
۱۴۰۱/۱۲/۲۰

۱۴/۱۱۵۰۴/ص

دارد
تشخیص اصالت نامه 

باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ نوبت 
صبح 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   

 12/1401/ 15نوبت صبح مورخ 

 

هزینه اي: بخش   

: 15 تبصره   

شده در بودجه  اي مکلفند منابع تعیین شرکتهاي تولید نیروي برق حرارتی دولتی و شرکتهاي برق منطقه   - بند (ز)  
ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتی و شرکت  مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به 

یا سرمایه  و  دیون  رد  بابت  نیروگاه حرارتی  توانیر  توسعه  در  (احداث)  برق کشور  گذاري  دولتی  توسعه شبکه  و 
 منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند. به 

هاي  هاي انرژي، الگوي مصرف بهینه گاز و برق براي اقلیم : در راستاي کاهش ناترازي تولید و مصرف حامل 1ردیف
بودجه کشور و  و  برنامه  هاي نفت، نیرو، سازمان  مختلف کشور، دو ماه پس از ابالغ این قانون، توسط وزارتخانه 

 رسد.هیأت وزیران می   تصویب سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به 

: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهاي کارور(اپراتور)  2ردیف
ارتباط و شناسایی برقراري  با اولویت  و وصول مطالبات مش مجازي) نسبت به هوشمندسازي مصرف،  ترکان 

  صورت به   را  مربوط   هزینه   و   اقدام   هوشمند   هاي )کنتور(شمارشگر  نصب   همچنین   و   پرمصرف   عمده مشترکان
 .نمایند  دریافت  مشترکین از اقساطی

) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و  %5شود تا سقف پنج درصد (به دولت اجازه داده می  -بند (ح)  
 ها رسانه   سایر   و  ایران   اسالمی  جمهوري  سیماي  و   صدا  سازمان  توسط   سازي  فرهنگ   هايبرنامه   پخش  از   ناشی برق

 . گردد  پرداخت سازمانها این به قرارداد  عقد  قالب  در ) توانیر  و گاز  ملی شرکت تشخیص  به(

 شرکتها  این  اساسنامه.  نماید   اقدام  برق  شرکتهاي  ساختار  اصالح  به  نسبت  شودمی   داده اجازه  دولت  به -بند (ط)  
 .رسد می  وزیران   هیأت تصویببه  نیرو  وزیر   پیشنهاد به

نیروگاهها در  اههاي اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر  نیروگ  دریافتی  برق  -بند (ي)  
 اي از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد شد. هر نقطه 

الحاقی( ( -)  2بند  ماده  استفاده )  4براساس  مجازات  گاز  قانون  و  فاضالب  تلفن،  برق،  آب،  از  غیرمجاز  کنندگان 
 هايانشعاب   برقراري  به  نسبت  1402  سال  در  توانند،می   قانون  این  موضوع  مسؤول   دستگاههاي1396/3/10   مصوب



  تکلیف   تعیین   تا   روستاها،  و   شهرها  محدوده   در   مربوط   تعرفه   با   مطابق  قانون   این  موضوع   عمومی   خدمات  غیردائم 
 .نمایند  اقدام صالح، ذي  مراجع   سوي از  قانونی

هاي نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهاي  وزارتخانه   1402در سال    -)  3بند الحاقی (
گوي مصرف  اي اصالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین تا سقف الکشور را به گونه 

خانوارهاي تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوي  
  الگوي   براساس   و  ايغیریارانه  صورت   به   مصرف   الگوي  از   باالتر  پرمصرف   مشترکین  اي،یارانه   صورت   به   مصرف
 شود. وار محاسبه می خان  بُعد   براساس   مذکور  خانوارهاي  آب  صفر  نرخ   به   تعرفه .  شود  تعیین)  تی.بی.آي(پلکانی  افزایش

اي تعیین شود که بارمالی  میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف باالتر از الگوي مصرف باید حداقل به اندازه 
 مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. رایگان کردن تعرفه مشترکین کم 

ماه پس از ابالغ  شود و ظرف یک هاي نفت و نیرو تهیه می اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك وزارتخانه نامه  آئین
 رسد. این قانون به تصویب هیأت وزیران می 

هاي انرژي و اجتماعی ماه یکبار به کمیسیون هاي نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه وزارتخانه 
 ائه نمایند. مجلس شوراي اسالمی ار

بند الحاقی  4  -  وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد(50%) از درآمدهاي حاصل از اصالح بهاي برق صنایع در   
شهرك ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجراي ماده (81) قانون  

