


 
 

 

 

 

 

 

 (230، ص 2يومنک من الندم ) منتهي االمال، ج  دبير قبل العمل، تالقال االمام الجواد)ع: ( 

نگهداري  اقدام( انسان را از پشيماني حفظ و )درهرکاري قبل از ريزيبرنامه امام جواد )ع( فرمود: تدبير و

 .کندمي

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 فهرست مطالب
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 15............................... کل کشور 1401های قانون بودجه سال تبصرهمهمترین :  دومبخش 

های اجرایی استان ای )ملی( دستگاههای سرمایهتملک داراییهای وضعیت طرح:  سومبخش 
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 1401 های بودجههای تبصرهظرفیت و قابلیت

 ريزي استان اصفهانتهيه کننده : سازمان مديريت و برنامه

 1401سال انتشار : 

 

 

 

زير به ريزي استان اصفهان از افراد سازمان مديريت و برنامه
هاي ظرفيت و قابليت»خاطر همکاري در تهيه و انتشار کتاب 

 کند:صميمانه سپاسگزاري مي« 1401هاي بودجه تبصره
 

 نظارت عالي محمدرضا قاسمي

 

 

 تهيه و تنظيم کنندگان اثر اسامي

 تهيه و تدوين احمد فروزنده

   آراييصفحه سميه عظيمي
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، سازمان مديريت ابتداي خيابان بهار آزادي، توحيدنشاني: اصفهان، خيابان 
 ريزي استان اصفهانو برنامه

 03136208423دورنگار :   03136880000تلفن :
 8158184411کدپستي: 



 
 

 
      پیشگفتار

و  توسط مقام معظم رهبريآفرين اشتغالو بنيان دانشبا توجه به نامگذاري سال جاري بنام توليد،        
ي هاهاي اقتصادي و ويروس منحوس کرونا، استفاده از توان و ظرفيت تبصرهبا توجه به تحريمهمچنين 

گذاري بخش اعتبارات عمراني و جذب سرمايهرشد اقتصادي و  جهت تحقق تواند درمي 1401ي قانون بودجه
خود  رسالتريزي استان با توجه به . سازمان مديريت و برنامههاي عمراني مؤثر واقع شودخصوصي در پروژه

، به احصاء ايافزايش سهم استان از منابع بودجهها در جهت در خصوص استفاده از همه امکانات و قابليت
مجموعه حاضر از  پيگيري کننده اقدام نموده است. اجرايي هاي بودجه با توجه به دستگاهها و قابليتتبصره

هاي قانون اهم تبصرهبخش دوم  ،ضوابط اجرايي بودجه بخش اول شامل بخش تشکيل شده است که سه
اي هاي سرمايهداراييي تملک هادر بخش سوم طرح و بند و تبصره آورده شده 132که در  1401بودجه سال 

آورده  1401کننده در سال دستگاه پيگيري و طرح و به تفکيک عنوان پروژه 106استان اصفهان به تعداد 
مندي حداکثري ، امکان بهرهبتوانند مطالبگيري از اين هاي اجرايي استان با بهرهاميد است دستگاه شده است.
  آفرين را فراهم آورند.بنيان و اشتغالحمايت از توليد دانشو بودجه  هاي قانونها و ظرفيتاز فرصت

 

 

 محمدرضا قاسمي                                                
 ريزي استان اصفهان رئيس سازمان مديريت و برنامه                                             

     ريزي و توسعه استاندبير شوراي برنامه و                                            
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  



 

 

 

 

 بخش اول :

 کل کشور 1401ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 
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 روند: نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار میدر این تصویب -۱ماده 

 کل کشور ۱۴۰۱بودجه سال  قانون : قانون  -۱

مصوب  - ( (۲بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 2 :  قانون الحاق - ۲
۱۳۹۳ 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی : قانون برنامه  -۳
 ۱۳۹۵مصوب - ایران

 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور - ۴

ول و ها، جداهای آن )از جمله تبصرههایی که عناوین آنها در قانون و پیوستدستگاه اجرایی: دستگاه - ۵
 .شده است( قانون ذکر۱۹نامه اجرایی بند )الف( تبصره )های موضوع آییننامهو همچنین در تفاهمها( ردیف

( قانون، نسبت به مبادله ۱۹نامه اجرایی بند )الف( تبصره )مطابق آیین های اجرایی موظفنددستگاه -۲ماده

  ها( اقدام نمایند.ریزی استانمدیریت و برنامههای خود با سازمان )در سطح استان با سازمان موافقنامه
 

های اجرایی و همچنین ای دستگاهابالغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه -۱تبصره
 .ای استهای استانی، منوط به مبادله موافقتنامه هزینهدستگاه
های ای توسط دستگاهسرمایههای مهلت ارسال اصالحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی -۲تبصره

ماه شهریورها(، حداکثر تا پایان ریزی استاناجرایی به سازمان )در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه
های مذکور بعد از تاریخ یاد شده، برای اجرای تصویبنامه های صادر نامهاست. اصالح موافقت ۱۴۰۱سال 

 .ی سازمان( قابل انجام استهاشده توسط هیئت وزیران )و یا ابالغیه

های اجرایی ملی و دستگاه -۱۳۵۱مصوب - بودجه کشور قانون برنامه و (۳۵)در اجرای ماده -۳ماده

 کل کشور را به ۱۴۰۱و  ۱۴۰۰سالهای سازمان، عملکرد قانون بودجه استانی موظفند مطابق بخشنامه
 .ها( ارایه دهندریزی استانسازمان )در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه

 -۴ماده 

ها، مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمریبه منظور پرداخت به موقع حقوق و   ۱-
الذکر در های اجرایی مکلف به تأمین و پرداخت موارد فوقها و دستگاهداری کل کشور و معین استانخزانه

 .اختصاصی( قبل از هر گونه پرداختی هستند -عمومی)ای های ابالغی اعتبارات هزینهسقف تخصیص

موظف  ۱۴۰۱ماه سال های اجرایی تا بیستم اردیبهشت( قانون، دستگاه۲۰لف( تبصره )در اجرای بند )ا- ۲
یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران ( هستند. اطالعات کارکنان در سامانه  تمامی روزرسانیبه ثبت یا به

نظامی، چگونگی ثبت اطالعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع 
های نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت

https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet1400/7425-budjet1400
https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet1400/7425-budjet1400
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/2858-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://shenasname.ir/laws/2858-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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ها  به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه
ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این های مستقلی که های نامهدر شیوه شده اساس سازو کار اجرایی تعیین

های های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاهتصویب نامه توسط سازمان
 گردد.شود، تعیین میاجرایی مذکور تدوین می

ویج و نامه ترفرهنگی و اجرای آیین و های دینیقرآنی، فعالیت ی مانند های مربوط به امورهزینه -۵ماده 

های مربوط به ترویج فرهنگ ( قانون، هزینه۹نامه اجرایی بند )ز( تبصره )مطابق آیینتوسعه فرهنگ نماز 
های مقاومت ( قانون و سایر امور مانند پایگاه۹ایثار و شهادت مطابق دستورالعمل اجرایی بند )ل( تبصره )
شده ای ابالغی پرداختمحل اعتبارات هزینهاز بسیج و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سالمت کارکنان 

های اصلی دستگاه به نحوی که به انجام فعالیت ((6(( و۱استثنای فصول )خزانه به دستگاه اجرایی )به 
ریزی ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان )در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامهخدشه
های دولتی مندرج در های فوق در شرکتهزینهقابل پرداخت است.  ۱۴۰۰در سقف عملکرد سال ها( استان

های کارگزینی های اداری و عمومی به استثنای هزینهصرفاً از محل هزینه قانون،  (۳)پیوست شماره 
 .)پرسنلی( و پاداش سنوات کارکنان و استهالک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است

التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به هر شکل ی افراد جدید به صورت حقبه کارگیر ۱۴۰۰در سال  -6ماده

 .ها ممنوع استتوسط ادارات کل آموزش و پرورش استان

مندی، اوالد و صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله -۷ماده

ای آنها توسط سازمان از اعتبارات هزینههای مذکور های اجرایی که هزینهعیدی برای بازنشستگان دستگاه
های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، قبالً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه

شود. سهم ربط پرداخت میهای اجرایی ذیکمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه
ستگان کشوری )از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنش

اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است(، توسط سازمان بیمه سالمت ایران پرداخت 
شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط می

 .شوداشتغال آنان پرداخت می دستگاه اجرایی زمان

های دولتی، مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به در مورد بازنشستگان شرکت -۱تبصره
شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل 

 .پرداخت باشد

در حدود تکالیف قانونی نسبت به  مکلفند های اجراییمه، دستگاه( قانون برنا۳۰در اجرای ماده ) -۲تبصره
و بر اساس  بگیران خود در سقف اعتبارات ابالغی مربوطارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری

 .اقدام نمایند نامه ( این تصویب۴۳دستورالعمل موضوع ماده )



5 
 

( از اعتبارات ابالغی را به منظور استقرار سامانه %۱های اجرایی مجازند تا یک درصد )دستگاه -۸ماده

قانون برنامه ( ۳۸(ها، مطابق مفاد بند )ز( مادهسازی مصرف انرژی در دستگاه)سیستم( مدیریت سبز و بهینه
بار به سازمان ماه یکر ششنامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هو آیین

 .حفاظت محیط زیست ارسال نمایند

( قانون ۲۹های اجرایی موضوع ماده )( قانون، تمام اختیارات دستگاه۲۰به استناد بند )ب( تبصره ) -۹ماده

کنند و دارای مقررات های آن دریافت میای خود را از محل این قانون و پیوستبرنامه که اعتبارات هزینه
وزارت اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت باشند به استثنای اداری و استخدامی میخاص 

موقوف  ۱۴۰۱( قانون محاسبات عمومی در سال 66های مندرج در ماده )اطالعات قوه قضاییه و دستگاه
 شود.االجرا می

بر اساس مجوز صادره از  رفاً های اجرایی صدستگاهدر تمام  به کارگیری نیروی انسانی هرگونه استخدام و  
بینی بار سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش

 مالی در قانون است.

حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در  ۱۴۰۱توانند در سال های اجرایی میدستگاه -۱۰ماده

یافته دستگاه اجرایی و با رعایت صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص احکام کارگزینی را در
پرداخت یک ماه پاداش مذکور .  ( قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند۷بندهای )ت( و )ث( ماده )

های مستلزم ذکر و های دولتی )اعم از شرکتمدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت به اعضای هیئت
( تبصره و( بند )۱های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء )ها و بیمهتصریح نام(، بانک

 .( قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است۱۸تبصره )

 ی(ناپذیر و ضرورهای اجتناب)پس از لحاظ هزینه های رفاهی مستقیم و غیرمستقیمکمک -۱۱ماده

معادل عملکرد بودجه  های دولتی حداکثر ها و شرکتها، بیمهمطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک
پرداخت نامه قابل پرداخت است. ( این تصویب۴۳و بر اساس دستورالعمل موضوع ماده ) ۱۴۰۰سال 
ساعتی و موارد موضوع  های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین )مشخص( وکمک
شده خزانه و با رعایت مفاد ( قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت۱۲۴ماده )

های رفاهی سازمان مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک .موافقتنامه مجاز است
 ماید.مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابالغی دستگاه اجرایی اقدام ن

های اجرایی اعم از رسمی، کاری شب کارکنان مشمول در دستگاههزینه غذای ایام تعطیل و نوبت -۱تبصره
های پیمانی و قراردادی با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه

 .اداری قابل پرداخت است
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هزار ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از  پنجاهکمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و  -۲تبصره
 و چهارصد نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیونخدمات حمل و نقل )سرویس( سازمانی استفاده نمی

  پانصد و سی هزارریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و باالتر ماهانه حداکثر یک میلیون 
های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه

 .ریال قابل پرداخت است دو میلیونسال، ماهانه حداکثر 

ای اجرایی مستقر در کالنشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل هدستگاه -۳تبصره
کارکنان نسبت به عقد قرارداد  خدمات حمل و نقل )سرویس( برداری از نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره

یست درصد  تواند حداکثر بهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط میشرکت  با
 .باشد ۱۴۰۰بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 

ها و ها، بیمهضوابط اعطای تسهیالت رفاهی به مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان بانک -۴تبصره
 شود.تعیین می نامهاین تصویب ( این ۴۳موضوع ماده ) های دولتی بر اساس دستورالعملشرکت

نامه های اجرایی مشمول این تصویبالعاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاهفوق -۱۲ماده

شوند و که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می
نامه به مأخذ یک لین این تصویبناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمو

و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است.  و پنجم بیست
( قانون استخدام کشوری و اصالحات ۳۹العاده روزانه موضوع بند )ث( ماده )نامه فوقسایر موارد مطابق آیین

 .بعدی آن خواهد بود

( از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت %۵۰توقف شبانه، تنها پنجاه درصد ) در صورت عدم -۱تبصره
 .است

ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، کارمندان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده -۲تبصره
های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود ها موظف به انجام مأموریتمرمت و بازگشایی راه

( این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ۱و تبصره ) "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت"باشند، از قید می
 .العاده مربوط به آنها قابل پرداخت استمأموریت، فوق

( ریال در ماه به مدیران و کارمندانی ۳۰۰ر۰۰۰پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار ) -۱۳ماده

خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام که بنا به شرایط 
 .مجاز از طرف وی مجاز است

پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن  -۱۴ماده

ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختالفات برای طرح اختالفات بین وزارتخانه
دی های ستاهای استانی و دستگاهها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهدستگاه
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ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی

 ۱۳۸۰ مصوب- دولت مالی مقررات  ( قانون تنظیم بخشی از6۹ماده ) ((۸)جمهور و با رعایت تبصره رییس
، مجریه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوهنامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاهآیین و -

با متخلفین از  .شودحل و فصل می ۲۷/۱۲/۱۳۸6ک مورخ ۳۷۵۵۰ت/۱۲۷6۷نامه شماره موضوع تصویب
قانون رسیدگی به تخلفات حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب  اجرای این

 .شودرفتار می -۱۳۷۲مصوب - اداری

ایران و سهمیه  المللی که حق عضویت جمهوری اسالمیها و مجامع بینفهرست سازمان -۱۵ماده

های اجرایی بینی شده در قانون و اعتبارات دستگاههای مصوب پیشتعهدات ساالنه آنها از محل ردیف
ها و به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ۱۴۰۱تا پایان خرداد  ، شودربط پرداخت میذی

 . المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدمجامع بین

ها جمهور مکلف است با هماهنگی کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانمعاونت حقوقی رییس - تبصره
ها و مجامع نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان المللی،و مجامع بین

نه المللی اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات ساالبین
 .نامه اقدام نمایدحداکثر تا یک ماه پس از ابالغ این تصویب

آنها ملی است  های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانیکلیه دستگاه -۱6ماده

شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با داری کل کشور پرداخت میو به صورت متمرکز از طریق خزانه
نامه، ماهانه به ( این تصویب۴( ماده )۲موضوع بند )یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران(در سامانه موارد ثبتی 

 .داری کل کشور ارسال کنندتفکیک استان به خزانه

های اجرایی مکلف سازی رشد تولید ملی، دستگاهوری و زمینهدر راستای دستیابی به ارتقای بهره -۱۷ماده

وری مطابق بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره( قانون از جمله پیش۱۸تبصره ) (وبه رعایت مفاد بند )
 .باشندنامه اجرایی بند مذکور میآیین

نامه، بخشنامه، ( قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب۱۲( بند )الف( تبصره )6در اجرای جزء ) -۱۸ماده

های امنا و نظایر آن در مصوبات هیئت بندی مشاغل و همچنیندستورالعمل، تغییر تشکیالت، طبقه
های ( قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه۲۹های اجرایی مشمول ماده )دستگاه

منوط به رعایت  – ۱۳۹۵مصوب  -های توسعه کشور( قانون احکام دایمی برنامه۱اجرایی مشمول ماده )
( قانون ۷و بند )ج( ماده ) -۱۳۸6مصوب  –ت خدمات کشوری ( قانون مدیری۷۴ترتیبات مندرج در ماده )

مجوز مذکور  .دباشمیاعتبارات مورد نیاز در قانون و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین  برنامه 
 شود.توسط رییس سازمان صادر می صرفاً

https://shenasname.ir/organs/dolat/hvm/828-212767
https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72
https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72
https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72
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وری، بهبود کمی و بهرههای قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش پرداخت -۱۹ماده

)نظیر گمرک جمهوری های اجرایی دارای قانون پرداختکیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه
ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در و از محل اعتبارات هزینه (اسالمی ایران و دیوان محاسبات کشور

 و متناسب با وصولی موافقتنامهنامه و در چهارچوب ( این تصویب۴۳موضوع ماده ) چهارچوب دستورالعمل 
 قابل انجام است.

ای پرداخت شده خزانه به خود از های اجرایی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینهدستگاه -۲۰ماده

را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای  ((6( و )۴(، )۱به جز فصول )) محل اعتبارات ابالغی مربوط 
عالوه بر اعتبارات مربوط  رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجراییرسانی دولت برای اطالععاطال

در قالب موافقنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و ها به روابط عمومی دستگاه
( قانون، صرفاً ۳پیوست شماره ) های دولتی مندرج دراین حکم در شرکت ها هزینه نمایند.ریزی استانبرنامه

های کارگزینی )پرسنلی ( و پاداش سنوات کارکنان و های اداری و عمومی به استثنای هزینهاز محل هزینه
 استهالک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است.

کارکنان های اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت های اجرایی و همچنین دستگاهدستگاه -۲۱ماده

جویی در اعتبارات های منقول و غیر منقول مازاد و همچنین صرفهخود را از محل فروش اموال و دارایی
 ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.ای و اعتبارات هزینههزینه

های سرمایه داراییبینی اعتبار از محل اعتبارات تملک ریزی و توسعه استان پیششورای برنامه -۲۲ماده

( قانون برنامه به شکل ۲۷زایی موضوع بند )الف( ماده )های تولید و اشتغال(پروژهطرح )استانی برای اجرای 
 وجوه اداره شده را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.

  -۲۳ماده 

های منحصر به طرحای مندرج در قانون، های سرمایههای تملک داراییاجرا و مبادله موافقنامه طرح -۱
است. تغییر اهداف کمی، تا پایان خرداد ماه سال جاری  ( ۲( قانون الحاق )۲۳دارای مجوز کمیسیون ماده )

در  های در حال اجرا نیز مستلزم کسب مجوز مذکور است.تغییر عنوان طرح )پروژه(، تعداد پروژه در طرح
   به تغییر حجم عملیات طرح گردد، اخذ مجوز ای باشد که منجر صورتی که تغییر عنوان طرح به گونه

الذکر الزامی است و تا زمان اخذ این مجوز مبادله موافقتنامه طرح با عنوان و حجم قبلی که دارای فوق
 مجوز است قابل انجام است.

ای سال جاری را های سرمایهها موظفند اعتبارات تملک داراییریزی استانسازمان مدیریت و برنامه -۲
باشند، که دارای تعهدات می ۱۴۰۰ه(های استانی )شهرستانی( مبادله شده در سال ژابتدا به طرح )پرو

ای باشد که حداقل بیست اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابالغی به شهرستان برای طرح )پروژه( جدید به گونه
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ز ننماید. اختصاص اعتبار درصد از اعتبار کل طرح برای سال اول تأمین و طول عمر طرح از سه سال تجاو
( قانون ۴( و بند )الف( تبصره )۲( قانون الحاق )۲۷ماده ) ببرای طرح جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قال

 مجاز است.

ای برای حقوق و مزایا به کارکنان های سرمایههرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی -۲۴ماده 

 ( ممنوع است.( قانون برنامه۵۵)های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط )از جمله ماده دستگاه

خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروهای سواری یا وانت داخلی -۲۵ماده

سقف اعتبار  های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و درتوسط دستگاه
 مجاز خواهد بود.

های ( الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل۲موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده ) –تبصره 
 به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. – ۱۳۵۸مصوب  –های زاید دولتی و فروش اتومبیل

ای نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنسال جاری، به در چهارچوب اعتبارات ابالغی مربوط  -۲6ماده

مجاز خواهد  ۱۴۰۰معادل عملکرد سال  شوند، حداکثرایجاد می ۱۴۰۱واحدهایی که حسب ضرورت در سال
( قانون و در اختیار ۱۰های اجرایی مشمول بودجه استانی برا ساس جدول )اجرای این حکم در دستگاه  بود.

