مالحظات:
مفاد این پیوست با رویکرد رسانه ای تدوین شده است لذا در صورت وجود هر اشکالی نسبت به
محتوای مصوبه و ابعاد حقوقی آن  ،خبرگزاری خانه ملت آماده اصالح این اشکاالت است.

مفاد ذکر شده در این پیوست ،مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  1401می باشد لذا امکان تغییرات
در صحن علنی مجلس وجود دارد که در این صورت نسخه اصالح شده تنظیم و منتشر می گردد.

سـربـازی:
افزایش  3برابری حداقل حقوق سربازان نسبت به سال گذشته
افزایش حداقل حقوق سربازان متاهل به  5میلیون تومان
کارت رایگان معافیت به مشموالن متاهل دارای دو فرزند باالی 30سال
موافقت با خرید خدمت مشموالن غایب خارج از کشور

رونق بــورس:
تصویب  17هزار میلیارد تومان برای کمک به بازار سرمایه
معافیت مالیاتی تمامی کاالهایی که در قالب گواهی سپرده کاالیی دربورس کاالیی پذیرش میشوند
اخذ تنها یک دفعه مالیات ازکاالی پشتوانه گواهی سپرده که ماهیتاً مشمول مالیات هستند
 معاف از مالیات بر درآمد سود تقسیم نشده شرکت های بورسی که به حساب سرمایه انتقال مییابد
واگذاری مجوز های معادن تعطیل از طریق بازار سرمایه
معافیت ازمالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای موثر ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکتهای سهامی عام
اجباری شدن واریز سود سهام به حساب سجام سهامداران
انتقال پروژههای نیمهتمام دارای صرفه اقتصادی را از طریق بازار سرمایه به مردم

مناطق محروم:
تخصیص  ۲هزار میلیارد تومان به پروژههای آب ،برق و گازرسانی و راههای روستایی مناطق محروم
معافیت مالیاتی پزشکان ،آموزگاران شاغل در مناطق روستایی و عشایری تا سقف  ۲0میلیون تومان
موافقت با تامین قیر رایگان برای مناطق محروم
تخصیص  3هزار میلیارد تومان برای گازرسانی مناطق محروم
تخصیص  ۲هزار میلیارد تومان به بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرم های مطهرکشور

مناطق محروم:
تخصیص مبلغ  3هزار و  500میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راههای روستایی
تخصیص  5هزار میلیارد تومان برای پروژه های نیمه تمام ورزشی مناطق محروم
اختصاص  10درصد از منابع حاصل از واردات خودرو به اشتغالزایی در مناطق محروم
 اختصاص منابع برای خرید تبلت دانش آموزی مناطق محروم
اختصاص  1درصد از سود و درآمد شرکت های دولتی برای احداث مدارس مناطق محروم
تخصیص  19هزار میلیارد تومان برای مناطق محروم و محرومیت زدایی

مدارس و دانشگاه ها:
پرداخت مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش نسبت به اعتبارات قانونی در قالب وام
اختصاص 1درصد از سود و درآمد شرکت های دولتی برای احداث مدارس مناطق محروم
تخصیص یک هزار میلیارد تومان جهت ساخت خوابگاه به خصوص خوابگاه متاهلی
معافیت از پرداخت هزینه آب و فاضالب ،برق و گاز کلیه واحدهای آموزشی دولتی
افزایش اعتبار نوسازی مدارس به  3هزار میلیارد تومان
 اختصاص  ۲هزار میلیارد تومان به بازسازی ابنیه دانشگاه ها

تصویب  ۲00میلیارد تومان برای پرداخت تسهیالت به دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی

حمایت از کشاورزان و عشایر:
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به  9هزار و 500تومان
قبول پروانه چرای دام ،چاه کشاورزی ،سند مالکیت اراضی و حساب یارانه به عنوان وثیقه تسهیالت

تعیین 3هزار میلیارد تومان برای عشایر فاقد بیمه
 تخصیص  1هزار میلیارد تومان برای خرید تانکر های آبرسان مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران
اختصاص ۲هزار میلیارد تومان تسهیالت جهت تأمین برق چاه های کشاورزی
تخصیص  1۲00میلیارد تومان یرای راه های عشایری
تخصیص  800میلیارد تومان برای تامین آب عشایر

حمایت از معیشت خانواده ها:
کاهش حقوق گمرکی برای واردات کاالهای اساسی از  4درصد به  1درصد
افزایش حداقل  60درصدی حداقل حقوق کارکنان دولت نسبت به سال 1400
معافیت مالیاتی دستمزدها تا  5میلیون و  600هزار تومان
افزایش دو و نیم برابری اعتبار تبصره هدفمندی یارانه ها با هدف حمایت از معیشت مردم
افزایش حق عائله مندی در ازای همسر دو برابر و در ازای فرزند سه برابر
امکان پذیر شدن ثبت نام برای سرپرستان خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده است
تصویب  73هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه معیشتی

