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باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ نوبت 
عصر و شب جهت استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد. . خواهشمنداست دستور فرمائید 

موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



 1402گزارش جلسه بررسی الیحه بودجه سال 

 14/12/1401مورخ  عصر و شب نوبت 

 

 : هزینه ايبخش 

 : 10   تبصره 

) ریال از اصل حق بیمه  6.000.000.000.000اي مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد ( هاي بیمه شرکت   -بند (الف) 
تصویب   ها تعیین و به (پرتفوي) هریک از شرکتشخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه 

) این قانون  5جدول شماره (  160111صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف  رسد به عالی بیمه می شوراي
هاي قابل قبول  عنوان هزینه داري کل کشور واریز کنند. وجوه واریزي شرکتهاي بیمه موضوع این بند به نزد خزانه 

ربط ظرف دو ماه  هاي ذي اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی و دستگاه  نامهآیین .شودمی مالیاتی محسوب 
بودجه کشور و همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی  وبرنامه االجرا شدن این قانون توسط سازمان  پس از الزم 

 .هیأت وزیران خواهد رسید  تصویب تهیه و به 
باشند. جه کشور و بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجراي این بند می بودوبرنامه سازمان 

کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر  دستگاههاي دریافت
اسالمی و بیمه مرکزي  بودجه و محاسبات مجلس شوراي و برنامههاي اقتصادي و  بار به کمیسیون ماه یک سه

 .بودجه کشور ارسال نمایند و برنامهجمهوري اسالمی ایران و سازمان  
بودجه کشور براساس عملکرد  و برنامه الذکر توسط سازمان هاي اجرائی فوق ماهه به دستگاهتخصیص اعتبار سه  

 .پذیردصورت می 

 - بند (ب)  

هاي غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان  جریمهمحکومان معسر  ري اعتبارات دیه کس  تأمین منظور به   -1
وزیر   ،(المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادفمعسر و مواردي که پرداخت خسارت بر عهده بیت 

هاي بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد  دادگستري مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت
) قانون بیمه اجباري  24) ریال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (10.000.000.000.000(

را از محل اعتبارات   1395/2/20خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب
  و افت) این قانون دری7جدول شماره (  110000هاي بدنی ذیل ردیف صندوق تأمین خسارت

  مقاطع در  نسبت  به را شده یاد  مبلغ دادگستري،   وزیر  اعالم  با است مکلف  مزبور  صندوق مدیرعامل .کند  هزینه
  هر را  بند  این عملکرد  گزارش   است مکلف  دادگستري وزارت. دهد   قرار  دادگستري وزارت  اختیار  در  ماههسه



محاسبات، اقتصادي، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شوراي  جه و بودوبرنامه   هايکمیسیون  به  باریک  ماهسه
 اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. 

به منظور کمک به آزادي زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب هاي اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه  
) ریال  100.000.000.000.000(  ) ریال از مازاد بر یکصد هزار میلیارد3.000.000.000.000هزار میلیارد(

 .بینی شده در این جزء به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد پیش

هاي بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه  صندوق تأمین خسارت  -2
االجرا شدن قانون  الزم  برند و قبل ازسر می محدودیت سقف تعهدات شرکتهاي بیمه و صندوق مذکور در زندان به 

اند، تأمین کند تا  ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده  بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص 
 .صورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شودپس از معرفی ستاد دیه کشور به 

داري کل  خزانه  المال یا دولت است،عهده بیتمنظور پرداخت خسارت به افرادي که جبران خسارت آنها بر به  -3
هاي وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات  هاي درآمدي (جریمه ) از منابع ردیف %10درصد(کشور مکلف است ده 

هاي دادرسی و جزاي نقدي وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت  قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه 
داري کل کشور واریز  نزد خزانه  160119) ریال را به ردیف درآمدي 7.000.000.000.000(هزار میلیارد 

جدول   530000ربط مندرج در سرفصل اي ذي صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه به منابع حاصل  .نماید 
ظ منابع و حکم  گیرد. منابع و مفاد این حکم با حف) این قانون در اختیار وزارت دادگستري قرار می 9شماره (

 .) این بند است2) و (1جزءهاي (

هاي دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب  دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه   -بند ج  
مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحات و الحاقات بعدي را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد   12/23/ 1367

کشور واریز   داري کل نزد خزانه  150113به ردیف درآمدي شماره   ) ریال دریافت و 3.500.000.000.000(
ربط مندرج در  ) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذي 2,500,000,000,000نماید. دوهزار و پانصد میلیارد (

) این قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم  7-1جدول شماره ( 730000سرفصل 
طور مساوي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي  ، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به بازار

هاي محول و تأمین کسري هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه  بابت انجام مأموریت 
 .شوداقالم مشمول طرحهاي نظارتی پرداخت می 

سامانه تعویض پالك انواع    1402تظامی جمهوري اسالمی ایران مکلف است از ابتداي سال فرماندهی ان-بند (د) 
صورت برخط انجام و  خودرو و موتورسیکلت را به نحوي ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به 

در این  مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پالك باشد. 
فرماندهی انتظامی موظف است پالك را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صالحیت غیردولتی   راستا



طور  ربط را به ) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذي 16تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره ( 
داري کل کشور  این قانون نزد خزانه ) 5جدول شماره (  140114مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدي 

 .فرماندهی انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف به اعالم جزئیات دریافتی به متقاضیان است.  واریز نماید 

