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ماده  .۱دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهاا عماو و فنااور کار دارا مااوز از
شورا گسترش آموزش عالی وزارتخانرها عموم ،تحقیقات و فناور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی
ذ ربط میباشند ،بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکو بر دستگاهها دولتی برویژه قاانون محاساتات عماومی کشاور،
قانون مدیریت خدمات کشور  ،قانون برگزار مناقصات و اصاححات و الحاقاات بیاد آنهاا و فقاط در وهااروو مصاوبات و
آییننامر ها مالی ،میامحتی ،ادار  ،استخدامی و تشکیحتی مصو هیأت امنا کر حسب مورد بر تأیید وزیران عموم ،تحقیقات
و فناور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگساتانهاا بار تأییاد ر ی جمهاور و در ماورد دانشاگاهها و مراکاز
ستاد کل نیروها مسمح میرسد ،عمل میکنند.

آموزش عالی و تحقیقاتی وابستر بر نیروها مسمح بر تأیید ر ی

تتصره .۱اعتتارات اختصاص یافتر از منابع عمومی دولت بر این مراکز و مؤسسات ،کمک تمقی و بید از پرداخت ،بر هزینر قطیای
منظور میشود و براساس بودجر تفصیمی مصو هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینر است.
تتصره .۲هرگونر استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسیر تشکیحت ادار منوط بر تأیید وزیران عموم ،تحقیقات و فناور و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان ادار و استخدامی کشور است.
تتصره .۳هیأت امنا بر اساس ماده( )۱۱قانون الحاق برخای ماواد بار قاانون تنظایو بخشای از مقاررات ماالی دولات( )۲مصاو
 ۱۳۹۳/۱۲/۴نمی تواند عحوه بر آنچر کر از محل منابع عمومی و درآمدها اختصاصی بارا دانشاگاهها و مراکاز مزباور پاادار
میشود تیهد جدید برا سال تصمیوگیر و سالها بید مصو کند.
تتصره .۴صندوقها رفاه دانشاویان مشمول این ماده و تتصرهها آن میشوند.
تتصره . ۵هرگونر اصحح ساختار و مقررات مالی ،ادار  ،میاامحتی ،اساتخدامی و تشاکیحتی دانشاگاهها و مؤسساات آماوزش
عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانها تخصصی فقط مشمول این ماده و تتصرهها آن است.
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تتصره . ۶دولت موظف است برا مشارکت انامنها عممی ،نختگان و دانشامندان کشاور در همای هاا و مااامع عممای و
پژوهشی بینالمممی و برتر جهان و بهرهگیر از توانمند ها دانشمندان و نختگان ایران در جهان و فاراهو کاردن فرصاتها
مطالیاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار الزم را ایااد نماید.
تتصره .۷برمنظور گسترش و ارتقا کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارتآموز  ،دولت موظف است نستت بر تحقق ماوارد
زیر اقدام کند:
 .۱اعضااا هیااأت عمماای میتواننااد بااا موافقاات هیااأت امنااا همااان دانشااگاه نسااتت باار تشااکیل مؤسسااات و شاارکتها
صددرصد( )۱۰۰%خصوصی دان بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.
این مؤسسات و شرکتها برا انیقاد قرارداد پژوهشی مستقیو و یا غیرمستقیو با دستگاهها اجرا ی ،مشمول قانون منع مداخمر
کارکنان دولت در میامحت دولتی و اصححات بید آن نیستند.
 .۲بر دولت اجازه داده میشود برمنظور حمایت از دانشاویان دانشگاهها دولتی ،آزاد اساحمی ،عممای  .کااربرد و پیاامنور و
دانشگاهها فنی و حرفرا و مؤسسات آموزشعالی غیردولتی کر دارا ماوز از وزارتخانرها عماوم ،تحقیقاات و فنااور یاا
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشند ،تسهیحت اعتتار در اختیار صندوق رفاه دانشاویان و یا سایر نهادهاا ذ رباط
برا پرداخت وام بمندمدت قرضالحسنر بر دانشاویان قرار دهد.
 .۳وزارتخانرها عموم ،تحقیقات و فناور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکمفناد باا همکاار وزارت تیااون ،کاار و رفااه
اجتماعی و مرکز آمار ایران ،رشترها تحصیمی خود را متناسب با بازار کار تییین نمایند.
 .۴دانشگاه پیامنور مکمف است شصتدرصد( )۶۰%از درآمدها حاصل از شهریر دانشاویان هار واحاد را بارا توسایر هماان
واحد و مابقی را برا توسیر و تاهیز واحدها دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.
ماده.۲
الف .دانشگاهها کشور ،حسب مورد بر تشخیص وزارتخانرها عموم ،تحقیقات و فناور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با تصویب شورا گسترش آموزشعالی وزارتخانرها مربوط ،میتوانند نستت بر تأسی

شیب در مناطق آزاد تاار  -صنیتی

و نیز در خارج از کشور برصورت خودگردان و با دریافت شهریر از داوطمتان اقدام کنند.
ب  .پذیرش دانشاو در شیب دانشگاهها درمناطق آزاد تاار  .صنیتی ،بارا دانشااویان غیرایرانای بادون آزماون سراسار
اناام میشود .ضوابط پذیرش دانشاو برا دوره کارشناسی توسط شورا سنا
سنا

و پاذیرش دانشااو موضاوا مااده( )۲قاانون

و پذیرش دانشاو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشاور مصاو  ۱۳۹۲و بارا دورههاا تحصایحت تکمیمای باا
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پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانرها عموم ،تحقیقات و فناور یا بهداشت ،درماان و آماوزش پزشاکی
تییین میشود.
تتصره  .دانشاویان ایرانی شیب مناطق آزاد تاار  .صنیتی ،همانند سایر دانشاویان از میافیت تحصیمی برخوردار هستند.
این بند بر ماده ( )۵قانون سنا

و پذیرش دانشاو در دانشگاهها و مراکز آماوزش عاالی کشاور مصاو  ۱۳۹۲/۶/۱۰الحااق

میشود.
پ  .دولت بر منظور استمرار ،توسیر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،در جهت حفا کرامات ایثاارگران باا اولویات عرضار مناابع
مالی ،فرصتها ،امکانات و تسهیحت و امتیازات بر ایثارگران ،پدر ،مادر ،همسر و فرزندان شهدا و همچناین جانتاازان ،آزادگاان و
افراد تحت تکفل آنان ،اقدام زیر را اناام می دهد:
دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانر هاا عماوم ،تحقیقاات و فنااور و بهداشات ،درماان و آماوزش
پزشکی ،مکمفند حداقل بیستدرصد( )۲۰%اعضا هیأت عممی مورد نیاز خود را از بین جامیر ایثارگران شامل رزمندگان با بی
از ش ماه سابقر حضور داوطمتانر در جتهر ،جانتازان باال بیستوپنجدرصد( ،)۲۵%آزادگان باال سرسال اسارت ،همسران و
فرزندان جانتازان باال پنااهدرصد( ،)۵۰%همسران و فرزندان شهدا و فرزنادان آزادگاان باا بای

از سرساال اساارت کار دارا

مدرک عممی مورد تأیید وزارتخانر ها «عموم ،تحقیقات و فناور » و «بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی» مای باشاند ،حساب
مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تتدیل وضییت کارکنان غیر هیأتعممی تأمین و از ابتداء
آنان را برصورت عضو هیأت عممی رسمی قطیی با احتسا سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرا ی مرتتط و تأثیر آن در پایار و مرتتار
عممی با رعایت شرایط اخحقی ،عممی و سنی و بدون آزمون و مصاحتر اساتخدام کنناد .مساؤولیت اجارا ایان حکاو بار طاور
مستقیو برعهده وزرا و رؤسا دستگاهها مذکور است .مقامات یادشده در این خصوص ،مااز بار اتخااذ تصامیو مای باشاند.
احکام و امتیازات این بند شامل اعضا هیأتعممی فیمی دارا شرایط فوق نیز می شود .
این بند ،جایگزین ماده ( )۷۱قانون جامع خدماترسانی بر ایثارگران مصو  ۱۳۹۱/۱۰/۲میشود.
ماده .۳برمنظور فراهو نمودن شرایط رقابتی و افزای

کارآمد بیمرها بازنشستگی و جموگیر از ایااد هرگونار انحصاار یاا

امتیاز ویژه برا صندوقها بازنشساتگی اعاو از خصوصای ،تیااونی یاا دولتای اجاازه داده میشاود صاندوقها بازنشساتگی
غیردولتی با تضمین پوش

تیهدات آتی بیمرشدگان بازنشستر براسااس آییننامارا کار بار پیشانهاد وزارت تیااون ،کاار و رفااه

اجتماعی و سازمان برنامر و بودجر کشور بر تصویب هیأت وزیران میرسد ،ایااد گردد.
تتصره  .فیالیت اینگونر صندوقها در الیر بیمرها مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی وند الیر است.
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ماده .۴کمیر اتتاا خارجی مقیو کشور موظف بر دارا بودن بیمرنامر برا پوش

حوادث و بیمار ها احتمالی در مدت اقامت

در ایران می باشند .تییین میزان تیرفر مطابق مقررات بر عهده بیمر مرکز ایران است کر بر تأیید سازمان برنامر و بودجر کشور
می رسد.
ماده  . ۵برمنظور برقرار بیمر تکمیمی بازنشستگی ،صندوقها بیمر اجتماعی ماازند نستت بر افتتاح حسا ها انفاراد
شخصی جهت بیمر شدگان با مشارکت فرد بیمرشده اقدام نمایند.
ماده . ۶
الف  .کارکنان تحت پوش

صندوقها بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال بر سایر دستگاهها یا بازخرید  ،اخراج ،استیفاء

و استفاده از مرخصی بدون حقوق ،بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند .در این صاورت حاق
بیمر سهو بیمرشده و کارفرما براستثنا افراد منتقلشده برعهده بیمرشده است.
ب  .دولت موظف است هرسالر اعتتار الزم موضوا تتصره( )۲ماده( )۲۸قانون تأمین اجتماعی مصو  ۱۳۵۴/۴/۳را در ردیاف
جداگانرا در قانون بودجر ساالنر پی بینی کند.
پ  .از زمان الزماالجراء شدن این قانون در صورتیکر دریافتی ایثارگران و فرزنادان شاهدا مشامول صاندوق تاأمین اجتمااعی و
بازنشستگی دیگر گردد ،در صورت پرداخت کسور سهو بیمرشده و دولت و کارفرما مربوط بر حق بیمر صندوق تأمین اجتماعی
توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق ،بازنشستگی در هار صاندوق بارطور مساتقل انااام گیارد و از
مستمر بازنشستگی هر دو صندوق بهرهمند میشوند.
ماده .۷شورا عالی سحمت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف  .وظایف:
 .۱سیاستگذار برا ارتقا سحمت و امنیت غذایی و سحمت مواد غذایی صادراتی و وارداتی
 .۲بررسی و تصویب برنامرها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرا سیاستها ناظر بر سحمت و امنیت غذایی
 .۳تییین و پای

شاخصها اساسی سحمت و امنیت غذایی

 .۴تصویب استانداردها ممی پیوست سحمت برا طرحها بزرگ توسیرا
 . ۵تصویب برنامر اجرا ی سامانر «خدمات جامع و همگانی سحمت و امنیت غذایی»
 . ۶تصویب سازوکارها نظارتی و رسیدگی بر گزارشها نظارتی
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 .۷ایااد هماهنگی میان دستگاهها اجرا ی مربوط
ب  .ترکیب:
 .۱ر ی جمهور (ر ی )
 .۲وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
 .۳ر ی

سازمان برنامر و بودجر کشور

 .۴وزیر کشور
 . ۵وزیر صنیت ،میدن و تاارت
 . ۶وزیر تیاون ،کار و رفاه اجتماعی
 .۷وزیر آموزش و پرورش
 . ۸وزیر جهاد کشاورز
 .۹وزیر ورزش و جوانان
 .۱۰ر ی

سازمان حفاظت محیط زیست

 .۱۱ر ی

سازمان صدا و سیما جمهور اسحمی ایران

 .۱۲یک نفر از اعضا هر یک از کمیسیونها بهداشت و درماان ،اجتمااعی و برنامار و بودجار و محاساتات ماما
اسحمی برعنوان ناظر
 .۱۳ر ی

کمیتر امداد امام خمینی(ره)

 .۱۴ر ی

سازمان ممی استاندارد و تحقیقات صنیتی ایران

شاورا

 .۱۵یک نفر برعنوان نماینده انامنها عممی و تخصصی حوزه سحمت بنا بر پیشنهاد وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و تأیید ر ی شورا عالی
 .۱۶یک نفر برعنوان نماینده انامنها عممی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیر بناا بار پیشانهاد وزرا بهداشات ،درماان و
آموزش پزشکی و جهاد کشاورز و تأیید ر ی شورا عالی
تتصره  .مصوبات شورا با تأیید ر ی

جمهور قابل اجراء است.
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آییننامر اجرا ی این بند بر پیشنهاد مشترک سازمان برنامر و بودجر کشور و وزارتخانرها بهداشت ،درمان و آماوزش پزشاکی و
جهاد کشاورز تهیر میشود و حداکثر ظرف مدت ش ماه پ

از ابحغ این قانون بر تصویب هیأتوزیران میرسد.

پ  .هرگونر واردات تاار  ،ذخیرهساز  ،توزیع ،عرضر و فروش کاالها دارویی ،واکسن ،ماواد زیساتی(بیولوییک) ،طتییای و
سنتی ،مکممها تغذیرا  ،آرایشی ،بهداشتی ،غذایی و ممزومات و تاهیزات پزشکی کار در ساامانر رهگیار و کنتارل اصاالت
طتق ضوابطی کر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعحم میکند ،ثتت نشده باشاد جارم محساو میشاود و باا ماارم
مطابق قانون متارزه با قاواق کاال و ارز مصو  ۱۳۹۲/۱۰/۳برخورد میشود.
مسؤولیت اجرا این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کاالها با مصرف دامی در وهاروو وظایف مذکور در ایان
ماده برعهده وزارت جهاد کشاورز و سازمان دامپزشکی است.
ت  .برمنظور کنترل کیفی محصوالت کشاورز و دامای و صایانت از ساحمت آحااد جمییات کشاور وزارت بهداشات ،درماان و
آموزش پزشکی موظف است محصوالت ارا رشده بر بازار مصرف را از نظر میزان آالیندهها شیمیایی بررسی ،اعاحم و از توزیاع
مواد غیرمااز جموگیر کند.
تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابستر بر شاهردار ها و ساایر دساتگاهها اجرا ای موظفناد از عرضار محصاوالت دارا آالیناده
شیمیایی در مراکز و ماتمعها تحت نظارت و مدیریت خود جموگیر کنند.
ث  .مراکز تولید و توزیع فرآوردهها خام دامی ،دارو و فرآوردهها زیستی (بیولوییک) دامپزشکی موظفند در وهاروو ضوابط
فنی و بهداشتی کر از طرف سازمان دامپزشکی اعحم میشود ،نستت بر استقرار سامانرها بهداشتی مربوطر اقدام کنند .افراد
حقوقی غیردولتی می توانند با اخذ ماوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینر ارا ر خدمات اجراء و ممیز غیررسمی این
سامانرها فیالیت کنند.
آییننامر اجرا ی این بند ،حداکثر ظرف مدت ش ماه پ

از ابحغ این قانون توسط وزارت جهادکشااورز (ساازمان دامپزشاکی

کشور) تهیر میشود و بر تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج  .هرگونر تتمیغات خدمات و کاالها آسیبرسان بر سحمت موضوا ماده( )۴۸قانون الحاق مواد بر قانون تنظیو بخشی از
مقررات مالی دولت( )۲بر اساس تشخیص و اعحم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ساازمان ممای اساتاندارد ایاران از
سو همر رسانرها ممنوا است.
چ  .واردات هر نوا کاال با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینارا اسات کار پا

از تصاویب مرجاع

ذ صحح مربوط ،توسط وزارت صنیت ،میدن و تاارت بر گمرک و سایر مراجع مربوط ابحغ میشود .رعایت ایان ضاوابط بارا
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تییین تکمیف کاالها متروکر ،ضتطی ،قطییتیافتر ،کاالها بحصاحب و صاحب متوار و مکشوفات قاواق الزامای اسات و
ضوابط فنی و ایمنی این کاالها از طریق سازمان ممی استاندارد ایران و ضوابط بهداشاتی قرنطینارا از طریاق وزارت بهداشات،
درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورز حسب مورد تأیید میشود .
ماده . ۸عقد قرارداد و هرگونر پرداخت مازاد بر تیرفر تییینشده برا آندستر از خدمات تشخیصی ،بهداشاتی و درماانی کار در
بستر بیمر پایر سحمت اعحم می شود توسط شرکتها بیمر تاار و سازمان بیمر سحمت ایران با اشاخاص حقیقای و حقاوقی
تحت هر عنوان ممنوا است .پرداخت حق سرانر بیمر تکمیمی بر جز در موارد کر در قوانین خاص میین شده است ،بار عهاده
افراد بیمرشده است .منظور از بیمر تکمیمی فهرست خدماتی است کر در تیهد بیمر پایر سحمت نیست.
تتصره .۱کمیر دستگاهها اجرا ی موضوا ماده( )۵قانون مدیریت خدمات کشور موظف بر اجرا موضوا این حکو و رعایت
تیرفرها مصو هستند.
تتصره .۲وزارتخانر ها امور اقتصاد و دارایی(بیمر مرکز ایران) و تیاون ،کاار و رفااه اجتمااعی حساب ماورد مساؤول حسان
اجرا این ماده میباشند.
ماده.۹
الف  .شورا عالی بیمر سحمت کشور مکمف است هر سالر قتل از تصویب بودجر سال بید در هیأت وزیران نستت بر باازنگر
ارزش نستی و تییین تیرفر خدمات سحمت برا کمیر ارا ر دهندگان خدمات بهداشت ،درمان و تشخیص در کشور اعو از دولتی
و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تیادل منابع و مصارف و قیمت واقیی در جهت تقویت رفتارها مناسب بهداشتی ،درمانی
و متانی محاستاتی واحد و یکسان با حق فنی واقیی یکسان برا بخ

دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اسااس بناد()۸

ماده ( )۱و مواد ( )۸و ( )۹قانون بیمر همگانی خدمات درمانی کشور مصو  ۱۳۷۳/۸/۳اقدام و مراتب را پ

از تأییاد ساازمان

برنامر و بودجر کشور ،قتل از پایان هر سال برا سال بید جهت تصویب بر هیأت وزیران ارا ر کند.
این بند برعنوان یک ماده بید از ماده ( )۲قانون بیمر همگانی خدمات درمانی کشور مصو  ۱۳۷۳/۸/۳الحاق میگردد.
ب  .آزمای

اجتار برا تأیید سحمت کمیر رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمر سحمت است .هزینرها مربوط

از محل اعتتار موضوا ماده( )۳۰قانون الحاق برخی مواد بر قانون تنظیو بخشی از مقررات مالی دولت( )۲تأمین میشود .
ماده .۱۰برمنظور یکپارورساز  ،ساماندهی و رفع مواز کار در نظام آمار کشور:
الف  .مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیر ،اعحم و انتشار آمارها رسمی کشور است.
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این بند قتل از ماده ( )۲قانون مرکز آمار ایران مصو  ۱۳۵۳/۱۱/۱۰الحاق میشود .
ب  .مرکز آمار ایران با همکار دستگاهها اجرا ی نستت بر تهیر برنامر ممی آمار کشور متتنی بر فناور ها نوین با رعایات
استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارها رسمی ،استقرار نظام آمارها ثتتی و استقرار و تغذیر مستمر پایگاه اطحعات آمار
کشور اقدام کند .این برنامر با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورا عالی آمار ایاران بارا دساتگاهها اجرا ای الزماالجاراء
است.
پ  .دستگاهها اجرا ی مانند بانک مرکز مکمفند در حدود وظایف قانونی خود و در وهاروو ضوابط و استانداردها شورا
عالی آمار ایران ،آمار تخصصی حوزهها مربوط بر خود را تولید و اعحم کنند .در اینصورت آمار منتشره آماار تخصصای رسامی
است.
بندها ( ) و (پ) برعنوان مواد جدید بید از ماده ( )۹قانون مرکز آمار ایران الحاق میگردد.
ماده .۱۱فیالیتها مرتتط با نقشربردار و اطحعات مکانی ،عکستردار هوایی ،تهیر و تولید نقشرها پوششی و شهر در
مقیاسهااا مختمااف و نظااارت باار آن در بخاا

