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قاونن برنامه پنجساله ششم وتسعه اقتصادی ،اجامتعی و فرهنگی
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ماده ۱ـ تعاریف و اختصارات
برنامه ششم :برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ـ )۱۳۹۶
دستگاههای اجرائی :دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده ( )۱۱۷اصـالیی
آن قانون مصوب  ۱۳۸۶و ماده ( )۵قانون محاسبات عمومی کشور
ایثارگران :ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
بنیاد :بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان :سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
واحد عملیاتی :آن دسته از وایدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید ،تأمین و ارائه محصول و خدمات اصـیی و نهـائی
دستگاه اجرائی را به عهده دارند.
ماده . ۲موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است .دولت موظف است طریهای (پروژههای) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفا در یوزههای ذیلالذکر را در بودجه ساالنه اعمال نماید.
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الف ـ موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست
ب ـ موضـوعات خاص مکانمحور در مورد توسـعه سوایل َمکـران ،اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری(یاشـیه شـهرها و
بافتهای فرسوده) ،بافتهای تاریخی و مناطق روستایی
پ ـ موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی ،کشاورزی ،گردشگری ،عبوری(ترانزیت) و یمل و
نقل رییی ،فناوری نوین ،توسعه و کاربست عیم و فناوری و انرژی
ت ـ موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار ،اشتغال ،فضای مجازی ،بهرهوری تـأمین منـابع مـالی
برای اقتصاد کشور ،نظام عادالنه پرداخت و رفـع تبعـی  ،توانمندسـازی محرومـان و فقـرا (بـا اولویـت زنـان سرپرسـت خـانوار)،
بیمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی
ث ـ توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی
بخش ۱ـ اقتصاد کالن
ماده۳ـ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه هشتدرصد( )۸%و ضـریب جینـی ( )۰/۳۴در سـال پایـانی برنامـه،
اهداف ّ
کمی کالن و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول ( )۲( ،)۱و ( )۳تعیین میشود:
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ماده۴ـ جهت تأمین یداقل دو و هشت دهم ( )۲/۸واید درصد از رشد هشت درصد ( )۸%اقتصاد از محل ارتقای بهرهوری کـل
عوامل تولید و همچنین رشد سرمایهگذاری به میزان متوسط ساالنه بیست و یک و چهاردهم درصد () ۲۱%/۴در طول سـالهای
اجرائی برنامه ،کییه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقـدامات زیـر را بـهعمل آورنـد .مسـلولیت اجـرار بـر عهـده دولـت
میباشد:
الف ـ جهتگیریها و سیاستهای الزم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری از جمیـه تـأمین منـابع مـالی خـارجی تـا
متوسط ساالنه سی میییارد دالر از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان بـا اولویـت
تأمین مالی اسـالمی ،پـانزده میییـارد ( )۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر بـه شـکل سـرمایهگذاری مسـتقیم خـارجی و بیسـت میییـارد
( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر قراردادهای مشارکتی خارجی
تبصره ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول اجرای قانون برنامه ششـم
در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.
ب ـ محترم شمردن و یمایت از یقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کـار و ثروتآفرینـی از راههـای قـانونی و مشـروع و
عدم مداخیه در تصمیمگیری فعاالن اقتصادی و تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سـرمایهگذاری
جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم بـا هزینـه کمتـر و کـارایی بیشـتر قـادر بـه انجـام آن
میباشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم برای اجرای ایـن یکـم توسـط دولـت تصـویب و ابـال
گردد .
پ ـ اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشـورهای صـایب فنـاوری و توسـعه بازارهـای
صادراتی (کاالیی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کاالهای ایرانـی ،اعـزام نیـروی کـار ،جـذب اسـاتید و متخصصـان بـرای
آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی ،تالش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بـرای جیـوگیری از
اعمال تبعی های ناروا عییه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور
ت ـ افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فار التحصیالن دبیرستانها ،هنرستانها تـا مقطـع کارشناسـی دانشـگاهها و
ملسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی ،تخصصی و فنـی و یرفـهای بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای خـدمت زیـر پـرچم و
کارورزی دانشجویان
دولت مکیف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامـه و بودجـه و محاسـبات و آمـوزش،
تحقیقات و فناوری مجیس شورای اسالمی ارائه نماید .
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ث ـ جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقهای در زنجیره تولید داخیی به شکل مستقیم و با اولویت مشـارکت بـا سـرمایهگذاران و
تولیدکنندگان داخیی بهمنظور افزایش توانمندی ،رقابتپذیری و صادرات کاالها و خدمات تولیدی با رفـع موانـع قـانونی و یقـوقی
براساس عزت ،یکمت و مصیحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی
ج ـ یمایت یقوقی ،مالی و نهادی الزم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهـت تجاریسـازی ایـده و دانـش در
تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند( )۸۰سیاستهای کیی برنامه ششم
چ ـ تدوین سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصیه بین نرخ سود تسهیالت و سـرردههای بـانکی بـا هـدف افـزایش کارآمـدی و
رقابتپذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیالت به نحوی که در هر سال از برنامه فاصیه نرخ سود تسهیالت
و سررده بانکی یداقل ده درصد ( )۱۰%نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ح ـ توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طرایی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی ،توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآوردههای
نفتی در بورس انرژی ،اصالح نهادی یاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی
خ ـ جهتگیری و سیاستهای الزم برای ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راهاندازی ملسسات رتبهبندی موضـوع بنـد
( )۲۱ماده ( )۱قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ۱۳۸۴/۹/۱برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی بینالمییی
د ـ اجازه یضور و مشارکت ملسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کیی اصل چهل و
چهارم ( )۴۴قانون اساسی مصوب  ۱۳۸۷/۳/۲۵و قانون تشویق و یمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴
ذ ـ اصالح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای یداکثر تا پایـان سـال دوم اجـرای قـانون برنامـه بـا رویکـرد ارتقـای کیفیـت و
رقابتپذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادرات
ر ـ دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طریهای اقتصادی بخـش غیردولتـی کـه توجیـه فنـی ،اقتصـادی آن بـه تصـویب
شورای اقتصاد رسیده باشد ،تضامین الزم توسط بانک عامل و یا سازمانهای توسعهای را تضمین نماید.
ز ـ دولت مکیف است به منظور نیل بـه رشـد و توسـعه اقتصـادی بـر پایـه عـدالت نسـبت بـه اعمـال سیاسـتهای اشـتغالزایی،
مهارتافزایی و ارتقای دانش یرفهای و یمایت از مشاغل کوچک خـانگی و دانشبنیـان مبتنـی بـر سـند میـی کـار شایسـته کـه
یداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون ،کـار و رفـاه اجتمـاعی ،اتـاق تعـاون و سـازمان بـه تصـویب
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هیأت وزیران خواهد رسید ،اقدام نماید .سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان یداقل هشتدهم درصـد ()۰%/۸
ساالنه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.
ماده ۵ـ
الف ـ دستگاههای اجرائی و نیروهای مسیح مکیفند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد ،ضمن اجرائی نمودن چرخه
مدیریت بهره وری در مجموعه خود ،تمهیدات الزم را برای عمییاتی نمودن این چرخه در وایدهای تحت تولیت خود با هماهنگی
سازمان میی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به سازمان میی بهرهوری ایران ارائه نمایند .دستگاههای اجرائـی
مکیفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه ،برنامههای عمییـاتی خـود بـرای ارتقـای بهـرهوری از طریـق تسـهیل و تشـویق
فعالیتهای غیردولتی در یوزههای مربوطه را به تأیید سازمان میی بهرهوری رسانده و این سازمان نیز یداکثر ظرف مدت یکسال
مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأتوزیران برساند.
تبصره ـ این یکم در خصوص نیروهای مسیح با إذن فرمانده کلقوا از طریق ستاد کل نیروهای مسیح اجرار میشود .
ب ـ در راستای ارتقای شاخص بهرهوری ،دولت مکیف است نسـبت بـه انـدازهگیری کـارایی و بهـرهوری دسـتگاههای اجرائـی و
وایدهای عمییاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آنرا به مجیس شورای اسالمی ارائه نماید .
بخش۲ـ بودجه و مالیه عمومی
ماده ۶ـ بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی ،اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت
تا پایان اجرای قانون برنامه ششم :
الف ـ برقراری هرگونه تخفیف ،ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است .
ب ـ عوارض موضوع ماده ( )۳۸قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب  ۱۳۸۷/۲/۱۷و بنـدهای آن و نیـز عـوارض آالینـدگی
موضوع تبصره ( )۱ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها بهشرح زیر در مورد بندهای
(الف)( ،ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد :
۱ـ عوارض وصولی بند(الف) ماده( )۳۸قانون مالیات بر ارزش افزوده ،با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون
مذکور و واریز به یساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق یساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور
مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد ،به نسبت هفتاددرصـد ( )۷۰%شـهرها و سیدرصـد( )۳۰%روسـتاها و
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مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به یساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد .سهم روستاهای فاقد دهیـاری و
مناطق عشایری به یساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسـالمی در همـان
روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزر نیـاز بـه طـی مرایـل تخصـیص نداشـته و یـداکثر تـا پـانزدهم مـاه بعـد بـا تخصـیص
صددرصد( )۱۰۰%به یساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد.
۲ـ عوارض موضوع بندهای (ب)( ،ج) و (د) ماده ( )۳۸قانون مالیـات بـر ارزش افـزوده و همچنـین عـوارض ارزش افـزوده گـاز
طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده ( )۴۳قانون مذکور به یساب تمرکز وجـوه
بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشـود .وجـوه مـذکور یـداکثر تـا پـانزدهم مـاه بعـد بـه نسـبت
دوازدهدرصد( )۱۲%سهم کالنشهرها ،پنجاهوسهدرصد( )۵۳%سایر شهرها و سیوپنجدرصـد() ۳۵%روسـتاها و منـاطق عشـایری
براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعمیی که توسط سازمان و وزارت کشور ابال میشود ،محاسبه و بین تمام شهرداریها
و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد .سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری ،به یساب فرمانداری شهرستان
مربوطه واریز خواهد شد تا یسب مقـررات و مصـوبات کمیتـههای برنامـهریزی شهرسـتان صـرف امـور عمـران و آبـادانی همـان
روستاها و مناطق عشایری شود .همچنین سیدرصد( )۳۰%عوارض ارزش افزوده موضوع این جزر دریافتی از وایدهای تولیـدی
مستقر در شهرکها و نوایی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طریهـای (پروژههـای)
نیمه تمام شهرکها و نوایی صنعتی استان ،در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد .این سهم از مبیـ مربـوط بـه
شهرهای استان به نسبت کسر میگردد .
تبصره ـ پنجدرصد( )۵%از مبی موضوع سهم سیدرصد ( )۳۰%شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همـان شـهرکها
در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری ،مالکیت و اداره امور شـهرکهای صـنعتی مصـوب  ۱۳۸۷/۲/۳۱قـرار
میگیرد .شرکت شهرکهای صنعتی و نوایی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این یکم هستند.
در طول برنامه ششم جزر ( )۲بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بـر تبصـرههای ( )1و ( )۲مـاده ( )۳۹قـانون مالیـات بـر ارزش
افزوده یاکم است.
۳ـ عوارضآالیندگی وایدهای تولیدی موضوع تبصره( )۱ماده ( )۳۸قانون مالیات بر ارزش افـزوده در هـر شهرسـتان بـه نسـبت
جمعیت بین شهرداریها ،دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرسـتان توزیـع
می گردد .در صورتی که آلودگی وایدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند،
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عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعالمی سـازمان بـه نسـبت تأثیرگـذاری ،در کمیتـهای مرکـب از رئـیس سـازمان اسـتان و
فرمانداران شهرستانهای ذیربط ،مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود .
تبصره ـ در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند ،اعضای کمیته توزیـع کننـده عـوارض
آلودگی وایدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان ،رؤسای سازمان اسـتانهای ذیربـط ،نماینـده سـازمان
یفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعالمی سازمان اقدام به توزیع
عوارض آلودگی خواهند کرد.