 .استریزی و توسعه استان شورای برنامه

 -۲۷اده م
های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی تسهیالت دریافتی دستگاهسررسید شده پرداخت اقساط  -۱

خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات 
گذاری و یا سازمان سرمایهسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رموضوع این ماده در سر

مرداد و آبان های ماه فهرست موارد فوق را در پایانهای اقتصادی و فنی ایران حسب مورد موظفند کمک
تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار  نماید به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم

های دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب
 .دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند

ها و مؤسسات اعتباری پرداخت اقساط سررسید شده تسهیالت دریافتی دستگاه های اجرایی از بانک -۲
 –( ۱برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ) لحاق)( قانون ا۵6غیر بانکی از جمله ماده )

در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابالغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف  -۱۳۸۴مصوب 
 های خود درج نماید.نامهتاست این موضوع را در موافق

های های اجرایی از جمله شرکتهای جدید اداری توسط دستگاهاحداث و خرید ساختمان -۲۸ماده 

استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع به ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دولتی، بانک
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های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، های اداری موجود و بازسازی ساختمانساختمان
و همچنین  ، تبدیل استیجاری به دایمی تمرکززدایی و خروج از کالنشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید

 .ممنوع است ( قانون و حوادث غیرمترقبه۱های مصوب پیوست شماره )های خرید یا احداث در طرحطرح

مان اداری و استخدامی ساز ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت۱تبصره 
ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد ریزی استانکشور/ سازمان مدیریت و برنامه

 . رسید

های اجرایی پس از دستگاه های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیارـ ساختمان۲تبصره
شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، بازآفرینی شرکت مادرتخصصی حسب مورد از  دریافت تأییدیه

 .گیرددستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار میگردشگری و صنایع

 ـ۲۹ماده 
 ( قانون برنامه ۲۹موضوع ماده ) های اجرایی( قانون، دستگاه۱۸( تبصره )ببند )( ۳جزء )در اجرای  -۱

-بهره ماه اطالعات اموال غیر منقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، مکلفند تا پایان اردیبهشت

های دستگاه بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را به استثنای اماکن نظامی در سامانه جامع اموال 
 اجرایی )سادا( ثبت کنند.

های تعمیرات طرحهرگونه اعتبارات از جمله  ( قانون، پرداخت۱۸( تبصره)ببند)( ۱به استناد جزء ) ـ۱تبصره 
و همچنین هرگونه پرداخت برای  ۱۴۰۱، هزینه آب و برق در سال آالت و تجهیزاتاساسی و ماشین

ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع تجهیز، نگهداری و سایر هزینه
عدم اجرای این بند توسط کارکنان  لتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.های دوشرکت

 دستگاه ها به منزله تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه عمومی است.
های اجرایی دارای سامانه مرتبط با امالک و اراضی از جمله سازمان نقشه برداری کشور، دستگاهـ ۲تبصره 

های تابع وزارت نیرو، ها و سازماننیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتسازمان جغرافیایی 
ها و شرکت پست جمهوری ، شهرداریملی زمین و مسکن سازمانسازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 

اسالمی ایران مکلف به تبادل اطالعات توصیفی و مکان محور و نقشه رقومی اموال غیر منقول دولتی با 
  ادا هستند.سامانه س

آالت غیر عملیاتی سازمان راهداری و حمل و نقل انجام هزینه برای بازسازی و نوسازی ماشین -۳تبصره 
سازی در سامانه گردد تا پس از انجام تعمیرات اساسی و آمادهای از شمول حکم مذکور مستثنی میجاده

 د.نسادا ثبت گرد
( قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و ۱۸بند )ب( تبصره ) (۲)در اجرای جزء  -۲

های غیر منقول مازاد ثبت شده در سامانه سادا بدون رعایت تشریفات هیئت وزیران است. به منظور دارایی
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در  کاهش تشریفات اداری مجوزهای صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال فوق
 گردد.سنوات گذشته تنفیذ می

های اجرایی بدون بردار اموال غیر منقول دولتی توسط دستگاهفروش، مولدسازی و تغییر بهره -۱تبصره 
 ثبت اطالعات در سامانه سادا ممنوع است.

بر خط اطالعات  هوزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ارای -۲تبصره 
های اجرایی که از طریق سامانه های منقول و غیر منقول دستگاهاراییدوط به نقل و انتقال اموال و مرب

 پذیرد، به سامانه سادا هستند.تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( و بورس کاالی ایران انجام می
 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است  فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی -۳۰ماده

ـ را با  ۱۳۸۹انون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ق) ۲۳ (اطالعات مربوط به موضوع ماده
و ماهه به سازمان  کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه کل داریخزانه تأیید

 . اعالم کندوزارت کشور 

های اجرایی ملی موظفند دستگاه ،( قانون محاسبات عمومی کشور۷۵استناد تبصره ماده )به  -۳۱ماده 

های استانی یا ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاههای سرمایهای، تملک داراییابالغیه اعتبارات هزینه
 . داری کل کشور اعالم نمایندملی را به سازمان و خزانه

های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه( ۳۷در اجرای ماده ) -۳۲ماده

داری کل کشور و به خزانه  ماهههر ( قانون را در مقاطع زمانی ۵منابع عمومی مندرج در جدول شماره )
داری کل کشور موظف است عملکرد سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه

های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی )درآمدها( را بررسی و گزارشهای دستگاه
 . بار به هیأت وزیران ارسال نمایدالزم را هر دو ماه یک

های اجرایی موظفند گزارش عملکرد اجرای دستگاه قانون،) ۱۹)  تبصره (لدر اجرای بند ) -۳۳ماده 

حساب یا مدیر امور مالی و ی جمهوری اسالمی ایران را با امضای ذیقراردادهای خود با سازمان صداوسیما
باالترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند. هرگونه تخصیص و 

 الذکر منوط به ارایه گزارش عملکرد است.پرداخت اعتبار به قراردادهای فوق

  ـ۳۴ماده 

های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابالغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با دستگاه -۱
 را در سال آفرین بنیان و اشتغال، دانشتولیدها( و برنامه ها و پروژهها، طرحها، برنامهکرونا )اعم از بسته

های اجرایی خود قرار داده و منابع الزم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل ر اولویت برنامهد۱۴۰۱
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اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابالغی و تسهیالت بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط 
 .تأمین کنند

ای های سرمایهات تملک داراییریزی و توسعه استان مکلف است حداقل ده درصد اعتبارشورای برنامه -۲
ها ها و شهرستانبنیان مولد و منجر به رشد اقتصادی در سطح استاناستانی را برای طرح )پروژه(های دانش

 اختصاص دهد.

های مجلس های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیوندستگاه ـ۳۵ماده

های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این ارشباشند، الزم است گزشورای اسالمی می
معاونت امور مجلس  .ای از گزارش را به سازمان ارسال کنندربط، نسخههای ذیها به کمیسیونگزارش

 رییس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسالمی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسالمی، اوراق  ـ۳6ماده

با  داری کل کشور مجاز است باشد و خزانهمشارکت و صکوک اسالمی در اولویت تخصیص و پرداخت می
قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد  (۲۴رعایت ماده )

گردان داری کل کشور( نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواهقرر )اعالمی توسط خزانهم
 در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد. اقدام و

 

 ـ۳۷ماده 
های گیری برخط حساببانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است امکان دسترسی و گزارش -۱

ها و داری کل کشور و معین استانعمومی )ملی و استانی( نزد خزانههای درآمد بانکی مرتبط با ردیف
داری کل کشور و معین های قانون توسط خزانههای اجرایی از محل ردیفهمچنین پرداخت به دستگاه

داری کل کشور( موظف به  ها برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانهاستان
 .همکاری است

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است تمهیدات الزم برای ثبت شناسه یکتای تضمین  -۲
ها و موسسات اعتباری غیر های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیالت بانکی جدید توسط بانکنامه

سازمان  ات( اتخاذ و امکان استعالم برایمبانکی را در سامانه متمرکز اطالعات تسهیالت و تعهدات )س
 فراهم نماید.

 نامهتصویب  دار دولت الکترونیک موضوعهای اولویتپروژهیا  های اجرایی متولی طرحدستگاه -۳۸ماده

را هر سه  مذکور هایپروژه یا طرح عملکرد گزارش موظفند ۹/۲/۱۳۹۷ مورخ هـ۵۵۲۸۵ت/۱۲۱۷6 شماره
 .ارسال نمایند دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات ماه یکبار به 
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مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده  های اجرایی که از اعتباراتکلیه دستگاه ـ۳۹ماده

افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیالت بانکی، گزارش عملکرد نمایند موظفند به منظور هممی
  روستایی و مناطق محروم کشور اعالم نمایند.معاونت توسعه وزارت کشور و اقدامات را هر سه ماه یکبار به 

ها و های مربوط به حق عضویت سازمانکسری احتمالی اعتبارات ردیف سازمان موظف است -۴۰ماده

های اجرایی از و همچنین تسهیالت دریافتی دستگاه نامه(( این تصویب۱۵المللی )موضوع ماده )مجامع بین
را با رعایت قوانین و ( نامه( این تصویب۲۷( ماده )۱مالی خارجی )موضوع بند ) –نهادها و مؤسسات پولی 

 مقررات مربوط در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.

     ها، مؤسسات وها، سازمانشامل وزارتخانه، برق و آب )هر یک از مشترکین دولتی گاز ـ۴۱ماده

ها( های انقالب اسالمی، نیروهای مسلح و استانداریهای وابسته به آنها، نهادهای دولتی، شرکتشرکت
 :نسبت به موارد زیر اقدام نمایند ۱۴۰۱مکلفند در سال 

 باشد. ۱۴۰۰مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال  ـ ۱
 سردهای کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه تدوین، ابالغ و پیگیری اجرای دستورالعملـ ۲

 به تناسب واحدهای تابع. سال

( قانون اصالح ۱۵نامه اجرایی ماده )مورد نیاز خود مطابق آیینبر انرژی ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات۳
و اصالحات بعدی  ۱6/۵/۱۳۹6هـ مورخ ۵۴۵۲۴ت/۵۸6۵۸نامه شماره الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب

 .(B)آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی
صداو سیمای جمهوری اسالمی ایران، سازمان تبلیغات  ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان -۴

هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده ها و سایر رسانهو شهرداری ، وزارت کشوراسالمی
در مورد اصالح الگوی سازی های نفت و نیرو نسبت به فرهنگکنند، موظفند با همکاری وزارتخانهمی

 مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.
مکلفند با همکاری سازمان الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا  های نیرو و نفتوزارتخانه -۵

 تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند. ۱۴۰۱پایان خرداد ماه سال 
کرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملوزارتخانه -6

وزیران به هیئت ۱۴۰۱ماه سال ماه و بهمناقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مرداد
 باشند. می

سند ملی آمایش مکلفند اقدامات الزم را برای اجرای تکالیف مقرر در های اجرایی دستگاه -۴۲ماده

 شورای عالی آمایش سرزمین به عمل آورده و گزارش عملکرد را در فواصل -۱۳۹۹مصوب - سرزمین
 .زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند

https://shenasname.ir/organs/sazman/mporg/8142-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://shenasname.ir/organs/sazman/mporg/8142-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://shenasname.ir/organs/sazman/mporg/8142-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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نامه بر اساس ( این تصویب۱۹( و )۱۸(، )۱۱) (،۱۰( قانون و مواد )۲۰اجرای بند )و( تبصره ) -۴۳ماده 

دستورالعملی که با توافق سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مفاد آن در موافقنامه لحاظ و 
 الرعایه است، انجام می پذیرد.برای مدیران مربوط الزم 

های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسابان )مدیران امور مالی( دستگاهروسا و ذی -۴۴ماده 

  نامه هستند.حسن اجرای این تصویب

 



 

 

 

 

 : دومبخش 

 کل کشور 1401های قانون بودجه سال تبصره مهمترین
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 کل کشور1401های قانون بودجه سال تبصره مهمترین

 نفت و روابط مالی آن با دولت / صندوق توسعه ملی - 1تبصره
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «د»بند 
 1تبصره
 

 مکلف ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت
 مذکور شرکت درصدنیم و چهارده سهم محل از است

ریال (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) هزارمیلیارد سی میزان تا
 های()پروژه طرح اتمام و روستاها به گازرسانی به نسبت
 با گازرسانی تداوم ,روستاها به گازرسانی تمامنیمه

 استان روستاهای و شهرها به گازرسانی اولویت

  ,گازخیز و خیزنفت هایاستان و بلوچستان و سیستان
با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در 

ها و مناطق بحرانی, مناطقی که از لحاظ جنگل
تر از متوسط کشور گازرسانی شهری و روستایی پایین

باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق یم
العبور حداقل چهار برابر کوهستانی, سردسیر و صعب

سرانه اقدامات الزم را به عمل آورد. شرکت مذکور 
موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی 

 است.

دفتر امور 
روستایی و 

شوراها 
 استانداری

شرکت ملی 
پخش 

های  فرآورده
 استان نفتی 

شرکت گاز 
 استان

اداره کل 
آموزش و 

 پرورش استان
اداره کل 

اوقاف و امور 
 خیریه استان

 «ز»بند 
 1تبصره

هزار میلیارد نود و  وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد
نفت خام  از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت  ریال

به  ها قرار داده و به میزان آن,ایران در اختیار پاالیشگاه
مواد اولیه قیر  14۰1صورت ماهانه از ابتدای سال 

های اجرایی موضوع این )وکیوم باتوم( در اختیار دستگاه
التفاوت قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابه

میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه  75قیمت هر تن 
های معامالتی مواد اولیه در بورس را با تعدیل قیمت

و انه خوراک از طریق شرکت ملی پخش قیمت ماه
 جبران و اعمال حساب نماید. پاالیش 

 
 

 استانداری

شرکت ملی 
پخش 

های  فرآورده
 استان نفتی 
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 کل کشور 1401های قانون بودجه سالتبصره مهمترین                      
دستگاه پیگیری  مصوبات تبصره

 کننده

 «ز»بند دنباله 
 1تبصره

وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راههای فرعی  -1
آسفالت شبکه راههای اصلی,  عشایری وو روستایی و 

فرعی, معابر محالت هدف بازآفرینی شهری و 
, چهل و های مسکن ملیو طرح های مسکن مهرطرح

 هشت درصد
معابر و  آسفالت بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای  -2

 بهسازی روستا, بیست درصد
و  وزارت آموزش و پرورش برای نوسازی مدارس -۳

های فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارتخانه و پردیس
 دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی,

  پنج درصد 
وزارت کشور برای آسفالت معابر شهرها از طریق  -4

 ربط, هفده درصد سازمان ذی
های بین بسیج سازندگی برای آسفالت مسیر راه -5

های مقاومت بسیج, های انتظامی, پایگاهمزارع, پاسگاه
 های دفاع مقدس,گلزار شهدا, باغ موزه و یادمان

های نظامی و های شکاری و پادگانآسفالت پایگاه
 هفت درصد های مسکونی نظامی و اداری,مجتمع

زدائی و انجام وزارت جهاد کشاورزی برای بیابان -6
پوش سازگار با محیط پاشی و خاکقیرابهعملیات 

 , دو درصد زیست
, معدن و تجارت برای آسفالت معابر وزارت صنعت,-7 

نواحی ها و شهرکهای دسترسی ها و جادهخیابان
  , یک درصدصنعتی

اداره کل صنعت, 
معدن و تجارت 

 استان
راه و کل اداره  

 شهرسازی 

کل اداره 
نوسازی مدارس 

 استان 
مسکن بنیاد 

انقالب اسالمی 
 استان

سپاه صاحب 
 الزمان )عج(

اداره کل جهاد  
 کشاورزی استان

 «ف»بند 
 1تبصره

های کشور و وزارت وزارت کشور با همکاری شهرداری
 14۰1ماه سال راه و شهرسازی موظف است تا مرداد

سازی گذاری در جهت بهینهطرح پیشنهادی سرمایه
ارتقاء حمل و نقل درون شهری مصرف سوخت در قالب 

( قانون رفع موانع 12و برون شهری بر اساس ماده  )
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تولید رقابت

سازی به شورای اقتصاد به میزان و نهاییتصویب 
 حداقل یکصد هزار میلیارد ریال ارائه نماید.

دفتر امور شهری 
و شوراها 
 استانداری

کل اداره  
راهداری و حمل 

 ای و نقل جاده
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 کل کشور 1401های قانون بودجه سالتبصره مهمترین                        
دستگاه پیگیری  مصوبات تبصره

 کننده

بند  1جزء 
 «ص»

 1تبصره

تا معادل  14۰1به دولت اجازه داده می شود در سال 

( این قانون 14( جدول مصارف تبصره )18سقف ردیف )

التفاوت ارز ترجیحی برای طریق تامین منابع مابهرا از 

واردات کاالهای اساسی , دارو و تجهیزات مصرف 

پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کاالیی 

را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبالً ترتیبات 

قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کاالهای 

الکترونیکی و در امور  اساسی را از طریق کاالبرگ

پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن 

به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این 

و در  14۰۰کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 

 سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم 
پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی, 
 اصفهان درمانی

اداره کل صنعت 
, معدن و تجارت 

 استان 

اداره کل جهاد 
 کشاورزی استان 
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 کل کشور 1401های قانون بودجه سالتبصره مهمترین
 هاهای دولتی و واگذاری آنشرکت - 2تبصره 

دستگاه  مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

 «ی»بند 
 2تبصره

های کل اصل دولت مکلف است با رعایت سیاست
قانون اساسی مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ( 44)

های میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت
های دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاه

 مربوطه به شرح زیر اقدام نماید.
( 12مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ) -1

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بابت پرداخت 
به سازمان تأمین اجتماعی و  بدهی دولت

سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه متناسب
 قالیبافان

مبلغ دویست هزار میلیارد ریال به بنیاد شهید و  -2
امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون 

رسانی به ایثارگران و بخش ایثارگران جامع خدمات
 قانون برنامه ششم

میلیارد ریال به سازمان مبلغ نود هزار  -۳
 بازنشستگی کشوری 

مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین  -4
 اجتماعی نیروهای مسلح 

مبلغ شصت هزار میلیارد ریال جهت کمک به  -5
آبرسانی روستایی, راه روستایی, اجرای طرح هادی 

ها و آبرسانی عشایری, زنان و بهسازی روستاها, راه
ده, مساعدت به زندانیان زن, سرپرست خانوا

مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار, اجرای ماده 
 ( قانون برنامه پنجساله ششم112)

دفتر امور 
روستایی و 

شوراها 
 استانداری

اداره کل بنیاد 
شهید و امور 
ایثارگران 

 استان
اداره کل 
تأمین 

اجتماعی 
 استان

اداره کل امور 
 عشایر استان

های صندوق
 بازنشستگی

شرکت آب و 
فاضالب 

 استان
اداره کل  

راهداری و 
حمل و نقل 

 ای جاده
بنیاد مسکن 

انقالب 
 اسالمی

اداره کل امور 
 عشایر

اداره کل 
ها و زندان

اقدامات 
و  یمینأت

 تربیتی
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 کل کشور 1401های قانون بودجه سالتبصره مهمترین
دستگاه  مصوبات تبصره

 کنندهپیگیری 

 « هـ» بند  4جزء 
 2تبصره

های در حال تصفیه روسای مجامع عمومی شرکت
های ( این قانون و شرکت۳مندرج در پیوست شماره )

های آب و فاضالب روستایی استانی, سازمان انرژی
وری انرژی ایران مکلفند نو ایران و سازمان بهره

نسبت به  14۰1حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال 
ها اقدام اعالم ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آن

العاده مبنی نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق
بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت را در اداره 

ها به ثبت برسانند. روسای مجامع ثبت شرکت
عمومی مسوولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه 

 گردد.محسوب میاقدام مغایر با رویه فوق تخلف 
وزارت امور اقتصادی و  دارایی مکلف است گزارش 
عملکرد این جزء را در پایان مهلت مقرر به 

های اقتصادی و برنامه و بودجه و کمیسیون
 محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

شرکت آب و 
فاضالب 

 استان

اداره کل امور 
اقتصادی و 

 دارایی استان 

 « هـ »بند  5جزء 
 2تبصره

( قانون 71عضویت همزمان مقامات موضوع ماده )
مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران 

( قانون مدیریت 5های اجرائی موضوع ماده )دستگاه
( قانون محاسبات عمومی 5خدمات کشوری و ماده )

و همچنین کارکنان شاغل  1/6/1۳66کشور مصوب 
مدیره, مدیریت های مدیریتی در هیاتدر کلیه پست

های های اجرائی شرکتعاملی و سایر مدیریت
ها اعم دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان

ها از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه
های دولتی و ها و شرکتممنوع است. سازمان

های وابسته به موسسات و ها و شرکتسازمان
ها که به ینهادهای عمومی غیردولتی و شهردار

ها اشخاص موضوع این جزء موجب اساسنامه آن
مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی عضو هیات

 باشند.می

های دستگاه
 اجرایی استان
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 کل کشور 1401های قانون بودجه سالتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

 «ک»بند 
 2تبصره

بودجه کشور و وزارت بانک مرکزی, سازمان برنامه و 
امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده 

( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 8)
کشور و حمایت از کاالی ایرانی, مقدمات الزم اعم 

, ابالغ (فاکتورینگ)اندازی سامانه کارگزاری از راه
 های الزم, تهیه دستورالعملقرارداد همسان واگذاری

و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین 
 2طلب به نهادهای مالی کارگزاری موضوع تبصره 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و  8ماده 
تا سقف را خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 

های تملک سیصد میلیارد ریال برای طرح
انصد تا سقف پو ای قانون بودجه های سرمایهدارایی

هزار میلیارد ریال برای موسسات و نهادهای عمومی 
ها بانک های دولتی,منابع داخلی شرکت غیردولتی,

نامه ( آیین۳( ماده )4و سایر مشموالن در تبصره )
( قانون حداکثر استفاده از توان 8اجرائی ماده )

تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 
مطالبات قراردادی را فراهم موضوع نحوه واگذاری 

 د.ننمای

 کل اداره 
امور اقتصادی 

 و دارایی
 استان 

های بانک
 عامل استان

 «ص»بند 
 2تبصره
 
 

 

های برق های بانکی و مالیاتی مربو ط به طرحبدهی
آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین 

ها, از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت این طرح
های تکلیفی التفاوت قیمتتوانیر از دولت بابت مابه

خرجی تا سقف  –و تمام شده برق, به صورت جمعی
یکصد هزار میلیارد ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد 

 بود.

