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سازمان مديريت و برنامهريزي استان اصفهان از افراد زير به
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ظرفیت و قابلیتهای تبصرههای بودجه 1401

تهيه کننده  :سازمان مديريت و برنامهريزي استان اصفهان
سال انتشار 1401 :
نشاني :اصفهان ،خيابان توحيد ،ابتداي خيابان بهار آزادي ،سازمان مديريت
و برنامهريزي استان اصفهان
تلفن  03136880000:دورنگار 03136208423 :
کدپستي8158184411 :

پیشگفتار
با توجه به نامگذاري سال جاري بنام توليد ،دانشبنيان و اشتغالآفرين توسط مقام معظم رهبري و
همچنين با توجه به تحريمهاي اقتصادي و ويروس منحوس کرونا ،استفاده از توان و ظرفيت تبصرههاي
قانون بودجهي  1401ميتواند در جهت تحقق رشد اقتصادي و اعتبارات عمراني و جذب سرمايهگذاري بخش
خصوصي در پروژههاي عمراني مؤثر واقع شود .سازمان مديريت و برنامهريزي استان با توجه به رسالت خود
در خصوص استفاده از همه امکانات و قابليتها در جهت افزايش سهم استان از منابع بودجهاي ،به احصاء
تبصرهها و قابليتهاي بودجه با توجه به دستگاه اجرايي پيگيري کننده اقدام نموده است .مجموعه حاضر از
سه بخش تشکيل شده است که بخش اول شامل ضوابط اجرايي بودجه ،بخش دوم اهم تبصرههاي قانون
بودجه سال  1401که در  132بند و تبصره آورده شده و در بخش سوم طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي
استان اصفهان به تعداد  106طرح و به تفکيک عنوان پروژه و دستگاه پيگيريکننده در سال  1401آورده
شده است .اميد است دستگاههاي اجرايي استان با بهرهگيري از اين مطالب بتوانند ،امکان بهرهمندي حداکثري
از فرصتها و ظرفيتهاي قانون بودجه و حمايت از توليد دانشبنيان و اشتغالآفرين را فراهم آورند.

محمدرضا قاسمي
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان اصفهان
و دبير شوراي برنامهريزي و توسعه استان

بخش اول :
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  1401کل کشور
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ماده  -۱در این تصویبنامه ،اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
 - ۱قانون  :قانون بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور
 - ۲قانون الحاق : 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) - ) ۲مصوب
۱۳۹۳
 - ۳قانون برنامه :قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران -مصوب ۱۳۹۵
 - ۴سازمان :سازمان برنامه و بودجه کشور
 - ۵دستگاه اجرایی :دستگاههایی که عناوین آنها در قانون و پیوستهای آن (از جمله تبصرهها ،جداول و
ردیفها) و همچنین در تفاهمنامههای موضوع آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ( )۱۹قانون ذکرشده است.
ماده -۲دستگاههای اجرایی موظفند مطابق آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ( )۱۹قانون ،نسبت به مبادله
موافقنامههای خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها) اقدام نمایند.
تبصره -۱ابالغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی و همچنین
دستگاههای استانی ،منوط به مبادله موافقتنامه هزینهای است.
تبصره -۲مهلت ارسال اصالحیه موافقتنامه طرح های تملک داراییهای سرمایهای توسط دستگاههای
اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها) ،حداکثر تا پایان شهریورماه
سال  ۱۴۰۱است .اصالح موافقتنامههای مذکور بعد از تاریخ یاد شده ،برای اجرای تصویبنامه های صادر
شده توسط هیئت وزیران (و یا ابالغیههای سازمان) قابل انجام است.
ماده -۳در اجرای ماده( )۳۵قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب  -۱۳۵۱دستگاههای اجرایی ملی و
استانی موظفند مطابق بخشنامههای سازمان ،عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱کل کشور را به
سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها) ارایه دهند.

ماده -۴
 -۱به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمریها،
خزانهداری کل کشور و معین استانها و دستگاههای اجرایی مکلف به تأمین و پرداخت موارد فوقالذکر در
سقف تخصیصهای ابالغی اعتبارات هزینهای (عمومی -اختصاصی) قبل از هر گونه پرداختی هستند.
 -۲در اجرای بند (الف) تبصره ( )۲۰قانون ،دستگاههای اجرایی تا بیستم اردیبهشتماه سال  ۱۴۰۱موظف
به ثبت یا بهروزرسانی تمامی اطالعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران ) هستند.
چگونگی ثبت اطالعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی،
نیروهای مسلح ،وزارت اطالعات ،حفاظت اطالعات قوه قضائیه ،سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای
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آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاهها به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر
اساس سازو کار اجرایی تعیین شده در شیوههای نامههای مستقلی که ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این
تصویب نامه توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای
اجرایی مذکور تدوین میشود ،تعیین میگردد.
ماده  -۵هزینههای مربوط به اموری مانند قرآنی ،فعالیتهای دینی و فرهنگی و اجرای آییننامه ترویج و
توسعه فرهنگ نماز مطابق آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره ( )۹قانون ،هزینههای مربوط به ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت مطابق دستورالعمل اجرایی بند (ل) تبصره ( )۹قانون و سایر امور مانند پایگاههای مقاومت
بسیج و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سالمت کارکنان از محل اعتبارات هزینهای ابالغی پرداختشده
خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول ( )۱و) ))6به نحوی که به انجام فعالیتهای اصلی دستگاه
خدشه ای وارد نشود ،در قالب موافقتنامه با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامهریزی
استانها) در سقف عملکرد سال  ۱۴۰۰قابل پرداخت است .هزینههای فوق در شرکتهای دولتی مندرج در
پیوست شماره ( )۳قانون ،صرفاً از محل هزینههای اداری و عمومی به استثنای هزینههای کارگزینی
(پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهالک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است.
ماده -6در سال  ۱۴۰۰به کارگیری افراد جدید به صورت حقالتدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به هر شکل
توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها ممنوع است.
ماده -۷صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایلهمندی ،اوالد و
عیدی برای بازنشستگان دستگاههای اجرایی که هزینههای مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینهای آنها
قبالً کسر گردیده است ،اقدام نماید .سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج،
کمک هزینه فوت ،حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود .سهم
دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه
اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است) ،توسط سازمان بیمه سالمت ایران پرداخت
می شود .سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط
دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت میشود.
تبصره -۱در مورد بازنشستگان شرکتهای دولتی ،مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به
شرکت قابل پرداخت است ،مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل
پرداخت باشد.
تبصره -۲در اجرای ماده ( )۳۰قانون برنامه ،دستگاههای اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به
ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمریبگیران خود در سقف اعتبارات ابالغی مربوط و بر اساس
دستورالعمل موضوع ماده ( )۴۳این تصویبنامه اقدام نمایند.
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ماده -۸دستگاههای اجرایی مجازند تا یک درصد ( )%۱از اعتبارات ابالغی را به منظور استقرار سامانه
(سیستم) مدیریت سبز و بهینهسازی مصرف انرژی در دستگاهها ،مطابق مفاد بند (ز) ماده) )۳۸قانون برنامه
و آییننامه اجرایی آن ،هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر ششماه یکبار به سازمان
حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.
ماده -۹به استناد بند (ب) تبصره ( )۲۰قانون ،تمام اختیارات دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )۲۹قانون
برنامه که اعتبارات هزینهای خود را از محل این قانون و پیوستهای آن دریافت میکنند و دارای مقررات
خاص اداری و استخدامی میباشند به استثنای وزارت اطالعات ،سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت
اطالعات قوه قضاییه و دستگاههای مندرج در ماده ( )66قانون محاسبات عمومی در سال  ۱۴۰۱موقوف
االجرا میشود.
هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرایی صرفاً بر اساس مجوز صادره از
سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیشبینی بار
مالی در قانون است.
ماده -۱۰دستگاههای اجرایی میتوانند در سال  ۱۴۰۱حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در
احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصیافته دستگاه اجرایی و با رعایت
بندهای (ت) و (ث) ماده ( )۷قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند .پرداخت یک ماه پاداش مذکور
به اعضای هیئت مدیره /هیئت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و
تصریح نام) ،بانکها و بیمههای دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء ( )۱بند (و) تبصره
تبصره ( )۱۸قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده -۱۱کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم (پس از لحاظ هزینههای اجتنابناپذیر و ضروری)
مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانکها ،بیمهها و شرکتهای دولتی حداکثر معادل عملکرد بودجه
سال  ۱۴۰۰و بر اساس دستورالعمل موضوع ماده ( )۴۳این تصویبنامه قابل پرداخت است .پرداخت
کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع
ماده ( )۱۲۴قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداختشده خزانه و با رعایت مفاد
موافقتنامه مجاز است .سازمان مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمکهای رفاهی
مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابالغی دستگاه اجرایی اقدام نماید.
تبصره -۱هزینه غذای ایام تعطیل و نوبتکاری شب کارکنان مشمول در دستگاههای اجرایی اعم از رسمی،
پیمانی و قراردادی با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای
اداری قابل پرداخت است.
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تبصره -۲کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و پنجاه هزار ریال ،ایاب و ذهاب کارمندانی که از
خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمینمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون و چهارصد
ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و باالتر ماهانه حداکثر یک میلیون پانصد و سی هزار
ریال ،مهد کودک برای زنان کارمند دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش
سال ،ماهانه حداکثر دو میلیون ریال قابل پرداخت است.
تبصره -۳دستگاهه ای اجرایی مستقر در کالنشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل
نقدی پرداخت نموده و یا برای بهرهبرداری از خدمات حمل و نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد
با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند .سقف قرارداد مربوط میتواند حداکثر بیست درصد
بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال  ۱۴۰۰باشد.
تبصره -۴ضوابط اعطای تسهیالت رفاهی به مدیر عامل ،اعضای هیئت مدیره و کارکنان بانکها ،بیمهها و
شرکتهای دولتی بر اساس دستورالعمل موضوع ماده ( )۴۳این این تصویبنامه تعیین میشود.
ماده -۱۲فوقالعاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه
که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و
ناچار به توقف شبانه هستند ،تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویبنامه به مأخذ یک
بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است.
سایر موارد مطابق آییننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ( )۳۹قانون استخدام کشوری و اصالحات
بعدی آن خواهد بود.
تبصره -۱در صورت عدم توقف شبانه ،تنها پنجاه درصد ( )%۵۰از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت
است.
تبصره -۲کارمندان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری،
مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام مأموریتهای مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود
میباشند ،از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره ( )۱این ماده مستثنی بوده و با اعزام به
مأموریت ،فوقالعاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده -۱۳پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر )۳۰۰ریال در ماه به مدیران و کارمندانی
که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند ،به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام
مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده -۱۴پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی ،هزینه کارشناسی و مشابه آن
برای طرح اختالفات بین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختالفات
دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا مؤسسات مستقل دولتی ،دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی
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به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط ،استاندار مربوط و معاونت حقوقی
رییسجمهور و با رعایت تبصره () )۸ماده ( )6۹قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰
 و آییننامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه،موضوع تصویبنامه شماره /۱۲۷6۷ت۳۷۵۵۰ک مورخ  ۱۳۸6/۱۲/۲۷حل و فصل میشود .با متخلفین از
اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات
اداری -مصوب  -۱۳۷۲رفتار میشود.
ماده -۱۵فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسالمی ایران و سهمیه
تعهدات ساالنه آنها از محل ردیفهای مصوب پیشبینی شده در قانون و اعتبارات دستگاههای اجرایی
ذیربط پرداخت میشود ،تا پایان خرداد  ۱۴۰۱به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و
مجامع بینالمللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره  -معاونت حقوقی رییسجمهور مکلف است با هماهنگی کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها
و مجامع بینالمللی ،نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمانها و مجامع
بین المللی اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین ضوابط پرداخت حق عضویت ،سهمیه و تعهدات ساالنه
حداکثر تا یک ماه پس از ابالغ این تصویبنامه اقدام نماید.
ماده -۱6کلیه دستگاههای اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است
و به صورت متمرکز از طریق خزانهداری کل کشور پرداخت میشود ،مکلفند فهرست حقوق را مطابق با
موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران)موضوع بند ( )۲ماده ( )۴این تصویبنامه ،ماهانه به
تفکیک استان به خزانهداری کل کشور ارسال کنند.
ماده -۱۷در راستای دستیابی به ارتقای بهرهوری و زمینهسازی رشد تولید ملی ،دستگاههای اجرایی مکلف
به رعایت مفاد بند (و) تبصره ( )۱۸قانون از جمله پیشبینی اعتبار در برنامه ارتقای بهرهوری مطابق
آییننامه اجرایی بند مذکور میباشند.
ماده -۱۸در اجرای جزء ( )6بند (الف) تبصره ( )۱۲قانون ،صدور و اجرای هرگونه تصویبنامه ،بخشنامه،
دستورالعمل ،تغییر تشکیالت ،طبقهبندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئتهای امنا و نظایر آن در
دستگاههای اجرایی مشمول ماده ( )۲۹قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههای
اجرایی مشمول ماده ( )۱قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور -مصوب  – ۱۳۹۵منوط به رعایت
ترتیبات مندرج در ماده ( )۷۴قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب  -۱۳۸6و بند (ج) ماده ( )۷قانون
برنامه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون میباشد .مجوز مذکور
صرفاً توسط رییس سازمان صادر میشود.
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ماده -۱۹پرداختهای قانونی و خاص به منظور تشویق ،ایجاد انگیزه ،افزایش بهرهوری ،بهبود کمی و
کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت(نظیر گمرک جمهوری
اسالمی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینهای درآمدهای اختصاصی سال جاری در
چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده ( )۴۳این تصویبنامه و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی
قابل انجام است.
ماده -۲۰دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینهای پرداخت شده خزانه به خود از
محل اعتبارات ابالغی مربوط ( به جز فصول ( )۴( ،)۱و ( ))6را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای
اطالعرسانی دولت برای اطالعرسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی عالوه بر اعتبارات مربوط
به روابط عمومی دستگاهها در قالب موافقنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و
برنامهریزی استانها هزینه نمایند .این حکم در شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره ( )۳قانون ،صرفاً
از محل هزینههای اداری و عمومی به استثنای هزینههای کارگزینی (پرسنلی ) و پاداش سنوات کارکنان و
استهالک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است.
ماده -۲۱دستگاههای اجرایی و همچنین دستگاههای اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان
خود را از محل فروش اموال و داراییهای منقول و غیر منقول مازاد و همچنین صرفهجویی در اعتبارات
هزینهای و اعتبارات هزینهای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
ماده -۲۲شورای برنامهریزی و توسعه استان پیشبینی اعتبار از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه
استانی برای اجرای طرح (پروژه)های تولید و اشتغالزایی موضوع بند (الف) ماده ( )۲۷قانون برنامه به شکل
وجوه اداره شده را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.

ماده -۲۳
 -۱اجرا و مبادله موافقنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در قانون ،منحصر به طرحهای
دارای مجوز کمیسیون ماده ( )۲۳قانون الحاق ( )۲تا پایان خرداد ماه سال جاری است .تغییر اهداف کمی،
تغییر عنوان طرح (پروژه) ،تعداد پروژه در طرحهای در حال اجرا نیز مستلزم کسب مجوز مذکور است .در
صورتی که تغییر عنوان طرح به گونهای باشد که منجر به تغییر حجم عملیات طرح گردد ،اخذ مجوز
فوق الذکر الزامی است و تا زمان اخذ این مجوز مبادله موافقتنامه طرح با عنوان و حجم قبلی که دارای
مجوز است قابل انجام است.
 -۲سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها موظفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال جاری را
ابتدا به طرح (پروژه)های استانی (شهرستانی) مبادله شده در سال  ۱۴۰۰که دارای تعهدات میباشند،
اختصاص دهند .مازاد اعتبار ابالغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید به گونهای باشد که حداقل بیست
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درصد از اعتبار کل طرح برای سال اول تأمین و طول عمر طرح از سه سال تجاوز ننماید .اختصاص اعتبار
برای طرح جدید بیش از سقف فوق ،صرفاً در قالب ماده ( )۲۷قانون الحاق ( )۲و بند (الف) تبصره ( )۴قانون
مجاز است.
ماده -۲۴هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای حقوق و مزایا به کارکنان
دستگاههای اجرایی ،به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده ( )۵۵قانون برنامه) ممنوع است.
ماده-۲۵خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است .خرید خودروهای سواری یا وانت داخلی
توسط دستگاههای اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار
مجاز خواهد بود.
تبصره – موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده ( )۲الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای
دولتی و فروش اتومبیلهای زاید – مصوب  – ۱۳۵۸به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده -۲6در چهارچوب اعتبارات ابالغی مربوط به سال جاری ،نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای
واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۱ایجاد میشوند ،حداکثر معادل عملکرد سال  ۱۴۰۰مجاز خواهد
بود .اجرای این حکم در دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی برا ساس جدول ( )۱۰قانون و در اختیار
شورای برنامهریزی و توسعه استان است.

