیه نقشه، حق

 .شودبینی می امور اقتصادی و دارایی پیش ذیل ردیف اعتبارات وزارت ( ۵۵۰۰۰۰
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 .نیروهای مسلح اماکن امنیتی، دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی از احکام این بند مستثنی هستند 

مه و بودجه و  های اقتصادی، برنا وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون 

قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور  (  ۴۴محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم) 

 .ارائه نماید 

سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت    ۱۴۰۱ج ـ در سال   

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و براساس شاخصهایی  (  ۴۶)پ( ماده ) بند  

 .رسدشود به تصویب شورای پول و اعتبار میماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می که تا یک 

می داده  اجازه  دولت  به  ـ  ب د  اصل  شود  کلی  سیاستهای  رعایت  میلیارد   ۴۴ا  هزار  پنجاه  و  سیصد  سقف  تا  اساسی  قانون 

الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف  ریال از سهام و سهم (  ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

ن افزایش سرمایه را به تسهیالت مرتبط با مصارف  افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی نماید. بانکهای مذکور موظفند سه برابر ای

 .قانون اساسی اختصاص دهند( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم) مذکور در سیاست 

های ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و  ای تابعه وزارتخانه های توسعه شرکتها و سازمان هـ ـ به  

ریال از منابع داخلی خود را برای  (  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ا تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد ) شود ب نفت اجازه داده می

سرمایه  به  برنامهکمک  در  طرحگذاری  و  داخل  ساخت  از  حمایت  خدمات،  و  کاال  صادرات  تولید،  و  رشد  تحقق  )پروژه(های  های 

التفاوت نرخ سود  شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابهاره ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادتوسعه 

آیین  توسط    نامهاختصاص دهند.  قرارداد عاملیت  و چهارچوب  تصویب طرحها، میزان حمایت  بر سازوکار  بند مشتمل  این  اجرائی 

رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه  می  های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه 

 .گرددربط حسب مورد واریز می حساب شرکت یا سازمان ذیاستفاده نشده)مسدود نشده بابت تعهدات( در پایان سال به

قانون  (  ۵و ) (  ۳شده در مواد ) بینیهای پیش وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامهمنظور ارتقای بهره و ـ به 

 :برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

های عملیاتی  برنامه ۱۴۰۱قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال  ( ۵ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) ۱

ربط  واحدهای تابعه خود را ارائه و به تأیید سازمان تابعه ذی وری در ستاد و  خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره 

های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور،  سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه
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ماهه این برنامه منوط  نمایند. تخصیص اعتبار سه بینی  وری« پیش ای با عنوان »ارتقای بهره اعتبارات الزم به این موضوع را در برنامه 

وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان  به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره

 .أخیرالذکر است

نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد  ـ کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر  ۲

بینی و در قالب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر  وری را به صورت مستقل پیش های ارتقای بهره نیاز اجرای برنامه

وری  کشور و سازمان ملی بهره   برنامه و بودجه  به سازمان  ۱۴۰۱ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال مراجع قانونی ذی 

ارائه کنند.  (  ۴۴های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم) و کمیسیون  قانون اساسی 

در    ۱۴۰۱ماه سال  شرکتهای دولتی را تا پایان شهریور   ۱۴۰۰وری سال  أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره  سازمان 

بند ا این  تحقق  بر  و  دهد  قرار  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  شاخصهای    ختیار  و  اهداف  و 

ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه  یافته را برای شش شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام بینیپیش

با رعایت ماده) تپاداش ساالنه به اعضای هیأ این شرکتها  از  (  ۸۴مدیره و مدیران  قانون تنظیم بخشی  قانون الحاق برخی مواد به 

با اصالحات و الحاقات    ۲۴/۱۲/۱۳۴۷الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  (  ۲۴۱و ماده) (  ۲مقررات مالی دولت) 

 براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان 
ً
رنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است. مدیران  های ببعدی صرفا

عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به  

 .شوند ماه تا دو سال محکوم میبیش از ششبه حبس  (  ۶قانون مجازات اسالمی )ردیف اول مجازات درجه ( ۱۹مجازات ماده ) 

 .رسدهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان آیین 

شخصیت حقوقی مستقل  ز ـ کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ  

ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق  و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی 

 .آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود

ها و صدور مجوز، از اول سال  ها و تأییدیهبه استعالم   دهیح ـ کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ 

 از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط  ۱۴۰۱
ً
، صرفا

 .خارج از سامانه مذکور توسط دستگاههای دولتی ممنوع است
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از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای  طـ  وزارت امور اقتصادی و دارایی  

باشند اصل رسید)فیش( واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی  کارت بازرگانی می 

 .ا رسیده است را دریافت نماید ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاقه

گذاران بخش غیردولتی، أخذ عوارض در کلیه آزادراهها را بصورت  وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه ی ـ   

ای  هعملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاد  ۱۴۰۱الکترونیکی تا پایان خردادماه سال  

نمایند، رعایت و انگیزه الزم  موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام میصورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که بهبه

 .موقع عوارض حفظ شودبرای پرداخت به

اههای کشور موظف به  منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادر گر بهفرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای بیمه

از متقاضیان تعویض پالک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث میأخذ مفاصاحساب بدهی آزادراهی  باشند.  های ناشی از عوارض 

برای استهالک اصل و سود سرمایه  ای که تردد در آن صورت گرفته است صرف  گذاری صورت گرفته در محور جاده منابع حاصله 

 .خواهد شد

 ودجهـ ب۱۹تبصره
پذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و  سازی، مسؤولیت وری خدمات عمومی، شفاف الف ـ به منظور ارتقای بهره 

ها، اهداف کّمی،  ماه نسبت به تنظیم موافقتنامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه  بودجه کشور موظف است تا پانزدهم اردیبهشت

 .بی عملکرد اقدام نمایدسنجه و شاخصهای ارزیا

ها با رعایت قوانین و مقررات  قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه(  ۳۰تخصیص اعتبارات با رعایت ماده) 

 .گرددو متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می

نوعآیین  تفاهمنامه،  چهارچوب  شامل  بند  این  اجرائی  گزارش  نامه  نحوه  تابعه،  دستگاه  با  ارتباط  نحوه  برنامهو  از  نحوه  گیری  ها، 

ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت  بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه

 .رسدوزیران می 

با    ۱۴۰۱در قانون بودجه سال    ۱۰۲۵۳۰شده در ردیف  بینیب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش 

 .انین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قو
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 ج ـ 

ای و مالی اعم از  های سرمایه ای و تملک دارایی ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه۱

کشور به حسابهای مربوط    داری کل اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه 

نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا  باشد. مانده وجوه مصرفاریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میربط و دستگاههای ذی 

قابل مصرف    ۱۲/۱۳۷۹/ ۱۵قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  (  ۶۴و ) (  ۶۳شده در قانون اصالح مواد ) های تعیینپایان مهلت 

 .درج خواهد شد ۱۴۰۲جه سال خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بود 

قانون محاسبات عمومی کشور  (  ۱۰۰و ) (  ۹۹، ) ( ۹۵ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد ) ۲

راه  همقانون مذکور نیز پس از تهیه به (  ۹۸ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ) تا پایان اردیبهشت 

 .مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است گواهی هیأت 

قانون محاسبات عمومی  (  ۱۰۳کشور، موضوع ماده )   کل   ۱۴۰۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال  ۳

 .کندربط ارسال می کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذی 

های خود براساس استانداردها  ها و بدهی ها، داراییدـ  دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه 

(  ۲۶ماده ) (  ۱و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند ) 

الح دولتقانون  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  ماده( 2)   اق  اجرای  در  کشور    ( 2)   ،  محاسبات  دیوان  قانون 

 .با اصالحات و الحاقات بعدی است ۱۳۶۱/ ۱۱/۱۱مصوب

ور  هـ ـ به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کش 

ذی  اجرائی  دستگاههای  همکاری  از  و  یکی  عنوان  به  عمومی  دربخش  مالی  مدیریت  یکپارچه  نظام  ایجاد  به  نسبت  ربط 

دستگاههای  )پروژه طرح و  اتمی  انرژی  و  مسلح  نیروهای  برای  محرمانگی  رعایت  نماید.  اقدام  هوشمند)الکترونیکی(  دولت  (های 

 .امنیتی الزامی است 

ای، گردش کار  گذاری اقالم بودجه بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسهد مشتمل بر فرآیند اصالح طبقهنامه اجرائی این بن آیین 

و وظایف دستگاههای اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت  

ه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان  نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونبه حساب ذی 
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برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )شورای اجرائی فناوری اطالعات(  

 .تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    ۲۹دستگاههای اجرائی بخش عمومی )موضوع ماده  رؤسای  کلیه  

حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط  جمهوری اسالمی ایران( و همچنین مدیران مالی/ ذی 

 .های مربوط هستند یین نامه اجرائی مذکور در سامانه نفعان نهائی مطابق با آها و اطالعات ذی تراکنش 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  (  ۲۹دستگاههای اجرائی موضوع ماده )   ۱۴۰۱وـ  در سال  

گردان  فرعی )تنخواه ماه هستند. افتتاح حسابهای  های فرعی خود تا پایان فروردیناسالمی ایران موظف به مسدود نمودن حساب 

 با مجوز خزانهحساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی( در دستگاههای اجرائی فوقعاملین ذی 
ً
داری کل کشور  الذکر صرفا

گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانکهای  نزد بانکهای دولتی صورت می

 تی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این حکم مستثنی هستندغیردول

از محل مصارف عمومی دولت،    اعتبار  اجرائی دارای  و در صورت درخواست دستگاههای  قانون  این  تکالیف  اجرای  به منظور  ـ  ز 

های کلی اصل  قانون اجرای سیاست (  ۹۰جتماعی و همچنین در اجرای ماده) های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین ا صندوق

 :شودقانون اساسی، به دولت اجازه داده می (  ۴۴چهل و چهارم) 

ـ از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای  ۱

 پس از تأیید ا
ً
شخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند)ب(  اجرائی و صرفا

 .این قانون اقدام نماید ( ۱تبصره) 

ـ از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای  ۲

های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی  ص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صندوق مشمول واگذاری به اشخا 

 .اقدام نماید ۳۱۰۵۰۲و   ۳۱۰۵۰۱در سقف منابع ردیفهای درآمدی  

یافت  کند، اشخاص در الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار میدر مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم 

  شده در جزء کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه به مصرف مشخص 

 .رسانندقانون اساسی می(  ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ) بند )و( سیاست  ( 2) 
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های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و  مکاری وزارتخانه نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با هآیین 

 .رسدربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می های ذی رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،  (  ۱۰۶های توسعه و بند)پ( ماده) قانون احکام دائمی برنامه(  ۵۸ح ـ در اجرای ماده) 

تماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره  اج

از مصارف خود    ( %1)   و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (  ۳) 

از    ( %1)   این قانون نیز حداکثر یک درصد(  ۷، دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره) ای( های سرمایه ها و هزینه )هزینه

الزامی بودن هزینه کرد، در  های سرمایه اعتبارات تملک دارایی  بر  ای ابالغی خود را براساس اعالم سازمان پدافند غیرعامل مبنی 

ن پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارائه گزارش  زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازما

های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی  بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون عملکرد هر سه ماه یک 

 .مجلس شورای اسالمی است 

 .های خود هستنددیریت بحران در مجموعه دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات م

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  (  ۲۹طـ  کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده) 

(ها،  )فرم برگههای این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب  ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، بندها و تبصره 

نماید، از طریق سامانه  ماه از تاریخ ابالغ این قانون تهیه می ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک چهارچوب 

 .نظارت الکترونیکی)سنا( به دیوان ارائه نمایند

،  ۱۴۰۰ن، با توجه به آخرین آمار و اطالعات سال  ی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانو 

های  قانون احکام دائمی برنامه (  ۳۲نسبت به اصالح و به روزرسانی شاخصها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع بند )ت( ماده ) 

 .توسعه کشور اقدام نماید

 .ودکل کشور خواهد ب  ۱۴۰۲شاخصهای اصالح شده جدید مبنای تدوین الیحه بودجه سال 

العالی( در استانها از جمله احداث راه آهن    ک ـ دولت مجازاست نسبت به حمایت از مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری )مدظله  

و تسهیالت داخلی و خارجی در    ۵۱۰۰۰۰ـ  ۳غرب )مسیر تهران ـ همدان ـ کرمانشاه ـ مرز خسروی( و پاالیشگاه آناهیتا از محل ردیف  

 .مایدچارچوب قوانین اقدام ن
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(  ۵های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرائی مشمول ماده ) قانون احکام دائمی برنامه( ۳۷ل ـ در اجرای بند )چ( ماده ) 

طی قرارداد  (    ۶و    ۱،۴فصول    ای خود )به استثنای  از اعتبارات هزینه   ( %1)   کرد یک درصد قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه

رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور  بخشی و اطالع سازی و آگاهی دا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگمشخص با سازمان ص

ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی  مکلف است در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه

ربط موظفند براساس قوانین و  زمان صدا و سیما و دستگاههای اجرائی ذیمشمول کسر و به سازمان صدا و سیما تخصیص دهد. سا

بودجه کشور و   و  برنامه  را به سازمان  بند  این  اقدام و گزارش عملکرد  یا تمدید قرارداد و اجرای آن  انعقاد  به  مقررات مربوط نسبت 

 .کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند 

های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز پخش برنامه)آنتن( به تشخیص سازمان صدا و سیمای  پخش برنامه قالب تولید، زمان و جدول  

 .گرددشود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی می جمهوری اسالمی ایران مشخص می 

 ـ منابع انسانی دولت۲۰تبصره
 الف ـ 

ن دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به  منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکناـ به۱

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  (  ۲۹تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده) 

این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که    ( ۳اسالمی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره ) 

 براساس اطالعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری)کارمندایران( و  
ً
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفا

 .گیرد نفع نهائی)موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی( انجام می به ذی 

 .کندکارگیری اشخاص ایجاد نمی گونه حقی برای استخدام و به درج اطالعات در سامانه یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران( هیچ

های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی  نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان آیین 

 .رسدصویب هیأت وزیران می تشود و به تهیه می 

 .له استثبت اطالعات برای دستگاههای زیرمجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم  

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشورگزارش روند اجرای  

 .ه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه نمایدبار بماه یکاین جزء را به صورت سه 
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مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و  

 .استخدامی کشور قرار دهد

ل اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از  حساب/مدیر امورمالی و باالترین مقام اجرائی، مسئوـ ذی۲

 .شودقانون مجازات اسالمی محکوم می( ۱۹های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده ) مجازات 

این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای  (  ۱ـ چگونگی ثبت اطالعات نیروی انسانی موضوع جزء ) ۳

قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه    نایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه ص

تعیین شورای  امنیت ملی، براساس ساز وکار اجرائی  امنیت ملی و سایر دستگاههابا تشخیص دبیرخانه شورای عالی  شده در  عالی 

های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی  ثر تا دوماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان های مستقلی که حداکنامهشیوه 

 .گرددشود، تعیین می کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می 

 ( ماده  موضوع  اجرائی  دستگاههای  اختیارات  تمام  ـ  و (  ۲۹ب  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  فرهنگی    قانون 

آن  بر  قانون  شمول  که  دولتی  شرکتهای  و  دستگاهها  کلیه  جمله  از  ایران  اسالمی  و  جمهوری  است  نام  تصریح  یا  ذکر  مستلزم  ها 

می  استخدامی  و  اداری  خاص  مقررات  دارای  که  اجرائی  به  دستگاههای  انسانی  نیروی  کارگیری  به  و  استخدام  درخصوص  باشند 

وزارت اطالعات، سازمان   ) استثنای  ماده  قوه قضائیه و دستگاههای مندرج در  اطالعات  و حفاظت  قانون  (  ۶۶بازرسی کل کشور 

شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای  االجراء میموقوف   ۱۴۰۱  محاسبات عمومی کشور در سال 

 بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و است 
ً
خدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور  اجرائی مذکور، صرفا

 .بینی بار مالی در قانون استمبنی بر پیش 

وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با  ج ـ به منظور باالبردن بهره 

تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بین  رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و  

قانون مدیریت خدمات  ( ۵دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده) 

کند، ثبت  اداری و استخدامی به این منظور ایجاد میای که سازمان  کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه 

 .کنند

های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت  مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صالحیت شغل و شاغل، برنامه 

 در بدنه دولت بکار گرفته شونکند تا در صورت کسب شایستگی را برگزار می 
ً
 .د های الزم، مجددا
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هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود  

ابالغ   به دستگاهها  و  تهیه  استخدامی کشور  و  اداری  توسط سازمان  بند  این  نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل 

 .شودمی

قانون برنامه پنجساله ششم  (  ۲۸خدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند )الف( ماده ) سازمان اداری و است 

در   را  و ساختار دستگاههای اجرائی  اندازه  بر کاهش حجم،  ایران مبنی  فرهنگی جمهوری اسالمی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 

و   با تصدی  و  به تفکیک نوع قرارداد )رسمی، پیمانی،  خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بالتصدی  تعداد نیروی انسانی 

قراردادکار معین و کارگری( هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای  

 .اسالمی ارائه نماید

ماه پس از ابالغ این  بینی نشده است حداکثر ظرف سه پیش های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی نامه د ـ آیین 

 .رسدتصویب هیأت وزیران می شود و به قانون تهیه می 

 .است  ۱۴۰۱قانون مربوط به سال هـ ـ اجرای احکام مندرج در این  

قانون برنامه پنجم با    ۴۴  بند )و( ماده  ( 2)   با رعایت شرایط مندرج در تبصره  ۱۴۰۰قانون بودجه سال  (  ۲۰و ـ حکم بند )د( تبصره ) 

 :گرددتکمله زیر تمدید می 

 .باشدـ تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی۱

 .شودـ شرکتها، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می ۲

 .گردندر باشند مشمول این قانون می در آن دستگاه مشغول به کا ۱۴۰۰ماه سال  ـ کسانی که تا پایان بهمن ۳

 .های عمومی را داشته باشندـ افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صالحیت۴

شود، در صورت موافقت هیأت دولت به  ای کشور( اجازه داده میح ـ به وزارت راه و شهرسازی )سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

سنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور را که دارای استانداردهای  سنگین و نیمهآالت  تعداد چهار هزار دستگاه ماشین

روز بوده و عمر کمتر از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختیار و تسهیالت تأمین مالی)فاینانس( داخلی و خارجی با پرداخت  
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این قانون واریز  ( ۵جدول شماره )  ۱۱۰۴۰۱درآمد حاصله به ردیف شماره       حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت، وارد کشور نماید.