شرکت برق 
 ایمنطقه

اداره کل امور 
 مالیاتی استان

های بانک
 عامل استان

شرکت توزیع 
 برق استان

شرکت توزیع 
برق 

 شهرستان
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 کل کشور 1401های قانون بودجه سالتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

 «ر»بند 
 2تبصره

دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای 
هایی که شود برای شهرستانمتولد می 14۰1سال 

باشد مبلغ پانزده  5/2ها تا میزان نرخ باروری آن
تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال از  میلیون ریال
( این قانون 5جدول شماره ) 1۳۰425محل ردیف 

گذاری صرفا جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه
قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و 
ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید, انتخاب 

های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور صندوق و هزینه
 رسد.صادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میاقت

اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش وزارت امور 
-عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون

های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
 ارائه نماید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداره کل  
امور اقتصادی 

و دارایی 
 استان 
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 کل کشور 1401قانون بودجه سالهای تبصره مهمترین

 تامین مالی خارجی )فاینانس( - ۳تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «الف»بند 
 ۳تبصره 

 

برای ( سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس
سی های دولتی و غیر دولتی, معادل ریـالی طرح

شود. در مواردی که استفاده از تعیین می یورومیلیارد 
تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( منوط به تضمین 
دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت 

های تسهیالت مالی اخذ شده از منابع اصل و هزینه
کارگزار خارجی و تأمین کنندگان مالی بانکهای 
المللی باشد. ای بینبانکها و مؤسسات مالی و توسعه

است پس از وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز 
به نمایندگی از طرف دولت تصویب هیأت وزیران 

برای  الزمهای کلی و یا اختصاصی ضمانت
 . ای مذکور صادر نمایدهطرح

مبلغ دو میلیارد ریال یورو از تسهیالت تأمین  -1
های مالی خارجی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاه

های علوم پزشکی, مؤسسات ها و دانشگاهدانشگاه
ش عالی و پژوهشی و فناوری, دانشگاه آزاد آموز

اسالمی, دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و 
 های وزارت آموزش و پرورشخوابگاه

دولت مجاز است مبلغ یک میلیارد یورو به  -2
ها, منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه

های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه
اوری و دانشگاه آزاد اسالمی و یک و پژوهشی و فن

های وزارت آموزش و میلیارد یورو برای هنرستان
پرورش, دانشگاه فرهنگیان, دانشگاه تربیت شهید 

ای دولتی و رجایی, مراکز آموزش فنی و حرفه
 سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی

به منظور توسعه حمل و نقل خط آهن درون  -۳
ت حداقل دو میلیارد دالر از شهری دولت موظف اس

برداری از تسهیالت خارجی جهت ساخت و بهره
خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرحهای کاهش 
آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری 

 اختصاص دهد.

کل امور اداره 
و  یاقتصاد

 دارایی استان
پارک علم و 

 فناوری
اداره کل 
آموزش و 

 پرورش
اداره کل 

آموزش فنی و 
 ایحرفه

مرکز 
تحقیقات 
آموزش و 
ترویج 

 کشاورزی
راه و کل اداره 

شهرسازی 
 استان

اداره کل 
مدیریت 
بحران 

 استانداری
ها و دانشگاه

مؤسسات 
آموزش عالی 

 استان
دفتر امور 
شهری و 

 شوراها
 استانداری
 هاشهرداری
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 کل کشور 1401های قانون بودجه سال تبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «د»بند
 ۳تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود تا سقف دو میلیارد یورو به دولت اجازه داده می
المللی از سوی مؤسسات و های بالعوض بینکمک

المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند های بینسازمان
ای و های توسعهزلزله, سیل و همچنین اجرای طرح

زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به 
 های مرتبط نماید.داری کل کشور صرف هزینهخزانه

دولت موظف است مبلغ دویست میلیون یورو از مبلغ 
های آتش نشانی مندرج در این بند را صرف خرید دستگاه

و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبوالنس برای 
های کشور, آمبوالنس برای جمعیت هالل احمر اریشهرد

آالت راهداری برای و سازمان اورژانس کشور و ماشین
های های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروهوزارتخانه

 امداد و نجات بسیج نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداره کل 

مدیریت 

بحران 

 استانداری  

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

دمات خ

بهداشتی 

 استان ,درمانی

سپاه صاحب 

 الزمان )عج(

 هاشهرداری

جمعیت هالل 

 احمر استان
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 کل کشور 1401های قانون بودجه سال تبصره مهمترین

 هامشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح - 4تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «الف» بند
 4تبصره 

 

شود با رعایت قوانین و مقررات از به دولت اجازه داده می
کت رجلب مشار به منظوهای اجرایی و طریق دستگاه

ح هرچه سریعتر طرم تماالتی جهت دوبخش غیر
م, )نیمه تماای سرمایهی ییهاداراتملک  هایوژه()پر

شبکه ی ها(وژهپر)طرح قبیل از جدید(  داری وبرهبهرده ماآ
تملک رات عتبااسرجمع از  صدده درتا ت طالعااملی 

را یی اجره استگادبه هر ط مربوای سرمایهی ییهادارا
کند که بخش  (هاییوژهها )پرحطراز حمایت ف صر

با رعایت موارد  کت مینمایندرنها مشادر آلتی دویرغ
 مندرج در قانون

های دستگاه

  اجرایی استان

 «ب»بند 
 4تبصره 
 

مقررات شود با رعایت قوانین و به دولت اجازه داده می
های اجرایی به بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه

(های طلبکاران همان دستگاه اجرایی, طرح )پروژه
تمام را به شرط اخذ تضمین الزم از طلبکاران مبنی نیمه

 بر تکمیل طرح )پروژه( در مدت زمان معین واگذار نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 

های دستگاه

 اجرایی استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال های تبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

 «ج»بند 
 4تبصره 

 

شود نسبت به تامین مالی به دولت اجازه داده می
ای که اهمیت و های سرمایههای تملک داراییطرح

ربط کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی
اجرایی از طریق ظرف یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه 

ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع 
موضوع این بند حداکثر سی درصد اعتبارات تملک 

ای مصوب در هر فصل تعیین های سرمایهدارایی
 شود.می

های دستگاه
 اجرایی استان

 «د»بند 
 4تبصره 

 

ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داده به بانک
شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از می

های مازاد در هریک از طرح )پروژه(های واگذاری دارایی
ای های سرمایههای تملک داراییبزرگ زیربنایی وطرح

های آزاد راهی و بزرگراهی وراههای اصلی, نظیر طرح
صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد 

  )پروژه ( مشارکت نمایند. شرکت و صندوق طرح

های بانک
 عامل استان

 «هـ»بند 
 4تبصره 

 
 
 

گذاری عموم مردم به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه
های تملک در انواع طرح )پروژه(های زیربنایی و طرح

ای, حمل و نقل و تولیدی صنعتی و های سرمایهدارایی
 گذاری غیرکشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه

های هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوق مستقیم,
نویسی آنها با مجوز پذیره ه( کهژگذاری طرح )پروسرمایه

شود, از پرداخت اوراق بهادار انجام می سازمان بورس و
 باشد.هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می

 

 

های دستگاه
 اجرایی استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال های تبصره مهمترین 

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ز»بند 
 4تبصره 
 

( قانون 56در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده )
جهت تسریع در تکمیل  15/8/1۳84( مصوب 1الحاق )

ای, سازمان برنامه و های سرمایههای تملک داراییطرح
دارایی و بانک  اقتصادی وامور بودجه کشور, وزارت 

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

ها را تعیین و ها و وزارتخانهریال سهم هر یک از بانک
تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیالت را صادر و 

 غ نمایند. نفع ابالهای ذیهای عامل و وزارتخانهبه بانک
ها از تسهیالت ماده سقف استفاده دستگاه 14۰1در سال 

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از 56)
( به سی درصد %1۰( از ده درصد )1مقررات مالی دولت )

ها در همه فصول اهسرجمع اعتبارات دستگ %( ۳۰)
 یابد.افزایش می

های دستگاه
 اجرایی استان

 «الف»بند 
 5تبصره 

 

 

 

 

 

هزار میلیارد  یکصدهای دولتی تـا سـقف شرکت
ریال اوراق مالی اسالمی ( 1۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

  ریالی
با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود, منتشر 

های دارای توجیه فنی, برای اجرای طرح کنند تا
اقتصادی, مالی و زیست محیطی خود که به تصویب 

  به مصرف برسانند.رسد, شورای اقتصاد می
 

 

 

 

های شرکت
 استاندولتی 
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                        

 تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی - 5تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره   

 پیگیری کننده 

 «ب»بند 
 5تبصره 

 

ریال اوراق هزار میلیارد  و شصت  هشتصددولت تا مبلغ 
که منطبق بر قوانین و   ارزی( -مالی اسالمی )ریالی

مقررات  و در چارچوب عقود اسالمی باشد, را منتشر و 
به طلبکاران  را منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق

 دیه مطالبات واگذار کند.   أهای اجرایی بابت تدستگاه

های دستگاه

 اجرایی استان

 «ج»بند 
 5تبصره 

 

اوراق فروش نرفته بندهای )الف( و )ب(  این تبصره برای 
مطالبات در سقف اعتبار مربوطه قابل واگذاری به تمامی 
طلبکاران )اعم از پیمانکاران, مشاوران, تامین کنندگان 

های تعهد شده اعتبارات تجهیزات و همچنین سایر هزینه
 باشد.می (این قانون از جملع تملک اراضی

های دستگاه

 اجرایی استان

 «د»بند 
 5تبصره

 

 

 

 

 

 

های به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت
های زباله سوز, شهری, مدیریت پسماند و نیروگاه

نشینی و های فرسوده و ساماندهی حاشیهبازسازی بافت
های کشور و های غیررسمی  به شهرداریسکونتگاه

شود با تایید اجازه داده میهای وابسته به آنها سازمان
وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال 
اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت 

 ها منتشر کنند.اصل و سود آن توسط همان شهرداری
 
 
 

 

 

 

دفتر امور 

شهری و 

 شوراها

 استانداری

های شهرداری

 استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                       

دستگاه  مصوبات           تبصره   
 پیگیری کننده 

 «ط»بند 
 5تبصره

 

 اده می شود مبلغ سی هزار میلیاردبه دولت اجازه د -1
تا جهت احداث,  یال اوراق مالی اسالمی منتشر کندر

تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی, پرورشی و ورزشی 
وزارت آموزش و پرورش با اولویت مدارس روستاهای 
فاقد مدرسه یا دارای مدرسه کانکسی و عشایر و دانشگاه 

 فرهنگیان به مصرف برسد.
شود مبلغ بیست هزار میلیارد به دولت اجازه داده می -2

تا جهت تعمیر,  تشر کندل  اوراق مالی اسالمی منریا
نگهداری, بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی 

های وزارت علوم, فرسوده و یا در حال تخریب دانشگاه
 تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی به مصرف برسد.

شود مبلغ بیست هزار میلیارد به دولت اجازه داده می -۳
و راه ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند, تا جهت آب 
های روستایی و عشایری, احیای قنوات, اجرای طرح

هادی روستایی با اولویت روستاهایی که فاقد راه احداثی 
و غیر آسفالته است و جمعیت هالل احمر جمهوری 

 اسالمی ایران اختصاص یابد.

 

اداره کل 
نوسازی, توسعه 

و تجهیز 
 مدارس

دفتر امور 
روستایی و 

شوراها 
 استانداری

مور کل  اداره
 عشایری استان
شرکت آب و 

 فاضالب
اداره کل 

راهداری و 
حمل و نقل 

 ایجاده
جمعیت هالل 

 احمر استان
اداره کل جهاد 

 کشاورزی
بنیاد مسکن 

 انقالب اسالمی
ها و دانشگاه

مؤسسات 
آموزش عالی 

 استان
جهاد 

دانشگاهی 
دانشگاه 

اصفهان و 
دانشگاه 
 صنعتی

 «ل» بند
 5تبصره

شود تا سقف یکصد هزار میلیارد به دولت اجازه داده می
ریال انواع اوراق مالی اسالمی منتشر نماید. این اوراق با 

( قانون برنامه و بودجه کشور پس از ۳۰رعایت ماده )
مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت 

تامین آب های نیمه تمام مهار و احداث و تکمیل طرح
های مرزی گرمسیری و سردسیری کشور با اولویت طرح

های برق آبی در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه و طرح
 گیرد.وزارت نیرو قرار می

شرکت 
برق سهامی 
 ایمنطقه

 اصفهان

 شرکت
آب  سهامی
 ایمنطقه

 اصفهان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                       

دستگاه  مصوبات    تبصره   
 پیگیری کننده 

 «س»بند 
 5تبصره

به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی, 

معدن و تجارت و جهاد کشاورزی  ,صنعت ایهوزارتخانه
مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور 
اقتصادی و دارایی, بانک مرکزی, سازمان بورس اوراق 

های پیشران اقتصاد بهادار و نمایندگانی از فعاالن بخش
ایران ساز و کار الزم جهت بسط و توسعه تامین مالی 

نزیل, اعتبار اسنادی زنجیره تامین با استفاده از روشهای ت
داخلی ریالی, کارگزاری )فاکتورینگ( و کارگزاری 
)فاکتورینگ( معکوس با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در 

یره تأمین را حداقل در ده صنعت منتخب و جطول زن
 پیشران پیاده سازی نماید.

 
 

کل  اداره
صنعت, معدن 

و تجارت 
 استان 

جهاد کل  اداره
کشاورزی 

 استان 

 «ع»بند 
 5تبصره

شود برای تسویه مطالبات و ها اجازه داده میبه شهرداری
مین أهای اجرایی, تهای قطعی شده با دستگاهبدهی

ها نسبت به مبادله اراضی و امالک در اجتماعی و بانک
ای که ظرف دوماه به پیشنهاد وزارت نامهچهارچوب آیین

دارایی به کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و 
 رسد, اقدام نمایند.ت وزیران میأتصویب هی

های دستگاه
 اجرایی استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 عوارض و مالیات -6تبصره 

دستگاه  مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

 «الف» بند
 6تبصره
 

های آب و فاضالب استانی وزارت نیرو از طریق شرکت
, به ازای هر نرخ آب بهاسراسر کشور مکلف است عالوه بر 

باالتر از الگوی مصرف تا دو  متر مکعب فروش آب شرب
( نرخ آب بها را افزایش %15برابر بیش از الگو پانزده درصد )

اند دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده
( نرخ را افزایش %۳5به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج )

و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. 
جهت  از محل حساب مذکور  صددرصد وجوه دریافتی

آن و آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصالح شبکه 
سی درصد  یابد.تکمیل فاضالب روستایی اختصاص می

الباقی   برای آبرسانی شرب عشایری و  منابع مذکور ( ۳۰%)
ها در روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استان

 .سه ماهه توزیع شود مقاطع

آب و شرکت 
فاضالب 
  استان 

اداره کل امور 
 استانعشایر

 «ج»بند
 6تبصره 
 

( قانون حمایت از صنعت برق کشور 5عوارض موضوع ماده) 
شصت هزار به میزان ده درصد مبلغ برق مصرفی در سقف 

. از منابع حاصل, سی و پنج درصد گرددتعیین می ریالمیلیارد 
های برق و نگهداری شبکه( برای حمایت از توسعه ۳5%)

تقویت پدافند غیر عامل و بهبود مقاومت زیر روستایی و
های مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد ختسا
( پس از مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه 65%)

های کشور برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری
تجدیدپذیر با اولویت روستایی, عشایری خانوارهای کم درآمد 
تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام )ره( و سازمان 

برداری نیروگاه بادی میل نادر تی و تکمیل و بهرهبهزیس
   استان سیستان و بلوچستان صرف شود.

شرکت 
برق سهامی 
ای منطقه

 اصفهان
اداره کل 
پدافند غیر 

عامل 
 استانداری

امور  کل اداره
عشایری 

 استان
اداره کل 

کمیته امداد 
امام خمینی 

 )ره(
کل اداره 

بهزیستی 
 استان

توزیع شرکت 
نیروی برق 

 استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                    

 دستگاه مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

 «د»بند
 6تبصره

( ۳2( بند )پ( ماده )1متن زیر به جزء ) 14۰1در سال -1
-های توسعه کشور اضافه میقانون احکام دائمی برنامه

 شود:
های غیربرخوردار از مناطق و شهرستانهای شاخص»

اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
 «رسد.کشور به تصویب هیات وزیران می

مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای  -2
تولیدی و پیمانکاران طرح )پروژه(های واقع در استان به 

لیدی با رعایت جزء حساب استان  محل استقرار واحد تو
( قانون مالیات بر ارزش افزوده ۳9(  و ماده )۳8( ماده )2)

 شود. منظور می

 استانداری

سازمان 
مدیریت و 

ریزی برنامه
 استان 

اداره کل امور 
 مالیاتی استان

 «هـ»بند
 6تبصره

( به هریک از 2( قانون الحاق )12مطابق ماده ) -1
های تابعه طریق شرکت های نفت و نیرو ازوزارتخانه

شود ماهانه از هر واحد مسکونی ربط اجازه داده میذی
مشترکان گاز مبلغ دو هزار ریال, از هر واحد مسکونی 
مشترکان برق مبلغ یک هزار ریال و از هریک از واحدهای 
تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار ریال اخذ و به 

 حساب درآمد عمومی واریز کنند.
( قانون تاسیس صندوق بیمه 4( و )2اجرای مواد ) در -2

همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه ساالنه هر 
 14۰1واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 

شود که سهم مالکان به مبلغ یک میلیون ریال تعیین می
وزارت میزان سالیانه دویست و چهل هزار ریال توسط 

در قبوض برق واحدهای مسکونی نیرو از طریق درج 
 شود.دریافت و به حساب صندوق مذکور واریز می

توزیع شرکت 
 استان برق

شرکت گاز 
 استان

 «و»بند 
 6تبصره
 

( قانون کمک به ساماندهی پسماندهای 6در اجرای ماده )
, 2۰/1/1۳99عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 
سازمان امور وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق 

مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه, 
قطعات و کاالهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت 

 16۰189است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 
 .واریز نماید

اداره کل 
حفاظت محیط 

 زیست
 استانداری

اداره کل امور 
 مالیاتی استان 
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                     

 مصوبات تبصره
 دستگاه

 پیگیری کننده

 «ز»بند  1جزء 
 6تبصره
 
 

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی, خصوصی, وابسته به 
ها و نهادهای عمومی غیر دولتی, نیروهای مسلح, خیریه

-حق الزحمه یا حق های دولتی مکلفند ده درصد ازشرکت

پزشکی که به موجب دریافت وجه گروه العمل 
های ارسالی به بیمه و یا نقداً از طرف بیمار صورتحساب
شود کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت می

 کشور واریز کنند.