ماده۷ـ بهمنظور انطباق بودجههای سنواتی با قانون برنامه ششـم ،انضـباط مـالی ،اصـالح فرآینـد برنامـهریزی و بودجـهریزی و
نظارت بر عمیکرد و هزینههای دولت:
الف ـ لوایح بودجه ساالنه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحوالت و شاخص اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و با
رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره ( )۴این قانون تهیه و تقدیم مجیس شورای اسالمی میشود.
بـ
۱ـ سهم صندوق توسعه میی از منابع یاصل از صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات گـاز در سـال اول اجـرای قـانون
برنامه سیدرصد( )۳۰%تعیین میشود و ساالنه یداقل دووایددرصد به این سهم اضافه میشود .بانک مرکزی مکیـف اسـت در
طول سال و متناسب با وصول منابع بالفاصیه نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد ( )۱۴%/۵شـرکت میـی نفـت
ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد ( )۳%مناطق نفتخیز ،گازخیز و توسعهنیافته اقدام کنـد و
از محل باقیمانده ،سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزر در سقف جدول شماره ( )۴این قانون تعیین و بـه یسـاب
درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و مابقی را به یساب ذخیره ارزی واریز نماید.
۲ـ سقف اعتبارات هزینهای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره( )۴این قانون تعیـین
میشود .جابهجایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول یداکثر تا پانزده درصد ( )۱۵%در قالـب لـوایح بودجـه سـنواتی مجـاز
است.
پ ـ دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه ،ساالنه اعتبـارات بیستدرصـد ( )۲۰%دسـتگاههای اجرائـی منـدرج در
قوانین بودجه سنواتی را بهصورت بودجهریزی بر مبنای عمیکرد تنظیم نماید ،بهنحوی که در سال پایـانی اجـرای قـانون برنامـه،
صددرصد ( )۱۰۰%دستگاهها ،دارای بودجه مبتنی بر عمیکرد باشند .مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمیشود.
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ت ـ ایجاد و تحمیـل هرگونـه بارمـالی مـازاد بـر ارقـام منـدرج در قـوانین بودجـه سـنواتی ،توسـط دسـتگاههای اجرائـی از جمیـه
دستگاههای مباشر دولت در موارد مختیف از قبیل خرید تضمینی و هزینههای تبعی خرید ،جبران زیان ،تفـاوت قیمـت ،تنظـیم
بازار ،یارانه نهاده ها و غیر آن ،ایفای تعهدات خاص ،کاالهای اساسی ،جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده
می شود ،ممنوع است .مسلولیت اجرای این یکم برعهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربـوط
است .تخیف از این یکم ،تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخیف به مجازات موضـوع مـاده ( )۵۹۸کتـاب پـنجم قـانون مجـازات
اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب  ۱۳۷۵/۳/۲با اصالیات و الحاقات بعدی محکوم میگردد .
ث ـ کییه تصویبنامهها ،بخشنامهها و دستورالعملها ،تغییرات تشکیالت ،تغییر ضرایب ،جداول یقوقی و طبقه بندی مشاغل و
افزایش مبنای یقوقی ،اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمـالی
باشد ،در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرار است که بار مالی ناشی از آن قبال محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده
باشد .اقدام دستگاه اجرائی برخالف این یکم ،تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
دولت به گونهای برنامهریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه ،بودجه سازمانها و صندوقهای بیمه گـر اجتمـاعی
مستقلشده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.
ج ـ در مورد بندهای(ت) و (ث) این ماده کییه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابال بخشنامه بودجـه در
قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیشبینی شود .در صـورت
عدمپذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیشبینی اعتبار ،عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در یکم تعهد زائد بر اعتبار است .
چ ـ وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص یقیقی یا یقوقی به منظـور ایـداث ،تکمیـل و تجهیـز فضـاها ،امـاکن و توسـعه ورزش
همگانی و یا بهعنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میشود با تأییـد وزارت مـذکور بـه عنـوان هزینـههای قابـل قبـول
مالیاتی تیقی میگردد.
ح ـ دولت مکیف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عمییاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشـی مـدیریت اجرائـی در
مراکز استانها و جهت زمینهسازی ،تعادلبخشی ،توازن و آمـایش سـرزمینی توزیـع سیدرصـد( )۳۰%از اعتبـارات تمیـک دارایـی
سرمایهای کشور را به شورای برنامهریزی استانها اختصاص دهد.
تبصره ـ توزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه بر سهم استانها از اعتبارات طریهای میی و میی استانی میباشد.
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ایکام مندرج در ماده ( )۷این قانون بر ایکام ماده () ۱۶قانون ایکام دائمی برنامههای توسعه کشور بهخصـوص جـزر ( )۷بنـد
(د) و بند (ح) یاکم است.
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ماده ۸ـ دولت موظف است بهمنظور تحقق اهداف بند() ۱۲سیاستهای کیی ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در
ساختارها و اصالح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مـدیریت بـدهیها اقـدامات زیـر را مطـابق قـوانین
مربوطه انجام دهد :
الف ـ ساماندهی خزانهداری کل کشور از طریق :
۱ـ اصالح نظام مالی و محاسباتی خزانهداری کل کشور
۲ـ ارتقای نظام نظارت از طریق اصالح سامانه(سیستم) مالی و یسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب ـ ساماندهی نظام مالی ـ محاسباتی کشور از طریق :
۱ـ تهیه نرمافزار یسابداری واید و یکرارچه با قابییت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای یسابداری تعهدی
۲ـ تهیه صورتهای مالی تیفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرمافزار الزم
۳ـ تدوین بسته آموزش نظام یسابداری بخش عمومی برای کل کشور
پ ـ ارتقار و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجهریزی بر مبنای عمیکرد از طریق :
۱ـ طرایی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجهریزی بر مبنای عمیکرد
۲ـ استقرار نظام نظارت مالی بازطراییشده بر مبنای بودجهریزی مبتنی بر عمیکرد
ت ـ ساماندهی بدهیهای دولت از طریق :
۱ـ یفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخیی )  (G.D.Pدر سطح یداکثر چهل درصد () ۴۰%
۲ـ ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
۳ـ یذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجیس شورای اسالمی
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 ۴ـ تأدیه بدهی دولت به اشخاص یقیقی و یقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاهمدت و تأدیه بدهی دولت بـه نظـام
بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میانمدت و بیندمدت
تبصره ـ افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد ( )۴۵%با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیـران
امکانپذیر است .در شرایط اضطراری دولت میتواند با تصویب مجیـس شـورای اسـالمی شـاخص نسـبت بـدهی را بـرای مـدت
محدود تا پنجاه درصد ( )۵۰%افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی یداکثر سهساله از طریق تسویه بدهیها،
شاخص نسبت بدهی را به چهلدرصد( )۴۰%برساند .
ماده۹ـ دولت مکیف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مرایـل
انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۱۳۸۳/۱۱/۳و دیگر قوانین
مالی و معامالتی بخش عمومی بهجز معامالت محرمانه ،با رعایت قـانون تجـارت الکترونیکـی مصـوب  ۱۳۸۲/۱۰/۱۷و قـانون
برگزاری مناقصات مصوب  ۱۳۸۳/۱۱/۳تکمیل کند .کییه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصـات و نهادهـای عمـومی
غیردولتی مکیف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند .
بخش۳ـ نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی
ماده۱۰ـ دولت مجاز است بهمنظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول ،بازار سرمایه و بیمهها ):
الف ـ معادل کل بدهیهای خود به اشـخاص یقیقـی و یقـوقی کـه تـا پایـان سـال  ۱۳۹۵قطعـی شـده یـا میشـود را بـه ترتیـب
اولویتهایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود ،تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار بـا کسـب رضـایت
طیبکاران تسویه نماید .اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی
و مصون از تورم ،طبق آییننامهای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایـی بـه تصـویب هیـأت وزیـران میرسـد،
انتشار مییابد .
تبصره ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه ،بدهیهایی کـه توسـط دولـت ایجـاد و مرایـل یسابرسـی را در مراجـع معتبـر طـی کـرده و
قطعیشده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند ،تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سـودی معـادل
نرخ تورم تا یداکثر نرخ سود سررده اعالم شده توسط بانک مرکزی برخوردار میشوند .در قراردادهای مربوط بایـد بنـدی اضـافه
شود که به موجب آن دولت میتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طیبکار برردازد .
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ب ـ بهمنظور تأمین اعتبار الزم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور(اعم از سود و اصل) ،هرسـاله ردیـف خاصـی را در
الیحه بودجه سنواتی پیشبینی کند و به تصویب مجیس شورای اسالمی برساند .
تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت
سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از بازارهای یادشده میغـی و بالاثـر اسـت.
عرضه و معامالت این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضـمین بازخریـد قبـل از سررسـید
اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و ملسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها ،مجاز نمیباشد .بانکها ،دسـتگاههای
اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر میشود باید اطالعات موردنیاز سرمایهگذاران را متناسـب
با دستورالعمیی که به تصویب شورای بورس میرسد ،منتشر نمایند .
پ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود بهمنظور اسـتفاده از داراییهـای دولـت بـرای انتشـار صـکوک اسـالمی
پیشبینیشده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربـوط بـه نحـوه نقـل و
انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییهای دولت ،ضمن اجرای سامانه جامع اطالعـات امـوال غیرمنقـول دسـتگاههای
اجرائی (سادا) یسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییهـا و امـوال دسـتگاههای اجرائـی
موضوع ماده () ۵قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۱۳۸۶/۷/۸به استثنای انفال ،اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم
رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم() ۸۳قانون اساسی بهمنظور پشتوانه انتشار صکوک اسالمی نظیر ارزیابی
توسط کارشناسان رسمی ،شناسایی ،تعیین و تغییر بهرهبردار ،واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش امـوال مـذکور بـا تصـویب
هیأت وزیران اقدام کند .کییه دستگاههای اجرائی موضوع ماده () ۵قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده () ۱۳۷قانون
محاسبات عمومی کشور و تبصره ( )۱۰ماده ( )۶۹قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت مکیفنـد ضـمن همکـاری الزم
یداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابال این قانون نسبت به ثبت کییه اموال غیرمنقول اعم از اراضـی ،امـالک ،سـاختمانها و
فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند ،اجارهای یا وقفی یا میکی در
سامانه اقدام نمایند .صدور هرگونه مجوز برای واگذاری یق استفاده ،تغییر بهرهبردار ،فروش اموال غیرمنقول دولتی بـدون ثبـت
اطالعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است .
انتشار صکوک اسالمی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه ،قوه مقننه و سایر نهادهای یکومتی غیر قوهمجریه و اسـتفاده
از داراییها و اموال این دستگاهها یسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنها است .
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ت ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاسـتهای کیـی اصـل
چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی و در چهارچوب آییننامه اجرائی این بند از سهام دولـت در شـرکتها ،بـهعنوان پشـتوانه انتشـار
اوراق بهادار اسالمی (صکوک) استفاده کند .
ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را بهمنظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمـومی در
طی یکسال مالی منتشر نماید .سازمان مکیف است یسب اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخـت اصـل و سـود اوراق
مزبــور را بــه صــورت کامـــل در لــوایح بودجــه ســاالنه پیشبینــی و منظــور کنــد .اعتبــارات مربــوط بــه بازپرداخــت ایــن اوراق
صددرصد( )۱۰۰%تخصیصیافته تیقی میشود .
ماده۱۱ـ بیمه مرکزی ایران موظف است :
الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر یوزههای اقتصادی از جمیه فضای
کسب و کار و سرمایه گذاری ،از طریق شرکتهای بیمه نسبت بـه ارتقـای نقـش اقتصـادی بیمـه در تـأمین رفـاه و امنیـت مـردم و
افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات الزم را جهت تحقق اهـداف زیـر بـهعمل
آورد :
۱ـ ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفتدرصد( )۷%برسد .