 .شودمی

های  برداری فناوری شود با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهره به دولت اجازه داده می طـ   

به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب    ۱۴۰۱ای که تا پایان خردادماه  ساسنامها نوین آبهای جوی در زیرمجموعه وزارت نیرو، بر اساس 

مندی از درآمدهای اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال رسد، اقدام نماید. این سازمان مجاز خواهد بود با بهرههیأت وزیران می

تعد اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز برای ایجاد، راهبری،  های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مسو به کارگیری فناوری

بینی شده در سقف پنج هزار میلیارد با جابجایی مصارف پیش  ۱۴۰۱آالت مورد نیاز در سال  برداری از تجهیزات و ماشینتأمین و بهره 

-باروری ابرها به شماره طبقه ریال پرداخت خواهد شد. همچنین از تاریخ تشکیل، دستگاه اجرائی طرح ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) 

جدول شماره    ۵۱۰۰۰۰ـ  ۱کمکهای دولت از محل ردیف متفرقه    ۱۴۰۱این سازمان خواهد بود. در سال  (  ۱۳۱۰۰۲۰۰۰۱ندی ) ب

 .بینی خواهد شداین قانون پرداخت و در سال آینده ردیف مستقل برای این سازمان پیش ( ۹) 

ـ دولت مکلف است  )    ( %۰/ ۲۷) درصد  صدم  هفت  و  بیست   ی  از طریق ردیفهای  (  %۹از کل نه درصد  را  بر ارزش افزوده  مالیات 

های  ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت درآمدی و هزینه

وط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد  های مربورزش به ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف 

 :یابدمی  اختصاص   هاو پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ( %۴۰و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد ) ( ۶۰%) 

 .گرددها هزینه می ـ این اعتبار فقط در استان ۱

ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در  حرفه  ورزش   ـ پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ۲

 .وجوه و اموال دولتی است 

نفعان، مبلغ  موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی(  %۹درصدی) ـ از مجموع عوارض و مالیات نه۳

 .مندرج در این ماده کسر خواهد شد 

قانون  (  ۷۳قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده ) (  ۹۴ی ماده ) ـ دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمد۴

 .مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند

بار به کمیسیون فرهنگی  ماه یکهای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه  وزارتخانه 

 .مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند 
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد  

 .مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف

 



    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
هيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب

 

WWW.DASTOUR.IR  تومان ۴۵۰۰تك شماره 
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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  1  سازمان برنامه و بودجه کشور  ٣١/١/١٤٠١  ها و تغییرات متفرقه  کل کشور در متن، جداول، پیوست1401اصالحات قانون بودجه سال 

  
  
  
  

  ٣١/١/١٤٠١                                                                 ٧١٥ـ ٦٧٧٣/١١رهشما
  رئيسيسيدابراهيم االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر  حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 در اجراي اصل يكصد و ٢٩/١٢/١٤٠٠ مورخ ١١٤٥٠٤/٧١٥پيرو نامه شماره 

ن، با عنايت به وجود برخي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرا) ١٢٣(بيست و سوم 
 كل كشور و همچنين برخي ١٤٠١اغالط نگارشي و سهو قلم در متن قانون بودجه سال 

ايرادات عبارتي و موارد از قلم افتاده در جداول ابالغي قانون مزبور، اصالحات مذكور در 
  .شود ها و تغييرات متفرقه به پيوست ابالغ مي متن، جداول و پيوست

  اي اسالمي ـ محمدباقر قاليبافرئيس مجلس شور
  

  ٦/٢/١٤٠١                                                                              ١٧١٣٥رهشما
  سازمان برنامه و بودجه کشور

 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ٩/١/١٤٠١ مورخ ١٣١٤پيرو ابالغيه شماره 
 كل ١٤٠١اصالحات قانون بودجه سال «ه پيوست قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ب

 ٧١٥ـ ٦٧٧٣/١١كه طي نامه شماره » ها و تغييرات متفرقه كشور در متن، جداول، پيوست
  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي٣١/١/١٤٠١مورخ 

  رئيس جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  ها الف ـ احکام و تبصره
. شود اصالح مي»  ميليون٧٥«به عبارت »  مليون٧٥«عبارت ) ١(تبصره ) ز(در بند . ١

به عبارت » سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور«اين بند عبارت ) ٦(همچنين در جزء 
  .شود اصالح مي» سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور«

 اقتصادي، م توسعهقانون برنامه پنجساله شش«بعد از عبارت ) ١(تبصره ) ن(در بند . ٢
 و  با اصالحات١٤/١٢/١٣٩٥مصوب «عبارت » اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  .شود اضافه مي» الحاقات بعدي
) ص (نيز به بند) س(همچنين بند . شود اصالح مي) س(به بند ) ١(تبصره ) ص(بند . ٣

  .شود اصالح مي
با اصالحات و الحاقات  ١٤/١٢/١٣٩٥مصوب «عبارت ) ٢(تبصره ) ج(در بند . ٤
  .شود  حذف مي»بعدي

 »هيأت «به» هيات«در انتهاي پاراگراف اول كلمه ) ٢(تبصره ) هـ(بند ) ٣(در جزء . ٥
  .شود اصالح مي
 عبارت به» متناسب سازيبازنشستگان«بارت ع) ٢(تبصره ) ي(بند ) ٤(و ) ٣(در اجزاي . ٦

  .شود اصالح مي» سازي بازنشستگان متناسب«
 هاي به ترتيب به شماره» ٩ ـ٨ـ ٧ ـ٦«شماره اجزاي ) ٢(تبصره ) ل(در بند . ٧

  .شود اصالح مي» ٨ـ ٧ ـ٦ ـ٥«
در اختيار «به عبارت » در اختيار دارند«عبارت ) ٢(تبصره ) م(بند ) ٢(در جزء  . ٨

  .شود اصالح مي» دارد
 )ص(يز به بند ن) س(همچنين بند . شود اصالح مي) س(به بند ) ٢(تبصره ) ص(بند . ٩

  .شود اصالح مي
  .شود اصالح مي» ٥/٢«به عبارت » ٢،٥«عبارت ) ٢(تبصره ) ر(در بند . ١٠
 »گردد تعيين مي«به عبارت » تعيين گردد«عبارت ) ٥(تبصره ) و(در انتهاي بند . ١١
  .شود اصالح مي
اوراق «به عبارت » اوراقبراساس«عبارت ) ٥(تبصره ) ط(بند ) ١(در جز . ١٢

  .شود اصالح مي» اسبراس
» واريز كند«به عبارت » گردد واريز مي«عبارت ) ٥(تبصره ) ل(در بند . ١٣
  .شود اصالح مي
 عبارت به» امور اقتصادي و داريي«عبارات ) ٥(تبصره ) م(در پاراگراف آخر بند . ١٤

  .شود اصالح مي» امور اقتصادي و دارايي«
) غ (نيز به بند) ظ(همچنين بند . شود اصالح مي) ظ(به بند ) ٦(تبصره ) غ(بند . ١٥
  .شود اصالح مي
حداقل «به عبارت » %)٥٠(حداقل پنجاه «، عبارت )٦(تبصره ) ظ(در بند . ١٦

  .شود اصالح مي» %)٥٠(پنجاه درصد 
» داري خزانه«به عبارت » داري خزنه«عبارت ) ٨(تبصره ) هـ(در انتهاي بند . ١٧

  .شود اصالح 
شود و  اصالح مي» %٥/٠« به عبارت »%٠,٥«عبارت ) ٨(تبصره ) و(در بند . ١٨

  .شود حذف مي» شود واريز مي«نقطه بعد از عبارت 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري «عبارت ) ٨(تبصره ) ز(بند ) ١(در جزء . ١٩

  .شود اصالح مي» سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور«به عبارت » كشور
  .شود اصالح مي) ظ(ه بند ب) ٨(تبصره ) غ(بند . ٢٠

متني وجود نداشته، الزم است حذف شود و سپس ) ٩(تبصره ) ط( بند در مقابل. ٢١
  .ترتيب حروف ابجد پس از آن اصالح شود

  1401ماه  سوم خرداد شنبه سه
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به عبارت » سازمان ثبت اسناد امالك كشور«، عبارت )١٠(تبصره ) د(در انتهاي بند . ٢٢
  .شود اصالح مي» سازمان ثبت اسناد و امالك كشور«

به عبارت » حداكثر حوادث ناشي«عبارت ) ١٠(تبصره ) هـ(بند ) ٥(در جزء . ٢٣
  .شود اصالح مي» در اثر حوادث ناشي«

در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال «عبارت ) ١٠(تبصره ) ي(در بند . ٢٤
وال دولتي در حكم متصرف غيرقانوني در وجوه و ام«به عبارت » .شود دولتي تلقي مي

  .شود اصالح مي» .شوند تلقي مي
» هرداريهايـش«س از ـپ» رهايـشه«واژه ) ١١(صره ـتب) و(در بند . ٢٥
  .شود اضافه مي
» سازمان تأمين اجتماعي«بعد از عبارت ) ١٢(تبصره ) الف(بند ) ٤(در جزء . ٢٦

  .شود عالمت ويرگول حذف مي
اين حكم مشمول تنخواه «عبارت ) ١٤(تبصره ) الف(بند ) ٤(در جزء . ٢٧

داري كل كشور  اين حكم شامل تنخواه خزانه«به عبارت » شود داري كل كشور نمي خزانه
  .شود اصالح مي» شود نمي

به عبارت » نامه اجراي آيين«عبارت ) ١٦(تبصره ) الف(بند ) ٥(در جزء . ٢٨
  .شود اصالح مي» نامه اجرايي آيين«

طرح نسخه الكترونيك تدوين « بعد از عبارت )١٧(تبصره ) ك(بند ) ٣(در جزء . ٢٩
  .شود اضافه مي» بر«حرف » و

واژه » سازمان برنامه و بودجه«بعد از عبارت ) ١٧(تبصره ) ع(بند ) ١(در جزء . ٣٠
  .شود اضافه مي» كشور«

در راستاي «بعد از عبارت » را كه«عبارت ) ١٧(تبصره ) ع(بند ) ٣(در جزء . ٣١
  .شود حذف مي» زدايي محروميت

قانون استفاده «به عبارت » استفاده متوازن از امكانات كشور«همچنين عبارت 
  .شود اصالح مي» متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته

قانون بودجه ) ٦(تبصره ) و(بند «عبارت ) ١٨(تبصره ) الف(بند ) ٢(در جزء . ٣٢
. اصالح شود» ١٣٩٨قانون بودجه سال ) ١٦(صره تب) و(بند «به عبارت » ١٣٩٨سال 

افراد تحت پوششي كه قابليت «عبارت ) ١٨(تبصره ) الف(بند ) ٤(همچنين در جزء 
افراد تحت پوشش كميته «به عبارت » )ره(توانمندشدن دارند كميته امداد امام خميني 

  .يابد تغيير مي» كه قابليت توانمندشدن دارند) ره(امداد امام خميني 
هاي كلي اصل چهل و  سياست) و(بند ) ٢(جزء «عبارت ) ١٩(تبصره ) ز(در بند . ٣٣

هاي كلي اصل چهل و  سياست) د(بند ) ٢(جزء «به عبارت » قانون اساسي) ٤٤(چهارم 
  . شود اصالح مي» قانون اساسي) ٤٤(چهارم 

  
  ب ـ جداول و پیوستها

  
  مبالغ به هزار میلیارد ریال                                                                                 14جداول منابع و مصارف تبصره 

  مبلغ  عنوان  فیرد  مبلغ  عنوان فیرد
  ٩٨,٦ ي فروش داخلي نفتيها ات بر ارزش افزوده فرآوردهيعوارض و مال ١  ٧٧٤ ي نفتيها  فرآوردهي حاصل از فروش داخليافتيدر  ١
  ٢١٦,٦ يعيات بر ارزش افزوده گاز طبيعوارض و مال ٢  ٢،٦٠٢  ي نفتيها  فرآوردهيفروش صادرات حاصل از يافتيدر ٢
  ٣١٥,٢   کشوريمجموع خزانه دار  ٨٥١  ات ارزش افزودهي با احتساب عوارض و ماليعي گاز طبي حاصل از فروش داخليافتيدر ٣
  ٢٠٠ يعيع و فروش گازطبيد، انتقال، توزي توليها نهيهز ٣  ٧٠ )ک و سامانه سدفيع با کارت الکتروني توزيدر راستا(ن راي اي نفتيها ش و پخش فرآوردهي پاالي شرکت مليج يپ صادرات ال ٤
ـ شرکت گازي جيال پ  و صادرات اتان،يفروش داخل ٥   ٩٥  ي نفتيها  فرآوردهيا نه حمل و نقل جادهيهز ٤  ٢٦٠  و گوگرد 

٦ 
 فوالد و مصارف ياياحهاي   و مجتمعيشگاهي پاالين دستييع پايها و صنا شگاهيو پاالها    يميشمنابع حاصل از اصالح نرخ گاز خوراک پترو       

ـاز پتروشـ   ٤٠ و نرخ گاز سوخت معادل     ي با اعمال سقف نرخ گاز صادرات      يسات عموم يمربوط به تأس   ـاز     يميدرصد خـوراک گ ـا و نـرخ گ ه
  ها  يميدرصد  نرخ خوراک گاز پتروش١٠مان يع سيسوخت صنا

  ١٣٣,٠٤ ي نفتيها  و پخش فرآوردهيساز رهي انتقال، ذخيها نهيزه ٥  ۹۴۴

  ٣,٧ ي ان جي سيگاههاي جاي و هو شمندسازيمن سازي طرح اياجرا ٦  ۶۰۶  ي صادراتي نفتيها مت فرآوردهيش قيمنابع حاصل از افزا ٧

شگاهها  ي به پااليلي تحويعانات گازيران از نفت خام و مي نفت ايسهم شرکت مل ٧  ۲۵۸ ها شگاهيها و پاال يمي از پتروشيمعوقات و مطالبات سنوات ٨
  ٣٢٩ ي نفتيها   فرآوردهي و صادراتياز محل فروش داخل

  ٧٦٠,٧٤ نه شرکت هایهز
، ي، گازرساني مصرف انرژيساز نهي بهيها تعهدات دولت در بازپرداخت طرح

د ينع تولقانون رفع موا) ١٢(موضوع ماده ( همراه و مشعلي گازهايآور جمع
 ) کشوري نظام مالير و ارتقايپذ رقابت

١٢٠  

 قانون رفع ١٢ماده (ر يد پذي تجديها روگاهي شده در نييجو تعهدات سوخت صرفه
  مصرف ي قانون اصالح الگو٦١د و ماده يموانع تول

٨  ٣٠ 

د، انتقال و پخش يت تولي توسعه، نگهداشت و حفظ ظرفيت از طرحهايحما
 )ات صفري ماليبا نرخ محاسبات (ي نفتيها فرآورده

٩٥  

  ٢٤٥  *يد در بخش انرژیت از تولیحما
  ٠,٦  ي آب، برق و گاز مصرفيها نهيت مدارس از پرداخت هزي معافياجرا ٩

١٠ 
ـاز     ي عرضه گاز ما   يگاههايجاد جا يا ـا بـه شـرکت ملـ    يع و اسـتاندارد س  ي خودروه

  ٢٠ ش و پخشيپاال

  ٢٦٠ ٭راني گاز اي شرکت مليه گذاريد سرماي جدي طرحها ١٠ ـ ـ١
  ٢٨٠,٦ ریسا
  ١,٦٠١,٥٤  )الف(هاي  یجمع پرداخت

  ٧٣٨ يشتي و معيارانه نقدي ١١
) ٨٨،٨٢٥) (ره (ينيته امداد امام خميت کميکاهش فقر مطلق خانوارها تحت حما

 ) ٣٨،٧٧٥ (يستيو سازمان بهز

ـ  کشوريستيسازمان بهز ر خدمات يو سا) ۵۸،۲۰۵(ها يبت و پشت نويپرداخت مستمر 
 )٤٠٠٠ (ي اورژانس اجتماعيزات برايد تجهيخر) ۶۰،۲۹۵(ان ي مددجويتيحما

ـ )ره (ينيته امداد امام خميکم و ) ٩٣،٠٠٠(ها  ي و پشت نوبتيپرداخت مستمر 
  ) ٤٧،٥٠٠(ان ي مددجويتير خدمات حمايسا
الت مسکن دو معلول به يارانه سود تسهي، )٢٨،٧٠٠(ن يت از معلولي حماياجرا
  )٥،٥٠٠ (يستيبهز يباال

١٢ 

و ) اليارد ريليم١٥٠٠( )ره(ينيته امداد امام خميها توسط کم يارت اوليکمک به ز
  ٭ ٭) اليارد ريليم١٥٠٠( کشوريستيسازمان بهز

٤٢٧,٨  

  

١٣  

 دولت ي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ٤٦(ماده 
، وزارت بهداشت، درمان و )٢٠٧،٣٠٣(ران يمه سالمت ايازمان ب، س)٥٠۰۰۰) (٢(

، ) ١٥،٦١٤(رخشک يارانه دارو و شي، )١٢،٥٠٨(پزشک خانواده ـ  يآموزش پزشک
ن يري، کمک به مجمع خ)٥٠٠(ماران ي در معالجه بي ارزييجو أت امنا صرفهيه

کاهش نرخ )١٤٣٠(مارستان محکم و موسسه محک يد، بيره اميسالمت، زنج
سه خون يت و کيرخشک، کيه دارو، واکسن و شي ساخته شده مواد اولياروهاد

ش، يافزا) ٥٦١٦(ه يمه پاي بي برايمه کامل درمان ناباروريب) ١٨،٥٢٩ (يمصرف
 )٢٠٠٠(، سازمان انتقال خون )٧٥٠٠ (يز مراکز ناباروريتجه

٣٢١  
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  مبلغ  عنوان  فیرد  مبلغ  عنوان فیرد
  ٢٠ )مهيشت و بيمع(ه ي علميها کمک به مرکز خدمات حوزه ۱۴
  ٤٥ )٢٤ـ١(وزش و پرورش برابر با جدول آم ۱۵

١٦ 

از جمله رانندگان (مه سهم دولت اقشار خاص يحق بـ  ين اجتماعيسازمان تام
ع يبافان ، زنبورداران و شاغالن صنايحمل و نقل درون شهري و برون شهري قال

ان گردشگردي و ي شناسه دار و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست راهنمايدست
مه يب (ين مساجد، موسسه دعبل خزائيال و جنوب و باربران و خادمادان شميص

مه درمان يحق ب %٢و ) مه هنرمندانيب(، موسسه برگ سبز هنرمندان ) مداحان
 )ثارگران بازنشستهيه ايپا

٣٠  

  ٧١٠ ارانه ناني گندم و ينيد تضميالتفاوت واردات و خر به ما ١٧
 موضوع جز ي پزشکيزات مصرفي، دارو و تجهي اساسيمابه التفاوت نرخ ارز کاالها

 ک يتبصره ) ص(بند ) ۱(
١٦١٠  

 ثارگراني جانبازان و ايليمه تکمي، ب)٦٠٠٠٠( مانده جامعهيمه سالمت افراد باقيب
 )٥٠٠٠( جانبازان و معلوالن قطع نخاع يها نهيهز) ٥٠٠٠(

١٨  ٧٠ 

  ٥٠ ))٥٠٠٠٠(الج ماران خاص و صعب العيت از بيصندوق حما(مه سالمت يسازمان ب

١٩ 
ه تعهـدات  يـ  و تادي و ضروري اساسيم بازار کاالهاي، تنظيکشاورزهاي  ارانه نهاده ي

ـارزه تلف    يد محصول سالم و بهداشت    يمربوط و تول   ـا عوامـل     يـ ولوژي، ب يقـ ي و مب ک ب
 ييايميو سموم ش) ياهيگ(يش و کنترل محصوالت کشاورزيزا، رصد، پا خسارت

