
) ..١٣٩٠ـ ١٣٩٤قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران (

فصل اول ـ فرھنگ اسالمی ـ ایرانی
که مستلزم رشد و » الگوی توسعه اسالمی ـ ایرانی« دولت موظف است با ھمکاری سایر قوا ـ ١ماده

ای متکی بر ارزشھای اسالمی و انقالبی و تحقق جامعهبالندگی انسانھا بر مدار حق و عدالت و دستیابی به 
ھای عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جھت تصویب به مجلس شاخص

شورای اسالمی ارائه دھد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی مبنای تھیه برنامه ششم و 
رد.گیھای بعدی قرار میبرنامه

گانه کشور موظفند با دبیرخانه تھیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواھد بود و رؤسای قوای سهتبصره ـ
اتخاذ سازوکارھای الزم در ھر قوه به فرآیند تھیه آن کمک کنند.

دولت موظف است بر اساس نقشه مھندسی فرھنگی کشور و نظامنامه پیوست فرھنگی که تاـ٢ماده
رسد نسبت به تھیه پیوست فرھنگی برای پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقالب فرھنگی می

طرحھای مھم و جدید اقدام نماید.
نامیده » معاونت« جمھور که در این قانون به اختصار ریزی و نظارت راھبردی رئیسمعاونت برنامهتبصره ـ

ربط جھت اجراء اوین طرحھای مھم موضوع این ماده را تھیه و به دستگاھھای ذیشود، در ابتدای ھر سال عنمی
نماید.ابالغ می

به منظور تعمیق ارزشھای اسالمی، باورھای دینی و اعتالی معرفت دینی و تقویت ھنجارھای ـ٣ماده
یغ ارزشھای اسالمی و انقالب فرھنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرھنگ مقاومت و ایثار، تبل

اسالمی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف است حمایتھای الزم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و 
حقوقی در موارد زیر به عمل آورد:

ھای اجرائی دینی، مذھبی، ھنری، فرھنگی، آموزشی و علمیالف ـ برنامه
ای، صنایع دستی و انتشار و صدور خدمات و محصوالت فرھنگی، ھنری، رسانهب ـ طراحی، تولید، توزیع،

میراث فرھنگی
ای و نیز افزارھای چند رسانهای، فرھنگی و ھنری دیجیتال و نرمج ـ توسعه تولیدات و فعالیتھای رسانه

گذار در فضای مجازیحضور فعال و تأثیر
ای، دینی و قرآنیت، ھیأتھا و تشکلھای فرھنگی، ھنری، رسانهاندازی مؤسساد ـ توسعه و راه

بندی کاالھای غیرصادراتیھـ ـ اقدام برای حذف اسامی التین از سردر اماکن عمومی، شرکتھا و بسته
دولت موظف است کلیه استانداردھای الزم برای خط و زبان فارسی و تاریخ ھجری شمسی را ـ١تبصره

تا پایان سال اول تدوین نماید.حداکثر 
ای، صنایع طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصوالت فرھنگی، ھنری و سینمایی، رسانهـ٢تبصره

حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است.دستی که موجب ترویج فرھنگ برھنگی، بدحجابی و بی
وب شورای عالی انقالب فرھنگی، معاونت موظف است در اجرای منشور توسعه فرھنگ قرآنی مصـ٤ماده

ھای آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوھش و حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راھبردی توسعه حوزه
آموزش عالی قرآنی کشور را براساس پیشنھاد شورای توسعه فرھنگ قرآنی تھیه و برای تصویب به ھیأت 

وزیران تقدیم کند.
به منظور تبیین مبانی اسالم ناب محمدی (ص) و فرھنگ غنی قرآن کریم، انقالب اسالمی و ـ٥ماده

ھای دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رھبری و نیز شناساندن و معرفی فرھنگ و اندیشه
ان خارج از کشور، با تأکید بر تمدن اسالمی ـ ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانی

تقریب مذاھب اسالمی و تقویت گفت و گو و ھمگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکری جھان و توسعه 
سند « شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرھنگی و علمی ارتباط و ھمکاری با مراکز ایرانشناسی، اسالم

تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت » المللایران در سطح بینملی توسعه روابط فرھنگی جمھوری اسالمی 
فرھنگ و ارشاد اسالمی (سازمان فرھنگ و ارتباطات اسالمی) با ھمکاری وزارت امور خارجه و سایر 

دستگاھھای مرتبط، شورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تھیه و به تصویب ھیأت وزیران 
رسد.می

گیری بھینه از بقاع متبرکه، گلزار شھدا و اماکن به منظور توسعه فضاھای مذھبی فرھنگی و بھرهـ٦ماده
ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی مذھبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی

شود:اقدامات زیر انجام می
ھا موظفند در طراحی و اجرای مسکن انقالب اسالمی و شھرداریالف ـ وزارت مسکن و شھرسازی، بنیاد 

االحداث، اراضی مناسبی را برای طرحھای جامع تفصیلی شھری و ھادی روستایی و شھرکھا و شھرھای جدید
سازی، بدون دریافت ھزینه و با حفظ مالکیت عمومی و بینی و پس از آمادهاحداث مسجد و خانه عالم پیش

ر متقاضیان احداث مساجد قرار دھند.دولتی در اختیا
االحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور ب ـ مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی جدید

بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس ھای مذکور منوط به پیشاحداث نمایند. تأیید نقشه مجتمع
اری و شھرسازی است.دستورالعمل ابالغی شورای عالی معم

ھا موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای ج ـ سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداری کشور و شھرداری



کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارکھای ملی و بوستانھای شھری اقدام نمایند.
ھای ورزشی، ا و مراکز درمانی، مجموعهد ـ کلیه دستگاھھای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستانھ

ھای تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا ھای رفاھی، تفریحی و مجتمعمجتمع
اختصاص و نگھداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

ھای مسافری و به احداث مسجد و نمازخانه در پایانهھای راه و ترابری و نفت موظفند نسبت ھـ ـ وزارتخانه
ھای مذکور از طریق شھری و ھمچنین نگھداری و مدیریت مساجد و نمازخانهھای عرضه سوخت بینجایگاه

بخش غیردولتی اقدام نمایند.
اسالمی و و ـ به منظور ارتقاء کارکرد فرھنگی و ھنری مساجد، برقراری عدالت فرھنگی و ترویج فرھنگ 

جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با رعایت موازین اسالمی 
ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یک چھارم مساجد شھری و روستاھای باالی ھزار نفر جمعیت برخوردار 

از کانون فرھنگی و ھنری باشند.
ظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام دولت به منـ٧ماده

خمینی (ره) و مقام معظم رھبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی توسعه 
ا و مطالعات ھا و تسری آن به مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوھشھھا و برنامهاسالمی ـ ایرانی و سیاستگذاری

ھای تخصصی الزم با تکیه بر علوم، فناوری سازی، آموزشی و تأسیس رشتهبنیادی و کاربردی در عرصه فرھنگ
ھای تحصیالت تکمیلی با ھای دورهنامهگیری مناسب از ظرفیت دانشگاھھا و مؤسسات پژوھشی و پایانو بھره

ھبری، انقالب اسالمی، دفاع مقدس و ایثار و موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم ر
ھای معتبر خارجی به آثار ھای عمومی کشور و کتابخانهشھادت در داخل و خارج از کشور و تجھیز کتابخانه

نماید. ھمچنین برای تشویق ھای سنواتی حمایت مالی میمنتشر شده در این زمینه، در قوانین بودجه
ھا و شخصیتھای انقالبی و عدالتخواه در فرھنگی، ھنری و ادبی مرتبط و نیز چھرهپدیدآورندگان آثار برتر علمی، 

سطح جھان به ویژه افرادی که اقدامات مؤثر در جھت ترویج اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رھبری انجام 
بری اعطاء ) قانون اساسی نشان ملی حضرت امام (ره) و رھ١٢٩دھند با رعایت اصل یکصد و بیست و نھم (

نماید.
پردازی، نقد و به منظور توسعه انجمنھا و قطبھای علمی حوزوی و دانشگاھی، کرسیھای نظریهـ٨ماده

ھای دین و نشر فرھنگ و معارف مناظره، دولت از توسعه آموزشھا و پژوھشھای بنیادین کاربردی در حوزه
ر ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد.اسالمی و گرایشھای تخصصی مرتبط حمایتھای الزم را د

مندی اقشار مختلف مردم از فضاھای شود به منظور افزایش سرانه بھرهبه دولت اجازه داده میـ٩ماده
فرھنگی، ھنری و ورزشی و ایجاد زیرساختھای الزم برای توسعه فعالیت فرھنگی و ھنری اقدامھای زیر را انجام 

دھد:
) ھزینه تکمیل مراکز فرھنگی، ھنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت %٥٠پنجاه درصد (الف ـ حداکثر 

) بخش غیردولتی و ھمچنین احداث اماکن ورزشی ھمجوار و متعلق به %٥٠فیزیکی حداقل پنجاه درصد (
ی برداری از آنھا برای استفاده عموممساجد و کانونھای فرھنگی ورزشی جوانان بسیج را که تکمیل و بھره

نامه مصوب ھیأت وزیران به صورت کمک بالعوض تأمین نماید.ضروری است بر اساس آئین
گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش در صورت تغییر کاربری اینتبصره ـ

شود.کنندگان این کمکھا أخذ میکمکھای دولتی به قیمت روز از دریافت
ای و اداره آنھا حمایت مالی و حقوقی نماید.تأسیس شھرکھای سینمایی، تلویزیونی و رسانهب ـ از 
ای کشور، مقابله با تھاجم فرھنگ بیگانه و دولت موظف است به منظور ساماندھی فضای رسانهـ١٠ماده

الب فرھنگی و فراھم ای، در چھارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقھای رسانهجرایم و ناھنجاری
ای اقدامات قانونی در موارد ذیل را انجام دھد:برداری حداکثری از ظرفیت رسانهآوردن زمینه بھره

ھای بخش تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسھیل فعالیت» ھانظام جامع رسانه« الف ـ تھیه و تدوین 
غیردولتی

ای و اینترنتی ھمسو و مقابله با ھای ماھوارهھارت ھمگانی، تقویت رسانهب ـ ارتقاء آگاھی، دانش و م
ھای معارض خارجیرسانه

ج ـ پیشنھاد، وضع و اجرای سـیاستھا و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوکارھای الزم برای 
ھای ای کشور اعم از رسانهنهساماندھی، نظارت و پاالیش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسا

ھای داده و ھای ارتباطی غیرمکالماتی، شبکهمکتوب، دیداری، شنیداری، رقومی (دیجیتال)، مجازی و شبکه
ھای مخابراتی به شورای عالی انقالب فرھنگیای و سامانهماھواره

سازمان میراث فرھنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:ـ١١ماده
الف ـ اقدامات قانونی در جھت امکان ایجاد مراکز فرھنگی و گردشگری و نحوه تأسیس مراکز تخصصی 

ھا، مرمت آثار فرھنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و غیردولتی را در زمینه میراث فرھنگی از قبیل موزه
خدمات مسافرتی و گردشگری با فرھنگی و ھمچنین مراکزی جھت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر

استاندارد الزم و شرایط سھل و آسان را فراھم نماید.
ھای دفاع مقدس و شھدا توسط مؤسسات یا نھادھای ھای تخصصی به ویژه موزهاندازی موزهب ـ از راه

عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.
ظ آثار و فرھنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نھادھای ج ـ از ایجاد مراکز حف

عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسالمی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی 
نماید.



اربرد د ـ از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناھا و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جھت حفظ، صیانت و ک
مناسب آنھا و اقدامات الزم جھت بیمه آثار فرھنگی، ھنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.

ھـ ـ آثار فرھنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرھنگی ایران، موجود در کشورھای ھمسایه و منطقه و 
ید.سایر کشورھا به عنوان میراث فرھنگی را شناسایی و از آنھا حمایت نما

دولت به منظور تعمیق ارزشھا، باورھا و فرھنگ مبتنی بر ھویت اسالمی و ترویج سیره و سنت ـ١٢ماده
السالم و استفاده بھینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی به ویژه در شھرھای مقدس مشھد، قم اھل بیت علیھم

ماید:نو شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام می
ریزی و تدوین ساز و کارھای الزم جھت ساماندھی الف ـ شناسایی دقیق نیازھا و مشکالت زائرین، برنامه

امور زائرین و تأمین زیرساختھای الزم از طریق حمایت از شھرداریھا و بخشھای غیردولتی
زیارتی و گردشگری مذھبی و ھایب ـ توسعه امکانات، فعالیتھای فرھنگی و خدمات زیارتی در قطب

ھای سنواتیھای زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجهفراھم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه
ورزش

دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش ھمگانی، قھرمانی و توسعه زیرساختھای ورزشی ـ١٣ماده
اقدامات زیر را انجام دھد:

ھای ای مورد نیاز را در ردیفھای مستقل در قالب بودجهای و ھزینهارات تملک دارائیھای سرمایهالف ـ اعتب
سنواتی منظور نماید.

ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسھیالت در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکھای 
و تکمیل واحدھای ورزشی را در ردیف احداث، توسعهبالعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای 

بینی نماید.ھای سنواتی پیشمستقل بودجه
ای ممنوع است.پرداخت ھرگونه وجھی از محل بودجه کل کشور به ھر شکل به ورزش حرفهتبصره ـ

ضی واقع در مناطق وزارت جھاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیرکشاورزی به استثناء اراـ١٤ماده
چھارگانه محیط زیست و خارج از حریم شھرھا و محدوده روستاھا را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به 

منظور احداث و توسعه اماکن و فضاھای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. 
ن تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش ھمچنین وزارت مذکور موظف است با تأیید سازما

شده توسط وزارت امـور غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معامالتی اعالم
ھای ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است.اقتصادی و دارائی با اولـویت به تعاونی

فصل دوم ـ علم و فناوری
ھای علوم انسانی، تحقق جنبش به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشتهـ١٥ماده

ای و با ھدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و ھای اسالمی و اخالق حرفهافزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزشنرم
تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر ھای علوم، تربیت اسالمی، وزارتخانه

را انجام دھند:
ھا و ارزشھای دینی ھای آموزشی و درسی دانشگاھی مبتنی بر آموزهالف ـ بازنگری متون، محتوا و برنامه

گیری از آخرین دستاوردھای ھای تحصیالت تکمیلی با بھرهو ھویت اسالمی ـ ایرانی و انقالبی و تقویت دوره
دانش بشری، با اولویت نیاز بازار کار

ھای علوم ھای علوم انسانی به ویژه در رشتهب ـ تدوین و ارتقاء شاخصھای کیفی به خصوص در رشته
زشھای ھای علمیه و تأمین آموگیری از امکانات و توانمندیھای حوزهای با بھرهقرآن و عترت و مطالعات میان رشته

مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران
ج ـ نھادینه کردن تجارب علمی و عملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس با انجام فعالیتھای آموزشی، 

ھای مرتبطپردازی در حوزهپژوھشی و نظریه
مختلفھایمندی از ظرفیتھای حوزه در عرصهھای علمیه و بھرهد ـ ھمکاری با حوزه

ای، توسعه قطبھای پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشتهھـ ـ گسترش کرسیھای نظریه
علمی و تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی با ھمکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسالمی 

حوزه علمیه قم
بندی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی بر ارزیابی و رتبهو ـ استقرار نظام جامع نظارت و

ھای مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقالب فرھنگی اساس شاخصھای مورد تأیید وزارتخانه
با ھدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوھشی

ھا، پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، ھرگونه گسترش و توسعه رشتهتبصره ـ
ربط توسط دانشگاھھا ھای ذیگروھھا و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخصھای ابالغی از سوی وزارتخانه

بھداشت، درمان و ھای علوم، تحقیقات و فناوری و و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه
بندی را بر اساس این نظام به آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش کیفیت و رتبه

مؤسسات مورد تأیید در بخش غیردولتی واگذار نمایند.
دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان ـ١٦ماده

برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دھد:
) امتیازات پژوھشی %٥٠نامه ارتقاء اعضاء ھیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد (الف ـ بازنگری آئین

اعضای ھیأت علمی معطوف به رفع مشکالت کشور باشد.
ھای تحصیالت وسعه و تقویت دورهبرای تحقق این امر تمھیدات الزم برای ارتقاء ھیأت علمی از جمله ت

تکمیلی، افزایش فرصتھای مطالعاتی اعضاء ھیأت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و 



فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسھیل ارتباط دانشگاھھا با دستگاھھای اجرائی از جمله صنعت فراھم 
خواھد گردید.

ھای تحصیالت تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء شدگان دورهفیت الزم برای افزایش درصد پذیرفتهب ـ ایجاد ظر
ھای تحصیالت تکمیلی به آموختگان دوره کارشناسی به دورهای که میزان افزایش ورود دانشکیفیت به گونه
) برسد.%٢٠بیست درصد (
علمی مورد نیاز دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و ریزی و حمایت الزم برای تأمین ھیأت ج ـ برنامه

وقت به دانشجو در تمامی دانشگاھھا اعم از پژوھشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو ھیأت علمی تمام
ھا و وقت در دانشگاهای که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به ھیأت علمی تمامدولتی و غیردولتی به گونه

ی غیردولتی به حداکثر چھل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد.مؤسسات آموزشی عال
ھا و مؤسسات آموزشی، شھرکھای اندازی و تجھیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاهد ـ نسبت به ایجاد، راه

طریق دستگاھھای دانشگاھی، علمی، تحقیقاتی، شھرکھای فناوری، پارکھای علم و فناوری و مراکز رشد از
تواند توسط اجرائی و شرکتھای تابعه و وابسته آنھا اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوھشی این آزمایشگاھھا می

پژوھشگران دستگاه اجرائی یا شرکت، اعضاء ھیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تأمین گردد. 
اعتبارات پژوھشی خود را از طریق این آزمایشگاھھا ھزینه توانند بخشی ازدستگاھھای اجرائی و شرکتھا می

نمایند.
ریزی نماید که سھم ای برنامهھـ ـ به منظور افزایش سھم تحقیق و پژوھش از تولید ناخالص داخلی به گونه

ه به سه درصد ) افزایش یافته و تا پایان برنام%٥/٠درصد (پژوھش از تولید ناخالص داخلی، ساالنه به میزان نیم
ھای خاص ) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را ھر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه%٣(

مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.

ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با ھمکاری سایر ـ وزارتخانهو 
ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصھای آن را پایش نموده و گزارش عملکرد ساالنه را به دستگاھھای ذی

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
می و کیفی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتھای سند ـ ارتقاء ک١
انداز با رعایت سایر احکام این مادهچشم

وقت دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با ـ اصالح ھرم ھیأت علمی تمام٢
ساالریهفراھم آوردن بسترھای الزم و با تأکید بر شایست

اندازی المللی از طریق راهـ گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نھادھای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین٣
ھای آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرحھای پژوھشی و تبادل استاد و دانشگاھھای مشترک، برگزاری دوره

ھای علوم انسانی، ان اسالم به ویژه در زمینهدانشجو با کشورھای دیگر با تأکید بر کشورھای منطقه و جھ
دار جمھوری اسالمی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور با ھدف معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت

توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء ھیأت علمی
ریزی و نظارت ی، برنامهھای پژوھشی کشور جھت سیاستگذارـ ایجاد ھماھنگی بین نھادھا و سازمان٤

کالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
ـ تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوھشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور ٥

یازھا و امکاناتتوسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی دولتی و غیردولتی با توجه به ن
ـ استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و ٦

المللی و ای و بینفناوری با ھماھنگی مرکز آمار ایران جھت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه
مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش ساالنه تعیین میزان دستیابی به اھداف اسناد باالدستی 

به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
) ١١ـ انجام اقدامات قانونی الزم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور در راستای بند (٧

سیاستھای کلی ابالغی برنامه پنجم
ای تحقق شاخصھای اصلی علم و فناوری شامل سھم درآمد حاصل از صادرات محصوالت ریزی برـ برنامه٨

ھای پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد و خدمات مبتنی بر فناوری
علم و فناوری گذاری خارجی در فعالیتھای المللی، نسبت سرمایهگواھی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین

بنیانھای تحقیقات کشور و تعداد شرکتھای دانشبه ھزینه
ریزی نماید که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این ای برنامهدولت موظف است به گونه

زمینه برسد.
بنیان اقدامات زیر ھای دانشدولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتـ١٧ماده

را انجام دھد:
الف ـ حمایت مالی از پژوھشھای تقاضا محور مشترک با دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی، پژوھشی 

ھای علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد و فناوری و حوزه
کارفرمای غیردولتی تأمین و تعھد کرده باشد.ھای آن را) از ھزینه%٥٠(

گیری و توسعه شرکتھای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در ب ـ حمایت مالی و تسھیل شکل
ھای پیشرفته و صادرات خدمات فنی سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصوالت مبتنی بر فناوریزمینه تجاری

اندازی مراکز رشد و پارکھای علم و فناوری از طریق بخش و نیز حمایت از راهکنند و مھندسی فعالیت می
غیردولتی



گذاری المللی و سرمایهج ـ حمایتھای قانونی الزم در راستای تشویق طرفھای خارجی قراردادھای بین
شور و انجام آن با خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتھای تحقیق و توسعه مربوط به داخل ک

مشارکت شرکتھای داخلی
د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتھای علمی در جھت 

پاسخگویی به نیاز بخشھای صنعت، کشاورزی و خدمات
وری و حل مشکالت کشورستای ارتقاء بھرهھای دانشجویی در راھا و رسالهنامهھـ ـ حمایت مالی از پایان

و ـ تأمین و پرداخت بخشی از ھزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای 
خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات

اھھا و کارگاھھا دستگاھھای اجرائی مکلفند امکانات و تجھیزات پژوھشی و تحقیقاتی، آزمایشگـ١تبصره
بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکتھای دانش

در چھارچوب مصوبه ھیأت وزیران قرار دھند.
شود مالکیت فکری، در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاھھای اجرائی اجازه داده میـ٢تبصره

نش فنی و تجھیزاتی را که در چھارچوب قرارداد با دانشگاھھا و مؤسسات پژوھشی و فناوری دولتی ایجاد و دا
است به دانشگاھھا و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.حاصل شده
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواھی ممیزی علمی ـ٣تبصره

صالح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.مراجع ذیاختراعات از سوی
توانند با موافقت ھیأت امناء ھمان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات اعضاء ھیأت علمی میـ٤تبصره

بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتھا مشارکت نمایند. این ) خصوصی دانش%١٠٠و شرکتھای صددرصد (
رای انعقاد قرارداد پژوھشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاھھای اجرائی، مشمول مؤسسات و شرکتھا ب

قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.
دولت به منظور گسترش حمایتھای ھدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری ـ١٨ماده

دھد:اقدامات زیر را انجام
سازیالف ـ ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرھنگ

ھای قبل و بعد از ورود به ھای تحصیلی مورد عالقه در دورهب ـ تسھیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته
دانشگاه

اوری و بھداشت، ھای علوم، تحقیقات و فنج ـ اعطاء حمایتھای مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه
درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان

دار مورد نیاز کشورھای اولویتھا و رشتهد ـ ھدایت تحصیلی در زمینه
ھـ ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سالمت فرد و خانواده وی

ی و امور نوآورانهو ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوھش
سازی دستاوردھای آنانز ـ حمایت از تجاری

افزایی، خودباوری و تعلق ملیح ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرت
المللی و با امکانات خاص در ط ـ ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین

کارگیری نخبگان و دانشمندان در جھت خلق دانش، ن بنیادی و راھبردی با بهھای مختلف علوم و فنوشاخه
ھای نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامهایده

ھای ی ـ ایجاد فرصتھای شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادھای برتر متناسب با تخصص و توانمندی
یھای خطرپذیر جھت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به گذارآنھا و اولویتھای کشور با حمایت از سرمایه

بازار کار
ھای علمی، نخبگان و استعدادھای ک ـ ایجاد ساز و کارھای مناسب برای افزایش سھم مشارکت انجمن

سازیھا و مدیریت کشوربرتر در تصمیم
بگان و دانشمندان کشور در ھمایشھا، ل ـ ایجاد ساز و کار الزم برای مشارکت انجمنھای علمی، نخ

گیری از توانمندیھای دانشمندان و نخبگان المللی و برتر جھان و بھرهکنفرانسھا و مجامع علمی و پژوھشی بین
ایرانی در جھان و فراھم کردن فرصتھای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور

المللی و ) در سطح ملی و بینpatentاز امتیاز علمی (ھای ثبت جوم ـ تأمین و پرداخت بخشی از ھزینه
ایجاد تمھیدات و تسھیالت الزم برای انتشار آثار مفید علمی آنان

ـ١٩ماده
) سیاستھای کلی ابالغی و با ھدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مھارت و ٨الف ـ در راستای تحقق بند (

شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چھارچوب ده میتربیت اسالمی به دولت اجازه دا
قوانین موضوعه و با رعایت اولویتھای ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در ھیأت وزیران به اجراء درآورد:

یرانی ھای مورد نیاز فرد اھای آموزشی و پرورشی و درسی جھت کسب شایستگیـ تحول در برنامه١
آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و نیازسنجی و به کارگیری توسط دانش

فناوری
ای و سرمایه انسانی مورد آموزان، توسعه حرفهھای دانشـ ھدایت تحصیلی بر اساس عالیق و ویژگی٢

نیاز کشور
یلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددھی ـ ـ اصالح نظام ارزشیابی پیشرفت تحص٣

ھای تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامهیادگیری در کلیه دوره
ھای علوم انسانیآموزان مستعد به رشتهـ بسترسازی و ایجاد انگیزه الزم برای ورود دانش٤



ھای مختلف تحصیلی متناسب با آموزان در رشتهتوازن بین تعداد دانشریزی برای برقراری ـ برنامه٥
نیازھای جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه

ـ بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مھارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه ٦
ان دوره متوسطه نظریآموزبرای تمامی دانش

وریـ استقرار نظام تضمین کیفیت جھت پایش، ارزشیابی، اصالح و افزایش بھره٧
ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس ـ سنجش و ارتقاء صالحیتھای حرفه٨

شاخصھای آموزشی و پرورشی
خوانی و فھم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسالمی و ن اعم از روانـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآ٩

عربی با اھداف قرآنی
ھای ھای آموزشی ارتقاء سالمت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزهریزی جھت تدوین برنامهـ برنامه١٠

دینی و قرآنی
آموزانجھت تحقق سالمت روحی دانشآموز و خانواده ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش١١
برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بالاستفاده جھت ارتقاء سالمت جسمی ـ بھره١٢

آموزاندانش
آموزانـ افزایش سرانه فضاھای ورزشی دانش١٣
جھت تحقق عدالت آموزشی و تسھیل کارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات در کلیه فرآیندھا ـ به١٤

ھای تحصیلی به صورت الکترونیکیھای آموزشی و دروس دورهفرآیندھای موجود و ارائه برنامه
ـ ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظامھای آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام ١٥

یک نظام واحد
المللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوکموزشی سازنده با دیگر کشورھا و مراکز بینـ ایجاد تعامل آ١٦

سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وری از طریق بھینهب ـ دولت موظف است به منظور افزایش بھره
ی به پرسنلی افزایش وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سھم اعتبارات غیرپرسنل

یابد.
) قانون اساسی گویش محلی و ادبیات ١٥ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدھم (

بومی را در مدارس تقویت نماید.
د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتھای عادالنه آموزشی به 

یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعهتناسب جنسیت 
روزی ھای تغذیه، رفت و آمد، بھداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانهای و تأمین ھزینهراه دور و رسانه

اقدام نماید.
ای ویژه و توانبخشی گروھھای مختلف آموزشی ھـ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تأمین نیازھ

اقدامات زیر را انجام دھد:
ھای تلفیقی و فراگیرسازی مدارس و گسترش اجرای برنامهـ منعطف١
سازی و آموزش والدین کودکان با نیازھای خاصرسانی جھت آگاهھای جامع اطالعـ تدوین برنامه٢
دکان و افزایش امر مشاوره در این مدارسـ تقویت طرح سنجش کو٣
ـ توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازھای خاص و فراھم آوردن شرایط و امکانات خاص الزم جھت ٤

پذیرانگونه آموزشتوانمندسازی و افزایش مھارتھای مورد نیاز این
ھای اسالمی ـ ایرانی، ارتقاء سطح فرھنگ و ـ سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزش

ھای آموزشی، علمی و تربیتی عمومی و مقابله با ناھنجاریھای فرھنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه
آموزان و دانشجویان در جھت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و ھای مرتبط به ویژه برای دانشدر شبکه

ا در اولویت قرار دھد.تقویت ھویت ملی جوانان ر
ـ٢٠ماده

مدار، خالق و کارآفرین، سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعھد، دانشالف ـ به منظور زمینه
افزاری، با ھدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است:منطبق با نیازھای نھضت نرم

ھای آموزشی و مورد تقاضای کشور بر اساس ھزینهـ ھزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص١
ریزی عملیاتی برای ھر ھای خدمات پژوھشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چھارچوب بودجهھزینه

دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور ساالنه تأمین کند.
ھای برای افزایش تعداد مجالت پژوھشی و ترویجی کشور در زمینهـ حمایت مالی و تسھیل شرایط ٢

ای که تا پایان برنامه تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمی مختلف علمی با حفظ کیفیت به گونه
داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چھارم را حداقل به دو برابر افزایش دھد. ھمچنین تمھیدات الزم برای 

ی به بانکھای اطالعاتی علمی معتبر را فراھم نماید.دسترس
ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت ٣

بھداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرزھای دانش و فناوری 
و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.ھستند حمایت مالی

ھای علمی، حمایت مالی به عمل آورد.ـ از انجمن٤
ب ـ دانشگاھھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھایی که دارای مجوز از شورای 

زش پزشکی و سایر ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموگسترش آموزش عالی وزارتخانه
باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی به ربط میمراجع قانونی ذی



ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات 
ی مالی، معامالتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیالتی مصوب ھانامهبعدی آنھا و فقط در چھارچوب مصوبات و آئین

ھیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد 
ھای علوم، نمایند. اعضاء ھیأت علمی ستادی وزارتخانهرسد، عمل میجمھور میفرھنگستانھا به تأیید رئیس

ت و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند ھستند. حکم این بند شامل تحقیقا
گردد و مصوبات یادشده مادام که اصالح نگردیده به قوت خود ھای قبلی نیز مینامهمصوبات، تصمیمات و آئین

باقی ھستند.
معامالتی، استخدامی و تشکیالتی دانشگاھھا و ھرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، ـ١تبصره

مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی دولتی و ھمچنین فرھنگستانھای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند 
است.

یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از اعتبارات اختصاصـ٢تبصره
زینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب ھیأت امناء و با مسؤولیت ایشان پرداخت به این مراکز به ھ

قابل ھزینه است.
ج ـ معادل درآمدھایی که مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوھشی و فناوری و فرھنگستانھا در ھر سال 

نیز به عنوان اعتبارات تملک نمایند از محل درآمد عمومی از محل تبرعات، ھدایا و عواید موقوفات جذب می
گردد.ای تأمین و محاسبه میدارائیھای سرمایه

د ـ به منظور افزایش کارآیی مأموریتھای اصلی دانشگاھھا در امور آموزش، پژوھش و فناوری در ھر سال 
جدا و به ) از امور خدمات رفاھی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاھھا %٢٠حداقل بیست درصد (

بخش غیردولتی واگذار گردد.
گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی ھـ ـ دولت مکلف است به منظور کاھش تصدی

ریزی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه
گیری از مجموعه امکانات و توانمندیھای مدیریت واحد ساماندھی امور مربوط، بھرهدانشجویی نسبت به ایجاد

حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیتھای امور ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و 
معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال اول برنامه اقدام کند.

ای از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاھھا و مؤسسات ای و تملک دارائیھای سرمایهو ـ اعتبارات ھزینه
آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھا براساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنھا در قالب اعتبارات ملی 

یابد.اختصاص می
ھای دولتی، آزاد اسالمی، علمی از دانشجویان دانشگاهشود به منظور حمایتز ـ به دولت اجازه داده می
ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی ھای فنی و حرفهـ کاربردی و پیام نور و آموزشکده

ھای علوم، تحقیقات و فناوری یا بھداشت، درمان و آموزش پزشکی غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه
الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر شند تسھیالت اعتباری به صورت وام بلندمدت قرضبامی

ربط قرار دھد.نھادھای ذی
ح ـ دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سھمیه آموزش رایگان خود 

شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید ھیأت ر اساس قیمت تمامکنند، بو یا ظرفیتھای جدیدی که ایجاد می
امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب 

درآمدھای اختصاصی منظور کنند.
خود را از طریق پذیرش دانشجوی شود بخشی از ظرفیت آموزشی ط ـ به دانشگاھھا اجازه داده می

خارجی با دریافت شھریه تکمیل کنند. در موارد خاص به منظور ترویج ارزشھای اسالمی و انقالبی پذیرش 
دانشجوی خارجی با تصویب ھیأت امناء بدون دریافت شھریه یا با تخفیف، مجاز است.

علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، ھایی ـ دانشگاھھای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه
توانند نسبت به تأسیس شعب در ھای مربوط، میدرمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه

شھر محل استقرار خود یا دیگر شھرھا و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با 
کنند.دریافت شھریه از داوطلبان اقدام 

) و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاھد، آزادگان و %٢٥ک ـ شھریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (
فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بھزیستی از محل اعتبارات 

ردیف مستقل معاونت تأمین شود.
دانشجو در شعب دانشگاھھای مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام پذیرش ـ١تبصره

) قانون پذیرش دانشجو ٤خواھد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده (
با ھای تحصیالت تکمیلی با پیشنھاد دانشگاھھا و حسب موردو برای دوره١٦/٨/١٣٨٦در دانشگاھھا مصوب 
شود.ھای علوم، تحقیقات و فناوری یا بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین میتأیید یکی از وزارتخانه

میزان شھریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک ـ٢تبصره
شود.یشده، توسط ھیأت امناء دانشگاه تعیین و اعالم مآموزشی و رفاھی ارائه

ھای علوم، تحقیقات و فناوری ھای مشترک با دانشگاھھای معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانهاجرای دوره
گونه شعب بالمانع است.و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در این

ید (ویزا) دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء روادـ٣تبصره
و اجازه اقامت برای اعضاء ھیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاھی و جامعه المصطفی العالمیه 

اقدام کند.



دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاھی، ھمانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار ـ٤تبصره
خواھند بود.
شجو موضوع بندھای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنھاد ھیأت نحوه پذیرش دانـ٥تبصره

ربط و با رعایت قانون پذیرش ھای ذیامناء دانشگاھھا و مؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید وزارتخانه
خواھد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر با استفاده از ١٦/٨/١٣٨٦دانشجو در دانشگاھھا مصوب 

رفیتھای جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ظ
ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواھد بود.

مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندھای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل ـ٦تبصره
گردد.صادر می
شده یا ھای علمیه از تسھیالت، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوھشی تعیینـ حوزهل 

شود، برخوردار ھستند.می
ای از طریق افزایش دانش و مھارت با دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفهـ٢١ماده

ھای روی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایهنگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصالح ھرم تحصیلی نی
انسانی، کاھش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جھانی و ایجاد فرصتھای جدید 

ای و ای برای نظام آموزش فنی و حرفهای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشھای فنی و حرفهشغلی و حرفه
نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در رسمی، غیررسمی و سازمانعلمی ـ کاربردی کشور اعم از

بینی الزامات مناسب اجراء کند:محورھای زیر سازوکارھای الزم را تھیه و با پیش
الف ـ استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزشھای رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و 

ربردی.ای و علمی ـ کاحرفه
سازی ارتقاء مھارت در کشور از طریق اعطاء تسھیالت مالی با نرخ ترجیھی و تأمین فضاھای ب ـ فراھم

سازی حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزشھای رسمی فیزیکی و کالبدی با شرایط سھل و زمینه
و غیررسمی مھارتی و علمی ـ کاربردی کشور.

