
 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
 رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران 

 
 
 در اجـرای اصـل یکـصد و         20/10/1388 مـورخ    205280عطف به نامه شماره      

قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم     قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران   ) 123(بیست و سوم   

 15/10/1389مـورخ   مـصوب جلـسه علنـی        )1390-1394(توسعه جمهوری اسـالمی ایـران       

که با عنوان الیحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی          مجلس شورای اسالمی    

بــه مجلــس شــورای اســالمی تقــدیم و مطــابق اصــل یکــصد و  ) 1389-1393(ایــران 

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه مجمـع محتـرم تـشخیص                  ) 112(دوازدهم

 .گردد د آن مجمع به پیوست ارسال میمصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیی

 
 علی الریجانی

 
 
 

 :رونوشت
اکبر هاشمی رفـسنجانی رئـیس محتـرم مجمـع تـشخیص              علیحضرت آیت اهللا     -

 جهــت 27/10/1389 مــورخ 0101/66631مــصلحت نظــام بازگــشت بــه نامــه شــماره  
 استحضار 

 اهللا احمد جنتی دبیر محترم شورای نگهبان جهت استحضار حضرت آیت -

 ت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام معاون -
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 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجمپنجساله  برنامه قانون
)1394- 1390( 

 
  ایرانی- فرهنگ اسالمی -فصل اول

که »  ایرانی-توسعه اسالمیالگوی «سایر قوا با همکاری دولت موظف است  -1ماده 
ای متکـی بـر       دسـتیابی بـه جامعـه      ر حق و عـدالت و     مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدا      

را تـا   های عدالت اجتماعی و اقتـصادی باشـد           ی اسالمی و انقالبی و تحقق شاخص      ارزشها
این الگو  .سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد            پایان  

 قـرار   های بعدی   پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه            
 .گیرد می

ی قـوای    تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بـود و رؤسـا             دبیرخانه -تبصره
 .گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای الزم در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند سه

 
 است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کـشور و نظامنامـه            موظف دولت   -2ماده  

ایان سال اول برنامه به تصویب شورای عـالی انقـالب فرهنگـی             پیوست فرهنگی که تا پ    
 .رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم و جدید اقدام نماید می

جمهور که در این قانون بـه    ریزی و نظارت راهبردی رئیس      برنامه معاونت -تبصره
مهـم موضـوع    ال عنـاوین طرحهـای      سـ شود، در ابتـدای هر      نامیده می » معاونت«اختصار  

 .نماید  ابالغ میءاجرا  ربط جهت تگاههای ذیماده را تهیه و به دس این
 

 اعتالی معرفت دینی     و نیدی ی، باورها ی اسالمی به منظور تعمیق ارزشها    -3ماده  
و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکـار، تـرویج فرهنـگ                

ی و انقـالب اسـالمی و گـسترش خـط و زبـان              مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزشـهای اسـالم       
فارسی، دولت مکلـف اسـت حمایتهـای الزم را از بخـش غیردولتـی اعـم از حقیقـی و                 

 :حقوقی در موارد زیر به عمل آورد
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  علمی وفرهنگی، آموزشیدینی، مذهبی، هنری، ی ئجرااهای  برنامه -الف
رهنگـی،   و صـدور خـدمات و محـصوالت ف         ، انتـشار   توزیـع  ، طراحی، تولید  -ب

 صنایع دستی و میراث فرهنگیای،  ، رسانههنری
ــعه -ج ــانه توس ــای رس ــدات و فعالیته ــری  ای  تولی ــی و هن ــال و، فرهنگ  دیجیت

 فعال و تاثیر گذار در فضای مجازیو نیز حضور  ای افزارهای چند رسانه نرم
ای،   ، رسـانه  اندازی مؤسسات، هیأتها و تشکلهای فرهنگی، هنـری         توسعه و راه   -د

 ی و قرآندینی
بنـدی     اسامی التین از سردر اماکن عمومی، شرکتها و بسته         حذف برایاقدام   -هـ  

 ی غیرصادراتیکاالها
 دولت موظف است کلیه استانداردهای الزم برای خط و زبان فارسی و             -1تبصره  

 .تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول تدوین نماید
صدور خدمات و محصوالت فرهنگی، هنـری       طراحی، تولید، توزیع و      -2تبصره  

ای، صنایع دستی کـه موجـب تـرویج فرهنـگ برهنگـی، بـدحجابی و         و سینمایی، رسانه  
 . ممنوع است،حجابی و ابتذال باشند بی

 
عـالی انقـالب     فرهنـگ قرآنـی مـصوب شـورای     توسعه منشور   یدر اجرا  -4ماده  

امه، اسناد راهبـردی توسـعه      فرهنگی، معاونت موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برن         
عـالی قرآنـی کـشور را         های آموزش عمومی، تبلیغ و تـرویج، پـژوهش و آمـوزش             حوزه

براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تـصویب بـه هیـأت وزیـران                 
 .تقدیم کند

 
 و فرهنـگ غنـی قـرآن        )ص( تبیین مبانی اسالم ناب محمـدی        منظور به   -5ماده  

و مقـام   ) ره(های دینی و سیاسی حـضرت امـام خمینـی             ب اسالمی و اندیشه   ، انقال کریم
 ایرانـی و گـسترش      –معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمـدن اسـالمی              
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 قریـب تویژه برای ایرانیان خارج از کشور، بـا تأکیـد بـر               خط و زبان و ادبیات فارسی به      
 پیروان ادیـان و نخبگـان علمـی و          تقویت گفت و گو و همگرایی بین      مذاهب اسالمی و    

 با مراکز ایرانشناسی، اسالم شناسی و صیانت از         همکاری و   ارتباطفکری جهان و توسعه     
سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران        «مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی    

 توسـط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی           تا پایان سـال اول برنامـه       »الملل  در سطح بین  
 ســایر  وزارت امــور خارجــه وبــا همکــاری) ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی(

 تهیـه  العالمیـه   و جامعـه المـصطفی   شورای عـالی حـوزه علمیـه قـم      ،دستگاههای مرتبط 
 .رسد میو به تصویب هیأت وزیران 

 
گیـری بهینـه از بقـاع          توسعه فضاهای مذهبی فرهنگـی و بهـره        منظور به   -6ماده  

تـرین پایگـاه      عنوان اصـلی    هدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به        متبرکه، گلزار ش  
 :شود عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می

هـا     و شـهرداری   ، بنیاد مسکن انقـالب اسـالمی       وزارت مسکن و شهرسازی    -الف
 ی و شهرکها  لی شهری و هادی روستای     طرحهای جامع تفصی   یدر طراحی و اجرا   موظفند  

بینی   پیشو خانه عالم     جدیداالحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد         و شهرهای 
در اختیـار   و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی         بدون دریافت هزینه     ،سازی  و پس از آماده   

 .متقاضیان احداث مساجد قرار دهند
مازخانـه   اداری و خدماتی جدید االحـداث موظفنـد ن         ، اماکن تجاری  مالکان –ب  

قـشه مجتمـع هـای مـذکور منـوط بـه            یید ن أت. مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند      
بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابالغی شورایعالی معمـاری             پیش

 .و شهرسازی است
ها موظفند نـسبت بـه        کشور و شهرداری  و آبخیزداری    مراتع   ، جنگلها سازمان -ج
ص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارکهـای ملـی و    اختصا احداث یا 

 .بوستانهای شهری اقدام نمایند
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، بیمارســتانها و مراکــز درمــانی، مراکــز آموزشــیکلیــه دســتگاههای اجرائــی،  -د
اعـم از دولتـی     های تجاری     های رفاهی، تفریحی و مجتمع      مجتمعهای ورزشی،     مجموعه

فضای کـافی و مناسـب      و نگهداری   اختصاص  احداث یا    یا غیردولتی، موظفند نسبت به    
 .برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند

 راه و ترابـری و نفـت موظفنـد نـسبت بـه احـداث مـسجد و                   های  وزارتخانه -هـ  
 و همچنـین هـای عرضـه سـوخت بـین شـهری       های مسافری و جایگـاه  ه در پایانه نمازخان

 .مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایندهای  نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه
 ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگـی و            منظور به   -و

ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشـاد               
ه حـداقل   ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنام      با رعایت موازین اسالمی   اسالمی مکلف است    

یک چهارم مساجد شهری و روستاهای باالی هـزار نفـر جمعیـت برخـوردار از کـانون                  
 .فرهنگی و هنری باشند

 
اسی و سیره    منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سی          به دولت    -7ماده  

و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن به عنـوان            ) ره(عملی حضرت امام خمینی   
ها   ها و برنامه    ایرانی و سیاستگذاری   -اسی در تدوین الگوی توسعه اسالمی     اسیک معیار   

و تسری آن به مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنیادی و کـاربردی در                 
 بـا تکیـه بـر علـوم،         های تخصـصی الزم     سیس رشته أعرصه فرهنگ سازی، آموزشی و ت     

هـای   نامه ؤسسات پژوهشی و پایان   ها و م  گاهگیری مناسب از ظرفیت دانش     فناوری و بهره  
، مقـام   )ره(ضوعاتی مرتبط بـا حـضرت امـام خمینـی         های تحصیالت تکمیلی با مو     دوره

و خارج از کشور معظم رهبری، انقالب اسالمی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل            
ه در شر شـد های معتبر خارجی به آثار منت های عمومی کشور و کتابخانه و تجهیز کتابخانه  

همچنـین بـرای تـشویق      . نماید میهای سنواتی حمایت مالی      این زمینه، در قوانین بودجه    
هـا و     ی، هنـری و ادبـی مـرتبط و نیـز چهـره            آورنـدگان آثـار برتـر علمـی، فرهنگـ           پدید
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ثر ؤویـژه افـرادی کـه اقـدامات مـ          البی و عدالتخواه در سـطح جهـان بـه         های انق شخصیت
 م رهبری انجام دهند با رعایت اصـل       و مقام معظ  ) ره( مینیدرجهت ترویج اندیشه امام خ    

  و رهبـری    )ره (امـام  ملـی حـضرت    اساسـی نـشان     قانون )129(یکصد و بیست و نهم      
 .اعطاء نماید

 
و دانــشگاهی،  توســعه انجمنهــا و قطبهــای علمــی حــوزوی منظــور بــه -8مــاده 

و پژوهشهای بنیـادین     نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها         ،کرسیهای نظریه پردازی  
 های دین و نشر فرهنـگ و معـارف اسـالمی و گرایـشهای تخصـصی          کاربردی در حوزه  

 .مرتبط حمایتهای الزم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد
 

منـدی اقـشار      منظور افـزایش سـرانه بهـره        شود به    به دولت اجازه داده می     -9ماده  
و ایجـاد زیرسـاختهای الزم بـرای     زشـی   و ور  هنری   ، فرهنگی   فضاهایمختلف مردم از    

 :توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدامهای زیر را انجام دهد
هزینه تکمیل مراکز فرهنگـی، هنـری، دینـی و          %) 50( پنجاه درصد    حداکثر -الف

 بخـش غیردولتـی و همچنـین        %)50(فت فیزیکی حداقل پنجاه درصـد     قرآنی دارای پیشر  
و کانونهای فرهنگی ورزشی جوانـان      ق به مساجد    احداث اماکن ورزشی همجوار و متعل     

برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بـر اسـاس              را که تکمیل و بهره    بسیج  
 .صورت کمک بالعوض تأمین نماید نامه مصوب هیأت وزیران به آئین

عمـومی بـه    از  اسـتفاده    یا تغییـر  گونه مراکز      تغییر کاربری این   صورت در   -تبصره
کننـدگان ایـن کمکهـا       به قیمت روز از دریافـت      معادل ارزش کمکهای دولتی   خصوصی،  

 .شود می خذأ
 و اداره آنهـا حمایـت       ای  شهرکهای سینمایی، تلویزیـونی و رسـانه       تأسیساز   -ب

 .مالی و حقوقی نماید
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ای کشور، مقابله با      منظور ساماندهی فضای رسانه      موظف است به   دولت -10ماده  
ای، در چهـارچوب سیاسـت و         هـای رسـانه     ی  و جـرایم و ناهنجـار      تهاجم فرهنگ بیگانه  

برداری حداکثری    عالی انقالب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره         ضوابط مصوب شورای  
 :  ذیل را انجام دهدقانونی در مواردای اقدامات  از ظرفیت رسانه

رویکـرد  تا پایـان سـال اول برنامـه بـا           » ها  نظام جامع رسانه  « تدوین   تهیه و  -الف
 های بخش غیردولتی تسهیل فعالیت

ای و  رهاهـای مـاهو    تقویـت رسـانه  ،، دانش و مهـارت همگـانی  آگاهی ارتقاء   -ب
 های معارض خارجی اینترنتی همسو و مقابله با رسانه

 و مقـررات مـورد نیـاز و ایجـاد و تقویـت              سیاسـتها  ، وضع و اجرای   پیشنهاد -ج
و پـاالیش محتـوای دیـداری، شـنیداری و          سازوکارهای الزم برای سـاماندهی، نظـارت        

رقومی های مکتوب، دیداری، شنیداری،       ای کشور اعم از رسانه      نوشتاری در فضای رسانه   
ای و    هـای داده و مـاهواره       های ارتباطی غیرمکالمـاتی، شـبکه       ، مجازی و شبکه   )دیجیتال(

 اتی به شورای عالی انقالب فرهنگیهای مخابر سامانه
 

 :راث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است میسازمان -11ماده 
فرهنگی و گردشگری و نحـوه      مراکز  اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد        -الف

ها، مرمت آثار  غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه      تأسیس مراکز تخصصی    
هـت  مراکـزی ج   فرهنگـی و همچنـین    فرهنگی و تاریخی، کارشناسی امـوال تـاریخی و          

 دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با اسـتاندارد الزم          ،مراکز اقامتی، پذیرایی  نظارت بر   
 .نمایدفراهم و شرایط سهل و آسان را 

های دفاع مقدس و شهدا توسط  های تخصصی به ویژه موزه  موزهاندازیاز راه   ب ـ 
 .مایدمؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی ن

 مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسـط بخـش              ایجاد از   -ج
 بـه منظـور    با رعایت مـوازین اسـالمی     خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی        
 .توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ٧

  و حقوق قانونی مالکین بناهـا و آثـار و اشـیاء تـاریخی منقـول در                 مالکیت از   - د
جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقـدامات الزم جهـت بیمـه آثـار فرهنگـی،                   

 .هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید
 آثار فرهنگی تاریخی و میـراث معنـوی حـوزه فرهنگـی ایـران، موجـود در                  -هـ  

کشورهای همسایه و منطقه و سایر کشورها به عنوان میـراث فرهنگـی را شناسـایی و از       
 .ها حمایت نمایدآن

 
 به منظور تعمیـق ارزشـها، باورهـا و فرهنـگ مبتنـی بـر هویـت                  دولت -12ماده  

السالم و استفاده بهینه از ظرفیـت معنـوی           اسالمی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم        
ویژه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تـا                هاماکن زیارتی ب  
 :نماید میام پایان برنامه اقد
ــف ــایی -ال ــقشناس ــه  دقی ــرین، برنام ــشکالت زائ ــا و م ــدوین   نیازه ــزی و ت ری

های الزم از طریـق     مین زیرسـاخت  أهی امـور زائـرین و تـ       کارهای الزم جهت ساماند   سازو
 دولتیحمایت از شهرداریها و بخشهای غیر

های زیارتی و    ای فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب       امکانات، فعالیته  توسعه -ب
بنـایی  هـای زیر    ارت مطلوب و اجرای پـروژه     ردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زی      گ

 های سنواتی ودجه بقالبمورد نیاز در 
 

 ورزش
منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسـعه          دولت مکلف است به    -13ماده  

 :زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد
ای مورد نیـاز را  در ردیفهـای           ای و هزینه    یههای سرما دارائی اعتبارات تملک    -الف

 .های سنواتی منظور نماید مستقل در قالب بودجه
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 نیاز برای پرداخت تسهیالت در قالب وجوه اداره شده، یارانه سـود      مورد اعتبار   -ب  
و کارمزد و یا کمکهای بالعوض به متقاضیان بخـش خـصوصی و تعـاونی بـرای احـداث،                   

 .بینی نماید های سنواتی پیش ردیف مستقل بودجهرزشی را در توسعه و تکمیل واحدهای و

پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش              -تبصره
 .ای ممنوع است حرفه

 
بـه  غیرکـشاورزی   ملـی    جهاد کشاورزی موظـف اسـت اراضـی          وزارت -14ماده  

و محـدوده   ز حریم شهرها    خارج ا و  مناطق چهارگانه محیط زیست     استثناء اراضی واقع در     
منظـور احـداث و توسـعه امـاکن و            را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به        روستاها  

همچنـین  . بـدنی واگـذار نمایـد       طور رایگان به سازمان تربیـت       فضاهای ورزشی تأمین و به    
وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضـی بـا شـرایط فـوق را کـه                    

نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشـی اسـت بـه قیمـت ارزش                 مورد  
هـای    بـا اولویـت بـه تعـاونی        دارائـی معامالتی اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی و         

 . تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است.واگذار نمایدایثارگران 
 
 وریا علم و فن– دومفصل 

های علوم انـسانی،      ادین در آموزش عالی به ویژه در رشته        تحول بنی  منظور به   -15ماده  
ای و بـا      های اسالمی و اخالق حرفـه       تحقق جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش        

های علوم، تحقیقات و فنـاوری       هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسالمی، وزارتخانه         
 :مات زیر را انجام دهندو بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدا

های آموزشی و درسی دانـشگاهی مبتنـی بـر            بازنگری متون، محتوا و برنامه     -فال
هـای     ایرانـی و انقالبـی و تقویـت دوره         -ی دینـی و هویـت اسـالمی       ارزشهاها و     آموزه

 گیـری از آخـرین دسـتاوردهای دانـش بـشری، بـا اولویـت                 تحصیالت تکمیلی با بهـره    
 نیاز بازار کار



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ٩

ویـژه   های علوم انسانی به     شاخصهای کیفی به خصوص در رشته      ارتقاءدوین و   ت -ب  
گیـری از امکانـات و      ای بـا بهـره     های علوم قـرآن و عتـرت و مطالعـات میـان رشـته              در رشته 

 های علمیه و تأمین آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران توانمندیهای حوزه
می و دفاع مقدس بـا انجـام         عملی انقالب اسال    نهادینه کردن تجارب علمی و     -ج

  در حوزه های مرتبطهای آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازیفعالیت
 های مختلف های حوزه در عرصه های علمیه و بهره مندی از ظرفیت همکاری با حوزه-د
پردازی، نقد و آزاد اندیـشی، انجـام مطالعـات میـان        گسترش کرسیهای نظریه   -هـ

عه قطبهای علمی و تولید علم بومی با تأکید بر علوم انـسانی بـا همکـاری                 ای، توس  رشته
 شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

بنـدی دانـشگاهها و مؤسـسات        رتبـه   استقرار نظام جامع نظارت و ارزیـابی و        -و
منوط به  ور  های مذک   آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخصهای مورد تأیید وزارتخانه         

 با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و       عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی       
 پژوهشی

 پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت ، هر گونـه                -تبصره
ها و مقاطع تحـصیلی موکـول بـه رعایـت شاخـصهای             ها، گروه  گسترش و توسعه رشته   

عـالی و      آمـوزش  تربط توسط دانشگاهها و مؤسـسا       های ذی   ابالغی از سوی  وزارتخانه    
آمـوزش    های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمـان و             وزارتخانه. تحقیقاتی است 

بنـدی را بـر اسـاس        پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش کیفیت و رتبه         
 .دولتی واگذار نمایندبه مؤسسات مورد تأیید در بخش غیراین نظام 
 

به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فنـاوری در           دولت مجاز است     -16ماده  
 :منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد

%) 50(نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد             آئین بازنگری -الف
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 .ع مشکالت کشور باشدامتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رف
 این امر تمهیدات الزم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت              تحققبرای  

های تحصیالت تکمیلی، افزایش فرصتهای مطالعاتی اعضاء هیأت علمـی در داخـل و                دوره
خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کـشور، تـسهیل                  

 .ی از جمله صنعت فراهم خواهد گردیدی اجرائدستگاهها دانشگاهها با ارتباط
های تحـصیالت     شدگان دوره   ایجاد ظرفیت الزم برای افزایش درصد پذیرفته       -ب

آموختگـان   ورود دانشافزایش ای که میزان  گونه تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت به      
 .برسد%) 20(بیست درصدهای تحصیالت تکمیلی به  دوره کارشناسی به دوره

 و حمایت الزم برای تأمین هیأت علمـی مـورد نیـاز دانـشگاهها و                ریزی برنامه -ج
منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام         مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به     

ای کـه تـا پایـان         گونـه  وقت به دانشجو در تمامی دانشگاهها اعم از دولتی و غیردولتـی بـه             
هـا و مؤسـسات آموزشـی         کل دانشجو به هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه        برنامه نسبت   

 . برسد دویست و پنجاه و در دانشگاه پیام نور به حداکثر چهلعالی غیردولتی به حداکثر
هـا و      نسبت به ایجاد ، راه اندازی و تجهیـز آزمایـشگاه کـاربردی در دانـشگاه                -د

یقاتی، شهرکهای فناوری، پارکهـای     مؤسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی، تحق     
ی تابعه و وابسته آنها     شرکتهای اجرائی و    دستگاههاعلم و فناوری و مراکز رشد از طریق         

وانـد توسـط پژوهـشگران      ت   مـی  آزمایشگاههابخشی از نیروی پژوهشی این      . اقدام نماید 
اه ی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانـشگ           دستگاه اجرائ 
توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را          می شرکتهای اجرائی و    دستگاهها. تأمین گردد 

 . هزینه نمایندآزمایشگاههااز طریق این 
ای  گونـه   به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به-هـ  

میــزان  ســاالنه بــهریــزی نمایــد کــه ســهم پــژوهش از تولیــد ناخــالص داخلــی،  برنامــه
در ایـن راسـتا     . برسـد %) 3(افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد        %) 5/0(درصد نیم

های خـاص     منابع تحقیقات موضوع این بند را هرسال در بودجه سنواتی در قالب برنامه            



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١١

مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بنـد را                
 .دنحقیقات مجلس شورای اسالمی ارائه نمایبه کمیسیون آموزش و ت

هـای علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آمـوزش                    وزارتخانه -و
ربـط ضـمن اعمـال اقـدامات ذیـل            پزشکی موظفند با همکـاری سـایر دسـتگاههای ذی         

شاخصهای آن را پایش نمـوده و گـزارش عملکـرد سـاالنه را بـه کمیـسیون آمـوزش و                 
 .ی اسالمی ارائه نمایدتحقیقات مجلس شورا

 ارتقاء کمی و کیفی دانشگاهها و مؤسـسات آمـوزش عـالی براسـاس عـدالت              -1
 انداز با رعایت سایر احکام این ماده آموزشی و اولویتهای سند چشم

ت آموزش عالی اعـم     اصالح هرم هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسا         -2
 ساالری  الزم و با تأکید بر شایستهدولتی با فراهم آوردن بسترهایاز دولتی و غیر

 گسترش ارتباطات علمی بـا مراکـز و نهادهـای آموزشـی و تحقیقـاتی معتبـر                  -3
های آموزشی مشترک،     اندازی دانشگاههای مشترک، برگزاری دوره      المللی از طریق راه     بین
 مشترک طرحهای پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تأکید بر               یاجرا

های علوم انسانی، معارف دینـی و علـوم           ویژه درزمینه   کشورهای منطقه و جهان اسالم به     
دار جمهوری اسالمی ایران براساس نقشه جامع علمی کشور با هـدف             پیشرفته و اولویت  

 توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی
سیاسـتگذاری،   کشور جهـت   پژوهشی  های  نهادها و سازمان    هماهنگی بین  ایجاد   -4
قـات و فنـاوری و شـورای عـالی علـوم،            ریزی و نظارت کالن وزارت علوم، تحقی        برنامه

 تحقیقات و فناوری
 طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهـشی در نخـستین سـال          ی تدوین و اجرا   -5

آمـوزش عـالی و پژوهـشی دولتـی و          منظور توسـعه متـوازن مؤسـسات          برنامه به  یاجرا
 نیازها و امکاناتدولتی با توجه به غیر

 استقرار نظام یکپارچه پـایش و ارزیـابی علـم و فنـاوری کـشور تحـت نظـر                    -6
عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت              شورای

المللی و تعیین میـزان دسـتیابی بـه اهـداف             ای و بین    علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه     
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ر نظـام فراگیـر و پویـای آمـار ثبتـی و ارائـه گـزارش سـاالنه بـه           اسناد باالدستی مبتنی ب   
 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

 نقشه جامع علمی کـشور در       ی انجام اقدامات قانونی الزم برای تکمیل و اجرا        -7
 ی کلی ابالغی برنامه پنجمسیاستها) 11(راستای بند

م و فناوری شـامل سـهم درآمـد         ریزی برای تحقق شاخصهای اصلی عل        برنامه -8
های پیشرفته و میـانی، سـرانه         حاصل از صادرات محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری        

تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیـدات              
ای ه  گذاری خارجی در فعالیتهای علم و فناوری به هزینه         المللی، نسبت سرمایه    علمی بین 

 بنیان  ی دانششرکتهاتحقیقات کشور و تعداد 
ریزی نماید کـه تـا پایـان برنامـه حـداقل بـه                ای برنامه   گونه  دولت موظف است به   

 .جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد
 

دولت مجاز است بـه منظـور توسـعه و انتـشار فنـاوری و حمایـت از                   -17ماده  
 :را انجام دهد زیر اتشرکتهای دانش بنیان اقدام

 حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسـسات             -الف
های علمیه در موارد ناظر بـه حـل مـشکالت             آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه      

های آن را کارفرمـای   از هزینه%) 50(که حداقل پنجاه درصد موجود کشور مشروط به این 
 . باشدغیردولتی تأمین و تعهد کرده

 حمایت مالی و تسهیل شکل گیری و توسـعه شـرکتهای کوچـک و متوسـط              -ب
 ویژه تولید محصوالت    خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری به           

کننـد و نیـز       های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می           مبتنی بر فناوری  
 دولتی و فناوری از طریق بخش غیرای علماندازی مراکز رشد و پارکه حمایت از راه

 قراردادهــای  حمایتهـای قــانونی الزم در راســتای تـشویق طرفهــای خــارجی  -ج
گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیـق             المللی و سرمایه    بین

 ام آن با مشارکت شرکتهای داخلیو توسعه مربوط به داخل کشور و انج
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 از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از            حمایت مالی  -  د
 های صنعت، کشاورزی و خدماتظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش

 ءهـای دانـشجویی در راسـتای ارتقـا          هـا و رسـاله       حمایت مالی از پایان نامه     -هـ  
 وری و حل مشکالت کشور بهره

نه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایـت          تأمین و پرداخت بخشی از هزی      -و
 خرید دانش فنی و امتیاز اختراعاتمالی از تولیدکنندگان برای 

 دستگاههای اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی،          -1 تبصره
بنیـان   های دانـش آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکت      

 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیـران             مورد تأیید 
 .قرار دهند

 در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائـی اجـازه داده              -2تبصره  
شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها                می

ایجـاد و حاصـل شـده اسـت بـه دانـشگاهها و              و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتـی        
 .مؤسسات یاد شده واگذار نمایند

 ثبت اسناد و امالک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی             سازمان -3تبصره  
 .صالح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی

همـان دانـشگاه     هیـأت امنـاء      تموافقـ توانند با      اعضاء هیأت علمی می    -4 تبصره
بنیان اقـدام و      خصوصی دانش %) 100(درصدمؤسسات و شرکتهای صد   نسبت به تشکیل    

شـرکتها بـرای انعقـاد      مؤسـسات و    ایـن   . شرکتها مشارکت نمایند  مؤسسات و   یا در این    
قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم بـا دسـتگاههای اجرائـی، مـشمول قـانون منـع                  

 .دیستن در معامالت دولتی و تغییرات بعدی آن نمداخله کارکنان
 

ی از نخبگـان    منظور گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنـو        بهدولت   -18ماده  
 :اقدامات زیر را انجام دهدوری او نوآوران علمی و فن

 سازی نزلت اجتماعی از طریق فرهنگ ارتقاء م-الف
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یلی مـورد عالقـه در      هـای تحـص      تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشـته         -ب
 دانشگاهورود به از و بعد های قبل  دوره

هـای علـوم،      زارتخانـه  اعطاء حمایتهای مالی و بـورس تحـصیلی از طریـق و            -ج
  آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگانبهداشت، درمان و و وریاتحقیقات و فن

 دار مورد نیاز کشور های اولویت هها و رشت  هدایت تحصیلی در زمینه-د
 یده و بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سالمت فرد و خانوابرقراری -هـ 
 ام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انج-و
 سازی دستاوردهای آنان ت از تجاری حمای-ز
 یرت افزایی، خودباوری و تعلق ملی تقویت ابعاد معنوی، بص-ح

المللی و بـا      قاتی و فناوری توانمند در تراز بین       ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقی      -ط
کارگیری نخبگان   ههای مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با ب          خاص در شاخه  امکانات  

  علم به ثروت در طول برنامههای نو و تبدیل و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده

تـر متناسـب بـا       بر های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای       ایجاد فرصت  -ی
 گـذاریهای    هـای کـشور بـا حمایـت از سـرمایه          هـای آنهـا و اولویت       تخصص و توانمندی  

 ه محصول قابل ارائه به بازار کارخطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی ب

 ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمن های علمی،             -ک
 یریت کشورتصمیم سازیها و مدنخبگان و استعدادهای برتر در 

ـ      نجمن ایجاد ساز و کار الزم برای مشارکت ا        -ل شمندان های علمی، نخبگـان و دان
المللـی و برتـر جهـان و          کشور در همایشها، کنفرانسها و مجامع علمی و پژوهـشی بـین           

های دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصتهای           گیری از توانمندی    بهره
  و خارج کشورمطالعاتی مناسب در داخل

در ) patent(مین و پرداخت بخشی از هزینه هـای ثبـت جـواز امتیـاز علمـی                 أ ت -م
 برای انتشار آثار مفید علمی آنانالمللی و ایجاد تمهیدات و تسهیالت الزم  سطح ملی و بین
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 -19ماده 

سیاستهای کلی ابالغی و با هدف ارتقاء کیفی سـه          ) 8( تحقق بند  راستایدر      -الف
شود برنامه تحول بنیـادین       ش، مهارت و تربیت اسالمی به دولت اجازه داده می         حوزه دان 

در نظام آمـوزش و پـرورش کـشور را در چهـارچوب قـوانین موضـوعه و بـا رعایـت                      
 :اولویتهای ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیأت وزیران به اجراء درآورد

های    کسب شایستگی  های آموزشی و پرورشی و درسی جهت         تحول در برنامه   -1
مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلـیم          

 سنجی و به کارگیری فناوری و تربیت اسالمی و نیاز
 هدایت تحصیلی بر اسـاس عالیـق و ویژگـی هـای دانـش آمـوزان، توسـعه                   -2

 ای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور حرفه
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی بـرای تحقـق        اصالح نظام    -3

  یادگیری در کلیه دوره های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه-فرآیند یاددهی
هـای     و ایجاد انگیزه الزم برای ورود دانش آموزان مستعد به رشـته            بسترسازی -4

 علوم انسانی
ری تـوازن بـین تعـداد دانـش آمـوزان در رشـته هـای                ریزی برای برقرا    برنامه -5

مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه بـه تـدریج و در طـول برنامـه  و برقـراری                    
 توازن تا پایان برنامه

 مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز             بسترسازی -6
 وره متوسطه نظریبازار کار تا پایان برنامه برای تمامی دانش آموزان د

  استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصالح و افزایش بهره وری-7
ای نیـروی انـسانی موجـود و مـورد نیـاز               و ارتقاء صالحیتهای حرفـه     سنجش -8

 آموزش و پرورش بر اساس شاخصهای آموزشی و پرورشی
 و برنامه تلفیقی    قرآنخوانی و فهم     نروااعم از    جامع آموزش قرآن     برنامه ارائه   -9

 قرآن، معارف اسالمی و عربی با اهداف قرآنی
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هـای آموزشـی ارتقـاء سـالمت جـسمانی و            ی جهت تدوین برنامه   ریز    برنامه -10
 های دینی و قرآنی روانی مبتنی بر آموزه

 تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سـالمت              -11
 آموزان روحی دانش

 از اماکن ورزشی سازمان تربیـت بـدنی در سـاعات بالاسـتفاده              برداریه   بهر -12
 جهت ارتقاء سالمت جسمی دانش آموزان

  افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش آموزان-13
 فناوری ارتباطات و اطالعـات در کلیـه فرآینـدها جهـت تحقـق               کارگیری  به -14

هـای آموزشـی و دروس    ود و ارائـه برنامـه  عدالت آموزشی و تـسهیل فرآینـدهای موجـ       
 های تحصیلی به صورت الکترونیکی دوره

 ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگـر نظامهـای آموزشـی در کـشور از جملـه                   -15
 عنوان زیر نظام یک نظام واحد آموزش عالی به

المللـی ماننـد       آموزشی سازنده با دیگـر کـشورها و مراکـز بـین            تعامل ایجاد   -16
 وک یونسکو، آیسسکو و یونی

 است به منظور افزایش بهـره وری از طریـق بهینـه سـازی در                موظف دولت   -ب
منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش بـه نحـوی اقـدام نمایـد کـه در                     

 . طول برنامه سهم اعتبارات غیر پرسنلی به پرسنلی افزایش یابد
قـانون  ) 15(در حدود مقرر در اصـل پـانزدهم         آموزش و پرورش مجاز است     -ج
 . گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نمایداساسی
 وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسـی بـه فرصـتهای                -د

یافتـه و رفـع    عادالنه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتـر توسـعه      
 هـای تغذیـه،      رسـانه ای و تـأمین هزینـه       محرومیت آموزشی، نسبت به آمـوزش از راه دور و           

 .روزی اقدام نماید رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه

 وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تأمین نیازهای ویـژه و توانبخـشی               -هـ
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 :گروههای مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد

 های تلفیقی و فراگیر امه منعطف سازی مدارس و گسترش اجرای برن-1
های جامع اطالع رسانی جهت آگـاه سـازی و آمـوزش والـدین                تدوین برنامه  -2

 کودکان با نیازهای خاص
  طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارستقویت -3
 توسعه مدارس استثنایی و کودکان بـا نیازهـای خـاص و فـراهم آوردن شـرایط و                   -4
 گونه آموزش پذیران  جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای موردنیاز اینالزمخاص  امکانات
 - و سیما موظـف اسـت در راسـتای تـرویج ارزشـهای اسـالمی               صدا سازمان   -و

و اجتماعی، تقویت   ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی           
هـای مـرتبط بـه ویـژه بـرای          های آموزشی، علمی و تربیتی در شـبکه          و گسترش برنامه  

آموزان و دانشجویان در جهت حمایـت از تحـول در نظـام آمـوزش و پـرورش و                     دانش
 .تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد

 
 -20ماده 
 سـازی بـرای تربیـت نیـروی انـسانی متخـصص و متعهـد،                منظور زمینـه     به -الف

هدف توسعه کمی    با   افزاری،  نهضت نرم  مدار، خالق و کارآفرین، منطبق با نیازهای        دانش  
 :و کیفی دولت مجاز است

 هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کـشور بـر اسـاس               -1
های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایـت را           های آموزشی و هزینه     هزینه

شـی، تحقیقـاتی و   ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسـسه آموز      در چهارچوب بودجه  
 .طور ساالنه تأمین کند فناوری دولتی محاسبه و به

 حمایت مـالی و تـسهیل شـرایط بـرای افـزایش تعـداد مجـالت پژوهـشی و                    -2
ای که تـا پایـان برنامـه          گونه  های مختلف علمی با حفظ کیفیت به        ترویجی کشوردر زمینه  

ه سال پایانی برنامه    تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمی داخلی نسبت ب           
همچنـین تمهیـدات الزم بـرای دسترسـی بـه           . چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد       
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 .بانکهای اطالعاتی علمی معتبر را فراهم نماید
 از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر     -3

زشکی که دارای عملکرد برجسته در راسـتای        وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ       
 .گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید

 .های علمی، حمایت مالی به عمل آورد  از انجمن-4
 دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که            -ب

های علوم، تحقیقات و فنـاوری        زش عالی وزارتخانه  دارای مجوز از شورای گسترش آمو     
باشند بدون الـزام      ربط می    درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی          و بهداشت، 

ویژه قانون محاسـبات      به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به          
 اصـالحات و    عمومی، قانون مدیریت خـدمات کـشوری، قـانون برگـزاری مناقـصات و             

هـای مـالی، معـامالتی و         الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه          
 تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علـوم،             - استخدامی -اداری

تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و در مـورد فرهنگـستانها بـه                  
هـای    اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه    . نمایند  ، عمل می  رسد  تأیید رئیس جمهور می   

علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مـشمول حکـم ایـن                 
گردد و    های قبلی نیز می     حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین نامه        . بند هستند 

 . هستندمصوبات یاد شده مادام که اصالح نگردیده به قوت خود باقی
 اداری، معـامالتی، اسـتخدامی   - هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی      -1تبصره  

و تــشکیالتی دانــشگاهها و مؤســسات آمــوزش عــالی و پژوهــشی دولتــی و همچنــین  
 .فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است

 اعتبارات اختصاص یافتـه از منـابع عمـومی دولـت بـه ایـن مراکـز و                   -2تبصره  
مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به ایـن مراکـز بـه هزینـه قطعـی منظـور و         

 .اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل هزینه استبر
 معادل درآمدهایی که مؤسسات و مراکز آمـوزش عـالی، پژوهـشی و فنـاوری و                 -ج

نمایند از محـل     اید موقوفات جذب می   فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدایا و عو         
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 .گردد ای تأمین و محاسبه می ی سرمایهدارائیهاعنوان اعتبارات تملک  درآمد عمومی نیز به
منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امورآموزش، پژوهش            به -د

 از  از امور خدمات رفـاهی دانـشجویان      %) 20(و فناوری در هرسال حداقل بیست درصد      
 .نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیر دولتی واگذار گردد

گـری، جلـوگیری از انجـام امـور           منظور کاهش تصدی     دولت مکلف است به    -هـ
موازی و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری، وحـدت رویـه در                  

خدمات دانـشجویی نـسبت بـه       ی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه       ریز    برنامهسیاستگذاری و   
گیــری از مجموعــه امکانــات و   واحــد ســاماندهی امــور مربــوط، بهــرهایجــاد مــدیریت

توانمندیهای حقوقی، پرسنلی و اعتبـارات صـندوق رفـاه دانـشجویان، فعالیتهـای امـور                
اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علـوم، تحقیقـات و              ورزشی دانشجویان،   

 .اول برنامه اقدام کندفناوری، طی سال 
ای از محل بودجه عمومی دولـت   ی سرمایهدارائیهاای و تملک    اعتبارات هزینه  -و

به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عـالی و پژوهـشی و فرهنگـستانها بـر اسـاس ردیـف                  
 .یابد مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می

هـای     منظـور حمایـت از دانـشجویان دانـشگاه         شـودبه    به دولت اجازه داده می     -ز
ای وابسته   های فنی و حرفه     م نور و آموزشکده    کاربردی و پیا   -دولتی، آزاد اسالمی، علمی   

دولتی که دارای مجـوز از یکـی         وپرورش،مؤسسات آموزش عالی غیر    به وزارت آموزش  
ی هـای علوم،تحقیقـات وفنـاوری یـا بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـک                 از وزارتخانه 

باشـند تـسهیالت اعتبــاری بـه صـورت وام بلنـد مــدت قـرض الحـسنه در اختیــار         مـی 
 .ربط قرار دهد رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی صندوق
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بـر              -ح

راسـاس قیمـت    کننـد، ب    سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می          
شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلـف دانـشجو                   تمام

بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریـز بـه خزانـه کـل بـه حـساب                      
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 .درآمدهای اختصاصی منظور کنند
 طریـق   شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از          به دانشگاهها اجازه داده می     -ط

منظـور    درمـوارد خـاص بـه     . پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیـل کننـد         
ترویج ارزشهای اسالمی و انقالبی پذیرش دانشجوی خارجی بـا تـصویب هیـأت امنـاء                

 .بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است
های علوم، تحقیقـات      تشخیص وزارتخانه    دانشگاههای کشور، حسب مورد به     -ی

ــسترش    و ف ــورای گ ــصویب ش ــا ت ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــاوری و بهداش ن
توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل اسـتقرار خـود یـا     های مربوط، می    وزارتخانه

صورت خودگردان و بـا       دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به            
 .دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند

و باالتر و فرزندان آنان،     %) 25(شجویان جانباز بیست و پنج درصد        شهریه دان  -ک
فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحـت پوشـش کمیتـه امـداد امـام                  

 .و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمین شود) ره(خمینی
 داخل کـشور خـارج       پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههای مذکور در       -1تبصره  

ضـوابط پـذیرش دانـشجو بـرای دوره کارشناسـی           . از آزمون سراسری انجام خواهد شد     
قــانون پــذیرش دانــشجو در دانــشگاهها مــصوب ) 4(توســط کــارگروه موضــوع مــاده 

های تحصیالت تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد بـا    و برای دوره   16/8/1386
وم، تحقیقات و فناوری یـا بهداشـت، درمـان و آمـوزش             های عل   تأیید یکی از وزارتخانه   

 .شود پزشکی تعیین می
 میزان شهریه دریافتی از دانشجویان بـا توجـه بـه نـوع رشـته و سـطح                 -2تبصره  

خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده، توسط هیأت امناء دانـشگاه تعیـین        
 .و اعالم می شود

ــرای دوره ــشگاهه   اج ــا دان ــشترک ب ــای م ــوابط   ه ــق ض ــارجی طب ــر خ ای معتب
های علوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در                    وزارتخانه

 .گونه شعب بالمانع است این
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 دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب            -3تبصره  
یان و اجازه اقامت بـرای اعـضاء هیـأت علمـی و دانـشجو             ) ویزا(نسبت به اعطاء روادید   

 .خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند
 هماننـد سـایر دانـشجویان از        ، دانشجویان ایرانی این شعب دانـشگاهی      -4تبصره  

 .معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود
ایـن مـاده در مقـاطع       ) ی(و)ح( نحوه پذیرش دانشجو موضـوع بنـدهای       -5تبصره  

ناء دانشگاهها و مؤسـسات یادشـده و حـسب مـورد بـا تأییـد                مختلف به پیشنهاد هیأت ام    
ربــط و بــا رعایــت قــانون پــذیرش دانــشجو در دانــشگاهها مــصوب  هــای ذی وزارتخانــه

در مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر با استفاده از ظرفیتهای جدیـد            .  خواهد بود  16/8/1386
 علمـی داوطلبـان بـا       از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با درنظـر گـرفتن تـوان            

 .رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود
ایـن مـاده بـا درج       ) ی(و)ح( مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای     -6تبصره  

 .گردد نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می
های علمیه از تسهیالت، مزایا و امکانـاتی کـه بـرای مراکـز آموزشـی و                  حوزه -ل

 .شود، برخوردار هستند  میپژوهشی تعیین شده یا
 

ای از طریـق   مکلف است به منظـور گـسترش شایـستگی حرفـه     دولت   - 21ماده  
افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصـالح هـرم تحـصیلی                  

های انسانی، کاهش فاصله سـطح شایـستگی          نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه      
ای   طح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدیـد شـغلی و حرفـه            نیروی کار کشور با س    

ای بـرای نظـام آمـوزش فنـی و            برای جوانان وارتقاء جایگـاه آموزشـهای فنـی و حرفـه           
 کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسـمی و سـازمان نایافتـه، ظـرف     -ای و علمی     حرفه

 الزم را تهیـه و بـا   یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهـای زیـر سـازوکارهای    
 :بینی الزامات مناسب اجراء کند پیش

استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزشهای رسـمی متوسـطه و عـالی،               -الف
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  کاربردی -ای و علمی  غیررسمی فنی و حرفه
 ارتقاء مهارت در کشور از طریـق اعطـاء تـسهیالت مـالی بـا نـرخ                  سازی  فراهم -ب  

سازی حضور فعال و مؤثر       زیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه       ترجیحی و تأمین فضاهای فی    
  کاربردی کشور-بخش غیردولتی در توسعه آموزشهای رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی 