۲ـ سهم بیمههای عمر از یق بیمه تولیدی بیمههای بازرگانی کشور یداقل تا پنجاهدرصد( )۵۰%نسبت به سال پایه اجرای قانون
برنامه افزایش یابد .
۳ـ رشتههای بیمهای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد میی افزایش و گسترش یابد .
ب ـ مقررات و آییننامههای سرمایهگذاری ذخایر بیمهای بهمنظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایـدار در
اقتصاد میی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد .
ماده۱۲ـ
الف ـ دولت مکیف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجـه سـنواتی نسـبت بـه تأدیـه بـدهی یسابرسیشـده خـود بـه
سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاستهای کیی اصل چهـل و چهـارم () ۴۴
قانون اساسی و اصالیات ب عدی آن ،امالک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی ،تأدیه نقدی در بودجه سنواتی ،اوراق بهادار قانونی
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و امتیازات مورد توافق اقدام کند .این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقـام معظـم رهبـری و قـوای مقننـه و قضـائیه و نهادهـای
عمومی غیردولتی نمیشود.
تبصره ـ در اجرای یـکم این بند باید ساالنه یـداقل دهدرصد( )۱۰%بدهــی دولـت بـه سـازمان تـأمین اجتمـاعی تسـویه گـردد و
هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تأمین شود .
ب ـ ســازمان تــأمین اجتمــاعی موظــف اســت مطــابق قــوانین مربوطــه در طــول اجــرای قــانون برنامــه ،یقــوق بازنشســتگان و
مستمریبگیران را متناسبسازی نماید .
بند (ب) ماده ( )۱۲در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین یـداکثر یقـوق بازنشسـتگی و وظیفـه کارکنـان دولـت و
مشــموالن صــندوق تــأمین اجتمــاعی مصــوب  ۱۳۶۱/۳/۳۰و قــانون نظــام هماهنــگ یقــوق بازنشســتگی و وظیفــه مصــوب
 ۱۳۷۳/۶/۲۳یاکم است .
پ ـ ملسسه صندوق یمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با کییه وظایف ،اختیارات ،تعهدات و داراییها ـ از جمیه اموال منقول و
غیرمنقول ،سهام ،امتیازات ،موجودی ،اسناد و اوراق با یفظ هویت مستقل به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انتقال مییابد .
یداکثر طی مدت سه سال ،کییه تعهدات یال و آتی صندوق ـ به میزانی که براسـاس مطالعـات محاسـبه بیمـهای بـرای تعیـین
ارزش فعیی تعهدات آتی (اکچوئری) که یداکثر ظرف مدت سهماه به تأیید سازمان یسابرسی کشور میرسد و مورد تأیید سازمان
قرار میگیرد ـ با منابع یاصل از واگذاری سهام ،سهمالشرکه ،اموال شرکتها ،امتیازات ،یقوق بهرهبرداری از معادن و یقوق مالی
دولت و سایر منابع یسب مورد از طریق سازمان خصوصیسازی و خزانهداری کل کشور پرداخت خواهد شد .میـزان واگـذاریها
هر ساله در بودجههای ساالنه پادار خواهد گردید .
ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارائـی موظـف اسـت نسـبت بـه ایجـاد و انعقـاد پیمانهـای دوجانبـه و چندجانبـه و همچنـین
پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند .در اجرای این ماده رعایت قوانین
و سیاستهایکیی نظام براساس عزت ،یکمت و مصیحت ضروری است .
ماده۱۴ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر ملسسات پولی ،بانکی و اعتباری و ساماندهی ملسسات و بازارهای
غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت :
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الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که بهتصویب شورای پول و اعتبار میرسـد ،عـالوه
بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب  ۱۳۵۱/۴/۱۸یسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی
و انتظامی زیر را در قبال بانکها و ملسسات اعتباری متخیف اعمال نماید :
۱ـ اعمال محدودیت ،ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها بین سهامداران ملثر ،سیب یق رأی از آنها بـهطور موقـت و سـیب یـق
تقدم خرید از سهامداران ملثر
۲ـ تعییق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
۳ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
۴ـ سیب صالییت یرفهای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
تبصره۱ـ مرجع رسیدگی به تخیفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود .
تبصره۲ـ سهامدار ملثر ،سهامداری است که یک یا چند عضو هیأتمدیره را انتخاب میکند و یـا بـه تشـخیص بانـک مرکـزی در
انتخاب عضو هیأتمدیره نقش دارد .
ب ـ انجام هرگونه عمییات بانکی ،واسراری(لیزینگ) ،صرافی توسط اشخاص یقیقی و یقـوقی و مشـارکت بانکهـا و ملسسـات
اعتباری و اشخاص یقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد( )۵۰%سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنهـا ملثرنـد
در تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب یسـب
مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش ماده() ۱۹قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲/۲/۱بهجز یبس و
شالق محکوم میشود.
تبصره ۱ـ مسلولیت بازپرداخت کییه تعهدات و بدهیهای ملسسات مذکور بر عهده هیأت امنـار ،هیـأت مـدیره ،هیـأت ملسـس و
سهامدار ملثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) میباشد.
تبصره ۲ـ عالوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور اسـتثنار شـده اسـت صـندوق قرضالحسـنه تکشـعبهای در سراسـر
کشور براساس جذب منابع ساالنه تا سـیمیییارد ()۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال نیـز از یکـم ایـن بنـد مسـتثنی بـوده و براسـاس
اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت میدهد.
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بند (ب) ماده ( )۱۴در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت ،بر تبصره ( )۴ماده ( )1قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصـوب
 ۱۳۸۳/۱۰/۲۲یاکم است و نسبت به ماده ( )۲۰قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲/۲/۱یکم خاص تیقی گردیده و یاکم
است.
پ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأسا شعبه یا ملسسات را فاقـد مجـوز اعـالم مینمایـد ،نسـبت بـه
توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
ت ـ هرگونه تبیی برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آییننامهای خواهد بود کـه ظـرف مـدت چهارمـاه پـس از الزماالجـرار
شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و بهتصویب هیأتوزیران میرسد .عالوه بر اقدامات نظـارتی انتظـامی کـه بـر ملسسـه
پولی بانکی و اعتباری اعمال میگردد ،تخیـف رسـانه ها از ایـن یکـم مسـتوجب جریمـه نقـدی تـا میـزان ده برابـر هزینـه تبییـ
صورتگرفته میباشد که به یساب خزانهداری کل کشور واریز میشود .
ث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوهقضائیه و سایر دستگاههای ذیربط ،به نحوی برنامـهریزی کنـد کـه بـا تکمیـل و
توسعه پایگاه داده میی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی ،نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت(ارزی و ریالی)
ساالنه یک واید درصد کاهش یابد.
ج ـ طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشـد ،بایـد بـه طرفیـت بانـک مزبـور صـورت پـذیرد و افـراد
ذیمدخل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوی قرار داد ،جز در مواردی که موضوع دعوی ،انتساب جرم باشد.
تبصره ـ منظور از اقدامات نظارتی ،اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها ،ملسسات اعتبـاری غیربـانکی ،تعـاونی
اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه بهجز صندوقهای قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسالمی و موضوع تبصـره () ۲بنـد
(ب) این ماده ،صرافی ها و شرکتهای واسراری(لیزینگ) در صالییت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بـوده و مشـتمل بـر
اقدامات بهعمل آمده در تمامی مرایل تأسیس ،اعطای مجوز ،نظا رت بر فعالیـت ،تغییـرات ثبتـی ،بازسـازی ،ادغـام ،انحـالل و
تصفیه میباشد .
ماده۱۵ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بهشرح زیر تعیین میگردد :
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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رئیس سازمان یا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
وزیر صنعت ،معدن و تجارت
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تأیید رئیسجمهور
دادستان کل کشور یا معاون وی
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
رئیس اتاق تعاون
نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجیس شورای اسالمی(هر کدام یـک نفـر) بـهعنوان نـاظر بـا
انتخاب مجیس
تبصره۱ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود .
تبصره۲ـ هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یکبار تغییر مییابند انتخاب مجدد آنها بالمانع است .
یکم ماده ( )۱۵در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده ( )۱۸قانون پولی و بانکی با اصالیات بعدی مصوب  ۱۳۵۱/۴/۱۸یـاکم
خواهد بود .
ماده۱۶ـ برای یصول اطمینان از اجرای صحیح عمییات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عمیکـرد نظـام
بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج ،شـیوههای عمییـاتی ،دسـتورالعملها ،بخشـنامهها ،چهـارچوب قراردادهـا و
نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسالمی ،شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل میشود :
ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در یوزه فقه معامالت وصایب نظر در مسائل پولی و بانکی )
ـ رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
ـ یکنفر یقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی )
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ـ یکنفر از نمایندگان مجیس شورای اسالمی با اولویت آشنایی با بانکداری اسالمی بـه انتخـاب مجیـس شـورای اسـالمی (بـه
عنوان عضو ناظر)
ـ یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
تبصره ۱ـ اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با یکم رئیس کـل
بانک مرکزی منصوب میشوند.
تبصره۲ـ مصوبات شورای فقهی الزمالرعایه است .رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر یسن اجرای آنها
نظارت میکند .یکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم( )۴قانون اساسی نمیباشد .
تبصره۳ـ اعضای صایبرأی این شورا برای چهار سال تعیین میشوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است .
تبصره ۴ـ جیسات شورای فقهی با یضور دوسوم اعضار مشتمل بر رئیس شورا و یداقل سـه نفـر از فقهـای عضـو شـورا رسـمیت
می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای یاضر عضو شورا اتخاذ میشود.
ماده۱۷ـ
الف ـ هرگونه تکییف به بانکها و ملسسات اعتبـاری در راسـتای اسـتفاده از منـابع آنهـا در طـول سـالهای اجـرای قـانون برنامـه
درخصوص تسهیالت با نرخ سود کمتر ،بهجز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیشبینی مابهالتفاوت نرخ سود مصوب شورای پول
و اعتبار و درج آن در قانون بودجه ساالنه است.
ب ـ بهمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش یسابهای درآمدی و هزینهای دولت ،شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط ،بـر
کییه یسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عمییات مالی دولت بر نظام بانکی ،کییه یسابهای بانکی اعم از ریالی
و ارزی برای وزارتخانهها ،ملسسات ،شرکتها ،سازمانها ،دانشگاههای دولتی و اعتبـارات دولتـی نهادهـای عمـومی غیردولتـی،
صرفا از طریق خزانهداری کـل کشـور و نـزد بانـک مرکـزی افتتـاح میشـود .دسـتگاههای یادشـده موظفنـد کییـه دریافتهـا و
پرداختهای خود را فقط از طریق یسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره۱ـ بانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری یسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و
دسترسی بر خط خزانهداری کل کشور به اطالعات یسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.
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تبصره۲ـ نحوه انتقال یسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینهکرد آن توسط بانکهای عامل ،مطابق دستورالعمیی
خواهد بود که یداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزماالجرار شدن این قانون ،به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی،
سازمان و بانک مرکزی ،به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره۳ـ بانک مرکزی مکیف است نسبت به ابال دستورالعمل موضوع تبصره( )۲این ماده به کییه بانکها و ملسسـات اعتبـاری
اقدام کند .هر نوع تخیف از دستورالعمل مذکور ،توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده( )۴۴قـانون پـولی و بـانکی
کشور و تغییرات آن در ماده ( )۹۶قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  ۱۳۸۹/۱۰/۱۵خواهد بود .همچنین هر نـوع تخیـف توسـط
سایر دستگاههای اجرائی ،در یکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
ماده۱۸ـ
الف ـ بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانههای نظارتی برخط ،زمینه نظـارت مسـتمر را
در نظام بانکی فراهم نماید ،بهگونهای که زمینه کشف خطاها و تخیفهای ایتمالی قبل از وقوع بهوجود آید .
ب ـ بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانهای متمرکز ،امکان دریافـت الکترونیکـی و
برخط استعالمهای مورد نیاز ،جهت اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیـر اسـتعالم اعتبارسـنجی ،بـدهی
مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و ملسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند .
تبصره۱ـ تمامی مراجع ذی ربط که بانکها و ملسسات اعتباری در اعطای تسـهیالت یـا پـذیرش تعهـدات نیازمنـد اسـتعالم از آن
میباشند ،موظفند امکان اخذ استعالمهای مذکور را بهصورت الکترونیکی و برخط ،فراهم نمایند .
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است مصادیق استعالمهای مذکور را تعیین و ابال کند .
ماده۱۹ـ دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی الزم برای تعاون و همکاری آیاد مردم
در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانـک توسـعه تعـاون از سـال اول اجـرای قـانون برنامـه از محـل
فروش اموال مازاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانـهداری کـل کشـور در قالـب قـوانین بودجـه سـنواتی بـه
یساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید .
ماده۲۰ـ به منظور اصالح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادالت مالی از طریق تأمین منابع مالی داخیی و خـارجی ،تمـامی
طریهای دستگاههای اجرائی که از تسهیالت مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت سیاسـتهای کیـی اصـل چهـل و چهـارم
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( )۴۴قانون اساسی با مسلولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شـورای اقتصـاد بایـد دارای توجیـه فنـی،
اقتصادی ،مالی و زیستمحیطی باشند .زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل
با توجه به ظرفیتها ،امکانات و تواناییهای داخیی و رعایت قانون «یداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهـای
کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده( )۱۰۴قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱۳۹۱/۵/۱و اصـالح بعـدی آن» و
اصالح ماده ( )۱۰۴قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱۳۹۴/۴/۳۱باید به تصویب شورای اقتصاد برسد .
بخش۴ـ محیط کسب و کار ،خصوصیسازی و مناطق آزاد
ماده۲۱ـ دولت موظف است در جهت توسعه فعالیتهای صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی :
الف ـ بر اساس قانون اجـرای سیاسـتهای کیـی اصـل چهـل و چهـارم ( )۴۴قـانون اساسـی ،سـهام دولـت در شـرکتهای بیمـه
بهاستثنای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت سهامی بیمه ایـران را در دو سـال اول اجـرای قـانون برنامـه از طریـق
عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصیسازی به بخش غیردولتی واگذار کند .
ب ـ بهمنظور مردمیشدن اقتصاد و کاهش نقش تصدیگری دولت در صنعت بیمه و براسـاس اصـالح نظـام نظـارت تعرفـهای،
بیمه مرکزی مکیف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی
اقدام نماید .
ماده۲۲ـ
الف ـ دولت مکیف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین ،مقررات و رویهها ،محیط کسب و کار را بهگونهای امن ،سـالم،
سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه ،رتبه ایران در دو شاخص رقابتپذیری بینالمییی و شـاخصهای
بینالمییی یقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز به رتبه سوم ارتقار یابد و هرسال بیستدرصـد ( )۲۰%از ایـن
هدف محقق شود .در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقار یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد .وزیر
امور اقتصادی و دارایی مکیف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال ،گزارش میزان تحقق یکم این بند را همراه مستندات
به مجیس شورای اسالمی ارائه نماید .
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایهگذاری و کارآفرینی در کشور ،جذب متخصصـان،
صیانت ،یفاظت و مقابیه با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری (ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار،
با همکاری سازمان ،سازمان اداری و استخدامی کشور ،معاونت عیمی و فناوری رئیسجمهور ،وزارتخانههای تعاون ،کـار و رفـاه
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اجتماعی ،امور خارجه ،اطالعات ،دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی
امنیت میی برساند .
ماده۲۳ـ ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصـویب مجیـس شـورای اسـالمی و تـأمین
زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار وایدهای تولیدی ،اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیستمحیطی ،نظامی و امنیتـی بـا
رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجـاری صـنعتی مصـوب  ۱۳۷۲/۶/۷و قـانون تشـکیل و اداره منـاطق ویـژه اقتصـادی
جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۱۳۸۴/۹/۵امکانپذیر است .
تبصره ـ کییه وظایف ،اختیارات ،ساختار و تشکیالت دبیرخانـه شـورای عـالی منـاطق آزاد و ویـژه اقتصـادی بـا یفـظ شخصـیت
یقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذیربط مسلول اجرای قوانین
مرتبط با یوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود .
ماده۲۴ـ دولت مکیف است با همکاری اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسـالمی
ایران یداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه ،تمهیدات قانونی الزم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیسـت و پـنج درصـد
( ،)۲۵%با رویکرد کارآفرینی ،اشتغالزایی ،یمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانشبنیان بهعمل آورد.
ماده۲۵ـ
الف ـ بهمنظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و بهمنظور افـزایش بهـرهوری و ارتقـای سـطح
کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهدهدار وظایف اجتماعی ،فرهنگی و خدماتی هستند (از
قبیل وایدهای بهداشتی و درمانی ،مراکز بهزیستی و توانبخشی ،مراکز آموزشی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی و مراکـز ارائهدهنـده
خدمات و نهادههای کشاورزی و دامرروری) اجازه داده میشود در چهارچوب اسـتانداردهای کیفـی خـدمات کـه توسـط دسـتگاه
ذیربط تعیین میگردد ،نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بهجای تولید خدمات) اقدام نمایند .در اجـرای ایـن
بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خـدمات و تعیینتکییـف نیـروی انسـانی و سـاختار بـه پیشـنهاد
سازمان ،سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در یال واگذاری و همچنین بنگاههای واگـذار شـده بهصـورت کنترلـی ،در چهـارچوب
مصوبات هیأت واگذاری ،اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور و بانـک
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مرکزی اعالم میشود .سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکیـف اسـت ثبـت صورتجیسـات مجـامع عمـومی و هیـأت مـدیره و
همچنین نقل و انتقال اموال و امالک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجـام دهـد .بانـک
مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانکها و ملسسات اعتباری خصوصی و دولتی ،اعطای هرگونه تسـهیالت و یـا
ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
بخش  ۵ـ توازن منطقهای ،توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر
ماده۲۶ـ بهمنظور رقابتپذیر کردن عدالت بین منطقهای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی ،افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:
الف ـ دولت موظف است:
 ۱ـ در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین میی و استانی را تهیه کند و پس از تصـویب شـورای عـالی آمـایش
سرزمین از سال دوم اجـرای قانون بـرنامـه به اجرار در آورد .
۲ـ درآمدها و هزینههایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد ـ هزینه
استانی بهصورت سرجمع درآمدها ،اعتبارات هزینهای و تمیـک داراییهـای سـرمایهای هـر اسـتان (برمبنـای وجـوه واریـزی بـه
خزانه داری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نماید .مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت بـه سـقف مصـوب هـر اسـتان براسـاس
دستورالعمل ابالغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینهای و تمیک داراییهای سرمایهای مصوب در قانون بودجـه سـنواتی ،در
مقاطع سهماهه بین استانهای ذیربط توزیع میگردد.
۳ـ سهدرصد( )۳%از درآمد یاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صــادرات گــاز طبیعـی را بـهترتیب یکســوم بـه
استانهای نفـتخیز و گازخیز و دوسـوم به مناطق و شهرستانهای کمترتوسعهیافته جهت اجرای برنامـههای عمرانـی در قالـب
بودجههای سنواتی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه این استانها اختصاص دهد .یکم جزر ( )۳بند (الف) ماده ( )۲۶این
قانون بر یکم جزر ( )۱بند (ب) ماده ( )۷یاکم است .در طول اجرای قانون برنامه ششـم توسـعه ،یکـم مقـرر درمـورد افـزایش
درصد در این بند ،بر جزر ( )۳بند (ب) ماده ( )۴۴قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت ()۲
مصوب  ۱۳۹۳/۱۲/۴یاکم است.
۴ـ در سال اول اجرای قانون برنامه کییه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دسـتگاههای اجرائـی بـه وایـدهای مربوطـه خـود در
استانها و شهرستانها را واگذار کند.

24

قاونن برنامه پنجساله ششم وتسعه اقتصادی ،اجامتعی و فرهنگی مجهوری اسالیم ایران ( ۱۴۰۰ـ )1396

 ۵ـ طریهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنـی ،زیـر نظـر بنیـاد مسـکن و
تأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها و تصویب آن در کمیتهای متشکل از رئیس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان به عنوان رئیس ،فرماندار شهرستان ،بخشدار بخش ،نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان،
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان ،نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان ،نماینده معاون امور عمرانی اسـتانداری و
رئیس شورای اسالمی روستا بهعنوان ناظر ،تهیه کند.
ب ـ شوراهای برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستان موظفند پـنج تـا هشـت درصـد ( ۵%تـا  )۸%از سـرجمع
اعتبارات تمیک داراییهای سرمایهای استانی مصوب قانون بودجه ساالنه را صرف تهیـه و اجـرای طریهـای هـادی و بهسـازی
روستاهای شهرستان ،توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نمایند.
ماده۲۷ـ دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کیی برنامه و اقتصاد مقاومتی ،شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای
موجود در نوایی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد میی و ایجاد بستر الزم برای شکوفایی
و پیشرفت عدالتمحور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجههای سنواتی انجام دهد:
الف ـ اقدامات اقتصادی و بخشی:
۱ـ دولت مکیف است در راستای برنامهریزی منطقهای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادراتمحور در طـول اجـرای
قانون برنامه هر سال ،در پنجهزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتهـای بـومی و محیطـی و قابییـت محیـی ـ اقتصـادی آن
منطقه ،با مشارکت نیروهای محیی و با بهرهگیری از تسهیالت بـانکی ،یمایتهـای دولتـی و سـرمایهگذاری بخـش خصوصـی،
برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را بهوسییه سازمان استان تهیه کند و بـه تصـویب شـورای توسـعه و برنامـهریزی
استان مربوطه برساند .سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعالم
نماید.
 ۲ـ تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشـایری در بودجـه سـنواتی ،تحـت پیوسـتی بـا
عنوان «عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.
۳ــ کـاهش مـدت زمـان پاسـخ بـه اسـتعالمها و صـدور پروانـه سـاخت بنگاههـای اقتصـادی روسـتایی و عشـایری از هرکــدام از
دستگاههای ذیربط ،به یداکثر پانزده روز
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۴ـ توسعه یداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی ،بهرهبرداری و ساخت نود و هشت ناییه صنعتی روستایی و ایجاد یک
میییون و نهصد و چهارده هزار فرصت شـغیی در روسـتاها و منـاطق عشـایری از طریـق ایـداث و توسـعه بنگاههـای اقتصـادی
رقابتپذیر و صادراتگرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی
 ۵ـ تأمین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه یداقل پنج درصد( )۵%شاخصهای برخورداری تعیینشده در ساماندهی عشایر
 ۶ـ تهیه طریهای هادی و طریهای توسعه و بـازنگری آنهـا بـرای همـه روسـتاها و آبادیهـای بـاالی بیسـت خـانوار و منـاطق
عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار
۷ـ آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر بهعنوان عناصر پیشرو و تسهیلگر در زمینه برنامهریزی محیی ،توسعه فعالیتهـای
اقتصادی و برنامههای فرهنگی ،بهبود خدماترسانی ،جیب مشارکتهای مردمی و نظارت بر اثربخشی طریهای دسـتگاههای
اجرائی
 ۸ـ شناسایی روسـتاهای در معـرض خطـر سـوانح طبیعـی جهـت اجـرای طریهـای ایمنسـازی ایـن سـکونتگاهها بـا همکـاری
دستگاههای مسلول و مشارکت مردم و نهادهای محیی ،بهنوعی که یداقل سیدرصد( )۳۰%روستاهای در معرض خطر تا پایان
اجرای قانون برنامه ایمنسازی شوند .