٤٠  

ـ  آموزشيزير برنامه و يسازمان پژوهش ٢٠   ١٠  يارانه کتب درسي 
  ١٠ ها   ارانهيقانون هدفمند کردن ) ١١(تا ) ٨(ر مواد ي ساياجرا ٢١

٢٢ 
د يـ خر)) ٢(يد چا يت تول يفي و ک  يش بهره ور  ي و افزا  ي به زراع  يبرا (يصندوق چا 

ـ  )٣(و زعفران ) ٣ (ي چاينيتضم ت از يـ ه صـندوق حما يش سـرما يکمک به افـزا  
 )١( کشور يري عشاي کشاورزتوسعه بخش

٩  

٢٣ 
و ) اليارد ريلي هزار م۲٥( )ره (ينيته امداد امام خمين کمين مسکن محروميتأم

هزار ۱۰( يجين بسيو رزمندگان معسر) اليارد ريلي هزار م١٥ (يستيسازمان بهز
 )اليارد ريليم

٥٠  

٢٤ 
ن و  يام و تـ   يردولتيه شده از بخش غ    ي و پساب تصف   ي آب استحصال  ينيد تضم يخر
 يه فاضـالب اسـتانها    يت پـسماند و تـصف     يرير جنوب کشور و مـد     يد برق جزا  يخر
 )۱۰،۰۰۰ (يشمال

٣٦  

٢٥ 
ارد يلي م٣١۰۰۰و احکام مربوطه و ) ٢٤ـ٤(جدول( برابر جدول ييت زدايمحروم

 ) اليارد ريليم١٠٠٠سهم هر شهرستان (محروم) شهرستان٣١ يال براير
٢٢١  

  ١٠٠ ))١٨(جدول تبصره  (د و اشتغاليت از توليحما ٢٦
  ٦٠ )٢٤ـ٣( برابر جدول ي اجتماعيها بيمقابله با آس ٢٧
  ٦٦ )٢٤ـ٢( برابر جدول يفرهنگهاي  تيفعال ٢٨
  ٢٠ )١٥,٠٠٠(احمر  و هالل) ٥٠٠٠( ... )آمبوالنس و(زات سازمان اورژانس ين تجهيتام ٢٩

٣٠ 
 مسلح و يروهاي نيها تي، سوخت مامورياتي خوراک و پوشاک مناطق عمليکسر
 )٢٤ـ ٥(و طرح حکمت برابر جدول ) ١٠٠٠٠(زات ناجايتجه

٦٠  

٣١ 
 يعلم و فناورهاي   و پارکي و پژوهشيها ، موسسات و مراکزآموزش عال دانشگاه

ـ ٦(برابر جدول   ٢٤( 
٢٣,٢  

٣٢ 
د ي، طرح شه)٢٠٠٠(يرات حکومتي، سازمان تعز)۳،۰۰۰( حل اختالف يشورا
و  ) ٥٠٠٠(ان ي، خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان زندان )٣٥۰۰(ي نوروزيمهد

 )٥٠٠٠) (ت الماليه از بين ديکمک به محکوم (يدادگستر
١٨,٥  

٣٣ 

ل ي،  تکم)٥٠٠٠ (يا  و حومهي برون شهريليت از حمل و نقل ريحما: متفرقه
، وزارت ) ۳۰۰۰(دفاع مقدس هاي   باغ موزهي جاريها نهيو کمک به هز

 بر يژه مبتنيقات ـ مناطق ويجارت وزارت علوم و تحقصنعت، معدن و ت
 يت ماليري نظام مدي، اجرا)۳۰۰۰ (يژه علم و فناوري برتر و مناطق ويفناور

ز مراکز يجاد و تجهي بابت اي، جهاد دانشگاه)۷۰۰) (اسي  آ اف ام(کپارچه ي
 )٢٠٠٠ (يدرمان سرطان و نابارور

١٣,٧  

  ٣٣ـ١
، )٥٠٠(ف ي شريژوهشکده علوم و فنون انرژ،  پ)١٣٠٠ (ي اتميسازمان انرژ

 ـ ، وزارت علوم)١٠٠٠(ران ي اي اتمي سازمان انرژيا پژوهشکده علوم و فنون هسته
 )١٤٠٠ (يت علميمرجع

٤,٢  

  ٤,٧٦٣,٤٠ )ج(و ) ب (هاي  یجمع پرداخت

  ٦,٣٦٤,٩٤ جمع کل پرداختی ها  ٦,٣٦٤,٩٤ جمع کل

  
س سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور ي و نفت، رئي و دارائي امور اقتصاديت وزرايس جمهور و عضويياست معاون اول ري به ريا تهي اقتصاد در کمي در شورابيش از تصوي پفين ردي موضوع ايگذار هي سرمايها طرح ٭
  .شود يب مي تصوي اسالمي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اقتصاد، انرژيها ونيسيعضو ناظر از کم ۳

  .گردد ينه مي هزياستاندارـ  " مشهديارتي زيها ر ساختيز"ف تحت عنوان يک رديجاد ي منابع مذکور با ا٭٭
  .دشو يمشده از محل فروش سوخت برداشت  اديهاي  گاهي توسط جار در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نشده و مبلغ مذکوي ان جي و سيعرضه فرآوردههاي نفتهاي  گاهيالعمل جا معادل حقـ ١
هاي   پخش فرآوردهي توسط شرکت مليصادراتهاي  نه حمل فرآوردهيقابل پرداخت است و هزها  ارانهيز به حساب سازمان هدفمندسازي ي از سرجمع فروش قبل از واريهاي نفت وردهرآع في و توزيره سازي، ذخنه حمل و نقليهزـ ٢
  .دشو يشگاه منظور مي به حساب پاالينفت
  .دينه نماي هزي و خصوصيدولتهاي  روگاهيع متقابل نيبهاي  رو مجاز است خالص مبالغ مذکور را بابت بازپرداخت طرحيده و وزارت نين جدول محاسبه نگرديدر منابع اها  روگاهيبهاي سوخت نـ ٣
 ييجا شود از محل جابه  ي داده م اجازه)  جدول مذکوريها يافتيدر( منابع يدر صورت عدم تکافو. ديپرداخت نما%) ١٠٠(طور کامل  را به) ٢٥(و ) ١٨(، )١٧(، ) ١٦(، )۱٤(، )١٣(، )۱٢(، )١١ (يها فيدولت مکلف است منابع ردـ ٤
  .د ين نماي منابع مذکور را تامين جدول، کسري ايها فيرد
    .دين تبصره اقدام نمايجدول منابع ا)  ٦(مت خوراک بند يل قيکسر و نسبت به تعد) ١٠(تا ) ١ (يا نهي هزيها فيال از رديارد ريليکصد و هفتاد هزار مي حداقل يدي توليت از واحدهايشود به منظور حما يبه دولت اجازه داده م ـ ٥
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  14جداول منابع و مصارف تبصره 
  

  مبالغ به میلیارد ریال 

  مسلح يروهایبودجه ن ـ 24 ـ5جدول 

  مبلغ  عنوان  فیرد
 ٢٧٥٠٠ خوراک و پوشاک سربازان مناطق عملياتي   ۱

۲ 
ها و    و حوزه ) ۳،۰۰۰(، نهاجا )٤٠٠٠(ناجا(کمک به تامين سوخت نيروهاي مسلح       

 ))۱،۰۰۰(بسيج هاي  پايگاه
٨٠٠٠  

  ١٠٠٠٠ ها تجهيز، احداث و بازسازي کالنتري و پاسگاه ۳
  ١٣٠٠٠ طرح حکمت نيروهاي مسلح ۴
  ١٥٠٠ مين زدايي ۵

  60،000 مجموع
  
  مبالغ به میلیارد ریال 

 هاي اجتماعی  ـ  بودجه مقابله با آسیب24ـ3جدول 

  مبلغ  عنوان  ردیف

۱  

ــور اجتمــاعي     ـ ســازمان ام هــاي اجتمــاعي محــالت   کــاهش آســيب(وزارت کــشور 
ـاع محـور               حاشيه  محلـه  ٢٠٢٠نشين و مناطق حاد بحراني و طرح توسعه و تحـول اجتم

ــشور   ــوردار ک ــم برخ ــالق ) ١٨٥٠٠(ک ـاهش ط ـاد )٣٠٠٠(، کـ ـاهش اعتيـ ، )٧٠٠٠(، کـ
ـانوار     توا ـار    )١٠٠٠٠(نمندسازي زنان سرپرسـت خ ـان ک ـاهش مفاسـد     )٢٠٠٠(، کودک ، ک

، توسـعه  )٣٠٠٠(آمـوزي  هاي حـوزه دانـشجويي و دانـش        ، کاهش آسيب  )٢٠٠٠(اخالقي
ـاهش         هاي    پايگاه(ـ بنياد هدايت    )) ١٠٠٠(اجتماعي ـاعي محـالت بـراي ک فرهنگي اجتم
ـ آموزش و توانمند سازي و استقرار هاي  آسيب  ))١٥٠٠(اجتماعي 

٤٨،٠٠٠ 

۲ 

ـا              (سازمان بهزيستي  ـانوار داراي فرزنـد معلـول ي حمايت و توانمندسازي زنان سرپرست خ
ـان و دختـران در معـرض              )٣٠٠٠(همسر معلول در خانواده    ـازي زن ، حمايـت و توانمندس

، کمـک هزينـه ورود بـه زنـدگي          )٣٠٠٠(آسيب براي جلوگيري از ورود به چرخه آسيب       
 )٣٠٠٠(تيمستقل فرزندان تحت سرپرس

٩،٠٠٠  

۳ 
ـان و تهيـه برنامـه      ـ توسعه پايگاه جامع اطالعات ايراني  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

 هاي اجتماعي عملياتي مقابله با فقر و مطالعات آسيب
١،٠٠٠  

  ٢،٠٠٠ ستاد ديه ۴
  60،000 مجموع

  
  مبالغ به میلیارد ریال 

ـ محرومیت زدایی24ـ4جدول    

  ینهای  عنوان  ردیف

۱  
ـ وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان ) طرح ملي(رسمي و نقاط حاشيه نشين رغيهاي  سکونتگاه

 بازآفريني شهري ايران 
٢٠،٠٠٠  

هاي  وزارت راه و شهرسازي ـ راه) طرح ملي(آالت،   و تجهيزات و ماشين هاي روستايي راه ۲
  )١٢٠٠٠(عشايري و ماشين آالت راه سازي توسط سازمان امور عشاير

٣٦،٠٠٠  

 هاي فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و برنامه) ٥٠٠٠(آبرساني روستايي، وزارت نيروـ  آبرساني عشايري  ۳
 )٥٠٠(عشاير و سند نگاري ميراث مادي و معنوي عشاير توسط سازمان امور عشاير 

٣٩،٠٠٠  

  ٢٥،٠٠٠ رفع تنش آبي در شهرهاي کوچک ـ وزارت نيرو ۴
  ١٥،٠٠٠   وزارت جهاد کشاورزي ت ـآبخيزداري و احياي قنوا ۵
  ٥،٠٠٠ خانه بهداشت روستايي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ۶
  ٥٠،٠٠٠ )سازمان نوسازي مدارس(وزارت آموزش و پرورش ۷

۸ 

، )شرقي آذربايجان(آباد  ـ بستان) ١٠٠٠ن هر شهرستا( محروم ويژه   شهرستان۳۱محروميت زدايي از 
ملکشاهي  ،)البرز(، اشتهارد )اصفهان(،خور بيابانک )اردبيل(، مغان )ربيآذربايجان غ(تکاب 

، )خراسان جنوبي(، نهبندان )چهارمحال و بختياري(، لردگان )تهران(،بهارستان )بوشهر(،گناوه )ايالم(
، ميامي )زنجان(،ايجرود )خوزستان(، انديکا )خراسان شمالي(، روازجرگالن )خراسان رضوي(زاوه 

،سروآباد )استان قم(،قم )قزوين(، آوج )فارس(، خرامه )سيستان و بلوچستان(لگان د ،)سمنان(
 ،)گلستان(،گميشان )کهگيلويه و بويراحمد(،بهمئي )کرمانشاه(، هرسين )کرمان(ريگان  ،)کردستان(

، )هرمزگان(،بشاگرد )مرکزي(،خنداب )مازندران(کنار  ،فريدون)لرستان(، کوهدشت )گيالن(شفت 
 )يزد(بهاباد  ،)دانهم(فامنين 

٣١،٠٠٠  

  221،000 مجموع
    .ردي صورت گي شهرتيبر اساس شاخص جمع) ٤(و ) ١ (في ردعيتوز. ١
   .ردي صورت گيي روستاتيبر اساس شاخص جمع) ٦(و ) ٥(، )٣(، )٢ (في ردعيتوز. ٢
          .ردي صورت گيآموز  دانشتيبر اساس شاخص جمع) ٧ (في ردعيتوز. ٣

    ریال مبالغ به میلیارد 
ـ ردیف 24ـ 1جدول  ـ  بودجه آموزش و پرورش   14 مصارف جدول تبصره 16 

  مبلغ  عنوان  ردیف

١  

هاي  ـ  طراحي ، تجهيز و نگهداري سالنمعاونت تربيت بدني و سالمت ( وزارت آموزش و پرورش
ي ها پژوهش سراها و برنامههاي  ، تجهيز کارگاه)٣٥٠(، مدارس شاهد و ايثارگران)٣٥٠٠(ورزشي

 ، دارالقرآن ها)١٥٠( ، بسيج دانش آموزي)١٠٠(، بسيج فرهنگيان)١٥٠(، سازمان دانش آموزي)٧٥٠(آن
ـ هاي  ، تعمير و نگهداري سيستم)١٠٠(، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)٥٠٠( گرمايشي مدارس 

بيمه ، )١٠٠٠(مدارس شبانه روزيهاي  ، تامين وسايل خوابگاهي و آشپرخانه)٨٠٠(نوسازي مدارس
 آموزي دانشهاي  ، نگهداري و تجهيزات و تکميل اردوگاه)١٣٠٠(اماکن آموزشي و ورزشي و پرورشي

، تکميل مدرسه شارجه )٢٥٠( سراسر کشورآموزان دانشاسالمي هاي  ، اتحاديه انجمن)٢٠٠٠(
، مدرسه ماندگار البرز تهران جهت توسعه )٦٠٠(، مدارس عشايري)٨٤٥(، کمک استانها)٥٠٠(امارات

هاي  الخصوص کنکور براي شهرهاي مرزي کشور از طريق شبکه برگزاري کالسهاي آموزشي علي
 )١٠٠( و مرکز پژوهشهاي علوم انساني اسالمي صدرا، مدارس صدرا))٣٠(مجازي

١٢٩٧٥  

٢ 

، کمک به )٤٠٠٠(تغذيه مدارس شبانه روزي سراسر کشور( وزارت آموزش و پرورش
 آموزان دانش، اياب و ذهاب )٥٠٠( )ها تجهيزات و برنامه( استثنايي آموزان دانشتوانبخشي 
، توزيع شير و تغذيه )٩٥٠(، معاونت پرورشي)١٠٠٠(»مدارس سرويس مرکزي«روستايي 
، کيفيت بخشي مدارس )٥٠(، ستاد همکاريهاي حوزه و آموزش و پرورش)١١٥٠٠(مدارس

، توسعه اقامه )١٠٠٠(ياز تحصيل و مدارس شبانه روزي روستايهاي  ابتدايي جذب بازمانده
 ))١٦٠)( ميليارد ريال٥هر استان (نماز در مدارس و تعميق معارف آن 

١٩١٦٠  

٣ 
 ها و مدارس کاردانش خريد تجهيزات هنرستان(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور

، )٣٠٠٠( بي بضاعت و هوشمندسازيآموزان دانش، خريد تبلت دانش آموزي براي )٣٣٠٠(
 ))٣٠٠٠(استخرهاي نيمه تمامهاي  ، تکميل پروژه)١٢٨٥(ستانهاکمک به ا

١٠٥٨٥  

، دانشگاه ) ٥٠(، واحد زابل )٥٠٠(ها و مراکز استاني دانشگاه فرهنگيان کمک به پرديس ٤
  ٨٠٠ )٢٥٠(تربيت دبير شهيد رجايي 

٥ 
ـ  برنامه المپيادها و مسابقات سازمان هاي  سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

سازمان  ،)١٠٠(، سازمان پژوهش و برنامه ريزي کتب درسي)٤٠٠(تعدادهاي درخشاناس
 )٥٣٠(،کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان)٤٠٠(ملي تعليم و تربيت کودک

١٤٣٠  

  45،000 مجموع
  
  مبالغ به میلیارد ریال 

ـ بودجه فعالیت24ـ2جدول   فرهنگی هاي   

  مبلغ  عنوان  ردیف
ـ کمک به توليد آثار فاخر سيما و صدا و تقويت ساختار فني و زيربناييسازمان صدا و سيما  ١   ١٠،٠٠٠  
ـ تقويت فرهنگ ديني در شهرستان ٢   ١،٣٠٠ ها و روستاهاي محروم سازمان تبليغات اسالمي 
ـ حوزه هنري ٣   ٩٠٠ سازمان تبليغات اسالمي 
  ١،٠٠٠ وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ٤
ـ بازسازي و مرمت بافتوزارت م ٥   ١،٠٠٠ فرسوده تاريخيهاي  يراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
  ٦٠٠ ها نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ٦
  ١٠٠ دانشگاه معارف قم ٧
ـ کمک به ستاد عتبات عاليات دانشگاهيان نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ٨   ٣٠٠ ها 
ـ صندوق اعتباري هنروزارت فرهنگ و ارشا ٩   ١،٠٠٠ د اسالمي 
ـ معاونت فرهنگيـ  حمايت از نشر کتاب ١٠   ٥٠٠ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ـ سازمان سينمايي ١١   ١،٠٠٠ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ـ تکميل تاالرهاي مرکزي ١٢   ٣،٠٠٠ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 روستاييهاي  ريد کتاب و تجهيزات جهت تقويت کتابخانهعمومي کشورـ  خهاي  نهاد کتابخانه ١٣
  ٥٠٠ کم برخوردارهاي  شهرستان

  ٣٠٠ ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر ١٤
  ٢،٠٠٠ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ١٥
  ٢،٠٠٠ جامعه المصطفي العالميه ١٦
  ١٠٠ )ع(مجمع جهاني اهل بيت  ١٧
  ٢٠٠ ـ شبکه جهاني ثقلين) ع(مجمع جهاني اهل بيت  ١٨
  ٤٠٠ )ع(دانشگاه اهل بيت  ١٩
  ٣٠٠ مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي ٢٠
ـ دانشگاه مذاهب  اسالمي ٢١   ٢٠٠ مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي 
  ١٠٠ دبير خانه شوراي عالي انقالب فرهنگي ٢٢
ـ کمک به حضور در بازي ٢٣   ٨٠٠ کشورهاي اسالمياي ه آسيايي و بازيهاي  کميته ملي المپيک 
ـ کمک به حضور در رويدادهاي بين المللي ٢٤   ٤٠٠ کميته ملي پارالمپيک 
ـ تجهيز و حفاظت از مخازن اسناد و کتابخانه ملي ٢٥   ٨٠٠ سازمان اسناد و کتابخانه  ملي جمهوري اسالمي ايران 
  ٢٠٠ سازمان حج و زيارت ٢٦

