


:مالحظات

بهتنسباشکالیهروجودصورتدرلذااستشدهتدوینایرسانهرویکردباپیوستاینمفاد

.استاشکاالتایناصالحآمادهملتخانهخبرگزاری،آنحقوقیابعادومصوبهمحتوای

تغییراتامکانلذاباشدمی1401بودجهالیحهتلفیقکمیسیونمصوبهپیوست،ایندرشدهذکرمفاد

.دگردمیمنتشروتنظیمشدهاصالحنسخهصورتایندرکهداردوجودمجلسعلنیصحندر



:سـربـازی

 برابری حداقل حقوق سربازان نسبت به سال گذشته3افزایش

 میلیون تومان5متاهل به حداقل حقوق سربازان افزایش

سال 30باالیکارت رایگان معافیت به مشموالن متاهل دارای دو فرزند

 با خرید خدمت مشموالن غایب خارج از کشورموافقت



:رونق بــورس
سرمایهبازاربهکمکبرایتومانمیلیاردهزار17تصویب

می شوندپذیرشکاالییدربورس کاالییسپردهگواهیقالبدرکهکاالهاییتمامیمالیاتیمعافیت

هستندمالیاتمشمولماهیتاًکهسپردهگواهیپشتوانهازکاالیمالیاتدفعهیکتنهااخذ

می یابدانتقالسرمایهحساببهکهبورسیهایشرکتنشدهتقسیمسوددرآمدبرمالیاتازمعاف

سرمایهبازارطریقازتعطیلمعادنهایمجوزواگذاری

عامسهامیشرکت هایبهنقدیغیرآوردهانتقالازناشیموثرشرکت هایدرایجادیسودوانتقالونقلازمالیاتمعافیت

سهامدارانسجامحساببهسهامسودواریزشدناجباری

مردمبهسرمایهبازارطریقازرااقتصادیصرفهداراینیمه  تمامپروژه هایانتقال



:مناطق محروم

  محروممناطق روستایی راه های و پروژه های آب، برق و گازرسانی هزار میلیارد تومان به ۲تخصیص

 تومانمیلیون ۲0در مناطق روستایی و عشایری تا سقف شاغل معافیت مالیاتی پزشکان، آموزگاران

 محرومبا تامین قیر رایگان برای مناطق موافقت

 هزار میلیارد تومان برای گازرسانی مناطق محروم3تخصیص

 مطهرکشوربازآفرینی شهری بافت های فرسوده پیرامون حرم های تومان به هزار میلیارد ۲تخصیص



:مناطق محروم
روستاییراه هایپیمانکارانمطالباتپرداختبرایتومانمیلیارد500وهزار3مبلغتخصیص

محروممناطقورزشیتمامنیمههایپروژهبرایتومانمیلیاردهزار5تخصیص

محروممناطقدراشتغالزاییبهخودرووارداتازحاصلمنابعازدرصد10اختصاص

محروممناطقآموزیدانشتبلتخریدبرایمنابعاختصاص

 درصد از سود و درآمد شرکت های دولتی برای احداث مدارس مناطق محروم1اختصاص

زداییمحرومیتومحروممناطقبرایتومانمیلیاردهزار19تخصیص



:مدارس و دانشگاه ها
 وامقالب درقانونی به اعتبارات نسبت پرداخت مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش

 درصد از سود و درآمد شرکت های دولتی برای احداث مدارس مناطق محروم1اختصاص

 متاهلیتخصیص یک هزار میلیارد تومان جهت ساخت خوابگاه به خصوص خوابگاه

 آموزشی دولتیمعافیت از پرداخت هزینه آب و فاضالب، برق و گاز کلیه واحدهای

 هزار میلیارد تومان 3به نوسازی مدارس اعتبار افزایش

 بازسازی ابنیه دانشگاه هاهزار میلیارد تومان به ۲اختصاص

 مایتیمیلیارد تومان برای پرداخت تسهیالت به دانشجویان تحت پوشش نهادهای ح۲00تصویب



:حمایت از کشاورزان و عشایر

تومان500وهزار9بهگندمتضمینیخریدقیمتافزایش

تسهیالتوثیقهعنوانبهیارانهحسابواراضیمالکیتسندکشاورزی،چاهدام،چرایپروانهقبول

بیمهفاقدعشایربرایتومانمیلیاردهزار3تعیین

یراناعشایرامورسازماننیازموردآبرسانهایتانکرخریدبرایتومانمیلیاردهزار1تخصیص

کشاورزیهایچاهبرقتأمینجهتتسهیالتتومانمیلیاردهزار۲اختصاص

عشایریهایراهیرایتومانمیلیارد1۲00تخصیص

عشایرآبتامینبرایتومانمیلیارد800تخصیص



:حمایت از معیشت خانواده ها
درصد1بهدرصد4ازاساسیکاالهایوارداتبرایگمرکیحقوقکاهش

1400سالبهنسبتدولتکارکنانحقوقحداقلدرصدی60حداقلافزایش

تومانهزار600ومیلیون5تادستمزدهامالیاتیمعافیت

ممردمعیشتازحمایتهدفباهایارانههدفمندیتبصرهاعتباربرابرینیمودوافزایش

برابرسهفرزندازایدروبرابردوهمسرازایدرمندیعائلهحقافزایش

استشدهقطعآنهایارانهکهخانوارهاییسرپرستانبراینامثبتشدنپذیرامکان

معیشتییارانهپرداختبرایتومانمیلیاردهزار73تصویب



:حمایت از اقشار آسیب دیده

غیرعمدجرایمبازندانیانآزادیجهتریالمیلیاردهزار3اختصاص

کارکودکانساماندهیومعلوالنحقوقازحمایتجهتریالمیلیاردهزارتخصیص

شدیدمعلوالنازحمایتبرایتومانمیلیارد100تخصیص

حمایتینهادهایپوششتحتمعسروفقیربیمارانپرداختجهتتومانمیلیارد500مبلغتخصیص

بهککمبرایالعالجصعبوخاصهایبیماریصندوقبهتسهیالتپرداختجهتتومانمیلیاردهزار۲0مبلغتعیین

نابارورزوج هایوخاصسرطانی،صعب العالج،بیماران

بهزیستیسازمانوامدادکمیتهطریقازمطلقفقرکاهشبرایتومانمیلیارد600وهزار35تخصیص



:هاحمایت از بازنشستگان و عدالت در پرداخت

قضائیهقوهکارکنانبهفوق العادهپرداختبرایمجوزارائه

پایینحقوق هاینفعبهدستمزدوحقوقبرایپلکانیمالیاتتصویب

بازنشستگانمعوقاتپرداختواجتماعیتامینبهدولتدیونتادیهبرایتومانمیلیاردهزار90تخصیص

بازنشستگیسنافزایشبامخالفت

موسساتوشرکت هاعمومیمجامعاختیاراتازاستفادهباپرسنلیهزینه هایافزایشممنوعیت

تومانمیلیون47۲بهبازنشستگانخدمتپایانپاداشافزایش

معلمانبندیرتبهالیحهاجرایبرایتومانمیلیاردهزار40رقمتصویب

بازنشستگانحقوقسازیهمسانتصویب

پرستاریهایکارانهتعیینوپرستاریخدماتگذاریتعرفهقانوناجرایبرایتومانمیلیاردهزار5تصویب



:حمایت از ایثارگران و جانبازان
تومانهزارپانصدومیلیونسهتااشتغالغیرحالتجانبازانحقوقافزایش