 ۹ـ تعیین شاخصهای بافت های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طریهای بهسازی بافتهای فرسـوده در روسـتاهای
دارای اولویت
۱۰ـ بخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداختشده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی جهت
بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیبدیده از یوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمیباشند،
تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامـل و امهـال آن بـه مـدت سـه سـال از محـل
تنخواهگردان موضوع ماده( )۱۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و اصالیات و الحاقات بعدی
تا پایان اجرای قانون برنامه ششم
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ب ـ اقدامات عمرانی زیربنایی:
۱ـ امکانسنجی ،طرایی و ایجاد سامانههای دفع بهداشتی زبالههای روستایی محدودههای روستاها و جمعآوری و دفع آنهـا در
خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسلولیت دستگاههای ذیربط .آییننامه اجرائی این جـزر بـا پیشـنهاد وزارت کشـور
بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
۲ـ طرایی و اجرای طریهای (پروژههای) دفع بهداشتی فاضالب در روستاها بـا اولویـت روسـتاهای واقـع در یـریم رودخانـهها،
تاالبها ،سدها و روستاهایی که بهدلیل نفوذپذیری کـم اراضـی دفـع فاضـالب در آنهـا دچـار مشـکل میباشـد از طریـق بخـش
خصوصی
۳ـ یکرارچهسازی یداکثری فعالیتها و برنامههای عمران و توسعه روستایی ،عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکـرد
جهادی و نظارت پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامـه ششـم و ایجـاد یکرـارچگی برنامـهریزی و ارائـه خـدمات و طریهـای
روستایی و عشایری در قالب برنامههای جامع ،براساس نیازهـا و مشـارکت واقعـی مـردم و شـرایط انسـانی ،طبیعـی ،اقتصـادی و
اجتماعی
۴ـ تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت ایداث ،بهسازی و آسفالت و نگهداری راههـای روسـتایی روسـتاهای بـاالی بیسـت
خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیستدرصد  )۲۰%از طریق سازمان
 ۵ـ تهیه و اجرای طریهای ساماندهی و بهسازی یداقل بیستدرصد () ۲۰%روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامـل جهـت
توانمندسازی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
بخش ۶ـ نظام اداری ،شفافیت و مبارزه با فساد
ماده۲۸ـ در راستای اصالح نظـام اداری ،موضـوع «صـرفهجویی در هزینـههای عمـومی کشـور بـا تأکیـد بـر تحـول اساسـی در
ساختارها ،منطقیسازی اندازه دولت و یذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید ،اقدامات زیر انجام میشود :
الف ـ کاهش یجم ،اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی بهاستثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه ،یداقل
به میزان پانزدهدرصد( )۱۵%نسبت به وضع موجود (یـداقل پنجدرصـد( )۵%در پایـان سـال دوم) از طریـق واگـذاری وایـدهای
عمییاتی ،خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها ،یذف وایدهای غیرضـرور ،کـاهش سـطوح مـدیریت،
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کاهش پستهای سازمانی ،انحالل و ادغام سازمانها و ملسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداریها
و دهیاریها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصویب شورایعالی اداری
تبصره ـ انحالل ،انتزاع و ادغام ملسساتی که به موجب قانون تأسیس شـده اسـت ،صـرفا بـا تصـویب مجیـس شـورای اسـالمی
امکانپذیر میباشد.
ب ـ به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی ،فقط در سـقف مقـرر
در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۱۳۸۶/۷/۸مجاز است .تمدید قراردادهای قبیی بالمانع است.
پ ـ دولت در یـدود اعتبارات هزینـهای ساالنه و متناسب با نر خ تورم نــسبت بـه تعیـین ضـریب یقـوق کارکنـان دولـت اعـم از
مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند .این یکـم درطـول برنامـه یـاکم بـر
ماده ( )۱۲۵قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ت ـ دولت مکیف است سنوات ارفاقی را بهعنوان سنوات خدمت قابل قبول تیقی و مطابق تبصره () ۲قانون بازنشسـتگی پـیش از
موعد کارکنان دولت مصوب  ۱۳۸۶/۶/۵توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مسـتمری بازنشسـتگان مشـمول و براسـاس
میانگین دو سال آخر پرداخت یق بیمه سنوات ارفـاقی از تـاریخ بازنشسـتگی آنـان اقـدام کنـد .شـرکتهای دولتـی و ملسسـات و
نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ( )۳قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این یکم میباشند.
تبصره ـ سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت یقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا یق بیمه سـهم مسـتخدم و
کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و بـه صـندوقهای مـذکور پرداخـت
میشود.
ماده۲۹ـ دولت مکیف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت یقوق و مزایا اقدام کنـد و امکـان
تجمیع کییه پرداختها به مقامات ،رؤسا ،مدیران کییه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهگانه جمهوری اسالمی ایـران اعـم از
وزارتخانهها ،سازمانها و ملسسات و دانشگاهها ،شرکتهای دولتـی ،ملسسـات انتفـاعی وابسـته بـه دولـت ،بانکهـا و ملسسـات
اعتباری دولتی ،شرکتهای بیمه دولتی ،ملسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل
کشور استفاده مینمایند) ،ملسسات عمومی ،بنیادها و نهادهای انقالب اسـالمی ،مجیـس شـورای اسـالمی ،شـورای نگهبـان
قانون اساسی ،بنیادها و ملسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و وایدهایی که شمول قانون بر آنها
مستیزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قـوانین و مقـررات عـام تبعیـت نماینـد نظیـر وزارت
جهاد کشاورزی ،شرکت میی نفت ایران ،شرکت میی گاز ایران ،شرکت میی صنایع پتروشـیمی ایـران ،سـازمان گسـترش نوسـازی
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صنایع ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای تابعه آنها ،ستاد اجرائـی و قرارگاههـای
سازندگی و اشخاص یقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید ،به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص
شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود .وزارت اطالعات ،نیروهای مسیح و سازمان انرژی اتمی
ایران از شمول این یکم مستثنی هستند .اجرای این یکم درخصوص بنگاههای اقتصـادی متعیـق بـه وزارت اطالعـات ،وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسیح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت میی مجاز خواهد بود.
دستگاههای مشمول این ماده مکیفند یقوق ،فوقالعادهها ،هزینهها ،کمکهزینهها ،کارانه ،پرداختهای غیرماهانه و مزایـای
ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر ،نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات ،رؤسا ،مـدیران
موضوع این مـاده را از هـر محـل (از جمیـه اعتبـارات خـار ج از شـمول قـانون محاسـبات عمـومی کشـور مصـوب ،۱۳۶۶/۶/۱
درآمدهای اختصاصی ،اعتبـارات متفرقـه ،اعتبـارات کمکهـای رفـاهی ،اعتبـارات بودجـه عمـومی و منـابع عمـومی و همچنـین
اعتبارات موضوع ماده ( )۲۱۷قانون مالیاتهای مستقیم با اصالیات و الحاقات بعدی مصوب  ،۱۳۶۶/۱۲/۳تبصره « »۱مـاده
( )۳۹قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مواد ( )۱۶۰تا ( )۱۶۲قانون امور گمرکی مصوب  ۱۳۹۰/۸/۲۲و یا اعتبارات خاص ناشی از
واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصیسازی ،اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص یقیقـی و یقـوقی و سـایر
درآمدها و موارد مشابه) ،منحصرا در فیش یقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق ،پرداخـت کننـد ،بـه نحـوی کـه میـزان
هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصیه در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره۱ـ کییه اشخاص یقوقی مشمول این مـاده مکیفنـد از تـاریخ  ۱۳۸۸/۱/۱اطالعـات مربـوط بـه مقامـات ،رؤسـا ،مـدیران
موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند .مستنکف از ارائـه اسـناد و اطالعـات مـورد
درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سهماه تا یکسال به تشخیص مراجع قضائی محکوم میشـود .دیـوان
محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکیفند طبق وظایف و اختیـارات قـانونی خـود اطالعـات مربـوط بـه پرداختهـای
مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتیکه مبـالغی بـرخالف قـوانین بـه افـراد
موضوع این ماده پرداخت شده باشد ،اقدامات قانونی الزم را بهعمل آورند.
تبصره۲ـ یسابرسان و بازرسان قانونی از جمیه سازمان یسابرسی و جامعه یسابداران رسمی کشور مکیفند در یین انجام وظایف
قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای یسابرسی و بازرس قانونی ،تخیفات صورتگرفته را
در اسرع وقت به مراجع ذیصالح (اعضای مجمع عمومی ،هیأتهای تخیفات اداری ،مرجع قضائی ،سازمان بازرسی کل کشور
و دیوان محاسبات کشور) اعالم نمایند.
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تبصره ۳ـ دولت مکیف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسـب در نظامـات پرداخـت یقـوق و مزایـا و نظـام
مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختالف یقوق و مزایای بین مقامات ،رؤسا ،مدیران و کارکنان موضوع ایـن مـاده در مشـاغل
مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیستدرصد( )۲۰%تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد.
ماده۳۰ـ دولت مکیف است بررسیهای الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ،رفع تبعـی

و متناسبسـازی دریافتهـا و

برخورداری از امکانات شاغیین ،بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختیف را انجام دهد.
بخش۷ـ کشاورزی
ماده۳۱ـ دولت موظف است برای یصول اهداف بندهای ششم و هفـتم سیاسـتهای کیـی اقتصـاد مقـاومتی در جهـت تـأمین
امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی ،دامی و آبزی بـه میـزان نـود و پنجدرصـد( )۹۵%درپایـان اجـرای
قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بهویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی ،رسیدن به تراز تجاری مثبت ،تقویت و تکمیل
زنجیرههای تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهرهوری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت یصول به شاخصهای کمی به
شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:
الف ـ توسعه کشاورزی یفاظتی ،توسعه کشت نشایی ،بهنژادی و بهزراعی ،تولید و تأمین و بهکارگیری ارقام مقاوم ،خوداتکـایی در
تولید بذر و نهال ،افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه یداقل دوازدهصدم ( )۰/۱۲اسب بخار در هکتار
ب ـ انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی ،پرداخت مطـابق تبصـره بنـد
(الف) ماده ( )۱۰این قانون بهعنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی .در طول اجرای قـانون برنامـه ،بنـد (ب) مـاده
( ،)۳۱قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب  ۱۳۶۸/۶/۲۱با اصالیات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت
موقوفاالجرار مینماید.
پ ـ افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات
ت ـ فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم ،دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشـتر از کـود آلی(کمروسـت) و
مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود ،ساخت و ترکیب ساخت (فرموالسیون) کود و سم
ث ـ سرمایه گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقـاتی و نظـام نـوین تـرویج و انتقـال فنـاوری ،تقویـت شـرکتهای دانشبنیـان،
استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی
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ج ـ توســعه کشــت محصــوالت ســالم و محصــوالت زیســتی (ارگانیــک) ،اعمــال اســتانداردهای میــی کنتــرل کیفــی تولیــدات و
فرآوردههای کشاورزی گسترش مبارزه تیفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی ،مصرف بهینـه نهادههـا از جمیـه انـواع سـم و کـود و
یمایت از درمانگاههای گیاهپزشکی در راستای ارتقای سالمت انسان و جامعه
چ ـ ممنوعیت هرگونه رهاسازی ،تولید ،واردات و مصـرف محصـوالت تراریختـه ،در چهـارچوب قـانون ایمنـی زیسـتی جمهـوری
اسالمی ایران مصوب  ۱۳۸۸/۵/۷با رعایت مقررات و موازین میی و بینالمییی که به تصـویب مجیـس شـورای اسـالمی رسـیده
است.
تبصره ـ دولت موظف است اقدام الزم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآوردههـای غـذایی وارداتـی را جهـت تشـخیص مـواد
تراریخته بهعمل آورد و با اطالع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات ایتمالی این مواد را که بـر اسـاس
آزمایشات معتبر معیوم میشود به مردم اعالم نماید.
ح ـ اخذ عوارض از انواع چربیهای وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیراشباعی(ترانس) بیش از یـد مجـاز و نوشـابههای
گازدار مصرفی و صرف منابع یاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر .میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه ساالنه بـا رعایـت
ماده () ۴۸قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )۲مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴مشخص خواهد شد.