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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ـ بودجه فعالیت24ـ2جدول   فرهنگی هاي   

  مبلغ  عنوان  ردیف
  ١٠٠ نماينده ولي فقيه در حج و زيارت ٢٧
ـ تحقيقات و پژوهش ٢٨   ٧٠٠ حوزويهاي  دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم 
ـ کارگروه ملي زيارت ٢٩   ١،٥٠٠ نهاد رياست جمهوري 
ـ مرکز آفرينش ٣٠   ١٣٠ فرهنگي هنريهاي  سازمان بسيج 
  ٣٥٠ سازمان بسيجـ  روايت فتح ٣١
  ١٠٠ فرهنگستان هنر ٣٢
  ١٠٠ فرهنگستان زبان و ادب فارسي ٣٣
  ١٠٠ بنياد ايران شناسي ٣٤
  ١٥٠ مرکز رسيدگي به امور مساجد استان اصفهان ٣٥
  ٢٥٠ مرکز رسيدگي به امور مساجد استان خراسان رضوي، جنوبي و شمالي ٣٦
ـ خبرگزاري ايسپا ٣٧   ١٠٠ جهاد دانشگاهي 
ـ خبرگزاري ايکنا ٣٨   ٧٠ جهاد دانشگاهي 
ـ پارک ملي علوم و ف ٣٩   ٥٠ نرم و صنايع فرهنگيهاي  ناوريجهاد دانشگاهي  
  ١٥٠ آستان مقدس مسجد جمکران ٤٠
  ١٥٠ مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي ٤١
  ٢٠٠ ـ دارالحديث) ع(آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني  ٤٢
  ١،٠٠٠ موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي ٤٣
  ٥٠٠ اسالمي ايرانسازمان عقيدتي سياسي فرماندهي کل انتظامي جمهوري  ٤٤
  ١٠٠ سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران ٤٥
  ٢٠٠ وابستههاي  سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و سازمان ٤٦

٤٧ 
علميه اجراي طرح امين، بينات و هاي  مرکز مديريت حوزه(علميه هاي  شوراي عالي حوزه

هاي مطالعاتي  الب هر استان و طرحهجرت با توزيع به تفکيک استاني بر اساس تعداد ط
 )مورد نياز نظام، اساتيد، فضاي مجازي، امور اجتماعي 

١٠،١٠٠  

  ١،٢٠٠ علميه خراسانهاي  شوراي عالي حوزه ٤٨
  ٤،٠٠٠ علميه خواهرانهاي  شوراي سياست گذاري حوزه ٤٩
  ٧٠٠ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ٥٠
ـ طرح واليتموسسه آموزشي و پژوهشي امام  ٥١   ١٠٠ خميني 
  ١،٢٠٠ شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي ٥٢
  ١٠٠  رويداد شهرهاي جهان اسالم٢دبيرخانه مجمع جهاني شهرهاي اسالميـ  برگزاري  ٥٣
  ٥٠ شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما ٥٤
  ١٠٠ مذهبيهاي  وزارت کشورـ  نگهداري معابد اقليت ٥٥
  ١٠٠ حوزه اهل سنت ٥٦
  ١٠٠ کميسيون ملي يونسکوـ  ايران ٥٧
  ١،٠٠٠ سازمان اوج ٥٨
  ١٠٠ ره المعارف اسالميئبنياد دا ٥٩
ـ مرمت و بازسازي گلزارهاي شهدا و همايش تکريم ياد و خاطره شهدا ٦٠   ٥٠٠ بنياد شهيد و امور ايثارگران 
  ٣٨٠ دفتر نمايندگي ولي فقيه در سازمان بسيج ٦١
  ١٠٠  ـ بسيج رسانهسازمان بسيج مستضعفين  ٦٢
  ٥٠٠ سازمان بسيج مستضعفينـ  فضاي مجازي ٦٣
ـ مدارس راهيان کوثر ٦٤   ٢٠٠ سازمان بسيج 
ـ کمک به فدراسيون ٦٥   ٣،١٥٠ ٭ورزشيـ  ليست پيوستهاي  وزارت ورزش و جوانان 
ـ مذهبي  ٦٦ ـ کمک به موسسات فرهنگي    ١،٠٠٠ سازمان تبليغات اسالمي 
ـ کمک ٦٧   ٦،٣٢٠  به ساير نهادهاي ديني و فرهنگي  وزارت ارشاد 

  66،000 مجموع
  

اي  توسط کميته) کمک به اشخاص حقوقي غير دولتي(اعتبارات رديف مربوط به ساير نهادهاي ديني و فرهنگي 
، سازمان تبليغات اسالمي و سازمان )دبير(هاي علميه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  با عضويت شوراي عالي حوزه

هاي فرهنگي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي  مه و بودجه کشور و دو نفر از اعضاي کميسيونبرنا
  :گردد ريط توزيع مي اسالمي به عنوان ناظر بين نهادهاي ذي

  .گردد الف ـ اين کميته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشکيل مي
  .گردد له موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور توزيع ميب ـ اين اعتبارات بعنوان کمک تلقي شده و پس از مباد

و کميته . گردد  درصد از اعتبار فوق به صورت استاني و بر اساس شاخص جمعيت توزيع و پرداخت مي٦٠ج ـ 
نمايد،  متناظر در استان به رياست نماينده ولي فقيه تشکيل و نسبت به توزيع منابع سهم هر استان اقدام مي

  .نده مجمع نمايندگان استان در شوراي فرهنگ عمومي به عنوان ناظر در کميته مذکور شرکت خواهند کردنماي
  .باشد مانده مي درصد باقي٤٠د ـ سهم استان تهران از 

    مبالغ به میلیارد ریال 
  اعتبار  فدراسیون ردیف
  ٢٠٠ تکواندو  ١
  ١٢٠ تيراندازي با کمان ٢
  ٥٠ جانبازان و معلوالن ٣
  ٥٠ ودوج ٤
  ٨٠ دو و ميداني ٥
  ٥٠ قايقراني ٦
  ٧٠ کاراته ٧
  ٧٠٠ کشتي ٨
  ١٠٠ آموزي هاي دانش ورزش ٩
  ٢٠ هاکي ١٠
  ٧٠ هندبال ١١
  ١٥٠ هاي بومي محلي ورزش روستايي و بازي ١٢
  ٥٠ ورزش همگاني ١٣
  ٥٠ هاي رزمي ورزش ١٤
  ٥٠ برداري وزنه ١٥
  ٥٠ ووشو ١٦
  ٧٠ تنيس خاکي ١٧
  ١٨٠ اي و کشتي پهلواني هاي زورخانه ورزش ١٨
  ٤٠ ژيمناستيک ١٩
  ٥٥٠ فوتبال ٢٠
  ٣٠ بينايان نابينايان و کم ٢١
  ٤٠ فو هنرهاي رزمي و کنگ ٢٢
  ٥٠ واليبال ٢٣
  ٥٠ بسکتبال ٢٤
  ٢٠  شنا ٢٥
  ٢٠  سواري دوچرخه ٢٦
  ١٠٠ ورزش طالب ٢٧
  ١٠٠ بسيج ورزشکاران ٢٨
  ٢٠ تنيس روي ميز ٢٩
  ٢٠ کاريسوار ٣٠

  3150 مجموع
  

 ...و ها  بودجه دانشگاه) 24ـ  6(جدول 
  

 مبلغ  عنوان  ردیف
)میلیون ریال(  

 ٢٥٠،٠٠٠  دانشگاه اصفهان .١
 ٢٥٠،٠٠٠  دانشگاه تبريز .٢

پارک علم و فناوري   ـ٥٠،٠٠٠مركز مطالعات حقوق (دانشگاه تربيت مدرس  .٣
 ٢٥٠،٠٠٠  )١٠٠،٠٠٠دانشگاه 

ـ  ٢٠،٠٠٠ ـ  دانشکده محيط زيست٢٠،٠٠٠ستان شناسي موسسه با(دانشگاه تهران  .٤
 ٢٥٠،٠٠٠ )٤٠،٠٠٠پارک علم و فناوري دانشگاه 

 ـ پارک علم و ١٠٠،٠٠٠اس اي  تکميل ساختمان جي(دانشگاه شهيد بهشتي  .٥
ـ طرح همسان گزيني ٤٠،٠٠٠فناوري دانشگاه   ٢٥٠،٠٠٠ )١٠،٠٠٠) هدا( 

 ٢٥٠،٠٠٠ دانشگاه شهيد چمران اهواز .٦
 ٢٥٠،٠٠٠ نشگاه شيرازدا .٧
 ٢٥٠،٠٠٠ دانشگاه صنعتي اصفهان .٨

 ـ پارک ٨٠،٠٠٠دانشكده مهندسي مواد و متالوژي (دانشگاه صنعتي اميركبير  .٩
 ٢٥٠،٠٠٠ )٤٠،٠٠٠علم و فناوري دانشگاه 

 ٢٥٠،٠٠٠ دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي .١٠
ـ پژوهش٥٠،٠٠٠طرح استاندارسازي (دانشگاه صنعتي شريف  .١١  ـ ٥٠،٠٠٠كده شهيد رجايي  

ـ پارک علم و فناوري دانشگاه ٥٠،٠٠٠هوشمند صنعتي هاي  پژوهشكده سامانه  ٢٥٠،٠٠٠ )٤٠،٠٠٠ 
 ٢٥٠،٠٠٠ دانشگاه عالمه طباطبايي .١٢
 ٢٥٠،٠٠٠ )٥٠،٠٠٠طرح ماهواره (دانشگاه علم و صنعت ايران  .١٣

طالعاتي مبارزه  ـ طرح م١٠٠،٠٠٠احداث دانشكده الهيات (دانشگاه فردوسي مشهد  .١٤
 ) ٣٠،٠٠٠با گرد و غبار در شهرستان سرخس 

٢٥٠،٠٠٠ 

 ٢٥٠،٠٠٠  دانشگاه گيالن .١٥
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 مبلغ  عنوان  ردیف
)میلیون ریال(  

 ١٥٠،٠٠٠ دانشگاه اروميه .١٦
 ١٥٠،٠٠٠ )س(دانشگاه الزهرا .١٧
 ٢٠٠،٠٠٠ دانشگاه بوعلي سينا .١٨
 ١٥٠،٠٠٠ )٤٠،٠٠٠پارک علم و فناوري دانشگاه (دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  .١٩
 ١٥٠،٠٠٠ نشگاه خوارزميدا .٢٠
 ١٥٠،٠٠٠ دانشگاه رازي کرمانشاه .٢١
 ١٥٠،٠٠٠ دانشگاه زنجان .٢٢
 ١٥٠،٠٠٠ )٤٠،٠٠٠پارک علم و فناوري دانشگاه (دانشگاه سمنان  .٢٣

 ـ پژوهشكده١٠،٠٠٠ده مكتب حاج قاسم سليماني پژوهشك(دانشگاه شهيدباهنر كرمان  .٢٤
ـ دانشكده كشاورزي بردسير ٢٠،٠٠٠باغباني   ١٥٠،٠٠٠ )١٠،٠٠٠ 

 ١٥٠،٠٠٠ دانشگاه صنعتي سهند .٢٥
 ١٥٠،٠٠٠ دانشگاه كاشان .٢٦
 ١٥٠،٠٠٠ دانشگاه كردستان .٢٧
 ١٥٠،٠٠٠ دانشگاه محقق اردبيلي .٢٨
 ١٥٠،٠٠٠ دانشگاه يزد .٢٩
 ١٢٠،٠٠٠ دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان .٣٠
 ٥٠،٠٠٠  حيطيمركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم م .٣١
 ٧٣،١٧٩ دانشگاه قم .٣٢
 ٢٥،٠٣٠  پرديس فارابي قم ـ دانشگاه تهران .٣٣
ـ مجتمع آموزش عالي ابوريحان .٣٤  ٦٩،٨٧٦ دانشگاه تهران 
 ٦٧،٥٣٥  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج ـ دانشگاه تهران .٣٥
 ٣،٣١٩ فنيـ  دانشكده فني فومنهاي  دانشگاه تهران پرديس دانشكده .٣٦
 ٣،٢٧١  دانشكده فني كاسپينـ  فنيهاي  تهران پرديس دانشكدهدانشگاه  .٣٧
ـ دانشكده علوم و فنون نوين .٣٨  ١٤،٦٧٤ دانشگاه تهران 
ـ پرديس دانشكده .٣٩  ٦٥،٦٧٢ فنيهاي  دانشگاه تهران 
ـ دانشكده علوم اجتماعي .٤٠  ٨٠،٠٠٠  دانشگاه تهران 
ـ دانشکده حکمراني بابت احداث و بازسازي سا .٤١  ٣٠،٠٠٠ ختمان و خريد تجهيزاتدانشگاه تهران 
ـ موسسه کسب و کار اجتماعي .٤٢  ٣٠،٠٠٠ دانشگاه تهران 
ـ پژوهشکده اقتصاد سياسي  .٤٣  ١٠،٠٠٠ دانشگاه تهران 
ـ پرديس زيرآب سوادكوه .٤٤  ١،٢٠٤ دانشگاه شهيد بهشتي 
 ١،٩٤٢ )ويژه خواهران(دانشگاه فرزانگان سمنان  .٤٥
 ١،٧٦٢  مينابدانشگاه هرمزگان ـ مجتمع آموزش عالي .٤٦
 ٧٤،٦٩٣ )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  .٤٧
 ١،٢٠٢ ـ دانشكده فني و مهندسي تاكستان) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين .٤٨
 ١٠،٥٣٧ پرديس فني مهندسي بوئين زهرا .٤٩
 ٣٧،٣٣٦ دانشگاه مالير .٥٠
 ١،١٨٤  آموزشكده فني كبودر آهنگـ  دانشگاه بوعلي سينا .٥١
 ٢،٩٢٥ )ويژه دختران(عالي فاطميه نهاوند شمجتمع آموز .٥٢
 ٦،٧٣٦ دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي .٥٣
 ١،٢٥٥  دانشكده مديريت و حسابداري رزنـ  دانشگاه بوعلي سينا .٥٤
 ٩،٥٦٥ )كازرون(دانشگاه سلمان فارسي  .٥٥
 ٣،٦٣٦ دانشگاه هنر شيراز .٥٦
 ٣،٦١٤ ب دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دارا ـ دانشگاه شيراز .٥٧
 ١٢،٤٤٩ دانشگاه فسا .٥٨
 ٤،٠٦٢  مركز آموزش عالي فيروزآباد ـ دانشگاه صنعتي شيراز .٥٩
 ٢،٤٠١  مركز آموزش عالي استهبان ـ دانشگاه شيراز .٦٠
 ٢،٢٥١ مركز آموزش عالي المرد .٦١
 ٥،٨٦٨ مركز آموزش عالي اقليد .٦٢
ـ مركز آموزش عالي آباده .٦٣  ٤٠١ دانشگاه شيراز 
 ٣،٣٤٦  الرمركز آموزش عالي .٦٤
 ٨،٣٧٤ ) بابت درآمد اختصاصي١٠(مركز آموزش عالي ممسني  .٦٥
ـ دانشكده صنايع غذايي بهار  دانشگاه بوعلي .٦٦  ١،٠٢٦ )ويژه دختران(سينا 
ـ دانشكده فني و مهندسي تويسركان دانشگاه بوعلي .٦٧  ١،٤٨٥ سينا 
ـ دانشگاه بين دانشگاه بوعلي .٦٨  ٢،١٢٩ D٨المللي   سينا 

پذيري  موزش عالي مهارت افزايي و اشتغال موسسه آ ـ دوسي مشهددانشگاه فر .٦٩
 ٧٧٨ )گلبهار(

 ٧٥،٠٠٤ دانشگاه شهركرد .٧٠
 ٣،٠٣٠ مجتمع آموزش عالي فارسان .٧١
 ١٤،٠٤١ دانشگاه نيشابور .٧٢

 مبلغ  عنوان  ردیف
)میلیون ریال(  

 ١٦،٨٩٨ دانشگاه صنعتي قوچان .٧٣
 ١٢،٥٤٨ دانشگاه تربت حيدريه .٧٤
 ٣،٧٩٠ )ويژه پسران(مركز آموزش عالي كاشمر  .٧٥
ـ پرديس حضرت زينب د .٧٦  ٢،٤٦٨ )س(انشگاه حكيم سبزواري 
 ٣،٦٤٠ دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام .٧٧
 ١٥،٣٠٨ دانشگاه گناباد .٧٨
 ٨،٤٩٣ دانشكده فني و مهندسي گلپايگان .٧٩
ـ دانشكده فني و مهندسي ميانه .٨٠  ٤،٠٤٦ دانشگاه تبريز 
 ٢،٩٤٤ نهاي نويننمي دانشگاه محقق اردبيليـ  دانشكده فناوري .٨١
 ٢،٧٦٤ دانشگاه محقق اردبيليـ  دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي من .٨٢
 ٩٨٧ شهر دانشگاه محقق اردبيليـ  دانشكده كشاورزي مشكين .٨٣
ـ دانشكده كشاورزي اهر .٨٤  ٢،٣٣٢ دانشگاه تبريز 
 ٤،٤٩٠  آموزشكده فني و مهندسي مرند ـ دانشگاه تبريز .٨٥
 ٣،٥٣٦ دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار .٨٦
 ٤،٥٠٧ مركز آموزش عالي شهرضا .٨٧
 ٢٥،١٧٦ دانشگاه هنر اصفهان .٨٨
 ١٩،٩٤٨ )دزفول(دانشگاه صنعتي جندي شاپور  .٨٩
 ٣،٨٩٠ دانشگاه صنعتي شهداي هويزه .٩٠
 ٢٣،٨١٣ دانشگاه علوم و فنون دريائي خرمشهر .٩١
ـ دانشكده منابع طبيعي  .٩٢  ٢،٢٨٦ )صومعه سرا(دانشگاه گيالن 
 ٥،٥٢٦  دانشكده فني و مهندسي شرق گيالن ـ دانشگاه گيالن .٩٣
 ٥٠،٠٠٠  دانشكده علوم پايه ـ دانشگاه گيالن .٩٤
 ٥٠،٠٠٠  دانشكده مديريت اقتصاد ـ دانشگاه گيالن .٩٥
 ٧٣،٥٢١ دانشگاه لرستان .٩٦
ـ مركز آموزش عالي كوهدشت .٩٧  ٧٨٩ دانشگاه لرستان 
ـ مركز آموزش .٩٨  ١،٢٦٨ عالي پلدختر دانشگاه لرستان 
 ١٤،١٧١ گاه صنعتي سيرجاندانش .٩٩
 ٨،٠١٤ مجتمع آموزش عالي بم .١٠٠
 ٤،١١٦ دانشگاه شهيد باهنر كرمان ـ مجتمع آموزش عالي معدن زرند .١٠١
 ١،٥٨٩ دانشگاه شهيد باهنر كرمان ـ مجتمع آموزش عالي بافت .١٠٢
ـ دانشكده فني و مهندسي وعلوم پايه بيجار .١٠٣  ٦٧٦ دانشگاه كردستان 
 ١،٢٥٤ ده فني اسالم آباد غرب دانشك ـ دانشگاه رازي .١٠٤
ـ دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود .١٠٥  ١،٣٢٢ دانشگاه رازي 
ـ دانشكده كشاورزي سنقر  .١٠٦  ٦٤٣ )ويژه پسران(دانشگاه رازي 
 ٣٠٠،٠٠٠ )زاهدان(دانشگاه سيستان و بلوچستان  .١٠٧
 ٥٠،٠٠٠ عالي سراوان مجتمع آموزش .١٠٨
 ١٥٠،٠٠٠ دانشگاه واليت .١٠٩
ـ دانشكده صنعت و معدن خاشدانشگاه سيست .١١٠  ٥٠،٠٠٠ ان و بلوچستان 
 ٢٠٠،٠٠٠ دانشگاه زابل .١١١
 ١٥٠،٠٠٠ دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار .١١٢
 ٢٠٠،٠٠٠ دانشگاه مازندران .١١٣
 ٦٠،٠٠٠ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري .١١٤
 ١٠٠،٠٠٠ هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فناوري .١١٥
 ١٠،٠٠٠   دانشكده ميراث فرهنگي و صنع دستي وگردشگري در نوشهرـ  دانشگاه مازندران .١١٦
 ١٢٠،٠٠٠ دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل .١١٧
 ١٦،٢٤٨ دانشگاه ميبد .١١٨
 ١٦،٤٣٧ دانشگاه اردكان .١١٩
 ٣،٥٢١  دانشكده منابع كويري آران و بيدگل ـ دانشگاه كاشان .١٢٠
 ٥٧،٥٦٦ دانشگاه اراك .١٢١
 ١٣،٩٨٧ مركز آموزش عالي محالت  .١٢٢
 ٦٦،٢٣٦ دانشگاه حكيم سبزواري .١٢٣
ـ پرديس خواهران .١٢٤  ٢،٢٢٥ دانشگاه كاشان 
 ٣٤٩ دانشگاه تربيت مدرس ـ واحدهاي بين الملل .١٢٥
 ١٥،٧١٥ دانشگاه تفرش .١٢٦
 ٨٦١ دانشگاه اميركبير ـ شعبه گرمسار .١٢٧
 ٢،٦٢٤  دانشكده فني و مهندسي خوي ـ دانشگاه صنعتي اروميه .١٢٨
 ٢،٤٢٩ آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب مركز  ـ دانشگاه اروميه .١٢٩
 ٥٤،٣٢٣ دانشگاه ايالم .١٣٠
ـ آموزشكده فني ورزقان .١٣١  ١،٠٧٣ دانشگاه صنعتي سهند 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 7صفحه     WWW.RRK.IR                         3/3/1400       روزنامه رسمی                 WWW.DASTOUR.IR                      22480شماره 

