
 فرهنگی جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و

  

  

  محور  رشد اقتصاد ملی دانائی- بخش اول  

  در تعامل با اقتصاد جهانی 

  

   بسترسازي براي رشد سریع اقتصادي-فصل اول  

  

  - 1ماده  

توسعه اقتصادي،  ر برنامه چهارممنظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزي حاصل از نفت د به 

از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر  هاي حاصل اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و تبدیل دارائی

بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با  پیش هاي کردن امکان تحقق فعالیت گذاري و فراهم و سرمایه

  :هاي زیر را معمول دارد  اقدام» عواید نفت  حساب ذخیره ارزي حاصل از «ایجاد 

این ) 8(جدول شماره  بینی شده در  مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش1384 از سال -الف  

حساب ذخیره ارزي  «ایران تحت عنوان  قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی

  .شود نگهداري می» حاصل از عواید نفت

قانون برنامه سوم ) 60(موضوع ماده» حساب ذخیره ارزي حاصل از عواید نفت خام « مانده  معادل-ب 

 با اصالحات آن در پایان 1379,1,17مصوب  توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

دولت از اشخاص ناشی از تسهیالت اعطائی از محل موجودي   و همچنین مانده مطالبات1383سال 

» حساب ذخیره ارزي حاصل از عواید نفت « از طریق شبکه بانکی به 1384سال  ب یادشده در ابتدايحسا

  .گردد می واریز

دولت صرفاً در صورت کاهش   استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزي براي تأمین مصارف بودجه عمومی-ج 

م امکان تأمین اعتبارات این قانون و عد) 8(عواید ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره

در چنین . هاي مالی مجاز خواهد بود و واگذاري دارائی مصوب از محل سایر منابع درآمدهاي عمومی

معادل . زمانی سه ماهه از موجودي حساب ذخیره ارزي پرداخت نماید تواند در فواصل صورتی، دولت می

استفاده از حساب ذخیره ارزي براي . گردد حساب درآمد عمومی دولت واریز می ریالی این وجوه به

  .کسري ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است تأمین

موجودي حساب ذخیره ارزي  مانده%) 50(شود حداکثر معادل پنجاه درصد   به دولت اجازه داده می- د  

نعتی، معدنی، هاي تولیدي و کارآفرینی ص طرح گذاري و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز براي سرمایه

 مهندسی -، فناوري و اطالعات و خدمات فنی ...)گردشگري و ازجمله (کشاورزي، حمل و نقل، خدمات 

ربط رسیده است از  هاي تخصصی ذي فنی و اقتصادي آنها به تأیید وزارتخانه بخش غیردولتی که توجیه

استفاده  الت با تضمین کافیصورت تسهی هاي ایرانی خارج از کشور به بانکی داخلی و بانک طریق شبکه

  .نماید

غیردولتی دراختیار بانک  بخش از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزي به%) 10( حداقل ده درصد - هـ 

گذاري در طرحهاي موجه بخش کشاورزي  سرمایه گیرد تا به صورت ارزي، ریالی جهت کشاورزي قرار می

شود توسط بانک کشاورزي دراختیار  ت انجام میتوسعه صادرا وسرمایه درگردش طرحهایی که با هدف



  .بخش غیردولتی قرار گیرد

  .گردد اصل و سود این تسهیالت به صورت ارزي به حساب ذخیره ارزي واریز می 

هاي سنواتی مجاز خواهد  بودجه  استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزي موضوع این ماده صرفاً در قالب-و  

  .بود

مرکزي جمهوري  ریزي کشور، بانک  این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهنامه اجرایی  آیین- ز  

تصویب هیأت  شدن این قانون به االجرا اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و قبل از الزم

  .وزیران خواهد رسید

  

  - 2ماده  

  :نامه اي در طی سالهاي بر منظور برقراري انضباط مالی و بودجه به 

غیرنفتی دولت را  اي تأمین شده از محل درآمدهاي  دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه-الف  

طور کامل از طریق درآمدهاي  دولت به اي اي افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه گونه به

  .مالیاتی و سایر درآمدهاي غیرنفتی تأمین گردد

و سیستم بانکی   از طریق استقراض از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تأمین کسري بودجه-ب 

  .باشد ممنوع می

  

  - 3ماده  

اقتصادي، انجام  دهی مازاد وري از منابع تجدیدناپذیر انرژي، شکل به منظور به حداکثر رساندن بهره 

 و تأسیسات تجهیزات سازي و ارتقاء فناوري در تولید، مصرف و نیز اصالحات اقتصادي، بهینه

است ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله  کننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعی، دولت مکلف مصرف

سیاستهاي مستقیم جبرانی اقدامهاي ذیل را از ابتداي  گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن

  :برنامه چهارم به اجرا گذارد

فروشی خلیج فارس،  عمده  بنزین برمبناي قیمتهايگذاري نفت کوره، نفت گاز و  نسبت به قیمت-الف  

  :آورد اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل

  .پذیر  کمک مستقیم و جبرانی ازطریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب- 1

سازها در ساخت و سازي سازي ساختمانها و مسکن شهري و روستائی در مقابل زلزله و بهینه  مقاوم-  2

  .مصرف انرژي

آهن و  شهري، راه درون شهري و برون ( کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی - 3

اي  طبیعی فشرده با قیمتهاي یارانه ، تولید خودروهاي دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز)اي جاده

  .به حمل ونقل عمومی درون شهري

بیمارستانی و بیمارستانی  پیش  وتجهیز شبکه فوریتهاي پزشکیاي خیز جاده  کاهش نقاط حادثه- 4

  .کشور

تجهیزات کارخانجات و  سازي و کمک به اصالح و ارتقاء فناوري وسایل،  اجراي طرحهاي بهینه-  5

آلودگی هوا و توانمندسازي مردم در  هاي مصرف کننده انرژي در جهت کاهش مصرف انرژي و سامانه

  .رفکاربرد فناوریهاي کم مص

اي  صورت سهمیه به اي  نفت گاز براي تأمین آب بخش کشاورزي با قیمت نفت سفید یارانه-  1تبصره  



  .عرضه خواهد شد

یارانه مربوطه دراختیار  آالت بخش کشاورزي، هر ساله معادل  درمورد مصرف نفت گاز ماشین-  2تبصره  

پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و  ه بهاي ک نامه گیرد تا براساس آئین وزارت جهاد کشاورزي قرار می

رسد دراختیار بخش کشاورزي قرار  وزیران می هیأت ریزي کشور به تصویب سازمان مدیریت و برنامه

  .گیرد

کشورهاي همجوار، توسط   قیمت گاز طبیعی براي صنایع برمبناي کمترین سطح قیمت آن در صنایع-ب 

  .شود دولت در ابتداي برنامه تعیین می

  . انرژي برق از خانوارهاي کم مصرف حمایت صورت گیرد در-ج 

مطابق روال  (بدون یارانه   عرضه نفت سفید و گاز مایع براي مصارف تجاري و صنعتی به قیمت- تبصره  

  .خواهد بود) این ماده» الف «بند 

  .نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید  آئین- د  

  

  

  - 4ماده  

و حقوق ) غیرمستقیم اعم از مستقیم یا (ري هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات برقرا 

اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله  ورودي عالوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است براي

  .باشد سالهاي این برنامه ممنوع می این قانون در طی) 160(دستگاههاي موضوع ماده 

  

  - 5ه ماد 

تولید مندرج در جدول  وري کل عوامل به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي کمی مربوط به ارتقاء بهره 

  ):بخش هفتم این قانون  (2- 2شماره 

بخشی، استانی و ویژه سهم   تمام دستگاههاي اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی،-الف  

کارهاي الزم براي  تعیین کرده و الزامات و راه رشد تولید مربوطه راوري کل عوامل تولید در  ارتقاء بهره

ور محور باتوجه به  نهاده محور به یک اقتصاد بهره تحقق آنها را براي تحول کشور از یک اقتصادي

وري کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل  که سهم بهره طوري محورهاي زیر مشخص نمایند به

  :برسد%) 31,3(درصد  ه دهمبه سی و یک و س

طوري که متوسط  گردد به گذاریهاي هر بخش و زیر بخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص  هدف- 1

  . درصد برسد2,5 و 1، 3,5مقادیر حداقل  وري نیروي کار، سرمایه و کل عوامل تولید به رشد ساالنه بهره

زیربخشهاي کشور  یروي کار، سرمایه بخشها ووري ن وري کل عوامل و اهداف بهره  سهم رشد بهره-  2

صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت  هاي علمی و براساس همکاري دستگاههاي اجرائی کشور و انجمن

  .گردد ریزي کشور تعیین می و برنامه

دستگاههاي اجرائی در  ریزي کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد  سازمان مدیریت و برنامه-ب 

نموده و تخصیص منابع مالی برنامه  بندي دستگاههاي اجرایی اقدام وري و رتبه شاخصهاي بهرهزمینه 

وري کل عوامل تولید و  برآوردهاي مربوط به ارتقاء بهره هاي سنواتی را با توجه به چهارم توسعه و بودجه

 مدیران و مسؤولین را آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد عمل همچنین میزان تحقق آنها به

  .وري متمرکز نماید بهره براساس ارزیابی



در راستاي ارتقاء   به منظور تشویق واحدهاي صنعتی، کشاورزي، خدماتی دولتی و غیردولتی و-ج 

وري در برنامه، به دولت  بهره وري با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره

الگوهاي تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان  وري را با استفاده از جایزه ملی بهرهشود  اجازه داده می

  .ور در سطوح مختلف اهدا نماید چهارم به واحدهاي بهره وري ایران طی سالهاي برنامه ملی بهره

وري در  بهره نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهاي مؤثر در سنجش  آئین- د  

  .رسد تصویب هیأت وزیران می به ریزي کشور ي اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهدستگاهها

  

  - 6ماده  

جمهوري اسالمی ایران  هاي کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی درچارچوب سیاست 

 ایران، به منظور اساسی جمهوري اسالمی قانون) 44(از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم 

بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده  سازي و توانمندسازي تداوم برنامه خصوصی

  :شود می

پیمانکاري عمومی و  نظیر اجاره، (زدایی، واگذاري مدیریت  پذیر، اعم از مقررات از همه روشهاي امکان 

) یا بخشی از سهام، واگذاري اموال وش تمامنظیر اجاره به شرط تملیک، فر (و مالکیت ) پیمان مدیریت

  .استفاده شود تجزیه به منظور واگذاري، انحالل و ادغام شرکتها

  

  - 7ماده  

وري و اداره  بازدهی و بهره به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهاي دولتی و افزایش 

د و نیز فراهم کردن زمینه واگذاري بمانن مطلوب شرکتهائی که ضروري است در بخش دولتی باقی

غیرضروري است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده  شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی

انحالل، ادغام و تجدید سازمان شرکتهاي دولتی، اصالح و تصویب اساسنامه  شود نسبت به واگذاري، می

رعایت مقررات  هاي استخدامی و بیمه، با نامه تی، تصویب آئینهاي مالی و معامال نامه تصویب آئین شرکتها،

دارائیهاي شرکتهاي دولتی و  و قوانین مربوط و جابه جائی و انتقال وظایف، نیروي انسانی، سهام و

  :شرکتهاي وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند

سال دوم برنامه از  یت دولت تا پایان کلیه امور مربوط به سیاستگذاري و اعمال وظایف حاکم-الف  

  .گردد ربط محول می ذي ها و مؤسسات دولتی تخصصی شرکتهاي دولتی منفک و به وزارتخانه

سازماندهی ) نسل دوم ( شرکتهاي دولتی صرفاً در قالب شرکتهاي مادرتخصصی و شرکتهاي عملیاتی-ب 

گونه شرکتها از نظر  این. خواهند شد شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره

  .هاي تخصصی مربوطه خواهند بود وزارتخانه هاي بخشی تابع ضوابط و مقررات سیاستها و برنامه

است و تبدیل   تشکیل شرکتهاي دولتی صرفاً با تصویب مجلس شوراي اسالمی مجاز-  1تبصره  

است به شرکت دولتی ممنوع  %)50(صد شرکتهائی که سهام شرکتهاي دولتی در آنها کمتر از پنجاه در

  .است

اعتباري و شرکتهاي  گذاري شرکتهاي دولتی به استثناي بانکها، مؤسسات  مشارکت و سرمایه-  2تبصره  

  .وزیران است هیأت بیمه در سایر شرکتهاي موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از

است، %) 50( کمتر از پنجاه درصد شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهاي دولتی در آنها- 3تبصره  

  .باشند نمی غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتی



برنامه چهارم توسعه، بنا به   دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي-  4تبصره  

یتی دارند، به شکل سازمانی ماهیت حاکم ریزي کشور، شرکتهایی که پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

  .مرتبط منتقل نماید مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی

ریزي کشور  مدیریت و برنامه  بنا به تشخیص سازمان1383 شرکتهاي دولتی که تا ابتداي سال -  5تبصره  

رند و منحل اعالم اجازه شروع فعالیت ندا اند، و وزرات امور اقتصادي و دارائی راکد و غیرفعال بوده

  .شوند می

دولتی مستقر در   دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهاي- 6تبصره  

اقتصادي و دارائی و سازمان  موارد ضروري بنا به پیشنهاد وزارت امور. خارج از کشور را منحل نماید

  .خواهد رسید ريتصویب شوراي عالی ادا ریزي کشور به مدیریت و برنامه

شوند صرفاً طی  غیردولتی می  شرکتهاي دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاري به بخش-ج 

مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتی نخواهند بود  مدت تعیین شده در هیأت واگذاري براي واگذاري مشمول

  .شوند می و در چارچوب قانون تجارت اداره

  :اي دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است ادامه فعالیت شرکته- د  

  . فعالیت آنها انحصاري باشد- 1

  .اي براي فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد  بخش غیردولتی انگیزه-  2

رعایت حقوق مکتسبه به  این ماده با) ب(بند ) 4( تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهاي موضوع تبصره -هـ  

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید که به اي خواهد بود نامه قالب آئینها و مؤسسات دولتی در  وزارتخانه

از پرداخت ) سازمان ناشی از ادغام، انحالل و تجدید ( نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي این ماده -و  

  .مالیات معاف است

جمع آنها با رئیس م استثناء شرکتهائی که ریاست به ( حق مالکیت دولت در شرکتهاي مادر تخصصی - ز  

مالکیت شرکتهاي دولتی که به استناد این  ازطریق وزارت امور اقتصادي و دارائی یا سازمان) جمهور است

  شود، اعمال )دولت تشخیص به (قانون زیرنظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد

بار مالی .  نمایدبه نحو مقتضی اقدام قانونی شرکتها گروه این اساسنامه اصالح به نسبت است مکلف دولت

کلیه . گردد متمرکز دراختیار رئیس جمهور تأمین می احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهاي

مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا داراي قانون خاص هستند  شرکتهائی که شمول قانون بر آنها

  .باشند مشمول این بند می

تصویب هیأت وزیران  به ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه اساسنامه این سازمان با پیشنهاد- تبصره  

  .خواهد رسید

جمهوري اسالمی ایران  قانون اساسی) 44( شرکتهاي مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم -ح 

نحوه و روش مشارکت . آنها مجاز است قابل واگذاري هستند و مشارکت بخشهاي خصوصی و تعاونی در

ربط و  تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذي  تعاونی در شرکتهاي مادربخشهاي خصوصی و

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تأیید هیأت عالی واگذاري به

سودآوري شرکتهاي دولتی   دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصالح ساختار و- ط 

  .و در غیراین صورت آنها را منحل کند  زیانده هستند اقدامکه به استناد صورتهاي مالی سال اول برنامه

شرکتها، مؤسسات دولتی و   در کلیه مواردي که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها،-ي 

قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی  این) 160(وابسته به دولت ازجمله دستگاههاي موضوع ماده 



ربط و تأیید سازمان  تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذي ده شده است، اصالح وغیردولتی به دولت دا

  .باشد هیأت وزیران می ریزي کشور با مدیریت و برنامه

شرکتهاي دولتی   هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و- تبصره  

به نحوي اصالح نماید که  ریزي کشور ریت و برنامهموضوع این بند را براساس پیشنهاد سازمان مدی

، )108(، )107(و بارزسان با رعایت مواد  اختیارات و چگونگی انتخاب اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل

  . همسان گردد1347,12,24تجارت مصوب  قانون) 125(و ) 124(، )119(، )118(، )116(

شرکت هایی که   مورد کلیه شرکتهاي دولتی ازجملهقانون برنامه سوم توسعه در) 62( مفاد ماده -ك 

آنها و شرکتهائی که شمول قانون  به سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهاي تابعه و وابسته) 100(صددرصد 

درصورتی که تجدید ارزیابی دارائیهاي آنها مطابق  بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و

باشد و شرکتهائی  تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهاي مربوط می ده باشد از زمانماده مزبور انجام ش

آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه  که تجدید ارزیابی

اقدام  ودالذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهاي ثابت خ توسعه براي یک بار طبق مفاد ماده فوق چهارم

  .نمایند

درچارچوب اختیارات موضوع  مغایر با تصمیمات هیأت وزیران) ها و دستورالعملهاي نامه آئین ( مقررات -ل 

  .االثر است این ماده ملغی

قانون تنظیم بخشی ) 62( دولت موظف است منابع الزم جهت اجراي بخش انرژیهاي نو موضوع ماده-م 

  .برنامه تأمین نماید) 3(ماده ) الف ( را از محل بند1380,11,27از مقررات مالی دولت مصوب 

آالت و هرگونه  ماشین شود نسبت به واگذاري مالکیت امالك، تأسیسات،  به دولت اجازه داده می- ن 

شرکتهاي آب و فاضالبی است که قبل یا  مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضالب که دراختیار و تصرف

تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها  کور ایجاد و دراختیار وبعد از تشکیل شرکتهاي مذ

  .اقدام نماید

) 33(و ) 32(مواد  بردار تلقی گردیده و در این خصوص شرکتهاي آب و فاضالب به عنوان دستگاه بهره 

  .اجرااست  درمورد آنها قابل1351,12,10قانون برنامه و بودجه مصوب 

  .باشند می این قانون مشمول مفاد این ماده) 160(رائی موضوع ماده  کلیه دستگاههاي اج- س 

  

  - 8ماده  

جمهوري اسالمی ایران  وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهاي دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزي 

  :گردد حسابهاي مربوط منتقل می داري کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به به نام خزانه

ربط  شرکت مادر تخصصی ذي الحساب مالیات بر عملکرد به عنوان علی%) 20(ادل بیست درصد  مع-الف  

  ).کشور حساب درآمد عمومی (یا شرکتهاي تحت پوشش آن 

ربط  مادر تخصصی ذي الحساب سود سهم دولت در شرکت به عنوان علی%) 10( معادل ده درصد -ب 

  ).حساب درآمد عمومی کشور (

  :موارد ذیل  ربط براي به حساب شرکت مادر تخصصی ذي%) 70(صد  معادل هفتاد در-ج 

  ).داري کل کشور و خزانه ها، مؤسسات دولتی وزارتخانه ( پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت - 1

  . آماده سازي، بهسازي و اصالح ساختار شرکتهاي دولتی براي واگذاري-  2

کارکنان ) مهارتی (اي سانی و آموزشهاي فنی و حرفههاي تعدیل نیروي ان  کمک به تأمین هزینه- 3



  .شرکتهاي قابل واگذاري

هاي  قالب بودجه  کمک به توانمندسازي بخشهاي خصوصی و تعاونی در فعالیتهاي اقتصادي در- 4

  .سنواتی

  .گذاري در چارچوب بودجه مصوب  تکمیل طرحهاي نیمه تمام و سرمایه-  5

ها و مؤسسات  وزارتخانه به نام (وش در مورد سهام متعلق به دولت  تمام وجوه حاصل از فر-  1تبصره  

  .بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد) دولتی

حساب سود و زیان   تفاوت قیمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به-  2تبصره  

  .گردد منظور می) آن یا شرکتهاي تحت پوشش (ربط  همان سال شرکت مادر تخصصی ذي

  

  - 9ماده  

اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،) 27(الی ) 20(و ) 18(الی ) 12(، )10(مواد  

) 1384-1388(براي دوره برنامه چهارم  هاي آن  و اصالحیه1379,1,17جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  .گردد تنفیذ می

  

  - 10ماده  

بخشهاي مختلف اقتصادي و  تفکیک (بندي تسهیالت بانکی  هارم، هرگونه سهمیه از ابتداي برنامه چ-الف  

وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی  هیأت و اولویتهاي مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب) اي منطقه

  .گیرد صورت می با استفاده از یارانه نقدي و وجوه اداره شده

صورتی مجاز است که از  ا نرخ کمتر در قالب عقود اسالمی در الزام بانکها به پرداخت تسهیالت ب-ب 

  .طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود

  -ج 

بانکی، دولت مکلف  وري منابع مالی سیستم منظور تأمین رشد اقتصادي و کنترل تورم و بهبود بهره  به- 1

چهارم با منظورکردن مبالغ بازپرداخت در  نامهاست بدهی خود به بانک مرکزي و بانکها را طی سالهاي بر

  .هاي سنواتی کاهش دهد بودجه

پیشنهاد مشترك وزارت امور  اي خواهد بود که با نامه هاي مزبور براساس آیین چگونگی بازپرداخت بدهی 

 تصویب بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به ریزي کشور و اقتصادي و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه

  .هیأت وزیران خواهد رسید

اعطایی کلیه بانکهاي  از تسهیالت%) 25( در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد -  2

  .یابد کشاورزي اختصاص می ربط به بخش آب و کشور با هماهنگی دستگاههاي اجرایی ذي

متوسط ساالنه بیست  طور ، به افزایش در مانده تسهیالت تکلیفی بانکها طی سالهاي برنامه چهارم- 3

  .یابد  کاهش می1383نسبت به رقم مصوب سال %) 20(درصد 

الکترونیکی و   دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانکداري- 4

 و المللی در کلیه بانکهاي کشور بین هاي تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و سازي رویه پیاده

  .براي همه مشتریان اقدام نماید

منظور  به  در جهت ایجاد فضاي رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و- د  

عمومی و شهرداریها، براي  نمودن فعالیت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهاي دولتی و دیگر نهادهاي اقتصادي



  .را رأساً انتخاب نمایند نک عاملدریافت خدمات بانکی، بنگاههاي مذکور مجازند با

وجوهات آنها که از   انتخاب بانک عامل توسط ارگانهاي موضوع این بند در مورد آن بخش از-  1تبصره  

وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک  گردد، منوط به کسب موافقت محل بودجه عمومی دولتی تأمین می

  .هد بودخوا مرکزي جمهوري اسالمی ایران بر حسب مورد

کشور مصوب  قانون پولی و بانکی) 12(هاي دستگاههاي اجرایی موضوع ماده   سپرده-  2تبصره  

بایستی طبق مقررات قانون  شود و عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی  به1351,4,18

  .منعکس گردد یادشده در حسابهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

  :عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران عبارت است از ترکیب مجمع - هـ 

ریزي کشور،  مدیریت و برنامه ، وزیر امور اقتصادي و دارایی، رئیس سازمان)ریاست مجمع (رئیس جمهور  

  .وزیران وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت

و بعد از تأیید مجمع  نهاد رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به پیش-  1تبصره  

  .گردد منصوب می عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با حکم رئیس جمهور

اسالمی ایران و پس از  مقام بانک مرکزي به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزي جمهوري  قائم-  2تبصره  

  .شود جمهوري منصوب میرئیس  تأیید مجمع عمومی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با حکم

  :گردد   ترکیب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذیل اصالح می-و  

  . وزیر امور اقتصادي و دارایی یا معاون وي-

  . رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران-

  .ریزي کشور یا معاون وي  رئیس سازمان مدیریت و برنامه-

  .رانوزی  دو تن از وزراء به انتخاب هیأت-

  . وزیر بازرگانی-

جمهوري اسالمی ایران و   دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزي-

  .تأیید ریاست جمهوري

  . دادستان کل کشور یا معاون وي-

  . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن-

  . رئیس اتاق تعاون-

هرکدام یک  (اسالمی  امه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي نمایندگان کمیسیونهاي اقتصادي و برن-

  .به عنوان ناظر با انتخاب مجلس) نفر

  .خواهد بود  ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران- تبصره  

ارهاي مستمر بانکها در باز آوردن امکان حضور منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم  به- ز  

درمورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در  المللی المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین مالی بین

منظور پس از تسویه کامل اصل و سود  بدین. شود کند رعایت حدي که شوراي پول و اعتبار تعیین می

اجتماعی و فرهنگی جمهوري قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  )93(اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده 

 و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهاي دولتی کمتر از 1379,1,17اسالمی ایران مصوب

مالیات  تعیین شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل حداقل

اعتباراتی که در  داري کل عیناً از محل و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه

منظور افزایش سرمایه دولت به  به بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته هاي سنواتی پیش بودجه



التفاوت از  براي تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مابه چنانچه این وجوه. حساب آن بانک واریز خواهد شد

 حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور سهام و یا طریق واریز وجوه حاصل از فروش

  .بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد نمودن اعتبار الزم در

شود که از  داده می منظور اجراي سیاستهاي پولی به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اجازه  به-ح 

موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا  المیابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهاي مشابه در قالب عقود اس

  .اسالمی استفاده نماید  با تصویب مجلس شوراي1362,6,8مصوب 

وزارت امور اقتصادي . شود می ها ایجاد نظام بانکی، نظام بیمه سپرده منظور حفظ اعتماد عمومی به  به- ط 

  .الزم را معمول دارداقدامات قانونی  و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم،

  .شود  رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزي، وزیر جهاد کشاورزي تعیین می-ي 

  

  - 11ماده  

مبناي درصد سال  از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بر%) 3(سه درصد  

 گیرد تا صرف اعطاي قرار%) 1هر بانک ( در اختیار بانکهاي کشاورزي، مسکن و صنعت و معدن 1383

ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهاي صنعتی و  تسهیالت به طرحهاي کشاورزي و دامپروري، احداث

  .عمده آنان اشتغالزایی باشد معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی

 توسط شوراي پول و 1362,6,8نامه اجرائی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب آئین 

  .رسد وزیران می تصویب هیأت بار تهیه و بهاعت

  

  - 12ماده  

جمهوري اسالمی ایران  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) 96(و ) 67(، )65(مواد  

  .گردد تنفیذ می) 1384-1388(هاي آن براي دوره برنامه چهارم  و اصالحیه1379,1,17مصوب 

  

  - 13ماده  

قانون ملزم به رعایت  این) 160(ظیم تعهدات ارزي کشور، دستگاههاي موضوع ماده منظور تن  به-الف  

  :موارد ذیل هستند 

یا خارج با تأیید بانک   عملیات و معامالت ارزي خود را از طریق حسابهاي ارزي که در بانکهاي داخل- 1

عامل ایرانی مکلفند خدمات بانکهاي  .کنند، انجام دهند مرکزي جمهوري اسالمی ایران افتتاح کرده یا می

  .تأمین نمایند المللی موردنیاز آنها را در سطح استانداردهاي بین

جمهوري اسالمی ایران   فهرست کلیه حسابهاي ارزي جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزي-  2

  .اعالم نمایند تا پس از تأیید، ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد

  : دولت موظف است -ب 

اي تنظیم نماید  گونه را به مدت خارجی ها و تعهدات، اعم از میان مدت و کوتاه زمانبندي پرداخت بدهی - 1

درنظرگرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان  ها و تعهدات، بدون که بازپرداختهاي ساالنه این بدهی

در .  چهارم، تجاوز نکنددرآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه %)30(درصد  برنامه چهارم از سی

  .خارجی، اولویت با تسهیالت بلندمدت خواهد بود استفاده از تسهیالت

تنظیم نماید تا ارزش  اي گونه هاي خارجی کشور در سالهاي برنامه چهارم را به  میزان تعهدات و بدهی-  2



قانون ) 3(ماده ) ب(قراردادهاي موضوع بند  ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از حال خالص بدهی

ها، تعهدات  التفاوت ارزش حال بدهی مابه  (1380,12,19مصوب  گذاري خارجی تشویق و حمایت سرمایه

  در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد) بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران کشور و ذخایر ارزي

  .دالر نباشد) 30 000 000 000(

نسبت به ) 2(مذکور در جزء  زند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف بانکهاي تجاري و تخصصی مجا- 3

  .المللی اقدام کنند غیردولتی از منابع بین هاي گذاري بخش تأمین منابع مالی طرحهاي سرمایه

این قانون که از تسهیالت  )160(گذاري، دستگاههاي اجرایی موضوع ماده   در مورد طرحهاي سرمایه-ج 

  :خواهند بود  کنند، موظف به رعایت موارد ذیل میمالی خارجی استفاده 

تأیید شوراي اقتصاد، باید  ربط و  تمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرایی دستگاه ذي- 1

هاي تعیین شده  اجراي کامل آنها از سقف هاي داراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی باشد و مجموع هزینه

بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت  مانبندي دریافت وتعیین ز. تجاوز نکند

امکانات و توانائیهاي داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و  ها، داخل باتوجه به ظرفیت

 خدمات منظور صدور ها و ایجاد تسهیالت به تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژه مهندسی،

طرحها باید به تصویب   و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجراي هر یک از1375,12,12مصوب 

  .شوراي اقتصاد برسد

ریزي کشور  برنامه  قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادي، با سازمان مدیریت و-  2

  .موافقتنامه مبادله کنند

دالر باشد با رعایت قانون  )1 000 000(از یک میلیون  را که بیش تمامی معامالت وقراردادهاي خارجی - د  

ها و ایجاد  اجرایی کشور در اجراي پروژه حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و

با  (المللی  ، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین1375,12,12منظور صدور خدمات مصوب تسهیالت به

. انجام و منعقد نمایند) هاي الکترونیکی داخلی و خارجی کثیراالنتشار و رسانه هاي زنامهدرج آگهی در رو

مدیریت و  استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارائی، رئیس سازمان موارد