خ ـ انجام ایمن سازی (واکسیناسیون) دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه ساالنه
د ـ راهاندازی زیرساخت شناسهگذاری ،بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهـاده کشـاورزی و دامـی صـنعتی و نیمهصـنعتی تـا
رسیدن به مصرفکننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کاالها
تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی ،فهرست کاالهای مشمول این بند را اعالم مینماید.
ذ ـ یمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدییی و تکمییی بخش کشاورزی مانند کارخانجـات خـوراک دام ،طیـور و آبزیـان و
صنایع بستهبندی محصوالت کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی ،نسبی و رقابتی این صنایع
ر ـ تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری به تشکیهای فراگیر کشاورزی و روستایی
ز ـ دولت مکیف است بـرای یصـول شـاخصهای معینشـده در جـداول ذیـل در جهـت امنیـت غـذایی ،سـالمت و غنیسـازی
محصوالت کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیرههای عرضه ،اقدام کند.
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ماده۳۲ـ
الف ـ به منظور کاهش التهابات بازار کاالهای اساسـی کشـاورزی و کـاهش نوسـان غیرعـادی فصـیی محصـوالت کشـاورزی و
بهمنظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاستهای تنظـیم بـازار و تـأمین
ذخایر محصوالت راهبردی (استراتژیک) ،شرکت بازرگانی دولتی ایران یـا هریـک از شـرکتهای دولتـی مسـلول تنظـیم بـازار هـر
محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی ،یسب مورد ،براساس برآوردهای ماهانه ،فصیی و ساالنه عرضه داخیـی و تقاضـای
هر یک از محصوالت ،نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سیف و ابزارهـای مـالی موضـوع بنـد()۲۴
ماده ( )۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۱۳۸۴/۹/۱بر روی هر یک از داراییهای مشمول صدر این بند
در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام مینمایند.
ب ـ دولت مکیف است اقدامات ذیل را بهعمل آورد:
۱ـ ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمهگذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لـوایح بودجـه سـاالنه و
پیشبینی اعتبار بهصورت صددرصد () ۱۰۰%تخصیص یافته درطول اجرای قانون برنامه
۲ـ اصالح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن (ماده آلی) خاک به میزان ساالنه پانصدهزار هکتار
۳ـ ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور
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۴ـ اختصاص معادل ریالی دهدرصد( )۱۰%ورودی ساالنه صندوق توسعه میی نزد بانـک عامـل مطـابق ضـوابط صـندوق جهـت
پرداخت تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمایهگذار بخش کشاورزی ،صنایع تبدییی و تکمییی این بخش ،محیط زیست مرتبط
با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ایداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطـابق بنـد (۴ــ  )۱۰سیاسـتهای کیـی برنامـه
ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه میی
ماده۳۳ـ دولت مکیف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کیی اقتصاد مقاومتی و بهمنظور متنوعسازی ابزارهای
یمایت از بخش کشاورزی ،تأمین و تجهیـز منـابع ،توسـعه و امنیـت سـرمایهگذاری ،افـزایش صـادرات محصـوالت کشـاورزی و
ارزشافزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:
الف ـ ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیرههـای ارزش ،صـنایعتبدییی ،تکمییـی و نگهـداری محصـوالت اساسـی کشـاورزی در
قطبهای تولیدی ،سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره
ب ـ تخصیص یداقل بیستدرصد( )۲۰%منابع صندوقهای یمایت از بخـش کشـاورزی جهـت تسـهیالت بـرای صـادرات ایـن
بخش
پ ـ ایجاد خوشههای صادراتی ،نشانهای تجاری و اختصاص مشوقهای صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزی
تبصره ـ دولت مکیف است مابهالتفاوت قیمـت تولیـد داخـل بـا قیمـت کـاالی کشـاورزی در بازارهـای هـدف را سـاالنه بـهعنوان
مشوقهای صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانهها پرداخت نماید .وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کاالهای مشـمول
این بند و پرداخت مابهالتفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران میرساند.
ت ـ کـاهش یـداقل دهدرصـدی( )۱۰%شـکاف قیمـت دریـافتی تولیدکننـدگان و قیمـت پرداختـی مصـرف کننـدگان نهـائی ایـن
محصوالت درطول اجرای قانون برنامه
ث ـ پوشش بیمه اجباری کییه دامها در مقابل بیماریهای مشترک و واگیردار ،پرداخت یداقل پنجاهدرصد( )۵۰%سهم بیمـهگـر
توسط دولت و اجرای برنامه یذف دام در کانونهای آلوده پس از پیشبینی در بودجه سنواتی
ج ـ افزایش سرمایه صندوقهای یمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفتدرصد () ۷%از ارزش سرمایهگذاری بخش کشاورزی و
افزایش سرمایه بانـک کشـاورزی مطـابق بـا اسـتانداردهای بینالمییـی از محـل فـروش امـالک مـازاد وزارت جهـاد کشـاورزی و
بازپرداخت تسهیالت پرداختشده از محل یساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی
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چ ـ افزایش سهم سرمایهگذاری در بخشکشاورزی در کل سرمایهگذاریها به میزان ساالنه یداقل دودرصد()۲%
ح ـ ارتقای سطح کیی یمایت از کشاورزی ،ساالنه تا دو درصد ( )۲%ارزش تولید این بخش
خ ـ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از یوادث غیرمترقبـه و امهـال اصـل وام آنـان بـه
مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی ،بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان
د ـ تولید و پخش برنامههای آموزشی ،ترویجی ،مدیریت مصرف آب ،بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و فرآوری تولیدات،
یفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی کشور ،بهرهوری و انتقال یافتههای عیمی به بهرهبرداران ،به سفارش و تأمین مالی وزارت
جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما
ذ ـ اختصاص یداقل پانزده درصد ( )۱۵%از متوسط تسهیالت اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی
ر ـ مرایل بستهبندی ،انجماد ،پاک کردن ،درجهبندی ،پوستگیری مانند شالیکوبی و خشـک کـردن ماننـد چـای و تفـت دادن
مانند نخودپزی ،فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نمیشود.
خدمات مزبور ،از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد.
ماده۳۴ـ کییه اشخاص یقیقی و یقوقی که به نحوی د ر امور تولید ،پرورش ،نگاهداری ،توزیع ،یمل و نقل ،عرضه ،فروش دام
زنده و نیز استحصال ،تهیه ،عملآوری ،جمعآوری ،نگهـداری ،بسـتهبندی ،توزیـع ،یمـل و نقـل فرآوردههـای بـا منشـأ دامـی و
همچنین خوراک دام فعالیت دارند ،درصورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامرزشکی کشور
یا عدم بـهکارگیری مسـلول فنـی بهداشـتی بـا رأی دادگـاه صـالح متعهـد بـه پرداخـت خسـارت وارده بـه مصـرفکنندگان اقـالم
غیربهداشتی یا ناسالم می باشند .مسلوالن فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابالغی از سوی سـازمان دامرزشـکی کشـور بـه
شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسلول میباشند.
تبصره ـ آییننامه اجرائی اینماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامرزشکی کشور) ،وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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بخش ۸ـ آب
ماده۳۵ـ دولت مکیف است بهمنظور مقابیه بـا بحـران کمآبـی ،رهاسـازی یقهبـههای زیسـتمحیطی بـرای پایـداری سـرزمین،
پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی ،تعادلبخشی به سفرههای زیرزمینی و ارتقای بهرهوری و جبـران تـراز آب ،بـهمیزانی
که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میییارد مترمکعب شود ،اقدامات زیر را بهعمل آورد:
الف ـ افزایش عمیکرد در واید سطح و افزایش بهرهوری در تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محصوالت دارای مزیت نسبی و
ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری ،مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
ب ـ توسعه روشهای آبیاری نوین ،اجرای عمییات آب و خاک (سازهای و غیرسازهای) ،توسعه آببنـدها و سامانه(سیسـتم)های
سطوح آبگیر یداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال
تبصره ـ برای توسعه روشهای آبیاری نوین یداقل هشتادوپنجدرصد() ۸۵%هزینهها بـهعنوان کمـک بالعـوض توسـط دولـت در
قالب بودجه ساالنه تأمین و پرداخت میشود.
پ ـ یمایت از توسعه گیخانهها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترلشده و بازچرخانی پسابها ،مدیریت آبهای نامتعـارف و
مدیریت آب مجازی
ت ـ طرایی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی و ارتقای بهرهوری آب در چهارچوب سیاستهای کیی اقتصاد
مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجـه سـاالنه و اعمـال یمایـت و مشـوقهای مناسـب فقـط در چهـارچوب
الگوی کشت
ث ـ اییار ،مرمت و الیروبی قنوات به میـزان سـاالنه پنجدرصـد( )۵%وضـع موجـود در طـول اجـرای قـانون برنامـه بـا تأکیـد بـر
فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری برای اییای قنوات
ج ـ ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویستهزارتن ماهی در قفـس تـا پایـان اجـرای قـانون برنامـه و توسـعه فعالیتهـای
شیالتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سوایل کشور
چ ـ برقدار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری

37

قاونن برنامه پنجساله ششم وتسعه اقتصادی ،اجامتعی و فرهنگی مجهوری اسالیم ایران ( ۱۴۰۰ـ )1396

تبصره ـ منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفهجویی در مصرف سوختهای فسییی موضوع ماده( )۱۲قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  ۱۳۹۴/۲/۱تأمین میگردد.
ح ـ نصب کنتور هوشمند و یجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه ادارهشده بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبـرداری تـا پایـان
اجرای قانون برنامه
خ ـ استفاده از آب استحصالی سدها ،با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در یوضه آبریز محل استقرار سد
د ـ تأمین یقابه کشاورزان از رودخانهها ،چشمهها و قناتها از آب سدهای ایداثی بر روی این رودخانهها ،قناتها و چشمهها
ذ ـ تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فوالدی ،آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه (سیسـتم) خنککننـدگی و شستوشـوی مـواد
خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه
ر ـ دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طـی
سالهای اجرای این قانون به مورد اجرار گذارد.
وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.
ماده۳۶ـ
الف ـ دولت مکیف است اقدامات الزم را با رعایت سیاستهای کیی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسـی در جهـت اصـالح
نظام بهرهبرداری آب آشامیدنی ،بهرهوری استحصال و بهرهوری مصرف آنرا یداقل معـادل سیدرصـد( )۳۰%ارتقـار دهـد و نیـز
یداقل سیدرصد( )۳۰%آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قـانون برنامـه تـأمین
نماید.
تبصره ـ وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامـه تمهیـدات الزم را جهـت تـأمین ،طرایـی و سـاخت یـداقل معـادل
هفتاددرصد( )۷۰%آبشیرینکن های مورد نیاز در شهرهای یوزه خییج فارس و دریای عمان را از جمیه از طریق خرید تضمینی
آب شیرینشده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آبشیرینکن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد .مدیریت انتقـال
فناوری از طریق جهاد دانشگاهی ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان انجام میشود.
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ب ـ عوارض یاصل از چشمههای آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیـت توسـعه گردشـگری دارنـد ،بـا طـی
مرایل قانونی در اختیار شهرداریها یا دهیاریهای همان منطقه قرار میگیرد .منابع یاصیه متناسب با دریافت عوارض کـه بـه
پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامـهریزی و توسـعه اسـتان میرسـد ،بـا تصـویب کمیتـه برنامـهریزی
شهرستان صرف زیرساختهای گردشگری همان منطقه میشود.
ماده۳۷ـ دولت مکیف است تمهیدات الزم را با استف اده از انواع روشها از جمیه سازوکارهای ذیل تـا پایـان اجـرای قـانون برنامـه،
عالوه بر وضع موجود جهت افزایش یداقل بیستوپنجدرصد( )۲۵%پوشش شبکه فاضالب شهری کشور را فراهم نماید.