غیرنظااامی ،برعهااده سااازمان نقشااربردار کشااور اساات .اسااتانداردها و

دستورالیملها مربوط توسط سازمان برنامر و بودجر کشور با رعایت جهتگیر ها کشاور از جممار آماای

سارزمین تهیار و

ابحغ میشود.
تتصره  .وزارت دفاا و پشتیتانی نیروها مسمح و سازمان برنامر وبودجر کشور مکمفند دستورالیمل اجرا ی این ماده را بار منظاور
نحوه اعمال مححظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشرها و دادهها مکانی تهیر و ابحغ نمایند.
این ماده برعنوان یک ماده جدید بید از ماده ( )۱۰قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصو  ۱۳۹۳/۱۱/۱۲الحاق میگردد.
ماده.۱۲
الف  .صدر ماده( )۱۱قانون بهتود مستمر محیط کسب و کار(مصو  )۱۳۹۰/۱۱/۱۶بر این شرح اصحح میشود:
برمنظور تتادلنظر دولت و بخشها خصوصی و تیاونی و تسهیل فیالیتها اقتصاد این بخشها ،بررسی و رفع موانع کسب و
کار و اتخاذ تصمیو مؤثر برا اقدامات الزم در وهاروو قوانین و مقررات موجود و ارا ر پیشنهادها و راهکارها اجرا ی مناسب
بر مراجع ذ ربط ،شورا گفتوگو دولت و بخ
 .۱وزیر امور اقتصاد و دارایی (ر ی

خصوصی با ترکیب اعضا زیر تشکیل میشود:

شورا)

 .۲وزیر صنیت ،میدن و تاارت
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 .۳وزیر تیاون ،کار و رفاه اجتماعی (یا میاون)
 .۴وزیر جهاد کشاورز (یا میاون)
 . ۵وزیر نفت (یا میاون)
 . ۶وزیر نیرو (یا میاون)
 .۷وزیر کشور (یا میاون)
 . ۸ری

کل بانک مرکز جمهور اسحمی ایران

 .۹ر ی

سازمان برنامر و بودجر کشور (یا میاون)

 .۱۰دو نفراز میاونان قوه قضا یر بر انتخا ر ی

قوه

شورا اسحمی

 .۱۱ر ی

کمیسیون اقتصاد مام

 .۱۲ر ی

کمیسیون برنامر و بودجر و محاستات مام

 .۱۳ر ی

کمیسیون صنایع و میادن مام

 .۱۴ر ی

کمیسیون کشاورز  ،آ و منابع طتییی مام

شورا اسحمی

شورا اسحمی

 .۱۵سایر رؤسا کمیسیونها تخصصی و ویژه مام

شورا اسحمی
شورا اسحمی(حسب مورد)

 .۱۶ر ی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،میادن و کشاورز ایران(دبیر شورا)

 .۱۷ر ی

اتاق اصناف

 .۱۸ر ی

شورا عالی استانها

 .۱۹ر ی

اتاق تیاون جمهور اسحمی ایران

 .۲۰شهردار یکی از کحنشهرها بر انتخا شهرداران کحنشهرها
 .۲۱هشت نفر از مدیران عامل شرکتها برتر خصوصی و تیاونی از بخشها و رشترها مختمف
تتصره .۱نحوه انتخا اعضا ردیف ( )۲۱و وگونگی تشکیل جمسات و ارا ر پیشنهادها و گزارشها طتق دستورالیممی است کر
در نخستین جمسر شورا تهیر و تصویب میشود.
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تتصره .۲محل دبیرخانر این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی ،صنایع ،میادن و کشاورز ایران است.
تتصره .۳جمسات شورا گفتوگو ،حداقل یک جمسر در ماه میباشد.
تتصره .۴مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار میگیارد تاا در جمسار هیاأت دولات مطارح و
نستت بر آن تصمیوگیر شود.
ب  .اتاق بازرگانی ،صنایع و میادن و کشاورز موظف است با همکار اتاق تیااون مرکاز جمهاور اساحمی ایاران و شاورا
اصناف کشور ،نساتت بار شناساایی قاوانین ،مقاررات و بخشانامرها مخال تولیاد و سارمایرگذار در کشاور اقادام نمایاد و باا
نظرخواهی مستمر از تشکمها تولید و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکحت و خواسترها آنها ،برطور مساتمر
گزارشها و پیشنهادهایی را تهیر کند و بر کمیترا متشکل از دونفر از هر قوه بر انتخا ر ی

آن قوه ارا ر دهاد .کمیتار ماذکور

موظف است ضمن بررسی پیشنهادها ارا رشده ،راهکار قانونی الزم را اتخاذ کند.
تتصره .۱گزارشها موضوا این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامرها مزاحو ،خأل قانونی ،اجرا نادرسات یاا نااقص
قوانین و همچنین پیشنهاد اصحح قوانین و مقررات و ارتقا امنیت اقتصاد  ،حقوق مالکیت و حمایت از سرمایرگذار و تولید
و صادرات و اشتغال و وگونگی کاه

قیمت تمامشده کاالها و خدمات در ایران همراه باا ارتقاا کیفیات و رشاد تولیاد و ماوارد

مربوط بر سرمایرگذار و تولید و استفاده بهینر از سرمایرگذار ها و ظرفیتها موجود تهیر میشود.
تتصره .۲کمیتر مذکور در این بند یک نسخر از همر گزارشها ارسالی را بر شورا عالی اجرا سیاستها کمی اصل وهل
و وهارم ( )۴۴قانون اساسی و شورا گفتوگو ارسال میکند.
تتصره .۳مصوبات جمسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کار در دستور کار هیأت وزیران قرار میگیرد.
ماده .۱۳برمنظور تقویت و ساماندهی تشکمها خصوصی و تیاونی و کمک بر اناام وظایف قانونی ،موضوا بند (د) ماده()۹۱
قانون اجارا سیاساتها کمای اصال وهال و وهاارم ( )۴۴قاانون اساسای مصاو  ۱۳۸۷/۳/۲۵و ارا ار خادمات بازاریاابی،
مشاوره ا و کارشناسی کمیر اعضا اتاق بازرگانی ،صنایع ،میادن و کشاورز ایران و اتاق تیاون جمهور اسحمی ایران مکمفند
وهار در هزار سود ساالنر خود را پ

از کسر مالیات برا اناام وظایف برصورت ساالنر حسب مورد بر حسا اتاقها ماذکور

واریز نمایند و تأییدیر اتاقها مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسمیو کنند.
ماده .۱۴برمنظور تنظیو تیهدات ارز کشور ،دستگاهها اجرا ی ممزم بر رعایت موارد زیر میباشند:
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الف  .عممیات و میامحت ارز خود را از طریق حسابها ارز بانکها داخال یاا خاارج کار باا تأییاد باناک مرکاز جمهاور
اسحمی ایران افتتاح کرده یا می کنند ،اناام دهند .بانکها عامل ایرانی مکمفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردها
بینالمممی تأمین کنند.
ب  .فهرست کمیر حسابها ارز خارج از کشور خود را بر بانک مرکز جمهور اسحمی ایران اعحم کنند ،تا پ

از تأیید ایان

بانک ،ادامر فیالیت آنها میسر شود.
ماده .۱۵بر شرکتها دولتی و شهردار ها اجازه داده میشود در راستا تأمین مناابع ارز طرحهاا سارمایرگذار خاود ،باا
ماوز بانک مرکز جمهور اسحمی ایران و پ

از تأیید وزارت امور اقتصاد و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطر اقادام بار

انتشار اوراق مالی نمایند .تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهردار ها مذکور است.
ماده .۱۶صندوق توسیر ممی کر در این ماده «صندوق» نامیده میشود با هدف تتدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز
و مییانات گاز و فرآوردهها نفتی بر ثروتها ماندگار ،مولد و سرمایرها زاینده اقتصاد و نیز حف ساهو نسامها آیناده از
منابع نفت و گاز و فرآوردهها نفتی تشکیل میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شیترا نخواهد داشت .اموال و داراییها این صندوق متیمق بار
دولت جمهور اسحمی ایران میباشد .این ماده در حکو اساسنامر صندوق است.
الف  .ارکان صندوق عتارتند از:
 .۱هیأت امنا
 .۲هیأت عامل
 .۳هیأت نظارت
ب  .هیأت امنا برعنوان باالترین رکن صندوق ،دارا وظایف و اختیارات زیر است:
 .۱راهتر  ،تییین سیاستها و خط مشیها
 .۲تصویب شرایط و نحوه اعطا تسهیحت برا تولید و سرمایرگذار بر بخشها خصوصی ،تیاونی و عمومی غیردولتی
 .۳تصویب نظامنامرها ،برنامرها راهترد  ،بودجر ساالنر ،صورتها مالی و گزارش عممکرد صندوق
 .۴انتخا ر ی

و سایر اعضا هیأت عامل مطابق بندها (ت) و (ث)
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 . ۵عزل ر ی

و اعضا هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضا هیأت امنا و تصویب هیأت امنا

 . ۶اتخاذ تصمیو درباره ارجاا دعاو بر داور و صمح دعاو با رعایت اصل یکصد و سی و نهو( )۱۳۹قانون اساسی
 .۷تییین انواا فیالیتها مورد قتول و واجد اولویت پرداخت تسهیحت در بخشها و زیربخشها تولید و خادماتی زایناده و باا
بازده مناسب اقتصاد
 . ۸تییین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قتول طرحها تولید و سرمایرگذار برا
پرداخت تسهیحت و تییین نرخ سهو مشارکت در طرحها سرمایرگذار برنحو کر میانگین این نرخها کمتار از متوساط نارخ
بازده سپردهها بانک مرکز در بازارها خارجی نتاشد .
پ  .هیأت امنا
ترکیب اعضا هیأت امنا برشرح زیر است:
هیأت امنا)

 .۱ر ی

جمهور (ر ی

 .۲ر ی

سازمان برنامر و بودجر کشور (دبیر هیأت امنا)

 .۳وزیر امور اقتصاد و دارایی
 .۴وزیر تیاون ،کار و رفاه اجتماعی
 . ۵وزیر نفت
 . ۶ری

کل بانک مرکز جمهور اسحمی ایران

 .۷ر ی

اتاق بازرگانی و صنایع و میادن ایران بر عنوان عضو ناظر و بدون حق رأ

 . ۸ری

اتاق تیاون ایران بر عنوان عضو ناظر و بدون حق رأ

 .۹دو نفر نماینده از کمیسیونها اقتصاد و برنامر و بودجر و محاستات بر انتخا مام

شورا اسحمی

 .۱۰دادستان کل کشور
تتصره .۱جمسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل میشود.
تتصره .۲جمسات هیأت امنا با حداقل دو ساوم اعضاا صااحب رأ رسامیت یافتار و تصامیمات آن باا حاداقل پانج رأ اتخااذ
میگردد.
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تتصره .۳رؤسا هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأ میتوانند در جمسات هیأت امنا شرکت نمایند.
تتصره .۴هرگونر تصمیو هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامر و صورتها مالی صندوق و نیز انتصا ر ی

و اعضا هیأت عامل

در روزنامر رسمی کشور و نیز یکی از روزنامرها کثیراالنتشار بر انتخا هیأت امنا ،درج میگردد.
تتصره . ۵دستور جمسر ،تاریخ و محل جمسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تییین و حداقل پانزده روز قتال از تشاکیل جمسار
برا اعضا هیأت ارسال میشود.
تتصره . ۶بودجر ستاد صندوق بر تصویب هیأت امنا میرسد.
ت  .برمنظور اداره امور صندوق در وهااروو مفااد اساسانامر و مصاوبات هیأتامناا ،هیاأت عامال مرکاب از پانج نفار از افاراد
صاحبنظر ،با تاربر و خوشنام در امور اقتصاد  ،حقوقی ،مالی ،بانکی و برنامرریز با حداقل ده سال ساابقر مارتتط و مادرک
تحصیمی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخا و با حکو ر ی

جمهور منصاو میشاوند و دارا وظاایف و اختیاارات زیار

میباشند:
 .۱پیشنهاد فیالیت ها مورد قتول و واجد اولویت پرداخت تسهیحت در بخشها و زیربخشها تولید و خدماتی زاینده و با بازده
مناسب اقتصاد بر هیأت امنا
 .۲پی.شنهاد موارد سرمایرگذار در بازارها پولی و مالی بینالمممی و داخمی بر هیأت امنا
 .۳تییین وهاروو قراردادها عاممیت باا بانکهاا عامال و تییاین مساؤولیتها و اختیاارات باناک عامال در وهااروو ایان
قراردادها
 .۴برقرار نظام حسابرسی داخمی و استقرار نظام کنترلها داخمی مناسب
 . ۵تأیید صورتها مالی ارز و ریالی و ارا ر آن بر هیأت امنا
 . ۶ارا ر پیشنهاد بر هیأت امنا درخصوص نظامنامرها و شرایط و نحوه اعطا تسهیحت
 .۷اتخاذ تصمیو نستت بر هرگونر اقدامی برنام صندوق در محدوده وظایف و اهاداف منادرج در اساسانامر بارجز آنچار تصامیو
درباره آنها برصراحت در حوزه صححیت هیأت امنا یا ر ی
 . ۸اتخاذ تصمیو راجع بر کمیر امور کر توسط ر ی

هیأت عامل است مگر اینکر بر هیأت عامل تفویض شده باشد .

هیأت عامل در محدوده اختیارات خاود در دساتور کاار هیاأت عامال قارار

میگیرد .
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 .۹اجرا مصوبات هیأت امنا
 .۱۰پیشنهاد ارجاا دعاو بر داور  ،تییین داور و صمح دعاو بر هیأت امنا
 .۱۱افتتاح یا بستن حسابها ارز در نزد بانک مرکز و میرفی صاحتان امضا مااز از بین اعضاا هیاأت عامال ،ر ای

و

سایر مدیران صندوق
 .۱۲انیقاد قرارداد با مشاور میتتر بینالمممی در امور سرمایرگذار و مهندسیمالی برا ارزیابی ،بهتود و ارتقا عممکرد صندوق
 .۱۳سایر موارد ارجاعی از سو هیأت امنا
تتصره .۱برکنار و قتول استیفا اعضا هیأت عامل مشروط بر تأیید دوسوم اعضا صاحب رأ هیأت امنا خواهد بود.
تتصره .۲اعضا هیأت عامل باید تماموقت بوده و هیچگونر فیالیت اقتصاد و شغل دیگر بر استثنا تدری

نداشتر باشند.

اعضا هیأت عامل مشمول حکو مندرج در اصل یکصد و وهل و دوم( )۱۴۲قانون اساسی میباشند.
تتصره .۳دوره تصد هیأت عامل پنج سال بوده و انتخا مادد اعضاء بحمانع است.
تتصره .۴کمیر اوراق بهادار ،وکها ،سفترها ،بروات ،قراردادها و سایر اسناد تیهدآور با امضا دو عضو از سر عضاو هیاأت عامال
کر توسط این هیأت تییین میشوند همراه با مهر صندوق میتتر خواهد بود.
تتصره . ۵تصمیمات هیأت عامل با حداقل سر رأ نافذ است.
ث  .ری
ری

هیأت عامل کر باالترین مقام اجرا ی صندوق است از بین اعضا هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاا و باا حکاو

جمهور منصو میشود .ر ی

هیأت عامل دارا وظایف و اختیارات زیر میباشد:

 .۱ابحغ و صدور دستور اجرا تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرا آن
 .۲تییین دستور جمسر و اداره جمسات هیأت عامل
 .۳اداره صندوق در وهاروو مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا
 .۴تهیر و تنظیو طرحها و برنامرها اجرا ی در حیطر فیالیتها موضوا صندوق
 . ۵تهیر و تنظیو برنامر ،بودجر ،صورتها مالی صندوق و پی نوی

گزارش هیأت عامل بر هیأت امنا

 . ۶اداره امور داخمی صندوق ،برکارگیر نیرو انسانی و اناام هزینرها جار و ادار صندوق
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 . ۷تهیر و تنظیو گزارش عممکرد صندوق برا ارا ر بر هیأت عامل حداقل هر سرماه یکبار
 . ۸نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کمیر مراجع داخمی و خارجی اعو از قضا ی ،ادار  ،ثتتی و مشابر آنها با حق توکیل
بر غیر ولو برطور مکرر
 .۹اقامر یا دفاا از دعاو یا شکایات مربوط بر امور صندوق اعو از حقوقی و کیفر با کمیر اختیارات مربوط بر امور دادرسی بار
جز حق مصالحر و ارجاا امر بر داور
 .۱۰سایر امور ارجاعی از سو هیأت عامل
ج  .برمنظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مساتمر بار عممیاات جاار آن و جماوگیر از هرگونار انحاراف
احتمالی از مفاد اساسنامر ،خطمشیها و سیاست ها ،هیأت نظارت باا ترکیاب ر ای
حسابرسی کشور ،ر ی

دیاوان محاساتات کشاور ،ر ای

ساازمان

سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود.

تتصره .۱نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاهها نظارتی نظیر دیوان محاستات کشاور و ساازمان بازرسای کال کشاور
نخواهد بود.
تتصره .۲هیأت نظارت دارا ر ی  ،نا بر ی

و دبیر خواهد بود کر در اولین جمسر هیأت نظارت انتخا خواهند شد .

چ  .وظایف هیأت نظارت:
 .۱رسیدگی بر صورتها و گزارشهاا ماالی صاندوق و تهیار گزارشاها ماورد و ادوار بارا هیاأت امناا و ماما

شاورا

اسحمی؛
 .۲رسیدگی برصورت ریزداراییها ،مطالتات ،تیهدات و خحصر حسابها صندوق و گواهی آنها بارا انتشاار در روزنامار رسامی
کشور؛
 .۳رسیدگی بر عممکرد صندوق از لحاظ انطتاق با موازین قانونی و اساسنامر و اهداف صندوق
این هیأت در ایفا وظایف خود و بدون مداخمر در امور جار  ،کمیر اسناد و داراییها و حسابها صندوق را مورد رسایدگی قارار
داده و میتواند بر اطحعات و مدارک و مستندات صندوق کر الزم میداند دسترسی داشتر باشد .این هیأت موظف است گزارش
نظارتی خود را هر ش

ماه یکبار بر هیأت امنا و مام

شورا اسحمی ارا ر دهد.

تتصره  .هیأت نظارت می تواند برا حسابرسای از عممکارد صاندوق از خادمات اشاخاص حقیقای و حقاوقی صااحب صاححیت
استفاده نماید.
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ح  .منابع صندوق :
 .۱حداقل میادل سیدرصد ( )۳۰%از منابع حاصال از صاادرات نفات (نفتخاام ،مییاناات گااز  ،گااز و فرآوردههاا نفتای) در
سالها برنامر و تییین متمغ آن در قوانین بودجر سنواتی
 .۲حداقل بیستدرصد ( )۲۰%ارزش صادرات تهاتر اقحم فوقالذکر
 .۳افزای

سهو واریز ازمنابع بندها ( )۱و ( )۲هرسال بر میزان سر واحد درصد

 .۴پنااه درصد( )۵۰%مانده نقد حسا ذخیره ارز در پایان سال  ۱۳۸۹و سالها بید
 . ۵منابع قابل تحصیل از بازارها پولی بینالمممی با ماوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط
 . ۶سود خالص صندوق طی سال مالی
 .۷درآمد حاصل از سود موجود حسا صندوق در باناک مرکاز  ،میاادل میاانگین نارخ ساود ساپردهها باناک مرکاز در
بازارها خارجی با محاستر و پرداخت هر سر ماه یکبار
 . ۸بیست درصد( )۲۰%منابع موضوا جزء (د) بند ( )۴قانون بودجر سال  ۱۳۸۹کل کشور
ه
تتصره .۱بازپرداخت اصل و سود تسهیحت پرداختی از محل صندوق توسیر ممای بار حساا صاندوق واریاز و مااددا در جهات
اهداف صندوق برکار گرفتر میشود.
تتصره .۲حسابها صندوق فقط نزد بانک مرکز نگهدار خواهد شد.
خ  .مصارف صندوق:
 .۱اعطا تسهیحت بر بخشها خصوصی ،تیاونی و بنگاهها اقتصاد متیمق بر مؤسسات عمومی غیردولتای بارا تولیاد و
توسیر سرمایرگذار ها دارا توجیر فنی ،مالی و اقتصاد
 .۲اعطا تسهیحت صادرات خدمات فنی و مهندسی بر شرکتها خصوصی و تیاونی ایرانی کر در مناقصارها خاارجی برناده
میشوند از طریق منابع خود یا تسهیحت اتحادیرا (سندیکایی)
 .۳اعطا تسهیحت خرید بر طرفها خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارها هدف صادراتی کشور
 .۴سرمایرگذار در بازارها پولی و مالی خارجی
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 . ۵اعطا تسهیحت بر سرمایرگذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصاد بر منظور جمب و حمایت
از سرمایرگذار در ایران با رعایت اصل هشتادم( )۸۰قانون اساسی میباشد .
 . ۶تأمین هزینرها صندوق
تتصره .۱استفاده از منابع صندوق برا اعتتارات هزینرا و تممک داراییها سرمایرا و بازپرداخت بادهیها دولات بار هار
شکل ممنوا است.
تتصره .۲اعطا تسهیحت موضوا این بند فقط بر صورت ارز است و سرمایرگذاران اساتفاده کنناده از ایان تساهیحت اجاازه
تتدیل ارز بر ریال در بازار داخمی را ندارند.
ه
تتصره .۳اعطا کمیر تسهیحت صندوق صرفا از طریق عاممیت بانکها دولتی و غیردولتی خواهد بود.
د  .سایر مقررات:
 .۱سهو عاممیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیاأت عامال تییاین
میشود .
 .۲سهو صندوق از منابع موضوا جزء ( )۱و ( )۲بند(ح) این ماده ماهانر توسط بانک مرکز بر حسا صندوق واریز و در پایاان
سال مالی با توجر بر قطییشدن منابع تسویر میشود .
 .۳پرداخت تسهیحت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیر فنی ،اقتصاد  ،مالی و اهمیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوا
است و در حکو تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود .ارزیابی گزارشها توجیر فنی ،اقتصاد و مالی و احاراز کفایات
بازدهی طرحها سرمایر گذار با لحاظ عامل خطرپذیر  ،بر میزانی کر از نرخ سود تسهیحت مورد انتظار اعاحم شاده توساط
هیأت امنا کمتر نتاشد بر عهده بانک عامل و بر مثابر تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیحت بر صندوق است.
صندوق ،منابع مورد نیاز طرحها سرمایرگذار بخ
از توسیر سرمایرگذار بخ

کشاورز  ،آ و منابع طتییی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایات

کشاورز برصورت ارز و با سود انتظار کمتر در اختیار سرمایرگذاران بخ

قرار میدهد .