ای در بخـشهای      برداران از آموزش فنی و حرفه       تسهیل مشارکت بهره   افزایش و    -ج  
 دولتی و غیردولتی

ای   ریزی آموزشهای فنی و حرفه      در برنامه  در سیاستگذاری و مدیریت      هماهنگی -د  
  منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور نظامعنوان یک  کشور به

ای ملی به صورت منسجم بـرای ارتبـاط            کاربست چهارچوب صالحیتهای حرفه    -هـ  
ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهـت                صالحیتها، مدارک و گواهینامه   

 های سطوح مختلف مهارتی ن شایستگیالعمر و تعیی  یادگیری مادامبه رسمیت شناختن
 و برآورد نیروی انسانی کـاردانی مـورد نیـاز و صـدور مجـوز الزم و                  نیازسنجی -و

های کاردانی در بخش خـصوصی و         حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره        
 تعاونی و ایجاد ظرفیتهای موردنیاز تا سال چهارم برنامه 

رسـمی براسـاس    ای رسـمی و غیر       آموزشـهای فنـی و حرفـه        مراکـز  بندی  رتبه -ز
 یادگیری، نیروی انسانی، تحقیق و توسـعه        -ی، فرآیند یاددهی    شاخصهای مدیریت اجرائ  

 منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران 
 

 است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبـارات تخـصیص           مکلفدولت   -22ماده  
قانون برنامه  ) 1( قانون اصالح ماده      تعدیل سال های اجرای طرح موضوع      احتسابیافته با   

 را بـرای بازسـازی و       30/1/1385چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب        
مقاوم سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حـساب ذخیـره ارزی در    

 . تأمین نمایدقالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه
 همچنین مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمـایتی از خیـرین               دولت -هتبصر

هـای      باشد  و باید معادل کمکهای تحقق یافته آنان را جهـت تکمیـل پـروژه                 مدرسه ساز می  
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 . تمام در بودجه سنواتی منظور نماید نیمه
ـ اجرانامـه     آیین امـه توسـط    ی ایـن مـاده حـداکثر ظـرف دو مـاه از تـصویب برن               ئ

 .رسد آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می وزارت
 

ای وزارت    حرفـه   هـای فنـی     هـا و آموزشـکده      از ابتدای برنامه دانشکده    - 23ماده  
آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائیهـا                

زع و به وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری          و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منت       
 .گردد ملحق می

 و فنــاوری مکلــف اســت در مقــاطع کــاردانی پیوســته و تحقیقــاتوزارت علــوم، 
 .ها اقدام نماید ها و آموزشکده کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده

ای است که در      فههای فنی حر    ها و آموزشکده     و انتقال، دانشکده   انتزاع مبنای   -تبصره
 .اند  فعال بوده یا مجوز داشته88-89سال تحصیلی 

 
  اجتماعی- فصل سوم

منظور ارتقاء شاخص توسعه انـسانی بـه سـطح کـشورهایی بـا توسـعه                  به -24ماده  
 سـند   ،هـای آمـوزش، بهداشـت و اشـتغال در کـشور             انسانی باال و هماهنگی رشد شاخص     

 .شود ء میپس از تصویب هیأت وزیران اجرا» یارتقاء سطح شاخص توسعه انسان«راهبردی 
 

 اجتماعی مکلف است حـداکثر تـا پایـان سـال اول         اموروزارت کار و     - 25ماده  
المللی کار و حقـوق کـار و          برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین         

وابـط  حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کـار و بـرای بهبـود ر          
جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمـایی تنظـیم     کارگر و کارفرما به شکل سه     

 .نماید
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 های اجتماعی بیمه
شود در راستای ایجاد ثبـات، پایـداری و تعـادل             می داده اجازه   دولتبه   -26ماده  

 بـه اصـالح سـاختار ایـن صـندوقها           بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت      
 :عمل آورد  قانونی را بهاقدام اصول زیر اساسبر

  -الف
 کاهش وابستگی ایـن صـندوقها بـه کمـک از محـل بودجـه عمـومی دولـت                    -1

استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظـیم                   به
ای ای، کاهش حمایتهـ    سبات بیمه عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محا         

کارهای وصـول بـه     سـازو ای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویـت             بیمهغیر
گـذاری سـودآور بـا اولویـت          هموقع حق بیمه ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سـرمای          

گذاری مورد نظر کمتر از     گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه           سرمایه
 . نباشدسود اوراق مشارکت بانکی 

برای صندوقهای دولتی ممنوع است و      جدید  داری   گونه فعالیت بنگاه   انجام هر  -2
اء مطالبـات بـه صـندوقها واگـذار         موارد قبلی و موجود و نیز سـهام مـدیریتی کـه در از             

رسـد تـا پایـان     ای که به تصویب هیأت وزیران می     شود باید طی برنامه زمانبندی شده      می
 . ررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شوداجرای برنامه با رعایت مق

 ایجاد هر گونه تعهد بیمـه ای و بـار مـالی خـارج از ارقـام مقـرر در                     همچنین -3
تعهدات تکلیف شده فقط در     . جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است       

 .حدود ارقام مذکور قابل اجراء است
 ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف         استفاده از روشهای نوین در اداره و       -ب

از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه های اجتماعی، سازمان تـأمین اجتمـاعی و صـندوقهای                
تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصـالح سـاختار و تجهیـز سـایر صـندوقهای                  

هـای     هزینـه  وابسته به دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که  بر کاهش             
 .سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی گری تأکید نماید
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دولت مجاز اسـت نـسبت بـه شـرایط احـراز، زمـان بهـره منـدی، نظـام            -تبصره
تعیین مشاغل سخت و زیـان آور، میـزان         ) مشاغل غیر تخصصی  (امتیازبندی بازنشستگی   

الح سـاختار صـندوقها اقـدام       و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگـونگی اصـ           
 .قانونی الزم را انجام دهد

 
 اسـت نـسبت بـه برقـراری و اسـتقرار نظـام جـامع تـأمین         مجازدولت   -27ماده  

  :ۀالی تماعی چند الیه با لحاظ حداقل سهاج
 مات حمایتی و توانمندسازی مساعدتهای اجتماعی شامل خد -
 های درمانی پایه  و بیمههای پایه  شامل مستمریاجتماعی پایه های  بیمه -
  بازنشستگی و درمانهای مکمل  هبیم -

هـا در    ، همسویی و هماهنگی بین این الیه      با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری    
 .کشور اقدام نماید
 .رسد  این ماده به تصویب هیأت وزیران میاجرائیآئین نامه 

 
  -28ماده 
فـزایش کارآمـدی بیمـه هـای         فـراهم نمـودن شـرایط رقـابتی و ا          منظور به   -الف

اجتماعی و جلوگیری از ایجـاد هـر گونـه انحـصار یـا امتیـاز ویـژه بـرای صـندوقهای                      
شود صندوقهای   تعاونی و یا دولتی اجازه داده می      بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی،      

بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمـه شـدگان و بازنشـستگان صـندوق               
وزیـران    کـه بـه تـصویب هیـأت       ای    نامـه ده سال بر اساس آئین      مربوطه حداقل به مدت     

 .رسد ایجاد گردد می
تواننـد    استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطالعات می          به شدگان  بیمه کلیه   -ب

ای خـود بـه       ای نسبت به تغییر صـندوق بیمـه         با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه      
ضوابط تغییر  .  این ماده اقدام نمایند    )الف(بندسایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع       

ای بین صندوقهای موضـوع ایـن بنـد در            صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه         
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 .گردد نامه مربوطه تعیین می آئین
 . حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستندصاحبان -ج
 به دارا بودن بیمـه نامـه بـرای پوشـش             کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف      -د

تعیـین میـزان تعرفـه      . حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشـند           
 .رسد مطابق مقررات برعهده  بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت می

 برقراری بیمـه تکمیلـی بازنشـستگی، صـندوقهای بیمـه اجتمـاعی              منظور به   -هـ
 به افتتاح حسابهای انفرادی خصوصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد            مجازند نسبت 

 .بیمه شده اقدام نمایند
 دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تـأمین اجتمـاعی و صـندوق            که صورتی در   -و

 گـردد    بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مـستقل انجـام مـی              
صندوق   آن  ر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی      و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگ     

 .شود میمند  بهره
 

ها، دستورالعملها و همچنـین تـصمیمات و          ، بخشنامه ها  نامه  تصویبکلیه   -29ماده  
اسـتثناء احکـام محـاکم         به مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه     مصوبات هیأتهای امناء و     

ستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت      قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنش       
باشد درصورتی قابل اجراء است که بـار مـالی ناشـی از آن قـبالً محاسـبه و در قـوانین                      

 .ربط تأمین اعتبار شـده باشـد         بودجه ساالنه دستگاه یا صندوق ذی      یابودجه کل کشور و     
صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائـد بـر اعتبـار اسـت و مـشمول                    درغیراین  

دسـتگاهها و صـندوقهای   . پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهـد بـود      
احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریـه کـه بارمـالی آن تـأمین                اجرایمربوط مجاز به    

اجرای احکام یادشده فقـط در حـدود منـابع مـذکور ممکـن اسـت                . ، نیستند نشده است 
سـتگاههای اجرائـی و صـندوقها غیرقابـل         درهرحال تحمیل کسری بودجه به دولت و د       

عهـده رؤسـای دسـتگاهها و صـندوقها و             اجرای این بنـد بـه      مسؤولیت. باشد  پذیرش می 
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 .مدیران و مقامات مربوط است
 

شود درصـورت     به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می        -30ماده  
 و استفاده از مرخصی بـدون حقـوق       استعفاء   بازخریدی، اخراج،     یا انتقال به سایر دستگاهها   

در ایـن صـورت     . کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خـود باشـند        بدون محدودیت زمان  
 .استبیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه شده  حق

 
شـدگان در دو    نرخ رشد حقوق و دستمزد اعالم شده بیمـه     که   درصورتی -31ماده  

شدگان باشـد و بـا         خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه           سال آخر 
دلیـل ارتقـاء شـغلی       که این افزایش دستمزد بـه       سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن      

شـده را برمبنـای       ای مکلف است برقراری حقـوق بازنشـستگی بیمـه           نباشد صندوق بیمه  
 .محاسبه و پرداخت نمایددستمزد پنج سال آخر خدمت میانگین حقوق و 

 
 سالمت

 -32ماده 
) 84(مـاده   ) الـف ( عالی سالمت و امنیت غذایی که برابر بند        شورای فعالیت -الف

قانون برنامه چهارم توسعه با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سالمت تـشکیل                
تـشکیالت و شـرح وظـایف       . یابـد   شده است در مدت اجرای برنامـه پـنجم ادامـه مـی            

عالی سالمت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی                ورایش
 .رسد شود و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت وزیران می تهیه می

ای با پیشنهاد      ملی پیوست سالمت برای طرحهای بزرگ توسعه       استانداردهای -ب
و پـس از تـصویب      وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تـدوین            

مـصادیق  . گردد  عالی سالمت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابالغ می            شورای
ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأییـد              طرحهای بزرگ توسعه  
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 .شود معاونت مشخص می
مبتنی بر مراقبتهای اولیه سـالمت،      » خدمات جامع و همگانی سالمت    « سامانه   -ج

بندی خدمات، خرید راهبـردی خـدمات،    وریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح      مح
قانون مدیریت خدمات کشوری وبا تأکید      ) 13(گری با رعایت ماده     واگذاری امور تصدی  

بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال              
و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونـت در         شود    اول برنامه و حین اجراء بازطراحی می      

یافتـه    منـدی منـاطق کمتـر توسـعه         شورای عالی سالمت و امنیت غذایی با اولویت بهـره         
سـامانه مـصوب    . رسـد   ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب مـی            به

 .باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد
حداکثر تا پایان سـال     آموزش پزشکی موظف است      بهداشت، درمان و      وزارت -د

نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپـارچگی بیمـه پایـه درمـان، پزشـک                اول برنامه   
های پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در        خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس     

هـای مربوطـه و       فـه های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعر           بیمارستان
 .های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید های ویژه و بیمه کلینیک

 درمانی کشور اعـم از دولتـی و          کلیه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و      -1تبصره  
. دولتی موظفند از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند            غیر

مات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع            ارائه کنندگان خد  
هـا   و همگانی سالمت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانـه           

 .شوند مند نمی و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سالمت بهره
کـز آموزشـی، درمـانی     که در استخدام پیمانی و یا رسـمی مرا       پزشکانی -2تبصره  

باشـند مجـاز بـه فعالیـت پزشـکی در مراکـز تشخیـصی،                 عمومی غیردولتی می   دولتی و 
سایر شاغلین حـرف    .  درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند        ،آموزشی

سالمت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیـران              
منظـور جبـران خـدمات ایـن دسـته از             دولـت بـه   . د بود مشمول حکم این تبصره خواهن    

پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمـت واقعـی                
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 .نماید تعیین می
پزشکان در صورت مأموریت به بخـش غیردولتـی از شـمول ایـن حکـم مـستثنی                  

ی و بـدون هـیچ دریـافتی        محل به میزان بخـش دولتـ        باشند مشروط به اینکه تنها از یک        می
 .دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند

های بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تـأمین                وزارتخانه ستادیکارکنان  
اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی            

انی مجاز به فعالیت در بخـش       رمهای بهداشتی د    درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه     
دولتی درمانی، تشخیصی وآموزشی نیستند و هرگونه پرداخـت از ایـن بابـت بـه آنهـا                  غیر

هـای مـذکور و معـاونین      عهـده وزراء وزارتخانـه    مسؤولیت اجرای این بند به    . ممنوع است 
 .مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور است

 درمانی، تأمین و تخـصیص      - واحدهای بهداشتی  ، توسعه و تغییر   ایجاد -3تبصره  
و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کـشور              

 .گیرد در چهارچوب سطح بندی خدمات سالمت صورت می
 

مشموالن وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خـدمت و بـسیجیان فعـال              -33ماده  
به لحاظ خدمتی یـا غیرخـدمتی از نظـر ازکارافتـادگی،            در صورت ازکارافتادگی یا فوت      

 .گیرند  عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار میهبیم
 

 ایجـاد و حفـظ یکپـارچگی در تـأمین، توسـعه و تخـصیص                منظـور به   -34ماده  
 :عادالنه منابع عمومی سالمت

اد شـهرکهای دانـش      دولـت از بخـشهای خـصوصی و تعـاونی بـرای ایجـ              -الف
نامه اجرائی ایـن بنـد طـی سـال اول برنامـه تهیـه و                  آئین. عمل آورد   سالمت، حمایت به  

 .رسد تصویب هیأت وزیران می به
های مستقیم     تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزینه         منظور به   -ب
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ه مردم  های سالمت، ایجاد دسترسی عادالن      هزینه%) 30(درصد  مردم به حداکثر معادل سی    
هـای تحمـل ناپـذیر درمـان، پوشـش            به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه       

العـالج، تقلیـل وابـستگی گـردش امـور واحـدهای              دارو، درمان بیماران خاص و صعب     
بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انـسانی               

   خالص کل وجوه حاصل از اجرای قـانون هدفمنـد          %)10(درصد    متخصص مورد نیاز، ده   
 .شود ها عالوه بر اعتبارات بخش سالمت افزوده می کردن یارانه

 است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خـاص در الیحـه                موظفدولت  
بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی منظـور نمایـد تـا بـرای مـوارد             

 .دالذکر هزینه گرد فوق
 متناسب سازی کمیت و کیفیـت نیـروی انـسانی گـروه پزشـکی بـا                 منظور به   -ج

نیازهای نظام سالمت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی موظـف اسـت               
ــالی    ــوزش ع ــشگاهها و مؤســسات آم ــه دان ــت ورودی کلی ــای آموزشــی و ظرفی نیازه

 پزشـک خـانواده،     دولتـی را متناسـب بـا راهبردهـای        ولتـی و غیر   پزشکی اعـم از د      علوم
 .بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند ارجاع و سطح نظام

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف اسـت در سـال اول برنامـه               وزارت -د
های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههـای              فهرست مواد و فرآورده   

 .سنی مختلف را اعالم کند
، درمان و آموزش پزشکی موظـف اسـت زمینـه الزم بـرای              بهداشتت  وزار -هـ

 .توسعه طب سنتی واستفاده از داروها و فرآورده های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکـاری وزارت            وزارت -و  

محـصوالت  جهادکشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی بـرای تولیـد             
 را مشخص نماید و عرضه محـصوالتی کـه بـه صـورت غیرمجـاز از                 کشاورزیباغی و   

 .اند را ممنوع نماید سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده
سازی در زمینه     رسانی و فرهنگ    وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن اطالع     
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 محصوالتی که از    کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به           
 .سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد

 
 حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطالعات حوزه سالمت          منظوربه   -35ماده  

 :شود  میانجاماقدامات زیر 
 بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا هــدف ارائــه خــدمات وزارت – الــف

نیکـی سـالمت ایرانیـان و       الکترونیکی سالمت نسبت به اسـتقرار سـامانه پرونـده الکترو          
های اطالعاتی مراکز سالمت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایـران، سـازمان           سامانه

ها و با اولویت شروع از برنامه         ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده         
 .پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید

 .باشند ولتی موظف به همکاری در این زمینه می سالمت اعم از دولتی و غیردمراکزکلیه 
 رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمـانی             وزارت -ب

صـورت یکپارچـه    ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سالمت را به            و بیمه 
» ت ایرانیـان پرونـده الکترونیکـی سـالم   «و مبتنی بر فناوری اطالعات در تعامل با سامانه        

 .نماید ساماندهی می
ربط اعم از دولتی و غیردولتـی موظـف بـه همکـاری در ایـن                   ذی واحدهایکلیه  

 .باشند زمینه می
 

 -36ماده 
حداقل دو سال    و   طور مستمر   به پزشکانی که در مناطق کمتر توسعه یافته به         -الف

اینـد بـه پیـشنهاد     انجام وظیفـه نم   » خدمات جامع و هماهنگی سالمت    «متوالی در سامانه    
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونـت تـسهیالت ویـژه عـالوه بـر        

 .شود موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یاد شده پرداخت می
  ریـزی و نظـارت بخـش سـالمت در وزارت بهداشـت،              ، برنامه سیاستگذاری -ب
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 .گردد درمان و آموزش پزشکی متمرکز می
 

 و مقابله بـا بیماریهـا و عوامـل خطرسـاز سـالمتی کـه                پیشگیریبرای    -37ماده  
 :شود بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می

رسان به سالمت و داروهای بـا احتمـال            اقدامات و کاالهای آسیب    فهرست -الف
رض بـرای   سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عـوا            

این کاالها در ابتدای هرسال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشـت، درمـان و               
، بازرگـانی، رفـاه و      دارائیهای امور اقتصادی و       آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه     

 .شود تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابالغ می
 موظف است اقدامات الزم بـرای       وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی      -ب

درمان فـوری و بـدون قیـد و شـرط مـصدومین حـوادث و سـوانح راننـدگی در همـه                       
واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتـی وهمچنـین در مـسیر اعـزام بـه مراکـز                   

برای تأمین بخـشی از منـابع الزم        . تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد        
از %) 10(درصـد  شخیصی و درمانی بـه مـصدومین فـوق معـادل ده        جهت ارائه خدمات ت   

طـور مـستقیم      بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و به              حق
نـام    کـل کـشور بـه       داری  طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نـزد خزانـه          

منـابع توسـط    توزیـع ایـن     . گـردد   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی        
الـذکر بـر مبنـای     وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکـرد واحـدهای فـوق            

وزارت بهداشت، درمان و آموزش     . گیرد  بار صورت می    های مصوب هر سه ماه یک       تعرفه
بار به بیمـه مرکـزی    پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک       

 .و معاونت گزارش نماید
 و کاالهـای تهدیدکننـده سـالمت کـه مـصادیق آن سـاالنه توسـط                 خدماتتبلیغ   -ج

 .ها ممنوع است شود از سوی کلیه رسانه  این ماده تعیین و اعالم می)الف(کارگروه موضوع بند
میلیـون    این ماده مـستوجب جـزای نقـدی از ده         ) ج( رعایت مفاد بند   عدم -تبصره
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صـالح     مراجـع ذی   حکـم ریال بـا    ) 1,000,000,000(ریال تا یک میلیارد   ) 10,000,000(
بـه جریمـه    %) 20(درصد  درصورت تکرار برای هر بار حداقل بیست      . قضائی خواهد بود  

 .شود قبلی اضافه می
 

 سالمتبیمه 
های سـالمت، دسـتیابی بـه پوشـش           به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه       -38ماده  

هـای سـالمت بـه        زینـه فراگیر و عادالنـه خـدمات سـالمت و کـاهش سـهم مـردم از ه                
از طرق مختلف مانند اصالح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب          %) 30(درصد  سی

ها، استفاده از منابع داخلـی صـندوقها و در صـورت لـزوم از محـل کمـک                     نمودن تعرفه 
 :شود دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می

 و کارهـای الزم بـرای بیمـه همگـانی و اجبـاری               است سـاز   مکلف دولت   -الف
های الزم را در قالـب        سالمت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابالغ نموده و زمینه              پایه

 .پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید های سنواتی برای تحت بودجه
ی موضوع  های درمانی کلیه صندوقها     شود بخشهای بیمه     به دولت اجازه داده می     -ب

قانون محاسـبات عمـومی کـشور را در         ) 5(قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده     ) 5(ماده  
» سـازمان بیمـه سـالمت ایـران        «تشکیالت جدید . سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید     

 .شود کلیه امور مربوط به بیمه سالمت در این سازمان متمرکز می. شود نامیده می
 .رسد وزیران می المت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت بیمه سسازماناساسنامه 
 شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمـانی نیروهـای مـسلح و               -1تبصره  

 . معظم رهبری استمقاموزارت اطالعات با اذن 
 و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را           بیمارستانها -2تبصره  

 حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات بـه              بر عهده دارند با   
 .سازمان بیمه سالمت ایران فروش خدمت خواهند نمود

عـالی بیمـه      عالی بیمه خـدمات درمـانی بـه شـورای            شورای نام با تغییر    -3تبصره  
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سالمت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای ایـن شـورا و دبیرخانـه               
 .رسد تصویب مجلس شورای اسالمی می پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت وزیران به  بهآن

، تعهدات، امـوال منقـول و غیرمنقـول، منـابع انـسانی، مـالی و                هادارائی -4تبصره  
اسـتثناء    هـای درمـان بـه       اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخـش بیمـه          

ـ        ت بـه سـازمان بیمـه سـالمت ایـران منتقـل             صندوق تأمین اجتماعی با تـشخیص معاون
اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز براساس عملکرد در قبال ارائـه خـدمات و               . گردد  می

 .گردد بینی می محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی درقالب بودجه سنواتی پیش
 آن   عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفـه تعیـین شـده بـرای               -5تبصره  

دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی کـه در بـسته بیمـه پایـه سـالمت اعـالم                    
های تجاری و سازمان بیمـه سـالمت ایـران بـا اشـخاص                خواهدشد توسط شرکت بیمه   

 .حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است
منظـور از بیمـه     . شـده اسـت     پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی برعهده افراد بیمـه        

 .ی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سالمت نیستتکمیل
شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خـانواده             به دولت اجازه داده می     -ج

صورت یکسان تعریف و تا پایـان         خدمات بیمه پایه سالمت را برای عموم افراد کشور به         
 .تدریج اجراء نماید برنامه به
وار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خـانوار           حق بیمه پایه سالمت خان     -د

 :خواهد بود
 روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی           خانوارهای -1

حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کـار        %) 5(و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد     
 دســتمزد حــداقل حقــوق و%) 6( دوم و ســوم برنامــه و شــش درصــد،در ســالهای اول

  در سالهای چهارم و پنجم برنامهمشموالن قانون کار
 .شود بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می حق%) 100(صددرصد
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%) 5(درصد  پنج ری شاغل و بازنشسته معادل    کشوری و لشک    کارکنان خانوارهای -2
حقـوق و   %) 6(صـد در  حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش              

که حداکثر آن از دو برابـر         مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این          
بیمه مشمولین ایـن جـزء         بخشی از حق   .این بند تجاوز نکند   ) 1(مشمولین جزء بیمه  حق  

 .از بودجه عمومی دولت تأمین خواهدشد

  تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعیمشمولین -3

ـ                -4  پیـشنهاد   ه سهم خانوارهای سـایر اقـشار متناسـب بـا گروههـای درآمـدی ب
 وزیران تصویب هیأتو عالی بیمه سالمت  شورای

 اجرائـی مکلفنـد حـق بیمـه پایـه سـالمت سـهم کارمنـدان،             دستگاههای -تبصره
ماه به حـساب   بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک        

 .سالمت ایران واریز نمایندسازمان بیمه 
 بیمه سالمت مکلف است هر ساله قبل از شـروع سـال جدیـد               عالی  شورای -هـ  

دهنـدگان    نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت برای کلیه ارائه            
خدمات بهداشت، درمان و تشخیص درکشور اعم از دولتی و غیردولتی و خـصوصی بـا               

بع و مصارف و قیمت واقعی درجهت تقویت رفتارهـای مناسـب            رعایت اصل تعادل منا   
) 8(بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بنـد             

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب راپس از تأیید           ) 9(و) 8(ومواد)1(ماده
 .معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید

، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیـل بارمـالی            بهداشت وزارت   -و
دهنده خدمات سالمت را براساس استانداردهای اعتبـار          جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه    

به نسبتی که نظـارت بـه       . بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید        
، درمان و آمـوزش پزشـکی آزاد        شود منابع وزارت بهداشت     مؤسسات مذکور واگذار می   

بخشی از منابع مالی آزاد شده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونـت               . شود  می
 .به دستگاه قابل پرداخت است
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بنـدی    سازمان بیمه سالمت ایران مکلف است بارعایت نظـام ارجـاع و سـطح              -ز
 سـالمت از    خدمات براساس سیاستهای مـصوب نـسبت بـه خریـد راهبـردی خـدمات              

 این بند مشتمل بر اصالح نظـام        نامه اجرائی   آئین. بخشهای دولتی و غیردولتی اقدام نماید     
سـال توسـط      پرداخت و فهرست خدمات مـورد تعهـد بیمـه پایـه سـالمت ظـرف یـک                 

های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی و معاونـت                  وزارتخانه
 .رسد  میبه تصویب هیأت وزیرانتهیه و 

 ارتقاء شاخصهای سالمت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی            منظور به   -ح
عنــوان  و کــاهش تــصدیهای دولــت، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه

تواند با همکاری بیمـه مرکـزی جمهـوری           سیاستگذار و ناظر عالی سالمت در کشور می       
مـه، نظـام نظـارت و بیمـه اجبـاری تـضمین             اسالمی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنا       

کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آمـوزش و نظـارت و بـر                    
رسد تدوین و تـا       تصویب هیأت وزیران می     ای که پس از تأیید معاونت به        نامه  اساس آئین 

 .نمایدپایان برنامه در شهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت اجراء 
 .نماید ای مواد غذایی حمایت می  دولت از توسعه فروشگاههای زنجیرهراستاین در ا

 
 توانمندسازیحمایتی و 
ویـژه زنـان سرپرسـت        منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند بـه          به -39ماده  

 های اجتماع محور و خانواده محور، با اسـتفاده از           خانوار و معلوالن نیازمند با تأکید بر برنامه       
 :شود  زیر توسط دولت انجام میت کمکهای مردمی اقداما ومنابع بودجه عمومی دولت

بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط           طراحی نظام سطح   -الف
ای و گروههای هدف حداکثر تـا پایـان سـال اول برنامـه و فـراهم نمـودن                     بومی، منطقه 

 ر طول برنامهستقرار نظام مذکور دظرفیتهای الزم برای ا
خانوارهـای  %) 10(درصـد  های توانمندسازی حـداقل سـاالنه ده     برنامه ی اجرا -ب

تحت پوشش دستگاههای حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شـده و              
 مایتهای مستقیمپوشش حخروج آنان از 
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 تأمین حـق سـرانه بیمـه اجتمـاعی زنـان سرپرسـت خـانوار نیازمنـد، افـراد                    -ج
  برنامهیسرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهای اجرا بی

هـای     تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینـه          افراد معافیت   -د
های انـشعاب آب، فاضـالب، بـرق و           صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه      

 بار ی یکگاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برا
 

منظـور     احمر جمهوری اسالمی ایـران مکلـف اسـت بـه           هالل جمعیت   -40ماده  
ارتقاء ظرفیتهای انـسانی و زیرسـاختهای الزم بـرای بهبـود وضـعیت ایمنـی در کـشور                   

 :اقدامات زیر را با همکاری دستگاههای اجرائی مرتبط انجام دهد
 طریـق نیازسـنجی،      و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از        توسعه تقویت،   -الف

دیـدگان، تجهیـزات ارتبـاطی و         تهیه، تأمین و نگهداری اقالم امدادی مـورد نیـاز آسـیب           
مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان استانداردهای              

 صالح کشور شده توسط مراجع ذی تعیین

  و نجات در سراسر کشور افزایش و گسترش آموزشهای همگانی و عمومی امداد-ب 
 

 سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده
  -41ماده 
ربـط کـه از بودجـه          اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتـی ذی       دستگاههای -الف

کنند، بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسـعه و               عمومی دولت استفاده می   
ذیـل  » ساماندهی امور جوانـان  برنامه  «ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد        

بودجه سنواتی خود از طریق ستادملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقـدامات الزم را               
 .جهت اجرائی شدن این اسناد در طول سالهای برنامه به عمل آورند

ربـط کـه از بودجـه          اجرائی و مؤسسات عمـومی غیردولتـی ذی        دستگاههای -ب
 بــا همکــاری ســازمان ملــی جوانــان میــزان تحقــق کننــد،  عمــومی دولــت اســتفاده مــی
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  برنامـه «هـای مـصوب شـورای عـالی جوانـان را درخـصوص اجرائـی نمـودن                    شاخص
 .مورد سنجش و پایش قرار دهند» امورجوانان ساماندهی
قـانون  ) 5( دولت الیحه ساماندهی تکالیف دستگاههای اجرائی موضـوع مـاده          -ج

سازی وظـایف آنهـا در مواجهـه           و شفاف  مدیریت خدمات کشوری را با هدف بازنگری      
با مسائل و چالشهای فراروی جوانـان تهیـه و در سـال اول برنامـه جهـت تـصویب بـه                      

 .ه نمایداسالمی ارائ شورایمجلس 
توسـط  ) ج(نامه اجرائی این ماده، منشور، سندملی و الیحه موضوع بند            آئین -تبصره

 .رسد وزیران می یه و به تصویب هیأتسازمان ملی جوانان و معاونت درسال اول برنامه ته
 

هـایی را کـه سرپرسـت آنهـا تحـت پوشـش               دولت مجاز است خانواده    -42ماده  
 .ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد گونه بیمه هیچ

 
بخـشی مراکـز مـشاوره متناسـب بـا            به منظور سـاماندهی و اعتبـار       -43ماده  

تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیـان خـانواده،            و با    یرانی ا -اسالمی  فرهنگ
 اجتمـاعی نیازمنـد     –ای روان شناختی      تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره      

 . استنامه مصوب هیأت وزیران خذ مجوز براساس آئینا
 
 ایثارگران

دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثـار و شـهادت، در               -44ماده  
ت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیالت             جه

 پـدر، مـادر، همـسر و فرزنـدان شـهداء و همچنـین جانبـازان،                 ،و امتیازات به ایثارگران   
 :دهد  اقدامات زیر را انجام می،آزادگان و افراد تحت تکفل آنان

مقـرر در قـوانین و مقـررات         فرزندان شـهداء از کلیـه امتیـازات و مزایـای             -الف
به استثناء تسهیالت خودرو و     نیز  و باالتر   %) 50(درصد  پنجاه شخص جانباز مختلف برای   

 امتیـازات ناشـی از ایـن بنـد شـامل            .کـاری برخوردارنـد     پرستاری و کاهش ساعت     حق
 .شود وابستگان فرزند شهید نمی
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راد تحـت تکفـل     هزینه درمانی ایثارگران شاغل و اف     %) 100( تأمین صددرصد  -ب
آنان بر عهده دسـتگاه اجرائـی مربوطـه و هزینـه درمـانی ایثـارگران غیرشـاغل و افـراد                     

 .تکفل آنان بر عهده بنیادشهید و امورایثارگران است تحت
اعتبارات فرهنگی خـود را در      %) 20(درصد   کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بیست     -ج

 .رف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایندچهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، ص
های شـهداء و      های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده        به منظور کاهش هزینه    -د

ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجازاست با رعایت قانون نظام مهندسی و مقـررات               
داکثر های خدمات مربوطه را برای یـک بـار و حـ             هزینه%) 100(ملی ساختمان، صددرصد  

 .بینی نماید برای یکصدمترمربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش
و باالتر،  %) 50(درصد   بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه         -هـ

سال اسـارت و فرزنـدان شـهداء و درخـصوص اعـزام بـه خـارج         آزادگان با حداقل پنج 
 .شود زام دانشجو به خارج از کشور اعطاء میمشروط به شرایط علمی موضوع قانون اع

نیـاز اسـتخدامی    %) 25(درصـد   وپنج   دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست     -و
و بـاالتر و    %) 50( جانبـازان پنجـاه درصـد      فرزنـدان  و خود را از میـان فرزنـدان شـهداء        

سـال سـابقه اسـارت دارنـد بـدون الـزام بـه رعایـت                  آزادگانی که حـداقل پـنج     فرزندان  
سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام                 رطش

سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همـسر          %) 5(درصد  پنج. نمایند
در مواردی که نیاز بـه تخـصص دارد شـرایط علمـی             . یابد  و فرزندان آنان اختصاص می    

 .الرعایه است الزم
هـای علـوم،      ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه          دانشگاه -ز

%) 10(درصـد   پزشکی، مکلفند حداقل ده     تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش      
اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعۀ ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از                

، آزادگان باالی   %)25(درصد    وپنج  بیستماه حضور داوطلبانه درجبهه، جانبازان باالی         شش
، فرزنـدان شـهداء و فرزنـدان        %)50(درصد  سال اسارت، فرزندان جانبازان باالی پنجاه       سه

سـال اسـارت کـه دارای مـدرک دکتـرای تخصـصی مـورد تأییـد                   آزادگان با بیش از سه    
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ند، باش  های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می             وزارتخانه
حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دسـتگاهها یـا تبـدیل                  

صورت عضو هیأت علمـی       وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به           
رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و                

مسؤولیت اجرای  .  به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند        مرتبه علمی بدون الزام   
 مقامات یـاد    .این حکم به طور مستقیم برعهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است           

احکام و امتیازات ایـن بنـد       . باشند   خود مجاز به اتخاذ تصمیم می      ،شده در این خصوص   
 .شود  علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز میشامل اعضاء هیأت

 دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلـت ایثـارگران و رزمنـدگان                -ح
 .ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه

 دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمنـدگان معـسر              -ط
اسـالمی    انقـالب   پاسداران، کمیته   هی سپاه دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماند       

 .و جهادسازندگی اقدام نماید
مـسلح بـا      رسانی به رزمندگان توسط ستادکل نیروهـای         سند راهبردی خدمات   -ی

مـسلح، بنیادشـهید وامورایثـارگران و معاونـت           همکاری وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای    
 .رسد هیأت وزیران میتهیه و به تصویب 

که به دلیل استفاده از دوبرابرشدن سابقه اسارت زودتـر از خـدمت              آزادگانی   -ک
سـال خـدمت خـود را         توانند با بازگشت به خـدمت، سـی         اند می   سال بازنشسته شده    سی

 .تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند
 وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایـان برنامـه، مـسکن جانبـازان               -ل

را %) 50(تا پنجاه درصـد   %) 25(و باالتر، جانبازان بیست و پنج درصد      %) 50(پنجاه درصد 
اند و همچنین آزادگان و فرزندان شـهداء          که حداقل دوسال سابقه حضور در جبهه داشته       

و باالتر فاقد مسکن را درصـورتی کـه قـبالً از زمـین یـا                %) 70(و جانبازان هفتاد درصد     
 .اند تأمین نماید دهمسکن دولتی استفاده نکر

 جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بـالینی ندارنـد ولـی از نظـر کمیـسیون                  -م
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باشد متناسب با میـزان جانبازیـشان تحـت پوشـش             پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می     
 .گیرند بنیاد شهید قرار می

 
اوت بـرای   التفـ   بار از پرداخـت مابـه       ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک      - 45ماده  

ای از یک صندوق بیمـه و بازنشـستگی    ای ناشی از انتقال سوابق بیمه  سال سنوات بیمه    پانزده
ایـن  . به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند             

الیه از دولت منظور و توسـط دولـت پرداخـت و تـسویه          عنوان مطالبه صندوق منتقل     مبلغ به 
 .ودش می

 
  نظام اداری و مدیریت–فصل چهارم 

 اطالعاتوری افن
منظور بسط خدمات دولت الکترونیـک، صـنعت فنـاوری اطالعـات،              به -46ماده  

زیر  وفرهنگی اقدامات   های اقتصادی، اجتماعی    وری درحوزه   بهره  د اطالعاتی و افزایش   سوا
 :شود انجام می

 نسبت به ایجاد و توسعه       وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است       -الف
بـا رعایـت     مناسـب    پایدار با پهنای بانـد    شبکه ملی اطالعات و مراکز داده داخلی امن و          

 اقدام و بـا اسـتفاده از تـوان و ظرفیـت بخـشهای                مناسب موازین شرعی و امنیتی کشور    
عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسـی پرسـرعت مبتنـی بـر توافقنامـه                

را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و              سطح خدمات   
خانوارهـا و کلیـه     %) 60(واحدهای تابعه و وابـسته و تـا پایـان برنامـه، شـصت درصـد               

میـزان پهنـای بانـد      . وکارها بتوانند به شبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل شـوند            کسب
الکترونیک باید     یک و شاخص توسعه دولت    الملل و شاخص آمادگی الکترون      اینترنت بین 

ای طراحی شود که سرانه پهنای بانـد و سـایر شاخـصهای ارتباطـات و فنـاوری                   به گونه 
حمایـت از بخـشهای عمـومی       . اطالعات در پایان برنامـه دررتبـه دوم منطقـه قرارگیـرد           
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غیردولتی، خصوصی و تعـاونی در صـنعت فنـاوری اطالعـات کـشور بـه ویـژه بخـش                    
ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولیـد ناخـالص              گونه  ار و امنیت باید به    افز  نرم

 . برسد%) 2(داخلی درسال آخر برنامه به دودرصد
 حمایت از صـنعت فنـاوری اطالعـات توسـط     نامه اجرائی این بند مشتمل بر      آئین
ت ظـرف    معاون واطالعات، صنایع و معادن و بازرگانی         های ارتباطات وفناوری    وزارتخانه

 .رسد تهیه و به تصویب هیأت وزیران میماه اول برنامه  شش
 کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتـصال بـه شـبکه ملـی اطالعـات و                 -ب

دوم برنامه براساس فصل      توسعه و تکمیل پایگاههای اطالعاتی خود حداکثر تا پایان سال         
 داده داخلی با رعایـت      پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطالعات خود را در مراکز         

ــهمقــررات روزرســانی نماینــد و براســاس   امنیتــی و اســتانداردهای الزم نگهــداری و ب
اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعـات           ماهه  که در شش   اجرائی  نامه  آئین

 نـسبت بـه     تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید        معاونت،   وو وزارت اطالعات    
هـای اطالعـاتی و    گذاری رایگان اطالعـات بـه منظـور ایجـاد سـامانه      اشتراکتبادل و به    

کاهش تولید و نگهداری اطالعات تکراری دراین شبکه با تـأمین وحفـظ امنیـت تولیـد،             
 .پردازش و نگهداری اطالعات اقدام نمایند

 .قوه قضائیه از شمول این بند مستثنی است
 : کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند- ج

 پایــان ســال دوم برنامــه نــسبت بــه ارســال و دریافــت الکترونیکــی کلیــه  تــا-1
استعالمات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با  اسـتفاده از شـبکه ملـی اطالعـات و                   

 .رعایت امنیت اقدام نمایند
 تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را بـه صـورت الکترونیکـی از طریـق                  -2
 نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری             ملی اطالعات عرضه    شبکه

خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پـستی و پیـشخوان خـدمات دولـت کـه                    
شود، واگـذار     توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می           

کنند بایـد     وع خدمات را ارائه می     که این ن   دستگاههای مذکور  سایر دفاتر دایر فعلی   . کنند
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  .به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند
محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضـوابط مربـوط بـه دفـاتر پیـشخوان و                 

 .کند خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می
 ترونیـک را    دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقـشه جـامع دولـت الک               -3
ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکـن در پایـان برنامـه از طریـق سـامانه                     به گونه 

 .الکترونیکی انجام پذیرد

مکلـف اسـت بـا همکـاری دسـتگاههای          ) سازمان ثبت احوال  (  وزارت کشور  -د
ربط همراه با تکمیل و اصالح پایگاه اطالعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع                 ذی
 یاتی نظیرتولد، ازدواج، طالق، فـوت و تغییـرات مشخـصات هـویتی و صـدورگواهی              ح
و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدورکارت            ) امضاء الکترونیکی (

کلیه اشخاص حقیقـی و حقـوقی       . هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید       
نامـه    آئـین . به مردم از این کـارت اسـتفاده نماینـد         مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود       

اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میـزان و نحـوه               
های ارتباطات و فنـاوری       أخذ هزینه صدورکارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه         
 .رسد ان میوزیر اطالعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت

در  )NSDI(هـای مکـانی    معاونت نسبت بـه ایجـاد زیرسـاخت ملـی داده      -هـ 
سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال                 

 .سوم برنامه اقدام نماید
ای مکانی خود را تولیـد و براسـاس            کلیه دستگاهها مکلفند اطالعات پایه     -تبصره

رالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابـالغ مـی شـود، بـر روی زیرسـاخت ملـی                   دستو
 .های مکانی قرار دهند داده

 : سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است -و
بــرداری کــشور و همکــاری ســایر   بــا همکــاری وهمــاهنگی ســازمان نقــشه-1

 حقـوقی امـالک و      ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجـاد پایگـاه اطالعـات             دستگاههای ذی 
 .اقدام نماید) کاداستر(تکمیل طرح حدنگاری
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 در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبـت اسـناد رسـمی و امـالک، نـسبت بـه                   -2
الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل وانتقاالت، ثبت اسنادرسمی و امالک تـا پایـان سـال                

 .دوم برنامه اقدام نماید

ات شـرکتها و مؤسـسات ثبـت شـده و           عـ  نسبت بـه تکمیـل پایگـاه داده اطال         -3
اساس الگو و استانداردهای اعالم شده توسط معاونت با ذکر مشخـصات سـهامداران،              بر

وجـو و     مدیره و شماره کدملی آنها و نیز شناسه یکتـا و بـا قابلیـت جـست                  اعضاء هیأت 
 .دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید

ک کـشور و وزارت بازرگـانی بـا همکـاری سـازمان              سازمان ثبت اسناد و امـال      -ز
مـستغالت   الکترونیکی امن معامالت امالک و    امورمالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه     

ربط موظف بـه همکـاری بـرای          کلیه دستگاههای اجرائی ذی   . در سطح کشور اقدام نمایند    
 .باشند اجرای کامل این سامانه می

العات نسبت به ایجـاد زیرسـاختهای الزم بـه           وزارت ارتباطات و فناوری اط     -ح
دانشگاهها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و     . منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید      

فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانـات نـرم افـزاری و                 
روی ایـن   افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای الزم بـر                سخت

 .شبکه قرار دهند
های علمیه و بخشهای غیردولتـی اعـم از تعـاونی و خـصوصی در                  حوزه -تبصره

 .باشند صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می
شـود بـا تـصویب         به وزارت ارتباطات و فنـاوری اطالعـات اجـازه داده مـی             -ط

عنوان حق امتیاز، خـسارت و جریمـه عـدم            اطات، مبالغی به  کمیسیون تنظیم مقررات ارتب   
هـای صـادره اخـذ و بـه حـساب درآمـد عمـومی نـزد                  در پروانـه   ندرجانجام تعهدات م  

وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتبـاطی و        . کل کشور واریز نماید     داری  خزانه
 .گردد  تأمین مییافته در قالب بودجه سنواتی فناوری اطالعات مناطق کمتر توسعه

جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصـول اسـت کـه در ضـمن             
 .عقد شرط شده باشد
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شود مبالغ واریزی و پرداختی از حـسابهای دولتـی را              به دولت اجازه داده می     -ی
به نحوی ساماندهی نماید که بـا اولویـت اسـتفاده از کارتهـای الکترونیکـی و یـا سـایر                     

 .ای قابل رهگیری باشد  رایانه- ابزار واسط الکترونیکیدستگاهها و
 در اجرای احکام موضـوع ایـن مـاده اسـتفاده از منـابع موجـود دارای                  -1تبصره  

 .قابلیت، اولویت دارد
ای مبتنی بر قرارداد اینترنـت بـه          کشور، شبکه  )IP( شبکه ملی اطالعات   -2تبصره  

که درخواسـتهای دسترسـی       ست به صورتی  ای ا   همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز داده      
شوند به هیچ وجه ازطریق       داخلی و أخذ اطالعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می          

هـای اینترانـت و خـصوصی و امـن            خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجـاد شـبکه         
 .داخلی در آن فراهم شود

ت ارزیابی شاخـصها    تواند جه    وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات می      -3تبصره  
المللی نظام پایش شاخصهای فناوری اطالعـات         ای و بین    و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه     

کلیـه دسـتگاههای اجرائـی و      . و ارتباطات را تـا پایـان سـال دوم برنامـه تـدوین نمایـد               
مؤسسات غیردولتی موظف بـه ارائـه اطالعـات و آمـار مـورد نیـاز و مـرتبط، بـه ایـن                       

 .وزارتخانه هستند
گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرسـاله توسـط ایـن وزارتخانـه بـه اطـالع                  

 .رسد اسالمی می شورای مجلس
 

 نظر به اهمیت روزافزون توسعه بخـش فـضا و دسـتیابی بـه علـوم و                  - 47ماده  
فناوریهای نوین در راستای تأمین نیازهای کشور به کـاربرد و خـدمات فـضایی، دولـت                 

 :عمل آورد را بهتواند اقدامات زیر  می
 بسترسازی و انجام حمایتهای الزم به منظور ایجاد و توسعه زیرسـاختها و              -الف  

هـای فـضایی      برداری از سـامانه     صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره        
 بر و ایستگاههای زمینی  ماهوارهماهواره،
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اسـالمی ایـران و      حفظ و نگهداری از موقعیتهای مداری متعلق به جمهوری           -ب  
ای ملـی در      هـای مـاهواره     بینی تمهیدات الزم برای ایجاد زیرساختها و اجرای پروژه          پیش

 راستای حفظ نقاط یاد شده
 

بـه منظـور توسـعه دولـت الکترونیـک، تجـارت الکترونیـک و عرضـه            -48ماده  
خدمات الکترونیک و اصالت بخـشیدن بـه اسـناد الکترونیـک و کـاهش اسـناد کاغـذی                   

 :شود های زیر انجام میاقدام
 وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدورگواهی الکترونیکی و کاربرد           -الف

هـای    نماید که تا پایـان سـال سـوم برنامـه سـامانه              امضاء الکترونیکی به نحوی اقدام می     
 .خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند

که اصالت صـدور      م سند کاغذی است مشروط بر آن       سند الکترونیکی در حک    -ب
 .و تمامیت آن محرز باشد

 درهر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنـین صـدور یـا                  -ج
اعطاء مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکـی آن                

 .نماید بوده و کفایت میبا رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز 
 

 :شود  زیر انجام میتمنظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقداما به -49ماده 
و تبدیل ) Core Banking(بانکداری متمرکز)سیستم( استقرار کامل سامانه-الف

کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیالت به حسابهای متمرکـز توسـط بانکهـا بـا                  
  و دستورالعملهای بانک مرکزیرعایت استانداردها

برداری مرکز صدورگواهی الکترونیـک بـرای شـبکه بـانکی بـا                ایجاد و بهره   -ب
 مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهـوری اسـالمی       همکاری

 ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطالعات الکترونیکی
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 در تعامالت بانکی خود     ی را اء الکترونیک  کلیه بانکها امکان استفاده از امض      -تبصره
 .تسهیل نمایند

 
 نظام اداری
  -50 ماده
 هیأت وزیران به عنـوان مرجـع تـصویب افـزایش سـاالنه ضـریب حقـوق                  -الف

بـه نحـوی کـه درج       (کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مـدیریت خـدمات کـشوری            
و تـصویب افـزایش     ) تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشـد          

های موضوع فـصل دهـم قـانون مـذکور از جملـه               العاده  جداول و امتیازات و میزان فوق     
 و تعیـین    )%50( حداکثر تا پنجاه درصد    داالعاده ایثارگری درمورد فرزندان شه      تسری فوق 

برای کارکنانی که به تـشخیص دسـتگاه مربـوط خـدمات            فقط  عیدی و پاداش ششماهه     
 بـا   اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مـستقیم و غیرمـستقیم              برجسته انجام داده  

مـصوبات هیـأت    . گـردد   ، تعیـین مـی    قانون مدیریت خدمات کشوری   ) 125(رعایت ماده 
قف اعتبارات مـصوب    وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در س          

 .استهای سنواتی  مندرج در بودجه
دولت و سـایر منـابع بـرای افـزایش حقـوق و مزایـای                استفاده از بودجه عمومی      -ب

 بـا جـداول     قـوه مجریـه   کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمـومی، تخصـصی و اختـصاصی             
 .مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود

مـال  منظور رفع نابرابری و تبعیض بـین بازنشـستگان سـنوات مختلـف، اع                به -ج
قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب       ) 110(و  ) 109(احکام و جداول مواد     

 .مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است
 دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمـانی و افـراد                -د

 از منـابع دسـتگاه اجرائـی و    طرف قرارداد با دستگاههای اجرائی را تصویب و با استفاده     
 .شدگان از سال دوم برنامه اجراء نماید دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه
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یـا سـاعتی بـرای      ) مـشخص (کارگیری افراد در قالب قرارداد کـار معـین             به -هـ  
 در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری          فقط وظایف پستهای سازمانی     یاجرا

 .ید قراردادهای قبلی بالمانع استتمد. مجاز است
انتقال کارکنان رسـمی یـا ثابـت، مـازاد دسـتگاههای اجرائـی در سـطح یـک                    -و

ربط، انتقال به سایر شهرستانها       شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذی       
 .باید با موافقت مستخدم صورت گیرد

ت خـدمات کـشوری در      قانون مـدیری  ) 78( تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده     -ز
 .شود قانون مذکور لحاظ نمی) 68(ماده) 9(های موضوع بند العاده محاسبه فوق

 هرگونه پرداخت خـارج از مقـررات فـصل دهـم قـانون مـدیریت خـدمات                  -ح
های   العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه         کشوری ممنوع است مگر درمورد فوق     

قـانون مـدیریت خـدمات کـشوری کـه طبـق            ) 5(و قسمت اخیـر مـاده     ) 4(مشمول ماده 
دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسـعه مـدیریت و سـرمایۀ              

 .شود انسانی رئیس جمهور و باالترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می
 

کارگیری نیـروی انـسانی رسـمی و پیمـانی، در دسـتگاههای               هرگونه به  -51ماده  
 .ریت خدمات کشوری ممنوع استاجرائی مشمول قانون مدی

 تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبـارات مـصوب             -1تبصره  
قانون مدیریت خـدمات کـشوری بـه        ) 24( ماده   )ب(در قانون بودجه با رعایت مفاد بند      

جمهـور و معاونـت بـه         پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس        
معاونـت توسـعه مـدیریت و سـرمایه انـسانی           . رسد   مدیریت می  تصویب شورای توسعه  

جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضـوع قـانون                رئیس
 .گردند مدیریت خدمات کشوری تعیین می

قانون مدیریت خدمات کـشوری، مـشاغل حـاکمیتی،         ) 24 (ماده )ج( بند -2تبصره  
 که مـشمول حکـم   پنجم قانون برنامه ) 16( ماده)ج( بند مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین     
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این قـانون اسـت و اجـرای قـانون تعیـین تکلیـف اسـتخدامی معلمـین                  ) 20( ماده )ب(بند
ــق ــرورش      ح ــوزش و پ ــوادآموزی در وزارت آم ــضت س ــیاران نه ــسی و آموزش  التدری

 .های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است  و اصالحیه15/7/1388مصوب 
 

قانون مالیاتهای مستقیم   ) 85(و  ) 84(سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد     -52 ماده
قـانون  ) 85(همچنـین در مـاده    . شود ر ساله در بودجه سنواتی تعیین می      در طول برنامه ه   

» 12/6/1370مشمول قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت مـصوب            «جای عبارت     مذکور به 
و ) 2(و) 1(ای دولتـی موضـوع مـواد      ها و مؤسسات و سایر دستگاهه       وزارتخانه«عبارت  

قانون مدیریت خدمات کشوری و نیـز سـایر دسـتگاههای اجرائـی     ) 5(قسمت اخیر ماده 
قـانون محاسـبات عمـومی      ) 5(قانون مدیریت خدمات کشوری و مـاده      ) 5(موضوع ماده 

کشور در صورت اجرای فصل دهم قـانون مـدیریت خـدمات کـشوری و اصـالحات و        
وزش عـالی و     اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آم       الحاقات بعدی آن، قضات،   

 .شود جایگزین می» تحقیقاتی
 

هـای    نحوی در وزارتخانـه      است یک یا چند وزارتخانه را به       مکلفدولت   -53ماده  
ها از بیست و یـک وزارتخانـه          دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه          

 .یابدکاهش به هفده وزارتخانه 
تـصویب مجلـس      های جدید با پیشنهاد دولت بـه        وظایف و اختیارات وزارتخانه    

 .رسد شورای اسالمی می
 

کاری در نظام آمـاری       سازی، ساماندهی و رفع موازی      منظور یکپارچه   به - 54ماده  
 :کشور

 . ایران مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور استآمار مرکز -الف
 آمار ایران حداکثر ظـرف سـال اول برنامـه بـا همکـاری دسـتگاههای                  مرکز -ب
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اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کـشور مبتنـی بـر فناوریهـای نـوین بـا رعایـت                     
استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهـای رسـمی، اسـتقرار نظـام آمارهـای ثبتـی و                   

این برنامه بـا پیـشنهاد      . ر اقدام نماید  استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطالعات آماری کشو       
 .االجراء است مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی الزم

شود در حدود وظایف قانونی خود و در           به دستگاههای اجرائی اجازه داده می      -ج
د آمـار   عالی آمار نـسبت بـه تولیـ         چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای      

 .تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند
نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده معاونت و درصورت تفویض بـا معـاون               

 .است) رئیس مرکز آمار ایران( ربط آن ذی
 

 ایجاد یکنـواختی در امـر تولیـد نقـشه و اطالعـات مکـانی در                 منظور  به - 55ماده  
دنیــاز در زمینــه کلیــه فعالیتهــای مــرتبط بــا کــشور، راهبــری، همــاهنگی و اقــدامات مور

هـای پوشـشی و       برداری و اطالعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولیـد نقـشه             نقشه
شــهری در مقیاســهای مختلــف و نظــارت بــر آن در بخــش غیرنظــامی، برعهــده ســازمان 

ه و  ها و استانداردهای مربوطه توسـط معاونـت تهیـ           دستورالعمل. برداری کشور است    نقشه
 .گردد ابالغ می
 

منظور حذف تشکیالت موازی، تمرکـز سـاخت و سـاز سـاختمانهای       به -56ماده  
دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایـت مقـررات و                  

ریزی، مطالعـه، طراحـی و اجـرای          ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه       
ســازمان مجــری ســاختمانها، (ر وزارت مــسکن و شهرســازیســاختمانهای مزبــور را د
های آموزش و پرورش و اطالعات،        وزارتخانه. متمرکز نماید ) تأسیسات دولتی و عمومی   

تـصویب هیـأت    پیشنهاد معاونت بـه  نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به 
 .رسد، از شمول این حکم مستثنی است وزیران می
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سرمایۀ انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نـسبت بـه             معاونت توسعه و    
پردازنـد،    دستگاههایی که به ساخت و ساز ساختمانهای عمومی دولتی مـی          اصالح ساختار   

 .اقدام نماید
 

صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایـت            جذب نیروی انسانی به    -57ماده  
 با تشخیص و تأیید معاونـت و معاونـت          سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب      

 .توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است
 .باشند  ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می-1تبصره 
 تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمـون بـا رعایـت سـقف                 -2تبصره  

 و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و              اعتبارات
 .سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است

شوند و نیـز در        در دستگاههایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می           -3تبصره  
موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهای دسـتگاه، منـدرج در    

 .ون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیستقان
 

الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعـم از کـاال               حق -58ماده  
نامه مربـوط در واحـدهایی کـه          بینی شده در تفاهم     یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش       

ن مربـوط   نامه بـه مـدیرا      شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم          براساس قیمت تمام  
شود، برمبنای تحلیل منابع و مصارف و کـارآیی واحـد مربـوط ظـرف ده سـال                    واگذار می 

 .گردد گذشته بدون رعایت محدودیتهای مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می
قانون مدیریت خدمات کـشوری  ) 5( حکم در دستگاههای اجرائی ماده     ایناجرای  

 .ه با معاونت مجاز استتنها در قالب موافقتنامه متبادل
 

 از کارکنـان دسـتگاهها کـه مـشمول قـانون تـأمین اجتمـاعی                دسـته آن   -59ماده  
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ن مـذکور و  باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قـانو            می
 .شوند اصالحات آن می

لعاده ا  از فوق ) 1/1/1388( از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری      قبلکسانی که تا    
اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلـغ کـسر شـده، در پـاداش                   

در دستگاههایی که در آنهـا طـرح        . گردد  پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می       
قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده ) 124(بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده   طبقه

 .نمایند قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده میاست، کارکنان مشمول 
 

هـای مربـوط بـه     العـاده  تعیین و اعمال امتیـازات شـغل و شـاغل و فـوق            -60ماده  
جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصـد            (ایثارگران  

دمات کشوری درمـورد آنـان بایـد        و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خ      ) و باالتر %) 70(
ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیـازات قـانونی                 گونه  به

 نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحـصیلی کماکـان اجـراء             
 .و اعمال گردد
دمات قـانون مـدیریت خـ     ) 68(مـاده ) 2(زده موضـوع بنـد       منـاطق جنـگ    -تبصره

 .شود  هیأت وزیران تعیین میتوسطکشوری 
 

بار سهام     و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یک        کارگرانبه   -61ماده  
قانون ) 5(دولت مجاز است به دستگاههای اجرائی موضوع ماده       . گردد  ترجیحی اعطاء می  

شـستگی  قانون محاسبات عمومی و صندوقهای بازن     ) 5(مدیریت خدمات کشوری و ماده    
ها را واگذار دارائیو کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و              

پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگـذاری سـهام و بنگاههـا و امـوال و                 . نماید
ـ      ها به صندوقهای بازنشس   دارائی ی مـذکور بـا رعایـت       تگی و تعاونیها و دستگاههای اجرائ
دسـتگاهها و   . نیز مجاز اسـت   ) 44(قانون اجرای سیاستهای کلی اصل    ) 6(ادهم) 1(تبصره
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نمایند به    صندوقهای مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرای این حکم تملک می             
نحوی واگـذار نماینـد کـه در هـیچ            بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به        

 .داری نباشد گاهصورت بن گذاری آنها به مورد فعالیت سرمایه
 

خـذ  أدر کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منـوط بـه               -62ماده  
 از دسـتگاههای    عالم یا موافقت و موارد مشابه آن      مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، است      

قـانون محاسـبات    ) 5(قانون مدیریت خـدمات کـشوری و مـاده        ) 5(اجرائی موضوع ماده  
ذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابالغ این قـانون،            عمومی است، دستگاههای م   

خـذ مجـوز و     أنوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیـت بـه                
همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بـر آن را رسـماً بـه کـارگروهی                   

رئـیس جمهـور، معاونـت      متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی          
، کار و امور اجتماعی و دادگستری       دارائیحقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و        

قـانون  ) 90(و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه وبودجه، اصل نودم    
درصورت عدم ارسال مـستندات موضـوع       . عنوان ناظر اعالم نمایند     اساسی و اقتصادی به   

خـذ مجـوز ممنـوع      أاده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی بـه             این م 
است و باالترین مقام دستگاه و مقامات و مـدیران مجـاز از طـرف وی مـسؤول حـسن                    

 .باشند اجرای این حکم می
کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمـام مهلـت فـوق ضـمن بررسـی                  

سریع، کاهش هزینه صـدور و تمدیـد مجـوز و           وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، ت      
هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیر ضـرور و اصـالح یـا جـایگزینی                

ای برای احراز مراعـات آن مقـررات          شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه        
ـ                ر به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابالغ دستورالعمل مشتمل ب

بازنگری و تسهیل و اصالح و جـایگزینی روشـها، تجمیـع مجوزهـا و لغـو مجوزهـای                   
ــرای هــر نــوع فعالیــت پــس از تأییــد    غیرضــروری در چهــارچوب ضــوابط قــانونی ب

این دستورالعمل جایگزین دسـتورالعملها و روشـهای اجرائـی          . جمهور اقدام نماید    رئیس
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د و برای همه دستگاههای اجرائـی  شو موجب این ماده محسوب می  لغو یا اصالح شده به    
 .االجراء است مذکور الزم

 احکام قوانین مربوط به مجوزهـا و مـوارد مـشمول ایـن مـاده بـا                  اصالحتغییر یا   
 .تصویب مجلس شورای اسالمی است

 کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع           -1تبصره  
بنـدی مربـوط را در یـک          لغو و احیـاء و زمـان      مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و        

. سازد بـه اطـالع عمـوم برسـاند          پایگاه اطالعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می         
. شـود   کلیه اطالعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می               

ده خارج از مـوارد     اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ما           
رسانی مذکور ممنوع و مرتکـب عـالوه بـر جبـران              منتشره در کتاب سال و پایگاه اطالع      

 .شود خسارت زیان دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می
 مفاد این حکم عالوه بـر مجوزهـا شـامل کلیـه خـدمات و فعالیتهـای                  -2تبصره  

، ثبت  )ثبت شرکتها (ی ثبت اسناد و امالک      دستگاههای اجرائی یاد شده از جمله سازمانها      
احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی              
ایران، شهرداری تهران و کالن شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خـدمات قـوه قـضائیه و                

زش های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آمو             وزارتخانه
پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از                 

 .شود، نیز خواهد بود اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می
 تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئـیس             ایناجرای مفاد   

 .آن قوه است
تدابیر و دستورات و نظرات      مقررات و مواردی که مستند به قوانین و          درخصوص

مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر ایـشان              
 .است اجرای این حکم منوط به اذن معظم له است

  دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز           -3تبصره  
چه که در قوانین و مقررات قانونی تجـویز         خذ مبالغی بیش از آن    أ، مجاز به    حتی با توافق  
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تخلف از اجرای ایـن حکـم و سـایر احکـام ایـن مـاده مـشمول                  . باشند   نمی ،شده است 
 .قانون مجازات اسالمی است) 600(مجازات موضوع ماده

 
 اسـتفاده از خـدمات کارشناسـان و مـشاوران در دسـتگاههای            منظور به   -63ماده  

ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظـام         ریزی، برنامه   جههای بود   ویژه در زمینه    اجرائی به 
بنـدی، رسـیدگی انتظـامی و تعرفـه خـدمات کارشناسـی               تشخیص صالحیت شامل رتبه   

توسـعه  « و» حقـوقی «معاونتهـای   معاونـت و    مشاوران و کارشناسان مذکور بـه پیـشنهاد         
 .رسد جمهور به تصویب هیأت وزیران می رئیس» انسانیمدیریت و سرمایه 

 
 که در اجـرای قـانون مـدیریت خـدمات کـشوری وظـایف               مواردیدر   -64ماده  

شـود، واگـذاری وظـایف رافـع          تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار مـی         
گونـه مـوارد تنظـیم رابطـه          در این . مسؤولیت حاکمیتی دولت درمقابل شهروندان نیست     

 واگذارشـده دولـت     دار وظیفه تـصدیهای     دولت و بخشهای خصوصی وتعاونی که عهده      
 . رسد  است که به تصویب هیأت وزیران میای نامه آئیناند براساس  شده

 درصورت عدم حصول نتیجه مورد نظر، ضمن رعایت قـانون           استدولت مکلف   
نامه موضوع این ماده وظـایف   مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آئین       

ای کـه     گونـه   تعـاونی واگـذار نمایـد بـه       یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا         
هـایی کـه بخـش        درایـن صـورت هزینـه     . رسانی به مردم بدون انقطاع تدوام یابد        خدمت

خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتـساب خـسارات               
 . وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است

توانـد بـرای محاسـبه        ت قـوانین مـی    بـا رعایـ   ) معاونت( اقتصاد   شورایدبیرخانه  
های قابل قبول و خسارات وارده به طـرفین از کارشناسـان رسـمی دادگـستری یـا         هزینه

معاونـت  . خبرگان واجد صالحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوطه استفاده نمایـد            
 .االجرای شورای اقتصاد است  الزممصوباتملزم به ابالغ 
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) 44(ه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهـارم         قانون نحو  موضوعواگذاریهای  
 .مشمول حکم این ماده نیست

 
 :دولتسازی  کوچکانسانی و  ساماندهی و کاهش نیرویمنظور به -65ماده 
شهرها جز درمورد مقامات و درمـوارد خـاص ممنـوع              هرگونه انتقال به کالن    -الف

رکنان رسمی و ثابـت بـین       این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کا          . است
مـوارد  . قابـل اجـراء اسـت     ) درطول قرارداد (دستگاهها درمورد کارکنان پیمانی و قراردادی     

خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسـعه مـدیریت و              
 .شود سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می

 قـوانین و مقـررات، بازخریـد یـا     ی در اجـرا   کـارگیری افـرادی کـه        هرگونه بـه   -ب
استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شـهداء           به شوند  بازنشسته شده یا می   

 در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هـر          و باالتر %) 70(انبازان هفتاددرصد و فرزندان ج  
کنـد، ممنـوع و همچنـین         ده مـی  نحوی از انحاء از بودجه کل کـشور اسـتفا           دستگاهی که به  

هرگونه پرداخت از هر محل و تحـت هـر عنـوان بـه افـراد بازنشـسته و بازخریـد توسـط                       
اسـتثناء    کلیۀ قوانین و مقررات عـام مغـایر ایـن حکـم بـه             . دستگاههای مذکور ممنوع است   

ون قان) 95(قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده) 41(ماده
 .گردد قانون استخدام کشوری لغو می) 91(مدیریت خدمات کشوری و ماده

اعـم از رسـمی،       تعداد کل کارکنان هر دسـتگاه در تـصدیهای قابـل واگـذاری             -ج
اسـتثناء اعـضاء      بـه ن و مـشخص، سـاعتی و عنـاوین مـشابه            پیمانی، قـراردادی، کـار معـی      

سـاله در قـانون    وارد استثناء همهم. یابد کاهش می %) 2(علمی ساالنه حداقل دو درصد      هیأت
 .شود بودجه همان سال تعیین می

 هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش مـاه در یـک نوبـت یـا چنـد نوبـت از                      -د
هـا، مؤسـسات و شـرکتهای دولتـی           مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بـه وزارتخانـه        

 .ممنوع استاستثناء مقامات  قانون مدیریت خدمات کشوری به) 5(موضوع ماده



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ۵٧

 
قـانون مـدیریت خـدمات      ) 5( به دستگاههای موضوع ماده    دولتدیون   -66ماده  

قانون محاسبات عمومی کشور و صندوقها و اشخاص حقوقی دولتی          ) 5(کشوری و ماده  
استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از                 و عمومی به  

گردد و هرگونـه تعهـد جدیـد نیـز فقـط در               ه و تهاتر می    احکام این قانون محاسب    یاجرا
 .باشد قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجراء می

 به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوقها پـس از محاسـبه بخـشی      مربوطدیون  
 این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایـت مـسؤولیت             یکه از باقیمانده منابع اجرا    

گـذاریها تهـاتر      مدیران در رعایـت مـصلحت صـندوق و سـود متعـارف سـرمایه              قانونی  
 .بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین است شود، از طریق پیش می

 
موجب قوانین بودجه سـنواتی مجـاز         که به قوه مجریه    دستگاههایکلیه   -67ماده  

باشند، موظفند    ن یادشده می  به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ازمحل اعتبارات قوانی         
با رعایت تخـصیص اعتبـار کـه در مرکـز توسـط معاونـت و در اسـتانها توسـط کمیتـه               

شـود، نـسبت بـه أخـذ          تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابالغی معاونت انجام مـی         
الـشرکه    شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم            

ه و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج            و اعضاء هیأت مدیر   
گردد اقـدام و سـپس        آن در بانک اطالعاتی که توسط معاونت برای این منظور ایجاد می           

کمک ازمحـل منـابع و ردیفهـای دراختیـار معاونـت نیـز              .  نمایند پرداختمبلغ کمک را    
 .مشمول این حکم است

 
اطالعـات موردنیـاز بـرای محاسـبه شاخـصهای           آمـار و     تهیـه  منظور  به -68ماده  

 :های تخصصی مختلف ازقبیل حوزه
  ایرانی-اسالمی الگوی توسعه -1
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 انداز بیست ساله کشور  چشمسند ارزیابی -2
  ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم-3
  ملیوری بهره -4
  توسعه انسانی-5
  الگوی مصرف-6
  تدوین استانداردهای ملی-7
 مکانی های داده -8
  آمایش سرزمین-9

  و مدیریت و فناوری اطالعاتاداری نظام -10
 )MDG( اهداف توسعه هزاره-11
  علمی کشورجامع نقشه -12

 ایران مکلـف اسـت پـس از دریافـت شناسـنامه شاخـصها، نـسبت بـه                   آمارمرکز  
کردن برنامۀ اجرائی مربوط شامل طرحهای آمارگیری، پایگـاه اطالعـات آمـاری               عملیاتی

بندی اقـدام کنـد و اعتبـارات موردنیـاز را              عملیاتی و زمان   -های اطالعاتی   ر، سامانه کشو
 .عالی آمار برساند تصویب شورای  تهیه و بهماهحداکثر ظرف شش 
های مربـوط     های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه       اجرائی متولی حوزه   دستگاههای

 . ایران ارائه نمایندرا حداکثر ظرف شش ماه پس از ابالغ برنامه، به مرکز آمار
 برنامـه و بودجـه و محاسـبات و یـک نفـر از اعـضاء                 اعضاءکمیسیونیک نفر از    

عـالی آمـار      عنوان ناظر در جلسات شـورای       کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به     
 .کنند میشرکت 
 

  اقتصادی–فصل پنجم 
  کسب و کارفضایبهبود 

 کشور وزارت بازرگـانی مکلـف        فضای کسب و کار در     بهبودبه منظور    -69ماده  
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است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبـت اسـناد                 
ربـط بـا همـاهنگی معاونـت و در چهـارچوب              و امالک کشور و سایر دسـتگاههای ذی       

های سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی الزم از جمله اهـداء جـوایز یـا اعطـاء                   بودجه
ت یا کمکهای مالی، برای استفاده کاالها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار                تسهیال

 را تا پایان سـال اول       وشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان      خرده فروشی و عمده فر    
 .برنامه تهیه و برای اجراء ابالغ نماید

 
در مورد آن دسـته از فعالیتهـای اقتـصادی کـه نیازمنـد أخـذ مجـوز از                    -70ماده  

باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفـه مـدیریت یکپارچـه،             ستگاههای متعدد می  د
هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجـوز را بـر عهـده خواهـد داشـت و از                      

 بـا مـشارکت سـایر       ی مجـازی  طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقـی یـا در فـضا            
ه ضمن رعایـت اصـل همزمـانی صـدور          نماید ک   ای اقدام می    دستگاههای مرتبط به گونه   

بینـی شـده در قـانون         مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمـان پـیش            
 .تجاوز ننمایدقانون اساسی ) 44( چهل و چهارم سیاستهای کلی اصلینحوه اجرا

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نـسبت بـه              
هـای واحـد و یـا در          االختیار در محـل پنجـره       یق استقرار نماینده تام   ارائه خدمات از طر   

ها   دستورالعمل مربوط شامل رویه   . فضای مجازی اقدام و همکاری الزم را به عمل آورند         
و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاههای اصـلی در صـدور                

 .این قانون می رسد) 62(ع مادهتصویب کارگروه موضو مجوز در فعالیتهای مختلف به
 

وری نظــام اداری، افــزایش رضــایت عمــومی و  در راسـتای بهبــود بهــره  -71مــاده 
تواند ترتیبی اتخاذ     دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می           

هـا، مؤسـسات دولتـی، مؤسـسات و یـا       نماید که کلیۀ دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه    
ای و  ادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمهنه

کلیۀ دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکـر نـام اسـت، واحـدهای سـازمانی یـا                    
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نحو مقتضی و ممکن اعـم   بخشهایی از خود را که موظف به ارائۀ خدمات به مردم هستند به          
ظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانـات موجـود در              از حضوری و مجازی، تن    

 .دارند روز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگه طول شبانه
 فهرسـت مـصادیق دسـتگاههای مـشمول ایـن مـاده و نحـوه، روش و                 -1تبصره  

موجب دستورالعملی اسـت کـه توسـط معاونـت و معاونـت توسـعه                 جزئیات اجرائی به  
 .شود یت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابالغ میمدیر

 جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیالت و ایجاد تأسیـسات و            -2تبصره  
 . تکالیف این ماده ممنوع استیساختمان جدید در اجرا

 
منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتهـا ازجملـه نوسـانات              به -72ماده  

 صادراتی، بیمه مرکزی ایران ازطریق شـرکتهای تجـاری          -ی تولیدی نرخ ارز برای واحدها   
ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نـرخ ارز را فـراهم               بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه    

 .آورد
 

دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی الزم بـرای      -73ماده  
عمـل    ی و روابط کار را با رعایت موارد زیـر بـه           اصالح قانون کار و قانون تأمین اجتماع      

 :آورد
 ایجاد انعطاف برای حل اختالف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع            -الف
 دو طرف

عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کـارگران بـا              تقویت بیمه بیکاری به    -ب  
 طعی اشتغالرویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران درشرایط ق

 تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکـالیف دولـت بـا رویکـرد                -ج  
 گرایی جانبه حمایت از تولید و سه

 تقویت شرایط و وضعیتهای جدیـد کـار باتوجـه بـه تغییـرات تکنولـوژی و                  -د  
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 مقتضیات خاص تولید کاال و خدمات
نونی اعتراض صـنفی     تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قا        -هـ  

 برای این تشکلها
 

) 45(مـاده ) ی(گیری بازارهـای رقـابتی و تحقـق بنـد           در راستای شکل   -74ماده  
قـانون اساسـی، چنانچـه شـرکت      ) 44(قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهـارم       

مشمول واگذاری درحال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تـأمین عوامـل تولیـد               
ولیه یا فروش کاال وخدمات و یا محـل و ترکیـب آنهـا و یـا نـرخ تـأمین                     ازجمله مواد ا  

عوامل تولید شامل مواد اولیه یـا فـروش کـاال و خـدمات آن مـشمول رعایـت ضـوابط                     
خاصی ازسوی دستگاههای دولتی، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشـد،              

اوم و یـا عـدم تـداوم و         ضروری است قبل از واگذاری، کلیۀ اطالعـات مربـوط بـه تـد             
همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سـازمان بـورس و اوراق بهـادار               

 .افشاء گردد
 

منظور تبادل نظر دولـت و بخـشهای خـصوصی و تعـاونی و تـسهیل         به -75ماده  
فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخـاذ تـصمیم مـؤثر              

قــدامات الزم در چهــارچوب قــوانین و مقــررات موجــود و ارائــه پیــشنهادها و  بــرای ا
گـوی دولـت و بخـش       و  ربـط، شـورای گفـت       راهکارهای اجرائی مناسب به مراجـع ذی      
 :شود خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می

 )رئیس شورا( وزیر امور اقتصادی و دارایی-1
  رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران-2
 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاون برنامه -3
  وزیر صنایع و معادن-4
  وزیر تعاون-5
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  وزیر بازرگانی-6
  وزیر جهاد کشاورزی-7
  وزیر کار و اموراجتماعی-8
  وزیر نفت-9

  وزیر نیرو-10
 قوه قضائیه به انتخاب رئیس  دونفر از معاونان قوه-11
 ی اسالمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورا-12
  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی-13
  رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی-14
  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی -15
  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران-16
 المی ایران دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اس-17
  شهردار تهران-18
 هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خـصوصی و تعـاونی از بخـشها و              -19

 های مختلف  رشته
و چگـونگی تـشکیل جلـسات کـه         ) 19( نحوۀ انتخاب اعـضاء ردیـف      -1تبصره  

گـردد و ارائـه پیـشنهادها و گزارشـها طبـق              حداقل هـر پـانزده روز یکبـار برگـزار مـی           
 .شود ست که در نخستین جلسۀ شورا تهیه وتصویب میدستورالعملی ا
 محل دبیرخانـه ایـن شـورا بـدون دریافـت کمـک از دولـت در اتـاق                    -2تبصره  

 .بازرگانی و صنایع و معادن ایران است
 

 اتاق بازرگانی و صنایع و معـادن ایـران موظـف اسـت بـا همکـاری و                   -76ماده  
شورای اصناف کـشور، نـسبت بـه        حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران و         

گـذاری در ایـران اقـدام         های مخل تولید و سـرمایه       شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه    
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نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسـی و                
های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و بـه              پردازش مشکالت و خواسته   

کمیتـه مـذکور   . ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائـه دهـد         کمیته
کارهـای قـانونی الزم را بررسـی و           شده راه   موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه     

 .پیگیری نماید
هـای     گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخـشنامه           -1تبصره  

رای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصـالح قـوانین            مزاحم، خأل قانونی، اج   
گذاری و تولیـد      و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه           

شـده کاالهـا و خـدمات در ایـران      و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمـت تمـام       
گذاری و تولیـد و اسـتفاده         مایههمراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سر           

 .گذاریها و ظرفیتهای موجود است بهینه از سرمایه
عـالی اجـرای       کمیته یک نسخه از همۀ گزارشهای ارسالی را به شورای          -2تبصره  

وگـو موضـوع      قانون اساسـی و شـورای گفـت       ) 44(سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم     
 .نماید این قانون ارسال می) 75(ماده

 
به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به             -77ماده  

قانون اصـالح مـوادی از قـانون برنامـه چهـارم            ) 91(ماده) د(انجام وظایف قانونی از بند    
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجـراء سیاسـتهای کلـی              اقتصادی،   توسعه

ای و  بازاریــابی ، مــشاورهقــانون اساســی و ارائــه خــدمات ) 44(اصــل چهــل و چهــارم
کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صـنایع و معـادن ایـران و اتـاق تعـاون مرکـزی                    کارشناسی

جمهوری اسالمی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کاال و خدمات خـود را حـسب            
مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صـدور و                

 .کارت بازرگانی تسلیم کنندتمدید 
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 و  هـا  دولت موظف است در جهت حمایـت از تولیـدات داخلـی، کاال             -78ماده  
 .خدمات مورد نیاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی خرید نماید

 
 وری بهره

وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان          در راستای ارتقاء سهم بهره     -79ماده  
وری کلیـه     ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پـایش و ارزیـابی بهـره           ر برنامه منظو  برنامه و به  

وری    سازمان ملـی بهـره      عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک،           
صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با اسـتفاده از امکانـات موجـود ایجـاد                  ایران به 

وری و نظـام   امل شاخـصهای اسـتاندارد بهـره      وری کشور شـ     شود تا برنامه جامع بهره      می
وری، دربرگیرنــده توزیــع نقــشها و مــسؤولیتها در کلیــه بخــشهای  اجرائــی ارتقــاء بهــره

صـورت برنامـه      اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتـی و غیردولتـی، بـه             
 .ان برساندوزیر تصویب هیأت ده، تدوین نماید و بهشیاد ء برای تمامی بخشهایاالجرا الزم

وری و اثـر آن       تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه  تغییرات بهـره           
طـور مـستمر منتـشر نماینـد و سیاسـتها و              بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را بـه         

وری از دسـتگاههای      وری را شناسایی کننـد تـا اثـر بهـره            متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره    
تواند حاوی سیاسـتهای تـشویقی        سیاستهای مذکور می  . ه باشد مزبور رشد صعودی داشت   

 .بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد
ای دسـتگاههای     از هـر مرحلـه تخـصیص اعتبـارات هزینـه          %) 3(حداکثر سه درصد  

شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائـه تأییـد معاونـت                اجرائی در خزانه نگهداری می    
 .وری است  موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهرهمبنی بر رعایت مصوبات

وری ایـران     نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره            آئین
 .رسد تصویب هیأت وزیران می به
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 اشتغال
شود در راستای ایجـاد اشـتغال پایـدار، توسـعه              به دولت اجازه داده می     -80ماده  
 :ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد  کاهش عدم تعادل منطقهکارآفرینی،
هـای تولیـدی،     هـا و زنجیـره      ها، خوشه    حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه      -الف

و ) اعطاء کمکهـای هدفمنـد    (ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ         
 تخصـصی، تحقیـق و توسـعه و    - مهندسـی  -انجام تمهیدات الزم برای تقویت توان فنی      

رسـانی و تجـارت       بازاریابی در بنگاههـای کوچـک و متوسـط و توسـعه مراکـز اطـالع               
 لکترونیک برای آنهاا

 رفع مشکالت و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به               -ب
 پذیر ا به بنگاههای بزرگ و رقابتبلوغ و تبدیل آنه

اغل از راه دور و طرحهـای اشـتغالزای بخـش            کسب و کار خانگی و مش      گسترش -ج
  نرخ بیکاری کشورمتوسطویژه در مناطق با نرخ بیکاری باالتر از خصوصی و تعاونی به

 حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای             -د
 واحدهای متشکلغیرمتشکل اقتصادی خانوار به 

منظـور توسـعه و گـسترش آموزشـهای            بـه   حمایت مالی از بخش غیردولتی     -هـ  
  کاربردی-ای و علمی ، فنی و حرفهکسب و کار، کارآفرینی

 اعمال تخفیـف پلکـانی و یـا تـأمین بخـشی از حـق بیمـه سـهم کارفرمایـان                      -و
کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کـار و امـور اجتمـاعی در جهـت                   

که واحد، تازه تأسیس بـوده و   شرط آن نمایند، به میکارگیری نیروی کار جدید مبادرت      به
 .یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد

شامل نحوه، میزان و مدت زمان اسـتفاده از         بندهای فوق   نامه اجرائی      آئین -تبصره
مـاه پـس از تـصویب ایـن قـانون بـه               امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش      

 .رسد ن میتصویب هیأت وزیرا
قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات           )10( برای استمرار فرصتهای شـغلی، مـاده       -ز
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قانون برنامه سوم توسـعه اقتـصادی،       ) 113(تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده        
 .گردد در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ میاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 
 ارز

 :یم تعهدات ارزی کشورمنظور تنظ به -81ماده 
 :باشند  دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می-الف

 عملیات و معامالت ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یـا               -1
بانکهای عامل ایرانـی    . کنند، انجام دهند    خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می         

 .المللی تأمین نمایند ا را در سطح استانداردهای بینمکلفند خدمات مورد نیاز آنه
 فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکـزی اعـالم                -2

 .کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد
 : دولت موظف است-ب
دت  زمان بندی پرداخت بـدهیها و تعهـدات اعـم از میـان مـدت و کوتـاه مـ                    -1

ای تنظیم نماید که بازپرداختهای ساالنه این بدهیها و تعهـدات بـدون               خارجی را به گونه   
%) 30(در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامـه پـنجم از سـی درصـد                  

در اسـتفاده از تـسهیالت      . درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکنـد          
 .ت بلند مدت استخارجی اولویت با تسهیال

 میزان تعهدات و بدهیهای خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکـزی              -2
در سالهای برنامه پنجم را به گونـه ای تنظـیم نمایـد تـا ارزش حـال خـالص بـدهیها و                       

قـانون  ) 3( مـاده )ب(ع بنـد تعهدات دولت بدون تعهـدات ناشـی از قراردادهـای موضـو       
مابه التفاوت ارزش حال     (19/12/1380ی مصوب   گذاری خارج   حمایت سرمایه تشویق و 

در سـال   ) بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهـوری اسـالمی ایـران             
 .دالر نباشد) 50,000,000,000(آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد

 جداول دریافت و پرداختهای ارزی را همراه بـا لـوایح بودجـه سـاالنه بـرای                  -3
 .ده از برنامه ارائه نمایدسالهای باقیمان
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نـرخ ارز بـا توجـه بـه حفـظ      .  است»شناور مدیریت شده « نظام ارزی کشور،  -ج
دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهـانی و همچنـین                 

 .شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد
 

 -82ماده 
از تسهیالت مـالی خـارجی در طـول برنامـه در             اجرائی   دستگاههایفاده  است -الف

متقابـل  های باقیمانده تسهیالت مصوب بیع        سهمیه. قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است     
بـا رعایـت ضـوابط        (های سوم و چهارم     مربوط به برنامه    )فاینانس(و تسهیالت مالی خارجی   

 در طـول برنامـه پـنجم نیـز بـه             )نظاماسالمی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت        
 .قوت خود باقی است 

شود بـرای تـأمین منـابع مـالی طرحهـای        اجرائی اجازه داده میدستگاههایبه   -ب
خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسـط                

 .تفاده نماینددولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد اس
بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نـسبت بـه تـأمین               -ج  

المللـی   از منـابع بـین  و شهرداریها گذاری بخشهای غیردولتی  منابع مالی طرحهای سرمایه   
تـصویب  بـه   های هر بانـک     دارائیبه  ارزی   هایبدهیتعهدات و   تعیین نسبت   . اقدام نمایند 

 .رسد می شورای پول و اعتبار
ایـن  ) ج(و)ب(،)الـف ( موضوع بنـدهای    در استفاده از تسهیالت مالی خارجی      -د  

 :اجرائی و بانکهای عامل ضروری استزیر توسط دستگاههای ماده رعایت موارد 
ی دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصـل چهـل و             تمامی طرحها  -1
ربـط و     اجرائی دسـتگاه ذی     مقام  بامسؤولیت وزیر ویا باالترین    قانون اساسی  )44(چهارم  
هـای   فنی، اقتصادی ومالی باشند ومجمـوع هزینـه     شورای اقتصاد، باید دارای توجیه     تأیید
بنـدی دریافـت و بازپرداخـت         زمان. کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند       ی  اجرا

ـ                 ات و  تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه بـه ظرفیتهـا، امکان
حداکثر استفاده از توان فنـی و مهندسـی، تولیـدی،           «های داخلی و رعایت قانون        توانایی
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منظور صـدور خـدمات       ها و ایجاد تسهیالت به       پروژه یصنعتی و اجرائی کشور در اجرا     
 هریـک از طرحهـا      یمحیطی در اجرا    و نیز رعایت شرایط زیست    » 12/12/1375مصوب  

 .دباید به تصویب شورای اقتصاد برس
تسهیالت مـالی   از بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی شامل          گان استفاده کنند  -2
 ظرف دو مـاه از زمـان انعقـاد قـرارداد، جـدول               باید و وامهای مستقیم  )فاینانس(خارجی

بندی بازپرداخت بـدهیها      زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان            
پـس از اجرائـی شـدن       . دنـ ختیـار بانـک مرکـزی قـرار ده        و تعهدات ارزی خود را در ا      

فتی یا پرداختی    وجوه دریا  سودو زارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل     مذکور، گ  طرحهای
 .شود میماهه به بانک مرکزی و معاونت اعالم   در فواصل سهو باقیمانده تعهد

ک مرکزی  کنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بان            استفاده -تبصره
 .عمل آورند جمهوری اسالمی ایران هماهنگی الزم را به

) 1,000,000( تمامی معامالت و قراردادهای خارجی کـه بـیش از یـک میلیـون                -د
حداکثر استفاده از تـوان فنـی و مهندسـی،          « قانون   قوانین مربوط شامل  دالر باشد با رعایت     

یجاد تـسهیالت بـه منظـور صـدور     ها و ا تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه    
المللی با درج آگهـی       تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین       » 12/12/1375خدمات مصوب   