ای در بخشھای دولتی و غیردولتی.برداران از آموزش فنی و حرفهش و تسھیل مشارکت بھرهج ـ افزای
ای کشور به عنوان یک ریزی آموزشھای فنی و حرفهد ـ ھماھنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه

نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.
ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صالحیتھا، مدارک و رفهـ ـ کاربست چھارچوب صالحیتھای حھ

العمر و ھا در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جھت به رسمیت شناختن یادگیری مادامگواھینامه
ھای سطوح مختلف مھارتی.تعیین شایستگی

مجوز الزم و حمایت به منظور تأسیس و و ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور
ھای کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتھای مورد نیاز تا سال چھارم توسعه مراکز آموزش دوره

برنامه.
ای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخصھای مدیریت اجرائی، بندی مراکز آموزشھای فنی و حرفهز ـ رتبه

گـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.فرآیند یاددھی ـ یاد
یافته با احتساب تعدیل التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیصدولت مکلف است مابهـ٢٢ماده

گی، ) قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھن١ھای اجرای طرح موضوع قانون اصالح ماده (سال
سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حساب را برای بازسازی و مقاوم٣٠/١/١٣٨٥مصوب 

ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمین نماید.
باشد و یساز مھای حمایتی از خیرین مدرسهدولت ھمچنین مکلف به تنظیم و اجرای سیاستتبصره ـ

تمام در بودجه سنواتی منظور نماید.ھای نیمهیافته آنان را جھت تکمیل پروژهباید معادل کمکھای تحقق
نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تھیه و به تصویب آیین

رسد.وزیران میھیأت
ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه ھای فنی حرفهھا و آموزشکدهه دانشکدهاز ابتدای برنامـ٢٣ماده

امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائیھا و تعھدات و مسؤولیتھا از وزارت مذکور منتزع و به 
گردد.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می

مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در
ھا اقدام نماید.ھا و آموزشکدهدانشجو در این دانشکده

ای است که در سال تحصیلی ھای فنی حرفهھا و آموزشکدهمبنای انتزاع و انتقال، دانشکدهتبصره ـ
اند.فعال بوده یا مجوز داشته١٣٨٨ـ ١٣٨٩

اجتماعیفصل سوم ـ
به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورھایی با توسعه انسانی باال و ھماھنگی ـ٢٤ماده

» ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی« ھای آموزش، بھداشت و اشتغال در کشور، سند راھبردی رشد شاخص
شود.پس از تصویب ھیأت وزیران اجراء می

و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را وزارت کارـ٢٥ماده
المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جھت تثبیت حقوق بنیادین حسب مصوبات سازمان بین

ری و کارفرمایی تنظیم جانبه و با مشارکت تشکلھای کارگکار و برای بھبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه
نماید.

ھای اجتماعیبیمه



شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف به دولت اجازه داده میـ٢٦ماده
صندوقھای بازنشستگی نسبت به اصالح ساختار این صندوقھا بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.

ف ـال
ـ کاھـش وابستگی این صندوقھا به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـھم قانونی دولت در ١

حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقھا منطبق بر 
آن به نھادھای حمایتی، تقویت سازوکارھای ای صندوقھا و انتقال ای، کاھش حمایتھای غیربیمهمحاسبات بیمه

گذاری در بازار گذاری سودآور با اولویت سرمایهھا و تقویت فعالیتھای اقتصادی و سرمایهوصول به موقع حق بیمه
گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه

داری جدید برای صندوقھای دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز الیت بنگاهـ انجام ھرگونه فع٢
ای که به تصویب شدهشود باید طی برنامه زمانبندیسھام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقھا واگذار می

ونی واگذار شود.رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشھای خصوصی و تعاھیأت وزیران می
ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای ـ ھمچنین ایجاد ھرگونه تعھد بیمه٣

شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.صندوقھا ممنوع است. تعھدات تکلیف
این صندوقھا از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ب ـ استفاده از روشھای نوین در اداره و ارائه خدمات 

ھای اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقھای تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و ساختار بیمه
اصالح ساختار و تجھیز سایر صندوقھای وابسته به دستگاھھای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که 

گری تأکید نماید.سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاھش تصدیھای بر کاھش ھزینه
مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بھرهتبصره ـ

آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصالح غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان
ساختار صندوقھا اقدام قانونی الزم را انجام دھد.

دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند الیه با لحاظ حداقل ـ٢٧ماده
سه الیه:

ـ مساعدتھای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی
ھای درمانی پایهھای پایه و بیمهمریھای اجتماعی پایه شامل مستـ بیمه
ھای مکمل بازنشستگی و درمانـ بیمه

ھا در کشور اقدام نماید.با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، ھمسویی و ھماھنگی بین این الیه
رسد.نامه اجرائی این ماده به تصویب ھیأت وزیران میآئین

ـ٢٨ماده
ھای اجتماعی و جلوگیری از ایجاد الف ـ به منظور فراھم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه

ھرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقھای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه 
گان و بازنشستگان صندوق شدشود صندوقھای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمهداده می

رسد ایجاد گردد.وزیران میای که به تصویب ھیأتنامهمربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئین
توانند با رعایت اصول و الزامات شدگان به استثناء کادر نیروھای مسلح و وزارت اطالعات میب ـ کلیه بیمه

جمله صندوقھای موضوع بند (الف) ای خود به سایر صندوقھا ازبیمهای نسبت به تغییر صندوق محاسبات بیمه
ای بین صندوقھای موضوع این این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه

گردد.نامه مربوطه تعیین میبند در آئین
ررات تأمین اجتماعی ھستند.ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مق

نامه برای پوشش حوادث و بیماریھای احتمالی د ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه
باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عھده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید در مدت اقامت در ایران می

رسد.معاونت می
ـ به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقھای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح ھ

شده اقدام نمایند.شدگان با مشارکت فرد بیمهحسابھای انفرادی خصوصی جھت بیمه
د، و ـ در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گرد

گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در ھر بازنشستگی در ھر صندوق به طور مستقل انجام می
شود.مند میصندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بھره

ھا، دستورالعملھا و ھمچنین تصمیمات و مصوبات ھیأتھای امناء و ھا، بخشنامهنامهکلیه تصویبـ٢٩ماده
مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقھای اجرائی و مراجع قوهمقامات 

بازنشستگی یا دستگاھھای اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً 
أمین اعتبار شده باشد. در ربط تمحاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا صندوق ذی

غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعھد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا 
اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه صندوقھای مربوطه نخواھد بود. دستگاھھا و صندوقھای مربوط مجاز به

ستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نی
باشد. مسؤولیت در ھر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاھھای اجرائی و صندوقھا غیرقابل پذیرش می

اجرای این بند به عھده رؤسای دستگاھھا و صندوقھا و مدیران و مقامات مربوط است.
شود در صورت انتقال به سایر شمول صندوقھای بازنشستگی اجازه داده میبه کارکنان مـ٣٠ماده

دستگاھھا یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول 
ده شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شصندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سھم بیمه



شده است.به عھده بیمه
شدگان در دو سال آخر خدمت آنھا بیش شده بیمهـ در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعالم٣١ماده

شدگان باشد و با سالھای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه
ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی اشد صندوق بیمهافزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نب

شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.بیمه
سالمت

ـ٣٢ماده
ھارم ) قانـون برنامه چ٨٤الف ـ فعالیت شورای عالی سالمت و امنیت غذایی که برابر بند (الف) ماده (

توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـالمت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم 
درمان و یابد. تشکیالت و شرح وظایف شورای عالی سالمت و امنیت غذایی توسط وزارت بھداشت،ادامه می

رسد.ن میوزیراشود و پس از تأیید معاونت به تصویب ھیأتآموزش پزشکی تھیه می
ای با پیشنھاد وزارت بھداشت، درمان ب ـ استانداردھای ملی پیوست سالمت برای طرحھای بزرگ توسعه

و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سالمت و امنیت غذایی توسط معاونت 
پیشنھاد وزارت بھداشت، درمان و آموزش ای بهگردد. مصادیق طرحھای بزرگ توسعهبرای اجراء ابالغ می

شود.پزشکی و تأیید معاونت مشخص می
مبتنی بر مراقبتھای اولیه سالمت، محوریت پزشک » خدمات جامع و ھمگانی سالمت« ج ـ سامانه 

) ١٣(گری با رعایت مادهبندی خدمات، خرید راھبردی خدمات، واگذاری امور تصدیخانواده در نظام ارجاع، سطح
قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش 

شود و برنامه اجرائی آن با ھماھنگی معاونت در شورای پزشکی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی می
یافته به ویژه روستاھا، حاشیه شھرھا و توسعهمندی مناطق کمترعالی سالمت و امنیت غذایی با اولویت بھره

رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.مناطق عشایری به تصویب می
د ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی 

ھای ه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راھنماھای درمانی، اورژانسکشور را در چھارچوب یکپارچگی بیم
ھای آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی ھیأتھای علمی و پزشکی، تشکیل ھیأتھای امناء در بیمارستان

وزیران ارائه نماید.ھای تکمیلی تھیه و جھت تصویب به ھیأتھای ویژه و بیمهھای مربوطه و کلینیکتعرفه
کنندگان خدمات بھداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از کلیه ارائهـ١تبصره

کنندگان خدمات بھداشتی و درمانی مشی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائهخط
طرف قرارداد نظام بیمه پایه و غیردولتی که تمایل به ھمکاری با سامانه جامع و ھمگانی سالمت را ندارند،

شوند.مند نمیھا و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سالمت بھرهتکمیلی نبوده و از یارانه
پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی ـ٢تبصره

ھای بخش یصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانباشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخغیردولتی می
خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سالمت به پیشنھاد وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

وزیران مشمول حکم این تبصره خواھند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تصویب ھیأت
نماید.نه واحدھا و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین میتعرفه خدمات درمانی را در اینگو

باشند مشروط به اینکه تنھا از پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می
یک محل به میزان بخش دولتی و بدون ھیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.

اجتماعی و سازمانھای ھای بھداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین تخانهکارکـنان سـتادی وزار
وابسته، ھیأت رئیسه دانشگاھھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانھا و 

ھای بھداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و شبکه
ھای مذکور و رگونه پرداخت از این بابت به آنھا ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به عھده وزراء وزارتخانهھ

معاونین مربوطه آنھا و مسؤولین مالی دستگاھھای مذکور است.
مات ایجاد، توسعه و تغییر واحدھای بھداشتی ـ درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجھیزات و ملزوـ٣تبصره

بندی خدمات سالمت صورت پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاھی بر مبنای نیاز کشور در چھارچوب سطح
گیرد.می

مشموالن وظیفه نیروھای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگی یا ـ٣٣ماده
حوادث تحت پوشش سازمان تأمین فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و

گیرند.اجتماعی نیروھای مسلح قرار می
به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادالنه منابع عمومی سالمت:ـ٣٤ماده

الف ـ دولت از بخشھای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شھرکھای دانش سالمت، حمایت به عمل آورد. 
رسد.وزیران مینامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تھیه و به تصویب ھیأتینآئ

ھای مستقیم مردم به حداکثر معادل ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاھش سھم ھزینه
به ھای سالمت، ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات بھداشتی درمانی، کمک) ھزینه%٣٠درصد (سی

العالج، تقلیل وابستگی گردش ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبھای تحملتأمین ھزینه
امور واحدھای بھداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص 

ھا عالوه بر اعتبارات بخش فمندکردن یارانه) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون ھد%١٠موردنیاز، ده درصد (
شود. سالمت افزوده می

است اعتبار مزبور را ھر سال برآورد و در ردیف خاص در الیحه بودجه ذیل وزارت بھداشت، درمان و دولت موظف



الذکر ھزینه گردد.آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق
کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازھای نظام سالمت کشور، سازی ج ـ به منظور متناسب

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازھای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاھھا و 
مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راھبردھای پزشک خانواده، نظام 

بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.سطحارجاع و
ھای د ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فھرست مواد و فرآورده

غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروھھای سنی مختلف را اعالم کند.
درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه الزم برای توسعه طب سنتی و استفاده ـ ـ وزارت بھداشت، ھ

ھای طبیعی و گیاھی را فراھم نماید.از داروھا و فرآورده
و ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با ھمکاری وزارت جھاد کشاورزی مقدار مصرف 

حصوالت باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصوالتی مجاز سموم و کودھای شیمیایی برای تولید م
اند را ممنوع نماید.که به صورت غیرمجاز از سموم و کودھای شیمیایی استفاده کرده

سازی در زمینه کاھش استفاده از سموم رسانی و فرھنگوزارت جھاد کشاورزی موظف است ضمن اطالع
م را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فراھم آورد.و کودھای شیمیایی امکان دسترسی مرد

شود:به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطالعات حوزه سالمت اقدامات زیر انجام میـ٣٥ماده
الف ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی با ھدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت نسبت به استقرار 

ھای اطالعاتی مراکز سالمت در ھماھنگی با پایگاه ملی مانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانهسا
ھا و با اولویت شروع از برنامه مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده

پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
باشند.عم از دولتی و غیردولتی موظف به ھمکاری در این زمینه میکلیه مراکز سالمت ا

ای حداکثر ظرف دو درمانی و بیمهب ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با ھمکاری سازمانھا و مراکز خدمات
« انه سال اول برنامه خدمات بیمه سالمت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطالعات در تعامل با سام

نماید.ساماندھی می» پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان
باشند.ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به ھمکاری در این زمینه میکلیه واحدھای ذی

ـ٣٦ماده
« یافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه الف ـ به پزشکانی که در مناطق کمترتوسعه

انجام وظیفه نمایند به پیشنھاد وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و » دمات جامع و ھماھنگی سالمتخ
شود.تأیید معاونت تسھیالت ویژه عالوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت می

شت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز ریزی و نظارت بخش سالمت در وزارت بھداب ـ سیاستگذاری، برنامه
گردد.می

برای پیشگیری و مقابله با بیماریھا و عوامل خطرساز سالمتی که بیشترین ھزینه اقتصادی و ـ٣٧ماده
شود:اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می

سوء مصرف توسط وزارت رسان به سالمت و داروھای با احتمالالف ـ فھرست اقدامات و کاالھای آسیب
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کاالھا در ابتدای ھر سال توسط کارگروھی با 

ھای امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، مسؤولیت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه
شود.ت تعیین و ابالغ میرفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاون

ب ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم برای درمان فوری و بدون قید و 
شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در ھمه واحدھای بھداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و ھمچنین 

بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع الزم در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری
) از حق بیمه شخص ثالث، %١٠جھت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (

سرنشین و مازاد از شرکتھای بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدھای 
گردد. توزیع این کشور به نام وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـیداری کل اختصاصی نزد خـزانه

ھای مصوب الذکر بر مبنای تعرفهمنابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحـدھای فوق
ھزینه کرد اعتبارات گیرد. وزارت بھـداشت، درمان و آموزش پزشـکی موظف است ھـر سه ماه یک بار صـورت می

مذکور را ھر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.
ج ـ تبلیغ خدمات و کاالھای تھدیدکننده سالمت که مصادیق آن ساالنه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این 

ھا ممنوع است.شود از سوی کلیه رسانهماده تعیین و اعالم می
) ریال تا یک ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (تبصره ـ

صالح قضائی خواھد بود. در صورت تکرار برای ھر بار حداقل ) ریال با حکم مراجع ذی١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠میلیارد (
شود.) به جریمه قبلی اضافه می%٢٠بیست درصد (

بیمه سالمت
ھای سالمت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادالنه خدمات به منظور توسعه کمی و کیفی بیمهـ٣٨ادهم

) از طرق مختلف مانند اصالح ساختار %٣٠درصد (ھای سالمت به سیسالمت و کاھش سھم مردم از ھزینه
در صورت لزوم از محل ھا، استفاده از منابع داخلی صندوقھا وصندوقھا، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه

شود:کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می



الف ـ دولت مکلف است ساز و کارھای الزم برای بیمه ھمگانی و اجباری پایه سالمت را تا پایان سال اول 
ھای سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد ھای الزم را در قالب بودجهبرنامه تعیین و ابالغ نموده و زمینه

جامعه فراھم نماید.
) قانون ٥ھای درمانی کلیه صندوقھای موضوع ماده (شود بخشھای بیمهب ـ به دولت اجازه داده می
) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام ٥مدیریت خدمات کشوری و ماده (

شود. کلیه امور مربوط به بیمه سالمت در این نامیده می» سازمان بیمه سالمت ایران« یالت جدید نماید. تشک
شود.سازمان متمرکز می

رسد.وزیران میاساسنامه سازمان بیمه سالمت ایران با پیشنھاد معاونت به تصویب ھیأت
مسلح و وزارت اطالعات با اذن مقام شمول مفاد این بند به صندوقھای خدمات درمانی نیروھایـ١تبصره

معظم رھبری است.
بیمارستانھا و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عھده دارند با حفظ ـ٢تبصره

مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سالمت ایران فروش خدمت 
خواھند نمود.
با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سالمت کشور، ترکیب ـ٣تبصره

وزیران به اعضاء، وظایف، اختیارات و مسؤولیتھای این شورا و دبیرخانه آن به پیشنھاد معاونت با تأیید ھیأت
رسد.تصویب مجلس شورای اسالمی می

ت، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و دارائیھا، تعھداـ٤تبصره
ھای درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان تجھیزات مربوط به بخش بیمه
ارائه خدمات و گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبالبیمه سالمت ایران منتقل می

گردد.بینی میمحاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش
شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، عقد قرارداد و ھرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینـ٥تبصره

ھای تجاری و سازمان بھداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سالمت اعالم خواھد شد توسط شرکت بیمه
بیمه سالمت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت ھر عنوان ممنوع است.

شده است. منظور از بیمه تکمیلی فھرست خدماتی ق سرانه بیمه تکمیلی بر عھده افراد بیمهپرداخت ح
است که در تعھد بیمه پایه سالمت نیست.

شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سالمت ج ـ به دولت اجازه داده می
سان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید.را برای عموم افراد کشور به صورت یک

د ـ حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح زیر، سھمی از درآمد سرپرست خانوار خواھد بود:
ـ خانوارھای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نھادھای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل ١

حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار در سالھای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد ) حداقل%٥پنج درصد (
) حق بیمه %١٠٠) حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار در سالھای چھارم و پنجم برنامه صددرصد (%٦(

شود.اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می
) حقوق و مزایای %٥کری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (ـ خانوارھای کارکنان کشوری و لش٢

) حقوق و مزایای مستمر در سالھای چھارم و %٦مستمر در سالھای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (
) این بند تجاوز نکند. بخشی از ١پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء (

شمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواھد شد.حق بیمه م
ـ مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی٣
ـ سھم خانوارھای سایر اقشار متناسب با گروھھای درآمدی به پیشنھاد شورای عالی بیمه سالمت و ٤

وزیرانتصویب ھیأت
لفند حق بیمه پایه سالمت سھم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از دستگاھھای اجرائی مکتبصره ـ

حقوق ماھانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سالمت ایران واریز نمایند.
ـ شورای عالی بیمه سالمت مکلف است ھر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش ھـ

دھندگان خدمات بھداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم تعرفه خدمات سالمت برای کلیه ارائهنسبی و تعیین
از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جھت تقویت رفتارھای 

) و ١) ماده (٨بند (مناسب بھداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس
) قانون بیمه ھمگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جھت تصویب به ٩) و (٨مواد (
وزیران ارائه نماید.ھیأت

و ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات 
مت را بر اساس استانداردھای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی دھنده خدمات سالارائه

شود منابع وزارت بھداشت، درمان و آموزش واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار می
اونت به شده با معشود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادلهپزشکی آزاد می

دستگاه قابل پرداخت است.
بندی خدمات بر اساس ز ـ سازمان بیمه سالمت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح

سیاستھای مصوب نسبت به خرید راھبردی خدمات سالمت از بخشھای دولتی و غیردولتی اقدام نماید. 
اخت و فھرست خدمات مورد تعھد بیمه پایه سالمت ظرف یک نامه اجرائی این بند مشتمل بر اصالح نظام پردآئین

ھای رفاه و تأمین اجتـماعی و بـھداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تھیه و به سال توسط وزارتخانه
رسد.وزیران میتصـویب ھیأت



تصدیھای دولت، ح ـ به منظور ارتقاء شاخصھای سالمت و بھداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاھش
تواند با وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشکی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سالمت در کشور می

ھمکاری بیمه مرکزی جمھوری اسالمی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری 
ای که نامهتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آئینتضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مب

رسد تدوین و تا پایان برنامه در شھرھای باالی یکصدھزار نفر وزیران میپس از تأیید معاونت به تصویب ھیأت
جمعیت اجراء نماید.

نماید.ای مواد غذایی حمایت میدر این راستا دولت از توسعه فروشگاھھای زنجیره
توانمندسازیحمایتی و

به منظور توانمندسازی افراد و گروھھای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن نیازمند با ـ٣٩ماده
ھای اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکھای مردمی تأکید بر برنامه

شود:اقدامات زیر توسط دولت انجام می
ای و بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقهالف ـ طراحی نظام سطح

گروھھای ھدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراھم نمودن ظرفیتھای الزم برای استقرار نظام مذکور در طول 
برنامه

) خانوارھای تحت پوشش دستگاھھای %١٠ده درصد (ھای توانمندسازی حداقل ساالنه ب ـ اجرای برنامه
حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذھنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایتھای مستقیم

سرپرست و معلولین نیازمند در ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی
نامهطول سالھای اجرای بر

ھای صدور پروانه ساختمانی، د ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمانھا و نھادھای حمایتی از پرداخت ھزینه
ھای انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای کلیه واحدھای مسکونی اختصاص یافته به عوارض شھرداری و ھزینه

آنھا فقط برای یک بار
ھوری اسالمی ایران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیتھای انسانی و جمعیت ھالل احمر جمـ٤٠ماده

زیرساختھای الزم برای بھبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با ھمکاری دستگاھھای اجرائی مرتبط انجام 
دھد:

نگھداری الف ـ تقویت، توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تھیه، تأمین و
دیدگان، تجھیزات ارتباطی و مخابراتی و تجھیزات امداد و نجات اعم از زمینی، اقالم امدادی مورد نیاز آسیب

صالح کشور.شده توسط مراجع ذیھوایی، دریایی به میزان استانداردھای تعیین
کشور.ب ـ افزایش و گسترش آموزشھای ھمگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر 

سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده
ـ٤١ماده

ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده الف ـ دستگاھھای اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذی
کنند، بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندھی امور جوانان مصوب دولت ضمن می

ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندھی امور » امه ساماندھی امور جوانانبرن« ایجاد 
جوانان اقدامات الزم را جھت اجرائی شدن این اسناد در طول سالھای برنامه به عمل آورند.

اده ربط که از بودجه عمومی دولت استفب ـ دستگاھھای اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذی
عالی جوانان را در خصوص ھای مصوب شورایکنند، با ھمکاری سازمان ملی جوانان میزان تحقق شاخصمی

مورد سنجش و پایش قرار دھند.» برنامه ساماندھی امور جوانان« نمودن اجرائی
کشوری را ) قانون مدیریت خدمات ٥ج ـ دولت الیحه ساماندھی تکالیف دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (

سازی وظایف آنھا در مواجھه با مسائل و چالشھای فراروی جوانان تھیه و در سال اول با ھدف بازنگری و شفاف
برنامه جھت تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

انان نامه اجرائی این ماده، منشور، سند ملی و الیحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملی جوآئینتبصره ـ
رسد.وزیران میو معاونت در سال اول برنامه تھیه و به تصویب ھیأت

ای نیست، تحت گونه بیمهھایی را که سرپرست آنھا تحت پوشش ھیچدولت مجاز است خانوادهـ٤٢ماده
پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دھد.

مشاوره متناسب با فرھنگ اسالمی ـ ایرانی و با به منظور ساماندھی و اعتبار بخشی مراکزـ٤٣ماده
ای تأکید بر تسھیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه ھرگونه خدمات مشاوره

وزیران است.نامه مصوب ھیأتشناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آئینروان
ایثارگران

به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرھنگ ایثار و شھادت، در جھت حفظ کرامت ایثارگران با دولت ـ٤٤ماده
اولویت عرضه منابع مالی، فرصتھا، امکانات و تسھیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، ھمسر و فرزندان 

دھد:نجام میتکفل آنان، اقدامات زیر را اشھداء و ھمچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت
الف ـ فرزندان شھداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه 

) و باالتر نیـز به استثناء تسـھیالت خودرو و حق پرستاری و کاھش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات %٥٠درصد (
شود.شھید نمیناشی از این بند شامل وابستگان فرزند

) ھزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عھده دستگاه %١٠٠ب ـ تأمین صددرصد (
اجرائی مربوطه و ھزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عھده بنیاد شھید و امور ایثارگران 

است.



) اعتبارات فرھنگی خود را در چھارچوب %٢٠ظفند بیست درصد (ج ـ کلیه دستگاھھای اجرائی مو
شده با معاونت، صرف ترویج فرھنگ ایثار و شھادت نمایند.موافقتنامه مبادله

ھای شھداء و ایثارگران، بنیاد شھید ھای مھندسی ساخت مسکن برای خانوادهد ـ به منظور کاھش ھزینه
) %١٠٠ایت قانون نظام مھندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد (و امور ایثارگران مجاز است با رع

ھای خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصدمتر مربع تأمین نموده و ھزینه آن را در بودجه ھزینه
بینی نماید.سنواتی پیش

التر، آزادگان با حداقل پنج سال ) و با%٥٠ـ بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (ھـ
اسارت و فرزندان شھداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به 

شود.خارج از کشور اعطاء می
) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان %٢٥و ـ دستگاھھای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (

) و باالتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند %٥٠ء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (شھدا
بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام 

دگان، رزمندگان و ھمسر و فرزندان آنان ) سھمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزا%٥نمایند. پنج درصد (
الرعایه است.یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی الزماختصاص می

ھای علوم، تحقیقات و فناوری و ز ـ دانشگاھھا و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوھشی و وزارتخانه
) اعضای ھیأت علمی مورد نیاز خود را از بین %١٠درصد (بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده 

جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبھه، جانبازان باالی بیست و پنج درصد 
)، فرزندان شھداء و فرزندان %٥٠)، آزادگان باالی سه سال اسارت، فرزندان جانبازان باالی پنجاه درصد (%٢٥(

ھای علوم، تحقیقات و دگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانهآزا
باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می

از ابتداء آنان را به صورت عضو ھیأت کارکنان دیگر دستگاھھا یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر ھیأت علمی تأمین و
علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوھشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی 
بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عھده 

باشند. ست. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم میوزراء و رؤسای دستگاھھای مذکور ا
شود.احکام و امتیارات این بند شامل اعضاء ھیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می

ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت 
آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.ایو پوشش بیمه

ط ـ دولت نسبت به ساماندھی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از 
بسیجیان تحت فرماندھی سپاه پاسداران، کمیته انقالب اسالمی و جھاد سازندگی اقدام نماید.

به رزمندگان توسط ستاد کل نیروھای مسلح با ھمکاری وزارت دفاع و رسانی ی ـ سند راھبردی خدمات
رسد.وزیران میپشتیبانی نیروھای مسلح، بنیاد شھید و امور ایثارگران و معاونت تھیه و به تصویب ھیأت

ک ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته 
توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت اند میهشد

به بازنشستگی نائل آیند.
) و باالتر، %٥٠ل ـ وزارت مسکن و شھرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (

اند ) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبھه داشته%٥٠رصد () تا پنجاه د%٢٥جانبازان بیست و پنج درصد (
) و باالتر فاقد مسکن را در صورتی که قبالً از %٧٠و ھمچنین آزادگان و فرزندان شھداء و جانبازان ھفتاد درصد (

اند تأمین نماید.زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده
الینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد م ـ جانبازانی که صورت سانحه و مدارک ب

گیرند.باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شھید قرار میتأیید می
ای التفاوت برای پانزده سال سنوات بیـمهایثارگران و فرزندان شھداء برای یک بار از پرداخت مابهـ٤٥ماده

ای از یک صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که وابق بیمهناشی از انتقال سـ
الیه از دولت منظور و ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل

شود.توسط دولت پرداخت و تسویه می
فصل چھارم ـ نظام اداری و مدیریت

فناوری اطالعات
به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطالعات، سواد اطالعاتی و افزایش ـ٤٦ماده

شود:ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی اقدامات زیر انجام میوری در حوزهبھره
عه شبکه ملی اطالعات و مراکز الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است نسبت به ایجاد و توس

داده داخلی امن و پایدار با پھنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با 
استفاده از توان و ظرفیت بخشھای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر 

اید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاھھای اجرائی و واحدھای توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراھم نم
) خانوارھا و کلیه کسب و کارھا بتوانند به شبکه ملی %٦٠تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (

الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص اطالعات و اینترنت متصل شوند. میزان پھنای باند اینترنت بین
ای طراحی شود که سرانه پھنای باند و سایر شاخصھای ارتباطات و فناوری لت الکترونیک باید به گونهتوسعه دو

اطالعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخشھای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی 
ای ساماندھی شود که سھم این ه گونهافزار و امنیت باید بدر صنعت فناوری اطالعات کشور به ویژه بخش نرم



) برسد.%٢صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (
ھای ارتباطات و نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطالعات توسط وزارتخانهآئین

ش ماه اول برنامه تھیه و به تصویب ھیأت وزیران فناوری اطالعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف ش
رسد.می

ب ـ کلیه دستگاھھای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطالعات و توسعه و تکمیل پایگاھھای 
اطالعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطالعات خود 

روزرسانی نمایند و بر اساس کز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردھای الزم نگھداری و بهرا در مرا
نامه اجرائی که در شش ماھه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت اطالعات و آئین

گذاری رایگان اطالعات به منظور به اشتراکوزیران خواھد رسید نسبت به تبادل و معاونت، تھیه و به تصویب ھیأت
ھای اطالعاتی و کاھش تولید و نگھداری اطالعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت ایجاد سامانه

تولید، پردازش و نگھداری اطالعات اقدام نمایند.
قضائیه از شمول این بند مستثنی است.قوه

کلفند:ج ـ کلیه دستگاھھای اجرائی م
ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعالمات بین دستگاھی و ١

واحدھای تابعه آنھا با استفاده از شبکه ملی اطالعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
ریق شبکه ملی اطالعات عرضه نمایند ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از ط٢

و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و 
شود، پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشھای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می

کنند باید به دفاتر پیشخوان دستگاھھای مذکور که این نوع خدمات را ارائه میواگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی
دولت تغییر یابند.

محدوده فعالیت و نھادھای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص 
کند.دھنده و متصدیان آنھا را قانون مشخص میتشکیل
ای تھیه نماید که ارائه ایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونهـ دولت مجاز است تا پ٣

خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.
ربط ھمراه با تکمیل و اصالح د ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با ھمکاری دستگاھھای ذی

ه اطالعات ھویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طالق، فوت و تغییرات پایگا
مشخصات ھویتی و صدور گواھی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردھا باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و 

اص حقیقی و حقوقی مشمول صدور کارت ھوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخ
نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین

مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ ھزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط 
رسد.و کشور با ھماھنگی معاونت تھیه و به تصویب ھیأت وزیران میھای ارتباطات و فناوری اطالعات وزارتخانه

) در سطوح ملی تا محلی و تدوین NSDIھای مکانی (ھـ ـ معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده
معیارھا و ضوابط تولید و انتشار آنھا حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ای مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی که توسط دستگاھھا مکلفند اطالعات پایهکلیهتبصره ـ
ھای مکانی قرار دھند.شود، بر روی زیرساخت ملی دادهمعاونت، تدوین و ابالغ می

و ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است:
ربط تا پایان برنامه کشور و ھمکاری سایر دستگاھھای ذیبرداری ـ با ھمکاری و ھماھنگی سازمان نقشه١

نسبت به ایجاد پایگاه اطالعات حقوقی امالک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) اقدام نماید.
ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـالک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه ٢

ت، ثبت اسناد رسمی و امالک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.مراحل نقل و انتقاال
شده و براساس الگو و استانداردھای ـ نسبت به تکمیل پایگاه داده اطالعات شرکتھا و مؤسسات ثبت٣

مدیره و شماره کدملی آنھا و نیز شناسه شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سھامداران، اعضاء ھیأتاعالم
وجو و دسترسی ھمگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.کتا و با قابلیت جستی

زـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت بازرگانی با ھمکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به 
کلیه دستگاھھای گسترش سامانه الکترونیکی امن معامالت امالک و مستغالت در سطح کشور اقدام نمایند.

باشند.ربط موظف به ھمکاری برای اجرای کامل این سامانه میاجرائی ذی
ح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به ایجاد زیرساختھای الزم به منظور توسعه شبکه علمی 

به شبکه مزبور، کشور اقدام نماید. دانشگاھھا، موسسات آموزشی، پژوھشی و فناوری موظفند ضمن اتصال
افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردھای الزم بر افزاری و سختمحتوای علمی و امکانات نرم

روی این شبکه قرار دھند.
ھای علمیه و بخشھای غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از حوزهتبصره ـ

باشند.موظف به رعایت مفاد این بند میشبکه علمی کشور 
شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می

ھای صادره اخذ و به حساب مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعھدات مندرج در پروانه
داری کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جھت توسعه زیرساختھای ارتباطی و فناوری زانهدرآمد عمومی نزد خ

گردد.یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین میاطالعات مناطق کمتر توسعه
جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.



نحوی ساماندھی شود مبالغ واریزی و پرداختـی از حسابھـای دولتـی را به ه داده میی ـ به دولت اجاز
ای قابل نماید که با اولویت استفاده از کارتھای الکترونیکی و یا سایر دستگاھھا و ابزار واسط الکترونیکی ـ رایانه

رھگیری باشد.
منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از ـ١تبصره
ھمراه سوئیچھا و ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت به ) کشور، شبکهIPشبکه ملی اطالعات (ـ٢تبصره

ای است به صورتی که درخواستھای دسترسی داخلی و أخذ اطالعاتی که در مراکز داده مسیریابھا و مراکز داده
ھای اینترانت و وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکهبه ھیچشوند داخلی نگھداری می

خصوصی و امن داخلی در آن فراھم شود.
تواند جھت ارزیابی شاخصھا و وضعیت در ابعاد ملی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات میـ٣تبصره

اطالعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین المللی نظام پایش شاخصھای فناوری ای و بینمنطقه
نماید. کلیه دستگاھھای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطالعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این 

ھستند.وزارتخانه
رسد.میگزارش میزان تحقق اھداف این ماده ھرساله توسط این وزارتخانه به اطالع مجلس شورای اسالمی 

بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوریھای نوین در راستای تأمین نظر به اھمیت روزافزون توسعهـ٤٧ماده
تواند اقدامات زیر را به عمل آورد:نیازھای کشور به کاربرد و خدمات فضایی، دولت می

زیرساختھا و صنایع مرتبط با طراحی، الف ـ بسترسازی و انجام حمایتھای الزم به منظور ایجاد و توسعه
بر و ایستگاھھای زمینیھای فضایی ماھواره، ماھوارهبرداری از سامانهساخت، آزمایش، پرتاب و بھره

بینی تمھیدات الزم برای ب ـ حفظ و نگھداری از موقعیتھای مداری متعلق به جمھوری اسالمی ایران و پیش
ای ملی در راستای حفظ نقاط یادشدهھای ماھوارهوژهایجاد زیرساختھا و اجرای پر

به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن ـ٤٨ماده
شود:به اسناد الکترونیک و کاھش اسناد کاغذی اقدامھای زیر انجام می

مراکز صدور گواھی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی به نحوی الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه 
ھای خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانهاقدام می

استفاده نمایند.
میت آن محرز باشد.ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که اصالت صدور و تما

ج ـ در ھر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و ھمچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابالغ، 
مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و 

نماید.کفایت می
شود:به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام میـ٤٩ماده

) و تبدیل کلیه حسابھا اعم از Core Bankingالف ـ استقرار کامل سامانه (سیستم) بانکداری متمرکز (
سپرده اشخاص و تسھیالت به حسابھای متمرکز توسط بانکھا با رعایت استانداردھا و دستورالعملھای بانک

مرکزی
برداری مرکز صدور گواھی الکترونیک برای شبکه بانکی با ھمکاری مرکز صدور گواھی ب ـ ایجاد و بھره

الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطالعات الکترونیکی
لکترونیکی را در تعامالت بانکی خود تسھیل نمایند.کلیه بانکھا امکان استفاده از امضاء اتبصره ـ

نظام اداری
ـ٥٠ماده

الف ـ ھیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش ساالنه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول 
مانع افزایش قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دھم قانون مذکور 

ھای موضوع فصل دھم قانون مذکور از جمله تسری العادهنباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق
) و تعیین عیدی و پاداش ششماھه فقط %٥٠العاده ایثارگری در مورد فرزندان شھدا حداکثر تا پنجاه درصد (فوق

اند و تعیین موارد و سقف کمکھای ت برجسته انجام دادهبرای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدما
گردد. مصوبات ) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می١٢٥رفاھی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (

ھای ھیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه
سنواتی است.