 .۴ماموا تسهیحت اختصاصیافتر از منابع صندوق با عاممیت بانکها بر مؤسسات و نهادها عماومی غیردولتای و شارکتها
تابیر و وابستر در هر حال نتاید بی

از بیست درصد( )۲۰%منابع صندوق باشد .

تتصره .۱از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسو میشوند کر حداقل هشتاد درصد( )۸۰%ساهام ،یاا
سهوالشرکر آنها مستقیو و یا با واسطر اشخاص حقوقی متیمق بر اشخاص حقیقی باشد .
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مؤسسات و شرکتهایی کر اکثریت مطمق سهام آنها متیماق بار مؤسساات عماومی و عامالمنفیار نظیار موقوفاات ،صاندوقها
بیمر ا و بازنشستگی و مؤسسات خیریر عمومی است از نظار ایان مااده در حکاو مؤسساات و شارکتها وابساتر بار نهادهاا
عمومی غیردولتی هستند.
از بیستدرصد( )۲۰%اعضا هیأت مدیره آنها توسط مقاماات

تتصره .۲بنگاهها اقتصاد کر صرفنظر از نوا مالکیت ،بی

دولتی تییین میشوند از نظر این ماده ،دولتی محسو میگردند و پرداخت از منابع صندوق بر آنها ممنوا است.
تتصره .۳صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشها اقتصاد و استانها ،توازن منطقرا را مدنظر قرار دهد.
 . ۵سال مالی صندوق از اول فروردینماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
 . ۶صندوق در امور ادار  ،استخدامی ،مالی و میامحتی تابع این اساسنامر و قوانین مؤسسات و نهادهاا عماومی غیردولتای و
سیاستها پولی و ارز میباشد .آییننامرها الزم بر پیشنهاد هیأت امنا صندوق بر تصویب هیأت وزیاران خواهاد رساید و
طتق اصل یکصد و سی و هشتو()۱۳۸قانون اساسی اقدام خواهد شد .
 .۷ر ی

هیأت عامل صندوق توسیر ممی موظف است هر ش

هیأت امنا ،هیأت نظارت و مام

ماه یکبار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را بار

شورا اسحمی گزارش نماید.

 . ۸هیأت نظارت درصورت برخورد با تخمف و جرم در اجرا احکاام ایان مااده حساب ماورد مراتاب را بار مراجاع صاالحر اعاحم
میدارد.
 .۹ترازنامر و حسا سود و زیان صندوق بر همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قتل از تشکیل جمسر بر
هیأت امنا تسمیو گردد.
 .۱۰صدور هرگونر ضمانتنامر و پرداخت هرگونر تسهیحت از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکها عامل اعاو از دولتای یاا
غیردولتی و صندوق حمایت از توسیر سرمایرگذار بخ

کشاورز اناام میشود.

ماده .۱۷فیالیت حسا ذخیره ارز حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم مییابد:
الف  .میادل مانده حسا ذخیره ارز حاصل از عوایاد نفات خاام ،در پایاان ساال  ۱۳۹۴و همچناین ماناده مطالتاات دولات از
اشخاص ناشی از تسهیحت اعطا ی از محل موجود حسا مذکور در ابتدا سال  ۱۳۹۵با رعایت ماده( )۱۸قانون رفع مواناع
تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور جزء موجود حسا مذکور تمقی میشود.
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ب  .عواید حاصل از صادرات نفت اعو از نفت خام و مییانات گاز برصورت نقد و تهاتر و درآمد دولت از خالص صادرات گاز
پ

از کسر مصارف ارز پی بینیشده در جداول قانون بودجر کل کشور بر حسا ذخیره ارز واریز میشود.

پ  .تأمین کسر بودجر عمومی دولت ناشی از کاه

منابع ارز حاصل از صادرات نفت خام ،گاز و مییانات گااز نساتت بار

ارقام پی بینیشده در قوانین بودجر سنواتی
ت  .پیگیر وصول اقساط و سود تسهیحت اعطا ی از محل حسا ذخیره ارز و واریز آن بر حسا مزباور از طریاق بانکهاا
عامل برعهده بانکها است.
ث  .ایفا باقیمانده تیهدات حسا ذخیره ارز بر بخشها غیردولتی ،خصوصی و تیاونی و پرداخت تسهیحت مورد نیاز صنایع
دفاعی برعهده همین حسا است و ایااد هرگونر تیهد جدید ممنوا میباشد.
تتصره  .آیین نامر اجرا ی این ماده بر پیشنهاد سازمان برنامر و بودجر کشور ،بانک مرکز جمهور اسحمی ایاران و وزارت اماور
اقتصاد و دارایی ظرف مدت ش

ماه پ

از ابحغ این قانون تهیر میشود و بر تصویب هیأتوزیران میرسد.

ماده .۱۸سقف سهو مشارکت طرف خارجی از تأسی

بانک ایرانی با رعایت قانون اجرا سیاستها کمی اصل وهل و وهاارم

( )۴۴قانون اساسی مصو  ۱۳۸۹/۳/۲۵و اصححات بید آن با پیشنهاد بانک مرکز و تصویب هیأت وزیران تییین میشود.
این ماده جایگزین بند (د) ماده ( )۳۱قانون پولی و بانکی کشور اصححی مصو  ۱۳۵۴/۴/۲۵میشود.
ماده .۱۹ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از:
الف  .رئیس جمهور (رئیس مجمع)

ب  .وزیر امور اقتصاد و دارایی
پ .ری

سازمان برنامر و بودجر کشور

ت  .دو نفر از وزرا بر انتخا هیأت وزیران
تتصره .۱قا و مقام بانک مرکز جمهور اسحمی ایران بر پیشنهاد ر ی

کل بانک مرکز از میان متخصصاان ماار پاولی،

بانکی و اقتصاد با حداقل دهسال تاربر کار و تحصیحت حداقل کارشناسیارشد در رشترها مرتتط و دارا حسن شاهرت
پ

از تأیید مامع عمومی بانک مرکز جمهور اسحمی ایران با حکو ر ی جمهور منصو میشود.
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تتصره .۲ر ی

کل بانک مرکز موظف است در مقاطع سرماهر گزارش عممکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکاز را بار

تفصیل بر ر ی جمهور ،هیأت دولت و وزیر امور اقتصاد و دارایی و مام

شورا اسحمی با یک محتوا گزارش دهد.

ماده.۲۰
الف  .کمیر دستگاهها موضوا بند(الف) ماده( )۱۲قانون پولی و بانکی کشور مصو  ۱۳۵۱/۴/۱۸کر تاکنون حسابهایشان را
نزد بانک مرکز متمرکز ننمودهاند ،موظفند حداکثر ظرف مدت سرماه پ

از ابحغ ایان قاانون کمیار حساابها باانکی خاود را

براساس دستورالیممی کر بر پیشنهاد مشترک وزرات اماور اقتصااد و دارایای ،ساازمان برنامار و بودجار کشاور و باناک مرکاز
جمهور اسحمی ایران بر تصویب شورا پول و اعتتار میرسد ،نزد آن بانک متمرکز نمایند .تمامی بانکها و مؤسساات اعتتاار
غیربانکی و وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز موظف بر همکار با بانک مرکز در اجرا این ماده میباشند.
تتصره .۱تخمف از این قانون از سو هر یک از طرفین ،جرم تمقی شده و بر منزلر تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تتصره .۲نیروها مسمح جمهور اسحمی ایران می توانناد باناک عامال خاود را از باین بانکهاا دولتای ،باا همااهنگی و تأییاد
ستادکل نیروها مسمح جمهور اسحمی ایران تییین نمایند.
ب  .کمیر بانکها و مؤسسات مالی و اعتتار ماازند از کمیر منابع خود بر شرکتها بخ

خصوصی و تیاونی ایرانای صاادرکننده

کاالها و خدمات فنی مهندسی تسهیحت ارز یا میادل ریالی آن بر نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابر تسهیحت ارز پرداخت
کنند .بازپرداخت این تسهیحت و سود آن برصورت ارز میباشد.
پ  .اولوی ت در پرداخت تسهیحت توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتتار در شرایط مساو بر ترتیب بارا سارمایر در گاردش
مورد نیاز صادرکنندگان ،سرمایر در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کاالها یا خدمات صادراتی ،سرمایرگذار برا تولید یا تااارت
کاالها یا خدمات صادراتی ،سرمایرگذار برا تولید کاالها و یا خدمات دارا بازار و قابل فاروش در داخال کشاور باا ساودآور
بیشتر میباشد.
ت  .در اجرا سیاستها کمی اقتصاد مقاومتی متنی بر فیالساز منابع مالی و همچنین اصحح و تقویت نظام ماالی کشاور،
نظام ارز کشور« ،شناور مدیریتشده» است .دامنر نرخ ارز با توجر بر حف رقابتپذیر در تاارت خاارجی و باا مححظار تاورم
داخمی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کحن از جممر تییین حد مطموبی از ذخایر خارجی ،تییین میشود.
ماده .۲۱اداره امور بانک مرکز جمهور اسحمی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصححات بید آن است.
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الف  .تأسی  ،ثتت ،فیالیت و انححل نهادها پاولی و اعتتاار از قتیال بانکهاا ،مؤسساات اعتتاار غیرباانکی ،تیاونیهاا
اعتتار ،صندوقها قرضالحسنر ،صرافیها و شرکتها واسپار (لیزینگها) و همچنین ثتت تغییرات نهادها مذکور فقط با
اخذ ماوز از بانک مرکز جمهور اسحمی ایران و برموجب مقررات مصو شورا پول و اعتتار امکانپذیر است.
ب  .کمیر اشخاص حقیقی و حقوقی اعو از دولتی و غیردولتای از قتیال ساازمان ثتات اساناد و اماحک کشاور ،نیارو انتظاامی
جمهور اسحمی ایران و وزارت تیاون ،کار و رفاه اجتماعی مکمف بر رعایت مفاد این ماده و همکار با بانک مرکز جمهاور
اسحمی ایران میباشند.
پ  .بانک مرکز جمهور اسحمی ایران براساس مقررات قانونی ،اختیار سمب صاححیت حرفارا و لغاو مااوز و محکومیات
متخمفان فیال در حوزه پولی بر پرداخت جریمر را دارد .در صورت سمب صححیت حرفرا  ،اعضا هیأت مدیره و مدیران عامل
بانکها و مؤسسات اعتتار توسط بانک مرکز جمهور اسحمی ایران از مسؤولیت مربوطار منفصال میشاوند .ادامار تصاد
مدیران مربوطر در حکو تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسو میشود .متمغ مندرج در بند ( )۲مااده ( )۴۴قاانون پاولی و
بانکی کشور بر پانصد میمیون ()۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال افزای

مییابد و هر سر سال یکبار براساس رشد شاخص بهاا کااال و

خدمات مصرفی اعحمی برصورت رسمی بر پیشنهاد بانک مرکز توسط هیأت وزیران تیدیل میشود.
ت  .انتخا مدیرعامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتتار پ

از صدور تأیید صححیت حرفرا و وثاقت و امانات

آنان از سو بانک مرکز امکانپذیر است .این افراد باید حداقل دارا ده سال سابقر در زمینارها ماالی ،باانکی و بازرگاانی و
دانشنامر کارشناسی مرتتط باشند .نحوه احراز شرایط اعتاراض و رسایدگی بار آن باا پیشانهاد مشاترک باناک مرکاز جمهاور
اسحمی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی و تصویب شورا پول و اعتتار تییین میشود.
ث  .ایااد نهادها جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون ماوز بانک مرکاز جمهاور اساحمی ایاران ممناوا باوده و تصاد
پستها مدیریتی آنها در حکو تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تمقی میشود.
بندها (الف) و (ث) این ماده بر ماده ( )۱قانون تنظیو بازار غیرمتشکل پولی مصو  ۱۳۸۲/۱۰/۲۲الحاق میشود.
ماده .۲۲متن زیر بر ماده( )۶۶قانون امور گمرکی مصو  ۱۳۹۰/۸/۲۲الحاق میگردد:
برقرار موانع غیرتیرفرا و غیرفنی برا واردات بر جز در موارد کر رعایت موازین شرا اقتضاء میکند ،ممنوا است .حقاوق
ورود مواد اولیر و کاالها واسطرا کر برمنظور تولید صادراتی برویژه توسط شرکتها دان بنیان وارد کشور میشود ،ظارف
مدت پانزده روز پ

از صادرات بر آنها مسترد میشود.

ماده.۲۳
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الف  .هرگونر وضع مالیات یا عوارض برا صادرات کاالها مااز و غیریارانرا و جموگیر از صاادرات هرگونار کااال بارمنظور
تنظیو بازار داخمی ممنوا است و صدور کمیر کاالها و خدمات بر جز موارد زیر مااز میباشد:
 .۱اشیا عتیقر و میراث فرهنگی بر تشخیص سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگر
 .۲آن دستر از اقحم خاص دامی ،نتاتی ،خاک زراعی و مرتیی و گونرهایی کر جنتر حف ذخایر ینتیکی و یا حفاظت تنوا زیستی
داشتر باشند ،بر تشخیص وزارت جهاد کشاورز و سازمان حفاظت محیط زیست
تتصره  .فهرست کاالها غیرمااز و یارانرا برا صادرات با پیشنهاد دستگاه ذ ربط و تصویب شورا اقتصاد تییین و سرماه
پ

از ابحغ اجراء میشود.

ب  .صادرات کاالهایی کر دولت برا تأمین آنها یارانر مستقیو پرداخت میکند ،تن.ها با پیشنهاد دستگاه مار .وطار و تصاویب
ش.ورا اقتصاد مااز است .در این صورت کمیر صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط بر عودت کمیر یارانرها مستقیو پرداختی
بر کاالها صادرشده را قتل از خروج ،از وزارت امور اقتصاد و دارایی اخذ کنند.
پ  .برمنظور هدفمندساز میافیتها و شفافساز حمایتها مالی دولت ،سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات باا نارخ
صفر را جایگزین میافیتها قانونی کند و موارد آن را در ردیفها جمیی  .خرجی بودجر ساالنر ،محاستر و درج نماید.
ت  .هرگونر تخفیف و بخشودگی عوارض شهردار ها توسط دولت ممنوا است.
این ماده جایگزین ماده ( )۱۲۶قانون امور گمرکی میشود .
ماده .۲۴تشکیل گروه اقتصاد با منافع مشترک با مشارکت دو یا وند شخص حقیقای و حقاوقی بارمنظور تساهیل و گساترش
فیالیت اقتصاد و تاار برا یک دوره محدود و براساس قرارداد کتتی پ

از ثتت در مرجع ثتت شارکتها در قالاب شارکت

مدنی و ضوابط و شرایط مربوط بر آن و با رعایت موازین اسحمی و اصل منع اضرار بر غیر و منع انحصار مااز است.
تتصره . ۱تغییر در حیطر اختیارات مدیران در قرارداد در قتال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضا گاروه بارطور تضاامنی
مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند ،مگر اینکر با اشخاص ثالث طرف قرارداد بار ترتیاب دیگار توافاق
شده باشد .مراجع ثتتکننده در صورتی نستت بر ثتت این شرکتها اقدام میکنند کر در قرارداد ،شرایط تضامن قید شده باشد .
تتصره . ۲عممیات مربوط بر دفاتر تاار و بازرسی مطابق ماده( )۶قانون تاارت و مواد ( )۱۵۱و ( )۱۵۲الیحار قاانونی اصاحح
قسمتی از قانون تاارت مصو  ۱۳۴۷/۱۲/۲۴اناام میشود و تصفیر تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود .
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تتصره .۳فوت یا حار یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انححل یاا ورشکساتگی یکای از اشاخاص حقاوقی موجاب
انححل گروه میشود مگر اینکر در قرارداد تشکیل گروه اقتصاد طور دیگر مقرر شده باشد.
تتصره .۴آیین نامر اجرا ی این ماده ظرف مدت ش

ماه پ

از ابحغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامر و بودجر کشاور و وزارت

دادگستر بر تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده.۲۵
الففف  .اداره امااور بیماار مرکااز جمهااور اسااحمی ایااران براساااس قااانون تأساای

بیماار مرکااز ایااران و بیماارگر مصااو

 ۱۳۵۰/۳/۳۰و مصوبات شورا عالی بیمر میباشد.
ب  .مشارکت شرکتها بیمر خارجی با شرکتها بیمر تاار داخمی با اولویات بخا

غیردولتای بارمنظور ایاااد شارکت بیمار

مشترک بازرگ انی در ایران ،جذ سرمایر خارجی توسط شرکتها بیمر داخمی و همچناین تأسای

و فیالیات شایب و نماینادگی

شرکتها بیمر بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزار بیمر خارجی و شیب آنها با رعایت سیاستها کمی اصال وهال و وهاارم
( )۴۴قانون اساسی و قوانین مربوط مااز است .بیمر مرکز ناظر بر حسن اجرا این بند میباشد.
تتصره  .صندوق بیمر محصوالت کشاورز مااز بر ایااد شرکت مشترک بیمر با شرکتها بیمر خارجی با رعایات سیاساتها
کمی اصل وهل و وهارم ( )۴۴قانون اساسی و قوانین مربوط میباشد.
پ  .اناام بیمرها دستگاهها اجرا ی برصورت انحصار با شرکت سهامی بیمر ایاران ،موضاوا مااده ( )۳۰قاانون تأسای
بیمر مرکز ایران و بیمرگر لغو میشود.
ماده .۲۶هرگونر احداث مستحدثات جدید ،تممک ،جابرجایی ،صدور سند و تغییر کاربر اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و
تأسیسات هسترا بر عنوان سکونتگاه دا و ممنوا است و حقوق صاحتان حاق در اراضای و اماحک واقاع در محادوده ماذکور،
براساس الیحر قانونی نحوه خرید و تممک اراضی و امحک برا اجارا برنامارها عماومی ،عمرانای و نظاامی دولات مصاو
شورا انقح  ۱۳۵۸/۱۱/۱۷تأمین می شود .تممک و تصرف امحک مذکور پا

از توافاق یاا کارشناسای و پرداخات نقاد یاا

غیرنقد بها آن بر مالکان کر بر موجب قانون مذکور تییین میشود امکانپذیر است .ذ نفع در صورت اعتراض میتواناد بار
مرجع صالح قضا ی مراجیر نماید .
تتصره .۱الزامات ،مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسترا کشور کر توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انری اتمی ایران در زمینار
فناور هسترا و پرتویی تهیر و بر تصویب هیأت وزیران میرسد ،برا کمیر دستگاهها اجرا ی و اشخاص حقیقای و حقاوقی
غیردولتی مرتتط ،الزماالجراء است.
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تتصره .۲آیین نامر اجرا ی این ماده ،ظرف مدت یک سال پ