های الکترونیکـی داخلـی و خـارجی انجـام و منعقـد               های کثیراالنتشار و رسانه     در روزنامه 
، دارائـی  موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متـشکل از وزیـر امـور اقتـصادی و                . شود  می

ریزی و نظارت راهبردی ریاسـت جمهـوری و وزیـر وزارتخانـه مربوطـه یـا                   معاون برنامه 
ها، حـق کنتـرل و بازرسـی کمـی و             در کلیه مناقصه  . رسد  ربط می   باالترین مقام اجرائی ذی   

. ها برای خریـدار محفـوظ اسـت         کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کاالهای وارداتی و پروژه         
بانـک  . ربط، مـسؤول حـسن اجـراء ایـن موضـوع اسـت           مقام اجرائی ذی   وزیر یا باالترین  

مرکزی جمهـوری اسـالمی ایـران فقـط مجـاز بـه تعهـد یـا پرداخـت بهـای معـامالت و              
قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بنـد               

 .را داشته باشد



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ۶٩

 
  -83ماده 
شود در چهـارچوب قـانون بودجـه سـنواتی            ازه داده می   به بانک مرکزی اج    -الف

مـشارکت  های زیربنایی توسعه ای دولتی نسبت به انتشار اوراق            جهت تأمین مالی پروژه   
 .المللی اقدام نماید  در بازارهای بینو انواع صکوک اسالمی

شود در راسـتای تـأمین منـابع      به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده می -ب
 و بانک   دارائیگذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و            طرحهای سرمایه ارزی  

تـضمین اصـل و   .  نمایندمشارکت و انواع صکوک اسالمی  مرکزی، اقدام به انتشار اوراق      
 .سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است

 
 با هـدف تبـدیل      شود  صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می          -84ماده  

های نفتی به ثروتهـای       بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده             
های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینـده از منـابع نفـت و                  ماندگار، مولد و سرمایه   

 .شود های نفتی تشکیل می گاز و فرآورده
. ای نخواهد داشـت  ایر نقاط کشور شعبهصندوق در تهران مستقر است و در تهران و س       

ایـن مـاده در   . باشد های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران می    اموال و داریی  
 .حکم اساسنامه صندوق است

 : ارکان صندوق عبارتند از-الف
  هیأت امناء-1
  هیأت عامل-2
  هیأت نظارت-3
 :ارای وظایف و اختیارات زیر استعنوان باالترین رکن صندوق، د  هیأت امناء به-ب
 ها  راهبری، تعیین سیاستها و خط مشی-1

گـذاری بـه     تصویب شرایط و نحوۀ اعطـاء تـسهیالت بـرای تولیـد و سـرمایه             -2
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 بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

 بودجـه سـاالنه، صـورتهای مـالی و          ،های راهبردی   ها، برنامه    تصویب نظامنامه  -3
 ندوقگزارش عملکرد ص

 )هـ(و)د(مطابق بندهای هیأت عامل ءاعضاسایر رئیس و انتخاب  -4
 عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیـأت امنـاء و                 -5

 تصویب هیأت امناء
 با رعایـت اصـل       اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی          -6

 قانون اساسی) 139(یکصد و سی و نهم
ین انواع فعالیتهای مـورد قبـول و واجـد اولویـت پرداخـت تـسهیالت در                  تعی -7

 بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
 تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنـین نـرخ بـازده                 -8

 و تعیین نرخ سهم     گذاری برای پرداخت تسهیالت     مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه     
 کمتر از متوسط نرخ    هانحوی که میانگین این نرخ      گذاری به   مشارکت در طرحهای سرمایه   

 .های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد بازده سپرده

  هیأت امناء-ج
 :شرح زیر است ترکیب اعضای هیأت امناء به

 )رئیس هیأت امناء( رئیس جمهور -1

 )دبیر هیأت امناء(ارت راهبردی رئیس جمهور ریزی و نظ  معاون برنامه-2

 دارائیوزیر امور اقتصادی و  -3
  وزیر کار و امور اجتماعی-4

 وزیر نفت -5
 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -6

  به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران-7

 عنوان عضو ناظر و بدون حق رأیبه   رئیس اتاق تعاون ایران-8

 دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتـصادی و برنامـه و بودجـه و محاسـبات بـه                   -9
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 انتخاب مجلس شورای اسالمی

  دادستان کل کشور-10

 .شود  جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل می-1تبصره 
رسـمیت  أی   صـاحب ر    جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعـضاء         -2تبصره  

 .گردد رأی اتخاذ میپنج یافته و تصمیمات آن با حداقل 
تواننـد در      رؤسای هیأت عامل و هیـأت نظـارت بـدون حـق رأی مـی               -3تبصره  

 .جلسات هیأت امناء شرکت نمایند
 هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی            -4تبصره  

هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکـی  صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای       
 .گردد های کثیراالنتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می از روزنامه

 دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنـاء توسـط دبیـر هیـأت                -5تبصره  
 .شود امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال می

 .رسد  بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می-6تبصره 
منظــور اداره امــور صــندوق در چهــارچوب مفــاد اساســنامه و مــصوبات    بــه-د
در نـام   با تجربه و خـوش    ،امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر           هیأت

ه مـرتبط و    ریزی بـا حـداقل ده سـال سـابق            و برنامه  ، بانکی مالی  حقوقی،امور اقتصادی،   
حکـم رئـیس جمهـور      مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و بـا            

 :دنباش د و دارای وظایف و اختیارات زیر مینشو منصوب می
 پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و             -1

 صادی به هیأت امناءزیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقت

 المللـی و داخلـی     گذاری در بازارهای پولی و مـالی بـین           پیشنهاد موارد سرمایه   -2
 به هیأت امناء

 تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیـین مـسؤولیتها و              -3
 اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

 تقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب برقراری نظام حسابرسی داخلی و اس-4
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  تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء-5

 ها و شرایط و نحوۀ اعطای تسهیالت  ارائه پیشنهاد به هیأت امناء درخصوص نظامنامه-6
نام صـندوق در محـدوده وظـایف و            اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به       -7

صراحت در حوزه صالحیت      جز آنچه تصمیم درباره آنها به       اسنامه به اهداف مندرج در اس   
 .که به هیأت عامل تفویض شده باشد هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این

محـدوده  در   اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامـل              -8
 .گیرد اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می

 ای مصوبات هیأت امناء اجر-9
  پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء-10
 افتتاح یا بستن حـسابهای ارزی در نـزد بانـک مرکـزی و معرفـی صـاحبان                   -11

 امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
ــا مــشاور معتبــر بــین -12 ــا  انعقــاد قــرارداد ب گــذاری و   در امــور ســرمایهیلملل
 .مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق مهندسی

  سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء-13
 برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم             -1تبصره  

 .هیأت امناء خواهد بودصاحب رأی اعضای 
گونه فعالیـت اقتـصادی    باید تمام وقت بوده و هیچ     اعضای هیأت عامل     -2تبصره  

اعـضای هیـأت عامـل مـشمول حکـم          . و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشـند        
 .باشند قانون اساسی می) 142(مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم

 . دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است-3تبصره 
هـا، بـروات، قراردادهـا و سـایر اسـناد           لیه اوراق بهادار، چکها، سـفته      ک -4تبصره  

شوند   تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می               
 .همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود

 . تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است-5تبصره 
ن مقام اجرائی صـندوق اسـت از بـین اعـضای             رئیس هیأت عامل که باالتری     -هـ

رئـیس  . شود با حکم رئیس جمهور منصوب می    هیأت امناء انتخاب و     هیأت عامل توسط    
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 :باشد هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می
 ابالغ و صدور دستور اجرای تـصمیمات هیـأت عامـل و نظـارت بـر حـسن                   -1
 اجرای آن
 ات هیأت عامل تعیین دستور جلسه و اداره جلس-2
  اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء-3
 های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق  تهیه و تنظیم طرحها و برنامه-4
نـویس گـزارش     تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صـندوق و پـیش   -5

 هیأت عامل به هیأت امناء
های جاری    کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه       ق، به  اداره امور داخلی صندو    -6

 و اداری صندوق
 تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامـل حـداقل هـر            -7

 بار ماه یک سه
 نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیـه مراجـع داخلـی و خـارجی                 -8

 طور مکرر توکیل به غیر ولو بهاعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق 
 اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امـور صـندوق اعـم از حقـوقی و                    -9

 کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
  سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل-10
ف صـندوق و نظـارت مـستمر بـر          منظور حـصول اطمینـان از تحقـق اهـدا            به -و

ها   مشی عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط            
رئـیس دیـوان محاسـبات کـشور، رئـیس سـازمان            و سیاستها، هیأت نظارت بـا ترکیـب         

 .شود تشکیل میحسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
ظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیـوان       این هیأت نافی و    نظارت   -1 تبصره

 .محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود
رئیس و دبیرخواهد بود کـه در اولـین           نایب   هیأت نظارت دارای رئیس،    -2تبصره  

  .جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد
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 : وظایف هیأت نظارت-ز
شـهای مـوردی و      رسیدگی به صورتها و گزارشهای مالی صندوق و تهیه گزار          -1
  برای هیأت امناء و مجلس شورای اسالمی؛ ادواری

هـا، مطالبـات، تعهـدات و خالصـه حـسابهای           دارائیصـورت ریز     رسیدگی بـه   -2
 صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

 رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قـانونی و اساسـنامه و                -3
 اهداف صندوق

 وظایف خود و بدون مداخله در امـور جـاری، کلیـه اسـناد و                ایفاءاین هیأت در    
تواند به اطالعات و مدارک      قرار داده و می   های صندوق را مورد رسیدگی      ها و حساب  دارائی

ایـن هیـأت موظـف اسـت        . داند دسترسی داشـته باشـد       و مستندات صندوق که الزم می     
 به هیأت امناء و مجلس شورای اسالمی ارائه    بار   نظارتی خود را هر شش ماه یک        گزارش

 .دهد
تواند برای حسابرسی از عملکرد صـندوق از خـدمات             هیأت نظارت می   -تبصره  

 .اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صالحیت استفاده نماید
 : منابع صندوق-ح

خـام،    نفت(از منابع حاصل از صادرات نفت       %) 20(درصد   حداقل معادل بیست   -1
در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین         ) های نفتی   ی، گاز و فرآورده   و میعانات گاز  
 بودجه سنواتی

 الذکر ارزش صادرات تهاتری اقالم فوق%) 20(درصد   حداقل بیست-2
 هر سال به میزان سه واحد درصد) 2(و) 1( افزایش سهم واریزی از منابع بندهای-3

 و  1389ه ارزی در پایـان سـال        حـساب ذخیـر   نقـدی   مانـده   %) 50( پنجاه درصد  -4
 سالهای بعد

 با رعایـت    المللی با مجوز هیأت امناء       منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین       -5
 .قوانین مربوط

  سود خالص صندوق طی سال مالی-6
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 درآمد حاصل از سود موجودی حـساب صـندوق در بانـک مرکـزی، معـادل                 -7
ر بازارهای خارجی بـا محاسـبه و پرداخـت    های بانک مرکزی د     میانگین نرخ سود سپرده   

 بار هر سه ماه یک
 1389ن بودجـه سـال      قانو) 4( بند   )د(منابع موضوع جزء    %) 20( بیست درصد  -8
 کل کشور

 بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محـل صـندوق توسـعه              -1تبصره  
 .شود  میکار گرفته ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به

 . حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد-2تبصره 
 : مصارف صندوق-ط
 تسهیالت به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلـق           ی اعطا -1

گذاریهای دارای توجیه فنـی،       به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه        
 مالی و اقتصادی 

 یالت صادرات خدمات فنی و مهندسـی بـه شـرکتهای خـصوصی              اعطای تسه  -2
 شـوند از طریـق منـابع خـود           هـای خـارجی برنـده مـی         و تعاونی ایرانی کـه در مناقـصه       

 یا تسهیالت سندیکایی

 اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای             -3
 هدف صادراتی کشور

  پولی و مالی خارجیگذاری در بازارهای  سرمایه-4

گذاران خارجی با درنظر گرفتن شـرایط رقـابتی و             اعطای تسهیالت به سرمایه    -5
گذاری در ایران با رعایـت        بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه         

 .باشد  میقانون اساسی) 80(اصل هشتادم

 های صندوق  تأمین هزینه-6
هـای  دارائیای و تملـک       ق برای اعتبـارات هزینـه      استفاده از منابع صندو    -1تبصره  

 .ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است سرمایه
گذاران   سرمایهاین ماده فقط به صورت ارزی است و        اعطای تسهیالت موضوع     -2تبصره  
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 .استفاده کننده از این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند
 اعطای کلیه تسهیالت صـندوق صـرفاً از طریـق عاملیـت بانکهـای دولتـی و                  -3 تبصره

 .غیردولتی خواهد بود
 : سایر مقررات-ی 
 سهم عاملیت بانکهـا در شـرایط رقـابتی متناسـب بـا نـرخ کـارمزد و تـوان                     -1 

 .شود تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می

ایـن مـاده ماهانـه      ) ح(بنـد ) 2(و  ) 1( سهم صندوق از منابع موضـوع جـزء          -2 
توسط بانک مرکزی بـه حـساب صـندوق واریـز و در پایـان سـال مـالی بـا توجـه بـه                         

 .شود شدن منابع تسویه می قطعی

 پرداخت تسهیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتـصادی،             -3 
غیرقـانونی در   مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف              

ارزیابی گزارشـهای توجیـه فنـی، اقتـصادی و مـالی و احـراز             . اموال عمومی خواهد بود   
گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی کـه از نـرخ       کفایت بازدهی طرحهای سرمایه   

سود تسهیالت مورد انتظار اعالم شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل               
 .ین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت به صندوق استو به مثابه تضم

گـذاری بخـش کـشاورزی، آب و منـابع            صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه     
گذاری بخش کـشاورزی      طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه           

 .دهد ران بخش قرار میگذا صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه به

 مجموع تسهیالت اختصاص یافته از منابع صـندوق بـا عاملیـت بانکهـا بـه                 -4 
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش               

 .منابع صندوق باشد%) 20(از بیست درصد

مومی محـسوب    از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیر ع           -1تبصره   
الشرکه آنها مستقیم و یـا بـا واسـطه            سهام، یا سهم  %) 80(شوند که حداقل هشتاد درصد      می

 .اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد
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مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلـق بـه مؤسـسات عمـومی و                  
سسات خیریه عمومی اسـت     ای و بازنشستگی و مؤ      المنفعه نظیر موقوفات، صندوقهای بیمه      عام

 .های عمومی غیردولتی هستندداز نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نها
ــصره   ــیش از    -2تب ــت ب ــوع مالکی ــرفنظر از ن ــه ص ــصادی ک ــای اقت  بنگاهه

شوند از نظر این     آنها توسط مقامات دولتی تعیین می     اعضاء هیأت مدیره    %) 20(درصد بیست
 .گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است میماده دولتی محسوب 

 صندوق موظف اسـت در توزیـع منـابع بـین بخـشهای اقتـصادی و                 -3تبصره   
 .ای را مدنظر قرار دهد استانها، توازن منطقه

 .ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است  سال مالی صندوق از اول فروردین-5 

، استخدامی، مـالی و معـامالتی تـابع ایـن اساسـنامه و              یادارصندوق در امور     -6 
. باشـد   قوانین مؤسـسات و نهادهـای عمـومی غیردولتـی و سیاسـتهای پـولی و ارزی مـی                  

های الزم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهـد رسـید             نامه  آئین
 .قانون اساسی اقدام خواهد شد )138(و طبق اصل یکصد و سی و هشتم

بـار     رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش مـاه یـک              -7 
میزان منابع و مصارف و محل مـصارف صـندوق را بـه هیـات امنـاء، هیـأت نظـارت و                      

 . گزارش نماید شورای اسالمیمجلس
 در اجرای احکام این ماده    و جرم    هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف        -8 

 .دارد  صالحه اعالم میحسب مورد مراتب را به مراجع
به همراه گزارش و اظهارنظر هیـأت        ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق         -9 

 .تسلیم گرددامناء پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت نظارت باید حداقل 
 صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیالت از محل منـابع صـندوق              -10 

 اعـم از دولتـی یـا غیردولتـی و صـندوق حمایـت از توسـعه                  فقط از طریـق بانکهـای عامـل       
 .شود گذاری بخش کشاورزی انجام می سرمایه

 تغییر در اساسنامه و انحـالل صـندوق تنهـا بـا تـصویب مجلـس شـورای                   -11
 .اسالمی است
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قـانون  ) 1( فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده       -85ماده   

 با  3/6/83تصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب         برنامه چهارم توسعه اق   
 .یابد اعمال اصالحات و تغییرات زیر تداوم می

صـورت    به) نفت خام و میعانات گازی    ( عواید حاصل از صادرات نفت اعم از         -الف 
هـای نفتـی و خـالص صـادرات گـاز در              نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده        

بینی شده در جداول قانون بودجـه کـل      سالهای بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش         و 89 سال
 .شود کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می

 تأمین کسری بودجه عمـومی دولـت ناشـی از کـاهش منـابع ارزی حاصـل از                   -ب 
بینـی شـده در قـوانین بودجـه      صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقـام پـیش    

که از دیگر منـابع قابـل تـأمین نباشـد بـا               سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این        
 .تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است

 پیگیری وصول اقساط و سود تسهیالت اعطائی از محل حساب ذخیـره ارزی و               -ج 
 .هده دولت استواریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به ع

 ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتـی، خـصوصی و              -د 
 .تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است

 
 پول و بانک
 : گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنهمنظوربه  -86ماده 
حداکثر تا پایان سـال اول برنامـه نـسبت بـه             شبکه بانکی کشور موظف است       -الف

تفکیک حسابها و ایجاد ساز و کارهـای مجـزای اداری بـه نحـوی اقـدام نمایـد کـه منـابع                       
انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً             تجهیزشده از حسابهای پس   

نـد بـا بانـک     این بیمسؤولیت حسن اجرا  . برای اعطاء تسهیالت قرض الحسنه صرف شود      
 .مرکزی جمهوری اسالمی ایران است



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ٧٩

 
 دولت مجـاز اسـت بـا تـشویق و حمایـت مـالی و حقـوقی از صـندوقهای                     -ب

الحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کـار الزم را بـرای توسـعه آنهـا                    قرض
 .فراهم نماید

 
سقف سهم مشارکت طـرف خـارجی از تأسـیس بانـک مـشترک ایرانـی و        -87ماده  

ی موضوع قانون الحاق یک تبصره بـه قـانون اصـالح مـوادی از قـانون برنامـه چهـارم                     خارج
اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجـراء سیاسـتهای کلـی اصـل                 توسعه

 توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی      26/4/1389قانون اساسی مصوب    ) 44(چهل و چهارم  
 .شود ایران تعیین می

 
یب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایـران عبـارت            ترک« - 88ماده  

 :است از
 )ریاست مجمع(رئیس جمهور 

 دارائیوزیر امور اقتصادی و 
 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاون برنامه

 و دونفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
ئـیس کـل    قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به پیـشنهاد ر           -1تبصره  

بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با حکم               
 .شود رئیس جمهور منصوب می

و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب         بانک مرکزی   رئیس کل    -2تبصره  
سال تجربه کاری و تحـصیالت حـداقل کارشناسـی            پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده      

 .دنهای مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شو رشتهارشد در 
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  :گردد می اصالح ذیل شرح به اعتبار و پول شورای اعضای ترکیب -89 ماده 
 وی معاون یا دارائی و اقتصادی امور وزیر -
 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس -
 وی معاون یاریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  معاون برنامه -
 وزیران هیأت انتخاب به وزراء از تن دو -
 بازرگانی وزیر -
 مرکـزی  بانـک  کـل  رئـیس  پیشنهاد به بانکی و پولی متخصص و کارشناس نفر دو -

 جمهوری ریاست تأیید و ایران اسالمی جمهوری 
 وی معاون یا کشور کل دادستان -
 معادن و صنایع و بازرگانی اتاق رئیس -
 تعاون اتاق رئیس -
ــدگاننمای - ــسیونهای ن ــصادی کمی ــه  و  اقت ــه و برنام ــبات و بودج ــس محاس  مجل
 مجلس انتخاب با ناظر عنوان به) نفر یک هرکدام  (اسالمی شورای

 ایـران  اسـالمی  جمهـوری  مرکـزی  بانـک  کل رئیس برعهده شورا ریاست - 1تبصره
 .بود خواهد

 تغییـر  بـار  یـک  هردوسـال  اعتبـار  و پـول  شـورای  خبره اعضاء از هریک -2 تبصره
 .است بالمانع آنها مجدد انتخاب. یابند می

  
شود در سـال اول        اجازه داده می   بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران    به   -90ماده  

 :برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید
 تکمیل سامانه جامع تبادل اطالعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسـسات پـولی،              -الف

 دارای  دهنـده خـدمات عمـومی       تی و سایر سازمانها و شـرکتهای ارائـه        مالی، سازمان امور مالیا   
 اطالعات مورد نیاز سامانه فوق

 فراهم نمودن امکـان احـراز صـحت اسـناد و اطالعـات ارائـه شـده توسـط                    -ب
 سـازمان ثبـت احـوال     (مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کـشور          
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 )اد و امالک کشورسازمان ثبت اسن(قضائیه قوهو ) کشور
 صـحت  معترضـین نـسبت بـه    فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات  -ج

 تر ثبت اطالعات دولتی و غیردولتیاطالعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفا
  و دسـتگاههای اجرائـی مـذکور در ایـن مـاده     مؤسسات اعتباریبانکها و   کلیه   -تبصره

حفظ . ست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند         موظفند اطالعات و آمار مورد درخوا     
 .استجمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی برعهده ای آمار و اطالعات دریافتی  اسرار حرفه

 
بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونـه               -91ماده  

حقوقی نسبت به اعتبارسـنجی و تعیـین   اشخاص حقیقی و اعم از   وام و تسهیالت به مشتریان      
 .حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند

 مدیران عامل و هیأت مـدیره بانکهـا فقـط مجـاز بـه پرداخـت تـسهیالت بـه            -تبصره
 .باشند طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می

 
های یکساله    الحساب سپرده    علی شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود        -92ماده  

نـرخ  . بینی سال مورد عمل تعیین نمایـد        میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش       را حداقل به میزان   
ی پـول و    ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شـورا          سود تسهیالت متناسب با نرخ سود سپرده      

ای بـا      قالب عقود مبادلـه    بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیالت در       . شود اعتبار تعیین می  
باشـند کـه عـالوه بـر تأییـد            نرخی کمتر از نرخ اعالم شده توسط شورای پـول و اعتبـار مـی              

 .التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد معاونت، مابه
 

وزارت امـور اقتـصادی و       معاونت،مشترک  دولت مجاز است با پیشنهاد       -93ماده  
 شـرکت بیمـه ایـران و         بخشی از سود   های سنواتی،    و بانک مرکزی در قالب بودجه      یدارائ

) 44(چهـل و چهـارم     سیاسـتهای کلـی اصـل        قـانون اجـرای     که بـه موجـب      را بانکهایی
بـرای افـزایش     پس از کسر مالیـات     باقی خواهند ماند   در بخش دولتی   %)100(صددرصد

 .صاص دهد اختی یادشدهبانکهاشرکت مذکور و سرمایه دولت در
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نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتـی   -94ماده  
و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خـدمات بـانکی در چهـارچوب               

، معاونـت و    دارائـی  که به پیشنهاد مشترک وزارت امـور اقتـصادی و            استدستورالعملی  
 .رسد  میشورای پول و اعتباره تصویب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ب

 
گذاران بانکها و سـایر        به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده        -95ماده  

مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه            
هـا بـا      ردهشود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپ              داده می 

 :رعایت شرایط ذیل اقدام نماید
ها نهاد عمـومی غیردولتـی اسـت کـه از محـل حـق                  صندوق ضمانت سپرده   -الف

 .عضویتهای دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد
هـا     عضویت کلیه بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده           –ب  
 .الزامی است
 حق عضویتها متناسب با گـردش مـالی بانکهـا و مؤسـسات اعتبـاری                 میزان –ج  

مذکور بنابه پیشنهاد بانک مرکزی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه تـصویب هیـأت وزیـران                   
 .رسد می

هـا بنابـه پیـشنهاد بانـک مرکـزی جمهـوری               اساسنامه صندوق ضمانت سپرده    –د  
 .خواهد رسیداسالمی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران 

 
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اسـاس قـانون پـولی و              امور اداره   -96ماده  

 . بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است
 نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسـسات اعتبـاری،            ثبت ایجاد و    -1تبصره  

 و  )لیزینگهـا (  واسـپاری  شـرکتهای والحـسنه، صـرافیها       تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قـرض    
همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی              
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 .پذیر است ایران امکان
دولتی از قبیل سـازمان  قیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر   ح اشخاص کلیه   -2تبصره  

ارت تعاون مکلف به ثبت اسناد و امالک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و وز
 . هستندمادهرعایت مفاد این 

 اختیـار   ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس مقـررات قـانونی          -3تبصره  
و محکومیت متخلفـین فعـال در حـوزه پـولی بـه             ای و لغو مجوز       سلب صالحیت حرفه  

 .پرداخت جریمه را دارد
ان عامـل بانکهـا و      ای، اعضاء هیأت مدیره و مدیر       در صورت سلب صالحیت حرفه    

مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران از مـسؤولیت مربوطـه                 
 .گردند منفصل می

ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجـوه و امـوال                
 .شود عمومی محسوب می

  بـه  1351قـانون پـولی و بـانکی کـشور مـصوب            ) 44(مـاده ) 2(مبلغ مندرج دربند  
بار براساس رشد شاخص بهای کاال        یابد و هرسه سال یک      دویست میلیون ریال افزایش می    

و خدمات مصرفی اعالمی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران              
 .گردد تعدیل می

 انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجـوز             -4تبصره  
این افـراد بایـد حـداقل       .  سوی بانک مرکزی امکان پذیر است      ای آنان از    صالحیت حرفه 

همچنین دو سوم اعضاء هیأت مدیره حـداقل ده         . دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند    
 .سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند

 
 سیاستهای کلی برنامه پنجم ابالغی مقام معظم رهبـری          )23( به بند  توجه با   -97ماده  
 :ل و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهدشورای پو
های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهـداف و               اصالح رویه  -الف

  ربابدوناحکام بانکداری 
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 از ابزارهای تأمین مالی اسالمی جدید نظیر صکوک جهت کمک           استفاده ترویج   -ب
 ی کشور بانکهااسالمیبه تأمین مالی 

 بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مـالی             ساختار اصالح   -ج
  کالن اقتصادی کشوراهدافبه منظور تحقق 

 افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهـت کـاهش هزینـه                 -د
 :خدمات بانکی از طرق ذیل

وسـط بانـک مرکـزی در ارائـه         شـده ت     به رعایت استانداردهای تعیین    بانکها الزام   -1
گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطالع رسانی مبادالت مشکوک به              

 بانک مرکزی

 سامانه نظارتی قوی جهت شناسـایی فعالیتهـای غیـر متعـارف بانکهـا               اندازی  راه -2
 ها و تسهیالت به روشهای خاص هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده

 های پرداخت نظامتقویت -هـ 
 

 در فصل سوم قانون عملیات بـانکی بـدون ربـا، عقـود              مندرجبه عقود    -98ماده  
 اجرائـی ایـن مـاده       نامـه   آئـین . شـود   اسالمی استصناع، مرابحه و خرید دیـن اضـافه مـی          

 .رسد  میهیأت وزیرانتصویب  به
 

 سرمایهبازار 
 و ساماندهی بازار    به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور         -99ماده  

) 4(سایر تدابیر ساماندهی، مطـابق مـاده      . شود  متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می      
 . است1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت بـه انتـشار اوراق بهـادار اقـدام کـرده انـد                   -الف
غ این قانون مکلفند نـسبت بـه ثبـت آن نـزد سـازمان       حداکثر ظرف شش ماه پس از ابال      
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شود و لـیکن مـانع از        عدم ثبت، تخلف محسوب می    .  نمایند بورس و اوراق بهادار اقدام    
ناشـران اوراق بهـادار ثبـت       . اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بـود         

) 45(تیبات مقرر در مـاده    شده نزد سازمان مذکور باید اطالعات مالی خود را براساس تر          
 .قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران منتشر نمایند

 معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خـارج               -ب
از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معامالتی هریک از آنها حسب مورد امکانپـذیر                

 . ار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار استبوده و معاملۀ اوراق بهاد
 پس از معاملۀ اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان کـه در یکـی از بورسـها یـا                    -ج

اند و کاالهای معاملـه شـده در بورسـهای کـاالیی،              بازارهای خارج از بورس معامله شده     
ــای   ــسویه وجــوه و پایاپ ــات ت ــال(عملی ــل و انتق ــامالت د) نق ر شــرکتهای پــس از مع

 .گیرد گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می سپرده
ای ثبـت و       سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها بایـد بـه گونـه              -د

دسـتورالعمل اجرائـی ایـن     . نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معامالت را داشته باشند        
ن توسط سـازمان بـورس و اوراق بهـادار تهیـه و             بند حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ قانو        

 .گردد ابالغ می
 اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحـت یکـی از               -هـ  

عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهـادار جمهـوری اسـالمی ایـران و یـا                  
 ی سیاســتهای منظــور تــسهیل اجــرا قــانون توســعۀ ابزارهــا و نهادهــای مــالی جدیــد بــه

اند و نزد مرجـع ثبـت شـرکتها           قانون اساسی تاکنون تشکیل شده    ) 44(وچهارم اصل چهل 
اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت             در سراسر کشور به ثبت رسیده     

اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و                
خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محـسوب مـی شـود و             . بت برسانند اوراق بهادار به ث   

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسـالمی       ) 49(هماد) 1(فعالیت مدیران آنها مشمول بند    
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف اسـت نهادهـای مـالی را فقـط بـا                  . ایران است 

 ثبت نهادهـای مـالی بـدون مجـوز          مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از         
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هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایۀ نهادهای مالی نیز منوط به تأیید            . خودداری نماید 
ای   تأییـد صـالحیت حرفـه     . سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضـوابط مربوطـه اسـت           

مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بـورس و              
 .رسد اق بهادار میاور

 کاالهایی که در بورسهای کاالیی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت              -و
 طبق قوانین و مقررات حاکم بـر آن         گیرد نظارت پذیرفته شده و مورد داد و ستد قرار می         

عرضه، معامله، تسویه و تحویـل نهـایی        . دگیر بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار می       
 . مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کاالیی نیستکاالهای
 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تـشکلهای              -ز

 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی       )13(خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده      
 قـانون اساسـی   ) 44(لی اصل چهـل و چهـارم      منظور تسهیل اجرای سیاستهای ک      جدید به 

شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط بـه سـوابق                انتخاب شده یا می   
شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطالعـاتی مـدیران مربوطـه بـه سـازمان                   

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار موظــف اســت . بــورس و اوراق بهــادار ارائــه نماینــد
صات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگـاه اطالعـاتی مـذکور                 مشخ

ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بـازار اوراق بهـادار و                   
سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مـدیریت در نهادهـای مـالی و ناشـران                   

ئی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار          اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرا    
انتشار اسامی مدیران به همراه سـوابق آنـان پـس از تأییـد مرجـع                . رسد منتشر نماید    می
 .پذیر است صالح امکان ذی

 
 چهـارم و   چهـل  کلی اصـل   سیاستهای  یقانون اجرا ) 34(در اجرای ماده   -100ماده  

ان سـهام عـدالت کـه قبـل از پایـان دوره             کننـدگ   قانون اساسی آن دسته از دریافت     ) 44(
التفاوت اقـساط باقیمانـده       گذاری استانی، مابه    تقسیط خود و یا ازطریق شرکتهای سرمایه      
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توانند از تخفیـف در بهـای سـهام بـرای             بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می       
 سهام با پیـشنهاد     دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال    . های باقیمانده برخوردار شوند     دوره

 .رسد تصویب هیأت واگذاری می سازی به سازمان خصوصی
 پرداخت هرگونه سود سهام یادشده تـا سـقف اقـساط سررسـید شـده                -1تبصره  
 .ممنوع است

میـزان    تواند به   سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می         سازمان خصوصی  -2تبصره  
 از مهلـت مقـرر قـانونی و         اقساط معوق و سررسید شده با رعایت دوره شـشماهه پـس           

گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خـود را بـرای وصـول اقـساط                اعالم به شرکتهای سرمایه   
 .معوق تملک نماید

 
 تجارت

وری   به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابـت، ارتقـاء بهـره             -101ماده  
 :ندتوا ، دولت میسازی فرآیند توزیع کاال و خدمات شبکه توزیع و شفاف

نسبت به ارائه الیحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخـش کـاال تـا پایـان                -الف
نحوی که استانداردهای مورد نیـاز بـرای فعالیـت پخـش،              سال دوم برنامه اقدام نماید به     

ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مـورد توجـه قـرار گرفتـه و                  
 .کننده کاهش یابد فاختالف قیمت تولیدکننده و مصر

 واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمـومی              -ب
گونه واحدها را تا زمـان اخـذ پروانـه کـسب              آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این       

رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه          تصویب هیأت وزیران می     ای که به    نامه  براساس آئین 
 سایر ضمانتهای   یاین حکم مانع از اجرا    .  جریمه تعیین و دریافت نماید     عنوان  مصوب به 

 .اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست
بندی و خدمات شناسه کاال و خـدمات ایـران            نسبت به توسعه نظام ملی طبقه      -ج

به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطالعات مربوط به کاالها             ) ایران کد (
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خذ و روزآمـد    اکنندگان کاال و خدمات را مکلف به          ت اقدام نموده و کلیه عرضه     و خدما 
 .ربط را موظف به استفاده از آن نماید  و دستگاههای اجرائی ذی)کد(شناسهکردن این 
قـانون  ) 44(با رعایت قانون اجـرای سیاسـتهای کلـی اصـل چهـل و چهـارم                  -د

و انحـصاری و کاالهـای اساسـی    گذاری را به کاالهـا و خـدمات عمـومی     اساسی قیمت 
 .ای و ضروری محدود نماید یارانه

 دولت مکلـف اسـت ضـوابط تعیـین کاالهـای اساسـی، انحـصاری و                 -1تبصره  
خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کاالها و خدمات را ظرف سه                 

زارت ماه پس از تصویب ایـن قـانون، بـا پیـشنهاد کـارگروهی متـشکل از نماینـدگان و                   
 .تصویب شورای اقتصاد برساند ربط به های ذی بازرگانی، معاونت و وزارتخانه

 در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کاال یا خدمات کمتر از قیمت              -2تبصره  
التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیـین و از              عادله روز تکلیف شود، مابه    

سال اجرا پرداخت شود و یـا از محـل بـدهی دسـتگاه              محل اعتبارات و منابع دولت در       
 .ربط به دولت تهاتر گردد ذی

 
وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلـی اصـل             -102ماده  

سـازی،   قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیـره     ) 44( چهل و چهارم  
دمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، تـوزیعی  گذاری کاالها و خ     توزیع، بازرسی و قیمت   

کننده   ها و تعاونیها و همچنین تشکلهای مردم نهاد حمایت از مصرف            و خدماتی، اتحادیه  
 .واگذار نماید

ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابـل اختیـارات              تشکلها، اتحادیه  -1تبصره  
اد وزارت بازرگانی و معاونت به      نامه اجرائی که به پیشنه      آئینواگذار شده در چهارچوب     
 .، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بودرسد تصویب هیأت وزیران می

 وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضـرورت از طریـق اعطـاء مجـوز               -2تبصره  
 .واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید
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ی غیر ضرور در طی برنامـه پـنجم بـرای           قانون ممنوعیت ورود کاالها    -3تبصره  
دولت مکلف است اقدامات الزم را مشتمل بر کاهش مصرف،          . االجراء نیست   سیگار الزم 

تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصـلی در داخـل کـشور مـشروط بـر تعهـد                    
ید در نحوی که تا پایان برنامه، توازن تول       عمل آورد به    شرکت مذکور به عدم واردات را به      

 .داخل با مصرف برقرار گردد
 

ای و غیرفنی برای واردات در طـول سـالهای            برقراری موانع غیرتعرفه   -103ماده  
درصـورت  . کند، ممنوع است    جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می          برنامه به 

ای نسبت بـه رفـع        وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه          
 .قدام کندآن ا

 . محصوالت کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست-تبصره
 

 -104ماده 
هـا،    منظـور ارتقـاء مـشارکت بنگاههـا و افـزایش سـهم تـشکلها، شـبکه                   به -الف

، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ       )ها  کنسرسیوم(ها، اتحادیه شرکتها      خوشه
ا، تـسهیالت، مـشوقها و      صادراتی و دارای تنـوع محـصول، دولـت مجـاز اسـت کمکهـ              

حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را ازطریق این تـشکلها              
 .اعطاء نماید

 پاسـخگو و مـسؤول      ،تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده        
  .جبران خسارت خواهند بود

ـ           آئین ت تهیـه و بـه تـصویب        نامه اجرائی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاون
 .رسد هیأت وزیران می

 صـادرات کاالهـای غیرنفتـی و خـدمات          و عـوارض از   هرگونه مالیات   اخذ   -ب
 .استدرطول برنامه ممنوع 
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 فهرست کاالهای نفتی ظرف شش مـاه از تـاریخ تـصویب ایـن قـانون                 -1تبصره  
 .گردد توسط شورای اقتصاد تعیین می

ای   انت از منـابع کـشور، عـوارض ویـژه         منظور صی    دولت مجاز است به    -2تبصره  
 .برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید

 میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسـب بـا              -3 تبصره
فهرسـت و عـوارض مربوطـه ایـن         . یابـد   افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش مـی       

این عوارض حداقل سـه مـاه       . رسد  تصویب شورای اقتصاد می     هکاالها و جدول مذکور ب    
 .پس از وضع و اعالم عمومی قابل وصول است

خذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری       ا صادرات کاالها و خدمات از       -ج
 .استالملل مورد درخواست خریداران معاف  های مرسوم در تجارت بین  و گواهی

شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سـال اول برنامـه               داده می   به دولت اجازه   -تبصره
ترتیبــات قــانونی الزم بــرای اصــالح قــانون مقــررات صــادرات و واردات شــامل ارائــه 
مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبۀ دائمی دارنـد را                

 .عمل آورد به
ــاظتی، دولــت  -د ــؤثر حف ــدامهای م ــدابیر و اق ــی و ضــدت  شــکنی  قیمــت جبران

در مواردی که کاالیی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور              ) دامپینگضد(
 .شود را اتخاذ و اعمال نماید وارد می

گردد و صدور کلیـه کاالهـا      تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی       -هـ  
 :جز موارد زیر مجاز است و خدمات به

 تشخیص سازمان میراث فرهنگی ه و میراث فرهنگی به اشیاء عتیق-1
هایی کـه جنبـه حفـظ          اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه          -2

جهاد کشاورزی    تشخیص وزارت   ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به         
 .و سازمان حفاظت محیط زیست

ن آنهـا یارانـه مـستقیم پرداخـت          صادرات کاالهایی که دولت بـرای تـأمی        -تبصره
در ایـن   . کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتـصاد مجـاز اسـت                می



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ٩١

هـای مـستقیم      صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عـودت کلیـه یارانـه            
  دارائـی پرداختی به کاالهای صادرشـده را قبـل از خـروج از وزارت امـور اقتـصادی و                   

 .نداخذ کن
 دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قـوانین و مقـررات بخـش تجـاری                -و

المللـی ازجملـه سـازمان تجـارت      ای و بین   های منطقه   کشور با قوانین و مقررات اتحادیه     
سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کـشور بـرای عـضویت در              جهانی، نسبت به آماده   

 .ی نمایداقدام قانون) WTO(سازمان توسعه تجارت جهانی
 

  -105ماده 
 ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجـب ایجـاد تمرکـز و بـروز قـدرت                 -الف

و ادغـام دو    )  شرکت پذیرنـده   -بقاء یکی از شرکتها   (جانبه    انحصاری نشود، به شکل یک    
محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقـوقی           (یا چند جانبه    

 در سـایر شـرکتهای تجـاری        رچوب اساسنامه آن شرکت   در چها ،  ) شرکت جدید  -جدید
 .موضوع ادغام، مجاز است

 .گردد باشد نمی امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی
، دیون و مطالبـات شـرکت یـا شـرکتهای موضـوع             دارائیکلیه حقوق و تعهدات،     

  .دشو ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می
. یابنـد  میکارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال         

درصورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یـا شـرکت جدیـد،                 
مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسـط شـرکت مزبـور بـه کارکنـان یـاد شـده                     

 کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخـشی از مقـررات تـسهیل             درمورد نیروی . شود پرداخت می 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و       ) 113(نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده       

 .شود می عمل 26/5/1382فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، مصوب 
گـردد تـا سـقف        سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می          

قـانون    )48( سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع مـاده            مجموع
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 .های آن معاف است و اصالحیه3/12/1366مالیاتهای مستقیم مصوب 
  و دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بـروز قـدرت             -ب
اصالح موادی از   «نقانو) 9(دامنه مفید و مجاز ادغامها را مطابق فصل       و همچنین   انحصار  

» قـانون اساسـی  ) 44( سیاستهای کلی اصل چهـل و چهـارم        یقانون برنامه چهارم و اجرا    
 .بینی نماید پیش

 
دولت مکلف است تا پایـان سـال سـوم برنامـه ضـمن کـاهش زمـان                   -106ماده  

فعالیـت   از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کـم %) 30(ترخیص کاال، حداقل سی درصد  
 .خود را کاهش دهد

منظـور ارتقـاء دقـت و سـرعت در عملیـات              شود به    به دولت اجازه داده می     -تبصره
 .کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید

 
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص             -107ماده  

ترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یـک دوره         منظور تسهیل و گس     حقیقی و حقوقی به   
در قالـب شـرکت     محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبـت شـرکتها               

مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسالمی و اصل منع اضرار به غیر و                    
 . مجاز استمنع انحصار

 قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابـل         تغییر در حیطه اختیارات مدیران در      -1تبصره  
 مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود         بطور تضامنی  و اعضاء گروه     یستاستناد ن 

 .که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد باشند، مگر این می
و ) 6(  مطـابق مـاده    ، عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تـصفیه         -2تبصره  

الیحه قانونی اصالح قسمتی از     ) 152(و  ) 151(احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد      
 .شود انجام می 1347قانون تجارت مصوب سال 

 فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا              -3تبصره  
 شـود مگـر ایـن کـه در          ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحالل گروه مـی         
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 .قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد
 

 خریـد کـاال یـا خـدمات از طریـق بـورس بـدون رعایـت احکـام و                     -108ماده  
 .تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی، بالمانع است

 
 واردات هر نوع کاال به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنـی و           -109ماده  

صـالح مربـوط، توسـط وزارت         ای است که پس از تصویب مرجـع ذی          داشتی قرنطینه به
رعایت این ضوابط برای ترخیص کاالهای وارداتـی از         . شود  بازرگانی به گمرک ابالغ می    

یافتـه، کاالهـای بالصـاحب، صـاحب متـواری و           جمله کاالهای متروکه، ضبطی قطعیـت     
 .مکشوفات قاچاق الزامی است

یرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده بـه هزینـه صـاحب اولیـه               کاالهای غ  -تبصره
شـود و     یـا ورثـۀ وی، بـه خـارج از کـشور عـودت مـی               ) درصورت وجود و احراز   (کاال

چنانچه جزئاً یا کالً دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف             صورت    درغیراین
گردد و سازمان امـوال تملیکـی و سـتاد اجـرای فرمـان حـضرت                   معدوم می  محرم نباشد 

مجاز به دراختیار گرفتن، فروش و عرضۀ آنها در داخل جـز در مـوارد قابلیـت                 ) ره(امام
 .استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست

 
نظـور  م سیاستهای کلی اصـالح الگـوی مـصرف بـه    ) 9(در راستای بند   -110ماده  

اصالح الگوی مصرف نان شامل اصالح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انـواع              
نانهای با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفـظ ذخیـره اسـتراتژیک                 
گندم، تنظیم مبادالت تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی                

ده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور ازطریق بخـش               دی انسانی آموزش 
غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهـداف و نظـارت برعهـده شـورای                