ب ـ استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق 
مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن 

در شورای توسعه مدیریت خواھد بود.
) و ١٠٩تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (ج ـ به منظور رفع نابرابری و 

) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب ھیأت وزیران ١١٠(
مجاز است.

د با دستگاھھای د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قراردا
شدگان از اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه

سال دوم برنامه اجراء نماید.
ھـ ـ به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستھای سازمانی 

قف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادھای قبلی بالمانع است.فقط در س
و ـ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاھھای اجرائی در سطح یک شھرستان بدون موافقت 



ورت گیرد.ربط، انتقال به سایر شھرستانھا باید با موافقت مستخدم صمستخدم با توافق دستگاھھای ذی
ھای موضوع العاده) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق٧٨ز ـ تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (

شود.) قانون مذکور لحاظ نمی٦٨) ماده (٩بند (
ح ـ ھرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد 

) قانون مدیریت ٥) و قسمت اخیر ماده (٤ھای مشمول ماده (عاده خاص شرکتھای دولتی و بانکھا و بیمهالفوق
خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروھی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة 

شود.جمھور و باالترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام میانسانی رئیس
کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاھھای اجرائی مشمول قانون ھرگونه بهـ٥١ماده

مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
تعداد مجوزھای استخدامی برای ھرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد ـ١تبصره

پیشنھاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ) قانون مدیریت خدمات کشوری به٢٤بند (ب) ماده (
رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه جمھور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت میانسانی رئیس
جمھور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراھای موضوع قانون مدیریت خدمات انسانی رئیس

گردند.کشوری تعیین می
یافته و ) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه٢٤بند (ج) ماده (ـ٢تبصره

) این قانون است و اجرای قانون ٢٠) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند(ب) ماده(١٦ھمچنین بند (ج) ماده (
زی در وزارت آموزش و پرورش التدریسی و آموزشیاران نھضت سوادآموتکلیف استخدامی معلمین حقتعیین

ھای بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.و اصالحیه١٥/٧/١٣٨٨مصوب 
) قانون مالیاتھای مستقیم در طول برنامه ٨٥) و (٨٤سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (ـ٥٢ماده

مشمول قانون « به جای عبارت ) قانون مذکور ٨٥شود. ھمچنین در ماده (ھرساله در بودجه سنواتی تعیین می
ھا و مؤسسات و سایر دستگاھھای دولتی وزارتخانه« عبارت » ١٢/٦/١٣٧٠نظام ھماھنگ پرداخت مصوب 

) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاھھای اجرائی ٥) و قسمت اخیر ماده (٢) و (١موضوع مواد (
) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل ٥() قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده٥موضوع ماده (

دھم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصالحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا و 
شود.جایگزین می» مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی

ھای دیگر ادغام نماید که تا پایان خانهدولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتـ٥٣ماده
ھا از بیست و یک وزارتخانه به ھفده وزارتخانه کاھش یابد.سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه

رسد.ھای جدید با پیشنھاد دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی میوظایف و اختیارات وزارتخانه
کاری در نظام آماری کشور:ھی و رفع موازیسازی، ساماندبه منظور یکپارچهـ٥٤ماده

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تھیه، اعالم و انتشار آمارھای رسمی کشور است.
ب ـ مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با ھمکاری دستگاھھای اجرائی نسبت به تھیه برنامه 

نوین با رعایت استانداردھا و ضوابط تولید و انتشار آمارھای رسمی، ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریھای
استقرار نظام آمارھای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطالعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با 

االجراء است.پیشنھاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاھھای اجرائی الزم
شود در حدود وظایف قانونی خود و در چھارچوب ضوابط و ج ـ به دستگاھھای اجرائی اجازه داده می

استانداردھای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.
ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) ون ذینظارت بر حسن اجرای این ماده بر عھده معاونت و در صورت تفویض با معا

است.
به منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطالعات مکانی در کشور، راھبری، ھماھنگی و ـ٥٥ماده

برداری و اطالعات مکانی، عکسبرداری ھوایی، تھیه و اقدامات موردنیاز در زمینه کلیه فعالیتھای مرتبط با نقشه
ھای پوششی و شھری در مقیاسھای مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعھده سازمان تولید نقشه

گردد.ھا و استانداردھای مربوطه توسعه معاونت تھیه و ابالغ میبرداری کشور است. دستورالعملنقشه
می قوه مجریه، به منظور حذف تشکیالت موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمانھای دولتی و عموـ٥٦ماده

ریزی، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردھا، دولت موظف است امور برنامه
مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانھای مزبور را در وزارت مسکن و شھرسازی (سازمان مجری ساختمانھا، 

ی آموزش و پرورش و اطالعات، نیروھای مسلح، سازمان ھاتأسیسات دولتی و عمومی) متمرکز نماید. وزارتخانه
رسد، از شمول این حکم مستثنی انرژی اتمی و مواردی که به پیشنھاد معاونت به تصویب ھیأت وزیران می

است.
معاونت توسعه و سرمایة انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصالح ساختار دستگاھھایی 

پردازند، اقدام نماید.ساختمانھای عمومی دولتی میکه به ساخت و ساز
جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و ـ٥٧ماده

مجوزھای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
جمھور موکول به آزمون عمومی است.رئیس

باشند.و مقررات مربوط به خود میایثارگران و فرزندان شھداء مشمول قوانینـ١تبصره
تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزھای ـ٢تبصره

جمھور مجاز است.استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
شوند و نیز در موارد خاص با تصویب ام دو یا چند دستگاه تشکیل میدر دستگاھھایی که از ادغـ٣تبصره



ھیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتھای دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.
از الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کاال یا خدمات یا فعالیت بیش حقـ٥٨ماده
شده و کنترل محصول و نتیجه در نامه مربوط در واحدھایی که براساس قیمت تمامشده در تفاھمبینیارقام پیش

شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده نامه به مدیران مربوط واگذار میقالب تفاھم
گردد. قررات استخدامی پرداخت میسال گذشته بدون رعایت محدودیتھای مقرر در قوانین و م

) قانون مدیریت خدمات کشوری تنھا در قالب موافقتنامه متبادله ٥اجرای این حکم در دستگاھھای اجرائی ماده (
با معاونت مجاز است.

باشند از ھر جھت از جمله آن دسته از کارکنان دستگاھھا که مشمول قانون تأمین اجتماعی میـ٥٩ماده
شوند.ط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصالحات آن میشرای

کار آنان کسور العاده اضافه) از فوق١/١/١٣٨٨کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (
ن خدمت و حقوق بازنشستگی آنابازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان

) قانون ١٢٤بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (گردد. در دستگاھھایی که در آنھا طرح طبقهمحاسبه می
نمایند.است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده میمدیریت خدمات کشوری اجراء شده

ھای مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، عادهالتعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوقـ٦٠ماده
) و باالتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت %٧٠رزمندگان و فرزندان شھید و فرزندان جانبازان ھفتاد درصد (

ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاھش نداشته و امتیازات خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه
نونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونھای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجراء و اعمال گردد.قا

) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط ھیأت وزیران ٦٨) ماده (٢زده موضوع بند (مناطق جنگتبصره ـ
شود.تعیین می
گردد. بار سھام ترجیحی اعطاء میذاری، فقط برای یکبه کارگران و کارکنان واحدھای مورد واگـ٦١ماده

) قانون ٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٥دولت مجاز است به دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (
محاسبات عمومی و صندوقھای بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنھا سھم یا سایر 

واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سھام و بنگاھھا و اموال و اموال و دارائیھا را 
) قانون ٦) ماده (١دارائیھا به صندوقھای بازنشستگی و تعاونیھا و دستگاھھای اجرائی مذکور با رعایت تبصره (

ند اموال و سھامی را که ) نیز مجاز است. دستگاھھا و صندوقھای مذکور موظف٤٤اجرای سیاستھای کلی اصل (
نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند که در اجرای این حکم تملک می
داری نباشد.گذاری آنھا به صورت بنگاهدر ھیچ مورد فعالیت سرمایه

أخذ مجوز اعم از گواھی، پروانه، در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط بهـ٦٢ماده
) قانون مدیریت خدمات ٥جواز، استعالم یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (

) قانون محاسبات عمومی است، دستگاھھای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ٥کشوری و ماده (
و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و ھمچنین شیوه ابالغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط

صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروھی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و 
ر اجتماعی و جمھور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، کار و اموجمھور، معاونت حقوقی رئیسانسانی رئیسسرمایه

) قانون اساسی و ٩٠دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونھای برنامه و بودجه، اصل نودم (
شده، الزام اقتصادی به عنوان ناظر اعالم نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مھلت تعیین

باالترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و 
باشند.وی مسؤول حسن اجرای این حکم می

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مھلت فوق ضمن بررسی وجاھت قانونی آنھا با رویکرد 
مجوزھای غیرضرور تسھیل، تسریع، کاھش ھزینه صدور و تمدید مجوز و ھماھنگی دستگاھھای مختلف و حذف

ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای و اصالح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات ھر نوع فعالیت و بازرسی نوبه
شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسھیل و اصالح و 

ھای غیرضروری در چھارچوب ضوابط قانونی برای ھر نوع فعالیت جایگزینی روشھا، تجمیع مجوزھا و لغو مجوز
جمھور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملھا و روشھای اجرائی لغو یا اصالح پس از تأیید رئیس

االجراء است.شود و برای ھمه دستگاھھای اجرائی مذکور الزمشده به موجب این ماده محسوب می
یا اصالح احکام قوانین مربوط به مجوزھا و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسالمی تغییر 

است.
کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزھا، مرجع و شیوه ـ١تبصره

که به ھمین منظور طراحی و مستقر بندی مربوط را در یک پایگاه اطالعاتیصدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان
سازد به اطالع عموم برساند. کلیه اطالعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز ھر سال منتشر می
شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب می

دیده به مجازات مقرر در این ماده نی مذکور ممنوع و مرتکب عالوه بر جبران خسارت زیانرساسال و پایگاه اطالع
شود.محکوم می

مفاد این حکم عالوه بر مجوزھا شامل کلیه خدمات و فعالیتھای دستگاھھای اجرائی یادشده از ـ٢تبصره
ن اجتماعی، حفاظت محیط زیست، جمله سازمانھای ثبت اسناد و امالک (ثبت شرکتھا)، ثبت احوال، تأمی

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شھرداری تھران و کالن شھرھا، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات 
ھای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه و وزارتخانه

وانین در ازاء خدمات، وجوھی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس ق



شود، نیز خواھد بود.می
اجرای مفاد این تبصره در نھادھای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.

درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رھبری است و 
له است.نین درخصوص دستگاھھایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط به اذن معظمھمچ

دستگاھھای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ ـ٣تبصره
باشند. تخلف از اجرای این حکم و ت، نمیاسمبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده

) قانون مجازات اسالمی است.٦٠٠سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (
به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاھھای اجرائی به ویژه در ـ٦٣ماده

بندی، ستخدامی، نظام تشخیص صالحیت شامل رتبهریزی حقوقی، اداری و اریزی، برنامهھای بودجهزمینه
« رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنھاد معاونت و معاونتھای 

رسد.جمھور به تصویب ھیأت وزیران میرئیس» توسعه مدیریت و سرمایه انسانی« و » حقوقی
ی قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا در مواردی که در اجراـ٦٤ماده

گونه شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت حاکمیتی دولت در مقابل شھروندان نیست. در اینتعاونی واگذار می
اند دار وظیفه تصدیھای واگذارشده دولت شدهموارد تنظیم رابطه دولت و بخشھای خصوصی و تعاونی که عھده

رسد.ای است که به تصویب ھیأت وزیران مینامهساس آئینبرا
دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات 

نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار مربوطه براساس آئین
ھایی که بخش خصوصی رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت ھزینهای که خدمتنماید به گونه

و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل 
تأمین است.

ھای قابل قبول و خسارات ی محاسبه ھزینهتواند برادبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می
وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صالحیت شاغل در دستگاھھای اجرائی 

االجرای شورای اقتصاد است.مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به ابالغ مصوبات الزم
) مشمول حکم این ماده ٤٤ی کلی اصل چھل و چھارم (واگذاریھای موضوع قانون نحوه اجرای سیاستھا

نیست.
سازی دولت:به منظور ساماندھی و کاھش نیروی انسانی و کوچکـ٦٥ماده

شھرھا جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر الف ـ ھرگونه انتقال به کالن
کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاھھا در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در مقررات مربوط به انتقال و مأموریت

طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروھی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه 
شود.جمھور و دستگاه متبوع تعیین میمدیریت و سرمایه انسانی رئیس

شوند به شده یا میگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشستهکارب ـ ھرگونه به
) و باالتر در %٧٠استثناء مقامات، اعضاء ھیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شھداء و فرزندان جانبازان ھفتاد درصد (

کند، جه کل کشور استفاده میدستگاھھای اجرائی یا دارای ردیف یا ھر دستگاھی که به نحوی از انحاء از بود
ممنوع و ھمچنین ھرگونه پرداخت از ھر محل و تحت ھر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاھھای 

) قانون الحاق موادی به قانون ٤١مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (
) قانون استخدام ٩١) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٩٥لت و ماده (تنظیم بخشی از مقررات مالی دو

گردد.کشوری لغو می
ج ـ تعداد کل کارکنان ھر دستگاه در تصدیھای قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و 

) کاھش %٢دو درصد (مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء ھیأت علمی ساالنه حداقل 
شود.ساله در قانون بودجه ھمان سال تعیین مییابد. موارد استثناء ھمهمی

د ـ ھرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نھادھای عمومی 
مدیریت خدمات کشوری به ) قانون ٥ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی موضوع ماده (غیردولتی به وزارتخانه

استثناء مقامات ممنوع است.
) قانون ٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٥دیون دولت به دستگاھھای موضوع ماده (ـ٦٦ماده

محاسبات عمومی کشور و صندوقھا و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سھم قانونی 
گردد و ھرگونه تعھد جدید محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تھاتر میدولت از حق بیمه از 

باشد.نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجراء می
دیون مربوط به سھم قانونی دولت از حق بیمه صندوقھا پس از محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجرای این 

بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسؤولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف قانون و 
بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین است.شود، از طریق پیشگذاریھا تھاتر میسرمایه

به کمک به اشخاص کلیه دستگاھھای قوه مجریه که به موجب قوانین بودجه سنواتی مجازـ٦٧ماده
باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین یادشده می

شود، نسبت معاونت و در استانھا توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابالغی معاونت انجام می
الشرکه و اعضاء سھامداران اصلی و صاحبان سھمبه أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا 

مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطالعاتی که توسط ھیأت
گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک از محل منابع و معاونت برای این منظور ایجاد می

نیز مشمول این حکم است.ردیفھای در اختیار معاونت 



ھای تخصصی مختلف از ـ به منظور تھیه آمار و اطالعات موردنیاز برای محاسبه شاخصھای حوزه٦٨ماده
قبیل:

ـ الگوی توسعه اسالمی ـ ایرانی١
انداز بیست ساله کشورـ ارزیابی سند چشم٢
ـ ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم٣
وری ملیـ بھره٤
ـ توسعه انسانی٥
ـ الگوی مصرف٦
ـ تدوین استانداردھای ملی٧
ھای مکانیـ داده٨
ـ آمایش سرزمین٩

ـ نظام اداری و مدیریت و فناوری اطالعات١٠
)MDGـ اھداف توسعه ھزاره (١١
می کشورـ نقشه جامع عل١٢

کردن برنامة اجرائی مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخصھا، نسبت به عملیاتی
بندی ھای اطالعاتی ـ عملیاتی و زمانمربوط شامل طرحھای آمارگیری، پایگاه اطالعات آماری کشور، سامانه

ه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف شش ماه تھی
ھای مربوط را حداکثر ظرف شش ھای تخصصی فوق مکلفند شناسنامهدستگاھھای اجرائی متولی حوزه

ماه پس از ابالغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند.
ضاء کمیسیون اقتصادی مجلس یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اع
کنند.شورای اسالمی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شرکت می

فصل پنجم ـ اقتصادی
بھبود فضای کسب و کار

به منظور بھبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با ھمکاری اتاق ـ٦٩ماده
ربط با معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر دستگاھھای ذیبازرگانی و صنایع و

ھای سنواتی، ضوابط و سیاستھای تشویقی الزم از جمله اھداء جوایز ھماھنگی معاونت و در چھارچوب بودجه
فروشی و ری در بازار خردهیا اعطاء تسھیالت یا کمکھای مالی، برای استفاده کاالھا و خدمات از نام و نشان تجا

فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تھیه و برای اجراء ابالغ نماید.عمده
باشند، در مورد آن دسته از فعالیتھای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاھھای متعدد میـ٧٠ماده

دیریت یکپارچه، ھماھنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه م
برعھده خواھد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر 

نماید که ضمن رعایت اصل ھمزمانی صدور مجوزھا، سقف زمانی ای اقدام میدستگاھھای مرتبط به گونه
) ٤٤شده در قانون نحوه اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (بینیصدور مجوز از زمان پیشموردنظر برای

قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاھھای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار 

در فضای مجازی اقدام و ھمکاری الزم را به عمل آورند. ھای واحد و یا االختیار در محل پنجرهنماینده تام
ھا و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و ھمچنین فھرست دستگاھھای اصلی در دستورالعمل مربوط شامل رویه

رسد.) این قانون می٦٢صدور مجوز در فعالیتھای مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (
وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع د بھرهدر راستای بھبوـ٧١ماده

تواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیة دستگاھھای اجرائی اعم از شھروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می
نھادھای عمومی غیردولتی، شرکتھای دولتی، بانکھا، ھا، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یاوزارتخانه

ای و کلیه دستگاھھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است، اعتباری و شرکتھای بیمهمؤسسات 
واحدھای سازمانی یا بخشھایی از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم ھستند به نحو مقتضی و ممکن 

روز و یا جود در طول شبانهاعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات مو
دارند.در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگه

فھرست مصادیق دستگاھھای مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به موجب ـ١تبصره
جمھور تھیه و ابالغ دستورالعملی است که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

شود.می
جذب ھرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیالت و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرای ـ٢تبصره

تکالیف این ماده ممنوع است.
به منظور کاھش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتھا از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدھای ـ٧٢ماده

ای مربوط به ان از طریق شرکتھای تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمهتولیدی ـ صادراتی، بیمه مرکزی ایر
نوسانات قیمتھا و نوسانات نرخ ارز را فراھم آورد.

دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی الزم برای اصالح قانون کار و قانون ـ٧٣ماده
وارد زیر به عمل آورد:تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت م

اختالف کارگران و کارفرمایان و ھمسوکردن منافع دو طرفالف ـ ایجاد انعطاف برای حل
ب ـ تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و 



گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال
جانبه گراییج ـ تقویت ھمسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه

د ـ تقویت شرایط و وضعیتھای جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کاال و خدمات
متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکلھاھـ ـ تقویت تشکلھای کارگری و کارفرمایی 

) قانون اجرای سیاستھای کلی ٤٥گیری بازارھای رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (در راستای شکلـ٧٤ماده
) قانون اساسی، چنانچه شرکت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع ٤٤اصل چھل و چھارم (
ل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش کاال و خدمات و یا محل و ترکیب آنھا و یا نرخ تأمین فعالیت یا تأمین عوام

عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کاال و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاھھای 
کلیة اطالعات دولتی، شرکتھا و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، 

مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و ھمچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق 
بھادار افشاء گردد.

نظر دولت و بخشھای خصوصی و تعاونی و تسھیل فعالیتھای اقتصادی این به منظور تبادلـ٧٥ماده
کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چھارچوب قوانین و مقررات بخشھا، بررسی و رفع موانع کسب و 

گوی دولت و بخش وربط، شورای گفتموجود و ارائه پیشنھادھا و راھکارھای اجرائی مناسب به مراجع ذی
شود:خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می

ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)١
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران٢
جمھورریزی و نظارت راھبردی رئیسـ معاون برنامه٣
ـ وزیر صنایع و معادن٤
ـ وزیر تعاون٥
ـ وزیر بازرگانی٦
ـ وزیر جھاد کشاورزی٧
ـ وزیر کار و امور اجتماعی٨
ـ وزیر نفت٩

ـ وزیر نیرو١٠
قضائیه به انتخاب رئیس قوهـ دو نفر از معاونان قوه١١
ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی١٢
ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی١٣
ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی١٤
ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی١٥
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران١٦
ـ دبیرکل اتاق تعاون جمھوری اسالمی ایران١٧
ـ شھردار تھران١٨
ھای مختلفشھا و رشتهـ ھشت نفر از مدیران عامل شرکتھای برتر خصوصی و تعاونی از بخ١٩

) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل ھر پانزده روز یکبار برگزار ١٩نحوة انتخاب اعضاء ردیف (ـ١تبصره 
گردد و ارائه پیشنھادھا و گزارشھا طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسة شورا تھیه و تصویب می
شود.می

را بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.محل دبیرخانه این شوـ٢تبصره
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با ھمکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمھوری ـ٧٦ماده

لید و ھای مخل تواسالمی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه
گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواھی مستمر از تشکلھای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و سرمایه

ای ھای آنھا بطور مستمر گزارشھا و پیشنھادھایی را تھیه و به کمیتهبررسی و پردازش مشکالت و خواسته
میته مذکور موظف است ضمن بررسی متشکل از دو نفر از ھر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دھد. ک

کارھای قانونی الزم را بررسی و پیگیری نماید.شده راهپیشنھادھای ارائه
ھای مزاحم، خالء قانونی، اجرای گزارشھای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامهـ١تبصره

نادرست یا ناقص قوانین و ھمچنین پیشنھاد اصالح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و 
شده کاالھا و خدمات در ایران گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاھش قیمت تمامحمایت از سرمایه

گذاریھا و گذاری و تولید و استفاده بھینه از سرمایهھمراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه
ظرفیتھای موجود است.

کمیته یک نسخه از ھمة گزارشھای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستھای کلی اصل ـ٢تبصره
نماید.) این قانون ارسال می٧٥گو موضوع ماده (و) قانون اساسی و شورای گفت٤٤ھارم (چھل و چ

به منظور تقویت و ساماندھی تشکلھای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند ـ٧٧ماده
ی و فرھنگی جمھوری ) قانون اصالح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماع٩١(د) ماده (

) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، ٤٤اسالمی ایران و اجراء سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (
ای و کارشناسی کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمھوری اسالمی مشاوره

خود را حسب مورد به حساب اتاقھای مذکور واریز نمایند و ایران مکلفند یک در ھزار رقم فروش کاال و خدمات
تأییدیه اتاقھای مذکور را ھنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.



دولت موظف است در جھت حمایت از تولیدات داخلی، کاالھا و خدمات موردنیاز خود را با اولویت ـ٧٨ماده
د.از تولیدکنندگان داخلی خرید نمای

وریبھره
وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور در راستای ارتقاء سھم بھرهـ٧٩ماده

وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، ریزی، سیاستگذاری، راھبری، پایش و ارزیابی بھرهبرنامه
یران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از وری اانرژی و آب و خاک، سازمان ملی بھره

وری و نظام وری کشور شامل شاخصھای استاندارد بھرهشود تا برنامه جامع بھرهامکانات موجود ایجاد می
وری، دربرگیرنده توزیع نقشھا و مسؤولیتھا در کلیه بخشھای اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی اجرائی ارتقاء بھره

االجراء برای تمامی بخشھای یادشده، تدوین نماید و ز بخشھای دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه الزماعم ا
وری و اثر آن بر به تصویب ھیأت وزیران برساند. تمام دستگاھھای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بھره

ند و سیاستھا و متغیرھای اثرگذار بر رشد رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمای
باشد. سیاستھای مذکور وری از دستگاھھای مزبور رشد صعودی داشته وری را شـناسایی کنند تا اثر بھرهبھره
تواند حاوی سیاستھای تشویقی بخشھای غیردولتی و شرکتھای دولتی باشد.می

ای دستگاھھای اجرائی در خزانه نگھداری رات ھزینه) از ھر مرحله تخصیص اعتبا%٣حداکثر سه درصد (
شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر می

وری است.تکالیف قانونی مربوط به بھره
تصویب ھیأت وزیران ران بهوری اینامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنھادی سازمان ملی بھرهآئین
رسد.می

اشتغال
شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاھش عدم به دولت اجازه داده میـ٨٠ماده

ای و توسعه مشاغل نو اقدامھای زیر را انجام دھد:تعادل منطقه
ھای تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین ھا و زنجیرهھا، خوشهالف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه

بنگاھھای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکھای ھدفمند) و انجام تمھیدات الزم برای تقویت توان فنی ـ 
رسانی و مھندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاھھای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطالع

نھاتجارت الکترونیک برای آ
ب ـ رفع مشکالت و موانع رشد و توسعه بنگاھھای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنھا به 

پذیربنگاھھای بزرگ و رقابت
ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحھای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به 

متوسط نرخ بیکاری کشورویژه در مناطق با نرخ بیکاری باالتر از 
د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستھای تشویقی در جھت تبدیل فعالیتھای غیرمتشکل اقتصادی 

خانوار به واحدھای متشکل
ھـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشھای کسب و کار، کارآفرینی، فنی 

کاربردیای و علمی ـ و حرفه
و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سھم کارفرمایان کارگاھھایی که با تأیید و یا 

نمایند، به شرط آن معرفی واحدھای وزارت کار و امور اجتماعی در جھت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می
کاھش نیروی کار نداشته باشد.که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، 

نامه اجرائی بندھای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندھای آئینتبصره ـ
رسد.فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب ھیأت وزیران می

ون تنظیم بخشی از مقررات تسھیل نوسازی صنایع کشور ) قان١٠ز ـ برای استمرار فرصتھای شغلی، ماده (
) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران در طول ١١٣و اصالح ماده (

گردد.سالھای برنامه پنجم تنفیذ می
ارز

به منظور تنظیم تعھدات ارزی کشور:ـ٨١ماده
باشند:ھای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر میالف ـ دستگاھ

ـ عملیات و معامالت ارزی خود را از طریق حسابھای ارزی بانکھای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی ١
کنند، انجام دھند. بانکھای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنھا را در سطح افتتاح کرده یا می

المللی تأمین نمایند.بیناستانداردھای 
ـ فھرست کلیه حسابھای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعالم کنند، تا پس از تأیید این بانک، ٢

ادامه فعالیت آنھا میسر گردد.
ب ـ دولت موظف است:

ای تنظیم نماید که خارجی را به گونهبندی پرداخت بدھیھا و تعھدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت ـ زمان١
بازپرداختھای ساالنه این بدھیھا و تعھدات بدون در نظر گرفتن تعھدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از 

) درآمدھای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسھیالت خارجی %٣٠سی درصد (
بلندمدت است.اولویت با تسھیالت

شده توسط دولت و بانک مرکزی در سالھای برنامه پنجم را به ـ میزان تعھدات و بدھیھای خارجی تضمین٢
ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدھیھا و تعھدات دولت بدون تعھدات ناشی از قراردادھای موضوع بند گونه

التفاوت ارزش حال (مابه١٩/١٢/١٣٨٠ری خارجی مصوب گذا) قانون تشویق و حمایت سرمایه٣(ب) ماده (



بدھیھا، تعھدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه 
) دالر نباشد.٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠میلیارد (
سالھای باقیمانده از برنامه ارائه ـ جداول دریافت و پرداختھای ارزی را ھمراه با لوایح بودجه ساالنه برای٣
نماید.

پذیری در تجارت است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت» شدهشناور مدیریت« ج ـ نظام ارزی کشور، 
خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جھانی و ھمچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر 

د شد.خارجی تعیین خواھ
ـ٨٢ماده

الف ـ استفاده دستگاھھای اجرائی از تسھیالت مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه 
ھای باقیمانده تسھیالت مصوب بیع متقابل و تسھیالت مالی خارجی (فاینانس) سنواتی مجاز است. سھمیه

اسالمی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در ھای سوم و چھارم (با رعایت ضوابطمربوط به برنامه
طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

شود برای تأمین منابع مالی طرحھای خود از روش بیع متقابل با ب ـ به دستگاھھای اجرائی اجازه داده می
و بانکھای دولتی پس از تصویب رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعھدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی

شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ج ـ بانکھای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرحھای 

المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعھدات و گذاری بخشھای غیردولتی و شھرداریھا از منابع بینسرمایه
رسد.به دارائیھای ھر بانک به تصویب شورای پول و اعتبار میارزی بدھیھای 

د ـ در استفاده از تسھیالت مالی خارجی موضوع بندھای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط 
دستگاھھای اجرائی و بانکھای عامل ضروری است:

) قانون ٤٤ستھای کلی اصل چھل و چھارم (ـ تمامی طرحھای دستگاھھای اجرائی با رعایت سیا١
ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه اساسی با مسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرائی دستگاه ذی

بندی شده تجاوز نکند. زمانھای اجرای کامل آنھا از سقفھای تعیینفنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع ھزینه
خت تسھیالت ھر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتھا، امکانات و دریافت و بازپردا

حداکثر استفاده از توان فنی و مھندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور « ھای داخلی و رعایت قانون توانایی
عایت شرایط و نیز ر» ١٢/١٢/١٣٧٥ھا و ایجاد تسھیالت به منظور صدور خدمات مصوبدر اجرای پروژه

محیطی در اجرای ھر یک از طرحھا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.زیست
کنندگان از بیع متقابل و تسھیالت مالی خارجی شامل تسھیالت مالی خارجی (فاینانس) و ـ استفاده٢

ایجادشده و یا استفاده وامھای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعھدات 
بندی بازپرداخت بدھیھا و تعھدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دھند. پس از اجرائی شده و نیز زمان

شدن طرحھای مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعھد در 
شود.ونت اعالم میماھه به بانک مرکزی و معافواصل سه

کنندگان از وامھای مستقیم موظفند در ایجاد تعھد با بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران استفادهتبصره ـ
ھماھنگی الزم را به عمل آورند.

) دالر باشد با رعایت قوانین ١٫٠٠٠٫٠٠٠د ـ تمامی معامالت و قراردادھای خارجی که بیش از یک میلیون (
حداکثر استفاده از توان فنی و مھندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای « وط شامل قانون مرب

تنھا از طریق مناقصه محدود و یا » ١٢/١٢/١٣٧٥ھا و ایجاد تسھیالت به منظور صدور خدمات مصوب پروژه
داخلی و خارجی انجام و منعقد ھای الکترونیکیھای کثیراالنتشار و رسانهالمللی با درج آگھی در روزنامهبین
ریزی و شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامهمی

رسد. در کلیه ربط مینظارت راھبردی ریاست جمھوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا باالترین مقام اجرائی ذی
ھا برای خریدار ی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کاالھای وارداتی و پروژهھا، حق کنترل و بازرسمناقصه

ربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمھوری محفوظ است. وزیر یا باالترین مقام اجرائی ذی
ترین مقام اسالمی ایران فقط مجاز به تعھد یا پرداخت بھای معامالت و قراردادھایی است که تأیید باال

دستگاھھای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ـ٨٣ماده

ھای شود در چھارچوب قانون بودجه سنواتی جھت تأمین مالی پروژهالف ـ به بانک مرکزی اجازه داده می
المللی اقدام ی در بازارھای بینای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسالمزیربنایی توسعه

نماید.
شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحھای ب ـ به شرکتھای دولتی و شھرداریھا اجازه داده می

گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و سرمایه
د. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتھا و شھرداریھای مذکور است.انواع صکوک اسالمی نماین

شود با ھدف تبدیل بخشی از عواید صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میـ٨٤ماده
ده ھای زاینھای نفتی به ثروتھای ماندگار، مولد و سرمایهناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده

شود.ھای نفتی تشکیل میاقتصادی و نیز حفظ سھم نسلھای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده
ھای ای نخواھد داشت. اموال و داراییصندوق در تھران مستقر است و در تھران و سایر نقاط کشور شعبه

کم اساسنامه صندوق است.باشد. این ماده در حاین صندوق متعلق به دولت جمھوری اسالمی ایران می
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:



ـ ھیأت امناء١
ـ ھیأت عامل٢
ـ ھیأت نظارت٣

ب ـ ھیأت امناء به عنوان باالترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
ھامشیـ راھبری، تعیین سیاستھا و خط١
گذاری به بخشھای خصوصی، تعاونی و ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسھیالت برای تولید و سرمایه٢

عمومی غیردولتی
ھای راھبردی، بودجه ساالنه، صورتھای مالی و گزارش عملکرد صندوقھا، برنامهـ تصویب نظامنامه٣
ی (د) و (ھـ)ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء ھیأت عامل مطابق بندھا٤
ـ عزل رئیس و اعضای ھیأت عامل با پیشنھاد ھر یک از اعضای ھیأت امناء و تصویب ھیأت امناء٥
) ١٣٩ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نھم (٦

قانون اساسی
ول و واجد اولویت پرداخت تسھیالت در بخشھا و زیربخشھای تولیدی و ـ تعیین انواع فعالیتھای مورد قب٧

خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و ھمچنین نرخ بازده مورد قبول طرحھای تولیدی و ٨
گذاری به نحوی که شارکت در طرحھای سرمایهگذاری برای پرداخت تسھیالت و تعیین نرخ سھم مسرمایه

ھای بانک مرکزی در بازارھای خارجی نباشد.میانگین این نرخھا کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده
ج ـ ھیأت امناء

ترکیب اعضای ھیأت امناء به شرح زیر است:
ـ رئیس جمھور (رئیس ھیأت امناء)١
ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور (دبیر ھیأت امناء)هـ معاون برنام٢
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی٣
ـ وزیر کار و امور اجتماعی٤
ـ وزیر نفت٥
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران٦
ناظر و بدون حق رأیـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو٧
ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی٨
ـ دو نفر نماینده از کمیسیونھای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای ٩

اسالمی
ـ دادستان کل کشور١٠

شود.دو بار تشکیل میجلسات ھیأت امناء حداقل سالیـ١تبصره
جلسات ھیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل ـ٢تبصره

گردد.پنج رأی اتخاذ می
توانند در جلسات ھیأت امناء شرکت نمایند.رؤسای ھیأت عامل و ھیأت نظارت بدون حق رأی میـ٣تبصره
ھرگونه تصمیم ھیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتھای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و ـ٤تبصره

ھای کثیراالنتشار به انتخاب ھیأت امناء، درج اعضای ھیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه
گردد.می

وسط دبیر ھیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات ھیأت امناء تـ٥تبصره
شود.قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء ھیأت ارسال می

رسد.بودجه ستاد صندوق به تصویب ھیأت امناء میـ٦تبصره
د ـ به منظور اداره امور صندوق در چھارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات ھیأت امناء، ھیأت عامل مرکب از 

ریزی با حداقل نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشپ
جمھور ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط ھیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس

باشند:شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر میمنصوب می
پیشنھاد فعالیتھای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسھیالت در بخشھا و زیربخشھای تولیدی و ـ١

خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به ھیأت امناء
المللـی و داخلـی به ھیأت امناءگـذاری در بازارھای پولی و مالی بینـ پیشنھاد موارد سرمایه٢
ارچوب قراردادھای عاملیت با بانکھای عامل و تعیین مسؤولیتھا و اختیارات بانک عامل در ـ تعیین چھ٣

چھارچوب این قراردادھا
ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلھای داخلی مناسب٤
ـ تأیید صورتھای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به ھیأت امناء٥
ھا و شرایط و نحوة اعطای تسھیالتارائه پیشنھاد به ھیأت امناء در خصوص نظامنامهـ ٦
ـ اتخاذ تصمیم نسبت به ھرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اھداف مندرج در اساسنامه ٧

ل است مگر این که به به جز آنچه تصمیم درباره آنھا به صراحت در حوزه صالحیت ھیأت امناء یا رئیس ھیأت عام
ھیأت عامل تفویض شده باشد.

ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس ھیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار ٨
گیرد.ھیأت عامل قرار می



ـ اجرای مصوبات ھیأت امناء٩
و صلح دعاوی به ھیأت امناءـ پیشنھاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور١٠
ـ افتتاح یا بستن حسابھای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای ھیأت ١١

عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
بی، بھبود و گذاری و مھندسی مالی برای ارزیاالمللی در امور سرمایهـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین١٢

ارتقاء عملکرد صندوق.
ـ سایر موارد ارجاعی از سوی ھیأت امناء١٣

برکناری و قبول استعفای اعضای ھیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی ھیأت ـ١تبصره
امناء خواھد بود.

الیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء گونه فعاعضای ھیأت عامل باید تمام وقت بوده و ھیچـ٢تبصره
) قانون ١٤٢تدریس نداشته باشند. اعضای ھیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چھل و دوم (

باشند.اساسی می
دوره تصدی ھیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است.ـ٣تبصره
ھا، بروات، قراردادھا و سایر اسناد تعھدآور با امضای دو عضو از کھا، سفتهکلیه اوراق بھادار، چـ٤تبصره

شوند ھمراه با مھر صندوق معتبر خواھد بود.سه عضو ھیأت عامل که توسط این ھیأت تعیین می
تصمیمات ھیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.ـ٥تبصره 

عامل توسط ھیأت امناء قام اجرائی صندوق است از بین اعضای ھیأتھـ ـ رئیس ھیأت عامل که باالترین م
باشد:شود. رئیس ھیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر میانتخاب و با حکم رئیس جمھور منصوب می

ـ ابالغ و صدور دستور اجرای تصمیمات ھیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن١
و اداره جلسات ھیأت عاملـ تعیین دستور جلسه ٢
ـ اداره صندوق در چھارچوب مصوبات ھیأت عامل و ھیأت امناء٣
ھای اجرائی در حیطه فعالیتھای موضوع صندوقـ تھیه و تنظیم طرحھا و برنامه٤
أت امناءنویس گزارش ھیأت عامل به ھیـ تھیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتھای مالی صندوق و پیش٥
ھای جاری و اداری صندوقـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام ھزینه٦
ماه یک بارـ تھیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به ھیأت عامل حداقل ھر سه٧
لی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخ٨

مشابه آنھا با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط ٩

به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
ایر امور ارجاعی از سوی ھیأت عاملـ س١٠

و ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اھداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از 
ھا و سیاستھا، ھیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان مشیھرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط

شود.کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میمحاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی
نظارت این ھیأت نافی وظایف قانونی دستگاھھای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل ـ١تبصره

کشور نخواھد بود.
تخاب ھیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواھد بود که در اولین جلسه ھیأت نظارت انـ٢تبصره
خواھند شد.

ز ـ وظایف ھیأت نظارت:
ـ رسیدگی به صورتھا و گزارشھای مالی صندوق و تھیه گزارشھای موردی و ادواری برای ھیأت امناء و ١

مجلس شورای اسالمی؛
انتشار ـ رسیدگی به صورت ریزدارائیھا، مطالبات، تعھدات و خالصه حسابھای صندوق و گواھی آنھا برای ٢

در روزنامه رسمی کشور؛
ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اھداف صندوق٣

این ھیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائیھا و حسابھای صندوق را مورد 
داند دسترسی داشته باشد. عات و مدارک و مستندات صندوق که الزم میتواند به اطالرسیدگی قرار داده و می

بار به ھیأت امناء و مجلس شورای اسالمی ارائه این ھیأت موظف است گزارش نظارتی خود را ھر شش ماه یک
دھد.

تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ھیأت نظارت میتبصره ـ
صاحب صالحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:
خام، و میعانات گازی، گاز و ) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت%٢٠ـ حداقل معادل بیست درصد (١
ھای نفتی) در سالھای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتیفرآورده
الذکررزش صادرات تھاتری اقالم فوق) ا%٢٠ـ حداقل بیست درصد (٢
) ھر سال به میزان سه واحد درصد٢) و (١ـ افزایش سھم واریزی از منابع بندھای (٣
و سالھای بعد١٣٨٩) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال %٥٠ـ پنجاه درصد (٤
ی با مجوز ھیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.المللـ منابع قابل تحصیل از بازارھای پولی بین٥
ـ سود خالص صندوق طی سال مالی٦



ھای بانک ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده٧
بارمرکزی در بازارھای خارجی با محاسبه و پرداخت ھر سه ماه یک

کل کشور١٣٨٩) قانون بودجه سال ٤) منابع موضوع جزء (د) بند (%٢٠درصد (ـ بیست ٨
بازپرداخت اصل و سود تسھیالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و ـ١تبصره

شود.مجدداً در جھت اھداف صندوق به کار گرفته می
زی نگھداری خواھد شد.حسابھای صندوق فقط نزد بانک مرک-٢تبصره

ط ـ مصارف صندوق:
ـ اعطای تسھیالت به بخشھای خصوصی، تعاونی و بنگاھھای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی ١

گذاریھای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادیغیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه
دسی به شرکتھای خصوصی و تعاونی ایرانی که در ـ اعطای تسھیالت صادرات خدمات فنی و مھن٢
شوند از طریق منابع خود یا تسھیالت سندیکاییھای خارجی برنده میمناقصه
ـ اعطای تسھیالت خرید به طرفھای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارھای ھدف صادراتی کشور٣
رجیگذاری در بازارھای پولی و مالی خاـ سرمایه٤
گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدھی مناسب اقتصادی ـ اعطای تسھیالت به سرمایه٥

باشد.) قانون اساسی می٨٠گذاری در ایران با رعایت اصل ھشتادم (به منظور جلب و حمایت از سرمایه
ھای صندوقـ تأمین ھزینه٦

ای و بازپرداخت ای و تملک دارائیھای سرمایهنابع صندوق برای اعتبارات ھزینهاستفاده از مـ١تبصره
بدھیھای دولت به ھر شکل ممنوع است.

کننده از این گذاران استفادهاعطای تسھیالت موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایهـ٢تبصره
را ندارند.تسھیالت اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی 

اعطای کلیه تسھیالت صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکھای دولتی و غیردولتی خواھد بود.ـ٣تبصره
ی ـ سایر مقررات:

ـ سھم عاملیت بانکھا در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکھا ١
شود.توسط ھیأت عامل تعیین می

) بند (ح) این ماده ماھانه توسط بانک مرکزی به حساب ٢) و (١ـ سھم صندوق از منابع موضوع جزء (٢
شود.شدن منابع تسویه میقطعیصندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به

یت متقاضی توسط ـ پرداخت تسھیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اھل٣
بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواھد بود. ارزیابی گزارشھای توجیه فنی، 

گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدھی طرحھای سرمایه
امناء کمتر نباشد به عھده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک شده توسط ھیأت سود تسھیالت مورد انتظار اعالم

عامل در بازپرداخت اصل و سود تسھیالت به صندوق است.
گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق، منابع موردنیاز طرحھای سرمایه

ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار گذاری بخش کشاورزی به صورتصندوق حمایت از توسعه سرمایه
دھد.گذاران بخش قرار میسرمایه

یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکھا به مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی ـ مجموع تسھیالت اختصاص٤
) منابع صندوق باشد.%٢٠و شرکتھای تابعه و وابسته در ھر حال نباید بیش از بیست درصد (

شوند که حداقل ھشتاد از نظر این ماده مؤسسات و شرکتھا در صورتی غیرعمومی محسوب میـ١بصرهت
الشرکه آنھا مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی ) سھام، یا سھم%٨٠درصد (
باشد.

نفعه نظیر موقوفات، الممؤسسات و شرکتھایی که اکثریت مطلق سھام آنھا متعلق به مؤسسات عمومی و عام
ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و صندوقھای بیمه

شرکتھای وابسته به نھادھای عمومی غیردولتی ھستند.
) اعضاء ھیأت مدیره %٢٠بنگاھھای اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (ـ٢تبصره

گردند و پرداخت از منابع صندوق شوند از نظر این ماده دولتی محسوب میسط مقامات دولتی تعیین میآنھا تو
به آنھا ممنوع است.

ای را مدنظر صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشھای اقتصادی و استانھا، توازن منطقهـ٣تبصره
قرار دھد.

دین ماه ھر سال تا پایان اسفندماه ھمان سال است.ـ سال مالی صندوق از اول فرور٥
ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معامالتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و ٦

ھای الزم به پیشنھاد ھیأت امنای نامهباشد. آئیننھادھای عمومی غیردولتی و سیاستھای پولی و ارزی می
) قانون اساسی اقدام ١٣٨وزیران خواھد رسید و طبق اصل یکصد و سی و ھشتم (صندوق به تصویب ھیأت

خواھد شد.
بار میزان منابع و مصارف و محل ـ رئیس ھیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است ھر شش ماه یک٧

مصارف صندوق را به ھیأت امناء، ھیأت نظارت و مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.
ـ ھیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع ٨

دارد.صالحه اعالم می
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به ھمراه گزارش و اظھارنظر ھیأت نظارت باید حداقل پانزده روز ٩



دد.قبل از تشکیل جلسه به ھیأت امناء تسلیم گر
ـ صدور ھرگونه ضمانتنامه و پرداخت ھرگونه تسھیالت از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکھای عامل ١٠

شود.گذاری بخش کشاورزی انجام میاعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه
ورای اسالمی است.ـ تغییر در اساسنامه و انحالل صندوق تنھا با تصویب مجلس ش١١

) قانون برنامه چھارم توسعه ١فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (ـ٨٥ماده
با اعمال اصالحات و تغییرات زیر تداوم ٣/٦/١٣٨٣اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران مصوب

یابد:می
اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تھاتری و درآمد دولت الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت

و سالھای بعد پس از کسر مصارف ارزی ١٣٨٩ھای نفتی و خالص صادرات گاز در سال از صادرات فرآورده
شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سھم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره بینیپیش

شود.ز میارزی واری
ب ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاھش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و 

شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر بینیمیعانات گازی نسبت به ارقام پیش
اسالمی مجاز است.این که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای 

ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسھیالت اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از 
طریق بانکھای عامل به عھده دولت است.

د ـ ایفاء باقیمانده تعھدات حساب ذخیره ارزی به بخشھای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عھده ھمین 
ب است و ایجاد ھرگونه تعھد جدید ممنوع است.حسا

پول و بانک
الحسنه:کردن سنت پسندیده قرضبه منظور گسترش و نھادینهـ٨٦ماده

الف ـ شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حسابھا و ایجاد 
الحسنه پس از انداز قرضنحوی اقدام نماید که منابع تجھیزشده از حسابھای پسساز و کارھای مجزای اداری به 

الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرای کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسھیالت قرض
این بند با بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران است.
الحسنه مردمی تحت نظارت و حقوقی از صندوقھای قرضب ـ دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی

بانک مرکزی، ساز و کار الزم را برای توسعه آنھا فراھم نماید.
سقف سھم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون ـ٨٧ماده

عه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری الحاق یک تبصره به قانون اصالح موادی از قانون برنامه چھارم توس
توسط بانک ٢٦/٤/١٣٨٩) قانون اساسی مصوب ٤٤اسالمی ایران و اجراء سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (

شود.مرکزی جمھوری اسالمی ایران تعیین می
ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران عبارت است از:« ـ٨٨ماده

ئیس جمھور (ریاست مجمع)ر
وزیر امور اقتصادی و دارائی

جمھورریزی و نظارت راھبردی رئیسمعاون برنامه
و دو نفر از وزراء به انتخاب ھیأت وزیران

مقام بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران به پیشنھاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید قائمـ١تبصره
شود.جمھور منصوب میمجمع عمومی بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران با حکم رئیس

رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با ـ٢تبصره
شھرت ھای مرتبط و دارای حسنکاری و تحصیالت حداقل کارشناسی ارشد در رشتهسال تجربهحداقل ده

انتخاب شوند.
گردد:ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصالح میـ٨٩ماده

ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران

ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور یا معاون ویـ معاون برنامه
ـ دو تن از وزراء به انتخاب ھیأت وزیران

ـ وزیر بازرگانی
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنھاد رئیس کل بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و 

تأیید ریاست جمھوری
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی

و معادنـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
ـ رئیس اتاق تعاون

ـ نمایندگان کمیسیونھای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی (ھر کدام یک 
نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

ایران خواھدبود.اسالمیمرکزی جمھوریریاست شورا بر عھده رئیس کل بانکـ١تبصره
یابند. انتخاب مجدد آنھا ھر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار ھر دو سال یک بار تغییر میـ٢هتبصر

بالمانع است.
شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد به بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران اجازه داده میـ٩٠ماده



زیر اقدام نماید:
ادل اطالعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور الف ـ تکمیل سامانه جامع تب

دھنده خدمات عمومی دارای اطالعات موردنیاز سامانه فوقمالیاتی و سایر سازمانھا و شرکتھای ارائه
شده توسط مشتریان به بانکھا به صورت ب ـ فراھم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطالعات ارائه

قضائیه (سازمان ثبت اسناد و امالک کشور)کترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوهال
ج ـ فراھم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطالعات اعتباری 

شده خود نزد دفاتر ثبت اطالعات دولتی و غیردولتیثبت
یه بانکھا و مؤسسات اعتباری و دستگاھھای اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطالعات و آمار کلتبصره ـ

ای آمار و اطالعات دریافتی بر عھده مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دھند. حفظ اسرار حرفه
بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران است.

ت اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء ھرگونه وام و تسھیالت به بانکھا و مؤسساـ٩١ماده
مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنھا براساس 

دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.
اخت تسھیالت به طرحھای دارای توجیه فنی، مدیران عامل و ھیأت مدیره بانکھا فقط مجاز به پردتبصره ـ

باشند.اقتصادی و مالی می
ھای یکساله را حداقل به میزان الحساب سپردهشورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علیـ٩٢ماده

بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسھیالت متناسب با نرخ سودمیانگین نرخ تورم سال قبل و پیش
شود. بانکھا در صورتی ملزم به پرداخت ھا و سود مورد انتظار بانکھا توسط شورای پول و اعتبار تعیین میسپرده

باشند که عالوه شده توسط شورای پول و اعتبار میای با نرخی کمتر از نرخ اعالمتسھیالت در قالب عقود مبادله
شده توسط دولت تأمین گردد.یا وجوه ادارهالتفاوت سود از طریق یارانه بر تأیید معاونت، مابه

دولت مجاز است با پیشنھاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی در ـ٩٣ماده
ھای سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکھایی را که به موجب قانون اجرای قالب بودجه

) در بخش دولتی باقی خواھند ماند پس از کسر %١٠٠) صددرصد (٤٤سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (
مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکھای یادشده اختصاص دھد.

نحوه تعیین بانک عامل بنگاھھا، مؤسسات، شرکتھا و سازمانھای دولتی و مؤسسات و نھادھـای ـ٩٤ماده
خدمات بانـکی در چھارچوب دستورالعملی است که به پیشنھاد مشترک وزارت عمومی غیردولتی برای دریافت

رسد.امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می
تباری در گذاران بانکھا و سایر مؤسسات اعبه منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهـ٩٥ماده

شود حداکثر تا پایان سال اول صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران اجازه داده می
ھا با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده

ریافتی از بانکھا و ھا نھاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویتھای دالف ـ صندوق ضمانت سپرده
سایر مؤسسات اعتباری اداره خواھد شد.

ھا الزامی است.ب ـ عضویت کلیه بانکھا و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده
ج ـ میزان حق عضویتھا متناسب با گردش مالی بانکھا و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنھاد بانک 

رسد.می ایران به تصویب ھیأت وزیران میمرکزی جمھوری اسال
ھا بنا به پیشنھاد بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و با د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده

ھماھنگی معاونت به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.
بانکی و مصوبات شورای اداره امور بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران بر اساس قانون پولی وـ٩٦ماده

پول و اعتبار است.
ایجاد و ثبت نھادھای پولی و اعتباری از قبیل بانکھا، مؤسسات اعتباری، تعاونیھای اعتبار، ـ١تبصره

الحسنه، صرافیھا و شرکتھای واسپاری (لیزینگھا) و ھمچنین ثبت تغییرات نھادھای مذکور فقط با صندوقھای قرض
پذیر است.مرکزی جمھوری اسالمی ایران امکانأخذ مجوز از بانک

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک ـ٢تبصره
کشور، نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده ھستند.

ای و جمھوری اسالمی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صالحیت حرفهبانک مرکزی ـ٣تبصره
لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

مدیره و مدیران عامل بانکھا و مؤسسات اعتباری توسط ای، اعضاء ھیأتدر صورت سلب صالحیت حرفه
گردند.می ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میبانک مرکزی جمھوری اسال

شود.ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می
به دویست میلیون ریال افزایش ١٣٥١) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ٤٤) ماده (٢مبلغ مندرج در بند (

سال یک بار براساس رشد شاخص بھای کاال و خدمات مصرفی اعالمی به صورت رسمی به یابد و ھر سهمی
گردد.وزیران تعدیل میپیشنھاد بانک مرکزی توسط ھیأت

ای آنان از سوی مدیره بانکھای دولتی پس از صدور مجوز صالحیت حرفهانتخاب مدیرعامل و ھیأتـ٤تبصره
ن افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. ھمچنین دوسوم پذیر است. ایبانک مرکزی امکان

اعضاء ھیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.
) سیاستھای کلی برنامه پنجم ابالغی مقام معظم رھبری شورای پول و اعتبار ٢٣با توجه به بند (ـ٩٧ماده

برنامه موارد زیر را انجام دھد:موظف است طی سالھای



ھای اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اھداف و احکام بانکداری بدون الف ـ اصالح رویه
ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزارھای تأمین مالی اسالمی جدید نظیر صکوک جھت کمک به تأمین مالی اسالمی 
بانکھای کشور

ج ـ اصالح ساختار بانک مرکزی در جھت تقویت نظارت بر نھادھای پولی و مالی به منظور تحقق اھداف 
کالن اقتصادی کشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جھت کاھش ھزینه خدمات بانکی از طرق 
ذیل:

شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشھای مالی و بھبود عیینـ الزام بانکھا به رعایت استانداردھای ت١
رسانی مبادالت مشکوک به بانک مرکزینسبت شاخص کفایت سرمایه و اطالع

اندازی سامانه نظارتی قوی جھت شناسایی فعالیتھای غیرمتعارف بانکھا ھنگام دستکاری نرخھای ـ راه٢
ھا و تسھیالت به روشھای خاصسود سپرده

ھـ ـ تقویت نظامھای پرداخت
به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسالمی استصناع؛ مرابحـه و ـ٩٨ماده

رسد.وزیران مینامه اجرائی این ماده به تصویب ھیأتشود. آئینخرید دین اضافه می
بازار سرمایه

رتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندھی بازار متشکل اوراق بھادار به منظور اـ٩٩ماده
) قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسالمی ٤شود. سایر تدابیر ساماندھی، مطابق ماده (اقدامات زیر انجام می

است.١٣٨٤ایران مصوب 
اند حداکثر ظرف شش ماه پس از بھادار اقدام کردهالف ـ کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق 

ابالغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بھادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف 
شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بھادار نخواھد بود. ناشران اوراق بھادار محسوب می

) قانون بازار اوراق ٤٥د سازمان مذکور باید اطالعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (شده نزثبت
بھادار جمھوری اسالمی ایران منتشر نمایند.

شده در سازمان فقط در بورسھا و بازارھای خارج از بورس دارای مجوز و با ب ـ معامالت اوراق بھادار ثبت
پذیر بوده و معاملة اوراق بھادار مذکور بدون رعایت مورد امکانی ھر یک از آنھا حسبرعایت مقررات معامالت

ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
شده نزد سازمان که در یکی از بورسھا یا بازارھای خارج از بورس معامله ج ـ پس از معاملة اوراق بھادار ثبت

کاالیی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از شده در بورسھایاند و کاالھای معاملهشده
گیرد.گذاری مرکزی اوراق بھادار و تسویه وجوه صورت میمعامالت در شرکتھای سپرده

ای ثبت و نگھداری شوند که قابلیت کنندگان آنھا باید به گونهد ـ سوابق معامالت اوراق بھادار و معامله
را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ قانون توسط بازسازی معامالت 

گردد.سازمان بورس و اوراق بھادار تھیه و ابالغ می
مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نھادھای مالی موضوع ھـ ـ اعضاء ھیأت

ھوری اسالمی ایران و یا قانون توسعة ابزارھا و نھادھای مالی جدید به منظور تسھیل قانون بازار اوراق بھادار جم
اند و نزد مرجع ثبت شرکتھا در ) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده٤٤اجرای سیاستھای اصل چھل و چھارم (

ھاد مالی اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنھا نسراسر کشور به ثبت رسیده
است موظفند نھاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بھادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت 

) قانون بازار اوراق بھادار ٤٩) ماده (١شود و فعالیت مدیران آنھا مشمول بند (نھاد مالی تخلف محسوب می
ک کشور مکلف است نھادھای مالی را فقط با مجوز جمھوری اسالمی ایران است. سازمان ثبت اسناد و امال

سازمان بورس و اوراق بھادار ثبت نموده و از ثبت نھادھای مالی بدون مجوز خودداری نماید. ھرگونه تغییرات در 
اساسنامه و سرمایة نھادھای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بھادار طبق ضوابط مربوطه است. 

ای مدیران نھادھای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و حرفهتأیید صالحیت
رسد.اوراق بھادار می

شده و یافته و تحت نظارت پذیرفتهو ـ کاالھایی که در بورسھای کاالیی به عنوان بازار متشکل، سازمان
گیرد. شده و مورد معامله قرار میم بر آن بورسھا عرضهگیرد طبق قوانین و مقررات حاکمورد داد و ستد قرار می

عرضه، معامله، تسویه و تحویل نھایی کاالھای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارھای غیرمتشکل 
کاالیی نیست.

ن زـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نھادھای مالی، تشکلھای خود انتظام و ناشرا
) قانون توسعة ابزارھا و نھادھای مالی جدید به منظور تسھیل اجرای سیاستھای ١٣اوراق بھادار موضوع ماده (
شوند مکلفند مدارک ھویت و کلیه اسناد و ) قانون اساسی انتخاب شده یا می٤٤کلی اصل چھل و چھارم (

عاتی مدیران مربوطه به سازمان مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جھت ثبت در پایگاه اطال
بورس و اوراق بھادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بھادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و 

تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطالعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنھا را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر 
تخلفاتی و کیفری مربوط به آنھا در طول مدیریت در نھادھای مالی و ناشران اوراق بازار اوراق بھادار و سوابق

رسد منتشر نماید. انتشار بھادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بھادار می
پذیر است.صالح امکاناسامی مدیران به ھمراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذی



) قانون اساسی آن ٤٤) قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (٣٤در اجرای ماده (ـ١٠٠ماده
گذاری کنندگان سھام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شرکتھای سرمایهدسته از دریافت

توانند از تخفیف در بھای نمایند، میالتفاوت اقساط باقیمانده بھای سھام دریافتی خود را پرداختاستانی، مابه
ھای باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سھام با پیشنھاد سازمان سھام برای دوره

رسد.سازی به تصویب ھیأت واگذاری میخصوصی
پـرداخت ھرگونه سود سـھام یادشده تا سقف اقساط سررسیـدشده ممنوع است.ـ١تبصره
تواند به میزان اقساط معوق و سازی پس از تأیید ھیأت واگذاری میسازمان خصوصیـ٢تبصره

گذاری استانی، سررسیدشده با رعایت دوره ششماھه پس از مھلت مقرر قانونی و اعالم به شرکتھای سرمایه
سھام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.

تجارت
سازی وری شبکه توزیع و شفافبه منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بھرهـ١٠١ماده

تواند:فرآیند توزیع کاال و خدمات، دولت می
الف ـ نسبت به ارائه الیحه ساماندھی واحدھای غیردولتی پخش کاال تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید 

تانداردھای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارھای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستھای به نحوی که اس
کننده کاھش یابد.کننده و مصرفرقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختالف قیمت تولید

و ب ـ واحدھای صنفی بدون پروانه را ساماندھی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن
ای که به تصویب ھیأت وزیران نامهگونه واحدھا را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئینخدمات شھری این

رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای می
سایر ضمانتھای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد ج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه
کنندگان کاال و نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطالعات مربوط به کاالھا و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه

ربط را موظف به استفاده از گاھھای اجرائی ذیخدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دست
آن نماید.

گذاری را به ) قانون اساسی قیمت٤٤و چھارم (د ـ با رعایت قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل
ای و ضروری محدود نماید.کاالھا و خدمات عمومی و انحصاری و کاالھای اساسی یارانه

ضوابط تعیین کاالھای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فھرست و دولت مکلف است ـ١تبصره
ضوابط تعیین قیمت این کاالھا و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنھاد کارگروھی متشکل 

ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.ھای ذیاز نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه
در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کاال یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، ـ٢تبصره

التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید ھمزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت مابه
ربط به دولت تھاتر گردد.شود و یا از محل بدھی دستگاه ذی

) قانون ٤٤و چھارم (وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستھای کلی اصل چھل ـ١٠٢ماده
گذاری کاالھا و خدمات را سازی، توزیع، بازرسی و قیمتاساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره

ھا و ھمچنین تشکلھای مردم نھاد حمایت از ھا و تعاونیبه تشکلھای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه
کننده واگذار نماید.مصرف

ھا و تعاونیھای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چھارچوب تشکلھا، اتحادیهـ١تبصره
و مسؤول رسد، پاسخگو وزیران میتصویب ھیأتنامه اجرائی که به پیشنھاد وزارت بازرگانی و معاونت بهآئین

جبران خسارت خواھند بود.
وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به ـ٢تبصره

جبران نیازھای داخلی اقدام نماید.
نیست. دولت االجراءقانون ممنوعیت ورود کاالھای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار الزمـ٣تبصره

مکلف است اقدامات الزم را مشتمل بر کاھش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل 
عمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در کشور مشروط بر تعھد شرکت مذکور به عدم واردات را به

داخل با مصرف برقرار گردد.
ای و غیرفنی برای واردات در طول سالھای برنامه به جز در مواردی که اری موانع غیرتعرفهبرقرـ١٠٣ماده

کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع رعایت موازین شرع اقتضاء می
ای نسبت به رفع آن اقدام کند.نرخھای معادل تعرفه

ل این ممنوعیت نیست.محصوالت کشاورزی مشموتبصره ـ
ـ١٠٤ماده

ھا، اتحادیه شرکتھا ھا، خوشهالف ـ به منظور ارتقاء مشارکت بنگاھھا و افزایش سھم تشکلھا، شبکه
ھا)، شرکتھای مدیریت صادرات و شرکتھای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است (کنسرسیوم

مایتھای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این کمکھا، تسھیالت، مشوقھا و ح
تشکلھا اعطاء نماید.

تشکلھای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواھند بود.
رسد.وزیران میبه تصویب ھیأتنامه اجرائی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تھیه و آئین

ب ـ اخذ ھرگونه مالیات و عوارض از صادرات کاالھای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
فھرست کاالھای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین ـ١تبصره



گردد.می
ای برای صادرات مواد خام یا دارای دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژهـ٢تبصره

ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.
میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سھم ارزش افزوده ـ٣تبصره

رسد. مربوطه این کاالھا و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد مییابد. فھرست و عوارض داخلی، کاھش می
این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعالم عمومی قابل وصول است.

ھای مرسوم در ج ـ صادرات کاالھا و خدمات از اخذ ھرگونه مجوز به استثناء استانداردھای اجباری و گواھی
خریداران معاف است.الملل مورد درخواست تجارت بین

شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی الزم برای تبصره ـ به دولت اجازه داده می
اصالح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقھای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه 

مل آورد.عکه جنبة دائمی دارند را به
شکنی (ضددامپینگ) در مواردی که کاالیی با د ـ دولت تدابیر و اقدامھای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمت

شود را اتخاذ و اعمال نماید.شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می
ر کلیه کاالھا و خدمات به جز موارد زیر مجاز گردد و صدوھـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی

است:
ـ اشیاء عتیقه و میراث فرھنگی به تشخیص سازمان میراث فرھنگی.١
ھایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت ـ اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه٢

زیست.د کشاورزی و سازمان حفاظت محیطتنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جھا
کند، تنھا با پیشنھاد صادرات کاالھایی که دولت برای تأمین آنھا یارانه مستقیم پرداخت میتبصره ـ

دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواھی مربوط به 
قیم پرداختی به کاالھای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی ھای مستعودت کلیه یارانه

اخذ کنند.
و ـ دولت موظف است ضمن ایجاد ھمسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات 

ازی و توانمندسازی ارکان سالمللی از جمله سازمان تجارت جھانی، نسبت به آمادهای و بینھای منطقهاتحادیه
) اقدام قانونی نماید.WTOاقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جھانی (

ـ١٠٥ماده
الف ـ ادغام شرکتھای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک 

ه) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتھای پذیرندجانبه (بقاء یکی از شرکتھا ـ شرکت
شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چھارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر ادغام

شرکتھای تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
گردد.باشد نمیامور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی

کلیه حقوق و تعھدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتھای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام 
شود.یا شرکت جدید منتقل می

یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان شرکتھای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می
ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده

شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می
) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ١١٣مقررات تسھیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده (

شود.عمل می٢٦/٥/١٣٨٢گی جمھوری اسالمی ایران، مصوب فرھن
گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتھای سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتھای موضوع این بند حاصل می

و ٣/١٢/١٣٦٦) قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ٤٨ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (
است.ھای آن معاف اصالحیه

ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و ھمچنین دامنه مفید و 
چھارم و اجرای سیاستھای کلی اصل اصالح موادی از قانون برنامه « ) قانون ٩مجاز ادغامھا را مطابق فصل (

بینی نماید.پیش» اساسی) قانون٤٤و چھارم (چھل 
درصد دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاھش زمان ترخیص کاال، حداقل سیـ١٠٦ماده

فعالیت خود را کاھش دھد.) از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم%٣٠(
شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت،به دولت اجازه داده میتبصره ـ

مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجھز نماید.
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به ـ١٠٧ماده

منظور تسھیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت 
ثبت شرکتھا در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسالمی و اصل در مرجع

منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
استناد نیست و اعضاء تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابلـ١تبصره

باشند، مگر این که با اشخاص ثالث ل پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میگروه بطور تضامنی مسؤو
طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

) و احکام باب یازدھم قانون ٦عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(ـ٢تبصره
شود.انجام می١٣٤٧الح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ) الیحه قانونی اص١٥٢) و (١٥١تجارت و مواد (



فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی از ـ٣تبصره
شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر اشخاص حقوقی موجب انحالل گروه می

شده باشد.
خرید کاال یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، ـ١٠٨دهما

توسط دستگاھھای اجرائی، بالمانع است.
ای است واردات ھر نوع کاال به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بھداشتی قرنطینهـ١٠٩ماده

شود. رعایت این ضوابط برای وط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابالغ میصالح مربکه پس از تصویب مرجع ذی
ترخیص کاالھای وارداتی از جمله کاالھای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، کاالھای بالصاحب، صاحب متواری و 

مکشوفات قاچاق الزامی است.
ب اولیه کاال (در صورت وجود و احراز) کاالھای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به ھزینه صاحتبصره ـ

شود و در غیر این صورت چنانچه جزئاً یا کالً دارای قابلیت تصرف ثانویه یا ورثة وی، به خارج از کشور عودت می
گردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم می

اختیار گرفتن، فروش و عرضة آنھا در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و (ره) مجاز به در 
اطمینان از مصرف ثانویه نیست.

) سیاستھای کلی اصالح الگوی مصرف به منظور اصالح الگوی مصرف نان ٩در راستای بند (ـ١١٠ماده
ید انواع نانھای با کیفیت، بھداشتی و متناسب با ذائقه و شامل اصالح ساختار تولید، بھبود فرآیند، توسعه تول

فرھنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادالت تجاری گندم و آرد با ھدف تنظیم بازار داخلی و 
دیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش استفاده از نیروی انسانی آموزش

اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اھداف و نظارت بر عھده شورای اقتصاد است و وزارت غیردولتی 
شود که بر اساس مصوبات شورای مذکور انجام بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می

ای مربوط به موارد یارانهنماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقطوظیفه می
شود و قوانین عام و خاص مغایر عمل می٢٤/١٢/١٣٨٢است و مطابق فصل ھشتم قانون نظام صنفی مصوب 

گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنھا قانون اخیرالذکر حاکم است.لغو می
گذاری خارجیسرمایه

منظور افزایش کارآیی، ورتھای تحقق اھداف برنامه و بهدولت متناسب با نیازھای روز و ضرـ١١١ماده
حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:

»گذاری و کمکھای اقتصادی و فنی ایرانسرمایه« الف ـ تقویت و تجھیز سازمان 
ب ضرورت و تعیین و اعمال مشوقھا به تناسب نیاز روز و ب ـ شناسایی و اصالح قوانین و مقررات برحس

گذاری خارجیالمللی برای جذب بیشتر سرمایهرقابتھای بین
مناطق آزاد

به منظور ساماندھی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنھا در تحقق اھداف سند ـ١١٢ماده
پیوندی و دیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، ھمانداز بیست ساله نظام، اعمال مچشم

تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جھانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشھای مختلف:
شوند و الف ـ مدیران سازمانھای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می

ظایف، اختیارات و مسؤولیتھای دستگاھھای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نھادھای کلیه و
دفاعی و امنیتی به عھده آنھا است. سازمانھای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 

شوند.تجاری ـ صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره می
واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتھای دستگاھھای تحت نظر مقام معظم رھبری، با موافقت ـ١صرهتب

پذیرد.ایشان صورت می
اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراھای اسالمی شھر و روستا در مناطق آزاد به مدیر ـ٢تبصره

شود.سازمان منطقه آزاد واگذار می
ای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ھنگام ورود به سایر نقاط کشور به ب ـ کاالھ

کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به
پرداخت حقوق ورودی معاف است.

پرداخت حقوق ورودی، در ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط بهمواد اولیه و کاالھای واسطهـ١تبصره
شود.حکم مواد اولیه و کاالھای داخلی محسوب می

شده در مناطق آزاد و ویژه مواد اولـیه و قطعات خارجـی به کار رفته در کاالھـای تولید و یا پردازشـ٢تبصره
شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور منطقه ارسالاقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به

گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میوارد می
ھای بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیھا و شناورھا بابت خدمات بندری دریافت ج ـ ھزینه

ر صورتی که این بنادر توسط بخشھای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده شود دمی
گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانھای مناطق آزاد مربوطه اخذ می

المللی اقدام نمایند.ثبت و ترخیص کشتیھا طبق قوانین جاری و بین
مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض د ـ

)، ٧/٦/١٣٧٢) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسالمی ایران مصوب ١٠موضوع ماده (
باشند.مالیات و حقوق ورودی معاف می

المللی، ایجاد ارتباطات علمی با مراکز و نھادھای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینھـ ـ به منظور گسترش 



ربط و تأسیس دانشگاھھای ھای ذینمایندگی دانشگاھھای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه
خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

وـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل 
چگونگی اداره « گردد و از امتیازات قانون رسد به فاصله ھشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین میمی

رخوردار است.و اصالحات بعدی آن ب٧/٦/١٣٧٢مصوب » مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران
) از %١درصد (زـ به منظور زدودن فقر از چھره مناطق آزاد تجاری، سازمانھای مناطق آزاد موظفند حداقل یک

محل وصول عوارض ورود و صدور کاالھا و خدمات این مناطق را از طریق نھادھای حمایتی به محرومین و 
نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دھند.