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) براي تامین برق  و نوسازي شبکه انتقال برق  
شهرك ها و نواحی صنعتی هزینه نماید و همچنین براي واحدهاي صنعتی داراي مجوز بهره برداري تا میزان  

 .مصرف 2  مگاوات حداکثر تا میزان مصرف پنجاه درصد(50%) (آي سی آي) اعمال گردد 

 تبصره 16: 

 اجتماعی:منابع و مصارف تسهیالت قرض الحسنه   -الفبند 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است در چهارچوب برنامه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادي مطابق  
میلیارد   میلیون  دو  معادل  حداقل  ایثارگران،  به  مربوط  قوانین  و  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون  با 

حسنه اعم از جاري و پس انداز شبکه بانکی غیر ) ریال از محل سپرده هاي قرض ال2.000.000.000.000.000(
از بانک هاي قرض الحسنه پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و ودیعه یا خرید یا  

هاي عامل (به تشخیص شوراي پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به  ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک 
 الحسنه اقدام نماید: پرداخت تسهیالت قرض 

 تنفید می شود.   1401قانون بودجه سال  16جزء ه بند ج تبصرهع 



 ) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):68تسهیالت قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده( -1

ده است  بو 1398/1/1الحسنه ازدواج براي هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از تسهیالت قرض    -1-1
 ي بازپرداخت ده ساله)ریال و با دوره 1.800.000.000مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون(

هاي زیر بیست و سه سال مبلغ  الحسنه ازدواج براي زوجهاي زیر بیست و پنج سال و زوجه  تسهیالت قرض  - 1-2
 )ریال 2.200.000.000دو میلیارد و دویست میلیون( 

 ) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): 10تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوري (موضوع ماده( -  2جزء 

الحسنه فرزندآوري به شرح زیر پرداخت    اند تسهیالت قرض به بعد به دنیا آمده   1400براي فرزندانی که از سال  
 شود؛می 

 ) ریال 300.000.000به ازاي فرزند اول سیصد میلیون (    -  1-2

 ریال ) 600.000.000(  میلیون ششصد  دوم  فرزند  ازاي  به  :  2-2

 ) ریال900.000.000به ازاي فرزند سوم نهصد میلیون ( :2-3

 ) ریال1.200.000.000به ازاي فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون ( :  2-4

 )ریال.1.500.000.000به ازاي فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد و پانصد میلیون (  :  2-5

) قانون حمایت از خانواده و جوانی  69تسهیالت قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (موضوع ماده(  -   3
 جمعیت):

شوند به میزان دو   به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می  1399هاي فاقد مسکن که از ابتداي سال  براي خانواده 
 )ریال می باشد.2.000.000.000میلیارد ( 

 ) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): 68) ماده(3تأمین جهیزیه کاالي ایرانی(موضوع تبصره( -  4جزء 

میلیارد( هزار  پنجاه  امام  50.000.000.000.000مبلغ  امداد  کمیته  معرفی  با  تبصره  این  صدر  منابع  از  ریال   (
ندگی جهت تأمین جهیزیه کاالي  خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهاي مسلح و بسیج ساز

ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوري استفاده نکرده اند به نهادهاي  
این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن    1402مزبور اختصاص می یابد. درصورتی که تا پایان شهریور ماه سال  

 ) این تبصره می گردد. 2) و (1زاي (صرف پرداخت تسهیالت موضع اج

 



 موسسات  و   بانکها  از  اطالعات  دریافت   و   خود  اطالعاتی   هاي  سامانه   از   استفاده   با  است  مکلف   مرکزي  بانک - بند (ب)
  هر   تفکیک  به   و   فصلی  صورت  به  را  آن  دریافت  صف  در   افراد  و   پرداختی   تسهیالت  تعداد  و  میزان   غیربانکی  اعتباري

 هايکمیسیون   به    راي عموم منتشر نموده و گزارش مذکور راب  خود   تارنماي   بر  تبصره  این )  الف(  بند   اجزاي   از  یک
 . نماید  ارسال اسالمی  شوراي  مجلس اقتصادي و  فرهنگی اجتماعی،

مسئولیت حُسن اجراي این بند برعهده بانک مرکزي ، بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکی، کلیه    -   1ردیف  
کارکنان ذیربط می باشد. عدم اجراي هریک از بندهاي این تبصره(مشتمل بر تأخیر در پرداخت این  مدیران و  

تسهیالت یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصالح قابل پی گیري  
 است. 