 مبلغ  عنوان  ردیف
)میلیون ریال(  

 ٤٩،٥٣٨ دانشگاه هرمزگان .١٣٢
 ١٣،٦٥٤ دانشگاه صنعتي اراك .١٣٣
 ٢٠،٠٠٠ دانشگاه علم و فناوري مازندران بهشهر .١٣٤
 ٩٠١ دانشگاه علم و صنعت ايران ـ شعبه نور .١٣٥
 ٩٦،٠٥٣ اه بيرجنددانشگ .١٣٦
 ١٢،٢١٩ دانشگاه صنعتي بيرجند .١٣٧
ـ آموزشكده كشاورزي سربيشه .١٣٨  ٤٤٨ دانشگاه بيرجند 
ـ آموزشكده كشاورزي سرايان .١٣٩  ١،٧٤٣ دانشگاه بيرجند 
 ٣،١٤٨  دانشكده فني فردوس ـ دانشگاه بيرجند .١٤٠
 ٢٥٢  آموزشكده معدن نهبندان ـ دانشگاه بيرجند .١٤١
 ٥٨،٠٢٨ دانشگاه ياسوج .١٤٢
 ٥،٠٩٥ مجتمع دانشگاهي گچساران .١٤٣
 ١،٥٧١  دانشكده صنعت و معدن چرام ـ دانشگاه ياسوج .١٤٤
 ١٥٠،٠٠٠ دانشگاه بجنورد .١٤٥
 ١٢،٥٨٤ دانشگاه صنعتي اسفراين .١٤٦
 ٣،٦٤٣  پرديس كشاورزي شيروان ـ دانشگاه بجنورد .١٤٧
ـ آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد .١٤٨  ١،٠٠٢ دانشگاه سمنان 
 ٨٣٣ جهان اسالم)هوشمند(مجازيهاي  شبكه دانشگاهدانشگاه پيام نور ـ  .١٤٩
ـ دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي مهدي .١٥٠  ٣،٥٣٥ شهر دانشگاه سمنان 
 ٥،٨٤١ دانشكده فني و مهندسي گرمسار .١٥١
 ٥٦،٠٥١ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان .١٥٢
 ٩٢،٥٥٥ دانشگاه گنبد .١٥٣
ـ دانشكده فني و مهندسي  .١٥٤  ١،٠١٥ مينو دشتدانشگاه گنبد 
ـ دانشكده علوم انساني آزاد شهر  .١٥٥  ١،٦٣٠ )ويژه خواهران(دانشگاه گنبد 
 ٦١،٠٢٢ )٢٠،٠٠٠دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي برازجان (دانشگاه خليج فارس  .١٥٦
ـ دانشكده فني و مهندسي جم .١٥٧  ١،٩٦٠ دانشگاه خليج فارس 
 ١٢،٨٥٢ دانشگاه صنعتي كرمانشاه .١٥٨
 ١٠٠،٠٠٠ همداندانشگاه صنعتي  .١٥٩
 ٢١،٣٣٩ دانشگاه صنعتي اروميه .١٦٠
 ٢٣،٨٢٦ )ره(دانشگاه آيه اله العظمي بروجردي  .١٦١
 ٢٨،٦١٠ دانشگاه گلستان .١٦٢
 ٣،٠٤٥ آباد كتول  دانشكده علي ـ دانشگاه گلستان .١٦٣
 ٧،٦٩٢ )س(دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه .١٦٤
 ١٢،٧٤٠ دانشگاه صنعتي قم .١٦٥
ـ  .١٦٦  ١٠٠،٠٠٠ )ژه دخترانوي(دانشگاه كوثر 

ـ ) س(ـ دانشكده علوم انساني حضرت نرجس ) عج(دانشگاه وليعصر رفسنجان  .١٦٧
 ٢،٢٣٦ )ويژه خواهران(

ـ پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور .١٦٨  ٣،٢٠٠ دانشگاه شهيد بهشتي 
 ٨،٠٠٠ ـ شعبه اروميه) س(دانشگاه الزهرا .١٦٩
 ١،٠٠٠  ايرانسازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي  .١٧٠
ـ دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه .١٧١  ٢٠،٠٠٠  دانشگاه پيام نور 
 ٥٠٠،٠٠٠  دانشگاه فني و حرفه اي .١٧٢
 ١٠،٠٠٠  ـ آموزشکده فني تربيت بدني صفادشت مالرداي  دانشگاه فني و حرفه .١٧٣
 ٣٠،٠٠٠  ـ کوثر گنبد کاووساي  دانشگاه فني و حرفه .١٧٤
 ١٠،٠٠٠  نشکده فني کشاورزي شهريارـ دااي  دانشگاه فني و حرفه .١٧٥
 ١٠٠،٠٠٠  )پسران(ـ استان کهکيلويه و بويراحمد اي  دانشگاه فني و حرفه .١٧٦
 ٣٠،٠٠٠  ـ استان خراسان شمالياي  دانشگاه فني و حرفه .١٧٧
 ٢٠،٠٠٠  ميانهاي  ـ دانشکده فني و حرفهاي  دانشگاه فني و حرفه .١٧٨
 ٢٥،٠٠٠  )پسران(بابل اي  هـ دانشکده فني و حرفاي  دانشگاه فني و حرفه .١٧٩
 ٢٥،٠٠٠  )دختران(بابل اي  ـ دانشکده فني و حرفهاي  دانشگاه فني و حرفه .١٨٠
 ٢٠٠،٠٠٠  )٢٠،٠٠٠واحد شبستر (دانشگاه علميـ  كاربردي  .١٨١
 ٣٠،٠٠٠  دانشگاه علميـ  كاربردي واحد چناران  .١٨٢
ـ دانشکده مطالعات جهان .١٨٣  ١٠،٠٠٠  دانشگاه تهران 
ـ طرح توسعه رشته مهندسي هوافضادانشگاه شهيد بهش .١٨٤  ٢٠،٠٠٠  تي 
 ٣٠،٠٠٠  دانشگاه علوم و معارف قران كريم .١٨٥
 ٨٠،٠٠٠  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان .١٨٦
 ١٦٠،٠٠٠  دانشگاه شاهد .١٨٧
 ١٥٠،٠٠٠  دانشگاه هنر اسالمي تبريز .١٨٨
 ٥٠،٠٠٠  دانشگاه جيرفت .١٨٩

 مبلغ  عنوان  ردیف
)میلیون ریال(  

 ٥٠،٠٠٠  دانشگاه بناب .١٩٠
 ٥٠،٠٠٠  دانشگاه مراغه .١٩١
 ٧٠،٠٠٠  )عج(يعصر رفسنجان دانشگاه ول .١٩٢
 ١٥٠،٠٠٠  دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان .١٩٣
 ٥٠،٠٠٠  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان .١٩٤
 ٢٥،٠٠٠  دانشگاه بزرگمهر قائنات  .١٩٥
 ٥٠،٠٠٠  دانشگاه جهرم .١٩٦
 ٥٠،٠٠٠  دانشگاه صنعتي شيراز .١٩٧
 ١٠٠،٠٠٠  دانشگاه صنعتي شاهرورد .١٩٨
ـ دانشكده پيراپزشكيدانشگاه علوم پزش .١٩٩  ٢٠٠،٠٠٠  كي تهران 
 ٣٠،٠٠٠  دانشگاه دامغان .٢٠٠
ـ مرکز آموزش عالي نورآباد .٢٠١  ١٠،٠٠٠  دانشگاه لرستان 
ـ مرکز آموزش عالي الشتر .٢٠٢  ١٠،٠٠٠  دانشگاه لرستان 
 ٥٠،٠٠٠  دانشگاه هنر تهران .٢٠٣
 ١٠٠,٠٠٠  دانشگاه يزد بابت تملک دارايي .٢٠٤
 ٦٠،٠٠٠  ر و تجهيزدانشگاه فردوسي مشهد بابت تعمي .٢٠٥
 ١٠٠،٠٠٠  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني آبادان .٢٠٦
 ٩٠،٠٠٠  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني کردستان .٢٠٧
ـ دانشكده سالمت .٢٠٨ ـ مرکز آموزش عالي خواف   ١٠،٠٠٠  دانشگاه علوم پزشکي مشهد 
ـ مرکز تحقيقات فزيولوژيدانشگاه  .٢٠٩  ١٠،٠٠٠  علوم پزشکي کرمان 
ـ تجهيز آزمايشگاه مركزي و پژوهشكده ها .٢١٠  ١١٠،٠٠٠  دانشگاه علوم پزشکي لرستان 
 ١٠٠،٠٠٠  دانشگاه تبريز ـ بابت تکميل تجهيزات آزمايشگاهي .٢١١
 ٣٠،٠٠٠  دانشگاه افسري آجا .٢١٢
 ١٠،٠٠٠  آجا) دافوس(دانشگاه جنگ  .٢١٣
 ٢٠،٠٠٠  كي آجادانشگاه علوم پزش .٢١٤
 ٤٠،٠٠٠  مرکز آموزش تخصصي و درجه داري آجا .٢١٥
 ١٠،٠٠٠  )ارتقاء آموزشي خلبانان آجا( طرح شهيد بابايي  .٢١٦
 ٣٠،٠٠٠  معاونت تربيت و آموزش آجا .٢١٧
 ٣٠،٠٠٠  مراکز آموزش وظيفه آجا .٢١٨
 ٤٠،٠٠٠  دانشگاه جامع علوم انتظامي امين .٢١٩
 ١٠،٠٠٠  كار و تامين اجتماعي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي ـ موسسه  .٢٢٠
 ٢٠،٠٠٠  فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران .٢٢١
 ٤٠،٠٠٠  ستاد ويژه توسعه فناوري نانو .٢٢٢
 ١٠٠،٠٠٠  )٢٠،٠٠٠مرکز آموزش عالي فقه (جامعه المصطفي  .٢٢٣
 ٤٠،٠٠٠  سازمان هالل احمر ايران ـ معاونت آموزش و پژوهش .٢٢٤
 ٤٠،٠٠٠  ميني شهرياردانشگاه علوم پزشكي ايرانـ  مركز امام خ .٢٢٥
 ٥٠،٠٠٠  پيشرفتهاي  مرکز تحول و همکاري .٢٢٦
 ٥٠،٠٠٠  موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني .٢٢٧
 ٥٠،٠٠٠  سازمان بسيج اساتيد .٢٢٨
 ٥٠،٠٠٠  )مپعام(مركز پشتيباني علمي استادان بسيجي مجلس  .٢٢٩
 ١٠،٠٠٠  دبيرخانه جشنواره فارابي .٢٣٠
 ١٠،٠٠٠  كتابخانه دانشگاه صنعتي سهند .٢٣١
 ٦٠،٠٠٠  بخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالميكتا .٢٣٢
ـ احداث پارك علم و فناوري .٢٣٣  ١٠٠،٠٠٠  دانشگاه علوم پزشكي تهران 
 ٥٠،٠٠٠  دانشگاه جامع امام حسين .٢٣٤
 ١٠،٠٠٠  دانشگاه جامع امام حسين ـ انديشگاه عالي تجربه نگاري انقالب اسالمي .٢٣٥
 ٦٠،٠٠٠  عات و امنيت فضاي مجازي وزارت عتف ـ اداره کل آمار، فناوري اطال .٢٣٦
 ٥٠٠،٠٠٠  صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي .٢٣٧
 ٧٠،٠٠٠  موزه پارلمان تبريز .٢٣٨
 ١٠٠،٠٠٠  دانشگاه علوم قرآني کشور .٢٣٩
ـ مرکز فرهنگي، هنري و مذهبي شهيدان حسيني ليالبي .٢٤٠  ٤٠،٠٠٠  سازمان اوقاف و امور خيريه 
 ٢٠٠،٠٠٠  دانشگاه صنعتي مالک اشتر .٢٤١
 ٣٠،٠٠٠  دانشگاه سوره .٢٤٢
 ٢٠،٠٠٠  موسسه مطالعات پژوهش و بازرگاني .٢٤٣
 ١٠،٠٠٠  )فضاي مجازي(بسيج دانشجويي  .٢٤٤
 ١٥،٠٠٠  پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمي .٢٤٥
 ٢٠٠،٠٠٠  دانشگاه علوم پزشکي تبريز .٢٤٦
 ٣٠،٠٠٠  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي .٢٤٧
 ١٠,٠٠٠  جهاد دانشگاهي .٢٤٨
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 مبلغ  عنوان  ردیف
)میلیون ریال(  

 ٥٠،٠٠٠  )٥،٠٠٠اصالح و به نژادي دام اسب تركمن (جهاد دانشگاهي واحد خراسان شمالي  .٢٤٩
 ٤٠،٠٠٠  مجتمع تحقيقاتي شهداي جهاد دانشگاهي .٢٥٠
 ٤٠،٠٠٠  )پروژه گندله سازي(جهاد دانشگاهي كرمان .٢٥١
 ٢٠،٠٠٠  جهاد دانشگاهي آذريجان شرقي .٢٥٢
 ١٠،٠٠٠  جهاد دانشگاهي همدان ـ مرکز ناباروري .٢٥٣
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشکده علوم پايه کاربردي جهاد دانشگاهي .٢٥٤
 ٥،٠٠٠  جهاد دانشگاهيـ  پمپ درون چاهي نفت .٢٥٥
 ١٠،٠٠٠  پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي جهاد دانشگاهي .٢٥٦
ـ كمك به راه اندازي آزمايشگاه مرجع تست تجهيزات رانش قطارهاي مترو .٢٥٧  ٣٠،٠٠٠  جهاد دانشگاهي 
 ٣٠،٠٠٠ SIDددانشگاهي مركز اطالعات علمي جها .٢٥٨
 ٢٠،٠٠٠  جهاد دانشگاهيـ  كمك به بهبود ژنتيكي نژادهاي بومي .٢٥٩
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي .٢٦٠
 ٨٠،٠٠٠  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري .٢٦١
 ١٠،٠٠٠  پژوهشگاه پرتو ماه مريوان .٢٦٢
 ٢٠،٠٠٠  )نگاريتوسعه ايستگاههاي لرزه (موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران  .٢٦٣
 ٢٠،٠٠٠  پايگاه استنادي علوم جهان اسالم .٢٦٤
 ٢٠،٠٠٠  )١٧٠٨٠٢١٠٠كد (پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي  .٢٦٥
 ١٠،٠٠٠  پژوهشكده مطالعات فناوري رياست جمهوري .٢٦٦
ـ پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم .٢٦٧  ٢٠،٠٠٠  دانشگاه علوم پزشكي تهران 
 ٥٠،٠٠٠  الي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شم .٢٦٨
 ٢٠،٠٠٠  علمي و صنعتي ايرانهاي  سازمان پژوهش .٢٦٩
 ٢٠،٠٠٠  بنياديهاي  پژوهشگاه دانش .٢٧٠
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران .٢٧١
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .٢٧٢
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران .٢٧٣
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشگاه مواد و انرژي .٢٧٤
 ١٠٠،٠٠٠  ژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جويپ .٢٧٥
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران .٢٧٦
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشگاه رنگ .٢٧٧
 ٢٠،٠٠٠  مركز تحقيقات سياست علمي كشور .٢٧٨
 ١٥٠،٠٠٠  موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي .٢٧٩
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشكده علوم و صنايع غذايي .٢٨٠
 ٢٠،٠٠٠  ريت جامع و تخصصي جمعيت كشورموسسه مطالعات و مدي .٢٨١
 ٣٠،٠٠٠  پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله .٢٨٢
 ٣٠،٠٠٠  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي .٢٨٣
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشگاه هوا فضا .٢٨٤
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشكده خليج فارس .٢٨٥
 ٦٠،٠٠٠ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .٢٨٦
 ٢٠،٠٠٠  ناورياطالع رساني علوم و فاي  مركز منطقه .٢٨٧
 ٨٠،٠٠٠  آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز .٢٨٨
 ٢٠،٠٠٠  موزه ملي علوم و فناوري جمهوري اسالمي ايران .٢٨٩
 ٢٠،٠٠٠  موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران .٢٩٠
 ٢٠،٠٠٠  مركز مطالعات و همكاريهاي علمي بين المللي .٢٩١
 ٢٠،٠٠٠  مركز نشر دانشگاهي .٢٩٢
ـ مركز مطالعات اور .٢٩٣  ٢٠،٠٠٠  اسياي مركزيدانشگاه تهران 
 ٢٠،٠٠٠   مركز پژوهشي جندي شاپور .٢٩٤
ـ پژوهشكده حوزه آبي درياي خزر .٢٩٥  ٢٠،٠٠٠  دانشگاه گيالن 
 ٢٠،٠٠٠  مركز گيالن شناسي .٢٩٦
ـ پژوهشكده فناوري توليدات گياهي .٢٩٧  ٢٠،٠٠٠  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
 ١٠،٠٠٠  دانشگاه شهيد باهنر كرمان ـ مرکز رياضي ماهاني .٢٩٨
ـ دانشکده فرش شهرستان راوردان .٢٩٩  ١٠،٠٠٠  شگاه شهيد باهنر كرمان 
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشكده كردستان شناسي .٣٠٠
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشكده اقتصاد .٣٠١
ـ پژوهشکده کشاورزي .٣٠٢  ١٠٠،٠٠٠  دانشگاه زابل 
ـ پژوهشكده بين المللي هامون .٣٠٣  ١٠٠،٠٠٠  دانشگاه زابل 
ـ پژوهشكده دامهاي خاص .٣٠٤  ١٠٠،٠٠٠  دانشگاه زابل 
 ٢٠،٠٠٠  شگاه زابل ـ مرکز تحقيقات داروهاي گياهي با گرايش عفونيدان .٣٠٥
 ٥٠،٠٠٠  پژوهشگاه مستقل زابل .٣٠٦
ـ پژوهشکده ژنتيک و زيست .٣٠٧  ٢٠،٠٠٠  فناوري کشاورزي طبرستان  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري 