دانشگاه علوم 
پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی, 
درمانی 
 اصفهان

امور  اداره کل
 مالیاتی استان

 «ط»بند
 6تبصره

 

کارور )اپراتورهای( ارائه دهنده خدمات مخابراتی, عالوه 
کنندگان ریال از استفادهبر قیمت هر پیامک مبلغ سی

متناسب با وصول را خدمات مزبور دریافت و درآمد حاصله 
( و 6(, )5تا سقف یکهزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد )

( قانون حمایت از حقوق معلوالن و ساماندهی کودکان 8)
 .دهدکار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار 

کل اداره 
بهزیستی 

 استان
اداره کل 

ارتباطات و 
 فناوری استان

 «س»بند

 6تبصره

 

یش افزن اقانو (14)دهما)ب( بند ای جرای ستادر را
زه جاالت دومنابع طبیعی به ورزی و بخش کشاوری هبهر

سبک به مبلغ رأس دام هر درات صاازای به د شومیداده 
درات اــصازای به ل و یار ارهفت هزو ی ــس ود ــپانص

و د ــنگین مبلغ یکصــسه دام ندم وزن زهر کیلوگر
ن دام کنندگادراــصز ل ایاار رهفت هزو ت ــصــش
 (5)رهماــشول جد14۰212یمددرآیف ردبه و یافت در
دل یز نماید. معار واروــکل کشداری نهاخزد نزن ین قانوا
 ردد میلیاــصرچهاار و قف یک هزــتا سی یزه وارجوو

 (9)رهماــشول جد 5۳۰۰۰۰-26۰۰یفردمحل ل را از یار
د بهبوای برورزی اــکشد جهار وزارت ختیان در این قانوا
با  گوشت و یش تولید شیر افز, ابومیی هاادنتیکی نژژ

قرار  تع ابر مرر کاهش فشاو اولویت حمایت از دام عشایر 
 گیرد.می

جهاد کل اداره 
کشاورزی 

 استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                        

 مصوبات تبصره
دستگاه 

 پیگیری کننده

 «ع»بند

 6تبصره

های مربوط به انتشارات کمک معافیت مالیاتی فعالیت -1
, اجرای صحنه بازیگراندرسی  حذف  و معافیت مالیاتی 

خوانندگی و تهیه کنندگی, نشر و تکثیر و پخش آثار 
موسیقیایی و حراج آثار هنری  صرفاً تا سقف دو میلیارد و 

بعد از ششصد میلیون ریال در سال قابل اعمال است و 
های مستقیم مشمول آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات

 شود.مالیات می
های به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کار -2

آسیب دیده از کرونا, واحدهای صنفی با درآمد مشمول 
عالوه بر  14۰۰کمتر از یک میلیارد ریال در سال 

یاتی, های مالهای قانونی و بخشودگی و مشوقمعافیت
از پنج واحد درصد  14۰۰برای مالیات بر عملکرد سال 

 شوند.برخوردار میاز نرخ مالیاتی بخشودگی 
ی ستادر راست ایی موظف دی و داراقتصار امووزارت ا -6

و گمرکی و مالیاتی ی معافیتهازی هدفمندسا
سیاست اعتبار مالیاتی و  ,لیهای ماحمایتزی سافشفا

های قانونی تجایگزین معافیگمرکی با نرخ صفر را 
های مستقیم و قانون امور مالیاتی مصرح در قانون مالیات

و مالیاتی ی معافیتها فهرست تمامی گمرکی نموده و
ین امشخص نماید. را نها آمعافیت ان میزو گمرکی 

مد ان درآمیزص, شخاافعالیت زه فهرست باید شامل حو
و معافیتها  یناثر در ا محاسبه نشده گمرکی و مالیاتی 

 ین معافیتها باشد.اقانونی د تناسا
 
 
 
 
 
 

امور اداره کل 

 مالیاتی استان

اداره کل 

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی 

 استان 

کل اداره 

صنعت, معدن 

و تجارت 

 استان 
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 رکل کشو1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ف»بند

 6تبصره

 

انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که در سال 
مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد به  14۰1

 باشند:شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو می
پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد  مبلغتا  -1

 یک درصد ,ریال
پانزده میلیارد تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد  -2

 درصد دو ,ریال
تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی  ۳

 سه درصد ,میلیارد ریال
 چهاردرصد ,نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال -4

 

امور  کل اداره

 مالیاتی استان

 «ص»بند 
 6تبصره

های ابالغی مقام معظم رهبری به منظور اجرای سیاست 

بنیان و توسعه زنجیره جهش تولید دانش در جهت تحقق

درآمد حاصل از ارزش تولید و عبور از خام فروشی, 

و صنایع معدنی فلزی  معدنی و محصوالت صادرات مواد

غیر فلزی, محصوالت نفتی, گازی و پتروشیمی به  و

صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول 

 شود.میو عوارض صادراتی مالیات 

 

 

 

 

 

 کل  دارها

امور مالیاتی 

 استان
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 رکل کشو 1401ل قانون بودجه سا یهاتبصره مهمترین

 دستگاه مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

 «ق»بند
 6تبصره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واحدهای مسکونی و باغ ویالهای که   14۰1در سال  -1
ارزش آنها  بیش از  یکصدو پنجاه میلیارد ریال باشد مازاد 

 شوند.مالیات به میزان دو در هزار میبر این مبلغ مشمول 
واحدهای مسکونی و باغ ویالهای در حال ساخت,  -2

 باشند. مشمول این مالیات نمی
ن و معد, صنعتزی و شهرسای راه و تخانههاوزار -۳

ها داریشهرر و کشوک مالد و اسنااثبت ن مازسارت, تجا
ت طالعاابه  نالین(آسترسی برخط)ن دمکااموظفند 
ر در مالیاتی کشور مون امازساز نیارد مو کمالامالکیت 

ن مازهند. ساار دقرن مازین سار اختیارا در اماکن زه احو
ی ییهاداراست نسبت به تعیین امکلف ر مالیاتی کشور موا

 14۰1لساه مادادخرن کثر تا پایاانها حدل و ارزش آمشمو
ص شخاع اطالابه نحو مقتضی به را تب امرو کند ام قدا

 برساند.ل مشمو
ساالنه ت حقوقی مکلفند مالیاو حقیقی ص شخااکلیه  -4

ی یالهاو غباو مسکونی ی حدهااز وابه هر یک ط مربو
ن کثر تا پایااحدرا تحت تکفل اد فرد و اتحت تملک خو

ل نتقاو اخت نمایند. ثبت نقل داپر14۰1 لاــس هبهمنما
ع ــضت ونها مالیاای آین بند برامالکی که به موجب ا

ل نتقارد اخت بدهی مالیاتی موداپراز بل ق, تــسه ایددگر
ره جاو اقطعی ل نتقاو انقل , ییدارابر ت امل مالیاــش

 .ستع اممنو
 
 
 
 

راه و کل اداره 
شهرسازی 

 استان

اداره کل 
صنعت, معدن 

و تجارت 
 استان

اداره کل امور 
 مالیاتی استان

دفتر امور 
شهری و 

 شوراها
 استانداری 

های شهرداری
 استان

اداره کل ثبت 
اسناد و 

 استان امالک
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 رکل کشو 1401ل قانون بودجه سا یهاتبصره مهمترین                         

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ش»بند
 6تبصره

 
 

های ها و حوزههای بسیج مستضعفین )پایگاهکلیه رده
دفاع مقدس از های ها و موزهها, کالنتری( پاسگاهبسیج

 پرداخت حق انشعاب برق, گاز, آب و فاضالب معاف هستند.

سپاه صاحب 
 الزمان )عج(
 فرماندهی

 انتظامی استان
بنیاد حفظ آثار 

های و ارزش
 دفاع مقدس

 «ت»بند
 6تبصره

 

کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و 
سقف های برق, گاز و آب تا پرورش از پرداخت هزینه

 الگوی مصرف معاف هستند.

اداره آموزش و 
 پرورش استان 
شرکت آب و 

 استان فاضالب
 شرکت گاز

 استان
شرکت توزیع 

 استان برق
 «ث»بند

 6تبصره
سود  14۰1به منظور توسعه اشتغال زندانیان, در سال 

ها, پس از گذاری و تولید در درون زندانحاصل از سرمایه
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تایید سازمان زندان

  مشمول مالیات با نرخ صفر است.

اداره کل امور 
 استان مالیاتی

اداره کل 
ها و زندان

اقدامات تامینی 
 استان

 «خ»بند 
 6تبصره

هایی که پس از دوران عوارض آزاد راه 14۰1در سال 
مشارکت به دولت واگذار شده است به میزان ده درصد 

یابد, معادل مبلغ واریزی تا سقف هزار میلیارد افزایش می
ریال جهت استفاده معلوالن شدید و خیلی شدید از 

های برون شهری خط آهن, هوایی و دریایی دولتی سامانه
و عمومی به صورت نیم بهاء در اختیار سازمان بهزیستی 

 گیرد.کشور قرار می

راه و کل اداره 
شهرسازی 

 استان

کل  اداره
بهزیستی 

 استان
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 رکل کشو 1401ل قانون بودجه سا یهاتبصره مهمترین     

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ذ»بند 

 6تبصره

المنفعه که توسط ه(های زودبازده و عامژکلیه طرح )پرو
های جهادی, نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج گروه

و سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی 
شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض شهری اجرا می

 باشند.معاف می

سپاه صاحب 
 الزمان )عج(

 «غ»بند 

 6تبصره

( قانون برنامه پنجساله 8۰( بند )چ( ماده )2در اجرای جزء)
ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران, مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره ( و 

های صدور پروانه اخت هزینهدسازمان بهزیستی از پر
های ساختمانی, عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه

انشعابات برق, آب و فاضالب و گاز برای واحدهای مسکونی 
اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای 

 باشند.یک بار معاف می

کمیته اداره کل 
امداد امام 

خمینی )ره( 
 ناستا
کل  اداره

 بهزیستی استان

 «ظ»بند 

  6تبصره

تمامی مدارسی که حداقل پنجاه درصد آن توسط خیرین 
شود از پرداخت حق انشعاب, توسعه شبکه, حق ساخته می

و حق انشعاب, افزایش وصل شمارشگر آب, گاز و فاضالب 
 برق معاف هستند. جریان الکتریکی و حق وصل شمارشگر 

افزایش مصرف برق وزارت نیرو صرفاً در صورت  -1-الف
تواند از مصرف هزینه برقراری انشعاب مازاد مصرف را می

 کننده دریافت کند.
سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد  -1-ب

اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر 
یک درصد منابع حاصله از وصول عوارض ورود کاال و 

داری واریز نماید. های مناطق آزاد به خزانهسازمانخدمات 
داری مکلف است این مبالغ را به ردیف اعتباری کمیته خزانه

امداد امام خمینی )ره ( هفتاد درصد و سازمان بهزیستی کل 
 کشور سی درصد واریز نماید.

کل اداره 
آموزش و 

 پرورش استان
 
کمیته اداره کل 

امداد امام 
خمینی )ره( 

 استان
اداره کل 

 بهزیستی استان
شرکت آب و 

 استان فاضالب
شرکت توزیع 

 استان برق

 شرکت گاز
 استان



40 
 

 رکل کشو 1401ل قانون بودجه سا یهاتبصره مهمترین
 صنعت, معدن و ارتباطات -7تبصره 

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ج»بند 
  7تبصره 

موظف است درآمدهای وزارت صنعت, معدن و تجارت 

حاصل از صدور مجوز و توزیع دخانیات و حق انحصار 

دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی سال 

را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل  14۰1

( این 5جدول شماره ) 1۳۰421کشور موضوع ردیف 

 قانون واریز کند.

کل  اداره
صنعت, معدن 

و تجارت 
 استان

بند  2جزء 
 «هـ»

 7تبصره 

ر گمرکی مذکوق صد حقودر رچهاخ نر 14۰1لسادر 

ی کاالهاای گمرکی برر مون اقانو( 1) دهما )د(بند  صددر

و پزشکی  مصرفی تماوملزات و تجهیز, دارو, ساسیا

صد تقلیل درمی به یک ورزی و داکشای هادههمچنین نها

 مییابد.

کل  اداره
صنعت, معدن 

و تجارت 
 استان

دانشگاه علوم 
پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی, 
درمانی 
 اصفهان

اداره کل جهاد 

کشاورزی 

 استان 
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 رکل کشو 1401ل قانون بودجه سا یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «و»بند دنباله  
  7تبصره
 

ت ئه خدماو ارالت هوشمند اف دوهداتحقق ر به منظو
ت جعااکاهش مرو جامعه د حاآنیکی به ولکترالت دو
 عمومی :ی هادنهاو ئی اجری اهاهستگادمی به دمر
ف ست ظرامکلف ر می کشواستخدن اداری و امازسا 1-
منجر ی یندهاآفرن, ین قانوغ ابالاز اپس ه کثر سه مااحد
ئی اجرا یهاهستگاام از دختصاصی هرکدت ائه خدماارابه 
د بررپرکات لویت خدمااوبا را عمومی ی هادنهاو 

دن, کیکرنیولکتراجهت و  ندبهینهکه ستگادتصاصی خا
 نماید.غ بالا مربوطه ستگادبه را نها آ
عمومی مکلفند ی هادنهاو ئی اجری اهاهستگاد -۳
ت ماالزس اساابرد را خو "هوشمندت حد خدماه واپنجر"

کثر تا احدت طالعاوری ایی فنااجررای اشوب مصو
م قل یک سواحدده و کرازی نداراه 14۰1 لسا هبهمنما

د بررپرکات لویت خدمااوبا د را ختصاصی خوت اخدمااز 
 هند.دئه ه اراین پنجراطریق از
ست که امکلف ت طالعاوری افنات و تباطاوزارت ار -4
ن تا پایارا  "لتدوهوشمند ت ملی خدماه پنجر"ز اول فا

 عمو ضو هایدستگاهکند. ازی ندا راه14۰1 لساه مادی
ر و وــعه کشــم توســشــبرنامه شن قانو (29)دهما

ت تباطاوزارت ارتعامل با در عمومی مکلفند که ی هادنها
د مند خوــهوشت حد خدماه واپنجرت, طالعاوری افناو 
متصل نمایند "لتدوهوشمند ت ملی خدماه پنجر"به را 

ملی ه پنجر"طریقازها نآختصاصی ت اکه خدماای به گونه
 سترسی باشد.دبل قا "لتدوهوشمند ت خدما

 

های دستگاه

 اجرایی استان



42 
 

 رکل کشو 1401ل قانون بودجه سا یهاتبصره مهمترین
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ز»بند 
 7تبصره

زی سابه مولدز مجات طالعاوری افنات و تباطاوزارت ار
ی و بررهمچنین تغییر کال و غیر منقوی هاییال و داراموا

تابعه تا ی هاهستگاد و دخوزاد مال منقو غیرال مووش افر
از ست. منابع حاصله پس ل ایارد رمیلیاار سقف یکصد هز

به وزارتخانه مربوط اختصاص ر کل کشوداری نهایز به خزوار
توسعه ف صریابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی می

و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و ت طالعااشبکه ملی 
یل( در روستاهای مناطق کم برخوردار و تلفن همراه )موبا

 ها و جاده اصلی شود.مسیر بزرگراه

کل اداره 
ارتباطات و 

فناوری 
اطالعات 

 استان

 «ط»بند 
 7تبصره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ست نسبت بها مکلفرت تجان و معد, صنعتوزارت  -1
دن معابرداری از ی بهرههازمجواری گذوا مستند سازی و 

مزایده عمومی و با احراز صالحیت فنی و مالی  طریقاز 
 متقاضان اقدام نماید.

سهامی  هایشرکتاز  /یی بهل دارانتقاو اهرگونه نقل  2-
 وغیرمستقیم اری سرمایهگذی هاوقصندوژه(, پرح)طرم عا
نقل مشمول مالیات  ت مستغالک و مالن, اساختماو مین ز 

 ست.ا با نرخ صفر ل نتقاو ا
سهم پانزده درصدی حقوق دولتی  دولت موظف است -۳

معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز 
 نماید و به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه

های آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه زیرساخت
 کند.

اداره کل 
صنعت, معدن 

و تجارت 
 استان

اداره کل امور 
اقتصادی و 
 دارایی استان
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 رکل کشو 1401ل قانون بودجه سا یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ی»بند 
 7تبصره 
 

طریق از ت ـسامکلف رت تجان و معد, نعتـصوزارت 
محل از ایپا ـسدرو و خوان یرزی ااـسدروخوی رکتهاـش

بت ـنس به تعداد ده هزار خودرو  دملی خوت والـتولید محص
همسر, فرزندان و والدین شهدا و  به درو خووش به فر
ی یتهاودمحددارای و باالتر  صددرپنج و بیست زان جانبا

با معرفی  و بیشتر  صده درپنجازان جانباو حرکتی و جسمی 
به شرطی که فاقد خودرو بوده  انگرریثار اموو اشهید د بنیا

خودرو ارگران و تاکنون هم با معرفی بنیاد شهید و امور ایث
و کارمزد چهاردرصد با تقسیط پنجساله  دریافت نکرده باشند

 ( اقدام کند.16الحسنه تبصره )از محل تسهیالت قرض
 

کل  اداره
صنعت, معدن 

و تجارت 
 استان
بنیاد اداره کل 

شهید و امور 
ایثارگران 

 استان

 «م»بند 
 7تبصره 
 

وزارت صنعت, معدن و تجارت مکلف است نسبت به 
واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق 
بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و 

های سهامی عام حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت
همچنین  طرح )پروژه ( از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

 شش ماه پس از ابالغ این قانون, مجوز کلیه معادن تعطیل
در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک سال 

مابین و قوانین گذرد با رعایت قرارداد فیمیها از تعطیلی آن
 گردد.به صورت خودکار لغو می

 
 
 
 
 

 کل اداره
صنعت, معدن 

و تجارت 
 استان
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  کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین
                                   آب و کشاورزی -8تبصره

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 « الف»بند
 8تبصره

( قانون برنامه پنجساله ششم ۳5در اجرای بند )ب( ماده )
توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

-ایران, دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح
به  1۳۰7۰۰2۰۰۰و  1۳۰6۰12۰۰۰ هایهای ذیل برنامه

-عنوان سهم کمک بالعوض دولت هزینه کند. سهم باقی
برداران به صورت نقدی یا تامین مانده به عنوان سهم بهره

کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا 
-تهاتر زمین و یا نصب شمارشگرهای هوشمند بر روی چاه

داری قابل پذیرش است. وزارت برهای دارای پروانه بهره
نیرو موظف است پس از اجرای طرح, نسبت به نصب 

برداری شمارشگر هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره
 اقدام نماید.

اداره کل 
جهادکشاورزی 

 استان

شرکت آب و 
فاضالب 
 استان 

 «ج »بند
 8تبصره

و سازمان آب و برق  هاای استانهای آب منطقهشرکت
از محل منابع داخلی خود و بخشی از  مکلفند  خوزستان 

های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب اعتبارات طرح
های خرید و نصب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه

های آب کشاورزی مجاز کنتورهای حجمی و هوشمند چاه
ا بدون هیچگونه اصل مبلغ تسهیالت پرداختی ر وکنند اقدام 

بندی که به تصویب وزرای سود به صورت اقساط با زمان
-رسد از کشاورزان صاحب این چاهنیرو و جهاد کشاورزی می

 ها دریافت کنند.

شرکت 
آب سهامی 
ای منطقه

 اصفهان
اداره کل 

جهادکشاورزی 
 استان

 «د»بند 
 8تبصره
 

مشترکان ده درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از  -1
داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد 

نمایند, صرف اصالح شبکه آب روستایی همان استان بر می
اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هریک 

 های آن استان خواهد شد.از شهرستان
های آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر ده شرکت -2

( قانون ایجاد ۳رای تبصره )درصد از منابع حاصل از اج
های فاضالب و بازسازی تسهیالت برای توسعه طرح

برای تسریع در اجراء و توسعه را های آب شهری شبکه
طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضالب با اولویت اجرای 

فاضالب در روستاهای همان ایجاد و بازسازی های طرح
 بخش هزینه نمایند.

 

شرکت آب و 

فاضالب 

  استان
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                                    کل کشور1400قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین
 دستگاه مصوبات تبصره

 کننده پیگیری

 «هـ»بند
 8تبصره

ق برن آب و مازساو ها نستاای امنطقهی آب شرکتها
قلیمی دی و اقتصاایط امکلفند با توجه به شرن ستازخو

ای برورزی کشان آب کنندگافمصرر از مناطق مختلف کشو
 س سااهوشمند بر ر( شگر )کنتورفاقد شما زمجای چاهها

و نها داری آبرهنه بهرواپردهم برابر ظرفیت  (2/1)یک و دو
هوشمند ر( شگر )کنتورشماز دارای مجای چاههاای بر
هر متر مکعب ازای به , نهاز از آشت مجادابرس ساابر
 ریال سیصددل عاکثر ماحد, هاانبخوآب از آشت دابر

ورزان مد کشاان درآمیزو غالب منطقه  متناسب با کشت
ین ا (5) رهشماول جد 16۰112 رهیف شماردبه و یافت در

مبلغ دل معا یز نمایند.ر وارکل کشوداری نهاخزد نزن قانو
طریق از خشکسالی ه از یددرتخساورزان به کشای یزوار

نکشت به رت خساورزی, کشات بیمه محصوالوق صند
, یــبخشدلتعای برنامهها, منطقهن هماورزان اــشک
خت داپروری آب هیش بهرافزی اطرحهاای جرداری و ابخیزآ

 .ددمیگر

شرکت 
آب سهامی 
ای منطقه
 اناصفه

کل اداره  
کشاورزی جهاد

 استان 

اداره کل منابع 
طبیعی و 

آبخیزداری 
 استان

 «و»بند 
 8تبصره
 
 
 
 

مجازی از کشورکه از طریق به منظور جبران صادرات آب 
گیرد, نیم صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی صورت می

اخذ و در این موضوع درصد از ارزش محصوالت صادراتی 
جهت نصب شمارشگر هوشمند, تعادل بخشی و احیای 
آبخوانها, اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوانها و 

رمت جلوگیری از فرونشست زمین, حفظ, نگهداری و م
ها, بازچرخانی پساب خرید جبران کسری مخزنها قنات
وری آب از بازده, افزایش بهرههای غیرانتفاعی یا کمچاه

های ها, اجرای سامانهطریق حفظ, مدیریت و اصالح خاک
نوین آبیاری, حمایت از کشاورزی دانش بنیان و فناورانه, 

و اجرای وری تولید محصوالت کشاورزی افزایش بهره
 لگوی کشت استفاده گردد.ا

 

جهاد کل اداره 
کشاورزی 

 استان

اداره کل 
مدیریت 
بحران 

 استانداری 

اداره کل منابع 
و  طبیعی

 آبخیزداری
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ز»بند 
 8تبصره
 
 

و سیل از ناشی رت خسازی سازبای و پیشگیرر بهمنظو -1
و استخرها و نها ابندو آبخانهها رودبی والیرو ساماندهی 

ای منطقهی آب هابه شرکتها و سدها الیروبی تاالب
د شومیزه داده جان استازخوق برن آب و مازساو ها نستاا

زاد ماک خاای و خانهزاد رودمصالح ماداری از برهبهر
داران برهبهرران و به پیمانکاه یداطریق مزرا از نها ابندآب

الحیت( ــصران دارای پیمانکای گیررماسه )با بهکاو شن 
ت عایت مالحظاو رلتی ق دویز حقوط واررــبه ش

برداران بخش و حقوق ذی نفعان و بهره تیــیسزحیطم
ر ختیان در این قانواز  انماید. منابع حاصله ار گذوا کشاورزی

ها, مراتع و سازمان جنگلان یرآب انابع شرکت مدیریت م
فقتنامه اموب چورچهادر تا د میگیرار قرو آبخیزداری کشور 

ساماندهی ف صرر جه کشودبوو برنامه ن مازله با سادمتبا
و بهسازی, بازسازی و مرمت آب ر کشوی خانههارود

 د.شوها بندان
های خرابیبه منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم  -2

از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت,  ناشی
کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی, 

ای استان و حسب مورد مدیرعامل مدیرعامل آب منطقه
سازمان آب و برق خوزستان برای این استان, مدیر کل 
مدیریت بحران استان, مدیرکل صنعت, معدن و تجارت 

ن مجازند متناسب با استان و رییس کل دادگستری استا
های برآورد شده, با پیشنهاد فرماندار میزان خسارت و خرابی

ربط, مجوز ترک تشریفات مزایده برای شهرستان ذی
ای و خاک مازاد برداری از مصالح مازاد رودخانهبهره
ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت بندانآب

 ته شده را صادر کنند.های سیل به کار گرفو ترمیم خرابی

 استانداری 

شرکت 
سهامی آب 

ای منطقه
 اصفهان

اداره کل 
صنعت, معدن 

 و تجارت

اداره کل 
دادگستری 

 استان

اداره کل منابع 
طبیعی و 
 آبخیزداری

 «ح»بند 
 8تبصره
 

د جهاو بط( ری ذیهارکتــطریق شو )از نیری تخانههاوزار
ر مهای هاحطرای جراز ال ــحاصید امکلفند عوورزی اــکش
حق وش به ترتیب فرک ترــمشزی و مری هاآبتنظیم و 
از )پس ق بروش آب و فراز ل ــمد حاصاک, درآترــشا

اری گذر( و وامذکوی هاحطرداری برهبهری هار هزینهــکس
فقتنامه با اله مودمبااز پس و یافت ب دری ملی پایاــضارا
داری برهبهرو تکمیل ف صر رجه کشودبوو برنامه ن مازسا
 .نمایندک مشتری هاآبتنظیم ر و مهام تمانیمهی هاحطر

کل  اداره
جهادکشاورزی 

 استان
 شرکت

آب  سهامی
ای منطقه

 انصفها
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره همترینم                      

دستگاه  مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

 «ط»بند 
 8تبصره

ار هز سیصدست تا سقف اموظف ورزی کشاد جهاوزارت 

د و خوزاد مال غیرمنقول و منقوال مول از ایارد رمیلیا

یف ردبه ه و ساندوش ربه فررا تابعه ی هاهستگاد

یز ن وارین قانوا (5) رهشماول جدرج در مند 21۰2۳2یمددرآ

تا با ابالغ وزارت جهاد کشاورزی صرف تأمین سهم  نماید. 