و در صورت عدم تکافوي اعتبار  پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت موضوع بند (الف) این تبصره    -  2ردیف  
ها و موسسات اعتباري غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکآن

ها یا سایر دارایی هاي مالی وي یا تنها دریافت یک فقره سفته  عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آن 
 رداخت تسهیالت اقدام نمایند.و یک نفر ضامن نسبت به پ

 ) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.10هیالت موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (تس  -  3ردیف  

بانکهاي عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جرائم دیرکرد تسهیالت پرداختی از    - بند الحاقی دو  
هاي  کلیه بهره برداران بخش کشاورزي (فعاالن بخش کشاورزي در حوزه   1402تا پایان سال    1394ابتداي سال  

و تکمیلی بخش کشاورزي و  زراعت ، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهاي صنایع تبدیلی  
و اصل   نموده  اقدام  و سیل  ویژه خشکسالی  به  از حوادث غیرمترقبه  دیده است  مکانیزه مکانیزاسیون) خسارت 

هزار میلیارد ریال به مدت سه سال امهال نماید. بار مالی ناشی از اجراي این بند توسط    30تسهیالت تا سقف  
 شد.سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد 

بند الحاقی (3)-  بانک ها و موسسات اعتباري مکلفند حسب ماده(4) قانون جهش تولید مسکن نسبت  
به پرداخت تسهیالت مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزي براي هر بانک) اقدام  

نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیالت مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید  
مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد(20%) تعهد انجام نشده( تا سقف سیصد هزار  
میلیارد(300.000.000.000.000) ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدي جهت  

تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تامین مسکن براي زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین  
 .اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهاي جدید واریز نماید 

بند الحاقی  4  -  معادل سی   هزار میلیارد  (30.000.000.000.000) ریال از  محل  منابع صدر این  تبصره براي   
ودیعه مسکن  مددجویان  کمیته امداد  امام خمینی(ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور (به  



درصد(30% ) سازمان بهزیستی کل کشور)  نسبت هفتاد درصد ( 70%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی
اختصاص می یابد. درصورتی که تا شهریور ماه سال 1402 این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن  

 .صرف پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري می گردد

بند الحاقی (5)-  و زارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري بانک مرکزي موظف است در راستاي توسعه دامنه  
وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیالت خُرد در شبکه بانکی، زیرساختهاي الزم براي توثیق برخط(آنالین)  
اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسالمی، واحدهاي سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري قابل  

معامله در بورس، گواهی سپرده هاي کاالیی و طال نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال 1402  
 .تمامی بانک هاي دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل نماید 

 - بند الحاقی

سامانه اطالعاتی خود و اطالعات دریافتی از  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است با استفاده از    -الف
بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و  

هفته پس از اتمام هر فصل    3موسسات اعتباري غیربانکی بر تارنماي خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر  
 .به روزرسانی نماید 

اطالعات مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شوراي پول و    -1
اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزي یا  

ي، سررسید گذشته، معوق یا مشکوك  ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جار
الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباري  
غیربانکی تعریف بانک مرکزي از حدود و مصادق تسهیالت کالن قابل استفاده نباشد، بانک مرکزي موظف است  

 رد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.میلیا 500تسهیالت و تعهدات باالي  

اطالعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتري و برآورد   -2
ارزش روز، کاربري، وضعیت بهره برداري فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاري و...) و اقدامات انجام شده  

 ا مولدسازي براي واگذاري ی

درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص    20اطالعات مربوط به مالکیت بیش از    -3
حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتري و برآورد ارزش روز و شاخص هاي کلیدي  

عتباري غیربانکی با همکاري بانک مرکزي و سازمان  عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک ها و موسسات ا
 بورس و اوراق بهادار موظفند صورت هاي مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند. 

قانون برنامه ششم    29میزان تسهیالت یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده    -4
ستگاه) توسط بانک مرکزي یا بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان  توسعه (به تفکیک د



دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاري، سررسید گذشته  
ترس عموم قرار داده و به  معوق یا مشکوك الوصول) و مقرره مبناي پرداخت را در تارنماي بانک مرکزي و در دس 

 صورت فصلی به روز رسانی نماید. 

بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکی موظفند اطالعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه    -ب
اي به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزي قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطالعات در  

قانون پولی    44موعد مقرر، موسسه اعتباري حسب مورد به تشخیص بانک مرکزي به یکی از جرایم مندرج در ماده  
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی    14بند الف ماده    4یا    3و بانکی کشور یا اجزاي  

کور محکوم می گردد. بانک مرکزي موظف است  جمهوري اسالمی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذ 
قانون    90گزارش همکاري یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل  

 .نماید  ارائه کشور محاسبات  دیوان و  ایران  اساسی جمهوري اسالمی

بند الحاقی-  بانک مرکزي مکلف است گزارش تسهیالت پرداختی بانک ها در بخش مسکن را از بخش   
ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک ها به صورت عمومی منتشر کند، همچنین بانک  

مرکزي مکلف است گزارش تسهیالت پرداختی جدید در سال 1402 را از گزارش تسهیالت امهال شده به طوري  
تفکیک کند که مبلغ تسهیالت جدید پرداخت شده  در سال 1402  به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را  

 .به تفکیک بانک ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید 

 تبصره 17: 

شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی)    1402درسال    -بند الف  
سعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  ) قانون برنامه پنجساله ششم تو55مشمول مفاد ماده ( 

 شود.می 

اي شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل  هاي سرمایه هزینه خدمات مدیریت طرحهاي تملک دارایی   -55ماده  
ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی  و نقل کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شرکت مجري ساختمان

نیم درصد (توسعه مناب  تا دو و  اماکن ورزشی  ایران و شرکت توسعه و نگهداري  نیروي  عملکرد  )  %5/ 2ع آب و 
ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه،  تخصیص اعتبارات ذي 

 گیرد. تهاي مذکور قرار می اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرک 

اعتبارات اجنتاب به تخصیص  از محل  سازمان موظف  بنیاد و شرکتهاي مذکور در چهارچوب بودجه آنها  ناپذیر 
 .باشد می ) %2/5درصد(اعتبارات فوق تا دو و نیم 

هاي تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل  دانشگاههاي علوم پزشکی و بیمارستان  -بند ب  
  تدارك   و تأمین  هايهزینه   بازپرداخت  جهت  منحصراً  را فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکیاز  



اي  کننده پرداخت کنند و سازمانهاي بیمه ها و شرکتهاي پخش تأمین یزات و ملزومات پزشکی به داروخانه تجه  دارو،
نماید واریز کنند.  اي که دانشگاه اعالم می همکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگان

کرد موجودي  شود. نحوه هزینه تخلف از اجراي این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می 
 باشد. هاي توسعه کشور مستثنی می ) قانون احکام دائمی برنامه 1حسابهاي مذکور از مفاد مندرج در ماده (

بند (ج) - کلیه  دستگاههاي  موضوع  ماده ( 29) قانون  برنامه پنجساله ششم  توسعه  اقتصادي، اجتماعی  و   
فرهنگی جمهوري  اسالمی  ایران از جمله  نهادهاي عمومی  غیردولتی  و بنیادها  که به هر   شکل از اقشار آسیب پذیر 

حمایت میکنند،  مکلفند   تمامی حمایتها و کمکهاي خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد  
دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل سرویس (ان.آي.ایکس) با استعالم از طریق شماره ملی در  

اختیار پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی  
ایران، بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصی و دولتی مکلفند تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک  

شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطالعات مندرج در این سامانه خواهد بود.  
برخورداري هزینه هاي حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیتهاي  

مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهاي مستقیم عالوهبر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطالعات 
آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطالعات انجام شده و  

همچنین استعالم استحقاق  سنجی افراد را براي مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطالعات فراهم  
 .نماید 

بند (د)  -   وزارت  تعاون،  کار  و رفاه اجتماعی موظف است  ضمن بروزرسانی  داده ها، دو بار در سال  با اتکا به   
داده هاي متقن  و ثبتی پایگاه  اطالعات رفاه ایرانیان  نسبت به شناسایی گروههاي مشمول حمایت و  مشمولین  

ماده  13 قانون  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وبرقراري حمایت هاي یارانه اي آن ها و اعالم حذف  
گروههاي پردرآمد از حمایتهاي یارانه اي اقدام نماید. سازمان هدفمندسازي یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه  

اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند. کلیه  
دستگاههاي اجرائی ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  
اسالمی ایران از جمله بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور،  
سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و پزشکی قانونی موظف به همکاري و ارائه  

اطالعات به صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا  فرایند استحقاق سنجی  
 .متقاضیان را با بهره برداري از شاخصهاي پایگاه ، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند 

بند (ز)  -مطالبات و بدهی هاي مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی  
 .از یکدیگر با تأیید سازمان  برنامه  و  بودجه کشور قابل تهاتر می باشد 