از ابحغ این قانون توسط سازمان انری اتمی ایران تهیر میشود و

با پیشنهاد مشترک این سازمان ،وزارت کشور و سازمان برنامر و بودجر کشور برتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده .۲۷برمنظور مدیریت جامع (برهوپیوستر) و توسیر پایدار منابع آ در کشور ،وزارت نیرو مکمف است:
الف  .تشکیحت ستاد آ کشور را بر متنا حوضرها آبریز اصمی تادید سازمان نماید.
تتصره .۱شرکتها آ منطقرا استانی با هدف حفاظت و بهرهبردار منابع آ کماکان برقوت خود باقی میمانند.
تتصره .۲آییننامر اجرا ی این بند ظرف مدت ش ماه پ

از ابحغ این قانون ،بار پیشانهاد مشاترک وزارتخانارها نیارو ،جهااد

کشاورز و صنیت ،میدن و تاارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیر میشود و پ

از تأیید سازمان برنامر و بودجر کشور بر

تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب  .درآمد ناشی از فروش حقآبر حقآبرداران متیمق بر حقآبرداران اسات و پا

از کسار هزینارها و براسااس آییننامارا کار باا

پیشنهاد وزارت نیرو بر تصویب هیأت وزیران میرسد ،بین آنها توزیع میشود.
ماده .۲۸بر منظور رفع تصرف از اراضی دولتی ،ممی و وقفی ،سازمان جنگمها ،مراتع و آبخیزدار کشور ،سازمان اماور اراضای و
سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان اوقاف و امور خیریار و وزارت راه و شهرسااز حساب ماورد پا

از تأییاد بااالترین مقاام

دستگاه اجرا ی مربوط ،از پرداخت هزینرها دادرسی میاف میباشند.
ماده.۲۹
الف  .بهرهبردار از جنگمها بر پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرا ی ذ رباط و در وهااروو مصاوبات هیاأت وزیاران ممکان
است و بهرهبردار از مراتع و زیستگاهها طتییی تنها بر اساس توان بومشناختی(اکولوییک) و ضرورت حف آنها مااز و ماازاد
بر آن ممنوا است .متخمف از احکام این ماده عحوه بر جتران خسارت ،ممزم بر پرداخت جریمرا تا پنجبرابر خسارت واردشده بر
جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهرهبردار یا تمفشده است .متالغ دریافتی بر حسا خزانردار کل کشور واریاز و پا

از درج

در بودجر سنواتی صددرصد ( )۱۰۰%آن برا احیا جنگل ،مرتع و زیستگاهها خسارتدیده هزینر میشود.
ب  .برمنظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقا مشارکت جوامع محمی و توانمندسااز آناان در امار حفا و احیاا مناابع طتییای و
محیطزیست کشور بر دستگاهها اجرا ی مربوط (سازمان جنگمها ،مراتع و آبخیزدار کشور و سازمان حفاظات محیطزیسات)
اجازه داده میشود با نظارت و مسؤولیت باالترین مقام دستگاه اجرا ای مرباوط باا رعایات قاانون برگازار مناقصاات و براسااس
آخرین فهرستها بهاا پایار ابحغای ،در هار ساال قارارداد اجارا عممیاات و پرویههاا پی بینیشاده در موافقتنامارها
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طرحها تممک دارایی سرمایرا ممی و استانی خود را با تشکمها روستایی و عشایر و تیاونیهاا تخصصای مرباوط منیقاد
کنند.
آییننامر اجرا ی این بند شامل نحوه واگذار کار ،تییین صححیت تشکمها و تیاونیها تخصصی ،تضامین الزم ،متن قرارداد و
سایر الزامات الزم بر پیشنهاد مشترک سازمان برنامر و بودجر کشور ،وزارت جهاد کشاورز و سازمان حفاظت محیط زیست تهیر
میشود و برتصویب هیأتوزیران میرسد.
پ  .دولت مکمف است نستت بر حف حقوق عشایر دارا پروانر ورا دام مناطق مرتیی حفاظتشده اقدام کند.
ت  .بر منظور تییین تکمیف آن بخ

از مراتع عشایر کر باا مراتاع حاریو روساتاها تاداخل دارد وزارت جهادکشااورز (ساازمان

جنگمها ،مراتع و آبخیزدار کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال نستت بر تنسیق و ممیز و تفکیک محدوده مراتع
عشایر از مراتع روستایی اقدام کند.
ماده.۳۰
الف  .بر منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسیر و نگهدار و بهرهبردار امور حملونقل جادها بر سازمان راهدار و حمل
و نقل جادها اجازه داده میشود از جابرجایی کاال و مسافر در جادهها کشور بار اساتثنا جادههاا روساتایی و عشاایر بار
اساس تن  .کیمومتر و نفر  .کیمومتر با پیشنهاد مامع عمومی سازمان راهدار و حملونقل جادها و با تصویب شورا اقتصااد
عوارض وصول نماید.
ب  .میزان وصول عوارض هر تن  .کیمومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتها حملونقال بینالمممای کار متاادرت بار
حمل و نقل کاال عتور و ترانزیت خارجی میکنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرساز و تصویب شورا اقتصاد تییین میشود.
پ  .صددرصد ( )۱۰۰%خسارات وارده بر ابنیر فنی و تأسیسات ،از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول میشود.
ت  .بر منظور کمک بر تدارک ناوگان حمل و نقل جادها بین شهر و احداث پایانرها مسافر و بار و ماتمعها خدمات
رفاهی بین راهی توسط بخشها خصوصی و تیاونی باا اولویات تیاونیهاا ایثاارگران ،وجاوه ادارهشاده از محال مناابع داخمای
شرکتها وابستر بر وزارت راه و شهرساز پرداخت میشود.
ث  .اجازه داده میشود با تأیید و تشخیص سازمان راهدار و حمل و نقل جادها  ،کامیونها مورد نیاز کر استانداردها روز
را دارا بوده و عمر کمتر از سرساال داشاتر باشاند مشاروط بار وجاود خادمات پا

از فاروش موضاوا قاانون حمایات از حقاوق

مصرفکنندگان خودرو مصو  ۱۳۸۶/۳/۲۳وارد شود .دولت مااز است در این رابطر تخفیفات و تساهیحت گمرکای را اعماال
کند .استفاده از این تخفیفات منوط بر خروج یک کامیون فرسوده با عمر بی
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است .آییننامر نحوه اجرا این بند توسط وزارتخانرها راه و شهرساز و اماور اقتصااد و دارایای و ساازمان برنامار و بودجار
کشور تهیر میشود و حداکثر ظرف مدت ش ماه پ

از ابحغ این قانون بر تصویب هیأت وزیران میرسد .

ج  .بر منظور بهرهبردار بهینر از ظرفیتها و موقییتها جغرافیایی کشور:
 .۱وزا رت راه و شهرساز با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نستت بر ایاااد باناک جاامع حملونقال کشاور و
استقرار سامانر اطحعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل کر دربرگیرنده اطحعات دریافتی از پمی  ،بخ

بهداشات و درماان

کشور ،سازمانها راهدار و حملونقل جادها  ،هواپیمایی کشور و بنادر و دریانورد  ،شرکت راهآهن و ساایر ساازمانها
ذ ربط است با هدف تامیاع ،شفافسااز و ارا ار دادههاا و اطحعاات صاحیح و قابال اساتفاده در تحمیال و تادوین اهاداف و
برنامرها ممی ایمنی اقدام نماید .گزارش آمار حمل و نقل کشور همر سالر توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر میشود .
 .۲طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی بر تقاضاها بالفیل و باالقوه و دساتیابی بار جایگااه مناساب در حوزههاا
ایمنی ،انری  ،اقتصاد ،حمل و نقل و محیط زیست تا مدت ش ماه پ

از الزماالجراء شدن این قانون برتصویب هیأت وزیاران

می رسد .از زمان تصویب طرح جامع ،شروا کمیر طرحها جدید توسیر و ساخت زیربناها حمل و نقل ،فقط براساس این طرح
و در قالب بودجر سنواتی قابل اجراء است .
 .۳دولت موظف است ساز و کارها قاانونی الزم را بار منظاور کااه

سااالنر دهدرصاد( )۱۰%از میازان تمفاات جاانی ناشای از

تصادفات رانندگی در جادهها کشور فراهو کند .
چ  .برمنظور تسهیل تاارت و رقابتپذیرکردن فیالیتها حملونقل با توجر بر مزیتها نستی در زنایره عرضر و خدمات ترابر
منطقرا و بینالمممی ،دولت مااز است :
 .۱ازایااد پارکها پشتیتانی(لاستیک)،احداث پایانرها ،شهرکها حملونقل ترکیتی مسافر و بار و گسترش بنادر خشاک
توسط بخ

خصوصی و تیاونی حمایت کند.

ُ
 .۲نستت بر تهیر طرح مکانیابی پایانرها بارگنج(کانتینر ) و حملونقل ترکیتی در شتکر اصمی و عتور (ترانزیتی) کشور اعو
از شمالی  .جنوبی ،شرقی  .غربی و نیز شتکر آسیایی از طر یق بخ
 .۳ساز و کارها الزم را برا تحقق افزای

خصوصی و تیاونی اقدام کند.

ساالنر ده درصد( )۱۰%حاو عتور (ترانزیت) خارجی کاال ،فراهو کند.

تتصره .۱کمیر دریافتی ها موضوا بندها (الف) ) ( ،و (پ) این ماده پ

از وصول ،بر حساا ساازمان راهادار و حمال و

نقل جادها نزد خزانردار کل کشور واریز میشود تا بر اساس بودجر ساالنر آن سازمان بر مصرف برسد.
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تتصره .۲در موارد موضوا بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایااد جایگاهها عرضر سوخت ،وزارت جهاد کشاورز نساتت
بر واگذار حاق بهرهباردار اراضای مناابع ممای خاارج از حاریو شاهرها بار صاورت قیمتهاا ترجیحای یاا رایگاان بار اسااس
سیاستها مصو شورا اقتصاد با میرفی وزارت راه و شهرساز اقدام کند.
ماده.۳۱
الف  .شورا برنامرریز و توسیر استان در اجرا وظایف محولر کر در قوانین و دستورالیملها مشاخص میشاود و همچناین
اجرا اختیارات تفویضی ر ی جمهور در امور برنامر و بودجر و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسایر سارمایرگذار
همرجانتر و پایدار استان ،پیگیر عدالت سرزمینی ،تقویت تمرکززدایای ،افازای

اختیاارات اساتانها و تقویات نقا

و جایگااه

استانها در راهتر و مدیریت توسیر درون و برونگرا منطقارا و تحقاق اهاداف اقتصااد مقااومتی ،باا ترکیاب اعضاا زیار
تشکیل میشود .آییننامر اجرا ی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامر و بودجر کشور بر تصویب هیأتوزیران میرسد:
 .۱استاندار(ر ی )
 .۲ر ی

سازمان برنامر و بودجر استان(دبیر)

 .۳ر ی

واحد استانی وزارتخانرها دارا واحد استانی (یک نفر)

 .۴ر ی

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگر استان

 . ۵مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
 . ۶فرمانداران (حسب مورد)
 .۷فرمانده سپاه استان
 . ۸دو نفر از نمایندگان مردم استان در مام

شورا اسحمی بر انتخا مام

شورا اسحمی (بر عنوان ناظر)

 .۹مدیرکل صدا و سیما استان
تتصره .۱شورا برنامرریز و توسیر استان بااالترین نهااد تصامیوگیر و نظاارت درخصاوص توسایر اقتصااد  ،اجتمااعی و
فرهنگی در سطح استان میباشد.
تتصره .۲در مورد وزارتخانرهایی کر وند واحد استانی دارند یکنفر از مدیران بر انتخا وزیر در جمسات شورا شرکت میکند.
تتصره .۳عضویت اعضاء ،قا و بر فرد است و جانشین حق رأ ندارد و در غیا استاندار ،اداره جمسر شورا بر عهده دبیر میباشد.
جمسات با دوسوم اعضاء رسمیت مییابد و رأ گیر با ورقر و مخفی است .مصوبات با اکثریت اعضا حاضر قابل اجراء است.
27

قاونن احکام دائمی برنامههای وتسعه کشور

تتصره .۴دبیر شورا موظف است هنگام طرح متاحث مربوط بر هر یک از دستگاهها اجرا ای غیار عضاو در شاورا ،از بااالترین
مقام دستگاه اجرا ی مرتتط در استان و هنگام طرح متاحث مربوط بر هر شهرستان ،از فرماندار آن شهرستان (بادون حاق رأ )
دعوت برعمل آورد.
تتصره . ۵دبیر شورا موظف است یکهفتر قتل از تشکیل جمسر دستور جمسر را همراه با دعوتنامر رسمی برا کمیر اعضاء ارسال
کند و از دو نماینده مام

شورا اسحمی دعوت برعمل آورد.

ب  .وظایف و اختیارات شورا بر شرح زیر تییین میشود:
 .۱بررسی ،تأیید و تصویب اسناد توسیرا و برنامرها توسایر اساتان کار شاامل جهتگیر هاا توسایر بمندمادت اساتان در
وهاروو نظام برنامرریز کشور و در راستا جهتگیر ها آمای

سرزمین و برنامرها میانمدت توسیر استان و تصاویب

اسناد توسیرا و طرحها و پرویهها بخشی و شهرستانی در وهاروو سیاستها کحن ،آمای

سرزمینی و بخشی و سازگار

با برنامرها بمندمدت و میانمدت استانی و ممی است.
 .۲بررسی و نظارت بر توسیر اقتصاد و اجتماعی متیادل استان و نیز سیاساتگذار  ،همااهنگی و پاای

اقادامات ماؤثر بارا

عدم تیادل دروناستانی در وهاروو نظام برنامرریز کشور و در راستا جهتگیر ها آمای

سرزمین و برنامارها

کاه

توسیر استانی
 .۳تصویب طرحها توسیر و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامرها توسایر اساتان در وهااروو سیاساتها مصاو
شورا عالی آمای

سرزمین و شورا عالی شهرساز و میمار

 .۴شناخت و اولویتبند قابمیتها و مزیتها نستی استان و ایااد زمینرها الزم و تشویق و توسیر مشاارکت و سارمایرگذار
داخمی و خارجی از طریق بخ

خصوصی ،تیاونی و مردمنهاد

 . ۵اتخاذ سیاستها مناسب جذ و رفع مشکل سرمایرگذار ها و اقدامات توسیرا بخشها دولتای و غیردولتای در ساطح
استان در راستا انطتاق آنها با سیاستها و برنامرها اقتصاد مقاومتی و اولویتها ،نیازها و برنامرها توسیرا استان
 . ۶تصویب طرحها جامع شهرها تا پنااه هزار نفر جمییات در وهااروو سیاساتها ابحغای شاورا عالی شهرسااز و
میمار
 .۷بررسی گزارش عممکرد برنامر و بودجر استانی و شهرستانی و ارسال آن بر سازمان برنامر و بودجر کشور
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 . ۸اتخاااذ سیاسااتها و ارتقااا صااادرات غیرنفتاای اسااتان در وهاااروو سیاسااتها کماای تاااارت خااارجی کشااور و توساایر
همکار ها تاار  ،اقتصاد  ،عممی و فرهنگی با کشورها همسایر در وهاروو سیاستها دولت
 .۹بررسی راهها تاهیز و جذ منابع و پ اندازها بخ

غیردولتی در استان

تتصره .۱شورا برنامرریز و توسیر استان میتواند تصمیوگیر موارد غیرمهو ،مستمر و یا خاص را بر کارگروهها و یاا مادیران
دستگاهها اجرا ی مشخص تفویض کند .گزارش تصمیمات و اقدامات در جمسر بید شورا مطرح میشود و مورد بررسی قارار
میگیرد .این تفویض اختیار رافع مسؤولیتها شورا نیست.
ه
تتصره .۲شورا برنامرریز و توسیر استان صرفا مسؤولیت تییین سرجمع اعتتاارات تمماک داراییهاا سارمایرا و اعتتاارات
موضوا قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برا ارتقا سطح منااطق کمترتوسایریافتر» ،ساهو شهرساتانها را براسااس
شاخصها جمییت و محرومیت برعهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیتر برنامرریز شهرستان را ندارد.
تتصره .۳شورا برنامر ریز استان مااز است پ

از ابحغ اعتتاارات اساتان حاداکثر تاا پنجدرصاد ( ) % ۵از اعتتاارات تمماک

دارایی سرمایرا استان را با پیشنهاد سازمان برنامر و بودجار اساتان و تصاویب شاورا برنامارریز در قالاب کمکهاا فنای و
اعتتار برا افزای

سرمایر صاندوق ها حمایات از توسایر بخا

کشااورز هماان اساتان یاا شهرساتان اختصااص دهاد.

همچنین این شورا مااز است حداکثر بیست درصد ( )۲۰%از اعتتارات تممک داراییها سرمایرا استان را در قالب کمکها
فنی و اعتتار با اولویت تکمیل و اجرا طرحها اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد .
تتصره .۴آستانها مقدس و قرارگاهها سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابستر بر اشخاص مذکور نستت بر تمامی فیالیتها
اقتصاد خود ،مشمول پرداخت مالیات میشوند .
تتصره . ۵هزینار خادمات مادیریت طرحهاا تمماک داراییهاا سارمایرا بنیااد مساکن انقاح اساحمی ،ساازمان ماار
ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی ،شرکت مادرتخصصی سااخت و توسایر زیربناهاا حمال و نقال کشاور ،شارکت ماادر
تخصصی تولید برق حرارتی ،شرکت سهامی توسیر منابع آ و نیرو ایران ،شرکت توسیر و نگهدار امااکن ورزشای و مؤسسار
جهاد نصر ،حداکثر تا دوونیودرصد( )۲%/۵عممکرد تخصیص اعتتارات ذ ربط با احتساا اعتتاارات دریاافتی از مناابع بودجار
عمومی کشور تییین میگردد .
ماده .۳۲برمنظور استقرار نظام راهتر توسیر سرزمین و نظارت بر اجرا آن «شورا عالی آمای
سازمان برنامر و بودجر کشور با وظایف زیر تشکیل میشود:
الف .
29

سرزمین» با مسؤولیت ر ی

قاونن احکام دائمی برنامههای وتسعه کشور

 .۱بررسی و نظارت بر اجرا نظام راهتر توسیر سرزمین و تنظیو روابط ارکان و اجزا آن
 .۲بررسی ،تصویب ،هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیر برنامرها و طرحها توسیر سرزمین در سطوح ممی ،منطقرا و استانی
 .۳بررسی برنامرها اجرا ی آمای

سرزمین و اسناد آمای

 .۴نظارت بر اجرا اصول و ضوابط ممی آمای

ممی ،منطقرا و استانی

سرزمین در سطوح ممای ،منطقارا و اساتانی و ارزیاابی عممکارد دساتگاهها

اجرا ی ذ ربط
تتصره .۱دستگاهها اجرا ی مکمفند برنامرها عممیاتی خود را برگونرا تنظیو و اجراء کنند کر زمینر تحقق جهتگیر ها
آمای

سرزمین فراهو آید.

تتصره .۲نظارت بر اجرا مصوبات شورا بر عهده دبیرخانر (ساازمان برنامار و بودجار کشاور) اسات .شاورا میتواناد بارا انااام
وظایف خود نستت بر تشکیل کارگروهها موضوعی یا موضیی اقدام کند.
تتصره .۳ترکیب اعضا شورا عحوه بر ر ی

سازمان برنامر و بودجر کشور عتارتند از :وزیران کشور ،اطحعات ،جهاد کشاورز ،

امور اقتصاد و دارایی ،راه و شهرساز  ،دف اا و پشتیتانی نیروها مسمح و ر ای

ساازمان حفاظات محایط زیسات و سار نفار

صاحبنظر شاغل در دستگاهها اجرا ی بر انتخا ر ی جمهور
تتصره .۴دولت موظف است در برنامرریز ها آمای
ب  .در اجرا آمای

ه
سرزمین همواره سیاستها خشکی و دریایی را توأما لحاظ نماید.