های حمایت از توسعه بخش مشارکت دولت در صندوق

های فنی و اعتباری, های بالعوض, کمککشاورزی و کمک

یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت, اجرای 

طرح تحول نخیالت, تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان 

همچنین مرغ الین آرین و صنعت طیور توسط و فناورانه و 

بنیان,کشاورزی قراردادی, توسعه کشاورزی های دانششرکت

های پرتودهی محصوالت کشاورزی شبکههای سامانهنوین و 

عملیات فرعی آبیاری و زهکشی, اجرای عملیات آبخیزداری, 

های عشایری, مدیریت اصالح و آب و خاک, آبرسانی و راه

ی کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی هابهبود خاک

و خرید گذاری صادرات محصوالت کشاورزی تضمین سرمایه

و  , تنظیم بازار محصوالت کشاورزیمحصوالت کشاورزی

 های مرتبط شود. فعالیت

کل اداره 
کشاورزی جهاد

 استان

اداره کل امور 
 استان عشایر

اداره کل منابع 
طبیعی و 
 آبخیزداری

 استان

 «ی»بند 
 8تبصره

 

ای و کشاورزی صنعتی های گلخانهکشت مصرفیآب تعرفه 

های صنعتی, نواحی صنعتی و شهرکهای در شهرک

های کشاورزی محاسبه کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت

 .گرددمی

جهاد کل اداره 
کشاورزی 

 استان
شرکت آب و 

فاضالب 
 استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره همترینم

دستگاه  مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

 «ل»بند 
 8تبصره
 

های منابع طبیعی و صد درصد مازاد درآمدهای سازمان

آبخیزداری کشور, امور اراضی کشور, دامپزشکی کشور و 

نسبت به درآمدهای  14۰1حفظ نباتات کشور در سال 

پس از واریز به  14۰۰ها در سال مصوب این سازمان

داری کل کشور به شکل درآمد مربوطه نزد خزانههای ردیف

( این 9جدول شماره ) 5۳۰۰۰۰-1هزینه از ردیف شماره  -

 گردد.الذکر پرداخت میهای فوققانون به سازمان

اداره کل منابع 
طبیعی و 
 آبخیزداری

 استان

اداره کل جهاد 
کشاورزی 

 استان

اداره کل 
دامپزشکی 

 استان

 «ع»بند
 8تبصره

 

های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده شرکتبه 

شود با رعایت مالحظات امنیتی کشور از محل واگذاری می

های خود نسبت به تأمین مالی بخشی از امالک و دارایی

های نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق طرح

های نیمه کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و طرح

 ا سقف دویست هزار میلیارد ریال اقدام کنند.تمام ت

شرکت 
برق سهامی 
 ایمنطقه

 اصفهان
شرکت 

آب سهامی 
ای منطقه

 اصفهان
شرکت آب و 

فاضالب 
 استان

شرکت توزیع 
 برق
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ص»بند
 8تبصره

 

نسبت  14۰1نیرو موظف است تا پایان شهریور ماه وزارت 
های آب به راه اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای داده

سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و بر اساس آن مناطق 
به تصویب  14۰1بحرانی آب را حداکثر تا پایان مهرماه 

شورای عالی آمایش سرزمین برساند. پس از تصویب 
های اجرائی ی آب, کلیه دستگاهمصادیق مناطق بحران

برداری, تأمین موظفند از صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره
زیر ساخت و ارائه خدمت به واحدهای جدید صنایع آب بر 

 جلوگیری نمایند.

سهامی شرکت 

ای آب منطقه

 ناصفها

شرکت آب و 

 فاضالب استان

 «ق»بند
 8تبصره

استانداران سراسر کشور به وزیر کشور مکلف است از طریق 
منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح 
)پروژه (های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان 

ها همراه با گزارش روند پیشرفت را به تفکیک شهرستان
هر سه ماه یک بار, و اعتباری این طرح )پروژه(ها, فیزیکی 

 به صورت مکتوب به مجلس شورای اسالمی اعالم نمایند.

 استانداری

های دستگاه

 اجرایی مرتبط

 «ت»بند
 8تبصره

وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در 
های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق شبکه
نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز, یابی و رفع نشت

در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از سازوکار 
ها در قالب قراردادهای منعقده بیع متقابل یا سایر روش

جهت تامین منابع آبی اعم از آب یا پساب, معادل آب 
های توزیع را در جویی شده از طریق اصالح شبکهصرفه

گذار و در محل مصرف جهت استفاده در اختیار سرمایه
 مصارف صنعت قرار دهد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه 
های عمران و اقتصادی مجلس ماه یکبار به کمیسیون

 شورای اسالمی ارائه نماید.

شرکت آب و 

فاضالب 

 استان

شرکت 

آب سهامی 

ای منطقه

 اصفهان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                    

دستگاه  مصوبات تبصره 

 پیگیری کننده

 «ث»بند
 8تبصره
 

 

ها به جای آب شرب و به منظور جایگزینی پساب فاضالب

خام در واحدهای صنعتی, خدماتی و فضای سبز و جذب 

های های تصفیه فاضالبگذار جهت اجرای طرحسرمایه

آب و فاضالب استانی مکلفند از طریق های شهری, شرکت

های شرب و خام کنندگان عمده آبمذاکره و تشویق مصرف

های صنعتی, خدماتی و فضای سبز که امکان در بخش

استفاده از پساب را دارند, شرایطی را فراهم کنند که این 

مصرف کنندگان نسبت به خرید تضمینی پساب اقدام و 

را در قالب قرارداد پیش خرید گذاری بخشی از هزینه سرمایه

گذار تصفیه پساب پرداخت و آب مورد نیاز خود را به سرمایه

 گذار تحویل بگیرند.از سرمایه

شرکت آب و 

فاضالب 

 استان
 

شرکت 

آب سهامی 

ای منطقه

 اصفهان

 «ذ»بند
 8تبصره

 

های تابعه اجازه داده به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه

تأمین امنیت غذایی, افزایش صادرات شود به منظور می

و توسعه  گذاری, تحقق اهداف سرمایهمحصوالت کشاورزی

های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع فعالیت

های متفرقه های فنی و اعتباری و ردیفهای کمکطرح

و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید های روغنی کشت دانه

ها, پرداخت مشوق نسبت بهمحصوالت راهبردی کشاورزی 

یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی حسب مورد 

 اقدام نماید.

 

جهاد کل اداره 

کشاورزی 

 استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                    
 آموزش, پژوهش و فرهنگ                                   -9تبصره

دستگاه  مصوبات تبصره 

 پیگیری کننده

« الف»ند ب

 9تبصره 

 

های ها, مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکبه دانشگاه

شود با تصویب هیأت امنای علم و فناوری اجازه داده  می

نسبت به  14۰۰خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 

از محل توثیق اموال در اختیار خود ها اخذ تسهیالت از بانک

های های تملک داراییدر جهت تکمیل طرح کنند واقدام 

با اولویت ساخت, خرید و تکمیل ای خود سرمایه

 یافته به ویژه مناطق کمتر توسعه های متأهلینخوابگاه

قانون برنامه ششم توسعه استفاده  1۰۳پ( ماده )موضوع بند 

 نمایند.

ها و دانشگاه
موسسات 

آموزش عالی 
 استان 

 

پارک علم و 
 فناوری

« ج»بند 

 9تبصره 

 

مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد 

و فرزندان  امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور

به  قانوناین نسبت به اعتبارات مندرج در رزمندگان معسر 

مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای ارتقای سطح مناطق کمتر 

طریق صندوق رفاه دانشجویان در قالب وام از توسعه یافته 

 گیرد.در اختیار این افراد قرار می

اداره کل 

کمیته امداد 

امام خمینی 

 استان ()ره

کل  اداره

بهزیستی 

 استان

ها و دانشگاه

موسسات 

آموزش عالی 

 استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                        

دستگاه  مصوبات تبصره 

 پیگیری کننده

 «د »بند 
 9تبصره 

وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهای تشویقی 

و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل, 

ی در پایان هر سال تحصیلی را دفترچه و مجالت مصرف

آوری و نسبت به فروش آنها اقدام نماید و منابع حاصله جمع

مربوط و تأمین رایگان کتب  صرف پرداخت سرانه مدارس

 گردد.درسی مناطق محروم می

اداره کل 

آموزش و 

 پرورش استان

 «هـ »ندب
 9تبصره 

 

( قانون برنامه ششم 64ماده )« ب»در راستای اجرای بند 

ای توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه

 1)به استثنای فصول  های اجراییتخصیص یافته به دستگاه

ریزی به امور پژوهشی و توسعه فناوری, شورای برنامه (6و 

وع این ماده را از ضو توسعه استان مجاز است اعتبارات مو

ای استان کسر و با هماهنگی سرجمع اعتبارات هزینه

ها و های اجرایی استانی و بر اساس اولویتدستگاه

های پژوهشی مصوب و نیازهای استان برای امور سیاست

استانی های اجرائی توسعه فناوری به دستگاهپژوهشی و 

جهاد دانشگاهی استان تعیین شده توسط آن شورا از جمله 

 اختصاص دهد.

 

 

شورای 
ریزی و برنامه

 توسعه استان

های دستگاه
 اجرایی استان 
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                   

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

« و»بند 

 9تبصره 

ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ها, بانکشرکت
مکلفند حداقل چهل درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در 
 مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد به حساب 

نزد صندوق شورای عالی علوم, تحقیقات و فناوری 
در راستای حل مسائل و  داری کل کشور واریز کنند تاخزانه

ها و موسسات مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاه
تی و غیر دولتی و جهاد آموزش عالی و پژوهشی اعم از دول

علمیه و  در های و حوزههای علم و فناوری دانشگاهی, پارک
های نامه, عناوین پایانهای کاربردی)پروژه(قالب طرح

و  ه(های پسادکتریتحصیالت تکمیلی, طرح)پروژ
آموختگان تحصیالت های تحقیقاتی دانش)پروژه(طرح

 تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.

ها و دانشگاه
موسسات 

آموزش عالی 
 استان
ها و شرکت

موسسات 
 انتفاعی مرتبط

های بانک
 عامل استان

جهاد 
 دانشگاهی

های حوزه
 علمیه

« ز»بند 

 9تبصره 

اجرایی مندرج در این قانون مجازند تا دو درصد های دستگاه
ها افزایی و ارتقای فعالیتای خود را برای همهزینه هاز بودج

و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی, نمایشی, 
ای نوین, نشر و کتاب و گردشگری مطبوعاتی, رسانه

 اختصاص دهند.

های دستگاه
 اجرایی استان

 «ح»بند 

 9تبصره 

 

(  قانون برنامه ششم توسعه, 92به استناد بند )پ( ماده )
وزارت آموزش و جوانان و سازمان صدا وسیمای جمهوری 
اسالمی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش 

تا  داری کل کشور واریز نمایند.را به خزانهمسابقات ورزشی 
فتاد به نسبت سی درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان و ه

درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
 گیرد.ایران قرار 

کل اداره 
ورزش و 

 جوانان استان 

صدا و سیمای 
 مرکز اصفهان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                       

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

« ی»بند 
 9تبصره 

منابع حاصل از فروش  است  موظفوزارت آموزش و پرورش 

اموال غیر منقول مازاد را صرف توسعه و تکمیل مدارس در 

مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و 

  شهرستان نماید.

اداره کل 
آموزش و 

 پرورش استان 

اداره کل 
نوسازی 

 مدارس استان

« ل»بند 

 9تبصره 
توسعه و ترویج فرهنگ ایثار, شهادت و به منظور 

سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و یکپارچه

گسترش مفهوم ایثار, جهاد, مقاومت و شهادت, کلیه 

( قانون برنامه پنجساله 29های اجرایی موضوع ماده )دستگاه

ای ششم توسعه مکلفند حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه

( , برای ترویج فرهنگ ایثار 6( و )1)خود را به استثناء فصول 

 و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران هزینه نمایند.

های دستگاه
 اجرایی استان 

« م»بند 
 9تبصره 

 

هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار 

های محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت

خارجی, با های گردشگری جمهوری اسالمی ایران به زبان

هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع 

دستی و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و 

های ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و زمینها و سالن

جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی به صورت صددرصد به عنوان هزینه قابل 

 شود.ول مالیاتی قلمداد میقب

اداره کل میراث 
فرهنگی, 

 گردشگری و
صنایع دستی 

  استان
اداره کل 

فرهنگ و ارشاد 

 استاناسالمی 
اداره کل ورزش 

 استان و جوانان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 قضائی, انتظامی, دفاعی                                   -1۰تبصره
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «الف»بند 
 1۰تبصره 

 

هزار میلیارد ریال از  پنجای مکلفند مبلغ های بیمهشرکت

اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی به صورت ماهانه به 

داری کل کشور واریز کنند. منابع درآمد عمومی نزد خزانه

 ایراهداری و حمل و نقل جادهسازمان حاصله در اختیار 

سازمان  ,جمهوری اسالمی ایران انتظامیفرماندهی , کشور

هوری اسالمی ایران , جمعیت هالل احمر جماورژانس کشور

گیرد قرار میو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

تا در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت 

سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش های فرهنگبرنامه

 حوادث رانندگی هزینه شود. 

اداره کل 

راهداری و 

حمل و نقل 

 ای استانجاده

صدا و سیمای 

 مرکز اصفهان

دانشگاه علوم 
پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی, 
 اناصفهدرمانی 

جمعیت هالل 
 احمر استان

 فرماندهی 
 استان انتظامی

« ب»بند 
 1۰تبصره 

 
 

 
 

های اجرائی که در مورد آرای حل اختالف مراجع بین دستگاه

در اجرای اصول یکصدو سی و چهارم و یکصدو سی ونهم 

در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر  قانون اساسی و یا

ربط از شده است, چنانچه به هردلیل دستگاه اجرائی ذی

اجرای تصمیم خودداری کند, سازمان برنامه و بودجه کشور 

مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابالغ 

رأی گذشته باشد, از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه, مبلغ 

را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه مربوطه 

 کند.می

های دستگاه

 اجرایی استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

« ج»بند 
 1۰تبصره 

های مندرج در قانون عالوه بر جریمه  14۰1در سال 
های رانندگی تعرفه جریمهرسیدگی به تخلفات رانندگی 

 یابد:پنج درصد افزایش و به شرح زیر اختصاص می
مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال جهت هزینه  -1

 از تصادفات رانندگیناشی معلولین شدید و ضایعه نخاعی 
 در اختیار سازمان بهزیستی و پیشگیری از معلولیت

الح مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال جهت اص -2
شهری, بینراههای روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز 

سازی, اصالح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز در ایمن
های ای و راههای روستایی و شهری و جادهها و راهتقاطع

در اختیار وزارت راه و مناطق محروم مرزی کشور 
 شهرسازی 

و  ایمبلغ یک هزار میلیارد ریال برای حوادث جاده -۳
تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هالل احمر 

 جمهوری اسالمی ایران
ریال برای کمک خرید تجهیزات  مبلغ یک هزار میلیارد -4

 و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی

اداره کل 
راهداری و 
حمل و نقل 

 ای استانجاده
کل  اداره

بهزیستی 
 استان 

هالل جمعیت 
 احمر استان

کل اداره 
پزشکی 

 قانونی استان 

ــد  ــن « د»ب
 1۰تبصره 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است با همکاری  
به منظور تهیه نقشه و اطالعات  وزارت جهاد کشاورزی

توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی, در صورت درخواست 
هکتار کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت, به ازای هر 

مبلغ  پانصدهزار ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز 
داری کل کشور اراضی کشاورزی اخذ و به حساب خزانه

واریز و معادل صد درصد تا سقف شش هزار میلیارد ریال 
در اختیار سازمان ثبت اسناد و  7۳۰۰۰۰-2۰طی ردیف 

های بخش امالک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت
های مربوط اقدام و اسناد دولتی نسبت به تهیه نقشهیرغ

 اری اراضی کشاورزی را صادر نماید.مالکیت حدنگ

جهاد کل اداره  
کشاورزی 

 استان
 
ثبت  اداره کل

اسناد و امالک 
 استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                      

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «هـ»بند 

 1۰تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر  -1
جرائم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و 
مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت 
است, وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت 

های بدنی حداکثر تا سه هزار و صندوق تأمین خسارت
پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد ساالنه مربوط را دریافت 

 و هزینه کند. 
های بدنی مکلف است دیه صندوق تأمین خسارت -2

زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل هرگونه 
های بیمه و صندوق مذکور در محدودیت سقف شرکت

د تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه برنزندان به سر می
 کشور به صورت بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران  -۳
داری خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است,  خزانه

کل کشور مکلف است ده درصد از منابع ردیفهای درآمدی 
 درآمدی ریال را به ردیف تا سقف پنج هزار میلیارد

 داری کل کشور واریز نماید.نزد خزانه 16۰119

 

 

 

 

 

اداره کل 

دادگستری 

 استان

اداره کل 

ها و زندان

اقدامات 

تامینی و 

 استان تربیتی

اداره کل امور 

اقتصادی و 

 دارایی استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                     

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ز»بند 

 1۰تبصره 

 

های دریافتی دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه

موضوع قانون تعزیرات حکومتی, را تا مبلغ دوهزار میلیارد 

از وجوه دریافتی این قانون به  ده درصدریال دریافت  نماید. 

بابت هزینه  )سازمان تعزیرات حکومتی( وزارت دادگستری

های مربوط به تنظیم بازار, بازرسی اندازی و ارتقای سامانهراه

های و نظارت بر بازار و وزارت صمت بابت انجام مأموریت

 و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر محول

طرحهای نظارتی  مشمول بازار تأمین و توزیع کلیه اقالم

 شود.پرداخت می

کل  اداره

معدن صنعت, 

و تجارت 

 استان

اداره کل 

تعزیرات 

حکومتی 

 استان

 «ی»بند 

 1۰تبصره 

 

ها و مؤسسات اعتباری موظفند دو درصد از درآمد کلیه بانک

ها در نظام های دریافتی بابت تراکنشحاصل از هزینه

بانکداری الکترونیکی را بدون افزایش آنها نسبت به سال 

داری کل کشور خزانه نزد 16۰164به ردیف درآمدی  14۰۰

واریز نمایند. صد درصد درآمدی واریزی در اختیار فرماندهی 

گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس نیروی انتظامی قرار می

 فتا به مصرف برسد.