حمایت از اقشار آسیب دیده:
اختصاص 3هزار میلیارد ریال جهت آزادی زندانیان با جرایم غیرعمد
تخصیص هزار میلیارد ریال جهت حمایت از حقوق معلوالن و ساماندهی کودکان کار
تخصیص  100میلیارد تومان برای حمایت از معلوالن شدید
تخصیص مبلغ  500میلیارد تومان جهت پرداخت بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی
تعیین مبلغ  ۲0هزار میلیارد تومان جهت پرداخت تسهیالت به صندوق بیماری های خاص و صعب العالج برای کمک به
بیماران صعبالعالج ،سرطانی ،خاص و زوجهای نابارور
تخصیص  35هزار و 600میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق از طریق کمیته امداد و سازمان بهزیستی

حمایت از بازنشستگان و عدالت در پرداخت ها:
ارائه مجوز برای پرداخت فوقالعاده به کارکنان قوه قضائیه
تصویب مالیات پلکانی برای حقوق و دستمزد به نفع حقوقهای پایین
تخصیص90هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به تامین اجتماعی و پرداخت معوقات بازنشستگان
مخالفت با افزایش سن بازنشستگی
ممنوعیت افزایش هزینههای پرسنلی با استفاده از اختیارات مجامع عمومی شرکتها و موسسات
افزایش پاداش پایان خدمت بازنشستگان به  47۲میلیون تومان
تصویب رقم  40هزار میلیارد تومان برای اجرای الیحه رتبه بندی معلمان
تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان
تصویب  5هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعیین کارانه های پرستاری

حمایت از ایثارگران و جانبازان:
افزایش حقوق جانبازان غیرحالت اشتغال تا سه میلیون و پانصد هزار تومان
افزایش تعداد رزمندگان معسر در سال به  110هزار نفر و افزایش حقوق آنها به سه میلیون تومان
هزینه یک درصد از اعتبارات هزینهای دستگاه ها برای ساماندهی امور ایثارگران
ممنوعیت خودداری دانشگاه ها از ثبتنام ،شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی مشموالن

ماده  66قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
تمدید قانون تبدیل وضعیت ایثارگران برای سال آینده
تخصیص 40هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات و ارائه خدمات به جامعه ایثارگران

سازندگی:
معافیت مالیاتی اصل و فرع سرمایهگذاری مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام پروژههای نیمه تمام عمرانی
تصویب واردات  50هزار عدد خودرو سواری و  10هزار عدد ماشین آالت سنگین
 شفاف سازی  ۲6هزار میلیارد تومان از مجموع  155هزار میلیارد تومان درآمدهای شرکت ملی گاز
اختصاص دو میلیارد دالر از تسهیالت خارجی جهت ساخت خطوط مترو و قطار شهری و خرید اتوبوس
اختصاص  ۲00میلیون یورو برای خرید تجهیزات آتشنشانی و نردبان هیدرولیکی و آمبوالنس
تشکیل کمیتهای برای تامین مالی پروژههای نیمه تمام
تخصیص  3هزار میلیارد تومان اعتبار برای هر یک از صندوق های استانی توسعه و عدالت

تسهیالت ازدواج:
تکلیف بانک ها به پرداخت تسهیالت حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا فقط یک ضامن
پرداخت تسهیالت ازدواج برای هر یک از زوج ها  1۲0میلیون تومان و با دوره بازپرداخت  10ساله
 پرداخت  150میلیون تومان تسهیالت ازدواج برای زوج زیر سن  ۲5و زوجه زیر  ۲3سال
تخصیص مبلغ  3هزار میلیارد تومان به ستاد اجرایی فرمان امام برای تامین جهیزیه زوج های نیازمند

اشتغال زایی:
تکلیف بانک مرکزی به پرداخت مبلغ دو هزار هزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی
تخصیص مبلغ  ۲0هزار میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) برای حمایت از مشاغل خرد
تخصیص  7هزار میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کشور برای حمایت از مشاغل خرد
تخصیص  7هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال دانش بنیان و صنایع خالق در کشور
معافیت از مالیات ارزش افزوده نشریات و مطبوعات برای چاپ و انتشار آگهیهای تبلیغاتی

تشویق به فرزندآوری:
تصویب پرداخت  ۲0میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه برای تولد فرزند اول
تصویب پرداخت  40میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه برای تولد فرزند دوم
 تصویب پرداخت  60میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه برای تولد فرزند سوم
تصویب پرداخت  80میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه برای تولد فرزند چهارم
تصویب پرداخت 100میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه برای تولد فرزند پنجم و به بعد
با تصویب کمیسیون ،در فرزندان چند قلو به ازای هر کودک وام جداگانه تعلق خواهد گرفت

مسکن:
افزایش اعتبار بانکی تسهیالت مسکن از  360هزار میلیارد تومان به  400هزار میلیارد تومان
تصویب پرداخت  ۲۲0میلیون تومان تسهیالت ودیعه ،خرید یا ساخت مسکن با بازپرداخت حداکثر
 ۲0ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال  139۲به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده اند