  .ریزي کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید برنامه

کاالهاي وارداتی و  رل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت براي کلیهها، حق کنت در کلیه مناقصه 

ربط، مسؤول حسن اجراي این  ذي وزیر یا باالترین مقام اجرایی. ها براي خریدار محفوظ است پروژه

  .باشد موضوع می

تأیید قراردادهایی است که  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معامالت و 

  .را داشته باشد بر رعایت مفاد این بند باالترین مقام دستگاههاي اجرایی، مبنی

هاي ارزي را براي سالهاي  پرداخت  دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه ساالنه، جداول دریافت و- هـ 

  .باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید

  

  

  - 14ماده  

این قانون و همچنین  )160(ع متقابل دستگاههاي موضوع ماده  دولت موظف است طرحهاي بی-الف  

بینی و به مجلس شوراي  سالیانه پیش مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه

  .اسالمی تقدیم نماید



یت اوپک، تشویق و حما منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقاي سهمیه ایران در تولید  به-ب 

گاز به ویژه در میادین مشترك و  ها و منابع خارجی در فعالیتهاي باالدستی نفت و از جذب سرمایه

بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت  طرحهاي اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه

میادین نفتی و گازي و امکان برداري از  جدید در توسعه و بهره کارگیري فناوریهاي و گاز کشور، انتقال و به

شود تا سقف  المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می قراردادي بین استفاده از روشهاي مختلف

این ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اکتشافی و توسعه میدانها با ) ج( مندرج در بند  تولید اضافی

هر میدان با  صاحب صالحیت داخلی، متناسب با شرایطهاي خارجی یا شرکتهاي  منابع مالی با طرف تأمین

  :رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید 

  . حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور- 1

جمهوري اسالمی ایران و   عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزي-  2

  .بانکهاي دولتی

هاي تأمین منابع مالی و  هزینه الزحمه و یا سود، ریسک و ط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق منو- 3

طریق تخصیص بخشی از محصوالت میدان و یا  هاي جنبی ایجاد شده جهت اجراي طرح از سایر هزینه

  .محصول عواید آن بر پایه قیمت روز فروش

غیراقتصادي بودن میدان و یا  نظر قراردادي، پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد- 4

  .ایجاد شده توسط طرف قرارداد ناکافی بودن محصول میدان براي استهالك تعهدات مالی

طرح و با رعایت ایجاد  گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر  تعیین نرخ بازگشت سرمایه-  5

  .برداري بهره وسعه وانگیزه براي بکارگیري روشهاي بهینه در اکتشاف، ت

  . تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد- 6

براساس قانون حداکثر   حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور- 7

 تسهیالت ها و ایجاد در اجراي پروژه استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور

  .1375,12,12منظور صدور خدمات مصوب  به

  . رعایت مقررات و مالحظات زیست محیطی-  8

تا سقف تولید اضافی،  شود براي توسعه میدانهاي نفت و گاز  به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می-ج 

ولویت میادین مکعب گاز طبیعی، با ا روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر

طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان  مشترك، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادي

نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهاي نفتی  ریزي کشور اقدام مدیریت و برنامه

اي گازي از محل تولیدات اضافی محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحه و گازي، صرفاً از

  .انجام دهد) منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران (طرح  همان

همراه و تزریق گاز، نوسازي  منظور جمع آوري گازهاي شود به  به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می- د  

... )  ، DME, GTL, LNG( هاي مایع  فرآورده سازي تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به و بهینه

مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گازرسانی، نسبت به اجراي  سازي تأسیسات پاالیش و بهینه

 اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با -از تصویب توجیه فنی  طرحهاي مربوطه پس

درآمد اضافی  ا از محلریزي کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده ر مدیریت و برنامه سازمان

  .انجام دهد) منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران (همان طرحها 

انتقال و  منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز  به- هـ 



 استانهاي خوزستان استثناي به (کارگیري فناوریهاي جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور  به

ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف  که عملیات اکتشافی مربوط با)  بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد-

این ماده و ) ج(شود در قالب ارقام مذکور در بند  می میدان قابل تولید تجاري شود، به دولت اجازه داده

وراي اسالمی و تصویب هاي سنواتی توسط مجلس ش ها در بودجه پروژه پس از تصویب عناوین طرحها و

ریزي کشور نسبت به عقد قراردادهاي  مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه شوراي اقتصاد و

ضوابط  متقابل توأم براي اکتشاف و استخراج از طریق برگزاري مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق بیع

منعقده مذکور منظور  در قالب قرارداد) یرمستقیممستقیم و غ (هاي اکتشافی هزینه. قانونی انتخاب نماید

همان میدان بازپرداخت خواهد  تولیدي هاي توسعه از محل فروش محصوالت و به همراه هزینه

مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز  مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر .شد

اي از منطقه   مرحله اکتشاف، میدان تجاري در هیچ نقطهپایان درصورتی که در. باشد قابل تمدید می

  خا کشف نشده باشد، قرارداد

  .گونه وجهی را نخواهدداشت تمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ

کشور، وزارت امور  ریزي نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه  آیین-و  

تصویب هیأت وزیران خواهد  به وزارت نفت و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایراناقتصادي و دارایی، 

  .رسید

  

   - 15ماده  

  :عمل آورد  به هاي برنامه چهارم هاي ذیل را در طول سال  شوراي بورس مکلف است اقدام-الف  

اي، استانی،  هتاالرهاي منطق اندازي  گسترش جغرافیائی بورس از طریق راهکارهاي مناسب از جمله راه- 1

  .ایجاد شبکه کارگزاري و پذیرش کارگزاران محلی

  ).بورس کاال ( ایجاد و گسترش بازارهاي تخصصی -  2

  . ایجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس- 3

  .پذیرش متقابل اوراق بهادار منظور مبادله اطالعات و اي و جهانی به  برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه- 4

ستد الکترونیک اوراق  اندازي شبکه ملی داد و وراي بورس موظف است نسبت به طراحی و راه ش-ب 

تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام  بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب

  .نماید

طراحی و تدوین با   بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادي و دارایی موظفند-ج 

گذاري خارجی در بازار سرمایه کشور و  سرمایه چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرائی الزم، امکان

  .فراهم آورند المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را بین

 جمهوري اسالمی نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي آیین 

  .وزیران خواهد رسید تصویب هیأت ایران به

  

  - 16ماده  

برنامه زمانبندي مشخص  دولت مجاز است سهام شرکتهاي بیمه تجاري را پس از اصالح ساختار، براساس 

سیاستهاي برنامه چهارم ) 47(چارچوب بند  رسد، در وزیران می اي که به تصویب هیأت نامه و طبق آیین

  .خصوصی یا تعاونی واگذار نماید بخش  به- شد  که ابالغ خواهد-توسعه 



  

  - 17ماده  

با نگرش مدیریت جامع  دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوري آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را 

هاي آبریز با  در واحدهاي طبیعی حوزه و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار

ریزي و مدیریت  اي برنامه گونه عمومی و مشارکت مردم به سازي اقتصادي آب، آگاهلحاظ نمودن ارزش 

  :یابد هاي زیر تحقق نماید که هدف

در طول اجراي برنامه  قانون برنامه سوم توسعه) 107(و ماده ) 106(ماده ) 1( اجراي مفاد تبصره -الف  

هاي  برداري مناسب و با استفاده از روش رهبه چهارم توسعه و با اصالح ساختار مصرف آب و استقرار نظام

تبع آن کارایی آب به ازاي یک متر مکعب در طی برنامه  آبیاري، راندمان آبیاري و به نوین آبیاري و کم

یافته و با اختصاص به محصوالت با ارزش اقتصادي باال و استفاده بهینه  افزایش%) 25(بیست و پنج درصد 

  .ري آب را فراهم سازدو افزایش بهره از آن موجبات

هاي با تراز منفی، دولت  دشت هاي آب زیرزمینی در منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره  به-ب 

برداري در این  اي و مدیریتی، مجوزهاي بهره سازه مکلف است با تجهیز منابع مالی موردنیاز و تمهیدات

که با روشهاي نوین آبیاري ) نون توزیع عادالنه آبقا» 19«موضوع ماده  (دشتها را براساس مصرف معقول

هاي آب  طوري که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره است، اصالح نماید به قابل دسترس

  .بهبود یابد%) 25(بیست و پنج درصد  زیرزمینی

راي گذاري، ب سرمایه هاي آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و  ارزش اقتصادي آب در هر یک از حوزه-ج 

نامه اجرایی این بند در  آیین. منظور گردد هاي مصرف هاي بخش برداري حفاظت و بازیافت در برنامه بهره

  .وزیران خواهد رسید هیأت تصویب طی سال اول برنامه تهیه و به

هاي  از آبهاي رودخانه منظور تسریع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر  به- د  

از مجموع اعتبارات طرحهاي تملک %) 2(زي و منابع آب مشترك، دولت موظف است ساالنه دو درصدمر

لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب  اي بودجه عمومی را در هاي سرمایه دارائی

جراي طرحهاي ریزي کشور و وزارت نیرو براي ا سازمان مدیریت و برنامه هاي متبادله بین موافقتنامه

  .تخصیص یافته، هزینه نماید%) 100(صددرصد  صورت مذکور به

و براي تأمین  نفعان ذي اي از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق  طرحهاي انتقال آب بین حوزه- هـ 

اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی  نیازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادي،

  .یردموردنظر قرار گ

اساسی جمهوري اسالمی  قانون) 77( مبادله آب با کشورهاي همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم -و  

زیست محیطی براساس طرح جامع آب کشور  هاي فنی، اقتصادي، اجتماعی و ایران و منافع ملی و توجیه

  .عمل آید وزیران به و با تصویب هیأت

ها براي  اصالح تعرفه ریق تدوین الگوي مصرف بهینه آب، فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از ط- ز  

واحدهاي مسکونی و اجراي طرحهاي  مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهاي جداگانه براي کلیه

  .گسترش یابد مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهاي کشور

اقتصادي، اجتماعی و  ه سوم توسعهقانون برنام) 133( قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده - تبصره  

هاي مازاد بر الگوي مصرف  تعیین الگو و هزینه موضوع  (1380,8,6فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  .گردد تنفید می) 1384-1388(براي دوره برنامه چهارم) آب



هاي  کهمکمل نظیر شب  هماهنگی اعتباري در تهیه و اجراي همزمان طرحهاي تأمین آب و طرحهاي-ح 

  .عمل آید باالدست سدهاي مخزنی به دست و طرحهاي آبخیزداري در آبیاري و زهکشی در پائین

قانون برنامه سوم توسعه  )106(قانون برنامه دوم توسعه و ماده ) 76( براي تداوم اجراي احکام تبصره - ط 

کشی و طرحهاي تأمین هاي آبیاري، زه شبکه منظور گسترش سرمایه گذاري، با اولویت در طرحهاي و به

برداران تلفیق  منابع عمومی با منابع بانک کشاورزي و بهره آب که داراي توجیه فنی و اقتصادي هستند،

رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم  وزیران می این بند که به تصویب هیأت نامه اجرایی در آیین. گردد می

  .گردد دولت مشخص می حمایت

  .دیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نمایدهاي اجرایی م  برنامه-ي 

ریزي کشور  برنامه هاي اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و نامه  آیین-ك 

  .رسد وزیران می تصویب هیأت به

  

  - 18ماده  

بخش کشاورزي و منابع  دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه 

کشاورزي، تأمین امنیت غذایی،  یعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصوالت اساسیطب

کشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي  نمودن تولید و توسعه صادرات محصوالت اقتصادي

 بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام) 2(در جدول شماره  بینی شده حداقل به میزان رشد پیش

  :اجرا در آورد  اقدامات ذیل به مرحله

هاي آبیاري و  شبکه منظور اجراي عملیات زیربنایی آب و خاك و توسعه گذاري الزم به  سرمایه-الف  

  .شده زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزي داراي آب تأمین

حاصل از مشارکت  ی و منابعبا منابع نظام بانک) صورت وجوه اداره شده به ( تلفیق بودجه عمومی -ب 

  .کشاورزي و صنایع تبدیلی و تکمیلی گذاران بخش منظور پرداخت تسهیالت به سرمایه تولیدکنندگان به

برداري از خدمات فنی  بهره  پوشش حداقل پنجاه درصدي بیمه محصوالت کشاورزي و عوامل تولید با-ج 

  .بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه

گذاري بخش کشاورزي  سرمایه مایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه افزایش سر- د  

هاي اعتباري غیردولتی توسعه بخش  صندوق میزان سرمایه اولیه در طول سالهاي برنامه و کمک به به

  .اي طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه صورت وجوه اداره شده و از کشاورزي به

محصوالت فرآوري  نحوي که درصد بدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي به حمایت از گسترش صنایع ت- هـ 

کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد  شده حداقل به میزان دوبرابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات

  .فراهم گردد%) 50(

ه سهم نحوي که سران  افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستاي اصالح ساختار تغذیه به-و  

  .پروتئین حیوانی در الگوي تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد

هاي  جهت سیاست  ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدي دولت و کشاورزان- ز  

ها و عملکرد تولید را به منظور  قیمت حمایتی درآمدي کشاورزان به نحوي که خطرپذیري حاصل از تغییر

صندوق یادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این  اساسنامه. شاورزان کاهش دهدتثبیت درآمد ک

  .رسد می وزیران قانون به تصویب هیأت

و شهرکها و روستاها   صدور سند مالکیت اراضی کشاورزي واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها-ح 



  .پایان برنامه چهارم ور تانام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و امالك کش به

به میزان یک میلیون   نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد- ط 

  .هکتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستاي توسعه صادرات

آموزش و منظور گسترش  به برداران  ایجاد انگیزه براي جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره-ي 

تولیدکنندگان %) 30(درصد  میزان حداقل سی به ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی

  .کشاورزي به میزان دوبرابر شرایط سال پایه برداران و توسعه تحقیقات کاربردي و بهره

  

  - 19ماده  

  :اتخاذ نماید  تیبیمنظور ارتقاء شاخصهاي توسعه روستایی و عشایري، دولت مکلف است تر به 

زیرنظر رئیس جمهور انجام  ریزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستایی  سیاستگذاري، برنامه-الف  

  .گیرد

فرهنگی جمهوري اسالمی   شاخصهاي مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و-ب 

ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقاء  افزایش یافته و%) 25(ایران حداقل بیست و پنج درصد 

  .جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد %)50(توانمندیهاي اقتصادي در حد پنجاه درصد 

%) 100(ساالنه صددرصد   اعتبارات روستایی و عشایري در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه-ج 

  .تخصیص و پرداخت گردد

  

   -  20ماده  

اجتماعی و فرهنگی جمهوري  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،) 134(و ) 122(، )121(، )108(مواد  

تنفیذ ) 1384- 1388(براي دوره برنامه چهارم  هاي آن  و اصالحیه1379,1,17اسالمی ایران مصوب 

  .گردد می

  

   - 21ماده  

عه مطالعات استراتژي توس دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهاي صنعت و معدن را باتوجه به 

پذیري مبتنی بر  با محوریت توسعه رقابت صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون

تولید صنعتی و معدنی متوسط ساالنه یازده و دو دهم درصد  توسعه فناوري و درجهت تحقق هدف رشد

اي که  گونه به%) 16,9(گذاري صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد  سرمایه و رشد متوسط%) 11,2(

شانزده و دو   به1383در سال %) 14(بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد  سهم

ساالنه چهارده و هشت دهم درصد   و صادرات صنعتی از رشد متوسط1388در سال %) 16,2(دهم درصد 

  :اجرا درآورد  برخوردار گردد تهیه و محورهاي ذیل را به%) 14,8(

فناوري در جهان و تأکید  مندي از جریانهاي سرریز هاي فناوري و ایجاد شرایط بهره توسعه قابلیت -الف  

  .اي باال در صنایع نوین هاي داراي توان توسعه ویژه بر حوزه

صنایع معدنی، صنایع  صنایع انرژي بر، (هاي رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع   تقویت مزیت-ب 

  )دستی آنها پائین هاي دیلی و تکمیلی کشاورزي و زنجیرهپتروشیمی، صنایع تب

  .متوسط کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و  اصالح و تقویت نهادهاي پشتیبانی-ج 

هاي علوم زمین  داده هاي اطالع رسانی، توسعه و گسترش پایگاههاي  بهبود و گسترش سیستم- د  



  .توسط دولت ان به اطالعات موردنیازگذاران و کارآفرین منظور دسترسی سرمایه به

  . گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاستهاي بازرگانی کشور-هـ  

  : براي تجهیز منابع الزم در توسعه صنعتی و معدنی -و  

متناسباً برابر سقف مصوب   دولت مکلف است در طول سالهاي برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را- 1

  .هداساسنامه افزایش د

استخراج، فرآوري  هاي معدنی از قبیل اکتشاف،  استفاده از علوم و فناوریهاي نوین در کلیه زمینه-  2

گذاران خارجی را در امور فوق فراهم  سرمایه مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور

  .آورد

استفاده از منابع  تی بااي در جهت توسعه بخش غیردول  تقویت شرکتهاي مادر تخصصی توسعه- 3

عرضه سهام شرکتهاي  عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهاي زیرمجموعه و

و  استثناي موارد مذکور در صدر اصل چهل به %)49(مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد 

  .ایران قانون اساسی جمهوري اسالمی) 44(چهارم 

معدنی، به دولت اجازه   افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و در جهت ایجاد ارزش- 4

دالر در جهت ) 9 000 000 000(نه میلیارد  برنامه تا مبلغ) 13(شود با رعایت سقفهاي مصوب ماده  داده می

  .نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید ایجاد صنایع انرژي بر و صنایع داراي مزیت

  .تأمین زیربناهاي الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت -  5

و تحقیقات صنعت   اصالح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه- 6

گذاري بخش خصوصی در  مخاطرات سرمایه دهنده الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهاي پوشش

  .خطرپذیر در صنایع نوین گذاري مایهزمینه اکتشاف مواد معدنی و سر

  

  - 22ماده  

سواري را مطابق با میزان   دولت مکلف است با سیاستگذاري الزم، زمینه تولیدات صنعت خودرو-الف  

رقابتی فراهم نماید و سیاستهاي تشویقی و  مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت

اي طراحی و به اجراء درآورد  سوختهاي جایگزین را به گونه بیعی وساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده ط

صورت  از کل خودروهاي تولیدي و وارداتی به%) 30(حداقل سی درصد  که منتهی به ایجاد عرضه

  .گردد سوز دوگانه

از بخش خصوصی و   وزارت نفت موظف است در شهرهاي کشور به ویژه شهرهاي بزرگ با حمایت-ب 

برداري برساند و شهرداریها مکلف به  بهره به را احداث و) CNG(ریج جایگاههاي عرضه گاز تعاونی، به تد

  .باشند همکاري الزم در این خصوص می

با ارزش حرارتی  (بنزین  قیمت%) 40(، حداکثر معادل چهل درصد )CNG( قیمت گاز طبیعی فشرده -ج 

  .خواهد بود) معادل

  

  - 23ماده  

ویژه در صنایع نفت،  به هاي نسبی و رقابتی هاي اقتصادي، با تأکید بر مزیت  فعالیتافزایی در منظور هم به 

دستی آنها، در  بر و زنجیره پایین انرژي گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع

رصد هاي برنامه چهارم، هر ساله سی و پنج د سال چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول



اي قانون بودجه، منحصراً به  هاي سرمایه در طرحهاي تملک دارائی بهره مالکانه گاز طبیعی، با درج%) 35(

سازي سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ  طرحهاي زیربنایی و آماده مصرف اجراي

ي کشور ریز این طرحها، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه. آنها خواهد رسید مستقیم

  .رسد وزیران می هیأت تصویب به

  

  - 24ماده  

تولیدات، افزایش  شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي کیفیت به دولت اجازه داده می 

صنعتی، معدنی، کشاورزي،  فرصتهاي شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهاي تولیدي اعم از

گذاري خارجی مصوب  تشویق و حمایت سرمایه  اجراي قانونزیربنایی، خدمات و فناوري اطالعات در

) 3(ماده ) ب(هاي الزم را از طریق مذکور در بند  گذاري خارجی، زمینه سرمایه منظور جلب  به1380,12,19

  . فراهم نماید1380,12,19گذاري خارجی، مصوب  تشویق و حمایت سرمایه قانون

قرارداد براي کاالها و  دي شرکتهاي دولتی ایرانی طرفدولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردا 

تصویب شوراي اقتصاد رسیده است، از  بایست توسط دولت خریداري شود را که به خدماتی که الزاماً می

این تعهد . پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و

  .وجوه و منابع عمومی باشد پرداخت نبایستی از محل

گذار  ناشی از قصور سرمایه رغم ماهیت تجاري آن نباید ریسک تجاري و خسارات ضمانت نامه صادره علی 

  .در ایفاي تعهدات قراردادي وي را پوشش دهد

  :هاي خارجی  گذاري سرمایه بینی شده در طی سالهاي برنامه چهارم براي منظور دستیابی به رشد پیش به 

خارجی واقعی تحت  هاي مستقیم گذاري شود معادل یک در هزار کل سرمایه  به دولت اجازه داده می- 1

را عالوه بر بودجه سالیانه در ) 1380,12,19مصوب (گذاري خارجی  پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه

گذاري و  مایهطور سالیانه دراختیار سازمان سر سنواتی به بینی شده در قوانین بودجه هاي پیش ردیف

  .قرار دهد کمکهاي اقتصادي و فنی ایران

در جهت تحقق  گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران  به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه-  2

باتوجه به قانون تشویق و حمایت  گذاري خارجی و بینی شده در برنامه درخصوص سرمایه اهداف پیش

تقویت و اصالح ساختار تشکیالتی و جایگاه سازمان  ست نسبت بهگذاري خارجی، دولت مکلف ا سرمایه

  .مذکور اقدام نماید

  

  - 25ماده  

ظرفیت انجام فعالیت مربوط به  از%) 10(درصد   دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده-الف  

 رعایت قانون نفت حمل و نقل مواد نفتی و گازي با اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پاالیش، پخش و

از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با %) 10(درصد  ده  و همچنین حداقل1366,7,9مصوب 

در تأمین برق به نحوي که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشود و استمرار  حفظ مسؤولیت دولت

  .اگذار نمایداشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و الذکر تضمین گردد به خدمات فوق ارائه

مؤسسات داخلی به تولید  منظور ترغیب سایر  دولت مکلف است با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به-ب 

نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمتهاي تضمینی  هرچه بیشتر نیروي برق از نیروگاههاي خارج از مدیریت و

  .چهارم تعیین و اعالم کند خرید برق را تا پایان سال اول برنامه



  

  - 26اده م 

نرخهاي ترجیحی در  در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضالب و نیز متناسب نمودن 

هاي  متشکل از نمایندگان وزارتخانه اي کمیته) در مقایسه با بخشهاي غیرتولیدي (جهت حمایت از تولید 

ریزي کشور همه ساله ضوابط  مهسازمان مدیریت و برنا و) حسب مورد (متولی امور تولیدي و زیربنائی 

را متناسب با هدف فوق تهیه و به شوراي اقتصاد ) ها نرخ نهاده  اعم از اشتراك و (تعیین نرخ فروش 

  .پیشنهاد خواهد نمود

کشاورزي، به عالوه هزینه  هاي اشتراك زیربناهاي فوق براي واحدهاي تولیدي، صنعتی، معدنی، هزینه 

واحدهاي تولیدي غیردولتی که طی برنامه چهارم  نه ساختمان مورد استفادهحفر چاه، قیمت زمین و پروا

ربط دریافت  ساله توسط دستگاههاي ذي برداري با تقسیط پنج بهره کنند، پس از تقاضاي انشعاب می

  .خواهد شد

ورودي شهرکهاي صنعتی   دولت موظف است براي تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا- تبصره  

  .عمل آورد ربط اقدامهاي الزم را به  نواحی صنعتی، با اعالم دستگاه ذيو

  

  - 27ماده  

سطح کشور به ویژه در  گذاري و اشتغال در منظور ایجاد انگیزه براي سرمایه شود به به دولت اجازه داده می 

سهیالت متناسب وجوه اداره شده، ت مناطق کمتر توسعه یافته، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق

و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیالت مذکور را  گذاري در طرحهاي اشتغالزا با سهم متقاضیان سرمایه

  .تأمین کند

  

  

  - 28ماده  

کشور، افزایش ایمنی و  برداري مناسب از موقعیت سرزمینی منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره به 

برنامه توسعه حمل و نقل کشور که  موظف است در چارچوبسهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت 

برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه  تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در به

هاي مندرج در جدول  منابع قابل تخصیص به بخش از سقف اعتبارات موردنیاز براي تحقق آن در قالب

  :ننماید این قانون تجاوز) 4(شماره 

  -الف  

  .اصلی کشور  حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههاي- 1

  .استانها شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز%) 50( تکمیل حداقل پنجاه درصد -  2

 آسیایی در بزرگراههاي  غرب و- جنوب، شرق - شبکه گذرگاههاي شمال %) 100( تکمیل صددرصد - 3

  .محدوده کشور

  .شهرستانها شبکه راههاي اصلی مرتبط کننده مراکز%) 50( تکمیل حداقل پنجاه درصد - 4

  .راههاي فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها%) 50( تکمیل حداقل پنجاه درصد -  5

 یکصد روستاهایی که بیش از شبکه راههاي روستایی مرتبط کننده%) 70( تکمیل حداقل هفتاد درصد- 6

  .خانوار جمعیت دارند



اداره شده به نحوي که  با استفاده از وجوه) بار و مسافر (اي   نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی جاده- 7

  .در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال برسد

  )I.T.S( پوشش کامل آزادراههاي کشور به سامانه کنترل هوشمند -  8

هاي کشور از طریق  جاده هاي خدمات رفاهی در هاي الزم جهت ایجاد مجتمع مینهسازي ز  فراهم-  9

  .صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزي به اعطاي کمکهاي بالعوض و واگذاري اراضی منابع طبیعی

   -ب 

  . غرب- جنوب و شرق - اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کاال و مسافر شمال - 1

  .آسیایی واقع در محدوده کشورآهن   اتمام شبکه راه-  2

  .آهن کشور  ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه- 3

  .آهن کشور به سیستم عالئم و ارتباطات  تجهیز کامل شبکه راه- 4

پایان برنامه متوسط سن  آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوي که در  نوسازي ناوگان راه-  5

  .ن مسافري حداکثر به پانزده سال برسدآه ناوگان راه

مرکز با قطارهاي   برقراري ارتباط کالن شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگري با- 6

  .هاي غیردولتی سرعت باال با مشارکت بخش

  -ج 

رنامه مسافر در پایان ب بندي فرودگاههاي کشور براساس برآورد میزان تقاضاي حمل و نقل بار و  طبقه- 1

  .و تجهیز کامل فرودگاهها متناسب با آن

فضاي کشور درحد استاندارد  تجهیزات ناوبري هوایی و پوشش راداري کل%) 100( تکمیل صددرصد -  2

  .المللی بین

پایان برنامه، متوسط  نحوي که در  نوسازي ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به- 3

  .داکثر به پانزده سال برسدسن ناوگان هوایی ح

وظایف مربوط برابر . باشد می عهده نیروي انتظامی  وظایف حفاظتی کلیه فرودگاههاي کشور صرفاً به- 4

  .رسد تصویب هیأت وزیران می راه و ترابري به اي خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت نامه آیین

شامل ناوبري نشست و  ر هوانوردي و حمل و نقل هوایی با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امو-  5

در بخش غیردولتی و تضمین استمرار  بینی تمهیدات مناسب براي جلوگیري از انحصار برخاست و پیش

هواپیمائی جمهوري اسالمی ایران را به نحوي که حداقل  ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت

بخش   دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را بهمالکیت آن در%) 51(پنجاه و یک درصد 

  .غیردولتی واگذار نماید

   - د  

که تا پایان برنامه  نحوي برداري آنها به  تجهیز و نوسازي بنادر تجاري کشور و اصالح مدیریت بهره- 1

  .ده میلیون تن برسد چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیري بنادر تجاري حداقل به یکصد و

  . نوسازي ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده-  2

  -هـ 

  . تدوین و بکارگیري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهانی- 1

  .ترانزیت کاال و مسافر ربط براي گسترش  ایجاد تسهیالت الزم و هماهنگی بین دستگاههاي ذي-  2

  .هاي مرزي زمینی  فرودگاهها، بنادر و پایانه یکپارچه سازي سازمان مدیریت- 3



  .جهانی  نگهداري از زیربناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهاي- 4

  

  - 29ماده  

اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،) 132(و ) 131(، )129(، )128(، )127(مواد  

) 1384-1388(براي دوره برنامه چهارم  هاي آن  و اصالحیه1379,1,17جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  .گردد تنفیذ می

  

  

  - 30ماده  

بخشی ساخت و سازها،  استحکام منظور هویت بخشی به سیماي شهر و روستا، دولت موظف است به 

هاي  هاي ذیل را در بخش شهرها و روستاها، اقدام دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در

  :عمل آورد  به عمران شهري و روستایی و مسکن

شهرسازي و ساماندهی   هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و-الف  

  :ارائه خدمات شهري از طریق 

  .چهارم  تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازي و معماري کشور تا پایان سال اول برنامه- 1

حرکتی و اعمال این  -ضاهاي شهري و روستایی براي جانبازان و معلولین جسمیسازي ف  مناسب-  2

  .چهارم ضوابط در اماکن و ساختمانهاي عمومی و دولتی تا پایان برنامه

تا میزان هفتاد و پنج   بهبود وضعیت عبور و مرور شهري به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی- 3

  .ن شهرينسبت به کل سفرهاي درو%) 75(درصد 

ترتیب تا سقف  به هاي جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهري و فاضالب شهري  ارتقاء شاخص- 4

  %).40(و چهل درصد %) 100(صددرصد 

شهرها براساس طرح جامع   احیاي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده-  5