 

 

 

 

 

 فرماندهی

 انتظامی استان 

های بانک

 عامل استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره همترینم

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

« ط»بند 

 1۰تبصره 
از ست امکلف ان یراسالمی ری انتظامی جمهوا فرماندهی

درو و خواع نوک اسامانه تعویض پال 14۰1لساای بتدا
حل نقل انماید که تمامی مرد یجای ابه نحورا سیکلت رموتو
ری جعه حضوامرم و نجاابر خط رت مالکیت بصول نتقاو ا

و فک احراز هویت فرد, اصالت خودرو و ای برً صرفاص شخاا
نتظامی موظف به ا فرماندهیستا راین در اباشد. ک نصب پال

 ست:ایر ت زمااقدم انجاا
صاحب ز و مجات سساؤطریق ماز  ًصرفاک را پال -1

 رهشماول جدرج در تعرفه مندو لتی تعویض دوصالحیت غیر

بط یرذ سهم موسسهو یافت درمتقاضی ن را از ین قانوا (16)
 یمددرآیف ردبه را مابقی و خت داتقیم پرـــمسر بطورا 

کل داری نهاخزد نزن ین قانوا (5) رهماـــشول جد 14۰114
ت جزئیام عالانتظامی موظف به ا فرماندهییز نماید. وار
 ست.ن ایافتی به متقاضیادر

ارزش بر ت مالیان قانو (۳۰) دهما (1) هتبصرد ستناابه  2-
م هنگارا در سیکلت رموتودرو و خول نتقاا ونقل ت مالیاوده فزا

ر مون امازتوسط ساه شدر مقر به ترتیبک نصب پالو فک 
کل داری نهاخزد مربوطه نزب به حساو یافت ر درمالیاتی کشو

 یز نماید.ر وارکشو

 
 
 
 
 
 

اداره کل امور 

 مالیاتی استان

 فرماندهی

 انتظامی استان
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 کل کشور 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

« س»بند 
 1۰تبصره 

های قوه قضائیه از طریق ارتقای در راستای کاهش هزینه

وری, پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی بهره

 کردن فرآیندها :

قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند  -1

امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان, 

خوانده, شاکی و مشتکی عنه را به صورت الکترونیکی و بدون 

 نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

قوه قضائیه, سازمان ثبت اسناد و امالک کشور, فرماندهی  -2

های بیمه و انتظامی جمهوری اسالمی ایران, شرکت

ی خودروسازی, دسترسی سکوهای بخش هاشرکت

خصوصی به اطالعات و خدمات الزم برای ارائه سوابق و 

را به  فاطالعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصاد

 خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مجازند  -۳

ه امکان انجام آنها از طریق کلیه امور فاقد ماهیت قضائی ک

سپاری برون سپاری به بخش خصوصی وجود دارد, برون

 کنند.

اداره کل 
دادگستری 
 کل استان

ثبت  اداره کل
اسناد و امالک 

 استان
فرماندهی 

 انتظامی استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 مسکن و حمل و نقل _11تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «الف»بند 

 11تبصره 

 

 

 

زی, سادهمات آعملیاای برد, میشوزه داده جاالت دوبه 
تکمیل و یربنایی و زبنایی ت روتأمین خدمازی, محوطهسا

ی حیاا یفرینی شهرزآبای هاحطر, مسکن مهری حدهاوا
مصلی ده, بافت فرسود در یخی موجورتاده و فرسوی بافتها

ه در پیشبینی شدارد سایر موو مسکن ی هاحطران, تهر
ماتی اقدا 17/5/14۰۰ لساب جهش تولید مسکن مصون قانو
 آورد:به عمل را یر ح زبه شررا 
تخصصی در طریق شرکت مازی )از شهرساوزارت راه و  -1

شرکت و مسکن و مین زملی ن مازسا, جدیدی شهرهاان عمر
 اریکصد هز ست تا سقفز امجاان( یری افرینی شهرزآبا

ک مالو اضی ارایا تهاتر و خلی دامحل منابع ل از یارد رمیلیا
شناسی یا ربه قیمت کارا لذکر اقفوی متعلق به شرکتها

از بعد ی برربه حفظ کاوط رــمشه, یداطریق مزوش از فر
وق ندــطریق ص, از نهاخزدش گرر کاز و اــبا ساری و گذوا

 ارهزده کند. ق فوی هاحطرای جرف ارــکن صــملی مس
ان تهری یی مصالاجرت اتکمیل عملیاای برل یارد رمیلیا

 د.هزینه میشو
ن به قانواد برخی موق لحان اقانو (68) دهماای جردر ا 2-

ست اخورت درصو در( 2) لتدومالی رات مقراز تنظیم بخشی 
تخصصی  درشرکت ما, مسکن مهری حدهاواعیانی ن امالکا
ن مکلف مسکو مین زملی ن مازساو جدید ی شهرهاان عمر
نه ساله متعلق به د و نورهای جای امینهازقطعی اری گذوابه 
وق صندب یز به حسااز وارمیباشند. منابع حاصل پس د خو

ای جرف اصرر, کل کشوداری نهاخزد ملی مسکن نز
 هد شد.اخوق فوی هاحطر
 

راه و کل اداره 
شهرسازی 

 استان
اداره کل امور 
 مالیاتی استان
اداره کل امور 
اقتصادی و 
 دارایی استان

های بانک
 عامل 
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین                    

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

بند دنباله 

 «الف»

 11تبصره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متعلق به ی مینهازست امکلف زی شهرساوزارت راه و  ۳-
ملی ن مازساو جدید ی شهرهاان تخصصی عمردر شرکت ما

سقف پنج  تای را فرینی شهرزآشرکت باو مسکن و مین ز
و عامل ی هایی با بانکهااردادطی قرریال  ردمیلیاار هز

متناسب با ار داده و قرن ناآهن در رتأمین مالی ی هاوقصند
, تفصیلی, جامعی طرحهاای جرای ابرزم الت تسهیالآن, 
منابع حاصل و خذ ب را امصوزی سادهماده و آفرسوی بافتها

و عرصه وش محل فرو از ین طرحها نماید اتکمیل ف صررا 
رات و مقرو نین اعایت قوربا ه تکمیل شدی طرحهان عیاا

به ه را باقیماندو عامل تسویه کند ی با بانکها, نهاخزدش گر
 هد.ص دختصاء این جزالذکر راصدی هاحطر ایجرا

دارای مسکن مهر که ه تکمیل شدی حدهاوامالکین  4-
 لساه ماداد خرن یربنایی میباشند موظفند تا پایات زخدما

    به بانک مسکناز یافتی ت درتبدیل تسهیالای بر 14۰1
جعه نمایند. اقساطی به بانک مسکن مروش افرت تسهیال

ق, فون جعه مالکاامرم عدرت وصدر ست ز ابانک مسکن مجا
خ نراز حدها واین ت اتسهیالد سوخ یش نرافزانسبت به 

 درصد(18)رعتبال و اپورای شوب مصوخ کنونی به نرب مصو

 نماید.ام قدا
زی, محوطهسازی, سادهماآمسکن مهر )شامل ت مالیا 5-

د خوو نی وتعا, سه جانبهی هااردادقردر بنایی( و رویربنایی ز
سه دل معا دد,گرخت میداپرران یمانکامالک که توسط پ

دد. حد مسکونی تعیین میگرواهر ازای به ل یان رمیلیو
مالیاتی ب مفاصا حساور مالیاتی موظف به صدر مون امازسا

 ست.ت این مالیاایافت از درپس 
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه پیگیری  مصوبات تبصره

 کننده

 «ب»بند 
 11تبصره 

ی تقار و اروــنقل کشو حمل ی یربناهازعه ــتوسر به منظو
زی اــهرســش, وزارت راه و ین بخشری در اوهطح بهرــس

به ز تابعه مجای هانمازاــسو رکتها ــطریق شاز 
همچنین تغییر د و خول غیرمنقول و منقوال موزی ااــمولدس

قف ــس تار ختیازاد در امای مینهازوش فری و بررکا
ل یار(1۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ردمیلیاار هزدــیکص

سعه تووق صندب یز به حسااز وارله پس ت. منابع حاصــسا
و توسعه , تکمیلف صرر کل کشوداری نهاخزد نقل نزوحمل 
, ییاهو, یلیای, ردهنقل جاو حمل ی یر ساختهااری زنگهد

 د.میشون گاوناات و تجهیزو یایی در

راه و  کل اداره
شهرسازی 

 استان
کل اداره 

راهداری و 
حمل و نقل 

 ای استانجاده

 «ج»بند 
 11تبصره 

ای برز نیارد مین موزست امکلف زی شهرساوزارت راه و 
و مت ومقای هازهحوه پایگای, کالنتره, پاسگااث حدا

رت بهصوز را نیارد شی بسیج موورزفرهنگی ی هاسالن
, مسکن مهری طرحهادر کز متولی امرر ختیاان در یگارا

مناطق ی در فرینی شهرزآبای هاحطرو مسکن ملی 
 هد.ار دقرردار کمبرخو

راه و کل  اداره

 شهرسازی استان

سپاه صاحب 
 الزمان )عج(

فرماندهی نیروی 
 انتظامی استان

 «د»بند 
 11تبصره 
 

 لف()ابند ع سمی موضورغیری ساماندهی سکونتگاههاای بر
  یمحیطهازی بهسا, برنامه ششم توسعهن قانو (59) دهما
هم افرو یر ساخت زتأمین و حاشیه شهرها در قع ن واسکاا

, مسجد, سهرمداز عم اعمومی ت قل خدمااحددن کر
ی کالنتره و پاسگا, بسیجه پایگا, شنایی محیط, روکتابخانه

موظفند , هانستای ایزربرنامهو توسعه رای شو, ین مناطقدر ا
کل جمعیت هر از ین مناطق در اسهم جمعیت ساکن دل معا

ت ئی که به تصویب هیأاجراییننامه س آساابر ن را ستاا
بر ت مالیان قانو (۳9)دهماارض محل عو, از سدرمیان یروز

و یی زدامیتومحرف صر 14۰۰لساب مصووده فزاارزش
 نمایند.ن ستان اهمادر لذکر اقمناطق فوزی بهسا

شورای 
ی و ریزبرنامه

 توسعه استان
سپاه صاحب 
 الزمان )عج(

فرهنگ کل اداره 
 و ارشاد اسالمی

 استان
شرکت توزیع 

 برق استان
اداره کل راه و 
 شهرسازی استان

 هاشهرداری

اداره کل آموزش 
 و پرورش استان

اداره کل 
های کتابخانه

 استان 
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 کشورکل 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «هـ»بند 
 11تبصره 
 

ای به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده
های برداری از معادن و فعالیتحمل و نقل ناشی از بهره

صنایع معدنی, شورای معادن استان موظف است دو درصد از 
طریق اداره  ها را ازوصولی بهره مالکانه سهم معادن استان

ای همان استان برای کل راهداری و حمل و نقل جاده
های ای با اولویت جادهنگهداری و بهسازی محورهای جاده
 مورد استفاده معادن اختصاص دهند.

شورای معادن 
 استان

کل اداره 
صنعت, معدن 

و تجارت 
 استان

کل  اداره
راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای 
 استان 

 «و»بند 
 11تبصره 
 

های با جمعیت پنجاه هزار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری
نفر به باال مکلفند با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی و با 

های غیر دولتی و بازپرداخت گذاری بخشاستفاده از سرمایه
اصل و سود ساالنه از محل درآمدها نسبت به نصب 

ک تخلفات های پایش سرعت و تشخیص الکترونیدوربین
های مقرر در اقدام ودرآمد حاصل از تخلفات را به حساب

 های تعیین شده توزیع گردد.قانون رسیدگی واریز تا به نسبت

کل  اداره
راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای 

 استان
دفتر امور 
شهری و 
شوراها 

 استانداری 

 فرماندهی
 انتظامی استان 

 «ز»بند 
 11تبصره 
 

اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه در  هایبه دستگاه
شود با پیشنهاد استاندار و تأیید ها اجازه داده میشهرستان

ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد شورای برنامه
های ملکی خویش ریال نسبت به معاوضه امالک و ساختمان

ها پس از اعالم با امالک و اموال غیر منقول شهرداری
ویب شورای شهر مربوط به قیمت کارشناسی شهرداری و تص

 های اداری همان شهرستان اقدام کند.برای احداث مجتمع

شورای 
ریزی و برنامه

 توسعه استان

های دستگاه
 اجرایی استان

 ها شهرداری
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ح»بند 

 11 تبصره

 

 

سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد 

های امالک در اختیار خود در حریم و محدوده هر از زمین

یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت 

بازآفرینی شهری واگذار نماید تا بر اساس قوانین موجود 

شهر های های فرسوده و حاشیهنسبت به بازآفرینی بافت

 اقدام نماید.

راه و کل  اداره

شهرسازی 

 استان

 «ط»بند 

 11تبصره 

 

 

وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی 

مسکن مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه 

نام و پاالیش های بخش مسکن, سامانه ثبتسامانه

نظارت و متقاضیان و سامانه نظارت و همچنین پشتیبانی, 

 های قانون جهش تولید مسکن هزینه نماید.پایش طرح

راه و کل  اداره

شهرسازی 

 استان

 «ی»بند 

 11تبصره 

 

در راستای اجرائی شدن قانون جهش تولید مسکن مبنی بر 
ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی 
مسکن در وزارت راه و شهرسازی, از محل اعتبارات تبصره 

این قانون مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال به صندوق ملی ( 18)
 یابد.مسکن اختصاص می

راه و کل  اداره

شهرسازی 

 استان

 «ک»بند 

 11تبصره 

 

شود اراضی در به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می
های غیر رسمی که قبل مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه

است و بر اساس به تصرف اشخاص درآمده  1۳94از سال 
های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و طرح

 باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید.برداری میدر حال بهره

راه و کل  اداره

شهرسازی 

 استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 حقوق و دستمزد -12تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «هـ»بند 

 12تبصره 

 

 

   رات عتباامحل از ست امکلف ان گرریثار اموو اشهید د بنیا

زان جانبا به( این قانون 7رهشماول جد1۳16۰۰یفرد)ع موضو

مد که بر و درآمعسر فاقد شغل ل شتغااغیرحالت ن گاو آزاد

ظیفه ق ویافت حقول درمسلح مشموی هاونین نیراقوس ساا

 ماهانه کمک, مد باشندو درآشغل  مانی که فاقدزتا , نمیباشند

 خت کند.دالت پرن دوکنارکاق قل حقواحددل معیشت معا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنیاد اداره کل 

شهید و امور 

ایثارگران 

 استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 پیشگیری از حوادث غیر مترقبه -1۳تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 1۳تبصره 

 

 

 ردپانصد میلیاار و خت تا مبلغ پنج هزداپر -1

حمر البه جمعیت هالل یار (5,5۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
د هفتاو هشتصد ار و تا مبلغ یکهزان و یراسالمی ری اجمهو
, تــشابهدوزارت به ل یار (1,87۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ردمیلیا

ای و هزینهرات عتبااقالب در کی ــپزشزش مون و آمادر
رج مندارد مودر جهت هزینه ای رمایهــسی ییهاداراتملک 

تنظیم ن به قانواد برخی موق لحان اقانو (28) دهما)م( بند  در
 (2) لتدومالی رات مقراز بخشی 

)ث( بند  همچنینو  (۳2)دهما)ب( بند  (1)ءجزای جردر ا -2
و برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ سی ن قانو (۳۳) دهما

  ردپانصد میلیاار و تا مبلغ سه هزل و یار ردمیلیاار پنج هز
ت بیمه محصوالوق لت به صنددوخت سهم داجهت پرل یار

به صورت نقدی, یا اسناد خزانه اسالمی )یک ساله(  ورزیکشا
از صد ه درپنجاقل احدص ختصاالت. ی دوسواز یا تضمین 

ورزی و توسط بانک کشاه شداری سالمی خریداوراق امنابع 
 لت.دومحل حق بیمه سهم آن از تسویه 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات 

بهداشتی, 

درمانی 

 اناصفه

اداره کل جهاد 

کشاورزی 

 استان

جمعیت هالل 

 احمر استان
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 کشورکل 1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 هاهدفمندسازی یارانه -14تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «الف»بند 

 14تبصره 

 

 

ها ها تمامی دریافتیدر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه -1 

به استثنای  14۰1( قانون بودجه 14مندرج در جدول تبصره )

ها, منابع حاصل از فروش آب ها و دهیاریعوارض شهرداری

برق, حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی و 

شود. ها واریز میبه حساب سازمان هدفمندسازی یارانه

ها موظف است با ابالغ سازمان سازمان هدفمندسازی یارانه

برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط اقدام 

 نماید. 

های ها از فروش حاملها و دهیاریعوارض شهرداری -2

( قانون مالیات بر 26انرژی موضوع بند )الف( ماده )

ها این تبصره, پس از وصول, افزوده و جداول پرداختیارزش

ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز 

 ها پرداخت شود.ها و دهیاریشود تا به شهرداریمی

دولت مکلف است خرید تضمینی گندم را به مبلغ هر کیلو  -۳

 اقل نود و پنج هزار ریال از کشاورزان انجام دهد.حد

دفتر امور 
شهری و 
شوراها 

 استانداری 

جهاد کل  اداره
کشاورزی 

 استان 

 هاشهرداری

دفتر امور 

روستایی و 

شوراها 

 استانداری 
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ب»بند 

 14تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن مازساری جتماعی با همکاه افار و رکاون, تعاوزارت 
ه فات رطالعاه اپایگاده از ستفاابا و ها نهرایازی هدفمندسا

غ بالاز اپس ه ما (۳)سهف کثر ظراست حداموظف ن نیاایرا
ی هاارکلیه خانوی مدی درآبندهکدضمن ن, ین قانوا

ء تکااثبتی قابل و متقن ی هاطریق شاخصاز بگیر نهرایا
پر ی هاارمعیشتی خانوح طری و نه نقدرایاف نسبت به حذ

بندی توسط وزارت نماید. شناسایی و دهک امقدامد درآ
از  منابع حاصل  گیرد.تعاون, کار و رفاه اجتماعی انجام می

های پردرآمد در اختیار سازمان هدفمندسازی و حذف دهک
انده و سایر موارد قانونی و اجرای برای یارانه افراد جدید و جام

کامل قانون حمایت از حقوق معلولین و افزایش یارانه 
های اول تا چهارم دارای حداقل های دهکفرزندان خانواده

های سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین در دستگاه
باشند, به میزان سه برابر یارانه مصوب مذکور شاغل نمی
 شود.سایرین, صرف می

 

 کل اداره 
ر و کاون, تعا

 جتماعیه افار
 استان

کل اداره 
بهزیستی 

 استان

 «د»بند 

 14تبصره 

وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از 

پایگاه رفاه ایرانیان, ظرف دو هفته بعد از ابالغ این قانون 

درآمدی را شماره ملی افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین 

در اختیار سازمان بیمه سالمت قرار دهد. این سازمان مکلف 

است ظرف یک هفته این اشخاص را بدون نیاز به ثبت نام 

 و حضور آنها تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.

 

 

کل اداره 
ر و کاون, تعا

 جتماعیه افار
 استان

بیمه کل اداره 
 سالمت استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 ایبرق و انرژی هسته -15تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «د»بند 
 15تبصره 
 

شرکت ملی ق, برز و گاف مصری لگوح اصالر ابه منظو -1
لتی دوطریق بخش غیر از نیر موظفند اشرکت توان و یرز اگا

نسبت به  زی(مجا (رتواپررور)اکای لویت شرکتهااو)با 
ل صوو وشناسایی ط و تبااری اربرقرف, مصرزی هوشمندسا

ف و پرمصره عمدن لویت مشترکااوبا ن مشترکات مطالبا
را هزینه مربوطه ام و قداهوشمند ی هارهمچنین نصب کنتو

 یافت نمایند.درمشترکین از قساطی رت ابه صو
از منابع حاصل از صد درتا سقف پنج د شومیداده  اجازه -2

ی هاپخش برنامهاز ناشی ق برز و گاف مصرکاهش 
ری جمهو یسیماا و صدن مازتوسط سازی سافرهنگ

قالب در نیر( اتوز و )به تشخیص شرکت ملی گاان یراسالمی ا
 دد.خت گرداپر نمازین ساابه ارداد عقد قر

 توزیع  شرکت
 برق استان

و سیمای  صدا
 ان مرکز اصفه

شرکت گاز 
 استان

 «ز»بند 
 15تبصره 

تابعه ی هاطریق شرکتد از شومیزه داده جاو انیروزارت به 
کت ربا مشاوژه پروق صندی هانسبت به تأسیس شرکت

تجهیز ر لتی به منظودوبخش غیراران گذسرمایهن و متقاضیا
ق بره گاونیرمگاوات  ارپنج هزداری از برهبهراث و حد, امنابع

نماید. ام قد, ایافتهعه ـــکمتر توسوم و لویت مناطق محراوبا 
و آورده نقد ه جواز وعم )التی دوبخش آورده کثر احد

از ین سهم پس ا ست. اصد در نهو چهل دل معای( غیرنقد
صد در به بیستر مذکوی هاهگاونیرداری برهبهرو تکمیل 

 .کاهش مییابد

شرکت 
برق سهامی 
ای منطقه

 اصفهان

 «ح»بند 
 15تبصره 

تمی ژی انرن امازطریق سااز د شومیزه داده جاالت دوبه 
تمی تولید ه اگاونیروات مگاار هزاث ده حدانسبت به ان یرا

خلی داصنایع و لمللی ابینن ندگازکت با سارطریق مشاق از بر
 تمی باق ابری هاهگاونیری هاحی طرنماید. تأمین مالام قدا
جی رتامین مالی خا, جیرخااری سرمایهگذی لگوده از استفاا

ی ییهاداراتملک و منابع عمومی , خلیو دا)فاینانس( 
 د.وــمیشم نجاای ارمایهــس

شرکت 
برق سهامی 
ای منطقه

 اصفهان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره همترینم

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ط»بند 

 15تبصره 

 

وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به 
های آلومینیوم, مس, فلزات اساسی و کانیصنایع فوالدی, 

های فلزی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه
دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت نماید. منابع 
حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد ریال به صورت 
ماهانه و متناسب با وصول درآمد صرف توسعه و نوسازی 

وده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و شبکه فرس
پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف بیست هزار 
میلیارد ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاه های برق آبی, 

های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی حمایت از احداث نیروگاه
تا سقف ده هزار میلیارد ریال در قالب مشارکت توانیر به 

های صنعتی رسانی به داخل شهرکدرصد در برقن چهلمیزا
و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت 

ها, نواحی و مناطق, تا سقف چهار هزار درصد آن شهرک
های مرجع میلیارد ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاه

پذیر, تا سقف چهل هزار میلیارد ریال صرف تکمیل تجدید
های هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرداریسدهای با 

دارای تنش و اصالح و بازسازی شبکه فاضالب و آب شرب 
روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف بیست و 
شش هزار میلیارد ریال صرف اعطای تسهیالت خطرپذیر به 

های فعال در های دانش بنیان صنعت برق و شرکتشرکت
 شود.زینه میحوزه اصالح مصرف انرژی ه

شرکت 
برق سهامی 
ای منطقه

 اصفهان
کل  اداره

صنعت, معدن 
و تجارت 
 استان 
شرکت 

های شهرک
 صنعتی استان

شرکت آب و 
فاضالب 
 استان 

 شرکت
آب  سهامی
ای منطقه

 اصفهان
 هاشهرداری
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ک»بند 
 15تبصره 
 

های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب, وزارتخانه14۰1در سال 

ای اصالح برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه

نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور, تعرفه مشترکین 

کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام 

سازمان بهزیستی کشور برابر صفر, مشترکین خمینی )ره( و 

ای, مشترکین پرمصرف تا الگوی مصرف به صورت یارانه

ای و بر اساس باالتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه

 الگوی افزایش پلکانی تعیین شود.