 مبلغ  عنوان  ردیف
)میلیون ریال(  

 ٢٠،٠٠٠  مركز تحقيقات بين المللي بادگير يزد .٣٠٨
ـ پژوهشكد .٣٠٩  ٢٠،٠٠٠  ه علوم و فناوري نانودانشگاه كاشان 
 ٢٠،٠٠٠  دانشگاه شاهدـ  مركز تحقيقات گياهان دارويي .٣١٠
 ٢٠،٠٠٠  هاي ايمني دانشگاه شاهدـ  مركز تحقيقات تنظيم پاسخ .٣١١
 ٢٠،٠٠٠  دانشگاه شاهدـ  مركز كارآزمايي باليني طب سنتي .٣١٢
 ٢٠،٠٠٠  دانشگاه تربيت مدرس ـ مركز مطالعات مديريت .٣١٣
 ٢٠،٠٠٠   اميركبيرـ  پژوهشكده فناوريهاي نودانشگاه صنعتي .٣١٤
ـ پژوهشكده آرتميا و آبزي پروري .٣١٥  ٢٠،٠٠٠  دانشگاه اروميه 

عالم و فضاي ديني و هاي  وزارت راه و شهرسازي ـ بابت احداث و تکميل خانه .٣١٦
 ٥٠،٠٠٠  مذهبي در استان آذربايجان شرقي

 ٢٠،٠٠٠  پژوهشكده فناوري ارتباطات و اطالعات .٣١٧
ـ پژوهشکده زعفراندانشگا .٣١٨  ٢٠،٠٠٠  ه تربت حيدريه 
 ٢٠٠،٠٠٠  ستاد ملي ازدواج دانشگاهيان .٣١٩
 ٢٠،٠٠٠  دانشگاه فردوسي مشهد ـ پژوهشکده مطالعات اسالمي .٣٢٠
ـ دبيرخانه شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري .٣٢١  ٢٠،٠٠٠  وزارت علوم،تحقيقات و فناوري 
 ٢٠،٠٠٠  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي .٣٢٢
 ٢٠،٠٠٠  موسسه تحقيقات برنج كشور  .٣٢٣
 ٢٠،٠٠٠  موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال .٣٢٤
 ٢٠،٠٠٠  موسسه تحقيقات علوم دامي .٣٢٥
 ٢٠،٠٠٠  موسسه تحقيقات خاك و آب .٣٢٦
 ٢٠،٠٠٠  موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي .٣٢٧
 ٢٠،٠٠٠  پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري .٣٢٨
 ٢٠،٠٠٠  شاورزيپژوهشگاه بيوتكنولوژي ك .٣٢٩
 ٢٠،٠٠٠  موسسه تحقيقات علوم باغباني .٣٣٠
 ٢٠،٠٠٠  موسسه آموزش و ترويج جهاد كشاورزي .٣٣١
 ٢٠،٠٠٠  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع .٣٣٢
 ٢٠،٠٠٠  موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور .٣٣٣
 ٢٠،٠٠٠  موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر .٣٣٤
 ٢٠،٠٠٠  موسسه تحقيقات گياه پزشكي کشور .٣٣٥
 ٥٠،٠٠٠  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي .٣٣٦
 ٣٠،٠٠٠  پژوهشسراي ورزش استان تهران .٣٣٧
 ٤٠،٠٠٠ پارك فناوري پرديس .٣٣٨
 ٤٠،٠٠٠  پارك زيست فناوري خليج فارس .٣٣٩
 ٥٠،٠٠٠  )١٠،٠٠٠توسعه پارك گوگردي پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد (پارك علم و فناوري خراسان  .٣٤٠
 ١٠٠،٠٠٠  راسان شماليپارك علم و فناوري خ .٣٤١
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري گيالن .٣٤٢
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري مركزي .٣٤٣
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري سمنان .٣٤٤
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي .٣٤٥
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري كرمان .٣٤٦
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري خوزستان .٣٤٧
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري هرمزگان .٣٤٨
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري فارس .٣٤٩
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري مازندران .٣٥٠
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري چهارمحال و بختياري .٣٥١
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري قم .٣٥٢
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري خراسان جنوبي .٣٥٣
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان .٣٥٤
 ٤٠،٠٠٠   ايالمپارك علم و فناوري .٣٥٥
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري كردستان .٣٥٦
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري همدان .٣٥٧
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري بوشهر .٣٥٨
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فن آوري قزوين .٣٥٩
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري لرستان .٣٦٠
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم وفن آوري آذربايجان غربي .٣٦١
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري گلستان .٣٦٢
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري اردبيل .٣٦٣
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري كهگيلويه و بويراحمد .٣٦٤
 ٩٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري يزد .٣٦٥
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 مبلغ  عنوان  ردیف
)میلیون ریال(  

 ٤٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري زنجان .٣٦٦
 ٦٠،٠٠٠  پارك علم و فناوري مالرد .٣٦٧
 ٤٠،٠٠٠  شهرک علمي ،تحقيقاتي اصفهان .٣٦٨
 ٤٠،٠٠٠  پارك علم وفن آوري كرمانشاه .٣٦٩
 ٨٠،٠٠٠  ارك علم و فناوري البرزپ .٣٧٠
 ٣٠،٠٠٠  ، فناوريهاي نرم و صنايع فرهنگي جهاد دانشگاهيـ  پارک علوم .٣٧١
 ٢٠،٠٠٠  دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي .٣٧٢
 ٤٠،٠٠٠  پارک علم و فناوري ارتباطات و فناوري اطالعات .٣٧٣

ـ وزارت عتف  .٣٧٤   )٢٥٠،٠٠٠(تحقيقات مشترك وزارت عتف و ستاد كل نيروهاي مسلح 
 ٥٠٠،٠٠٠  )٢٥٠،٠٠٠( ستاد كل نيروهاي مسلح طرح شهيد آويني 

 ٢٠،٠٠٠  مجتمع علمي و فرهنگي ربع رشيدي .٣٧٥
 ٥٠،٠٠٠  سازمان سمت .٣٧٦
 ٢٥٠،٠٠٠  سازمان سنجش آموزش کشور .٣٧٧
 ٥٠٠،٠٠٠  کشوراي  سازمان آموزش فني و حرفه .٣٧٨
 ٥٠،٠٠٠  شوراي عالي انقالب فرهنگي .٣٧٩
 ٢،٠٠٠،٠٠٠  دانشگاه پيام نور .٣٨٠
 ٥٠٠،٠٠٠  بنياد ملي نخبگان .٣٨١

 23،200،000  جمع کل
  

  ج ـ تغییرات متفرقه
رات متفرقهییتغ  

نسبت %) ٢٥( و پنج درصد ستي بري اشتغال و جانبازان زرحالتيحقوق جانبازان معسر غ )1
ف ي شده از ردينيب شياعتبار پ. ابدي ي مشيافزا%) ٦٠( شصت درصد زاني به م١٤٠٠به سال 
ـ د وزارت دفاعيف جدي رد کسر و به١١١١٢٠  . مسلح اضافه شوديروهايثارگران نيصندوق ا 
 حقوق جانبازان شي بابت افزاثارگراني و امور ادي شهادي حقوق بنفي ردشيافزا )2

 ي، اجرا)١٢(تبصره ) الف(بند ) ٢( شده در جزء نيي حقوق تعزانيفاقد شغل به م
 .باشد ي مثارگراني اتي وضعليقانون جانبازان و تبد) ٣٨(ماده

 شده ينيب شي پياتي از درآمد مالالير) ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ارديليمبلغ ده هزار م )3
 استان تهران ياتي مالي کسر و به سرجمع درآمدهاياريبخت  و  استان چهارمحاليبرا

 .شود ياضافه م
 .منتقل شود) ٩(به جدول ) ٧(ک از جدول يک و پاراالمپي المپيته مليف کمياعتبار رد )4
 ينتي زيها  گليازهايغله نشاء نهال و پ«عبارت  )٣٥(ف يرد) ٥(ول در جد )5

 به ي روغنيها ا، کلزا، جو، ذرت و دانهي، کنجاله، لوبيانواع چوب، انواع  بذر پنبه، برنج، چا
 . اضافه شود١٦٠١٣٢ف يموضوع رد) ٥(ف يرد) ٥( موضوع يتعرفه درآمدها) ١٦(جدول 
 و ييت منابع مربوط به آب و راه روستاسازمان برنامه و بودجه کشور موظف اس )6
ار يرا در اخت)) ١٤( تبصره ٢٥ف يموضوع رد (ييزدا تيف محرومي شده ردينيب شيمنابع پ
 ي مذکور مجازند برايها، سازمانها و نهادها دستگاه. ا نهادها قرار دهديها  ها سازمان دستگاه

 ي قراردادها مسلحيروهايادها و ن، سازمانها و نهي و مردمي جهاديها ت گروهياستفاده از ظرف
 .نديمنعقد نما) ع (يالزم را با قرارگاه امام حسن مجتب

 يفهايکه شماره رديشود در صورت يبه سازمان برنامه و بودجه اجازه داده م )7
 .دياز به اصالح داشته باشد نسبت به اصالح آن اقدام نماين قانون نيمندرج در ا

 ي عمرانيها رات متفرقه در خصوص طرحيي شده در تغينيب شيه موارد پيکل )8
 .باشد ي م١٤٠١ان خرداد سال يتا پا) ٢٣(منوط به اخذ ماده 

 ي در راستا١٤٠١ور سال يان شهريسازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پا )9
 ها ي خروج١٤٠١ بودجه سال يها توافقنامه/يها  در مبادله موافقتنامهياست برنامه محوريس
ون برنامه و بودجه و يسي را مشخص و به کميي اجرايها ظار از دستگاه مورد انتيامدهايو پ

 .ديوان محاسبات کشور اعالم نمايمحاسبات و د
 :ديبه عمل آ) ١٦(ر در جدول شماره ياصالحات ز )10
جزء سوم خدمات شناسنامه مجدد، اصالح ارقام بر اساس قانون ) ٥(ف يرد )11

 .رديمصوب قرار گ
 .حذف گردد» اليون ريليم٣٠ش از يب«عبارت ) ب(بند ) ١٥(ف يدر رد )12
 .ل گردديتبد» ده«به » شش« ، کلمه ٢٨٠جزء آخر صفحه ) ١١(ف يدر رد )13
) ١٦( مندرج در جدول يها تعرفه«به ) ١٦(ل جدول شماره يعبارت دو ستاره ذ )14

رت يامده است در صورت عدم مغاين جدول ني کل کشور که در ا١٤٠٠قانون بودجه سال 
 .اصالح شود» . خواهد بوديه قوت خود باقن و مقررات بيبا قوان

 سپاه منتقل ۳۳ به جدول صفحه ۲۵ از جدول صفحه ۱۱۱۸۰۰فياعتبارات رد )15
 .باشد  مي)حقوق(جبران خدمات ـ  فصل اولفي ردني موضوع اعتبارات اشود يم

 به صورت) يا نهيهز ـ درآمد(۱۴۳۵۰۰ف ي رديا نهيص و پرداخت اعتبار هزيتخص )16
 .دشو يماهانه انجام م

  را بر اساس اصالحاتيليوست اطالعات تکميسازمان برنامه و بودجه موظف است پ )17
 وان محاسباتيون برنامه و بودجه و محاسبات و ديسين قانون اصالح و به کميانجام شده در ا
 .ديکشور ارسال نما

 جمهور سي رئي رياست جمهوري بابت معاون حقوقش اعتبار نهاديافزا )18
 ارديليم ٢٠٠ ـ اليارد ريليم٤٠٠( ي جمهوراستي ريها يرکز همکار م و)اليارد ريليم٤٠٠(
 .باشد يم) تانيا ـ راني تفکر ايها شبکه کانونش بابت کمک به يال از افزاير

 .باشد يم بابت حقوق کارکنان  ١٠٢١٠٠ف يش رديافزا )19
موسسه تحقيقات علوم مربوط به وزارت جهاد كشاورزي ش اعتبارات ي از افزايبخش )20
المللي تاسماهيان   ميليارد ريال از اعتبارات اين رديف مربوط به موسسه بين١٠٠ـ  شورشيالتي ك
ـ باشد  ميدرياي خزر  .باشد ي مالي رارديليم٥٠پژوهشكده  ملي گل و گياه محالت  
 ي آموزشي کمک به نهادهامربوط به ي اسالمغاتي اعتبار سازمان تبلشيافزا از يبخش )21
 .باشد ي م)الي رارديليم٨٠٠ (ياني ميها  کمک به حلقهو) الي رارديليم٨٠٠ (يو پژوهش

 يروهاي ن اعتبارات مربوط به سهم١٤٠٢حه بودجه سال يدولت مکلف است در ال )22
 .ديه نمائ و اراينيب شيحه، پيال) ٧(مسلح را در جدول شماره 

 ١١٤٠٣٠ف يال کسر و به رديارد ريلي م٢٨٠ مبلغ ١٧٠١٠٧٧٠٠١ف ياز رد )23
 .اضافه گردد) ره (ينيم خمموسسه نشر آثار اما

کصد يتا سقف  ١٤٠١قانون بودجه ) ٦(تبصره ) ص(مازاد منابع حاصل از بند  )24
 .ابدي ي اختصاص ميي و شکوفاي صندوق نوآورهي سرماشيبه افزا اليارد ريليهزار م

بابت فصل اول ) م رحمتينس (١١١٣٤٩ف يال از رديارد ريليمبلغ دو هزار م )25
 .باشد يم) حقوق ـ جبران خدمات(

 يادها و نهادهايها، بن ها، صندوق ها، سازمان ها، شرکت اعتبارات و بودجه دستگاه )26
ر مربوطه ي دولت مطابق نظر و توسط وزيها بر اساس برنامه محور وابسته و تابعه وزارتخانه

 از جمله ي و مطالعاتي و پژوهشيها، موسسات، مراکز آموزش شود؛ دانشگاه ينه ميع و هزيتوز
تفاهمنامه اعتبارات و بودجه /مبادله موافقتنامه. باشند ين حکم نمي مشمول ايشگاهجهاد دان

 .ر مربوطه استي مذکور به عهده وزيها اد شده و نظارت بر عملکرد اعتبارات و بودجهي
ها و   اعتبار خود و بودجه شرکتيوزارت نفت موظف است ابتدا موارد مصرف قانون )27
 برنامه، بودجه و محاسبات و يها ونيسي به کميلي صورت تفص وابسته و تابعه را بهيها صندوق

 حکم ني مشمول همزي و ارقام نني در عناورييموارد تغ. دي ارائه نماي اسالمي مجلس شورايانرژ
 .دي شده اعالم نماادي يها ونيسي گزارش عملکرد را به کمکباري ماه هاست و سپس هر س

، در ١٤٠١ قانون بودجه سال ١١ شده در بند الف تبصره ينيب شيمنابع پ )28
ل يال بابت ساخت و تکميارد ريلي م١٣٠٠٠ب يه به ترتي علميها خصوص ساخت حوزه

ه، ي علميها  حوزهتيري مدقياز طر مفتاح يها ل طرحيه برادران و تکمي علميها حوزه
ال بابت ساخت يارد ريلي م٤٠٠٠ه و ي علميها  ال بابت مرکز خدمات حوزهيارد ريليم٢٠٠٠
 .ه خواهران منظور گرددي علميها ل حوزهيمو تک

 و ي علوم پزشکيها ها و دانشکده ، دانشگاهيها، مراکز آموزش عال  دانشگاهيها فيرد )29
ن قانون ذکر نشده يا) ٧(ها در جدول  ت مستقل که عنوان آني هوي دارايمراکز آموزش پزشک
 .شود يم منتقل ١٤٠١قانون بودجه سال ) ٧( به جدول ١٤٠٠است، مشابه سال 

 ي شده براينيب شيدر صورت عدم تحقق منابع پ«) ١٣(ل جدول يعبارت ذ )30
 ينيب شير منابع پين جدول از محل ساي، اعتبارات موضوع اي دولتيها  شرکتيواگذار

 گردد يحذف م» ن خواهد بودي کل کشور قابل تام١٤٠١شده در قانون بودجه سال 
 ١٤٠١ در سال ي ماليها ييدارا و تملک يخالصه واگذار ـ )٤(در جدول شماره  )31

 .شود يحذف م» يبند هفتم؛ منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه مل«
 ي سازمان بازرس۱۰۸۳۰۰ في ردريساـ اي  نهي از هزالي رارديلي م۱۵۰۰مبلغ  )32

ال يارد ريليکصد ميمبلغ  .گردد اضافه فيهمان رداي  هيسرماهاي  ييکسر و به تملک دارا
 ابدي ي اختصاص ميوان عدالت اداريدن مبلغ به ياز ا

 ١٤٠٠سال ) ٢٠(و ) ١٩(و  جداول ) ١(وست ي مندرج در پيها فيه رديکل )33
 ي مذکور و طرحهاي طرحهاياز برايمبالغ مورد ن.  استيوجود داشته به قوت خود باق

کنند به  يافت مي در١٤٠١ان خرداد ماه سال يا تا پاياند  افت کردهي در٢٣ ماده که مجوز
 .ن گرددي تام٥٥٠٠٠٠ ـ ١٩ و ٥٥٠٠٠٠ ـ ٩ يها فيملحق و از رد) ١(ت وسيپ

ف ي به شماره ردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياليارد ريليصد ميش سيافزا )34
 .باشد يم) رنايا(ران ي اي اسالمي جمهوري بابت خبرگزار١١٤٠٠٠
) ١(وست ي به پي از ستون جداول استانيي روستاي طرح هادياعتبار اجرا )35
 .گردد ين ميي آن تعي به عنوان دستگاه اجراي و وزارت راه و شهرسازمنتقل

 کسر و به يوزارت دادگستر) ريسا (يا  نهيال از اعتبار هزيارد ريليمبلغ چهل م )36
  .ن وزارتخانه اضافه گرددي ا١٢٠١٠١٢٠٠٦ يبند طرح شماره طبقه
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 جدول به» شاهرودـ  آزادشهر ـ گنبد کاووس ـ برون نچهيآهن ا  احداث راه « طرح )37
 .الحاق گردد) ١٩(شماره 

 داش کمهيت ـ  بستان آباديتي جاده ترانزيلومتري ک١٥ ريطرح چهارخطه کردن مس )38
 .الحاق گردد) ١٩(به جدول شماره  ي وزارت راه و شهرسازييبا دستگاه اجرا