ماده -۲۷
 -۱پرداخت اقساط سررسید شده تسهیالت دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی
خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است .در صورت عدم پرداخت تعهدات
موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان سرمایهگذاری و
کمکهای اقتصادی و فنی ایران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماههای مرداد و آبان
به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نماید تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار
دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حسابهای
دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند.
 -۲پرداخت اقساط سررسید شده تسهیالت دریافتی دستگاه های اجرایی از بانکها و مؤسسات اعتباری
غیر بانکی از جمله ماده ( )۵6قانون الحاق( برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (– )۱
مصوب  -۱۳۸۴در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابالغی هر دستگاه اجرایی است .دستگاه اجرایی مکلف
است این موضوع را در موافقتنامههای خود درج نماید.
ماده  -۲۸احداث و خرید ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای
دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری ،تجمیع
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ساختمانهای اداری موجود و بازسازی ساختمانهای در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید،
تمرکززدایی و خروج از کالنشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید ،تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین
طرحهای خرید یا احداث در طرحهای مصوب پیوست شماره ( )۱قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.
تبصره ۱ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی
کشور /سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
تبصره۲ـ ساختمانهای با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاههای اجرایی پس از
دریافت تأییدیه حسب مورد از شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار میگیرد.

ماده ۲۹ـ
 -۱در اجرای جزء ( )۳بند (ب) تبصره ( )۱۸قانون ،دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )۲۹قانون برنامه
مکلفند تا پایان اردیبهشتماه اطالعات اموال غیر منقول ،انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک ،بهره-
بردار ،متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را به استثنای اماکن نظامی در سامانه جامع اموال دستگاههای
اجرایی (سادا) ثبت کنند.
تبصره۱ـ به استناد جزء ( )۱بند(ب) تبصره( )۱۸قانون ،پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات
اساسی و ماشینآالت و تجهیزات ،هزینه آب و برق در سال  ۱۴۰۱و همچنین هرگونه پرداخت برای
تجهیز ،نگهداری و سایر هزینهها از محل درآمدهای اختصاصی ،سایر منابع و یا اعتبارات و منابع
شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است .عدم اجرای این بند توسط کارکنان
دستگاه ها به منزله تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه عمومی است.
تبصره ۲ـ دستگاههای اجرایی دارای سامانه مرتبط با امالک و اراضی از جمله سازمان نقشه برداری کشور،
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،وزارت جهاد کشاورزی ،شرکتها و سازمانهای تابع وزارت نیرو،
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،سازمان ملی زمین و مسکن ،شهرداریها و شرکت پست جمهوری
اسالمی ایران مکلف به تبادل اطالعات توصیفی و مکان محور و نقشه رقومی اموال غیر منقول دولتی با
سامانه سادا هستند.
تبصره  -۳انجام هزینه برای بازسازی و نوسازی ماشینآالت غیر عملیاتی سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای از شمول حکم مذکور مستثنی میگردد تا پس از انجام تعمیرات اساسی و آمادهسازی در سامانه
سادا ثبت گردند.
 -۲در اجرای جزء ( )۲بند (ب) تبصره ( )۱۸قانون ،وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و
داراییهای غیر منقول مازاد ثبت شده در سامانه سادا بدون رعایت تشریفات هیئت وزیران است .به منظور
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کاهش تشریفات اداری مجوزهای صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال فوق در
سنوات گذشته تنفیذ میگردد.
تبصره  -۱فروش ،مولدسازی و تغییر بهرهبردار اموال غیر منقول دولتی توسط دستگاههای اجرایی بدون
ثبت اطالعات در سامانه سادا ممنوع است.
تبصره  -۲وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ارایه بر خط اطالعات
مربوط به نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول و غیر منقول دستگاههای اجرایی که از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و بورس کاالی ایران انجام میپذیرد ،به سامانه سادا هستند.
ماده -۳۰پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است
اطالعات مربوط به موضوع ماده ) (۲۳قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب  ۱۳۸۹ـ را با
تأیید خزانهداری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول ،در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و
وزارت کشور اعالم کند.
ماده  -۳۱به استناد تبصره ماده ( )۷۵قانون محاسبات عمومی کشور ،دستگاههای اجرایی ملی موظفند
ابالغیه اعتبارات هزینهای ،تملک داراییهای سرمایهای از محل درآمد اختصاصی به دستگاههای استانی یا
ملی را به سازمان و خزانهداری کل کشور اعالم نمایند.
ماده -۳۲در اجرای ماده ( )۳۷قانون محاسبات عمومی کشور ،دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد
منابع عمومی مندرج در جدول شماره ( )۵قانون را در مقاطع زمانی هر ماهه به خزانهداری کل کشور و
سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند .خزانهداری کل کشور موظف است عملکرد
دستگاههای اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارشهای
الزم را هر دو ماه یکبار به هیأت وزیران ارسال نماید.
ماده  -۳۳در اجرای بند (ل) تبصره (  (۱۹قانون ،دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد اجرای
قراردادهای خود با سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران را با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و
باالترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند .هرگونه تخصیص و
پرداخت اعتبار به قراردادهای فوقالذکر منوط به ارایه گزارش عملکرد است.

ماده ۳۴ـ
 -۱دستگاههای اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابالغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با
کرونا (اعم از بستهها ،برنامهها ،طرحها و پروژهها) و برنامه تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین را در سال
۱۴۰۱در اولویت برنامههای اجرایی خود قرار داده و منابع الزم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل
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اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابالغی و تسهیالت بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
تأمین کنند.
 -۲شورای برنامهریزی و توسعه استان مکلف است حداقل ده درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
استانی را برای طرح (پروژه)های دانشبنیان مولد و منجر به رشد اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها
اختصاص دهد.
ماده۳۵ـ دستگاههای اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیونهای مجلس
شورای اسالمی میباشند ،الزم است گزارشهای مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این
گزارشها به کمیسیونهای ذیربط ،نسخهای از گزارش را به سازمان ارسال کنند .معاونت امور مجلس
رییس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.
ماده۳6ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسالمی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسالمی ،اوراق
مشارکت و صکوک اسالمی در اولویت تخصیص و پرداخت میباشد و خزانهداری کل کشور مجاز است با
رعایت ماده ( )۲۴قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد
مقرر (اعالمی توسط خزانهداری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواهگردان
اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

ماده ۳۷ـ
 -۱بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است امکان دسترسی و گزارشگیری برخط حسابهای
بانکی مرتبط با ردیفهای درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانهداری کل کشور و معین استانها و
همچنین پرداخت به دستگاههای اجرایی از محل ردیفهای قانون توسط خزانهداری کل کشور و معین
استانها برای سازمان فراهم نماید .وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف به
همکاری است.
 -۲بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است تمهیدات الزم برای ثبت شناسه یکتای تضمین
نامههای صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیالت بانکی جدید توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر
بانکی را در سامانه متمرکز اطالعات تسهیالت و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعالم برای سازمان
فراهم نماید.
ماده -۳۸دستگاههای اجرایی متولی طرح یا پروژههای اولویتدار دولت الکترونیک موضوع تصویبنامه
شماره /۱۲۱۷6ت۵۵۲۸۵هـ مورخ  ۱۳۹۷/۲/۹موظفند گزارش عملکرد طرح یا پروژههای مذکور را هر سه
ماه یکبار به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات ارسال نمایند.
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ماده۳۹ـ کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده
مینمایند موظفند به منظور همافزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیالت بانکی ،گزارش عملکرد
اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعالم نمایند.
ماده -۴۰سازمان موظف است کسری احتمالی اعتبارات ردیفهای مربوط به حق عضویت سازمانها و
مجامع بینالمللی (موضوع ماده ( )۱۵این تصویبنامه) و همچنین تسهیالت دریافتی دستگاههای اجرایی از
نهادها و مؤسسات پولی – مالی خارجی (موضوع بند ( )۱ماده ( )۲۷این تصویبنامه) را با رعایت قوانین و
مقررات مربوط در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.
ماده۴۱ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز ،برق و آب (شامل وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و
شرکتهای دولتی ،شرکتهای وابسته به آنها ،نهادهای انقالب اسالمی ،نیروهای مسلح و استانداریها)
مکلفند در سال  ۱۴۰۱نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
۱ـ مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال  ۱۴۰۰باشد.
۲ـ تدوین ،ابالغ و پیگیری اجرای دستورالعملهای کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد
سال به تناسب واحدهای تابع.
۳ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژیبر مورد نیاز خود مطابق آییننامه اجرایی ماده ( )۱۵قانون اصالح
الگوی مصرف انرژی موضوع تصویبنامه شماره /۵۸6۵۸ت۵۴۵۲۴هـ مورخ  ۱۳۹6/۵/۱6و اصالحات بعدی
آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی).(B
 -۴وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان ،صداو سیمای جمهوری اسالمی ایران ،سازمان تبلیغات
اسالمی ،وزارت کشور و شهرداریها و سایر رسانههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده
میکنند ،موظفند با همکاری وزارتخانههای نفت و نیرو نسبت به فرهنگسازی در مورد اصالح الگوی
مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.
 -۵وزارتخانههای نیرو و نفت مکلفند با همکاری سازمان الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا
پایان خرداد ماه سال  ۱۴۰۱تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
 -6وزارتخانههای نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و
اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمنماه سال  ۱۴۰۱به هیئتوزیران
میباشند.
ماده -۴۲دستگاههای اجرایی مکلفند اقدامات الزم را برای اجرای تکالیف مقرر در سند ملی آمایش
سرزمین -مصوب  -۱۳۹۹شورای عالی آمایش سرزمین به عمل آورده و گزارش عملکرد را در فواصل
زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.
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ماده  -۴۳اجرای بند (و) تبصره ( )۲۰قانون و مواد ( )۱۸( ،)۱۱( ،)۱۰و ( )۱۹این تصویبنامه بر اساس
دستورالعملی که با توافق سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مفاد آن در موافقنامه لحاظ و
برای مدیران مربوط الزم الرعایه است ،انجام می پذیرد.
ماده  -۴۴روسا و ذیحسابان (مدیران امور مالی) دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول
حسن اجرای این تصویبنامه هستند.
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بخش دوم :
مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره - 1نفت و روابط مالی آن با دولت  /صندوق توسعه ملی
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «د»
تبصره1

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف
است از محل سهم چهارده و نیمدرصد شرکت مذکور
تا میزان سی هزارمیلیارد ()۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های
نیمهتمام گازرسانی به روستاها ,تداوم گازرسانی با
اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان
سیستان و بلوچستان و استانهای نفتخیز و گازخیز,
با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در
جنگلها و مناطق بحرانی ,مناطقی که از لحاظ
گازرسانی شهری و روستایی پایینتر از متوسط کشور
میباشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق
کوهستانی ,سردسیر و صعبالعبور حداقل چهار برابر
سرانه اقدامات الزم را به عمل آورد .شرکت مذکور
موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی
است.

بند «ز»
تبصره1

وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد
ریال نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت
ایران در اختیار پاالیشگاهها قرار داده و به میزان آن ,به
صورت ماهانه از ابتدای سال  14۰1مواد اولیه قیر
(وکیوم باتوم) در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این
قانون قرار دهد .وزارت نفت مکلف است مابهالتفاوت
قیمت هر تن  75میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه
قیمتهای معامالتی مواد اولیه در بورس را با تعدیل
قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و
پاالیش جبران و اعمال حساب نماید.

دفتر امور
روستایی و
شوراها
استانداری
شرکت ملی
پخش
فرآوردههای
نفتی استان
شرکت گاز
استان
اداره کل
آموزش و
پرورش استان
اداره کل
اوقاف و امور
خیریه استان
استانداری
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شرکت ملی
پخش
فرآوردههای
نفتی استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

دنباله بند «ز»
تبصره1

 -1وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راههای فرعی
و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی,
فرعی ,معابر محالت هدف بازآفرینی شهری و
طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی ,چهل و
هشت درصد
 -2بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای آسفالت معابر و
بهسازی روستا ,بیست درصد
 -۳وزارت آموزش و پرورش برای نوسازی مدارس و
فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارتخانه و پردیسهای
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی,
پنج درصد
 -4وزارت کشور برای آسفالت معابر شهرها از طریق
سازمان ذیربط ,هفده درصد
 -5بسیج سازندگی برای آسفالت مسیر راههای بین
مزارع ,پاسگاههای انتظامی ,پایگاههای مقاومت بسیج,
گلزار شهدا ,باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس,
آسفالت پایگاههای شکاری و پادگانهای نظامی و
مجتمعهای مسکونی نظامی و اداری ,هفت درصد
 -6وزارت جهاد کشاورزی برای بیابانزدائی و انجام
عملیات قیرابهپاشی و خاکپوش سازگار با محیط
زیست ,دو درصد
-7وزارت صنعت ,معدن و تجارت برای آسفالت معابر,
خیابانها و جادههای دسترسی شهرکها و نواحی
صنعتی ,یک درصد
وزارت کشور با همکاری شهرداریهای کشور و وزارت
راه و شهرسازی موظف است تا مردادماه سال 14۰1
طرح پیشنهادی سرمایهگذاری در جهت بهینهسازی
مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهری
و برون شهری بر اساس ماده ( )12قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت
تصویب و نهاییسازی به شورای اقتصاد به میزان
حداقل یکصد هزار میلیارد ریال ارائه نماید.

بند «ف»
تبصره1
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دستگاه پیگیری
کننده

اداره کل صنعت,
معدن و تجارت
استان
اداره کل راه و
شهرسازی
اداره کل
نوسازی مدارس
استان
بنیاد مسکن
انقالب اسالمی
استان
سپاه صاحب
الزمان (عج)
اداره کل جهاد
کشاورزی استان

دفتر امور شهری
و شوراها
استانداری
اداره کل
راهداری و حمل
و نقل جادهای

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

جزء  1بند
«ص»
تبصره1

به دولت اجازه داده می شود در سال  14۰1تا معادل
سقف ردیف ( )18جدول مصارف تبصره ( )14این قانون
را از طریق تامین منابع مابهالتفاوت ارز ترجیحی برای
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
اساسی را از طریق کاالبرگ الکترونیکی و در امور
پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن
به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این
کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور  14۰۰و در
سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
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دستگاه پیگیری
کننده

دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات
بهداشتی,
درمانی اصفهان
اداره کل صنعت
 ,معدن و تجارت
استان
اداره کل جهاد
کشاورزی استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره  - 2شرکتهای دولتی و واگذاری آنها
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ی»
تبصره2

دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کل اصل
( )44قانون اساسی مبلغ یک میلیون و سیصد هزار
میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکتهای
دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاههای
مربوطه به شرح زیر اقدام نماید.
 -1مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ()12
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بابت پرداخت
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و
متناسبسازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه
قالیبافان
 -2مبلغ دویست هزار میلیارد ریال به بنیاد شهید و
امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون
جامع خدماترسانی به ایثارگران و بخش ایثارگران
قانون برنامه ششم
 -۳مبلغ نود هزار میلیارد ریال به سازمان
بازنشستگی کشوری
 -4مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین
اجتماعی نیروهای مسلح
 -5مبلغ شصت هزار میلیارد ریال جهت کمک به
آبرسانی روستایی ,راه روستایی ,اجرای طرح هادی
و بهسازی روستاها ,راهها و آبرسانی عشایری ,زنان
سرپرست خانواده ,مساعدت به زندانیان زن,
مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار ,اجرای ماده
( )112قانون برنامه پنجساله ششم

دفتر امور
روستایی و
شوراها
استانداری
اداره کل بنیاد
شهید و امور
ایثارگران
استان
اداره کل
تأمین
اجتماعی
استان
اداره کل امور
عشایر استان
صندوقهای
بازنشستگی
شرکت آب و
فاضالب
استان
اداره کل
راهداری و
حمل و نقل
جادهای
بنیاد مسکن
انقالب
اسالمی
اداره کل امور
عشایر
اداره کل
زندانها و
اقدامات
تأمینی و
تربیتی
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور

تبصره

مصوبات

جزء  4بند « هـ »
تبصره2

روسای مجامع عمومی شرکتهای در حال تصفیه
مندرج در پیوست شماره ( )۳این قانون و شرکتهای
آب و فاضالب روستایی استانی ,سازمان انرژیهای
نو ایران و سازمان بهرهوری انرژی ایران مکلفند
حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال  14۰1نسبت به
اعالم ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام
نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوقالعاده مبنی
بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت را در اداره
ثبت شرکتها به ثبت برسانند .روسای مجامع
عمومی مسوولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه
اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش
عملکرد این جزء را در پایان مهلت مقرر به
کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ( )71قانون
مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران
دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت
خدمات کشوری و ماده ( )5قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب  1۳66/6/1و همچنین کارکنان شاغل
در کلیه پستهای مدیریتی در هیاتمدیره ,مدیریت
عاملی و سایر مدیریتهای اجرائی شرکتهای
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها اعم
از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها
ممنوع است .سازمانها و شرکتهای دولتی و
سازمانها و شرکتهای وابسته به موسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها که به
موجب اساسنامه آنها اشخاص موضوع این جزء
عضو هیاتمدیره هستند از شمول این حکم مستثنی
میباشند.