سرزمینی دولات مکماف اسات بار منظاور توسایر ساواحل مکاران (جناو شارق کشاور) جهات اساتقرار،

ساماندهی ،احداث زیرساخت ها نظامی ،فرهنگی و رفاهی نیرو دریایی ارت

جمهاور اساحمی ایاران اعتتاارات الزم را در

بودجر ساالنر کشور لحاظ کند.
پ  .برمنظور تسهیل و تشویق سرمایرگذار صنیتی و میدنی کشور ،اقدامات زیر توسط دولت اناام میشود:
 .۱شهرستان هایی کر نرخ بیکار آنها باالتر از میانگین نرخ بیکار کشاور میباشاد بارعنوان منااطق غیربرخاوردار از اشاتغال
تیریف میشوند .این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامر و بودجر کشور و وزارت تیاون ،کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران
در سال اول و نیز ششو هر دهر تییین میشود.
 .۲دولت موظف است مشوقها الزم جهت ایااد اشتغال و کااه

نارخ بیکاار و ایاااد کاارورز بیکااران در ایان منااطق را

برعمل آورده و اعتتارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجر ساالنر منظور کند.
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 .۳میافیت مالیاتی واحدها صنیتی ،میدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را بر میزان میافیتها منظورشده در
مناطق آزاد تاار  .صنیتی اعمال کند .توسیر واحد و نیز تولید کاال جدید در این واحدها بر میازان ساهو خاود مشامول ایان
حکو میباشند.
ت  .دولت مکمف است سردرصد( )۳%از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گااز طتییای را بار ترتیاب یکساوم بار اساتانها
نفت خیز و گازخیز کر سهو هر استان براساس سهو آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گااز طتییای تییاین
میگردد و دوسوم بر شهرستانها مناطق کمترتوسیریافتر کر براساس شاخصها توسیرنیافتگی بر تفکیک شهرستان توساط
ه
سازمان برنامر و بودجر کشور تییین میشود ،جهت اجرا برنامر عمرانی بودجرها سنواتی اختصاص دهد .این اعتتار صرفا بر
مناطق نفتخیز و مناطق توسیرنیافتر اختصاص مییابد و موجب کاه
تتصره  .آییننامر اجرا ی این ماده ظرف مدت ش ماه پ

سهو اعتتارات استانی این مناطق نمیشود.

از ابحغ اینقانون بر پیشنهاد سازمان برنامر و بودجر کشور (دبیرخانر)

بر تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده .۳۳در زمان صمح با تأیید ستاد کل نیروها مسمح ،قسمتی از نیااز دولات ،شاهردار ها ،دهیار هاا ،نهادهاا عماومی
غیردولتی ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیونها ورزشی و واحدها تولید بر نیرو انسانی
دارا مدرک کارشناسی(لیسان ) و باالتر با استفاده از خدمت مشموالن وظیفر مشروط بر عادم ورود آسایب بار آماادگی رزمای
کشور و پ

از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین میشود .این نیازها از طریق وزارت دفاا و پشتیتانی نیروها مسامح بار ساتاد

کل اعحم میگردد.
حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتتارات دستگاه برکارگیرنده تأمین میشود .میزان دریافتی ایان قتیال
افراد نتاید در ماموا از حد مقرر در قوانین نیروها مسمح تااوز کند.
حااداقل پنااهدرصااد( )۵۰%از نیروهااا انسااانی مااذکور کاار فارغالتحصاایل دانشااگاه هسااتند ،بایااد در مناااطق توساایرنیافتر یااا
کمترتوسیریافتر کشور خدمت کنند.
ه
تتصره .۱سهمیر مربوط بر فدراسیونها ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفا برا استفاده قهرماناان ورزشای دارا
مدال کشور و باالتر و سهمیر واحدها تولید از طریق دستگاهها اجرا ی ذ ربط اختصاص مییابد.
تتصره .۲صدر بند( )۳ماده( )۴۵قانون خدمت وظیفر عمومی بر شرح زیر اصحح و یک تتصره بر آن الحاق میشود :
 .۳در صورت تأیید فرماندهی کال قاوا بیسات و وهاار مااه آزادگای بار دوازده مااه آزادگای ،بیستوپنجدرصاد( )۲۵%جانتااز بار
دهدرصد( )۱۰%جانتاز  ،سیماه سابقر حضور در جتهر بر دوازدهماه سابقر حضور در جتهر
31

قاونن احکام دائمی برنامههای وتسعه کشور

تتصره  .فرزند شهید مشابر جانتاز پنااه درصد( )۵۰%محسو میشود .
ماده .۳۴دولت موظف است برمنظور افزای

کارآمد و اثربخشی طرحها تممک داراییها سرمایرا با رعایت قانون نحوه

اجرا سیاستها کمی اصل وهل و وهارم ( )۴۴قانون اساسی اقدامات زیر را بر اجراء درآورد:
الف  .سازمان برنامر و بودجر کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یکسال از تاریخ ابحغ این قانون «سند نظام فنی
و اجرا ی کشور» را تهیر و اجراء کند .ضوابط و مقررات ساخت و ساز در وهاروو این نظام ابحغ میشود:
 .۱نظام فنی و اجرا ی یکپارور کشور شامل عوامل ،اصاول ،برنامارها و فرآینادها و اساناد (مقاررات ،ضاوابط و دساتورالیملها)
مربوط بر مدیریت ،پیدای  ،پدیدآور و بهرهبردار طرحها سرمایرگذار و پرویهها ساخت و ساز باشد.
 .۲قواعد اساسی حاکو بر کارفرمایان ،ماریان ،پیمانکاران ،مشاوران ،سازندگان و تأمینکنندگان همر طرحها و پرویههایی کار از
وجوه عمومی کشور استفاده میکنند ،در این سند لحاظ شود.
 .۳ویژگیها بخشها ،دستگاهها اجرا ی و تشکمها صنفی مرتتط بخ

خصوصی پی بینیشده و برصورت مستمر بهتاود

یابد.
ب  .روشااها اجرا اای مناسااب «مشااارکت بخا

عمااومی  .خصوصاای» از قتیاال «تااأمین منااابع مااالی ،ساااخت ،بهرهبااردار و

واگذار »« ،تأمین منابع مالی ،ساخت و بهرهبردار »« ،طرح و ساخت کمید در دست» و یا «ساخت ،بهرهباردار و مالکیات» را
با پی بینی تضمینها کافی و تدابیر بودجرا برکارگیرد.
پ  .سازوکار تأمین مالی طرحها تممک دارایی سرمایرا بزرگ و متوسط از طریق گشای

اعتتارات اسناد ریالی و ارز نازد

بانکها داخمی و خارجی همراه با پی بینی ابزارها مالی تضمینی را بر تدریج برگونرا پیاده کند کر رابطر تأمین منابع مالی و
اجرا طرحها فوق با نوسانات بودجر ساالنر کاه

یابد.

تتصره  .آییننامر اجرا ی این ماده ظرف مدت ش ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون بر پیشانهاد ساازمان برنامار و بودجار
ّ
کشور برعنوان متولی نظام فنی و اجرا ی یکپارور کشور بر تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده .۳۵دستگاهها اجرا ی درصورت نیاز بر یگان حفاظت مکمفند پ

از کسب موافقت و ماوز ساتاد کال نیروهاا مسامح

نستت بر تشکیل یگانها حفاظت اقدام کنناد .ایان یگانهاا از نظار بارکارگیر ساحح و مهماات تاابع ضاوابط نیروهاا مسامح
میباشند و با رعایت ضوابط نیرو انتظامی تحت نظر باالترین مقام دستگاه ذ ربط اداره میشوند.
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تتصره  .دستورالیمل نحوه تشکیل یگانها حفاظت شامل اختیارات ،حادود وظاایف ،وگاونگی سااماندهی ،تسامیح ،آماوزش،
انتصا فرماندهان ،ارتتاط با نیرو انتظامی و نظارت بر عممکرد آنها بر تصویب ستادکل نیروها مسمح میرسد.
ماده .۳۶برمنظور ارتقا جایگاه باازار سارمایر در اقتصااد کشاور و سااماندهی باازار متشاکل اوراق بهاادار اقادامات زیار انااام
میشود .سایر تدابیر ساماندهی ،مطابق ماده ( )۴قانون بازار اوراق بهادار جمهور اسحمی ایران مصو  ۱۳۸۴/۹/۱است.
الف  .کمیر اشخاصی کر تاکنون نستت بر انتشار اوراق بهادار اقدام کردهاند حداکثر ظرف مدت ش ماه پ

از الزماالجراء شدن

این قانون مکمفند نستت بر ثتت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند .عدم ثتت ،تخمف محسو میشود لیکن مانع
از اجرا تکالیف قانونی برا ناشر اوراق بهادار نمیباشد .ناشران اوراق بهادار ثتتشده نزد سازمان مذکور بایاد اطحعاات ماالی
خود را براساس ترتیتات مقرر در ماده ( )۴۵قانون بازار اوراق بهادار جمهور اسحمی ایران منتشر نمایند.
ب  .میامحت اوراق بهادار ثتتشده در ساازمان فقاط در بورساها و بازارهاا خاارج از باورس دارا مااوز و باا رعایات مقاررات
میامحتی هر یک از آنها حسب مورد امکانپذیر است و میاممر اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیتات فوق فاقد اعتتار است.
پ.پ

از میاممر اوراق بهادار ثتتشده نزد سازمان کر در یکی از بورسها یا بازارها خارج از بورس میاممر شادهاند و کاالهاا

میاممر شده در بورسها کاالیی ،عممیات تساویر وجاوه و پایاپاا (نقال و انتقاال) پا

از میاامحت در شارکتها ساپردهگذار

مرکز اوراق بهادار و تسویر وجوه صورت میگیرد.
ت  .سوابق میامحت اوراق بهادار و میاممرکنندگان آنها باید برگونرا ثتات و نگهادار شاود کار قابمیات بازسااز میاامحت را
داشتر باشد .دستورالیمل اجرا ی این بند حداکثر تا دو ماه پ

از الزماالجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

تهیر و ابحغ میشود.
ث  .اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی کر تحت یکی از عناوین نهادها مالی موضوا قاانون باازار اوراق
بهادار جمهور اسحمی ایران و یا قانون توسیر ابزارها و نهادها مالی جدید برمنظور تسهیل اجارا سیاساتها کمای اصال
وهل و وهارم ( )۴۴قانون اساسی تاکنون تشکیل شدهاند و نزد مرجع ثتت شرکتها در سراسر کشاور بار ثتات رسایدهاند و نیاز آن
دستر از اشخاص حقوقی کر موضوا فیالیت اصمی آنها نهاد مالی است ،موظفند نهاد مالی تحت مادیریت خاود را نازد ساازمان
بورس و اوراق بهادار بر ثتت برسانند .خوددار از ثتت نهاد مالی تخمف محسو میشود و فیالیت مدیران آنها مشمول بناد ()۱
ماده ( )۴۹قانون بازار اوراق بهادار جمهور اسحمی ایران است .سازمان ثتت اسناد و امحک کشور مکمف است نهادها ماالی
را فقط با ماوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثتت کند و از ثتت نهادها مالی بدون مااوز خاوددار کناد .هرگونار تغییارات در
اساسنامر و سرمایر نهادها مالی نیز منوط بر تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طتاق ضاوابط مرباوط اسات .تأییاد صاححیت
حرفرا مدیران نهادها مالی براساس دستورالیممی است کر بر تصویب شورا عالی بورس و اوراق بهادار میرسد.
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ج  .کاالهایی کر در بورسها کاالیی برعنوان بازار متشکل ،سازمانیافتر و تحت نظارت پذیرفتر میشوند و مورد داد و ستد قارار
میگیرند طتق قوانین و مقررات حاکو بر آن بورسها عرضرشده و مورد میاممار قارار میگیرناد .عرضار ،میاممار ،تساویر و تحویال
نها ی کاالها مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط بر بازارها غیرمتشکل کاالیی نیست.
چ  .کمیر اشخاص حقیقی و حقوقی کر برعنوان مدیران نهادها مالی ،تشکمها خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوا ماده
( )۱۳قانون توسیر ابزارها و نهادها مالی جدید برمنظور تسهیل اجرا سیاساتها کمای اصال وهال و وهاارم ( )۴۴قاانون
اساسی مصو  ۱۳۸۸/۹/۲۵انتخا شده یا میشوند مکمفند مدارک هویت و کمیر اسناد و مادارک مرباوط بار ساوابق شاغمی و
تحصیمی خود را جهت ثتت در پایگاه اطحعاتی مدیران مربوطر بر سازمان بورس و اوراق بهادار ارا ر کنند .سازمان بورس و اوراق
بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیمی و تاربی مدیران یادشده را در پایگاه اطحعاتی مذکور ثتت کند و عممکرد آنهاا
را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکو بر بازار اوراق بهاادار و ساوابق تخمفااتی و کیفار مرباوط بار آنهاا در طاول مادیریت در
نهادها مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیتات اجرا ی کر بر تصویب شورا عالی باورس و اوراق بهاادار میرساد منتشار
نماید .
ماده .۳۷بر منظور زنده و نمایان نگهداشتن متانی اسحم نا محمد (ص) و اندیشر دینی ،سیاسی و فرهنگای و سایره عممای
حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهور اسحمی ایران و مقاام میظاو رهتر (مدظمارالیالی) و برجساتر کاردن نقا

ایشاان

برعنوان یک مییار اساسی در سیاستگذار ها و برنامرها و تسر آن بر ماموعر ارکان نظام و نیز انتقال آن بار نسامها آیناده،
دولت مکمف است با بهرهگیر از ظرفیت همر دستگاهها مربوط برویژه آموزش و پرورش ،دانشگاهها و مراکز عممای و جهااد
دانشگاهی ،مراکز فرهنگی و هنر  ،حوزهها عممیر ،صدا و سیما ،شهردار ها و مؤسسات مردمنهاد و بسایج اقادامات زیار را
اناام دهد:
الف  .ایااد سازوکار و تأمین اعتتار الزم برمنظور اجرا یشدن خطمشی حضرت اماام خمینای(ره) و سیاساتها ابحغای مقاام
میظو رهتر (مدظمرالیالی)
ب  .پشتیتانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزو از طریق شورا عالی حوزهها عممیر و دانشاگاهی ،تشاکمها اجتمااعی .
فرهنگی مردمنهاد در زمینر اسحمشناسی ،شییرشناسی ،ایرانشناسی و اندیشرها انقح اسحمی و شخصایتها و نهادهاا و
ماامع تقریتی و همچنین گسترش شتکرها مااز بینالمممی و فیالیتها رسانرا و هنر با ساماندهی ماد و مینو و
توسیر سرمایر انسانی و مقابمر با جتهر میاند نظام اسحمی
آییننامر اجرا ی این ماده ظرف مدت ش ماه از تاریخ ابحغ ایان قاانون توساط ساازمان برنامار و بودجار کشاور ،وزارتخانارها
آموزش و پرورش ،عموم ،تحقیقات و فناور و فرهنگ و ارشاد اسحمی ،شورا عالی حوزهها عممیر ،ساازمان صادا و سایما
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جمهور اسحمی ایران و مؤسسر تنظیو و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و مؤسسر تنظیو و نشر آثار مقام میظورهتر تهیار
میشود و بر تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ  .دولت موظف است سند جامع ستک زندگی اسحمی  .ایرانی را با لحاظ شاخصها ّ
کمی و کیفی نظیر الگو مصرف ،ترویج
روحیر مشارکت و فرهنگ تیاون و رقابت سالو بین مردم ،قناعت و صرفرجویی و احترام بر کسب و کار ححل ،احترام بار قاانون،
تفریحات و اوقات فراغت سالو ،ترویج سختکوشی و سادهزیستی متناسب با آموزهها اسحمی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء
نماید:
 .۱حمایت ،پشتیتانی و تأمین اعتتار و ایااد سازوکار الزم در اجرا سند
 .۲گفتمانساز و ترویج فرهنگ ستک زندگی اسحمی  .ایرانی و اجرا آن در تیامل با رسانرها دیدار  ،شنیدار و مکتو
 .۳پای

مستمر وضییت ستک زندگی اسحمی  .ایرانی براساس شاخصها مصو و ارا ر گزارش ساالنر بر هیأت وزیران

 .۴واسپار و حمایت از سازمانها مردمنهاد و تشکمها مردمی در اجرا سند
 . ۵رفع موانع ازدواج ،کاه

سن ازدواج ،پوش

بیمرا زایمان و درمان نابارور  ،آموزش و توانمندساز خانوادهها

ت  .دولت مکمف است از طریق شورا عالی حوزهها عممیر در اجرا وظایف تکمیفی نظام اسحمی و برمنظور حضاور ماؤثر و
هدفمند حوزه و روحانیت ،از حوزهها عممیر در حکو نهاد عمومی غیردولتی پشتیتانی و حمایتها زیر را برعمل آورد:
 .۱میافیت فضاها آموزشی ،پژوهشی و ادار حوزهها عممیر از پرداخت عوارض ساخت و ساز
 .۲واگذار فضاها بحاستفاده دولتی در مناطق مختمف کشور بر حوزهها براساس نیاز حوزهها عممیار مطاابق ضاوابط مااده
( )۶۹قانون تنظیو بخشی از مقررات مالی دولت مصو ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
 .۳پشتیتانی و ارا ر خدماتالزم برمنظور آموزش ،تربیت دان آموختگان حوزو برعنوان متمغان و مربیاان قارآن و عتارت(ا) و
مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازها فرهنگی و دینی جامیر اسحمی با اولویت طرح هارت طح بر مناطق کمترتوسایر یافتار
از طریق شورا عالی حوزهها عممیر
 .۴پی بینی زمین با کاربر آموزشی حوزو در طرح جامع تفصیمی شهرها و واگاذار زماین باا رعایات و ترتیتاات صادر مااده
( )۱۰۰قانون تنظیو بخشی از مقررات مالی دولت
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ث  .برمنظور توسیر فضاها مذهتی فرهنگی و بهرهگیر بهینر از اماکن مذهتی و تثتیت جایگاه مسااد بارعنوان اصامیترین
پایگاه عتاد  ،تربیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقدامات زیر اناام میشود:
 .۱وزارت راه و شهرساز  ،بنیاد مسکن انقح اسحمی و شاهردار ها موظفناد در طراحای و اجارا طرحهاا جاامع تفصایمی
شهر و هاد روستایی و شهرکها و شهرها جدیداالحداث ،اراضی مناسب برا احداث مساد و خانر عاالو در جاوار مسااجد
جهت استفاده امام جماعت همان مساد پی بینی کنند و پ

از آمادهساز بدون دریافت هزینر و با حف مالکیت عماومی در

اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
ه
تتصره  .مساجد از پرداخت هزینرها عوارض ساخت و ساز صرفا برا فضاها اصمی میاف میباشند.
 .۲مالکان ماتمع ها تاار  ،ادار و خدماتی جدیداالحداث موظفناد نمازخانار مناساتی را در امااکن ماذکور احاداث نمایناد.
دستورالیمل این بند شامل تیداد واحدها این ماتمعها و مکان احداث در وهاروو نقشرها مصو برتصویب شورا عالی
شهرساز و میمار میرسد.
 .۳سازمان جنگمها ،مراتع و آبخیزدار کشور و شهردار ها موظفند نستت بر احداث یا اختصاص فضا کافی و مناسب بارا
مساد یا نمازخانر در بوستانها ممی و بوستانها شهر اقدام کنند.
 .۴کمیر دستگاهها اجرا ی ،مراکز آموزشی ،بیمارستانها و مراکز درمانی ،ماموعرها ورزشی ،ماتمعها رفاهی ،تفریحی
و ماتمع ها تاار اعو از دولتی یا غیردولتی ،موظفند نستت بر احداث یا اختصاص و نگهدار فضا کافی و مناساب بارا
مساد یا نمازخانر اقدام نمایند.
 . ۵وزارتخانر ها راه و شهرساز و نفت موظفناد تمهیادات و اقادامات الزم را جهات احاداث مسااد و نمازخانار در پایانارها
مسافربر و جایگاهها عرضر سوخت بین شهر و همچناین نگهادار و مادیریت مسااجد و نمازخانارها ماذکور از طریاق
بخ

غیردولتی برعمل آورند.