اجرائی موضوع  ) قانون اساسی، اختالفات میان دستگاههاي 134در اجراي اصل یکصد و سی و چهارم (- بند (هـ)
باشند در دولت  پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می قانون برنامه  29ماده  

 :شود بر این اساس حل و فصل می 

پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و   -1
شده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع  اجرائی یادالوکاله و مشابه آن براي طرح اختالفات دستگاههاي  حق

شود. مواردي که به تشخیص  است و متخلف به مجازات مقرر براي تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می 
 .دولت امکان حل اختالف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است 

أي مالی مرجع حل اختالف موضوع این ماده خودداري  هاي اجرائی به هر دلیلی از اجراي رچنانچه دستگاه -2
ماه از تاریخ ابالغ رأي گذشته  بودجه کشور مطابق رأي مرجع مذکور که حداکثر هجده وبرنامه کنند، سازمان  

باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه،  
هاي دولتی  کند. در مورد آن دسته از شرکت نفع اضافه  ا کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذي مبلغ مورد حکم ر

دولتی و یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی  غیریا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهاي عمومی  
هاي متعلق به آنها، بر  حسابز محل  حسابهاي متمرکز هستند)، اجراي رأي مرجع حل اختالف ابوده و یا فاقد  

 .باشد داري کل کشور یا بانک مرکزي می خزانه   عهده

باالترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختالف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و   -3
ماه نسبت به اجراي رأي  یا امالك، اقدام قانونی الزم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است حداکثر ظرف سه  

اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارایی به نمایندگی دولت و  
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، مکلف به اجراي رأي و اصالح اسناد مربوطه هستند. پرداخت هرگونه هزینه  

اري و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی  براي تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهد 
شرکتهاي دولتی براي دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است.  

عدم اجراي تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور  
عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجراي تصمیم و  به از طریق وزارت امور اقتصادي و دارایی ( موظف است 

 .تحویل و تحول امالك مورد نظر اقدام نماید 
شود.  هاي رسیدگی به تخلفات اداري مربوط معرفی می مستنکف از بندهاي فوق جهت تعیین مجازات به هیأت 

و مقامات باالتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به  کل ادارات صورتی که مستنکف مدیر  در 



تخلفات اداري هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صالحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداري نهاد ریاست  
 .) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است2جمهوري موضوع بند (هـ) ماده (

مابین مرجع حل اختالف دیگري تعیین  توانند در قراردادهاي فی این ماده نمی اجرائی موضوع هاي  دستگاه  -4
 .ها باطل استنامه نمایند. هرگونه شرط خالف این ماده در قراردادها و توافق 

 .المللی از شمول مقررات این حکم خارج استدعاوي کیفري و بین   -5
بودجه کشور تهیه  وبرنامه هوري و با همکاري سازمان  اجرائی این بند توسط معاونت حقوقی ریاست جمنامه  آیین
 .رسد وزیران می هیأت   تصویبو به 

ها و  ) قانون مدیریت خدمات کشوري در مورد احکام قطعی دادگاه 5اجرائی موضوع ماده ( هاي  دستگاه -بند (و) 
مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در  االجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود  اوراق الزم 

نسبت به پرداخت یا   1365قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 
بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در  پیش

کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی  مهلت مقرر از اجراي حکم خودداري  
 .اجرائی محکوم علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید دستگاه  

 در راستاي ارتقاي کارآمدي واحدهاي حقوقی دستگاههاي اجرایی:  -ند (ز)  ب

مسؤوالن حقوقی دستگاههاي اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را عالوه  :  1ردیف
 مسؤول دستگاه اجرایی ذي ربط براي معاونت حقوقی ریاست جمهوري نیز ارسال نمایند. بر ارائه به  

چوب ضوابط تعیین شده از سوي  اجرائی در چهاروکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههاي   : انتخاب2ردیف
 شود. معاون حقوقی ریاست جمهوري انجام می 

نامه،  : کلیه دستگاههاي اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آئین 3ردیف
مسؤوالن حقوقی دستگاههاي اجرایی  ه را اخذ نمایند. مسؤول حقوقی دستگابخشنامه و دستورالعمل نظر  

موظفند بر دعاوي و تدوین انعقاد قراردادها دستگاه ذیربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را عالوه بر  
 جمهوري ارسال نمایند.مسؤوالن ذیربط دستگاه براي معاونت حقوقی رئیس 

اندازي سامانه نظارت بر دعاوي دستگاههاي نسبت به راه : معاونت حقوقی ریاست جمهوري موظف است 4ردیف
اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاهها موظفند اطالعات مربوط به دعاوي له یا علیه خود را در سامانه مذکور  

مسؤول  بارگذاري نمایند.عدم بارگذاري اطالعات یاد شده، حسب مورد توسط باالترین مقام دستگاه اجرایی و یا  
) قانون رسیدگی  9مربوطه تخلف اداري محسوب شده و مستنکف به مجازات اداري بند (د) به بعد ماده ( حقوقی 

بودجه کشور  و برنامهماه با همکاري سازمان  گردد.آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه به تخلفات اداري محکوم می 
 رسد. ی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوري تهیه و به تصویب هیأت وزیران م 



) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  110در اجراي ماده ( -بند (ح) 
هاي سازمانی را از حقوق ماهانه  هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه نیروهاي مسلح مکلفند کمک اسالمی ایران،  

) این قانون واریز  5جدول شماره ( 160184مدي کشور موضوع ردیف درآ داري کل آنان کسر و به حساب خزانه 
  سازمانی هايخانه نگهداري و  تعمیر هايهزینه  براي  مسلح  نیروهاي ردیفهاي  در  را واریزي   وجوه و  کنند 