تومانمیلیونسهبهآنهاحقوقافزایشونفرهزار110بهسالدرمعسررزمندگانتعدادافزایش

ایثارگرانامورساماندهیبرایهادستگاههزینه ایاعتباراتازدرصدیکهزینه

موالنمشتحصیلیمدرکارائهیاوامتحاناتدرشرکتثبت نام،ازهادانشگاهخودداریممنوعیت

ایثارگرانبهرسانیخدماتجامعقانون66ماده

آیندهسالبرایایثارگرانوضعیتتبدیلقانونتمدید

ایثارگرانجامعهبهخدماتارائهومطالباتپرداختبرایتومانمیلیاردهزار40تخصیص



:سازندگی

نیعمراتمامنیمهپروژه هایاتمامبرایغیردولتیبخشمشارکتسرمایه گذاریفرعواصلمالیاتیمعافیت

سنگینآالتماشینعددهزار10وسواریخودروعددهزار50وارداتتصویب

گازملیشرکتدرآمدهایتومانمیلیاردهزار155مجموعازتومانمیلیاردهزار۲6سازیشفاف

اتوبوسخریدوشهریقطارومتروخطوطساختجهتخارجیتسهیالتازدالرمیلیارددواختصاص

آمبوالنسوهیدرولیکینردبانوآتش نشانیتجهیزاتخریدبراییورومیلیون۲00اختصاص

تمامنیمهپروژه هایمالیتامینبرایکمیته ایتشکیل

عدالتوتوسعهاستانیهایصندوقازیکهربرایاعتبارتومانمیلیاردهزار3تخصیص



:تسهیالت ازدواج

ضامنیکفقطیامتقاضیازسفتهاخذباحداکثرتسهیالتپرداختبههابانکتکلیف

ساله10بازپرداختدورهباوتومانمیلیون1۲0هازوجازیکهربرایازدواجتسهیالتپرداخت

سال۲3زیرزوجهو۲5سنزیرزوج برایازدواجتسهیالتتومانمیلیون150پرداخت

نیازمندهایزوججهیزیهتامینبرایامامفرماناجراییستادبهتومانمیلیاردهزار3مبلغتخصیص



:اشتغال زایی

اشتغالزاییتسهیالتریالمیلیاردهزارهزاردومبلغپرداختبهمرکزیبانکتکلیف

خردمشاغلازحمایتبرای(ره)خمینیامامامدادکمیتهبهتومانمیلیاردهزار۲0مبلغتخصیص

خردمشاغلازحمایتبرایکشوربهزیستیسازمانبهتومانمیلیاردهزار7تخصیص

کشوردرخالقصنایعوبنیاندانشاشتغالازحمایتبرایتومانمیلیاردهزار7تخصیص

تبلیغاتیآگهی هایانتشاروچاپبرایمطبوعاتونشریاتافزودهارزشمالیاتازمعافیت



:تشویق به فرزندآوری

اولفرزندتولدبرایالحسنهقرضتسهیالتتومانمیلیون۲0پرداختتصویب

دومفرزندتولدبرایالحسنهقرضتسهیالتتومانمیلیون40پرداختتصویب

سومفرزندتولدبرایالحسنهقرضتسهیالتتومانمیلیون60پرداختتصویب

چهارمفرزندتولدبرایالحسنهقرضتسهیالتتومانمیلیون80پرداختتصویب

بعدهبوپنجمفرزندتولدبرایالحسنهقرضتسهیالتتومانمیلیون100پرداختتصویب

گرفتدخواهتعلقجداگانهوامکودکهرازایبهقلوچندفرزندان،درکمیسیونتصویببا



:مسکن

تومانمیلیاردهزار400بهتومانمیلیاردهزار360ازمسکنتسهیالتبانکیاعتبارافزایش

کثرحدابازپرداختبامسکنساختیا،خریدودیعهتسهیالتتومانمیلیون۲۲0پرداختتصویب

اندشدهبیشتریاسومفرزندصاحببعدبه139۲سالدرکهمسکنفاقدخانواده هایبرایساله۲0