  .رویکرد توانمندسازي ساکنین این بافتها اي در شهرهاي کشور با شهري و ساماندهی بافتهاي حاشیه

انسانی و اقتصادي ناشی از  منظور کاهش خسارات سازي ساختمانها و شهرها به  ایمن سازي و مقاوم-ب 

  :حوادث غیرمترقبه شامل 

شهرکها و نقاط خارج از  گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهري و روستایی و  کلیه سازندگان و سرمایه- 1

طراحی ساختمانها در مقابل زلزله  در رابطه با) ایران (نامه  ها و روستاها ملزم به رعایت آیینحریم شهر

  .باشند می

طراحی و ساخت ساختمانها  وزارت مسکن و شهرسازي مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف 

  .باشد می

برنامه چهارم و حمایت از  ا پایانسازي ساختمانی ت  استانداردکردن مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم-  2

  .تولیدکنندگان آنها

منوط به ارائه بیمه نامه  هاي مسکونی آپارتمانی  صدور پایان کار براي ساختمانهاي عمومی و مجتمع- 3

  .باشد کیفیت ساختمان می

و اسالمی، علوم، تحقیقات  هاي فرهنگ و ارشاد  صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و وزارتخانه- 4

خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهاي  فناوري، مسکن و شهرسازي و آموزش و پرورش مکلفند



فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات  غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول

  .دهند ناشی از زلزله را به مردم آموزش

نظام بیمه ساختمان و  تفاده از تجارب سایر کشورها، وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است با اس-  5

شدن بیمه حوادث را مشخص و  همگانی ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهاي

  .مقدمات قانونی اجراي آن را فراهم نماید

ي ابنیه موجود ساز مقاوم هاي قدیمی شهرها و روستاها و  دولت مکلف است بازسازي و نوسازي بافت- 6

این قانون آغاز و ) 13(ماده ) ب(بند  در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در

  .عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال

مکلفند با استفاده از آخرین  عات و شرکتهاي تابعههاي نفت، نیرو، ارتباطات و فناوري اطال  وزارتخانه- 7

اي ایمن سازند که دراثر بروز  گونه رسانی را به سوخت ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و فناوري

  .نگردد حوادث، خدمات رسانی مختل

توسط طراحی شده  هاي هاي مربوطه یا عدم اجراي صحیح نقشه نامه  درصورت عدم رعایت آیین-  8

پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر  مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از

. باشند می) درصورتی که خود مقصر نباشند (مالکین  مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و

  .لغو خواهد شد در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین

و اقتصاد ملی و نقش  زي مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکن وزارت مسکن و شهرسا-ج 

جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال  تعادل بخشی آن در ارتقاي کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح

این طرح مشتمل بر محورهاي زیر با رویکرد . برساند وزیران اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت

  :درآمد خواهد بود توانمندسازي اقشار کم دار، عدالت اجتماعی وتوسعه پای

  .مسکن هاي تولید مسکن، سازمانهاي خیریه و غیردولتی فعال در بخش  تقویت تعاونی- 1

چارچوب طرحهاي   مدیریت یکپارچه و منسجم زمین براي تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در-  2

  .توسعه و عمران

  .رسد اسالمی می تصویب مجلس شوراي ویه رهن براساس ضوابط قانونی که به تشکیل بازار ثان- 3

  .سازي در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم  افزایش سهم انبوه- 4

  . گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر الزم براي تأمین سرمایه در بخش-  5

هاي  اسالمی ایران، اقدام قانون اساسی جمهوري) 31( دولت موظف است در اجراي اصل سی و یکم - د  

  :ذیل را به انجام برساند 

ساز براي اقشار  مسکن ها و گروههاي خیر ها، انجمن گیري از مشارکت تشکل  حمایت از ایجاد و بهره- 1

  .پذیر آسیب

  .گذاري خارجی در بخش مسکن  تشویق و ترغیب سرمایه-  2

واحدهاي ) تعاونی و عمومی هاي خصوصی، بخش (ت مسکن به سازندگان  دادن یارانه کارمزد تسهیال- 3

استانداردهاي مصوب در شهرهاي کوچک و  مسکونی ارزان قیمت و استیجاري در چارچوب ضوابط و

  .درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار گروههاي کم متوسط و کلیه روستاهاي کشور براي

  .برنامه سوم سکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در ارتقاء شاخص بهسازي م- 4

  .کردن بازپرداخت اقساط تسهیالت بانکی در بخش مسکن  پلکانی-  5

حمایت از ایجاد کارگاههاي   دادن کمکهاي اعتباري و فنی براي بهسازي و نوسازي مسکن روستایی و- 6



  .یفن کنندگان خدمات تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه

استیجار، واگذاري معوض  منظور اجراي قانون شود به  به وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده می- هـ 

موردنیاز را در بافتهاي فرسوده و نامناسب  نصاب مالکانه و اجراي سایر طرحهاي عمرانی امالك مناسب

  .نماید شهري، به قیمت کارشناسی روز خریداري

اعتبارات موردنیاز اجراي  منظور تأمین بخشی از شود به اجازه داده می به وزارت مسکن و شهرسازي -و  

هاي شهري در  ، زمین1377,3,23مصوب  قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهاي مسکونی استیجاري

فروش  مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به تملک خویش را به قیمت روز و به صورت

  .رساند

  

  - 31ماده  

گذاري با رویکرد  سرمایه هاي منظور افزایش کارآمدي و اثربخشی طرحها و پروژه دولت موظف است به 

اقتصادي و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا  گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط نتیجه

 آن در تمامی فنی و اجرایی کشور و اجراي پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام

  :شرح ذیل اقدام نماید  این قانون به) 160(دستگاههاي موضوع ماده 

ها و طرحها  برداري پروژه بهره  نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و-الف  

مه مشخص، دردست و مدیریت طرح با ارائه برنا هاي نوین، نظیر طرح و ساخت کلید مندي از روش و بهره

  .ها مستقر کند طرح از%) 40(ایجاد و در حداقل چهل درصد 

فرهنگ بهسازي و تدوین   با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج-ب 

کارگیري مصالح و روشهاي  بازدارنده و به هاي موردنیاز با رویکرد تشویقی و ضوابط، مقررات و بخشنامه

  .قدام نمایدساخت نوین ا

هاي تملک  پروژه منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در  سازوکارهاي الزم به-ج 

  .اي، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید هاي سرمایه دارائی

رویکرد توجیه فنی،  هاي پیشنهادي پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با  سازوکار ارزیابی پروژه- د  

فاقد توجیه از ابتداي برنامه چهارم  هاي منظور جلوگیري از اجراي پروژه اقتصادي و زیست محیطی را به

  .ایجاد نماید

  .مشاوران  حذف تقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و-هـ  

ي تعیین دقیق عملکرد برا »اي هاي سرمایه استاندارد ملی حسابداري طرحهاي تملک دارائی « تدوین -و  

وري در  هاي بهره طرحها براساس شاخص گذاري بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده حسابهاي سرمایه

  .هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها

تصویب هیأت وزیران  به ریزي کشور نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه  آیین- ز  

  .خواهد رسید

  

  - 32ه ماد 

توجیهی فنی، اقتصادي و  هاي اي جدید صرفاً براساس گزارش هاي سرمایه اعتبارات طرحهاي تملک دارائی 

طرح مورد نظر براي اولین بار در الیحه  زیست محیطی تأییدشده براي یکبار و به قیمت ثابت سالی که

تصویب مجلس شوراي   بعد بهبرنامه چهارم و سالهاي گردد، به تفکیک سالهاي بودجه ساالنه منظور می



  .رسد اسالمی می

باقیمانده برنامه چهارم را با  ریزي کشور موظف است اعتبارات موردنیاز سالهاي سازمان مدیریت و برنامه 

 دستگاه در لوایح بودجه ساالنه کل - برنامه  اعمال تغییر نرخهاي ابالغی خود محاسبه نموده و برحسب

  .کشور منظور نماید

غیرانتفاعی مشتمل بر  اي انتفاعی و هاي سرمایه وافقتنامه شرح عملیات طرحهاي تملک دارائیمبادله م 

فیزیکی و مشخصات فنی فقط براي یکبار  اهداف طرح، شرح عملیات اجرائی، اعتبارات مصوب، پیشرفت

ك عمل خواهند ها براي دوران برنامه چهارم معتبر و مال موافقتنامه این. پذیرد در دوران برنامه انجام می

  .بود

شوند  سنواتی مبادله می هایی که براي انطباق میزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانین بودجه موافقتنامه 

موارد استثناء که منجر . هاي طرح شوند پروژه جنبه اصالحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد

  .گردند ردد مشابه طرحهاي جدید تلقی میگ می ها به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه

تابع دستورالعمل خاصی  اي صرفاً نظامی بخش دفاع هاي سرمایه مبادله موافقتنامه طرحهاي تملک دارائی 

دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان  است که به پیشنهاد مشترك ستاد کل نیروهاي مسلح، وزارت

  .کل نیروهاي مسلح خواهد رسید فرماندهیتأیید  ریزي کشور به مدیریت و برنامه

و نحوه اعمال مفاد این  نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابالغ و تخصیص اعتبارات طرحهاي ملی آیین 

ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه اي استانی با پیشنهاد هاي سرمایه ماده براي اعتبارات تملک دارائی

  .سیدوزیران خواهد ر تصویب هیأت به

  

   تعامل فعال با اقتصاد جهانی-فصل دوم  

  

  - 33ماده  

توسعه صادرات کاالهاي  الملل، سازي تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین منظور نوسازي و روان به 

منظور  المللی و به کشور در بازارهاي بین غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصوالت صادراتی

اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی  وري ارتباطات و اطالعات درآ گسترش کاربرد فن

  :کشور، دولت مکلف است 

مطمئن، آزاد و سریع کلیه   با تجهیز مبادي و مجاري ورودي کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور-الف  

  .کاالها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید

هاي مستقیم و  حمایت ها و جوایز صادراتی در قالب ي و ساماندهی یارانه نسبت به هدفمندساز-ب 

  .غیرمستقیم اقدام نماید

هاي اعتباري و  التفاوت نرخ مابه  نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین-ج 

فنی و مهندسی صادرات کاال و خدمات به ویژه خدمات  اي در کشورهاي هدف براي گسترش پوشش بیمه

  .اقدام نماید

در طول برنامه ممنوع   برقراري هرگونه مالیات و عوارض براي صادرات کاالهاي غیرنفتی و خدمات- د  

اي را براي  از آنها، عوارض ویژه منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه دولت مجاز است به. باشد می

تشخیص این قبیل مواد برعهده شوراي عالی  .ایدصادرات مواد اولیه فرآوري نشده وضع و دریافت نم

هاي بازرگانی، امور اقتصادي و دارایی،  پیشنهاد مشترك وزارتخانه میزان عوارض به. صادرات خواهد بود



  .وزیران تعیین و تصویب خواهد شد کشاورزي و تصویب هیأت صنایع و معادن و جهاد

هاي  اجباري و گواهی ز به استثناي استانداردهاي صادرات کاال و خدمات از اخذ هرگونه مجو- تبصره  

  .باشند می معاف) مورد درخواست خریداران (الملل  مرسوم در تجارت بین

طوري که سهم صادرات   توازن تجاري با کشورهاي طرف همکاري و بلوکهاي اقتصادي ایجاد نماید- هـ 

 به سی و سه و 1382در سال ) %23,1(غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد

  .افزایش یابد 1388در سال %) 33,6(شش دهم درصد 

هاي اداري  و رویه ها و مبادالت مرزي را از طریق اصالح نظام اجرایی، معیارهاي تشکیل  بازارچه-و  

  .ساماندهی نماید

هاي معادل   نرخوضع اي و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و  نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفه- ز  

  .اول برنامه اقدام نماید آگهی حداکثر تا پایان سال اي با زمانبندي معین و در قالب پیش تعرفه

با شرایط غیرمتعارف و   تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردي که کاالیی-ح 

  .نمایدشود را اتخاذ و اعمال  با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می

نظام بازرگانی و تجارت   با تجهیز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب- ط 

  :زیر انجام دهد  الکترونیکی، اقدامات الزم را توسط دستگاههاي یادشده به شرح

اي و  ایانهمحیط ر  به روز نمودن پایگاهها و مراکز اطالع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در- 1

  .اي شبکه

 اعتباري در -عملیات مالی  هاي خرید و فروش کاال و خدمات و ها و مسابقه ها، مزایده  انجام مناقصه-  2

  .هاي اطالع رسانی اي و شبکه محیط رایانه

  . ایجاد بازارهاي مجازي- 3

  .م برنامهدو هاي تدارکاتی و معامالتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال  انجام فعالیت- 4

الکترونیکی و نیز   قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را براي بررسی جرایم- تبصره  

  .جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد

سازمان توسعه تجارت  هاي اندازي دفاتر، شعب و یا نمایندگی  از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه-ي 

  .وزیران اقدام نماید کشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هیأتدر 

سوي وزارت بازرگانی  هاي توزیع موظفند استانداردهاي ابالغی از  کلیه بنگاههاي تجاري و شبکه- تبصره  

  .تجارت جهانی رعایت نمایند هاي توزیع کشور و پیوستن به سازمان سازي شبکه را در جهت نوین

  .تجاري ن سیاستهاي مالی و پولی با سیاستهاي استراتژیک برقراري هماهنگی میا-ك 

به تجارت خارجی،  بخشیدن پیوندي فعال با اقتصاد جهانی و رونق منظور هم  دولت مکلف است به-ل 

آزاد تجاري و صنعتی را بازنگري و  قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق

  .ربط برساند تصویب مرجع ذي به نگ را تدوین نموده واصالح و مقررات ضد دامپی

  

  - 34ماده  

گسترش گردشگري،  منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، دولت موظف است به 

هاي تولیدي  مناطق، براي توسعه فعالیت برداري پایدار منابع شیالتی و استفاده بهینه از این کمک به بهره

ریزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتی امور  برنامه ایی، با حفظ امور سیاستگذاري،و خدمات دری

در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات،  تصدي به بخشهاي غیردولتی



موردنیاز  ، لوایحها و شرح وظایف دستگاههاي اجرایی مرتبط با فعالیتهاي دریایی  اساسنامه ها، نامه آیین

مشابه و متضاد و تجمیع  براي توسعه فعالیتهاي دریایی را با اصالح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازي،

وظایف دستگاهها براي اعمال حاکمیت و  وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها، تفکیک کامل

  :ائه نماید مجلس شوراي اسالمی ار براساس محورهاي زیر تهیه و براي تصویب به

  )المللی اصطالحات بین با مالحظه تعاریف و (سازي تعاریف و اصطالحات قانونی   یکسان-الف  

  .المللی که ایران عضو آنها است کنوانسیونهاي بین

  .هاي قضائی  برقراري امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه-ب 

  .هاي تجاري و گمرکات رسمی سکله انجام کلیه امور تجاري از طریق بنادر و ا-ج 

  .هاي دریایی و امداد و نجات در دریا  ایمنی در دریا، بیمه- د  

  .المللی داخلی و بین بندي نواحی ساحلی و آبهاي ها و پهنه  حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم-هـ  

اسالمی ایران براساس  برداري پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهاي جمهوري  بهره-و  

اقتصادي، نظیر ؛ حمل و نقل دریایی، منابع  هاي ها در فعالیت گذاري المللی و حمایت از سرمایه قواعد بین

گردشگري دریایی، ...) آبزیان و (منابع تجدیدپذیر دریایی  ،...)نفت و گاز، معادن و (تجدیدناپذیر دریایی

  .دریایی خدمات پشتیبانی و صنعتی

  .دریایی و دریانوردي هاي تخصصی هاي علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارت زش آمو- ز  

  .ارتباطات دریایی شناسی و فناوري اطالعات و  تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطالعات اقیانوس-ح 

  .المللی  حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین- ط 

  :ماهیگیري از جمله  هاي گسترش فعالیتهاي الزم براي   فراهم کردن امکانات و زیرساخت-ي 

  .توسعه، تجهیز، نگهداري و بهسازي بنادر صیادي 

ماهیگیري با رویکرد بهبود  وري بنادر  سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره-ك 

  .غیردولتی کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش

  

   - 35ماده  

در مناطق آزاد اقدامات  است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادي مناسبدولت مکلف  

  :زیر را انجام دهد

اجرائی منطقه محسوب   مدیریت سازمانهاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام-الف  

اي نهادي دفاعی و امنیتی دستگاهه شده و کلیه دستگاههاي اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثناي

 1372,6,7چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی مصوب  قانون) 27(مکلف هستند ضمن رعایت ماده 

  .مغایرتهاي مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند نسبت به اصالح و رفع

حیطه وظایف قانونی ضمن  ت درها و شرکتهاي دولتی و وابسته به دول ها، سازمانها، مؤسسه  وزارتخانه-ب 

آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با  هماهنگی با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،

  .مناطق آزاد ارائه خواهند نمود جغرافیایی از کشور به هاي مصوب جاري در همان منطقه نرخ

میزان مجموع  به سایر نقاط کشور به کاالهاي تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود -ج 

مجاز و تولید داخلی محسوب و  ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن

  .از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود

ي در پرداخت حقوق ورود کار رفته در تولید مشروط به اي خارجی به  مواد اولیه و کاالهاي واسطه- تبصره  



  .شود حکم مواد اولیه و کاالي داخلی محسوب می

بابت خدمات بندري  ها و شناورها هاي بندري که طبق قوانین جاري از کشتی  حقوق، عوارض و هزینه- د  

خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد  شود در صورتی که این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش دریافت می

  .گردد اخذ می مناطق آزاد مربوطهایجاد شده باشند توسط سازمان 

  .المللی اقدام نمایند هاي بین مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی 

وزیران به  پیشنهاد هیأت  محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با-هـ  

 - نگی اداره مناطق آزاد تجاري چگو تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید از امتیازات قانون

  .و اصالحات بعدي آن برخوردار خواهد بود 1372,6,7صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

حقوق ورودي، عوارض   مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه-و  

 صنعتی جمهوري -مناطق آزاد تجاري  قانون چگونگی اداره» 10«استثناي عوارض موضوع ماده  به (

  .باشند معاف می و مالیات) 1372,6,7اسالمی ایران مصوب 

المللی  بین  در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر- ز  

و در چارچوب ضوابط  هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارتخانه

صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههاي  مقررات قانونی و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی نسبت به

  .نمایند  صنعتی اقدام-خصوصی در مناطق آزاد تجاري 

  

  - 36ماده  

اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،) 86(ماده ) 2(و تبصره ) 117(، )114(مواد  

) 1384-1388(براي دوره برنامه چهارم  هاي آن  و اصالحیه1379,1,17ان مصوب جمهوري اسالمی ایر

  .گردد تنفیذ می

  

  

  

  

  پذیري اقتصادي  رقابت-فصل سوم  

  

  - 37ماده  

پذیري و افزایش  رقابت دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهاي مناسب براي تقویت و تحکیم 

صادرات غیرنفتی متوسط ساالنه ده و  و رشد%) 3,5( نیم درصد وري نیروي کار متوسط ساالنه سه و بهره

کاالهاي فناوري پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو  و ارتقاء سهم صادرات%) 10,7(هفت دهم درصد 

  :هاي ذیل را به عمل آورد  اقدام ،%)6(به شش درصد %) 2(درصد 

پذیري اقتصاد  تقویت رقابت مناسب را در جهت نظامهاي قانونی، حقوقی، اقتصادي، بازرگانی و فنی -الف  

  .فراهم نماید

طریق اختصاص بخشی از  هاي نوین و پیشتاز فناوري در کشور از  از تولید کاالها و خدمات در عرصه-ب 

  .عمل آورد تقاضاي دولت به خرید این تولیدات حمایت به

ریزي و  مختلف را در برنامه ي تخصصی بخشها-هاي قانونی غیردولتی صنفی  زمینه مشارکت تشکل-ج 



  .هاي مربوطه ایجاد نماید سیاستگذاري

  .نماید اي پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد  خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه- د  

گذاري مشترك با بخش  سرمایه اي که به موجب اساسنامه قانونی خود به  سازمانهاي توسعه-  1تبصره  

هاي خود را صرفاً در جهت  گردند و فعالیت می باشند، از رقابت با بخش غیردولتی منع یغیردولتی مجاز م

گذاري مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی  خروج از سرمایه گذاري بخش غیردولتی و تقویت سرمایه

  .خواهند نمود

هیالت بانکی، معتبر تس هاي صادره از سوي مؤسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت  بیمه نامه-  2تبصره  

  .خواهد بود

  

  - 38ماده  

که انحصار طبیعی و یا   دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي-الف  

اي و  ناشی از توسعه اقتصادي شبکه قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهائی که انحصارات جدید

حقوق شهروندان، الیحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد  آید با رعایت فناوري اطالعات و ارتباطات بوجود می

  .تقدیم کند انحصار را به مجلس شوراي اسالمی

 و اصالحیه بعدي آن در 1353,1,29هاي کشور مصوب  قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدي کارخانه-ب 

  .گردد االجرا می ران موقوففرهنگی جمهوري اسالمی ای طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و

  

  - 39ماده  

هاي ذیل  برنامه چهارم اقدام دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي، در 

  :را به عمل آورد 

پذیري آنها را از طریق زیر  رقابت  اصالح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقویت-الف  

  :اصالح نماید 

) کمکهاي هدفمند اعطاي ( حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههاي کوچک، متوسط، بزرگ - 1

 -  مهندسی -تقویت توان فنی  ها و انجام تمهیدات الزم براي ها و زنجیره ها، خوشه توسعه شبکه

و متوسط و توسعه مراکز اطالع رسانی و  تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههاي کوچک

  .ارت الکترونیک براي آنهاتج

بلوغ و تبدیل آنها به   رفع مشکالت و موانع رشد و توسعه، بنگاههاي کوچک و متوسط و کمک به-  2

  .پذیر و اصالح ساختار قطبی کنونی بنگاههاي بزرگ و رقابت

هاي سطح استاندارد المللی، توسعه و ارتقاي  انطباق نظامهاي ارزیابی کیفیت با استانداردهاي بین-ب 

مستمر انطباق محصوالت با  المللی، افزایش ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهاي بین

غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباري توسط  المللی و ممنوعیت خرید کاالهاي استانداردهاي ملی و بین

لک مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهاي تم این قانون،) 160(دستگاههاي مشمول ماده 

  .اي هاي سرمایه دارائی

فهرست و . گردد محدود می گذاري، به کاالها و خدمات عمومی و انحصاري و کاالهاي اساسی  قیمت-ج 

اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصویب این  ضوابط تعیین قیمت اینگونه کاالها و خدمات براساس قواعد

ریزي کشور و  ازمان مدیریت و برنامهبازرگانی، س قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت



چنانچه دولت به هر دلیل فروش کاال یا . گردد وزیران تعیین می هیأت ربط و تصویب هاي ذي وزارتخانه

التفاوت قیمت تعیین شده و  به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه الذکر را خدمات فوق

و یا از  ل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گرددباید همزمان تعیین و از مح شده می تکلیف

  .ربط به دولت تهاتر شود محل بدهی دستگاه ذي

  

  - 40ماده  

هاي  مختلف اقتصادي، اقدام دولت موظف است در جهت ارتقاي سطح و جذب فناوریهاي برتر در بخشهاي 

  :عمل آورد  ذیل را در برنامه چهارم به

  :مجاز است  هاي ذیل گیري شرکتهاي بزرگ، اقدام کتها، بنگاهها و شکل براي ادغام شر-الف  

ایجاد تمرکز و بروز قدرت  ، مادامی که موجب»قانون تجارت «ادغام شرکتهاي تجاري موضوع باب سوم  

شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت  -بقاي یکی از شرکتها  (انحصاري نشود، به شکل یک جانبه 

العاده  چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق ، با تصویب)رکت جدید ش- حقوقی جدید 

صاحبان سرمایه در سایر شرکتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز خواهد  شرکتهاي سهامی یا چهار پنجم

  .بود

به شرکت پذیرنده  کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهاي موضوع ادغام، 

پذیرنده ادغام یا شرکت جدید باتوجه  شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکتادغام یا 

  .خواهد شد اداره» قانون تجارت «به نوع آن مطابق مقررات 

در . خواهند یافت کارکنان شرکتهاي موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال 

شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف  نتقال به شرکت پذیرنده ادغام یاصورت عدم تمایل برخی کارکنان با ا

چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا . باشد  می1369,8,29به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب

نیروي کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات  شرکت جدید در موارد خاص با

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و ) 113(شور و اصالح ماده ک تسهیل نوسازي صنایع

  . عمل خواهد شد1382,5,26جمهوري اسالمی ایران مصوب  فرهنگی

مجموع سرمایه شرکتهاي  گردد تا سقف سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهاي موضوع این بند حاصل می 

 و 1366,12,3مالیاتهاي مستقیم مصوب  قانون) 48(ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده 

  .هاي آن معاف است اصالحیه

دامنه مفید و مجاز  دولت موظف است شرایط پیشگیري از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، 

  .بینی نماید پیش ادغامها را تدوین و در تدوین الیحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار

  :ذیل انجام پذیرد  پذیري بنگاههاي فعال در صنایع نوین، اقدامات  رقابت در جهت افزایش توان-ب 

صنعتی کشور و در مکانهاي  -  مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فناوریهاي برتر را در جوار قطبهاي علمی - 1

  .مناسب ایجاد نماید

  . شهرکهاي فناوري را در مکانهاي مناسب ایجاد نماید-  2

ایجاد و توسعه نهادهاي  هاي مشترك، گذاري گاههاي غیردولتی از طریق سرمایهگذاري بن  به سرمایه- 3

  .گذاري خطرپذیر کمک نماید سرمایه تخصصی، تأمین مالی فناوري و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی

مشارکت شرکتها و   مؤسسات پژوهشی الزم را براي توسعه فناوریهاي پیشرفته و جدید از طریق- 4

  .نماید کشور ایجاد) آموزش عالی (صادي با مراکز پژوهشی بنگاههاي اقت



  

  - 41ماده  

سازي توسعه  زمینه دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي کسب و کار در کشور و 

  :هاي ذیل را به عمل آورد  اقتصادي و تعامل با جهان پیرامون، اقدام

صورت نرخ شناور  به سازي نرخ ارز، وم سیاست یکسان کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تدا-الف  

مالحظات حفظ توان رقابت  مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، بادرنظرگرفتن

  .این قانون) 2(الزامات جدول شماره ) 4(بند  بنگاههاي صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت

بر حمایت منطقی  مبتنی )آالت و مواد اولیه ماشین (هاي کاالیی تولید  هاي واردات نهاده  تنظیم تعرفه-ب 

  .تسهیل فعالیتهاي تولیدي صادرات گرا هاي رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت و منطبق با مزیت

هاي رقابتی و  مزیت هاي تولید، خلق  برنامه ریزي و اجراي توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه-ج 

  .یازهاي توسعه اقتصادي کشورمنطبق با ن

)  کارفرما- کارگر - دولت  ( بازنگري قانون و مقررات مربوط به نیروي کار با سازوکار سه جانبه گرایی- د  

  :اي که  گونه به

 منتزع و به قانون 1369,8,29 تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب- 1

  . بیکاري منتقل گرددجامع تأمین اجتماعی و بیمه

  . انعطاف الزم براي حل اختالفات در آن لحاظ شود-  2

خاصی را در متن قانون   متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات- 3

  .بینی و به مورد اجرا گذارد پیش

سال نخست برنامه  گیري انحصارات را در  الیحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیري از شکل- هـ 

  .چهارم تهیه و به مجلس شوراي اسالمی تقدیم کند

  .اقدام نماید  نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهاي مورداستفاده در آن-و  

  

  - 42ماده  

جمهوري اسالمی ایران مصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) 88(و ) 34(مواد  

  .گردد تنفیذ می) 1384-1388(هاي آن براي دوره برنامه چهارم  و اصالحیه1379,1,17

  

   توسعه مبتنی بر دانائی- فصل چهارم  

  

  - 43ماده  

ترین عوامل ایجاد ارزش  اصلی عنوان دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوري و مهارت، به 

  :مل آوردع هاي زیر را به افزوده در اقتصاد نوین، اقدام

منظور توانائی پاسخگوئی  به  نوسازي و بازسازي سیاستها و راهبردهاي پژوهشی، فناوري و آموزشی-الف  

اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضاي  مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضاي

  .اول برنامه چهارم رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال

عالی علوم و فناوري  ویژه فناوري با سطوح به (اي جامع توسعه علمی و فناوري کشور ه  تهیه برنامه-ب 

  .در بخشهاي مختلف، طی سال اول برنامه چهارم) روز جهانی



هاي  اي حوزه منطقه هاي ملی و برداري حداکثر از ظرفیت منظور بهره بینی تمهیدات الزم به  پیش-ج 

  .اي هوافضاها و هسته ناوري، زیست محیطی،فناوري اطالعات، فناوري زیستی و ریزف

مطالعات اجتماعی و   بازنگري در ساختار و نوسازي فرآیندهاي تحقیقات و آموزش علوم انسانی و- د  

پردازي در  مذکور و ایجاد توانائی نظریه اي شدن پژوهش در حوزه منظور توسعه کیفی و حرفه فرهنگ، به

سازي در دستگاههاي اجرائی کشور،  به نیازهاي تصمیم سخگوئیهاي اجتماعی در سطح جهانی و پا حوزه

  .طی سال اول برنامه چهارم

  

   - 44ماده  

امن و ارزان شهروندان  منظور استقرار جامعه اطالعاتی و تضمین دسترسی گسترده دولت موظف است به 

  :عمل آورد هاي ذیل را به به اطالعات موردنیاز اقدام

فارسی در محیط  گذاري در تولید و عرضه انواع محتوي و اطالعات به زبان  حمایت از سرمایه-الف  

  .خصوصی و تعاونی اي با تکیه بر توان بخش رایانه

المللی استفاده از  بین منظور کسب سهم مناسب از بازار اطالعات و ارتباطات  اتخاذ تدابیر الزم به-ب 