ھای بازرگانیمهبی
مشارکت شرکتھای بیمه خارجی با شرکتھای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به ـ١١٣ماده

منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتھای بیمه داخلی و 
گانی خارجی با رعایت سیاستھای کلی اصل ھمچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتھای بیمه بازر

) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.٤٤(
ای و کاھش تدریجی حق بیمه شود ضمن اصالح نظام نظارت تعرفهبه دولت اجازه داده میـ١١٤ماده

یگزین مشتمل بر اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جا
بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسھیل رقابت، توانگری و رتبه

سوم برنامه اقدام نماید.
ـ١١٥ماده

الف ـ وضع و دریافت ھرگونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) منحصر به مواردی است 
در قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی تعیین شده است.که 

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده ھمچون 
سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.

مه ایران، موضوع ھای دستگاھھای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سھامی بیانجام بیمهـ١١٦ماده
االثر در طول سالھای برنامه ملغی١٣٥٠گری مصوب سال ) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه٣٠ماده (

شود.می
کاھش وابستگی به نفت

ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سھم به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات ھزینهـ١١٧ماده
ای دولت، به نحوی اقدام شود که:ـمومی در تأمین اعتبارات ھزینهدرآمدھای ع

الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتھای مستقیم 
) برسد.%١٠درصد (ھای مالیاتی حداقل به دهو با گسترش پایه

ف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی عالوه بر آنچه که در قوانین برقراری ھرگونه تخفیـ١تبصره
) این قانون ٢٢٢مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاھھای موضوع ماده (

طی سالھای اجرای برنامه ممنوع است.
ش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزـ٢تبصره

) برسد. %٨درصد (ای که در پایان برنامه نرخ آن به ھشتگونهبرنامه ساالنه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به
) %٥) ( به عنوان عوارض) و سھم دولت پنج درصد (%٣سھم شھرداریھا و دھیاریھا از نرخ مزبور سه درصد (

شود.تعیین می
ای به طور متوسط ساالنه ـ نسبت درآمدھای عمومی به استثناء درآمدھای نفت و گاز به اعتبارات ھزینهب 

) افزایش یابد.%١٠ده درصد (
) کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.%٢ای دولت ساالنه حداکثر دو درصد (ج ـ اعتبارات ھزینه

استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.تأمین کسری بودجه دولت از محلتبصره ـ
به منظور حمایت مالی از بخشھای غیردولتی و توسعه فعالیت این بخشھا، به دستگاھھای ـ١١٨ماده

شود در چھارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارائیھای اجرائی و یا شرکتھای دولتی اجازه داده می
شده یا یارانه سود تسھیالت، براساس گذاری داخلی خود را در قالب وجوه ادارهنابع سرمایهای و یا مسرمایه

قراردادھای منعقده در اختیار بانکھای عامل قرار دھند تا در چھارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان 
واجد شرایط بخشھای غیردولتی قرار گیرد.

اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی اده به پیشنھاد مشترک وزارت امورنامه اجرائی این مآئین
رسد.وزیران میجمھوری اسالمی ایران به تصویب ھیأت

اصالح نظام مالیاتی
سازی حمایتھای دولت موظف است در راستای ھدفمندسازی معافیتھای مالیاتی و شفافـ١١٩ماده

عمل آورد:مالی اقدامات ذیل را به
الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتھای قانونی مالیاتی

قوانین بودجه ساالنهب ـ ثبت معافیتھای مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در 
گیرد.به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتھای قانونی مذکور، مالیات تعلق نمیـ١تبصره
تسلیم اظھارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از ھرگونه معافیت مالیاتی است.ـ٢تبصره

اه اطالعات مؤدیان مالیاتی شامل اطالعات درآمدی و سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگـ١٢٠ماده
ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. ھزینه



ربط که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند کلیه دستگاھھای اجرائی و نھادھای عمومی و ذی
بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در مطابق با دستورالعمل تبادل اطالعات با حفظ محرمانهموظفند

رسد، این اطالعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار وزیران میسال اول برنامه تنظیم و به تصویب ھیأت
دھند.

منظور تسھیل در دریافت ل دوم اجرای برنامه بهسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از ساـ١تبصره
باشند و نیز ابالغ اوراق مالیاتی ھای مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن میاظھارنامه

ھای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری
وشھا استفاده نماید.ر

سازمان امور مـالیاتی موظف است با ھمکاری مراکز دولتی صدور گواھی الکتـرونیکی ریشه و ـ٢تبصره
اندازی مرکز صدور گواھی الکترونیکی راهبراساس ضـوابط آن مرکز حداکثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت به

میانی اقدام نماید.
نظور شفافیت در مبادالت اقتصادی و تشخیص درآمدھای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش به مـ١٢١ماده

افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با ھماھنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان 
ق فروش (مکانیزه ھای صندوسال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه

فروش) نماید.
اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) شده بابت خرید، نصب و راهھای انجاممعادل ھزینه

ھای توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه
ه صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در ھر سال، مذکور) قابل کسر است. عدم استفاد

شود.موجب محرومیت از معافیتھای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به 

وش (مکانیزه فروش) ھستند را تعیین نماید و تا شھریور ماه ھر سال از طریق استفاده از سامانه صندوق فر
ھای کثیراالنتشار و روزنامه رسمی اطالع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه

کشور اعالم و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد مدیران ـ١٢٢ماده

موجب مقررات قانون مالیاتھای مستقیم و مالیات اشخاص حقوقی و ھمچنین مالیاتھایی که اشخاص حقوقی به
شخص حقوقی بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنھا باشد با 

مسؤولیت تضامنی خواھند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنھا به شخص حقوقی نیست.
) ١عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدھای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (ـ١٢٣ماده

ین شھرداریھا و دھیاریھای ھمان ) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ھر شھرستان به نسبت جمعیت ب٣٨ماده (
گردد. در صورتی که آلودگی واحدھای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شھرستان توزیع می

شھرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستھای اعالمی معاونت به نسبت 
ربط، مدیر کل محیط استان، فرمانداران شھرستانھای ذیریزیای مرکب از معاون برنامهتأثیرگذاری، در کمیته

شود.زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شھرستانھای متأثر توزیع می
کننده در صورتی که شھرستانھای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع

ریزی استانھای نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامهعوارض آلودگی واحدھای بزرگ (پنجاه
ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستھای اعالمی معاونت ذی

اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواھند کرد.
توسعه تعاون

) اقتصاد ملی %٢٥و پنج درصد (عه بخش تعاون و ارتقاء سھم آن به بیست دولت به منظور توسـ١٢٤ماده
درآمد تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم

ستھای کلی جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصالح موادی از قانون برنامه چھارم و اجرای سیا
دھد:) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می٤٤و چھارم (اصل چھل 

) در بازار پولی کشور تا سال چھارم برنامه از طریق فراھم %١٥درصد (الف ـ افزایش سھم تعاونیھا به پانزده
نمودن تسھیالت الزم جھت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکھای تعاونی.

گذاری تعاون در جھت ارتقاء سھم ب ـ افزایش ساالنه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه
) قانون اصالح موادی از قانون برنامه ٢٩) ماده (٢آنھا در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (

ھای سنواتی به منظور اساسی در قالب بودجه) قانون٤٤و چھارم (چھارم و اجرای سیاستھای کلی اصل چھل
اعطاء تسھیالت بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونیھای فراگیر ملی با اولویت تعاونیھای کشاورزی، 

روستایی و عشایری.
ج ـ وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمھوری اسالمی ایران و دیگر تشکلھای تعاونی 

نامه اجرائی این بند با پیشنھاد مشترک وزارت گری بخش تعاون را بر عھده خواھند داشت. آئینتصدیوظایف 
تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمھوری اسالمی ایران تھیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به 

ی، مجامع و انتخابات اتاقھای وزیران خواھد رسید. ھرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتتصویب ھیأت
تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.

نفت و گاز
ـ١٢٥ماده

الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید 



شده با حفظ برداری از حداکثر ظرفیتھا برای توسعه میدانھای نفت و گاز و افزایش تولید صیانتهموردنیاز برای بھر
میلیون و پنجاه میلیون بشکه نفت خام و دویست تا سقف تولید اضافه روزانه یک١٣٨٩ظرفیت تولید سال 

رس جنوبی، پس از تصویب توجیه مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پا
فنی و اقتصادی طرحھا در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با 

استفاده از روشھای زیر اقدام نماید:
ازـ استفاده از انواع روشھای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گ١

تبصره ـ شرایط اساسی این روشھا با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول 
رسد.برنامه با پیشنھاد وزارت نفت تھیه و به تصویب شورای اقتصاد می

مقررات مربوط، ـ کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و ٢
بدون تضمین دولت

) قانون برنامه چھارم ١٤ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (٣
توسعه

تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میادین مشترک تبصره ـ وزارت نفت می
عمل آورد.دام و تالش الزم را بهشناخته شده اق

انداز بیست ساله کشور و سیاستھای کلی نظام در بخش ب ـ دولت مکلف است بر مبنای سند چشم
را به » سند ملی راھبرد انرژی کشور« انرژی ابالغی از سوی مقام معظم رھبری و با پشتوانه کامل کارشناسی 

و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از دوره زمانی بیستعنوان سند باالدستی بخش انرژی برای یک
تصویب مجلس شورای اسالمی برساند.تصویب قانون برنامه تھیه و به

برنامه « ربط ھای نفت و نیرو موظف ھستند با ھمکاری سایر دستگاھھای اجرائی ذیوزارتخانهتبصره ـ
اه پس از تصویب قانون سند ملی راھبرد انرژی کشور تھیه و به را ظرف دوازده م» اجرائی طرح جامع انرژی کشور

وزیران برسانند.تصویب ھیأت
شود به منظورشناسایی و اکتشاف ھر چه بیشتر منابع نفت و گاز به وزارت نفت اجازه داده میـ١٢٦ماده

، در کلیه مناطق کشور به در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوریھای جدید در عملیات اکتشافی
استثناء استانھای خوزستان، بوشھر و کھگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با 

ھمسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل 
ھای سنواتی کل کشور و ) این قانون و در قالب بودجه١٢٥ده (تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ما

تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادھای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و 
توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید.

ھای ھای اکتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به ھمراه ھزینهھزینه
توسعه از محل فروش محصوالت تولیدی ھمان میدان بازپرداخت خواھد شد.

یز قابل مجوزھای صادره دارای زمان محدود بوده و در ھر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار ن
ای از منطقه کشف نشده باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در ھیچ نقطهتمدید می

گونه وجھی را نخواھد داشت.یابد و طرف قرارداد حق مطالبه ھیچباشد، قرارداد خاتمه می
از محل منابع داخلی شرکتھای شود در چھارچوب بودجه سنواتی به وزارت نفت اجازه داده میـ١٢٧ماده

تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخشھای خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به 
١٢٠ھزار و ٣٦٠با ظرفیت اسمی به ترتیب » فارس« و » ستاره خلیج فارس« تکمیل دو پاالیشگاه میعانات گازی 

سھیالت در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.گذاری و یا تصورت سرمایهھزار بشکه به
برداری از آنھا استفاده از روشھای تھاتری برای خرید و فروش ھای موضوع این ماده و بھرهتا اتمام پروژه

ھای مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.فرآورده
ن حکم مستثنی است.تھاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول ای

اندازی آنھا برای واگذاری سھام خود در چھارچوب قانون دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه
عمل آورد.) قانون اساسی اقدامات الزم را به٤٤اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (

اخلی شرکت ملی پاالیش و پخش شود از محل منابع دبه وزارت نفت اجازه داده میـ١٢٨ماده
گذاری بخشھای ھای نفتی ایران نسبت به اعطاء تسھیالت در قالب وجوه اداره شده برای سرمایهفرآورده

سازی با تصویب شورای سازی و بنزینخصوصی و تعاونی در طرحھای تکمیل پاالیشگاھھای موجود شامل بھینه
اقتصاد، اقدام نماید.

نفت موظف است:وزارتـ١٢٩ماده
الف ـ در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد 

کارگیری نیروھای متخصص الزم از مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجھیز پستھای سازمانی، نسبت به به
وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام 

ب ـ برای فعالیتھای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتھای تابعه وزارت نفت و 
برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و شرکتھای صاحب صالحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بھره

الذکر از نظر مقدار یدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتھای فوقگاز تول
تولید و صیانت مخزن و معیارھای سالمتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

رات نفت خام و گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پاالیش، توزیع و صادج ـ سامانه یکپارچه کنترل و اندازه
اندازی نماید.سال دوم برنامه ایجاد و راهھای نفتی را حداکثر تا پایانگاز طبیعی و فرآورده

) از اعتبارات %١درصد (د ـ به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک



برنامه، جھت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه ای ساالنه شرکتھای تابعه را در طولطرحھای توسعه
کارگیری آنھا در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریھای موجود و دار نفت، گاز و پتروشیمی و بهفناوریھای اولویت

سازی آنھا و کاھش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دھد و گزارش عملکرد این بند بومی
ه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.را ساالنه ب
)، وزارت %١درصد (به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یکـ١٣٠ماده

نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن ھیدروکربوری را با رعایت 
بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تھیه و برای حسن اجرای آن اقدامات الزم را اولویت

عمل آورد.به
کشتیھا (بانکرینگ) و خدمات رسانی بهوزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوختـ١٣١ماده

) از طریق بخش غیردولتی، طرح %٢٠درصد (ل بیستجانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان ساالنه حداق
عمل جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت الزم را از بخش غیردولتی در این زمینه به

آورد.
سوم به ) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک%٢دولت دو درصد (ـ١٣٢ماده

ھای عمرانی خیز و گازخیز و دوسوم به شھرستانھا و مناطق کمترتوسعه یافته جھت اجرای برنامهتانھای نفتاس
ھای سنواتی اختصاص دھد.در قالب بودجه

برق
سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاھھا، کاھش تنوع در عرضه انرژی کشور، بھینهبه منظورـ١٣٣ماده

ید ھمزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکتھای وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:اتالف و توسعه تول
الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاھھای موجود یا در دست اجراء و سایر اموال و دارائیھای 

) نسبت به پرداخت یارانه ٤٤وچھارم (شرکتھای مذکور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستھای کلی اصل چھل
خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیتھای تولید برق مشترکین از طریق عقد 

) مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام ١٢٫٠٠٠ھزار (قراردادھای بلندمدت و ھمچنین تبدیل تا دوازده
نمایند.

ای غیردولتی به تبدیل نیروگاھھای گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، در صورت تمایل بخشھتبصره ـ
توانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت به شرکت توانیر و شرکتھای وابسته و تابعه وزارت نیرو می

شده به آنھا اقدام نمایند.پرداخت تسھیالت در قالب وجوه اداره
شود نسبت به انعقاد قراردادھای رکتھای وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده میب ـ به شرکت توانیر و ش

ھای پاک با اولویت خرید از بخشھای خصوصی ھای نو و انرژیبلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی
ژی در بازار رقابتی شبکه ھای تبدیل انرو تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاھھا عالوه بر ھزینه

نشده، بازدھی، سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف
رسد.ھا و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد میانتشار آالیندهعدم

) منابع ٤٤و چھارم (لوزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستھای کلی اصل چھتبصره ـ
مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاھھا و سایر دارائیھا از جمله اموال منقول و غیرمنقول، 

الشرکه خود و سایر شرکتھای تابعه و وابسته و بنگاھھا، تأمین و تمھیدات الزم را برای این سھام و سھم
سری برق فراھم نماید.نیروگاھھا جھت استفاده در شبکه سرا

ج ـ از توسعه نیروگاھھای با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشھای خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
) ٢٥٫٠٠٠ھزار (وپنجد ـ وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست

ومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی گذاری بخشھای عممگاوات از طریق سرمایه
) و BOOبرداری و تصرف (گذاری از جمله ساخت، بھرهشرکتھای تابعه و یا به صورت روشھای متداول سرمایه

) اقدام نماید.BOTبرداری و انتقال (ساخت، بھره
) مگاوات مذکور در این بند، ٢٥٫٠٠٠ھزار (نجوپسھم بخشھای خصوصی و تعاونی از میزان بیستتبصره ـ

) مگاوات است.١٠٫٠٠٠ھزار (حداقل ده
ھـ ـ وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاھھای با 

ای متعلق به بخشھای خصوصی و تعاونی اقدام نماید.سوخت غیریارانه
و مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات وـ وزارت نیر

داخلی به تولید ھر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاھھای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که 
خرید برق این نیروگاھھا اقدام نماید.رسد، نسبت بهبه تأیید شورای اقتصاد می

زـ چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاھش دھد، وزارت 
نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شورای 

ھمان میزان را صادر نماید.رسد اقدام و یا مجوز صادرات بهاقتصاد می
نامه اجرائی مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو آئینتبصره ـ

برسد.
ح ـ قیمت انرژی برای واحدھایی که مصرف ساالنه سوخت آنھا بیش از دوھزار مترمکعب معادل نفت کوره و 

ت، در صورت عدم رعایت معیارھا و ضوابط موضوع یا قدرت مورد استفاده آنھا بیش از دو مگاوات اس
یابد.رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش میدستورالعملھای این ماده، که به تصویب شورای اقتصاد می

کنندگان در راستای منطقی کردن و جویی، تشویق و حمایت از مصرفبه منظور اعمال صرفهـ١٣٤ماده
ھای نیرو، نفت برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانهاصالح الگوی مصرف انرژی و 



شود براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب و صنایع و معادن اجازه داده می
سازی مصرف رسد نسبت به اعمال مشوقھای مالی جھت رعایت الگوی مصرف و بھینهشورای اقتصاد می

مصرف و با استاندارد باال اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل انرژی، تولید محصوالت کم
ھای نفت، نیرو و ھا، منابع داخلی شرکتھای تابعه وزارتخانهوجوه حاصل از اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه

الشرکه از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سھام و سھمصنایع و معادن و یا فروش نیروگاھھا و سایر دارائیھا 
شود.وزارت نیرو و سایر شرکتھای تابعه و وابسته و بنگاھھا در قالب بودجه سنواتی تأمین می

باشند. کلیه محصوالت و تجھیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب میـ١تبصره
رعایت مفاد این ماده ھستند.جمھوری اسالمی ایران موظف بهوزارت بازرگانی و گمرک

جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم شود، برای صرفهبه دستگاھھای اجرائی اجازه داده میـ٢تبصره
مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشھای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد کاھش میزان بھره

جویی ناشی از کاھش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل ط از محل صرفهفق
تأمین و پرداخت است.

رسد.وزیران میھای نیرو و نفت و معاونت به تصویب ھیأتدستورالعمل این تبصره با پیشنھاد وزارتخانه
مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه، مشترکین کشور را به وزارت نیرو مجاز است برای ـ٣تبصره

کنتور ھوشمند مجھز نماید.
ھای پاکانرژی
ـ١٣٥ماده

ای توسط سازمان انرژی اتمی با ھمکاری وزارت کشور، وزارت الف ـ طرح جامع صیانت از نیروگاھھای ھسته
وزیران ربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تھیه و به تصویب ھیأتدستگاھھای ذیامور خارجه، معاونت و سایر 

رسد.می
اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این تبصره ـ

باشند.ماده می
ولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام ای برای تآمیز از انرژی ھستهب ـ به منظور استفاده صلح

دھد:
ایـ تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی ھسته١
ایای و توسعه چرخه سوخت ھستهیابی برای احداث نیروگاھھای ھستهمکانـ٢
ایھای ھستهای احداث نیروگاهگذاری داخلی و خارجی برـ استفاده از روشھای مختلف سرمایه٣
ای جھت ساخت نیروگاه در کشورگیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه ھستهـ ھمکاری و بھره٤
ای در داخل کشورریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاھھای ھستهـ برنامه٥
ای آمیز ھستهتحقیقاتی در کشور در راستای اھداف صلحایریزی جھت احداث رآکتورھای ھستهـ برنامه٦

ایو به منظور تأمین و تھیه رادیوداروھا، فعالیتھای تحقیقاتی و کشاورزی ھسته
ای در داخل کشورھستهـ تھیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت٧

کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولیدکننده اشعه، شاغل در ج ـ پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط به
ھای وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا معادن و کارخانه

باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژی اتمی می
گیرد.رسد، صورت میده و به تأیید معاونت میایران پیشنھادش

ای مصوب د ـ سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندھا را فقط در چھارچوب نظام ایمنی ھسته
وزیران و مقررات مرتبط انجام دھد.ھیأت

ری اراضی در جایی، صدور سند و تغییر کاربھرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابهـ١٣٦ماده
گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در ای به عنوان سکونتمحدوده ایمنی نیروگاھھا و تأسیسات ھسته

نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای « اراضی و امالک واقع در محدوده مذکور، براساس قانون 
لک و تصرف امالک مذکور پس از پرداخت نقدی گردد. تمتأمین می» ھای عمومی، عمرانی و نظامی دولتبرنامه

پذیر است.بھای آن به مالکان به قیمت کارشناسی امکان
ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی ھستهتبصره ـ

یه دستگاھھای اجرائی و اشخاص حقیقی شود، برای کلای و پرتوی ابالغ میاتمی ایران در زمینه فناوری ھسته
االجراء است.و حقوقی غیردولتی مرتبط، الزم

مقررات مالی، معامالتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتھای تابعه و ـ١٣٧ماده
نون دستگاھھای وابسته در بخش فعالیتھای تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قا

مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواھد بود.
مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنھاد سازمان مذکور و 

رسد.تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به تصویب ھیأت وزیران می
اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

آید نباید مغایر با مصوبات ) به عمل می١٣٦) و (١٣٥اقداماتی که در اجرای این ماده و مواد (تبصره ـ
عالی امنیت ملی باشد.شورای

اھش انتشار گازھای آالینده در کلیه سازمانھا و شرکتھای مشمول قانون برنامه که به منظور کـ١٣٨ماده
)، موفق به اخذ گواھی کاھش CDMالمللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک (چھارچوب ساز و کارھای بین

) وجوه حاصله %٧٠باشند. ھفتاد درصد (شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سالھای برنامه میانتشار می



ھای مزبور از ھمین ھای مربوط به اخذ گواھیشود و ھزینهور میربط منظجزء درآمدھای داخلی شرکت ذی
شود.) باقیمانده به خزانه کل کشور واریز می%٣٠محل قابل تأمین و پرداخت خواھد بود. سی درصد (

به منظور ایجاد زیرساختھای تولید تجھیزات نیروگاھھای بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد ـ١٣٩ماده
اک و افزایش سھم تولید این نوع انرژیھا در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از انرژیھای پ

شده و یارانه سود تسھیالت، زمینه تولید تا پنج ھزار مگاوات بخشھای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره
.انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراھم سازد

منابع آب
به منظور مدیریت جامع (به ھم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:ـ١٤٠ماده

ھای آب زیرزمینی در کلیه دشتھای کشور، الف ـ در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره
وزارت نیرو نسبت به اجرای:

ممنوعه آبیدشتھایای در سطح تمامی دشتھای کشور با اولویتو غیرسازهایھای سازهـ پروژه١
المنفعه نمودن برداشتھای غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب٢

قانون تعیین تکلیف چاھھای آب فاقد پروانهچھارچوب
چاھھای آب محفوره دارای پروانه با ھزینة مالکان آنیةـ نصب کنتورھای حجمی بر روی کل٣
ـ اعمال سیاستھای حمایتی و تشویقی٤
ھای آبریز و استانی به نحوی اقدام ـ اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه٥

ای آب زیرزمینی در این دشتھا نسبت به ھنماید که تا پایان برنامه با توجه به نزوالت آسمانی، تراز منفی سفره
) از محل کنترل آبھای %٥/١٢) (دوازده و نیم درصد(%٢٥سال آخر برنامه چھارم حداقل بیست و پنج درصد (

داری) با مشارکت وزارت جھاد کشاورزی ) از طریق آبخیزداری و آبخوان%٥/١٢سطحی و دوازده و نیم درصد (
شده را تحقق بینیبرداری مناسب از دشتھای موضوع این بند اھداف پیشرهبھبودیافته و با استقرار نظام بھ

بخشد.
قنوات، بھبود و داری، احیاءب ـ وزارت جھاد کشاورزی طرحھای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان

حوی اجراء نماید را به ن»الف« مناسب دشتھای موضوع بند برداریاصالح روشھای آبیاری و استقرار نظام بھره
بینی شده تحقق یابد.که اھداف پیش

کشورھای ھمجوار با ج ـ واردات و صادرات آب به کشورھای منطقه و اجرای طرحھای مشترک آبی با
محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.ھای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیسترعایت منافع ملی و توجیه

از حد تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدھایی که فاضالب با آالیندگی بیش د ـ واحدھای
آوری فاضالب، تصفیه و دفع بھداشتی پساب جمعنمایند، موظفند تأسیساتمجاز استانداردھای ملی تولید می

شوند.را اجراء نمایند. واحدھای متخلف جریمه می
به منظور تسریع در اجرای طرحھای ات الزم را در قالب بودجه سنواتیھـ ـ دولت موظف است اعتبار

مشترک آب منظور نماید.ھای مرزی و منابعاستحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه
ـ١٤١ماده 

اصالح تخصیصھا و وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت بهالف ـ به منظور افزایش بھره
نحوی اقدام نماید که ساالنه حداقل یک درصد بران بهھای موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکلھای آبپروانه

) از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشتھای با بیالن آب زیرزمینی منفی کاھش یابد تا آب %١(
سایر مصارف با روشھای نوین آبیاری مورد شده در جھت توسعة اراضی جدید بخش کشاورزی یا جوئیصرفه

استفاده قرار گیرد.
برای تمامی برداری آباست تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بھرهب ـ وزارت نیرو مکلف

آب اقدام نماید.مجوز تخصیصداران و دارندگانحقابه
ای) و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی آب منطقه( شرکتھایوزارت نیرو با اطالعمبادله این اسناد

زراعی و باغات و اصالحات بعدی آن و ھمچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارھای محلی مجاز است.
ج ـ دولت مکلف است در تھیه و اجرای ھمزمان طرحھای تأمین آب و طرحھای مکمل نظیر احداث 

دست و طرحھای حفاظت خاک و آبخیزداری در و تجھیز و نوسازی اراضی پایینھای آبیاری و زھکشیشبکه
ھای باالدست سدھای مخزنی ھماھنگی الزم به عمل آورد.حوزه

شده را گسترش دھد ھای اصلی و فرعی آبیاری و زھکشی اراضی آبخور سدھای احداثد ـ دولت شبکه
سال قبل افزایش یابد.به عملکرد طرحھایسبتبه نحوی که ساالنه حداقل بیست واحد درصد ن

ای و توجه به ارزش آب:و منطقهبه منظور تقویت بازارھای محلیـ١٤٢ماده 
گذاران اعم از شده از سرمایهشود خرید آب استحصالی و پساب تصفیهالف ـ به وزارت نیرو اجازه داده می

ھای انتقال آب داران در بخشھای مصرف و ھمچنین ھزینهجویی حقابهصرفهداخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از 
توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، 

تضمین نماید.
فظ کلیه حقوق ھای آبرسانی با حبرداری سدھا و شبکهگذاری و مالکیت، مدیریت و بھرهب ـ سرمایه

بران، توسط بنگاھھا و نھادھای عمومی غیردولتی و بخشھای تعاونی و خصوصی با رعایت سیاستھای حقابه
) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.٤٤کلی اصل چھل و چھارم (

ت آسمانی در آوری نزوالآوری آبھای سطحی و ھرز آبھای پراکنده و نیز استفاده و جمعج ـ به منظور جمع
فصلھای غیرزراعی برای بھبود کشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیاء 

بندانھای جدید احداث نماید.آبشده اقدام و در صورت نیازبندانھای شناختهآب



کشاورزی
ولید محصوالت اساسی کشاورزی و دامی به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تـ١٤٣ماده

چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و ھای روغنی،دانهاز جمله گندم، جو، ذرت، برنج،
مرغ، اصالح الگوی مصرف براساس استانداردھای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراھم تخم

مالحظات توسعه پایدار ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنایءنمودن زیرساختھای امنیت غذایی و ارتقا
شود:زیر انجام میدر طول برنامه اقدامات١٣٨٨) نسبت به سال %٧ساالنه به میزان ھفت درصد (

) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات %٤٠بخش به حداقل چھل درصد(راندمان آبیاریالف ـ ارتقاء
ھا، زھکشھا و روشھای نوین آبیاری و ی آب و خاک از جمله طرحھای تجھیز و نوسازی، توسعه شبکهزیربنای

نژادیاجرای عملیات به زراعی و به
ب ـ تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت ھر منطقه و با استفاده از 

مشارکت بخش غیردولتی
واحد حجم وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاءبھرهج ـ ارتقاء شاخص 

مصرفی
د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریھای گیاھی، مصرف بھینه سموم، کودشیمیایی، مواد 

کشت شناختی (بیولوژیکی) و توسعه شناختی (بیولوژیکی) و داروھای دامی و ھمچنین مبارزه زیستزیست
ھای زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردھای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده

تا پایان برنامهسطح تولید)%٢٥کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(
خصوصی و تعاونی یبخشھابهھای بخش کشاورزیسپاری فعالیتھای غیرحاکمیتی و تصدیگریھـ ـ برون

شده عضو سازمان نظام مھندسی کشاورزی و منابع طبیعی و صالحیتبا تأکید بر به کارگیری کارشناسان تعیین
عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدھای دامی و دامپروری و نظام دامپزشکی به سازمان

بخش کشاورزیپروری، تعاونیھا و تشکلھایآبزی
آالت فرسوده ماشین) ھزار دستگاه٢٠٠کردن حداقل(آالت کشاورزی و خارج از ردهنوسازی ماشینو ـ

کشاورزی و توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و ھمچنین قابلیت و توانایی کشاورزان 
ن (مکانیزاسیون) از یک اسب بخار در ھکتار کردای که در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینیھر منطقه به گونه

) اسب بخار در ھکتار در سال آخر برنامه برسد.٥/١به (١٣٨٨سال 
کشور حداقل در سقف ز ـ ترویج استفاده از کودھای آلی و زیستی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغھای

) کل کودھای %٣٥ودھا به سی و پنج درصد(یارانه سال آخر برنامه چھارم و افزایش میزان مصرف این گونه ک
مصرفی در پایان برنامه

توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تا پایان برنامهح ـ صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی
) %٥٠ط ـ گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (

ت تا پایان برنامهتولیدا
گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را که در دولت به منظور تجھیز منابع برای سرمایهی ـ

ربط به عنوان کمک به تشکیل و چھارچوب بودجه ساالنه مشخص خواھد شد از طریق دستگاه اجرائی ذی
شده در اختیار کشاورزی و یا به صورت وجوه ادارهافزایش سرمایه صندوقھای غیردولتی حمایت از توسعه بخش 

شود.منظور میبه صندوقھا به ھزینه قطعیصندوقھای مذکور قرار دھد. مبالغ پرداختی
پذیری و کاھش به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابتـ١٤٤ماده
بازرگانی و مسکن و شھرسازی با سیاستگذاری و معادن، جھادکشاورزی،ھای صنایعشده وزارتخانهقیمت تمام

رسد، نسبت به حمایت ھدفمند از استقرار ای که به تأیید معاونت مینامهریزی ھماھنگ براساس تفاھمو برنامه
اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبھای و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگھداری محصوالت

نمایند.لیدی اقدامتو
کشاورزی، ساماندھی به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصوالتـ١٤٥ماده

مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی:
ران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسھیالت بانکی، الف ـ حمایت از تولید محصوالت کشاورزی در قالب جب

ای بر اساس کمکھای بالعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوقھا با اولویت رعایت الگوی کشت بھینه ملی ـ منطقه
رسد.به تصویب ھیأت وزیران میای است که به پیشنھاد وزارت جھاد کشاورزینامهآئین

قبل از و غیردولتیزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتیاز ابتدای برنامه، وب ـ
شده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع واردات کاالھا و یا محصوالت بخش کشاورزی اعم از خام و یا فرآوری

است به منظور حمایت از غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جھاد کشاورزی مجوز الزم را اخذ نمایند. دولت مکلف 
ای که نرخ گونهتولیدات داخلی، برای واردات کلیه کاالھا و محصوالت بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به

ھمواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.مبادله
و اخذ مجوز ھای تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر، نھال، کود و سم با ھماھنگی واردات نھادهـ١تبصره

باشد.از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی میوزارت جھاد کشاورزی
کاالھای ای، تعیین سھمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برایمسؤولیت انتخاب ابزار تعرفهـ٢تبصره

ھای غذایی با وزارت جھاد کشاورزی خواھدبود.کشاورزی و فرآورده
ھا و کاالھای کشاورزی سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصوالت، نھادهفرآوری، ذخیرهج ـ عملیات تولید، 

کنندگان فرآیندھا براساس مقررات و استانداردھایی خواھد نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواھی
رسد.ن میوزیراوزارت جھاد کشاورزی در سال اول برنامه تھیه و به تصویب ھیأتبود که توسط



وری و بازده زمینھای کشاورزی در واحدھکتار، دولت بھرهبه منظور افزایش تولید و ارتقاءـ١٤٦ماده 
حمایتھای حقوقی و مالی الزم را از تشکیل تشکلھای حقوقی با اولویت تعاونیھای تولید کشاورزی در جھت 

آورد.سازی زمینھای کشاورزی به عمل میارچهاعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاستھای تشویقی برای یکپ
زیر انجام به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدامھایـ١٤٧ماده

شود:می
ھا و منافع اجتماعی طرحھا و الف ـ ارزش اقتصادی (کارکردھای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، ھزینه

عمل قرار گیرد.ھا مالکسنجی طرحھا و پروژهای در مطالعات امکانھای عمرانی، توسعهوژهپر
ب ـ به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد 

سی معاف است.دادرھایپس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت ھزینه
ج ـ وزارت جھاد کشاورزی (سازمان جنگلھا، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول 

برداری پارکھای جنگلی و مراتع برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگھداری، توسعه و بھره
ع در کاربریھای سبز و کمربند سبز شھرھا را در محدوده و قابل درختکاری، نھالستانھای متروکه و اراضی واق

حریم شھرھا با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شھرداری و سازمان مذکور بدون دریافت 
حقوق مالکانه به شھرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بھینه واگذار نماید.

برداری از جنگلھا، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را است جھت اصالح الگوی بھرهدولت مکلفـ١٤٨ماده
انجام دھد:

ھای تجدیدپذیر به جای سوخت ھیزمیو انرژیالف ـ جایگزینی سوخت فسیلی
ات ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصوالت جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه وارد

نشدهآوریچوب و امکان واردات چوب عمل
ج ـ ساماندھی جنگلھا و حمایت از تولید دام به روش صنعتی

ربطد ـ ساماندھی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی
ھـ ـ توسعه جنگلھای دست کاشت

ت میلیون ھکتار تا پایان برنامهو ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح ھش
زدایی و کنترل کانونھای بحرانز ـ اجرای عملیات بیابان

برداری از مراتع و برداری از جنگلھا فقط در چھارچوب مصوبات ھیأت وزیران ممکن است و بھرهبھرهتبصره ـ
ضرورت حفظ آنھا مجاز و مازاد برآن ممنوع شناختی (اکولوژیک) و زیستگاھھای طبیعی تنھا بر مبنای توان بوم

ای معادل، تا دو برابر قیمت است. متخلف از احکام این تبصره عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه
برداری یا تلف شده است.جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بھره

مات زیر را انجام دھد:دولت مجاز است با ھدف تأمین امنیت غذایی اقداـ١٤٩ماده
صنعتی توسط الف ـ حمایت مالی از توسعه کشتارگاھھای صنعتی و بھبود کشتارگاھھای سنتی و نیمه

بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بھداشت کشتار انواع دام
د این بخش) ارزش تولی%٣٥ب ـ ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد (

ج ـ حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان
گذاری در وزارت جھاد کشاورزی مجاز است به منظور کنترل بیماریھای دامی، تضمین سرمایهـ١تبصره

اری سازمان نظام دامپزشکی، بخش کشاورزی و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمانھای تابعه و با ھمک
دارنمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید.سامانه ھوشمند مراقبت بیماریھای دامی و ھویت

دولت برنامه تأمین سالمت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقداماتـ٢تبصره
قانونی الزم برای اجرای آن را به عمل آورد.