شود که    عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می         اقتصاد است و وزارت بازرگانی به     
رسیدگی به تخلفات و جـرائم و  . نماید براساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه می      
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ای است و مطـابق فـصل         تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد یارانه           
شود و قوانین عام و خاص مغایر          عمل می  24/12/1382هشتم قانون نظام صنفی مصوب      

 .در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذکر حاکم است. گردد لغو می
 

  خارجیگذاری رمایهس
دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورتهای تحقق اهداف برنامه و به             -111ماده  

ماه پس از تصویب این قانون نسبت به مـوارد            منظور افزایش کارآیی، حداکثر ظرف شش     
 :ذیل اقدام قانونی نماید

 »گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران سرمایه« تقویت و تجهیز سازمان-الف
 شناسایی و اصالح قوانین و مقررات بـر حـسب ضـرورت و تعیـین و اعمـال                   -ب

 گذاری خارجی المللی برای جذب بیشتر سرمایه مشوقها به تناسب نیاز روز و رقابتهای بین
 

 مناطق آزاد
منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثرآنهـا              به -112ماده  

نداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد          ا  در تحقق اهداف سند چشم    
پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی           اقتصادی مناسب در این مناطق، هم     

 :و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف
نمایندگی از طرف دولـت، بـاالترین مقـام           مدیران سازمانهای مناطق آزاد به     -الف
شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دسـتگاههای اجرائـی             سوب می منطقه مح 

. عهـده آنهـا اسـت       اسـتثناء نهادهـای دفـاعی و امنیتـی بـه            دولتی مستقر در این مناطق به     
 -سازمانهای مناطق آزاد منحـصراً براسـاس قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاری                

 .شوند  میصنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره
 واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام          -1تبصره  

 .پذیرد معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می
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 اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شـهر و روسـتا             -2تبصره  
 .شود در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می

هنگام ورود    تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به            کاالهای   -ب
به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعـات داخلـی                  

 .کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است به
به کار رفته در تولید، مـشروط       ای خارجی     مواد اولیه و کاالهای واسطه     -1تبصره  

 .شود  در حکم مواد اولیه و کاالی داخلی محسوب می،به پرداخت حقوق ورودی
کار رفته در کاالهای تولید و یا پردازش           مواد اولیه و قطعات خارجی به      -2تبصره  

شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر نقاط کشور بـه منطقـه ارسـال                   
کار گرفته شـود در        تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به            شده و در  

 .گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است حکم مواد اولیه تلقی می
ورها بابـت  های بندری مربوط که طبق قوانین جـاری از کـشتیها و شـنا                هزینه -ج

های خـصوصی،   شود در صورتی که این بنـادر توسـط بخـش           خدمات بندری دریافت می   
صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شـده باشـند، توسـط            -تعاونی و مناطق آزاد تجاری    

منـاطق آزاد مجازنـد نـسبت بـه ثبـت و         . گـردد   سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخـذ مـی       
 .المللی اقدام نمایند یص کشتیها طبق قوانین جاری و بینترخ

کشور و نیز سایر منـاطق آزاد از کلیـه    مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از  -د
 قــانون چگــونگی اداره منــاطق آزاد ) 10(اســتثناء عــوارض موضــوع مــاده بــه(عــوارض 

، مالیـات و حقـوق ورودی       )7/6/1372 صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب       -تجاری
 .باشند معاف می
اتی  به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقـ             -هـ  
المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبـر خـارجی بـر طبـق اعـالم                  معتبر بین 
 صنعتی  -ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری          های ذی   وزارتخانه

 .و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است
امنیتی و دفاعی    صنعتی با رعایت مالحظات      - محدوده آبی مناطق آزاد تجاری     -و
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رسد به فاصله هشتـصدمتر از قلمـرو خـاکی منـاطق آزاد تعیـین                 که به تأیید ستادکل می    
مـصوب  »  صنعتی ایران-چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری«گردد و از امتیازات قانون        می
 . و اصالحات بعدی آن برخوردار است7/6/1372

 سـازمانهای منـاطق آزاد       به منظور زدودن فقـر از چهـره منـاطق آزاد تجـاری،             -ز
از محـل وصـول عـوارض ورود و صـدور کاالهـا و             %) 1(موظفند حداقل یـک درصـد       

خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی بـه محـرومین و نیازمنـدان بـومی ایـن                   
 .مناطق اختصاص دهند

 
 های بازرگانی بیمه

 داخلـی بـا     مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجـاری         -113ماده  
اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایـران، جـذب       
سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلـی و همچنـین تأسـیس و فعالیـت شـعب و                  

قـانون  ) 44(با رعایت سیاستهای کلـی اصـل        نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی      
 . مجاز استاساسی و قوانین مربوط

 
ای و   ضمن اصـالح نظـام نظـارت تعرفـه      شود  اجازه داده می  دولت  به   -114ماده  

کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت بـه تـدوین و                
مالی ، منع انحصار و     استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت          

 برنامـه  سـوم سات بیمه حداکثر تا پایـان سـال   ، توانگری و رتبه بندی مؤستسهیل رقابت 
 .اقدام نماید

 
  -115ماده 
حق بیمـه و حـق بیمـه        ( وضع و دریافت هر گونه عوارض بر بیمه تجاری           -الف

منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شـورای اسـالمی تعیـین               ) اتکایی
 .شده است
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بیمه شـخص ثالـث در       مکلف است نسبت به      دارائی وزارت اموراقتصادی و     -ب
 .مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید

 
های دستگاههای اجرائی به صـورت انحـصاری بـا شـرکت      انجام بیمه  -116ماده  

گـری    بیمـه مرکـزی ایـران و بیمـه        تأسـیس   قـانون   ) 30(سهامی بیمه ایران، موضوع ماده    
 .شود  میراالث در طول سالهای برنامه ملغی 1350مصوب سال 

 
  به نفتوابستگی کاهش

ای به عواید نفت و گـاز         به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه       -117ماده  
ای دولت، بـه نحـوی        از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه         

 :اقدام شود که
 عدم افزایش    در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به           -الف

 .برسد%) 10(های مالیاتی حداقل به ده درصد نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایه
 برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیـت مالیـاتی و حقـوق ورودی               -1تبصره  

عالوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقـوقی از                 
 .این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است) 222(ماده جمله دستگاههای موضوع 

 دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نـرخ              -2تبصره  
ای کـه در      گونـه   این مالیات را از سال اول برنامه ساالنه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به             

داریها و دهیاریها از نرخ مزبور      سهم شهر . برسد%) 8(پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد      
 .شود تعیین می%) 5(و سهم دولت پنج درصد) عنوان عوارض به%) (3(سه درصد
 نسبت درآمدهای عمومی به اسـتثناء درآمـدهای نفـت و گـاز بـه اعتبـارات                  -ب

 .افزایش یابد%) 10(ای به طور متوسط ساالنه ده درصد هزینه
کمتـر از نـرخ تـورم،       %) 2(ر دو درصد  ای دولت ساالنه حداکث      اعتبارات هزینه  -ج

 .افزایش یابد
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 تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکـزی و سیـستم            -تبصره
 .بانکی ممنوع است

 
منظور حمایت مالی از بخـشهای غیردولتـی و توسـعه فعالیـت ایـن             به -118ماده  

شـود در چهـارچوب       بخشها، به دستگاههای اجرائی و یا شرکتهای دولتی اجازه داده می          
گذاری داخلـی   ای و یا منابع سرمایه های سرمایهدارائیقوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک     

شده یا یارانه سود تسهیالت، براساس قراردادهای منعقده در           خود را در قالب وجوه اداره     
اختیار بانکهای عامل قرار دهند تا در چهـارچوب مقـررات قـانونی مربوطـه در اختیـار                  

 .تقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیردم
، دارائـی پیـشنهاد مـشترک وزارت امـور اقتـصادی و             آئین نامه اجرائی این ماده به     

 .رسد تصویب هیأت وزیران می معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به
 

 اصالح نظام مالیاتی
فیتهـای مالیـاتی و     دولت موظف است در راستای هدفمنـد سـازی معا          -119ماده  

 :عمل آورد شفاف سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به
 جای معافیتهای قانونی مالیاتی  جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به-الف
  خرجی در قوانین بودجه ساالنه-مذکور به صورت جمعی مالیاتی تهای ثبت معافی-ب

ل معافیتهای قانونی مذکور، مالیات      به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمو      -1تبصره  
 .گیرد تعلق نمی

 تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی در موعد مقرر شـرط برخـورداری از هرگونـه              -2تبصره  
 .معافیت مالیاتی است

 
 سازمان امور مالیاتی مکلف اسـت پایگـاه اطالعـات مؤدیـان مالیـاتی               -120ماده  
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 پایـان برنامـه و اشـخاص        ای اشـخاص حقیقـی را تـا         شامل اطالعات درآمدی و هزینـه     
کلیـه دسـتگاههای اجرائـی و       . حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند          

ربط که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند              نهادهای عمومی و ذی   
مطابق با دستورالعمل تبادل اطالعات با حفظ محرمانـه بـودن کـه توسـط وزارت امـور                  

 در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران مـی رسـد، ایـن                 دارائیاقتصادی و   
 .اطالعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند

 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجـرای برنامـه بـه    -1تبصره  
که مؤدیان مالیاتی مکلـف     های مالیاتی و سایر اوراقی        منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه    

باشند و نیز ابالغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیـان مـذکور از                  به تسلیم آن می   
های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکـی یـا سـایر روشـها                 فناوری

 .استفاده نماید
صـدور   سازمان امور مالیاتی موظف است بـا همکـاری مراکـز دولتـی               -2تبصره  

گواهی الکترونیکی ریشه و براساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایـان سـال دوم برنامـه                 
 .اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید نسبت به راه

 
به منظور شفافیت در مبادالت اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان           -121ماده  

ازرگانی مکلف است بـا همـاهنگی سـازمان         مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت ب       
امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صـاحبان مـشاغل را                 

 .نماید) مکانیزه فروش(های صندوق فروش  براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه
ه انـدازی دسـتگاه سـامان       های انجام شـده بابـت خریـد، نـصب و راه             معادل هزینه 

توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات        ) مکانیزه فروش (صندوق فروش   
عدم استفاده  . قابل کسر است  ) های مذکور   در اولین سال استفاده از سامانه     (مؤدیان مزبور   

در هـر سـال، موجـب    ) مکـانیزه فـروش  (صاحبان مـشاغل از سـامانه صـندوق فـروش       
 .شود ر قانون برای سال مربوط میمحرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر د
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تـدریج و براسـاس اولویـت، آن دسـته از             سازمان امور مالیاتی موظـف اسـت بـه        
هستند را  ) مکانیزه فروش (صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش           

تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطالع کتبی و رسمی بـه اتحادیـه صـنفی                    
االنتشار و روزنامه رسمی کشور اعـالم و          های کثیر   ه و نیز درج در یکی از روزنامه       مربوط

 .از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید
 

طور جمعی یا فردی، نـسبت بـه        مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به     -122ماده  
 حقوقی بـه  پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص    

موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افـزوده مکلـف بـه کـسر یـا                  
وصول یا ایصال آن بوده و مربوط بـه دوران مـدیریت آنهـا باشـد بـا شـخص حقـوقی                      

این مسؤولیت مـانع از مراجعـه ضـامنها بـه شـخص             . مسؤولیت تضامنی خواهند داشت   
 .حقوقی نیست

 
 ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیـدی         عوارض وصولی  -123ماده  
قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرسـتان         ) 38(ماده) 1(و تبصره ) الف(موضوع بند 

. گـردد  به نـسبت جمعیـت بـین شـهرداریها و دهیاریهـای همـان شهرسـتان توزیـع مـی                  
یـک  بـه بـیش از      ) نفـر و بیـشتر    پنجـاه   ( درصورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی     

شهرستان در یک استان سـرایت کنـد، عـوارض آلـودگی براسـاس سیاسـتهای اعالمـی                  
ریــزی اســتان،  ای مرکــب از معــاون برنامــه معاونــت بــه نــسبت تأثیرگــذاری، در کمیتــه

 اسـتان   مالیـاتی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امـور           فرمانداران شهرستانهای ذی  
 .شود بین شهرستانهای متأثر توزیع می

رتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشـند،               درصو
متـشکل  ) نفر و بیشتر  پنجاه  ( کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ      اعضاء کمیته توزیع  

ربـط، نماینـده سـازمان حفاظـت          ریـزی اسـتانهای ذی      از نماینده معاونت، معاونین برنامه    
تی براساس سیاستهای اعالمـی معاونـت اقـدام بـه           محیط زیست و نماینده اداره کل مالیا      
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 .توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد
 
  تعاونتوسعه

 پـنج  و به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست          دولت   -124ماده  
اقتصاد ملی تا پایان برنامـه بـا رویکـرد ایجـاد اشـتغال، گـسترش عـدالت                   %)25(درصد

درآمـد جامعـه، بـا رعایـت تکـالیف و              متوسـط و کـم     اجتماعی و توانمندسـازی اقـشار     
 سیاسـتهای کلـی     یاختیارات مقرر در قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا           

 :دهد انجام میرا  زیر اقداماتقانون اساسی ) 44(اصل چهل و چهارم
در بـازار پـولی کـشور تـا سـال             %)15(درصد   افزایش سهم تعاونیها به پانزده     -الف

رم برنامـه از طریـق فـراهم نمـودن تـسهیالت الزم جهـت صـدور مجـوز فعالیـت                     چها
 .مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی

گـذاری     افزایش ساالنه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه          -ب
تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعـاونی از محـل بخـشی از منـابع مـالی       

 سیاستهای کلـی    یقانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا        ) 29(ماده  ) 2(جزء
 بـه منظـور اعطـاء       هـای سـنواتی      در قالب بودجه   قانون اساسی  )44(اصل چهل و چهارم   

 بـا اولویـت     تعاونیهـای فراگیـر ملـی     ) ریـسک (تسهیالت بانکی و پوشـش خطرپـذیری      
 .تعاونیهای کشاورزی، روستایی و عشایری

ظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران          وزارت تعاون و   -ج
. گری بخش تعاون را بر عهده خواهنـد داشـت           و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی     

نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری                آئین
 قانون به تـصویب هیـأت       اسالمی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این           

هرگونـه دخالـت دولـت در امـور اجرائـی، مـدیریتی، مجـامع و                . وزیران خواهد رسـید   
مفاد این بند نافی وظایف قـانونی نظـارتی وزارت          . انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است    

 .تعاون نیست
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 نفت و گاز
  -125ماده 
نـسبت بـه صـدور      وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقـابتی،             -الف

بـرداری از حـداکثر ظرفیتهـا بـرای          پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز بـرای بهـره          
توسعه میدانهای نفت و گـاز و افـزایش تولیـد صـیانت شـده بـا حفـظ ظرفیـت تولیـد                       

 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خـام و دویـست و پنجـاه         1389 سال
بیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسـعه میـدان گـاز              میلیون متر مکعب گاز ط    

پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شـورای اقتـصاد و درج        
در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت بـا اسـتفاده از روشـهای زیـر                   

 :اقدام نماید
ف، توسـعه، تولیـد در دوره زمـانی معـین در             استفاده از انواع روشهای اکتـشا      -1

 میادین نفت و گاز
 شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای              -تبصره

 .رسد دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می
اخـل و خـارج از کـشور بـا      کارسازی انتشار اوراق مـالی ریـالی و ارزی در د    -2

 رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت
) ب( استفاده از روش بیع متقابـل بـا رعایـت اصـول و شـرایط موضـوع بنـد                   -3

 قانون برنامه چهارم توسعه) 14(ماده
تواند در طول برنامه نسبت بـه انعقـاد قـرارداد توسـعه و            وزارت نفت می   -تبصره

 .عمل آورد  مشترک شناخته شده اقدام و تالش الزم را بهتولید از کلیۀ میادین
یــست ســاله کــشور و  دولــت مکلــف اســت بــر مبنــای ســند چــشم انــداز ب-ب
کلی نظام در بخش انرژی ابالغی از سوی مقـام معظـم رهبـری و بـا پـشتوانه                    سیاستهای

ـ       » سند ملی راهبرد انرژی کشور    «کامل کارشناسی    رژی را به عنوان سند باالدستی بخش ان
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برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تـصویب قـانون                   
 .برساند برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسالمی

های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سـایر دسـتگاههای               وزارتخانه -تبصره
مـاه پـس از     را ظـرف دوازده     » برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کـشور      «اجرائی ذی ربط    

 .تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند
 

شـود بـه منظـور شناسـایی و اکتـشاف              اجازه داده مـی    وزارت نفت به   -126ماده  
وریهـای  اهرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقـال و بـه کـارگیری فن                  

به استثناء استانهای خوزستان ، بوشهر       ر کلیه مناطق کشور   جدید در عملیات اکتشافی ، د     
 کـه    با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک بـا همـسایگان            و کهگیلویه و بویراحمد   

 انجام و منجـر بـه کـشف         طرف قرارداد ) ریسک(عملیات اکتشافی مربوط با خطرپذیری    
 در قالب   این قانون و  ) 125(میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکوردر ماده           

 مبادله موافقتنامه بـا معاونـت،       های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و          بودجه
نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق               

 . را مطـابق ضـوابط قـانونی انتخـاب نمایـد           طـرف قـرارداد   برگزاری مناقصات اقـدام و      
در قالب قرارداد منعقده مذکور منظـور و    مستقیم و غیرمستقیم اعم از   های اکتشافی   نههزی

های توسعه از محل فروش محصوالت تولیدی همان میـدان بازپرداخـت              به همراه هزینه  
 .خواهد شد

مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هـر مـورد توسـط وزارت نفـت                 
 در صورتی که در پایان مرحلـه اکتـشاف،          .باشد  دید می تعیین شده و یک بار نیز قابل تم       

 و طرف   یابد  میای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه           میدان تجاری در هیچ نقطه    
 .گونه وجهی را نخواهد داشت قرارداد حق مطالبه هیچ

 
شود در چهارچوب بودجـه سـنواتی از          به وزارت نفت اجازه داده می      -127ماده  
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خلـی شـرکتهای تابعـه و منـابع خـارجی ترجیحـاً بـا مـشارکت بخـشهای           محل منابع دا  
خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پاالیـشگاه میعانـات       

 هـزار   120 هزار و    360با ظرفیت اسمی به ترتیب      » فارس«و  » ستاره خلیج فارس  «گازی  
 .وه اداره شده اقدام نمایدگذاری و یا تسهیالت در قالب وج صورت سرمایه بشکه به

بـرداری از آنهـا اسـتفاده از روشـهای            های موضوع این ماده و بهـره        تا اتمام پروژه  
های مورد نیاز با تصویب شورای اقتـصاد درمـوارد            تهاتری برای خرید و فروش فرآورده     

 .ضروری مجاز است
 .تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است

اندازی آنها برای واگـذاری سـهام         لف است حداکثر یک سال پس از راه       دولت مک 
قانون اساسی  ) 44(خود در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم          

 .عمل آورد اقدامات الزم را به
 

شود از محل منابع داخلی شـرکت ملـی       ه داده می  به وزارت نفت اجاز    -128ماده  
 نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیالت در قالب وجـوه اداره            پاالیش و پخش فرآورده های    

ــرمایه  ــرای س ــده ب ــا   ش ــصوصی و تع ــشهای خ ــذاری بخ ــل  گ ــای تکمی ونی در طرحه
 سـازی بـا تـصویب شـورای اقتـصاد،            سـازی و بنـزین      پاالیشگاههای موجود شامل بهینه   

 .اقدام نماید
 

 : وزارت نفت موظف است-129ماده 
میت و مالکیت بـر منـابع نفـت و گـاز و انجـام                در راستای اعمال حق حاک     -الف

وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیـز پـستهای                
کارگیری نیروهای متخصص الزم از طریـق انتقـال نیـروی انـسانی               سازمانی، نسبت به به   

 .دموجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نمای
 برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شـرکتهای              -ب

تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صالحیت، با اتخاذ ضـوابط تولیـد صـیانتی، پروانـه                 
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برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب،                 بهره
الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن          د شرکتهای فوق  بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولی     

 . ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید-و معیارهای سالمتی
گیری میزان تولید، فرآورش، انتقـال، پـاالیش،             سامانه یکپارچه کنترل و اندازه     -ج

  های نفتی را حداکثر تـا پایـان سـال           توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده         
 .اندازی نماید دوم برنامه ایجاد و راه

 به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معـادل         -د
ای ساالنه شرکتهای تابعه را در طـول برنامـه،            از اعتبارات طرحهای توسعه   %) 1(یک درصد 

و پتروشـیمی   دار نفت، گاز      جذب، توسعه فناوریهای اولویت    )پتانسیل(ظرفیتجهت ایجاد   
سازی آنها و کـاهش      کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی            و به 

شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بنـد               
 .اسالمی ارائه نماید شورای را ساالنه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

 
میزان یـک    افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به   منظور  به -130ماده  

، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامـه، برنامـه جـامع صـیانتی و ازدیـاد                   %)1(درصد
تفکیک نواحی خشکی و      بندی مخازن به    برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت       

 .عمل آورد مات الزم را بهمناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدا
 

رسانی بـه     سوختمنظور افزایش خدمات       وزارت نفت مکلف است به     -131ماده  
میـزان سـاالنه      و خدمات جانبی در خلیج فـارس و دریـای عمـان بـه             ) بانکرینگ(کشتیها

ازطریق بخش غیردولتی، طـرح جـامع مربـوط را تـدوین و             %) 20(حداقل بیست درصد  
جاز است حمایت الزم را از بخش غیردولتـی در ایـن زمینـه              وزارت نفت م  . اجراء نماید 

 .عمل آورد به
 

از درآمد حاصل از صادرات نفت خـام و گـاز           %) 2( دولت دو درصد     -132ماده  
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خیز و گازخیز و دوسـوم بـه شهرسـتانها و             ترتیب یک سوم به استانهای نفت       طبیعی را به  
هـای سـنواتی      نی در قالب بودجـه    های عمرا   یافته جهت اجرای برنامه     مناطق کمتر توسعه  

 .اختصاص دهد
 

 برق
به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سـازی تولیـد و افـزایش                -133ماده  

راندمان نیروگاهها، کاهش اتالف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شـرکت تـوانیر         
 :و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند

ابع حاصل از فروش نیروگاههای موجود یا در دست اجـراء            با استفاده از من    -الف
های شرکتهای مذکور و با رعایت قـانون نحـوه اجـرای سیاسـتهای          دارائیو سایر اموال و     

نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان بـرق    ) 44(کلی اصل چهل و چهارم      
طریـق عقـد قراردادهـای      پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیتهای تولید برق مـشترکین از            

مگاوات نیروگاه گـازی بـه سـیکل        ) 12,000(هزار    بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده     
 .ترکیبی اقدام نمایند

 در صورت تمایل بخشهای غیردولتی به تبدیل نیروگاههای گازی موجود           -تبصره
وانند از  ت  خود به سیکل ترکیبی، شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو می             

این ماده نسبت به پرداخت تسهیالت در قالب وجـوه اداره           ) الف(محل منابع موضوع بند   
 .شده به آنها اقدام نمایند

شـود     به شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو اجـازه داده مـی               -ب
های نو و    نسبت به انعقاد قراردادهای بلند مدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی            

قیمـت  . های پاک با اولویت خرید از بخـشهای خـصوصی و تعـاونی اقـدام نماینـد                  انرژی
های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسـری           خرید برق این نیروگاهها عالوه بر هزینه      

نـشده،    بازار برق، با لحاظ متوسط سـاالنه ارزش وارداتـی یـا صـادراتی سـوخت مـصرف                 
 .رسد تصویب شورای اقتصاد می ها و سایر موارد به الیندهبازدهی، عدم انتشار آ

 وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحـوه اجـرای سیاسـتهای کلـی                -تبصره
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منابع مورد نیاز این جزء را از محل منـابع حاصـل از فـروش               ) 44(اصل چهل و چهارم     
الشرکه خـود و       سهم ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و       دارائینیروگاهها و سایر    

سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمین و تمهیدات الزم را برای ایـن نیروگاههـا                 
 .جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید

 از توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهای خصوصی            -ج
 .و تعاونی حمایت نماید

 طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تـا            وزارت نیرو مجاز است در     -د
گذاری بخشهای عمومی، تعاونی و       مگاوات ازطریق سرمایه  ) 25,000(بیست و پنج هزار     

صـورت     و یا منابع داخلـی شـرکتهای تابعـه و یـا بـه               خصوصی اعم از داخلی وخارجی    
 ) BOO( بـرداری و تـصرف       بهـره   گـذاری از جملـه سـاخت،        روشهای متداول سـرمایه   

 .اقدام نماید) BOT(برداری و انتقال ساخت، بهره و
) 25,000( سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از میزان بیست و پنج هزار             -تبصره

 .مگاوات است) 10,000(مگاوات مذکور در این بند، حداقل ده هزار 
 وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صـدور مجـوز صـادرات و عبـور                -هـ  

ای متعلق بـه بخـشهای خـصوصی و           یروگاههای با سوخت غیریارانه   برق از ن  ) ترانزیت(
 .تعاونی اقدام نماید

 وزارت نیرو مکلف است درصـورت نیـاز بـا حفـظ مـسؤولیت تـأمین بـرق،                   -و
منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههـای                به

عملی کـه بـه تأییـد شـورای اقتـصاد           خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دسـتورال       
 .رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاهها اقدام نماید می

 چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقـال               -ز
شـده بـا      و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافـت             

رسد اقـدام و یـا مجـوز          صویب شورای اقتصاد می   ت  قیمت و شرایط در دوره زمانی که به       
 .صادرات به همان میزان را صادر نماید
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ماه پس از تـصویب ایـن         نامه اجرائی مربوط به این بند باید ظرف سه           آئین –تبصره  
 .قانون به تصویب وزیر نیرو برسد

 قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف ساالنه سوخت آنها بیش از دو هزار              -ح
عب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات اسـت، در      متر مک 

تـصویب    صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعملهای این ماده، که بـه            
 .یابد رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می شورای اقتصاد می

 
کننـدگان در     صرفجویی، تشویق و حمایـت از مـ         منظور اعمال صرفه    به -134ماده  

 حفظ ذخایر انـرژی کـشور و         راستای منطقی کردن و اصالح الگوی مصرف انرژی و برق،         
شود   های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می           حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه     

تـصویب شـورای اقتـصاد        براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایـان سـال اول برنامـه بـه             
سـازی    بهینـه ت رعایـت الگـوی مـصرف و         به اعمال مشوقهای مـالی جهـ      رسد نسبت     می

منـابع مـالی    . مصرف انرژی، تولید محصوالت کم مصرف و با استاندارد باال اقـدام نماینـد             
هـا،    مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کـردن یارانـه                

فـت، نیـرو و صـنایع و معـادن و یـا فـروش               هـای ن    منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانه    
الـشرکه وزارت   نیروگاهها و سایر دارائیها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سـهام و سـهم     

 .شود نیرو و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمین می
ت استاندارد  بر وارداتی مشمول رعای      کلیه محصوالت و تجهیزات انرژی     -1تبصره  

وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف بـه          . باشند  اجباری مصوب می  
 .رعایت مفاد این ماده هستند

جویی در مـصرف      شود، برای صرفه     به دستگاههای اجرائی اجازه داده می      -2تبصره  
شهای مندی قبلی، نسبت به انعقـاد قـرارداد بـا بخـ             انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره       

جـویی ناشـی از کـاهش         مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه     . خصوصی و تعاونی اقدام نمایند    
. مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت اسـت              
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و معاونت به تصویب هیـأت      های نیرو و نفت       پیشنهاد وزارتخانه   دستورالعمل این تبصره با     
 .درس وزیران می

 وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه بـرق کـشور در طـول                -3تبصره  
 .برنامه، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید

 
  پاکهای انرژی

  -135ماده 
ای توسط سـازمان انـرژی اتمـی بـا            نیروگاههای هسته صیانت از    جامع طرح -الف  

ربط حـداکثر     ونت و سایر دستگاههای ذی    همکاری وزارت کشور، وزارت امورخارجه ، معا      
 .رسد می تهیه و به تصویب هیأت وزیران  برنامهتا پایان سال اول

 حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم بـه رعایـت مفـاد                اشخاص -تبصره
 .باشند طرح جامع موضوع این ماده می

برق، دولت در طـول     ای برای تولید       از انرژی هسته   آمیز  صلحمنظور استفاده      به -ب
 :برنامه اقدامات زیر را انجام دهد

 ای ساله تولید برق از انرژی هسته  تدوین برنامه بیست-1

 ای ای و توسعه چرخه سوخت هسته  هستهنیروگاههاییابی برای احداث   مکان-2

 داخلـی و خـارجی بـرای احـداث          گذاری  سرمایه استفاده از روشهای مختلف      -3
 ای های هسته نیروگاه

ای جهـت      دانش فنی سازنده نیروگـاه هـسته       صاحبانگیری از      همکاری و بهره   -4
 ساخت نیروگاه در کشور

 ای در داخل کشور ریزی برای تأمین سوخت موردنیاز نیروگاههای هسته  برنامه-5

 هسته ای تحقیقاتی در کشور در راستای        رآکتورهایی جهت احداث    ریز    برنامه -6
منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیتهـای تحقیقـاتی و            و به ای    اهداف صلح آمیز هسته   

 ای کشاورزی هسته
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ای در     تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مـواد اولیـه سـوخت هـسته               -7
 داخل کشور

 فقط بـه کارکنـان کـاربر دسـتگاه یـا چـشمه              اشعه پرتوکاری و    حق پرداخت   -ج
 و فـرآوری    سـوخت  چرخـه های وابسته بـه       خانهتولیدکننده اشعه، شاغل در معادن و کار      

باشند، متناسب با دریافت اشعه در        اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می         
دوره اشتغال بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهاد شـده و               

 .گیرد ، صورت میرسد میبه تأیید معاونت 
 است دفن پسماندها را فقط در چهـارچوب نظـام           موظف سازمان انرژی اتمی     -د

 .ای مصوب هیأت وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد ایمنی هسته
 

جایی، صـدور سـند و        هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه      -136ماده  
 بـه عنـوان     ای  هـسته تغییر کاربری اراضـی در محـدوده ایمنـی نیروگاههـا و تأسیـسات               

ممنـوع اسـت و حقـوق صـاحبان حـق در اراضـی و امـالک واقـع در                    گاه دائم     سکونت
نحوه خرید و تملـک اراضـی و امـالک بـرای اجـرای              «محدوده مذکور، بر اساس قانون      

تملـک و تـصرف امـالک       . گـردد   تأمین مـی  » دولتهای عمومی، عمرانی و نظامی        برنامه
 .پذیر است کانمذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت کارشناسی ام

ای کشور که توسط مرکز نظام         الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته       -تبصره
شود، برای کلیه     ای و پرتوی ابالغ می      ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته        

 .االجراء است دستگاههای اجرائی واشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، الزم
 

 مقررات مالی، معامالتی و اسـتخدامی سـازمان انـرژی اتمـی ایـران و        -137ماده  
شرکتهای تابعه و دستگاههای وابسته در بخش فعالیتهای تخصصی بدون الزام به رعایت             
قانون محاسبات عمومی کشور و قـانون مـدیریت خـدمات کـشوری و سـایر قـوانین و                   

 .مقررات عمومی مجری خواهد بود



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١١١

تخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امورتخصصی       مصادیق امور تخصصی و غیر    
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی       بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت و معاونت         

 .رسد جمهور به تصویب هیأت وزیران می رئیس
 .اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است

آیـد    بـه عمـل مـی     ) 136(و)135( این ماده و مواد    یدر اجرا که   ی اقدامات –تبصره  
 .نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد

 
منظـور کـاهش       کلیه سازمانها و شرکتهای مشمول قانون برنامه که بـه          - 138ماده  

 المللــی موجــود، ماننــد  انتــشار گازهــای آالینــده در چهــارچوب ســاز و کارهــای بــین 
شوند، مجـاز بـه       واهی کاهش انتشار می   ، موفق به اخذ گ    )CDM(ساز و کار توسعه پاک    

وجـوه حاصـله    %) 70(هفتـاد درصـد   . باشند  واگذاری یا فروش آن طی سالهای برنامه می       
هـای مربـوط بـه اخـذ      شـود و هزینـه      ربط منظور مـی     جزء درآمدهای داخلی شرکت ذی    

%) 30(سـی درصـد   . های مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بـود             گواهی
 .شود ه به خزانه کل کشور واریز میباقیماند
 

منظور ایجاد زیرسـاختهای تولیـد تجهیـزات نیروگاههـای بـادی و                به -139ماده  
خورشیدی و توسعه کاربرد انرژیهای پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژیها در سـبد                
تولید انرژی کشور، دولت مجاز است بـا حمایـت از بخـشهای خـصوصی و تعـاونی از                   

شده و یارانه سود تسهیالت، زمینه تولید تا پنج هـزار مگـاوات انـرژی                 وه اداره طریق وج 
 .بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد

 
 منابع آب

 و توسـعه پایـدار منـابع آب          )به هم پیوسته  (  به منظور مدیریت جامع    -140ماده  
 :در کشور

 های آب زیرزمینی در    سفرهاز  برداشت   ین تغدیه و   ایجاد تعادل ب   در راستای  -الف
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 :، وزارت نیرو نسبت به اجرایکشوردشتهای کلیه 
 در سـطح تمـامی دشـتهای کـشور بـا اولویـت              ای غیرسازه و   ای سازههای   وژه پر -1

 دشتهای ممنوعه آبی
 از  برداشـتهای غیرمجـاز    المنفعه نمـودن    و مسلوب جلوگیری   حفاظتی و  اقدامات -2

  در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانهزیر زمینیمنابع آب 
  نصب کنتورهای حجمی بـر روی کلیـۀ چاههـای آب محفـوره دارای پروانـه                 -3

 با هزینۀ مالکان آن
 ای حمایتی وتشویقیسته سیاعمالا -4
 های آبریز و استانی  اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه-5

ی اقدام نمایدکه تا پایان برنامه با توجه بـه نـزوالت آسـمانی، تـراز منفـی                  به نحو 
 های آب زیرزمینـی درایـن دشـتها نـسبت بـه سـال آخـر برنامـه چهـارم حـداقل                       سفره

از محل کنتـرل آبهـای سـطحی و         %) 5/12(درصد  و نیم   دوازده%) (25(درصد بیست و پنج  
با مشارکت وزارت جهاد     )بخوانداریاز طریق آبخیزداری و آ    %) 5/12(درصد  و نیم   دوازده

بنـد  ایـن   دشتهای موضوع   از  برداری مناسب    استقرار نظام بهره  فته و با    بهبود یا کشاورزی  
 . بخشدتحققرا بینی شده  اهداف پیش
داری،   آبخـوان  بخشی نظیر آبخیزداری،    طرحهای تعادل   وزارت جهادکشاورزی  -ب

برداری مناسـب دشـتهای       استقرار نظام بهره  احیاء قنوات، بهبود و اصالح روشهای آبیاری و         
 .بینی شده تحقق یابد  نماید که اهداف پیشءبه نحوی اجرارا » الف« موضوع بند
 طرحهای مشترک آبـی بـا       ی کشورهای منطقه و اجرا    ه و صادرات آب ب    واردات -ج

هــای فنـی، اقتــصادی، اجتمــاعی و   کـشورهای همجــوار بـا رعایــت منــافع ملـی و توجیــه   
 .استی با تأیید شورای اقتصاد مجاز محیط زیست

 فاضالب بـا    واحدهایی که  تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر        واحدهای -د
آوری   تأسیسات جمع  موظفندنمایند،    آالیندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می        

 .شوند  میواحدهای متخلف جریمه. را اجراء نمایندفاضالب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب 
منظـور     دولت موظف است اعتبـارات الزم را در قالـب بودجـه سـنواتی بـه                -هـ  
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تسریع در اجـرای طرحهـای استحـصال، تنظـیم، انتقـال و اسـتفاده از حقابـه کـشور از                     
 .های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید رودخانه
 

  -141ماده 
یرو مکلف است نـسبت     وری آب کشاورزی، وزارت ن      منظور افزایش بهره     به -الف

هـای موجـود آب و تحویـل حجمـی آب بـه تـشکلهای                 به اصالح تخصیصها و پروانـه     
از حجـم آب مـصارف      %) 1(نحوی اقدام نماید که ساالنه حداقل یـک درصـد           بران به   آب

جـوئی    موجود به ویژه در دشتهای با بیالن آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صـرفه               
دید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روشـهای نـوین           شده در جهت توسعۀ اراضی ج     
 .آبیاری مورد استفاده قرار گیرد

تـدریج نـسبت بـه صـدور سـند             وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه بـه         -ب
. داران و دارندگان مجوز تخـصیص آب اقـدام نمایـد            برداری آب برای تمامی حقابه      بهره

و با رعایت قانون حفظ     ) ای  های آب منطقه    کتشر(مبادله این اسناد با اطالع وزارت نیرو      
کاربری اراضی زراعی و باغات و اصالحات بعدی آن و همچنین رعایـت حفـظ سـطح                 

 .کشت در بازارهای محلی مجاز است
 دولت مکلف است در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای              -ج

وسازی اراضی پایین دست    های آبیاری و زهکشی و تجهیز و ن         مکمل نظیر احداث شبکه   
هــای باالدســت ســدهای مخزنــی  و طرحهــای حفاظــت خــاک و آبخیــزداری در حــوزه

 .عمل آورد هماهنگی الزم را به
های اصلی و فرعی آبیـاری و زهکـشی اراضـی آبخـور سـدهای                  شبکه دولت -د

نحوی که ساالنه حداقل بیست واحد درصـد نـسبت بـه              احداث شده را گسترش دهد به     
 .های سال قبل افزایش یابدعملکرد طرح

 
 :ای و توجه به ارزش آب منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه به -142 هماد
شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده           به وزارت نیرو اجازه داده می      -الف
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جـویی حقابـه داران در    ، آب مازاد ناشی از صرفه     داخلی و خارجی   اعم از    گذاران  از سرمایه 
های انتقـال آب توسـط بخـش غیردولتـی را بـا قیمـت               هنصرف و همچنین هزی   بخشهای م 

 .توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید
های آبرسـانی     برداری سدها و شبکه     گذاری و مالکیت، مدیریت وبهره       سرمایه -ب

دهای عمومی غیردولتـی و بخـشهای   بران، توسط بنگاهها و نها     با حفظ کلیه حقوق حقابه    
قـانون اساسـی و       )44(با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم       تعاونی و خصوصی    

 .استمجاز  قانون مربوط
آوری آبهای سطحی و هـرز آبهـای پراکنـده و نیـز اسـتفاده و                   به منظور جمع   -ج

ت نیـرو   آوری نزوالت آسمانی در فصلهای غیرزراعی برای بهبود کـشاورزی، وزار            جمع
موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیاء آب بندانهای شـناخته شـده اقـدام و                   

 .درصورت نیاز آب بندانهای جدید احداث نماید
 

 کشاورزی
به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت             -143 ماده

های روغنی، چغندر قنـد       هاساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دان          
و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصالح الگوی مصرف بر اساس               

نمـودن زیـر      استانداردهای تغذیه، گـسترش کـشاورزی صـنعتی و دانـش بنیـان، فـراهم              
ساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخـش کـشاورزی بـر مبنـای مالحظـات                 

 در طـول برنامـه      1388نـسبت بـه سـال       %) 7( میزان هفت درصد   بهساالنه  توسعه پایدار   
 :شود اقدامات زیر انجام می

در سال آخر برنامـه  %) 40( ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد -الف
از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه               

 نژادی زراعی و به آبیاری و اجرای عملیات بهها، زهکشها و روشهای نوین   شبکه
 تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براسـاس الگـوی کـشت               -ب

 هرمنطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی
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وری مصرف آب در بخـش کـشاورزی و افـزایش تولیـد                ارتقاء شاخص بهره   -ج
 محصول به ازاء واحد حجم مصرفی

فیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، کـود            گسترش مبارزه تل   -د
ــوژیکی(شــناختی شــیمیایی، مــواد زیــست ــارزه ) بیول و داروهــای دامــی و همچنــین مب

مدیریت تلفیقـی تولیـد و      ) ارگانیک(زیستیو توسعه کشت    ) بیولوژیکی(شناختی   زیست
ی در راسـتای    هـای کـشاورز     اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیـدات و فـرآورده         

 سطح تولید تا پایان برنامه%) 25(پوشش حداقل بیست و پنج درصد
های بخـش کـشاورزی بـه      برون سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدیگری-هـ  

کارگیری کارشناسان تعیـین صـالحیت شـده          بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر به       
ازمان نظام دامپزشکی به عنوان     عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و س         

ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپـروری و آبـزی پـروری،                  
 تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی

هـزار  ) 200(آالت کـشاورزی و خـارج از رده کـردن حـداقل              نوسازی ماشین  -و
بـر مبنـای    ) نیزاسیونمکا(آالت فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن          دستگاه ماشین 

ای که در پایـان       اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه به گونه            
 1388از یک اسب بخار در هکتار سال        ) مکانیزاسیون(برنامه، ضریب نفوذ ماشینی کردن      

 .اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد) 5/1(به 
در سطح مـزارع و باغهـای       ) ارگانیک(زیستیلی و    ترویج استفاده از کودهای آ     -ز

گونـه    کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف ایـن              
 کل کودهای مصرفی در پایان برنامه%) 35(کودها به سی و پنج درصد

 صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و امالک             -ح
 ان برنامه کشور تا پای

 گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کـشاورزی و عوامـل تولیـد بـه میـزان                 -ط
 تولیدات تا پایان برنامه%) 50(حداقل پنجاه درصد

گذاری دربخش کشاورزی، بخـشی        دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه       -ی
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ه از منابع خود را که در چهارچوب بودجه ساالنه مشخص خواهد شد از طریـق دسـتگا                
ربط به عنوان کمـک بـه تـشکیل و افـزایش سـرمایه صـندوقهای غیردولتـی                    اجرائی ذی 

حمایــت از توســعه بخــش کــشاورزی و یــا بــه صــورت وجــوه اداره شــده در اختیــار  
 .شود مبالغ پرداختی به صندوقها به هزینه قطعی منظور می. صندوقهای مذکور قرار دهد

 
 پایـداری تولیـد و توسـعه         به منظـور حمایـت از بخـش کـشاورزی،          -144ماده  

هـای صـنایع و معـادن،         پذیری و کاهش قیمت تمـام شـده وزارتخانـه          صادرات و رقابت  
ریزی هماهنـگ     جهادکشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه         

رسد، نسبت به حمایت هدفمند از اسـتقرار          ای که به تأیید معاونت می       نامه براساس تفاهم 
 کـشاورزی توسـط      اساسـی  صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهـداری محـصوالت       و گسترش   

 .بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام نمایند
 

 بتی نمـودن تولیـد و افـزایش صـادرات          بـه منظـور اقتـصادی و رقـا         -145ماده  
افزایـی و     محصوالت کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش          

 :ارزش محصوالت کشاورزیتکمیل زنجیره 
 حمایت از تولید محصوالت کشاورزی در قالـب جبـران بخـشی از یارانـه                -الف

بـا  سود و کارمزد تسهیالت بانکی، کمکهای بالعوض ، پرداخت یارانه و سـایر مـشوقها                
ای اسـت کـه     نامـه   براسـاس آئـین   ای     منطقـه  - رعایت الگوی کـشت بهینـه ملـی        اولویت

 .رسد تصویب هیأت وزیران می اورزی بهپیشنهاد وزارت جهاد کش به
از ابتدای برنامه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعـم از               -ب

دولتی و غیردولتی قبل از واردات کاالها و یا محصوالت بخش کشاورزی اعم از خـام و            
ز یا فرآوری شده و یا مواد اولیه غذایی مـورد نیـاز صـنایع غـذایی و تبـدیلی موظفنـد ا                     

دولت مکلف است به منظور حمایـت       . وزارت جهادکشاورزی مجوز الزم را اخذ نمایند      
از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کاالها و محصوالت بخش کشاورزی تعرفه مـؤثر              

 . ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد وضع نماید به گونه
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با  خش کشاورزی از قبیل بذر، نهال، کود و سم        های تولید ب     نهاده   واردات -1تبصره  
 .باشد هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهادکشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می