 . دهند  اختصاص

با اصالحات و الحاقات   1389/12/8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  8در اجراي ماده (  -بند (ط) 
هاي رانندگی براساس اعالم پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق  بعدي، تخلفات و جریمه 

 .شودپیامک به مالکان خودروها اعالم می 

 ف منظور می گردد. هزینه این پیامک در صورت حساب فرد متخل

هاي کشور، سازمان راهداري  ها و دهیاري داري کل کشور موظف است صد درصد سهم شهرداري خزانه  -بند (ي) 
) قانون رسیدگی به  23اي و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی از محل ماده (و حمل و نقل جاده 

به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان   را هر ماه حسب مورد 1390/3/31تخلفات رانندگی اصالحی 
داري کل کشور  اي کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی نزد خزانهراهداري و حمل و نقل جاده 

  همان هايدهیاري   و ها شهرداري  میان  را استان هر  وصولی هايجریمه  است موظف کشور  وزارت  .واریز کند 
 .واریز نماید  آنان  حساب به بعد  ماه  پانزدهم تا حداکثر  و  توزیع جمعیت شاخص براساس  و استان

وري، پیشگیري از وقوع جرائم و دعاوي  هاي قوه قضائیه از طریق ارتقاي بهره در راستاي کاهش هزینه   - بند (ك) 
 فرایندها:و الکترونیکی کردن  

ر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را  هاي شعب اجراي احکام، دوای: قوه قضائیه مکلف است مزایده 1ردیف
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان  

 هاي مذکور را در این سامانه فراهم سازد. برگزاري مزایده 

داخت کلیه مبالغ از سوي اشخاص از  : قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلفند امکان پر 2ردیف
عنه، متقاضی اجرا در شعب اجراي احکام و دوایر اجراي ثبت، متعهد،  قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی 

گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه  له، شاکی، وثیقه متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم 
 یکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوري فراهم نمایند.صورت الکترونبهدادرسی را  

: قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، فرماندهی انتظامی جمهوري اسالمی ایران، شرکتهاي  3ردیف
بیمه و شرکتهاي خودروسازي مکلفند با همکاري معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، دسترسی  

)هاي الزم براي ارائه سوابق و اطالعات خودرو از  صی به اطالعات و خدمت(سرویس هاي بخش خصو سکو(پلتفرم) 
 قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.



گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و  : قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت4ردیف
، ادارات ثبت اسناد و امالك، مرکز ملی مالکیت معنوي و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري را منوط  طالق

به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعالمی شخص در سامانه ثنا و  
 هاي مربوط نماید.ثبت آن در سامانه 

اسناد و امالك کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی که امکان انجام  : قوه قضائیه و سازمان ثبت 5ردیف
سپاري به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه وایجاد یا  آنها از طریق برون 

حظات محرمانگی و  فرایند دادرسی و اجراي احکام را با رعایت مالهاي الکترونیکی مورد استفاده در  اصالح سامانه 
ماه از  سپاري کنند. قوه قضائیه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون 

رسد امور قابل واگذاري به بخش خصوصی و ساز  رئیس قوه قضائیه می  تصویب االجرا شدن این قانون به الزم تاریخ 
 و کار آن را مشخص کند.

االجرا شدن این قانون، امکان  ماه پس از الزم اد و امالك کشور موظف است ظرف سه اسنسازمان ثبت  :  6ردیف
بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه امالك داراي سند حدنگاري را براي مراجع ذي صالح از قبیل مراجع  

 دادگستري، دوایر اجراي ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید. 

ثبت اسناد و امالك کشور و مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائیه موظفند حداکثر  سازمان  -) 1بند الحاقی (
ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر  

کترونیک قضائی  رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاري از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات ال
را براي عموم اشخاص از طریق سکو(پلتفرم)هاي بخش خصوصی داراي مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري  

اطالعات، به صورت آنی، غیرحضوري و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطالعات(سازمان فناوري اطالعات  
راهم سازند. سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  ) قانون مدیریت داده ها و اطالعات ملی ف7ایران) موضوع ماده(

  استعالمات در   را  موظف است، معامالت ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها
  از یکی  تأیید  به بایست می  بند  این موضوع  ها)پلتفرم(سکو توسط  شده ثبت اسناد. نماید  منعکس  بعدي

حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده   سردفتران اسناد رسمی برسد.
حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان   ) بیشتر از %10درصد(

اختیار سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  درآمد، به منظور ارتقاي عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهاي ثبتی در 
 قرار می گیرد. 

وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجی از سوي وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي   -) 2بند الحاقی (
) ریال بابت دیون ارزي داخلی و خارجی آن  50.000.000.000.000مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد(

داري کل کشور با اعالم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و تأیید بانک  شود. خزانه می وزارتخانه تسویه  



) و هزینه اي به صورت  5جدول شماره(  160165مرکزي نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدي  
 .کند می  اقدام قانون  این خرجی  – جمعی

هاي از کل اعتبارات تملک دارایی ) %5ریزي و توسعه استانها مجازند تا پنج درصد(شوراي برنامه  -) 4بند الحاقی (
هاي انتظامی با  این قانون را براي احداث، تکمیل، بازسازي و تجهیز رده ) 10 -1سرمایه استان موضوع جدول( 