هاي  اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت طالعاتیاي ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز ا فرصت منطقه

  .المللی و تعاونی و جلب مشارکت بین هاي خصوصی ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش

کشور در محیط هاي   تهیه و تصویب سند راهبردي برقراري امنیت در فضاي تولید و تبادل اطالعات-ج 

  .ماي حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهار رایانه

  

  - 45ماده  

سازي  تجاري بنیان، منظور گسترش بازار محصوالت دانایی محور و دانش دولت موظف است به 

هاي ذیل را  در این قلمرو، اقدام خصوصی و تعاونی دستاوردهاي پژوهشی و نوآوري و گسترش نقش بخش

  :به انجام برساند 

بینی ساختارهاي  و پیش المللی وي، ملی و بین طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معن-الف  

  .اجرایی الزم

المللی و  سطح بین در) Patent(هاي ثبت جواز امتیاز علمی   تأمین و پرداخت بخشی از هزینه-ب 

  .خرید جوازهاي امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان

خدماتی که براساس   فعالیتهاي تولیدي و اتخاذ تدابیر الزم جهت بیمه قراردادهاي پژوهشی، فنی و-ج 

  .گیرد هاي پژوهشی داخلی انجام می دستاوردها و نتایج یافته

در بودجه سنواتی،  بینی اعتبار از طریق پیش) داراي متقاضی ( حمایت از کلیه پژوهشهاي سفارشی - د  

  .عهد کرده باشدتأمین وت هاي آن را کارفرما از هزینه%) 40(مشروط به اینکه حداقل چهل درصد 

دولتی و خصوصی به   توسعه ساختارها و زیربناهاي الزم براي رشد فعالیتهاي دانایی محور در بخش- هـ 

  .ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوري

عقد قرارداد فعالیتهاي   اقدام براي اصالح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیالت الزم جهت ارجاع کار و-و  

ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهاي  پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از

  .المللی در قلمرو دانش و فناوري بین

کوچک و متوسط   اتخاذ تدابیر و راهکارهاي الزم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهاي- ز  



ابداع، اختراع و ارتقاي محصوالت و  ي که منجر بها بخش خصوصی و تعاونی براي انجام تحقیقات توسعه

  .شود روشها می

  . کمک به تأسیس و توسعه صندوقهاي غیردولتی پژوهش و فناوري-ح 

محصوالت نامشهود دانایی  منظور ارزش گذاري و مبادله بینی تمهیدات و سازوکارهاي الزم به  پیش- ط 

  .محور

  

  - 46ماده  

  :ذیل را انجام دهد  هاي سازي نظام جامع پژوهشی و فناوري، اقداممنظور برپا دولت موظف است به 

  .و گسترش صنایع نوین سازي نظام ملی نوآوري براساس برنامه جامع توسعه فناوري  طراحی و پیاده-الف  

ها،  طریق تعیین اولویت از) تا پایان سال اول برنامه چهارم ( ساماندهی نظام پژوهش و فناوري کشور -ب 

  :هاي ذیل  در قالب مأموریت د کردن اعتبارات و اصالح ساختاري واحدهاي پژوهشیهدفمن

  . تربیت نیروي انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوري-

  . توسعه مرزهاي دانش-

  . تبدیل ایده به محصوالت و روشهاي جدید-

  . تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی-

  .ناوري انتقال و جذب ف-

  .هاي تولیدي و خدماتی کشور منظور افزایش توان رقابتی بخش  پژوهش به-

  . انجام پژوهشهاي کاربردي درخصوص حل مشکالت کشور-

واحدهاي پژوهش و فناوري  هاي ایجاد شبکه: هاي مدیریت بخش پژوهش از جمله  نوسازي شیوه-ج 

دار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و هدف همگن به عنوان دستگاههاي اجرایی با مأموریت توزیع

  .تکیه بر شاخصهاي جهانی هاي علمی مربوطه با پایش فعالیتها در زمینه

سازي قوانین  اصالح و ساده المللی در عرصه پژوهشی و فناوري از طریق  توسعه همکاریهاي مؤثر بین- د  

  .و مقررات مربوطه

مأموریتهاي مندرج در بند  موضوع ( امر پژوهش و فناوري گذاري دولت در  افزایش یکنواخت سرمایه- هـ 

محل اعتبارات عمومی دستگاههاي اجرایی  تولید ناخالص داخلی از%) 2(به میزان حداقل دو درصد ) »ب«

و ) هاي بانکی استثناي سود سپرده به (دولتی، بانکها  درآمد عملیاتی شرکتهاي%) 1(و یک درصد 

گذاري  دهی سرمایه بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت ولت ومؤسسات انتفاعی وابسته به د

  .گرا و تقاضامحور هاي مأموریت پژوهش فوق در جهت

  

  - 47ماده  

شود  اجازه داده می المللی، بنیان و تقویت همکاریهاي بین منظور ایجاد و توسعه شرکتهاي دانش به 

هاي  فناوري درجهت انجام مأموریت ارکهاي علم وواحدهاي پژوهشی و فناوري و مهندسی مستقر در پ

گذاري  هاي مالیاتی و عوارض، سرمایه روابط کار، معافیت محوله از مزایاي قانونی مناطق آزاد درخصوص

  .المللی برخوردار گردند بین خارجی و مبادالت مالی

  

  - 48ماده  



فناوري، کارآفرینی و تولید  وسعهمنظور ارتقاي پیوستگی میان سطوح آموزشی و ت دولت موظف است به 

  :دهد  هاي ذیل را انجام ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم اقدام

فناوري و شرکتهاي  هاي الزم براي ایجاد شرکتهاي غیردولتی توسعه سازي و انجام حمایت  زمینه-الف  

  .خدماتی مهندسی با مأموریت تولید، انتقال و جذب فناوري

المللی و  قراردادهاي بین هاي خارجی هاي الزم در راستاي تشویق طرف  ارائه حمایت تدوین ضوابط و-ب 

توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن  گذاري خارجی براي انتقال بخشی از فعالیتهاي تحقیق و سرمایه

  .با مشارکت شرکتهاي داخلی

دانشگاهها باتوجه به سوابق  رودي اتخاذ تدابیر الزم درجهت اصالح نظام آموزش کشور و آزمونهاي و-ج 

منظور ارتقاي توانایی خالقیت، نوآوري،  دانشگاهها به تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت

  .گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان خطرپذیري و کارآفرینی آموزش

  

  - 49ماده  

مدار، خالق و  دانش تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد،سازي و  دولت موظف است براي زمینه 

کیفی، از ابتداي برنامه چهارم  افزاري با هدف توسعه کمی و کارآفرین، منطبق با نیازهاي نهضت نرم

مؤسسات آموزش عالی براي پاسخگویی به نیازهاي  ها و ساختار دانشگاهها و اقدامات ذیل را در مأموریت

  :برساند  انجام ههاي مختلف کشور ب بخش

هاي تخصصی که  فرهنگستان  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین-الف  

علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و  هاي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی وزارتخانه

ها و مقررات اداري، مالی،  نامه ینباشند صرفاً براساس آی ربط می ذي آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی

فناوري  هاي امناي مربوط که به تأیید وزراي علوم، تحقیقات و تشکیالتی خاص، مصوب هیأت استخدامی و

قانون محاسبات عمومی،  رسد، بدون الزام به رعایت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می

و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا  عمومی اداريقانون استخدام کشوري و سایر قوانین و مقررات 

تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل  ها و مقررات موردنیاز به نامه زمانی که آیین

از محل بودجه عمومی دولت براساس قیمت تمام شده به دستگاههاي  اي اعتبارات هزینه. خواهد شد

اي و اختصاصی  هاي سرمایه اي، تملک دارائی اعتبارات هزینه. یابد اختصاص می اجرایی یادشده

در  سهم دولت. گردد مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می این

عمومی دولت  هاي آموزش عالی بخش دولتی برمبناي هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه هزینه

  ر مقایسه با عدد براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی د

  .یابد می برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران افزایش مشابه در

مؤسسات آموزش عالی و   هرگونه اصالح ساختار مالی، اداري، استخدامی و تشکیالتی دانشگاهها و-ب 

  .باشند ن ماده میمشمول مفاد ای پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهاي تخصصی منحصراً

خصوصی توسط   ارزیابی مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و-ج 

هاي علمی  پزشکی با همکاري انجمن هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش وزارتخانه

هاي علمی براساس  طبمنتخب و تکیه بر ایجاد ق گذاري در علوم و مداخله براساس آن و سرمایه

  .هاي نسبی و نیازهاي آتی کشور مزیت

تحوالت علمی، در راستاي  هاي دانشگاهی برمبناي نیازهاي اجتماعی، بازار کار و  بازنگري در رشته- د  



  .اي با تأکید بر علوم انسانی توسعه علوم میان رشته

درخشان و نیز  استعدادهاي ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاري و مدیریت امور مربوط به -هـ  

هاي علوم، تحقیقات و فناوري  وزارتخانه برداري بهینه از امکانات مادي و معنوي موجود در این زمینه، بهره

تأسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهاي  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از

  .درخشان کشور حمایت نمایند

  

  - 50ماده  

هاي  بهینه از ظرفیت اسخگویی مناسب به افزایش تقاضا براي ورود به آموزش عالی با استفادهمنظور پ به 

  :موجود و حمایت از مشارکتهاي مردمی 

براي ظرفیت مازاد بر  شود  به دستگاههاي اجرائی داراي واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می-الف  

کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه  الی در مقطعنیاز خود با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش ع

درآمد . را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند آن%) 100(آن را از متقاضیان دریافت و صددرصد 

قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشگاهها و مؤسسات ) 4(اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده

ها   است و براساس مقررات مربوط به اجراي این دوره1369,10,18تحقیقاتی مصوب  آموزش عالی و

  .یابد ارتقاي کیفیت واحد آموزشی اختصاص می و

رتبه استخدامی فرد  در مواردي که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء 

  .ریزي کشور اخذ کنند مهمدیریت و برنا بایستی مجوز الزم را از سازمان گردد، دستگاههاي مربوطه می می

میسر یا به صرفه و  هایی که امکان برگزاري آن در دیگر دانشگاهها هاي کارشناسی در رشته اجراي دوره 

  .عالی بالمانع است صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش صالح نباشد به

نسبت جمعیت  (دانشجویی  معیتهاي برابر آموزشی و ارتقاي پوشش ج منظور دسترسی به فرصت  به-ب 

تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاهها و  %)30(به سی درصد )  سال24 تا 18به جمعیت  دانشجویی

هاي ارائه آموزش عالی نسبت به  تنوع بخشی به شیوه شود از طریق مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می

هاي مجازي،  ، آموزش)نیمه حضوري (ز راه دور شبانه، نوبت دوم، ا :هاي تحصیلی از قبیل برگزاري دوره

هاي مربوط را با  هاي خاص اقدام کرده و هزینه دانشگاههاي معتبر خارجی و دوره هاي مشترك با دوره

مورد از  هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب وزارتخانه تأیید

اختصاصی مذکور مشمول  درآمد. انشگاهها واریز نمایندداوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی د

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی) 4(مفاد ماده 

  . است1369,10,18مصوب 

  شاهد، فرزندان و باالتر و فرزندان آنان،%) 25(شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد  

و سازمان بهزیستی از محل  )ره (خمینی امدادامام کمیته پوشش وفرزندان آنان ودانشجویان تحت آزادگان

تعداد دانشجویان . شود کشور تأمین می ریزي اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه

زمان ربط به سا توسط نهادها و دستگاههاي ذي مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله

کمیسیونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس  مدیریت و برنامه ریزي کشور و

  .گزارش شود شوراي اسالمی

الحسنه را دراختیار  قرض شود تسهیالت اعتباري به صورت وام بلندمدت  به دولت اجازه داده می-ج 

هاي مذکور در  بخشی از دانشجویان دوره دهد تاربط قرار صندوقهاي رفاه دانشجویان یا سایر نهادهاي ذي



مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که  این ماده و دانشجویان دانشگاهها و) ب(بند 

بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از  امکان پرداخت شهریه را ندارند

  .ندبازپرداخت کن تحصیل به تدریج

 -آموزش عالی غیردولتی  منظور حمایت از دانشجویان، آن عده از مؤسسات  دولت موظف است به- د  

فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  هاي علوم، تحقیقات و غیرانتفاعی داراي مجوز از وزارتخانه

طور  رات معمول بهاست اعتبار خاصی را عالوه بر اعتبا که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده

الحسنه بلندمدت دراختیار  دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرض موقت در اختیار صندوق رفاه

کنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در  استفاده. مؤسسات قرار گیرد گونه دانشجویان این

  .بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند اقساط

اعتبارات بودجه عمومی  ر از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهاي مردمی و دانشگاه پیام نو-هـ  

  .گردد اداره می

تعاونی در زمینه ایجاد و  گذاري بخش خصوصی و شود به طرحهاي سرمایه  به دولت اجازه داده می-و  

ب مورد سیاستهاي آموزش عالی کشور و حس توسعه واحدهاي آموزش عالی درصورت انطباق با ضوابط و

درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوري از محل  هاي بهداشت، براساس ضوابط وزارتخانه

هاي غیردولتی به منظور توسعه  ایجاد آموزشکده. اعتبارات بانکی اعطا کند بودجه عمومی، یارانه سود

  .کور خواهد بود کاربردي، در اولویت استفاده از تسهیالت بانکی مذ-کاردانی علمی  هاي دوره

مکلفند به منظور ارتقاء  هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزارتخانه- ز  

آموزشی و پژوهشی در مقایسه با  هاي توانمندي دانشگاههاي مادر و مهم دولتی کشور در زمینه

تصویب هیأت  یان سال اول برنامه بهحداکثر تا پا اي تهیه و المللی برنامه ویژه دانشگاههاي معتبر بین

  .وزیران برسانند

تحت هر عنوان بدون اخذ   اعطاي مدرك و یا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهی به هرصورت و-ح 

درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع  هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، مجوز از وزارتخانه

ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهاي آموزشی  ف مشمولربط ممنوع و اشخاص متخل قانونی ذي

  .باشند  می1372,10,7شوند مصوب  اخذ مجوز قانونی دائر شده و می و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون

خصوصی و تعاونی  گذاري بخش  اعطاي موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار الزم براي سرمایه- ط 

هاي علوم، تحقیقات و  وزارتخانه گاهها و مؤسسات آموزش عالی توسطدرزمینه ایجاد و توسعه دانش

  .پذیرد می فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت

برداري و مدیریت  بهره اندازي مؤسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات براي ضوابط راه 

  .علمی مجري خواهد بود

کشور، دولت موظف  هاي انسانی، فکري، علمی و فنی ویه سرمایهر  به منظور جلوگیري از خروج بی-ي 

بررسی راهکارهاي مناسب، اقدامات قانونی  است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و

  .الزم را به عمل آورد

  

  - 51ماده  

سعه اقتصادي، اجتماعی و تو قانون برنامه سوم) 144(ماده ) ب(و ) الف (و بندهاي ) 154(ماده ) الف (بند  

-1388(هاي آن براي دوره برنامه چهارم  اصالحیه  و1379,1,17فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 



  .گردد تنفیذ می) 1384

  

  - 52ماده  

در مناطق کمتر توسعه  ویژه دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهاي برابر آموزشی به 

ویژه براي دختران و توسعه کمی و  به هاي انسانی وري سرمایه ت و ارتقاء بهرهیافته، گسترش دانش، مهار

  :جنبه قانونگذاري ندارد را به انجام برساند کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدامهاي ذیل که

  .هاي الزم براي اجراي برنامه آموزش براي همه  توسعه زمینه-الف  

تدریج در مناطقی که  به راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و اجباري کردن آموزش تا پایان دوره -ب 

  .این امر محقق گردد کند به طوري که در پایان برنامه چهارم آموزش و پرورش اعالم می

منظور توسعه استقالل  به  عالوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر الزم-ج 

استفاده هرچه بیشتر از سرمایه و توان  ، در جهت)مدارس (دهاي آموزشی مالی، مدیریتی و اجرائی واح

  .وري آنها اقدام نماید بهره اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه ظرفیتها و ارتقاء

آموزش ریاضی، علوم و زبان  هاي آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود  اصالحات الزم را در زمینه برنامه- د  

  .انگلیسی انجام دهد

معلم، از جهت دانش، رفتار  اي اي معلمان، با تدوین استانداردهاي حرفه  ارتقاء توانایی و مهارت حرفه-ـ ه 

  .کشور المللی و شرایط بومی و عملکرد با استفاده از تجارب بین

اصالح نظام پرداخت  اي مناسب و  افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه-و  

  .وري و کیفیت خدمات آنها میزان بهرهمتناسب با 

برنامه چهارم توسعه   درصورتی که خروجی نیروي انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي- ز  

دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش  این قانون براي) 9(بینی شده در جدول شماره  بیش از میزان پیش

کارگیري حداکثر نیمی از میزان  ریزي کشور نسبت به به برنامه مجاز است پس از تأیید سازمان مدیریت و

بینی شده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً براي امر  پیش مازاد بر سهمیه خروجی

  .نماید آموزش اقدام

  .سطح آموزشی آنان بندي معلمان و ارتقاء  تدوین و اجراي نظام سنجش صالحیت علمی و رتبه-ح 

  .سالم هاي زندگی ریزي براي تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سالمت و شیوه  برنامه- ط 

جغرافیائی، زیستی،   تدوین و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي کشور، با درنظر گرفتن شرایط-ي 

مشارکتهاي مردمی و سازمانهاي غیردولتی به  اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب

  .افراد حداقل زیر سی سال به طور کامل تحقق یابد برنامه چهارم، با سواديطوري که تا پایان 

کلیه سطوح و تجهیز  هاي آموزشی و درسی گیري از فناوري اطالعات در تدوین و اجراي برنامه  بهره-ك 

  .رسانی اي و شبکه اطالع مدارس کشور، به امکانات رایانه

اطالعات و  ن آموزش و پرورش در زمینه فناوري روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاي کارکنا-ل 

  .ارتباطات

متناسب نمودن فضاهاي  سازي و استاندارد و بینی تسهیالت و امکانات الزم براي نوسازي، مقاوم  پیش-م 

  .ساز از خیرین مدرسه آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم سازوکارهاي حمایتی

مورد نیاز مناطق کمتر  أمین، جذب و نگهداشت نیروي انسانی وضع و اجراي مقررات الزم براي ت- ن 

این قانون خرید ) 9(جدول شماره  توسعه یافته کشور ازقبیل صدور مجوزهاي استخدامی، در قالب



  .خدمات آموزشی و اقدامهاي رفاهی

روزي،  مدارس شبانه  فراهم کردن امکانات مناسب براي رفع محرومیت آموزشی ازطریق گسترش- س 

تأمین تغذیه، آمد و شد و بهداشت  اي و ستا مرکزي و خوابگاههاي مرکزي، آموزش از راه دور و رسانهرو

روزي و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهاي  شبانه هاي مربوط به مدارس آموزان و سایر هزینه دانش

سترش آموزش هاي الزم براي گ جنسیت و تهیه و اجراي برنامه آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب

  .ویژه در مناطق دوزبانه به دبستانی و آمادگی پیش

وپرورش  آموزش این ماده با پیشنهاد وزارت) ن(و ) م(، )ي(، )ح(، )و (نامه اجرائی بندهاي   آئین- ع 

  .خواهدرسید وزیران هیأت تصویب کشور به ریزي وبرنامه وسازمان مدیریت

  

  - 53ماده  

اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،) 147(ماده ) الف (و بند ) 151(و ) 149(مواد  

) 1384-1388(براي دوره برنامه چهارم  هاي آن  و اصالحیه1379,1,17جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  .گردد تنفیذ می

  

  - 54ماده  

هاي   اجراي دورهطراحی و اي خود را براي  دستگاههاي اجرایی موظفند درصدي از اعتبارات هزینه-الف  

در برنامه آموزش کارکنان ) عالی رسمی کشور خارج از نظام آموزش (آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود 

  :بینی و در موارد زیر هزینه کنند دولت پیش

منظور افزایش سطح  به هاي آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل موردتصدي کارکنان  دوره- 1

  .ویژه از طریق آموزشهاي کوتاه مدت به) خصوص براي زنان به (ی آنان کارایی و ارتقاي مهارتهاي شغل

  . دوره آموزشی ویژه مدیران-  2

ریزي کشور تعیین  برنامه  کلیه دستگاههاي اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و-ب 

خود را براي هاي آموزشی ساالنه  برنامه کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، می

  .دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند

این ماده ) الف (اعتبار بند  نمودن نامه اجرایی این ماده شامل؛ تعیین سهم اعتباري و چگونگی هزینه آیین 

تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان  بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از و پیش

  .وزیران خواهد رسید هیأت تصویب ریزي کشور به امهمدیریت و برن

  

  - 55ماده  

کار و ارتقا و  منظور گسترش دانش و مهارت، اصالح هرم تحصیلی نیروي دولت مکلف است به 

کار کشور با سطح  هاي انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروي توانمندسازي سرمایه

اي و  نظام آموزش فنی و حرفه جدید شغلی براي جوانان، براياستانداردهاي جهانی و ایجاد فرصتهاي 

تصویب این قانون در محورهاي زیر، سازوکارهاي   کاربردي کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ- علمی 

  :مناسب اجرا نماید  بینی الزامات الزم را تهیه و با پیش

 - اي و علمی  حرفه گذار در آموزش فنی ومنظور برپایی نهاد سیاست  انجام اقدامات قانونی الزم به-الف  

اندازها، راهبردها و  تصویب چشم عنوان مرجع اصلی کاربردي، باتوجه به تجربیات جهانی و داخلی به



اي موضوع ماده  هماهنگی آموزشهاي فنی و حرفه گیري نهاد ستاد سیاستهاي کالن بخش و تا زمان شکل

 1379,1,17تماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب اقتصادي، اج قانون برنامه سوم توسعه) 151(

  .ادامه خواهد داد کار خود به

، غیر رسمی فنی و )عالی متوسطه و ( استمرار نظام کارآموزي و کارورزي براي تمام آموزشهاي رسمی -ب 

  . کاربردي- اي و علمی  حرفه

  .المللی رویکرد بین تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروي کار کشور با -ج 

ارتقاي شغلی، آموزش،   طرح جامع توسعه منابع انسانی موردنیاز این بخش شامل ؛ جذب، انگیزش،- د  

  .بهسازي و نگهداشت نیروي انسانی

اي  آموزشهاي فنی و حرفه  نظام حمایت از مؤسسات و بنگاههاي دولتی و بخش غیردولتی، در توسعه- هـ 

  .در مناطق کمتر توسعه یافته کاربردي به ویژه -و علمی 

 کاربردي - اي و علمی  حرفه  نوسازي و بازسازي ساختارها، امکانات و ارتقاي کیفیت آموزشهاي فنی و-و  

ارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و  اي، فناوري اطالعات و و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه

  .المللی بین گیري از همکاریهاي تعاونی و بهره

اي و علمی  فنی و حرفه  استفاده از توان و امکانات بخشهاي دولتی و غیردولتی، در توسعه آموزشهاي- ز  

  . کاربردي-

منظور تأسیس و  حمایت به  نیازسنجی و برآورد نیروي انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز الزم و-ح 

، به نحوي که تا سال چهارم برنامه، تعاونی هاي کاردانی در بخش خصوصی و توسعه مراکز آموزش دوره

  .هاي موردنیاز ایجاد گردد ظرفیت

  

  - 56ماده  

نسبت » و مکانی کشور منظومه آمار ملی «دهی  منظور شکل دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه، به 

ستانداردها، اطالعات و آمار ملی کشور، ا به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصالح و تقویت نهاد مدیریت

ایجاد پایگاههاي اطالعات آماري و اطالع رسانی، ارتقاي  ضوابط، تولید و ارائه آمارهاي ثبتی، تقویت و

هاي الزم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی  دستگاهها، راهبري، هماهنگی فرهنگ آماري، چگونگی تعامل

  .برنامه اقدام نماید نمودن آن طی

  

  - 57ماده  

مبتنی بر دانایی و کسب   بمنظور توسعه ارتباطات و فناوري اطالعات، تحقق اقتصاددولت موظف است 

  :هاي ذیل را انجام دهد  جایگاه برتر منطقه اقدام

جهت دسترسی به   دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراري تسهیالت الزم-الف  

و رشد براي آحاد جامعه و  ي نوین خدماتارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتها

اي زمینه ارتقاء  و تقویت اقتصاد شبکه اي شدن قلمروها، برپایی خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه

، سی و پنج درصد %)50(حداقل به ترتیب پنجاه درصد  ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور

اي حداقل  ور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه آحاد جمعیت کش %)30(و سی درصد %) 35(

  .فراهم آورد شهرهاي باالي پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را در

  .کشور  تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوري اطالعات در سراسر-ب 



  .ر سال اول برنامه چهارمد» الیحه جامع ارتباطات « تهیه -ج 

  

  

  اي  حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه-بخش دوم  

  

   حفظ محیط زیست-فصل پنجم  

  

  - 58ماده  

تنوع زیستی کشور،  برداري از دولت موظف است براي تسریع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره 

بایست تا پایان  تنوع زیستی کشور می هاي  شاخص.ربط ایجاد نماید هماهنگی الزم را بین دستگاههاي ذي

  .شوند و وضعیت مناسب یابند برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهانی نزدیک

  

  - 59ماده  

محیط زیست و سایر  ریزي کشور مکلف است با همکاري سازمان حفاظت سازمان مدیریت و برنامه 

هاي ناشی  و زیست محیطی و هزینه ي منابع طبیعیمنظور برآورد ارزشهاي اقتصاد دستگاههاي مرتبط به

محاسبه آن در حسابهاي ملی، نسبت به تنظیم  از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و

هاي موارد داراي اولویت از قبیل؛ جنگل، آب، خاك، انرژي،  هزینه هاي محاسبه ارزشها و دستورالعمل

ربط به تصویب  ر نقاط حساس اقدام و در مراجع ذيآلودگیهاي زیست محیطی د تنوع زیستی و

تملک  هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان سنجی طرحهاي ارزشها و هزینه .برساند

  .اي درنظر گرفته خواهد شد هاي سرمایه دارائی

  

  - 60ماده  

زیست و منابع طبیعی،  منظور تقویت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محیط دولت موظف است به 

محیط زیست در کلیه واحدهاي  سازوکارهاي الزم را جهت گسترش آموزشهاي عمومی و تخصصی

در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد  گذاري آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه

ر محیط زیست تنظیم زیست محیطی در دستگاههاي اثرگذار ب تقویت ساختارهاي مناسب براي فعالیتهاي

  .و برقرار نماید

  

  - 61ماده  

  :عمل آورد  هاي ذیل را به دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدام 

تولیدي، خدماتی و  کلیه واحدهاي. کننده را آغاز نماید  طرح خوداظهاري براي پایش منابع آلوده-الف  

گیري  برداري و اندازه نسبت به نمونه زیستزیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط 

واحدهایی که تکالیف این بند را . مذکور ارائه دهند آلودگیها و تخریبهاي خود اقدام و نتیجه را به سازمان

  . خواهند بود1374,2,3قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب  )30(مراعات ننمایند مشمول ماده 

کودهاي شیمیایی، اتخاذ  رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و ایش بی به منظور جلوگیري از افز-ب 

ضوابط . بیولوژیک به تدریج فراهم شود روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه



شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست  ورود، ساخت، فرموالسیون و مصرف کودهاي

هاي جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان  زارتخانهو محیطی را توسط

  .برساند وزیران تصویب هیأت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به حفاظت

شهرداریها، بخشداریها،   ارائه برنامه مدیریت پسماندهاي کشور و اتخاذ روشی که با همکاري-ج 

طوري که در پایان برنامه  شود به له اول در سه استان مازندران، گیالن و گلستان اجرادهیاریها در وه

پسماندها با روشهاي فنی زیست محیطی و بهداشتی  چهارم، جمع آوري، حمل و نقل، بازیافت و دفع کلیه

ضالب ها و تأسیسات جمع آوري و تصفیه فا اعتبارات الزم، کلیه شبکه همچنین ضمن تأمین. انجام شود

استانهاي خوزستان، گیالن، مازندران، گلستان و تهران وشهرهاي مراکز استانها را تکمیل  در دست اجراي

  .مرحله اجرا برساند برداري رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و باتوجه به اولویت به به مرحله بهره و

  

  - 62ماده  

  :دولت مکلف است  

تبریز، مشهد، شیراز، کرج   میزان آلودگی هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، در طول برنامه چهارم،-الف  

  .محیط زیست کاهش دهد و اصفهان را درحد استاندارد مصوب شوراي عالی حفاظت

ریزي کشور و  برنامه نامه اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و آیین 

پزشکی، راه و ترابري و کشور تهیه و  معادن، بهداشت، درمان و آموزشهاي نفت، صنایع و  وزارتخانه

  .تصویب هیأت وزیران رسانده شود به

هاي فرسوده کشور از  موتورسیکلت  در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و-ب 

  .رده خارج شوند

  

  - 63ماده  

جلوگیري از آلودگی و  منظور ساماندهی و نامه چهارم، بهدولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول بر 

هاي ضروري  سواحل که متضمن اقدام تخریب سواحل، با اولویت دریاي خزر، طرح جامع ساماندهی

مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زیست  همچون؛ تعیین و آزادسازي حریم، استقرار

ري بازبینی و اصالح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین و آبزي پرو محیطی و دریانوردي، صیادي

  .ربط در زمینه سیاستگذاري اجرا و نظارت تدوین نماید دستگاههاي ذي مسؤولیت

ساماندهی نماید که تا پایان  ها و مؤسسات دولتی را به شکلی  دولت موظف است کلیه وزارتخانه- تبصره  

  .انجام پذیرد%) 100(صددرصد  متر حریم دریا) 60(برنامه چهارم، عقب نشینی شصت 

حفاظت محیط زیست،  ریزي کشور، سازمان نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه آیین 