جزء  5بند « هـ »
تبصره2
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دستگاه
پیگیری کننده

شرکت آب و
فاضالب
استان
اداره کل امور
اقتصادی و
دارایی استان

دستگاههای
اجرایی استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ک»
تبصره2

بانک مرکزی ,سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت
امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده
( )8قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
کشور و حمایت از کاالی ایرانی ,مقدمات الزم اعم
از راهاندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) ,ابالغ
قرارداد همسان واگذاری ,تهیه دستورالعملهای الزم
و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین
طلب به نهادهای مالی کارگزاری موضوع تبصره 2
ماده  8قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و
خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی را تا سقف
سیصد میلیارد ریال برای طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای قانون بودجه و تا سقف پانصد
هزار میلیارد ریال برای موسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی ,منابع داخلی شرکتهای دولتی ,بانکها
و سایر مشموالن در تبصره ( )4ماده ( )۳آییننامه
اجرائی ماده ( )8قانون حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی
موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم
نمایند.
بدهیهای بانکی و مالیاتی مربو ط به طرحهای برق
آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین
این طرحها ,از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت
توانیر از دولت بابت مابهالتفاوت قیمتهای تکلیفی
و تمام شده برق ,به صورت جمعی– خرجی تا سقف
یکصد هزار میلیارد ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد
بود.

اداره کل
امور اقتصادی
و دارایی
استان
بانکهای
عامل استان

بند «ص»
تبصره2
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شرکت برق
منطقهای
اداره کل امور
مالیاتی استان
بانکهای
عامل استان
شرکت توزیع
برق استان
شرکت توزیع
برق
شهرستان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ر»
تبصره2

دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای
سال  14۰1متولد میشود برای شهرستانهایی که
میزان نرخ باروری آنها تا  2/5باشد مبلغ پانزده
میلیون ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال از
محل ردیف  1۳۰425جدول شماره ( )5این قانون
صرفا جهت خرید واحدهای صندوق سرمایهگذاری
قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و
ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید ,انتخاب
صندوق و هزینههای مرتبط به پیشنهاد وزارت امور
اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش
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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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره  - ۳تامین مالی خارجی (فاینانس)
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «الف»
تبصره ۳

سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای
طرحهای دولتی و غیر دولتی ,معادل ریـالی سی
میلیارد یورو تعیین میشود .در مواردی که استفاده از
تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین
دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت
اصل و هزینههای تسهیالت مالی اخذ شده از منابع
تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و
بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از
تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت
ضمانتهای کلی و یا اختصاصی الزم برای
طرحهای مذکور صادر نماید.
 -1مبلغ دو میلیارد ریال یورو از تسهیالت تأمین
مالی خارجی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاههای
دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی ,مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی و فناوری ,دانشگاه آزاد
اسالمی ,دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و
خوابگاههای وزارت آموزش و پرورش
 -2دولت مجاز است مبلغ یک میلیارد یورو به
منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها,
دانشگاههای علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی
و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی و یک
میلیارد یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و
پرورش ,دانشگاه فرهنگیان ,دانشگاه تربیت شهید
رجایی ,مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی و
سازمان تحقیقات ,آموزش و ترویج کشاورزی
 -۳به منظور توسعه حمل و نقل خط آهن درون
شهری دولت موظف است حداقل دو میلیارد دالر از
تسهیالت خارجی جهت ساخت و بهرهبرداری از
خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرحهای کاهش
آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری
اختصاص دهد.

اداره کل امور
اقتصادی و
دارایی استان
پارک علم و
فناوری
اداره کل
آموزش و
پرورش
اداره کل
آموزش فنی و
حرفهای
مرکز
تحقیقات
آموزش و
ترویج
کشاورزی
اداره کل راه و
شهرسازی
استان
اداره کل
مدیریت
بحران
استانداری
دانشگاهها و
مؤسسات
آموزش عالی
استان
دفتر امور
شهری و
شوراها
استانداری
شهرداریها

24

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
تبصره

مصوبات

بند«د»
تبصره ۳

به دولت اجازه داده میشود تا سقف دو میلیارد یورو
کمکهای بالعوض بینالمللی از سوی مؤسسات و
سازمانهای بینالمللی برای جلوگیری از حوادثی مانند
زلزله ,سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعهای و
زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به
خزانهداری کل کشور صرف هزینههای مرتبط نماید.
دولت موظف است مبلغ دویست میلیون یورو از مبلغ
مندرج در این بند را صرف خرید دستگاههای آتش نشانی
و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبوالنس برای
شهرداریهای کشور ,آمبوالنس برای جمعیت هالل احمر
و سازمان اورژانس کشور و ماشینآالت راهداری برای
وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروههای
امداد و نجات بسیج نماید.

دستگاه
پیگیری کننده

اداره کل
مدیریت
بحران
استانداری
دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات
بهداشتی

,درمانی استان
سپاه صاحب
الزمان (عج)
شهرداریها
جمعیت هالل
احمر استان
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
تبصره  - 4مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها
تبصره

مصوبات

بند« الف»
تبصره 4

به دولت اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات از
طریق دستگاههای اجرایی و به منظور جلب مشارکت
بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح
(پروژه)های تملک داراییهای سرمایهای (نیمه تمام,
آماده بهرهبرداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه)های شبکه
ملی اطالعات تا ده درصد از سرجمع اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرایی را
صرف حمایت از طرحها (پروژه)هایی کند که بخش
غیردولتی در آنها مشارکت مینمایند با رعایت موارد
مندرج در قانون

بند «ب»
تبصره 4

به دولت اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات
بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههای اجرایی به
طلبکاران همان دستگاه اجرایی ,طرح (پروژه)های
نیمهتمام را به شرط اخذ تضمین الزم از طلبکاران مبنی
بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین واگذار نماید.

دستگاه
پیگیری کننده

26

دستگاههای
اجرایی استان

دستگاههای
اجرایی استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ج»
تبصره 4

به دولت اجازه داده میشود نسبت به تامین مالی
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اهمیت و
کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط
ظرف یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرایی از طریق
ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید .سقف منابع
موضوع این بند حداکثر سی درصد اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای مصوب در هر فصل تعیین
میشود.
به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داده
میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از
واگذاری داراییهای مازاد در هریک از طرح (پروژه)های
بزرگ زیربنایی وطرحهای تملک داراییهای سرمایهای
نظیر طرحهای آزاد راهی و بزرگراهی وراههای اصلی,
صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد
شرکت و صندوق طرح (پروژه ) مشارکت نمایند.

دستگاههای
اجرایی استان

بند «هـ»
تبصره 4

به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایهگذاری عموم مردم
در انواع طرح (پروژه)های زیربنایی و طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای ,حمل و نقل و تولیدی صنعتی و
کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایهگذاری غیر
مستقیم ,هرگونه نقل و انتقال دارایی به  /از صندوقهای
سرمایهگذاری طرح (پروژه) که پذیرهنویسی آنها با مجوز
سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود ,از پرداخت
هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف میباشد.

بند «د»
تبصره 4

27

بانکهای
عامل استان

دستگاههای
اجرایی استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
دستگاه

تبصره

مصوبات

بند «ز»
تبصره 4

در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده ( )56قانون
الحاق ( )1مصوب  1۳84/8/15جهت تسریع در تکمیل
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ,سازمان برنامه و
بودجه کشور ,وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند حداکثر تا یک
ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد
ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را تعیین و
تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیالت را صادر و
به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذینفع ابالغ نمایند.
در سال  14۰1سقف استفاده دستگاهها از تسهیالت ماده
( )56قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ( )1از ده درصد ( )%1۰به سی درصد
( )% ۳۰سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول
افزایش مییابد.

دستگاههای
اجرایی استان

بند «الف»
تبصره 5

شرکتهای دولتی تـا سـقف یکصد هزار میلیارد
( )1۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال اوراق مالی اسالمی
ریالی
با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود ,منتشر
کنند تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی,
اقتصادی ,مالی و زیست محیطی خود که به تصویب
شورای اقتصاد میرسد ,به مصرف برسانند.

شرکتهای
دولتی استان

پیگیری کننده
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره  - 5تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ب»
تبصره 5

بند «ج»
تبصره 5

بند «د»
تبصره5

دستگاههای

دولت تا مبلغ هشتصد و شصت هزار میلیارد ریال اوراق
مالی اسالمی (ریالی -ارزی) که منطبق بر قوانین و اجرایی استان
مقررات و در چارچوب عقود اسالمی باشد ,را منتشر و
منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به طلبکاران
دستگاههای اجرایی بابت تأدیه مطالبات واگذار کند.
اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای دستگاههای
مطالبات در سقف اعتبار مربوطه قابل واگذاری به تمامی اجرایی استان
طلبکاران (اعم از پیمانکاران ,مشاوران ,تامین کنندگان
تجهیزات و همچنین سایر هزینههای تعهد شده اعتبارات
این قانون از جملع تملک اراضی) میباشد.
دفتر امور
به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساختهای
شهری ,مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز,
شهری و
بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیهنشینی و
شوراها
سکونتگاههای غیررسمی به شهرداریهای کشور و
استانداری
سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود با تایید
وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال شهرداریهای
اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت
استان
اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.
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تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ط»
تبصره5

 -1به دولت اجازه داده می شود مبلغ سی هزار میلیارد
ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند تا جهت احداث,
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.
 -2به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد
ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند تا جهت تعمیر,
نگهداری ,بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی
فرسوده و یا در حال تخریب دانشگاههای وزارت علوم,
تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی به مصرف برسد.
 -۳به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد
ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند ,تا جهت آب و راه
روستایی و عشایری ,احیای قنوات ,اجرای طرحهای
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
اداره کل مور
عشایری استان
شرکت آب و
فاضالب
اداره کل
راهداری و
حمل و نقل
جادهای
جمعیت هالل
احمر استان
اداره کل جهاد
کشاورزی
بنیاد مسکن
انقالب اسالمی
دانشگاهها و
مؤسسات
آموزش عالی
استان
جهاد
دانشگاهی
دانشگاه
اصفهان و
دانشگاه
صنعتی

بند «ل»
تبصره5

به دولت اجازه داده میشود تا سقف یکصد هزار میلیارد
ریال انواع اوراق مالی اسالمی منتشر نماید .این اوراق با
رعایت ماده ( )۳۰قانون برنامه و بودجه کشور پس از
مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت
احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام مهار و تامین آب
کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری و سردسیری
و طرحهای برق آبی در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه
وزارت نیرو قرار میگیرد.

شرکت
سهامی برق
منطقهای
اصفهان
شرکت
سهامی آب
منطقهای
اصفهان
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مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «س»
تبصره5

به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی,
وزارتخانههای صنعت ,معدن و تجارت و جهاد کشاورزی
مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور
اقتصادی و دارایی ,بانک مرکزی ,سازمان بورس اوراق
بهادار و نمایندگانی از فعاالن بخشهای پیشران اقتصاد
ایران ساز و کار الزم جهت بسط و توسعه تامین مالی
زنجیره تامین با استفاده از روشهای تنزیل ,اعتبار اسنادی
داخلی ریالی ,کارگزاری (فاکتورینگ) و کارگزاری
(فاکتورینگ) معکوس با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در
طول زنجیره تأمین را حداقل در ده صنعت منتخب و
پیشران پیاده سازی نماید.

بند «ع»
تبصره5

به شهرداریها اجازه داده میشود برای تسویه مطالبات و دستگاههای
بدهیهای قطعی شده با دستگاههای اجرایی ,تأمین اجرایی استان
اجتماعی و بانکها نسبت به مبادله اراضی و امالک در
چهارچوب آییننامهای که ظرف دوماه به پیشنهاد وزارت
کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به
تصویب هیأت وزیران میرسد ,اقدام نمایند.
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اداره کل
صنعت ,معدن
و تجارت
استان
اداره کل جهاد
کشاورزی
استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
تبصره  -6عوارض و مالیات
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند« الف»
تبصره6

وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضالب استانی
سراسر کشور مکلف است عالوه بر نرخ آب بها ,به ازای هر
متر مکعب فروش آب شرب باالتر از الگوی مصرف تا دو
برابر بیش از الگو پانزده درصد ( )%15نرخ آب بها را افزایش
دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کردهاند
به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج ( )%۳5نرخ را افزایش
و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.
صددرصد وجوه دریافتی از محل حساب مذکور جهت
آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصالح شبکه آن و
تکمیل فاضالب روستایی اختصاص مییابد .سی درصد
( )۳۰%منابع مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و الباقی
روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در
مقاطع سه ماهه توزیع شود.
عوارض موضوع ماده(  )5قانون حمایت از صنعت برق کشور
به میزان ده درصد مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار
میلیارد ریال تعیین میگردد .از منابع حاصل ,سی و پنج درصد
( )۳5%برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق
روستایی وتقویت پدافند غیر عامل و بهبود مقاومت زیر
ساختهای مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد
( )65%پس از مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه
کشور برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای
تجدیدپذیر با اولویت روستایی ,عشایری خانوارهای کم درآمد
تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان
بهزیستی و تکمیل و بهرهبرداری نیروگاه بادی میل نادر
استان سیستان و بلوچستان صرف شود.

شرکت آب و
فاضالب
استان

بند«ج»
تبصره 6
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اداره کل امور
عشایراستان

شرکت
سهامی برق
منطقهای
اصفهان
اداره کل
پدافند غیر
عامل
استانداری
اداره کل امور
عشایری
استان
اداره کل
کمیته امداد
امام خمینی
(ره)
اداره کل
بهزیستی
استان
شرکت توزیع
نیروی برق
استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
تبصره

بند«د»
تبصره6

بند«هـ»
تبصره6

بند «و»
تبصره6

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

-1در سال  14۰1متن زیر به جزء ( )1بند (پ) ماده ()۳2
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه می-
سازمان
شود:
«شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از
مدیریت و
اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برنامهریزی
کشور به تصویب هیات وزیران میرسد».
استان
 -2مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای
تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به اداره کل امور
حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء مالیاتی استان
( )2ماده ( )۳8و ماده ( )۳9قانون مالیات بر ارزش افزوده
منظور میشود.
از
هریک
به
)
2
(
الحاق
قانون
)
12
(
ماده
 -1مطابق
شرکت توزیع
تابعه
های
شرکت
طریق
از
نیرو
و
نفت
های
وزارتخانه
برق استان
ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی
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 شرکت گاز
استان
حساب درآمد عمومی واریز کنند.
 -2در اجرای مواد ( )2و ( )4قانون تاسیس صندوق بیمه
همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه ساالنه هر
واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 14۰1
مبلغ یک میلیون ریال تعیین میشود که سهم مالکان به
میزان سالیانه دویست و چهل هزار ریال توسط وزارت
نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی
دریافت و به حساب صندوق مذکور واریز میشود.
اداره کل
در اجرای ماده ( )6قانون کمک به ساماندهی پسماندهای
عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب  ,1۳99/1/2۰حفاظت محیط
زیست
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور
مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه,
استانداری
قطعات و کاالهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت
است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی  16۰189اداره کل امور
مالیاتی استان
واریز نماید.
استانداری
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مصوبات

جزء  1بند «ز» کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی ,خصوصی ,وابسته به
تبصره6
نهادهای عمومی غیر دولتی ,نیروهای مسلح ,خیریهها و
شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد از حقالزحمه یا حق-
العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه
صورتحسابهای ارسالی به بیمه و یا نقداً از طرف بیمار
پرداخت میشود کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی
کشور واریز کنند.
بند«ط»
تبصره6

بند«س»
تبصره6

دستگاه
پیگیری کننده

دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات
بهداشتی,
درمانی
اصفهان
اداره کل امور
مالیاتی استان
اداره کل
بهزیستی
استان
اداره کل
ارتباطات و
فناوری استان

کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی ,عالوه
بر قیمت هر پیامک مبلغ سیریال از استفادهکنندگان
خدمات مزبور دریافت و درآمد حاصله را متناسب با وصول
تا سقف یکهزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد ( )6( ,)5و
( )8قانون حمایت از حقوق معلوالن و ساماندهی کودکان
کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد.
در راستای اجرای بند (ب) ماده) (14قانون افزایش اداره کل جهاد
بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به دولت اجازه
کشاورزی
داده میشود به ازای صادرات هر رأس دام سبک به مبلغ
استان
پانصــد و ســی و هفت هزار ریال و به ازای صــادرات
هر کیلوگرم وزن زنده دام ســنگین مبلغ یکصــد و
شــصــت و هفت هزار ریال از صــادرکنندگان دام
دریافت و به ردیف درآمدی14۰212جدول شــماره)(5
این قانون نزد خزانهداری کل کشــور واریز نماید .معادل
وجوه واریزی تا ســقف یک هزار و چهارصــد میلیارد
ریال را از محل ردیف 5۳۰۰۰۰-26۰۰جدول شــماره()9
این قانون در اختیار وزارت جهاد کشــاورزی برای بهبود
ژنتیکی نژادهای بومی ,افزایش تولید شیر و گوشت با
اولویت حمایت از دام عشایر و کاهش فشار بر مراتع قرار
میگیرد.
34
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بند«ع»
تبصره6

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

 -1معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک اداره کل امور
درسی حذف و معافیت مالیاتی بازیگران ,اجرای صحنه مالیاتی استان
خوانندگی و تهیه کنندگی ,نشر و تکثیر و پخش آثار
و
موسیقیایی و حراج آثار هنری صرفاً تا سقف دو میلیارد
اداره کل
ششصد میلیون ریال در سال قابل اعمال است و بعد از
فرهنگ و
آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول
ارشاد اسالمی
مالیات میشود.
 -2به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای
استان
آسیب دیده از کرونا ,واحدهای صنفی با درآمد مشمول
کمتر از یک میلیارد ریال در سال  14۰۰عالوه بر
اداره کل
معافیتهای قانونی و بخشودگی و مشوقهای مالیاتی,
برای مالیات بر عملکرد سال  14۰۰از پنج واحد درصد صنعت ,معدن
و تجارت
بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار میشوند.
 -6وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای
استان
هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و
شفافسازی حمایتهای مالی ,سیاست اعتبار مالیاتی و
گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی
مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور
گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و
گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید .این
فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص ,میزان درآمد
مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیتها و
استناد قانونی این معافیتها باشد.
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مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند«ف»
تبصره6

بند «ص»
تبصره6

انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که در سال اداره کل امور
 14۰1مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد به مالیاتی استان
شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو میباشند:
 -1تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد
ریال ,یک درصد
 -2تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد
ریال ,دو درصد
 ۳تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی
میلیارد ریال ,سه درصد
 -4نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال ,چهاردرصد

به منظور اجرای سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری

اداره کل

در جهت تحقق جهش تولید دانشبنیان و توسعه زنجیره

امور مالیاتی

ارزش تولید و عبور از خام فروشی ,درآمد حاصل از

استان

صادرات مواد و محصوالت معدنی و صنایع معدنی فلزی
و غیر فلزی ,محصوالت نفتی ,گازی و پتروشیمی به
صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول
مالیات و عوارض صادراتی میشود.
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بند«ق»
تبصره6

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

اداره کل راه و
شهرسازی
استان
اداره کل
صنعت ,معدن
و تجارت
استان
اداره کل امور
مالیاتی استان
دفتر امور
شهری و
شوراها
استانداری
شهرداریهای
استان

 -1در سال  14۰1واحدهای مسکونی و باغ ویالهای که
ارزش آنها بیش از یکصدو پنجاه میلیارد ریال باشد مازاد
بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند.
 -2واحدهای مسکونی و باغ ویالهای در حال ساخت,
مشمول این مالیات نمیباشند.
 -۳وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت ,معدن و
تجارت ,سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و شهرداریها
موظفند امکان دسترسی برخط(آنالین) به اطالعات
مالکیت امالک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در
حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند .سازمان
امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای
مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال14۰1
اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص
مشمول برساند.
 -4کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه
مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویالهای
تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان اداره کل ثبت
بهمنماه ســال 14۰1پرداخت نمایند .ثبت نقل و انتقال
اسناد و
امالکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضــع امالک استان
گردیده اســت ,قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال
شــامل مالیات بر دارایی ,نقل و انتقال قطعی و اجاره
ممنوع است.
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
تبصره

مصوبات

بند«ش»
تبصره6

کلیه ردههای بسیج مستضعفین (پایگاهها و حوزههای
بسیج) پاسگاهها ,کالنتریها و موزههای دفاع مقدس از
پرداخت حق انشعاب برق ,گاز ,آب و فاضالب معاف هستند.

بند«ت»
تبصره6

کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و
پرورش از پرداخت هزینههای برق ,گاز و آب تا سقف
الگوی مصرف معاف هستند.

بند«ث»
تبصره6

به منظور توسعه اشتغال زندانیان ,در سال  14۰1سود
حاصل از سرمایهگذاری و تولید در درون زندانها ,پس از
تایید سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
مشمول مالیات با نرخ صفر است.

بند «خ»
تبصره6

در سال  14۰1عوارض آزاد راههایی که پس از دوران
مشارکت به دولت واگذار شده است به میزان ده درصد
افزایش مییابد ,معادل مبلغ واریزی تا سقف هزار میلیارد
ریال جهت استفاده معلوالن شدید و خیلی شدید از
سامانههای برون شهری خط آهن ,هوایی و دریایی دولتی
و عمومی به صورت نیم بهاء در اختیار سازمان بهزیستی
کشور قرار میگیرد.

دستگاه
پیگیری کننده
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سپاه صاحب
الزمان (عج)
فرماندهی
انتظامی استان
بنیاد حفظ آثار
و ارزشهای
دفاع مقدس
اداره آموزش و
پرورش استان
شرکت آب و
فاضالب استان
شرکت گاز
استان
شرکت توزیع
برق استان
اداره کل امور
مالیاتی استان
اداره کل
زندانها و
اقدامات تامینی
استان
اداره کل راه و
شهرسازی
استان

اداره کل
بهزیستی
استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
تبصره

مصوبات

بند «ذ»

کلیه طرح (پروژه)های زودبازده و عامالمنفعه که توسط
گروههای جهادی ,نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج
سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و
شهری اجرا میشود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض
معاف میباشند.
در اجرای جزء( )2بند (چ) ماده ( )8۰قانون برنامه پنجساله
ششم توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ,مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره ) و
سازمان بهزیستی از پرداخت هزینههای صدور پروانه
ساختمانی ,عوارض دهیاری و شهرداری و هزینههای
انشعابات برق ,آب و فاضالب و گاز برای واحدهای مسکونی
اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای
یک بار معاف میباشند.
تمامی مدارسی که حداقل پنجاه درصد آن توسط خیرین
ساخته میشود از پرداخت حق انشعاب ,توسعه شبکه ,حق
وصل شمارشگر آب ,گاز و فاضالب و حق انشعاب ,افزایش
جریان الکتریکی و حق وصل شمارشگر برق معاف هستند.
الف -1-در صورت افزایش مصرف برق وزارت نیرو صرفاً
هزینه برقراری انشعاب مازاد مصرف را میتواند از مصرف
کننده دریافت کند.
ب -1-سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد
اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر
یک درصد منابع حاصله از وصول عوارض ورود کاال و
خدمات سازمانهای مناطق آزاد به خزانهداری واریز نماید.
خزانهداری مکلف است این مبالغ را به ردیف اعتباری کمیته
امداد امام خمینی (ره ) هفتاد درصد و سازمان بهزیستی کل
کشور سی درصد واریز نماید.

دستگاه
پیگیری کننده

تبصره6

بند «غ»
تبصره6

بند «ظ»
تبصره6
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سپاه صاحب
الزمان (عج)

اداره کل کمیته
امداد امام
خمینی (ره)
استان
اداره کل
بهزیستی استان

اداره کل
آموزش و
پرورش استان
اداره کل کمیته
امداد امام
خمینی (ره)
استان
اداره کل
بهزیستی استان
شرکت آب و
فاضالب استان
شرکت توزیع
برق استان
شرکت گاز
استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
تبصره  -7صنعت ,معدن و ارتباطات
تبصره

مصوبات

بند «ج»
تبصره 7

وزارت صنعت ,معدن و تجارت موظف است درآمدهای

دستگاه
پیگیری کننده

حاصل از صدور مجوز و توزیع دخانیات و حق انحصار
دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی سال

اداره کل
صنعت ,معدن
و تجارت
استان

 14۰1را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل
کشور موضوع ردیف  1۳۰421جدول شماره ( )5این
قانون واریز کند.
جزء  2بند
«هـ»
تبصره 7

در سال 14۰1نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور
درصد بند (د) ماده ( )1قانون امور گمرکی برای کاالهای
اساسی ,دارو ,تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و
همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل
مییابد.

اداره کل
صنعت ,معدن
و تجارت
استان
دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات
بهداشتی,
درمانی
اصفهان
اداره کل جهاد
کشاورزی
استان
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

دنباله بند «و» به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات
دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات
تبصره7
مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی :
 -1سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف
حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون ,فرآیندهای منجر
به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی
و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد
اختصاصی دستگاه بهینهکند و جهت الکترونیکیکردن,
آنها را به دستگاه مربوط ابالغ نماید.
 -۳دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند
"پنجره واحد خدمات هوشمند" خود را براساس الزامات
مصوب شورای اجرایی فناوری اطالعات حداکثر تا
بهمنماه سال 14۰1راهاندازی کرده و حداقل یک سوم
از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد
ازطریق این پنجره ارائه دهند.
 -4وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است که
فاز اول "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" را تا پایان
دیماه سال 14۰1راه اندازی کند .دستگاههای مو ضوع
ماده) (29قانون برنامه شــشــم توســعه کشــور و
نهادهای عمومی مکلفند که در تعامل با وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ,پنجره واحد خدمات هوشــمند خود
را به "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت"متصل نمایند
به گونهای که خدمات اختصاصی آنها ازطریق"پنجره ملی
خدمات هوشمند دولت" قابل دسترسی باشد.
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دستگاههای
اجرایی استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
دستگاه

تبصره

مصوبات

بند «ز»
تبصره7

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مجاز به مولدسازی
اموال و داراییهای غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و
فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا
سقف یکصد هزار میلیارد ریال است .منابع حاصله پس از
واریز به خزانهداری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص
مییابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه
شبکه ملی اطالعات و توسعه و ارتقاء پوشش اینترنت و
تلفن همراه (موبایل) در روستاهای مناطق کم برخوردار و
مسیر بزرگراهها و جاده اصلی شود.

اداره کل
ارتباطات و
فناوری
اطالعات
استان

بند «ط»
تبصره7

 -1وزارت صنعت ,معدن و تجارت مکلف است نسبت به
مستند سازی و واگذاری مجوزهای بهرهبرداری از معادن
از طریق مزایده عمومی و با احراز صالحیت فنی و مالی
متقاضان اقدام نماید.
 -2هرگونه نقل و انتقال دارایی به /از شرکتهای سهامی
عام طرح(پروژه) ,صندوقهای سرمایهگذاری غیرمستقیم و
زمین و ساختمان ,امالک و مستغالت مشمول مالیات نقل
و انتقال با نرخ صفر است.
 -۳دولت موظف است سهم پانزده درصدی حقوق دولتی
معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز
نماید و به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه
زیرساختهای آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه
کند.

اداره کل
صنعت ,معدن
و تجارت
استان
اداره کل امور
اقتصادی و
دارایی استان

پیگیری کننده
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
دستگاه

تبصره

مصوبات

بند «ی»
تبصره 7

وزارت صـنعت ,معدن و تجارت مکلف اسـت از طریق
شـرکتهای خودروسـازی ایران خودرو و سـایپا از محل
تولید محصـوالت ملی خود به تعداد ده هزار خودرو نسـبت
به فروش خودرو به همسر ,فرزندان و والدین شهدا و
جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر دارای محدودیتهای
جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد و بیشتر با معرفی
بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرطی که فاقد خودرو بوده
و تاکنون هم با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران خودرو
دریافت نکرده باشند با تقسیط پنجساله و کارمزد چهاردرصد
از محل تسهیالت قرضالحسنه تبصره ( )16اقدام کند.

بند «م»
تبصره 7

اداره کل
وزارت صنعت ,معدن و تجارت مکلف است نسبت به
واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق صنعت ,معدن
و تجارت
بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و
استان
حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکتهای سهامی عام
طرح (پروژه ) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید .همچنین
شش ماه پس از ابالغ این قانون ,مجوز کلیه معادن تعطیل
در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک سال
از تعطیلی آنها میگذرد با رعایت قرارداد فیمابین و قوانین
به صورت خودکار لغو میگردد.

پیگیری کننده
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اداره کل
صنعت ,معدن
و تجارت
استان
اداره کل بنیاد
شهید و امور
ایثارگران
استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
تبصره -8آب و کشاورزی
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند«الف »
تبصره8

بند«ج »
تبصره8

بند «د»
تبصره8

در اجرای بند (ب) ماده ( )۳5قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران ,دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح-
های ذیل برنامههای  1۳۰6۰12۰۰۰و  1۳۰7۰۰2۰۰۰به
عنوان سهم کمک بالعوض دولت هزینه کند .سهم باقی شرکت آب و
مانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تامین
فاضالب
کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا
استان
تهاتر زمین و یا نصب شمارشگرهای هوشمند بر روی چاه-
های دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است .وزارت
نیرو موظف است پس از اجرای طرح ,نسبت به نصب
شمارشگر هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهرهبرداری
اقدام نماید.
شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق
شرکت
خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و بخشی از سهامی آب
اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب
منطقهای
وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب
اصفهان
کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز
اداره کل
اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیالت پرداختی را بدون هیچگونه جهادکشاورزی
سود به صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزرای
استان
نیرو و جهاد کشاورزی میرسد از کشاورزان صاحب این چاه-
ها دریافت کنند.
مشترکان
از
دریافتی
منابع
از
حاصل
وجوه
 -1ده درصد
شرکت آب و
داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد
فاضالب
مینمایند ,صرف اصالح شبکه آب روستایی همان استان بر
هریک
اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در
استان
از شهرستانهای آن استان خواهد شد.
 -2شرکتهای آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر ده
درصد از منابع حاصل از اجرای تبصره ( )۳قانون ایجاد
تسهیالت برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی
شبکههای آب شهری را برای تسریع در اجراء و توسعه
طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضالب با اولویت اجرای
طرحهای ایجاد و بازسازی فاضالب در روستاهای همان
بخش هزینه نمایند.
اداره کل
جهادکشاورزی
استان
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1400کل کشور
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند«هـ»
تبصره8

بند «و»
تبصره8

شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق
خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی
مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای
چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس
یک و دو( )1/2دهم برابر ظرفیت پروانه بهرهبرداری آنها و
برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند
براساس برداشت مجاز از آنها ,به ازای هر متر مکعب
برداشت آب از آبخوانها ,حداکثر معادل سیصد ریال
ورزان
متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشا
اداره کل منابع
دریافت و به ردیف شماره  16۰112جدول شماره ( )5این
طبیعی و
قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند .معادل مبلغ آبخیزداری
واریزی به کشاورزان خسارتدیده از خشکسالی از طریق
استان
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ,خسارت نکشت به
کشــاورزان همان منطقه ,برنامههای تعادلبخشــی,
آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب پرداخت
میگردد.
به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشورکه از طریق اداره کل جهاد
صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی صورت میگیرد ,نیم
کشاورزی
درصد از ارزش محصوالت صادراتی این موضوع اخذ و در
استان
جهت نصب شمارشگر هوشمند ,تعادل بخشی و احیای
اداره کل
آبخوانها ,اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوانها و
مدیریت
جلوگیری از فرونشست زمین ,حفظ ,نگهداری و مرمت
بحران
قناتها جبران کسری مخزنها ,بازچرخانی پساب خرید
استانداری
چاههای غیرانتفاعی یا کمبازده ,افزایش بهرهوری آب از
طریق حفظ ,مدیریت و اصالح خاکها ,اجرای سامانههای اداره کل منابع
نوین آبیاری ,حمایت از کشاورزی دانش بنیان و فناورانه,
طبیعی و
اجرای
افزایش بهرهوری تولید محصوالت کشاورزی و
آبخیزداری
الگوی کشت استفاده گردد.