 ها اختصاص دهند. اولویت پاسگاهها و کالنتري 

) قانون  10اجرایی شدن پایگاه اطالعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده(در راستاي    -) 5بند الحاقی (
مدیریت داده ها و اطالعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و بروزرسانی نشانی قانونی  

اقامتگاه   تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روي پایگاه مذکور فراهم نماید از این پس
قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال می بایست از طریق تبادل  

  شرکت ها، دستگاه تمامی  به قانونی  هاي نشانی  این ارائه به  نسبت الکترونیکی هاي  سرویس  برقراري   اطالعات و
به هیچ عنوان حق أخذ نشانی   مبادي  این. نماید   اقدام غیردولتی  عمومی نهادهاي و  موسسات دولتی،  هاي

 غیر از سرویس الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند. اشخاص حقیقی را به 

قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلفند مزایده هاي شعب اجراي احکام، دوایر   - ) 6بند الحاقی (
طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کنند. وزارت  اجراي ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از 

صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاري مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم سازد. درصورت  
برگزاري مزایده هاي مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد  

) قانون مذکور مجاز  66) قانون اجراي احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (116و ( ) 115(
نیست و فروش باید به صورت غیرحضوري انجام شود. اشخاص براي شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید  

را به عنوان تضمین نقدي شرکت در   ) قانون اجراي احکام مدنی 75) تا(73) قیمت مقرر در مواد(%10ده درصد ( 
مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت  

) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر  129نیازي به پرداخت بها، موضوع ماده(
 ین نقدي او به نفع دولت ضبط می شود. بقیه بهاي اموال را نپردازد تضم

قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلفند مزایده هاي شعب اجراي احکام، دوایر   -)  6بند الحاقی( 
اجراي ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کنند. وزارت  

فراهم سازد. درصورت  صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاري مزایدات مذکور را در این سامانه 
برگزاري مزایده هاي مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد  

) قانون مذکور مجاز  66) قانون اجراي احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (116) و (115(
شود. اشخاص براي شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید   نیست و فروش باید به صورت غیرحضوري انجام 

) قانون اجراي احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدي شرکت در  75) تا(73) قیمت مقرر در مواد(%10ده درصد ( 



مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت  
) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر  129به پرداخت بها، موضوع ماده( نیازي

 بقیه بهاي اموال را نپردازد تضمین نقدي او به نفع دولت ضبط می شود. 

مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، فرماندهی    -) 7بند الحاقی (
تظامی جمهوري اسالمی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران، شرکت هاي بیمه، شرکت  ان

هاي خودروسازي و سایر دستگاههاي اجرائی داراي اطالعات راجع به وسایل نقلیه موتوري، مکلفند با همکاري  
برخط اطالعات و سوابق نقلیه   معاونت علمی، فناوري و اقتصادي دانش بنیان ریاست جمهوري، امکان استعالم 

موتوري از قبیل اطالعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی  
و همچنین اطالعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل  

ت داده ها و اطالعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت  ) قانون مدیری7اطالعات موضوع ماده ( 
محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص براي سکو(پلتفرم)هاي بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی  

انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه اي(وب سرویس) صدور شناسه (کد)  
تفرم)هاي بخش خصوصی براي ثبت معامالت وسایل نقلیه موتوري پیش از تعویض پالك، از  رهگیري به سکو (پل

 طریق مرکز ملی تبادل اطالعات اقدام نماید.

  بودجه کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به  و  برنامه اجرائی این بند توسط سازمان نامه  آیین
 رسد.می وزیران هیأت   تصویب 

االجراء  مهلت اجراي آزمایشی قانون شوراهاي حل اختالف از تاریخ انقضاي آن تا زمان الزم   -) 8بند الحاقی (
 شود. ، تمدید می1402شدن الیحه شوراي حل اختالف در سال  

سازي سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه  به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده  -بند الحاقی  
ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مکلفند؛   5قانون برنامه   29هاي اجرایی موضوع ماده تگاهدس 

هاي اطالعاتی دستگاه را براي سازمان بازرسی کل کشور  ها و بانک امکان دسترسی آنالین و برخط به سامانه 
هاي اتمی الزامی است. عدم  و دستگاه  هاي نیروهاي مسلح و انرژي اتمیفراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه 

ها و  شوند و همچنین دستگاه هایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبري اداره می دسترسی به سامانه دستگاه
 .له استهاي نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم بخش

  1402شود براي شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجراي عدالت در سال به قوه قضائیه اجازه داده می  -بند الحاقی  
هاي مالی قطعی محاکم در قوه قضائیه و یا از محل فروش کاالهاي قاچاق تا سقف سیصد  از محل محکومیت 

 .د میلیارد ریال (سی میلیارد تومان) تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نمای

 : 11تبصره 



هاي مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهاي احداثی  مـیزان مـالیات طرح (پـروژه) - بند (الف) 
  1398هاي موضوع قانون جهش تولید مسکن(شامل آماده سازي، محوطه سازي، زیربنایی و روبنایی) براي سال

ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با  گان و تعاونی هاي تفاهمنامه سه جانبه با سازند در طرح(پروژه)  1402الی 
) ریال براي هر واحد  3.000.000آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازي معادل سه میلیون ( 

افزوده بابت خرید مصالح به این  گردد و هیچگونه مالیات دیگري به غیر از مالیات بر ارزش تعیین می 
  این  دریافت  از پس مالیاتی مفاصاحساب صدور  به  موظف  مالیاتی  امور  سازمان .گیرد تعلق نمی  هاطرح(پروژه) 