ترابري، نیرو و عنداللزوم سایر  هاي مسکن و شهرسازي، کشور، جهادکشاورزي، راه و وزارتخانه

  .رسید وزیران خواهد تصویب هیأت ربط تهیه و به دستگاههاي ذي

  

  - 64ماده  

  :سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است  

 با حفظ محیط زیست و منظور هاي عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به  در راستاي ارتقاي آگاهی-الف  

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  دار از ابتداي برنامه چهارم تأکید بر گروههاي اثرگذار و اولویت



با پیشنهاد شوراي عالی حفاظت محیط زیست  نامه اجرایی مربوط را جمهوري اسالمی ایران، آیین

و سیماي جمهوري هاي دولتی و صدا  ربط، رسانه دستگاههاي ذي کلیه. تصویب هیأت وزیران برساند به

  .باشند هاي آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده می اجراي برنامه اسالمی ایران ملزم به

پایان سال اول برنامه  اي، ملی و استانی تا  نظام اطالعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه-ب 

دستگاههاي . ی فراهم گرددمحیط زیست چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطالع رسانی و ارزیابی

  .نظام همکاري نمایند ربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این ذي

  

   - 65ماده  

الگوهاي تولید و مصرف  دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی، به ویژه در 

ظف به رعایت اصول و مرتبط مو دستگاههاي. سازي مربوطه اقدام نماید هاي بهینه و دستورالعمل

  .باشند خود می هاي اجرایی هاي مذکور در طرحها و برنامه دستورالعمل

  

  - 66ماده  

کاهش اعتبارات  کلیه دستگاههاي اجرایی و مؤسسات ونهادهاي عمومی غیردولتی موظفند جهت 

ه مدیریت زیست براي اجراي برنام اي دولت، اعمال سیاستهاي مصرف بهینه منابع پایه و محیط هزینه

، کاهش مواد زائد جامد و )شامل کاغذ (تجهیزات  سبز شامل مدیریت مصرف انرژي، آب، مواد اولیه و

اي که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و  نامه طبق آیین) نقلیه در ساختمانها و وسایط (بازیافت آنها 

تصویب هیأت وزیران  و بهربط تهیه  ریزي کشور با همکاري دستگاههاي ذي برنامه سازمان مدیریت و

  .رسید اقدام نمایند خواهد

  

  - 67ماده  

ارومیه تهیه و به مرحله  هاي حساس، به ویژه دریاچه  برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم-الف  

ریزي کشور و  مدیریت و برنامه سازمان حفاظت محیط زیست با همکاري سازمان. آید اجرا درمی

وزیران  ماده را تهیه و به تصویب هیأت نامه اجرایی این هاد کشاورزي، آیینهاي نیرو و ج وزارتخانه

  .رسانند می

با همکاري مراجع  رویه و نابودي تنوع زیستی، دولت مکلف است منظور جلوگیري از شکار بی  به-ب 

مل تا ضمن محدودکردن پروانه ح ربط در نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ نماید ذي

مذکور، تعداد سالحهاي شکاري را متناسب با  هاي اسلحه شکاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه

تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع  جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به

  .غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید آوري سالحهاي

  

  - 68ماده  

برداري  هاي بهره شیوه ف است طرح حفاظت، احیاء، بازسازي ذخایر و رفع آلودگی و دولت موظ-الف  

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  پایدار از محیطهاي دریایی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم

  .گذارد جمهوري اسالمی ایران را تهیه و به مرحله اجرا

جمهوري اسالمی ایران براي  قانون اساسی) 85(و ) 72( اصول شود با رعایت  به دولت اجازه داده می-ب 



وابسته به سازمان » صندوق ملی محیط زیست «هاي وارد به محیط زیست و تخریب آن، تقلیل آالینده

منابع مورد نیاز صندوق یاد شده براي انجام فعالیتهاي مذکور  .حفاظت محیط زیست را تأسیس کند

  ازطریق کمکهاي بخش

توسط سازمان  اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکاً. گردد  داخلی و خارجی تأمین میغیردولتی 

ریزي کشور تهیه و  برنامه حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادي و دارائی و سازمان مدیریت و

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به

مالکیت دولت بر  ی و تثبیت وزارت جهاد کشاورزي موظف است به منظور تعیین تکلیف نهای-ج 

عملیات ممیزي و تفکیک منابع ملی و  هاي منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عرصه

ثبت اسناد و امالك کشور باید تا صدور اسناد،  سازمان. دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند

  .اد رسمی پذیرفته و آنها را مالك عمل قرار دهدعنوان اسن به هاي اراضی منابع ملی و دولتی را نقشه

  

  - 69ماده  

طبیعی تجدیدشونده را باتوجه  برداري از منابع دولت مکلف است برنامه حفظ، احیاء، اصالح، توسعه و بهره 

  :هاي زیر تنظیم و به مورد اجراء بگذارد به اولویت

به میزان هفتاد درصد   پایان برنامه چهارم خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا-الف  

  .1383نشینان در پایان سال  باقیمانده دام و جنگل%) 70(

همچنین لغو و اصالح  دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و%) 50( کاهش پنجاه درصد -ب 

  .پروانه چراهاي مربوطه

در دست اجرا، تمام شده  هاي سدهاي حوزهسطح %) 20( اجراي عملیات آبخیزداري در بیست درصد -ج 

  .هاي سایر مناطق حوزه%) 10(و ده درصد 

چوب و تشدید مبارزه با   توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات- د  

  .قاچاق چوب

 اجراي همچنین. هکتار  توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزار-هـ  

  .میلیون هکتار زا به میزان حداقل یک و نیم عملیات کنترل کانونهاي بحرانی بیابان

کشاورزي و منابع طبیعی  هاي شهري، روستائی و سایر اراضی  اجراي عملیات پخش سیالب در حوزه-و  

اعی و تغذیه تبدیل اراضی بیابانی به زر به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر،

  .آبخوانها

  ). تورانی-عمان و ایرانی  شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج ( پوشش کامل حفاظتی در جنگلهاي کشور - ز  

  .نشینان و روستائیان رسانی به عشایر، جنگل  پوشش کامل سوخت-ح 

پانزده مراتع به میزان   گسترش مشارکت شوراهاي روستائی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و- ط 

  .از سطح عملیاتی%) 15(درصد 

. گیرد جنگل صورت می برداري از جنگل صرفاً براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ  بهره-ي 

سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به  نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزي با همکاري آئین

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

  

  - 70ماده  



تنظیم مدیریت چراي مراتع  لت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداري منابع طبیعی ودو 

داري و مدیریت  که اجراي طرحهاي مرتع ترتیبی اتخاذ نماید) دام عشایر (و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها 

لمرو عشایر به همین راستا واگذاري اراضی مستعد ق حق انجام گیرد و در مراتع ازطریق عشایر ذي

  .طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد خانوارهاي کوچنده در چارچوب

ریزي  مدیریت و برنامه نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترك وزارت جهاد کشاورزي و سازمان آئین 

  .هد رسیدهیأت وزیران خوا کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب

  

  

  - 71ماده  

فرهنگی جمهوري  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و «) 104(ماده ) ج(و بند ) 105(ماده  

تنفیذ ) 1384- 1388(برنامه چهارم  براي دوره» هاي آن  و اصالحیه1379,1,17اسالمی ایران مصوب 

  .گردد می

  

  اي  آمایش سرزمین و توازن منطقه- فصل ششم  

  

  - 72ه ماد 

هدف استفاده کارآمد  دولت مکلف است به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، با 

ملی آمایش سرزمین مشتمل بر  از قابلیتها و مزیتهاي کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند

  :درآورد سطوح ذیل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا

  :ح کالن شامل سط-الف  

اي  تحلیل شرایط منطقه انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهاي کلی نظام  چشم- 1

  .المللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهاي سرزمین و بین

  .روستائی کشور  راهبردهاي کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوي اسکان و نظام شهري و-  2

حفاظت از منابع طبیعی،  «،»امنیتی و دفاعی «هایی که به لحاظ  طق و عرصه راهبردهاي خاص منا- 3

  .باشند داراي موقعیت ویژه می» محیط زیست و میراث فرهنگی

  . پایگاه اطالعات مکانی و جغرافیائی و اسناد تصویري مرتبط- 4

  : سطح بخشی شامل-ب 

 اجتماعی -مختلف اقتصادي  ی بخشهاي راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضائ- 1

  .و فرهنگی منطبق با ویژگیهاي سرزمین

  .اي و سرزمینی بخشها هاي منطقه  سیاستها و توصیه-  2

  .دار در توسعه بخش  اقدامها و عملیات اولویت- 3

  : سطح استانی شامل -ج 

استان و تعیین نقش هر  دار در توسعه  نظریه پایه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولویت- 1

  .استان در تقسیم کار ملی

  ).محورها و مراکز عمده در توسعه استان ( سازمان فضائی توسعه استان -  2

  .دار در توسعه استان  اقدامها و عملیات اولویت- 3



سیزدهم این قانون،   سندهاي ملی توسعه بخش و سندهاي ملی توسعه استان، موضوع فصل- تبصره  

ویژگیهاي هر یک تنظیم و پس از تصویب  هاي سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با گیري براساس جهت

دولت مکلف است لوایح . گیرد برنامه چهارم قرار می هیأت وزیران مبناي تنظیم عملیات اجرائی

  .فوق تنظیم و تقدیم مجلس شوراي اسالمی نماید هاي سنواتی را براساس اسناد بودجه

طرحهاي ویژه را در چارچوب  هاي اصلی بخش، استان و یا گیري راهبردي که جهتسند ملی سندي است  

تصویب مجلس شوراي اسالمی و یا هیأت  به انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد تحقق چشم

  .رسد وزیران می

قوانین موضوعه صورت  هاي سنواتی و سایر عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه 

  .پذیرد می

  

  - 73ماده  

دارنده شاخصهاي ناظر  دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوري را که دربر 

گیري عدم تمرکز و  تقسیماتی جدید و با جهت بر بازنگري واحدهاي تقسیماتی موجود براي ایجاد سطوح

وان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت نقش استانداران به عن تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت

هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده . اسالمی تقدیم نماید تصویب به مجلس شوراي

  .گیرد صورت

  

  - 74ماده  

جدید متناسب با شرایط  گذاریهاي سازي عملیات عمرانی و سرمایه دولت مکلف است به منظور هماهنگ 

اي و  تحلیل مناسب موقعیت منطقه نگري، المللی، با رعایت موازین آینده بیندر حال گذار ملی و 

اسالمی، امکانات و قابلیتها و فرصتهاي کشور،  - المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی  بین

  :اقدامهاي ذیل را انجام دهد

هاي بین  هماهنگی  قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کالبدي ملی به عنوان مرجع اصلی-الف  

  .گیریهاي اجرائی اي، در تصمیم  منطقه- اي و بخشی  بخشی، بین منطقه

اي، علمی و فنی و با  منطقه  به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین، متناسب با تحوالت جهانی،-ب 

اي که برنامه  گونه اي و بخشی، به کالن منطقه اي و مکانی و تعامل سطوح خرد و گیري از اطالعات پایه بهره

جمهوري اسالمی ایران در سازگاري با سند ملی آمایش  پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

  .سرزمین تنظیم گردد

  

  - 75ماده  

ربط، به منظور  اجرائی ذي ریزي کشور مکلف است با همکاري سایر دستگاههاي سازمان مدیریت و برنامه 

المللی کشور و تعامل مؤثر  جایگاه بین زمین در راستاي ارتقاء نقش وگیري از قابلیتها و مزیتهاي سر بهره

هاي اجرایی از ابتداي برنامه  ذیل را در قالب برنامه المللی، راهبردها و اولویتهاي آمایشی در اقتصاد بین

  :چهارم، به مرحله اجرا درآورد

براي توسعه علم و  رزمین،هاي مختلف س گیري مناسب از موقعیت و توانمندیهاي عرصه  بهره-الف  

مراکز و پارکهاي فناوري علمی،  فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، ازطرق مختلف از جمله تعیین



  .مناطق آزاد و ویژه اقتصادي تحقیقاتی، تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد

ارتقاء جایگاه  ی و استفاده مناسب از قابلیت و توان کالن شهرها، در جهت تقویت نقش فرامل-ب 

شهرها، تعیین حوزه عملکرد  ریزي و اجرا در این المللی کشور، ازطریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه بین

  .اي آنها به سایر شهرها منطقه المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملی و فراملی و بین

خاص در داالنهاي  بندي محورهاي تگیري مناسب از قابلیتهاي ترانزیتی کشور، ازطریق اولوی  بهره-ج 

ها و نقاط خاص واقع  مبادي، شبکه  جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه-  غربی و شمالی -ارتباطی شرقی 

  .بر این محورها

فرصتهاي شغلی  هاي مختلف سرزمین، براي پذیرش فعالیتهاي جدید و ایجاد سازي عرصه  آماده- د  

  .زیربنائی هاي ق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکهمتناسب با قابلیت هرمنطقه، ازطری

به ویژه  (پیرامونی  گذاریهاي ملی و فراملی در توسعه مناطق گیري از آثار انتشاري سرمایه  بهره-هـ  

هاي نوین معیشت و  شیوه هاي چندبخشی و گسترش ، ازطریق تهیه برنامه)دشتها و پیرامون سدها

  .عالیتهافعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و ف

توسعه فعالیتهاي مرتبط و  ، در)به ویژه مناطق گازي پارس جنوبی (گیري از منابع غنی نفت و گاز   بهره-و  

  .در حاشیه جنوبی کشور برمبناي آن بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها صنایع انرژي

  .اقتصاد ملی و فراملی مناطق مرزي باهاي ملی و پیوند   توسعه مناطق مرزي با هدف تقویت همگرایی- ز  

روستایی کشور، ازطریق  گیري از قابلیتهاي محیطی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مناطق  بهره-ح 

بندي شده و  ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح بخشی به فعالیتهاي اقتصادي، توسعه منابع انسانی، تنوع

  .تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آنروستائی، با  ریزي توسعه اصالح نظام برنامه

  

  - 76ماده  

فعالیتهاي دستگاههاي  ریزي کشور موظف است در راستاي ایجاد هماهنگی بین سازمان مدیریت و برنامه 

مستلزم مشارکت چند بخش و چند  اجرائی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها

تدوین و نقش هر یک از دستگاههاي اجرائی را  )فرابخشی (هاي ویژه  در قالب برنامهباشد را  استان می

کلیه دستگاههاي اجرائی بخشی و استانی موظفند . مشخص نماید درچارچوب وظایف قانونی هر دستگاه

د، گرد ریزي کشور تعیین می ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه گونه برنامه این عملیات و اقدامهاي

  .برنامه اجرائی خود منظور و اجرا نمایند در

  

  - 77ماده  

استانی، نسبت به  اي بین شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه به دولت اجازه داده می 

کننده و تعیین وظایف آنها در  هماهنگ بندي کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهاي منطقه

ریزي کشور و  ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه نامه اجرائی این آئین. م نمایدسطح فرا استانی اقدا

  .رسد تصویب هیأت وزیران می و به ربط تهیه هماهنگی دستگاههاي ذي

  

  - 78ماده  

ساالنه به تأمین بودجه  نسبت معینی از درآمدهاي واریز شده به خزانه معین هر استان، در قالب بودجه 

نسبتهاي مذکور به پیشنهاد سازمان  .یابد همان استان اختصاص می) اي اي و سرمایه هزینه (استان 



  .گردد می ریزي کشور توسط هیأت وزیران تعیین مدیریت و برنامه

  

  - 79ماده  

محدوده استان فراتر  هاي عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردي آن از عناوین برنامه 

اعتبار شود، به پیشنهاد سازمان  بایست در قالب بودجه استانی تأمین و می)  استانیوظایف (نباشد 

  .خواهد رسید تصویب هیأت وزیران ریزي کشور به مدیریت و برنامه

  

  - 80ماده  

درآمدها و واگذاري  ریزي کشور مکلف است به هنگام تنظیم بودجه ساالنه، سازمان مدیریت و برنامه 

استانها، که سرجمع آن در قانون  ریزي و توسعه بینی شده توسط شوراي برنامه پیشهاي استانی  دارائی

مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابالغ  بودجه مشخص شده است را در قالب ردیفها و عناوین

  .نماید

  

  - 81ماده  

ستان به مرحله اجرا در ا  از ابتداي برنامه چهارم، بودجه ساالنه استانها، براساس سند ملی توسعه-الف  

سهم اختصاص یافته از منابع ملی و  درآمدها و سایر منابع استان،: بودجه ساالنه استان شامل . آید می

به صورت  (باشد و  اي در قانون بودجه کل کشور می سرمایه هاي اي و تملک دارائی سرجمع اعتبارات هزینه

ریزي و توسعه استان و  یم و بین رئیس شوراي برنامهدرقالب قراردادي تنظ »سند بودجه ساالنه استان «

  .گردد مبادله می) ریزي کشور مدیریت و برنامه سازمان

سازمان مدیریت و  ریزي و توسعه استان و که تعهدات شوراي برنامه» سند بودجه ساالنه استان  «-ب

تمل بر اهداف کمی استان، نمایند، مش می ریزي کشور، براي اجراي برنامه توسعه استان را مشخص برنامه

  .باشد اي استان می اي و اعتبارات هزینه هاي سرمایه دارائی شاخصهاي هدف هر بخش، اعتبارات تملک

دستگاههاي اجرائی  گردد، توسط چند استان و یا کل کشور می:  طرحهاي ملی که منافع آن شامل-ج 

  .ملی اجرا خواهد شد

سند ملی  «در چارچوب  ر مکلف است نظام تنظیم بودجه استان راریزي کشو  سازمان مدیریت و برنامه- د  

  .تصویب هیأت وزیران برساند به ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و» توسعه استان

  

  - 82ماده  

به عنوان درآمد   هزینه ا ستان، اقالم درآمدي زیر را-دولت مکلف است در اجراي کامل نظام درآمد  

دراجراي وظایف جاري و عمرانی  داري کل به خزانه معین استان واریز و  ازطریق خزانهاستانی وصول و

  :استانی، هزینه نماید

  ).استثناي مالیات بر شرکتهاي دولتی به ( کلیه مالیاتهاي مستقیم -الف  

  . مالیات بر کاالها و خدمات به استثناي حقوق ورودي-ب 

  .استانهاي کشور عمومیت دارد ت دولت که وصول آنها در همه آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالکی-ج 

دستگاههاي استانی وصول  شود و توسط  درآمدهاي حاصل از خدمات که در استانها عرضه می- د  

  .دادگستري جمهوري اسالمی گردد، به استثناي درآمد ناشی از انفال و خدمات قضائی می



درآمد ناشی از جرائم  شود به استثناء در استانها وصول می درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات که -هـ  

  .مبارزه با قاچاق و مواد مخدر

  

  - 83ماده  

فرهنگی جمهوري اسالمی  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و «) 181(و ) 77(، )71(، )70(مواد  

عه اقتصادي، اجتماعی و برنامه چهارم توس براي دوره» هاي آن  و اصالحیه1379,1,17ایران مصوب 

  .گردد تنفیذ می) 1384- 1388(فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  

  

   توسعه سالمت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی- بخش سوم  

  

   ارتقاء سالمت و بهبود کیفیت زندگی-فصل هفتم  

  

  - 84ماده  

هماهنگی این قلمرو از  دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاري، ارزشیابی و 

کاهش بیماریهاي ناشی از سوء تغذیه و  امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و: جمله

  :عمل آورد را به هاي ذیل گسترش سالمت همگانی در کشور، اقدام

ي عالی شورا «و » تغذیه شوراي غذا و «با ادغام » شوراي عالی سالمت و امنیت غذائی « تشکیل -الف  

  .پس از طی مراحل قانونی» سالمت

  .اي جامعه تغذیه هاي آموزشی الزم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تهیه و اجراي برنامه  «-ب 

تدوین و اجراي برنامه  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و دستگاههاي اجرائی مکلفند در 

همکاري و از تبلیغ کاالهاي مضر به سالمتی  ش پزشکیجامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموز

  .خودداري نمایند

توزیع و مصرف مواد  اي الزم براي تولید، تأمین،  تخصیص منابع اعتباري، تسهیالت بانکی و یارانه-ج 

الزم براي شروع و تدارك براي ترویج  غذائی، درجهت دستیابی به سبد مطلوب غذائی و اختصاص منابع

  .و همچنین کمک غذایی براي اقشار نیازمند آموزان در قالب میان وعده غذایی دانشغذاي سالم 

  :هاي   تهیه و اجراي برنامه- د  

  . ایمنی غذا- 1

  . کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف-  2

  

  - 85ماده  

آحاد جامعه ارتقاء سالمت  دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، الیحه حفظ و 

ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شوراي  و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سالمتی را مشتمل بر نکات

  :اسالمی ارائه کند

ها و راههاي مواصالتی و  جاده خیز  کاهش حوادث حمل و نقل، ازطریق شناسائی نقاط و محورهاي حادثه-

  .برنامه چهارم تا پایان%) 50(کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد 



  . تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی-

کشور و کاهش مرگ و میر   ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهاي پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی-

  .پایان برنامه چهارم تا%) 50(ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد 

  .و ایمنی الزم ئط نقلیه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسی انسانی ارتقاء طرح ایمنی وسا-

محصوالت کشاورزي  هاي هوا، آب، خاك،  کاهش مخاطرات تهدیدکننده سالمتی در محیط کار، آالینده-

جرائم جبرانی و چگونگی مصرف منابع  و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و

  .حاصله

  

  

  - 86ه ماد 

سال اول برنامه چهارم  ربط مکلفند تا پایان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههاي ذي 

اقدامات الزم را جهت کاهش خطرات و  توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران،

ر بیماریهاي روانی معمول درمان بیماري ایدز و نیز کاهش با زیانهاي فردي و اجتماعی اعتیاد، پیشگیري و

  .دارد

  

  - 87ماده  

حضور مؤثر در بازارهاي  سازي براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور زمینه 

سالمت و پزشکی منطقه، درچارچوب  جهانی و تبدیل جمهوري اسالمی ایران به مرکز رفع نیازهاي

درخصوص معرفی توانائیها، عرضه و بازاریابی خدمات  سیاستهاي راهبردي تجاري، تسهیالت الزم را

هاي پزشکی و داروئی ارائه نماید، به نحوي که  تولیدات، تجهیزات و فرآورده سالمت و آموزش پزشکی و

بخش بهداشت  مصارف ارزي%) 30(حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد  مقدار ارز

  .ی برنامه چهارم باشدو درمان، در پایان سال پایان

  

  - 88ماده  

کیفیت خدمات سالمت و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقاء مستمر 

بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور،  وري و استفاده تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره

  :اقدامهاي ذیل را انجام دهد

بندي  و اصالح رتبه رت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهاي بهبود کیفیت خدمات تدوین، نظا-الف  

  .بیمارستانها براساس الگوي ارتقاي عملکرد بالینی

ساختار مدیریت  مدار نمودن واحدهاي بهداشتی، درمانی، ازطریق اصالح فرآیندها و  مشتري-ب 

  ).ریزي عملیاتی بودجه  عملکرد،ازجمله اصالح نظام حسابداري، پرداخت مبتنی بر (اقتصادي 

امنائی و یا شرکتی و  هیأت  اداره بیمارستانهاي پیشنهادي دانشگاههاي علوم پزشکی، به صورت-ج 

 مالی به آنها در چارچوب - اداري  کارگیري نیروي انسانی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به

  .هاي مصوب تعرفه

اعتباري و نیروي  آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخصهاي تفکیک بیمارستانها ازنظر تختهاي - د  

  .انسانی براساس آن



  . طراحی و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان ایرانی-هـ  

  

  - 89ماده  

مردم به خدمات  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادالنه 

کشور، نظام ارائه حداقل  آن متناسب با نیازها در نقاط مختلفبهداشتی، درمانی و منطقی نمودن 

ایجاد، توسعه و . بندي خدمات طراحی نماید سطح استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر

درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروي انسانی جهت ارائه  تجهیز یا تغییر در ظرفیتهاي پزشکی و

احداث، ایجاد و توسعه . ندي خدمات درمانی کشور انجام خواهد شدب سطح خدمات، مطابق با

صرفاً با  این قانون و نیروهاي مسلح،) 160(بهداشتی و درمانی توسط دستگاههاي موضوع ماده  واحدهاي

  .پذیر خواهد بود امکان تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران

ربط عمل خواهد  اختصاصی ذي طبق مقررات) H.S.E( ایمنی محیط کار درخصوص واحدهاي سالمت و 

  .شد

اداره بخش خصوصی  گذاري و  مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه- تبصره  

  .باشد گردد، نمی انجام می

  

  - 90ماده  

درمانی و درجهت کاهش  داشتی وبه منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادالنه مردم به خدمات به 

درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات  هاي بهداشتی و پذیر از هزینه درآمد و آسیب سهم خانوارهاي کم

به نود درصد » شاخص مشارکت عادالنه مالی مردم «بهداشتی و درمانی باید به نحوي صورت گیرد که

افزایش نیابد و میزان %) 30(حداکثر از سی درصد هاي سالمت  هزینه ارتقاء یابد و سهم مردم از%) 90(

. کاهش یابد%) 1(هاي غیرقابل تحمل سالمت به یک درصد  پذیر از هزینه آسیب خانوارهاي

ریزي کشور  برنامه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و وزارت

ودرمان براي تحقق اهداف مذکور را  ن منابع بهداشتنامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمی آئین

  .براي تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و

  

  - 91ماده  

نظام بیمه خدمات  به منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سالمت در کشور و تقویت و توسعه 

  :خواهد شددرمانی، اقدامهاي ذیل انجام 

شوراي عالی بیمه خدمات   کلیه شرکتهاي بیمه تجاري و غیرتجاري صرفاً با رعایت قوانین و مقررات-الف  

  .باشند درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل می

استقرار بیمه سالمت با   تا پایان برنامه چهارم شوراي عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات الزم جهت-ب 

  .ریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمایدمحو

بیمه پایه درمانی  مندي از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات منظور تعمیم عدالت در بهره  به-ج 

  .شود روستائیان عشایري، معادل مناطق شهري تعریف و اجرا می

حوادث و بیماریهاي احتمالی  ششنامه براي پو  کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه- د  

  .باشند در مدت اقامت در ایران می



چهارم براساس سرانه  هاي سنواتی در طول برنامه هاي خدمات درمانی در بودجه  تأمین اعتبار بیمه-هـ  

  .رسد واقعی خواهد بود که ساالنه به تصویب هیأت دولت می

  ، درمان و آموزش پزشکینامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت  آئین-و  

  .ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 

  

  - 92ماده  

بدون قید و شرط  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوري و 

  .م کنددرمانی اقدا مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و

شخص ثالث، سرنشین و  حق بیمه%) 10(به منظور تأمین منابع الزم براي ارائه خدمات فوق، ده درصد  

درآمدهاي اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و  مازاد توسط شرکتهاي بیمه تجاري وصول و به حساب

اي و  ترافیکی، جادههاي درمان کلیه مصدومان  گردد و هزینه می داري کل واریز آموزش پزشکی نزد خزانه

توزیع این . واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد رانندگی از محل وجوه

آموزش پزشکی،  گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و براساس عملکرد هر یک از سازمانهاي بیمه منابع

  .هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت

  

  - 93ماده  

بهداشت، درمان و  نظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت به م-الف  

  .فهرست فوق ممنوع است ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از. شود آموزش پزشکی اعالم می

بهداشت، درمان و  اي که فهرست آنها توسط وزارت استثناي داروهاي غیرنسخه به ( عرضه دارو -ب 

  .ها ممنوع است داروخانه کننده نهائی خارج از به مصرف) شود عالم میآموزش پزشکی ا

با ایجاد کنترل کیفیت  هاي تولیدکننده دارو موظفند  به منظور تضمین داروهاي تولیدي، کلیه کارخانه-ج 

به این منظور به . خود اقدام نمایند ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات کارگیري متخصصین ذي و به

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه  شود با هماهنگی ربط اجازه داده می هاي ذي هکارخان

قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي ) 5(ماده ) 2(تبصره ) 2(اصالح بند  درآمد موضوع قانون%) 50(درصد 

  .هاي ساالنه استفاده کنند  در قالب بودجه1371,6,15مصوب  جامعه پزشکی

  

  - 94ماده  

اسالمی ایران مصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري «) 194(ماده  

  .گردد تنفیذ می) 1384-1388(براي دوره برنامه چهارم» هاي آن  و اصالحیه1379,1,17

  

   ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی-فصل هشتم  

  

  - 95ماده  

اجتماعی و اقتصادي،   عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهايدولت مکلف است به منظور استقرار 

نیز کاهش فقر و محرومیت و  کاهش فاصله دهکهاي درآمدي و توزیع عادالنه درآمد در کشور و

اي پرداختی،  تأمین اجتماعی و یارانه توانمندسازي فقرا، ازطریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع



محورهاي ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش  عدالت اجتماعی را باهاي جامع فقرزدایی و  برنامه

نسبت به بازنگري مقررات و همچنین تهیه لوایح براي تحقق سیاستهاي  ماه پس از تصویب این قانون،

  :ذیل اقدام نماید

  .اثربخشی  فراگیري و- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت -الف  

  . اعمال سیاستهاي مالیاتی، با هدف باز توزیع عادالنه درآمدها-ب 

خدمات حمایتهاي  هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهی نظام  تعیین خط فقر و تبیین برنامه-ج 

اجتماعی، براي پوشش جمعیت بین  اجتماعی، براي پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین

هاي اقتصادي و اجتماعی بر وضعیت  مستمر آثار برنامه  نسبی و پیگیري و ثبتخط فقر مطلق و خط فقر

همچنین میزان درآمد سه دهک پائین درآمدي و شکاف فقر و جبران آثار  خط فقر، جمعیت زیر خط فقر،

  .اقتصادي، اجتماعی به سه دهک پائین درآمدي ازطریق افزایش قدرت خرید آنان هاي برنامه

برنامه به صورت کامل  لیه خانوارهاي زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دومدولت موظف است ک 