 . ۶برمنظور ارتقا کارکرد فرهنگی و هنار مسااجد ،برقارار عادالت فرهنگای و تارویج فرهناگ اساحمی و جاذ جواناان و
نوجوانان بر مساجد ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسحمی مکمف است با رعایت موازین اسحمی ترتیتای اتخااذ نمایاد تاا کمیار مسااجد
شهر و روستاها باال هزار نفر جمییت از کانونها فرهنگی و هنر برخوردار شوند.
ّ
متمسااک باار قاارآن و عتارت(ا) و برخااوردار از ایمااان و عماال صااالح و گسااترش فرهنااگ
ج  .بارمنظور دسااتیابی باار جامیاارا
حیات بخ

قرآن کریو و عترت(ا) در راستا اجرا منشور توسیر فرهنگ قرآنی دولت موظف است نستت بر موارد زیر اقادام

کند:
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 .۱تأمین اعتتارات و پشتیتانی الزم برمنظور اجرا برنامرها و سیاستها و فیالیتها تییینشده
 .۲حمایت از ارتقا سطح سواد قرآنی جامیر با رویکرد روخوانی و روانخوانی ،آموزش عمومی قرآنّ ،
تدبر ،تفسایر ،تتمیاغ ،تارویج و
پژوه ها قرآنی و عترت
 . ۳حمایت الزم برمنظور تربیت حداکثر حافظان قرآن کریو (جزء و کال) باا اولویات آماوزش و پارورش ،دانشاگاهها و مراکاز
آموزشعالی حوزو و تشکمها مردمنهاد
چ  .کمیر دستگاهها اجرا ی مشمول ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشور مکمفند یکدرصد( )۱%اعتتارات هزینرا خاود
براستثنا فصول ( )۴( ،)۱و ( )۶را طی قرارداد مشخص باا ساازمان صادا و سایما صارف تولیاد برنامار جهات فرهنگسااز و
آگاهیبخشی و اطحارسانی نمایند.
ح  .هشتو ربیعاالول سالروز شهادت حضرت امام حسن عساکر (ا) و آغااز امامات حضارت ولیعصار(عج) بارعنوان تیطیال
رسمی تییین میشود.
ماده.۳۸
الف  .قوه قضا یر مکمف است نستت بر تنقیح ،اصحح و رفع خألها قوانین قضا ی با رویکرد پیشگیر از وقوا جرم و اختحف،
کاه

عناوین مارمانر و محکومیت حت

و تتدیل آن بر ماازاتها دیگار و متناسبسااز ماازاتهاا و جارا و ،جاایگزین

کردن ضمانت اجراءها غیرکیفر مؤثر و روزآمد از قتیل انتظامی ،انضتاطی ،مدنی ،ادار و ترمیمی اقدام و لوایح ماورد نیااز را
تهیر و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصو  ۱۳۸۹/۳/۲۵بار ماما

شاورا اساحمی

تقدیو کند.
ب  .قوه قضا یر مکمف است در زمینر پیشگیر از وقوا جرم و کاه

دعاو حقوقی نستت بر اناام تکالیف قانونی با همکار

دستگاهها ذ ربط اقدام کند.
پ  .سازمانها مردمنهاد در صورتی میتوانند از حق مذکور در ماده ( )۶۶قانون آییندادرسای کیفار مصاو ،۱۳۹۲/۱۲/۴
استفاده کنند کر از مراجع ذ صحح قانونی ذ ربط ماوز اخذ کنند و اگر سربار متوالی اعاحم جارم یاک ساازمان مردمنهااد در
محاکو صالحر برطور قطیی رد شود ،برا یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده( )۶۶قانون ذکرشده ،محروم میشاوند .ایان
بند جایگزین تتصره( )۳ماده ( )۶۶قانون أخیرالذکر میشود.
ت.
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 .۱برمنظور افزای

سرعت ،صحت ،کارایی و امنیت در ارا ر خدمات حقوقی و قضا ی و تحقق نظام جامع دادرسای الکترونیاک،

قوه قضا یر مکمف است برا توسیر الکترونیک اطحعات و ارتتاطات قوه قضا یر ،مراکز و سازمانها وابستر نستت بر تکمیل
و روزآمدکردن دادهها و اطحعات مرکز ممی دادهها قوه قضا یر و توسیر خدمات این مرکز و استقرار کامال شاتکر ممای عادالت
اقدام کند.
تتصره .۱نیرو انتظامی و ضابطان خاص قوه قضا یر و کمیر دستگاهها و گروهها مرتتط با مراجع قضا ی کار در ساایر مراجاع
فیالیت میکنند ،مکمفند اطحعات مورد نیاز مراجع قضا ی در مسیر رسیدگیها قضا ی را با رعایت طتقربند در اختیاار مرکاز
قرار دهند.
تتصره .۲کمیر دستگاهها دولتی ،نهادها عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پا

از اساتقرار شاتکر ممای عادالت مکمفناد

نستت بر ارسال پاسخ بر استیحمات مراجع قضا ی از طریق این شتکر اقدام کنند.
عتارت «بخ

خصوصی» از تتصره الحاقی ماده ( )۶۵۲قانون آیین دادرسی کیفر مصو  ۱۳۹۲/۱۲/۴حذف میشود.

 .۲بر قوه قضا یر اجازه داده میشود براساس آییننامرا کر توسط وزیر دادگستر با همکاار میاونات حقاوقی قاوه قضاا یر و
سازمان اسناد و کتابخانر ممی جمهور اسحمی ایران تهیر و بر تصویب ر ی

قوه قضاا یر میرساد ،اساناد و اوراق پرونادهها

قضا ی را کر نگهدار سوابق آنها ضرور است با استفاده از فناور ها اطحعاتی روز ،بار اساناد الکترونیکای تتادیل و ساپ
نستت بر امحا آنها براساس ضوابط اقدام نماید .اطحعات و اسناد تتدیمی در کمیر مراجع قضا ی و ادار سندیت داشتر و قابال
استناد است.
تتصره .۱اصل پرونده ها مهو و ممی کر جنتر سندیت تاریخی دارد ،توسط ساازمان اساناد و کتابخانار ممای جمهاور اساحمی
ایران ،حف و نگهدار میشود.
تتصره .۲بر سازمان تیزیرات حکومتی اجازه داده میشود براساس آییننامرا کر توسط ر ی

سازمان پیشنهاد و بر تصویب وزیر

دادگستر میرسد نستت بر اجرا حکو این ماده در مورد پروندهها تیزیراتی اقدام کند.
ث  .کمیر دستگاهها موضوا ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشور مکمفناد بارمنظور تقویات زیرسااختها برنامارریز ،
ایااد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیر از جیل هویت اشخاص و تضمین صاحت اساناد و قراردادهاا رسامی و
دستیابی قوا سرگانر بر بانکها اطحعاتی موجود کشور بر استیحمها صورتگرفتر در حوزه وظایف قانونی خود توساط هار
یک از دستگاهها وابستر بر قوا سرگانر برصورت رایگان پاسخ دهند.
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ج  .سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتای کشاور مکماف اسات باا همکاار دساتگاهها اجرا ای ،مؤسساات عماومی و
مردمنهاد ،برمنظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را اناام دهد:
 .۱با رویکرد ارتقا بازدارندگی و جنتر اصححی ماازات حات  ،اصاحح محایط زنادانها از طریاق اقاداماتی نظیار طتقربناد
زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقر و ناوا جارا و ارتکاابی ،تفکیاک متهماان از محکوماان در بازداشاتگاهها موقات در
شهرها باال بیست هزار نفر جمییت
تتصره  .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،زندانها را بار
عنوان منطقر بهداشتی تحت پوش

خدمات جامع و همگانی سحمت کشور قرار دهد.

 .۲آموزش زندانیان واجد شرایط با همکار وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفرا کشور
 .۳رفع مشکل مییشتی خانوادهها زندانیان بیبضاعت با همکار کمیتر امداد امام خمینی(ره) ،سازمان بهزیستی کشور و سایر
نهادها ذ ربط و بیمر سحمت رایگان زندانیان و خانواده آنها
تتصره  .اعتتار مورد نیاز برا اجرا این حکو هرسالر در بودجرها سنواتی پی بینی میشود.
 .۴تسهیل بازگشت محکومان پ

از تحمل کیفر بر زندگی شرافتمندانر و رفع موانع اشتغال آنان باا سااماندهی و محادود کاردن

موارد استیحم از سوءپیشینر بر موارد خاص و رفع اثر محکومیت در وهاروو قوانین مربوط
 . ۵میرفی زندانیان نیازمند اشتغال بر مراجع ذ ربط پ

از آزاد

تتصره  .کمیر دستگاهها اجرا ی ذ ربط ،نیرو انتظامی جمهور اسحمی ایران ،اتاقها بازرگانی ،صنایع ،میادن و کشاورز
ایران ،اصناف ایران و تیاون مرکز ایران موظف بر همکار در امور فوق میباشند.
آییننامر اجرا ی این بند مربوط بر همکار و هماهنگی دستگاهها ذ ربط ظارف مادت شا ماه از تااریخ اباحغ ایان قاانون
توسط وزارت دادگستر با همکار وزارتخانرها بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تیاون ،کاار و رفااه اجتمااعی و آماوزش و
پرورش و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیر میشود و بر تصویب هیأت وزیران میرسد.
چ  .سازمان پزشکی قانونی کشور مکمف است تحقیقات الزم برا بررسی عوامل منار بر مصادومیت و مرگهاا غیرطتییای در
موارد ارجاعی را اناام دهد و با تهیر شناسنامر هویت ینتیکی متهمان ،محکومان و متوفیاان و باا توجار بار نتاایج بردساتآمده،
نستت بر برنامر ریز و آموزش برا پیشگیر و کاه

جرا و ،تخمفات و آسیتها اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

ماده.۳۹
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الف  .وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برا ورود ماشاینآالت و تاهیازات خطاوط تولیاد کار توساط
واحد ها تولید صنیتی و میدنی مااز ،با تشخیص وزارت صنیت ،میدن و تااارت باا رعایات مقاررات قاانونی ذ رباط بادون
دریافت مالیات و عوارض موضوا قانون مالیات بر ارزش افزوده مصو  ۱۳۸۷و با اخذ تضمین الزم ،اجاازه تارخیص از گمرکاات
کشور را صادر میکند.
ب  .کاالهایی کر برا عرضر در نمایشگاهها خارجی از کشور خارج میشاوند ،ونانچار بار هنگاام خاروج از کشاور در مراجاع
گمرکی ثتت شده باشند در صورت اعاده بر کشور ،مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمیشوند.
دستورالیمل اجرا ی این ماده بر پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سرماه پ

از ابحغ این قاانون بار تصاویب وزیار

امور اقتصاد و دارایی میرسد.
ماده .۴۰منابع بودجر عمومی دولت اعو از درآمدها عمومی ،واگذار داراییها سرمایرا و مالی و درآمادها اختصاصای
دستگاهها اجرا ی موضوا ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشور کر بر حسابها بانکی مربوط بر نام خزانردار کل کشور
واریز شده یا میشود ،براستثنا فیالیت پیمانکار آنها ،مشمول پرداخات مالیاتهاا موضاوا قاانون مالیاتهاا مساتقیو و
اصححات بید آن نیست.
ماده .۴۱اشخاص حقوقی خارجی مقیو خارج از ایران با میرفای باناک مرکاز جمهاور اساحمی ایاران و موافقات وزیار اماور
اقتصاد و دارایی در مورد اعطاا تساهیحت و تاأمین ماالی مشامول پرداخات مالیاات موضاوا مااده ( )۱۰۷اصاححی قاانون
مالیاتها مستقیو مصو  ۱۳۹۴/۴/۳۱نمیباشند.
ه
ماده .۴۲واردات تاار هر نوا کاال بر کشور صرفا از متاد و مرزها رسمی کشور مااز اسات و انااام آن مناوط بار رعایات
ضوابط فنی (گمرکی و تاارت خارجی) ،ایمنی ،بهداشتی ،استانداردها و قرنطینرا است کار پا

از تصاویب مرجاع ذ صاحح

مربوط توس.ط وزارتخانرها صنیت ،میدن و تاارت و جهادکشاورز (حسب مورد) بر گمرک ابحغ میشود.
تتصره .۱رعایت این ضوابط عحوه بر کاالها ترخیص قطیی ،برا کاالها متروکر ،ضتطی قطییتیافتر ،بحصاحب ،صااحب
متوار و مکشوفات قاواق نیز الزامی است.
تتصره .۲واردات تاار کاال ،خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات ،مشمول مقررات قاواق کاال میباشد.
ماده .۴۳واپ و انتشار ایرانوک بانک مرکز جمهور اسحمی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوختر اساکناس موضاوا
ماده ( )۲۱قانون پولی و بانکی کشور بر پیشنهاد بانک مرکز جمهور اساحمی ایاران و تصاویب شاورا پاول و اعتتاار ادامار
مییابد.
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ماده .۴۴واگذار اراضی ممای و دولتای بارا طرحهاا صانیتی کار باا تأییاد دساتگاه صاادرکننده مااوز ،امکاان اساتقرار در
شهرکها صنیتی را ندارد ،با رعایت سایر قوانین بحمانع میباشد.
ماده.۴۵
الف  .سود و زیان ناشی از تسییر داراییها و بدهیها ارز بانک توسیر صادرات ایران ،صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت
سرمایرگذار خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ب  .سود تفاوت نرخ تسییر ارز حاصل از صادرات از هرگونر مالیات میاف است.
ماده. ۴۶
الف  .برمنظور افزای

توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقرا و تأمین منافع و امنیت ممی درصورت موافقات فرمانادهی کال

قوا اقدامات زیر از طریق نیروها مسمح با همکار دولت میمول میشود :
 .۱ارتقا توان بازدارندگی
 .۲اصحح ساختار بودجرا نیروها مسمح و افزای
 .۳تهیر و اجرا طرح آمای

سهو تقویت بنیر دفاعی از بودجر دفاعی

و نوساز زیرساختها صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروها مسمح

 .۴ارتقا کیفیت مراکز آموزشی نیروها مسمح برا تربیت نیروها کارآمد
 . ۵صرفرجویی و بهینرساز موارد هزینر از جممر در حوزهها انری  ،آ و برق نیروها مسمح
 . ۶تأمین و توسیر نیرو انسانی و زیرساختها نرمافزار  ،سامانرها دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید
 .۷ارتقا منزلت اجتماعی و مییشت کارکنان نیروها مسمح
ب  .دولت موظف است در جهت تأمین نظو و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را برعمل آورد:
 .۱تأمین و توسیر نیرو انسانی و زیرساختها نرمافزار  ،تاهیزات و تأسیسات در پاسگاهها مرز و تخصصی
 .۲اجرا طرحها انسداد مرز در مناطق مرز با توجر بر شرایط اقمیمی مناطق با استفاده از سامانرها رهگیار هوشامند و در
اختیارقراردادن توان اطحعاتی واجا براساس طرحها مصو ستاد کل نیروها مسمح
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 .۳امنیت عمومی از طریق راهانداز ردهها انتظامی ،کحنتر ها ،پاسگاهها و تأمین نیرو انسانی مورد نیااز نیارو انتظاامی
جمهور اسحمی ایران متناسب با تقسیمات کشور  ،رشد جمییت ،توسیر شهرها ،راهها و بنادر
 .۴انضتاط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ممزمساز دساتگاهها ذ رباط بار ایفاا نقا

فیاال در ارتقاا نظاو و امنیات

اجتماعی با فرهنگساز و نهادینرساز رفتارها اجتمااعی قانونمناد برابار آییننامار اجرا ای کار توساط وزارت کشاور تادوین
میشود و بر تصویب هیأت وزیران میرسد.
 . ۵امنیت مرز با ایااد واحدها و تشکمها مردمنهاد برمنظور توسیر مشارکت مرزنشاینان در تاأمین امنیات مرزهاا باا همااهنگی
سازمانها ذ ربط و افزای

قابمیتها تیامحت فراممی با توسیر دیپمماسی مرز

 . ۶تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتتاا خارجی در حوادث ،سوانح و افزای

سرعت و توان کشف عممی جارا و،

با ارتقا بانکها هویتی(ینتیکی ،اثر انگشت ،وهره و عنتیر) نیرو انتظامی جمهور اسحمیایران
پ  .دولت مکمف است حداقل پنج واحد درصد از مناابع بودجار عمومی(براساتثنا واگاذار داراییهاا ماالی ،درآماد هزینار
دستگاهها و درآمدها اختصاصی) را برعنوان سهو تقویت بنیر دفاعی در ردیفها تقویت بنیر دفاعی در بودجار سااالنر کشاور
اختصاص دهد و هر پنجسال یکبار در برنامرها پناسالر توسیر ،این درصد را مورد بازنگر قرار دهد.
ت  .وزارت اطحعاات موظااف اساات بااا اسااتفاده از ظرفیتهااا قااانونی خااود شاارایط باارا ارتقااا ّ
کماای و کیفاای ظرفیتهااا و
زیرساخت ها اطحعاتی ،عممیاتی ،عممی ،فنی ،حفاظتی ،حراستی و صیانتی با هدف تحکیو امنیات پایادار و ارتقاا تواناایی و
برتر در نترد اطحعاتی را بروجود آورد.
ث  .برمنظور تقویت ّ
کمی و کیفی بسیج مستضیفان ،آرمانها و متانی اندیشر انقح اسحمی ،توسیر فرهنگ امر بار میاروف و
نهی از منکر و حضور بیشتر نیروها مردمی در صحنرها امنیت و دفاا از کشور ،اقدامات و تسهیحت الزم برشرح زیر فراهو
شود:
 .۱حمایت از زیرساختها برا توسیر نواحی شهرستانی و ردهها مقاومت بسیج ،متناسب با توسیر و تغییرات تقسیمات کشور
 .۲پشتیتانی از ردهها مقاومت بسیج و بسیج اساتید ،دانشاو و طمتر در دستگاهها اجرا ی برویژه در فیالیتها پژوهشای و
عممی و بسیج زنان در راستا تحکیو بنیان خانواده و تحش در جهت تقویت راهها مقابمر با جنگ نرم
 .۳امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیای فیال و ویژه شااغل بارا شارکت در آموزشهاا و اردوهاا و ساایر برنامارها حاداکثر
برمدت پانزده روز در سال بر جا خدمت ادار بدون دریافت حق مأموریت
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تتصره .۱بر سازمان بسیج مستضیفین اجازه داده میشود از محل اعتتار مصو خود حمایت الزم را برا تأمین پوش
و جتران خسارتها ناشی از برکارگیر بسیایان فاقاد پوشا

بیمارا

بیمارا در مأموریتهاا مختماف بارویژه دفااعی ،امنیتای و

کاروانها راهیان نور برعمل آورد .
تتصره .۲بر دساتگاهها اجرا ای اجاازه داده میشاود متناساب باا میازان آماادگی ساازمان بسایج ساازندگی ،اجارا بخشای از
فیالیتها آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و غنیساز اوقات فراغت و پرویهها عمرانی خود از قتیل احاداث و تیمیار مسااجد،
مدارس و خانرها بهداشت روستایی ،بیابانزدایی ،جنگمکار  ،آبرسانی بر روستاها در مناطق محروم ،روستایی و مرز براساس
مقررات جار کشور بر آن سازمان واگذار نمایند تا باا اساتفاده از نیروهاا داوطماب بسایای و مردمای و جواناان و متخصصاان
برنحو سازمانیافتر ،اجراء کند.
ماده .۴۷قانون جامع خدماترسانی بر ایثارگران مصو  ۱۳۹۱/۱۰/۲و اصححات بید آن دا می میشود.
ماده .۴۸بر منظور ایااد سازوکارها تأمین منابع مالی پایدار برا توسیر زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق ،حمایت
و مشارکت در سرمایرگذار زیرساختها ،بیمر سرمایرگذار ها در حوزه حملونقال و مشاارکت در سااخت ،توسایر و نگهادار
شااتکرها و زیرساااختها ،دولاات میتوانااد صااندوق توساایر حماال و نقاال را بااا ساارمایر اولیاار یکصااد و نااود هاازار میمیااارد
()۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از داراییها خود را کر در اختیاار وزارت راه و شهرسااز  ،ساازمانها و شارکتها تابیار و
وابستر بر آن قارار دارد ،باا اساتفاده از مناابع پی بینیشاده در ایان مااده و نیارو انساانی موجاود وزارت راه و شهرسااز و باا
شخصیت حقاوقی مساتقل دولتای وابساتر بار وزارت راه و شهرسااز تشاکیل دهاد .ایان صاندوق ،طتاق اساسانامر خاود و در
وهاروو مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرا راه و شهرساز و امور اقتصاد و دارایی و ر ی

سازمان برنامر و بودجر کشاور

توسط هیأت عامل ،فیالیت میکند.
 .۱شرایط و مقررات فیالیت ،منابع ،مصارف ،انححل ،ارکان صندوق ،وظایف و اختیارات هیأت امناا و هیاأت عامال ،بار موجاب
اساسنامر آن صندوق است کر بر پیشنهاد وزارت راه و شهرساز و هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایای و ساازمان برنامار و
بودجر کشور ،حداکثر ظرف مدت سرماه پ

از ابحغ این قانون بر تصویب هیأت وزیران میرسد.
از کسر تیهدات و بدهیها ،بر دولت تیمق دارد.