الف ـ استفاده از سرمایهگذاری بخشخصوصی داخیی و خارجی و سازمانهای بینالمییی در ازای واگذاری پساب استحصالی
ب ـ استفاده از منابع یاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تکمیـل طریهـای فاضـالب شـهری بـا پیشبینـی منـابع و
مصارف آن در قانون بودجه سنواتی
بخش۹ـ محیط زیست و منابع طبیعی
ماده۳۸ـ دولت موظف است اقدامات زیر را جهت یفاظت از محیطزیست بهعمل آورد:
الف ـ نظارت بر ارزیابی راهبردی محیطزیست ) (SEAدر سیاستها و برنامههای توسعهای و ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA
)طریهای بزرگ کییه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعـاونی ،نهادهـای عمـومی غیردولتـی در پهنـه سـرزمینی از
جمیه مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها ،ضوابط و معیارهای پایداری محیطزیست.
ب ـ اجرای برنامه عمل یفاظت ،اییار ،مدیریت و بهرهبرداری مناسب از تاالبهای کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و
جوامع محیی بهویژه در ارتباط با تاالبهای ثبتشده در کنوانسیون رامسر بـهطوری کـه تـا پایـان اجـرای قـانون برنامـه ،یـداقل
بیستدرصد ( )۲۰%تاالب های بحرانی و در معرض تهدید کشور اییار شوند و ضمن یفاظت و تثبیت ،در روند بهبود قرار گیرند.
پ ـ تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بینالمییی دولت جمهوری اسالمی ایران در یوزه محیطزیسـت
در قالب بودجههای سنواتی .اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم ( )۷۷و یکصـد و بیسـت و پـنجم ( )125قـانون
اساسی میباشد.
ت ـ تأمین سهم دولت جمهوری اسالمی ایران در طریهای (پروژههای) بینالمییی محیطزیستی مشترک بـا دولتهـا و اشـخاص
یقیقی و یقوقی خارجی بهمنظور تشویق و یمایت از جیب کمکها و سرمایهگذاریهای بینالمییی داوطیبانه و کمـک بـه تـأمین
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هزینه های مربوط به کنوانسیون رامسر .اجرای این بند منوط بـه رعایـت اصـول هفتـاد و هفـتم( )۷۷و یکصـد و بیسـت و پـنجم
( )۱۲۵قانون اساسی میباشد.
ث ـ نظارت بر اجرای طریهای جامع مدیریت پسماند بهویژه در سوایل دریاها ،رودخانهها ،جنگیها و دشتهای یاشیه تاالبهـا و
مدیریت ساالنه یداقل بیستدرصد( )۲۰%از یجم پسماندهای موجود با روش مناسب
تبصره ـ سازمان یفاظت محیطزیست موظف است در محدوده یریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداریها و دهیاریهـا در
این خصوص نظارت کند.
ج ـ تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای یریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگیها ،مراتع و آبخیـزداری و سـازمان
یفاظت محیطزیست با همکاری دستگاههای اجرائی ،نظامی(در زمان صیح) و انتظامی
چ ـ تکمیل و اجرای تأسیسات جمعآوری ،تصـفیه ،بازچرخـانی و مـدیریت پسـاب و فاضـالب در شـهرها و شـهرکهای صـنعتی و
خدماتی و سایر وایدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از ید مجاز از استانداردهای میی تولید مینمایند از طریـق عقـد قـرارداد
فروش و یا پیشفروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طریهای توسعه آتی
تبصره ـ دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به مـوارد ایـن بنـد اقـدام
نماید.
ح ـ اییار ،توسعه و غنیسازی جنگیها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار
خ ـ اجرای عمییات آبخیزداری و یفاظت از خاک و آبخوان یداقل درسطح دهمیییون هکتار
د ـ بیابانزدایی وکنترل کانونهای بحرانی آن یداقل درسطح یکمیییون و یکصد و چهل هزار هکتار
ذ ـ تهیه نقشههای یدنگاری(کاداستر) منابعطبیعی یداقل یکصد و چهارده میییـون هکتـار و اراضـی کشـاورزی یـداقل بیسـت
میییون هکتار با رعایت قانون یدنگار(کاداستر)
ر ـ ارتقای پوشش صددرصد( )۱۰۰%یفاظـت از جنگیهـا ،مراتـع و اراضـی میـی و دولتـی و منـاطق چهارگانـه زیسـتمحیطی بـا
مشارکت جوامع محیی و ارتقای ضریب یفاظت از جنگیها و مراتع کشور بهمنظور پایداری جنگیها و همچنین تعادلبخشـی دام و
مراتع ساالنه یداقل دهدرصد()۱۰%
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ز ـ اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ،آب ،مواد اولیه ،تجهیزات و کاغذ ،کاهش مواد جامد زائـد و بازیافـت
آنها در ساختمانها و وسائط نقییه ،در کییه دستگاههای اجرائی و ملسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهـارچوب قـوانین
مربوطه
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان یفاظت محیط زیست بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ژ ـ اییای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان یـداقل نـه میییـون و ششصـدهزار هکتـار و افـزایش
یداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی بهنحوی که در پایان اجرای قـانون برنامـه بـه دویسـت و پنجـاههزار
( )۲۵۰.۰۰۰هکتار برسد.
س ـ ارائه برنامه جامع مقابیه با ریزگردها یداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششـم و اجـرای عمیـی و مـلثر آن از سـال
دوم اجرای این قانون
ش ـ اعطــای تســهیالت و پیش بینــی اعتبــار الزم در بودجــه ســاالنه جهــت از رده خــارج کــردن ســاالنه دهدرصــد( )۱۰%از
موتورسیکیتهای بنزینی و جایگزینی با موتورسیکیتهای برقی
ص ـ فراهمکردن منابع ارزی و ریالی الزم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی بـرای شـهرهای مختیـف در طـول اجـرای قـانون
برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداریها
ض ـ اقدامات سیاسی ،اقتصادی و عمرانی الزم برای تثبیت ،استمرار و افزایش یقهبه بـه رودخانـههای مشـترک و مـرزی ماننـد
هیرمند و تأمین یقهبه زیستمحیطی آنها
ط ـ تهیه ،تدوین و اجرای برنامه عمل یفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونههای در معرض تهدیـد و خطـر
انقراض ییاتویش کشور با رویکرد بهرهگیری از ظرفیتهای داوطیبانه و مشارکت اشخاص یقیقی و یقوقی با اولویـت جوامـع
محیی و سازمانهای مردم نهاد توسط سازمان یفاظت محیط زیست
ظ ـ بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین
اتحادیه جهانی یفاظت از طبیعت ) (IUCNتوسط سازمان یفاظت محیط زیست
ع ـ کـشاورزان و دامدارانی که محـصوالت آنها با تشخیص جهاد کشاورزی شهرستان در معـرض تهدیـد ییـاتویـش میباشـد،
می توانند برای جیوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.
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ـ سازمان یفاظت محیط زیست مکیف است نسبت به پاسخ اسـتعالمهای مربـوط بـه طریهـای عمرانـی دولتـی و طریهـای
اقتصادی سرمایهگذاران یداکثر ظرف مدت دوماه اقـدام نمایـد و درصـورت رد گزارشـها و درخواسـتهای مـذکور دالیـل را کتبـا
بهصورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذینفعان اعالم کند .عدم پاسخ سازمان یفاظت محیط زیست در مهیت
مقرر ،بهمنزله تأیید میباشد.
فـ
۱ـ هرگونه بهرهبرداری چوبی از درختان جنگیهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ،ممنـوع میباشـد .دولـت در
ارتباط با قراردادهای طریهای جنگیداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام میرسد ،مجاز به تمدید قرارداد نمیباشد.
تبصره ـ بهرهبرداری چوبی در طریهای جنگیداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفا از درختان شکسـته،
افتاده و ریشهکن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
۲ـ دولت مکیف است نسبت به اصالح آن دسته از طریهای جنگیداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه
به اتمام نمیرسد ،تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت یاصیه را در بودجه سنواتی درج نماید .
تبصره۱ـ بهرهبرداری از درختان ریشهکن ،شکسته ،افتاده ،خشک سرپا و آفتزده غیرقابل اییار تا پیش از تصویب طرح جایگزین
و یداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفا با مجوز سازمان جنگیها ،مراتع و آبخیزداری کشور مجاز میباشد و پس از تصویب طـرح
جایگزین صرفا براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگیها ،مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود .
تبصره ۲ـ برداشت درختان جنگیی برای طریهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسـه (کد)شناسـایی بـا
مجوز سازمان جنگیها ،مراتع و آبخیزداری کشور بالمانع است .همچنین بهرهبرداری از درختکاری و جنگیکاریهای دستکاشت
بهمنظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگیها ،مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
۳ـ بهمنظور تحقق بند( )۱دولت مکیف است با اختصاص ردیف اعتباری مسـتقیی نسـبت بـه پیشبینـی اعتبـارات و امکانـات در
بودجه های سنواتی جهت ارتقار پوشش کامل و مـلثر یفاظـت از جنگیهـای کشـور ،مهـار عوامـل ناپایـداری ،جیـوگیری از تغییـر
کاربری ،تجاوز و تصرف ،مبارزه با قاچاق چوب ،استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید .
تبصره ـ دولت مکیف است تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیـه صـنایع مـرتبط بـا چوب(سـیولزی) در
اختیار صایبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.
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بخش ۱۰ـ انرژی ،صنعت و معدن
ماده ۳۹ـ
الف ـ بهمنظور ارتقای عدالت اجتماعی ،افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانهها در جهت افزایش تولید و
توسعه نقش مردم در اقتصاد ،به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و یامیهای انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانـهای را بـا
رعایت مالیظات اجتماعی و اقتصادی و یفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات ،بهتدریج تا پایان سال  ۱۴۰۰با توجه
به مواد ( )2( ،)1و ( )۳قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب  ۱۳۸۸/۱۰/۱۵اصالح و از منـابع یاصـل بهصـورت هدفمنـد بـرای
افزایش تولید ،اشتغال ،یمایت از صادرات غیرنفتی ،بهرهوری ،کاهش شدت انرژی ،کـاهش آلـودگی هـوا و ارتقـای شاخصـهای
عدالت اجتماعی و یمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینههای عمییاتی و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط در
چهارچوب بودجههای ساالنه اقدام الزم را بهعمل آورد.
ب ـ به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون ،دولت مکیف است دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها
را در جدول جداگانهای یاوی اقالم زیر همراه با بودجههای سنواتی به مجیس شورای اسالمی تقدیم کند:
۱ـ کل دریافتیهای یاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
۲ـ مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
۳ـ سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
۴ـ سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها بهمنظور اختصاص به پرداخت یارانـه نقـدی و غیرنقـدی بـه خانوارهـا ،کمـک بـه بخـش
سالمت و یمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبـارات مربـوط بـه اجـرای قـانون اصـالح الگـوی مصـرف انـرژی مصـوب
 ۱۳۸۹/۱۲/۴و قانون توسعه یمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸
تبصره۱ـ دولت مکیف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها از دریافتیها را هر ساله در ردیف منـابع بودجـه عمومی(شـماره
 )۲۱۰۱۰۲و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند .
تبصره۲ـ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در یکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
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تبصره۳ـ دولت مکیف است گزارش تفصییی این بند را هر ششماه یکبار به دیوان محاسبات کشور و مجیـس شـورای اسـالمی
ارائه نماید .
ایکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانهها مصـوب  ۱۳۸۸/۱۰/۱۵و اصـالیات و الحاقـات بعـدی آن
یاکم است.

ماده۴۰ـ دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به عیوم و فناوریهای نوین در زمینه مذکور اقـدامات
زیر را بهعمل آورد :
الف ـ بسترسازی و یمایت الزم به منظور ایجـاد و توسـعه زیرسـاختها و صـنایع مـرتبط بـا طرایـی ،سـاخت ،آزمـایش ،پرتـاب و
بهرهبرداری از سامانههای فضایی ،ماهواره ،ماهوارهبر و ایستگاههای زمینی
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ب ـ یفــظ و نگهــداری از موقعیتهــای مــداری متعیــق بــه جمهــوری اســالمی ایــران و پیشبینــی تمهیــدات الزم بــرای ایجــاد
زیرساختها و اجرای طریهای(پروژههای )ماهواره میی در راستای یفظ نقاط یاد شده
ماده۴۱ـ
الف ـ در راستای اجرار و پیشبرد سیاستهای کیی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی ،سازمان انرژی اتمی مکیف اسـت بـا رعایـت
اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح میی مقابیه با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هستهای با همکاری سازمان،
وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسیح ،کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاههای ذیربط اقدام
کند و آنرا به تصویب شورایعالی امنیت میی کشور برساند .