ای، تعیین سهمیه مقـداری، زمـان ورود و     مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه    -2تبصره  
اورزی های غذایی بـا وزارت جهـاد کـش    مقدار تعرفه برای کاالهای کشاورزی و فرآورده    

 .خواهد بود
سـازی، قرنطینـه و بازاررسـانی محـصوالت،            عملیات تولیـد، فـرآوری، ذخیـره       -ج
ــوین کــشاورزی، عــاملین و    نهــاده ــه خــدمات ن ــد، ارائ هــا و کاالهــای کــشاورزی نوپدی
کنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود کـه توسـط وزارت               گواهی

 .رسد نامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میجهادکشاورزی در سال اول بر
 

وری و بازده زمینهای کـشاورزی         به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره       -146ماده  
 دولت حمایتهای حقوقی و مالی الزم را از تشکیل تشکلهای حقوقی بـا              ،هکتارواحد  در  

 سیاسـتهای   تعاونیهای تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یـا اتخـاذ             اولویت
 .آورد سازی زمینهای کشاورزی به عمل می تشویقی برای یکپارچه

 
 به منظورتوانمندسازی ساختار مـدیریت منـابع طبیعـی و آبخیـزداری             -147ماده  

 :شود کشور اقدامهای زیرانجام می
هـا و     منابع طبیعی ، هزینه   ) کارکردهای بازاری و غیربازاری   ( ارزش اقتصادی  -الف

سنجی طرحها    ای در مطالعات امکان     های عمرانی ، توسعه     حها و پروژه  منافع اجتماعی طر  
 .ها مالک عمل قرار گیرد و پروژه

 به منظور رفـع معـارض از اراضـی دولتـی و ملـی، سـازمان جنگلهـا، مراتـع و                  -ب
 از پرداخت  حسب مورد پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط،آبخیزداری کشور

 .استی معاف های دادرس هزینه
موظـف  ) سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور     ( وزارت جهادکشاورزی    -ج
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سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احـداث،    است ظرف مدت یک   
برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکـاری، نهالـستانهای            نگهداری، توسعه و بهره   

یهای سبز و کمربند سبز شهرها را در محـدوده و حـریم             متروکه و اراضی واقع در کاربر     
شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طـرح مـورد توافـق شـهرداری و سـازمان                   
مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سـبز و               

 .استفاده بهینه واگذار نماید
 

 ،الگـوی بهـره بـرداری از جنگلهـا         جهت اصـالح     مکلف است دولت   -148ماده  
 : زیر را انجام دهدتاقداماو آب و خاک مراتع 

 های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی  جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی-الف
 توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصوالت جنگلـی              -ب

 ری نشدهو مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آو
 و حمایت از تولید دام به روش صنعتی  ساماندهی جنگلها -ج
 ربط بر اساس قوانین و مقررات ذی ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی -د

  توسعه جنگلهای دست کاشت-هـ 
  اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه-و
 کنترل کانونهای بحرانزدایی و   اجرای عملیات بیابان-ز

 در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن       فقطبرداری از جنگلها       بهره -تبصره
 شـناختی   بـر مبنـای تـوان بـوم    تنهـا برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعـی        است و بهره  

متخلـف از احکـام     . اسـت و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع           ) اکولوژیک(
 تا دوبرابر قیمت    ،ای معادل    جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه      این تبصره عالوه بر   

 .استبرداری یا تلف شده  جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره
 

 :زیر را انجام دهدات  دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدام-149ماده 
ی سـنتی    حمایت مالی از توسعه کشتارگاههای صنعتی و بهبود کشتارگاهها         -الف
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 و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام
 %)35(درصـد     و پـنج     ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حـداقل سـی           -ب

 ارزش تولید این بخش 
  حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان-ج

منظور کنتـرل بیماریهـای دامـی،         اد کشاورزی مجاز است به     وزارت جه  -1تبصره  
ــضمین ســرمایه ــشاورزی  ت ــذاری در بخــش ک ــق ادارات و گ ــذایی، از طری و امنیــت غ

سازمانهای تابعـه و بـا همکـاری سـازمان نظـام دامپزشـکی، سـامانه هوشـمند مراقبـت                    
 .بیماریهای دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید

 دولت برنامه تأمین سالمت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه              -2هتبصر
 .عمل آورد تصویب و اقدامات قانونی الزم برای اجرای آن را به

 
 صنعت، معدن

وزارت صنایع و معادن موظف است به منظـور تحقـق اهـداف سـند                -150ماده  
توسعه ) استراتژی( راهبرد ساله جمهوری اسالمی ایران در قالب تدوین       بیست   انداز  چشم

صنعتی و معدنی با همـاهنگی معاونـت در زیربخـشهای برگزیـده صـنعت و معـدن، در               
جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبـردی ذیـل بـه                 

 :ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد گونه
ی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فنـاوری و       ارتقاء سطح رقابتمند   -الف

) تکنولوژیـک (انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه              
 و خلق مزیتهای رقابتی

سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصوالت دارای پـردازش              متنوع -ب
 در صادرات) صنایع نهایی(بیشتر 

گیــری  توســعه پیونــد مناســب صــنایع کوچــک، متوســط و بــزرگ و شــکل  -ج
گیری بنگاههـای بـزرگ       و تمهید ادغام و شکل    ) برند(های صنعتی و نشان تجاری        خوشه

 رقابت پذیر
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پتروشـیمی، فلـزات    (ای     توسعه زنجیـره ارزش پـایین دسـتی صـنایع واسـطه            -د
گذاری بخـشهای     ایهاز طریق ترغیب گسترش سرم    ) اساسی، محصوالت معدنی غیرفلزی   

 غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی
 افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت           -هـ

و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین آالت صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری               
) صنایع نوین ( مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر         و پارکهای علم و فناوری و افزایش      

 وری صنایع و معادن در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره
قانون حداکثر استفاده از توان     « تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجرای        -و

تـسهیالت  ها و ایجاد      فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه           
 »12/12/1375منظور صدور خدمات مصوب  به

 کلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخـشهای             -تبصره
 .پذیرد غیردولتی انجام می

 
  -151ماده 
گذاری خطرپـذیر در صـنایع نـوین بـه دولـت              به منظور حمایت از سرمایه     -الف

سهیالت اعطـائی  سـاالنه بـه بخـشهای          شـود بخـشی از سـرجمع کـل تـ            اجازه داده می  
خصوصی و تعاونی کـه در قالـب اعتبـارات وجـوه اداره شـده بـرای صـنایع نـوین در                      

 مـورد   راشـود شـامل سـود و کـارمزد تـسهیالت اعطـائی                های ساالنه منظور مـی      بودجه
 .بخشودگی قرار دهد

آئین نامه اجرائـی ایـن بنـد مـشتمل بـر تعریـف دامنـه شـمول صـنایع نـوین و                       
بازرگانی   پیشنهاد مشترک وزارت صنایع ومعادن، معاونت، اتاق        تورالعمل بخشودگی به  دس

و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون به تـصویب                   
 .رسد هیأت وزیران می

به صندوق  » حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک      « عنوان صندوق    -ب
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اساسـنامه صـندوق مزبـور بـه تـصویب مجلـس       . یابد تغییر می » نوینحمایت از صنایع    «
 .رسد شورای اسالمی می

 
ای از    شود در جهت تقویت سازمانهای توسـعه         به دولت اجازه داده می     -152ماده  

طریق اعمال اصـالحات الزم در اساسـنامه  و مقـررات نـاظر بـر آنهـا و حـذف موانـع                       
 پـذیری ی و خطر  ئ تحـرک، کـارایی، خوداتکـا      گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد       سرمایه

و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی        براساس مصوبات هیأت وزیران     ) ریسک(
 .عمل آورد قانونی بهاقدام قانون اساسی ) 44(اصل چهل و چهارم 

 
ای غیردولتی فعـال در        حرفه - بیشتر تشکلهای صنفی   به منظور تحرک   -153ماده  

هـا و سیاسـتگذاریها،        استفاده از این تـشکلها در پیـشبرد برنامـه          بخش صنعت و معدن و    
دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صـنعتی،              
برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منـابع بخـشهای                 

 .غیردولتی، اقدام الزم را به عمل آورد
 ات  تخفیفـ   و بندی واحدهای تولیدی و نحـوه اعطـاء تـسهیالت           طبقه -154ماده  

های صنعتی و معدنی مطابق مـصوبه شـورای           متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته     به آنها   
 .استاقتصاد 
 

های فنی و عمرانـی        پروژه ی کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرا      -155ماده  
 خریـد   .ستانداردهای ملـی را رعایـت نماینـد       خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و ا       

ایـران  ملـی   هرگونه کاال و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد عالمت اسـتاندارد             
 . استباشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع

 
 به منظور توسعه صنایع میـانی پتروشـیمی وگـسترش زنجیـره ارزش              -156ماده  
 :صادراتی آن
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هـای ارزش متـانول ،         که به منظور توسـعه زنجیـره        غیردولتی صصیشهرکهای تخ 
گردنـد مـشمول مقـررات و     آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولـت تأسـیس مـی           

 و  1362مزایای مربوط بـه قـانون تأسـیس شـرکت شـهرکهای صـنعتی ایـران مـصوب                   
 .اصالحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشـیمی           
 مـشتمل بـر دامنـه صـنایع         مادهنامه این     آئین. رنداز معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردا    

مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسـط معاونـت بـا               
 .رسد  تصویب هیأت وزیران میهمکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به

 
درجهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملـی             -157ماده  

 :دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی
جـویی و اکتـشاف عمـومی کلیـه           شناسی، شناسایی، پی    های پایه زمین     نقشه -الف
هـا، ادامـه    دی محـدوده  بنـ    معدنی کشور را تهیـه و پـس از بلـوک           )پتانسیلهای(ظرفیتهای

 .عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید
منظور ساماندهی امر اکتشاف در کـشور، پایگـاه جـامع علـوم زمـین را بـا             به -ب

 .اندازی کند ربط تا سال دوم برنامه راه استفاده از اطالعات کلیه دستگاههای ذی
نـاطق معـدنی و      نسبت به تکمیل زیرساختهای الزم بـرای معـادن بـزرگ و م             -ج

 .بر معدنی کمک نماید صنایع انرژی
 

در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نـواحی صـنعتی و               -158ماده  
 :پذیری تولیدات صنعتی و معدنی رقابت

های سنواتی کمکهـای الزم بـه         شود در قالب بودجه      به دولت اجازه داده می     -الف
ویژه در امور تأمین راه، آب، بـرق، گـاز و    تی به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردول      

دسـتورالعمل  . تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها را در مناطق انجـام دهـد              
 .رسد این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت می
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شـده بـا رعایـت        برداری برای واحدهای صـنعتی احـداث         صدور پروانه بهره   -ب
 .ربوط بالمانع استضوابط م
صدور پروانه تأسیس تنها درمواردی که برخوردار از معافیـت مالیـاتی             «جمله -ج

قانون الحاق موادی به قـانون تنظـیم بخـشی از           ) 66(از انتهای ماده  » باشد مجاز است    می
 .شود مقررات مالی دولت حذف می

 
 درکـشور   گذاری صـنعتی و معـدنی       منظور تسهیل و تشویق سرمایه       به -159ماده  

 :شود اقدامات زیر انجام می
قانون مالیاتهای مستقیم و اصـالحات بعـدی در   ) 138( معافیت موضوع ماده -الف

 .یابد افزایش می%) 15(میزان پانزده واحددرصد  طول برنامه به
یافتـه تـا       میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه         -ب

 .یابد  صنعتی افزایش می-در مناطق آزاد تجاریسقف معافیتهای منظور شده 
 

تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء              -160ماده  
 .کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به کشور آزاد است

 
 حمل و نقل
 -161 ماده
 و مـسافر از     جـایی کـاال      دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابـه          -الف

طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بـین المللـی از                  
 .المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید خارج کشور به یک فرودگاه بین

 دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامـه نـسبت بـه متنـوع سـازی نـرخ                    -ب
ام نماید و از ابتدای سال سوم برنامـه ضـمن   خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقد      

آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هـوایی، خـدمات فرودگـاهی و شـبکه پـروازی، لغـو                   
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بـرداری از خـدمات نـاوبری هـوایی،        تخفیفات تکلیفی و هر گونه معافیت درزمینه بهـره        
فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر مـوارد مـرتبط              

 .نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند
برخاسـت  بـه صـورت     و نشـست   ارائه خدمات کمک ناوبری هـوایی و -رهتبص

 .خواهد بود) دولت(انحصاری بر عهده شرکت فرودگاهها 

پذیری بـا رویکـرد     به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت  -ج
ایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایـران       لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هو       

جمهـوری   قانون اصالح مـوادی از قـانون تأسـیس هواپیمـایی             )7( و   )5(از جمله مواد    
ــصوب   ــران م ــالمی ای ــاونی و   6/2/73اس ــصوصی و تع ــشهای خ ــه بخ ــذاری ب  و واگ

رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت              خدمات
یف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویـت           به اصالح وظا  

و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصـالح اساسـنامه        
 .شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید

روازهـا و فرودگاههـا و نیـل بـه           دولت نسبت بـه ارتقـاء ایمنـی هواپیماهـا، پ           -د
المللی و همچنین پوشـش کامـل راداری، نـاوبری و فرکانـسی فـضای       استانداردهای بین 

 کمک ناوبری   )سیستمهای(های  سامانهکشور و فرودگاهها، از طریق تکمیل و یا نوسازی          
 ای و سـازماندهی     برداری از زیرساختهای ناوبری جهانی مـاهواره        و راداری، ایجاد و بهره    

هـوایی داخلـی و     سازی و اقتصادی نمـودن داالنهـای          مجدد فضای کشور با هدف کوتاه     
 .المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید بین

 
 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مـصوب            ی اجرا -162ماده  

 .شود  تا پایان برنامه تمدید می18/9/1386
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 -163ماده 
 به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهـداری و بهـره بـرداری                 -الف

شود  ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می              امور حمل و نقل جاده    
های روسـتایی و عـشایری        های کشور به استثناء جاده      جایی کاال و مسافر در جاده       از جابه 

سازمان راهداری و حمل و     ر با پیشنهاد مجمع عمومی      بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومت      
 .ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید نقل جاده

 کیلومتر حمل و نقل کاال در داخـل کـشور از            - میزان وصول عوارض هر تن     -ب
شرکتهای حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کاالی عبـوری و ترانزیـت                  

 .شود اقتصاد تعیین می ا پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورایکنند ب خارجی می
خسارات وارده بر ابنیه فنـی و تأسیـسات، از وارد کننـده             %) 100( صددرصد   -ج

 .شود یخسارت توسط سازمان مذکور وصول م
 به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شـهری و احـداث                  -د

های خدمات رفـاهی بـین راهـی توسـط بخـشهای              باری و مجتمع  های مسافری و      پایانه
خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهـای ایثـارگران، از محـل منـابع داخلـی شـرکتهای                  

 .شود وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت می
أییـد و   شـود کـه بـا ت        ای اجازه داده می     به شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده       -هـ  

ای، کامیونهـای مـورد نیـاز خـود را کـه       تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جـاده     
استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجـود                 

کنندگان خودرو مـصوب   خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف      
دولت مجاز است در این رابطـه تخفیفـات و          . نند به نام شرکت خود وارد ک      23/3/1386

استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یـک کـامیون           . تسهیالت گمرکی را اعمال نماید    
 نامـه   آئـین . فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتـی اسـت                

و  دارائـی صادی و هـای راه و ترابـری و امـور اقتـ     نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه    
بـه تـصویب هیـأت      ایـن قـانون      حداکثر ظرف شش ماه پس از تـصویب          معاونت تهیه و  

 .رسد وزیران می
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 : به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور-و

 وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تـا                -1
نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کـشور و اسـتقرار سـامانه               پایان سال دوم برنامه     

اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل در برگیرنده اطالعات دریـافتی از پلـیس،                
بخش بهداشت و درمان کـشور، سـازمانهای راهـداری، هواپیمـایی کـشوری و بنـادر و                  

سـازی و   جمیع، شـفاف ربط با هدف ت دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمانهای ذی 
هـای    ها و اطالعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامـه                ارائه داده 

گزارش آماری حمل و نقل کشور همه سـاله توسـط مرکـز آمـار               . ملی ایمنی اقدام نماید   
 .شود ایران تدوین و منتشر می

الفعـل و    طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسـخگویی بـه تقاضـاهای ب               -2
های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمـل و نقـل و            بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه       
از زمـان   . رسـد   تـصویب هیـأت وزیـران مـی         محیط زیست تا پایان سال سوم برنامـه بـه         

 تــصویب طــرح جــامع، شــروع کلیــه طرحهــای جدیــد توســعه و ســاخت زیربناهــای  
 .الب بودجه سنواتی قابل اجراء استحمل و نقل، فقط براساس این طرح و در ق

 دولت موظف است سـاز و کارهـای قـانونی الزم بـه منظـور کـاهش سـاالنه                    -3
هـای کـشور در    میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات راننـدگی در جـاده    %) 10(درصد  ده

 .طول برنامه را فراهم نماید

ل بـا توجـه بـه       پذیر کردن فعالیتهای حمـل و نقـ         منظور تسهیل تجارت، رقابت      به -ز
 :المللی، دولت مجاز است ای و بین مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه

ها، شهرکهای حمـل و نقـل         ،احداث پایانه )لجستیک( ازایجاد پارکهای پشتیبانی   -1
ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنـادر خـشک توسـط بخـش خـصوصی و تعـاونی                   

 .حمایت نماید
 و حمـل و نقـل       )کـانتینری (بـارگُنج هـای     یابی پایانه    طرح مکان   نسبت به تهیه   -2

 غربی  - جنوبی، شرقی  -کشور اعم از شمالی   ) ترانزیتی(ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری       
و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجـرای آن از طریـق بخـش خـصوصی و                     
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 .تعاونی اقدام نماید
خـارجی کـاال،    ) ترانزیت(افزایش حجم عبور     ساز و کارهای الزم برای تحقق        -3

 .را تا پایان برنامه فراهم نماید%) 10(ساالنه حداقل تا میزان ده درصد
این مـاده پـس از      ) ج(و  ) ب(،  )الف(های موضوع بندهای     کلیه دریافتی  -1تبصره  

داری کـل واریـز       ای نـزد خزانـه      وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده         
 .ا بر اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسدشود ت می

 ایــن مــاده و همچنــین در مــورد ایجــاد )د( در مــوارد موضــوع بنــد -2تبــصره 
های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری              جایگاه

اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صـورت قیمتهـای ترجیحـی یـا رایگـان بـر                    
 .اس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نمایداس

 
ای در   شود بـه منظـور ایجـاد رویکـرد توسـعه           به دولت اجازه داده می     -164ماده  

شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی               
 حمل و نقـل نـسبت بـه اصـالح           و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در         

ســاختار و تغییــر اساســنامه راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران و واگــذاری بخــشهای 
غیرحاکمیتی آن بـه بخـشهای خـصوصی و تعـاونی و ایجـاد ظرفیتهـای جدیـد توسـط                    
بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمـول و زمینـه اسـتفاده از منـابع داخلـی و                   

 .سعه فعالیتهای ریلی فراهم نمایدخارجی را برای رشد و تو
تواند به منظـور تقویـت حمـل و نقـل بـار و مـسافر ریلـی، بخـشی از                       دولت می 

های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرسـاخت ازجملـه دو خطـه کـردن، برقـی                   پروژه
بندی وتطویل ایستگاهها را در قالـب روشـهایی نظیـر مـشارکت، سـاخت،                 نمودن، تراک 

 با واگذاری امتیازاتی    (EPCF)طراحی، تدارک و تأمین      و   (BOT)تقال  برداری و ان    بهره
نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهالک کامـل                 

 .سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١٢٨

 
دریـایی کـشور    پذیری خـدمات حمـل و نقـل           به منظور ارتقاء رقابت    -165ماده  

پـذیر    شورایعالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تـدوین نظـام انعطـاف              
گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضـا بـرای طـرح و                   تعرفه

 .تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید
 

 به منظـور تقویـت موقعیـت کـشور در شـبکه حمـل و نقـل هـوایی                   -166ماده  
 و حمـل و نقـل کـاال و مـسافر و             )ترانزیـت (عبـور   المللی و افزایش درآمد ناشی از         بین

به قطب اول حمل و نقل      ) ره(المللی امام خمینی    اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین      
بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقالل سازمانی، مـالی و                  

نفعان، دولـت اقـدامات زیـر را           ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی      فرودگاه و   مدیریتی این 
 :انجام دهد
و ) ره(المللـی امـام خمینـی        ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بـین        -الف

ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه               
شهر فرودگاهی از قبیل گردشـگری، پزشـکی،        ای و سایر خدمات       خدمات بانکی و بیمه   

 رفاهی و مشابه آن
های    محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع            -تبصره

 هکتار و  هزار و پانصد    به مساحت   ) ره(جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی       
ع این ماده که شامل مناطق      اداره شهر فرودگاهی موضو   . هکتار خواهد بود  دوهزاروپانصد

آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهد بود، در قالـب شـرکت دولتـی وابـسته بـه                    
شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور است که اساسنامه آن به پیـشنهاد وزارت راه و              

 .ترابری و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
های الزم بـا اولویـت احـداث فـاز دوم            ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرسـاخت       -ب

 )ره(المللی امام خمینی فرودگاه بین
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 مسکن

قانون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه مـسکن              )18(ماده   در -167ماده  
عی و فرهنگـی جمهـوری      باقیمانده از برنامه چهـارم توسـعه اقتـصادی، اجتمـا          « عبارت

 .یابد تغییر می» برنامه پنجم«به عبارت » اسالمی ایران
 

 به منظور مقاوم سازی ساختمانها و اصالح الگـوی مـصرف بـه ویـژه             -168ماده  
 :شود  زیر انجام میاتدر بخش ساختمان و مسکن اقدام انرژیمصرف 

 شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقـررات ملـی سـاختمان در               -الف
واحدهای احداث شده بر مبنای     کار برای     صدور پایان . های ساختمانی اقدام نمایند     پروانه

 .استها ، منوط به رعایت کامل این مقررات  این پروانه
مالـک     متخلفان از مقررات ملی ساختمان ازجمله طراح، نـاظر، مجـری و              -تبصره
 رفع نقص و جبـران      موظف به رسد   ای که به تصویب هیأت وزیران می        هنام  براساس آئین 
 .شوند یخسارت م

 
اصـولی بیمـه کیفیـت        ونه ساختمان منوط به ارائه موافقـت       صدور پروانه هرگ   -ب

شرکتهای بیمه مکلفند براسـاس بیمـه نامـه صـادره در صـورت              . استساختمان احداثی   
 ظـرف   سال به ساختمان احـداثی، خـسارتهای وارده را          ورود هرگونه خسارت در طی ده     

 . جبران نمایندسه ماه
ی خـود و در صـورت نیـاز،         ا جریان دولتی موظفنـد مـسؤولیت حرفـه        کلیه م  -ج

مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحـت پوشـش              
 .اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صالحیت بیمه نمایند خود

 : به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری زلزله-د



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١٣٠

نـشانگرهای زلزلـه      لزلـه نگـاری و پـیش       شبکه ایستگاههای شتاب نگاری و ز      -1
 .توسعه یابد

 ایستگاههای شتاب نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ بـه ازای هـر              -تبصره
 .یابد هزار نفر یک ایستگاه توسعه میبیست و پنج 

 سـازی سـاختمانی، اسـتاندارد         طی برنامه مصالح و روشـهای مـؤثر در مقـاوم           -2
 .ودو از تولیدکنندگان آنها حمایت ش

 
بـه منظـور تـدوین و    شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است    -169ماده  

 : ایرانی–ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسالمی
صاحبنظران و  ربط و     از نمایندگان دستگاههای ذی    با تشکیل کارگروهی مرکب      -الف

ردی، های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهـشهای کـارب        متخصصان رشته 
 .سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام نماید

 طرحهای مناسب سـازی سـاختمانها و فـضاهای شـهری و روسـتایی بـرای                 -ب
 .معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید

شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اسـاس ضـوابط و طرحهـای موضـوع ایـن بنـد                  
 .سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند  به مناسبنسبت

 مصوبات شـورای فـوق بـرای کلیـه دسـتگاههای اجرائـی، شـوراهای                -1تبصره  
 .اسالمی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان الزم االجراء است

 وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری و سـایر دسـتگاههای آموزشـی بـر                -2تبصره  
های شورای عالی شهرسازی و معماری نـسبت بـه بـازنگری سرفـصلها و                 اس توصیه اس

 .محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند
 

 وزارت مسکن و شهرسازی موظف اسـت بـه منظـور تحقـق توسـعه                -170ماده  
مـابین    تعامالت اقتـصادی، اجتمـاعی و کالبـدی فـی          ،پایدار در مناطق شهری و روستایی     
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از طریـق   را   روستاهای واقع در حریم آنها       یانفر  یکصدهزار  از  شهرهای با جمعیت بیش     
شـهری بـا رویکـرد اولویـت     و تفـصیلی   جامع ، طرحهای مجموعه شهری   یتهیه و اجرا  

گیـری از ظرفیتهـای توسـعه روسـتاهای مـستعد، صـیانت از                توسعه درونی شهرها، بهره   
 . ساماندهی نمایدا واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاههایاراضی کشاورزی و باغ

 
  -171ماده 
 ءعالی شهرسازی و معماری ایران مکلـف اسـت نـسبت بـه احـصا                شورای -الف

بندی طرحهـای واقـع       مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته          
 : با اولویت،در این مناطق

 .ری است به موقع آنها ضروی طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرا-1
طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مـردم و حمایـت                -2
 . شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است،دولت

 .اقدام نماید
های عمومی و عمرانی دولـت موضـوع          مشمول برنامه ) 1( طرحهای گروه  -تبصره

»  شـورای انقـالب    1358 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضـی و امـالک مـصوب            «
توانـد از طریـق بخـشهای غیردولتـی      باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می     می

قانون مذکور قابل اعتـراض در مراجـع صـالحه          ) 4(رأی صادره موضوع ماده    .تأمین شود 
 .استقضائی 

وری و استحـصال   ربط موظفند به منظور افزایش بهره  دستگاههای اجرائی ذی   -ب
 .ن نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایندزمی

 وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی            -ج
دولتـی  فتهای فرسـوده از اقـدامات بخـش غیر        و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء با       

 .وب حمایت نمایندبرای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مص
 وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفنـد هـر سـال در طـول برنامـه                  -د
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از بافتهای فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تـسهیالت           %) 10(حداقل ده درصد    
کن و شهرسـازی در بودجـه عمـومی         ساله با پیشنهاد وزارت مس      و بودجه مورد نیاز همه    

رت مسکن و شهرسازی و شـهرداریها یـا  مجریـان طرحهـای              بینی و در اختیار وزا     پیش
 . نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهد گرفت

از منـابع، اعتبـارات و      %) 50( دولت موظف است حـداقل پنجـاه درصـد           -تبصره
تسهیالت اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرحهـای مـسکن مهـر، مـسکن جوانـان و                  

طرحهای مذکور در محدوده بافتهـای فرسـوده شـهری          را به اجرای      نیازمندان و مانند آن     
 .اختصاص دهد

 وزارت مسکن و شهرسـازی موظـف اسـت سـاماندهی و احیـاء شـهرهای                 -هـ  
دیـده از جنـگ تحمیلـی و اسـتفاده از اراضـی رهاشـده و سـاختمانهای مخروبـه                      آسیب

 .باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد
 

ر ارتقـاء شـرایط محیطـی پایـدار و فراگیـر سـاکنان منـاطق        بـه منظـو   -172ماده  
ـ  مزایاینشین از     حاشیه نگـری و پیـشگیری از ایجـاد سـکونتگاههای            ی و پـیش   شین شهرن

 : زیر را انجام دهدات دولت موظف است اقداممجازغیر
عالی شهرسـازی   نشین تعیین شده توسط شورای  سامان بخشی مناطق حاشیه    -الف

مـالی و فرهنگـی و        ساز و کارهـای حقـوقی،      یریق تدوین و اجرا   و معماری ایران از ط    
 هـای شـهری بـا مـشارکت آنهـا،            توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخـل محـدوده        

و ایجـاد   » مجـاز سند ملی توانمندسازی و سـاماندهی سـکونتگاههای غیر        «در چهارچوب 
 شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خـدمات زیربنـایی بـه          نده و   وضع مقررات بازدار   -ب
 بـا    خـارج از محـدوده شـهرها و روسـتاها و تخریـب آنهـا               مجازساخت و سازهای غیر   
 همکاری قوه قضائیه

هادی برای روستاهای واقـع در حـریم کـالن شـهرها بـا                 طرح ی تهیه و اجرا   -ج
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 هارویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آن
منـابع دولتـی     طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریـق              -د
 شهرداریهاتوسط 
 

دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مـدیریت              -173ماده  
منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنـگ و یکپارچـه شـهری در                 شهری به 

ویکرد تحقق توسعۀ پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق         محدوده و حریم شهرها، با ر     
واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی بـه بخـشهای خـصوصی و تعـاونی و                

روزرسـانی قـوانین و مقـررات شـهرداریها و ارتقـاء جایگـاه                شهرداریها، بـازنگری و بـه     
 .عمل آورد شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به

 
 تا پایان   ربط موظفند   شوراهای اسالمی و شهرداریها و سایر مراجع ذی        -174ماده  

سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شـهرداریها بـا اعمـال سیاسـتهای                 
 :ذیل اقدام نماید

 نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری،          کاهش -الف
همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمـی و موقعیـت    نی با کاربریهای مسکو متناسب صنعتی
بـرداری از واحـدهای        و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهـره            محلی

احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بـر ارزش افـزوده اراضـی و امـالک، ناشـی از                   
 اجرای طرحهای توسعۀ شهری

خـدمات عمـومی و شـهری،       هـای      تعیین سهم شـهروندان در تـأمین هزینـه         -ب
نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرسـاختهای           

 توسعه، عمران شهری و حمل و نقل
 تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر امـالک بـه عـوارض               -ج

 ناشی از مصرف و خدمات
ت و سایر درآمدهای     تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدما        -د
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 قانونی شهرداریها
 افزایش تراکم زمینهای مـشجر بـا سـطح اشـغال کمتـر نـسبت بـه زمینهـای                    -هـ

 غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
 کرد شهرداری  تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه-و
سپاری وظایف قابل واگـذاری و هـدایت بودجـه شـهرداریها بـه سـمت                برون -ز
د در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونـه هزینـه از                کر  هزینه

 اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی
 

 :در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها -175ماده 
 سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطالعات درآمد مشمول مالیات مشاغل            -الف

 .ط با شهرداریها استدرحدود مقرر در قوانین مرتب
ماده واحده قانون تأسیس شـرکت قطـار شـهری تهـران و حومـه               ) 2( تبصره -ب
 به سایر شهرداریها و تونلهای زیرزمینی آب و فاضالب، ترافیکـی و             16/2/1354مصوب  

 .یابد خدماتی تسری می
 

مکلف است  ) سازمان ملی زمین و مسکن    (وزارت مسکن و شهرسازی      -176ماده  
مین منابع مالی الزم جهت پرداخـت معـوض نـصاب مالکانـه اعـم از مـوات و                   منظور تأ   به

ویژه مسکن زوجهـای جـوان    غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرحهای مسکن به   
فـروش رسـانده و       صورت مزایده بـه     و اقشار کم درآمد، اراضی شهری دراختیار خود را به         

عنوان درآمد اختصاصی واریز نمایـد تـا         کل کشور به    داری  وجوه حاصل را به حساب خزانه     
 .مصرف برسد در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور به

 اجرای طرحهای موضوع این ماده ازطریق بخشهای خصوصی و تعـاونی            -تبصره
 .شود انجام می
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 وقف
منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و              به -177ماده  

 :شود با سوء استفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام میمقابله 
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریـه         -الف

مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بالمعارضـی کـه صـحت وقـف آن محـرز ولـیکن                 
 .اند، اقدام نماید تاکنون ثبت نشده

 موقوفـات، کلیـه اشـخاص حقیقـی و           به منظور ایجاد بانک اطالعات جـامع       -ب
حقوقی متولی وقف موظفند اطالعات کلیه موقوفات، نذورات، اثالث باقیـه، محبوسـات            

ای قرار دهنـد      و صدقات و موقوفات عام غیر متصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه             
 .شود که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می

 
 ای  توسعه منطقه– ششم فصل

 -178ماده 
 بـه منظـور تـصمیم گیـری، تـصویب، هـدایت، همـاهنگی و نظـارت در امـور                     -الف

های کالن کـشور،      ها و سیاستها و خط مشی       ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه        برنامه
 :دشو ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می شورای برنامه

 )یک نفر(های دارای واحد استانی   رئیس واحد استانی وزارتخانه-1

 ی استانریز  برنامه معاون -2

 بدنی استان  مدیرکل تربیت-3

  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان-4

  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان-5

 )حسب مورد( فرمانداران -6

  فرمانده بسیج استان-7
هایی که چند واحد استانی دارند یـک نفـر از رؤسـای                درمورد وزارتخانه  -صرهتب

 .کند واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می
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ریزی   برنامه هرستانها در چهارچوب وظایف شورای     برای افزایش اختیارات ش    -ب
 .گردد اندار تشکیل میریزی در هر شهرستان به ریاست فرم توسعه استان، کمیته برنامه

ریـزی شهرسـتان شـامل رؤسـای اداری شهرسـتان              اعضاء کمیته برنامه   -1تبصره  
 .است) متناظر ادارات کل استانی(

 نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهـده             -2تبصره  
 .استاندار استریزی  معاون برنامه

هاد مجمـع نماینـدگان اسـتان و تـصویب           دو نفر از نمایندگان استان بـا پیـشن         -ج
ریزی و توسعه استان و نمایندگان هـر شهرسـتان            مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه      

 .ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت عنوان ناظر در کمیته برنامه به

 جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بـیش            -د
ریزی و توسـعه      گیری در جلسات شورای برنامه      رأی. معتبر است از نصف اعضاء حاضر     

 .صورت مخفی است استان با ورقه و به
 مندرج درایـن مـاده  وظایف، اختیارات شرح نامه اجرائی این ماده شامل   آئین -هـ  

ریـزی    ریـزی و توسـعه اسـتان و کمیتـه برنامـه             و کارگروههای تخصصی شورای برنامـه     
 .رسد تصویب هیأت وزیران می نت بهشهرستان به پیشنهاد معاو

بودجــه و  ای از  نــسخهاخــذ و ارائــه عــالوه بــر وزارت کــشورموظف اســت -و
های مصوب استانی و شهرستانی به نماینـدگان اسـتان هرسـاله گـزارش عملکـرد                  برنامه

مجلـس   بار نیـز گـزارش پیـشرفت بودجـه را در اختیـار              استانی برنامه و هر سه ماه یک      
 . ار دهند قرشورای اسالمی

 

 
منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهـت توسـعه و عمـران            به -179ماده  

 :گردد شرح زیر ساماندهی می  هزینه استانی به-استانها، نظام درآمد
 بودجه ساالنه استانی شـامل منـابع اسـتانی اعـم از درآمـد اسـتانی، درآمـد                   -الف

ی و سـهم از منـابع ملـی و همچنـین            ا  هـای مـالی و سـرمایه      دارائیاختصاصی، واگذاری   
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ای و مالی هرکدام به       های سرمایه دارائیای و تملک      مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه     
»  برنامـه  -دسـتگاه «توزیـع   . گـردد   صورت سرجمع در قوانین بودجـه سـنواتی درج مـی          

ا ای شهرسـتانه    هـای سـرمایه   دارائیای و توزیع سرجمع اعتبـارات تملـک           اعتبارات هزینه 
 .ریزی و توسعه استان است برعهده شورای برنامه

هایی که ماهیت استانی داشته و یـا در چنـد شهرسـتان قـرار                  اعتبار پروژه  -تبصره
 .گردد صورت مجزا تعیین می طور مستقیم و توسط شورا به گیرند به می

ریـزی و توسـعه اسـتان و           سند بودجه ساالنه استان که تعهدات شورای برنامـه         -ب
نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادلـه        ت را مشخص می   معاون
 .شود قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابالغ می. گردد می

داری کل و زیرنظر اداره کل امور   در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه-ج
خزانه داری کل موظف اسـت بـرای هـر یـک از             . شود   تشکیل می   استان دارائیاقتصادی و   

در ) معین اسـتان    خزانه(» کل  داری  حساب خزانه «عنوان    های معین استان یک حساب به       خزانه
گردان هر استان را متناسب بـا          هر سال نیز میزان تنخواه     ز استان افتتاح نماید و در ابتدای      مرک

ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم     های سرمایه یدارائای و تملک      اعتبارات مصوب هزینه  
 .واریز نماید) خزانه معین استان(» داری کل حساب خزانه«فروردین ماه به 

منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحـاظ وضـعیت تحقـق      به -د
ص های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیتـه تخـصی            درآمدها، سیاستها و خط مشی    

ریـزی اسـتان و رئـیس         اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عـضویت معـاون برنامـه           
 .شود  استان تشکیل میدارائیسازمان امور اقتصادی و 

ای   های سـرمایه  دارائیتناسب واگذاری و اجرای فعالیتها و طرحهای تملک          به   -هـ
در طول سـال     ای مذکور   سرمایه دارائیملی به استانی، معاونت عالوه بر اعتبارات تملک         

ای دستگاههای اجرائـی ملـی بـا تـشخیص معاونـت بـه           بخش مربوط از اعتبارات هزینه    
 .شود استانها منتقل می
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قانون اساسی، سیاسـتهای    ) 48( در راستای تحقق اصل چهل و هشتم         -180ماده  
 انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کـشور           کلی و جهت حصول به اهداف چشم      

و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت                
و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیالت بـه نحـوی                 
عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسـط کـشور               

قتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیر بنـایی و امنیتـی در          در پایان برنامه چهارم در بخشهای ا      
 .به سطح یاد شده نزدیک شود%) 10(هر سال برنامه حداقل ده درصد

ردیفهـای   از اعتبـارات بودجـه عمـومی دولـت در قالـب           %) 2(معادل دو درصـد     
گیـرد تـا در     بودجه سنواتی در اختیار معاونت قـرار مـی  مشخص برای مصارف معین در 

 .هداف فوق توزیع و هزینه شودراستای تحقق ا
 

ریـزی کـشور بـا لحـاظ نمـودن دو اصـل               به منظور ارتقاء نظام برنامه     -181ماده  
گـذاریهای ملـی    ای و سرمایه آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه  

رعایـت عـدالت در     و  ای     منطقـه  -ای و بخـشی     و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه     
نابع و فرصتها، توسعه متوازن منـاطق، ارتقـاء توانمنـدیهای مـدیریتی اسـتانها و                توزیع م 

انتقال اختیارات اجرائـی بـه اسـتانها و تمرکـز امـور حـاکمیتی در مرکـز، سـازوکارها و                     
 .شاخصهای الزم به تصویب هیأت وزیران می رسد

 هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و           -تبصره
صورت   غیرایندر. ساالنه کشور است  عمومی  انین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه         قو

 .بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است
 

هـا و طرحهـای        به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامـه           -182ماده  
 و نظـارت    ریـزی    با مسؤولیت معـاون برنامـه      »شورای آمایش سرزمین  «توسعه سرزمینی،   

 :شود شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل میبا  راهبردی رئیس جمهور و
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ریزی و مدیریت     نظام یکپارچه برنامه   « و نظارت بر استقرار     تصویب ، تدوین -الف
 و تنظیم روابط ارکان اصلی آن» یتوسعه سرزمین

ها و طرحهای توسـعه سـرزمینی در سـطوح ملـی،               بررسی و تصویب برنامه    -ب  
  آنهایاستانی و نظارت بر اجراای و  منطقه

دو نفر از اعضاء کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شـورای               
 .نمایند عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می اسالمی به انتخاب مجلس به

نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظـایف تفـصیلی، مـسؤولیتها، اختیـارات و       آئین
 معاونـت   پیـشنهاد   مـاه پـس از تـصویب ایـن قـانون بـه              ثر ظرف شـش   ارکان شورا حداک  

 .رسد تصویب هیأت وزیران می به) دبیرخانه(
ریـزی و نظـارت راهبـردی          برنامـه  ترکیب اعضاء شـورا عـالوه بـر معـاون          -تبصره

، مسکن دارائیجهادکشاورزی، اقتصادی و   کشور، اطالعات،نرایوز  :جمهور عبارتند از رئیس
 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه         و اع و پشتیبانی نیروهای مسلح    و شهرسازی، دف  

 . اجرائی به انتخاب رئیس جمهورهاینفر صاحب نظر شاغل در دستگاه
 

ای   های عملیـاتی خـود را بـه گونـه           دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه    -183ماده  
 .وردگیریهای آمایش سرزمین را فراهم آ تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت

 .است مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده برعهده معاونت -1تبصره 
  با پیشنهاد شورای آمـایش سـرزمین       شود  به شورای اقتصاد اجازه داده می      -2تبصره  

، سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانـه سـود   در چهارچوب قوانین مربوطه کشور   
ها، عوارض و سایر مقـررات را بـرای فعالیتهـا و منـاطق                رفهو کارمزد تسهیالت بانکی، تع    

گـذاریهای بخـشهای      ها، اقـدامها و سـرمایه       ای تنظیم نماید که برنامه      مختلف کشور به گونه   
 .گیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت

 .شود ابالغ می) معاونت(مصوبات شورای اقتصاد ازطریق دبیرخانه
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قـانون اساسـی،    ) 50(به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجـاهم         -184ماده  
ای و موضــوعی براســاس  در ســطوح ملــی، منطقــه» نظــام ارزیــابی راهبــردی محیطــی«

 :آید  درمیءمحورهای ذیل تدوین و به اجرا
  راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها-الف
 اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی  شاخص-ب
 ای و ملی  اعمال شاخصهای پایداری منطقه-ج
  ای و موضوعی ای منطقه ها و طرحهای توسعه  پایش برنامه-د

  برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی-هـ 
یابی راهبردی  عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارز         شورای -1تبصره  

 .است موضوعی -های توسعه ملی محیطی طرحها و برنامه
ای، مـسؤول ارزیـابی راهبـردی محیطـی        شـوراهای همـاهنگی توسـعه منطقـه        -2 هتبصر

 .دنباش زیست می محیطحفاظت عالی  ای براساس ضوابط مصوب شورای نطقههای توسعه م برنامه
عـالی حفاظـت     ئی شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرا       شورای -3تبصره  

 .محیط زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید
آئین نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و سازوکارهای اجرائی ارزیـابی راهبـردی              

 .رسد میبه تصویب هیأت وزیران 
 

شاخـصهای  نه از منابع طبیعـی و پایـه، نظـام      بهیبرداری     به منظور بهره   -185ماده  
 :آید  درمیءپایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجرا

  تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری-الف
  ایجاد بانک داده و اطالعات شاخصهای پایداری-ب
 ی نمودن آن برای سالهای برنامه  تعیین شاخصهای پایداری و کمّ-ج
یداری ناظر بر متعادل سازی بـارمحیطی و کنتـرل           تعیین ضوابط و معیارهای پا     -د

 اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی
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نامــه اجرائــی ایــن مــاده شــامل دســتگاههای اجرائــی مــسؤول و همکــار،   آئــین
رویکردهای کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظـام و مراجـع تـصویب آن بـه تـصویب       

 .رسد میهیأت وزیران 
 

شود نسبت به تدوین برنامـه جـامع تقـسیمات        داده می به دولت اجازه     -186ماده  
کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بـازنگری واحـدهای تقـسیماتی موجـود بـرای               

گیری عدم تمرکز و تفـویض اختیـار بـه            ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت      
انها، اقـدام  عنوان نمایندگان عالی دولت در است مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به   

 . نماید
 

 محیط زیست
  -187ماده 
بـرداری پایـدار    شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره       به دولت اجازه داده می     -الف

از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نـسبت بـه                  
 .قانونی انجام دهدموارد زیر اقدام 

 یـاتی یت یکپارچـه زیـست بـومی و برنامـه عمل           برنامه مـدیر   ی تدوین و اجرا   -1
 .برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور حفاظت و بهره

 »صندوق ملی محیط زیست«  اصالح اساسنامه-2
، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها همکاری کامـل بـا               قوه قضائیه  -1تبصره  