 .۲در صورت انححل صندوق ،کمیر اموال و داراییها آن پ
 .۳فیالیتها صندوق از هرگونر مالیات و عوارض میاف است.
 .۴منابع صندوق عتارتند از:

الف  .سرمایر اولیر دولت از طریق سازوکار بودجرها سنواتی تأمین میشود.
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ب  .تمام یا بخشی از عوارض خودرو ،جاده ،سوخت کر در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامر مصوبر هیأت دولت
پ  .درآمدها حاصل از طرحها دولتی کر بهرهبردار و نگهدار آن بر بخ

غیردولتی واگذار میشود.

ت  .درآمدها حاصل از پرویهها مشارکتی کر استهحک اصل و فرا سارمایرگذار آن اتمامیافتار و بار دولات منتقال شاده
است.
ث  .درآمد حاصل از واگذار امحک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرساز
ه
 . ۵اناام کمیر عممیات پولی صندوق صرفا از طریاق بانکهاا دولتای و غیردولتای طارف قارارداد عاممیات باا صاندوق ،صاورت
ه
میگیرد .صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفا در بانکها طرف قرارداد ،سپردهگذار نماید و اعطا تسهیحت و ارا ار
تضامین بر متقاضیان متناسب با سپردهگذار صندوق نزد بانکها عامل صورت میپذیرد.
ماده .۴۹برمنظور تیمیق ارزشها ،باورها و فرهنگ متتنی بر هویت اسحمی و ترویج سیره و سنت اهلبیت(ا) و استفاده بهینر از
ظرفیت مینو شهرها مقدس قو ،مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکحت زا ران ،برنامرریز و تدوین سازوکارها
الزم جهت ساماندهی امور زا ران و تأمین زیرساختها الزم از طریاق حمایات از شاهردار ها و بخشاها غیردولتای و توسایر
امکانات ،فیالیتها فرهنگی و خدمات زیارتی در این سر شهر مذهتی و فراهو نمودن زمینر زیارت مطمو و اجرا پرویهها
زیربنایی ،دولت مااز است اعتتار مورد نیاز را در قالب بودجرها سنواتی پی بینی نماید .
ماده . ۵۰دولت ماااز اسات ساامانر تادارکات الکترونیکای دولات را بارا اجارا تماام مراحال اناواا میاامحت وزارتخانارها و
دستگاهها مشمول قانون برگزار مناقصات و سایر قوانین مالی و میامحتی بخ

عمومی ،با رعایت قانون تاارت الکترونیکی

و قانون برگزار مناقصات تکمیل کند.
دستگاهها مشمول قانون برگزار مناقصات و دیگر میاممرکنندگان بخ

عمومی ،از جممر دستگاههایی کر شمول قانون بار

آنان مستمزم ذکر یا تصریح نام است و کمیر مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی ،باید برنامر زمانتند مورد تأیید هیأت وزیران در
این سامانر ثتت نام کنند و با امضا الکترونیکی میتتر و رعایت مقاررات مرباوط ،تماام مراحال میاامحت خاود مانناد درخواسات
استیحم ،فراخوان ،توزیع و دریافت اسناد ،گشای

الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها ،انیقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات

و نیز هرگونر الحاق ،اصحح ،فسخ ،ابطال و خاتمر قرارداد را از طریق این سامانر و برطور الکترونیکی اناام دهند.
تتصره .۱با ایااد بستر الکترونیکی میامحت و بانک اطحعاتی برروز و تامیعشاده میاامحت بخا
اطحعاتی و اطحارسانی میامحت این بخ

عماومی کمیار پایگاههاا

از جممر پایگاه ممی اطحارسانی مناقصاات ،پایگااه اطحارساانی جاامع میاامحت
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بخ

ّ
عمومی و هرگونر سامانرها نظارت بر میامحت باید فقط از طریق این سامانر تغذیر شود و از تیدد و تکرار ورود اطحعات

توسط دستگاهها بخ

عمومی جموگیر گردد.

تتصره .۲آندستر از میامحت این سام انر کر ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و موارد کر بر موجب قوانین ،افشا اطحعاات آنهاا
ممنوا است فقط از حیث انتشار اطحعات مستثنی است .تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تتصره ماده( )۵قانون انتشار و
دسترسی آزاد بر اطحعات مصو  ۱۳۸۸/۵/۳۱برعهده کارگروهی مرکب از میاونان وزرا اطحعات ،دفاا و پشتیتانی نیروها
مسمح ،امور اقتصاد و دارایی ،ر ی

سازمان برنامر و بودجر کشور و ر ی

ماده . ۵۱برمنظور تحقق مرجییت عممی ،افزای

دستگاه مربوط است.

سهو پژوهشی از تولید ناخالص داخمی و مصرف بهینر منابع ،گسترش حمایت

از توسیر اقتصاد دان بنیان و حمایت از نوآور و پژوهشها مسألرمحور ،میاونات عممای و فنااور ر ی جمهاور ماااز اسات
اقدامات زیر را اناام دهد:
 .۱حمایت از توسیر و تاار ساز فناور هاا راهتارد و ماورد نیااز کشاور در وهااروو نقشار جاامع عممای کشاور ،ایاااد
زیستبوم نوآور در بخشها عممی کشور و تقویت ارتتاط میان مؤسسات آموزشعالی ،پژوهشی و فناور با بخشها صنیتی،
اقتصاد و اجتماعی و تقویت زیرساختها نهاد مورد نیاز برا اجرا این مأموریت
 .۲حمایت از ایااد ،توانمندساز و توسیر شرکتها دان بنیان و تقویت فیالیتها تحقیق و توسایر بنگاههاا اقتصااد باا
هدف افزای

تولید ،تحریک تقاضا و ارتقا صادرات کاالها و خدمات دان بنیان

 .۳ایااد نظام مدیریت یکپاروار فنااور و ناوآور در دساتگاهها اجرا ای ،ارتقاا یاادگیر فنااور در ساطح ممای و تقویات
توانمند ها فناورانر داخمی از طریق استفاده حداکثر از ظرفیت طرحها توسیرا ممی ،خریدها دولتی از خارج و فیالیت
و سرمایرگذار شرکتها خارجی در داخل کشور
تتصره  .در راستا اجرا این مأموریت و شتا دهی بر اقتصاد دان بنیان در کشور ،میاون عممای و فنااور ر ی جمهاور بار
اعضا شورا اقتصاد افزوده میشود.
ماده . ۵۲بانک مرکز جمهور اسحمی ایران مکمف است جهت توسیر اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوش

کمیتر

امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ،متالغی از تسهیحت قرض الحسنر بانکی و رشد آن را کار در قاوانین بودجار سانواتی
تییین میشود ،در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا بر نستت شصت درصد( )۶۰%کمیتار اماداد و وهال درصاد( )۴۰%ساازمان
بهزیستی بر افراد مشمول تحت پوش

پرداخت شود.

ماده . ۵۳برمنظور ارتقا ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی ،ناوبر هوایی و فرودگاهی:
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 .۱سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبر هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») از نظر
ادار  ،استخدامی ،مالی و میامحتی در وهااروو اساسانامرهایی بار پیشانهاد وزارت راه و شهرسااز و ساازمانها ادار و
استخدامی کشور و برنامر و بودجر کشور کر حداکثر ظرف مدت سرماه از تااریخ تصاویب و اباحغ ایان قاانون بار تصاویب هیاأت
وزیران میرسد اداره میشوند.
 .۲اعتتارات سازمان هواپیمایی کشور (هزینرا و سرمایرا ) از محل درآمدها اختصاصی ،کمکهاا و ساایر درآمادهایی کار
براساس تیرفر مصو شورا عالی هواپیمایی با رعایت مواد ( )۳۸و ( )۳۹قانون محاستات عماومی کشاور وصاول شاود ،تاأمین
میگردد.
 .۳صددرصااد ( )۱۰۰%درآماادها شاارکت فرودگاههااا و ناااوبر هااوایی ایااران (مااادر تخصصاای و شاارکت شااهرفرودگاهی امااام
خمینی«ره») اعو از فروش خدمات و داراییها شرکت ،اختصاصی است و پ

از واریز بر حساا شارکت ،افتتاحشاده توساط

خزانردار کل کشور نزد بانک مرکز جمهور اسحمی ایران برا اجرا مأموریتها شرکت از جممر نوسااز ساامانرها
ناوبر هوایی و توسیر فرودگاهها کشور هزینر میشود .
 .۴سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبر هاوایی ایاران (ماادر تخصصای و شارکت شاهرفرودگاهی اماام خمینای«ره»)
مشمول ماده( )۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصو  ۱۳۹۴/۲/۱است.
حکو این بند بر ماده ( )۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصو  ۱۳۹۴/۲/۱اضافر میشود.
 . ۵مطالتات شرکت فرودگاهها و ناوبر هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») ،موضوا تتصاره
( )۲ماده ( )۸۷قانون اصحح ماده( )۸۷قانون وصول برخی از درآمدها دولت مصو  ۱۳۹۰/۱۱/۱۸و ماده( )۵۵قانون تنظیو
برخی از مقررات مالی دولت در حکو مطالتات مستند بر اسناد الزماالجراء میباشد و براساس آییننامر اجرا ی کر حاداکثر ظارف
مدت ش ماه از تاریخ ابحغ این قانون بر پیشنهاد شرکت مذکور و تصاویب وزرا راه و شهرسااز و دادگساتر میرساد ،قابال
وصول میباشد .تا تصویب آییننامر مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرا احکام دادگستر اجراء میشود.
ماده . ۵۴در راستا حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنیتی و رقابتپذیر تولیادات صانیتی و میادنی بار دولات
اجازه داده میشود در قالب بودجرها سنواتی کمکها الزم را بر شهرکها و نواحی صنیتی دولتای و غیردولتای بارویژه در اماور
تأمین راه ،آ  ،برق ،گاز و تمفن تا ورود واحدها مستقر در این شهرکها اناام دهد .دستورالیمل ایان مااده باا پیشانهاد وزارت
صنیت ،میدن و تاارت بر تأیید سازمان برنامر و بودجر کشور میرسد.
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ماده . ۵۵بر وزارت امورخارجر اجازه داده میشود درآمدها حاصل از خدمات کنسولی را بار حساا درآماد اختصاصای کار بار
همین منظور نزد خزانردار کل کشور افتتاح میشود ،واریز کرده و میادل آنرا از محمی کر همرسالر در قوانین بودجار سانواتی
پی بینی میشود دریافت نماید.
ماده . ۵۶بر وزارت راه و شهرساز اجازه داده میشود در محدوده شهرها نستت بر جابرجایی خطوط ریمای و کااه

حاریو آن

اقدام کند .شهردار ها و واحدها استانی وزارت مذکور مااز بر ایااد و احداث خیاباان در حاریو خطاوط جمعآور شاده برابار
طرحها جامع و تفصیمی میباشند.
ماده. ۵۷
الف  .بر منظور بسط و گسترش هرور بیشاتر عادالت اجتمااعی در جامیار ،کااه

فقار و ناابرابر  ،تحقاق اقتصااد مقااومتی و

عدالتب نیان کردن توسیر اقتصاد  ،وزارت تیاون ،کار و رفاه اجتماعی مکمف اسات نساتت بار رصاد شاخصاها رفااه و تاأمین
اجتماعی و تقویو و اثرسنای برنامرها و اقدامات اقتصاد بر وضییت و کیفیت زندگی اقشار و گروهها هدف اقدام و نستت بار
تهیر و تدوین و اجرا (بسترها سیاستی) زیر متناسب با فرآیندها رشد ،توسیر و پیشرفت متادرت کند:
 .۱بستر سیاستی(صیانت اجتماعی) متتنی بر مصونساز و پیشگیر از بروز مخاطرات و آسایتها اجتمااعی و مداخمار ماؤثر
برا کاه

و کنترل آسیتها اجتماعی و تحکیو و تقویت پیوندها اجتماعی

 .۲بستر سیاستی(حمایت اجتماعی) متتنی بر ارا ر خدمات اجتماعی متناسب با نیازها جسمی و روانی اقشار و گروهها هدف
جهت برابرساز فرصتها و زمینرساز بازگشت و حضور فیال افراد آسیبدیده در اجتماا
 .۳بستر سیاستی(مساعدت اجتماعی) متتنی بر ارا ر خدمات جترانای و ترمیمای متناساب باا نیازهاا میناو و مااد اقشاار و
گروهها هدف از طریق توانمندساز  ،کارگستر  ،مهارتآموز و ایااد زمینرها خوداتکا ی آنها
 .۴بستر سیاستی(بیمرها اجتماعی) متتنی بر ایااد زمینر جمب مشارکت بیشتر ذ نفیان در تأمین مالی خادمات اجتمااعی از
طریق افزای

ضریب نفوذ بیمرها اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور

تتصره .۱اجرا مراتب فاوق براسااس نیازمنادیابی فیاال ،غرباالگر اجتمااعی و آزماون وساع و متناساب باا نیازهاا اقشاار و
گروهها هدف اناام میپذیرد بر نحو کر منار بر اثربخشی بیشتر اجرا هدفمند یارانارها شاده و مناابع مزباور بار سامت
خانوارها نیازمند واجد شرایط هدایت و برمنظور کاه

و رفع انواا مختمف فقر از قتیل فقر غذایی ،مییشتی ،بیمرا  ،آموزشی

و مسکن برکارگرفتر میشود و در قالاب اعطاا یارانارها نقاد  ،کااالیی ،بیمارا (درماان ،بازنشساتگی و بیکاار ) مساکن
اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینر میشود.
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تتصره .۲برمنظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرا قانون ساختار نظام جاامع رفااه و تاأمین اجتمااعی و تقویات نظاام وندالیار
تأمین اجتماعی با رعایت یکپاروگی ،انساام ساختار  ،همسویی و هماهنگی باین ایان الیارها مشاتمل بار خادمات حماایتی و
توانمندساز فقرا و محرومان و سایر گروهها هدف و کاه

آسیتها اجتماعی ،بیمرها اجتماعی پایر شامل مستمر ها

پایر و بیمرها مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عممکرد دساتگاهها ذ رباط ،تصاویب شاخصاها اجرا ای بارا
تحقق اهداف ،وضع آیین نامر و اساناد توسایر و ترتیتاات شاوراها تخصصای و راهتارد بارا حوزههاا ماذکور ،تصامیمات
شورا عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرا عضو شورا ماذکور و تأییاد ر ی جمهاور و اباحغ وزیار تیااون ،کاار و رفااه
اجتماعی ،الزماالجراء است.
ب  .دولت مکمف است کمیر بیمرشدگان تحت پوش

صندوق بیمر اجتماعی روساتاییان و عشاایر را کار بار سان هفتادساالگی

رسیده اند ،درصورت تقاضا آنان و داشتن سابقر پرداخت حاق بیمار بار مادت ده ساال بار صاندوق ماذکور بازنشساتر نماوده و
متناسب با سنوات حق بیمر پرداختی ،مستمر بر آنان پرداخت نماید.
تتصره .۱از تاریخ الزماالجراء شدن این بند تا پنجسال ،هر سال یکسال از سقف سن بازنشستگی کو خواهد شاد و یکساال بار
سنوات بیمرپرداز افزوده میگردد.
تتصره .۲شرط سنی برا عضویت بیمرگذاران جدید این صندوق حداکثر پنااه سال تییین میگردد.
تتصره .۳بار مالی ناشی از اجرا این بند از محل بند ( ) ماده ( )۷قانون هدفمندکردن یارانرها مصاو  ۱۳۸۸/۱۰/۱۵و مااده
( )۲۹قانون اجرا سیاستها کمی اصل وهل و وهارم ( )۴۴قانون اساسی مصو  ۱۳۸۸/۳/۲۵و اصححات بید آن تأمین
میشود.
پ  .دولت مکمف است برمنظور رفع فقر و نابرابر  ،بسط و ترویج ستک زندگی اسحمی  .ایرانای ،ایاااد زمینار تضامین حاداقل
حمایت ها اجتماعی ،تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیر از بروز آسیتها اجتماعی ،وفاق تتصاره ذیال مااده( )۱۶قاانون
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصو  ،۱۳۸۲/۲/۲۲ضمن تامیع و ساماندهی شوراها مرتتط با اماور ساالمندان،
کودکان ،میموالن و نظایر آن در شورا راهترد و تخصصی امور حمایتی در زیرماموعار شاورا عالی رفااه و تاأمین اجتمااعی
نستت بر اناام امور زیار در قالاب برنامارها اجتمااامحور و خاانوادهمحور و باا اساتفاده حاداکثر از مشاارکتها مردمای و
همکار ها جمیی اقدام کند:
 .۱اجرا طرحها حمایت از کودکان در میارض آسایتها اجتمااعی و یاا دارا میمولیتهاا و نارسااییها جسامی ،روانای و
خانوادگی و یا متتح بر فقر غذایی ،آموزشی
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 .۲اجرا طرحها حمایات از زناان و دختاران باا اولویات زناان سرپرسات خاانوار و دختاران دارا مشاکحت جسامی ،روانای و
خانوادگی و در میرض آسیتها اجتماعی
 .۳اجرا طرحها حمایت از سالمندان و برنامرها غنیساز دوران سالمند برمنظور ایااد زمینر حضور فیال و ماؤثر آناان
در عرصر اجتماا و خانواده
 .۴ایااد مرکز اطحعات و مطالیات آسیتها اجتماعی برمنظور پای

و پیمای

انواا آسیتها اجتماعی و شناساایی گروههاا و

اقشار هدف
 . ۵اجرا طرحها غربالگر اجتماعی ،اماداد اجتمااعی و توانمندسااز اقشاار و گروههاا نیازمناد و آسایبپذیر متتنای بار
توانتخشی جسمی ،روانی و خانوادگی و آموزش مهارتها زنادگی و ارا ار اناواا مسااعدتها و حمایتهاا اجتمااعی بار افاراد
آسیبدیده و نیازمند واجد شرایط
 . ۶جمب مشارکت خیریرها ،واقفان ،سازمانها مردمنهاد و نیز بنیادها و نهادها زیر نظر مقام میظو رهتر در جهت پیشترد
برنامرها حمایت اجتماعی
 .۷وزارت تیاون ،کار و رفاه اجتماعی مکمف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی روز کشور ،نستت
بر طراحی و پیادهساز (برنامر وتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی بارموقع اقشاار و گروههاا هادف و در میارض آسایتها
اجتماعی و نیازمند در یافت خدمات ،حمایتها و مسااعدت ها اجتمااعی باا رویکارد توانمندسااز  ،کارگساتر و ایاااد زمینار
بازگشت مادد آنها بر جامیر خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی ،مقرراتی و منابع مالی و اعتتار مورد نیااز آنرا حساب
مصوبات شورا عالی رفاه و تأمیناجتماعی و با همکار سازمان برنامر و بودجر کشور در قالب بودجر سنواتی لحاظ کند.
 . ۸سازمان بهزیساتی کشاور متاولی ساحمت اجتمااعی باا رویکارد پیشاگیر از آسایتها اجتمااعی و مداخمار در بحرانهاا
اجتماعی ،ارا ر خادمات حماایتی و توانتخشای بار کمیار میماوالن ،ماددجویان و گروههاا آسایبپذیر از قتیال زناان ،کودکاان،
سالمندان نیازمند جامیر میباشد .همچنین مرجع صدور پروانر تأسی

و فیالیت در امور زیر میباشد:

مهدها کودک ،مراکز نگهدار شتانرروز کودکان بیسرپرست و خیابانی ،خانر سحمت دختاران و زناان ،ماتمعهاا و مراکاز
خدمات بهزیستی ،کمینیکها و اوریان ها مددکار اجتماعی و روانشناسی ،مراکز خدمات مشاوره اجتمااعی و روانشاناختی
اجتماعی ،مراکز توانتخشی میموالن ،مراکز حرفرآموز میموالن ،مراکز توانتخشای و نگهادار ساالمندان ،مراکاز توانتخشای و
درمانی بیماران روانی مازمن ،مراکاز خادمات مشااوره ینتیاک ،مراکاز درماانی و باازتوانی میتاادان و نیاز انامنهاا و مؤسساات
غیردولتی و خیریر کر در راستا اهداف سازمان بهزیستی کشور فیالیت میکنند.
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ماده . ۵۸دولت مکمف است نستت بر رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالیر ،طراحی و اجرا طرحها حساس و مهو و نیز
تأسیسات زیربنایی و ساختمانها حساس و شر یانها اصمی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاهها اجرا ی
موضوا ماده( )۵قانون مدیریت خدمات کشور بارمنظور پیشاگیر و کااه

مخااطرات ناشای از ساوانح غیرطتییای و ایاااد

سامانر پای  ،هشدار ،خنثیساز درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.
ماده . ۵۹وزارت جهاد کشاورز مکمف است برمنظور توانمندساز تولیدکنندگان و ایااد بستر مناسب انتقال دان

و یافترها

تحقیقاتی بر آنان ،در قالب طرح نظام نوین ترویج نستت بار راهاناداز شاتکر مادیریت دانا  ،بازسااز و تاهیاز کمیار مراکاز
ّ
مروجاان و شاتکر عاامحن
جهادکشاورز  ،تییین پهنرها تولید و اختصاص یک کارشناس بر هر پهنار ،برروزرساانی دانا
ترویج و برکارگیر کمیر فنون ترویای در عرصرها تولید اقدام نماید.
ماده . ۶۰برمنظور حمایت از بخ

کشاورز  ،پایدار تولید ،توسیر صادرات و رقابتپذیر و کاه

قیمت تمامشده و حمایات

از بازساز و نوساز و ارتقا فناور و اصحح ساختار صنایع کشاورز  ،دولت موظف است ضمن تهیار طارح مطالیاات جاامع
کاه

ضاییات کشاورز و نیز طرح آماای

صانایع تتادیمی و نگهادار محصاوالت کشااورز باا سیاساتگذار و برنامارریز

هماهنگ نستت بر حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشاین و پساین بارویژه گساترش صانایع تتادیمی و نگهادار
محصوالت اساسی کشاورز توسط بخ

غیردولتی در قطتها تولید اقدام کند.