 توزیع  شرکت

 برق استان

شرکت آب و 

 فاضالب استان

شرکت گاز 

 استان

کمیته اداره کل 

امداد امام 

 خمینی )ره(

کل اداره 

 بهزیستی استان

 «م»بند 
 15تبصره 

دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در 

تأمین مالی نیروگاه های برق اتمی و تجدیدپذیر, در مقابل 

ای از کشور, ها, در هر نقطهبرق دریافتی از این نیروگاه

 ها دریافت ننماید.نیروگاهای را برای انتقال برق این هزینه

سهامی شرکت 

ای برق منطقه

 اصفهان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 تسهیالت تکلیفی -16تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ز»بند 
 16تبصره 
 
 
 
 
 
 
 

کل کشور با  14۰۰( قانون بودجه سال 16بند )ز( تبصره ) 

 اصالحاتی به شرح ذیل تنفیذ می گردد: 

( قانون 62دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده ) -1

( تسهیالت الزم برای تحقق هدف قانون مبنی بر 2الحاق )

مکرر( ۳تأمین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشموالن ماده )

 دمات رسانی به ایثارگران را تأمین نماید.قانون جامع خ

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیالت ارزان قیمت  -2

تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال بهره مند شده و تا پایان 

اند. در صورتی که مسکن تسویه حساب نموده 1۳99سال 

آنها نامناسب یا نامتعارف باشد, به شرط خرید یا ساخت 

دید از تسهیالت ارزان قیمت ایثارگری این قانون مسکن ج

 شوند.مند میبهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره کل بنیاد 
شهید و امور 
ایثارگران 

 استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره
 پیگیری کننده

 «ب»بند 
 16تبصره 

 زاییتسهیالت قرض الحسنه برای اشتغال

بانک مرکزی مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق  
های عامل مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد ریال بانک

 تسهیالت قرض الحسنه را به اجزاء این بند اختصاص دهد.
مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال به کمیته امداد  -1

سازمان بهزیستی امام خمینی )ره( و صد هزار میلیارد ریال به 
 یابد.کشور اختصاص می

مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد ریال از منابع این بند  -2
های جمعیت, ها بر اساس شاخصها و شهرستانبین استان

 14۰1نرخ بیکاری بر مبنای جدول پیوست قانون بودجه 
یابد. مسؤول ایجاد اشتغال هر استان, استاندار تخصیص می

های نهادهای استان متناسب با توانمندی باشد. در هرمی
ریزی و ای بر اساس مصوبه شورای برنامهربط  سهمیهذی

 شود.توسعه استان تخصیص داده می
تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و 

ها بنیان و تعاونیهای خالق و دانش, فعالیتنشینحاشیه
 باشد.می

شورای 
ریزی و برنامه

 سعه استانتو
 استانداری

اداره کل 
کمیته امداد 
امام خمینی 
 )ره( استان

کل اداره 
بهزیستی 

 استان
های بانک

 عامل استان

 «ج»بند 
 16تبصره 

 تسهیالت قرض الحسنه حمایتی 

مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال از منابع جاری و  -1
بنیاد شهید و امور سپرده قرض الحسنه شبکه بانکی در اختیار 

ایثارگران به منظور اعطای تسهیالت قرض الحسنه به 
 خانواده شهدا

های عامل, بانک مرکزی مکلف است با تعیین سهم بانک -2
مبلغ دویست هزار میلیارد ریال از منابع پس انداز و جاری 

الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیالت قرض
های خاص و صعب یماریقرض الحسنه به صندوق های ب

 .العالج

اداره کل 
دادگستری 

 استان
اداره کل کمیته 

امداد امام 
 )ره(خمینی 

کل اداره 
بهزیستی 

 استان
بنیاد اداره کل 

شهید و امور 
 ایثارگران استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

دنباله بند  
 «ج»

 16تبصره 

جهت کمک به بیماران صعب العالج, سرطانی, خاص و 
زوجهای نابارور و مبلغ بیست هزار میلیارد ریال جهت پرداخت 
به بیماران فقیر و معسر, بیماران بستری شده, حمایت از 
بیکاران, زندانیان جرائم غیر عمد از جمله افراد تحت پوشش 

امداد امام خمینی )ره(, سازمان نهادهای حمایتی کمیته 
بهزیستی کشور و جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 

 ایران اختصاص دهد.
های عامل مبلغ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک -۳

های پس انداز و پنج هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده
جاری قرض الحسنه نظام بانکی جهت اجرای بند )ج( ماده 

( قانون برنامه 11۳( ماده )5نون احکام دائمی و جزء )( قا۳8)
پنجساله ششم توسعه برای توسعه اشتغال زندانیان حین 

ها و اقدامات حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندان
تأمینی در قالب تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت هفت 

 ساله اختصاص دهد.
قرض الحسنه برای مبلغ دوهزار میلیارد ریال تسهیالت  -4

بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی دانشجویان بی
 یابد.)ره( و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می

, (2( قانون الحاق )77اجرای ماده )دولت مکلف است در  -5
ها, مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک

 اص دهد.  به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه اختص
مبلغ بیست هزار میلیارد ریال جهت اعطای تسهیالت  -6

الحسنه ودیعه مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته قرض
امداد امام خمینی )ره( هفتاد درصد و سازمان بهزیستی کل 

 یابد.کشور سی درصد اختصاص می
 

جمعیت 
احمر هالل

 استان

اداره کل  
ها و زندان

اقدامات 
تأمینی و 

 تربیتی استان

های بانک
 عامل استان

دانشگاه علوم 
پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی, 
درمانی 
  اصفهان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «د»بند 
 16تبصره 

بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتی  -1
ها و مؤسسات اطالعات دریافتی از بانکخود و عندالزوم 

اعتباری غیر بانکی مانده تسهیالت و تعهدات کالن و میزان 
پرداختی و مانده تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان 

ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی پرداختی هر یک از بانک
را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و 

سود, مدت بازپرداخت, دوره تنفس و میزان وثیقه اعتبار, نرخ 
دریافت شده, بر تارنمای بانک مرکزی در دسترس عموم قرار 

 داده و به صورت فصلی به روزرسانی نمایند.
بانک مرکزی مکلف است در صورت تسویه اصل و سود  -2

ها بابت اقساط تسهیالت اعطایی به مطالبات بانک
طق محروم و روستاها و زدگان منازدگان و سیلزلزله

شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به 
 های آنها اقدام نماید.بخشودگی جریمه

های عامل با بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک -۳
معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص شصت هزار 

های قرض الحسنه و جاری میلیارد ریال از محل منابع سپرده
برای پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ایجاد  هابانک

نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها 
و مناطق محروم به ازای هر نفر یک میلیارد و دویست میلیون 
ریال با بازپرداخت هشتاد ماهه و نرخ چهارصد اقدام نماید. 

رت رایگان ها به صواندازی این نیروگاهمسئولیت نصب و راه
 باشد. به عهده سازمان بسیج مستضعفین می

 
 
 

سپاه صاحب 
 الزمان )عج(

دفتر امور 
روستایی و 

شوراها 
 استانداری

های بانک
 عامل استان

شرکت 
برق سهامی 
 ایمنطقه

 اصفهان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 رفاه و سالمت -17تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ج»بند 
 17تبصره 

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 

های اصفهان, گیالن, خراسان شمالی, همدان, استان
کهکیلویه و بویراحمد, خوزستان و گلستان مبلغ هشتصد 

کسر و به ردیف  55۰۰۰۰-6۰میلیارد ریال از محل ردیف 
پژوهشکده سرطان  –با عنوان جهاد دانشگاهی  11۳674

پستان مندرج در پیوست اطالعات تکمیلی این قانون اضافه 
 گردد.

دانشگاه علوم 
پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی, 
درمانی 
  اصفهان

 «هـ»بند 
 17تبصره 

های تحت پوشش های علوم پزشکی و بیمارستاندانشگاه
ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو, این دانشگاه

لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت 
تجهیزات های تأمین و تدارک دارو, لوازم و بازپرداخت هزینه

های تأمین کننده ها و شرکتو ملزومات پزشکی به داروخانه
ای مکلفند هزینه دارو و های بیمهپرداخت کنند و سازمان

 تجهیزات پزشکی را به حساب دانشگاه واریز نمایند.

دانشگاه علوم 
پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی, 
درمانی 
  اصفهان

اداره کل تامین 
 اجتماعی استان

بیمه  اداره کل
 سالمت استان

 «و»بند 
 17تبصره 

کلیه , حمایتیی سیاستهازی مدسارآکاو ساماندهی ر بهمنظو 
از برنامه ششم توسعه ن قانو (29)دهماع موضوی ستگاههاد

از ها که به هر شکل دبنیاو لتی دوعمومی غیری هادجمله نها
و مکلفند تمامی حمایتها , سیبپذیر حمایت میکنندر آقشاا

ره به تفکیک شماآن محرمانگی ظ با لحاد را خو هایکمک
ون, تعاوزارت سامانه , در حمایته یافتکنندد در)کد(ملی فر

ری جمهوی ثبت نمایند. بانک مرکز, جتماعیه افار و رکا
لتی و دوخصوصی ری عتبات امؤسساو بانکها ان, یراسالمی ا

به تفکیک ه را خت شددالحسنه پرا ضقرت مکلفند تسهیال
هرگونه و ثبت نمایند ر سامانه مذکودر ملی  )کد(ره شما

 .دهد بواین سامانه خورج در امندت طالعای اخت بر مبناداپر
 

کل اداره 
تعاون, کار و 
رفاه اجتماعی 

 استان
های بانک

 عامل استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ز»بند 
 17تبصره 

( مبنی بر ساماندهی و 2( قانون الحاق )29در اجرای ماده )
ای و بازنشستگی و کاهش های بیمهپایداری صندوق

وابستگی آنها به بودجه عمومی, ساماندهی و پایداری 
ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها های بیمهصندوق

ای در های کامل بیمهمعافیت 14۰1به بودجه, از ابتدای سال 
خصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین 

های اجتماعی اجتماعی از جمله مشموالن قانون بیمه
دار قالیبافان, بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه

منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون, کار و رفاه 
 اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است.

کل اداره 
تعاون, کار و 
رفاه اجتماعی 

 استان

اداره کل 
تأمین 

اجتماعی 
 استان

اداره کل بیمه 
 سالمت استان

 «ن»بند 
 17تبصره 

های خاص و صعب العالج با استفاده نیروی صندوق بیماری
های مربوط و بدون توسعه انسانی و امکانات موجود دستگاه

شود. مبلغ پنجاه هزار تشکیالت و نمایندگی و شعبه ایجاد می
( این 14( جدول تبصره )17میلیارد ریال از محل ردیف )

قانون به صورت صددرصد به این صندوق تخصیص و 
 گردد.پرداخت می

دانشگاه علوم 
پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی, 
درمانی 
  اصفهان

 «س»بند 
 17تبصره 

( قانون مالیات بر ارزش افزوده, ۳8( ماده )1در اجرای بند )
افزوده به عنوان مالیات درآمد حاصل از یک درصد ارزش

سالمت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به 
گردد. همچنین سهم داری کل کشور واریز میحساب خزانه

سالمت از منابع هدفمندی )ده درصد( کل منابع هدفمند 
ها باید به صورت کامل و صد در صد به وزارت سازی یارانه

 اشت, درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.بهد
 

دانشگاه علوم 
پزشکی و 
خدمات 

بهداشتی, 
درمانی 
  اصفهان

اداره کل امور 
 مالیاتی استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 وریتولید و بهره -18تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «الف»بند 
 18تبصره 

های کشور از طریق به منظور رشد و پیشرفت استان 
ها, تکمیل واحدهای نیمه گذاریوری و توسعه سرمایهبهره

های تولیدی بر پایه آمایش های خالی بنگاهتمام و ظرفیت
بنیان و پیشران های دانشسرزمین و همچنین حمایت از طرح

و بسط و عدالت سرزمینی منابع زیر جهت ایجاد اشتغال و 
 آفرینی و ارتقای اقتصادیافزایش تولید, اشتغال و کار

 یابد:اختصاص می
مبلغ هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از ردیف  -1-1

 این قانون  55۰۰۰۰-97
بیست درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات  -1-2

کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق 
 یافته. کمتر توسعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استانداری

سازمان 
مدیریت و 

ریزی برنامه
  استان

اداره کل 
کمیته امداد 
امام خمینی 

 )ره(

اداره کل 
بهزیستی 

 استان

های بانک
 عامل استان

اداره کل 
تعاون, کار و 
 رفاه اجتماعی

پارک علم و 
 فناوری استان

اداره کل امور 
اقتصادی و 

 استان دارایی
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

بند دنباله 
 «الف»

 18تبصره 

ه رجدول شما 1۰1۰۰5مبلغ ده هزار میلیارد از ردیف  -۳-1
 این قانون( 8)

 ( این قانون7تبصره )« ز»وجوه مربوط به بند  -4-1
 14۰۰قانون بودجه سال  (18بازگشتی منابع تبصره ) -5-1

 واریز گردیده است. ۳1۰6۰2کل کشور که به ردیف درآمدی 
مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و  -6-1

 غیر منقول مازاد در سطح ملی و استانی 
ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای سهم استان -7-1

 استانی
ر میلیارد ریال از حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو هزا -۳

منابع فوق به صورت مساوی )هر استان بیست و دو هزار 
 یابد.ها اختصاص میمیلیارد ریال( به استان

تا سقف بیست هزار میلیارد ریال از منابع این بند به منظور  -4
اشتغال خرد و خانگی افراد تحت پوششی که قابلیت توانمند 

 ه( به نسبت هفتادشدن دارند کمیته امداد امام خمینی )ر
درصد و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور 

الحسنه تخصیص درصد به صورت تسهیالت بانکی قرضسی
 یابد.می
 
 
 
 
 
 
 
 

کل اداره 
تعاون, کار و 
رفاه اجتماعی 

 استان

فنی  اداره کل
ای و حرفه

 استان 

اداره کل 
صنعت, معدن 

و تجارت 
 استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

بند دنباله 

 «الف»

 18تبصره 

به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و  -6
ای و سازمان های مورد نیاز کشور, دانشگاه فنی و حرفهحرفه

ترکیب توانند با ای پنج درصد از این منابع را میفنی و حرفه
زایی فارغ منابع بانکی به صورت تسهیالت برای اشتغال

های آموزشی خود التحصیالن و تجهیز و به روزرسانی کارگاه
 استفاده نمایند.

ها با اولویت گذاری در بانکمنابع یادشده از طریق سپرده -7
ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به های توسعهبانک

ای تولید اشتغال و کارآفرینی و گذاری برمنظور سرمایه
ها با های خالی بنگاهتمام و ظرفیتهای نیمهتکمیل طرح

ها و زنجیره تولید و تامین کاالهای اساسی و تاکید بر فعالیت
راهبردی با سازوکار تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع 

یافته و تلفیق منابع در بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص
مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق اختیار و 

 توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود سپرده -8

نرخ سود تسهیالت اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع 
نظام بانکی, صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و 

 . گرددشکوفایی تعیین می
دستورالعمل اجرائی نحوه تعیین نرخ سود تسهیالت, نرخ  -9

های اجرائی توسط شورایی های دستگاهگذاری و برنامهسپرده
مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی, رییس سازمان برنامه 
و بودجه کشور, رئیس بانک مرکزی, معاون علمی و فناوری 

, جهاد ریاست جمهوری و وزرای صنعت, معدن و تجارت
کشاورزی, کشور, راه و شهرسازی, میراث فرهنگی, 
گردشگری و صنایع دستی, نفت, ارتباطات و فناوری 
اطالعات و تعاون, کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس 

 گردد.شورای اسالمی مشخص می
بینی توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیش -12

های ( و بر اساس شاخص۳) شده برای هر استان در جزء
ها توسط شورای بیکاری, محرومیت, وسعت و جمعیت استان

 شود.( این بند تهیه و ابالغ می9موضوع جزء )
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ب»بند   

 18تبصره 

استانداران اجازه های اجرایی ملی / به رؤسای دستگاه -1

شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی داده می

های ها و مؤسسات تابعه/ دستگاهدر اختیار خود و دستگاه

های واگذاری اموال در سطح استانی را پس از تأیید کارگروه

استانی با ترکیب استاندار, رئیس سازمان مدیریت و 

امور اقتصادی و دارایی استان و  ریزی استان, مدیر کلبرنامه

رئیس کل دادگستری استان بدون حق رأی  و بدون رعایت 

تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و 

 مقررات به فروش رساند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و  -2

ال )سادا( مانه جامع امودارایی غیر منقول مازاد ثبت شده در سا

داری واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی نزد خزانهو 

 کل کشور است.

( قانون برنامه 29های اجرائی موضوع ماده )دستگاه -۳

پنجساله ششم توسعه مکلفند اطالعات اموال غیر منقول, 

بردار متولی و انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک, بهره

ار دارند به استثنای اماکن نظامی را در نماینده دولت در اختی

های اجرائی )سادا( ثبت و تکمیل سامانه جامع اموال دستگاه

 نمایند. 

 

 

 

 استانداری

اداره کل امور 

اقتصادی و 

 دارایی استان

های دستگاه

 اجرایی استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 کننده پیگیری

 «د»بند 

 18تبصره 

های کلی اصل شود با رعایت سیاستبه دولت اجازه داده می

قانون اساسی تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد ریال  44

های دولتی و همچنین از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت

اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در 

های مذکور موظفند سه برابر نماید. بانکهای دولتی بانک

این افزایش سرمایه را به تسهیالت مرتبط با مصارف مذکور 

های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سیاست

 اختصاص دهند.

اداره کل امور 
اقتصادی و 
 دارایی استان

های بانک
 عامل استان

 «هـ»بند 

 18تبصره 

های ای تابعه وزارتخانهتوسعههای ها و سازمانبه شرکت

ارتباطات و فناوری اطالعات, صنعت, معدن و تجارت, جهاد 

شود با تأیید وزیر مربوط تا کشاورزی و نفت اجازه داده می

مبلغ ده هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک 

های تحقق رشد و تولید, صادرات گذاری در برنامهبه سرمایه

ای های توسعهدمات, حمایت از ساخت داخل و طرحکاال و خ

های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره توسط بخش

التفاوت نرخ های فنی و اعتباری و پرداخت مابهشده, کمک

 سود اختصاص دهند.

 

 

 

 

 

کل  اداره
ارتباطات و 

فناوری 
اطالعات 

 استان

کل  اداره
صنعت, معدن 

و تجارت 
 استان

کل جهاد  اداره
کشاورزی 

 استان

شرکت ملی 
پخش 

های فراورده
 نفتی استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «و»بند   

 18تبصره 

 های اجرائی وری در دستگاهبه منظور ارتقای بهره

مدیریت ( قانون 5های اجرایی موضوع ماده )دستگاه -1

 14۰1خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 

های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و برنامه

وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را های بهرهارتقای شاخه

ربط سازمان اداری و ارائه و به تایید سازمان تابعه ذی

 ..استخدامی برساند.