 .خواهند داشتماده را دولت برای تحقق مفاد این 
 سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی بـا حـساسیت             -2تبصره  

 .باالی زیست محیطی را شناسایی و اعالم نماید
نامۀ اجرائی این ماده توسـط سـازمان حفاظـت محـیط زیـست بـا                  آئین-3تبصره  

و های نیرو، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونـت تهیـه                همکاری وزارتخانه 
 .رسد تصویب هیأت وزیران می به
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 دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل              -ب
جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنـوان متـولی                 

اساسـنامه   .اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شـنا در سـال اول برنامـه اقـدام نمایـد                
 .رسد ه تصویب هیأت وزیران میسازمان مذکور ب

 
 بـا   محیط زیست حفاظت  گذاری، سازمان     به منظور تسهیل امر سرمایه     -188ماده  

 های صنایع و معـادن و جهـاد کـشاورزی و بـا همـاهنگی معاونـت،                  همکاری وزارتخانه 
در چهارچوب قـوانین    شفاف و ثابت را       محیطی مشخص،   ضوابط و استانداردهای زیست   

 گـذاری  نی پنجساله تدوین و جهت درج در کتـاب راهنمـای سـرمایه       برای یک دوره زما   
) 44(سیاسـتهای کلـی اصـل چهـل و چهـارم            ی  قانون اجرا ) 7 (ماده) 3(موضوع تبصره 

کلیـه واحـدهای تولیـدی، صـنعتی،        . قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید        
 .باشند ردهای فوق میضوابط و استانداعمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت 

جـز    از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به             
قانون برنامه سـوم توسـعه، لغـو و اعمـال سیاسـتهای             ) 105(صنایع بزرگ موضوع ماده     

 .شود مزبور ازطریق کنترل اعمال ضوابط انجام می
 

 : است   مکلف  زیست  محیط  حفاظت سازمان -189ماده 
منظـور    پایدار بـه   توسعه  به  و دستیابی  عمومی های  آگاهی  ارتقای   در راستای  - الف

  پـنجم    برنامـه   دار از ابتدای     اثرگذار و اولویت     و با تأکید بر گروههای       زیست   محیط  حفظ
 را   ط مربو  یئ اجرا  نامه  ینئ، آ    ایران   اسالمی   جمهوری   و فرهنگی   ، اجتماعی    اقتصادی  توسعه

  کلیـه .  برسـاند    وزیـران    هیـأت   تصویب   به   زیست   محیط   حفاظت   عالی  با پیشنهاد شورای  
   بـه    ملزم   ایران   اسالمی   جمهوری   و صدا و سیمای      دولتی  های  ، رسانه   ربط   ذی  دستگاههای

 .باشند میقانونی    ماده  این  موضوع  وجه  دریافت  بدون  آموزشی های  برنامه اجرای
    و اسـتانی  ، ملـی  ای  منطقـه   کشور را در سطوح    محیطی   زیست   اطالعات   نظام - ب

   و ارزیـابی     رسـانی   ، اطـالع     پـایش    ایجـاد نمایـد تـا زمینـه         پنجم   برنامه   اول   سال  تا پایان 



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١۴٣

   ایـن    نمودن  یئ و اجرا    مکلفند در تدوین    ربط   ذی  دستگاههای.  گردد   فراهم  محیطی  زیست
 . نمایند ی همکار نظام

 
   غیردولتـی    عمـومی    ونهادهـای    و مؤسـسات    یئ اجرا   دستگاههای  کلیه -190ماده  

   پایه   منابع   بهینه   مصرف   سیاستهای  ، اعمال    دولت  ای   هزینه   اعتبارات   کاهش  موظفند جهت 
،   ، آب    انـرژی    مـصرف    مـدیریت    سبز شـامل     مدیریت   برنامه   اجرای   برای   زیست  و محیط 

در ( آنهـا      مـواد زائـد جامـد و بازیافـت          ، کـاهش  ) کاغـذ   شـامل  (  و تجهیـزات     اولیه مواد
 و    زیـست    محـیط    حفاظت   سازمان   توسط   که  ای  نامه  ینئ آ  طبق)   نقلیه  ساختمانها و وسایط  

 خواهـد رسـید       وزیران   هیأت  تصویب   و به    تهیه  ربط   ذی   دستگاههای  با همکاری معاونت  
 . نمایند اقدام

 
 -191اده م

   دریاچـه    ویـژه   ، بـه     حساس  های   بوم   در زیست    بومی   زیست   مدیریت   برنامه - الف
   بـا همکـاری      زیـست    محـیط    حفاظـت   سـازمان . آید   درمی ء اجرا   مرحله   و به    تهیه  ارومیه

   و بـه     را تهیه    ماده   این  یئ اجرا  نامه  ینئ، آ    نیرو و جهاد کشاورزی     های  و وزارتخانه معاونت  
 .رسانند  می وزیران  هیأت تصویب

   مکلـف  ، دولـت   زیـستی   تنـوع   و نابودی رویه  از شکار بی   منظور جلوگیری    به - ب
 اتخاذ    ترتیبی   ایران   اسالمی   جمهوری   مسلح   در نیروهای   ربط   ذی   مراجع   با همکاری   است

 صـدور     در ضـوابط     و بـازنگری     شکاری   اسلحه   حمل   پروانه   محدودکردن  نماید تا ضمن  
 از    برداشـت    قابـل    بـا جمعیـت      را متناسـب     شـکاری    مذکور، تعداد سالحهای    های  پروانه
   آوری   جمع   به   برساند و نسبت     زیست   محیط   حفاظت   سازمان   تشخیص   به   وحش  حیات

 . نماید  اقدام  برنامۀ  غیرمجاز تا پایان سالحهای
 

وده کننـده و مخـرب محـیط زیـست کلیـه             به منظور کاهش عوامل آل     -192ماده  
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 : عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند،واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی
های بزرگ تولیدی، خدماتی وعمرانی خود را پیش از اجـرا    طرحها و پروژه   -الف

یــابی براســاس ضــوابط مــصوب  انو در مرحلــه انجــام مطالعــات امکــان ســنجی و مکــ
 . مورد ارزیـابی اثـرات زیـست محیطـی قـرار دهنـد             محیط زیست حفاظت  عالی   شورای

 .ها الزامی است رعایت نتیجۀ ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژه
گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خـود          برداری و اندازه     نسبت به نمونه   -ب

اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری به سـازمان حفاظـت محـیط زیـست ارائـه                   
پـایش  ) سیـستم (انـدازی سـامانه     هایی که قابلیـت و ضـرورت نـصب و راه           واحد .نمایند
انـدازی    ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نـسبت بـه نـصب و راه                    لحظه
قـانون نحـوه    ) 30(متخلفـین مـشمول مـاده     . هـای مـذکور اقـدام نماینـد         )سیستم(سامانه

 .شوند می 3/2/1374مصوب جلوگیری از آلودگی هوا 
 مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهنـد کـه بـا ضـوابط و اسـتانداردهای                   -ج

 .محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه باالخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد
 دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطـی و جـداول و              -1تبصره  

 .ظ نمایدحسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحو
 و    زیـست    محـیط    حفاظـت    سـازمان    با همکـاری     است   مکلف معاونت -2تبصره  

   و زیـست     طبیعـی    منـابع    اقتـصادی   منظور بـرآورد ارزشـهای       به   مرتبط  سایر دستگاههای 
 و    در فرآینـد توسـعه      زیـست    محـیط    و تخریـب     از آلـودگی     ناشـی   های   و هزینه   محیطی
 ارزشـها و      محاسـبه   دسـتورالعملهای    تنظـیم    بـه   ، نـسبت    ملـی    در حـسابهای     آن  محاسبه
 و    زیـستی   ، تنـوع    ، انـرژی    ، خـاک    ، آب    جنگـل  :  از قبیـل     اولویـت    موارد دارای   های  هزینه

   تـصویب   بـه   ربـط    ذی   و در مراجـع      اقـدام    حـساس    در نقـاط     محیطی   زیست  آلودگیهای
  سـنجی  در امکـان   ،   رسـیده    تـصویب   نها به  آ  مل دستورالع   که  هایی  ارزشها و هزینه  . برساند

 . خواهد شد  درنظر گرفته ای  سرمایه هایدارائی   تملک طرحهای
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  -193ماده 
 باالی دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای سـاحلی و           ی شهرداری شهرها  -الف

شهرهای حاشیه تاالبهای داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال             
هارم برنامه، پسماندهای خود را بـا روشـهای نـوین و فناوریهـای جدیـد بـا اولویـت                    چ

از سـال   .  بازیافـت نماینـد    )ورمی کمپوسـت  (کرم پوسال  از قبیل    )ارگانیک(آلیروشهای  
 .گونه شهرها مطلقاً ممنوع است پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این

دات الزم را بـرای کـاهش        سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیـ        -ب
آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها و             

 . ای را فراهم آورد مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه
برداری صنعتی و معـدنی جدیـد از تاالبهـای             از سال دوم برنامه، هرگونه بهره      -ج

 . ممنوع استداخلی مطلقاً 
 با توجـه بـه شـرایط ویـژه تاالبهـای کـشور از منظـر اقتـصادی، کـشاورزی،                     -د
بومی، تنوع زیستی و گردشـگری و وجـود مراتـع و اراضـی زراعـی مطلـوب در                  زیست

ـ                    طـور  هاطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منـابع آب در ایـن منـاطق و ب
 مناطق، دولت مکلف اسـت در سـال         کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این       

ــا ســاماندهی مجــدد ســازمانهای موجــود در بخــشهای آب، کــشاورزی،   اول برنامــه، ب
طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه بـا مـشارکت      منابع
 .برداران در دشتهای اطراف این تاالبها اقدام نماید بهره

حفاظـت    به پیشنهاد مشترک معاونت و سـازمان       آئین نامه اجرائی این ماده     -تبصره
های جهادکشاورزی، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معـادن بـه              محیط زیست و وزارتخانه   
 .رسد تصویب هیأت وزیران می

 
 توسعه روستایی

 دولت مکلف اسـت بـه منظـور بهبـود وضـعیت روسـتاها در زمینـه                  -194ماده  
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و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقـاء       ریزی، راهبری، نظارت      سیاستگذاری، برنامه 
های موجود بـین      یان و کشاورزان و کاهش نابرابری     ئسطح درآمد و کیفیت زندگی روستا     

 : زیر به عمل آورداتاقداماز را حمایت الزم جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، 
مـه  تهیـه برنا    ارتقاء شاخصهای توسعه روسـتایی و ارائـه خـدمات نـوین و             -الف

 ای و محلی بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه اولویت
 حمایت از گسترش کشاورزی صـنعتی و صـنایع روسـتایی بـا اولویـت توسـعه                  -ب

ها و عوامل      کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده        -های صنعتی   ها و زنجیره    خوشه
ع دستی و خدمات گردشـگری و       تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنای         

 ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه
  تعیین الگوی مدیریت در آبادیهای فاقد شورای اسالمی-ج
 » از شـهر بـه روسـتا      « تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکـوس          -د

  برنامهو تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول 
سازی ساختار کالبدی محـیط و مـسکن          بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن     -هـ  

ــر الگــوی معمــاری اســالمی  ــا مــشارکت مــردم، دولــت  ایرانــی-روســتایی مبتنــی ب   ب
 و نهادهای عمومی

یان با هدف توانمندسازی برای ارائـه و        یای مستمر روستا     آموزش فنی و حرفه    -و
 رکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیداتاستفاده از خدمات نوین و مشا

ساماندهی و اسـتقرار فعالیتهـای کـارآفرینی و اشـتغالزای کوچـک و متوسـط                 -ز
 تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری

رسـانی    منظور خـدمات   های روستایی به     ساماندهی روستاها در قالب مجموعه     -ح
  مؤثرتربهتر و

 سازی شبکه راههای روستایی  نگهداری و ایمناحداث، ترمیم و -ط
  ارتقاء شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها-ی
 حمایت مالی ازطریق اعطاء تسهیالت، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد             -ک

روشهای محلی و بـومی     جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت          
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منظـور    و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی ازطریق مشارکت با تشکلهای حقـوقی بـه             
 جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی

 اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصالح اساسـنامۀ             -ل
ارچوب سیاسـتهای کلـی اصـل چهـل و          یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چه       

قانون اساسی به منظور هدایت، راهبـری و احـداث و توسـعۀ زیرسـاختهای      ) 44(چهارم
 های کشاورزی، دامی و شیالتی مجتمع
%) 49(گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد               سرمایه -م

سـی و از طریـق   قـانون اسا ) 44(در چهارچوب سیاستهای کلـی اصـل چهـل و چهـارم       
و شرکت  » حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی       «شرکت مادر تخصصی    

، در زمینۀ توسعۀ کشاورزی بـا فنـاوری نـوین،           »مدیریت منابع آب ایران   «مادر تخصصی   
اقتصادی و بهره ور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منـابع آب و    

 ان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایریتوسعۀ مناطق روستایی و جو
 دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از               -تبصره

 .بهره برداری به بخشهای غیردولتی واگذار نماید
 توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسـعه             -ن

 فـرش در بازارهـای هـدف و مـوردنظر بـرای             تجارت الکترونیک فرش و ایجـاد خانـه       
پـذیری، حمایـت از ایجـاد و          سـازی، سـفارش     بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روان       هویت

ها و شرکتهای تعاونی فـرش        توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه        
دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فـرش دسـتباف                

هـای    وری، تثبیـت و افـزایش سـهم صـادراتی و بازاریـابی              به منظور ارتقاء و بهبود بهره     
 داخلی و خارجی

 . وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است-تبصره
آن از طریـق    %) 100( و گسترش بیمه روستایی و پوشـش صددرصـد           تعمیم -س

 رتقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشای
 بینی مکانهای ورزشی برای جامعه روستایی  پیش-ع 
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 تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بـا              -ف
پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هـر بخـش و بـا اطـالع                  

ل از رئـیس  ای متـشک   دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها و تصویب آن در کمیته          
عنوان رئیس، فرماندار شهرسـتان، بخـشدار بخـش،           بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به     

نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان،            
نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی اسـتانداری و رئـیس              

 تا به عنوان ناظرشورای اسالمی روس
توانـد بـه       نماینده شهرداری شهری که روستا در حریم آن واقع است مـی            -تبصره

 .عنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نماید
نامه اجرائی این ماده شامل تعیـین مـدیر ارشـد روسـتا، چگـونگی و فرآینـد                    آئین

چگـونگی مـدیریت مجموعـه      اعمال حمایتهای ذکر شده، نحوه مشارکت و تعـاریف و           
 .رسد می به تصویب هیأت وزیران  با پیشنهاد معاونتروستایی در سال اول برنامه

 
  ، سیاسی و امنیتیدفاعی –فصل هفتم 
 امور دفاعی
  -195ماده 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مـسلح موظـف اسـت بـه منظـور ارتقـاء                  -الف

ع از حاکمیـت ، تمامیـت ارضـی، منـافع و             دفا و قدرت بازدارندگی    ،توانمندیهای دفاعی 
 : زیر را انجام دهدماتامنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی اقدا

 ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحـت نظـر                -1
 )ص(االنبیاء حضرت خاتم هوایی  پدافندقرارگاه

ر گسترش حوزه و استقرار مـؤثرتر     تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظو       -2
های آبی کشور و حفاظت از خطوط دریـایی کـشور بـا تأکیـد بـر آبهـای آزاد                      در حوزه 

 وتکمیل سازمان ناوگان جنوب
 ، مهـارت ، از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانـش      هینهگیری ب    بهره -3
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م و انقـالب بـا   ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزشهای اسـال         
و مقـام معظـم رهبـری، ارتقـاء         ) ره(خمینـی   تکیه ویژه بر دیدگاهها و سیره حضرت امام       

ای و افـزایش      و مهارتهـای حرفـه      معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعـامالت سـازنده       
سـازی شـغلی و ارتقـاء معیـشت و             وظیفه و غنی   سربازانظرفیت به کارگیری تخصصی     

 ز استفاده بهینه از مشموالن در سازندگی کشورمنزلت اجتماعی آنان و نی
تـر    سازوکارهای الزم برای مشارکت هرچه گـسترده      اتخاذ   ایجاد زیرساختها و     -4

 در شرایط بحران و جنگ های دفاعی دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی در برنامه
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سـتاد کـل نیروهـای               -تبصره

 سطح مطلـوب و الزامـات هریـک          است ماه اول برنامه موظف     ح حداکثر ظرف شش   مسل
 . برساندربط مراجع ذیتصویب   فوق را تدوین و بهاجزاءاز

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مـسلح در سـقف اعتبـارات امـور دفـاعی،                 -ب
 :موارد زیر را در اولویت قرار دهد

سلح اعـم از خریـد، بازسـازی،         توسعه و تقویت ناوگـان هـوایی نیروهـای مـ           -1
نوسازی و نگهداری تـا سـطح آمـادگی مـصوب و عملیـاتی نمـودن کلیـه هواپیماهـا و                     

 .سازی پروازها بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمن
  تکمیل و به روزرسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیروهای مسلح-2
فته در ابعاد راهبردی،     ایجاد سامانه فرماندهی، کنترل، اطالعات و مراقبت پیشر        -3

فضایی، هوایی، دریایی و زمینی به منظور ارتقـاء هوشـیاری و آمـادگی بـرای شناسـایی                  
 تهدیدات و مقابله سریع و مؤثر 

  توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگانهای موشکی-4
ان  ارتقاء کمی و کیفی سامانه رسـیدگی، خـدمات رسـانی و حمایـت از کارکنـ                 -5

 نیروهای مسلح در مأموریتهای دفاعی، امنیتی، امور رزمی و مراقبت از مرز و مناطق سخت
 

 به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و         موظف است  دولت   -196ماده  
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های امنیت و دفـاع از کـشور، آرمانهـا و مبـانی               حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه     
 و  تهنـگ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اقـداما               اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فر     

 : به شرح زیر فراهم نماید در طول برنامهتسهیالت الزم را
 پشتیبانی الزم برای افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفـر بـسیجی فعـال و                 -الف

 با تأکید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقالبیویژه تا پایان برنامه 
هـای مقاومـت     برای توسعه نواحی شهرسـتانی و رده       حمایت از زیر ساختها      -ب

 بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری
در  ، دانـشجو و طلبـه     هـای مقاومـت بـسیج و بـسیج اسـاتید             پشتیبانی از رده   -ج

 ویژه در فعالیتهای پژوهشی و علمی بهدستگاههای اجرائی 
هنگ و تفکر بـسیجی از       کمک به تعمیق ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه فر         -د

سازی اوقـات فراغـت، توسـعه فرهنـگ ارزشـی و              های تربیتی، غنی    طریق تشکیل هسته  
استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ عفـاف و حجـاب،                

با اجرای طرحهای دانشجویی، دانش آمـوزی،       ) ره(آشنایی با مبانی اندیشه حضرت امام       
 مقاومت بسیجاقشار و رده های 

هـای مختلـف بـا اولویـت          پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه          -هـ  
  با رویکرد بومی)سایبری(ای رایانهینده در فضای مجازی و آحضور فز
 امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شـرکت در               -و

مدت پانزده روز در سال به جـای خـدمت           ها حداکثر به    آموزشها و اردوها و سایر برنامه     
 اداری بدون دریافت حق مأموریت

 استانی در بودجـه     دارائیاز سرجمع اعتبارات تملک     %) 1(بینی یک درصد       پیش -ز
 های مقاومت بسیج سنواتی به منظور حمایت از احداث و توسعه پایگاهها و حوزه

میلیـون نفـر از       یری سی کارگ  های الزم برای جذب و به        فراهم نمودن پشتیبانی   -ح
 بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و علمی

ویژه در فعالیتهای مربوط به       های مقاومت بسیج جامعه زنان به        پشتیبانی از رده   -ط
 توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده
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ر مـصوب   شود از محل اعتبـا       اجازه داده می    مستضعفین  به سازمان بسیج   -1تبصره
کارگیری   ناشی از به   جبران خسارتهای ای و     خود حمایت الزم را برای تأمین پوشش بیمه       

و کاروانهای   امنیتی   ،در مأموریتهای مختلف به ویژه دفاعی     ای    فاقد پوشش بیمه   بسیجیان
 .به عمل آوردراهیان نور 
ی سـازمان   شود متناسب با میزان آمادگ       به دستگاههای اجرائی اجازه داده می      -2تبصره

سازی اوقات  غنیآموزشی، بهداشتی، فرهنگی و     ی  بخشی از فعالیتها  اجرای  بسیج سازندگی،   
هـای    مـدارس و خانـه    مـساجد،   های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیـر            و پروژه فراغت  

 درمنـاطق    و همچنـین   آبرسـانی بـه روسـتاها     ،  کـاری   ی، جنگل یزدا  بهداشت روستایی، بیابان  
 تا با اسـتفاده از نیروهـای داوطلـب          نمایدبه آن سازمان واگذار   را   مرزی   محروم، روستایی و  
 .ء نمایند اجرا، سازمان یافتهنحو ان بهجوانان و متخصص وبسیجی و مردمی

 
وری اشود به منظور توسعه تـوان علمـی و فنـ            به دولت اجازه داده می     -197ماده  

 :زیر را به عمل آوردات نیروهای مسلح، اقدام
 وریهـای نـو   اینی اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از کسب دانش و فن ب   پیش -الف

و توســعه مرزهــای دانــش و تولیــد محــصوالت بــدیع دفــاعی بــا اختــصاص حــداقل  
از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سالهای برنامـه              %)10(درصد  ده

 :حرکت نمایدی یدر محورهای زیر به سمت خود اتکا
 ید مواد حیاتی و کلیدی مورد نیاز صنایع دفاعی تول-1
هــای نــاوبری و اجــزاء دقیــق،   توســعه فناوریهــای نــوین بــه ویــژه در حــوزه-2

، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطالعات و ارتباطات، مـواد          )میکروالکترونیک ( ریزالکترونیک
تـاب مـاهواره     و ساخت و پر    )ها  میکرومکانیک(ها  ریزمکانیکها،    شناختی و نرم، حساسه   

 امن و پایدار
 افزایش صادرات محـصوالت، خـدمات فنـی و مهندسـی دفـاعی بـه میـزان                  -ب

 %)50(درصد حداقل پنجاه



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١۵٢

هــای تحقیقــاتی مــرتبط بــا   حمایــت مــالی و پــشتیبانی از فعالیتهــا و پــروژه-ج
 اموردفاعی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

ز ظرفیتهـای خـالی صـنایع       گیری صنعت کـشور ا      حمایت مالی در جهت بهره     -د
گیری از ظرفیـت صـنایع کـشور جهـت رفـع              دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهره      

 نیازهای دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازهای داخلی و صادرات کشور
%) 2( دولت مکلف است در الیحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دودرصد           -هـ  

 .عمل آورد بینی الزم را به ول برنامه اقدام و پیشساالنه سهم اعتبارات دفاعی در ط
از افزایش مذکور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و           %) 50(پنجاه درصد 

 .گردد همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات کلیدی و توسعه فناوریهای نوظهور منظور می
 

ری ملـی،   پـذیری زیرسـاختها، ارتقـاء پایـدا         به منظور کـاهش آسـیب      -198ماده  
حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راسـتای تکمیـل          

 :شود  زیر انجام میتچرخه دفاع غیرنظامی، اقداما
  تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه-الف
نـوین در   سازی در خـصوص تهدیـدات          ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی      -ب

 حساس و مهم حیاتی، مراکز
 تـداوم   بـرای سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حـساس و مهـم کـشور                 ایمن -ج

 فعالیت امن و پایدار آنان
.  پدافنــد غیرعامــل فقــط در حــوزه تهدیــدات دفــاعی و امنیتــی اســت -تبــصره

های پدافند غیرعامل و سازمان مـدیریت بحـران کـشور بـا               دستورالعمل هماهنگی حوزه  
پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامـل و سـازمان مـدیریت بحـران بـه                 

 .رسد  میتأیید ستادکل نیروهای مسلحتصویب هیأت وزیران 
 

های موضوع پدافند غیرعامل با پیـشنهاد دبیـر کمیتـه دائمـی و                 پروژه -199ماده  
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هـا بـین      گونـه پـروژه     اینموافقتنامه  . تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء در خواهد آمد        
 .رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد

 
 دولـت،  در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز -200ماده  

مشروط بـه   نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشموالن وظیفه         شهرداریها و دهیاریها به     
پس از گذراندن دوره آموزش نظـامی تـأمین          رزمی کشور و     عدم ورود آسیب به آمادگی    

 وزارت دفـاع و پـشتیبانی نیروهـای         نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها از طریق       .گردد  می
 .شود مسلح به ستادکل اعالم می

ـ            هزینه  عهـده وزارت دفـاع و پـشتیبانی         رهای مربوط بـه دوره آمـوزش نظـامی ب
و جیـره اسـتحقاقی در دوره خـدمت از محـل             و حقـوق و مزایـا        اسـت نیروهای مسلح   

میزان دریافتی این قبیل افراد نبایـد در مجمـوع          . گردد  اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می    
 .نمایداز حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز 

  دانـشگاه  لالتحـصی   فـارغ  کـه    از نیروهای انـسانی فـوق     %) 50(درصد  حداقل پنجاه 
 .سعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنندباید در مناطق توهستند، 
 

   کشور و ارتقـاء تـوان        دفاعی   بنیه  منظور تقویت    به   است   موظف  دولت -201ماده  
 در   کـشور و آمـادگی    و امنیـت   ارضـی   از تمامیت  و حفاظت   مسلح   نیروهای  بازدارندگی

 کـشور و    حیـاتی   و منـابع   ایـران  می اسال  ، انقالب    ملی   از منافع    و حفاظت   برابر تهدیدات 
   کـل    فرمانـدهی    تـصویب    را درصـورت     ذیل  ، اقدامهای    دفاعی   سیستمهای  هوشمندسازی

 : آورد  عمل  به  مسلح نیروهای
   و هوشمندسـازی    سـازی    بـا تأکیـد بـر مـدرن          دفاعی   بنیه  های   مؤلفه   تقویت -الف
 )C۴I (  فرماندهی) سیستمهای(ای ه سامانه و   انسانی ، ارتقاء منابع تجهیزات
 در    اطالعـاتی  ) سیـستمهای (هـای     سـامانه  و هوشـمند و        نـوین    ارتقاء فناوریهـای   -ب

   و پدافند هوایی ، هوافضا، دریایی  الکترونیکی های  سامانه ویژه  به  دفاعی های  سامانه کارگیری به
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   ملی اع و پاسخگو در دف  چابک  و بهبود ساختارهای سازی  بهینه-ج
 از کـشور و    و دفـاع   در اسـتقرار امنیـت    مردمی  نیروهای   ارتقاء حضور و سهم    -د

   انسانی  منابع  و توان  از امکانات  و بهینه  متقابل کارگیری به
   و فرآینـدهای     سـامانه    به   با نگرش    دفاعی   و بهبود صنایع     و بازسازی    نوسازی -هـ
   نوین صنعتی
   از منـافع     مؤثر در برابـر تهدیـدها و حفاظـت           مقابله   و توان   عمل ارتقاء ابتکار    -و

   ایران  اسالمی  و انقالب  حیاتی ، منابع ملی
   و کیفی  کمی  صورت ، به  مسلح  نیروهای  و مهارت  دانش  سطح  ارتقاء و افزایش-ز
هـا   همکاری   و گسترش    دفاع   در بخش   ، فناوری   ، تحقیقات    آموزش   ارتقاء سطح  -ح

   و خارجی  داخلی  دانشگاهی با مراکز علمی
،   فـارس  خلیج( کشور   آبی های  با تهدیدها در حوزه    حضور و استقرار متناسب    -ط
 ) خزر  و دریای  عمان دریای

   مسلح  نیروهای  کارکنان  و معیشت  اجتماعی  ارتقاء منزلت-ی
   و مهـم     حساس  رحهای ط   و اجرای    در طراحی    پدافند غیرعامل    اصول   رعایت -ک

   اصلی   و شریانهای    حساس   و ساختمانهای   یی زیربنا   و نیز تأسیسات     مطالعه  و یا در دست   
) 179 (  مـاده    موضوع   اجرائی   دستگاههای   توسط   مردم   عمومی   کشور و آموزش    و حیاتی 

  ی غیرطبیع  از سوانح  ناشی  مخاطرات  و کاهش  منظور پیشگیری ، به  قانون این
  ، توسـط   قـانون   ایـن   از تـصویب   دو ماه  مدت  ظرف  ماده  این   اجرائی  های  نامه  آئین

 و   تهیـه   مـسلح   نیروهـای  کل و سـتاد   مـسلح   نیروهای پشتیبانی و   دفاع   و وزارت  معاونت
   مـسلح    نیروهای   کل   تأیید فرماندهی    خواهد رسید و در صورت       وزیران   هیأت  تصویب  به
 .شود  می  اجراء گذاشته  مرحله به

 
 نظـر    براسـاس   اسـت   مکلـف   مسلح  نیروهای   و پشتیبانی    دفاع  وزارت -202ماده  

 در    مـسلح    اسـتقرار نیروهـای      نحـوه    جـامع    طرح   تهیه   به   نسبت   مسلح   نیروهای  ستاد کل 
ور  منظـ   ، بـه     محیطـی    زیـست    و شـرایط     تهدیـدات    و نـوع     با اندازه    کشور متناسب   سطح
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   و همچنـین     دفـاعی    و صـنایع     و حیـاتی     حساس   در استقرار تأسیسات     پراکندگی  رعایت
   بـه    بزرگ   از شهرهای    دفاعی   صنعتی   بزرگ  های  ه و کارخان    مراکز نظامی    پادگانهای  انتقال
 . برساند  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی تصویب  و به  اقدام  تهران ویژه

،   ، زمـین    ، بـانکی     اعتباری   تسهیالت   و واگذاری    تأمین   به  سبت ن   است   مکلف  دولت
.  آورد   عمـل    را بـه     الزم   مورد نیاز اقـدامات      تأسیسات   جهت   و ایجاد حریم    تغییر کاربری 

 .شود  می  بازپرداخت  شده  منتقل  اماکن  فروش  از محل  بانکی  از منابع  دریافتی اعتبارات
 

 سیاسی، امنیتی
 در راستای تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مـؤثر مرزهـا،              -203ماده  

، دادگـستری،   دارائی اموراقتصادی و    های  خانه کشور موظف است با همکاری وزارت      وزارت
ربـط طـرح جـامع امنیـت      ها و سـازمانهای ذی   نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه    و اطالعات

رنامه تهیه و به تصویب شورای عـالی امنیـت ملـی            پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول ب        
صورت کامـل     ای که تا پایان برنامه طرحهای مصوب کنترل و انسداد مرزها به             گونه   به برساند

 .اجراء گردد
 طرح جامع شامل کنتـرل، مـدیریت، حـریم امنیتـی، اقـدامهای عمرانـی،                -تبصره

  اقتصادی و تقویت مرزبـانی،  انسدادی، اطالعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی،     
هرگونـه اقـدام در مرزهـا و منـاطق مـرزی            . اسـت به کارگیری بسیج و نیـروی مردمـی         

 .پذیرد براساس برنامه و شاخصهای مندرج در این طرح صورت می
 

در راسـتای ارتقـاء و تقویـت اقتـصاد و معیـشت مرزنـشینان بـا رعایـت                    -204ماده  
 دولت حمایت مالی و حقوقی الزم را از استقرار          ،ق مرزی مالحظات و تأمین امنیت پایدار مناط     

زمینهای مـستعد کـشاورزی و      از   برداری  حق بهره گیری تعاونیهای مرزنشینان و       صنایع و شکل  
 .آورد استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به عمل می

صـنعتی منـاطق     به منظور هدایت و ارائـه زیرسـاختهای مناسـب توسـعه              -تبصره
 اجتماعی با کشورهای همسایه و نیز گـسترش بـازار           -مرزی، افزایش مراودات اقتصادی   
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تولیدات مناطق مرزی، اولویت استقرار صنایع در منـاطق مزبـور، بـا شـهرکهای صـنعتی                 
 .مرزی و واقع در مرزها خواهد بود

 
ملی  وزارت اطالعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع             -205ماده  

 تهدیدات و تهاجم اطالعـاتی      باپیشگیری و مقابله    و  و تقویت تعامل با جامعه اطالعاتی       
 : زیر را انجام دهدماتو امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدا

 ارتقاء کمی و کیفی زیرساختهای اطالعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت             -الف
 پایدار و فراگیر

د و اختالل در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان یافتـه         ابله با فس   پیشگیری و مقا   -ب
 دادگستریضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط 

 ایجاد و گسترش زیرساختها و سازوکارهای الزم برای مشارکت هرچه بیـشتر        -ج
 مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور

 ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامـه توسـط وزارت اطالعـات و بـا          نامه این   آئین
 .رسد  میهیأت وزیرانهمکاری معاونت تهیه و به تصویب 

 
 وزارت اطالعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در            -206 ماده

ربط در خصوص مورد ذیل       چهارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی دستگاههای ذی       
 :م قانونی به عمل آورداقدا

  تهیه طرح بانک جامع اطالعاتی کشور-الف
نماینـد     کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده مـی            –تبصره  

خـود بـه اسـتثناء مـوارد          )دیجیتـالی (موظفند نسبت به دراختیار قراردادن بانکهـای رقـومی        
نین افـشاء اطالعـات ممنـوع       بنـدی شـده، حـریم خـصوصی و مـواردی کـه در قـوا                 طبقه
 .است، اقدام نمایند شده

 تهیه طرح نظام ملی تعیین صالحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی             -ب
منظور جلـوگیری از      و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطالعات طبقه بندی شده به            
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 بندی شده قهنفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطالعات و اسناد طب
ربـط بـرای تهیـه و         ای مرکب از دستگاههای اصلی ذی        تشکیل کمیسیون ویژه   -ج

 و تعیین وظایف هـر یـک از   )بیوتروریسم(تروریسم زیستی اجرای طرح جامع مبارزه با      
صورت یک اصل      به )بیوتروریسم(تروریسم زیستی منظور مبارزه هماهنگ با       دستگاهها به 

 ان برنامهنهادینه شده در کشور تا پای
 کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینۀ بیوتروریسم را بـه مجلـس              -تبصره

 .کند شورای اسالمی ارائه می
 

 :دولت مجاز است -207ماده 
هـای کلـی مبـارزه بـا          پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براسـاس سیاسـت            به -الف

رزه همـه جانبـه بـا مـواد مخـدر،           ربط، الیحه جامع مبا     موادمخدر با مشارکت نهادهای ذی    
 .سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید ها و پیش روانگردان
هـای بازرگـانی، صـنایع و معـادن و            ربط و اتـاق     های ذی    با مشارکت دستگاه   -ب

تعاون نسبت به تهیه الیحه جامع مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدام نموده و جهت بررسی                 
 .و تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

 
گرایی و کارآمدسـازی و تقویـت         سازی و توسعه حرفه     منظور مدرن   به -208ماده  

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران بـا توافـق دولـت و سـتاد کـل نیروهـای مـسلح                    
 :شود مورد اجرا گذاشته می اقدامات زیر در طول برنامه به

مندی نیـروی انتظـامی از    ز و کار و امکانات الزم برای بهره   فراهم آوردن سا   -الف
 »سازی پلیس آور پایه فن«های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت  فناوری

 گرایی با توسعه آموزشهای تخصصی  تقویت حرفه-ب 
 

منظور تحکیم و ارتقـاء امنیـت اجتمـاعی، اخالقـی و پیـشگیری و                 به -209ماده  
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 اری فرهنگی و اجتماعی و اخالل در امنیت عمومی؛مقابله با هرگونه ناهنج
 دولت موظف است ساز و کارهای اجرائی الزم را با تأکیـد بـر مـوارد زیـر         -الف

 :فراهم و اجرائی نماید
یافته مروج انحرافـات اخالقـی،         مبارزه با جریانات، گروهها و باندهای سازمان       -1
 گرایی پرستی، ابتذال و پوچ خرافه

 سازی فضای عمومی جامعه س امنیت و سالم ارتقاء احسا-2
 تبلیغـی و    ،سازی اقـدامات فرهنگـی، آموزشـی، تربیتـی          گیری و هماهنگ     بهره -3
 ای برای مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی رسانه

 کلیۀ دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات الزم را برای اجـرای طـرح جـامع               -ب
سـازی محـیط خـدمتی بـا          و نـسبت بـه متناسـب      فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته       
 .اقتضائات جامعه اسالمی اقدام نمایند

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد
 

 سیاست خارجی
گیری از نظـرات کارشناسـان        وزارت امور خارجه موظف است با بهره       -210ماده  

منظـور اعـتالء شـأن، موقعیـت، اقتـدار و نقـش               و بـه  کلیه سازمانها و نهادهای مـسؤول       
الملـل و     جمهوری اسالمی ایران و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقـه و نظـام بـین               

ـ          الم  بسط گفتمان عدالت خواهی در روابط بین       ی لـل، سیاسـتهای مناسـب را بـرای اجرائ
 .ربط ارائه دهد نمودن احکام ذیل به مراجع ذی

اقتـصادی و فرهنگـی بـا کـشورهای           ط و مناسبات سیاسی،    تنظیم سطح رواب   -الف
 دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسالمی ایران 

تالش بـرای حـضور فعـال، مـؤثر و الهـام بخـش در مناسـبات دو جانبـه و                  -ب
 :المللی از طریق ای و بین سازمانهای منطقه

المللی   منطقه ای و بین    تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان های           -1



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١۵٩

اکثر در سـال اول پـس از        با دستور کار مشخص برای اقدام درمورد هر یک از آنهـا حـد             
 ی شدن برنامهزمان اجرائ

 ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأمورین شاغل در داخـل و خـارج از کـشور و                 -2
ارای هـای د  کارگیری آنان با اولویت تخـصص و کارآمـدی در سـازمانها و سـفارتخانه       به

 اهمیت راهبردی
 تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصـالح سـاختار سـازمان ملـل متحـد در                 -3

راستای منافع ملی جمهوری اسالمی ایران حـداکثر در سـال اول برنامـه و تـالش بـرای                   
 تحقق آن
 پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملـت مظلـوم               -4

  منطقه ای و بین المللیهای فلسطین در سازمان
هـای حقـوق بـشری      اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامـه  -5

 علیه جمهوری اسالمی ایران
همکاری با کشورهای منطقـه و اسـالمی و نیـز اسـتفاده از سـایر ظرفیتهـای                   -ج

المللی برای کـاهش حـضور نظـامی          ای و بین    اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه    
 انگان در منطقهبیگ

تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تـنش زدایـی و همگرایـی بـا         - د
 کشورهای منطقه و اسالمی به ویژه حوزه تمدن ایران اسالمی

لیت های اقتصادی   تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعا         -هـ  
 ابطـه و حـضور بخـش مـذکور     هـای الزم بـرای ر      دولتی و ایجاد زمینه   به ویژه بخش غیر   

 در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسالمی
  در جهانواهانهخ  توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت-و
 ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حـوزه توزیـع و                 -ز

  در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه انرژی و تالش برای قرار گرفتن)ترانزیت(عبور 
گذاری  ویژه در امر سرمایه  استفاده از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج از کشور به        -ح

 در جهت تأمین منافع ملی
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 وزارت امور خارجه موظف است ساالنه گزارشی از میزان اجرای احکـام             -تبصره
 .این ماده به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید

 
  حقوقی قضائی –فصل هشتم 
 -211ماده 
مجرمانه و دعـاوی، ایجـاد      منظور کاهش عناوین       قوه قضائیه مکلف است به     -الف
ی، استانداردسازی ضـمانت اجراهـای کیفـری و جـایگزین کـردن ضـمانت               پلیس قضائ 

های غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مـدنی، اداری و ترمیمـی               ءاجرا
ی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریـق دولـت            سال اول برنامه لوایح قضائ     پایان   حداکثر تا 

 .به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد

ی نیازهـای قـوه     های کلـی نظـام در امـور قـضائ          سیاست) 12(ی بند  در اجرا  -ب
و ) 157(،  )156( های مالی، تشکیالتی و استخدامی با توجـه بـه اصـول             قضائیه در زمینه  

از %) 10( درصـد  نحوی تأمین گردد کـه سـاالنه ده         بهاسی در طول برنامه     قانون اس ) 158(
 . تکمیل گردد88پستهای بالتصدی مصوب موجود در پایان سال 

 . نفر است800 سقف جذب قضات ساالنه تا-تبصره 

سیاستهای کلی نظـام در امـور       ) 12(و  ) 11(،  )8(،  )6(،  )1( بندهای ی در اجرا  -ج
هـا   ست اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پروندهی، قوه قضائیه موظف ا    قضائ

 :را انجام دهد
ر بـر عملکـرد     عالی کشو    تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان        -1

 ی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محولهمحاکم و کارکنان قضائ
و  تدوین طـرح تخصـصی کـردن ضـابطان قـضائی در جهـت توانمندسـازی                  -2

 آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه
باشـند مکلفنـد بـا        نحوی ضابط قـوه قـضائیه مـی         هایی که به     کلیه دستگاه  -تبصره

تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه        درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزشهای      
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 .اقدام نمایند

وقی و قـضائی    منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصالح رفتار حقـ            به   -د
مداری و نیز در راسـتای پیـشگیری از وقـوع جـرائم و            سازی فرهنگ قانون    مردم، نهادینه 

 :شود کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می

  آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما-1
و  آموزش همگانی حقوق شهروندی درخـصوص امـور مالیـاتی، اداری، کـار               -2

ربـط از     های ذی   ای و مشابه آن توسط دستگاه       تأمین اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمه     
 طریق صدا و سیما

هـای راهنمـایی      بینی مواد درسی الزم بـرای آموزشـهای مـذکور در دوره              پیش -3
 تحصیلی و متوسطه

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلـف اسـت در اجـرای               -تبصره
هایی که در این خصوص توسط قـوه          زمان مناسب را برای پخش برنامه     ) 2(و  ) 1(اجزاء  

 .شود، اختصاص دهد های مربوطه یا آن سازمان تهیه می قضائیه، دستگاه
 قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ               -4

، در  )نالیـن آ(حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خـط              
 .معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد

سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابالغی از سوی مقام        ) 3( به منظور تحقق بند    -هـ  
معظم رهبری، دستگاههای اجرائی ازجمله نیروی انتظامی، سـازمان بـسیج مستـضعفین،             

و شهرداریها، مکلفنـد در     نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هالل احمر          
های پیـشگیری     چهارچوب وظایف خود همکاری الزم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه           

 .از وقوع جرم، معمول دارند
 ،قضائی پنجساله ابالغی مقام معظم رهبـری      سیاستهای کلی   ) 9( در اجرای بند     -و

 :قوه قضائیه مکلف است
دگاه هـای کیفـری و حقـوقی         نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دا        -1
 .اقدام کند
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المللی تـا      با همکاری دولت نسبت به تهیه الیحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین             -2
 .پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا ازطریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد

هـا و ارتقـاء کیفیـت رسـیدگی بـه              به منظور تسهیل در رسـیدگی بـه پرونـده          -ز
 :ها قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است روندهپ

 با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادسـتانی کـل کـشور و نیـروی انتظـامی                 -1
هـای بررسـی      جمهوری اسالمی ایران، اقدامات الزم را جهت تقویـت و انـسجام گـروه             

خـصص و   گیری از نیروهـای مت      صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره         
 .روشها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد

 از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیـوان     -2
 .عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند

منظــور افــزایش ســرعت و کــارآیی در ارائــه خــدمات حقــوقی و قــضائی،   بــه-ح
 :ررابرای توسعه فناوری اطالعات وارتباطات انجام دهدقضائیه مکلف است اقدامات زی قوه

های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطالعـات و ارتباطـات                سامانه -1
هـای قـوه قـضائیه،        های قضائی، راه اندازی مرکز ملی داده        ویژه سامانه مدیریت پرونده     به

حقوقی الکترونیـک بـه     اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطالعات، عرضه خدمات          
مردم، استفاده از فناوری اطالعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای              
تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبـت اسـناد و امـالک کـشور، سـازمان زنـدانها، سـازمان                     

 . گسترش و ارتقاء یابد اندازی، پزشکی قانونی راه
منظور ارتقاء ضریب امنیـت        مکلف است به    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور      -2

های مرتبط با اسناد در محاکم قـضائی، رقـومی نمـودن              در اسناد مالکیت، کاهش پرونده    
اقالم اطالعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطالعات، نسبت به               