تتصره .۱سود حاصل از سهام دولت در صندوقها توسیر بخ
بخشی از مقررات مالی دولت( )۲مصو  ۱۳۹۳/۱۲/۴برا افزای

کشاورز  ،در راستا تحقق بند(ج) مااده( )۲۸قاانون تنظایو
سهو سرمایر دولت در صندوقها مذکور منظور میشود .

تتصره .۲دولت مااز است در وهاروو سیاستها کمی اصل وهلووهارم( )۴۴قانوناساسی تا ساقف وهلونردرصاد()۴۹%
در صندوقها حمایت از توسیر بخ

کشاورز  ،مشارکت کند.

ماده . ۶۱برمنظور حف ظرفیت تولید و نیل بر خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورز و دامی از جممر گندم ،جو ،ذرت،
برنج ،دانر ها روغنی ،وغندر قند و نیشکر ،گوشت قرمز ،شیر و تخو مرغ ،اصحح الگو مصرف براساس استانداردها تغذیر،
گسترش کشاورز صنیتی و دان بنیان ،فراهو نمودن زیرساختها امنیت غذایی و ارتقا ارزش افزوده بخ

کشااورز بار

متنا مححظات توسیر پایدار اقدامات زیر اناام میشود:
 .۱درصورت تأمین منابع در بودجر ساالنر ارتقا بهرهور (راندمان) آبیار بخ

بر حداقل شصتدرصد ( )۶۰%پ

از پنجسال

از تصویب این قانون از طر یق اجرا عممیات زیربنایی آ و خاک از جممر طرحها تاهیز و نوساز  ،توسیر شتکرها ،زهکشها
و روشها نوین آبیار و اجرا عممیات برزراعی و برنژاد و استمرار آن در سنوات بید
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 .۲تحویل آ مورد نیاز کشاورزان برصورت حامی براساس الگو کشت هار منطقار و باا اساتفاده از مشاارکت بخا

دولتای و

غیردولتی
 .۳ارتقا شاخص بهرهور مصرف آ در بخ

کشاورز و افزای

تولید محصول برازا واحد حاو مصرفی

 .۴گسترش متارزه تمفیقی با آفات و بیمار ها گیاهی ،مصرف بهینر سموم ،کود شیمیایی ،مواد زیستشاناختی(بیولوییکی) و
داروها دامی و همچنین متارزه زیستشناختی (بیولوییکی) و توسیر کشت زیساتی(ارگانیک) مادیریت تمفیقای تولیاد و اعماال
استانداردها ممی کنترل کیفی تولیدات و فرآوردهها کشاورز در راستا پوش

تولید

 . ۵نوساز ماشینآالت کشاورز و از رده خارج کردن ماشینآالت فرسوده کشاورز و توسیر ماشینیکردن(مکانیزاسیون) بر
متنا اقمیو و شرایط و همچنین قابمیت و توانایی کشاورزان هر منطقر و رسیدن بر ضریب نفوذ صددرصد ماشینیکردن آن
 . ۶ترویج استفاده از کودها آلی و زیستی(ارگانیک) بذور و نژادها دامی ،طیور و آبزیان اصححشده در کشور و افزای

میزان

مصرف اینگونر کودها ،بذور و نژادها دامی ،طیور و آبزیان در جهت تولید غذا سالو
 .۷درصورت تأمین منابع در بودجر ساالنر گسترش پوش
پوش

بیمر تولیدات بخا

کشااورز و عوامال تولیاد تاا رسایدن بار ساطح

صددرصد

ماده . ۶۲کمیر میامحت راجع بر اموال غیرمنقول ثتتشده مانند بیع ،صمح ،اجاره ،رهن و نیز وعده یاا تیهاد بار انااام اینگونار
میامحت باید بر طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیو شود .اسناد عاد کر درخصوص میاامحت راجاع بار اماوال غیرمنقاول
تنظیو شوند م گر اسناد کر بر اساس تشخیص دادگاه دارا اعتتار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل اساتناد باوده و
قابمیت میارضر با اسناد رسمی را ندارند.
مففاده . ۶۳باار وزارتخاناارها بهداشاات ،درمااان و آمااوزش پزشااکی و عمااوم ،تحقیقااات و فناااور  ،دانشااگاهها و مؤسسااات و
دستگاهها وابستر و تابیر اجازه داده میشود برمنظور افزای
امکانات و اموال قابل واگذار پ

سرمایر صندوقها رفاه دانشاویان وزارتخانرها از محل فروش

از واریز وجوه بر حسا خزانر و با رعایت مقررات مربوطر اقدام کنند.

ماده . ۶۴تمامی میامحت و قراردادها خارجی دولتی کار بای

از ده میمیاون ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰دالر باشاد باا رعایات قاوانین

مربوط از جممر قانون « حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تأمین نیازها کشور و تقویت آن در امر صاادرات و اصاحح
ماده ( )۱۰۴قانون مالیاتها مستقیو مصو  »۱۳۹۱/۵/۱تنها از طریاق مناقصار محادود و یاا بینالمممای باا درج آگهای در
روزنامرها کثیراالنتشار و رسانرها الکترونیکی داخمی و خارجی اناام و منیقد میشود .موارد استثناء بر تأیید کمیتار سارنفره
متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی ،ر ی

سازمان برنامر و بودجر کشور و وزیار مربوطار یاا بااالترین مقاام اجرا ای ذ رباط
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میرسد .در کمیر مناقصرها ،حق کنترل و بازرسی ّ
کمی و کیفی و کنترل قیمت برا کمیر کاالها وارداتی و پرویهها برا خریدار
محفوظ است .وزیر یا باالترین مقام اجرا ی ذ ربط ،مسؤول حسن اجرا این موضوا است .بانک مرکز فقط مااز بر تیهد یاا
پرداخت بها میامحت و قراردادهایی است کر تأیید باالترین مقام دستگاهها اجرا ی ،متنی بر رعایت مفاد این مااده را داشاتر
باشد.
قراردادهایی کر بر تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانر دارند از شمول این حکو مستثنی بوده و نیاز بر طرح و تأییاد موضاوا
در هیأت مذکور را ندارند.
ماده . ۶۵برمنظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصاد و ایفا نق

مؤثر آنها در تحقق اهداف سند وشاوانداز بیستساالر

نظام ،اعمال مدیریت یکپارور و ایااد رشد اقتصاد مناسب در این مناطق ،هوپیوند و تیامل اثرگذار اقتصاد ممای باا اقتصااد
جهانی و ارا ر الگو توسیر ممی در بخشها مختمف:
الف  .مدیران سازمانها مناطق آزاد برنمایندگی از طارف دولات ،بااالترین مقاام منطقار محساو میشاوند و کمیار وظاایف،
اختیارات و مسؤولیتها دستگاهها اجرا ی دولتی مستقر در این مناطق براستثنا نهادها دفاعی و امنیتای برعهاده آنهاا
ه
است .سازمانها مناطق آزاد منحصرا براساس قاانون وگاونگی اداره منااطق آزاد تااار  .صانیتی و اصاححات بیاد آن و
قانون کار اداره میشوند.
تتصره .۱واگذار وظایف ،اختیارات و مسؤولیتها دساتگاهها تحاتنظر مقاام میظاو رهتار  ،باا موافقات ایشاان صاورت
میپذیرد.
تتصره .۲اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراها اسحمی شهر و روستا در مناطق آزاد بار مدیرساازمان منطقار آزاد واگاذار
میشود.
ب  .کاالها تولید و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصاد برهنگام ورود بر سایر نقاط کشاور بار نساتت ماماوا ارزش
افزوده و ارزش مواد اولیر و قطیات داخمی برکاررفتر در آن ،تولید داخمی محسو و از پرداخت حقوق ورود میاف است.
تتصره .۱مواد اولیر و کاالها واسطرا خارجی برکاررفتر در تولید ،مشاروط بار پرداخات حقاوق ورود  ،در حکاو ماواد اولیار و
کاال داخمی محسو میشود.
تتصره .۲مواد اولیر و قطیات خارجی برکاررفتر در کاالها تولید و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصاد کر درگذشاتر از
سایر مناطق کشور بر منطقر ارسالشده و در تولید و یا پردازش محصولی کر بر کشور وارد میشود ،برکار گرفتر شود در حکو مواد
اولیر تمقی میشود و از پرداخت حقوق ورود میاف است.
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پ  .هزینرها بندر مربوط کر طتق قوانین جار از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندر دریافت میشود در صورتی کر این
بنادر توسط بخشها خصوصای ،تیااونی و منااطق آزاد تااار  .صانیتی در محادوده منااطق آزاد ایاااد شاده باشاند ،توساط
سازمانها مناطق آزاد مربوطر اخذ میشود .مناا طق آزاد ماازناد نساتت بار ثتات و تارخیص کشاتیها طتاق قاوانین جاار و
بینالمممی اقدام کنند.
ت  .متادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کمیر عوارض (براستثنا عوارض موضوا ماده()۱۰
قانون وگونگی اداره مناطق آزاد تاار  -صنیتی جمهور اسحمی ایران مصو  ،)۱۳۷۲/۶/۷مالیات و حقوق ورود میااف
میباشند.
ث  .بر منظور گسترش ارتتاطات عممی با مراکز و نهادها آموزشی و تحقیقاتی میتتر بینالمممی ،ایااد نمایندگی دانشاگاهها
داخمی و میتتر خارجی بر طتق اعحم وزارتخانرها ذ ربط و تأسی

دانشگاهها خصوصی در مناطق آزاد تاار  .صنیتی و

ویژه اقتصاد با رعایت قوانین مربوط مااز است.
ج  .محدوده آبی مناطق آزاد تاار  -صنیتی با رعایت مححظات امنیتی و دفاعی کر بر تأیید ستادکل نیروها مسمح میرسد بر
فاصمر هشتصدمتر از قممرو خاکی مناطق آزاد تییین میشود و از امتیازات قاانون وگاونگی اداره منااطق آزاد تااار  -صانیتی
ایران مصو  ۱۳۷۲/۶/۷و اصححات بید آن برخوردار است.
چ  .بر منظور زدودن فقر از وهره مناطق آزاد تاار  ،سازمانها مناطق آزاد موظفند حداقل یکدرصاد( )۱%از محال وصاول
عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهاا حماایتی بار محروماان و نیازمنادان باومی ایان منااطق
اختصاص دهند.
ماده . ۶۶برمنظور تأمین منابع الزم بارا انااام هزینارها مادیریت ساوخت مصرفشاده و پساماندها حاصال از فیالیات،
بروین

و حوادث اضطرار در تأسیسات هسترا بر سازمان انری اتمی (شارکت مادرتخصصای تولیاد و توسایر اناری اتمای
این سازمان تا میاادل وهاردرصاد( )۴%از درآماد حاصال از فاروش بارق نیروگاههاا

ایران) اجازه داده میشود با موافقت ر ی
ه
هسترا کشور را مستقیما بر حسا شرکت نزد خزانردار کل کشور تحت عنوان حساا «اندوختار احتیااطی» کار در قاوانین
بودجر سنواتی پی بینی میشود منظور دارد ،استفاده موقت از منابع حسا اندوختر احتیاطی بر نحاو کار در بودجار سانواتی
میین میگردد برا خرید اوراق مشارکت و صکوک اسحمی منتشرشده در کشور اعو از ریالی و ارز بحمانع است و سود حاصل
ه
از خرید اوراق یادشده نیز مستقیما بر حسا «اندوختر احتیاطی» موضوا این ماده منظور میشود .متالغ منظورشاده بار حساا
اندوختر یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهو دولت نمیباشد و استفاده از منابع اندوختر احتیاطی با
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موافقت ر ی

ه
سازمان انری اتمی ایران منحصرا برا اناام هزینرها عممیات جار و سرمایرا پی بینیشده در این مااده

مااز میباشد و میادل هزینرها عممیات جار اناامشده از مانده حسا «اندوختر احتیاطی» کسر میشود.
آیین نامر اجرا ی این ماده بر پیشنهاد سازمان برنامر و بودجر کشور ،سازمان انری اتمی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی بر
تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده . ۶۷در راستا اصحح نظام ادار کشور ،همر تکالیف و ماوزها قانونی دریافتوجر برا ارا ار اطحعاات و پاساخ بار
استیحمات دستگاهها اجرا ی با یکدیگر لغو میشود.
ماده . ۶۸در اجرا سیاستها کمی اقتصاد مقاومتی موضوا افزای

توان مقاومات و کااه

اجرا سیاستها کمی برنامر ششو توسیر موضوا تقسیو کار و تییین نق

آسایبپذیر اقتصااد کشاور و

ممی در مناطق ،استانها ،نواحی و سواحل و جزایر

کشور و حمایت دولت از سرمایرگذار در مناطق کمترتوسیر یافتر ،توسایر اقتصااد دریاایی جناو کشاور و ایاااد منااطق مهاو
اقتصاد در زمینرها دارا مزیت برمنظور بهرهبردار از استیدادها سواحل جنو شرقی کشور ،بهرهمند جامیر محمی،
استفاده از سرمایرها و فرصتها بینالمممی و کاه

عدم تیادلها مناطق کشاور ،ساازمان توسایر ساواحل مکاران بارعنوان

سازمان توسیرا با شخصیت شرکتی برا برنامرریز  ،اجراء و نظارت بر برنامرها توسیر در سواحل مکران درصاورت تاأمین
اعتتار در بودجر سنواتی در محدوده شهرستانها مینا  ،سیریک ،جاسک ،وابهاار و کناارک ایاااد میشاود .اساسانامر ایان
سازمان ظرف مدت وهارماه پ

از تصویب هیأت وزیران بر مام

جهت تصویب نها ی ارا ر میشود.

تمام وظایف و اختیارات دستگاهها اجرا ی ،نهادهاا و مؤسساات عماومی بارغیر از دفااعی ،امنیتای ،قضاا ی و اماور خارجار و
همچنین تمام داراییها دولت و دستگاهها اجرا ی اعو از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پرویهها (در حال بهرهبردار یا
اجراء) ،در منطقر سواحل مکران بر این ساازمان واگاذار میشاود .اینمحادوده دروهااروو قاانون وگاونگی اداره منااطق آزاد
تاار  .صنیتی جمهور اسحمی ایران و قانون جمب و حمایت از سرمایرگذار خارجی در ایران اداره میشود.
وگونگی ارتتاط مناطق آزاد این محدوده با سازمان ،در اساسنامر تییین میشود.
ماده . ۶۹برمنظور تحقق سیاستها کمی اقتصاد مقاومتی موضوا توسیر درونزا ،ارتقا توان تولید ممی ،اقتصاد دان بنیان
و دستیابی بر اهداف بخ

صنیت و میدن:

 .۱برا توسیر سرمایرگذار ها مشترک حقوقی خصوصی  .دولتی و تمهیاد تییاین ساهو واقیای ساازمانها توسایرا در
مشارکتها مزبور ،تادید ارزیابی داراییهایی کر برعنوان سهو آورده بخ
میشود.
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مازاد حاصل از تادید ارزیابی داراییها ثابت و شرکتها در ترازنامر شرکتها ذ ربط در سرفصل حقوق صااحتان ساهام تحات
عنوان مازاد تادید ارزیابی طتقربند و میاف از مالیات میباشاد .هزینار اساتهحک داراییهاا مزباور بار مأخاذ بهاا تادیاد
ارزیابیشده و بر متنا عمر مفید تییینشده توساط کارشناسای منتخاب ماماع عماومی هزینار قابال قتاول مالیااتی محساو
میشود.
« .۲صندوق حمایت از تحقیقات و توسیر صنایع الکترونیک» بر «صندوق حمایت از تحقیقات و توسیر صنایع پیشرفتر» تغییر نام
مییابد .اساسنامر صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت ش ماه بر پیشنهاد مشترک سازمانها برنامر و بودجر کشور
و ادار و استخدامی کشور و وزارت صنیت ،میدن و تاارت بر تصویب هیأت وزیران میرسد.
 .۳هزینرها اکتشافات میدنی در هر مرحمر از مطالیاات زمینشناسای ،اکتشاافات تکمیمای و اکتشااف حاین اساتخراج ،جازء
هزینرها قابل قتول مالیاتی دارندگان ماوز از مراجع قانونی محسو میشود.
ماده .۷۰ماموا تغییرات طرحها تفصیمی برا موضاوا مااده( )۵قاانون تأسای

شاورا عالی شهرسااز و میماار ایاران

مصو  ۱۳۵۱/۱۲/۲۲و اصححات بید آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حاداکثر تاا پنجدرصاد( )۵%ماااز
است .تغییرات فراتر از این میزان باید بر تصویب شورا عالی شهرساز و میمار ایران برسد.
نامر ها ،بخشنامر ها ،دستورالیملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتها امناء و مراجع و مقامات
ماده .۷۱کمیر تصویب 
اجرا ی و دستگاهها اجرا ی بر استثنا احکام قضا ی کر متضمن بار ماالی بارا صاندوقها بازنشساتگی یاا دساتگاهها
ه
اجرا ی و دولت میباشد در صورتی قابل اجراء است کر بار مالی ناشی از آن قتح محاستر و در قوانین بودجر کل کشور و یا بودجر
ساالنر دستگاه یا صندوق ذ  ربط تأمین شده باشد و ایااد و تحمیل هرگونر بار مالی ماازاد بار ارقاام منادرج در قاوانین بودجار
سنواتی یا صندوق ذ ربط ممنوا میباشد در غیراینصورت عمل مراجع مذکور در حکاو تیهاد زا اد بار اعتتاار اسات و مشامول
پرداخت از سو دستگاه یا صندوقها مربوطر نیست .دستگاهها و صندوقها مربوط مااز بر اجرا احکام مقامات اجرا ی
و مراجع قوه ماریر کر بار مالی آن تأمین نشده است ،نیستند .اجرا احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن اسات .در
هر حال تحمیل کسر بودجر بر دولت و دستگاهها اجرا ی و صندوقها غیرقابل پذیرش می  باشد .مسؤولیت اجارا احکاام
این ماده برعهده رؤسا دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.
ماده .۷۲باتوجر بر اهمیت و ضرورت مرمت بناها تاریخی و فرهنگی و احیا بافتها ارزشمند کشور ،بر تمامیدستگاهها
اجرا ی اجازه داده میشود بهرهبردار از بناها و اماکن تاریخی  .فرهنگی ثتتشده در فهرست آثار ممی (براستثنا نفای

ممای)

در اختیار خود را با تییین کاربر کر از سو سازمان میراث فرهنگی ،گردشگر و صنایعدستی در وهاروو ضوابط و مقاررات
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مشخص میشود بر بخ

خصوصی و تیاونی واگذار کنند .اجرا این مااده از شامول جازء ( )۳مااده ( )۱۱۵قاانون محاساتات

عمومیکشور مصو ۱۳۶۶/۶/۱مستثنی میباشد.
ماده .۷۳این قانون پ

از انقضا قانون برنامر پناسالر پناو توسیر جمهور اسحمی ایران الزماالجراء است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سر ماده و صد تتصره در جمسر عمنی روز یکشنتر مورخ دهو بهمنماه یکهزار و سیصد و نود و پنج
مام

شورا اسحمی تصویب شد و در تاریخ  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷بر تأیید شورا نگهتان رسید .

ری

مام

شورا اسحمی  .عمی الریاانی

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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