 .تاس  مالیات

شهرها و تأمین   محدوده  از خارج  و  محدوده در  واقع   غیررسمی هايسکونتگاه ساماندهی براي -بند (ب)  
هاي الزم در این مناطق اعم از پایگاه بسیج و حوزه هاي علمیه، مسجد، مدرسه، پاسگاه و کالنتري،  زیرساخت

هاي بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر  هاي رادیویی و تلویزیونی، زیرساختایستگاهروشنایی معابر،  
ش سرزمینی و براساس استعدادهاي اقتصادي و با رعایت  تأسیسات شهري مورد نیاز درچهارچوب طرح آمای

معیارهاي زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاك کشاورزي و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان  
استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهري و سطح بندي شهرهاي کشور و جلوگیري از افزایش و گسترش بی رویه  

افزوده،  ) قانون مالیات بر ارزش 39ها مکلفند از محل عوارض ماده(استانریزي و توسعه   کالنشهرها شوراي برنامه 
زدایی و بهسازي همان مناطق نمایند.  محرومیت سهم این مناطق را براساس جمعیت ساکن تعیین و صرف  

 تصویب جه کشور تهیه و به بودوبرنامه ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان  اجرائی این بند طی یکنامه  آئین
 .رسد و همزمان گزارش انجام را به مجلس ارائه دهد هیأت وزیران می 

هاي شهرهاي با جمعیت پنجاه هزار نفر به باال مکلفند با همکاري  وزارت راه و شهرسازي و شهرداري  - بند (ج) 
ازپرداخت اصل و سود ساالنه از محل  هاي غیردولتی و بگذاري بخش فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه 

هاي پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات  درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین 
  به تا حسابهاي مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریزو درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به   اقدام

 .دگرد  توزیع  شده  تعیین هاينسبت

هریک از شرکتها و سازمانهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد    -بند (د)   
) سود ویژه و سود سهام دولت  %50) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (100%(

) ریال به حساب  0.000.00010.000.00مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (
شود واریز  داري کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازي اعالم می صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه 

 .رسد مبالغ واریزي به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و بر اساس اساسنامه صندوق به مصرف می . نمایند 
ا با دریافت مجوز از سازمان بورس براي تکمیل و یا احداث  شود تبه صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می 

آوري منابع از  تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمعطرحهاي انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق  



هاي غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاري سهام و یا تضمین حداقل سودي معادل با نرخ سود تسهیالت  بخش
 .ار براي هر طرح (پروژه) اقدام نماید مصوب شوراي پول و اعتب

) قانون جهش تولید مسکن  10شود با رعایت ماده (اجرائی اجازه داده می به دستگاههاي   - بند (هـ) 
  وزیر   از مجوز    اخذ  با قانون  این) 5( شماره  جدول در مندرج  ربط ذي   ردیف سقف  در  1400/ 05  /17  مصوب

 ت به : نسب دارایی  و  اقتصادي  امور

 1ردیف

 بودجه کشور و برنامهفروش امالك مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان   -
 صرف طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي با اولویت استان محل وقوع امالك کنند.

 2ردیف

  به تهاتر امالك مازاد خود برپایه قیمت کارشناسینسبت  بودجه کشور وبرنامه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان  
) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید  20هاي قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (با پیمانکاران بابت بدهی
 سامانه سماد اقدام کنند.

 3ردیف

طرحهاي   ال غیرمنقول، اراضی و امالك شرکتهاي دولتی، مشروط به مصرف آن در امو فروش  از حاصل درآمد  
دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران  تمام و طرحهاي پیشران و اولویت اي نیمههاي سرمایه تملک دارایی 

 می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود. 

 4ردیف

این قانون  ) 12اي به استثناي بند «ل» تبصره (ن بند در موضوع هاي هزینه ای از  حاصل درآمدهاي مصرف  
 ممنوع است.

 5ردیف

 . باشد می   دارایی  و  اقتصادي امور وزارت  سادا سامانه در  ثبت  به منوط تبصره  این مشمول  امالك تهاتر  و  فروش   

 6ردیف

عالی شهرسازي و معماري  شورايایران و   معماري  و  شهرسازي عالیشوراي  تأسیس  قانون) 5( ماده   کمیسیون  - 
)  6ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادي و دارایی با رعایت ماده (ظرف حداکثر یک  ایران هریک مکلفند 

) نسبت به تغییر کاربري مناسب اقدام  2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (



صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربري یا  به کاربري و آماده سازي اموال    هاي تغییرکنند. هزینه 
 ربط تسویه خواهد شد. اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ذي تعهدي توسط دستگاه  

 7ردیف

صادي و دارایی ظرف  اقت  امور  وزارت   و) مسؤول(  کشور  بودجهو برنامه  سازمان توسط  بند  این اجرائی  نامهآیین  
 رسد.هیأت وزیران می   تصویب االجرا شدن این قانون تهیه و به ماه پس از الزم سه

) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  29دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (  -بند (ز)  
ي مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژي  جمهوري اسالمی ایران (به استثناي اماکن نظامی و امنیتی نیروها 
بردار، متولی و نماینده  بهرهعنوان مالک،  به اتمی) مکلفند اطالعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که  

اجرائی داراي اطالعات مکانی و  دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههاي 
له سازمان نقشه برداري، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، وزارت جهاد کشاورزي، شرکتها و  توصیفی از جم

ها و  سازمانهاي تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداري 
رایی را در اختیار این  شرکت ملی پست مکلفند اطالعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادي و دا

 وزارتخانه قرار دهند. 