نشان ایرانی مبلغ  به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با    1402از ابتداي سال   -بند (هـ)  
) ریال و هر بسته پنجاه گرمی 1.000) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (500پانصد (

عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی به) ریال  200.000تنباکوي قلیان داخلی دویست هزار (
تنباکوي قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار    ) ریال و هر بسته پنجاه گرمی8.000مبلغ هشت هزار (

  با   سالمت  بخش  براي  قانون  این  هايردیف   مطابق  تا  شود  می  عنوان حقوق ورودي دریافت به) ریال  350.000(
 . گردد هزینه بانوان ورزش  و  همگانی ورزش  دولتی،  هاي زایشگاه و  ناباروري  مراکز  تجهیز و  احداث اولویت

اقتصادي و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، وزارت امور  
) این قانون واریز  5جدول شماره (  110515حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف  

 نماید. 

بند (ط) -    در اجراي بند (ث) ماده ( 74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
مکلف است، نسبت به اجراي برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطح 1  و  2  و  3 و با استفاده از تمامی  

ظرفیتهاي موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید. در مواردي  که به دلیل بروز شرایط  
اضطراري نظیر حوادث قهري، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختالل در زیرساختهاي ارتباطی امکان ثبت و  

پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد،  نسخه نویسی می تواند به صورت کاغذي و با درج شماره (کد) ملی بیمار  
در قالب دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب  
به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردي توسط کلیه سازمانهاي بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. به منظور  
ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازي چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سالمت در بستر  

الکترونیک(کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک  
حداکثر هفت ماه پس از ابالغ این قانون، صرفاً سامانه هاي ارائه دهنده خدمات سالمت مورد تأیید آزمایشگاههاي 

ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و داراي گواهینامه تطابق با استانداردهاي پرونده  
الکترونیک سالمت مجاز به فعالیت می باشند. بنابراین کلیه  شرکتها و صندوق هاي بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم  
از دولتی و غیردولتی و نیز  دستگاههاي اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوري، از جمله سازمان  

بیمه سالمت، سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهاي بیمهگر تا  
حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می توانند از سامانه هاي مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات  

سالمت  بهصورت الکترونیکی استفاده نمایند.  شوراي عالی بیمه سالمت مکلف است بر حسن اجراي این جزء  
نظارت نموده و  به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی و  

 .دیوان محاسبات کشور ارائه نماید 



(ل)  بیمه به -بند  پرداخت  سهم  کاهش  و  ارجاع  نظام  گسترش  سالمت،  در  عدالت  رعایت  کلیه  منظور  شدگان، 
امل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد  دهندگان خدمات (ش ارائه

باشند. کلیه دستگاههاي مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش  هاي درمانی پایه می قرارداد با بیمه 
هاي پایه  اد با بیمه پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهاي مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارد

 درمانی نمایند. 

ماه از زمان  هاي درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک بیمه   - 1ردیف  
 باشند. دریافت اسناد و مدارك می 

ه، خدمات  گر پایاتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمانهاي بیمه  -3ردیف  
ماه گر پایه موظفند ظرف یک عالی بیمه با همکاري سازمانهاي بیمهشوراياي دریافت نمایند. به این منظور،  بیمه 

 از ابالغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه براي اتباع خارجی را تدوین و اعالم نمایند.

جهت اجراي بیمـه همگانـی بـراي کلیـه افـراد جامعـه    سازمان بیمه سالمت موظف است که شرایط الزم  - 4ردیف  
 نامه) فراهم نماید. نام (از قبیل ایجاد ابزارهاي الکترونیک جهت صدور بیمه فرایندهاي ثبت را با تسهیل  

در    -5ردیف   وسع  آزمون  براساس  اقشار که  کلیه  براي  پایه  بیمه  بسته خدمات  (ارائه  ( 1دهکهاي  تا  قرار  3)   (
 صورت رایگان خواهد بود. به گیرند می 

گر  ) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکتها و سازمانهاي بیمه 74بند «الف» ماده (در راستاي اجراي    - 6ردیف  
پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه  

ماه از ابالغ این قانون عملیاتی  اي) ظرف سه پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه   پرونده الکترونیکی بیمار و 
 شدگان قرار دهند. دهندگان خدمت و بیمه نموده و در اختیار ارائه 

دسترسی مورد نیاز به اطالعات پرونده الکترونیک سالمت براي بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان    -7ردیف  
بق بیمار براي پزشک معالج تا زمان ابالغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  دسترسی به سوا