صنعت، معدن
انداز بیست ساله سند چشمصنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اھداف وزارت ـ١٥٠ماده

جمھوری اسالمی ایران در قالب تدوین راھبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با ھماھنگی معاونت در 
تی و معدنی با رعایت محورھای زیربخشھای برگزیده صنعت و معدن، در جھت تحقق ھدف رشد تولید صنع

ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:گونهراھبردی ذیل به
الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتھای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتھای 

یھای فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیتھای رقابتینسبی از مواد اولیه و خام به توانای
سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سھم محصوالت دارای پردازش بیشتر (صنایع نھایی) در ب ـ متنوع

صادرات
و نشان تجاری ھای صنعتیگیری خوشهج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل

پذیرگیری بنگاھھای بزرگ رقابتھید ادغام و شکل(برند) و تم
ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصوالت معدنی دستی صنایع واسطهد ـ توسعه زنجیره ارزش پایین

با تأکید بر ایجاد شھرکھای صنعتی گذاری بخشھای غیردولتیغیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه
تخصصی غیردولتی

افزایش توانمندیھا و قابلیتھای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش ھمکاری صنعت و دانشگاه، ساخت ھـ ـ
آالت صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شھرکھای فناوری و پارکھای علم و فناوری و افزایش تجھیزات و ماشین

وری بھرهنوسازی و ارتقاءمستمر سھم صنایع مبتنی بر فناوریھای برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی،
صنایع و معادن

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مھندسی تولیدی « و ـ تقویت ساز و کارھای تمھیدی و نظارتی اجرای 



»١٢/١٢/١٣٧٥مصوب ھا و ایجاد تسھیالت به منظور صدور خدماتو صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه
انجام ه فعالیتھا و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشھای غیردولتیکلیتبصره ـ

پذیرد.می
ـ١٥١ماده

شود بخشی از نوین به دولت اجازه داده میگذاری خطرپذیر در صـنایعالف ـ به منظـور حمایت از سرمایه
شده برای تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه ادارهسرجمع کل تسھیالت اعطائی ساالنه به بخشھای خصوصی و

شود شامل سود و کارمزد تسھیالت اعطائی را مورد بخشودگی ھای ساالنه منظور میصنایع نوین در بودجه
قراردھد.

نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنھاد آئین
ماه پس از صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف ششمشترک وزارت 

رسد.وزیران میابالغ این قانون به تصویب ھیأت 
» حمایت از صنایع نوین« به صندوق » حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک« ب ـ عنـوان صندوق 

رسد.مه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسالمی مییابد. اساسناتغییر می
ای از طریق اعمال اصالحات شود در جھت تقویت سازمانھای توسعهبه دولـت اجازه داده میـ١٥٢ماده

گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، موانع سرمایهالزم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنھا و حذف
اجرای سیاستھای کلی نحوهائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات ھیأت وزیران و با رعایت قانونخوداتک

) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.٤٤اصل چھل و چھارم (
ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و به منظور تحرک بیشتر تشکلھای صنفی ـ حرفهـ١٥٣ماده

دولت مجاز است جھت بسترسازی برای این ھا و سیاستگذاریھا،ین تشکلھا در پیشبرد برنامهاستفاده از ا
برای ایجاد نظام مھندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با تشکلھا متناسب با اھداف راھبرد صنعتی،

اقدام الزم را به عمل آورد.غیردولتی،استفاده از منابع بخشھای
آنھا متناسب با میزان تولید، بندی واحدھای تولیدی و نحـوه اعطاء تسھیالت و تخفیفات به قهطبــ١٥٤ماده

ھای صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.منطقه، رشـته
ھای فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و کلیه دستگاھھای اجرائی مکلفند در اجرای پروژهـ١٥٥ماده
کاال و خدمات مشمول استاندارد اجباری که نی و استانداردھای ملی را رعایت نمایند. خرید ھرگونهمعیارھای ف

این ماده ممنوع است.فاقد عالمت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاھھای اجرائی موضوع
صادراتی آن:ارزشبه منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیرهـ١٥٦ماده

ھای ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با منظور توسعه زنجیرهشھرکھای تخصصی غیردولتی که به 
گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شھرکھای صنعتی دولت تأسیس میتصویب

و اصالحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواھند بود.١٣٦٢ایران مصوب 
میانی پتروشیمی از معافیتھای صادرات درآمدھای حاصل از قراردادھای بلندمدت تأمین خوراک صنایع

راردادھای بلندمدت و سایر نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چھارچوب قغیرنفتی برخوردارند. آئین
رسد.دستگاھھای مرتبط تھیه و به تصویب ھیأت وزیران میبا ھمکاری سایرضوابط مربوطه توسط معاونت 

در نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف استدر جھت توسعه فعالیتھای معدنی و ارتقاءـ١٥٧ماده 
سقف بودجه سنواتی:

جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتھای شناسی، شناسایی، پیپایه زمینھای الف ـ نقشه
ھا، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار بندی محدوده(پتانسیلھای) معدنی کشور را تھیه و پس از بلوک

نماید.
از اطالعات کلیه ب ـ به منظور ساماندھی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده 

اندازی کند.ربط تا سال دوم برنامه راهدستگاھھای ذی
بر معدنی کمک ج ـ نسبت به تکمیل زیرساختھای الزم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی

نماید.
ری تولیدات صنعتی پذیدر راستای حمایت از استقرار صنایع در شھرکھا و نواحی صنعتی و رقابتـ١٥٨ماده
و معدنی:

شھرکھا و نواحی صنعتی ھای سنواتی کمکھای الزم بهشود در قالب بودجهالف ـ به دولت اجازه داده می
واحدھای مستقر در این شھرکھا را دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی

رسد.به تأیید معاونت میورالعمل این بند با پیشنھاد وزارت صنایع و معادندر مناطق انجام دھد. دست
شده با رعایت ضوابط مربوط بالمانع است.برداری برای واحدھای صنعتی احداثب ـ صدور پروانه بھره

از » شد مجاز استباصدور پروانه تأسیس تنھا در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می« ج ـ جمله 
شود.دولت حذف میمالیمقررات) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از٦٦انتھای ماده(

گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام به منظور تسھیل و تشویق سرمایهـ١٥٩ماده
شود:می

ای مستقیم و اصالحات بعدی در طول برنامه به میزان) قانون مالیاتھ١٣٨الف ـ معافیت موضوع ماده (
یابد.) افزایش می%١٥پانزده واحد درصد (

یافته تا سقف معافیتھای ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدھای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه
یابد.منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می

تولید خودرو و سایر قانون ارتقاء کیفیانواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایتتولید ـ١٦٠ماده



به کشور آزاد است.داخلیتولیدات صنعتی
حمل و نقل

ـ١٦١ماده
جایی کاال و مسافر از طریق شرکتھای داخلی و الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه

داخلی کشور المللیالمللی از خارج کشور به یک فرودگاه بینرجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بینخا
و بالعکس اقدام نماید.

متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل ھوایی بار ب ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به
سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل ھوایی، خدماتو مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال 

برداری از خدمات ناوبری فرودگاھی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و ھرگونه معافیت در زمینه بھره
ھوایی، فرودگاھی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به 

آنھا اقدام کند.نمودن نرخ واقعی
شرکت کمک ناوبری ھوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعھدهارائه خدماتتبصره ـ

فرودگاھھا (دولت) خواھد بود.
پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل ج ـ به منظور ساماندھی امور حمل و نقل ھوایی، ارتقاء رقابت

) قانون اصالح موادی از قانون ٧) و (٥ھواپیمایی جمھوری اسالمی ایران از جمله مواد (و نقل ھوایی شرکت 
و واگذاری به بخشھای خصوصی و تعاونی و ٦/٢/١٣٧٣تأسیس ھواپیمایی جمھوری اسالمی ایران مصوب 

رسانی بھینه صنعت ھوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصالح وظایف، خدمات
وظایف و اختیارات یارات و مسؤولیتھای سازمان ھواپیمایی کشوری با ھدف تقویت و متناسب نمودناخت

حاکمیتی آن سازمان و ھمچنین اصالح اساسنامه شرکت ھواپیمایی جمھوری اسالمی ایران تا پایان سال دوم
اقدام قانونی نماید.برنامه

المللی و ا، پروازھا و فرودگاھھا و نیل به استانداردھای بیند ـ دولت نسبت به ارتقاء ایمنی ھواپیماھ
از طریق تکمیل و یا نوسازی ھمچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاھھا،

ای و برداری از زیرساختھای ناوبری جھانی ماھوارهناوبری و راداری، ایجاد و بھرهھای (سیستمھای) کمکسامانه
المللی و نمودن داالنھای ھوایی داخلی و بینسازی و اقتصادیماندھی مجدد فضای کشور با ھدف کوتاهساز

افزایش پروازھای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.
تا پایان برنامه ١٨/٩/١٣٨٦و مدیریت سوخت مصوب و نقل عمومیاجرای قانون توسعه حمل ـ١٦٢ماده
شود.تمدید می
ـ١٦٣ماده

ای به برداری امور حمل و نقل جادهالف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جھت توسعه و نگھداری و بھره
ھای کشور به جایی کاال و مسافر در جادهشود از جابهای اجازه داده میسازمان راھداری و حمل و نقل جاده

اس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنھاد مجمع عمومی سازمان ھای روستایی و عشایری براساستثناء جاده
اقتصاد عوارض وصول نماید.ای و با تصویب شورایراھداری و حمل و نقل جاده

ب ـ میزان وصول عوارض ھر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتھای حمل و نقل 
و کنند با پیشنھاد وزارت راه و ترابریاالی عبوری و ترانزیت خارجی میالمللی که مبادرت به حمل و نقل کبین

شود.تصویب شورای اقتصاد تعیین می
مذکور ) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان%١٠٠ج ـ صددرصد (

شود.وصول می
ھای مسافری و باری و شھری و احداث پایانهای بینمل و نقل جادهد ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان ح

راھی توسط بخشھای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیھای ایثارگران، از محل ھای خدمات رفاھی بینمجتمع
شود.شده پرداخت میمنابع داخلی شرکتھای وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره

شود که با تأیید و تشخیص سازمان راھداری و ای اجازه داده میبه شرکتھای ایرانی حمل و نقل جادهھـ ـ 
ای، کامیونھای موردنیاز خود را که استانداردھای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال حمل و نقل جاده

کنندگان خودروحقوق مصرفموضوع قانون حمایت از داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش
به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسھیالت گمرکی را ٢٣/٣/١٣٨٦مصوب 

اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به 
راه و ترابری و امور اقتصادی و ھاینحوه اجرای این بند توسط وزارتخانهنامه ازای ھرکامیون وارداتی است. آئین

رسد.دارائی و معاونت تھیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب ھیأت وزیران می
برداری بھینه از ظرفیتھا و موقعیت جغرافیایی کشور:و ـ به منظور بھره

برنامه نسبت ترابری با ھماھنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دومـ وزارت راه و١
به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده 

مایی کشوری و بنادر و اطالعات دریافتی از پلیس، بخش بھداشت و درمان کشور، سازمانھای راھداری، ھواپی
ھا و اطالعات سازی و ارائه دادهربط با ھدف تجمیع، شفافآھن و سایر سازمانھای ذیدریانوردی، شرکت راه

ھای ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اھداف و برنامه
شود.دوین و منتشر میکشور ھمه ساله توسط مرکز آمار ایران ت

ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با ھدف پاسخگویی به تقاضاھای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه ٢
ھای ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب مناسب در حوزه
ع، شروع کلیه طرحھای جدید توسعه و ساخت زیربناھای حمل و رسد. از زمان تصویب طرح جامھیأت وزیران می



قابل اجراء است.بودجه سنواتینقل، فقط براساس این طرح و در قالب
) میزان تلفات %١٠ـ دولت موظف است ساز و کارھای قانونی الزم به منظور کاھش ساالنه ده درصد (٣

کشور در طول برنامه را فراھم نماید.ھای جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده
مزیتھای نسبی در زنجیره پذیرکردن فعالیتھای حمل و نقل با توجه بهز ـ به منظور تسھیل تجارت، رقابت

المللی، دولت مجاز است:ای و بینعرضه و خدمات ترابری منطقه
ا، شھرکھای حمل و نقل ترکیـبی مسافری و باری ھـ از ایجاد پارکھای پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه١

و گسـترش بنادر خشک توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
ھای بارُگنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و یابی پایانهـ نسبت به تھیه طرح مکان٢

و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی
اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

حداقل تا میزان ده ـ ساز و کارھای الزم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کاال، ساالنه٣
) را تا پایان برنامه فراھم نماید.%١٠درصد (

ھای موضوع بندھای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان لیه دریافتیکـ١تبصره
ساالنه آن سازمان به مصرف شود تا براساس بودجهداری کل واریز میای نزد خزانهراھداری و حمل و نقل جاده

برسد.
اد جایگاھھای عرضه سوخت، وزارت جھاد در موارد موضوع بند (د) این ماده و ھمچنین در مورد ایجـ٢تبصره

ملی خارج از حریم شھرھا به صورت قیمتھای برداری اراضی منابعکشاورزی نسبت به واگذاری حق بھره
اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.مصوب شورایترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستھای

ای در شبکه حمل و نقل ریلی و شود به منظور ایجاد رویکرد توسعهمیبه دولت اجازه دادهـ١٦٤ماده
گری افزایش سھم بار و مسافر توسط بخشھای خصوصی و تعاونی و با ھدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی

آھن جمھوری اسالمی ایران و واگذاری بخشھای در حمل و نقل نسبت به اصالح ساختار و تغییر اساسنامه راه
میتی آن به بخشھای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتھای جدید توسط بخشھای خصوصی و تعاونی غیرحاک

ریلی فراھم قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتھایاقدام
نماید.

ھای تجھیز، بھبود و افزایش روژهتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پدولت می
بندی و تطویل ایستگاھھا را در قالب روشھایی نظیر ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراک

با واگذاری امتیازاتی نظیر )EPCF) و طراحی، تدارک و تأمین(BOTبرداری و انتقال (مشارکت، ساخت، بھره
ل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استھالک کامل سرمایه و سود مورد توافق استفاده از زیربناھای حمل و نق

به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و به منظور ارتقاء رقابتـ١٦٥ماده

گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط فهپذیر تعردریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف
عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

المللی و افزایش درآمد ناشی به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل ھوایی بینـ١٦٦ماده
المللی امام خمینی (ره) شدن فرودگاه بینمولد و تبدیلاز عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کاال و مسافر و اشتغال 

به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقالل سازمانی، 
فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دھد:مالی و مدیریتی این

المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و ف ـ ایجاد شھر فرودگاھی در محدوده فرودگاه بینال
ای و سایر خدمات شھر خدمات بانکی و بیمهمنطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جھت ارائه
فرودگاھی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاھی و مشابه آن

ھای جنوبی و غربی بخش وده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتھای ضلعمحدتبصره ـ
ھوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت ھزار و پانصد ھکتار و دو ھزار و پانصد ھکتار خواھد بود. اداره شھر 

اھدبود، در قالب شرکت فرودگاھی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خو
دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاھھای کشور است که اساسنامه آن به پیشنھاد وزارت راه و 

ترابری و معاونت به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.
ام خمینی(ره)المللی امب ـ ایجاد و تکمیل زیربناھا و زیرساختھای الزم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین

مسکن
باقیمانده از برنامه « ) قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت ١٨در ماده (ـ١٦٧ماده

یابد.تغییر می» برنامه پنجم« به عبارت » چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران
انرژی در بخش مصرف به ویژه مصرفازی ساختمانھا و اصالح الگوی سبه منظور مقاومـ١٦٨ماده

شود:ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می
ھای ساختمانی اقدام الف ـ شھرداریھا مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه

منوط به رعایت کامل این مقررات است.ھا،ای این پروانهشده بر مبنکار برای واحدھای احداثنمایند. صدور پایان
ای که نامهمتخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آئینتبصره ـ

شوند.رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت میوزیران میبه تصویب ھیأت
مان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. ب ـ صدور پروانه ھرگونه ساخت

نامه صادره در صورت ورود ھرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان شرکتھای بیمه مکلفند بر اساس بیمه
احداثی، خسارتھای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.



سایر عوامل مرتبط در ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیتج ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه
طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانھای تحت پوشش خود اعم از شھری و روستایی را نزد یکی از شرکتھای

دارای صالحیت بیمه نمایند.
د ـ به منظور انجام مطالعات الزم برای کاھش خطرپذیری زلزله:

نشانگرھای زلزله توسعه یابد.نگاری و پیشنگاری و زلزلهھای شتابـ شبکه ایستگاھ١
نگاری در شھرستان و روستاھای بزرگ به ازای ھر بیست و پنج ھزار نفر یک ایستگاھھای شتابتبصره ـ

یابد.ایستگاه توسعه می
آنھا حمایت د و از تولیدکنندگانسازی ساختمانی، استاندارـ طی برنامه مصالح و روشھای مؤثر در مقاوم٢
شود.

و الگوھای معماریترویجشورای عالی شھرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین وـ١٦٩ماده
شھرسازی اسالمی ـ ایرانی:

ھای ربط و صاحبنظران و متخصصان رشتهمرکب از نمایندگان دستگاھھای ذیالف ـ با تشکیل کارگروھی 
نسبت به انجام پژوھشھای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و معماری، شھرسازی و حوزوی 

ترویج الگوھای موردنظر اقدام نماید.
جسمی و حرکتی را سازی ساختمانھا و فضاھای شھری و روستایی برای معلولینب ـ طرحھای مناسب

بررسی، تھیه و تدوین نماید.
سازی معابر و مناسبو دھیاریھا موظفند بر اساس ضوابط و طرحھای موضوع این بند نسبت به شھرداریھا

فضاھای عمومی شھری و روستایی اقدام نمایند.
مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاھھای اجرائی، شوراھای اسالمی شھر و روستا و کلیه ـ١تبصره

االجراء است.مالکان و سازندگان الزم
عالی ھای شورای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاھھای آموزشی بر اساس توصیهـ٢تبصره

دروس مربوطه اقدام نمایند.سرفصلھا و محتوایبه بازنگری شھرسازی و معماری نسبت 
مناطق شھری و وزارت مسکن و شھرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در ـ١٧٠ماده 

مابین شھرھای با جمعیت بیش از یکصد ھزار نفر یا روستایی، تعامالت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی
روستاھای واقع در حریم آنھا را از طریق تھیه و اجرای طرحھای مجموعه شھری، جامع و تفصیلی شھری با 

عه روستاھای مستعد، صیانت از اراضی گیری از ظرفیتھای توسرویکرد اولویت توسعه درونی شھرھا، بھره
کشاورزی و باغھای واقع در داخل و حاشیه شھرھا و روستاھا ساماندھی نماید.

ـ١٧١ماده
الف ـ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بھسازی 

رحھای واقع در این مناطق، با اولویت:بندی طو نوسازی در بافتھای فرسوده و دسته
به موقع آنھا ضروری است.اجرایـ طرحھایی که به دلیل وجود منافع عمومی،١
ـ طرحھایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شھرداریھا و دھیاریھا به ٢

مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.
الیحه قانونی نحوة خرید « ھای عمومی و عمرانی دولت موضوع ) مشمول برنامه١طرحھای گروه(تبصره ـ

تواند باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میمی» شورای انقالب١٣٥٨و تملک اراضی و امالک مصوب 
) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه ٤از طریق بخشھای غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (

قضائی است.
زمین نسبت به احیاءوری و استحصالربط موظفند به منظور افزایش بھرهب ـ دستگاھھای اجرائی ذی

بافتھای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
سیاستھای تشویقی و در چھارچوب قانون ج ـ وزارت مسکن و شھرسازی و شھرداریھا موظفند با اعمال

حمایت از احیاء بافتھای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتھای فرسوده در قالب 
بودجه مصوب حمایت نمایند.

) از %١٠دـ وزارت مسکن و شھرسازی و شھرداریھا موظفند ھرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (
ساله با پیشنھاد وزارت ھای فرسوده شھری را احیاء و بازسازی نمایند تسھیالت و بودجه مورد نیاز ھمهبافت

بینی و در اختیار وزارت مسکن و شھرسازی و شھرداریھا یا مجریان مسکن و شھرسازی در بودجه عمومی پیش
طرحھای نوسازی با معرفی شھرداری قرار خواھدگرفت.

) از منابع، اعـتبارات و تسھیالت اعطائی برای بخش %٥٠وظـف است حداقل پنجاه درصـد (دولت متبصره ـ
مسکن اعم از طرحھای مسکن مھر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرحھای مذکور در 

محدوده بافتھای فرسوده شھری اختصاص دھد.
ندھی و احیاء شھرھای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و ھـ ـ وزارت مسکن و شھرسازی موظف است ساما

استفاده از اراضی رھاشده و ساختمانھای مخروبه باقیمانده داخل شھرھای موردنظر را در اولویت قراردھد.
نشین از مزایای به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیهـ١٧٢ماده

و پیشگیری از ایجاد سکونتگاھھای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام نگری شھرنشینی و پیش
دھد:

عالی شھرسازی و معماری ایران از شده توسط شورای نشین تعیینبخشی مناطق حاشیهالف ـ سامان
اقع در داخل طریق تدوین و اجرای ساز و کارھای حقوقی، مالی و فرھنگی و توانمندسازی ساکنان بافتھای و

سند ملی توانمندسازی و ساماندھی سکونتگاھھای « ھای شھری با مشارکت آنھا، در چھارچوب محدوده



و ایجاد شھرکھای اقماری برای اسکان جمعیت مھاجر.» غیرمجاز
ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازھای غیرمجاز 

خارج از محدوده شھرھا و روستاھا و تخریب آنھا با ھمکاری قوه قضائیه
ج ـ تھیه و اجرای طرح ھادی برای روستاھای واقع در حریم کالن شھرھا با رویکرد کنترل محدوده 

آنھاروستاھای مذکور در حد رشد طبیعی 
ز طریق منابع دولتی توسط شھرداریھاطراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی اد ـ

منظور دستیابی دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تھیه برنامه جامع مدیریت شھری بهـ١٧٣ماده
به ساختار مناسب و مدیریت ھماھنگ و یکپارچه شھری در محدوده و حریم شھرھا، با رویکرد تحقق توسعة 

یق واگذاری وظایف و تصدیھای دستگاھھای دولتی به بخشھای خصوصی و پایدار شھرھا، تمرکز مدیریت از طر
روزرسانی قوانین و مقررات شھرداریھا و ارتقاء جایگاه شھرداریھا و اتحادیه آنھا تعاونی و شھرداریھا، بازنگری و به

آورد.عملاقدام قانونی به
بط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق رشوراھای اسالمی و شھرداریھا و سایر مراجع ذیـ١٧٤ماده

تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نماید:
الف ـ کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریھای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریھای 

و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بھای مسکونی ھمان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی
برداری از واحدھای احداثی این کاربریھا و ھمچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امالک، ناشی از خدمات بھره

اجرای طرحھای توسعة شھری
نوسازی و عمران ھای خدمات عمومی و شھری، نگھداری،ب ـ تعیین سھم شھروندان در تأمین ھزینه

شھری و ھمچنین تعیین سھم دولت در ایجاد زیرساختھای توسعه، عمران شھری و حمل و نقل
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر امالک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

مدھای قانونی شھرداریھاد ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بھای خدمات و سایر درآ
ھـ ـ افزایش تراکم زمینھای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینھای غیرمشجر با سطح اشغال 

بیشتر
کرد شھرداریو ـ تقویت ساز و کارھای مدیریت و نظارت بر ھزینه

کرد در حوزه وظایف اصلی و سمت ھزینهسپاری وظایف قابل واگذاری و ھدایت بودجه شھرداریھا به ز ـ برون
قانونی آنھا و ممنوعیت پرداخت ھرگونه ھزینه از اعتبارات شھرداری به دستگاھھای اجرائی

در جھت ایجاد درآمد پایدار برای شھرداریھا:ـ١٧٥ماده
ر حدود مقرر در قوانین الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطالعات درآمد مشمول مالیات مشاغل د

مرتبط با شھرداریھا است.
به سایر ١٦/٢/١٣٥٤) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شھری تھران و حومه مصوب ٢ب ـ تبصره (

یابد.شھرداریھا و تونلھای زیرزمینی آب و فاضالب، ترافیکی و خدماتی تسری می
منظور تأمین منابع وزارت مسکن و شھرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است به ـ١٧٦ماده

مالی الزم جھت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرحھای 
ورت مزایده بهصدرآمد، اراضی شھری در اختیار خود را به ویژه مسکن زوجھای جوان و اقشار کممسکن به 

عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب داری کل کشور بهفروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه
مصرف برسد.بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور به

شود.اجرای طرحھای موضوع این ماده از طریق بخشھای خصوصی و تعاونی انجام میتبصره ـ
وقف

به منظور احیاء، توسعه و استفاده بھینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از ـ١٧٧ماده
شود:موقوفات اقدامات زیر انجام می

الف ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با ھمکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت 
اند، اقدام نماید.که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشدهموقوفات بالمعارضی 

ب ـ به منظور ایجاد بانک اطالعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند 
اطالعات کلیه موقوفات، نذورات، اثالث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر

شود.ای قرار دھند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد میروی سامانه
ایفصل ششم ـ توسعه منطقه

ـ١٧٨ماده
ریزی و بودجه استانھا، در گیری، تصویب، ھدایت، ھماھنگی و نظارت در امور برنامهمنظور تصمیمـ بهالف
ریزی و توسعه ھر استان به ریاست ھای کالن کشور، شورای برنامهمشیھا و سیاستھا و خطبرنامهچھارچوب

شود:استاندار و اعضاء زیر تشکیل می
ھای دارای واحد استانی (یک نفر)ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه١
ریزی استانـ معاون برنامه٢
تانبدنی اسـ مدیرکل تربیت٣
ـ رئیس سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری استان٤
ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان٥
ـ فرمانداران (حسب مورد)٦
ـ فرمانده بسیج استان٧



بعه استان به ھایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدھای تادر مورد وزارتخانهتبصره ـ
کند.انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می

ریزی توسعه استان، کمیته ب ـ برای افزایش اختیارات شھرستانھا در چھارچوب وظایف شورای برنامه
گردد.ریزی در ھر شھرستان به ریاست فرماندار تشکیل میبرنامه

امل رؤسای اداری شھرستان (متناظر ادارات کل استانی) ریزی شھرستان شاعضاء کمیته برنامهـ١تبصره
است.

ریزی استاندار نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعھده معاون برنامهـ٢تبصره
است.

ظر در ج ـ دو نفر از نمایندگان استان با پیشنھاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان نا
ریزی شھرستان ریزی و توسعه استان و نمایندگان ھر شھرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامهشورای برنامه

عضویت خواھند داشت.
دـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر 

صورت مخفی است.ریزی و توسعه استان با ورقه و بهگیری در جلسات شورای برنامهاست. رأی
نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروھھای تخصصی ھـ ـ آئین
ریزی شھرستان به پیشنھاد معاونت به تصویب ھیأت وزیران ریزی و توسعه استان و کمیته برنامهشورای برنامه

رسد.می
ھای مصوب استانی و شھرستانی ای از بودجه و برنامهـ وزارت کشور موظف است عالوه بر اخذ و ارائه نسخهو

به نمایندگان استان ھرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و ھر سه ماه یک بار نیز گـزارش پیشرفت بودجه را 
در اخـتیار مجلس شورای اسـالمی قرار دھند.

نظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جھت توسعه و عمران استانھا، نظام درآمد ـ ھزینه مبهـ١٧٩ماده
گردد:شرح زیر ساماندھی میاستانی به

الف ـ بودجه ساالنه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری 
ای و تملک ملی و ھمچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات ھزینهای و سھم از منابع دارائیھای مالی و سرمایه

دستگاه ـ « گردد. توزیع ای و مالی ھرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج میدارائیھای سرمایه
ای شھرستانھا برعھده شورای ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارائیھای سرمایهاعتبارات ھزینه» برنامه
ریزی و توسعه استان است.برنامه

طور مستقیم گیرند بهھایی که ماھیت استانی داشته و یا در چند شھرستان قرار میاعتبار پروژهتبصره ـ
گردد.و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می

نت را مشخص ریزی و توسعه استان و معاوب ـ سند بودجه ساالنه استان که تعھدات شورای برنامه
گردد. قالب قرارداد مذکور و نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله میمی

شود.دستورالعمل مربوط توسط معاونت تھیه و ابالغ می
ائی داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارج ـ در ھر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه

عنوان ھای معین استان یک حساب بهداری کل موظف است برای ھریک از خزانهشود. خزانهاستان تشکیل می
(خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای ھر سال نیز میزان » داری کلحساب خزانه« 

ای آن استان محاسبه و ملک دارائیھای سرمایهای و تگردان ھر استان را متناسب با اعتبارات مصوب ھزینهتنخواه
(خزانه معین استان) واریز نماید.» داری کلحساب خزانه« حداکثر تا بیستم فروردین ماه به 

منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدھا، سیاستھا و د ـ به
ی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و ھای کلی ناظر بر بودجه عموممشیخط

شود.ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل میعضویت معاون برنامه
ای ملی به استانی، معاونت ھـ ـ به تناسب واگذاری و اجرای فعالیتھا و طرحھای تملک دارائیھای سرمایه

ای دستگاھھای ای مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات ھزینهتبارات تملک دارائی سرمایهعالوه بر اع
شود.اجرائی ملی با تشخیص معاونت به استانھا منتقل می

) قانون اساسی، سیاستھای کلی و جھت حصول به ٤٨در راستای تحقق اصل چھل و ھشتم (ـ١٨٠ماده
ر استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح منظوانداز و به اھداف چشم

یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود مناطق کمترتوسعه
تسھیالت به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شھرستانھای با کمتر از سطح متوسط کشور در

پایان برنامه چھارم در بخشھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، زیربنایی و امنیتی در ھر سال برنامه حداقل ده 
) به سطح یادشده نزدیک شود.%١٠درصد (

) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفھای مشخص برای مصارف معین در %٢معادل دو درصد (
گیرد تا در راستای تحقق اھداف فوق توزیع و ھزینه شود.اونت قرار میبودجه سنواتی در اختیار مع

ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری به منظور ارتقاء نظام برنامهـ١٨١ماده
و ایگذاریھای ملی و استانی، ایجاد ھماھنگی بخشی، منطقهای و سرمایهمحیطی در کلیه فعالیتھای توسعه

ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتھا، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیھای مدیریتی بخشی ـ منطقه
استانھا و انتقال اختیارات اجرائی به استانھا و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارھا و شاخصھای الزم به 

رسد.تصویب ھیأت وزیران می
تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شھرداریھا توسط دولت و قوانین مصوب منوط به ھرگونهتبصره ـ

تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض 



شھرداری ممنوع است.
شورای « ه سرزمینی، ھا و طرحھای توسعبه منظور ھماھنگی و نظارت بر تھیه و اجرای برنامهـ١٨٢ماده

جمھور و با شرح وظایف اصلی ذیل ریزی و نظارت راھبردی رئیسبا مسؤولیت معاون برنامه» آمایش سرزمین
شود:تشکیل می

و تنظیم » ریزی و مدیریت توسعه سرزمینینظام یکپارچه برنامه« الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار 
روابط ارکان اصلی آن.

ای و استانی و نظارت ھا و طرحھای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقهب ـ بررسی و تصویب برنامه
بر اجرای آنھا

دو نفر از اعضاء کمیسیونھای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس به 
نمایند.عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می

نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتھا، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف ئینآ
رسد.تصویب ھیأت وزیران میشش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنھاد معاونت (دبیرخانه) به

جمھور عبارتند از: وزیران یسریزی و نظارت راھبردی رئترکیب اعضاء شورا عالوه بر معاون برنامهتبصره ـ
کشور، اطالعات، جھاد کشاورزی، اقتصادی و دارائی، مسکن و شھرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و 

به انتخاب نظر شاغل در دستگاھھای اجرائیرئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب
جمھور.رئیس

ای تنظیم نمایند که زمینه ھای عملیاتی خود را به گونهبرنامهدستگاھھای اجرائی مکلفند ـ١٨٣ماده
گیریھای آمایش سرزمین را فراھم آورد.تحقق جھت
مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عھده معاونت است.ـ١تبصره
سرزمین در چھارچوب قوانین شود با پیشنھاد شورای آمایشمیبه شورای اقتصاد اجازه داده ـ٢تبصره

ھا، عوارض مربوطه کشور، سیاستھای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسھیالت بانکی، تعرفه
ھا، اقدامھا و نماید که برنامهای تنظیم گونهو سایر مقررات را برای فعالیتھا و مناطق مختلف کشور به

گیریھای آمایش سرزمین ھدایت شوند.غیردولتی در راستای تحقق جھتگذاریھای بخشھای عمومی و سرمایه
شود.مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابالغ می

نظام ارزیابی راھبردی « ) قانون اساسی، ٥٠به منظور تحقق اھداف مندرج در اصل پنجاھم (ـ١٨٤ماده
آید:اجراء در میبراساس محورھای ذیل تدوین و بهای و موضوعی در سطوح ملی، منطقه» محیطی

الف ـ راھبردھای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راھبردھا
ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

ای و ملیج ـ اعمال شاخصھای پایداری منطقه
ای و موضوعیای منطقهرحھای توسعهھا و طد ـ پایش برنامه

ھـ ـ برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راھبردی محیطی
شورای عالی حفاظت محیط زیست، نھاد ملی مسؤول ارزیابی راھبردی محیطی طرحھا و ـ١تبصره

ھای توسعه ملی ـ موضوعی است.برنامه
ھای توسعه ای، مسؤول ارزیابی راھبردی محیطی برنامهماھنگی توسعه منطقهشوراھای ھـ٢تبصره

باشند.زیست میای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیطمنطقه
زیست را به شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیطـ٣تبصره

تفویض نماید.واحدھای استانی سازمان حفاظت محیط زیست
تصویب ھیأت وزیران نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارھای اجرائی ارزیابی راھبردی بهآئین

رسد.می
برداری بھینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصھای پایداری محیطی تا سال دوم منظور بھرهبهـ١٨٥ماده

آید:ل تھیه و به اجراء در میبرنامه در چھارچوب موارد ذی
الف ـ تدوین مدل ملی شاخصھای پایداری

ب ـ ایجاد بانک داده و اطالعات شاخصھای پایداری
نمودن آن برای سالھای برنامهج ـ تعیین شاخصھای پایداری و کّمی

ار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط سازی بد ـ تعیین ضوابط و معیارھای پایداری ناظر بر متعادل
طبیعی و انسانی

نامه اجرائی این ماده شامل دستگاھھای اجرائی مسؤول و ھمکار، رویکردھای کلی و زمانبندی تدوین آئین
رسد.و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب ھیأت وزیران می

بت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شود نسبه دولت اجازه داده میـ١٨٦ماده
شاخصھای ناظر بر بازنگری واحدھای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با 

عنوان نمایندگان عالی دولت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران بهجھت
اید.در استانھا، اقدام نم
محیط زیست

ـ١٨٧ماده
برداری پایدار از محیط زیست، منابع شود به منظور حفاظت، احیاء و بھرهالف ـ به دولت اجازه داده می

طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دھد:
برداری پایدار از تنوع برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بھرهـ تدوین و اجرای ١



زیستی زیست بومھای حساس و شکننده کشور.
»صندوق ملی محیط زیست« ـ اصالح اساسنامه ٢

ی تحقق مفاد این قوه قضائیه، نھادھای نظامی و انتظامی و شھرداریھا ھمکاری کامل با دولت براـ١تبصره
ماده را خواھند داشت.

سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت باالی زیست محیطی را ـ٢تبصره
شناسایی و اعالم نماید.

ھای نیرو، نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با ھمکاری وزارتخانهآئینـ٣تبصره
رسد.شھرسازی و جھاد کشاورزی و معاونت تھیه و به تصویب ھیأت وزیران میمسکن و 

ب ـ دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جھت مطالعه و اجرای 
طرحھای بھسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندھی سواحل و طرحھای شنا در 

رسد.ل برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب ھیأت وزیران میسال او
ھای گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با ھمکاری وزارتخانهبه منظور تسھیل امر سرمایهـ١٨٨ماده

محیطی مشخص،صنایع و معادن و جھاد کشاورزی و با ھماھنگی معاونت، ضوابط و استانداردھای زیست
شفاف و ثابت را در چھارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جھت درج در کتاب راھنمای 

) قانون اساسی ٤٤) قانون اجرای سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (٧) ماده (٣گذاری موضوع تبصره (سرمایه
نی، خدماتی و زیربنایی موظف به ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدھای تولیدی، صنعتی، عمرا

باشند.رعایت ضوابط و استانداردھای فوق می
از سال دوم برنامه ھرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاھھای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده 

شود.می) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاستھای مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام ١٠٥(
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:ـ١٨٩ماده

منظور حفظ محیط زیست و با ھای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار بهالف ـ در راستای ارتقای آگاھی
دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری تأکید بر گروھھای اثرگذار و اولویت

وزیران زیست به تصویب ھیأتنامه اجرائی مربوط را با پیشنھاد شورای عالی حفاظت محیطاسالمی ایران، آئین
ھای دولتی و صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران ملزم به اجرای ربط، رسانهبرساند. کلیه دستگاھھای ذی

ند.باشھای آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی میبرنامه
ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه ب ـ نظام اطالعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه

ربط رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراھم گردد. دستگاھھای ذیپنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطالع
نمودن این نظام ھمکاری نمایند.مکلفند در تدوین و اجرائی

کلیه دستگاھھای اجرائی و مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی موظفند جھت کاھش ـ١٩٠ماده
ای دولت، اعمال سیاستھای مصرف بھینه منابع پایه و محیطزیست برای اجرای برنامه مدیریت اعتـبارات ھزینه

زائد جامد و بازیافت آنھا سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجھیزات (شامل کاغذ)، کاھش مواد
ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با ھمکاری نامه(در ساختمانھا و وسایط نقلیه) طبق آئین

ربط تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید اقدام نمایند.دستگاھھای ذی
ـ١٩١ماده

ھای حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تھیه و به مرحله اجراء الف ـ برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم
نامه ھای نیرو و جھاد کشاورزی، آئینآید. سازمان حفاظت محیط زیست با ھمکاری معاونت و وزارتخانهدرمی

رسانند.اجرائی این ماده را تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می
ربط نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با ھمکاری مراجع ذیرویه و ب ـ به منظور جلوگیری از شکار بی

اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و در نیروھای مسلح جمھوری
برداشت از شکاری را متناسب با جمعیت قابلھای مذکور، تعداد سالحھایبازنگری در ضوابط صدور پروانه

آوری سالحھای غیرمجاز تا پایان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمعتشخیص سازمانبه وحش حیات
برنامة اقدام نماید.

کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدھای بزرگ تولیدی، صنعتی، منظور کاھش عوامل آلودهبهـ١٩٢ماده
عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

ھای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات پروژهالف ـ طرحھا و
یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست سنجی و مکانامکان

محیطی قراردھند.
ھا الزامی است.رعایت نتیجة ارزیابیھا توسط مجریان طرحھا و پروژه

گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چھارچوب برداری و اندازهب ـ نسبت به نمونه
اندازی خوداظھاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدھایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه

اندازی سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهای و مداوم را دارند باید تا پایان سامانه (سیستم) پایش لحظه
) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ھوا ٣٠سامانه (سیستم)ھای مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (

شوند.می٣/٢/١٣٧٤مصوب 
ج ـ مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دھند که با ضوابط و استانداردھای محیط زیست و کاھش 

گی و تخریب منابع پایه باالخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.آلود
دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابھای مربوطه را در ـ١تبصره

حسابھای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.



گاھھای مرتبط به معاونت مکلف است با ھمکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستـ٢تبصره
ھای ناشی از آلودگی و تخریب محیط منظور برآورد ارزشھای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و ھزینه

زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابھای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعملھای محاسبه ارزشھا و 
انرژی، تنوع زیستی و آلودگیھای زیست محیطی در ھای موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، ھزینه

ھایی که دستورالعمل آنھا به تصویب ربط به تصویب برساند. ارزشھا و ھزینهنقاط حساس اقدام و در مراجع ذی
ای درنظرگرفته خواھدشد.سنجی طرحھای تملک دارائیھای سرمایهرسیده، در امکان

ـ١٩٣ماده
رھای باالی دویست ھزار نفر جمعیت و شھرھای ساحلی و شھرھای حاشیه تاالبھای الف ـ شھرداری شھ

داخلی در راستای مدیریت پسماند شھری موظفند تا پایان سال چھارم برنامه، پسماندھای خود را با روشھای 
افت نمایند. از نوین و فناوریھای جدید با اولویت روشھای آلی (ارگانیک) از قبیل کرم پوسال (ورمی کمپوست) بازی

سال پایانی برنامه، ھرگونه دفن پسماندھا در این گونه شھرھا مطلقاً ممنوع است.
ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمھیدات الزم را برای کاھش آلودگی ھوا تا حد 

کاھش میزان انتشار استانداردھای جھانی با اولویت شناسایی کانونھای انتشار ریزگردھا و مھار آن، کنترل و
ای را فراھم آورد.گازھای گلخانه

برداری صنعتی و معدنی جدید از تاالبھای داخلی مطلقاً ممنوع است.ج ـ از سال دوم برنامه، ھرگونه بھره
ـ با توجه به شرایط ویژه تاالبھای کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و د

شگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنھا و وجود چالشھای جدی در تخصیص منابع آب در گرد
طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول این مناطق و به

بیعی، محیط زیست و برنامه، با ساماندھی مجدد سازمانھای موجود در بخشھای آب، کشاورزی، منابع ط
برداران در دشتھای اطراف این تاالبھا اقدام نماید.گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بھره

نامه اجرائی این ماده به پیشنھاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و آئینتبصره ـ
رسد.و صنایع و معادن به تصویب ھیأت وزیران میھای جھاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو وزارتخانه

توسعه روستایی
ریزی، دولت مکلف است به منظور بھبود وضعیت روستاھا در زمینه سیاستگذاری، برنامهـ١٩٤ماده

راھبری، نظارت و ھماھنگی بین دستگاھھای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان 
از اقدامات زیر ھای موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شھری، حمایت الزم را و کاھش نابرابری

عمل آورد:به
بندی خدمات روستایی با الف ـ ارتقاء شاخصھای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تھیه برنامه اولویت

ای و محلیتوجه به شرایط منطقه
ھای ھا و زنجیرهب ـ حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه

ھا و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد نعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نھادهص
و ھمچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارھای محلی با اولویت مراکز دھستانھای 

دارای قابلیت توسعه
ورای اسالمیج ـ تعیین الگوی مدیریت در آبادیھای فاقد ش

نسبی جمعیت و تثبیت » از شھر به روستا« د ـ تدوین سیاستھای تشویقی در جھت مھاجرت معکوس 
روستایی تا آخر سال اول برنامه

سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روسـتایی مبتـنی بر الگوی ھـ ـ بھسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن
با مـشارکت مـردم، دولـت و نھادھای عمومیمعماری اسـالمی ـ ایرانی

ای مستمر روستاییان با ھدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و و ـ آموزش فنی و حرفه
مشارکت در فعالیتھای صنعتی و بھبود کیفیت تولیدات

چک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق ز ـ ساماندھی و استقرار فعالیتھای کارآفرینی و اشتغالزای کو
روستایی از طریق ارائه مشوقھای مالی و اعتباری

رسانی بھتر و مؤثرترمنظور خدماتھای روستایی بهح ـ ساماندھی روستاھا در قالب مجموعه
سازی شبکه راھھای روستاییط ـ احداث، ترمیم و نگھداری و ایمن

خصھای توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندھی خانوارھای ـ ارتقاء شا
ک ـ حمایت مالی از طریق اعطاء تسھیالت، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جھت توسعه اشتغال 

خانوارھای روستایی و عشایری با اولویت روشھای محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق 
منظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزیتشکلھای حقوقی بهمشارکت با

ل ـ اقدام قانونی در جھت ایجاد شرکت شھرکھای کشاورزی با اصالح اساسنامة یکی از شرکتھای مادر 
ھدایت، ) قانون اساسی به منظور ٤٤تخصصی موجود در چھارچوب سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (

ھای کشاورزی، دامی و شیالتیراھبری و احداث و توسعة زیرساختھای مجتمع
) در چھارچوب %٤٩گذاری مشترک با بخشھای غیردولتی تا سقف چھل و نه درصد (م ـ سرمایه

حمایت از توسعه « ) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی ٤٤سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (
، در زمینة توسعة کشاورزی »مدیریت منابع آب ایران« و شرکت مادرتخصصی » گذاری در بخش کشاورزیسرمایه

ور و طرحھای زیربنایی و نوپدید در بخشھای کشاورزی و منابع آب و توسعة با فناوری نوین، اقتصادی و بھره
سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایریمناطق روستایی و جوان

برداری به بخشھای دولت مکلف است سھام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بھرهصره ـتب



غیردولتی واگذارنماید.
ن ـ توسعه و ھدفمندسازی پژوھش، آموزش، تولید و تبلیغات و ھمچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و 

سازی، بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روانویتایجاد خانه فرش در بازارھای ھدف و موردنظر برای ھ
ھا و شرکتھای پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجھیز کارگاھھای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیهسفارش

تعاونی فرش دستباف روستایی و شھری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور 
ھای داخلی و خارجییت و افزایش سھم صادراتی و بازاریابیوری، تثبارتقاء و بھبود بھره

وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.تبصره ـ
) آن از طریق تقویت صندوق بیمه %١٠٠س ـ تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (

اجتماعی روستاییان و عشایر
مکانھای ورزشی برای جامعه روستاییبینیع ـ پیش

ف ـ تھیه طرحھای ھادی روستایی و تعیین محدوده روستاھا در سراسر کشور با پیشنھاد کارشناسان 
فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری ھر بخش و با اطالع دھیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاھا و 

عنوان رئیس، فرماندار رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بهای متشکل از تصویب آن در کمیته
شھرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شھرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

شھرستان، نماینده سازمان جھاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای 
عنوان ناظراسالمی روستا به

عنوان کارشناس و ناظر در تواند بهنماینده شھرداری شھری که روستا در حریم آن واقع است میتبصره ـ
جلسه کمیته مذکور شرکت نماید.

نامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتھای ذکرشده، نحوه آئین
و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنھاد معاونت به تصویب ھیأت مشارکت و تعاریف 

رسد.وزیران می
فصل ھفتم ـ دفاعی، سیاسی و امنیتی

امور دفاعی
ـ١٩٥ماده

دفاعی، قدرت الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندیھای 
بازدارندگی و دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تھدیدھای خارجی اقدامات 

زیر را انجام دھد:
نظر قرارگاه پدافند ھوایی ـ ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند ھوایی کشور و ایجاد ھماھنگی تحت١

االنبیاء (ص)حضرت خاتم
ھای آبی کشور و ـ تقویت حضور و ارتقاء زیرساختھا به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه٢

حفاظت از خطوط دریایی کشور با تأکید بر آبھای آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب
زلت اجتماعی گیری بھینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش، مھارت، ارتقاء منـ بھره٣

جامعه ھدف در خصوص مبانی و ارزشھای اسالم و انقالب با تکیه ویژه بر دیدگاھھا و سیره حضرت امام خمینی 
ای و (ره) و مقام معظم رھبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعامالت سازنده و مھارتھای حرفه

سازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی کارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنیافزایش ظرفیت به
آنان و نیز استفاده بھینه از مشموالن در سازندگی کشور

تر دستگاھھای دولتی و ـ ایجاد زیرساختھا و اتخاذ ساز و کارھای الزم برای مشارکت ھر چه گسترده٤
ھای دفاعی در شرایط بحران و جنگبخش غیردولتی در برنامه

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح با ھمکاری ستاد کل نیروھای مسلح حداکثر ظرف شش ه ـتبصر
ربط ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات ھر یک از اجزاء فوق را تدوین و به تصویب مراجع ذی

برساند.
فاعی، موارد زیر را در اولویت قراردھد:ب ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح در سقف اعتبارات امور د

ـ توسعه و تقویت ناوگان ھوایی نیروھای مسلح اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگھداری تا سطح ١
سازی پروازھا.نمودن کلیه ھواپیماھا و بالگردھا و تسلیحات مرتبط و ایمنآمادگی مصوب و عملیاتی

بکه ارتباطی مستقل و امن نیروھای مسلحـ تکمیل و به روزرسانی ش٢
ـ ایجاد سامانه فرماندھی، کنترل، اطالعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راھبردی، فضایی، ھوایی، دریایی ٣

و زمینی به منظور ارتقاء ھوشیاری و آمادگی برای شناسایی تھدیدات و مقابله سریع و موثر
یش قدرتی و پایداری عملیاتی یگانھای موشکیـ توسعه کیفی و کمی افزا٤
رسانی و حمایت از کارکنان نیروھای مسلح در ـ ارتقاء کمی و کیفی سامانه رسیدگی، خدمات٥

مأموریتھای دفاعی، امنیتی، امور رزمی و مراقبت از مرز و مناطق سخت
ج مستضعفان و حضور بیشتر نیروھای دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیـ١٩٦ماده

ھای امنیت و دفاع از کشور، آرمانھا و مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرھنگ امر به مردمی در صحنه
معروف و نھی از منکر اقدامات و تسھیالت الزم را در طول برنامه به شرح زیر فراھم نماید:

قل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تأکید الف ـ پشتیبانی الزم برای افزایش حدا
بر تربیت نیروی انسانی متعھد و انقالبی

ھای مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و ب ـ حمایت از زیرساختھا برای توسعه نواحی شھرستانی و رده
تغییرات تقسیمات کشوری



اومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاھھای اجرائی به ویژه ھای مقج ـ پشتیبانی از رده
در فعالیتھای پژوھشی و علمی

د ـ کمک به تعمیق ارزشھای انقالب اسالمی و توسعه فرھنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل 
ن بسیجی برای سازی اوقات فراغت، توسعه فرھنگ ارزشی و استفاده از نخبگاھای تربیتی، غنیھسته

مشاوره و تولید فکر، توسعه فرھنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حضـرت امام (ره) با اجرای 
ھای مقاومت بسیجآموزی، اقشار و ردهطرحھای دانشجویی، دانش

ضای مجازی و ھای مختلف با اولویت حضور فزآینده در فھـ ـ پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه
ای (سایبری) با رویکرد بومیرایانه

و ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزشھا و اردوھا و سایر 
ھا حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریتبرنامه

) از سرجمع اعتبارات تملک دارائی استانی در بودجه سنواتی به منظور حمایت %١(بینی یک درصدزـ پیش
ھای مقاومت بسیجاز احداث و توسعه پایگاھھا و حوزه

میلیون نفر از بسیج دھھا میلیونی با کارگیری سیھای الزم برای جذب و بهنمودن پشتیبانیح ـ فراھم
رویکرد فرھنگی، اجتماعی و علمی

ویژه در فعالیتھای مربوط به توسعه فرھنگ عفاف و ھای مقاومت بسیج جامعه زنان بهط ـ پشتیبانی از رده
حجاب و تحکیم بنیاد خانواده

شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت الزم را برای به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده میـ١تبصره
ای در مأموریتھای ارتھای ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمهای و جبران خستأمین پوشش بیمه

عمل آورد.مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروانھای راھیان نور به
شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، به دستگاھھای اجرائی اجازه داده میـ٢تبصره

ھای عمرانی خود سازی اوقات فراغت و پروژهی، بھداشتی، فرھنگی و غنیاجرای بخشی از فعالیتھای آموزش
کاری، آبرسانی به زدایی، جنگلھای بھداشت روستایی، بیاباناز قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه

نیروھای روستاھا و ھمچنین در مناطق محروم، روستایی و مرزی را به آن سازمان واگذارنماید تا با استفاده از 
یافته، اجراء نمایند.داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان

شود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروھای مسلح، اقدامات زیر به دولت اجازه داده میـ١٩٧ماده
عمل آورد:را به

سب دانش و فناوریھای نو و توسعه مرزھای دانش و بینی اعتبارات موردنیاز برای حمایت از کالف ـ پیش
) از اعتبارات تجھیز و توسعه دفاعی، به طریقی %١٠تولید محصوالت بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد (

که در طول سالھای برنامه در محورھای زیر به سمت خوداتکایی حرکت نماید:
ایع دفاعیـ تولید مواد حیاتی و کلیدی موردنیاز صن١
ویژه در حوزه ھای ناوبری و اجزاء دقیق، ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، لیزر، ـ توسعه فناوریھای نوین به٢

ھا) و ھا (میکرومکانیکھا، ریزمکانیکاپتیک، نانو، زیستی، اطالعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه
ساخت و پرتاب ماھواره امن و پایدار

)%٥٠ب ـ افزایش صادرات محصوالت، خدمات فنی و مھندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه درصد (
ھای تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاھھا و مراکز ج ـ حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتھا و پروژه

تحقیقاتی
ظرفیتھای خالی صنایع دفاعی و ھمچنین حمایت گیری صنعت کشور ازد ـ حمایت مالی در جھت بھره

گیری از ظرفیت صنایع کشور جھت رفع نیازھای دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازھای مالی برای بھره
داخلی و صادرات کشور

) ساالنه سھم اعتبارات %٢ھـ ـ دولت مکلف است در الیحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد (
بینی الزم را به عمل آورد.اعی در طول برنامه اقدام و پیشدف

) از افزایش مذکور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و ھمچنین تولید مواد حیاتی %٥٠پنجاه درصد (
گردد.و قطعات کلیدی و توسعه فناوریھای نوظھور منظور می

رساختھا، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی پذیری زیبه منظور کاھش آسیبـ١٩٨ماده
شود:کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می

الف ـ تدوین استانداردھای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه
سازی در خصوص تھدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مھمش، ھشدار و خنثیب ـ ایجاد سامانه پای

سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مھم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنانج ـ ایمن
ھای وزهپدافند غیرعامل فقط در حوزه تھدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل ھماھنگی حتبصره ـ

پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنھاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و 
رسد.سازمان مدیریت بحران به تصویب ھیأت وزیران تأیید ستاد کل نیروھای مسلح می

و تصویب رئیس کمیته دائمی به ھای موضوع پدافند غیرعامل با پیشنھاد دبیر کمیته دائمی پروژهـ١٩٩ماده
ھا بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواھد اجراء درخواھد آمد. موافقتنامه این گونه پروژه

شد.
در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروھای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شھرداریھا و دھیاریھا به ـ٢٠٠ماده

استفاده از خدمت مشموالن وظیفه مشروط به عـدم ورود آسیـب به آمادگـی رزمی کشور و نیروی انسانی با
گردد. نیاز دولت، شھرداریھا و دھیاریھا از طریق وزارت دفاع و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می



شود.پشتیبانی نیروھای مسلح به ستاد کل اعالم می
آموزش نظامی برعھده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح است و حقوق و ھای مربوط به دورهھزینه

گردد. میزان دریافتی این قبیل مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می
افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروھای مسلح تجاوز نماید.

التحصیل دانشگاه ھستند، باید در مناطق ) از نیروھای انسانی فوق که فارغ%٥٠ه درصد (حداقل پنجا
یافته کشور خدمت کنند.نیافته یا کمترتوسعهتوسعه

دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروھای مسلح ـ٢٠١ماده
ت کشور و آمادگی در برابر تھدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقالب اسالمی و حفاظت از تمامیت ارضی و امنی

ایران و منابع حیاتی کشور و ھوشمندسازی سیستمھای دفاعی، اقدامھای ذیل را درصورت تصویب فرماندھی 
کل نیروھای مسلح به عمل آورد:

ی تجھیزات، ارتقاء منابع انسانی و سازی و ھوشمندسازھای بنیه دفاعی با تأکید بر مدرنالف ـ تقویت مؤلفه
)I٤Cھای (سیستمھای) فرماندھی (سامانه

ھای کارگیری سامانهھای (سیستمھای) اطالعاتی در بهب ـ ارتقاء فناوریھای نوین و ھوشمند و سامانه
ھای الکترونیکی، ھوافضا، دریایی و پدافند ھواییدفاعی به ویژه سامانه

ازی و بھبود ساختارھای چابک و پاسخگو در دفاع ملیسج ـ بھینه
کارگیری متقابل و بھینه از د ـ ارتقاء حضور و سھم نیروھای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به

امکانات و توان منابع انسانی
ھای صنعتی نویندھـ ـ نوسازی و بازسازی و بھبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآین

و ـ ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تھدیدھا و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقالب 
اسالمی ایران

ز ـ ارتقاء و افزایش سطح دانش و مھارت نیروھای مسلح، به صورت کمی و کیفی
وری در بخش دفاع و گسترش ھمکاریھا با مراکز علمی دانشگاھی ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فنا

داخلی و خارجی
ھای آبی کشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر)ط ـ حضور و استقرار متناسب با تھدیدھا در حوزه

ی ـ ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروھای مسلح
افند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحھای حساس و مھم و یا در دست مطالعه و نیز ک ـ رعایت اصول پد

تأسیسات زیربنایی و ساختمانھای حساس و شریانھای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط 
) این قانون، به منظور پیشگیری و کاھش مخاطرات ناشی از سوانح ١٧٩دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (

بیعیغیرط
ھای اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و نامهآئین

تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید و در صورت پشتیبانی نیروھای مسلح و ستاد کل نیروھای مسلح تھیه و به 
شود.مرحله اجراء گذاشته میتأیید فرماندھی کل نیروھای مسلح به

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروھای مسلح ـ٢٠٢ماده
نسبت به تھیه طرح جامع نحوه استقرار نیروھای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تھدیدات و 

و حیاتی و صنایع دفاعی و محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس شرایط زیست
ھای بزرگ صنـعتی دفاعی از شھرھای بزرگ به ویژه تـھران ھمچنین انتقال پادگانھای مراکز نظامی و کارخانه

اقدام و به تصویب فرماندھی کل نیروھای مسلح برساند.
بری و ایجاد حریم دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسھیالت اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کار

جھت تأسیسات مورد نیاز اقدامات الزم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن 
شود.شده بازپرداخت میمنتقل

سیاسی، امنیتی
ظف است با در راستای تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزھا، وزارت کشور موـ٢٠٣ماده

ھا و ھای امور اقتصادی و دارائی، دادگستری، اطالعات و نیروی انتظامی و سایر وزارتخانهھمکاری وزارتخانه
ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تھیه و به تصویب شورای سازمانھای ذی

نامه طرحھای مصوب کنترل و انسداد مرزھا به صورت کامل ای که تا پایان برگونهعالی امنیت ملی برساند به
اجراء گردد.

طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدامھای عمرانی، انسدادی، اطالعاتی، علمی، تبصره ـ
تجھیزاتی، فرھنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به کارگیری بسیج و نیروی مردمی است. ھرگونه

پذیرد.اقدام در مرزھا و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخصھای مندرج در این طرح صورت می
در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت مالحظات و تأمین امنیت پایدار ـ٢٠٤ماده

گیری تعاونیھای مرزنشینان و حق مناطق مرزی، دولت حمایت مالی و حقوقی الزم را از استقرار صنایع و شکل
برداری از زمینھای مستعد کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به بھره

آورد.عمل می
به منظور ھدایت و ارائه زیرساختھای مناسب توسعه صنعتی مناطق مرزی، افزایش مراودات تبصره ـ

شورھای ھمسایه و نیز گسترش بازار تولیدات مناطق مرزی، اولویت استقرار صنایع در اقتصادی ـ اجتماعی با ک
مناطق مزبور، با شھرکھای صنعتی مرزی و واقع در مرزھا خواھد بود.

وزارت اطالعات موظف است با ھدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه ـ٢٠٥ماده 



مقابله با تھدیدات و تھاجم اطالعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جھانی اطالعاتی و پیشگیری و 
اقدامات زیر را انجام دھد:

الف ـ ارتقاء کمی و کیفی زیرساختھای اطالعاتی با ھدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر
یافته ضدامنیتی، اقدامات تصادی، جرائم سازمانب ـ پیشگیری و مقابله با فساد و اختالل در امنیت اق

تروریستی و تھدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری
ج ـ ایجاد و گسترش زیرساختھا و ساز و کارھای الزم برای مشارکت ھرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و 

تحکیم امنیت پایدار کشور
سال اول برنامه توسط وزارت اطالعات و با ھمکاری معاونت تھیه و به تصویب نامه این ماده حداکثر تا پایان آئین

رسد.ھیأت وزیران می
وزارت اطالعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چھارچوب اختیارات قانونی ـ٢٠٦ماده

ورد:ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آخود با ھماھنگی دستگاھھای ذی
الف ـ تھیه طرح بانک جامع اطالعاتی کشور

نمایند موظفند نسبت به در کلیه دستگاھھا و نھادھایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میتبصره ـ
شده، حریم خصوصی و مواردی که بندیاختیار قراردادن بانکھای رقومی (دیجیتالی) خود به استثناء موارد طبقه

نین افشاء اطالعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.در قوا
ب ـ تھیه طرح نظام ملی تعیین صالحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام 

منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و شده بهبندیساماندھی حفاظت از اسناد و اطالعات طبقه
شدهبندیاسناد طبقهدشمنان نظام به اطالعات و 

ربط برای تھیه و اجرای طرح جامع مبارزه با ای مرکب از دستگاھھای اصلی ذیج ـ تشکیل کمیسیون ویژه
تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف ھریک از دستگاھھا به منظور مبارزه ھماھنگ با تروریسم 

ه در کشور تا پایان برنامهشدزیستی (بیوتروریسم) به صورت یک اصل نھادینه
کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینة بیوتروریسم را به مجلس شورای اسالمی ارائه تبصره ـ

کند.می
دولت مجاز است:ـ٢٠٧ماده

مشارکت ھای کلی مبارزه با مواد مخدر باالف ـ به پیشنھاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست
سازھا را تھیه و جھت تصویب به ھا و پیشجانبه با مواد مخدر، روانگردانربط، الیحه جامع مبارزه ھمهنھادھای ذی

مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
ھای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تھیه الیحه ربط و اتاقھای ذیب ـ با مشارکت دستگاه

ه با قاچاق کاال و ارز اقدام نموده و جھت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.جامع مبارز
گرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمھوری سازی و توسعه حرفهبه منظور مدرنـ٢٠٨ماده

امه به مورد اجرا گذاشته اسالمی ایران با توافق دولت و ستاد کل نیروھای مسلح اقدامات زیر در طول برن
شود:می

ھای نوین و تجھیزات مندی نیروی انتظامی از فناوریآوردن ساز و کار و امکانات الزم برای بھرهالف ـ فراھم
»سازی پلیسآور پایهفن« پیشرفته در جھت 

گرایی با توسعه آموزشھای تخصصیب ـ تقویت حرفه
تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخالقی و پیشگیری و مقابله با ھرگونه ناھنجاری به منظورـ٢٠٩ماده

فرھنگی و اجتماعی و اخالل در امنیت عمومی؛
الف ـ دولت موظف است ساز و کارھای اجرائی الزم را با تأکید بر موارد زیر فراھم و اجرائی نماید:

پرستی، ابتذال و یافته مروج انحرافات اخالقی، خرافهندھای سازمانـ مبارزه با جریانات، گروھھا و با١
گراییپوچ

سازی فضای عمومی جامعهـ ارتقاء احساس امنیت و سالم٢
ای برای مقابله با سازی اقدامات فرھنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانهگیری و ھماھنگـ بھره٣

عیناھنجاریھای فرھنگی و اجتما
ب ـ کلیة دستگاھھای اجرائی موظفند اقدامات الزم را برای اجرای طرح جامع فرھنگ عفاف و حجاب معمول 

سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسالمی اقدام نمایند.داشته و نسبت به متناسب
اشد.وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته ب

سیاست خارجی
گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانھا و نھادھای وزارت امور خارجه موظف است با بھرهـ٢١٠ماده

مسؤول و به منظور اعتالء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمھوری اسالمی ایران و استفاده از فرصتھای اقتصادی 
الملل، سیاستھای مناسب را برای اجرائی خواھی در روابط بینمان عدالتالملل و بسط گفتدر منطقه و نظام بین

ربط ارائه دھد:نمودن احکام ذیل به مراجع ذی
الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرھنگی با کشورھای دارای دیدگاھھا و مواضع 

غیرھمسو با جمھوری اسالمی ایران
المللی از ای و بینبخش در مناسبات دو جانبه و سازمانھای منطقهی حضور فعال، مؤثر و الھامب ـ تالش برا

طریق:
المللی با دستور کار مشخص برای ای و بینھای منطقهـ تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان١

ی شدن برنامهاقدام در مورد ھریک از آنھا حداکثر در سال اول پس از زمان اجرائ



کارگیری آنان با اولویت تخصص ـ ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به٢
ھای دارای اھمیت راھبردیو کارآمدی در سازمانھا و سفارتخانه

ی منافع ملی جمھوری ـ تدوین فرآیند پیشنھادی ایران برای اصالح ساختار سازمان ملل متحد در راستا٣
اسالمی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تالش برای تحقق آن

ھای ـ پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جھان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان٤
المللیای و بینمنطقه
حقوق بشری علیه جمھوری اسالمی ایرانھای ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جھت توقف روند صدور قطعنامه٥

ج ـ ھمکاری با کشورھای منطقه و اسالمی و نیز استفاده از سایر ظرفیتھای اقتصادی، حقوقی، سیاسی، 
المللی برای کاھش حضور نظامی بیگانگان در منطقهای و بینفرھنگی، رسانه

زدایی و ھمگرایی با کشورھای منطقه و نشد ـ تقویت روابط حسنه با ھمسایگان، اعتمادسازی، ت
اسالمی به ویژه حوزه تمدن ایران اسالمی

ھای اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ھـ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت
آسیا به ویژه ھای الزم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورھا و منطقه جنوب غربی ایجاد زمینه

کشورھای ھمسایه و اسالمی
خواھانه در جھانو ـ توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت

ز ـ ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژی و تالش 
برای قرار گرفتن در مسیرھای انتقال انرژی در منطقه

گذاری در جھت تأمین منافع ح ـ استفاده از ظرفیتھای ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایه
ملی

وزارت امور خارجه موظف است ساالنه گزارشی از میزان اجرای احکام این ماده به مجلس شورای تبصره ـ
اسالمی تقدیم نماید.

فصل ھشتم ـ حقوقی قضائی
ـ٢١١ماده

الف ـ قوه قضائیه مکلف است به منـظور کاھش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، 
کردن ضمانت اجراءھای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل استانداردسازی ضمانت اجراھای کیفری و جایگزین

ن سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تھیه نماید انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایا
تا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد.

ھای مالی، ھای کلی نظام در امور قضائی نیازھای قوه قضائیه در زمینه) سیاست١٢ب ـ در اجرای بند (
) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین ١٥٨) و (١٥٧) ، (١٥٦تشکیالتی و استخدامی با توجه به اصول (

تکمیل گردد.١٣٨٨) از پستھای بالتصدی مصوب موجود در پایان سال %١٠گردد که ساالنه ده درصد (
نفر است.٨٠٠سقف جذب قضات ساالنه تا تبصره ـ

م در امور قضائی، قوه قضائیه ) سیاستھای کلی نظا١٢) و (١١) ، (٨) ، (٦) ، (١ج ـ در اجرای بندھای (
ھا را انجام دھد:موظف است اقدامات زیر در جھت تسریع در رسیدگی به پرونده

ـ تقویت و سازماندھی نھادھای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و ١
اداری جھت افزایش دقت در انجام امور محوله

طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جھت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال ـ تدوین٢
اول برنامه

باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه ھایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه میکلیه دستگاهتبصره ـ
.نسبت به اجرای آموزشھای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند

سازی فرھنگ د ـ به منظور گسترش فرھنگ حقوقی و قضائی، اصالح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نھادینه
شود:مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاھش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام میقانون

ا و سیماـ آموزش ھمگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صد١
زیست، اجتماعی، محیطـ آمـوزش ھمگانی حقـوق شھروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین٢

ربط از طریق صدا و سیماھای ذیای و مشابه آن توسط دستگاهبانکی، بیمه
لی و متوسطهھای راھنمایی تحصیبینی مواد درسی الزم برای آموزشھای مذکور در دورهـ پیش٣

) زمـان ٢) و (١سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (تبصره ـ
ھای مربوطه یا آن سازمان تھیه ھایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاهمناسب را برای پخش برنامه

شود، اختصاص دھد.می
سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، ـ قوه قضائیه مکلف است تا٤

آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنالین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
) سیاستھای کلی قضائی پنجساله ابالغی از سوی مقام معظم رھبری، ٣ھـ ـ به منظور تحقق بند (

ستگاھھای اجرائی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نھادھا و مؤسسات عمومی د
احمر و شھرداریھا، مکلفند در چھارچوب وظایف خود ھمکاری الزم را با قوه قضائیه غیردولتی نظیر جمعیت ھالل

ھای پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.در اجرای برنامه
) سیاستھای کلی قضائی پنجساله ابالغی مقام معظم رھبری، قوه قضائیه مکلف ٩بند (و ـ در اجرای

است:
ھای کیفری و حقوقی اقدام کند.ـ نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراھا و دادگاه١



وم المللی تا پایان سال سـ با ھمکاری دولت نسبت به تھیه الیحه نھاد مستقل داوری داخلی و بین٢
برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد.

ھا قوه قضائیه مکلف به ھا و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پروندهز ـ به منظور تسھیل در رسیدگی به پرونده
انجام موارد زیر است:

ـروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران، ـ با ھمـکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نی١
ھای بررسی صحنه جرم و تھیه شناسنامه ھویت ژنتیکی افراد با اقدامات الزم را جھت تقویت و انسجام گروه

عمل آورد.گیری از نیروھای متخصص و روشھا و تجھیزات روزآمد بهبھره
ایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل ـ از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نم٢

دادگستری استانھا اقدام کند.
ح ـ به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات 

زیر را برای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات انجام دھد:
ویژه سامانه مدیریت ه سطح استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهھای عملیاتی و توسعـ سامانه١
ھای قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطالعات، اندازی مرکز ملی دادهھای قضائی، راهپرونده

قضائی و عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطالعات در برقراری ارتباط بین مراجع
سایر نھادھای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان زندانھا، سازمان پزشکی 

اندازی، گسترش و ارتقاء یابد.قانونی راه
ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاھش ٢
تبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقالم اطالعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با ھای مرپرونده

استفاده از فناوری اطالعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
ھای جھادکشاورزی و مسکن و شھرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در وزارتخانهتبصره ـ

امه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت طول برن
اسناد و امالک کشور برای تھیه نقشه امالک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) ھمکاری نمایند.

دادگستری با ھمکاری دادستانی ای که توسط وزیرنامهشود براساس آئینـ به قوه قضائیه اجازه داده می٣
رسد، ملی جمھوری اسالمی ایران تھیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه میکل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه

باشد را با استفاده از فناوریھای اطالعاتی ھای قضائی که نگھداری سوابق آنھا ضروری میاسناد و اوراق پرونده
تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنھا اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از روز، به اسناد الکترونیکی 

مدت بایگانی قطعی آنھا گذشته باشد. اطالعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته 
و قابل استناد خواھد بود.