و    1402آالت و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال  ماشین: رداخت اعتبارات طرحهاي تعمیرات اساسی و  1ردیف
ها از محل درآمدهاي اختصاصی، سایر منابع و یا  همچنین هرگونه پرداخت براي تجهیز، نگهداري و سایر هزینه 

حسابان دستگاههاي رکتهاي دولتی براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذياعتبارات و منابع ش 
اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجراي آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی  

 گردد. می 

سپاري برداشت  از جمله برون  : اعتبارات الزم براي شناسایی و مستندسازي اموال غیرمنقول دولت، 2ردیف
الزحمه کارشناس،  حقاطالعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه،  

) این قانون قابل  9جدول شماره ( 550000ربط ذیل سرفصل هاي ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذي هزینه 
 پرداخت است.

  1402ز خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازي مکلف است در سال منظور حمایت ابه -بند (ح) 
) قانون حمایت از خانواده و  4صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده ( به یک قطعه زمین یا واحد مسکونی  

 .ص دهد سال، چهار قلو و بیشتر اختصا 20فرزند و بیشتر زیر  4هاي داراي  جوانی جمعیت به خانواده 

چوب  صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهاروزارت راه و شهرسازي موظف است در   - بند (ط)
هاي مورد نیاز صدا و سیماي جمهوري  قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین براي ایجاد زیرساخت

 .اسالمی ایران اقدام نماید 



ن بخش غیردولتی، اخذ عوارض در  گذاراسرمایه  مشارکت  طریق از  است مجاز شهرسازي و  راه  وزارت  - ) ك ( بند  
صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازي مکلف است  به کلیه آزادراهها و بزرگراهها را  

سبت به  موقع نصورت پلکانی به نحوي عمل نماید که حقوق کاربرانی که به اي به در تعیین نرخ عوارض جاده 
 موقع عوارض حفظ شود. نمایند، رعایت و انگیزه الزم براي پرداخت به پرداخت عوارض اقدام می 

منظور حمایت از الکترونیکی کردن  گر به فرماندهی کل انتظامی جمهوري اسالمی ایران و شرکتهاي بیمه 
متقاضیان تعویض پالك   هاي ناشی از عوارض آزادراهی از آزادراههاي کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی

گذاري صورت  . منابع حاصله براي استهالك اصل و سود سرمایهباشند خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می 
 اي که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.گرفته در محور جاده 

به دستگاههاي  اب رجوع،مندي ارباجرائی و افزایش رضایتوري دستگاههاي منظور افزایش بهره به   -بند (ل)  
) قانون مدیریت خدمات کشوري در  39شود براساس ضوابط و استاندارهاي موضوع ماده (اجرائی اجازه داده می 

) با تهاتر یا فروش اموال  2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 6اجراي ماده ( 
.  ها اقدام کنند ها وشهرستاناستانتمانهاي پراکنده خود در تهران،  ساخغیر منقول خود نسبت به تجمیع  

بودجه کشور و سازمان اداري و  و   برنامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان  نامه  آئین
 زیران خواهد رسید. هیأت و  تصویب االجراء شدن این قانون تهیه و به ماه پس از الزم استخدامی کشور ظرف سه 

مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترك وزیر امور  تعیین    -بند (م) 
اقتصادي و دارایی و به ترتیب وزراي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این  

 شود. جام می بانکها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی بانکهاي مذکور ان

  و  منقول  هاي دارایی  و  اموال واگذاري از حاصل وجوه   محل  از  ریال میلیارد   هزار 5  میزان  به  دولت-بند الحاقی  
تمام با هدف تقویت تامین اجتماعی نسبت به پرداخت   نیمه  دارایی  تملک  هاي  طرح واگذاري و  مازاد  غیرمنقول 

  13سهم دولت از حق بیمه ملوانان و صیادان داراي کارت فعال در سواحل جنوبی و شمالی کشور به میزان 
 درصد به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.   7درصد متناسب با پرداخت ملوانان و صیادان به میزان 

نسبت به برقراري بیمه اشخاص مذکور اقدام نموده و   1402لف است از ابتداي سال سازمان تامین اجتماعی مک
 ماه یکبار به مجلس شوراي اسالمی ارسال نماید.  3گزارش اقدامات به عمل آمده را هر 

 :  12تبصره 

نامه  ) قانون بر29اجرائی موضوع ماده (بگیر در دستگاههاي  حقوق حقوق گروههاي مختلف   1402در سال    -الف
پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و همچنین نیروهاي مسلح، وزارت  

علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش  اطالعات، سازمان انرژي اتمی، کارکنان کشوري و لشکري، اعضاي هیأت 



دستگاهها به شرح زیر افزایش   عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این
 یابد: می 

افزایش   1401) نسبت به سال %20بگیر به میزان بیست درصد (ضریب حقوق گروههاي مختلف حقوق   - 1ردیف
) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق  1/2حقوق بگیران معادل (  1402یابد. حداقل حکم کارگزینی سال می 

)  1با اعمال امتیازات جزء( 1401) قانون بودجه سال 12تبصره(  ) بند(الف)1موضوع جزء(  1401بگیران سال 
و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشگري خواهد بود. حکم    1401قانون اصالح قانون بودجه سال 

این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و  
رکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تفاوت  کا

قانون    12بند (الف) تبصره   1قانون مدیریت خدمات کشوري تفاوت تطبیق موضوع جزء  78تطبیق موضوع ماده 
حقوق بدون تغییر   در حکم 1398قانون بودجه  12و تفاوت تطبیق موضوع بند (ي) تبصره  1397بودجه سال 

 باقی می ماند.