  .تحت پوشش قرار دهد توسط دستگاهها و نهادهاي متولی نظام تأمین اجتماعی شناسائی و

آموزش مهارتهاي شغلی و  هاي ویژه اشتغال، توانمندسازي جلب مشارکتهاي اجتماعی  طراحی برنامه- د  

  .درآمدي در کشور ندگی، به ویژه براي جمعیتهاي سه دهک پائینمهارتهاي ز

فقرزدایی و شناسائی کودکان  هاي  ارتقاء مشارکت نهادهاي غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه-هـ  

اي و اعمال حمایتهاي  هاي منطقه مدیریت هاي زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط یتیم و خانواده

یادشده توسط آنان و دستگاهها و نهادهاي مسؤول در نظام  ی و اقتصادي براي افراداجتماعی، فرهنگ

  .تأمین اجتماعی

خدمات بهداشتی، درمانی و   امکان تأمین غذاي سالم و کافی در راستاي سبد مطلوب غذایی و تضمین-و  

 جمعیت کمتر از حصول اطمینان از قرار گرفتن توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین

رایگان براي خانوارهاي واقع در سه دهک پائین درآمدي،  هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی

  .ها کارآمد منابع یارانه ازطریق جابه جائی و تخصیص

از حقوق فردي،  هاي اجتماعی و مددکاري، براي دفاع  فراهم کردن حمایتهاي حقوقی، مشاوره- ز  

  .خانوادگی و اجتماعی فقرا

اساسی توسعه و تشخیص نیاز   اتخاذ رویکرد توانمندسازي و مشارکت محلی، براساس الگوي نیازهاي-ح 

هاي عمرانی کوچک،  نظام انگیزشی براي پروژه توسط جوامع محلی براي ارائه خدمات اجتماعی، ازطریق

  .تهاي عمومیاعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارک  ازطریق- متناسب با ظرفیتهاي محلی 

ایجاد فرصتهاي اشتغال به  وري و درآمد روستائیان و عشایر  طراحی روشهاي الزم براي افزایش بهره- ط 

رویکرد مشارکت روستائیان و عشایر، با  هاي زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با ویژه در دوره

  .نیازمندانروستائی و صندوق اشتغال  الحسنه توسعه اشتغال حمایت از صندوق قرض

  

  - 96ماده  

برنامه چهارم توسعه  دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در 

جمعیتی، خدمـات و حمایتهـاي مالی  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران؛ پوشش

ران را طبق قوانین از محل جمهوري اسالمی ای قانـون اساسی) 29(مورد نظر در اصل بیست و نهم 

اي، حمایتی و امدادي  مشارکت مردم، از طریق فعالیتهاي بیمه درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از



  .شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد به صورت تدریجی و به

شهري که  هاي اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین  افزایش پوشش بیمه-الف  

و عشایر، با مشارکت  هاي اجتماعی روستائیان اند، به نحوي که برنامه بیمه کنون تحت پوشش نبودهتا

  .برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم

  .جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی) صددرصد ( پوشش کامل -ب 

خانوار و افراد  براي حمایت از زنان سرپرست) در قالب فعالیتهاي حمایتی (ن بیمه خاص  تأمی-ج 

  .سرپرست سرپرست با اولویت کودکان بی بی

مؤسسات و نهادهاي   هدفمند نمودن فعالیتهاي حمایتی جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش- د  

  .اي حمایتی در راستاي ورود به پوشش بیمه

نحوي که ضمن  اي به دات الزم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهاي بیمه اتخاذ تمهی-هـ  

اجتماعی و فرهنگی جمهوري  جلوگیري از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادي،

  .تسویه شده باشد اي اسالمی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهاي بیمه

جهت تنظیم بازار کار،  هش طول دوره استفاده از مقرري بیکاري در اتخاذ تدابیر مورد نیاز براي کا-و  

برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  افزایش سابقه مورد نیاز براي احراز مقرري بیمه بیکاري در سال اول

  .اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

پایداري صندوقهاي  و لزومهاي جمعیتی امید به زندگی   با توجه به تغییرات و روند صعودي شاخص- ز  

دولت موظف است با استفاده از تجربه  اي اجتماعی و اصالحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، بیمه

  .الزم را معمول دارد اي اقدامات جهانی در چهارچوب محاسبات بیمه

رخ رشد آنها بیش از ن  در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعالم شده کارگران در دو سال آخر خدمت-ح 

بر آنکه این افزایش دستمزد به  طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط

التفاوت میزان کسور سهم  دریافت مابه دلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی عالوه بر

از کارفرماي ذي ربط، دستمزد اعالم شده سالهاي قبل  کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و

خواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و براي تصویب به مجلس شوراي  اي خسارت وارده براساس الیحه

  .شود می اسالمی تقدیم

  

  - 97ماده  

طرح جامع کنترل  دولت مکلف است به منظور پیشگیري و کاهش آسیبهاي اجتماعی، نسبت به تهیه 

مشتمل بر محورهاي ذیل اقدام  د بر پیشگیري از اعتیاد به مواد مخدر،با تأکی کاهش آسیبهاي اجتماعی،

  :نماید

بنیان خانواده و   ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاري اجتماعی، تقویت-الف  

  .توانمندسازي افراد و گروههاي در معرض آسیب

ارزشهاي دینی و   تعمیق بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواري، اعتماد اجتماعی،-ب 

  .هنجارهاي اجتماعی

شهرها و تمرکز بخشیدن  زاي اجتماعی در بافت شهري و حاشیه خیز و بحران  شناسایی نقاط آسیب-ج 

هاي  مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه  درمانی، مددکاري،-حمایتهاي اجتماعی، خدمات بهداشتی 

بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهاي اجتماعی در مناطق  شده، با اعمال راهبرد همکاري اشتغال حمایت



  .یادشده

دوره آموزش عمومی و  هاي درسی اصالح برنامه:  پیشگیري اولیه از بروز آسیبهاي اجتماعی از طریق- د  

  .بینی آموزشهاي اجتماعی و ارتقاي مهارتهاي زندگی پیش

  .سازمانهاي غیردولتی ماعی با مشارکترسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهاي اجت  خدمات-هـ  

  .دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه  بازتوانی آسیب-و  

  : تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهاي ذیل- ز  

  .توانمندیهاي ملی  پیشگیري از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و- 1

مهارتهاي زندگی سالم،   در اولویت قراردادن استراتژي کاهش آسیب و خطر، کار درمانی، آموزش-2

هاي علمی و تجارت جهانی در اقدامها  یافته گیري از سایر مدار معتادان و بهره درمانی، درمان اجتماع روان

  .و برنامه ریزیهاي عملی

  . مواد مخدر به داروهاي شیمیائی و صنعتی جلوگیري از تغییر الگوي مصرف- 3

  .روانگردانها  جلوگیري از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیتهاي مجرمانه مواد مخدر و- 4

ترانزیت مواد مخدر و   به کارگرفتن تمام امکانات و توانمندیهاي ملی براي مقابله با حمل و نقل و-5

  .همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور

  .تقویت نقش مردم و سازمانهاي غیردولتی در امر پیشگیري و مبارزه با اعتیاد - 6

حداقل هفتاد و پنج درصد   تداوم اجراي طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش-ح 

  .جمعیت هدف در پایان برنامه%) 75(

%) 25(و پنج درصد   بیست تداوم اجراي طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل- ط 

  .جمعیت هدف

خانوار با همکاري سایر   تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست-ي 

در هیأت وزیران در شش ماهه نخست  ربط و تشکلهاي غیردولتی و تصویب آن سازمانها و نهادهاي ذي

  .سال اول برنامه

ریزي و  بهزیستی و برنامه ی و خدمات داوطلبانه در عرصه ساماندهی و توسعه مشارکتهاي مردم-ك 

  .رویکرد بهبود فعالیت اقدامات الزم براي حمایت از مؤسسات خیریه و غیردولتی با

خانواده تحت پوشش  سرپرست و زنان سرپرست هاي نیازمند و بی  افزایش مستمري ماهیانه خانواده-ل 

  .دستمزد در سال اول برنامه  حداقل حقوق و%)40(دستگاههاي حمایتی بر مبناي چهل درصد 

  

  - 98ماده  

عمومی و گسترش  دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقاي سرمایه اجتماعی، ارتقاي رضایتمندي 

  :نهادهاي مدنی، طی سال اول برنامه چهارم اقدامهاي ذیل را انجام دهد

  .کشور تهیه ساز و کارهاي سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی -الف  

  .بر آن  ارائه گزارش ساالنه سرمایه اجتماعی کشور و احصاي علل و عوامل تأثیرگذار-ب 

اعتماد عمومی، وفاق   تصویب سازوکارهاي اجرایی الزم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از-ج 

  .گرایی و وجدان فردي و اجتماعی اجتماعی، قانون

  .عملکرد عمومی حاکمیت النه و انتشار تغییرات آن در اثرمندي عمومی به صورت سا  ارزیابی رضایت- د  

حقوقی، اجتماعی،   تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازي و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد-هـ  



  .ربط اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذي

سالمی در شوراهاي ا  تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غیردولتی و-و  

نهادهاي مدنی، با اعمال سیاستهاي  کردن امکان گسترش کمی و کیفی توسعه پایدار کشور و فراهم

  .تشویقی

  

   - 99ماده  

اجراي سند راهبردي  دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و 

، با رویکرد )و خانواده آنان آزادگانخانواده معظم شهدا، جانبازان،  (رسانی به ایثارگران  خدمات

ارتقاي سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی و  قیمت، توانمندسازي و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزان

تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و سازوکار نظارت بر  بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و

سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها منابع مالی . نماید بینی حسن اجراي سند را پیش

تسهیالت،  هاي اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتیازات و در تمامی برنامه. شد تأمین خواهد

تثبیت موقعیت شغلی آنان را  ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهاي الزم در حفظ و

  .اعمال نماید

  

  - 100ماده  

تعالی و احساس امنیت  هاي رشد و دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انسانی، استقرار زمینه 

مند، برخوردار از  ایثارگر، مؤمن، رضایت پذیر، فردي و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسؤولیت

ب و نظام اسالمی و شکوفایی اجتماعی، متعهد به انقال کاري، انضباط با روحیه تعاون و سازگاري وجدان

را مشتمل بر محورهاي ذیل تنظیم و به تصویب » منشور حقوق شهروندي «بودن، ایران و مفتخر به ایرانی

  :برساند ربط مراجع ذي

  .شهروندي مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین  پرورش عمومی قانون-الف  

  .انتخاب کردن  و تضمین آزادي، در حق انتخاب شدن و تأمین آزادي و صیانت از آراي مردم-ب 

تضمین امنیت فعالیتها و   هدایت فعالیتهاي سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهاي قانونی و حمایت و-ج 

  .اجتماعات قانونی

  .حقوق کودکان و زنان  تأمین آزادي و امنیت الزم براي رشد تشکلهاي اجتماعی در زمینه صیانت از- د  

مختلف در فرهنگ  آمیز نسبت به گروههاي اجتماعی و اقوام آفرین و احترام ترویج مفاهیم وحدت -هـ  

  .ملی

  . حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد-و  

  . ارتقاي احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه- ز  

  

  - 101ماده  

کار و توسعه، براساس   عرصهدولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید 

آزادي و امنیت نیروي کار، همراه با  که متضمن عزت نفس، برابري فرصتها،» گرایی جانبه سه «راهبرد 

پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  صیانت الزم باشد و مشتمل بر محورهاي ذیل تهیه و تا

  . شواي اسالمی بنمایدایران تقدیم مجلس اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی



کار، حق سازماندهی و  آزادي انجمنها و حمایت از حق تشکلهاي مدنی روابط ( حقوق بنیادین کار -الف  

ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه،  جمعی، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل کار هم مذاکره دسته

  ).ل مزد متناسب با حداقل معیشترعایت حداق رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودك،

ارتقاي سرمایه انسانی و  )نهادهاي مدنی روابط کار ( گفت و گوي اجتماعی دولت و شرکاي اجتماعی -ب 

زنی جمعی، انعقاد  اجتماعی، مذاکرات و چانه اجتماعی، ارتقاي روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکاي

جانبه در روابط  شاوره ملی، گسترش مکانیزمهاي سهجانبه م سه جمعی، تشکیل شوراي پیمانهاي دسته

  .ترویج گفت و گوي اجتماعی و تقویت تشکلهاي مدنی روابط کار کار، اصالحات ساختاري،

ساز و کارهاي  تقویت تأمین اجتماعی، بیمه بیکاري، ایجاد توسعه و ( گسترش حمایتهاي اجتماعی -ج 

توانبخشی معلولین و برابري فرصتها براي  ار غیررسمی،جبرانی، حمایتهاي اجتماعی از شاغلین بازار ک

  ).دستیابی به فرصتهاي شغلی مناسب زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طریق

  . حق پیگیري حقوق صنفی و مدنی کارگري- د  

ی و قوانین تأمین اجتماع تغییر در ( اصالح و بازنگري قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار -هـ  

منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار  به» دولت، کارگر و کارفرما «جانبه  روابط کار براساس سازوکار سه

  ).کار

دار و  آموزشهاي هدف سازي براي اشتغال در واحدهاي کوچک و متوسط، ظرفیت ( اشتغال مولد -و  

آوري و تجزیه  اي کارآفرینی، جمعآموزشه گیري اشتغال، ریزي آموزشی با جهت معطوف به اشتغال، برنامه

کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاري ساختاري،  و تحلیل اطالعات بازار کار، ارتباط و همبستگی

  ).اي معطوف به نیاز بازار کار حرفه توسعه آموزشهاي مهارتی فنی و

هاي  نامه مقاوله ها و اصالح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استاندارد- ز  

هاي اجتماعی به ویژه در عرصه  عرصه المللی، کنسولی، تحوالت جهانی کار و امحاي تبعیض در همه بین

  .روابط کار و اشتغال

  . اتخاذ تدابیر الزم براي اعزام نیروي کار به خارج از کشور-ح 

  

  - 102ماده  

قابلیتهاي بخش تعاونی، در   استفاده مؤثر ازدولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد 

گذاریها، از طریق  منابع الزم براي سرمایه استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه درآمدها، تأمین

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، ) 43(چهل و سوم  اصل) 2(هاي کوچک، اجراي بند  تجمیع سرمایه

 بنگاههاي اقتصادي متوسط و کوچک، کاهش تصدیهاي دولتی، توانمندسازي افزایش قدرت رقابتی و

تهیه و تا  مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذیل گسترش

  . تقدیم مجلس شوراي اسالمی نماید1383پایان سال 

راستاي برقراري تعامالت  ار، درالتحصیالن و سایر افراد جویاي ک  توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ-الف  

  .گیري فعالیت واحدهاي تعاونی اجتماعی الزم جهت شکل

  .وري و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها  ارتقاي بهره-ب 

  .مورد نیاز  ترویج فرهنگ تعاون و اصالح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی-ج 

دولتی اقتصاد به بخش   فعالیتها و کاهش تصدیهاي بخش اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال- د  

  .غیردولتی



برنامه چهارم توسعه  سیاستهاي کلی) 47( توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند -هـ  

  .خواهد شد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران که بعداً ابالغ

بهبود محیط کسب و  نابع، امکانات، فناوریهاي نوین و بازارها و تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به م-و  

  .کار

  . تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهاي فنی، اقتصادي و مالی بین انواع تعاونیها- ز  

  

  - 103ماده  

اقتصادي، اجتماعی و  قانون برنامه سوم توسعه) 51(الی ) 48(و مواد ) 46(ماده ) الف (، بند )42(ماده  

هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه  اصالحیه  و1379,1,17 جمهوري اسالمی ایران مصوب فرهنگی

  .گردد تنفیذ می) 1384 - 1388(اسالمی ایران  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري

  

  

   ایرانی-  صیانت از هویت و فرهنگ اسالمی -بخش چهارم  

  

   توسعه فرهنگی-فصل نهم  

  

  - 104ماده  

کاال و خدمات،  لف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیتدولت مک 

فرهنگی و ایجاد بستر مناسب براي  پذیري، خلق منابع جدید، توزیع عادالنه محصوالت و خدمات رقابت

فضاهاي کافی براي عرضه محصوالت فرهنگی، اقدامهاي  ورود به بازارهاي جهانی فرهنگ و هنر و تأمین

  :ذیل را به عمل آورد

هاي  سازي زمینه فراهم پذیري و  اصالح قوانین و مقررات براي رفع موانع انحصاري، تقویت رقابت-الف  

  .فرهنگی و هنري اي در امور بسط مشارکت مردم، نهادهاي غیردولتی، صنفی و حرفه

یت از تولید، توزیع و حما  اقدام قانونی الزم براي تأسیس صندوقهاي غیردولتی ضمانت به منظور-ب 

  .المللی مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین صادرات کاالها و خدمات فرهنگی و هنري، سینمائی،

ملی و منظور نمودن   احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ، براساس شاخصهاي مورد نظر در اقتصاد-ج 

ملی که در سال اول برنامه چهارم به  رشد متناسب ساالنه در لوایح بودجه براي دستیابی به استانداردهاي

  .رسد تصویب دولت می

فرهنگی، هنري، ورزشی و  مندي نقاط مختلف کشور از فضاهاي  تصویب و ابالغ استانداردهاي بهره- د  

ربط در هر یک از سالهاي برنامه  هاي ذي برنامه گردشگري و توزیع و تأمین اعتبارات ملی و استانی فصول

استانداردها براساس شاخصهائی که در سال اول برنامه چهارم به  به شاخصها وچهارم براي رسیدن 

  .رسد می تصویب هیأت وزیران

فرهنگی، هنري و ورزشی   به توسعه ساختارها و زیربناهاي الزم براي رشد تولید و توزیع محصوالت-هـ  

  .توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید

صنایع بخش فرهنگ  آالت و تجهیزات مورد نیاز ه براي ورود مواد اولیه، ماشین تمهید تسهیالت ویژ-و  

  .هنري و ورزشی در مقیاسهاي جهانی براي نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصوالت فرهنگی،



دانشجویان با رویکرد تغییر  آموزان و اي بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش  ساماندهی نظام یارانه- ز  

  .جامعه و خرید محصوالت فرهنگی ظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، براي کلیه اقشارن

آثار هنري خویش و یا  دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی  حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه-ح 

رت فرهنگ و ارشاد امانی، با همکاري وزا استفاده از فضاهاي دولتی به صورت: کتابخانه را دارند، ازجمله 

  .ربط شهرداریها و سایر دستگاههاي اجرائی ذي اسالمی، وزارت مسکن و شهرسازي، کلیه

مصوب شوراي عالی   انجام حمایتهاي الزم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات- ط 

ي و اینترنتی ا مطبوعاتی در محیطهاي رایانه انقالب فرهنگی در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگی، هنري و

رسانی حاوي  اي و اطالع الزم براي برپایی پایگاههاي رایانه کنند و به ویژه اعطاي تسهیالت فعالیت می

تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهاي مختلف اجرایی کشور  اطالعات فرهنگی، دینی،

براي  وري اسالمی ایراناستفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط الزم توسط صدا و سیماي جمه جهت

اي براساس  کانالهاي ماهواره رسانی کابلی و هاي اطالع هاي صوتی و تصویري از طریق شبکه دریافت برنامه

  .ضوابط سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

العات ارتباطات و فناوري اط هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی، نامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه آئین 

  .هیأت وزیران خواهد رسید تصویب و سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران به

این ) 160(موضوع ماده  از اعتبارات دستگاههاي %)0,5(شود تا نیم درصد   به دولت اجازه داده می-ي 

اتی جهت فرهنگی، هنري، سینمائی و مطبوع قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه براي انجام امور

  .کارکنان خود هزینه نماید ترویج فضائل اخالقی و معارف اسالمی

ریزي کشور  و برنامه نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان مدیریت آئین 

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تهیه و به

ترتیبی اتخاذ نماید تا با  مندي، اي بهرهه  متناسب با ویژگیهاي جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل-ك 

سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و  همکاري بخش خصوصی و تعاونی، شهرداریها و منابع مردمی تا

کتابخانه مرکزي، تاالر فرهنگ و هنر، : هنري شامل  مراکز استانها، نسبت به ایجاد فضاهاي فرهنگی و

ر و مرکز دائمی برگزاري نمایشگاههاي فرهنگی و هنري، معاص پردیسهاي سینمائی، موزه هنرهاي

  .عمل آورد به هاي الزم را بینی پیش

بخش غیردولتی را که  تمام هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنري نیمه%) 50( حداکثر تا پنجاه درصد -ل 

ولت به صورت نامه مصوب د براساس آئین برداري از آنها براي استفاده عمومی ضروري است تکمیل و بهره

گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی  این درصورت تغییر کاربري. کمک تأمین نماید

  .روز مسترد گردد پرداخت شده به قیمت

فرهنگی، هنري و ورزشی  این قانون موظفند امکانات و فضاهاي) 160( کلیه دستگاههاي موضوع ماده -م 

تصویب  اي که به نامه ورزشی طبق آیین هاي فرهنگی، هنري و اي برنامهمتعلق به خود را براي اجر

  .دهند رسد دراختیار متقاضیان قرار وزیران می هیأت

  

  - 105ماده  

اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،) 162(ماده ) الف (و بند ) 161(، )156(مواد  

براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  هاي آن الحیه و اص1379,1,17جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  .گردد تنفیذ می) 1384- 1388(اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران



  

  - 106ماده  

 ایرانی، - هویت اسالمی  دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ 

  :انجام دهد هاي ذیل را  اقداماعتالي معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی،

اقدامهاي الزم براي  سازي ها و فضائل اخالقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه  بسط آگاهی-الف  

معروف و نهی از منکر و اهتمام به  به ایجاد فضاي فرهنگی سالم و شرایط مناسب براي احیاي فریضه امر

  .آن

سازي  فرهنگی، سالم تباط جمعی در جهت مقابله با تهاجمهاي ملی و ار  گسترش فعالیتهاي رسانه-ب 

هاي  چهارم با فراهم آوردن زمینه رسانی صحیح و تحقق سیاستهاي کلی برنامه فضاي عمومی، اطالع

امکان دسترسی جامعه به آموزشهاي عمومی، فنی  مناسب انتشار گزارشهاي عملکرد دستگاهها و افزایش

  .هاي صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران عالی ازطریق شبکه اي، ترویجی و آموزشهاي  حرفه-

  .توسعه فعالیتهاي قرآنی  حمایت از پژوهشهاي راهبردي و بنیادي در زمینه اعتالي معرفت دینی و-ج 

  . تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز- د  

اسالمی و اوقاف و  غات تهیه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبی و مساجد توسط سازمانهاي تبلی-هـ  

  .چهارم امور خیریه با همکاري سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه

  .آموزي  تداوم نهضت قرآن-و  

طراحی کتابخانه حوزه دین   تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و- ز  

  .در مساجد و سایر اماکن مذهبی

  .مع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه تهیه طرح جا-ح 

  .ها و راهکارها و ابزارهاي نوین در عرصه تبلیغات دینی کارگیري شیوه  به- ط 

در جهت بهبود کیفیت  ریزي، نیازسنجی و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغین دینی  حمایت از برنامه-ي 

  .تبلیغات دینی

  .ایثار و شهادت استمرار اجراي طرح ترویج فرهنگ -ك 

ساختارهاي حقوقی در  اي، بهبود محتواي کتب درسی، استقرار محیط و  ساماندهی تبلیغات رسانه-ل 

براساس تعالیم میراث معنوي جامعه   ایرانی، تقویت نهاد خانواده-جهت حفظ و ارتقاء هویت اسالمی 

  .ایرانی

اجتماعی براي آموزش،   کلیه سطوحهاي آموزشی، تبلیغی و ترویجی در  تدوین و اجراي برنامه-م 

  .زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش

برنامه چهارم براي   تهیه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول- ن 

  .کشور ف اسالمی درها و مذاهب مختل تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه

الزم براي حمایت از  ریزي و اقدامهاي هاي مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه  توسعه مشارکت- س 

  .پرهیز ازخرافات و انحرافات هیأتهاي مذهبی و تشکلهاي دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها و

آموزشی و پژوهشی تعیین  یر مراکزهائی که براي سا هاي علمیه از تمامی تسهیالت و معافیت  حوزه- ع 

  .گردد، برخوردار خواهند بود گردیده یا می

به مسائل مستحدثه در   به منظور ارتقاء پژوهش درخصوص بنیادهاي نظري، دینی نظام و پاسخگوئی-ف 

موظف است در برنامه چهارم ساماندهی  جمهوري اسالمی ایران، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم



  .علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند ا با استفاده از امکانات و ظرفیتهايمناسب ر

  

  - 107ماده  

اسالمی ایران مصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري) 163(ماده  

وري اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمه هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه  و اصالحیه1379,1,17

  .گردد تنفیذ می) 1384- 1388(اسالمی ایران 

  

  - 108ماده  

سیره عملی حضرت امام  دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و 

ها  ریزي در تمام سیاستگذاریها و برنامه و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی) ره (خمینی 

  :انجام دهد موعه ارکان نظام، اقدامهاي زیر راو تسري آن در مج

پژوهشی، آموزشی و  سازي،  حمایت از انجام مطالعات بنیادي و کاربردي در عرصه فرهنگ-الف  

دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و  گیري مناسب از ظرفیت رسانی با تکیه بر علوم، فناوري و بهره اطالع

  .و انقالب اسالمی) ره (با موضوعات مربوط به امام  الت تکمیلیهاي تحصی هاي دوره حمایت از پایان نامه

با همکاري مؤسسه   حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنري و ادبی مربوط به حضرت امام-ب 

  .به آثار منتشر شده در این زمینه هاي عمومی کشور و تجهیز کتابخانه) ره (تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

و آراي حضرت امام  هاي متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره  از تولید برنامه حمایت-ج 

ایران با همکاري مؤسسه مذکور در  و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیماي جمهوري اسالمی) ره (

  ).ب( بند 

وقایع انقالب اسالمی را   شناسائی، بازسازي، حفظ و نگهداري اماکن، میادین و خیابانهائی که مهمترین- د  

عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و  گیري از مراکز فرهنگی، هنري و فضاهاي شاهد بوده و نیز بهره

  .شهرداریها توسط) ره (سیره عملی و بزرگداشت یاد امام 

ور تأثیرگذار خارج از کش هاي مناسب براي ارتباط و همکاري اشخاص حقیقی و حقوقی  تهیه برنامه-هـ  

ارتباطات اسالمی و وزارت امور خارجه با  در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و

  .گیرد می صورت) ب(همکاري مؤسسه مذکور در بند 

به ) ب(مذکور در بند  هاي سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاري مؤسسه  تهیه و اجراي برنامه-و  

  .انقالب اسالمی ل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهايمنظور آشنائی و ارتباط نس

شهرداریها و فرهنگسراها  کنند و  دستگاههاي فرهنگی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده می- ز  

تبلیغی خود را جهت اجراء وظایف مذکور در  از بودجه عملیات فرهنگی و%) 3(موظفند حداقل سه درصد 

  .این ماده اختصاص دهند

سازمان مدیریت و  و) ره (نامه اجرائی این ماده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   آئین-ح 

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ریزي کشور تهیه و به برنامه

  

  - 109ماده  

هاي  عناصر و مؤلفه گیري از دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره 

  :یت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدامهاي ذیل را انجام دهدهو



طوالنی تاریخی و  اي در زمینه ایران شناسی و گذشته  حمایت از پژوهشهاي علمی و بین رشته-الف  

  .پژوهشی تدوین گزارشها و کتابهاي الزم در سطوح مختلف عمومی، آموزشی و

عناصر فرهنگ ملی و  ها، آداب و رسوم  گویشها و لهجه بررسی و گردآوري نظام یافته تاریخ شفاهی،-ب 

  .بومی

استانداردهاي ملی و   حمایت از گسترش منابع و اطالعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب-ج 

  .اي المللی نمایش الفباي فارسی در محیطهاي رایانه بین

مختلف آموزشی به ویژه   در مقاطع تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی،- د  

  .مقطع ابتدائی

معرفی وجوه گوناگون   تقویت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومی با فرهنگ و میراث معنوي ملی و-هـ  

ها و  در نظام آموزشی کشور، رسانه فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه

  .تولید محصوالت فرهنگی و هنري

ادبی و علمی کشور،  ناسائی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهاي دینی، فرهنگی، ورزشی، هنري، ش-و  

  .براساس ضوابط شوراي عالی انقالب فرهنگی

روستاهاي کشور به منظور   اسالمی در شهرها و- گیري معماري ایرانی   شناسائی اصول و ضوابط شکل- ز  

  .پژوهشهاي مورد نیاز می ازطریق انجاممعرفی ویژگیهاي هنرهاي معماري ایرانی اسال

  

  - 110ماده  

آمیز میان  همزیستی مسالمت دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و 

  :و تمدنها، اقدامهاي ذیل را انجام دهد المللی و تحقق گفت و گو میان فرهنگها ملتها در مناسبات بین

المللی در  اي و بین منطقه  مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامعریزي در زمینه  برنامه-الف  

  .باب گفت و گوي تمدنها

هنرمندان و نهادهاي  سازي شرایط الزم براي تبادل آراء و نظرهاي متفکران، دانشمندان،  فراهم-ب 

  .علمی، فرهنگی و مدنی

سازي زمینه  جهانی و فراهم یران، در سایر مناطقهاي فرهنگی، هنري و ادبی ا  اهتمام به معرفی جلوه-ج 

جامعه ایرانی نسبت به دستاوردهاي جدید  آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و

  .فرهنگی در جهان

شرایط اجراي این  المللی و فراهم آوردن اي و بین اي، قاره هاي فرهنگی منطقه  عقد موافقتنامه- د  

  .هاي دستگاههاي اجرائی در برنامهها  موافقتنامه

عملی گفت و گوي   بهبود ساختارهاي اجرائی و حمایت از تأسیس نهادهاي غیردولتی براي تحقق-هـ  