شرکت
سهامی آب
منطقهای
اصفهان
اداره کل
جهادکشاورزی
استان

45

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
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مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ز»
تبصره8

بند «ح»
تبصره8

 -1بهمنظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و
ساماندهی و الیروبی رودخانهها و آببندانها و استخرها و
الیروبی تاالبها و سدها به شرکتهای آب منطقهای
استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود
بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد
آببندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهبرداران
شن و ماسه (با بهکارگیری پیمانکاران دارای صــالحیت)
به شــرط واریز حقوق دولتی و رعایت مالحظات
محیطزیســتی و حقوق ذی نفعان و بهرهبرداران بخش
کشاورزی واگذار نماید .منابع حاصله از این قانون در اختیار
اداره کل
شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگلها ,مراتع
و آبخیزداری کشور قرار میگیرد تا در چهارچوب موافقتنامه دادگستری
متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی
استان
رودخانههای کشور و بهسازی ,بازسازی و مرمت آب
اداره کل منابع
بندانها شود.
طبیعی و
 -2به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای
ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت ,آبخیزداری
کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی,
مدیرعامل آب منطقهای استان و حسب مورد مدیرعامل
سازمان آب و برق خوزستان برای این استان ,مدیر کل
مدیریت بحران استان ,مدیرکل صنعت ,معدن و تجارت
استان و رییس کل دادگستری استان مجازند متناسب با
میزان خسارت و خرابیهای برآورد شده ,با پیشنهاد فرماندار
شهرستان ذیربط ,مجوز ترک تشریفات مزایده برای
بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد
آببندانها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت
و ترمیم خرابیهای سیل به کار گرفته شده را صادر کنند.
وزارتخانههای نیرو (از طریق شــرکتهای ذیربط) و جهاد
اداره کل
کشــاورزی مکلفند عواید حاصــل از اجرای طرحهای مهار جهادکشاورزی
و تنظیم آبهای مرزی و مشــترک به ترتیب فروش حق
استان
اشــتراک ,درآمد حاصــل از فروش آب و برق (پس از
شرکت
کســر هزینههای بهرهبرداری طرحهای مذکور) و واگذاری
اراضــی ملی پایاب دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سهامی آب
منطقهای
سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهرهبرداری
اصفهان
طرحهای نیمهتمام مهار و تنظیم آبهای مشترک نمایند.
استانداری
شرکت
سهامی آب
منطقهای
اصفهان
اداره کل
صنعت ,معدن
و تجارت
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تبصره

بند «ط»
تبصره8

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

اداره کل
وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصد هزار
میلیارد ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و جهادکشاورزی
استان
دستگاههای تابعه را به فروش رسانده و به ردیف
درآمدی 21۰2۳2مندرج در جدول شماره) (5این قانون واریز
نماید .تا با ابالغ وزارت جهاد کشاورزی صرف تأمین سهم

اداره کل امور
عشایر استان

مشارکت دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش
کشاورزی و کمکهای بالعوض ,کمکهای فنی و اعتباری,
یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت ,اجرای
طرح تحول نخیالت ,تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان
و فناورانه و همچنین مرغ الین آرین و صنعت طیور توسط
شرکتهای دانشبنیان,کشاورزی قراردادی ,توسعه کشاورزی

اداره کل منابع
طبیعی و
آبخیزداری
استان

نوین و سامانههای پرتودهی محصوالت کشاورزی شبکههای
فرعی آبیاری و زهکشی ,اجرای عملیات آبخیزداری ,عملیات
آب و خاک ,آبرسانی و راههای عشایری ,مدیریت اصالح و
بهبود خاکهای کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
تضمین سرمایهگذاری صادرات محصوالت کشاورزی و خرید
محصوالت کشاورزی ,تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و
فعالیتهای مرتبط شود.

بند «ی»
تبصره8

تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای و کشاورزی صنعتی اداره کل جهاد
کشاورزی
در شهرکهای صنعتی ,نواحی صنعتی و شهرکهای
استان
کشاورزی به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه
شرکت آب و
میگردد.
فاضالب
استان
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تبصره

بند «ل»
تبصره8

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

صد درصد مازاد درآمدهای سازمانهای منابع طبیعی و اداره کل منابع
طبیعی و
آبخیزداری کشور ,امور اراضی کشور ,دامپزشکی کشور و
آبخیزداری
حفظ نباتات کشور در سال  14۰1نسبت به درآمدهای
استان

مصوب این سازمانها در سال  14۰۰پس از واریز به
اداره کل جهاد
ردیفهای مربوطه نزد خزانهداری کل کشور به شکل درآمد
کشاورزی
 هزینه از ردیف شماره  5۳۰۰۰۰-1جدول شماره ( )9ایناستان
قانون به سازمانهای فوقالذکر پرداخت میگردد.
اداره کل
دامپزشکی
استان
بند«ع»
تبصره8

به شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده
میشود با رعایت مالحظات امنیتی کشور از محل واگذاری
بخشی از امالک و داراییهای خود نسبت به تأمین مالی
طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق
کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و طرحهای نیمه
تمام تا سقف دویست هزار میلیارد ریال اقدام کنند.

شرکت
سهامی برق
منطقهای
اصفهان
شرکت
سهامی آب
منطقهای
اصفهان
شرکت آب و
فاضالب
استان
شرکت توزیع
برق
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مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند«ص»
تبصره8

وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریور ماه  14۰1نسبت
به راه اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای دادههای آب آب منطقهای
سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و بر اساس آن مناطق
اصفهان
بحرانی آب را حداکثر تا پایان مهرماه  14۰1به تصویب
شورای عالی آمایش سرزمین برساند .پس از تصویب شرکت آب و
مصادیق مناطق بحرانی آب ,کلیه دستگاههای اجرائی
فاضالب استان
موظفند از صدور مجوز فعالیت و پروانه بهرهبرداری ,تأمین
زیر ساخت و ارائه خدمت به واحدهای جدید صنایع آب بر
جلوگیری نمایند.
وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشور به استانداری
منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح دستگاههای
(پروژه )های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان اجرایی مرتبط
را به تفکیک شهرستانها همراه با گزارش روند پیشرفت
فیزیکی و اعتباری این طرح (پروژه)ها ,هر سه ماه یک بار,
به صورت مکتوب به مجلس شورای اسالمی اعالم نمایند.

بند«ت»
تبصره8

وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در
شبکههای توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق
نشتیابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز,
در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از سازوکار
بیع متقابل یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقده
جهت تامین منابع آبی اعم از آب یا پساب ,معادل آب
صرفهجویی شده از طریق اصالح شبکههای توزیع را در
اختیار سرمایهگذار و در محل مصرف جهت استفاده در
مصارف صنعت قرار دهد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه
ماه یکبار به کمیسیونهای عمران و اقتصادی مجلس
شورای اسالمی ارائه نماید.

بند«ق»
تبصره8

شرکت سهامی
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شرکت آب و
فاضالب
استان
شرکت
سهامی آب
منطقهای
اصفهان
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دستگاه

تبصره

مصوبات

بند«ث»
تبصره8

به منظور جایگزینی پساب فاضالبها به جای آب شرب و

شرکت آب و

خام در واحدهای صنعتی ,خدماتی و فضای سبز و جذب

فاضالب

سرمایهگذار جهت اجرای طرحهای تصفیه فاضالبهای

استان

پیگیری کننده

شهری ,شرکتهای آب و فاضالب استانی مکلفند از طریق
مذاکره و تشویق مصرفکنندگان عمده آبهای شرب و خام
در بخشهای صنعتی ,خدماتی و فضای سبز که امکان
استفاده از پساب را دارند ,شرایطی را فراهم کنند که این

شرکت

مصرف کنندگان نسبت به خرید تضمینی پساب اقدام و

سهامی آب

بخشی از هزینه سرمایهگذاری را در قالب قرارداد پیش خرید

منطقهای

به سرمایهگذار تصفیه پساب پرداخت و آب مورد نیاز خود را

اصفهان

از سرمایهگذار تحویل بگیرند.
بند«ذ»
تبصره8

به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده اداره کل جهاد
میشود به منظور تأمین امنیت غذایی ,افزایش صادرات

کشاورزی

محصوالت کشاورزی ,تحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه

استان

فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع
طرحهای کمکهای فنی و اعتباری و ردیفهای متفرقه
کشت دانههای روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید
محصوالت راهبردی کشاورزی نسبت به پرداخت مشوقها,
یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی حسب مورد
اقدام نماید.
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تبصره -9آموزش ,پژوهش و فرهنگ
تبصره

مصوبات

بند «الف»

به دانشگاهها ,مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای

تبصره 9

علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأت امنای

دستگاه
پیگیری کننده

خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال  14۰۰نسبت به
اخذ تسهیالت از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود
اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای خود با اولویت ساخت ,خرید و تکمیل
خوابگاههای متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعهیافته

دانشگاهها و
موسسات
آموزش عالی
استان
پارک علم و
فناوری

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

بند «ج»

مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد

اداره کل

تبصره 9

امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و فرزندان

کمیته امداد

رزمندگان معسر نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون به

امام خمینی

مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای ارتقای سطح مناطق کمتر

(ره) استان

توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان

اداره کل

در اختیار این افراد قرار میگیرد.

بهزیستی
استان
دانشگاهها و
موسسات
آموزش عالی
استان
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بند «د »
تبصره 9

وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهای تشویقی

اداره کل

و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل,

آموزش و

پیگیری کننده

دفترچه و مجالت مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را پرورش استان
جمعآوری و نسبت به فروش آنها اقدام نماید و منابع حاصله
صرف پرداخت سرانه مدارس مربوط و تأمین رایگان کتب
درسی مناطق محروم میگردد.

بند«هـ »
تبصره 9

در راستای اجرای بند «ب» ماده ( )64قانون برنامه ششم
توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینهای
تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول 1
و  )6به امور پژوهشی و توسعه فناوری ,شورای برنامهریزی
و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از
سرجمع اعتبارات هزینهای استان کسر و با هماهنگی
دستگاههای اجرایی استانی و بر اساس اولویتها و
سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان برای امور
پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی
تعیین شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی استان
اختصاص دهد.
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شورای
برنامهریزی و
توسعه استان
دستگاههای
اجرایی استان
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دستگاه

تبصره

مصوبات

بند «و»

شرکتها ,بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
مکلفند حداقل چهل درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در
مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد به حساب
صندوق شورای عالی علوم ,تحقیقات و فناوری نزد
خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و
مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و جهاد
دانشگاهی ,پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و در
قالب طرح(پروژه)های کاربردی ,عناوین پایاننامههای
تحصیالت تکمیلی ,طرح(پروژه)های پسادکتری و
طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیالت
تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.

دانشگاهها و
موسسات
آموزش عالی
استان
شرکتها و
موسسات
انتفاعی مرتبط
بانکهای
عامل استان
جهاد
دانشگاهی
حوزههای
علمیه

دستگاههای اجرایی مندرج در این قانون مجازند تا دو درصد
از بودجه هزینهای خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیتها
و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی ,نمایشی,
مطبوعاتی ,رسانهای نوین ,نشر و کتاب و گردشگری
اختصاص دهند.

دستگاههای
اجرایی استان

به استناد بند (پ) ماده ( )92قانون برنامه ششم توسعه,
وزارت آموزش و جوانان و سازمان صدا وسیمای جمهوری
اسالمی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش
مسابقات ورزشی را به خزانهداری کل کشور واریز نمایند .تا
به نسبت سی درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان و هفتاد
درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران قرار گیرد.

اداره کل
ورزش و
جوانان استان
صدا و سیمای
مرکز اصفهان

پیگیری کننده

تبصره 9

بند «ز»
تبصره 9

بند «ح»
تبصره 9
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مصوبات

تبصره

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ی»
تبصره 9

وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش
اموال غیر منقول مازاد را صرف توسعه و تکمیل مدارس در
مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و
شهرستان نماید.

بند «ل»

به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار ,شهادت و

تبصره 9

یکپارچهسازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و

اداره کل
آموزش و
پرورش استان
اداره کل
نوسازی
مدارس استان
دستگاههای
اجرایی استان

گسترش مفهوم ایثار ,جهاد ,مقاومت و شهادت ,کلیه
دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )29قانون برنامه پنجساله
ششم توسعه مکلفند حداقل یک درصد از اعتبارات هزینهای
خود را به استثناء فصول ( )1و ( , )6برای ترویج فرهنگ ایثار
و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران هزینه نمایند.
بند «م»
تبصره 9

هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار
محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیتهای
گردشگری جمهوری اسالمی ایران به زبانهای خارجی ,با
هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی ,گردشگری و صنایع
دستی و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و
زمینها و سالنهای ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و
جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی به صورت صددرصد به عنوان هزینه قابل
قبول مالیاتی قلمداد میشود.
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اداره کل میراث
فرهنگی,
گردشگری و
صنایع دستی
استان
اداره کل
فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان
اداره کل ورزش
و جوانان استان
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تبصره -1۰قضائی ,انتظامی ,دفاعی
تبصره

بند «الف»
تبصره 1۰

مصوبات

شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از

اداره کل

اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی به صورت ماهانه به

راهداری و

درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند .منابع

حمل و نقل

حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای

جادهای استان

کشور ,فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ,سازمان
اورژانس کشور ,جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار میگیرد
تا در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت
برنامههای فرهنگسازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش
حوادث رانندگی هزینه شود.

بند «ب»
تبصره 1۰

دستگاه
پیگیری کننده

در مورد آرای حل اختالف مراجع بین دستگاههای اجرائی که
در اجرای اصول یکصدو سی و چهارم و یکصدو سی ونهم
قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر
شده است ,چنانچه به هردلیل دستگاه اجرائی ذیربط از
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
مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه
میکند.
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صدا و سیمای
مرکز اصفهان
دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات
بهداشتی,
درمانی اصفهان
جمعیت هالل
احمر استان
فرماندهی
انتظامی استان
دستگاههای
اجرایی استان
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تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ج» در سال  14۰1عالوه بر جریمههای مندرج در قانون
تبصره  1۰رسیدگی به تخلفات رانندگی تعرفه جریمههای رانندگی
پنج درصد افزایش و به شرح زیر اختصاص مییابد:
 -1مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال جهت هزینه
معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی
و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی
 -2مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال جهت اصالح
راههای روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز بینشهری ,جمعیت هالل
ایمنسازی ,اصالح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز در
احمر استان
تقاطعها و راههای روستایی و شهری و جادهای و راههای
اداره کل
مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و
پزشکی
شهرسازی
و
ای
جاده
حوادث
برای
ریال
میلیارد
هزار
یک
 -۳مبلغ
قانونی استان
تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هالل احمر
جمهوری اسالمی ایران
 -4مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای کمک خرید تجهیزات
و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی
بــنــد «د» سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است با همکاری اداره کل جهاد
کشاورزی
تبصره  1۰وزارت جهاد کشاورزی به منظور تهیه نقشه و اطالعات
استان
توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی ,در صورت درخواست
کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت ,به ازای هر هکتار
اداره کل ثبت
مبلغ پانصدهزار ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز
اسناد و امالک
اراضی کشاورزی اخذ و به حساب خزانهداری کل کشور
استان
واریز و معادل صد درصد تا سقف شش هزار میلیارد ریال
طی ردیف  7۳۰۰۰۰-2۰در اختیار سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیتهای بخش
غیردولتی نسبت به تهیه نقشههای مربوط اقدام و اسناد
مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.
اداره کل
راهداری و
حمل و نقل
جادهای استان
اداره کل
بهزیستی
استان
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تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «هـ»
تبصره 1۰

اداره کل

 -1به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر
جرائم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و دادگستری
مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت
استان
است ,وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت
صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و
اداره کل
پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد ساالنه مربوط را دریافت زندانها و
و هزینه کند.
اقدامات
 -2صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه
تامینی و
زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل هرگونه
محدودیت سقف شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در تربیتی استان
زندان به سر میبرند تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه
اداره کل امور
کشور به صورت بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
اقتصادی و
 -۳به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران
خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است ,خزانهداری دارایی استان
کل کشور مکلف است ده درصد از منابع ردیفهای درآمدی
تا سقف پنج هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی
 16۰119نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.

57

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال  1401کل کشور
دستگاه

تبصره

مصوبات

بند «ز»

دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمههای دریافتی

اداره کل

تبصره 1۰

موضوع قانون تعزیرات حکومتی ,را تا مبلغ دوهزار میلیارد

صنعت ,معدن

ریال دریافت نماید .ده درصد از وجوه دریافتی این قانون به

و تجارت

وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه

استان

پیگیری کننده

راهاندازی و ارتقای سامانههای مربوط به تنظیم بازار ,بازرسی
و نظارت بر بازار و وزارت صمت بابت انجام مأموریتهای
محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر
بازار تأمین و توزیع کلیه اقالم مشمول طرحهای نظارتی
پرداخت میشود.