ق يه از طريعسلو ـ رازيبوشهر به بزرگراه ش ـ رازياتصال آزادراه ش « طرح )39
  .الحاق گردد) ١٩(به جدول شماره » )رازي جنوب شيقه دوم کمربندحل( دارنگون اخيس

 ١١٠٤٠١ يها فيز به رديپس از وار) ٦(تبصره ) ص( بند يمنابع حاصل از اجرا )40
ن قانون به صورت مستقل در خزانه  اعمال حساب و يا) ٥( جدول ١٦٠١٧٧ و ١١٠٥١٨، 

 .گردد ي م نهيهز) ٣١(صد درصد آن برابر جدول 
 ي عموميدادسرا« عبارت نيگزيجا» يدادگستر« عبارت ۵۵۰۰۰۰ـ  ۸۶ فيدر رد )41
 .شود» و انقالب
 يي روستا فرش دستبافيه مرکزياتحاد« به ٥٥٠٠٠٠ ـ ٩٠ف شماره يعنوان رد )42

 .گردد ياصالح م» کمک ـ رانيا
 يانداز  راهو«عبارت » يا هسته يمهندس دانشکده« بعد از عبارت ١١٤٦٠٠ف يدر رد )43

 .اضافه گردد» يد بهشتيشگاه شهدان) NBIC( کيب ِان
ر ييتغ» چهار برج«به ) ٢٠( جدول شماره ١٤٤ف يدر رد» چهار باغ«عبارت  )44

 .دا کنديپ
 .ابدير ييتغ» احداث«به » مطالعه« از ١٥٠٢٠٠٢٠٢١ طرح ياهداف کم )45
 ن عبارتيگزيجا» هيآستانه اشرف ـ ن اشرفيالد د جالليحرم آقا س«عبارت  )46

ابد و يال کاهش يارد ريلي شود و مبلغ آن به پنجاه م٥٥٠٠٠٠ ـ ٩١ف يدر رد» يقوق نبيح«
 .سنا اضافه گرددي اي بابت خبرگزار١١٣٦٢٠ ـ يف جهاد دانشگاهيال به رديارد ريليپنجاه م

شرکت « به ١٣٠٣٠١٦٢٩٩ و ١٣٠٣٠١٦٣٠١ يها فيعنوان دستگاه در رد )47
  .ابدير ييتغ»  حمل و نقل کشوريربناهاي ساخت و توسعه زيمادرتخصص

 يها ي ستاد و استانداريا نهيکمک به اعتبارات هز« به ٥٥٠٠٠٠ـ  ١٠٦ فيعنوان رد )48
ال  ازمحل يارد ريليست و پنجاه مين مبلغ، مبلغ دوياز ا، گردد ي منيگزيجا» وزارت کشور

 يها تي به اقليني ديتهاياقل ـ  با عنوان وزارت کشور١٠٥٠٣١شماره اي  نهيف هزيرد
 .ابدي ي اختصاص مينيد

ف ي شده از ردينيب شيال اعتبار پيارد ريلي چهل و نه هزار و پانصد ممبلغ )49
 با نظر وزارت يمنتقل و بابت تعرفه خدمات پرستار) ٩( کسر و به جدول ١٢٩٠٠٠

 ي و خدمات بهداشتي علوم پزشکيها ق دانشگاهي، از طريبهداشت، درمان و آموزش پزشک
 .شود ينه مين موضوع هزي اي کشور و صرفا برايو درمان

 .ن گردديگزيال جايارد ريلي حذف و عدد چهل و هشت مي عدد منف١١٤٣١٧ف يرد )50
نه هزار و « به رقم ١٣٠٧٠٠٣٠٥٧ يها  بعد طرحي سالهاينيب شياعتبار پ )51
 ١٣٠١٠٤٣٠٠٣، » اليارد ريليده هزار م« به رقم ١٣٠٧٠٠٧٠٠٨، » اليارد ريليپانصد م
 به ١٣٠٧٠٠٣٠٧٣و » اليون ريلينود و هشت مارد و يليست و سه ميهزار و پانصد و ب«به رقم 

 .اصالح گردد» اليارد ريليصد ميهشت هزار و س«رقم 
 يي آب و راه روستايلي عبارت جدول تفض٥٥٠٠٠٠ ـ ١٠٢ف يبه عنوان رد )52

 .شود يوست اضافه ميشرح پ به
 في کسر و رد١٦٠٢٠٠١١٤٧ في از ردالي رارديليم دو و نود و کصديمبلغ  )53

 .اضافه شود) ٩( شماره  جدول٥٥٠٠٠٠ ـ ١٤٧
 يوزارت دادگستر) ١٤( تبصره يا نهيال از اعتبارت هزيارد ريليمبلغ هزار م )54

 .ابدير يي تغيا هي سرمايها ييبه اعتبارات تملک دارا) يرات حکومتيسازمان تعز(
درصد و مشارکت ٨٥ به يزان مشارکت عمومي م١٣٠٧٠٠٢٠٧٨ف يدر رد )55
 .درصد اصالح شود١٥ به يخصوص

ف ي به عنوان ردبنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس ـ ١١١٤٥٠ف يرد )56
 . و مستقل درج گرددياصل

ف يمندرج  در رد)  ١٤( شده در جدول تبصره ينيب شيال پيارد ريلياز مبلغ ده هزار م )57
ال به يارد ريليست مي و مبلغ دوسازمان حفاظت اطالعاتال به يارد ريلي مبلغ هزار م١٠٦٠٠٠
 .ابدي ي اختصاص م فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسالمي ايرانياسيو س يدتيسازمان عق
تقويت بنيه  ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ ١١١١٠٣ف ياز رد )58
وزارت دفاع و ف يال کسر و به رديارد ريلي، مبلغ سه هزار مارتقاي توان دفاعي ـ دفاعي

متمركز و زيرساختي آماد اي ه طرح ـ طرح شهيد صنيع خاني ـ پشتيباني نيروهاي مسلح
 .ابدي اختصاص و پشتيباني سپاه

 ـ ١٢٢٥٠٠ از اعتبارات تملک از کد دستگاه الي رارديليمبلغ نود و شش م )59
 . آن اضافه شوديا نهي کسر و به اعتبارات هزهيدانشگاه اروم

 به ٥٥٠٠٠٠ ـ ١٤٧ و ٥٥٠٠٠٠ ـ ١١٠ يها في موضوع رديها فهرست طرح )60
از به اخذ مجوز ين جدول که ني مندرج در ايها  طرحياجرا. باشد يوست ميشرح پ
 .ن مجوز استي دارد، منوط به اخذ اي استان٢٣ماده

 .باشد يوست ميبه شرح پ) ٢٠( به جدول شماره ي الحاقيها فهرست طرح )61
. باشد يوست ميک به شرح پيوست يها مندرج در پ فهرست اصالح عنوان طرح )62

 دارد، منوط به ٢٣از به اخذ مجوز ماده ين جدول که ني مندرج در ايها اصالح عنوان طرح
 .ن مجوز استياخذ ا

 آنها ي براي مبالغ٢٣که در صورت اخذ ماده ) ٢٠( جدوليها فهرست طرح )63
 .باشد يوست مي شده است شرح پينيب شيپ

 بعد يسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است زمان اتمام و اعتبار سالها )64
 موافقتنامه طرح واعتبار ماندهي قانون را با توجه به احجام باقنيا) ١(وستي پي مليطرحها
 لي تعدبي و با لحاظ ضرا١٤٠٠قانون بودجه ) ١( شمارهوستي بعد طرح در پيسالها
 .دي نماالغ و ابميتنظاصالح،  ي ابالغي فهرست بهانيآخر

 .گردد ي اصالح م١٢٠؛ مقدار طرح به ١٣٠٧٠٠٦٠٤٢ فياصالح عنوان رد )65
 .گردد ي اصالح م١٤١٠ سال اتمام به ١٥٠٣٠٠٢١٠٨ في رداصالح عنوان )66
 لومتري ک٧٠ با عنوان آبرساني به شهر اردبيل؛ مقدار طرح به ١٣٠٧٠٠٢٠٢٠ فيرد )67

 .گردد ي اصالح م١٤١١و سال اتمام به 
 و سال اتمام لومتري ک٢٠٠ مقدار طرح به ١٣٠٣٠١٦١٨٤ فياصالح عنوان رد  )68

 .گردد ي اصالح م١٤١٤به 
 و سال اتمام لومتري ک٣٨٥ مقدار طرح به ١٣٠٣٠١٦١٦٨  فيان رداصالح عنو  )69

 .گردد ي اصالح م١٤١٠به 
 و سال اتمام لومتري ک٢٢٥ مقدار طرح به ١٣٠٣٠١٥٠٠٩ فياصالح عنوان رد  )70

 .گردد ي اصالح م١٤١٥به 
 بعد به يها  سالينيب شي و مبلغ پ١٤٠٧ به ١٣٠٧٠٠٣٠٤٣سال اتمام طرح   )71

 .گردد ي اصالح مالي رارديلي هزار مشصت و پنج
 .گردد ي اصالح ملومتري ک٤٢٥ مقدار طرح به ١٣٠٣٠١٥٠٠١ فياصالح عنوان رد  )72
 در ي ورزشي تحت عنوان احداث فضاها١٧٠٢٠٠٤٠١٦ شماره فياز محل رد  )73

 :ابدي اختصاص ري زيها سطح کشور به طرح
   تفتي ورزشگاه آزادلي بابت تکمالي رارديلي پنجاه ممبلغ - 
  بدي مي ورزشگاه شهدالي بابت تکمالي رارديلي مپنجاه مبلغ - 
   ورزشگاه چمران تفتلي بابت تکمالي رارديلي مپنجاه مبلغ - 

 محالت به صورت مستقل و با مبلغ مندرج ي مرکز آموزش عاليف اعتباري رد )74
 . درج گردديليوست تکميدر پ

 .گردد ي اصالح م۱۴۰۵ به ١٣٠٣٠١٦٢١٨ف ي سال اتمام طرح رد )75
 ج حذف شود ـ ١٠ل جدول ي ذر ازي زيها  عبارت )76
 »هاي ملي انتقالي به استان طرح« - 
 » قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي٢٣موضوع ماده « - 

  :ر به صورت مستقل درج گرددين زي عناويف اعتباريرد )77
  ي علوم اسالميوتريقات کامپيمرکز تحقـ ١
  )ع(تي اهل بيمجمع جهانـ ٢
  )ع(تيدانشگاه اهل بـ ٣
  يشه اسالميشگاه فرهنگ و اندپژوهـ ٤
   ائمه جمعهياستگذاري سيشورا ـ ٥
  ستاد اقامه نماز ـ ٦
  شرفتي پيراني اي اسالميمرکز الگوـ ٧
  يه در وزارت جهاد کشاورزي فقي وليندگينما ـ ٨
  ياد سعديبنـ ٩
کمک به ستاد عمره و  ـ  در دانشگاههاي مقام معظم رهبريندگينهاد نماـ ١٠

  )١١٣٦٣٢ف شماره يرد(ان يعتبات دانشگاه
 ي شهر منصوريل سالن ورزشيتکم"ال به طرح يارد ريليپنجاه م و کصديمبلغ  )78
  .ابدي  مياختصاص "بهبهان

) ١٤(محل تبصره  از) ٧(جدول١٥٤٠٠٠فيال مندرج درردير ارديليمبلغ هزار م )79
 .اصالح شوداي  نهيبه هزاي  هي سرمايهايتملک دارائ از

 تا سقف ١١٠٤١٠فيمندرج در رد) ٧(تبصره) ن(مازاد منابع حاصل ازحکم بند )80
  .ابديين بند اختصاص مين شده در اييال، به مصارف تعيارد ريلي هزار ميس
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   550000 ـ 102 فی رديها  از طرحی بخشیلیفهرست تفض
فیرد  عنوان طرح 

زان اعتباراتیم  
)الیون ریلیم(  

 ٢٠٠،٠٠٠  شهرضا و دهاقانيي روستايها راه ١
 ٥٠٠،٠٠٠  ساوجبالغ، نظرآباد و طالقانيي و بهداشت و درمان روستاييتاآب و راه روس ٢
المي اي آب کشاورزيها مرمت کانال ٣  ٢٠،٠٠٠ 
المي استان ايي روستاي هاديها طرح ٤  ٥٠،٠٠٠ 
س چواري شهرستان تازه تاسيي روستايها راه ٥  ١٨٠،٠٠٠ 
استان بوشهر و تنگستان ي شهرستان دشتييآسفالت روستاها و راه روستا ٦  ٤٠٠،٠٠٠ 
 ٥٠٠،٠٠٠  سرودشت و لردگاني روستا٥٣انتقال آب آتشگاه به  ٧
اه خوزستاني کره سي مجتمع روستاهايطرح آبرسان ٨  ٥٠،٠٠٠ 
 ٥٠،٠٠٠  خوزستاني تشان غربي مجتمع روستايطرح آبرسان ٩
 ١٠٠،٠٠٠  گاوکده خوزستاني روستاي وآسفالت جاده ارتباطيبهساز ١٠
رات خوزستانيخ به لنگي چشمه شي روستاي وآسفالت جاده ارتباطيبهساز ١١  ١٠٠،٠٠٠ 
اخولک استان گلستانيان شوک به سي زييمحور راه روستا ١٢  ٢٠٠،٠٠٠ 
 ٢٠٠،٠٠٠  شهرستان سلسله  لرستانييروستاهاي  احداث و توسعه راه ١٣
 ١٠٠،٠٠٠  شهرستان دلفانييروستاهاي  آسفالت راه ١٤
اهکليجان و سي الهيها  شهرستانييوستاآسفالت راه ر ١٥  ٣٠٠،٠٠٠ 
اهکليجان و سيلمان، الهي ديها  شهرستانييآب روستا ١٦  ١٠٠،٠٠٠ 
 ٢٠٠،٠٠٠  شهرستان بابلييراه روستا ١٧
 ١٠٠،٠٠٠  شهرستان اراکييآب روستا ١٨

  
  550000 ـ 147 و 550000 ـ 110  يهافی ردیلیجدول تفص

  
  اعتبارات شیاافز  عنوان طرح   ف یرد شماره

  )الیر ونیلیم(

 ١١٠،٠٠٠  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ١٠٠٠٤٤ ١

 ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان کرمان ١٠٠٤٤٤ ٢
 ١٠٠،٠٠٠ رجاني سيدانشکده علوم پزشک

 ٦٠٠،٠٠٠  مسلحيروهاي نيبانيسازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع و پشت ١١١١٠١ ٣
 ٣٥٠،٠٠٠ بابلسر  ـاستان مازندران بابت طرح جبهه خرمشهرها  ـجيزمان بسسا ١١١٣١٣ ٤

ادمان ي(ز ي قراويادمان شهداي ـ بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس ١١١٤٥٠ ٥
 ٢٠٠،٠٠٠ ) و باهنرييدان رجايات شهيعمل

 ٥٠،٠٠٠ موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي ١١٣٥٩٦ ٦
ـ يجهاد دانشگاه ١١٣٦٢٠ ٧  ١٠٠،٠٠٠ ت مرکز لرستانباب 
 ٦٠،٠٠٠ يدانشکده علوم اجتماع ـ دانشگاه تهران ١١٤٥٠٠ ٨
 ٤٠،٠٠٠ ي دانشکده حکمران ـ دانشگاه تهران ١١٤٥٠٠ ٩
 ٤٠،٠٠٠ ي موسسه کسب و کار اجتماع ـ دانشگاه تهران ١١٤٥٠٠ ١٠
 ٥٠،٠٠٠ يشه اسالميدانشکده معارف و اند ـ دانشگاه تهران ١١٤٥٠٠ ١١

 يانداز ز و راهيال بابت تجهيارد ريلي م١٠مبلغ  ( يد بهشتيدانشگاه شه ١١٤٦٠٠ ١٢
 ١٠،٠٠٠ )شگاه محاسبات نرميآزما

 ١٠٠،٠٠٠ رجاني سيدانشگاه صنعت ١١٧٥٠٥ ١٣
 ١٨٠،٠٠٠ يا هي سرماييش اعتبار تملک دارايافزا ـ بديدانشگاه م ١١٩٦٠٤ ١٤
ـ ت مدرسيدانشگاه ترب ١٢١٠٠٠ ١٥  ٣٠،٠٠٠ قوقمرکز مطالعات ح 
 ١٠٠،٠٠٠ )بهشهر(دانشگاه علم و فناوري مازندران ١٢٣٠٠٧ ١٦

مبلغ  (يد بهشتي شهي درماني و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشک ١٢٣٨٠٠ ١٧
 ١٠،٠٠٠  )مير اقلييت هوا و تغيفيقات کيال بابت مرکز تحقيارد ريلي م١٠

تملک  ـ ي استان مرکزدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ١٢٣٨٠٢ ١٨
 ١٠٠،٠٠٠  دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ساوهيا هي سرماييدارا

مراکز ـ    سبزواري و درماني و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم و پزشک ١٢٤١٠٥ ١٩
 ١٥٠،٠٠٠  ين، خوشاب، داورزن، ششتمد و جغتاي جوي شهرستانهاي و درمانيبهداشت

مارستان يب ـ زديعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان دانشگاه  ١٢٥٥٠٠ ٢٠
 ١٠٠،٠٠٠  بن جعفر شهرستان تفتي امام موسيروان پزشک

ل يتکم ـ زديدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان  ١٢٥٥٠٠ ٢١
 ١٠٠،٠٠٠  تفتيد بهشتيمارستان شهياورژانس ب

١٢٥٥٠٠ ٢٢ 
 ـ زديان ـات بهداشتي، درماني استكي و خدمـگاه علوم پزشـدانش
 مارستاني اعصاب و قلب بيل اورژانس، درمانگاه و بخش جراحيتکم

 بديم) ع(امام جعفر صادق 
١٠٠،٠٠٠ 

  اعتبارات شیاافز  عنوان طرح   ف یرد شماره
  )الیر ونیلیم(

ل يتکم ـ زديدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان  ١٢٥٥٠٠ ٢٣
 ١٠٠،٠٠٠ )ع( ابن جعفر ي امام موسيمارستان جامع روان پزشکيب

ـ دانشگاه جهرم ١٢٧٤٧٠ ٢٤  ١٠٠،٠٠٠ يا هي سرماييش اعتبار تملک دارايافزا 
 ١٠٠،٠٠٠ اني ناشنوايها ون ورزشيفدراس ـ وزارت ورزش و جوانان ١٢٨٥٠٠ ٢٥
ـ )ره(كميته امداد امام خميني ١٢٩٦٠٠ ٢٦  ٢٠٠،٠٠٠ كمك 
ـ ٥٥٠٠٠٠ ٢٧  ٣٧٠،٠٠٠  تقويت و توسعه دادستاني كل كشور ١١١١ 
ـ ٥٥٠٠٠٠ ٢٨  ٣٨٠،٠٠٠   استان هاي عاليشورا ١٣٦ 
ـ ٥٥٠٠٠٠ ٢٩  ١٠٠،٠٠٠  الميبرج هنر ا ١٤٢ 
ـ ٥٥٠٠٠٠ ٣٠  ٦٥٠،٠٠٠ ي تملک استانيت طرحهايتقو ١٤٧ 
ـ ٥٥٠٠٠٠ ٣١  ٢٣٠،٠٠٠ استان ايالم در راستاي مراسم اربعينهاي  تكميل و توسعه زيرساخت ٢٠ 