هاي بازنشستگی کشوري و لشکري و سایر  بگیران و مشترکان صندوقحقوق بازنشستگان، وظیفه  -2ردیف  
) نسبت به آخرین حکم  %20اجرائی، به میزان بیست درصد (هاي بازنشستگی وابسته به دستگاههاي صندوق

ق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق هاي  افزایش می یابد. حداقل حکم حقو 1401حقوق سال  
) بند(الف)  2، موضوع جزء(1401) برابر حداقل حکم حقوق سال  1/2معادل (  1402بازنشستگی مذکور در سال  

و ترمیم   1401) قانون اصالح قانون بودجه سال 2با اعمال افزایش جزء ( 1401) قانون بودجه سال 12تبصره(
 ستگان کشوري و لشگري خواهد بود.حقوق کارکنان و بازنش

مندي و حق  امتیاز کمک هزینه عائله ) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،  16در اجراي ماده (  - 3ردیف
و   2280) قانون مدیریت خدمات کشوري شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب 68) ماده ( 4اوالد، موضوع بند ( 

 گردد.) قانون فوق الذکر تعیین می 16مذکور مشمولین ماده(و معادل ریالی امتیاز   1050

حداقل حقوق و مزایاي مستمر شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري و حداقل حقوق سایر   -4ردیف  
بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین  وظیفه ، حداقل حقوق بازنشستگان و  بگیرانحقوق 

) افزایش  %20اجرائی به میزان بیست درصد (هاي وابسته به دستگاههاي مسلح و سایر صندوق  هاياجتماعی نیرو 
 یابد. می 

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر   مستمري   -5ردیف  
 یابد.) افزایش می % 40هاي متناسب با آنها به میزان چهل درصد(حمایت

 مستمري والدین شهدا، معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود. -  6ردیف  



با اصالحات و الحاقات بعدي،  29/ 1363/7) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 49دراجراي ماده (   -7ردیف  
) حداقل  %60حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد ( 

)ریال)، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول  48.000.000پایور(چهل و هشت میلیون(  دریافتی 
) ریال)  60.000.000) حداقل دریافتی پایور(شصت میلیون (%75در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد( 

حداقل دریافتی پایور(هفتاد   )%90ریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد(و حداقل د
باشد. دستورالعمل آن باتوجه به تحصیالت، درجات و تعداد فرزند آنان  ) ریال) می 72.000.000و دو میلیون ( 

 شود.توسط ستاد کل نیروهاي مسلح تهیه می 

بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهاي مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان    -بند (ب)  
و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهاي مسلح مشمول دریافت حقوق  

رآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و  باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و دوظیفه نمی 
پایگاه   بر  مبتنی  وسع  ارزیابی  آزمون  اساس  بر  که  درآمد،  و  فاقد شغل  و خیلی شدید  معلولین شدید  و  درآمد 

تر، ماهانه کمک  دهکهاي درآمدي پایین) قرار دارند با اولویت  7) تا (1دهکهاي درآمدي ( اطالعات رفاه ایرانیان در  
) و باالتر و  25) ریال براي جانبازان بیست و پنج درصد (% 60,000,000ر شصت میلیون (معیشت به میزان حداکث 

) ریال براي جانبازان زیر بیست و پنج درصد  50,000,000معلولین شدید و خیلی شدید حداکثر پنجاه میلیون (
 ) و رزمندگان معسر پرداخت نماید. 25%(

دهکهاي درآمدي  شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با    بینیمیزان افزایش در سقف اعتبارات پیش  -1ردیف 
به نحوي که   این حکم اعمال خواهد شد،  پایین گروههاي مشمول  آئینتر در چهاردهکهاي درآمدي  نامه  چوب 

 اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتري تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.

رغم فراهم شدن  علیوضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و  جانبازان، آزادگان و رزمندگان م  - 2ردیف  
شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهاي مسلح (حسب مورد) مشغول به کار  

 گردند. نشده باشند، مشمول این حکم نمی 

شتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر  فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت ا  - 3ردیف  
به   معیشت  کمک  پرداخت  بر  تاکید  با  درآمد  و  شغل  ( فاقد  درآمدي  ( 1دهکهاي  تا  تکلیف  7)  تعیین   ،(

) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطالعات و نیز مشمولینی  10) تا (8دهکهاي (کنندگان کمک معیشت که در  دریافت 
اي خواهد بود که توسط نامه اند، مطابق آئین ، موفق به دریافت کمک معیشت نشدهرغم واجد شرایط بودنعلیکه  

بودجه کشور، ظرف دو ماه پس  وبرنامه مسؤول)، ستاد کل نیروهاي مسلح و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران (
 هیأت وزیران خواهد رسید.  تصویب االجرا شدن این قانون پیشنهاد و به از الزم 

 ارجاع به کمیسیون –ند د  ب

 - بند (ح) 



موجب مصوبات قانونی  ) قانون مدیریت خدمات کشوري که به 5اجرائی موضوع ماده (تمامی دستگاههاي    -1ردیف  
اند به جز نیروهاي  صالح و یا به هر نحوي از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوري خارج شده مراجع ذي 

و   تا پایان سال  مسلح، وزارت اطالعات  اتمی مکلفند  انرژي  به نظام   1402سازمان  را   تصویب هاي پرداخت خود 
 شوراي حقوق و دستمزد برسانند.