زمان اسناد و کتابخانه ملی جمھوری ھای مھم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سااصل پرونده
اسالمی ایران حفظ و نگھداری خواھد شد.

ھای الکترونیکی برای ـ سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه٤
اجرای محکومیتھای حبس و قرارھای تأمینی، اقدام نماید.

جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه ط ـ در راستای توسعه دسترسی
قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است:

ـ نوسازی و توسعه فضاھای فیزیکی قوه قضائیه و سازمانھای تابعه از جمله ساختمانھای ستادی، ١
ت در مناطق مورد نیاز، واحدھای ثبتی، دادسراھا، دادگستری، زندانھا، بازداشتگاھھا، کانونھای اصالح و تربی

واحدھای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروھای مسلح، با رعایت 
استانداردھای الزم در سقف اعتبارات مصوب

ی و تمھید ھای قضائـ تسھیـل در احقاق حق افراد نیازمـند مورد تأیید دستـگاھھای حمایـتی در پرونده٢
ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکال و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق 
کانونھای مربوطه، عالوه بر استفاده از ظرفیتھای وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از 

سازمانھای مردم نھاد
ھای اجرائی از طریق قت، سرعت و ھمچنین رضایتمندی مردم از روند پروندهـ ارتقاء کیفیت و افزایش د٣

افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی
ی ـ قوه قضائیه موظف است الیحه جامع اداری و استخدامی خود را تھیه نماید تا از طریق دولت به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم گردد.
مکلف است سامانه الکترونیکی کاھش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی ک ـ قوه قضائیه

نماید به نحوی که در این سامانه حداقل:
ـ علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.١
طور خودکار تعیین شود.بت بهھا با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوـ وقت رسیدگی به پرونده٢
ھای حقوقی حداکثر پنج ماه ـ مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده٣

بیشتر نباشد.
تبصره ـ درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز 

ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی شود به گونهبا ذکر دلیل به مقام باالتر اعالم میباشد، این امر 
باشد.

گیری بوده ھایی که معّد تصمیمھا موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پروندهـ رؤسای حوزه٤
صالح معین نمایند.م به مراجع ذیاند را ضمن تذکر به قاضی و اعالو بدون علت منتھی به تصمیم نگردیده



اند اطالع گیری نگردیدهھایی که برابر قانون منتھی به تصمیمـ مراجع نظارتی به طور خودکار از پرونده٥
حاصل نمایند.

ل ـ دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونھای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و 
ھای اجرائی موضوع ھای آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاهبرگزاری دورهکارشناسان و

) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات ٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٥ماده (
ید.ھا و کاھش زمان دادرسی را فراھم نماتخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده

م ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و امالک 
ھای ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معامالت تا پایان سال دوم اندازی مرکز ملی دادهو راه

نیک به استعالمات ثبتی و ثبت آنی معامالت با به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکتروبرنامه اقدام کند، به
کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراھم شود.

ھای اجرائی، مؤسسات ن ـ سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با ھمکاری دستگاه
ات ذیل را به اجراء گذارد:عمومی و مردم نھاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدام

ـ با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصالحی مجازات حبس، اصالح محیط زندانھا از طریق اقداماتی نظیر ١
شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متھمان از محکومان در بندی زندانیان و بازداشتطبقه

ھزار نفر جمعیتباالی بیستبازداشتگاھھای موقت در شھرھای
ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با ھمکاری وزارت آموزش و پرورش٢
خمینی(ره)، بضـاعت با ھمـکاری کمـیته امداد امامھای زندانیان بیـ رفع مـشکل معیشتی خانواده٣

ربطسازمان بھزیستی و سایر نھادھای ذی
ربط پس از آزادیزمند اشتغال به مراجع ذیـ معرفی زندانیان نیا٤

س ـ سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات الزم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگھای 
ریزی و آموزش برای دست آمده، نسبت به برنامهنتایج بهغیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دھد و با توجه به

ھای اجتماعی ناشی از آنھا اقدام کند.ئم، تخلفات و آسیبپیشگیری و کاھش جرا
ع ـ قوه قضائیه مکلف است تمھیدات الزم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتھای وزارت دادگستری را 

فراھم آورد.
ب بودجه سنواتی ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات الزم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قال

نماید.بینی میپیش
قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاستھای کلی نظام در امور قضائی الیحه جامع وکالت و ـ٢١٢ماده

مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تھیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.
فصل نھم ـ بودجه و نظارت

به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چھارچوب سیاستھای ـ٢١٣ماده
ربط کلی برنامه، دستگاھھای اجرائی مکلفند تا پایان شھریور ماه ھر سال گزارشی از عملکرد ھر یک از مواد ذی

سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.
ھا و د مذکور را ھمراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخصمعاونت موظف است گزارش عملکر

جمھور مکلف است گزارش مذکور را ھمزمان با الیحه بودجه جمھور ارائه نماید. رئیسمتغیرھای مربوطه به رئیس
ع سالیانه تا پانزدھم آذرماه ھر سال به مجلس شورای اسالمی ارائه و خالصه آن را در جلسه علنی به اطال

نمایندگان برساند.
ای دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحھای تملک دارائیھای سرمایهـ٢١٤ماده

) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:٤٤با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چھل و چھارم (
گرا و کنترل ھر سه عامل ھزینه، زمان و کردھای نتیجهرا با روی١٣٨٥الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب 

، تا سال سوم برنامه اصالح و از سال چھارم به مورد اجرا گذارد.کیفیت در اجرای پروژه
تأمیـن منابع « ، » برداری و واگذاریتأمین منابع مالی، ساخت، بھره« ب ـ روشھای اجرائی مناسب از قبیل 

« و یا » مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی« ، »طرح و ساخت کلید در دست« ، » رداریبمالی، ساخت و بھره
کارگیرد.ھای کافی بهبینی تضمینرا با پیش» برداری و مالکیتساخت، بھره

ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مھندسی ارزش را در طرحھای تملک دارائی 
ط اجرا کند.ای بزرگ و متوسسرمایه

ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات د ـ ساز و کار تأمین مالی طرحھای تملک دارائی سرمایه
بینی ابزارھای مالی تضمینی را به تدریج به اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکھای داخلی و خارجی ھمراه با پیش

ن منابع مالی و اجرای طرحھای فوق با نوسانات بودجه ساالنه ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمیگونه
کاھش یابد.

شده را ای و قیمت تمامھـ ـ استانداردھای ملی حسابداری و حسابرسی طرحھای تملک دارائی سرمایه
برنامه در گردد از ابتدای سال دومکه توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تھیه و توسط معاونت تأیید و ابالغ می

طرحھای بزرگ و متوسط پیاده کند.
ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر پیشنھاد طرحھای تملک دارائیھای سرمایهـ٢١٥ماده

پذیر است:امکان
) ٢٣) و (٢٢ای جدید با رعایت مواد (الف ـ عناوین، اھداف کمی و اعتبارات طرحھای تملک دارائیھای سرمایه

محیطی قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیھی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست
و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت 



گردد به تفکیک سالھای برنامه و جه ساالنه منظور میسالی که طرحھای مورد نظر برای اولین بار در الیحه بود
رسد.سالھای بعد به تصویب مجلس شورای اسالمی می

محیطی را در شش ماھه اول زیست موظف است استانداردھای زیستسازمان حفاظت محیطتبصره ـ
مشاور به منظور رعایت سال اول برنامه به معاونت جھت ابالغ به دستگاھھای اجرائی و شرکتھای مھندسین

ای خود اعالم نماید.مفاد آن در طراحی طرحھای تملک دارائیھای سرمایه
ای مشتمل بر اھداف طرح، شرح عملیات، ھای طرحھای تملک دارائیھای سرمایهب ـ مبادله موافقتنامه

پذیرد این برنامه انجام میاعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران
ھا برای دوران برنامه معـتبر و مالک عمل خواھد بود. اطالعات ضروری در خصوص موارد فوق در موافـقتنامه

گردد.ھا نیز درج میاصالحیه موافقتنامه
ی طرح در مانده اجراای برای سالھای باقیاعتبارات مورد نیاز طرحھای تملک دارائیھای سرمایهتبصره ـ

شود.برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می
ھایی که برای انطباق میزان اعتبارات ساالنه طرحھا با قوانین بودجه سنواتی مبادله ج ـ موافقتنامه

ند. موارد استثناء که طرح شوھای گردند جنبه اصالحی داشته و نباید موجب افزایش اھداف و تعداد پروژهمی
ربط و تأیید معاونت و شوند با پیشنھاد دستگاه اجرائی ذیھا میمنجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه

تصویب ھیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بالمانع است.
ه و بخش دفاع تابع دستورالعملی ای محرمانھای طرحھای تملک دارائیھای سرمایهد ـ مبادله موافقتنامه

رسد.است که به پیشنھاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و معاونت به تأیید ھیأت وزیران می
ھای توجیھی طرحھایی که از منابع عمومی تأمین بندی گزارشای از جمعھـ ـ معاونت موظف است خالصه

و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در شود، به استثناء طرحھای دفاعی مالی می
دسترس عموم کارشناسان و پژوھشگران قرار دھد.

ای جدید در ھر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار و ـ تصویب طرحھای تملک دارائیھای سرمایه
رح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به کامل برای طرحھای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای ط

ای در ابتدای مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرحھای تملک دارائیھای سرمایه
شده اصالح و یا بینیگردد و اعتبارات پیشبینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد میبرنامه با در نظر گرفتن پیش

بینی ر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیشتغییر طرح برای ھ
شده مجاز است.

ـ٢١٦ماده
ھای متبادله با دستگاھھای اجرائی، مشروط به الف ـ تخصیص اعتبار، تعھد و پرداخت در اجرای موافقتنامه

آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر وافقتنامه و شروط الزامرعایت شرح عملیات و فعالیتھای موضوع م
شود، خواھد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می

ی ای دستگاه که با توجه به واگذارب ـ متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات ھزینه
کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنھاد معاونت و تصویب ھیأت وزیران به استانھا یا وظایف، ھزینه

گردد.دستگاھھای دیگر حسب مورد واگذار می
آگاھی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق شود برای پیشج ـ به دولت اجازه داده می

ھای غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتدیده از حوادث آسیب
) از بودجه عمومی ھر %٢گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد (فراگیر محصوالت کشاورزی و بیماریھای ھمه

تا پایان ھمان سال از محل گردان خزانه تأمین و ھزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر سال را از محل افزایش تنخواه
شود. در ھر حال برداشت و ھزینه از محل جویی در اعتبارات عمومی و یا اصالح بودجه ساالنه تسویه میصرفه
تأیید معاونت است.گردان خزانه در اجرای قوانین و مقررات منوط بهتنخواه

) و یکصد و ١٣٤صول یکصد و سی و چھارم (د ـ درمورد آراء حل اختالف دستگاھھای اجرائی که در اجرای ا
شود چنانچه به ھر دلیل ) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می١٣٩سی و نھم (

ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختالف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذکور، دستگاھھای اجرائی ذی
ای، از بودجه ای و ھزینهجایی در بودجه تملک دارائیھای سـرمایهھای جابهبدون الزام به رعایت محدودیـت

نماید.نفع اضافه و یا با مطالبات تھاتر میسنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستـگاه اجرائی ذی
در قالب ھای اجرائی و عملیاتی خود را ھا و مؤسسات دولتی موظفند برنامهکلیه وزارتخانهـ٢١٧ماده

ھا که پس از تصویب ھای اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تھیه کنند. این بستهبسته
شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی ھیأت وزیران جھت اطالع به مجلس شورای اسالمی ارائه می

گیرد.دستگاه قرار می
ھای متجانس و به ای از پروژهبه ھم پیوسته و یا خوشهچندین پروژهای از بسته اجرائی مجموعهتبصره ـ

دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرھنگی در چھارچوب اھداف ھم مرتبط اولویت
آید.برنامه به اجرا درمی

که فھرست آنھا توسط ) قانون مدیریت خدمات کشوری٤کلیه شرکتھای دولتی موضوع ماده (ـ٢١٨ماده
شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان شود و نیز شرکتھای پذیرفتهدولت تعیین می

برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب 
فعالیت شرکتھا و افزایش قابلیت اعتماد گزارشھای مورد در جھت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی 

مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. ھیأت مدیره این شرکتھا مسؤولیت اجرای این بند را به 
عھده دارند.



باشند از شمول این ماده مستثنی بندی میشرکتھایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقهـ١تبصره
وند.شمی

سازمان حسابرسی مکلف است چھارچوب و استانداردھای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ـ٢تبصره
ماه پس از تصویب این قانون تھیه و ابالغ نماید.

ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به به منظور استقرار نظام بودجهـ٢١٩ماده
زم را برای تھیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاھھای اجرائی فراھم آورد به نحوی که ھای التدریج زمینه

الیحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تھیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسالمی شود. دستورالعمل 
برنامه پنجم و ) سیاستھای کلی ٣٢شود. ھمچنین در اجرای بند (اجرائی توسط معاونت تھیه و ابالغ می

) قانون مدیریت ١٦شده موضوع ماده (ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تماماستقرار نظام بودجه
یابد پس از پرداخت به واحدھای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات خدمات کشوری اختصاص می

ھای مالی و معامالتی و اداری و استخدامی نامهعمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی و فقط براساس آئین
شده است و با پیشنھاد بینیھا و تحقق اھداف پیشبینی نحوه نظارت بر ھزینهگردد که متضمن پیشھزینه می

رسد.وزیران میمعاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب ھیأت
چھارچوب شرایط و انواع قراردادھای واگذاری مصوب شود حسب مورد دربه دولت اجازه داده میـ٢٢٠ماده

ای اقدامات زیر را به عمل آورد:شورای اقتصاد در خصوص طرحھای تملک دارائیھای سرمایه
برداری در قالب شده و آماده بھرهتمام و تکمیلای جدید و نیمهالف ـ واگذاری طرحھای تملک دارایی سرمایه

د تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت قراردادھا و شرایط مور
برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردھای اجرای کیفیت خدمات و نھایتاً ھای بھرهھزینه

واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
شده که خدمات آنھا قابل عرضه توسط تمام و تکمیلای نیمهرایی سرمایهب ـ واگذاری طرحھای تملک دا

بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول برداری طرحھای تملک دارایی سرمایهج ـ واگذاری حق بھره

دستگاھھای اجرائیو حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و
ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و برداری طرحھای تملک دارایی سرمایهد ـ واگذاری مالکیت و یا بھره

غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاھھای اجرائی
داری کل و از محل ردیف خاصی هدرآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانـ١تبصره

شود و نیز اعتبار ردیفھای مربوط به طرحھای تملک بینی میکه برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش
شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسھیالت و کمک و سایر ای در قالب تسھیالت و وجوه ادارهدارایی سرمایه

ای و یا تبدیل به احسن ب شورای اقتصاد به طرحھای تملک دارایی سرمایهروشھای تأمین مالی مورد تصوی
نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

شود و مشمول پرداخت مالیات بر کمکھای بالعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیـ٢تبصره
درآمد نیست.

وری و برای تقویت به منظور ایجاد ھماھنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بھرهـ٢٢١ماده
مدیریت کشور، شورای دستگاھھای نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی ھر قوه با انتخاب رئیس قوه 

شود.ل میبا حفظ استقالل ھر یک از آنھا در حدود مقرر در قانون اساسی تشکی
گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم

گردد.شش ماه سال اول برنامه به پیشنھاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می
کشوری و نیز دستگاھھای ) قانون مدیریت خدمات٥کلیه دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (ـ٢٢٢ماده

) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون ٥) و (٤) ، (٣) ، (٢موضوع مواد (
باشند.می

در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر ـ٢٢٣ماده
نامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد صویب آئینقوانین در طول برنامه ت

توسعه ملی و استانی و اسناد راھبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاھھای اجرائی مورد 
و قانون بودجه به تصویب نیاز باشد، پیشنھاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جھت انطباق با اھداف برنامه 

رسد.وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه میھیأت
دستگاھھای اجرائی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد الزم در اختیار معاونت قرار 

ھای نامهھا و بخششده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملبندیدھند. اسناد و اطالعات طبقه
ھای مربوط برای نامهمعاونت در چھارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین

االجراء است.کلیه دستگاھھای اجرائی الزم
و اصالحات و الحاقات بعدی آن با ١٣٨٠قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ـ٢٢٤ماده 

شود:حات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ میاصال
« ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت ٢الف ـ در ماده (

شود.اضافه می» و شرکتھای آب و فاضالب و توزیع برق استانی« عبارت » شرکتھای دولتی
ت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاھھای اجرائی و موارد ب ـ ھر گونه پرداخ
گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.ضروری یا از محل تنخواه

) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل ٥ج ـ کلیه شرکتھای دولتی و بانکھای موضوع ماده (
شده است مکلفند:بینیکشور برای آنھا سود ویژه پیش



شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد ھمان بینیـ در ھر ماه معادل یک دوازدھم مالیات پیش١
الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد سال به صورت علی

منظور شود.داری کل خزانه
) این بند به حساب درآمد ١شده ھر سال را با ساز و کار جزء (بینی) سود پیش%٤٠ـ حداقل چھل درصد (٢

عمومی واریز نمایند.
شرکتھای دولتی که قسمتی از سھام آنھا متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سھام بخش 

) %٤٠باشند و سھم بخش غیردولتی از چھل درصد (بند نمیغیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این
ربط به سھامداران بخش یادشده پرداخت شود.سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتھای دولتی ذی

و ١٣٦٦وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتھای مستقیم مصوب اسفند ماه 
بعدی آن است.ھای اصالحیه

شده در قوانین بودجه سنواتی بینید ـ مازاد درآمدھای اختصاصی دستگاھھای اجرائی از سقف رقم پیش
کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط ھمان دستگاه قابل ھزینه است.

ھای گیرینی به مردم و تمرکززدایی در تصمیمرساـ ـ در راستای تسھیل انجام امور و تسریع در خدمتھ
کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیتھایی که در قوانین و اداری و مالی و اجتناب از موازی

شده است حسب مورد به مدیران بینیمقررات برای دستگاھھای اجرائی یا رؤسا و باالترین مقام آنھا پیش
ی و ستادی دستگاھھای یادشده براساس شرح وظایف پستھای سازمانی و یا احکام ربط استانواحدھای ذی

انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در ھیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده 
رافع اختیار رئیس یا باالترین مقام دستگاه نیست.

ای و مالی و کمکھا و سایر اعتبارات و ردیفھای مندرج ائیھای سرمایهای و تملک دارو ـ کلیه اعتبارات ھزینه
در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدھا و سایر 

ھایمنابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه
متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابالغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعھد، پرداخت و ھزینه است.

ز ـ در کلیه موارد قانونی انجام تعھد و ھر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاھھای اجرائی، فقط 
است. ھمچنین در کلـیه موارد قانونی ھر گونه براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز

ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و کمک غیرنقدی و واگذاری دارائیھای سرمایه
غیرمنقول و نیز رد دیون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمھا، شرایط و دستورالعملھای ابالغی معاونت 

ای دستگاه خواھد شد. احکام این بند در ای از این فرمھا ضمیمه موافـقتنامه اعتبارات ھزینهمجاز است. نسخه
خصوص نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن 

االجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.الزم
) قانون محاسبات ٧٠ھر گونه تعھد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (ح ـ انجام

عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتھای تخصیص و نیز شرح 
ھای متبادله، ممنوع است.عملیات موافقتنامه

ده و دارائی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه ھر سال شرکتھای دولتی زیانط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادی
که ادامه فعالیت آنھا در بخش دولتی به دالیل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد 

واگذاری سھام یا ده با پیشنھاد معاونت و با استفاده از اختیارھای قانونی دولت در قالبسایر شرکتھای زیان
شود.مانده اقدام میانحالل شرکت و واگذاری اموال باقی

ی ـ دستگاھھای اجرائی در ایجاد ھر گونه تعھد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر 
را رعایت نمایند:

تی نسبت به ھزینه مستقیم اعتبارات ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیھا به بخش غیردول١
عمومی.

شده نسبت به روشھای ـ اولویت شیوه پرداخت تسھیالت نظیر کمکھای فنی و اعتباری و وجوه اداره٢
پرداخت و کمک بالعوض.

معاونت و رؤسای دستگاھھای اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند تبصره ـ
ھا و دستور پرداختھا و مشابه آن رعایت نمایند.اولویتھای فوق را در امضاء موافقتنامه

ک ـ ایجاد و تحمیل ھر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه 
ھای مینی و ھزینهدسـتگاھھای اجرائی از جمله دستگاھھای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تض

ھا و غیر آن، ایفاء تعھدات خاص، کاالھای تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نھاده
شود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می

یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و حکم به عھده باالترین مقام دستگاه اجرائی و 
شود.سایر موارد، تعھد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می

ل ـ
) از %١٠ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (ـ اعتبار طرحھای تملک دارائیھای سرمایه١

سایر طرحھای مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل محل کاھش اعتبارات 
انتخاب ١٣٥١) قانون برنامه و بودجه مصوب ٢٢افزایش است و عوامل اجرائی طرحھای مذکور با رعایت ماده (

شوند.می
ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی ینهھای متفرقه، تملک دارائیھای مالی و ھزـ اعتبارات ھریک از ردیف٢

ای ) از محل کاھش اعتبارات سایر ردیفھای متفرقه، اعتبار تملک دارائیھای مالی و ھزینه%١٠حداکثر ده درصد (



توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
ی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد ای و اختصاص) از اعتبارات ھزینه%٥/٠ـ حداکثر نیم درصد (٣

) از %٢٥/٠ای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد () از اعتبارات تملک دارائیھای سرمایه%١(
ای شرکتھای ھای سرمایه) از مجموع ھزینه%٥/٠ھای شرکتھای دولتی، حداکثر نیم درصد (مجموع ھزینه

ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوھشھای کاربردی، با ارات ھزینه) از اعتب%٥٠دولتی و پنجاه درصد (
تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت 

ررات عمومی کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مققانون نحوه ھزینه« 
شود.ھزینه می» ١٩/١١/١٣٦٤دولت مستثنی ھستند مصوب 

م ـ
ـ کلیه دستگاھھای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنھا و شرکتھای دولتی که از اعتبارات بخش ١

عتبارات را کنند، موظفند این اتحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوھشی) استفاده می
شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ھزینه براساس سیاستگذاریھا و اولویتھای تحقیقاتی تعیین

ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دھند. شورا نمایند و ھر سه 
اردیبھشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان

تحقیقاتی کشور را به ھمراه نتایج و دستاوردھای پژوھشی تھیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات 
و فناوری به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

پژوھشی که دارای مجوز از شورای ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و٢
ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر گسترش آموزش عالی وزارتخانه

بینی باشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشربط میمراجع قانونی ذی
یابد.اند، اختصاص میای که درآمد را کسب کردههشود حسب مورد به ھمان دانشگاه و مؤسسمی

ـ طرحھای دانشگاھی که در قوانین بودجه ساالنه کشور، ذیل ردیفھای وزارت مسکن و شھرسازی، ذکر ٣
ای دانشگاھی شود مشمول تسھیالت قانونی موضوع قانون اجرای طرحھای تملک دارائیھای سرمایهمی

ت و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی است.ھای علوم، تحقیقاوزارتخانه
ن ـ کلیه دستگاھھای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبھشت ماه 

ای جدید متن پیشنھادی ای، مالی و نیز تملک دارائیھای سرمایهھر سال بر اساس اعتبار ابالغی اعم از ھزینه
امه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در موافقتن

چھارچوب فرمھا، شرایط و دستورالعملھای ابالغی معاونت ارائه نمایند.
معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنھادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و 

ابالغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنھادی خود نسبت به اصالح و ابالغ موافقتنامه نھائی به 
االجراء است.نحوی که مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابالغی الزم

بینی ف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیشس ـ مازاد درآمدھای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردی
شود.داری کل کشور در مقاطع سه ماھه توسط معاونت توزیع میگردد که با اعالم خزانهمی

) تملک %٨٠) از مازاد درآمدھای مذکور به خود ھمان استان به نسبت ھشتاد درصد (%٥٠پنجاه درصد (
گیرد تا در ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار میت ھزینه) اعتبارا%٢٠ای و بیست درصد (دارائیھای سرمایه

یافتگی بین استانھا توزیع گردد.بخشی و ارتقاء شاخصھای توسعهراستای تعادل
باشند ) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه می٥ع ـ کلیه مراجع و دستگاھھای ماده (

االجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه مو صالحیت وضع مصوبه الز
نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور کل کشور تعیین می

و عدم مغایرت با احکام و ردیفھای بودجه را اخذ نمایند.
اھھا و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود کلیه مراجع و دستگ

مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفھای آن اقدام نمایند.
الی و زیست محیطی ف ـ به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحھای دارای توجیه فنی و اقتصادی و م

شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور شرکتھای دولتی اجازه داده می
اوراق صکوک اسالمی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارھای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی 

ایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت ) این قانون اقدام نم٨١و در سقف مقرر در ماده (
بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتھای مربوط است.

صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسالمی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.
شود اعتبارات کمکھای فنی و اعتباری و ھمچنین میص ـ به دستگاھھای اجرائی کشور اجازه داده

گذاری و توسعه فعالیت بخشھای اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اھداف سرمایه
شده و بر اساس قراردادھای منعقدشده در اختیار شده است را در قالب وجوه ادارهبینیخصوصی و تعاونی پیش

ای دارای مجوز از بانک مرکزی الحسنه و صندوقھای توسعهمالی و اعتباری، صندوقھای قرضبانکھا، مؤسسات
برای پرداخت کمک، تسھیالت تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسھیالت قرار دھند. این اعتبارات پس از پرداخت 

ه اجرائی این بند به پیشنھاد نامشود. آئینتوسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به ھزینه قطعی منظور می
رسد.وزیران میمعاونت و با ھمکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب ھیأت

ق ـ بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسھیالت بانکی برای اجرای طرحھای کشاورزی، اسناد 
وثیقه و تضمین به نسبت سھم مشاع از قیمت روز کل مشاع، مشاعی مالکین و نسقھای زارعین را به عنوان 

ارزیابی و مورد پذیرش قرار دھند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکھا و موسسات مذکور، 



نسبت به تنظیم سند رھن بر این اساس اقدام نمایند.
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان ایر ـ ھزینه خدمات مدیریت طرحھای تملک دارائیھای سرمایه

مجری ساختمانھا و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناھای حمل و نقل، سازمان 
توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگھداری اماکن ورزشی، شرکت 

کشور و مؤسسه جھاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت
ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط ) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی%٥/٢(

گردد.معاونت تعیین می
غیرمترقبه شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث ش ـ به دولت اجازه داده می

١٣٨٠) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٠گردان موضوع ماده (و مدیریت خشکسالی، تنخواه
) %٢) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (١٢) و اعتبارات موضوع ماده (%٣درصد (را به سه

وزیران قابل ھزینه است. بخشی از اعتبارات أتافزایش دھد. اعتبارات مذکور با پیشنھاد معاونت و تصویب ھی
ای و تملک دارائی شود به صورت ھزینهمذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می

یابد تا در جھت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح ھزینه گردد.احمر اختصاص میای به جمعیت ھاللسرمایه
ھا و دستورالعملھا، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و ھا، بخشنامهنامهت ـ کلیه تصویب

کارگیری نیرو و ھمچنین مصوبات بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز ھر نوع استخدام و بهطبقه
راء است که بار مالی ھیأتھای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اج

ربط تأمین شده ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی
شود.باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعھد زائد بر اعتبار محسوب می

ھا و مؤسسات و واحدھای وابسته و ث ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکھای دولتی و شرکت
تابعه آنھا ممنوع است.

خ ـ بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و 
ای انجام دھد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص ردیفھای قوانین بودجه سنواتی را به گونه

یھای خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.دارائ
ھای علوم، ھای آموزش عالی و پژوھشی تحت پوشش وزارتخانهذ ـ مبالغی که به ھر یک از مؤسسه

ای ای و تملک دارائی سرمایهتحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات ھزینه
شود پس از ابالغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاھھا و مؤسسات یفھای متمرکز پرداخت میذیل رد

شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین الذکر افزوده میآموزش عالی و پژوھشی فوق
و مقررات مربوطه ھزینه کنند.

ف است در طول برنامه ھر شش ماه یکبار گزارش انطباق ض ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی موظ
) قانون بودجه سنواتی را در چھارچوب قانون اصالح موادی از ٣گذاری شرکتھای دولتی پیوست شماره (سرمایه

) به تفکیک طرح به کمیسیونھای برنامه و بودجه ٤٤قانون برنامه چھارم و سیاستھای کلی اصل چھل و چھارم (
قتصادی ارسال نماید.و محاسبات و ا
اجرای احکام بندھای (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاھھا، مؤسسات، مراکز آموزش عالی تبصره ـ

) این قانون خواھد بود.٢٠و تحقیقاتی با رعایت ماده (
پنجم که مستلزم دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه ـ٢٢٥ماده

بینی اجراء نماید.استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدھای وصولی و پیش
احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصالح آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با ـ٢٢٦ماده

گردد.االجراء میاحکام این قانون، در طول برنامه موقوف
با » سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی« دولت نسبت به تھیه و تدوین ـ٢٢٧ماده

ریزی نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران، قوه قضائیه، سازمان بھزیستی کشور، مشارکت و برنامه
ھای ن و خانواده ریاست جمھوری، وزارتخانهشھرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانھا، مرکز امور زنا

بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سالھای برنامه اقدام قانونی به 
عمل آورد.
در ١٣٧٠در طول سالھای برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا ابتدای سال ـ٢٢٨ماده
اند به میزان مدت وقت خدمت کردهالب اسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به صورت تمامکمیته انق

اند به میزان مدت حضور در ھای جنگ حضور داشتهخدمت و ھمچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبھه
گردند.جبھه مشمول بیمه بازنشستگی می
الذکر و سھم مستلزم پرداخت حق بیمه سھم کارمند توسط افراد فوقبرخورداری از مزایای بیمه مذکور 

کارفرما توسط دولت است.
ھای دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم و نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهآئین

رسد.به تصویب ھیأت وزیران می
به تولید صیانتی میدانھای نفتی و گازی در طی سالھای برنامه وزارت نفت موظف است نسبت ـ٢٢٩ماده

) و %٧٥)، ھفتاد و پنج درصد (%٥٠)، پنجاه درصد (%٢٠)، بیست درصد (%١٠به توالی با حداقل ده درصد (
) از ارزش نفت خام و میعانات و %١٠) از میادین اقدام نماید. به این منظور ساالنه ده درصد (%١٠٠صددرصد (

یابد:گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات زیر به شرکتھای تابعه وزارت نفت تخصیص میمایعات 
الف ـ برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز، آب و سایر روشھا به نحوی که در طول برنامه 

باشد.١٣٨٨در سال پنجم، متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت



شده میدان گازی پارس جنوبی و سایر ریزیب ـ افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجرای فازھای برنامه
برداری، به نحوی که عالوه بر آوری گازھای در حال سوختن میادین در حال بھرهمیادین مشترک گازی و جمع

تی، مصارف داخلی کشور و صادرات تعھدشده، تضمین شود.تأمین گاز کافی برای تزریق به میادین نف
ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با ھدف دولت با ھمکاری سازمانھا و دستگاھھای ذیـ٢٣٠ماده

ھای اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در ھمه تقویت نھاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه
مشتمل بر محورھای تحکیم بنیان خانواده، » برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده« تدوین و تصویب ھا بازمینه

بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبھای اجتماعی، توسعه و ساماندھی امور اقتصادی ـ 
دسرپرست، تأمین اجتماعی، معیشتی با اولویت ساماندھی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان ب

اوقات فراغت، پژوھش، گسترش فرھنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سالمت، توسعة تواناییھای سازمانھای مردم 
المللی، تعمـیق باورھای دینی و اصـالح ساخـتار نھاد، ارتقاء توانمندیھای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعامالت بین

ام قانونی نماید.اداری تشکـیالتی زنان و خانـواده اقد
ای و امنیت فناوریھا و اجرای سند امنیت فضای به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رایانهـ٢٣١ماده

تبادل اطالعات، اقدامات ذیل انجام خواھدگرفت:
الف ـ کلیه دستگاھھای اجرائی، نھادھای عمومی و شرکتھای غیردولتی دارای زیرساختھای حیاتی 

سازی زیرساختھا و حفظ امنیت تبادل اطالعات در مقابل حمالت الکترونیک در چھارچوب موظفند به منظور امن
سند امنیت فضای تبادل اطالعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطالعات خود را ارتقاء 

بخشند.
دھنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه ب ـ کلیه دستگاھھای اجرائی و اشخاص حقوقی ارائه

» افتا« نسبت به اجرای سامانه مدیریت اطالعات اقدام نموده و نسبت به اجرای دستورالعملھا و استانداردھای 
از سال اول برنامه اقدام نمایند.

ستانداردھا و وزارت اطالعات با ھمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است اـ١تبصره
ماھه اول برنامه با ھمکاری مؤسسه استاندارد و را به صورتی در شش» افتا« دستورالعملھای الزم برای 

تا » افتا« افزارھای ) ارزش ریالی تجھیزات و نرم%٥٠تحقیقات صنعتی ایران تدوین نماید که حداقل پنجاه درصد (
ردولتی داخلی تھیه شود.پایان سال دوم برنامه از توانمندسازی شرکتھای غی

ھای ارتباطات و وزارت اطالعات موظف است گزارش اجرای این ماده را با ھمکاری وزارتخانهـ٢تبصره
فناوری اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح ھر ساله به کمیسیونھای امنیت ملی و سیاست خارجی و 

د.صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تقدیم نمای
ھای دولت مکلف است نسبت به ساماندھی حمل و نقل بار و مسافر روستاھا و پوشش برنامهـ٢٣٢ماده

راھھای روستایی و برخورداری روستاھای باالی بیست خانوار و کانونھای اسکان سازی شبکهنگھداری و ایمن
عشایری از راه مناسب اقدام نماید.

توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروھای مسلح نسبت دستگاھھای اجرائی میـ٢٣٣ماده
کارگیری سالح و مھمات تابع ضوابط نیروھای مسلح به تشکیل یگانھای حفاظت اقدام کنند. این یگانھا از نظر به

ربط اداره خواھندشد.باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذیمی
شرح وظایف و اختیارات و سازماندھی و چگونگی تسلیح این یگانھا و آموزش و انتصاب فرماندھی ھر یک از 

این یگانھا و چگونگی ارتباط آنھا با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنھا به تصویب ستاد کل نیروھای مسلح 
رسد.می

ه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی در راستای سیاستھای کلی برنامـ٢٣٤ماده
عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اھداف زیر تحقق یابد:

) سالیانه تولید ناخالص داخلی.%٨الف ـ رشد نرخ متوسط ھشت درصد (
و انگیزش برای تبدیل گذاری از طریق ایجاد ساز و کارھای تشویقی انداز و سرمایهب ـ کاھش شکاف پس

انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط چھل گذاری ملی و حفظ نسبت پسانداز ملی به سرمایهپس
).%٤٠درصد (

ھای جاری دولت به درآمدھای نفت و گاز تا پایان برنامه.ج ـ قطع وابستگی ھزینه
) در پایان برنامه.%٧نرخ بیکاری به ھفت درصد (د ـ انجام اقدامات ضروری و الزم برای کاھش 

ھـ ـ کاھش فاصله دو دھک باال و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاستھای اجرائی مناسب و نیز 
استقرار سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدھا به طوری که ضریب جینی 

) برسد.٣٥/٠به (در پایان برنامه 
و ـ توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی.

ھجری شمسی معتبر است.١٣٩٤این قانون تا پایان سال ـ٢٣٥ماده
تبصره در جلسه علنی مورخ پانزدھم دی ماه یکھزار و سیصد و ١٩٢ماده و ٢٣٥قانون فوق مشتمل بر 

از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ٢٥/١٠/١٣٨٩و در تاریخ ھشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانیموافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./