اداره کل
تعزیرات
حکومتی
استان

بند «ی»

کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند دو درصد از درآمد

تبصره 1۰

حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشها در نظام انتظامی استان
بانکداری الکترونیکی را بدون افزایش آنها نسبت به سال
 14۰۰به ردیف درآمدی  16۰164نزد خزانهداری کل کشور
واریز نمایند .صد درصد درآمدی واریزی در اختیار فرماندهی
نیروی انتظامی قرار میگیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس
فتا به مصرف برسد.
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فرماندهی

بانکهای
عامل استان
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تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ط»
تبصره 1۰

اداره کل امور

فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از
ابتدای سال 14۰1سامانه تعویﺾ پالک انواع خودرو و مالیاتی استان
موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل
و انتقال مالکیت بصورت بر خط انجام و مراجعه حضوری
فرماندهی
ً
اشخاص
صرفا برای احراز هویت فرد ,اصالت خودرو و فک و انتظامی استان
نصب پالک باشد .در این راستا فرماندهی انتظامی موظف به
انجام اقدامات زیر است:
صرفا از طریق مؤسسات مجاز و صاحب
ً
 -1پالک را
صالحیت غیردولتی تعویﺾ و تعرفه مندرج در جدول شماره
) (16این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذیربط
را بطور مســـتقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی
 14۰114جدول شـــماره ( )5این قانون نزد خزانهداری کل
واریز نماید .فرماندهی انتظامی موظف به اعالم جزئیات
دریافتی به متقاضیان است.
 -2به استناد تبصره ( )1ماده ( )۳۰قانون مالیات بر ارزش
افزوده مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام
فک و نصب پالک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور
مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانهداری کل
کشور واریز نماید.
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تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «س»
تبصره 1۰

در راستای کاهش هزینههای قوه قضائیه از طریق ارتقای

اداره کل
دادگستری
کل استان

بهرهوری ,پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی
کردن فرآیندها :

 -1قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند اداره کل ثبت
اسناد و امالک
امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان,
استان
خوانده ,شاکی و مشتکی عنه را به صورت الکترونیکی و بدون
فرماندهی
نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
انتظامی استان
 -2قوه قضائیه ,سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ,فرماندهی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران ,شرکتهای بیمه و
شرکتهای خودروسازی ,دسترسی سکوهای بخش
خصوصی به اطالعات و خدمات الزم برای ارائه سوابق و
اطالعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادف را به
خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.
 -۳قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مجازند
کلیه امور فاقد ماهیت قضائی که امکان انجام آنها از طریق
برون سپاری به بخش خصوصی وجود دارد ,برونسپاری
کنند.
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تبصره  _11مسکن و حمل و نقل
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «الف»
تبصره 11

به دولت اجازه داده میشود ,برای عملیات آمادهسازی,
محوطهسازی ,تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل
واحدهای مسکن مهر ,طرحهای بازآفرینی شهری احیای
بافتهای فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده ,مصلی
تهران ,طرحهای مسکن و سایر موارد پیشبینی شده در
قانون جهش تولید مسکن مصوب سال  14۰۰/5/17اقداماتی
را به شرح زیر را به عمل آورد:
 -1وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی
عمران شهرهای جدید ,سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت
بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف یکصد هزار
میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و امالک
متعلق به شرکتهای فوقالذکر را به قیمت کارشناسی یا
فروش از طریق مزایده ,مشــروط به حفظ کاربری بعد از
واگذاری و با ســاز و کار گردش خزانه ,از طریق صــندوق
ملی مســکن صــرف اجرای طرحهای فوق کند .ده هزار
میلیارد ریال برای تکمیل عملیات اجرایی مصالی تهران
هزینه میشود.
 -2در اجرای ماده ( )68قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2در صورت درخواست
مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر ,شرکت مادر تخصصی
عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف
به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به
خود میباشند .منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق
ملی مسکن نزد خزانهداری کل کشور ,صرف اجرای
طرحهای فوق خواهد شد.
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اداره کل راه و
شهرسازی
استان
اداره کل امور
مالیاتی استان
اداره کل امور
اقتصادی و
دارایی استان
بانکهای
عامل

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

دنباله بند
«الف»
تبصره 11

 -۳وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی
زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنج
هزار میلیارد ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و
صندوقهای تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با
آن ,تسهیالت الزم برای اجرای طرحهای جامع ,تفصیلی,
بافتهای فرسوده و آمادهسازی مصوب را اخذ و منابع حاصل
را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و
اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و
گردش خزانه ,با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به
اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.
 -4مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای
خدمات زیربنایی میباشند موظفند تا پایان خرداد ماه سال
 14۰1برای تبدیل تسهیالت دریافتی از بانک مسکن به
تسهیالت فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند.
بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق,
نسبت به افزایش نرخ سود تسهیالت این واحدها از نرخ
مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(18درصد)
اقدام نماید.
 -5مالیات مسکن مهر (شامل آمادهسازی ,محوطهسازی,
زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه ,تعاونی و خود
مالک که توسط پیمانکاران پرداخت میگردد ,معادل سه
میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین میگردد.
سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی
پس از دریافت این مالیات است.
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

بند «ب»
تبصره 11

به منظور توســعه زیربناهای حمل و نقل کشــور و ارتقای
ســطح بهرهوری در این بخش ,وزارت راه و شــهرســازی
از طریق شــرکتها و ســازمانهای تابعه مجاز به
مولدســازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر
کاربری و فروش زمینهای مازاد در اختیار تا ســقف
یکصــدهزار میلیارد )(1۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
اســت .منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه
حمل ونقل نزد خزانهداری کل کشور صرف تکمیل ,توسعه و
نگهداری زیر ساختهای حمل و نقل جادهای ,ریلی ,هوایی,
دریایی و تجهیزات و ناوگان میشود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای
احداث پاسگاه ,کالنتری ,پایگاه حوزههای مقاومت و
سالنهای فرهنگی ورزشی بسیج مورد نیاز را بهصورت
رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای مسکن مهر,
مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق
کمبرخوردار قرار دهد.
برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف)
ماده ) (59قانون برنامه ششم توسعه ,بهسازی محیطهای
اسکان واقع در حاشیه شهرها و تأمین زیر ساخت و فراهم
کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه ,مسجد,
کتابخانه ,روشنایی محیط ,پایگاه بسیج ,پاسگاه و کالنتری
در این مناطق ,شورای توسعه و برنامهریزی استانها ,موظفند
معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر
استان را بر اساس آییننامه اجرائی که به تصویب هیأت
وزیران میرسد ,از محل عوارض ماده( )۳9قانون مالیات بر
ارزشافزوده مصوب سال 14۰۰صرف محرومیتزدایی و
بهسازی مناطق فوقالذکر در همان استان نمایند.

دستگاه پیگیری
کننده

بند «ج»
تبصره 11

بند «د»
تبصره 11
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اداره کل راه و
شهرسازی
استان
اداره کل
راهداری و
حمل و نقل
جادهای استان

اداره کل راه و
شهرسازی استان
سپاه صاحب
الزمان (عج)
فرماندهی نیروی
انتظامی استان
شورای
برنامهریزی و
توسعه استان
سپاه صاحب
الزمان (عج)
اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی
استان
شرکت توزیع
برق استان
اداره کل راه و
شهرسازی استان
شهرداریها
اداره کل آموزش
و پرورش استان
اداره کل
کتابخانههای
استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

بند «هـ»
تبصره 11

به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جادهای
حمل و نقل ناشی از بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای
صنایع معدنی ,شورای معادن استان موظف است دو درصد از
وصولی بهره مالکانه سهم معادن استانها را از طریق اداره
کل راهداری و حمل و نقل جادهای همان استان برای
نگهداری و بهسازی محورهای جادهای با اولویت جادههای
مورد استفاده معادن اختصاص دهند.

بند «و»
تبصره 11

وزارت راه و شهرسازی و شهرداریهای با جمعیت پنجاه هزار
نفر به باال مکلفند با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی و با
استفاده از سرمایهگذاری بخشهای غیر دولتی و بازپرداخت
اصل و سود ساالنه از محل درآمدها نسبت به نصب
دوربینهای پایش سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات
اقدام ودرآمد حاصل از تخلفات را به حسابهای مقرر در
قانون رسیدگی واریز تا به نسبتهای تعیین شده توزیع گردد.

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ز»
تبصره 11

شورای معادن
استان
اداره کل
صنعت ,معدن
و تجارت
استان
اداره کل
راهداری و
حمل و نقل
جاده ای
استان
اداره کل
راهداری و
حمل و نقل
جاده ای
استان
دفتر امور
شهری و
شوراها
استانداری

فرماندهی
انتظامی استان
شورای
به دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه در
شهرستانها اجازه داده میشود با پیشنهاد استاندار و تأیید برنامهریزی و
توسعه استان
شورای برنامهریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد
دستگاههای
ریال نسبت به معاوضه امالک و ساختمانهای ملکی خویش
اجرایی استان
با امالک و اموال غیر منقول شهرداریها پس از اعالم
شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط به قیمت کارشناسی شهرداریها
برای احداث مجتمعهای اداری همان شهرستان اقدام کند.
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
مصوبات

تبصره

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ح»
تبصره 11

سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد اداره کل راه و
از زمینهای امالک در اختیار خود در حریم و محدوده هر

شهرسازی

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

استان

بازآفرینی شهری واگذار نماید تا بر اساس قوانین موجود
نسبت به بازآفرینی بافتهای فرسوده و حاشیههای شهر
اقدام نماید.
بند «ط»
تبصره 11

وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی اداره کل راه و
مسکن مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه

شهرسازی

سامانههای بخش مسکن ,سامانه ثبتنام و پاالیش

استان

متقاضیان و سامانه نظارت و همچنین پشتیبانی ,نظارت و
پایش طرحهای قانون جهش تولید مسکن هزینه نماید.
بند «ی»
تبصره 11

بند «ک»
تبصره 11

در راستای اجرائی شدن قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اداره کل راه و
ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی شهرسازی
مسکن در وزارت راه و شهرسازی ,از محل اعتبارات تبصره
استان
( )18این قانون مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال به صندوق ملی
مسکن اختصاص مییابد.
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود اراضی در اداره کل راه و
مالکیت خود را با اولویت سکونتگاههای غیر رسمی که قبل شهرسازی
از سال  1۳94به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس
استان
طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و
در حال بهرهبرداری میباشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید.
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره  -12حقوق و دستمزد
دستگاه

تبصره

مصوبات

بند «هـ»

بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات

اداره کل بنیاد

تبصره 12

موضوع (ردیف1۳16۰۰جدول شماره )7این قانون به جانبازان

شهید و امور

و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر

ایثارگران

اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه

استان

پیگیری کننده

نمیباشند ,تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ,ماهانه کمک
معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره  -1۳پیشگیری از حوادث غیر مترقبه
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

تبصره 1۳

دانشگاه علوم

 -1پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد
) (5,5۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به جمعیت هاللاحمر
پزشکی و
جمهوری اسالمی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد
خدمات
میلیارد) (1,87۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به وزارت بهداشــت,
بهداشتی,
درمان و آموزش پزشــکی در قالب اعتبارات هزینهای و
درمانی
تملک داراییهای ســرمایهای جهت هزینه در موارد مندرج
اصفهان
در بند (م) ماده) (28قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت)(2
اداره کل جهاد
 -2در اجرای جزء( )1بند (ب) ماده( )۳2و همچنین بند (ث)
کشاورزی
ماده ( )۳۳قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ سی و
استان
پنج هزار میلیارد ریال و تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد
ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصوالت
جمعیت هالل
کشاورزی به صورت نقدی ,یا اسناد خزانه اسالمی (یک ساله)
یا تضمین از سوی دولت .اختصاص حداقل پنجاه درصد از احمر استان
منابع اوراق اسالمی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و
تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت.
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره  -14هدفمندسازی یارانهها
تبصره

مصوبات

بند «الف»

 -1در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تمامی دریافتیها

تبصره 14

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

دستگاه
پیگیری کننده

عوارض شهرداریها و دهیاریها ,منابع حاصل از فروش آب
و برق ,حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی

دفتر امور
شهری و
شوراها
استانداری

به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود .اداره کل جهاد
کشاورزی
سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با ابالغ سازمان
استان
برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط اقدام
نماید.

شهرداریها

 -2عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای
انرژی موضوع بند (الف) ماده ( )26قانون مالیات بر
ارزشافزوده و جداول پرداختیها این تبصره ,پس از وصول,
ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز
میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود.
 -۳دولت مکلف است خرید تضمینی گندم را به مبلغ هر کیلو
حداقل نود و پنج هزار ریال از کشاورزان انجام دهد.
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دفتر امور
روستایی و
شوراها
استانداری

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
دستگاه

تبصره

مصوبات

بند «ب»

وزارت تعاون ,کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان
هدفمندسازی یارانهها و با استفاده از پایگاه اطالعات رفاه
ایرانیان موظف است حداکثر ظرف سه) (۳ماه پس از ابالغ
این قانون ,ضمن دهکبندی درآمدی کلیه خانوارهای
یارانهبگیر از طریق شاخصهای متقن و ثبتی قابل اتکاء
نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر
درآمد اقدام نماید .شناسایی و دهکبندی توسط وزارت
تعاون ,کار و رفاه اجتماعی انجام میگیرد .منابع حاصل از
حذف دهکهای پردرآمد در اختیار سازمان هدفمندسازی و
برای یارانه افراد جدید و جامانده و سایر موارد قانونی و اجرای
کامل قانون حمایت از حقوق معلولین و افزایش یارانه
فرزندان خانوادههای دهکهای اول تا چهارم دارای حداقل
سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین در دستگاههای
مذکور شاغل نمیباشند ,به میزان سه برابر یارانه مصوب
سایرین ,صرف میشود.

اداره کل
تعاون ,کار و
رفاه اجتماعی
استان
اداره کل
بهزیستی
استان

بند «د»

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

تبصره 14

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

اداره کل
تعاون ,کار و
رفاه اجتماعی
استان

پیگیری کننده

تبصره 14

شماره ملی افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را
در اختیار سازمان بیمه سالمت قرار دهد .این سازمان مکلف

اداره کل بیمه
است ظرف یک هفته این اشخاص را بدون نیاز به ثبت نام
سالمت استان
و حضور آنها تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.
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تبصره  -15برق و انرژی هستهای
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «د»
تبصره 15

 -1به منظور اصالح الگوی مصرف گاز و برق ,شرکت ملی
گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیر دولتی
(با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به
هوشمندسازی مصرف ,برقراری ارتباط و شناسایی و وصول
مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و
همچنین نصب کنتورهای هوشمند اقدام و هزینه مربوطه را
به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
 -2اجازه داده میشود تا سقف پنج درصد از منابع حاصل از
کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامههای
فرهنگسازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب
عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد.
به وزارت نیرو اجازه داده میشود از طریق شرکتهای تابعه
نسبت به تأسیس شرکتهای صندوق پروژه با مشارکت
متقاضیان و سرمایهگذاران بخش غیردولتی به منظور تجهیز
منابع ,احداث و بهرهبرداری از پنج هزار مگاوات نیروگاه برق
با اولویت مناطق محروم و کمتر توســـعه یافته ,اقدام نماید.
حداکثر آورده بخش دولتی (اعم از وجوه نقد و آورده
غیرنقدی) معادل چهل و نه درصد است .این سهم پس از
تکمیل و بهرهبرداری نیروگاههای مذکور به بیست درصد
کاهش مییابد.
به دولت اجازه داده میشود از طریق سازمان انرژی اتمی
ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید
برق از طریق مشارکت با سازندگان بینالمللی و صنایع داخلی
اقدام نماید .تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با
استفاده از الگوی سرمایهگذاری خارجی ,تامین مالی خارجی
(فاینانس) و داخلی ,منابع عمومی و تملک داراییهای
ســرمایهای انجام میشــود.

شرکت توزیع
برق استان
صدا و سیمای
مرکز اصفهان
شرکت گاز
استان

بند «ز»
تبصره 15

بند «ح»
تبصره 15
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شرکت
سهامی برق
منطقهای
اصفهان

شرکت
سهامی برق
منطقهای
اصفهان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

بند «ط»

وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به
صنایع فوالدی ,آلومینیوم ,مس ,فلزات اساسی و کانیهای
فلزی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای
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
شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و
پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف بیست هزار
میلیارد ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاه های برق آبی,
حمایت از احداث نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی
تا سقف ده هزار میلیارد ریال در قالب مشارکت توانیر به
میزان چهلدرصد در برقرسانی به داخل شهرکهای صنعتی
و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت
درصد آن شهرکها ,نواحی و مناطق ,تا سقف چهار هزار
میلیارد ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع
تجدیدپذیر ,تا سقف چهل هزار میلیارد ریال صرف تکمیل
سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرداریهای
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
شرکتهای دانش بنیان صنعت برق و شرکتهای فعال در
حوزه اصالح مصرف انرژی هزینه میشود.