)  117) ماده( 1و تبصره(   1370) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال  14) ذیل ماده( 5برابر تبصره(  -   2ردیف  
)  12نظر در مقام و ارتقاء گروه قضات باالتر از گروه(قانون مدیریت خدمات کشوري ضوابط مربوط به تغییر و تجدید 

با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیالت، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد  
 وزیر دادگستري و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود. 

(ط)     جمهوري   فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون)  30(  ماده  اجراي  در   -بند 
  دائمی   احکام  قانون )  71(  ماده   و   اجرائی  دستگاههاي  شاغالن   حقوق  تبعیض   رفع   راستاي   در   و   ایران   اسالمی

اقتصادي، اجتماعی  ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  7اده ( م  «ث»   و   «ت»   بندهاي  و   کشور   توسعه   هايبرنامه 
، هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیالت،  1402و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در سال  

) قانون  29هیأتهاي امناء و نظایر آن در دستگاههاي اجرائی مشمول ماده ( بندي مشاغل و همچنین مصوبات  طبقه 
و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و همچنین سازمان انرژي اتمی  برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی  

کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر    هاي توسعه ) قانون احکام دائمی برنامه 1و دستگاههاي اجرائی مشمول ماده ( 
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،  7) قانون مدیریت خدمات کشوري، بند «ج» ماده (74در ماده ( 

بودجه کشور مبنی بر تأمین  وبرنامه جتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان  ا
 باشد. اعتبارات مورد نیاز در این قانون می 

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  29دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (  - بند (ي)  
ای هاي مستمر و غیرمستمر نقدي و غیرنقدي  کلیه پرداخت  1401ران مکلفند از تیرماه سال  جمهوري اسالمی 

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  29(معادل ریالی) مذکور در ماده (
لتی و متعلق به دولت  حسابهاي دواسالمی ایران و تسهیالت به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و  

 نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتاي پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است ضمن جلوگیري از پرداخت به کارکنان دستگاههاي اجرائی ماده  
و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران بدون درج شناسه  ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی 29(

، امکان دسترسی برخط سازمان اداري و استخدامی کشور به اطالعات پرداختی را  یکتاي پرداخت کارکنان دولت
 در بسترهاي الکترونیکی فراهم نماید.

ن را فقط در یک سند  هاي قانونی به کارکناکلیه دستگاههاي موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت   - بند (ك)  
 شود.صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خالف قانون تلقی می به (فیش)  



 حذف شد. -بند ل

هاي ضروري به کارکنان  خدمت و بخشی از هزینه خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایانپاداش پایان -بند (هـ)  
) قانون  107خدمت کارکنان مشمول ماده ( با اصالحات و الحاقات بعدي، پاداش پایان2/26/ 1375دولت مصوب  

فوق احتساب  با  (مدیریت خدمات کشوري  بند  (10العاده  ماده  و  68)  مدیران  رؤسا،  مقامات،  به  مذکور  قانون   (
) برنامه پنجساله ششم توسع29کارکنان کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده  قانون  و  )  اقتصادي، اجتماعی  ه 

فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و همچنین وزارت اطالعات، نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی در ازاي هر سال  
) ریال خواهد بود. اعمال  5.200.000.000سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون (خدمت حداکثر تا سی 

 .) می باشد 117) ماده(3(این بند براي نیروهاي مسلح با رعایت تبصره

) مصوب  1) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (40در اجراي ماده (   - )  1بند الحاقی ( 
و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادالنه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطاي مزایاي    1380فروردین    17

اي عمل کند  گونه ی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به جانبی از قبیل پرداختهاي مناسبت
هاي اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به  که موارد مذکور به صورت عادالنه شامل کارکنان دستگاه 

 رسد.تصویب شوراي حقوق و دستمزد می 

منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت    سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل  - )  2بند الحاقی ( 
  نامه   آئین   مطابق   خصوصی،   بخش   در   انتفاعی  کار  به  اشتغال  عدم  شرط   به    از مطب به پزشکان شاغل در سازمان

 .کند   اقدام پزشکی آموزش  و  درمان بهداشت، وزارت  علمی  هیأت غیر  کارکنان تشکیالتی و  استخدامی  اداري،

 : 13تبصره 

 - جزء یک 

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  28گردان موضوع بند (م) ماده (شود از محل منابع تنخواه اجازه داده می 
 ) اقدامات زیر صورت پذیرد:2بخشی از مقررات مالی دولت (

از مقررات مالی  ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی  28دولت مکلف است از اعتبارات ماده (  -1جزء  
 ) ( 2دولت  میلیارد  بیست هزار  معادل  به جمعیت هالل  20.000.000.000.000)  احمر جمهوري اسالمی  )ریال 

)ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  1.870.000.000.000ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (
اي جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده  اي سرمایه هاي و تملک دارایی پزشکی در قالب اعتبارات هزینه 

 ) اقدام نماید. 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 28(

قانون برنامه پنجساله ششم  ) 33و همچنین بند «ث» ماده ( )  32بند «ب» ماده ()  1( جزء  اجراي در   -  2جز 
و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به ترتیب تا مبلغ یکصد هزار میلیارد   توسعه اقتصادي، اجتماعی

ریال جهت پرداخت سهم  )10.000.000.000.000ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد ()100.000.000.000.000(



صورت نقدي، یا اسناد خزانه اسالمی (یکساله) یا تضمین از سوي  بهدولت به صندوق بیمه محصوالت کشاورزي  
) از منابع اوراق اسالمی خریداري شده توسط بانک کشاورزي و تسویه  %50ولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد (د

 .آن از محل حق بیمه سهم دولت