 هاي درمانی خواهد بود. پزشکی بر عهده بیمه 

)  %1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(38) ماده(1در اجراي بند(   -   1بند الحاقی  
مزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه  ارزش افزوده به عنوان مالیات سالمت ه

  ماه   پانزدهم  تا  را  ماه  هر  در  دریافتی   مبالغ  است  مکلف  کشور   کل  داري  خزانه داري کل کشور واریز می گردد. 
 . کند  واریز  پزشکی آموزش  و  درمان بهداشت، وزارت  حساب به بعد 

  راستاي   در  و   زداییمحرومیت   با  مرتبط   هايسیاست  کارآمدسازي  و  ساماندهی  منظور  به   -  1ردیف  -  2بند الحاقی  
  ماهشش   ظرف   است  مکلف   اجتماعی  رفاه   و  کار  تعاون،  وزارت  یافته، توسعه   کمتر   مناطق  سطح  ارتقاي   و  تبعیض   رفع 

توسعه روستایی    با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و  قانون   این  ابالغ   از



بهره  با  و  راه ریاست جمهوري  به  اقدام  ایرانیان  رفاه  پایگاه  از ظرفیت  بهره گیري  اطالعات  مندي  اندازي «سامانه 
هاي  آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژي و سایر زیرساخت  هاي بهداشتی،ایرانیان» مشتمل بر اطالعات زیرساخت

 ه و هریک از نواحی شهري، نماید. هاي داراي سکناساسی به تفکیک کلیه آبادي 

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  29کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (   -   2ردیف  
منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطالعات  ها و اطالعات مورد نیاز به فرهنگی جمهوري اسالمی ایران موظفند داده 

را حداکثر یک مندي  بهره «پایگاه ایرانیان»  اختیار  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  درخواست  از  ماه پس 
 مندي ایرانیان» قرار دهند. اطالعات بهره

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  29کلیه دستگاههاي موضوع ماده (     -   3ردیف  
) قانون  110زدایی نیروهاي مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (اههاي محرومیت جمهوري اسالمی ایران و قرارگ

مکان و مشخصات طرح،    زدایی را که شاملاساسی مکلفند اطالعات اقدامات صورت گرفته در راستاي محرومیت 
و سایر  یافته، دستگاه مجري، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح  میزان اعتبار اختصاص 

مندي ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف  اطالعات تکمیلی را در «سامانه اطالعات بهره 
)  %3شده از محل دو سوم سه درصد (هاي تأمین اعتبار است اطالعات مربوط به اقدامات صورت گرفته براي طرح 

هاي توسعه کشور (سهم مناطق  نون احکام دائمی برنامه ) قا 32حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده ( 
یافته  زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت کمتر توسعه 

) با هدف محرومیت 14از محل تبصره  اعتباراتی که  قوانین بودجه ساالنه و سایر  از محل منابع عمومی  )  زدایی 
 یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.اص می اختص

  هايتشکل   و  هاخیریه   زداییمحرومیت   اقدامات  ثبت  امکان  است  مکلف   اجتماعی  رفاه  و  کار   تعاون،   وزارت  -  4ردیف  
ها و  هاي اساسی در آبادي دسترسی به زیرساخت  وضعیت  روزرسانیبه   و   تکمیل  جهت  پیشنهاد  ارائه  و  نهادمردم 

 شهري را براي این نهادها فراهم نماید.  هریک از نواحی

به منظور اجراي قانون مدیریت داده و اطالعات ملی در مورد ایجاد پایگاه ملی بیمه هاي سالمت    - بند الحاقی  
کشور موضوع استقرار و تکمیل داده هاي پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و  

لت الکترونیک ضمن استقرار  منابع، سازمان بیمه سالمت ایران، مکلف است با همکاري کارگروه تعامل پذیري دو
پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان درمان کشور ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرسانی  

 و بهره برداري از آن را ابالغ کند.

اجرایی  تمامی شرکت ها و صندوق هاي بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه هاي  
قانون مدیریت خدمات کشوري از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح، تامین اجتماعی و    5موضوع ماده  

سایر سازمان هاي بیمه گر مکلفند نسبت به اجراي دقیق دستورالعمل مذکور اقدام کنند و از سامانه (سرویس)  



دمات بیمه اي، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان  استحقاق سنجی سازمان بیمه سالمت ایران براي ارائه تمامی خ
 تحت پوشش خود براي کنترل همپوشانی و استحقاق درمان الزاما استفاده کنند. 

 

 