  .فعالیت فرهنگها و تمدنها با رویکرد کاهش تصدي دولت و غیردولتی شدن این

سال اول برنامه چهارم  زي کشور درری نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه  آیین-و  

  .وزیران خواهد رسید تصویب هیأت به توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  

  - 111ماده  

گسترش سطح مشارکت آنها در  دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و 

  :کشور، اقدامهاي ذیل را معمول دارد



بازنگري قوانین و مقررات، به   تدوین، تصویب و اجراي برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر- الف 

جامعه و تحوالت فناوري، شناسائی و افزایش  ویژه قانون مدنی، تقویت مهارتهاي زنان متناسب با نیازهاي

نیروي کار، ارتقاء اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه  گذاري در فرصتهاي ساختارهاي سرمایه

  .افزایش باورهاي عمومی نسبت به شایستگی آنان کیفیت زندگی زنان و نیز

  .صالح ذي  تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع-ب 

 رفع حقوقی به منظور هاي پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و  انجام اقدامهاي الزم از جمله تهیه برنامه-ج 

  .خشونت علیه زنان

هاي زنان به  و تشکل  تقدیم الیحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهاي غیردولتی، نهادهاي مدنی- د  

  .مجلس شوراي اسالمی

موضوع این ماده را که   کلیه دستگاههاي اجرایی موظفند اعتبار الزم براي انجام تکالیف قانونی- تبصره  

بینی و اقدامهاي الزم را  برنامه مربوط، پیش است در لوایح بودجه سنواتی ذیلمرتبط با وظایف قانونی آنها 

  .آورند عمل با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به

  

  - 112ماده  

سرمایه انسانی و اجتماعی  دولت مکلف است به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان 

جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان حاوي   اعتال و رشد و تعالی نسلکشور و عنایت و اهتمام ویژه به

اندیشی نسبت  اصالح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت هاي هاي اجرائی الزم، مشتمل بر شیوه برنامه

جانبه  رشد فکري، علمی، حضور، توانمندسازي و ارتقاء سطح مشارکت همه سازي براي به جوان، زمینه

امید به  د توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سالمت جسمی و روانی و ایجاد شوق، انگیزه وفرآین آنان در

اجتماعی آنان در چارچوب  هاي شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهاي آینده در میان جوانان و رفع دغدغه

اي حداکثر از ظرفیتهاي موجود دستگاهه نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوري با استفاده

گیري از اصالح ساختارهاي نظام  در کشور و نیز بهره سازي اجرایی و سازمانهاي غیردولتی و ظرفیت

فرهنگی، ازطریق اعمال نظام مدیریت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را  اداري، اقتصادي، اجتماعی و

  .شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید ظرف مدت

  

  - 113ماده  

ایرانی، در ساختار سیاسی،  است به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهاي هویت اسالمی ودولت مکلف  

فرهنگی، تاریخی، جغرافیائی و زبانی با  اقتصادي، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران

  :رویکرد توسعه پایدار

شهرسازي و سیماي  ی، در معماري وها و آثار هنري ایرانی و اسالم  طرح کاربرد نمادها و نشانه-الف  

چهارم تهیه و در سالهاي بعد اجرا  شهري، نامگذاري اماکن و محصوالت داخلی را طی سال اول برنامه

  .نماید

فرهنگی، ورزشی،  هاي کوچک  براي احداث موزه علوم و فناوري و پارکهاي علمی عمومی، موزه-ب 

  .سازي نماید نوین صنعتی کشور زمینه ی دستاوردهايتاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاههاي معرف

خود را متناسب با   نسبت به تدوین و اجراي سیاستهاي حمایتی از تولیدکنندگانی که محصوالت-ج 

  .کنند، اقدام نماید هاي فرهنگی کشور تولید می مزیتها و مؤلفه



  .استفاده نماید المللی ات بین از ظرفیتها و مزیتهاي فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسب- د  

کشور و سیاستگذاري و   نسبت به سیاستگذاري، هماهنگی و حمایت از فعالیتهاي فرهنگی خارج از-هـ  

  .معمول دارد ریزي امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدامهاي الزم را برنامه

%) 1(مجازند تا یک درصد  اي مایههاي سر  کلیه دستگاههاي اجرائی و مجریان طرحهاي تملک دارائی-و  

ساخت، نصب و نمایش آثار هنري متناسب با  از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحی،

  .مقدس در همان طرح صرف نمایند فرهنگ دینی و ملی و یادمانهاي دفاع

  

  - 114ماده  

برداري و  احیاء، بهره ژوهش، مرمت،دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسائی، حفاظت، پ 

اشتغالزایی و مبادالت فرهنگی در  معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگري، تولید ثروت و

  :برساند کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام

برداران آثار تاریخی  هبهر متصرفین قانونی و» حمایت از مالکین « تهیه و اجراي طرحهاي مربوط به -الف  

نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان  مدیریت، ساماندهی، « فرهنگی و امالك واقع در حریم آنها و -

  .اول برنامه چهارم تا پایان سال»  تاریخی منقول مجاز-اموال فرهنگی 

  . تخصصی وابسته به دستگاههاي اجرائی-هاي پژوهشی   ایجاد و توسعه موزه-ب 

طرح، توسط دستگاه   فرهنگی در محدوده جغرافیائی اجراي-سائی و مستندسازي آثار تاریخی  شنا-ج 

  .مجري با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگري

اصلی مرتبط با   ایجاد و تجهیز پایگاههاي میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین- د  

  .موضوع میراث فرهنگی

کشورهاي همسایه و   و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در شناسائی-هـ  

  .منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترك

گردشگري مجاز ا ست   به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و-و  

سات مشاوره و کارشناسی تخصصی و مؤس هاي خصوصی و نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه

 تاریخی منقول و - کارگاههاي مرمت آثار فرهنگی  مرتبط با موضوع فعالیتهاي میراث فرهنگی،

 فرهنگی، مؤسسات کارشناسی اموال -هاي تاریخی  محوطه ها و غیرمنقول، مؤسسات مدیریت موزه

 میراث فرهنگی  کارگاههاي هنرهاي سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با  تاریخی،-فرهنگی 

هیات  تصویب نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگري به نماید، آئین اقدام

  .وزیران خواهد رسید

مجوز کاربري و  منظور اعطاي شود به  به سازمان میراث فرهنگی و گردشگري اجازه داده می- ز  

گذاري بخش خصوصی داخلی  سرمایه ل احیاء با استفاده ازبرداري مناسب از بناها و اماکن تاریخی قاب بهره

بناها و اماکن .  فرهنگی را ایجاد نماید-اماکن تاریخی  برداري از بناها و و خارجی، صندوق احیاء و بهره

ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده ) امالك و اموال (استثناي نفایس تاریخی قابل احیاء به

  . خارج است1366,6,1عمومی کشور مصوب  اتقانون محاسب) 115(

  .رسید اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد 

ازطریق اصالح قوانین و  پذیري در صنعت گردشگري  ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت-ح 

بانکی براي مؤسسات بخش غیردولتی و نیز  ،مقررات و ارائه تسهیالت الزم، تهیه ضوابط حمایتی، اداري



المللی و بیمه براي گردشگران خارجی و  تخصصی داخلی و بین گذاران و مشارکت مؤسسات جذب سرمایه

  .اسالمی جهت تصویب ارائه آن به مجلس شوراي

  . تکمیل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران- ط 

توسعه صنعت گردشگري  ر و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برايمنظور حفظ آثا  به-ي 

فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهاي  در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و

تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با  هاي کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراق

مشارکت بخش دولتی و . قانون بودجه ساالنه اقدام نماید بینی اعتبارات و تسهیالت الزم در پیش

ها بالمانع  امکانات اعطاء تسهیالت به بخش خصوصی براي اجراي اینگونه پروژه خصوصی و واگذاري زمین

و ) ایران عشایرسازمان امور  (پیشنهاد مشترك وزارت جهاد کشاورزي  نامه اجرایی این بند به آیین .است

تصویب هیأت وزیران  به  ریاست جمهور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفتر مناطق محروم کشور 

  .خواهد رسید

  

  - 115ماده  

جمهوري اسالمی ایران  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) 166(و ) 165(مواد 

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  برنامه چهارمهاي آن براي دوره   و اصالحیه1379,1,17مصوب 

  .گردد می تنفیذ) 1384-1388(جمهوري اسالمی ایران 

  

  - 116ماده  

امنیت شغلی اصحاب  دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنري و 

هاي فرهنگی و هنري وتنظیم  صهدر عر المللی فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بین

مرتبط با امور فرهنگی و هنري اقدامهاي ذیل را به عمل  مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی

  :آورد

فرهنگ تا پایان سال   تهیه الیحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش-الف  

  .اول برنامه چهارم

  .ها و تبلیغات و رسانه انین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات بازنگري و اصالح قو-ب 

مدت حداکثر سه سال  دهند به تشخیص دولت به  اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می-ج 

لوایح بودجه سنواتی کمکهاي اعتباري  دولت در چارچوب. تحت پوشش بیمه بیکاري دولت قرار گیرند

  .ق بیمه بیکاري قرار خواهد داددراختیار صندو

  

  - 117ماده  

دسترسی به ورزش  به منظور اصالح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی 

غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و  پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش

  :تربیت نیروي انسانی کیفی در برنامه چهارم

  -الف  

راهبردي نظام جامع توسعه  هاي الزم را از ورزش کشور براساس سند  دولت موظف است پشتیبانی- 1

تشکیالت سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد  تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و



اي که سرانه فضاهاي ورزشی  گونه بخش غیردولتی به عمل آورد به نیاز و تربیت نیروي انسانی با مشارکت

سند مذکور مبناي تنظیم . حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد ) سرپوشیده و روباز (

  .ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاهها خواهد بود فعالیتهاي

از توسعه و الزم را   نهادهاي عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند حمایتهاي-  2

مردم به فضاها و اماکن ورزشی به  گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیالت الزم جهت دسترسی آسان

  .عمل آورند

و آموزش پزشکی  هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان  وزارتخانه- 3

دارس، هماهنگی و انسجام و رشد م فوق، برنامه جامع ارتقاء ورزش) 1(موظفند براساس سند موضوع بند 

و روباز، ) با اولویت دختران (ورزشی سرپوشیده  و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهاي

باشگاههاي ورزشی و تربیت نیروهاي انسانی مورد نیاز بخش  افزایش ساعات درس تربیت بدنی، ایجاد

ضمناً سازمان تربیت بدنی . یران اجرا نمایندتنظیم و پس از تصویب هیأت وز تربیت بدنی حسب مورد را

با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در  موظف است

  .درآورد فوق به اجراء) 1(هاي خود را براساس سند موضوع بند  ستادي، اجرائی و پشتیبانی برنامه مراکز

از %) 1(یک درصد  ن قانون مجازند در طول برنامه چهارمای) 160( کلیه دستگاههاي موضوع ماده -ب 

و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات  اعتبارات خود را براي انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث

المپیک، باشگاههاي ورزشی و فدراسیونهاي ورزشی  ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی

  .هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند بادر چارچوب سیاستگذاري 

تغییر کاربري مکلفند  اند درصورت اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده 

  .وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند

بند را همه ساله به   محل ایندستگاههاي مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمکهاي انجام یافته از 

محاسبات و فرهنگی مجلس شوراي  ریزي کشور و کمیسیونهاي برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه

  .اسالمی ارائه نمایند

چهارگانه محیط زیست خارج   وزارت جهاد کشاورزي موظف است اراضی غیرکشاورزي و غیرمناطق-ج 

بدنی است و دراختیار دارد، به منظور احداث و  د نیاز سازمان تربیتاز حریم استحفاظی شهرها را که مور

ضمناً وزارت . طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید به توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی تأمین و

تأیید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و  مذکور موظف است با

اقتصادي و  راي احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت امورب تعاونی

مناطق چهارگانه محیط  .کاربري این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. دارائی واگذار نماید

  .زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند

فضاهاي آموزشی، ورزشی   راستاي تأمین و توزیع عادالنه وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداریها در- د  

هاي  احداث شهرها، شهرکها، مجریان پروژه و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز

  .مذکور متناسب با زیربناي مسکونی موظف نمایند مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهاي

کشور با هماهنگی  راضی با کاربري ورزشی را در سراسر وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است ا-هـ  

  :سازمان تربیت بدنی خریداري نموده و به روشهاي ذیل واگذار نماید

  .ورزشی کشور  به صورت رایگان براي سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداري اماکن- 1

  . به قیمت تمام شده براي بخش خصوصی و تعاونی-  2



بدنی و سازمان  اجراي این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان تربیتنامه نحوه  آئین 

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ریزي کشور تهیه و به مدیریت و برنامه

باشگاههاي ورزشی و  هاي عملیات ثبتی مربوط به نقل و ا نتقاالت اماکن، الثبت و هزینه  حق-و  

تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی  بیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برايورزشگاهها با تأیید سازمان تر

  .محاسبه شود

اي  قهرمانی و حرفه اي در توسعه ورزش  تشکلها و بخشهاي خصوصی و تعاونی و باشگاههاي حرفه- ز  

هاي اداري،  حمایت الزم در زمینه ازطریق اصالح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و

  :پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد اي که تا گونه شود، به مالی و منابع انسانی تقویت می

%) 50(حداقل به پنجاه درصد   سهم بخش غیردولتی و باشگاههاي خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی- 1

  .افزایش یابد

بخشهاي خصوصی و  اي با عاملیت فعالیتهاي اجرائی و تأمین منابع ورزش حرفه%) 100( صددرصد -  2

قانونی و اداري و تسهیالتی و کمکهاي  تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهاي دولتی به پشتیبانی

  .اعتباري موردي محدود گردد

  

  - 118ماده  

جمهوري اسالمی ایران  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) 170(و ) 169(مواد  

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  هاي آن براي دوره برنامه چهارم الحیه و اص1379,1,17مصوب 

  .گردد می تنفیذ) 1384-1388(جمهوري اسالمی ایران 

  

  

   تأمین مطمئن امنیت ملی- بخش پنجم  

  

   امنیت ملی- فصل دهم  

  

  - 119ماده  

الزم را براي تحقق موارد  دولت موظف ا ست به منظور ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدامهاي 

  :ذیل به عمل آورد

  . آموزش عمومی وترویج فرهنگ قانونمداري، نظم، مدارا و زیست سالم-الف  

با کشورهاي منطقه و   توسعه خطوط مواصالتی، راههاي مرزي و ارتقاء مراودات و تبادل اطالعات-ب 

غیرمجاز و خرابکاري، در قالب  دهمسایگان به منظور مهار جرائم، قاچاق کاال و مواد مخدر، ترد

  .جمعی هاي دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات امنیت توافقنامه

سازي،  تصمیم جانبه همه ایرانیان براساس حق برابر شهروندي، در نظام  توسعه مشارکت همه-ج 

  .گیري و مدیریت اجرائی کشور تصمیم

مخالفت با ظلم و  ع از منافع ملی وهاي قدرت ملی و ترویج روحیه دفا  تعمیق شناخت مؤلفه- د  

  .گري سلطه

ها و مالحظات  مؤلفه ، در پرتو)به ویژه در مرزهاي کشور (سازي ساختار و پراکندگی جمعیت   ایمن-هـ  



  .امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت

گانی و مشارکت هم  تهیه طرح راهبردي توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوري،-و  

  .احساس امنیت در جامعه جایگزینی ارزشها و کنترلهاي درونی به جاي رویکرد امنیتی و ارتقاء

  .خشونت شهري هنجاري، ناسازگاري اجتماعی، خشونت سیاسی و هاي بروز بی  مبارزه با زمینه- ز  

  .بحرانهاي منزلتی  حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی گروههاي مختلف مردم و پیشگیري از-ح 

  .امنیت عمومی  تهیه سازوکارهاي الزم جهت توسعه مشارکت مردمی، براي تأمین نظم و- ط 

  . تهیه سازوکارهاي الزم جهت تقویت نهادهاي مدنی و احزاب در کشور-ي 

  

  - 120ماده  

مشارکت آنان در اداره  شده و تقویت هاي دینی شناخته به منظور سیاستگذاري در مسائل مربوط به اقلیت 

شرح وظایف و ترکیب اعضاي شورا  شود که ر کشور و تحکیم همبستگی ملی، شورایی تشکیل میامو

  .رسد اسالمی می تصویب مجلس شوراي وزیران تهیه و به توسط هیأت

  

  - 121ماده  

نیروهاي مسلح و حفاظت  منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی دولت موظف است به 

حفاظت از منافع ملی، انقالب اسالمی ایران  ضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات واز تمامیت ار

سیستمهاي دفاعی، اقدامهاي ذیل را درصورت تصویب فرماندهی  و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازي

  :عمل آورد کل نیروهاي مسلح به

تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و  شمندسازيسازي و هو هاي بنیه دفاعی با تأکید بر مدرن  تقویت مؤلفه- 1

  ).C4I(سیستمهاي فرماندهی 

ویژه  هاي دفاعی به سامانه کارگیري  ارتقاء فناوریهاي نوین و هوشمند و سیستمهاي اطالعاتی در به-  2

  .هاي الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی سامانه

  .خگو در دفاع ملیسازي و بهبود ساختارهاي چابک و پاس  بهینه- 3

کارگیري متقابل و بهینه  به  ارتقاء حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و- 4

  .از امکانات و توان منابع انسانی

  .صنعتی نوین  نوسازي و بازسازي و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهاي-  5

منابع حیاتی و انقالب   مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، ارتقاء ابتکار عمل و توان- 6

  .اسالمی ایران

  . ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهاي مسلح، به صورت کمی و کیفی- 7

مراکز علمی دانشگاهی   ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همکاریها با-  8

  .خارجیداخلی و 

دریاي عمان و دریاي  خلیج فارس، (هاي آبی کشور   حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه-  9

  ).خزر

  . ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهاي مسلح- 10

یا در دست مطالعه و نیز   رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجراي طرحهاي حساس و مهم و-  11

حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم  ت زیربنائی و ساختمانهاي حساس و شریانهاي اصلی وتأسیسا



قانون، به منظور پیشگیري و کاهش مخاطرات ناشی از  این) 160(توسط دستگاههاي اجرائی موضوع ماده 

  .سوانح غیرطبیعی

زمان مدیریت و سا هاي اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط نامه آئین 

تصویب  نیروهاي مسلح تهیه و به ریزي کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و ستاد کل برنامه

کل نیروهاي مسلح به مرحله اجراء گذاشته  هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی

  .خواهد شد

  

  - 122ماده  

از طریق نیروي انتظامی  شود به وزارت کشور اجازه داده میپس از موافقت فرماندهی کل نیروهاي مسلح،  

غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و  نسبت به اعطاي مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات

مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس  واگذاري بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به

تصویب شوراي  وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهاي مسلح به دنامه اجرائی که به پیشنها آئین

  .رسد، اقدام نماید می امنیت کشور

  

  - 123ماده  

کشور موظف است با  به منظور بهینه کردن استفاده از فناوریها در امور امنیتی و انتظامی، شوراي امنیت 

سازي سامانه حفاظتی و امنیتی مورد استاندارد ربط نسبت به سیاستگذاري و همکاري دستگاههاي ذي

  .ها، اقدام نماید وزارتخانه نیاز سازمانها، ادارات، نهادها و

  

  - 124ماده  

  :ربط به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطالعات بین دستگاههاي ذي 

 مکلف وزارت اطالعات  به منظور ساماندهی، انسجام و استفاده از ظرفیتهاي جامعه اطالعاتی کشور،-الف  

هاي  تمرکز اطالعات و سیاستها و خط مشی است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تأسیس و

اطالعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات  فرماندهی کل قوا، طرح اصالح ساختار جامع

  .نماید قانونی به هیأت وزیران ارائه

مقام ضابط قوه قضائیه  صادي و سرقت میراث فرهنگی در وزارت اطالعات در کشف مفاسد کالن اقت-ب 

  .اقدامات الزم را به عمل آورد

  

  - 125ماده  

تدوین طرح جامع در این  جانبه کشور و به منظور نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه 

ت با استفاده از آن، دولت موظف اس گیري کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به خصوص با بهره

امنیت ملی با مسؤولیت وزارت اطالعات و با  ظرفیتهاي دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع

نیروهاي مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستري و سازمان  هاي دفاع و پشتیبانی همکاري وزارتخانه

  .به هیأت وزیران ارائه نمایداقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی  ریزي کشور مدیریت و برنامه

  

  - 126ماده  



کشاورزي، وزارت بهداشت،  کارگیري جوانان در سازندگی و فعالیتهاي اجتماعی، وزارت جهاد به منظور به 

ربط مجازند  هالل احمر و سایر دستگاههاي ذي درمان و آموزش پزشکی، شهرداریها، دهیاریها، جمعیت

اي و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از  رمایهس هاي دراجراي طرحهاي تملک دارائی

نامه اجرائی این بند به  آئین. جوانان و نیروي مقاومت بسیج استفاده نمایند تشکلهاي غیردولتی

ریزي کشور  مشترك وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان مدیریت و برنامه پیشنهاد

  .ب هیأت وزیران خواهد رسیدسازمان ملی جوانان به تصوی و

  

  - 127ماده  

چارچوب حفظ و توسعه  وزارت امور خارجه مکلف است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در 

  :منافع ملی اقدامهاي ذیل را به عمل آورد

حفظ کشور به منظور  هاي ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از  توسعه و تقویت روشها و زمینه-الف  

علمی آنان در چارچوب مصوبات شوراي  هاي مادي، معنوي و گیري از سرمایه هویت ملی و اسالمی و بهره

  .عالی امور ایرانیان خارج از کشور

بازار براي کاالهاي  اي رسمی به کشورهاي هدف به منظور ایجاد  تنظیم و اعطاي کمکهاي توسعه-ب 

  .هاي ساالنه بودجه ب قوانینایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی درچارچو

افزایش رضایتمندي و  گیري از فناوري اطالعات به منظور  تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره-ج 

  .تکریم ارباب رجوع

اهداف سیاست خارجی  المللی کلیه دستگاههاي اجرائی به منظور پیشبرد  هماهنگی بخشهاي بین- د  

  .هیأت وزیران خواهد رسید تصویب ه به همین منظور بهاي ک نامه کشور در چارچوب آئین

  

  

  - 128ماده  

مسلح نسبت به تهیه  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهاي 

اندازه و نوع تهدیدات و شرایط  طرح جامع نحوه استقرار نیروهاي مسلح در سطح کشور متناسب با

تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و  ظور رعایت پراکندگی در استقرارزیست محیطی، به من

کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهاي بزرگ به ویژه  همچنین انتقال پادگانهاي مراکز نظامی و

  .فرماندهی کل نیروهاي مسلح برساند تصویب تهران اقدام و به

تغییر کاربري و ایجاد  ت اعتباري، بانکی، زمین،دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاري تسهیال 

اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل  .حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات الزم را به عمل آورد

  .شود فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می

  

  - 129ماده  

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  توسعهقانون برنامه سوم ) 186(الی ) 183(و ) 181(الی ) 175(، )171(مواد  

هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  اصالحیه  و1379,1,17جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  .گردد تنفیذ می) 1384-1388(اسالمی ایران  اجتماعی و فرهنگی جمهوري

  



   توسعه امور قضائی- فصل یازدهم  

  

  - 130ماده  

  :صالح برساند ح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذيقوه قضائیه موظف است لوای 

انگاري درمورد  جرم به منظور جلوگیري از آثار سوء ناشی از» زدایی از قوانین کیفري جرم « الیحه -الف  

رویه قلمرو حقوق  جلوگیري از گسترش بی هاي نظام عدالت کیفري و تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه

  .اي عمومیجزا و تضییع حقوق و آزادیه

اصالح و تربیت مجرمان  گیري از روشهاي نوین به منظور بهره» جایگزینهاي مجازات حبس « الیحه -ب 

  .شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و

  .»حمایت از حقوق شهود و متهمان « الیحه -ج 

  .»ه دیدگان اجتماعیحمایت از بز « الیحه - د  

راستاي اجراي اصل  حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمایت از حریم خصوصی افراد، در « الیحه -هـ  

  .»قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) 20(بیستم 

  .»تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم « الیحه -و  

  : نسبت به موارد ذیل اقدام نماید- ز  

قانونی، منصفانه و  بینی  نظام قضائی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش استقرار- 1

  .قاطع

  .قضائی گذاري و تضمین بنیادهاي حقوق مالکیت خصوصی و معنوي، در قلمرو  پایه-  2

  . رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضائی- 3

) 156(پنجاه و ششم  گیري از وقوع جرم، براساس اصل یکصد و تمهید سازوکارهاي الزم براي پیش- 4

  .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

منظور سرعت  به ، عملیات و مدیریت قضائی)M.I.S( طراحی و استقرار نظام جامع اطالعات -  5

ایان انجام امور قضائی، تا پ بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصالح فرآیندها و بهبود روشهاي

  .برنامه چهارم

  . فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهاي داوري غیردولتی- 6

منظور تأمین و  و نیز به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) 35( به منظور اجراي اصل سی و پنجم - 7

دعوي حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل،  حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب

استثناي مواردي که  رسیدگی و اجراي احکام قضائی را به  مراحل دادرسی اعم از تحقیقات،در تمامی

  .شود، دارند حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می موضوع جنبه محرمانه دارد و یا

  

  - 131ماده  

  :شود به قوه قضائیه اجازه داده می 

کشور و سازمان اسناد و  ي با همکاري دادستانی کلاي که توسط وزیر دادگستر نامه  براساس آئین-الف  

هاي  رسد، اسناد و اوراق پرونده قضائیه می کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه

باشد را با استفاده از فناوریهاي اطالعاتی روز، به اسناد  می قضائی که نگهداري سوابق آنها ضروري

نسبت به امحاي آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت  پسالکترونیکی تبدیل و س



  بایگانی

داشته و قابل  اطالعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداري سندیت. قطعی آنها گذشته باشد 

  .استناد خواهد بود

کتابخانه ملی جمهوري  اد وهاي مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسن اصل پرونده 

  .اسالمی ایران حفظ و نگهداري خواهد شد

خدمات را در قسمتهاي  شود اقدامات و ارائه  به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجازه داده می-ب 

اظهارنامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر  اصل کتابت در تنظیم. اي انجام دهد مختلف به صورت رایانه

  .اد رسمی باید رعایت گرددامالك و اسن

  

  - 132ماده  

وضعیت زندانها و ایجاد  سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود 

آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش  بازپروري مناسب و اصالح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت

  :نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید  شدهبازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد

  .سازي فضاهاي فیزیکی با اولویت توسعه کانونهاي اصالح و تربیت  بهینه-الف  

مردمی و غیردولتی و   حمایت از خانواده زندانیان و معدومین ازطریق سازمانها و نهادهاي خیریه-ب 

  .انجمنهاي حمایت از زندانیان

جهت حذف سابقه  تضی به قوه قضائیه براي تهیه الیحه ساز و کارهاي الزم ارائه پیشنهادهاي مق-ج 

  .کیفري زندانیان اصالح شده

  

  - 133ماده  

بنیاد  (مسکن و شهرسازي  به منظور صدور سند مالکیت امالك واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت 

مدت برنامه چهارم توسعه روستائیان طی  موظف است به نمایندگی از طرف) مسکن انقالب اسالمی

اسالمی ایران براي کلیه روستاهاي داراي شوراي اسالمی و مراکز  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري

هاي  نقشه. وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و امالك ارسال نماید دهستانها نقشه تفکیکی

ی ندارد و ادارات ثبت اسناد و امالك براساس آن تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولت تفکیکی

  :نمایند شرح زیر اقدام می به

نقشه و تطبیق آن با  پس از کنترل.  درصورتی که محدوده مورد عمل قبالً تحدید حدود شده باشد- 1

قطعات و مشخصات متصرفین توسط  محل با توجه به مدارك متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوي حدود

رسد تا  بنیاد مسکن و شوراي اسالمی روستا می بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده قشهنماینده و ن

باشند سند مالکیت صادر و تسلیم  مدارك دال بر مالکیت می براساس آن به نام متصرفینی که داراي

  .گردد

اشخاص تصرف   درصورتی که متصرف نتواند مدارك دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و-  2

نشده باشد یا عرصه آن از امالك  اختالف باشد، همچنین درصورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود

یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس  متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومی

از قضات دادگستري به رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی و یکی  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان و

  .گردد قضائیه مطرح و رأي مقتضی صادر می انتخاب رئیس قوه



تحقیقات و شهادت  تواند براي رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از هیأت می 

شود، درصورت عدم  ابالغ می رأي صادره توسط ثبت محل به طرفین. شهود رأي خود را صادر نماید

اسناد و امالك و بنیاد مسکن انقالب اسالمی  راض ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رأي، ادارات ثبتاعت

. شود درصورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می .باشند حسب مورد مکلف به اجراي آن می

  .در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود رسیدگی به این اعتراضات

انتقاالت بعد از صدور  نقل و. باشند هاي ثبتی معاف می  پرداخت کلیه هزینه مشمولین این قانون از- 3

  .سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود

ثبتی و چگونگی تهیه   نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان- 4

اي خواهد بود که توسط  نامه ئینآ نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق

حداکثر ) بنیاد مسکن انقالب اسالمی (شهرسازي  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و وزارت مسکن و

  .رسد وزیران می ظرف دوماه تهیه و به تصویب هیأت

 پرداخت هزینه عوارض و سازمان بهزیستی از) ره (هاي تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی   خانواده-  5

  .باشند و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می

  

  - 134ماده  

اسالمی ایران مصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري) 189(ماده  

  .گردد تنفیذ می) 1384-1388(هاي آن براي دوره برنامه چهارم  و اصالحیه1379,1,17

  

  بخشی حاکمیت نوسازي دولت و ارتقاء اثر-بخش ششم  

  

   نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت- فصل دوازدهم  

  

  - 135ماده  

، »فرهنگی و خدماتی امور تصدیهاي اجتماعی، «، »امور حاکمیتی «هاي  نقش و وظایف دولت در حوزه 

  :تنظیم گردد تعریف و به شرح ذیل» امور تصدیهاي اقتصادي «و » امور زیربنائی «

  :یتی امور حاکم-الف  

بدون محدودیت شامل  امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن 

  :گردد عبارتند از همه اقشار جامعه می

  .فرهنگی ریزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعی و  سیاستگذاري، برنامه- 1

  . برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد-  2

  . ایجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم- 3

  .بیکاري ها و مزیتهاي الزم، براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و  فراهم نمودن زمینه- 4

  . قانونگذاري، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی-  5

  .گی دفاعی ملی حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آماد- 6

  . صیانت از هویت ایرانی، اسالمی- 7

  . اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی-  8



  . حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی-  9

  . علوم و تحقیقات بنیادي، آمار و اطالعات ملی- 10

  .بحرانهاي پیچیده له و کاهش اثرات حوادث طبیعی و پیشگیري از بیماریهاي واگیر، مقاب-  11

  : امور تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی و خدماتی-ب 

برتري دارد و موجب  آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردي 

 علوم وتحقیقات، اي، عمومی و فنی و حرفه گردد، ازقبیل آموزش و پرورش بهبود وضعیت زندگی افراد می

اطالعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنري و تبلیغات  بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش،

  .دینی

  : امور زیربنائی-ج 

زیرساختهاي اقتصادي و  اي است که موجب تقویت هاي سرمایه آن دسته از طرحهاي تملک دارائی 

هاي انرژي رسانی،  و روستائی و شبکه  عمران شهريگردد، نظیر طرحهاي آب و خاك، تولیدي کشور می

  .ارتباطات و حمل و نقل

  : امور تصدیهاي اقتصادي- د  

است و مانند اشخاص  برداري از اموال جامعه آن دسته از وظایفی است که دولت متصدي اداره و بهره 

ي، حمل و نقل و در امور صنعتی، کشاورز کند، نظیر تصدي حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می

  .این ماده) ج(برداري از طرحهاي مندرج در بند بازرگانی وبهره

  

  - 136ماده  

دستگاههاي اجرائی،  وري به منظور ایجاد زمینه مناسب براي رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و بهره 

ذکور در ماده نحوه اجراي وظایف م تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور،

  :گردد می این قانون به طریق ذیل پاالیش و اصالح) 135(

گردد و  مشارکت مردم انجام می  امور حاکمیتی دولت توسط دستگاههاي دولتی و عنداللزوم با جلب-الف  

فناوري انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و  ربط در ابعاد منابع انسانی، دستگاههاي اجرائی ذي

  .سعه کیفی خواهند یافتتو

و ) 29(بیست و نهم   وظایف امور تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول-ب 

  :گردد هاي ذیل انجام می شیوه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران با استفاده از) 30(ام  سی

  .هاي الزم براي توسعه بخش غیردولتی مجري این وظایف  اعمال حمایت- 1

  . خرید خدمات از بخش غیردولتی-  2

  .منابع فیزیکی  مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره و واگذاري امکانات و تجهیزات و- 3

سیاستهاي کلی برنامه   واگذاري مدیریت بخشی از واحدهاي دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب- 4

  .ایران چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

با تأیید ) این قانون 144مطابق ماده  (گرا   ایجاد و اداره واحدهاي دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه-  5

  .پذیر نباشد الذکر امکان هاي فوق حالت کدام از ریزي کشور در مناطقی که هیچ سازمان مدیریت و برنامه

دولتی توسط بخش  ها و شرکتهاي وظایف زیربنائی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه-ج 

  .غیردولتی انجام خواهد شد

قانون اساسی ) 44(هاي اقتصادي دولت با رعایت اصل چهل و چهارم  وظایف مربوط به تصدي- د  



این بخش نسبت به تنظیم مقررات  دولت در. گردد جمهوري اسالمی ایران به بخش غیردولتی واگذار می

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ایجاد فضاي سالم رقابت،  ضییع حقوقبراي جلوگیري از ایجاد انحصار، ت

تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و . گذاري و نظایر آن اقدام خواهد نمود سرمایه رشد توسعه و امنیت

مختلف به  گري، زیربنایی و موارد واگذاري دستگاههاي محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدي شرایط و

اي توسط دولت  الیحه  در قالب1383و همچنین اجراي کلیه موارد این ماده تا پایان سال نحو تفصیلی 

  .تهیه و به مجلس شوراي اسالمی تقدیم خواهد شد

  

  - 137ماده  

متناسب با سیاستها و  ها را  دولت مکلف است تشکیالت کالن دستگاههاي اجرائی و وزارتخانه-الف  

اثربخشی ناقص، تعارضهاي دستگاهی و  کشورها، جهت برطرف کردناحکام این برنامه و تجربه سایر 

جانبه از  گیري همه کاریها و همچنین بهره تمرکز امور، موازي غیرکارآمدي و عدم جامعیت، عدم کفایت،

کارآمد، با هدف نوسازي، متناسب سازي، ادغام و تجدید ساختار به صورت  فناوریهاي نوین و روشهاي

ربط  ارآمد، فراگیر و باکفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و الیحه ذيمنسجم، ک یک منظومه

امکان اجراي آن از  طوري که شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شوراي اسالمی تقدیم کند، به را

  .ابتداي سال دوم برنامه چهارم میسر باشد

عمران شهر و روستا،  ر امور توسعه و آن دسته از تصدیهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتی د-ب 

  .شود دهیاریها واگذار می ربط به شهرداریها و وزیران همراه با منابع مالی ذي باتصویب هیأت

  

  - 138ماده  

منظور اصالح نظام  به ربط ریزي کشور موظف است با همکاري دستگاههاي ذي سازمان مدیریت و برنامه 

قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل  صورت فمند و عملیاتی و بهریزي از روش موجود به روش هد بودجه

  :دهد را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام

  .نمایند می  شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاههاي اجرایی ارائه-الف  

  .ئی مشخصجغرافیا  تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل-ب 

  .شده آن  تنظیم الیحه بودجه ساالنه براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام-ج 

  .قیمت تمام شده آن  تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با- د  

و تقویت نظام کشور  ریزي  به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه-  1تبصره  

ساختار سازمان، مدیریت نیروي انسانی،  ریزي و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن ا صالح برنامه

تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و  روشها و فناوري اداري خود، ترتیبی اتخاذ نماید

  .وب و بهینه فراهم گرددانجام وظایف محوله به طور مطل کارگیري نخبگان و اندیشمندان امکان به

الزم براي اصالح  الذکر و وزارت امور اقتصادي و دارائی نسبت به تهیه لوایح  سازمان فوق-  2تبصره  

نماید به نحوي که نظام موجود  ریزي کشور اقدام قوانین و مقررات مالی، اداري و استخدامی و بودجه

  .تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد

تصویب هیأت وزیران  به ریزي کشور نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ن آئی-هـ  

  .رسد می

  



  - 139ماده  

  :گردد می به منظور اصالح ساختار و تشکیالت دستگاههاي اجرائی، اقدامهاي ذیل انجام 

تماعی و فرهنگی جمهوري اج  دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي،-الف  

از تعداد سازمانها و نهادها، %) 20(درصد  اسالمی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاري حداقل بیست

و ادغام و انحالل دستگاههاي غیرضرور را جهت تصویب  مؤسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها

  .تقدیم کند به مجلس شوراي اسالمی

دولتی و دستگاههایی با  تخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت ممنوعیت ایجاد وزار-ب 

  .تصویب مجلس شوراي اسالمی عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و

سطح استان،  در) استثناي شرکتهاي دولتی به ( ادغام کلیه واحدهاي سازمانی هر وزارتخانه -ج 

دار راهبري و  در مرکز عهده در یک واحد سازمانی، به طوري که واحدهاي مربوطه... شهرستان، بخش و 

موضوع این بند و موارد استثناء با پیشنهاد  سطح سازمانی واحدهاي. انجام امور ستادي آنها باشند

تغییر یا ادغام واحدهاي . رسد شوراي عالی اداري می تصویب ریزي کشور به سازمان مدیریت و برنامه

  .اند با تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد بود شده نی که به موجب قانون ایجاداستا

پیشنهاد سازمان  به  بازنگري و تجدید ساختار داخلی دستگاههاي اجرائی، براساس ضوابطی که- د  

درصورتی که با اصالح تشکیالت، پستهاي  .رسد ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران می مدیریت و برنامه

ربط پایدار  پستها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذي گونه شاغلین رسمی حذف گردند، اینداراي 

  .خواهد بود

اقدام الزم درخصوص  دستگاههاي اجرائی موظفند ضمن...  کلیه واحدهاي استانی، شهرستانی و -هـ  

استان اصالحات الزم ریزي  مدیریت و برنامه بازنگري و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان

  .سایر واحدهاي مستقر در همان محل منتقل نمایند را به مورد اجرا گذارند و نیروهاي مازاد را به

سطوح تقسیمات کشوري   نصاب جمعیت براي تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه-و  

  .شد در سال اول برنامه چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهد

  

  - 140ه ماد 

هاي  مشارکت تشکل شود به منظور توسعه بخش خصوصی وتعاونی و جلب به دولت اجازه داده می 

افزایش کارآمدي مدیریت دولتی، در  هاي جامعه مدنی در اداره امور کشور و غیردولتی و سایر بخش

  :اقدامهاي ذیل را انجام دهد  مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملی،

کارآفرینی، ترویج   کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غیردولتی الزم براي توسعه-الف  

زیست و ارتقاء استانداردهاي زیست  فرهنگ خدمت، توسعه سالمت و شفافیت اداري و حفاظت از محیط

  .پذیري مسؤولیت محوري و محیطی و سالمت مردم، بر مبناي هدف

هاي نهادسازي،  زمینه مناسب براي تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در تشکیل واحد سازمانی -ب 

ریزي کشور و کلیه  مدیریت و برنامه آموزش، ایجاد تسهیالت، توجیه و رفع موانع اداري در سازمان

  .پستهاي سازمانی موجود ها و سازمانهاي مستقل دولتی از محل وزارتخانه

  

  - 141ماده  

مدیران، درخصوص  گرائی و ایجاد ثبات در خدمات  استقرار نظام شایستهدولت موظف است به منظور 



  .نماید موارد ذیل الیحه مربوطه را تهیه و به مجلس شوراي اسالمی تقدیم

  .نماید بندي اي، تعریف و طبقه  مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه-الف  

نماید تا افراد از مسیر  رایط تخصصی الزم را تعییناي، ش  در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي حرفه-ب 

امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با  در مواردي که از این طریق. ارتقاء شغلی به مراتب باالتر ارتقاء یابند

  .صورت پذیرد انجام ارزیابیهاي مدیریتی و تخصصی الزم، انتخاب

  .کننده داده شود منصوب  الزم به مقامات درخصوص عزل و نصب پستهاي مدیریت سیاسی اختیارات-ج 

  

  - 142ماده  

موظفند به منظور  این قانون) 160(ریزي کشور و دستگاههاي موضوع ماده  سازمان مدیریت و برنامه 

فناوریهاي نوین اداري و بازنگري و  افزایش پاسخگوئی دستگاههاي اجرائی در مقابل مردم، با استفاده از

مداري و آموزش اداري مردم و توسعه  به مشتري هاي مربوط ها و رشد شاخصمهندسی فرآیندها و روش

راهکارهاي الزم براي جلوگیري از مفاسد اداري، سطح کیفی خدمات  فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و

ربط رضایت و  هاي ذي ها، دستورالعمل و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه خود را افزایش داده

کارکنان  ب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت اداري و استخدامیاربا تکریم

  .ملحوظ نمایند

  

  - 143ماده  

ریزي کشور  برنامه به منظور اصالح و بهبود مدیریت نیروي انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت و 

  :عمل آوردند ذیل را به تاین قانون موظفند اقداما) 160(ودستگاههاي اجرائی مذکور در ماده 

  .نخبگان  تجزیه و تحلیل و باز طراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و-الف  

رقابتی و کسب حداقل  الذکر در فضاي کارگیري نیروي انسانی به هر شکل در دستگاههاي فوق  به-ب 

  .امتیازات در امتحانات استخدامی ادواري

گرائی و  مناسب نتیجه ملهاي پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفیقبینی ضوابط و دستورالع  پیش-ج 

  .وري به جاي وقت مزدي بهره

شرایط احراز تصدي آنها  بینی ضوابط خاص آموزش و  ارتقاء سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش- د  

  .سرپرستی از پستهاي مدیریت و%) 20(و کاهش حداقل بیست درصد 

اجرائی و حذف  غلی و تخصصی کوتاه مدت براي کارکنان دستگاههايهاي ش  توسعه آموزش-هـ  

مدارك دانشگاهی رسمی و یا  هائی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموریت منجر به دریافت دوره

  .گردد غیررسمی می

زیران تصویب هیأت و به ریزي کشور نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه آئین 

  .رسد می

  

  - 144ماده  

نظام کنترل نتیجه و  وري و استقرار کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند به منظور افزایش کارآیی و بهره 

مدیران براي اداره واحدهاي تحت  محصول، به جاي کنترل مراحل انجام کار و اعطاي اختیارات الزم به

ص منابع، براساس دستورالعمل مشترك تخصی سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن



وزارت امور اقتصادي و دارائی، قیمت تمام شده آن دسته از  ریزي کشور و سازمان مدیریت و برنامه

ازقبیل واحدهاي آموزشی، پژوهشی و  (تعیین قیمت تمام شده را دارند  فعالیتها و خدماتی که قابلیت

تأیید  یت و کیفیت محل جغرافیائی مشخص و پس از، براساس کم)درمانی، خدماتی و اداري بهداشتی،

  .ربط اجرا نمایند ذي ریزي کشور یا استان و با اعطاي اختیارات الزم به مدیران سازمان مدیریت و برنامه

شود حسب  داده می نمایند، اجازه به دستگاههایی که براساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می 

هاي قبلی فعالیت با  التفاوت هزینه مابه هاي اعتبارات هزینه اقدام و فصول و برنامهجائی  نیاز نسبت به جابه

تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران  قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفی خدمات،

که براساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی دراختیار  اعتباراتی. ربط نمایند واحدهاي ذي

  .گردد کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گیرد، واحدها قرار می

  

  - 145ماده  

سازي دولت،  کوچک به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و 

  :شود اقدامهاي ذیل انجام می

) ب(روشهاي مذکور در بند  ی، صرفاً ازطریق توسعه فعالیتهاي اجتماعی، فرهنگی، تولیدي و خدمات-الف  

  .انجام گردد) 136(ماده 

تولیدي، خدماتی و نظایر آن  از تصدیهاي اجتماعی، فرهنگی،%) 3( کاهش ساالنه حداقل سه درصد -ب 

) 136(ماده ) ب(بند ) 4(و ) 3(، )2(، )1(اجزاي  توسط دستگاههاي اجرائی با استفاده از روشهاي مذکور در

  .توسعه بخشهاي غیردولتی ص بخشی از منابع مربوط برايو اختصا

ملی و استانی به  اي در سطوح هاي سرمایه  ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائی-ج 

ریزي  سازمان مدیریت و برنامه استثناي موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردي که با تأیید

پذیر نباشد،  امکان) 136(ماده ) ب(بند ) 3(و) 2(، )1(ي مذکور در اجزاي ها کشور، استفاده از شیوه

اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه  سرمایه هاي اعتبارات طرحهاي تملک دارائی

  .همان فصل اختصاص خواهد یافت بخش غیردولتی در

و تفکیک و تکثیر  شرکتها و سازمانهاگذاریهاي جدید شرکتهاي دولتی در سایر   مشارکت و سرمایه- د  

  .باشد آنها درقالب شرکتهاي موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می

آنها، در قوانین بودجه  سازي شرکتهاي دولتی و سقف اعتبارات  تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی-هـ  

لید ناخالص داخلی هرساله کشور به تو ساالنه، به نحوي که نسبت اعتبارات شرکتهاي دولتی و بودجه کل

  .کاهش یابد%) 2(حداقل دو درصد 

  -و  

%) 5(میزان پنج درصد   در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به- 1

  .کاهش یابد

این قانون در چارچوب  )9( مجموع استخدامهاي جدید در دستگاههاي دولتی مطابق جدول شماره -2

به استثناي  (فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  تهاي کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی وسیاس

اي وارد نشود از پنجاه درصد  حاکمیتی دستگاههاي دولتی لطمه به نحوي که به وظیفه) نیروهاي مسلح

  .( )شوند تجاوز نکند از خدمت خارج می تعداد کارکنانی که%) 50(

درمانی، فضاهاي ورزشی   اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، ممنوعیت ایجاد،- ز  



این قانون، کلیه دستگاههاي اجرائی  )160(و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاههاي موضوع ماده 

 به از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، برداري موظفند، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره

مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت  موارد. بخش غیردولتی واگذار نمایند

در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی . تصویب هیأت وزیران بالمانع است ریزي کشور و و برنامه

  .یران الزامی استقانون اساسی جمهوري اسالمی ا) 83(رعایت اصل هشتاد و سوم  باشد،

قانون، براي کارکنان خود  این) 160( کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههاي موضوع ماده -ح 

تعاونیهاي مصرف، امور ورزش کارکنان،  هاي مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، در زمینه

گیرد، از سال سوم برنامه با  خرید خدمات صورت می مهد کودك و موارد مشابه به صورت امانی و یا

ربط منحل گردیده و کارکنان رسمی  شد و کلیه واحدهاي اداري ذي پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد

  .شوند نیازمند دیگر منتقل می آنها به واحدهاي

با ) 136(ماده » ب«بند توانند براي اجراي اي می  وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه- ط 

استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند  کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق

مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق  سوابق خدمت این گونه. عقد قرارداد نمایند

  .شد ربط مستخدم منظور خواهد ذي

توسط بخش ) 136(ماده )ب(بند ) 4(و ) 3(، )2(هزینه سرانه مدارسی که به روشهاي مذکور در اجزاي  

توانمندیهاي مناطق توسط دولت تأمین و  گردند، متناسب با ویژگیهاي هر بند و غیردولتی اداره می

  .شود پرداخت می

) 9(چارچوب جدول شماره  ها و سازمانهاي مستقل، در  صدور مجوز استخدام هریک از وزارتخانه-ي 

  .ریزي کشور و تصویب هیأت وزیران برنامه هاد سازمان مدیریت وپیوست این قانون، بنا به پیشن

تصویب هیأت وزیران  ریزي کشور به نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه  آئین-ك 

  .رسد می

  

  - 146ماده  

حوه انجام تطبیق ن سازي تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن و به منظور متناسب 

دولت، اقدامهاي ذیل به عمل  وظایف دستگاههاي اجرائی با سیاستها و احکام بخش توسعه مدیریت

  :خواهد آمد

اجرائی و برنامه زمانبندي   در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاههاي-الف  

ربط تهیه و به تصویب  ور و دستگاه ذيکش ریزي شده، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه

  .رسد شوراي عالی اداري می

شهرستان بدون موافقت   انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاههاي اجرائی در سطح یک-ب 

  .با موافقت مستخدم باید صورت گیرد ربط، انتقال به سایر شهرستانها مستخدم با توافق دستگاههاي ذي

  .رسد می ی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیراننامه اجرای  آیین-ج 

اجرائی و اعتبارات   بار مالی اجراي این ماده، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاههاي- د  

  .گردد بینی شده در بودجه عمومی تأمین می پیش

  

  - 147ماده  



  :آید ذیل به عمل می  جابجائی کارکنان اقدامهايبه منظور تقویت صندوقهاي بازنشستگی و سهولت 

بازخرید خدمت  شود در صورتی که  به کارکنان مشمول صندوقهاي بازنشستگی اجازه داده می-الف  

بدون محدودیت  (بدون حقوق  شوند و یا به دستگاههاي دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی

  .صندوق بازنشستگی خود باشند ماکان مشمولدر بخش غیردولتی اشتغال یابند ک) زمان

توانند از نظر مزایاي تأمین  می  مستخدمین پیمانی دستگاههاي مشمول صندوق بازنشستگی کشوري-ب 

  .بیمه خدمات درمانی گردند اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان

  

  - 148ماده  

استخدامی از حیث تابع  مت، نحوه حفظ سوابقضوابط مربوط به رابطه استخدامی، پاداش پایان خد 

  .صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط

از %) 50(پنجاه درصد  این قانون و واحدهایی که بیش از) 160(کارکنان دستگاههاي اجرایی موضوع ماده  

ی جمهوري اقتصادي، اجتماعی و فرهنگ سهام، دارائی و یا مالکیت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه

نامه  آیین. شود، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد می اسالمی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و

  .رسد قوانین به تصویب هیأت وزیران می اجرایی این ماده در چارچوب

انند با تو گردد می می ربط قطع  این گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذي- تبصره  

  .مربوط باشند حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی

  

  - 149ماده  

اداري و مالی در نظام  ریزي کشور موظف است به منظور تقویت نظم و انضباط سازمان مدیریت و برنامه 

ربوطه اقدام تا پس به تدوین ضوابط م اي دولت، نسبت جوئی در اعتبارات هزینه اداره امور کشور و صرفه

  .اجرائی به مورد اجرا گذاشته شود از تصویب هیأت وزیران، توسط دستگاههاي

اجراي ضوابط مذکور را در  ریزي کشور مکلف است، با تدوین شاخصهایی، نحوه سازمان مدیریت و برنامه 

  .قدیم نمایدآن را به هیأت وزیران ت دستگاههاي اجرائی مورد ارزیابی قرار داده و هرساله گزارش

  

  - 150ماده  

در ابتداي هر سال  دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و 

  .هاي شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد براي تمامی رشته

ل اصالح اعتباراتی که از مح %)70(شود تا هفتاد درصد   به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می- تبصره  

نمایند  جویی می گردد صرفه ساالنه منظور می ساختار و کاهش نیروي انسانی به میزانی که در قانون بودجه

  .دهند، پرداخت نمایند کارکنانی که خدمات برجسته انجام می العاده کارآیی غیرمستمر به را به عنوان فوق

تصویب هیأت وزیران  ریزي کشور تهیه و به نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه آئین 

  .رسد می

  

  - 151ماده  

موظفند در چارچوب  هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و کشور و ستاد کل نیروهاي مسلح وزارتخانه 

اجراي احکام این فصل را براي نیروهاي  تدابیر فرماندهی کل نیروهاي مسلح، دستورالعملهاي الزم براي



وزیران و تأیید فرماندهی کل نیروهاي مسلح جهت اجرا به  می تهیه و پس از تصویب هیأتنظامی و انتظا

  .ربط ابالغ نمایند واحدهاي ذي

  

  - 152ماده  

کیفیت ساخت و ساز و  دولت موظف است به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقاي 

ساختمانهاي دولتی و عمومی و همچنین حذف  در احداثنیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها 

مطالعه، طراحی و اجراي ساختمانهاي مزبور را در سازمانهاي  ریزي، تشکیالت غیرضروري، امور برنامه

  .است، متمرکز نماید براساس قانون تشکیل شده دولتی که بدین منظور و

مسکن و شهرسازي تهیه و  ریزي کشور و وزارت نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه آئین 

  .به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

  

  - 153ماده  

دولت و ارتقاء اثربخشی  موظفند در راستاي احکام بخش نوسازي) 160(کلیه دستگاههاي مذکور در ماده  

سازمان خود را هر شش ماه یک بار به  حاکمیت، ضمن اجراي دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد

بندي میزان موفقیت دستگاهها نتیجه را  سازمان با رتبه ریزي کشور ارائه نمایند و این مدیریت و برنامه

  .مربوط مجلس شوراي اسالمی گزارش نمایند براي هیأت وزیران و کمیسیونهاي

  

  - 154ماده  

جمهوري اسالمی ایران  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) 123(و ) 90(، )1(مواد  

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  هاي آن براي دوره برنامه چهارم  و اصالحیه1379,1,17مصوب 

  .گردد می تنفیذ) 1384-1388(جمهوري اسالمی ایران 

  

   سامان عملیات اجرائی برنامه- فصل سیزدهم  

  

  - 155ماده  

سالهاي برنامه چهارم  گذاري که در اي و سرمایه مایههاي سر کلیه عملیات اجرائی، طرحهاي تملک دارائی 

ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل  بر مبناي اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد

  :شود رسد، سازماندهی و اجرا می می و بر مبناي این قانون به تصویب هیأت وزیران

امکانات، محدودیتها و مسائل  است که با توجه به قابلیتها، سند ملی توسعه بخش، سندي راهبردي -الف  

بلندمدت و میان مدت، فعالیتهاي محوري و  گیریهاي اصلی، هدفهاي کمی و کیفی اساسی، جهت

دار توسعه بخش را  اقدامهاي مهم محوري و فعالیتهاي اولویت اي و همچنین سیاستهاي فضایی و منطقه

ریزي کشور  ه امور بخشی به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامهتوسع اسناد ملی. نماید تبیین می

  .شود ربط، تهیه می اجرائی ذي و دستگاههاي

تنگناهاي توسعه   سند توسعه استان، سندي راهبردي است که با توجه به قابلیتها، محدودیتها و-ب 

طبیعی، زیربناها و فعالیتهاي  گیریها در زمینه جمعیت و نیروي انسانی، منابع ترین جهت استان، اصلی

مدت توسعه استان را در چارچوب  بلندمدت و میان اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و هدفهاي کمی و کیفی



ملی آمایش سرزمین و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملی  راهبردهاي کالن برنامه چهارم و سند

  .نماید می توسعه بخشی تبیین

پوشش فراگیر براي مناطق و  اي از چند طرح و فعالیت با ، مجموعه) فرابخشی ( سند ملی توسعه ویژه -ج 

. شود اشتغال، موضوعیت یافته و تنظیم می بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و

اجراي طرحها و ) استانهاي مختلف (و مکانی ) بخشهاي مختلف (زمانبندي، اولویتهاي زمانی، موضوعی

  .شود سند مشخص می  آن در اینهاي پروژه

بخشی، استانی و ویژه  توسعه بینی شده در اسناد  اقدامها و عملیاتی که در جهت تحقق هدفهاي پیش- د  

کل کشور درج و به تصویب مجلس شوراي  یابند، در الیحه بودجه ساالنه ضرورت اجرا می) فرابخشی (

  .رسد اسالمی می

در قالب اسناد ملی  کشور موظفند برنامه اجرائی و عملیاتی خود را کلیه دستگاههاي اجرائی ملی -هـ  

ریزي کشور تهیه و پس از تصویب  برنامه توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و

سنواتی این دستگاهها براساس اسناد فوق تنظیم  بودجه. در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند

  .شود می

درقالب اسناد توسعه  ستگاههاي اجرائی استانی موظفند، برنامه اجرائی و عملیاتی خود را کلیه د-و  

ریزي استان تهیه و پس از تصویب  برنامه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و

 براساس بودجه سنواتی دستگاههاي استانی. درآورند ریزي و توسعه استان به مرحله اجرا شوراي برنامه

  .شود این اسناد تنظیم می

بخشی، استانی و ویژه  توسعه ریزي کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد  سازمان مدیریت و برنامه- ز  

  .تصویب هیأت وزیران برساند به ربط اقدام و موارد را با هماهنگی دستگاههاي اجرائی ذي

  

  الی دولت تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات م-فصل چهاردهم  

  

  - 156ماده  

چهارم توسعه اقتصادي،   براي دوره برنامه1382,10,26قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  

  .گردد تمدید می )1384-1388(اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

  

   نظارت- فصل پانزدهم  

  

  - 157ماده  

پیشرفت هر سال برنامه را  ر گزارش نظارت و ارزیابیبه منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئیس جمهو 

  :شوراي اسالمی ارائه نماید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس

  . بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه-الف  

  . بررسی عملکرد سیاستهاي اجرائی-ب 

گذاري، تجارت خارجی، تراز  سرمایه ولید و بررسی عملکرد متغیرهاي عمده کالن و بخشی، از جمله ت-ج 

  .بیکاري پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و

  . پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه- د  



  . ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه-هـ  

  .مه ارائه پیشنهادهاي الزم به منظور بهبود عملکرد برنا-و  

  

  - 158ماده  

درچارچوب موازین برنامه  ریزي کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور سازمان مدیریت و برنامه 

المللی تنظیم و مقایسه  متناسب با شاخصهاي بین انداز و سیاستهاي کلی نظام، شاخصهاي مربوط را چشم

کور را به همراه نقاط قوت و ضعف و گیري شاخصهاي مذ اندازه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از

بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسالمی  پیشنهادهاي مؤثر براي

  .نماید می تقدیم

  

  - 159ماده  

دستورالعملهاي اجرائی این  ها و نامه  کلیه آئین1384دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال  

  .تصویب برساند هقانون را تهیه و ب

  

  - 160ماده  

عمومی کشور، مصوب  قانون محاسبات «) 4(ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی موضوع ماده  کلیه وزارتخانه 

سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به  %)50(و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد » 1366,6,1

به استثناي بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه  ،ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی وزارتخانه

همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به  قانونی، تعلق داشته باشند و

شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه وابسته به : ذکر یا تصریح نام است، ازجمله  آنها، مستلزم

سازمان  آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه،نفت و شرکتهاي تابعه  وزارت

مشمول مقررات این  توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه در موارد مربوط،

  .باشند قانون می

  

  - 161ماده  

  .شدبا االثر می کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی 

  

در جلسه علنی روز  قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نُه جدول 

مجلس شوراي اسالمی تصویب و  چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه

قام معظم تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً با موافقت م پس از ارجاع به شوراي نگهبان و طرح در مجمع

  عـ .ابالغ شد رهبري با پیشنهاد مجمع، به دولت

  

  غالمعلی حداد عادل 

  رئیس مجلس شوراي اسالمی 

  