دستگاه
پیگیری کننده

تبصره 15
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شرکت
سهامی برق
منطقهای
اصفهان
اداره کل
صنعت ,معدن
و تجارت
استان
شرکت
شهرکهای
صنعتی استان
شرکت آب و
فاضالب
استان
شرکت
سهامی آب
منطقهای
اصفهان
شهرداریها
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دستگاه

تبصره

مصوبات

بند «ک»
تبصره 15

در سال 14۰1وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند تعرفه آب,

شرکت توزیع

برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونهای اصالح

برق استان

نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور ,تعرفه مشترکین

شرکت آب و

کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام

فاضالب استان

پیگیری کننده

خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر ,مشترکین
تا الگوی مصرف به صورت یارانهای ,مشترکین پرمصرف
باالتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانهای و بر اساس
الگوی افزایش پلکانی تعیین شود.

شرکت گاز
استان
اداره کل کمیته
امداد امام
خمینی (ره)
اداره کل
بهزیستی استان

بند «م»
تبصره 15

دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در

شرکت سهامی

تأمین مالی نیروگاه های برق اتمی و تجدیدپذیر ,در مقابل

برق منطقهای

برق دریافتی از این نیروگاهها ,در هر نقطهای از کشور,

اصفهان

هزینهای را برای انتقال برق این نیروگاهها دریافت ننماید.
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تبصره  -16تسهیالت تکلیفی
تبصره

مصوبات

بند «ز»
تبصره 16

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

دستگاه
پیگیری کننده

اصالحاتی به شرح ذیل تنفیذ می گردد:
 -1دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده ( )62قانون
الحاق ( )2تسهیالت الزم برای تحقق هدف قانون مبنی بر
تأمین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشموالن ماده (۳مکرر)
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تأمین نماید.
 -2ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیالت ارزان قیمت
تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال بهره مند شده و تا پایان
سال  1۳99تسویه حساب نمودهاند .در صورتی که مسکن
آنها نامناسب یا نامتعارف باشد ,به شرط خرید یا ساخت
مسکن جدید از تسهیالت ارزان قیمت ایثارگری این قانون
بهرهمند میشوند.
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اداره کل بنیاد
شهید و امور
ایثارگران
استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

بند «ب»
تبصره 16

بند «ج»
تبصره 16

مصوبات
تسهیالت قرض الحسنه برای اشتغالزایی

بانک مرکزی مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق
بانکهای عامل مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد ریال
تسهیالت قرض الحسنه را به اجزاء این بند اختصاص دهد.
 -1مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال به کمیته امداد
امام خمینی (ره) و صد هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی
کشور اختصاص مییابد.
 -2مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد ریال از منابع این بند
بین استانها و شهرستانها بر اساس شاخصهای جمعیت,
نرخ بیکاری بر مبنای جدول پیوست قانون بودجه 14۰1
تخصیص مییابد .مسؤول ایجاد اشتغال هر استان ,استاندار
میباشد .در هر استان متناسب با توانمندیهای نهادهای
ذیربط سهمیهای بر اساس مصوبه شورای برنامهریزی و
توسعه استان تخصیص داده میشود.
تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و
حاشیهنشین ,فعالیتهای خالق و دانشبنیان و تعاونیها
میباشد.
تسهیالت قرض الحسنه حمایتی

دستگاه
پیگیری کننده

شورای
برنامهریزی و
توسعه استان
استانداری
اداره کل
کمیته امداد
امام خمینی
(ره) استان
اداره کل
بهزیستی
استان
بانکهای
عامل استان

اداره کل
دادگستری
استان

 -1مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال از منابع جاری و
سپرده قرض الحسنه شبکه بانکی در اختیار بنیاد شهید و امور
ایثارگران به منظور اعطای تسهیالت قرض الحسنه به اداره کل کمیته
خانواده شهدا
امداد امام
 -2بانک مرکزی مکلف است با تعیین سهم بانکهای عامل,
خمینی (ره)
مبلغ دویست هزار میلیارد ریال از منابع پس انداز و جاری
اداره کل
قرضالحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیالت
بهزیستی
قرض الحسنه به صندوق های بیماریهای خاص و صعب
استان
العالج.

اداره کل بنیاد
شهید و امور
ایثارگران استان

74

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

دنباله بند
«ج»
تبصره 16

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
نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) ,سازمان
بهزیستی کشور و جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی
ایران اختصاص دهد.
 -۳بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ
پنج هزار میلیارد ریال از محل منابع سپردههای پس انداز و
جاری قرض الحسنه نظام بانکی جهت اجرای بند (ج) ماده
( )۳8قانون احکام دائمی و جزء ( )5ماده ( )11۳قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه برای توسعه اشتغال زندانیان حین
حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندانها و اقدامات
تأمینی در قالب تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت هفت
ساله اختصاص دهد.
 -4مبلغ دوهزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه برای
دانشجویان بیبضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
(ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص مییابد.
 -5دولت مکلف است در اجرای ماده ( )77قانون الحاق (,)2
مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانکها,
به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه اختصاص دهد.
 -6مبلغ بیست هزار میلیارد ریال جهت اعطای تسهیالت
قرضالحسنه ودیعه مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد و سازمان بهزیستی کل
کشور سی درصد اختصاص مییابد.

دستگاه
پیگیری کننده
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جمعیت
هاللاحمر
استان
اداره کل
زندانها و
اقدامات
تأمینی و
تربیتی استان
بانکهای
عامل استان

دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات
بهداشتی,
درمانی
اصفهان
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تبصره

مصوبات

بند «د»
تبصره 16

 -1بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتی
خود و عندالزوم اطالعات دریافتی از بانکها و مؤسسات
اعتباری غیر بانکی مانده تسهیالت و تعهدات کالن و میزان
پرداختی و مانده تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان
پرداختی هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و
اعتبار ,نرخ سود ,مدت بازپرداخت ,دوره تنفس و میزان وثیقه
دریافت شده ,بر تارنمای بانک مرکزی در دسترس عموم قرار
داده و به صورت فصلی به روزرسانی نمایند.
 -2بانک مرکزی مکلف است در صورت تسویه اصل و سود
مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیالت اعطایی به
زلزلهزدگان و سیلزدگان مناطق محروم و روستاها و
شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به
بخشودگی جریمههای آنها اقدام نماید.
 -۳بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل با
معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص شصت هزار
میلیارد ریال از محل منابع سپردههای قرض الحسنه و جاری
بانکها برای پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ایجاد
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.
مسئولیت نصب و راهاندازی این نیروگاهها به صورت رایگان
به عهده سازمان بسیج مستضعفین میباشد.

دستگاه
پیگیری کننده
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سپاه صاحب
الزمان (عج)
دفتر امور
روستایی و
شوراها
استانداری
بانکهای
عامل استان

شرکت
سهامی برق
منطقهای
اصفهان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره  -17رفاه و سالمت
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ج»
تبصره 17

بند «هـ»
تبصره 17

بند «و»
تبصره 17

دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات
بهداشتی,
درمانی
اصفهان

به منظور تأمین هزینه تأسیس یازده مرکز استانی پیشگیری,
غربالگری ,تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و
تشکیل شبکه ملی تشخیص و درمان سرطان پستان شامل
استانهای اصفهان ,گیالن ,خراسان شمالی ,همدان,
کهکیلویه و بویراحمد ,خوزستان و گلستان مبلغ هشتصد
میلیارد ریال از محل ردیف  55۰۰۰۰-6۰کسر و به ردیف
 11۳674با عنوان جهاد دانشگاهی – پژوهشکده سرطان
پستان مندرج در پیوست اطالعات تکمیلی این قانون اضافه
گردد.
دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی و
این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو,
خدمات
لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت
بهداشتی,
بازپرداخت هزینههای تأمین و تدارک دارو ,لوازم و تجهیزات
درمانی
و ملزومات پزشکی به داروخانهها و شرکتهای تأمین کننده
اصفهان
پرداخت کنند و سازمانهای بیمهای مکلفند هزینه دارو و
اداره کل تامین
تجهیزات پزشکی را به حساب دانشگاه واریز نمایند.
اجتماعی استان
اداره کل بیمه
سالمت استان
اداره کل
بهمنظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی ,کلیه
دستگاههای موضوع ماده) (29قانون برنامه ششم توسعه از تعاون ,کار و
جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از رفاه اجتماعی
استان
اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند ,مکلفند تمامی حمایتها و
بانکهای
کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره
(کد)ملی فرد دریافتکننده حمایت ,در سامانه وزارت تعاون ,عامل استان
کار و رفاه اجتماعی ,ثبت نمایند .بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ,بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی
مکلفند تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک
شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه
پرداخت بر مبنای اطالعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
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تبصره

مصوبات

بند «ز»
تبصره 17

در اجرای ماده ( )29قانون الحاق ( )2مبنی بر ساماندهی و
پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و کاهش
وابستگی آنها به بودجه عمومی ,ساماندهی و پایداری
صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها
به بودجه ,از ابتدای سال  14۰1معافیتهای کامل بیمهای در
خصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین
اجتماعی از جمله مشموالن قانون بیمههای اجتماعی
قالیبافان ,بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسهدار
منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون ,کار و رفاه
اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است.

بند «ن»
تبصره 17

صندوق بیماریهای خاص و صعب العالج با استفاده نیروی
انسانی و امکانات موجود دستگاههای مربوط و بدون توسعه
تشکیالت و نمایندگی و شعبه ایجاد میشود .مبلغ پنجاه هزار
میلیارد ریال از محل ردیف ( )17جدول تبصره ( )14این
قانون به صورت صددرصد به این صندوق تخصیص و
پرداخت میگردد.
در اجرای بند ( )1ماده ( )۳8قانون مالیات بر ارزش افزوده,
درآمد حاصل از یک درصد ارزشافزوده به عنوان مالیات
سالمت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به
حساب خزانهداری کل کشور واریز میگردد .همچنین سهم
سالمت از منابع هدفمندی (ده درصد) کل منابع هدفمند
سازی یارانهها باید به صورت کامل و صد در صد به وزارت
بهداشت ,درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.

دستگاه
پیگیری کننده

بند «س»
تبصره 17
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اداره کل
تعاون ,کار و
رفاه اجتماعی
استان
اداره کل
تأمین
اجتماعی
استان
اداره کل بیمه
سالمت استان
دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات
بهداشتی,
درمانی
اصفهان
دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات
بهداشتی,
درمانی
اصفهان
اداره کل امور
مالیاتی استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره  -18تولید و بهرهوری
تبصره

مصوبات

بند «الف»
تبصره 18

به منظور رشد و پیشرفت استانهای کشور از طریق
بهرهوری و توسعه سرمایهگذاریها ,تکمیل واحدهای نیمه
تمام و ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی بر پایه آمایش
سرزمین و همچنین حمایت از طرحهای دانشبنیان و پیشران
و بسط و عدالت سرزمینی منابع زیر جهت ایجاد اشتغال و
افزایش تولید ,اشتغال و کارآفرینی و ارتقای اقتصادی
اختصاص مییابد:
 -1-1مبلغ هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از ردیف
 55۰۰۰۰-97این قانون
 -1-2بیست درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات
کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیﺾ و ارتقای سطح مناطق
کمتر توسعه یافته.

دستگاه
پیگیری کننده
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استانداری
سازمان
مدیریت و
برنامهریزی
استان
اداره کل
کمیته امداد
امام خمینی
(ره)
اداره کل
بهزیستی
استان
بانکهای
عامل استان
اداره کل
تعاون ,کار و
رفاه اجتماعی
پارک علم و
فناوری استان
اداره کل امور
اقتصادی و
دارایی استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

دنباله بند
«الف»
تبصره 18

 -۳-1مبلغ ده هزار میلیارد از ردیف  1۰1۰۰5جدول شماره
( )8این قانون
 -4-1وجوه مربوط به بند «ز» تبصره ( )7این قانون
 -5-1بازگشتی منابع تبصره ( )18قانون بودجه سال 14۰۰
کل کشور که به ردیف درآمدی  ۳1۰6۰2واریز گردیده است.
 -6-1مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و
غیر منقول مازاد در سطح ملی و استانی
 -7-1سهم استانها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای
استانی
 -۳حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو هزار میلیارد ریال از
منابع فوق به صورت مساوی (هر استان بیست و دو هزار
میلیارد ریال) به استانها اختصاص مییابد.
 -4تا سقف بیست هزار میلیارد ریال از منابع این بند به منظور
اشتغال خرد و خانگی افراد تحت پوششی که قابلیت توانمند
شدن دارند کمیته امداد امام خمینی (ره) به نسبت هفتاد
درصد و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور
سیدرصد به صورت تسهیالت بانکی قرضالحسنه تخصیص
مییابد.

دستگاه
پیگیری کننده
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اداره کل
تعاون ,کار و
رفاه اجتماعی
استان
اداره کل فنی
و حرفهای
استان
اداره کل
صنعت ,معدن
و تجارت
استان

مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

دنباله بند

 -6به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و
حرفههای مورد نیاز کشور ,دانشگاه فنی و حرفهای و سازمان
فنی و حرفهای پنج درصد از این منابع را میتوانند با ترکیب
منابع بانکی به صورت تسهیالت برای اشتغالزایی فارغ
التحصیالن و تجهیز و به روزرسانی کارگاههای آموزشی خود
استفاده نمایند.
 -7منابع یادشده از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت
بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به
منظور سرمایهگذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی و
تکمیل طرحهای نیمهتمام و ظرفیتهای خالی بنگاهها با
تاکید بر فعالیتها و زنجیره تولید و تامین کاالهای اساسی و
راهبردی با سازوکار تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع
بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیصیافته و تلفیق منابع در
اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق
توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
 -8نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و
نرخ سود تسهیالت اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع
نظام بانکی ,صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و
شکوفایی تعیین میگردد.
 -9دستورالعمل اجرائی نحوه تعیین نرخ سود تسهیالت ,نرخ
سپردهگذاری و برنامههای دستگاههای اجرائی توسط شورایی
مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ,رییس سازمان برنامه
و بودجه کشور ,رئیس بانک مرکزی ,معاون علمی و فناوری
ریاست جمهوری و وزرای صنعت ,معدن و تجارت ,جهاد
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
شورای اسالمی مشخص میگردد.
 -12توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیشبینی
شده برای هر استان در جزء ( )۳و بر اساس شاخصهای
بیکاری ,محرومیت ,وسعت و جمعیت استانها توسط شورای
موضوع جزء ( )9این بند تهیه و ابالغ میشود.

دستگاه
پیگیری کننده

«الف»
تبصره 18
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

بند «ب»

 -1به رؤسای دستگاههای اجرایی ملی  /استانداران اجازه

تبصره 18

داده میشود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی

دستگاه
پیگیری کننده

در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه /دستگاههای
استانی را پس از تأیید کارگروههای واگذاری اموال در سطح
استانی با ترکیب استاندار ,رئیس سازمان مدیریت و

استانداری
اداره کل امور
اقتصادی و
دارایی استان

برنامهریزی استان ,مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و

دستگاههای

رئیس کل دادگستری استان بدون حق رأی و بدون رعایت

اجرایی استان

تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و
مقررات به فروش رساند.
 -2وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و
دارایی غیر منقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا)
و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی نزد خزانهداری
کل کشور است.
 -۳دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )29قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه مکلفند اطالعات اموال غیر منقول,
انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک ,بهرهبردار متولی و
نماینده دولت در اختیار دارند به استثنای اماکن نظامی را در
سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل
نمایند.
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره

مصوبات

بند «د»

به دولت اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای کلی اصل

تبصره 18

 44قانون اساسی تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد ریال

دستگاه
پیگیری کننده

از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین
اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در
بانکهای دولتی نماید .بانکهای مذکور موظفند سه برابر

اداره کل امور
اقتصادی و
دارایی استان
بانکهای
عامل استان

این افزایش سرمایه را به تسهیالت مرتبط با مصارف مذکور
در سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
اختصاص دهند.
بند «هـ»

به شرکتها و سازمانهای توسعهای تابعه وزارتخانههای

تبصره 18

ارتباطات و فناوری اطالعات ,صنعت ,معدن و تجارت ,جهاد
کشاورزی و نفت اجازه داده میشود با تأیید وزیر مربوط تا
مبلغ ده هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک
به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید ,صادرات
کاال و خدمات ,حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعهای
توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره
شده ,کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ
سود اختصاص دهند.