د يف جديجاد رديا ٣٢
 ) ٩(در جدول 

 ٢٠٠،٠٠٠  )٩( کرمان در جدول يانميد سلياردوگاه شه

د يف جديجاد رديا ٣٣
 ) ٩(در جدول 

ـ يت از مطالعات و توسعه علوم انسانيحما  ٨٠،٠٠٠  ياسالم 

ـ ١٠جدول  ٣٤  ١٠٠،٠٠٠  ساخت منابع آب شهرستان لنجان به اعتبارات استان اصفهان ج 
ـ ١٠جدول  ٣٥  ٥٠٠،٠٠٠  استان زنجان ج 
 ٦٠٠،٠٠٠  تهران بزرگي انتظاميها س پاسگاهي بابت تاسي انتظاميروين ١١٠٢٠١٥٠١٥ ٣٦
 ٢٠٠،٠٠٠ يليل به شبکه ريطرح اتصال سراب و اردب ١٣٠٣٠١٥٠٠٩ ٣٧
 ١٠٠،٠٠٠ ايبام سبز در  ـاگورابيبازک  ـاهکليطرح احداث باند دوم س ١٣٠٣٠١٦٠٣٩ ٣٨
 ٣٠٠،٠٠٠ موته ـ ورکان ـ کبرز ـ جمکران ـ مشهد اردهال ـ طرح احداث بزرگراه کاشان ١٣٠٣٠١٦٠٧٣ ٣٩
ـ کاشان و اتصال به جاده قم ـ دگلي آران بيطرح احداث کمربند ١٣٠٣٠١٦١٣٠ ٤٠  ٣٠٠،٠٠٠ گرمسار 
ـ طرح بهسازي راه اصلي شريف آباد ١٣٠٣٠١٦١٨٦ ٤١  ٤٠٠،٠٠٠ دشت و احداث كمربندي پاكدشت پاك 

رزکنار   ـحور اجاکسرز کشور ميخ ض و رفع نقاط حادثهيبابت طرح تعر ١٣٠٣٠٣٢٠٠٧ ٤٢
 ٢٠٠،٠٠٠ شهرستان بابلسر

 ٣٠٠،٠٠٠ دونکناري شهرستان بابلسر و فريي روستاي هاد  طرحيطرح اجرا ١٥٠٢٠١٧٠٠١ ٤٣

نود (ن يو شاهزاده حس) اليارد ريلينود م (يقوق نبي حي عمرانيطرحها ١٥٠٢٠١٧٠٢٨ ٤٤
 ٢٠٠،٠٠٠ )اليارد ريليست ميب(و حرم شاهچراغ ) اليارد ريليم

 ٣٠٠،٠٠٠ دشهريآباد و سف نوش  ـطرح فاضالب کاشان ١٥٠٣٠٠٢١٤٠ ٤٥
 ٢٠٠،٠٠٠ ريسات فاضالب شهر ماليجاد تاسيطرح ا ١٥٠٣٠٠٢١٦٧ ٤٦
 ٥٠٠،٠٠٠ مارستان مهاباديطرح احداث ب ١٦٠٢٠٠١٣٤٤ ٤٧
 ٥٠،٠٠٠ آزادشهر) س(مارستان حضرت معصومه يطرح ارتقاء ب ١٦٠٢٠٠١٤٧١ ٤٨
 ١٥٠،٠٠٠ دونکناري فرينيمارستان امام خميرات اورژانس بي و تعميازسازطرح ب ١٦٠٢٠٠١٥١٧ ٤٩
 ١٠٠،٠٠٠ ر بابلسري بهنميل مرکز آموزشيطرح تکم ١٨٠١٠١١٠٠٤ ٥٠
 ١٠٠،٠٠٠  فردوسيراپزشکيطرح مطالعه و احداث دانشکده پ ١٨٠٣٠٠١٠٤٦ ٥١

 احداث ـ  کرماني دانشگاه علوم پزشکي و کمک آموزشي آموزشيفضاها ١٨٠٣٠٢٥٠٣١ ٥٢
 ٢٠٠،٠٠٠   سالمت شهرستان بافتيمجتمع آموزش عال

  

زان اعتبارات یم  عنوان طرح فیرد
  )الیون ریلیم(

  ١٠٠،٠٠٠  يجان غربي آذربايرعليالب بند دي سازه سيطرح استان  ٥٢
  ١٠٠،٠٠٠  يجان غربيک آذربايکال سد دريدرومکانيههاي  اچهي نصب دريطرح استان  ٥٣

 يحي تفري ورزشيز اماکن فرهنگيل و تجهي، تکمي نگهدارر ويتوسعه، تعم  ٥٤
  ٥٠،٠٠٠  مه و برخوارين شهر و ميکارگران شاه

  ١٠٠،٠٠٠  ن شهريل و توسعه ورزشگاه ملت شاهيتکم  ٥٥
  ٣٠٠،٠٠٠  ابانکين، خور و بيي محروم ناي روستا١٢ به يگازرسان  ٥٦
  ٩٠،٠٠٠  يرز و کشاوياسر کاشان در بخش گردشگري شهر ني عمرانيها طرح  ٥٧
  ٥٠،٠٠٠  الميکمک به گلزار شهدا استان ا  ٥٨
  ٢٠٠،٠٠٠  )لردگان( ياري استان چهار محال بختيري و عشايي، روستايت شهريري مربوط به مديها طرح  ٥٩
  ٥٠٠،٠٠٠   شهرستان کوهرنگيها طرح  ٦٠
  ٥٠٠،٠٠٠   شهرستان اردليها طرح  ٦١
  ٥٠٠،٠٠٠   شهرستان فارسانيها طرح  ٦٢
  ١٠٠،٠٠٠  شابوريخان و خواهران الزهرا شهر نه شهر خرو زبري حوزه علمليتکم  ٦٣
  ١٠٠،٠٠٠   درود به خرو شهرستان زبرخاني به قدمگاه و احداث راه دسترسيض راه دسترسيتعر  ٦٤
  ٥٠،٠٠٠  اخي شاديخيت تاريشابور و اکنشاف سايمطالعه و احداث موزه ن  ٦٥
  ٥٠،٠٠٠  وزهري و استخر شهرستان فيل سالن ورزشيتکم  ٦٦
  ١٠٠،٠٠٠  شابوري شهر ني ناوگان حمل و نقل عمومينوساز  ٦٧
  ١٠٠،٠٠٠  شابوري شهر نيها ي وروديبهساز  ٦٨
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زان اعتبارات یم  عنوان طرح فیرد
  )الیون ریلیم(

  ٥٠،٠٠٠  روزه و زبرخانيشابور، في شهرستان ني گلزار شهدايسامانده  ٦٩
  ٢٠٠،٠٠٠  يل سد دربند مانه و سملقان استان خراسان شماليتکم  ٧٠
  ٢٥٠،٠٠٠  استان خوزستان ياستخر شهرستان آغاجر  ٧١

داوود به دهستان سرله در ادامـه اتـصال بـه شهرسـتان             ي بخش م  يپل ارتباط   ٧٢
  ٢٠٠،٠٠٠  احمدريه و بويلوي در استان کهگيبهمئ

  ٢٠٠،٠٠٠  شهر بهبهانهاي  لي مسيل طرح ساماندهيتکم  ٧٣
  ٣٥٠،٠٠٠  نويره مي سبز در خوزستان و جزيجاد پارک و فضايا  ٧٤
  ٢٠٠،٠٠٠   شهرستان فراشبند استان فارسييازد تيمحروم  ٧٥
  ١٠٠،٠٠٠  ن دشت استان فارسيزر) ع( کاظميمارستان امام موسي اسکن بي تيس  ٧٦
  ٢٠٠،٠٠٠   دارابيي واحد خانه بهداشت در نقاط روستا٢٠احداث   ٧٧
  ١٠٠،٠٠٠  ن دشت فارسي شهرستان زري درمانيتوسعه اماکن بهداشت  ٧٨
  ١٠٠،٠٠٠  اد استان گلستانم آبي به رحيطرح کالچا  ٧٩
  ٥٠،٠٠٠   آباد کتولي شهرستان عليمجتمع فرهنگ  ٨٠
  ١٠٠،٠٠٠   آباد کتوليام نور عليدانشگاه پ  ٨١
  ١٠٠،٠٠٠  خانه فرهنگ املش  ٨٢
  ٢٠٠،٠٠٠  طرح چهار بانده کردن املش به رانکوه  ٨٣
  ٢٠٠،٠٠٠   شهر املشيطرح کمربند  ٨٤
  ١٠٠،٠٠٠  النيان گيز کيسد عز  ٨٥
  ٧،٠٠٠  النيخ گينسان گوراب زرمي محروم تي روستاهايچمن مصنوع  ٨٦
  ١٠،٠٠٠  النيخ گي بخش محروم گوراب زرميسالن ورزش  ٨٧
  ١٠،٠٠٠  الني گي چمثقال مرکزيسالن ورزش  ٨٨
  ١٠،٠٠٠  الني گي کلسر مرکزيسالن ورزش  ٨٩
  ٢٠،٠٠٠  النيام نور کساء گي پيسالن ورزش  ٩٠
  ٢٠،٠٠٠  الني گيعيع طب دانشکده منابيسالن ورزش  ٩١
  ٣٠،٠٠٠  الني مزگستان تولمات گي روستايسالن ورزش  ٩٢
  ٣٠،٠٠٠  النيخ گيشتر گوراب زرمي محروم پي روستايسالن ورزش  ٩٣
  ٣٠،٠٠٠  النيخ گيه گوراب زرمي محروم مرکي روستايسالن ورزش  ٩٤
  ٣٠،٠٠٠  الني محروم نوخاله تولمات گي روستايسالن ورزش  ٩٥
  ١٥٠،٠٠٠  مياهکل واقع در بافت قديس) ره (يني امام خميابان اصليم خيک واقع در حرتملک امال  ٩٦
  ٢٥٠،٠٠٠  )ر بابل به بابلسريمس( شهر ي هاديدان ورودي ساخت مين برايتملک زم  ٩٧
  ٢٠٠،٠٠٠  کنارگذر شهر اراک  ٩٨
  ١٠٠،٠٠٠   اسدآباديل کنارگذر شرقيتکم  ٩٩
  ٥٠،٠٠٠  دختران اسدآباداي   و حرفهي فنز خوابگاه مرکزي و تجهيمحوطه ساز  ١٠٠
  ٥٠،٠٠٠  ن اسدآباديز و آجيد پالي جدي شهرهاياحداث سالن ورزش  ١٠١
  ١٠٠،٠٠٠  هيدري تربت حي قبور شهدايبازساز  ١٠٢
  ١٠٠،٠٠٠  ض آباديه و فيدريشهر تربت حهاي  يورود  ١٠٣
  ٩٢،٠٠٠  بدي مي فرعيروکش آسفالت راهها  ١٠٤
  ٥٠،٠٠٠  هيدريض آباد و تربت حيباد، فه دولت آيحوزه علم  ١٠٥

  17،019،000  مجموع کل
  

  )20(د به جدول ی جدی الحاقيها طرح

  عنوان طرح شماره
 » رازيان در شيمطالعه و احداث ساختمان دانشگاه فرهنگ « طرح ١
 »ريد ابوالخيمطالعه و احداث آرامگاه ابوسع«  طرح ٢
 »هيدري تربت حيخي تاريمرمت بناها«  طرح ٣
 »شهي انديينمايمطالعه و احداث ساختمان س«  طرح ٤
 »رازي شيمطالعه و احداث کتابخانه مرکز«  طرح ٥
 »رازيه فارس در شي علميها مطالعه و احداث ساختمان مرکز خدمات حوزه«  طرح ٦
 »س استان فارسيد التاسي شهرستان جدي اداريها مطالعه و احداث مجتمع«  طرح ٧
 »شهربابک ـ خاتم  ـبوانات  ـآهن صفاشهر ه و احداث راهمطالع«  طرح ٨
 »رازي بخش ارژن شي تختخواب٦٤مارستان يمطالعه و احداث ب « طرح ٩
 » گودرزي الي و دندانپزشکيمطالعه و احداث دانشکده داروساز « طرح ١٠
 »گودرزي اليياهان دارويمطالعه و احداث پژوهشکده گ « طرح ١١
 » آنهايها  و قشالق و شبکهي احداث سد دهجانمطالعه و « طرح ١٢
 »هي آستان اشرفيتختخواب٢٠٠مارستان يمطالعه و احداث ب«طرح  ١٣
 » گنبدکاووسيمارستان فرسوده طالقانين بيگزي جاي تختخواب٤٠٠مارستان يمطالعه و احداث ب«طرح  ١٤

  عنوان طرح شماره
 » شهرستان گنبد کاووسيمطالعه و احداث دانشکده پزشک«طرح  ١٥
 »سرخرود از شهرستان محمودآباد  ـمطالعه و احداث محور آمل«رح ط ١٦
 » شهرستان تفتيمطالعه و احداث دانشکده پرستار«طرح  ١٧
 »بدي شهرستان ميانه مسافربريمطالعه و احداث پا«طرح  ١٨
 » تفتيمارستان روان پزشکيز بيل و تجهيتکم«طرح  ١٩
 »بديرستان م شهيوم ورزشيمطالعه و احداث استاد«طرح  ٢٠
 »وه و تره بار شهرستان تفتيدان ميمطالعه و احداث م«طرح  ٢١
 »بدي شهرستان ميمطالعه و احداث دانشکده علوم پزشک « طرح ٢٢
  آباد، عقداء، خرانق  اردکان، احمديخي تاريها  بافتي و نگهداريبازساز«طرح  ٢٣
  »مارستان پرنديمطالعه و احداث ب«  طرح ٢٤
  »لعه و احداث جاده تپه رش و فسدوزمطا«طرح  ٢٥

  
  ها طرح عنوان اصالح

  اصالح عنوان طرح  فیرد شماره
 .اضافه گردد» ي برقابيها و طرح«عبارت  ٣١٠١١٧ ١
ـ ٥٥٠٠٠٠ ٢  .اضافه گردد» ي برقابيها و طرح«عبارت  ١٠٠ 

١٣٠٣٠١٦٠١١ ٣ 
راه  سه(شهر   قائمي شماليالوند دماوند و کمربندي گي جنوبيکمربند«عبارت 

ـ ريالغد  .اضافه گردد» شهر   قائمير همسطح چماسکتين و تقاطع غيفرش ساو 
 .اضافه گردد»  فردوسيراپزشکيمطالعه و احداث دانشکده پ«عبارت  ١٨٠٣٠٠١٠٤٦ ٤
 .اضافه گردد» مطالعه و احداث تونل گردنه گله بادوش«عبارت  ١٣٠٣٠١٦٣٤٨ ٥
 .اضافه گردد» گ کبودرآهنيو آنتن«عبارت  ١٣٠٣٠١٥٠٠٢ ٦
 .اضافه گردد» شانيو گم«عبارت  ١٥٠٣٠٠٢١٥٢ ٧
ـ «عبارت  ١٣٠٣٠١٦٠٤٦ ٨  .اضافه گردد» بندرگزـ  گرگان ـ شانيگم 
 .اضافه گردد»  ورزقانيالر چايسد حاج«عبارت  ١٣٠٧٠٠٣٠٤١ ٩
 .اضافه گردد»  ورزقانيالر چاي حاجياريساختمان سد و شبکه آب«عبارت  ١٣٠٧٠٠٢١٣٧ ١٠
 .اضافه گردد» رکوهيتونل کب«عبارت  ١٣٠٣٠١٦١٧٤ ١١
 .ابدير ييتغ» بهمن«به » يبهمن«عبارت  ١٥٠٣٠٠٢١٩٨ ١٢
 .اضافه گردد» و احداث کنارگذر پاوه«عبارت » نوسود«بعد از عبارت  ١٣٠٣٠١٦٠٥٦ ١٣
 .اضافه گردد» ياريو دشت«عبارت  ١٣٠٣٠١٦١٧٧ ١٤
ـ «عبارت  ١٣٠٣٠١٦١٤٨ ١٥  .اضافه گردد» شمير راه ابريمس 
 .اضافه گردد»  المرديکمربند«عبارت  ١٣٠٣٠١٦١٢١ ١٦
ـ رازيآهن ش احداث راه« به ١٣٠٣٠١٥٠٢٤ ١٧ ـ بوشهر  ـ هيعسلو    .اصالح گردد»  جهرميالمرد و خط آنتن 
 .اصالح گردد» ري جهرم، الرستان و المرد از سد قي شهرستانهايآبرسان«به  ١٣٠٧٠٠٢٠٣٢ ١٨
 .اضافه گردد»  آمل و نوريمجتمع آبرسان«عبارت  ١٣٠٧٠٠٢٠٠٧ ١٩
  حذف گردد» نيگزيجا«عبارت  ١٦٠٢٠٠١٠٥٤ ٢٠
  اضافه گردد» يآباد و پسنده سفل و تنکابن و عباس«عبارت  ١٣٠٧٠٠٢٠٣٧ ٢١
  اضافه گردد» چوگان و کامو ،يقال جوشقان ،«عبارت  ١٥٠٣٠٠٢١٣٧ ٢٢
  .اضافه گردد» آباد خرم«ت بعد از عبار» پلدختر «عبارت  ١٣٠٣٠١٥٠١٩ ٢٣
ـ و الند«عبارت  ١٣٠٧٠٠٣٢٠٠ ٢٤   .اضافه گردد» سد غازان«بعد از عبارت » قطور  

  
 آنها يبرا ريز مبالغ ،٢٣ ماده اخذ صورت در و اضافه) ٢٠ (جدول به ريز يها طرح

    گردد يم ينيب شيپ
  مبلغ مصوب  عنوان طرح شماره

  )الیون ریلیم(
 ٣٠٠،٠٠٠  »کوهک ـ سراوان ـ  جاده خاشيمطالعه  و اجرا«طرح  ١

 ـ نياسفرا ـ فاروج ـ رواني شي به شهرهاي آبرسانيمطالعه و اجرا«طرح  ٢
 ٢٠٠،٠٠٠ »سو  پرسهير از آب سه راهي مسيبجنورد و روستاها

 ١٠٠،٠٠٠ » جاده سبزوار به قوچانيمطالعه و اجرا«طرح  ٣
 ١٠٠،٠٠٠ » آباد عيشف ـ انداده ـ نقابـ  آباد  حکم ـ آباد  سلطانيمطالعه و اجرا«طرح  ٤
 ١٠٠،٠٠٠ »)د زارعيشه(ه ي بشرويراه  ه به سهياحداث باند دوم بشرو«طرح  ٥
 ٥٠،٠٠٠ »مرگسر ـ چال امامزاده داود ـ رامامياحداث جاده پ«طرح  ٦
 ٥٠،٠٠٠ » نچه برونيا ـ  گنبد کاووسياحداث جاده محور اصل«طرح  ٧
 ٢٠٠،٠٠٠ ») تخت٩٢جاديا(ن سمنانيرالمومني اممارستانيتوسعه ب«طرح  ٨
 ١٠٠،٠٠٠ » معلمان  ـ انيد ـ  سمنانياحداث راه اصل«طرح  ٩
   ٤٠٠،٠٠٠  » رامهرمز ي تختخواب٨٦مارستان يتوسعه ب«طرح  ١٠
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