هایی که ها و دستگاهشرکتهای دولتی و کلیه شرکت -2

شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است موظفند اعتبارات 

وری را به صورت های ارتقای بهرهمورد نیاز اجرای برنامه

بینی و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال مستقل پیش

به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی  14۰1

امه و بودجه و محاسبات و های برنوری وکمیسیونبهره

جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون 

 ..اساسی ارائه کنند.

های دستگاه

 اجرایی استان

سازمان 

مدیریت و 

ریزی برنامه

 استان

 «ح»بند 

 18تبصره 

کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت 

ها و صدور مجوز از تأییدیه ها ودهی به استعالمتقاضا, پاسخ

, صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور 14۰1اول سال 

 انجام گردد.

های دستگاه

 اجرایی استان

 «ی»بند 

 18تبصره 

وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت  
گذاران بخش غیر دولتی, اخذ عوارض در کلیه آزاد سرمایه

 14۰1تا پایان خرداد ماه سال ها را بصورت الکترونیکی راه
 ..عملیاتی نماید.

اداره راهداری 

و حمل و نقل 

 ای استان  جاده
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 بودجه -19تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ب»بند 
 19تبصره 
 
 
 

های اجرائی در سقف رقم مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه
در قانون بودجه سال  1۰25۳۰بینی شده در ردیف پیش

با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت  14۰1
قوانین و مقرات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه 

 .است

اداره کل 
آموزش و 

 پرورش استان

اداره کل 
بهزیستی 
 استان 

 «ح»بند
 19تبصره 
 

های توسعه و قانون احکام دائمی برنامه( 58در اجرای ماده )
( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 1۰6بند )پ( ماده )

ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به های دولتی, بانکشرکت
های اجرائی دارای اعتبار نیز حداکثر یک دولت و دستگاه

ای ابالغی خود های سرمایهدرصد از اعتبارات تملک دارایی
عالم سازمان پدافند غیر عامل مبنی بر الزامی را بر اساس ا

های حیاتی, حساس و مهم بودن هزینه کرد, در زیر ساخت
 خود هزینه نمایند.

های دستگاه

 اجرایی استان

اداره کل 
پدافند غیر 

عامل 
 استانداری

« ل»بند 
 19تبصره 

های ( قانون احکام دائمی برنامه۳7در اجرای بند )چ( ماده )
های اجرائی مشمول کشور مبنی بر تکلیف دستگاهتوسعه 
ای خود ( به هزینه کرد یک درصد از اعتبارات هزینه5ماده )

سازمان  ( طی قرارداد مشخص با6و 4,1)به استثنای فصول 
سازی و آگاهی صداو سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ

بخشی و اطالع رسانی, سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف 
ای, اعتبارات در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینهاست 

موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی 
 مشمول کسر و به صدا وسیما تخصیص دهد.

 

های دستگاه

 اجرایی استان

و سیمای  صدا

 انمرکز اصفه
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

 انسانی دولتمنابع  -2۰تبصره 
دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

 «ح»بند 
 2۰تبصره 

 

 

به وزارت راه و شهرسازی )سازمان راهداری و حمل و نقل 
شود, در صورت موافقت هیأت ای کشور( اجازه داده میجاده

آالت سنگین و دولت به تعداد چهار هزار دستگاه ماشین
حمل و نقل کشور  سنگین مورد نیاز سازمان راهداری ونیمه

را که استانداردهای 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 حقوق ورودی تعیین )
 شده توسط دولت, وارد کشور نماید.

اداره راهداری 

و حمل و نقل 

  ای استان جاده

« ط»بند 
 2۰تبصره 

 
 

شود با استفاده از امکانات و نیروی به دولت اجازه داده می
برداری انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهره

های نوین آبهای جوی در زیر مجموعه وزارت نیرو, فناوری
به پیشنهاد  14۰1ای که تا پایان خرداد ماه بر اساس اساسنامه

رسد,  اقدام نماید. وزیران میوزارت نیرو به تصویب هیأت 
مندی از درآمدهای این سازمان مجاز خواهد بود با بهره

اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و به کارگیری 
های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق فناوری

 مستعد اقدام نماید.
 
 
 
 
 
 
 

شرکت 

آب سهامی 

ای منطقه

 اصفهان

شرکت آب و 

فاضالب 

 استان
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 کل کشور1401قانون بودجه سال  یهاتبصره مهمترین

دستگاه  مصوبات تبصره

 پیگیری کننده

« ی»بند
 2۰تبصره 

 

 

و هفت صدم درصد از کل نه درصد  دولت مکلف است بیست
های درآمدی و مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف

 ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس, ورزشهزینه
همگانی, ورزش روستایی و عشایری, ورزش بانوان و زیر 

های ورزش به ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان ساخت
 اختصاص دهد. 

های مربوط به وزارت ورزش و این مبلغ از طریق ردیف
جوانان شصت درصد و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد 

 یابد.اختصاص می

 گردد.هزینه میها این اعتبار فقط در استان -1
( 94دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده ) -2

قانون برنامه شششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی 
( قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به ۳7ماده )

 عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کل اداره 

ورزش و 

 جوانان استان

 کلاداره 
بهزیستی 

 استان

کل اداره 

آموزش و 

 پرورش استان

امور کل اداره 

 عشایر استان 
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 بخش سوم:

( ملی) ایهای سرمایهی تملک داراییهاوضعیت طرح

 1401استان اصفهان در سال  های اجراییدستگاه
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   1401درسالاستان اصفهان  های اجرایی)ملی( دستگاهایهای سرمایههای تملک داراییطرح
 بندیشماره طبقه

 طرح
 عنوان طرح

اجرایی مندرج دستگاه 

 در قانون

 نفری کاشان 750احداث ندامتگاه  1201005013
ها و اداره کل زندان

اقدامات تأمینی و تربیتی 
 استان

1201010003 
1002057006 

ایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهای ثبتی 
 اصفهاندر مشهد، شیراز و 

اداره کل ثبت اسناد و 
 امالک استان

 احداث مجتمع قضایی اصفهان 1201012003
اداره کل دادگستری 

 استان

1201012020 
1201017001 

احداث ساختمان اداری دادسرای ویژه 
 روحانیت اصفهان

 دادسرای ویژه روحانیت

1301043024 
1301015007 

 انتقال نیروی برق اصفهان
شرکت سهامی برق 

 ای اصفهانمنطقه

1303015007 
اقلید به راه آهن  -اتصال رآه آهن یزد
 شیراز -اصفهان

های زیربنایی مجری طرح
 استان اصفهان

1303015015 
 -خمین   -احداث راه آهن اراک 

 اصفهان –میمه  -گلپایگان 
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان

 ازنا -داران  -احداث راه آهن اصفهان  1303015016
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان

1303015022 
 -قم  -راه آهن سریع السیر تهران 

 اصفهان
 اداره کل راه آهن اصفهان

 اداره کل راه آهن اصفهان اصفهان -احداث راه آهن شیراز  1303015023

1303015031 
1303015016 

 -سفید دشت –احداث راه آهن مبارکه 
 شهرکرد

زیربنایی  هایمجری طرح
 استان اصفهان

1303015048 
احداث راه  آهن دو خطه برقی اصفهان 

اهواز و کمک به احداث راه آهن  -
 بصره -شلمچه 

های زیربنایی مجری طرح
 استان اصفهان
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   1401های اجرایی استان اصفهان درسالای)ملی( دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح

 عنوان طرح طرح شماره طبقه بندی
اجرایی مندرج دستگاه 

 در قانون

1303016003 
بابا  –بهبهان  -احداث راه اصلی شهرضا

 -منچ  -دشت روم، لردگان  -میدان 
 نشان -سپیدان و لنده  -بیدله، گنجگون 

های زیربنایی مجری طرح
 استان اصفهان

1303016004 
نطنز به کاشان  -اتصال آزاد راه کاشان

 اردستان –بادرود 
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان

1303016022 
 -یاسوج  –احداث باند دوم بابا میدان 

 سمیرم
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان

1303016026 
چالشتر،  –سامان  -احداث باند دوم تیران

گردنه  -کنارگذر شهرکرد و باغ بهادران 
 شهرکرد -رخ 

های زیربنایی مجری طرح
 اصفهاناستان 

 درود -احداث باند دوم داران 1303016030
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان

1303016031 
–خوانسار  –احداث باند دوم دامنه 

 گلپایگان و خمین
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان

 داران -بن -احداث باند دوم شهرکرد 1303016040
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان

1303016047 

 –پل قره  -احداث باند دوم لردگان 
مبارکه و باند دوم محور پلیس  -بروجن 

بروجن  -بروجن و دهاقان  -راه شهرکرد 
و کمربندی شمالی بروجن وباند دوم 

 چغاخور –محور دوراهی گندمان 

های زیربنایی مجری طرح
 استان اصفهان

 

1303016073 
 -اردهالمشهد  -احداث بزرگراه کاشان

 موته -ورکان  -برزک  -جمکران 
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان
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   1401های اجرایی استان اصفهان درسالای)ملی( دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح 

 شماره طبقه بندی
 طرح

 عنوان طرح
اجرایی مندرج دستگاه 

 در قانون

 گرمسار -احداث راه اصلی جندق  1303016090
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان

1303016097 
 –کیاسر  –بهسازی راه اصلی ساری 

 -چوپانان  –جندق  –معلمان  -سمنان
 اردکان

های زیربنایی مجری طرح
 استان اصفهان

1303016130 
احداث کمربندی آران و بیدگل و کاشان و 

 گرمسار -اتصال یه جاده قم 
 های زیربناییمجری طرح

 استان اصفهان

1303016132 

نجف آباد  -شهر احداث کمربندی خمینی

کنارگذر  -و احداث راه اصلی دولت آباد 

 شرقی اصفهان

های زیربنایی مجری طرح
 استان اصفهان

1303016228 
 -مشارکت در احداث آزاد راه اصفهان 

 شیراز
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان

1303016243 
احداث آزاد راه کنار گذر غربی مشارکت در 

 اصفهان
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان

1303016247 
مشارکت در احداث آزاد راه کنار گذر شرقی 

 اصفهان
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان

1303016312 
تکمیل تونل محور خوانسار به 

 میاندشتبویین
های زیربنایی مجری طرح

 استان اصفهان
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   1401های اجرایی استان اصفهان درسالای)ملی( دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح  

 بندی شماره طبقه
 طرح

 عنوان طرح
اجرایی مندرج دستگاه 

 در قانون

1303016314 

 -مطالعه و احداث راه گلپایگان 
امامزاده محمدبن حسن )ع(  -الیگودرز 

 کوهرنگ -

های زیربنایی مجری طرح
 استان اصفهان

 آبرسانی به شهر خوانسار 1307002035
شرکت آب و فاضالب 

 استان

1307002080 
آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و 

 ارتقای کیفی آب شرب
شرکت سهامی آب 

 ای اصفهانمنطقه

1307002092 
آبرسانی به شهرهای نطنز، اردستان، 

 بادرود و صنایع
شرکت آب و فاضالب 

 استان

 آبرسانی به گلپایگان از سد کوچری 1307002099
شرکت آب و فاضالب 

 استان

1307002247 
ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی 

 رودشت جنوبی
شرکت سهامی آب 

 ای اصفهانمنطقه

1307002260 
شهرستان استان  15آبرسانی به 

 اصفهان و شهرضا
شرکت سهامی آب 

 ای اصفهانمنطقه

1307002294 
های فریدن، شهرستانآبرسانی به 

بویین میاندشت، چادگان و فریدونشهر 
 در استان اصفهان

سهامی آب  شرکت
 ای اصفهانمنطقه

 احداث سد گردنه خاکی سمیرم 1307003006
شرکت سهامی آب 

 ای اصفهانمنطقه
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   1401های اجرایی استان اصفهان درسالای)ملی( دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح

 شماره طبقه بندی

 طرح
 عنوان طرح

اجرایی مندرج در دستگاه 

 قانون

 انتقال آب از سد ایزدخواست به رامشه 1307003010
ای شرکت سهامی آب منطقه

 اصفهان

1307003021 

تکمیل مطالعات و اجرای زیر 

های سد ماربر و سامانه انتقال ساخت

 آب

شرکت سهامی آب    

 ای اصفهانمنطقه

 ساختمان تونل چشمه لنگان 1307003026
ای شرکت سهامی آب منطقه

 اصفهان

 ساختمان سد بلطاق 1307003038
ای شرکت سهامی آب منطقه

 اصفهان

1307003076 
ساختمان سد کوچری و تونلهای انتقال 

 آب از سر شاخه دز

ای شرکت سهامی آب منطقه

 اصفهان

 ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ 1307003103
ای سهامی آب منطقهشرکت 

 اصفهان

1307003181 

1307007008 

ساختمان سد میمه و شبکه آبیاری و 

 زهکشی

ای شرکت سهامی آب منطقه

 اصفهان

1502001002 
تجهیز و ساماندهی آتش نشانی و 

 خدمات ایمنی و نجات
 استانداری

1502002002 

ای کالن شهر احداث قطار حومه

اصفهان به شهرهای جدید و به 

 شهرضا از طریق بهارستان

 شرکت عمران شهرهای جدید

1502002006 
احداث قطار شهری اصفهان و اتصال 

 به شاهین شهر
 شهرداری اصفهان
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   1401های اجرایی استان اصفهان درسالای)ملی( دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح

 ماره طبقه بندیش

 طرح
 عنوان طرح

اجرایی مندرج دستگاه 

 قانوندر 

 ایجاد تأسیسات فاضالب چادگان 1503002006
شرکت آب و فاضالب 

 استان

 ایجاد تأسیسات فاضالب خوراسگان 1503002014
شرکت آب و فاضالب 

 استان

1503002049 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر 

 میاندشت و شهر افوسبوئین

شرکت آب و فاضالب 

 استان

 خوانسارایجاد تأسیسات فاضالب شهر  1503002077
شرکت آب و فاضالب 

 استان

1503002080 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای داران 

 و فریدونشهر و دامنه

شرکت آب و فاضالب 

 استان

 ایجاد تأسیسات فاضالب شهر قمصر 1503002137
شرکت آب و فاضالب 

 کاشان

1503002140 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهر کاشان و 

 نوش آباد

شرکت آب و فاضالب 

 کاشان

 ایجاد تاسیسات فاضالب شهر گز 1503002152
شرکت آب و فاضالب 

 استان

 آبادایجاد تأسیسات فاضالب شهر نجف 1503002174
شرکت آب و فاضالب 

 استان

 ایجاد تأسیسات فاضالب شهر نطنز 1503002175
شرکت آب و فاضالب 

 استان

 ایجاد تأسیسات فاضالب شهر نیاسر 1503002180
فاضالب شرکت آب و 

 کاشان
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   1401های اجرایی استان اصفهان درسالای)ملی( دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح
 ماره طبقه بندیش

 طرح
 عنوان طرح

اجرایی مندرج در دستگاه 

 قانون

1503002202 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای 

 گلپایگان و گوگد
 شرکت آب و فاضالب استان

1503002208 
تأسیسات فاضالب مناطق جدید  ایجاد

 شهر شهرضا و دهاقان
 شرکت آب و فاضالب استان

1503002211 
بازسازی تأسیسات فاضالب شهر 

 شهرخمینی
 شرکت آب و فاضالب استان

1503002212 
بازسازی تأسیسات فاضالب شهر 

 شهرشاهین
 شرکت آب و فاضالب استان

1503002214 
شهر توسعه و بازسازی تاسیسات فاضالب 

 اصفهان
 شرکت آب و فاضالب استان

1503002223 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای 

 شهر و میمهشهرستان برخوار، شاهین
 شرکت آب و فاضالب استان

1602001023 
احداث بیمارستان آموزشی جایگزین 

 کاشان

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 کاشان

 نجف آباد احداث بیمارستان 1602001100
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 اصفهان

1602001108 
ایجاد مراکز اورژانس و فوریتهای پزشکی 

 های کشوردر جاده

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 اصفهان
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   1401درسالهای اجرایی استان اصفهان ای)ملی( دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح

 شماره طبقه بندی

 طرح
 عنوان طرح

اجرایی مندرج در دستگاه 

 قانون

 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها 1602001110

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی، درمانی 

 کاشان

 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها 1602001129

دانشگاه علوم پزشکی و 

درمانی خدمات بهداشتی، 

 استان  اصفهان

1602001163 
هزار  60تأمین تجهیزات مورد نیاز برای 

 های کشورتخت بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی، درمانی 

 اصفهان

 تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001169

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی، درمانی 

 کاشان

 بیمارستانها تعمیرات اساسی 1602001188

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی، درمانی 

 استان  اصفهان

 تختخوابی برخوار 96احداث بیمارستان  1602001314

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی، درمانی 

 اصفهان

 احداث بیمارستان تیران و کرون 1602001452

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی، درمانی 

 اصفهان
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   1401های اجرایی استان اصفهان درسالای)ملی( دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح    

 شماره طبقه بندی

 طرح
 عنوان طرح

اجرایی مندرج در دستگاه 

 قانون

1602001456 

احداث بیمارستان جایگزین 

های فرسوده عیسی بن مریم و بیمارستان

 فارابی اصفهان

پزشکی و دانشگاه علوم 

خدمات بهداشتی، درمانی 

 اصفهان

1702001011 

1702004026 

توسعه و تجهیز فضای ورزشی جانبازان، 

 معلولین و نابینایان

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان

1702001012 

1702004033 

 6000های مطالعه، احداث و تکمیل سالن

نفری در شهرهای ساری، تبریز، اردبیل، 

، رشت و اصفهان، سنندج، یزد، مشهد 

 همدان

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان

1702001017 

1702004004 

احداث )توسعه ( مجموعه بزرگ ورزشی 

 نقش جهان اصفهان

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان

 احداث مجتمع فرهنگی و هنری کاشان 1703067021
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی استان

1703067041 

1703059017 
 احداث موزه هنرهای معاصر اصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی استان

1703067047 

1703059024 

تکمیل ، تعمیر و تجهیزات فنی و 

 فرهنگی و هنری کشور

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 می استاناسال

1803001020 
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و 

 محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی
 دانشگاه هنر اصفهان

1803001022 
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و 

 محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی
 دانشگاه صنعتی اصفهان

1803001024 
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و 

 تاسیسات زیر بناییمحوطه سازی و 
 دانشگاه اصفهان

1803001061 
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و 

 محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی
 دانشگاه کاشان
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   1401های اجرایی استان اصفهان درسالای)ملی( دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح   

شماره طبقه بندی 

 طرح
 عنوان طرح

مندرج در اجرایی دستگاه 

 قانون

1803001067 
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و 
 محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی

دانشکده ریاضی و کامپیوتر 
 خوانسار

1803001116 
تامین فضاهای آموزشی و کمک 

 آموزشی
 دانشگاه هنر اصفهان

 دانشگاه صنعتی اصفهان احداث و تجهیز دانشکده مکانیک 1803001229

1803001251 
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و 
 محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی

دانشکده  -دانشگاه کاشان
 منابع کویری

1803001264 
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و 
 محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی

پردیس  -دانشگاه کاشان
 خواهران

1803001304 
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و 
 محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی

 مرکز آموزش عالی شهرضا

1803001387 
1803025022 

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و 
 ماشین آالت

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 کاشان

1803001328 
تأمین فضاهای آموزشی و کمک 
 آموزشی و تکمیل دانشکده مکانیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

1803001413 
1803025077 

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و 
 ماشین آالت

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 استان  اصفهان

1803001463 
1803025522 

تأمین فضاهای آموزشی و کمک 
 آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 اصفهان

1803001386 
1803025021 

تامین فضاهای آموزشی و کمک 
 آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 کاشان

1805003013 
تعمیرات اساسی و خرید  تجهیزات و 

 آالتماشین
 

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی، درمانی 

 استان  اصفهان
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   1401استان اصفهان درسالهای اجرایی ای)ملی( دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح

شماره طبقه بندی 

 طرح
 عنوان طرح

اجرایی مندرج در دستگاه 

 قانون

1805003059 

1805048024 

تعمیرات اساسی و خرید  تجهیزات و 

 آالتماشین

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی، درمانی 

 استان  اصفهان

1805003060 

1805048028 

تجهیزات و تعمیرات اساسی و خرید  

 آالتماشین

مرکز تحقیقات قلب و 

 عروق اصفهان

1805003068 

1805062008 

 

 دانشگاه کاشان احداث و تجهیز پژوهشکده فرش

1805089068 

1805010002 

احداث و تجهیز پژوهشکده بیوتکنولوژی 

متر از محل منابع  7000رویان اصفهان )

متر از محل سایر  10000عمومی و 

 منابع(

 رویان اصفهان پژوهشکده

1805089071 

1805010005 

احداث و تجهیز مرکز سلول درمان 

 پژوهشکده رویان
 پژوهشکده رویان اصفهان

1805089072 

1805001002 

کمک به تکمیل فضاهای نیمه تمام 

مترمربع( که  2000مراکز پژوهشی )تا 

درصد اعتبار آنها از محل سایر منابع  50

 تامین شده است.

 ی اصفهانجهاد دانشگاه

1805089075 
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و 

 آالتماشین
 پژوهشکده رویان اصفهان

1805089090 

1805070021 

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و 

 آالتماشین

شهرک علمی و تحقیقاتی 

 اصفهان
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