 .تعویض اسناد مالکیت اقدام کند
ی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و         های جهاد کشاورز     وزارتخانه -تبصره

امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضـی               
ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسـناد و امـالک کـشور بـرای تهیـه نقـشه          
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 .همکاری نمایند) کاداستر(امالک مذکور بر اساس استاندارد حدنگاری 
ــو -3 ــه ق ــیب ــضائیه اجــازه داده م ــینشــود  ه ق ــه براســاس آئ ــه توســط  نام ای ک

کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری          وزیردادگستری با همکاری دادستانی کل    
های قضائی    رسد، اسناد و اوراق پرونده      قضائیه می   اسالمی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه       

ا استفاده از فناوریهـای اطالعـاتی روز، بـه        باشد را ب    می که نگهداری سوابق آنها ضروری    
 آنهـا اقـدام نمایـد مـشروط بـر آن کـه              ءنسبت به امحا   اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس    

اطالعات و اسـناد تبـدیلی در       . قطعی آنها گذشته باشد    حداقل سی سال از مدت بایگانی     
 .داشته و قابل استناد خواهد بود قضائی و اداری سندیت کلیه مراجع

های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد              صل پرونده ا   
 .کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد و

 سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتـی موظـف اسـت نـسبت بـه ایجـاد                   -4
 .ینی، اقدام نماید محکومیتهای حبس و قرارهای تأمیهای الکترونیکی برای اجرا سامانه

 در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شـأن و منزلـت                -ط
 :مراجعان و کارکنان قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است

 نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سـازمانهای تابعـه از جملـه                -1
 بازداشـتگاهها، کانونهـای اصـالح و        ساختمانهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زنـدانها،     

 ادارات سـازمان     تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشـکی قـانونی،           
بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، بـا رعایـت اسـتانداردهای الزم در                

 سقف اعتبارات مصوب
های   حمایتی در پرونده تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تأیید دستگاههای-2

قضائی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده ایـن افـراد در مـوارد ضـروری از وکـال و                      
کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطـه، عـالوه بـر اسـتفاده از ظرفیتهـای                 

 وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد
دی مـردم از رونـد      اء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمن         ارتق -3
 ی ازطریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانیهای اجرائ پرونده
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 قوه قضائیه موظف است الیحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیـه نمایـد    -ی
 .تا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد

یه مکلف است سامانه الکترونیکی کـاهش زمـان دادرسـی در کلیـه               قوه قضائ  -ک
 :نحوی که در این سامانه حداقل مراجع قضائی را طراحی نماید به

 . علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد-1
ها با در نظر داشـتن اوقـات فـوری خـارج از نوبـت             وقت رسیدگی به پرونده    -2

 .دکار تعیین شودطور خو به
های    مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده             -3

 .حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد
 درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشـد کـه بـرای تکمیـل پرونـده و                  -تبصره

شـود     اعالم می  صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد ، این امر با ذکر دلیل به مقام باالتر               
 .ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد گونه به

هایی   ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده            رؤسای حوزه  -4
اند را ضـمن تـذکر بـه     گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده           تصمیم که معدّ 

 .صالح معین نمایند قاضی و اعالم به مراجع ذی
هـایی کـه برابـر قـانون منتهـی بـه        طـور خودکـار از پرونـده       مراجع نظارتی به   -5
 .اند اطالع حاصل نمایند گیری نگردیده تصمیم

 دیوان عدالت اداری مکلف اسـت از طریـق تقویـت کمیـسیونهای تخصـصی و                 -ل
های آموزشی تخصصی قضات ضمن       افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره       

قـانون مـدیریت خـدمات کـشوری و         ) 5(های اجرائی موضوع ماده     امل با دستگاه  افزایش تع 
قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصـصی مـورد شـکایت،              ) 5(ماده

 .ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده
سـتای توسـعه سـامانه       سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلـف اسـت در را            -م

های ثبتی، نسبت به الکترونیکـی        اندازی مرکز ملی داده     یکپارچه ثبت اسناد و امالک و راه      
کردن کلیه مراحل ثبت معامالت تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوی کـه امکـان                  
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 کـارگیری امـضاء     پاسخ آنی و الکترونیک به استعالمات ثبتی و ثبت آنی معامالت بـا بـه              
 .الکترونیکی مطمئن فراهم شود

ــا همکــاری نمیتــأ ســازمان زنــدانها و اقــدامات -ن ی و تربیتــی مکلــف اســت ب
منظـور بـاز اجتمـاعی شـدن          های اجرائی، مؤسـسات عمـومی و مـردم نهـاد، بـه              دستگاه

 :محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد

حی مجازات حبس، اصـالح محـیط        با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصال       -1
شدگان بر اسـاس سـابقه و         بندی زندانیان و بازداشت     زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقه     

نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقـت در شـهرهای      
 نفر جمعیتهزار  بیستباالی 

 وزش و پرورش آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آم-2
بضاعت با همکاری کمیتـه امـداد         های زندانیان بی     رفع مشکل معیشتی خانواده    -3

 ربط ، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی)ره( امام خمینی
 ربط پس از آزادی  معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی-4

امـل   سازمان پزشکی قانونی مکلف اسـت تحقیقـات الزم بـرای بررسـی عو              -س
منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجـه بـه                  

ریزی و آموزش بـرای پیـشگیری و کـاهش جـرائم،              دست آمده، نسبت به برنامه      نتایج به 
 .های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند تخلفات و آسیب

 سـطح اسـتفاده از      منظـور ارتقـاء      قوه قضائیه مکلف است تمهیـدات الزم بـه           -ع
 .ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد

 دولت در طول برنامه اعتبارات الزم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را               -ف
 .نماید بینی می در قالب بودجه سنواتی پیش

 

قوه قضائیه موظف است بـا رعایـت سیاسـتهای کلـی نظـام در امـور                  -212ماده  
ت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق              قضائی الیحه جامع وکال   

 . نمایدتقدیمدولت به مجلس شورای اسالمی 
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  بودجه و نظارت–فصل نهم 
 به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کـشور در             -213ماده  

شهریور ماه هر سال    ی مکلفند تا پایان     تهای کلی برنامه، دستگاههای اجرائ    چهارچوب سیاس 
 .ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذی

معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خـود و بررسـی             
جمهور  رئیس. مواد برنامه و شاخص ها و متغیرهای مربوطه به رئیس جمهور ارائه نماید            

ا همزمان با الیحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال           مکلف است گزارش مذکور ر    
به مجلس شورای اسالمی ارائه و خالصه آن را در جلـسه علنـی بـه اطـالع نماینـدگان                    

 .برساند
 

دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهـای            -214ماده  
قانون ) 44(صل چهل و چهارم     ای با رعایت قانون نحوه اجرای ا        ی سرمایه دارائیهاتملک  

 :اساسی اقدامات زیر را به اجرا در آورد
گـرا و کنتـرل     را بـا رویکردهـای نتیجـه   1385نظام فنی و اجرائی مـصوب       -الف

، تا سال سوم برنامه اصالح و از سال            پروژه ی زمان و کیفیت در اجرا     ،هرسه عامل هزینه  
 .چهارم به مورد اجرا گذارد

تأمین منابع مالی، سـاخت، بهـره بـرداری و          «اسب ازقبیل    روشهای اجرائی من   -ب
، »طرح و ساخت کلید در دسـت      «،  »تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری      «،  »واگذاری

را بـا   » بهـره بـرداری و مالکیـت      سـاخت،   «و یـا    »  خـصوصی  -مشارکت بخش عمومی  «
 .کار گیرد بینی تضمین های کافی به پیش

 نظـام مـدیریت کیفیـت و مهندسـی ارزش را در              از ابتدای سـال دوم برنامـه       -ج
 . سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کنددارائیطرحهای تملک 
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ای بـزرگ و متوسـط از          سـرمایه  دارائـی  کار تأمین مالی طرحهای تملک     و ساز -د
طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خـارجی همـراه بـا          

 در پایـان برنامـه      کـه ای پیاده کنـد       ی تضمینی را به تدریج به گونه      بینی ابزارهای مال    پیش
 .کاهش یابد طرحهای فوق با نوسانات بودجه ساالنه یرابطه تأمین منابع مالی و اجرا

 دارائــی اســتانداردهای ملــی حــسابداری و حــسابرسی طرحهــای تملــک  -هـــ 
 تهیه و توسـط     دارائیای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و               سرمایه

گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرحهـای بـزرگ و متوسـط                معاونت تأیید و ابالغ می    
 .پیاده کند
 

ای جدیـد در لـوایح بودجـه          ی سرمایه دارائیها پیشنهاد طرحهای تملک   -215ماده  
 :پذیر است سنواتی با رعایت موارد زیر امکان

ای جدید    های سرمایه دارائی حهای تملک  عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طر      -الف
  هی فنـی قـانون برنامـه و بودجـه براسـاس گـزارش تـوجی      ) 23(و ) 22(با رعایت مـواد   

  و رعایت پدافند غیرعامـل     ، اقتصادی، مالی و زیست محیطی     )حجم کار، زمانبندی اجرا   (
ـ                 از سوی    ت مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و بـه قیمـت ثاب

گـردد بـه      سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور مـی              
 .رسد تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسالمی می

محیطی    سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای زیست        -تبصره
ت ابـالغ بـه دسـتگاههای اجرائـی و          ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جه         را در شش  

 تملـک  ر رعایـت مفـاد آن در طراحـی طرحهـای          شرکتهای مهندسین مـشاور بـه منظـو       
 .ای خود اعالم نماید های سرمایهدارائی

ای مشتمل بـر اهـداف        های سرمایه دارائی های طرحهای تملک     مبادله موافقتنامه  -ب
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  مـورد نیـاز    صات فنـی  طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخ        
ها برای دوران برنامـه معتبـر و    پذیرد این موافقتنامه    فقط یک بار دردوران برنامه انجام می      

 اطالعـات ضـروری درخـصوص مـوارد فـوق در اصـالحیه              .مالک عمـل خواهـد بـود      
 .گردد ها نیز درج می موافقتنامه

ای سـالهای   ای بـر    ی سـرمایه  دارائیهـا  اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک       -تبصره
 طرح در برنامه با اعمـال ضـرایب تعـدیل محتمـل محاسـبه و توسـط                  یمانده اجرا  باقی

 .شود معاونت منظور می
هایی که برای انطباق میزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانین بودجه              موافقتنامه -ج

گردند جنبه اصالحی داشته و نباید موجـب افـزایش اهـداف و تعـداد                 سنواتی مبادله می  
هـا   موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعـداد پـروژه      . های طرح شوند    پروژه
هیأت وزیران بـا    معاونت و تصویب    شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تأیید            می

 .استاین ماده بالمانع ) الف(رعایت مفاد بند
 محرمانـه و بخـش      ای  هـای سـرمایه   دارائی های طرحهای تملک     مبادله موافقتنامه  -د

که به پیشنهاد وزارت دفاع و پـشتیبانی نیروهـای مـسلح و             است  دفاع تابع دستورالعملی    
 .رسد میمعاونت به تأیید هیأت وزیران 

های توجیهی طرحهـایی      بندی گزارش   ای از جمع    معاونت موظف است خالصه    -هـ  
سال پس از  و امنیتی را یک طرحهای دفاعی ءاستثنا شود، به که از منابع عمومی تامین مالی می

  .تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد
ای جدیـد در هـر فـصل توسـط           ایههـای سـرم   دارائی تصویب طرحهای تملک     -و

معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سـال                
  از نسبت کل اعتبـار مـورد نیـاز بـه مـدت زمـان اجـرای طـرح                    اول اجرای طرح جدید   

ای در ابتـدای      ی سـرمایه  دارائیهـا اعتبارات طرحهای تملک    . کمتر نگردد ) برحسب سال (
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گردد و اعتبـارات      بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می         برنامه با در نظر گرفتن پیش     
و دستگاه تا پایان سال آخـر برنامـه     بینی شده اصالح و یا تغییر طرح برای هر فصل             پیش

 .بینی شده مجاز است فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش
 

  -216ماده 
هـای متبادلـه بـا         تخصیص اعتبار، تعهـد و پرداخـت در اجـرای موافقتنامـه            -الف

دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامـه و             
آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بـر اجـرای برنامـه و بودجـه توسـط                   لزامشروط ا 

 .شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد .شود، خواهد بود معاونت درج می
ای  از اعتبـارات هزینـه  آن بخـش   متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده    -ب

ط دستگاه موضوعیت ندارد با     کرد آن توس    دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه       
پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استانها یا دستگاههای دیگـر حـسب مـورد                

 .گردد واگذار می
آگـاهی ، پیـشگیری، امـداد رسـانی،           شود بـرای پـیش       به دولت اجازه داده می     -ج

بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حـوادث غیـر مترقبـه از جملـه سـیل، زلزلـه،                    
سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصوالت کشاورزی و            

از بودجه عمومی هر سـال را       %) 2(بیماریهای همه گیر انسانی و دامی، تا معادل دودرصد        
تنخواه مذکور حداکثر تا پایـان      . گردان خزانه تأمین و هزینه نماید       از محل افزایش تنخواه   

یی در اعتبارات عمومی و یا اصالح بودجـه سـاالنه تـسویه             جو  همان سال از محل صرفه    
گردان خزانـه در اجـرای قـوانین و           در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه        . شود  می

 .مقررات منوط به تأیید معاونت است
 اصـول یکـصد و      ی در مورد آراء حل اختالف دستگاههای اجرائی که در اجرا          -د
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 قـوانین و    یقانون اساسی و یا در اجرا        )139( و نهم  و یکصد و سی   ) 134( سی و چهارم  
 یربـط از اجـرا   شود چنانچه به هردلیل دستگاههای اجرائی ذی      مقررات مربوط صادر می   

 معاونت مطـابق رأی مرجـع مـذکور، بـدون           نمایدتصمیم مرجع حل اختالف خودداری      
ای و    ایههـای سـرم   دارائی جـایی در بودجـه تملـک        هـای جابـه     الزام به رعایت محـدودیت    

نفـع   ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کـسر و بـه بودجـه دسـتگاه اجرائـی ذی        هزینه
 .نماید  می و یا با مطالبات تهاتراضافه

 
هـای اجرائـی و      نـد برنامـه   ها و مؤسـسات دولتـی موظف        زارتخانهکلیه و  -217ماده  

یخ تـصویب ایـن     های اجرائی برنامه ظرف شش مـاه از تـار           عملیاتی خود را در قالب بسته     
این بسته ها که پس از تصویب هیأت وزیـران جهـت اطـالع بـه مجلـس      . قانون تهیه کنند 

 .گیرد شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می شورای اسالمی ارائه می
ای از     بسته اجرائی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه             -تبصره

س و به هم مرتبط اولویت دار است کـه بـه منظـور حـل یـک مـشکل                    های متجان   پروژه
 .آید اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا در می

 
قانون مدیریت خدمات کشوری    ) 4(کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده     -218ماده  

ه در بـورس    شود و نیـز شـرکتهای پذیرفتـه شـد           که فهرست آنها توسط دولت تعیین می      
مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه ازطریق سازمان حـسابرسی و                 
یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسـمی ایـران حـسب مـورد در جهـت                 
افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شـرکتها و افـزایش قابلیـت اعتمـاد                

هیـأت مـدیره ایـن      . م حـسابرسی عملیـاتی اقـدام نماینـد        گزارشهای مالی نسبت به انجا    
 .عهده دارند شرکتها مسؤولیت اجرای این بند را به



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١٧١

باشـند از     بنـدی مـی      شرکتهایی که براساس مـصوبه دولـت دارای طبقـه          -1تبصره
 .شوند  میمستثنیشمول این ماده 

 سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حـسابرسی          -2تبصره
 .یاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابالغ نمایدعمل

 
 تـا    موظـف اسـت    ریزی عملیاتی، دولـت      به منظور استقرار نظام بودجه     -219ماده  

های الزم را برای تهیه بودجـه بـه روش عملیـاتی در               پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه      
 الیحه بودجه سال سوم برنامـه بـه روش   کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که       

دسـتورالعمل اجرائـی توسـط      . مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسـالمی شـود          
سیاستهای کلـی برنامـه پـنجم و        ) 32( همچنین در اجرای بند    .شود   تهیه و ابالغ می    تمعاون

ضـوع  استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اعتباراتی کـه بـر اسـاس قیمـت تمـام شـده مو                  
یابد پس از پرداخت به واحـدهای         قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می     ) 16(ماده

مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقـط    
گردد که متـضمن      بر اساس آئین نامه های مالی و معامالتی و اداری و استخدامی هزینه می             

بینـی شـده اسـت و بـا پیـشنهاد             بر هزینه ها و تحقق اهداف پـیش       بینی نحوه نظارت      پیش
 .رسد  به تصویب هیأت وزیران میدارائیمعاونت و وزارت امور اقتصادی و 

 
شود حـسب مـورد در چهـارچوب شـرایط و              به دولت اجازه داده می     -220ماده  

انــواع قراردادهــای واگــذاری مــصوب شــورای اقتــصاد درخــصوص طرحهــای تملــک 
 :عمل آورد ای اقدامات زیر را به ی سرمایههادارائی

شده   تمام و تکمیل    ای جدید و نیمه      واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه     -الف
برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد بـا تعیـین                و آماده بهره  
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ا خریـد   بـرداری یـ     هـای بهـره     ، پرداخـت هزینـه    )فاینانس(نحوه تأمین مالی دوره ساخت    
خدمات در مدت قرارداد، بـا رعایـت اسـتانداردهای اجـرای کیفیـت خـدمات و نهایتـاً                   

 واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
شـده کـه      ای نیمـه تمـام و تکمیـل          واگذاری طرحهای تملک دارایـی سـرمایه       -ب  

ـ         خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به         ه بخـش   صورت نقـد و اقـساط ب
 غیردولتی
ای قابل واگذاری و      برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه       واگذاری حق بهره   -ج  

 نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی
ای قابل واگذاری     برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه       واگذاری مالکیت و یا بهره     -د  

 ول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائیو نیز اموال منق
 احکـام ایـن مـاده پـس از واریـز بـه              ی درآمـد دولـت ناشـی از اجـرا         -1تبصره  

داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظـور در قـانون بودجـه سـنواتی                     خزانه
ای در  لـک دارایـی سـرمایه    شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تم          بینی می   پیش

شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیالت و کمـک و               قالب تسهیالت و وجوه اداره    
سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شـورای اقتـصاد بـه طرحهـای تملـک دارایـی                  

ای و یا تبدیل به احسن نمـودن امـوال منقـول و غیرمنقـول در قالـب موافقتنامـه                     سرمایه
 . معاونت قابل اختصاص استمتبادله با

شـود و      کمکهای بالعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی         -2تبصره  
 .مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست

 
 ءارتقـا و  ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظـام نظـارت          به منظور    -221ماده  

متشکل از دونفر از    تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاههای نظارتی       وری و برای      بهره
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قوه با حفظ استقالل هریک از آنهـا در حـدود             مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس      
 . شود مقرر در قانون اساسی تشکیل می

و گیری    نحوه تصمیم   و نحوه تشکیل جلسات شورا،    دستورالعمل اجرائی این ماده     
اد اعـضاء شـورا و بـا        برنامه به پیـشنه   سال اول   ماه    ظرف شش نحوه پیگیری تصمیمات،    

 .گردد  تعیین میءتوافق سران قوا
  

قـانون مـدیریت خـدمات      ) 5(کلیه دستگاههای اجرائی موضـوع مـاده       -222ماده  
قـانون محاسـبات عمـومی        )5(و  ) 4(،)3(،  )2(کشوری و نیز دستگاههای موضـوع مـواد       

 .باشند درموارد مربوط، مشمول مقررات این قانون میکشور 
 

لیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه              در ک  -223ماده  
دسـتورالعمل،   نامـه، تـصویبنامه،     سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آئـین          

مربـوط بـه   اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسـناد راهبـردی         بسته
 مورد نیاز باشد، پیـشنهاد دسـتگاه        ت و دستگاههای اجرائی   مجریه اعم از مراجع، مقاما     قوه

مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قـانون بودجـه بـه تـصویب                    
 .رسد هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوۀ مجریه می

دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربـوط را در مـوارد               
شـده مـشمول مقـررات        بنـدی   اسناد و اطالعات طبقـه    . اختیار معاونت قراردهند  الزم در   

های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و          دستورالعملها و بخشنامه  . خاص خود است  
هـای مربـوط بـرای کلیـه          نامـه   برنامه و بودجـه و قـوانین بودجـه سـنواتی و آئـین               قانون

 .االجراء است دستگاههای اجرائی الزم
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  1380 قانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت مـصوب سـال                  -224ه  ماد
  با اصالحات و الحاقات زیر بـرای دورۀ برنامـۀ پـنجم            و اصالحات و الحاقات بعدی آن     

 .شود تنفیذ می
قانون الحاق موادی به قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی               ) 2( در ماده  -الف

و شـرکتهای آب و فاضـالب و توزیـع           «عبـارت » شرکتهای دولتی «دولت بعد از عبارت     
 .شود اضافه می» برق استانی
 هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقـوق و مزایـای مـستمر            -ب  

گـردان خزانـه فقـط بـا تأییـد و       دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخـواه        
 .تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است

قـانون مـدیریت خـدمات      ) 5(ی و بانکهای موضوع مـاده      کلیه شرکتهای دولت   -ج  
 :بینی شده است مکلفند  کل کشور برای آنها سود ویژه پیشکشوری که در بودجه

بینی شده سال مورد نظـر خـود را          دوازدهم مالیات پیش   در هر ماه معادل یک       -1
بابت مالیات عملکرد همان سال بـه صـورت علـی الحـساب بـه سـازمان امـور مالیـاتی            

 .داری کل منظور شود رداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهپ
بینـی شـده هـر سـال را بـا سـاز و کـار                 سود پیش %) 40( حداقل چهل درصد   -2

 .این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند) 1(جزء
دولتـی اسـت، بـه      ی از سهام آنها متعلـق بـه بخـش غیر          شرکتهای دولتی که قسمت   

باشـند   این بند نمـی زان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع       تناسب می 
مذکور باید توسط   ) سود ویژه (سود ابرازی %) 40(دولتی از چهل درصد   و سهم بخش غیر   

 .ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود شرکتهای دولتی ذی
 مـستقیم   وصول مبلغ یاد شده تـابع احکـام مربـوط و مقـرر در قـانون مالیاتهـای                 

 .های بعدی آن است  و اصالحیه1366مصوب اسفند ماه 



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١٧۵

بینـی شـده       مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی از سقف رقم پیش         -د
در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی بـا تأییـد معاونـت                  

 .توسط همان دستگاه قابل هزینه است
رســانی بــه مــردم و   امــور و تــسریع در خــدمت در راســتای تــسهیل انجــام-هـــ

های اداری و مالی و اجتناب از مـوازی کـاری و پاسـخگویی                گیری  تمرکززدایی در تصمیم  
مدیران، اختیارات، وظایف و مـسؤولیتهایی کـه در قـوانین و مقـررات بـرای دسـتگاههای                

یران واحـدهای   بینی شده است حسب مورد به مد       ا رؤسا و باالترین مقام آنها پیش      اجرائی ی 
ربط استانی و ستادی دستگاههای یاد شده بر اساس شرح وظایف پـستهای سـازمانی و          ذی

یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ مـوردی مـسؤولیت                 
 .مدیران استانی یا ستادی یاد شده رافع اختیار رئیس یا باالترین مقام دستگاه نیست

ای و مالی و کمکها و سـایر          های سرمایه دارائیای و تملک       هزینه  کلیه اعتبارات  -و
اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شـرح عنـاوین و ارقـام                 
جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شـرح عنـاوین و                 

هـای متبادلـه      س مفـاد موافقتنامـه    ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اسـا          
دستگاه با معاونت و در حدود ابالغ و تخصیص اعتبار از سـوی معاونـت، قابـل تعهـد،                   

 .پرداخت و هزینه است
 انجام تعهد و هرگونـه پرداخـت و کمـک مـالی توسـط               در کلیه موارد قانونی    -ز

 حـدود آن    دستگاههای اجرائی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعـد از تخـصیص و در              
 هـر گونـه کمـک غیرنقـدی و واگـذاری            در کلیـه مـوارد قـانونی      همچنـین   . مجاز است 

ای و مالی از جمله عـین، منفعـت و مـشابه آن شـامل امـوال منقـول و                      های سرمایه دارائی
غیرمنقــول و نیــز رد دیــون، مطالبــات، حقــوق و ماننــد آن در قالــب فرمهــا، شــرایط و  

ای از ایـن فرمهـا ضـمیمه موافقتنامـه            نسخه. ز است دستورالعملهای ابالغی معاونت مجا   
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احکام این بنـد درخـصوص نهادهـا و مؤسـسات     . ای دستگاه خواهد شد    اعتبارات هزینه 
عمومی غیردولتـی در حـدود اعتبـارات منـدرج در قـانون و مـا بـه ازاء یـا معـوض آن               

 .شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد .االجراء است الزم
ام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله               انج -ح

قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات           ) 70(ماده
هـای متبادلـه،      قانون درخصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیـات موافقتنامـه          

 .ممنوع است
ر ماه هر    موظفند حداکثر تا پایان تی     ئیدارا معاونت و وزارت امور اقتصادی و        -ط

ده که ادامه فعالیت آنهـا در بخـش دولتـی بـه دالیـل قـانونی                  سال شرکتهای دولتی زیان   
ده بـا     در مورد سایر شـرکتهای زیـان      . ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند        

ی سـهام یـا     پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولـت در قالـب واگـذار              
 .شود انحالل شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می

 دستگاههای اجرائـی در ایجـاد هـر گونـه تعهـد و پرداخـت وجـه از محـل                     -ی
 :اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند

دولتی نسبت  ر اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیها به بخش غی          -1
 م اعتبارات عمومیبه هزینه مستقی

 اولویت شیوه پرداخـت تـسهیالت نظیـر کمکهـای فنـی و اعتبـاری و وجـوه                   -2
 شده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بالعوض اداره

 معاونت و رؤسای دستگاههای اجرائی و مقامات مجـاز از سـوی آنـان و                -تبصره
 و دستور پرداختهـا     ها  مدیران مالی مربوط موظفند اولویتهای فوق را در امضاء موافقتنامه         

 .و مشابه آن رعایت نمایند
 ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی،              -ک
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توسط کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل              
مـت، تنظـیم بـازار، یارانـه        های تبعی خرید، جبران زیان، تفـاوت قی         خرید تضمینی و هزینه   

ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و ماننـد آن کـه از                    نهاده
عهده بـاالترین     مسؤولیت اجرای این حکم به    . شود ممنوع است    اعتبارات عمومی استفاده می   

ایـن حکـم و     تخلف از   . مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است           
 .شود سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می

  -ل
ای منـدرج در قـوانین بودجـه سـنواتی            های سـرمایه  دارائی اعتبار طرحهای تملک     -1

از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور بـا  %) 10(حداکثر ده درصد 
 اعتبـار کـل طـرح قابـل افـزایش اسـت و عوامـل اجرائـی                  تأیید معاونت و در قالب سقف     
 .شوند  انتخاب می1351قانون برنامه و بودجه مصوب ) 22(طرحهای مذکور با رعایت ماده

ای منـدرج     های مـالی و هزینـه     دارائی اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک         -2
بارات سایر ردیفهـای    از محل کاهش اعت   %) 10(در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد      

در سـقف بودجـه سـنواتی       ای توسط معاونت      های مالی و هزینه   دارائیمتفرقه، اعتبار تملک    
 . قابل افزایش استکل کشور
ای و اختصاصی بودجـه عمـومی      از اعتبارات هزینه  %) 5/0( حداکثر نیم درصد     -3

دجـه عمـومی   ای بو های سـرمایه دارائیاز اعتبارات تملک    %) 1(درصد    دولت، حداکثر یک  
های شرکتهای دولتی،     از مجموع هزینه  %) 25/0(دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد      

ــیم درصــد  ــه%) 5/0(حــداکثر ن ــای ســرمایه از مجمــوع هزین ــی و  ه  ای شــرکتهای دولت
ای و اختــصاصی توســعه علــوم و فنــاوری و  از اعتبــارات هزینــه%) 50(پنجــاه درصــد

 بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و         پژوهشهای کاربردی، با تأیید معاونت و     
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه   «سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت          

به موجب قانون از رعایت قانون محاسـبات عمـومی و سـایر مقـررات عمـومی دولـت                   
 .شود  هزینه می»19/11/1364مستثنی هستند مصوب 
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 -م
جرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شـرکتهای دولتـی             کلیه دستگاههای ا   -1

) توسعه علوم و فناوری و یا اعتبـارات پژوهـشی         (که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور       
کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقـاتی              استفاده می 

وری هزینـه نماینـد و هـر سـه مـاه            شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فنا         تعیین
بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شـورای علـوم، تحقیقـات و فنـاوری ارائـه                    یک
شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سـال               . دهند

بعــد گــزارش جــامعی از عملکــرد اعتبــارات تحقیقــاتی کــشور را بــه همــراه نتــایج و  
 پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری                 دستاوردهای

 .به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید
 مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالی و پژوهـشی کـه       -2

های علوم، تحقیقات و فنـاوری        دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه       
باشـند در سـقف       ربط می   موزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی      و بهداشت، درمان و آ    

شود حسب مورد بـه       بینی می   اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش         
 .یابد اند، اختصاص می ای که درآمد را کسب کرده همان دانشگاه و مؤسسه

یفهـای وزارت    طرحهای دانشگاهی که در قوانین بودجه ساالنه کشور، ذیل رد          -3
شـود مـشمول تـسهیالت قـانونی موضـوع قـانون اجـرای                مسکن و شهرسازی، ذکر می    

های علوم، تحقیقات و فناوری       ای دانشگاهی وزارتخانه    های سرمایه دارائیطرحهای تملک   
 .و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

  کلیه دستگاههای اجرائـی دارای ردیـف در قـوانین بودجـه سـنواتی موظفنـد                -ن
ای، مـالی و      حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابالغی اعم از هزینـه              

ای جدیـد مـتن پیـشنهادی موافقتنامـه مربـوط را براسـاس                های سـرمایه  دارائینیز تملک   
الزامات قانون برنامه و قـوانین بودجـه سـنواتی و سـایر قـوانین و مقـررات مربـوط در                     

 .ستورالعملهای ابالغی معاونت ارائه نمایندچهارچوب فرمها، شرایط و د
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معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظـرف پـانزده              
روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابالغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با مـتن                  

 انون نباشـد به نحوی که مغایر ق   ی  ئپیشنهادی خود نسبت به اصالح و ابالغ موافقتنامه نها        
 .االجراء است ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابالغی الزم

نسبت به ارقام مصوب در ردیـف مـستقل در قـوانین             استانی   درآمدهای مازاد   -س
ماهـه   داری کل کـشور در مقـاطع سـه           با اعالم خزانه   که گردد  بینی می   بودجه سنواتی پیش  

  .شود توسط معاونت توزیع می
از مازاد درآمدهای مذکور به خـود همـان اسـتان بـه نـسبت               %) 50(ه درصد   پنجا

ای   اعتبارات هزینـه  %) 20(ای و بیست درصد     های سرمایه دارائیتملک  %) 80(هشتاد درصد 
گیـرد تـا در راسـتای تعـادل بخـشی و ارتقـاء                و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می       

  .گرددیافتگی بین استانها توزیع  شاخصهای توسعه
قانون مدیریت خدمات کشوری کـه زیـر        ) 5( کلیه مراجع و دستگاههای ماده       -ع

االجـراء را دارنـد، در کلیـه          باشند و صالحیت وضع مصوبه الزم       مجموعه قوه مجریه می   
نمایـد   مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین مـی   

د تأیید معاونـت را مبنـی بـر وجـود اعتبـار بـرای آن            قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب بای      
 .منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیفهای بودجه را اخذ نمایند

کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قـوه مجریـه نیـستند،         
در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه             

 . رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایندسنواتی با
 به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتـصادی و       -ف

شود در حدود ارقام مقرر در قـوانین          مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده می        
 مـشارکت   بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسالمی و یـا اوراق             
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ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر                
صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانـک مرکـزی و            . این قانون اقدام نمایند   ) 81(در ماده 

 .معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است
با سود تشویقی منوط به تأییـد شـورای           ت یا صکوک اسالمی   صدور اوراق مشارک  

 .پول و اعتبار است
شـود اعتبـارات کمکهـای فنـی و            به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می       -ص

اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهـداف               
بینـی شـده اسـت را در           و تعاونی پیش   گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی       سرمایه

قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکها، مؤسسات مالی               
دارای مجوز از بانک مرکـزی      ای    و صندوقهای توسعه  الحسنه     صندوقهای قرض  ،و اعتباری 
ایـن  . رار دهند ، تسهیالت تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیالت ق          اخت کمک برای پرد 

اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینـه قطعـی منظـور                
نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکـزی و وزارت                 آئین. شود  می

 .رسد  به تصویب هیأت وزیران میدارائیامور اقتصادی و 
ری در اعطـاء تـسهیالت بـانکی بـرای اجـرای             بانکها و مؤسسات مـالی و اعتبـا        -ق

طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین بـه      
نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیـابی و مـورد پـذیرش قـرار دهنـد و دفـاتر                      

ظیم سند رهـن    اسنادرسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور، نسبت به تن           
 .بر این اساس اقدام نمایند

ای بنیاد مسکن انقـالب       های سرمایه دارائی هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک       -ر
اسالمی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سـاخت و توسـعه               

ایـران،  توسعه منابع آب و نیـروی         زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت        
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شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کـشور               
عملکـرد  %) 5/2(نـیم درصـد   و مؤسسه جهادنصر، حداکثر تـا دو و       وابسته به وزارت کشور     
ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منـابع بودجـه عمـومی کـشور،                تخصیص اعتبارات ذی  

 .گردد توسط معاونت تعیین می
منظور پیشگیری، مقابلـه و جبـران خـسارات           شود به    به دولت اجازه داده می     -ش

قـانون  ) 10(گردان موضوع ماده    ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه       
و اعتبـارات  %) 3( را بـه سـه درصـد   1380تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مـصوب       

افـزایش  %) 2(ران را بـه دو درصـد      قانون تشکیل سازمان مدیریت بحـ     ) 12(موضوع ماده 
. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیـأت وزیـران قابـل هزینـه اسـت          . دهد

شـود   ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین مـی         بخشی از اعتبارات مذکور به    
 یابـد   ای به جمعیت هالل احمر اختصاص می         سرمایه دارائیای و تملک      به صورت هزینه  

 .تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد
هـا و دسـتورالعملها، تغییـرات تـشکیالت، تغییـر             ها، بخـشنامه    نامه   کلیه تصویب  -ت

بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هـر نـوع          ضرایب، جداول حقوقی و طبقه    
امناء که متـضمن بـار مـالی بـرای          کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای         استخدام و به  

دولت باشد درصورتی قابـل طـرح و تـصویب و اجـراء اسـت کـه بـار مـالی ناشـی از آن                         
ربط تأمین   درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی             

 .شود اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می. شده باشد
ــی و شــرکتها و   -ث ــای دولت ــشارکت توســط بانکه ــد دســت اول اوراق م  خری

 .مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف اسـت در طـول برنامـه فـروش                -خ

ای انجـام دهـد       مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای قوانین بودجه سنواتی را به گونه            
های خارجی نسبت به پایان     دارائی تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص           که

 .سال قبل از این محل افزایش نیابد
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های آموزش عالی و پژوهـشی تحـت پوشـش          مبالغی که به هر یک از مؤسسه       -ذ
های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمـان و آمـوزش و پزشـکی و از                   وزارتخانه
ای ذیـل ردیفهـای متمرکـز پرداخـت            سـرمایه  دارائـی ای و تملـک       رات هزینه محل اعتبا 

عنـوان کمـک بـه سـرجمع اعتبـارات دانـشگاهها و مؤسـسات                 شود پس از ابالغ بـه       می
شود تا مطـابق شـرح عملیـات منـدرج در             الذکر افزوده می    عالی و پژوهشی فوق     آموزش

 .دموافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنن
 موظف است در طـول برنامـه هـر شـش مـاه              دارائی وزیر امور اقتصادی و      -ض

قـانون بودجـه    ) 3(گذاری شرکتهای دولتی پیوست شـماره       بار گزارش انطباق سرمایه     یک
سنواتی را در چهارچوب قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاسـتهای کلـی                

سیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و       به تفکیک طرح به کمی    ) 44(اصل چهل و چهارم     
 .اقتصادی ارسال نماید

ــصره ــدهایی اجــرا-تب ــشگاهها، ) ذ(و ) ن(، )ز(، )و( احکــام بن درخــصوص دان
 .این قانون خواهد بود) 20(عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده مؤسسات، مراکز آموزش

 
 احکـام   دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقـررات از جملـه             -225ماده  

واتی قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجـه سـن                
 . بینی اجراء نماید پیشو در حدود درآمدهای وصولی 

 
 احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصالح آنها مستلزم ذکر یا تـصریح               -226ماده  

 .گردد االجراء می ول برنامه موقوفنام است درصورت مغایرت با احکام این قانون، در ط
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سند ملی امنیـت بـانوان و کودکـان در        «دولت نسبت به تهیه و تدوین      - 227ماده  
ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایـران، قـوه          با مشارکت و برنامه   » روابط اجتماعی 

ز عـالی اسـتانها، مرکـ      قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای       
های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی       امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه      

 .اقدام قانونی به عمل آوردو کار و اموراجتماعی توسط دولت در طول سالهای برنامه 
 

 در طول سالهای برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقالب اسـالمی            - 228ماده  
صورت   انقالب اسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به         در کمیته  1370تا ابتدای سال    

اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که بـه صـورت               تمام وقت خدمت کرده   
 مـشمول    اند به میزان مدت حـضور در جبهـه          های جنگ حضور داشته     داوطلبانه در جبهه  

 .گردند بیمه بازنشستگی می
تلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسـط        برخورداری از مزایای بیمه مذکور مس     

 .الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است افراد فوق
های دفاع و پشتیبانی نیروهای مـسلح و          نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه       آئین

 .رسد رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می
 

د صـیانتی میـدانهای نفتـی و         وزارت نفت موظف است نسبت به تولی       -229ماده  
،  )%20(درصـد  ، بیـست  )%10(درصـد  گازی در طی سالهای برنامه به توالی با حداقل ده         

به . از میادین اقدام نماید   )%100(و صددرصد  )%75(درصد، هفتادوپنج   )%50(درصد پنجاه
از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی          %) 10(این منظور ساالنه ده درصد    

 تخـصیص   شـرکتهای تابعـه وزارت نفـت      از واریز به خزانه برای عملیات زیـر بـه           پس  
 :یابد می



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١٨۴

  برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گـاز، آب و سـایر روشـها              -الف
به نحوی که در طول برنامه پنجم، متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معـادل                

 . باشد1388متوسط برداشت در سال 
ریـزی شـده      افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجرای فازهـای برنامـه            -ب

میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترک گازی و جمع آوری گازهای در حـال                
سوختن میادین در حال بهره برداری، به نحوی که عالوه بر تأمین گاز کافی برای تزریق                

 .تعهد شده، تضمین شودبه میادین نفتی، مصارف داخلی کشور و صادرات 
 

 ربط از جمله مرکـز امـور        دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذی       - 230ماده  
هـای اجتمـاعی و     با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنـان در عرصـه          زنان و خانواده  

برنامه جـامع   « تدوین و تصویب     باها     حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه        ءاستیفا
مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قـوانین         »  امور زنان و خانواده    توسعه

 -و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتـصادی            
معیشتی با اولویت سـاماندهی مـشاغل خـانگی بـرای زنـان سرپرسـت خـانوار و زنـان                    

، پـژوهش، گـسترش فرهنـگ عفـاف و          بدسرپرست، تـأمین اجتمـاعی، اوقـات فراغـت        
حجاب، ارتقاء سالمت، توسعۀ تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان           

المللی، تعمیق باورهای دینی و اصـالح سـاختار اداری    مدیر و نخبه، توسعه تعامالت بین     
 .نمایدقانونی تشکیالتی زنان و خانواده اقدام 

 
ای و امنیت فناوریهـا       قاء سطح حفاظت از اطالعات رایانه      به منظور ارت   -231ماده  

 :و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطالعات، اقدامات ذیل انجام خواهد گرفت



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١٨۵

 کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهـای عمـومی و شـرکتهای غیردولتـی دارای              -الف
 سـازی زیرسـاختها و حفـظ امنیـت تبـادل            منظـور امـن     زیرساختهای حیاتی موظفنـد بـه     

اطالعات در مقابل حمالت الکترونیک در چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطالعات            
 .تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطالعات خود را ارتقاء بخشند) افتا(

دهنـده خـدمات عمـومی      کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقـوقی ارائـه     -ب
انه مـدیریت اطالعـات اقـدام نمـوده و          موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجرای سـام         
 . از سال اول برنامه اقدام نمایند»افتا«نسبت به اجرای دستورالعملها و استانداردهای 

 وزارت اطالعات با همکـاری وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات              -1تبصره  
را بـه صـورتی در شـشماهه        » افتا«موظف است استانداردها و دستورالعملهای الزم برای        

 تـدوین نمایـد کـه       مؤسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران        ول برنامه با همکاری     ا
 تا پایان سـال دوم      »افتا«افزارهای    ارزش ریالی تجهیزات و نرم    %) 50(حداقل پنجاه درصد  

 .برنامه از توانمندسازی شرکتهای غیردولتی داخلی تهیه شود
اده را بـا همکـاری       وزارت اطالعات موظف است گزارش اجرای این م        -2تبصره

های ارتباطات و فناوری اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر سـاله                وزارتخانه
به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسـالمی               

 .تقدیم نماید

 
 دولت مکلف است نسبت به سـاماندهی حمـل و نقـل بـار و مـسافر                  -232ماده  
هـای نگهـداری و ایمـن سـازی شـبکه راههـای روسـتایی و                  وشش برنامـه  روستاها و پ  

برخورداری روستاهای باالی بیست خانوار و کانونهای اسـکان عـشایری از راه مناسـب               
 .اقدام نماید



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١٨۶

 
توانند پس از کسب موافقت و مجوز سـتادکل            دستگاههای اجرائی می   -233ماده  

ایـن یگانهـا از نظـر       . دام کننـد  نیروهای مسلح نسبت بـه تـشکیل یگانهـای حفاظـت اقـ            

باشند و بـا رعایـت ضـوابط          کارگیری سالح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می          به

 .ربط اداره خواهند شد نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی

شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آمـوزش              

ها و چگونگی ارتباط آنهـا بـا نیـروی انتظـامی و             و انتصاب فرماندهی هریک از این یگان      

 .رسد مینظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستادکل نیروهای مسلح 

 

در راستای سیاستهای کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای            - 234ماده  

 :مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد

 سالیانه تولید ناخالص داخلی %)8(درصد هشتد نرخ متوسط  رش-الف

گـذاری از طریـق ایجـاد سـازوکارهای            کاهش شکاف پس انـداز و سـرمایه        -ب  

گـذاری ملـی و حفـظ نـسبت           انداز ملی بـه سـرمایه       تشویقی و انگیزش برای تبدیل پس     

 %)40(درصد چهلانداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط  پس

 های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه ستگی هزینه قطع واب-ج

در   %)7(درصد  هفت انجام اقدامات ضروری و الزم برای کاهش نرخ بیکاری به            -د

 پایان برنامه



د و ه  و م  سا  ه   ه  باره ال ی و اھاد پا پ ص                     )٢٣( ) ١(پ

 »پیوست یک«

 ١٨٧

 کاهش فاصله دودهک باال و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخـاذ سیاسـتهای               -هـ
 اجتمـاعی فراگیـر، گـسترش پایـه مالیـاتی و            اجرائی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمین      

 .برسد) 35/0(توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریب جینی در پایان برنامه به 
  توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی- و
 

 .معتبر استهجری شمسی  1394 این قانون تا پایان سال -235ماده 
 
 علنـی مـورخ پـانزدهم        تبصره در جلسه   192 ماده و    235قانون فوق مشتمل بر      

ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نـه مجلـس شـورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                       دی
 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تـشخیص             25/10/1389

 .داده شد
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