اداره کل
ارتباطات و
فناوری
اطالعات
استان
اداره کل
صنعت ,معدن
و تجارت
استان
اداره کل جهاد
کشاورزی
استان
شرکت ملی
پخش
فراوردههای
نفتی استان
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
مصوبات

تبصره

دستگاه
پیگیری کننده

بند «و»

به منظور ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرائی

دستگاههای

تبصره 18

 -1دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت

اجرایی استان

خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 14۰1
برنامههای عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و

سازمان

ارتقای شاخههای بهرهوری در ستاد و واحدهای تابعه خود را

مدیریت و

ارائه و به تایید سازمان تابعه ذیربط سازمان اداری و

برنامهریزی
استان

استخدامی برساند...
 -2کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که
شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است موظفند اعتبارات
مورد نیاز اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری را به صورت
مستقل پیشبینی و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال
 14۰1به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی
بهرهوری وکمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و
جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون
اساسی ارائه کنند...
بند «ح»

کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت

دستگاههای

تبصره 18

تقاضا ,پاسخدهی به استعالمها و تأییدیهها و صدور مجوز از

اجرایی استان

اول سال  ,14۰1صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور
انجام گردد.
بند «ی»
تبصره 18

اداره راهداری

وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت
سرمایهگذاران بخش غیر دولتی ,اخذ عوارض در کلیه آزاد و حمل و نقل
راهها را بصورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه سال  14۰1جادهای استان
عملیاتی نماید...
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره  -19بودجه
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ب»
تبصره 19

بند«ح»
تبصره 19

بند «ل»
تبصره 19

اداره کل
مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم
آموزش و
پیشبینی شده در ردیف  1۰25۳۰در قانون بودجه سال
 14۰1با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت پرورش استان
قوانین و مقرات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه
اداره کل
است.
بهزیستی
استان
دستگاههای

در اجرای ماده ( )58قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و
بند (پ) ماده ( )1۰6قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجرایی استان
شرکتهای دولتی ,بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به
اداره کل
دولت و دستگاههای اجرائی دارای اعتبار نیز حداکثر یک
درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ابالغی خود پدافند غیر
عامل
را بر اساس اعالم سازمان پدافند غیر عامل مبنی بر الزامی
استانداری
بودن هزینه کرد ,در زیر ساختهای حیاتی ,حساس و مهم
خود هزینه نمایند.
در اجرای بند (چ) ماده ( )۳7قانون احکام دائمی برنامههای دستگاههای
توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرائی مشمول اجرایی استان
ماده ( )5به هزینه کرد یک درصد از اعتبارات هزینهای خود
(به استثنای فصول 4,1و  )6طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیمای
صداو سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگسازی و آگاهی مرکز اصفهان
بخشی و اطالع رسانی ,سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف
است در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینهای ,اعتبارات
موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی
مشمول کسر و به صدا وسیما تخصیص دهد.
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مهمترین تبصرههای قانون بودجه سال 1401کل کشور
تبصره  -2۰منابع انسانی دولت
تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند «ح»
تبصره 2۰

بند «ط»
تبصره 2۰

اداره راهداری

به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای کشور) اجازه داده میشود ,در صورت موافقت هیأت و حمل و نقل
دولت به تعداد چهار هزار دستگاه ماشینآالت سنگین و جادهای استان
نیمهسنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور
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.
شرکت
به دولت اجازه داده میشود با استفاده از امکانات و نیروی
انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهرهبرداری سهامی آب
فناوریهای نوین آبهای جوی در زیر مجموعه وزارت نیرو,
منطقهای
بر اساس اساسنامهای که تا پایان خرداد ماه  14۰1به پیشنهاد
اصفهان
وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد ,اقدام نماید.
این سازمان مجاز خواهد بود با بهرهمندی از درآمدهای شرکت آب و
اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و به کارگیری
فاضالب
فناوریهای نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق
استان
مستعد اقدام نماید.
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تبصره

مصوبات

دستگاه
پیگیری کننده

بند«ی»
تبصره 2۰

اداره کل

دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد از کل نه درصد
مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و
ورزش و
هزینهای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس ,ورزش جوانان استان
همگانی ,ورزش روستایی و عشایری ,ورزش بانوان و زیر
ساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان
اداره کل
اختصاص دهد.
بهزیستی
این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و
استان
جوانان شصت درصد و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد
اداره کل
اختصاص مییابد.
آموزش و
 -1این اعتبار فقط در استانها هزینه میگردد.
پرورش استان
 -2دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده ()94
قانون برنامه شششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی اداره کل امور
ماده ( )۳7قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به
عشایر استان
عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.
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بخش سوم:
وضعیت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (ملی)
دستگاههای اجرایی استان اصفهان در سال 1401
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طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی) دستگاههای اجرایی استان اصفهان درسال1401
شماره طبقهبندی
طرح

عنوان طرح

1201005013

احداث ندامتگاه  750نفری کاشان

1201010003
1002057006

ایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهای ثبتی
در مشهد ،شیراز و اصفهان

1201012003

احداث مجتمع قضایی اصفهان

1201012020
1201017001
1301043024
1301015007

احداث ساختمان اداری دادسرای ویژه
روحانیت اصفهان

1303015007
1303015015
1303015016
1303015022
1303015023
1303015031
1303015016
1303015048

انتقال نیروی برق اصفهان
اتصال رآه آهن یزد -اقلید به راه آهن
اصفهان -شیراز
احداث راه آهن اراک  -خمین -
گلپایگان  -میمه – اصفهان
احداث راه آهن اصفهان  -داران  -ازنا
راه آهن سریع السیر تهران  -قم -
اصفهان
احداث راه آهن شیراز  -اصفهان
احداث راه آهن مبارکه – سفید دشت-
شهرکرد
احداث راه آهن دو خطه برقی اصفهان
 اهواز و کمک به احداث راه آهنشلمچه  -بصره
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دستگاه اجرایی مندرج
در قانون

اداره کل زندانها و
اقدامات تأمینی و تربیتی
استان
اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان
اداره کل دادگستری
استان
دادسرای ویژه روحانیت
شرکت سهامی برق
منطقهای اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان
اداره کل راه آهن اصفهان
اداره کل راه آهن اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی) دستگاههای اجرایی استان اصفهان درسال1401
شماره طبقه بندی طرح

عنوان طرح

1303016003

احداث راه اصلی شهرضا -بهبهان – بابا
میدان  -دشت روم ،لردگان  -منچ -
بیدله ،گنجگون  -سپیدان و لنده  -نشان

1303016004
1303016022
1303016026

اتصال آزاد راه کاشان -نطنز به کاشان
بادرود – اردستان
احداث باند دوم بابا میدان – یاسوج -
سمیرم
احداث باند دوم تیران -سامان – چالشتر،
کنارگذر شهرکرد و باغ بهادران  -گردنه
رخ  -شهرکرد

1303016030

احداث باند دوم داران -درود

1303016031

احداث باند دوم دامنه – خوانسار –
گلپایگان و خمین

1303016040

احداث باند دوم شهرکرد -بن -داران

1303016047

احداث باند دوم لردگان  -پل قره –
بروجن  -مبارکه و باند دوم محور پلیس
راه شهرکرد  -بروجن و دهاقان  -بروجن
و کمربندی شمالی بروجن وباند دوم
محور دوراهی گندمان – چغاخور

1303016073

احداث بزرگراه کاشان -مشهد اردهال-
جمکران  -برزک  -ورکان  -موته

92

دستگاه اجرایی مندرج
در قانون

مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان
مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی) دستگاههای اجرایی استان اصفهان درسال1401
شماره طبقه بندی
طرح

عنوان طرح

دستگاه اجرایی مندرج
در قانون

1303016090

احداث راه اصلی جندق  -گرمسار

مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

1303016097

بهسازی راه اصلی ساری – کیاسر –
سمنان -معلمان – جندق – چوپانان -
اردکان

مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

1303016130

احداث کمربندی آران و بیدگل و کاشان و
اتصال یه جاده قم  -گرمسار

مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

احداث کمربندی خمینیشهر  -نجف آباد
1303016132

و احداث راه اصلی دولت آباد  -کنارگذر
شرقی اصفهان

1303016228

1303016243

1303016247

1303016312

مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

مشارکت در احداث آزاد راه اصفهان -

مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

مشارکت در احداث آزاد راه کنار گذر غربی

مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

مشارکت در احداث آزاد راه کنار گذر شرقی

مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

تکمیل تونل محور خوانسار به

مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

شیراز

اصفهان

اصفهان

بویینمیاندشت
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طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی) دستگاههای اجرایی استان اصفهان درسال1401
شماره طبقه بندی
طرح

عنوان طرح

دستگاه اجرایی مندرج
در قانون

1303016314

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

مجری طرحهای زیربنایی
استان اصفهان

1307002035

آبرسانی به شهر خوانسار

شرکت آب و فاضالب
استان

1307002080

آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و
ارتقای کیفی آب شرب

شرکت سهامی آب
منطقهای اصفهان

1307002092

آبرسانی به شهرهای نطنز ،اردستان،
بادرود و صنایع

شرکت آب و فاضالب
استان

1307002099

آبرسانی به گلپایگان از سد کوچری

شرکت آب و فاضالب
استان

1307002247

ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی
رودشت جنوبی

شرکت سهامی آب
منطقهای اصفهان

1307002260

آبرسانی به  15شهرستان استان
اصفهان و شهرضا

شرکت سهامی آب
منطقهای اصفهان

1307002294

آبرسانی به شهرستانهای فریدن،
بویین میاندشت ،چادگان و فریدونشهر
در استان اصفهان

شرکت سهامی آب
منطقهای اصفهان

1307003006

احداث سد گردنه خاکی سمیرم

شرکت سهامی آب
منطقهای اصفهان
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طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی) دستگاههای اجرایی استان اصفهان درسال1401
شماره طبقه بندی
طرح

1307003010

1307003021

عنوان طرح

انتقال آب از سد ایزدخواست به رامشه

دستگاه اجرایی مندرج در
قانون

شرکت سهامی آب منطقهای
اصفهان

تکمیل مطالعات و اجرای زیر

شرکت سهامی آب

ساختهای سد ماربر و سامانه انتقال

منطقهای اصفهان

آب
1307003026

ساختمان تونل چشمه لنگان

1307003038

ساختمان سد بلطاق

1307003076

شرکت سهامی آب منطقهای
اصفهان
شرکت سهامی آب منطقهای
اصفهان

ساختمان سد کوچری و تونلهای انتقال

شرکت سهامی آب منطقهای

آب از سر شاخه دز

اصفهان
شرکت سهامی آب منطقهای

1307003103

ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ

1307003181

ساختمان سد میمه و شبکه آبیاری و

شرکت سهامی آب منطقهای

1307007008

زهکشی

اصفهان

1502001002

تجهیز و ساماندهی آتش نشانی و
خدمات ایمنی و نجات

اصفهان

استانداری

احداث قطار حومهای کالن شهر
1502002002

اصفهان به شهرهای جدید و به

شرکت عمران شهرهای جدید

شهرضا از طریق بهارستان
1502002006

احداث قطار شهری اصفهان و اتصال
به شاهین شهر
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شهرداری اصفهان

طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی) دستگاههای اجرایی استان اصفهان درسال1401
شماره طبقه بندی
طرح

عنوان طرح

1503002006

ایجاد تأسیسات فاضالب چادگان

1503002014

ایجاد تأسیسات فاضالب خوراسگان

1503002049
1503002077
1503002080
1503002137
1503002140

دستگاه اجرایی مندرج
در قانون

شرکت آب و فاضالب
استان
شرکت آب و فاضالب
استان

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر

شرکت آب و فاضالب

بوئینمیاندشت و شهر افوس

استان

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر خوانسار

شرکت آب و فاضالب
استان

ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای داران

شرکت آب و فاضالب

و فریدونشهر و دامنه

استان

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر قمصر

شرکت آب و فاضالب
کاشان

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر کاشان و

شرکت آب و فاضالب

نوش آباد

کاشان

1503002152

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر گز

1503002174

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر نجفآباد

1503002175

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر نطنز

1503002180

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر نیاسر
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شرکت آب و فاضالب
استان
شرکت آب و فاضالب
استان
شرکت آب و فاضالب
استان
شرکت آب و فاضالب
کاشان

طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی) دستگاههای اجرایی استان اصفهان درسال1401
شماره طبقه بندی
طرح

عنوان طرح

دستگاه اجرایی مندرج در
قانون

1503002202

ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای
گلپایگان و گوگد

شرکت آب و فاضالب استان

1503002208

ایجاد تأسیسات فاضالب مناطق جدید
شهر شهرضا و دهاقان

شرکت آب و فاضالب استان

1503002211

بازسازی تأسیسات فاضالب شهر
خمینیشهر

شرکت آب و فاضالب استان

1503002212

بازسازی تأسیسات فاضالب شهر
شاهینشهر

شرکت آب و فاضالب استان

1503002214

توسعه و بازسازی تاسیسات فاضالب شهر
اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان

1503002223

ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای
شهرستان برخوار ،شاهینشهر و میمه

شرکت آب و فاضالب استان

1602001023

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین
کاشان

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
کاشان

1602001100

احداث بیمارستان نجف آباد

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
اصفهان

1602001108

ایجاد مراکز اورژانس و فوریتهای پزشکی
در جادههای کشور

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
اصفهان
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طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی) دستگاههای اجرایی استان اصفهان درسال1401
شماره طبقه بندی
طرح

عنوان طرح

دستگاه اجرایی مندرج در
قانون

1602001110

بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
کاشان

1602001129

بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
استان اصفهان

1602001163

تأمین تجهیزات مورد نیاز برای  60هزار
تخت بیمارستانهای کشور

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
اصفهان

1602001169

تعمیرات اساسی بیمارستانها

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
کاشان

1602001188

تعمیرات اساسی بیمارستانها

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
استان اصفهان

1602001314

احداث بیمارستان  96تختخوابی برخوار

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
اصفهان

1602001452

احداث بیمارستان تیران و کرون

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
اصفهان
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طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی) دستگاههای اجرایی استان اصفهان درسال1401
شماره طبقه بندی
طرح

عنوان طرح

دستگاه اجرایی مندرج در
قانون

احداث بیمارستان جایگزین

دانشگاه علوم پزشکی و

بیمارستانهای فرسوده عیسی بن مریم و

خدمات بهداشتی ،درمانی

فارابی اصفهان

اصفهان

1702001011

توسعه و تجهیز فضای ورزشی جانبازان،

اداره کل ورزش و جوانان

1702004026

معلولین و نابینایان

استان

1602001456

مطالعه ،احداث و تکمیل سالنهای 6000
1702001012

نفری در شهرهای ساری ،تبریز ،اردبیل،

اداره کل ورزش و جوانان

1702004033

سنندج ،یزد ،مشهد  ،اصفهان ،رشت و

استان

همدان
1702001017

احداث (توسعه ) مجموعه بزرگ ورزشی

اداره کل ورزش و جوانان

1702004004

نقش جهان اصفهان

استان

1703067021

احداث مجتمع فرهنگی و هنری کاشان

1703067041
1703059017

احداث موزه هنرهای معاصر اصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان
اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان

1703067047

تکمیل  ،تعمیر و تجهیزات فنی و

اداره کل فرهنگ و ارشاد

1703059024

فرهنگی و هنری کشور

اسالمی استان

1803001020
1803001022
1803001024
1803001061

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و
محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و
محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و
محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و
محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی
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دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه کاشان

طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی) دستگاههای اجرایی استان اصفهان درسال1401
شماره طبقه بندی
طرح

1803001067
1803001116
1803001229
1803001251
1803001264
1803001304

عنوان طرح

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و
محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی
تامین فضاهای آموزشی و کمک
آموزشی
احداث و تجهیز دانشکده مکانیک
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و
محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و
محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و
محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی

دستگاه اجرایی مندرج در
قانون

دانشکده ریاضی و کامپیوتر
خوانسار
دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه کاشان -دانشکده
منابع کویری
دانشگاه کاشان -پردیس
خواهران
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

1803001463
1803025522

تأمین فضاهای آموزشی و کمک
آموزشی

1803001386
1803025021

تامین فضاهای آموزشی و کمک
آموزشی

1805003013

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و
ماشینآالت
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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
استان اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی
استان اصفهان

طرحهای تملک داراییهای سرمایهای(ملی) دستگاههای اجرایی استان اصفهان درسال1401
شماره طبقه بندی
طرح

عنوان طرح

دستگاه اجرایی مندرج در
قانون

دانشگاه علوم پزشکی و

1805003059

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و

1805048024

ماشینآالت

1805003060

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و

مرکز تحقیقات قلب و

1805048028

ماشینآالت

عروق اصفهان

خدمات بهداشتی ،درمانی
استان اصفهان

1805003068
1805062008

احداث و تجهیز پژوهشکده فرش

دانشگاه کاشان

احداث و تجهیز پژوهشکده بیوتکنولوژی
1805089068

رویان اصفهان ( 7000متر از محل منابع

1805010002

عمومی و  10000متر از محل سایر

پژوهشکده رویان اصفهان

منابع)
1805089071

احداث و تجهیز مرکز سلول درمان

1805010005

پژوهشکده رویان

پژوهشکده رویان اصفهان

کمک به تکمیل فضاهای نیمه تمام
1805089072

مراکز پژوهشی (تا  2000مترمربع) که

1805001002

 50درصد اعتبار آنها از محل سایر منابع

جهاد دانشگاهی اصفهان

تامین شده است.
1805089075

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و
ماشینآالت

پژوهشکده رویان اصفهان

1805089090

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و

شهرک علمی و تحقیقاتی

1805070021

ماشینآالت

اصفهان
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