تبصره ـ دستگاههای اجرائی ذی ربط مکیفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخیی نیروگاهها با نظارت و راهبری
سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند.
ب ـ درخصوص روستاهای هیییه و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه ،توسط وزارت کشور و بـا
همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان ،تعیین تکییف شود.
ماده۴۲ـ
الف ـ دولت مکیف است در اجرای سیاستهای کیی اقتصاد مقاومتی ،یمایتها و مساعدتهای الزم از قبیل کمکهای مالی و
اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیـل بـه خوداتکـایی در تـأمین اقـالم دفـاعی و
غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی بهعمل آورد .همه دستگاههای اجرائی مجازند از این ظرفیتها استفاده کنند.
ب ـ به منظور ارتقار و به روز نمودن فناوریهای صنعت دانشبنیان هواپیماسازی ،تحقق اهداف اقتصاد مقـاومتی و بهینهسـازی
زیرساختهای شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ،نوسازی و تأمین ناوگان مسـافری کشـور(خرید هواپیمـا )بـا اولویـت اسـتفاده از
ظرفیتهای این شرکت انجام گیرد.
ماده۴۳ـ دولت مکیف است به منظور یمایت ،توسعه و ارتقای جایگاه بخش معـدن و صـنایع معـدنی در اقتصـاد میـی ،در طـی
سالهای اجرای قانون برنامه:
الف ـ شورای معادن در هر استان با ترکیب ،وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
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۱ـ ترکیب شورا :
ـ استاندار بهعنوان رئیس شورا(غیرقابل تفوی )
ـ معاون امور عمرانی استاندار
ـ رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت(دبیرشورا)
ـ رئیس سازمان استان
ـ رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون یق رأی)
ـ رئیس اتاق تعاون استان(بدون یق رأی)
ـ یکنفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه(بدون یق رأی)
ـ دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأترئیسه نظام مهندسی معدن استان(بدون یق رأی)
ـ مدیرکل یفاظت محیط زیست استان
ـ مدیرکل منابعطبیعی استان
ـ رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
ـ فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون یق رأی)
ـ دونفر از نمایندگان استان در مجیس شورای اسالمی با رأی مجیس (بهعنوان ناظر)
 ۲ـ شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی
شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهبرداری با رعایت مالیظات زیسـتمحیطی و یـداقل تخریـب منـابع
طبیعی ،اقدامات الزم را نسبت به تسهیل ،تسریع و ایجاد صنایع پاییندستی انجام دهد.
یکم جزر ( )۲بند (الف) ماده ( )۴۳در طول اجرای قانون برنامه بر مواد ( )۲و ( )۳۴قانون معـادن مصـوب  ۱۳۷۲/۲/۲۷یـاکم
است .
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۳ـ یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورایعالی معادن ارسال میگردد .
 ۴ـ یسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی ،باید در استانهای محـل ذخـایر معـدنی انجـام
پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و یوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشـود و
شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزر نظارت کند .
تبصره ـ درمورد معادن درمالکیت دولت ،رعایت ماده ( )۳۹قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است .
 ۵ـ در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی ،خسارتهایی به اهـالی سـاکن در منطقـه و بخـش
کشاورزی آنها برسد ،عالوه بر عوارض آالیندگی ،با تصویب شورای معادن استان تا یکدرصد( )۱%فروش آنها ،پـس از واریـز بـه
خزانـه معـین اسـتان نـزد خزانـهداری کـل کشـور بـهجبران خسـارتهای مـذکور و درصـورت وارد شـدن آسـیبهای عمـومی ،بـه
فعالیتهای بهداشتی ،درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد .
تبصره ـ شورای معادن استان موظف است اصالح فناوری آالینده و بهروزآوری آنها را پیگیری کند.
ب ـ سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صـنایع ایران(ایـدرو) و سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صـنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاستهای کیی و قانون اجرای سیاستهای کیی اصـل چهـل و
چهارم ( )۴۴قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصـوب  ۱۳۹۴/۲/۱مکیفنـد نسـبت بـه
سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
پ ـ درآمدهای یاصل از بخش معدن شامل یقوق دولتی(با رعایت ماده( )۱۴قانون معادن مصـوب  )۱۳۷۷/۳/۲۳یـق انتفـاع
پروانه بهرهبرداری (دولتی) ،عواید یاصل از مـاده( )۳۵قـانون رفـع موانـع تولیـد رقابتپـذیر و ارتقـای نظـام مـالی کشـور مصـوب
 ۱۳۹۴/۲/۱و عواید یاصل از تبصرههای( )۲و( )۳ماده( )۶قانون معادن مصوب  ۱۳۷۷/۳/۲۳و اصالیات و الحاقات بعـدی را
بهیساب ویژهای که بدینمنظور نزد خزانهداری کل کشور تعیین میشود ،واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل
صرف کند و این اعتبار صددرصد( )۱۰۰%تخصیص یافته تیقی میشود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال
عمومی میباشد:
۱ـ تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی
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۲ـ اجرای تبصره( )۶ماده( )۱۴قانون معادن(با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مـواد( )۲۵و( )۳۱قـانون معـادن و
ماده ( )۳۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳ـ تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای ارزش افزوده باال
۴ـ تکمیل نقشههای پایه زمینشناسی شناسایی ،پیجویی و اکتشاف عمومی کییه ظرفیتهای معدنی کشور
ت ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طریهای سازمانهای توسعهای و در آن صـورت سـهم آورده سـازمانهای توسـعهای و
تفاو ت قیمت ارزش دارایی متعیق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها ،ناشی از تجدید ارزیابی ،مشمول مالیات بـا نـرخ
صفر میشود.
ث ـ بهمنظور یفظ سرمایههای میی و بهرهبرداری مناسـب از شـبکه راههـای کشـور ،وزارت صـنعت ،معـدن و تجـارت و نیـروی
انتظامی مکیفند طبق قوانین ،اقدامات الزم را برای رعایت وزن مجاز در یمل بار جادهای بهعمل آورند.
ماده۴۴ـ
الف ـ دولت مکیف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کـاهش شـدت انـرژی «مصـرف انـرژی
برای واید تولید» در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ ترتیبی اتخاذ نماید که ساالنه تیفات انرژی در بخش ساختمان ،پنجدرصد( )۵%کاهش یابد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این جـزر ظـرف مـدت شـشماه پـس از الزماالجرارشـدن ایـن قـانون توسـط وزارتخانـههای نیـرو ،راه و
شهرسازی و نفت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۲ـ تسهیال ت الزم برای ایجاد ظرفیت پاالیش مقدار دو میییون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانـات گـازی بـا ضـریب
پیچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامهریزی و اجرار کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساسا به محصوالت سبکتر
و میانتقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پاالیش از دهدرصد( )۱۰%بیشتر نشود.
۳ـ برای جیب سرمایهگذاری بخش غیردولتی ،برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی جدیـد بـه نحـوی برنامـهریزی و
اجرار کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور به صد میییون تن افزایش یابـد .بـدین منظـور
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الزم است خوراک مورد نیاز برای وایدهای مجتمعهای تولیدی که پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت ،معدن و تجارت را دارنـد و
تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکالت زیستمحیطی ندارند ،با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد.
یکم اجزای ( )۲و ( )۳بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی )ماده ( )۱قانون الحاق برخی مواد بـه قـانون تنظـیم
بخشی از مقررات مالی دولت ()2یاکم است.
 ۴ـ در قالب طرح جامع یمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان یمل و نقـل اقـدام و از شـمارهگذاری
خودروهایی که شرایط یورو ۴را ندارند خودداری نماید.
ب ـ وزارت نیرو موظف است بهمنظور افزایش بازدهی و ضریب بهرهوری نیروگاهها:
۱ـ موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد ( ۵۵%تا )۶۰%صادر نماید.
۲ـ قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و نفت و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .
ایکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده ( )۱قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت
( )۲یاکم است .
ماده۴۵ـ وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط ،برنامـه اجرائـی «طـرح جـامع انـرژی
کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند میی راهبرد انـرژی کشـور مصـوب
شورای عالی انرژی کشور ،تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ماده۴۶ـ به منظور رونق تولید ،نوسازی صنایع ،یمایت هدفمند از صـنایع دارای اولویـت سیاسـتهای کیـی اقتصـاد مقـاومتی و
همچنین توسعه صادرات غیرنفتی ،دولت و دستگاههای اجرائی ذیربط بهشرح زیر اقدام میکنند:
الف ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکیف است یداکثر ظرف مـدت شـشماه پـس از الزماالجـرار شـدن ایـن قـانون ،فهرسـت
اولویتهــای صــنعتی(با اولویــت صــنایعمعدنی) را بــا رعایــت مالیظــات آمــایش ســرزمینی و تعادلبخشــی منطقــهای بهتصــویب
هیأتوزیران برساند.

49

قاونن برنامه پنجساله ششم وتسعه اقتصادی ،اجامتعی و فرهنگی مجهوری اسالیم ایران ( ۱۴۰۰ـ )1396

ب ـ دولــت مکیــف اســت طــرح جــایگزینی محصــوالت کمبــازده صــنعتی و پرمصــرف ماننــد خودروهــای فرســوده را ســاالنه
بیستدرصد( )۲۰%از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجرار نماید.
تبصره ـ آییننامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان ،وزارتخانههای صـنعت ،معـدن و تجـارت ،نفـت و نیـرو ظـرف مـدت
ششماه پس از الزماالجرار شدن این قانون بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
پ ـ بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکیف است سیاستهای پرداخت تسهیالت بانکی را به گونهای تنظیم نماید کـه سـهم
بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه یداقل چهلدرصد( )۴۰%باشد.
ت ـ دولت مکیف است با رعایت تبصره ( )۳مـاده ( )۲۰قـانون رفـع موانـع تولیـد رقابتپـذیر و ارتقـای نظـام مـالی کشـور مصـوب
 ۱۳۹۴/۲/۱طی اجرای قانون برنامه سازوکار الزم بـرای پوشـش خطـرات افزایشسـاالنه بـیش از دهدرصـد( )۱۰%نـرخ ارز را در
بودجه سنواتی پیشبینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیالت ارزی طرایی و به اجرار درآورد .
ث ـ دستگاههای اجرائی نظیر شهرداریها ،محاکم دادگستری ،نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکیفنـد تـا
پایان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرآیندهای داخیی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای آمـاده نماینـد تـا دریافـت
اطالعات از متقاضیان و محاسبه کییه یقوق و عوارض دولتی مانند بیمه ،مالیات ،یقوق مالکانه و جریمههای آنها ،جریمـهها و
عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفا با استفاده از نرمافزار و بـدون یضـور نیـروی انسـانی همزمـان بـا
ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه بـا توضـیح کامـل محاسـبات بهصـورت بـرخط(آنالین) بـه
متقاضی اعالم و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود .
ج ـ دولت با همکاری سایر قوا مکیف است به گونهای برنامهریزی و اقدام نماید که ورود کاالی قاچاق در طـول سـالهای اجـرای
قانون برنامه ،ساالنه یداقل دهدرصد( )۱۰%کاهش یابد و از سال اول اجرای قـانون برنامـه از فعالیـت مبـادی ورودی غیرمجـاز
زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جیوگیری به عمل آورده و گزارش ساالنه آن را به مجیس شـورای اسـالمی ارائـه
نماید.
چ ـ سرردهگذاری دهدرصد( )۱۰%ساالنه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه میی در قبال اخذ خط اعتباری ریـالی بـرای ارائـه
تسهیالت ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهـارچوب اساسـنامه دائمـی صـندوق توسـعه میـی از طریـق
بانکهای عامل دولتی انجام میشود.
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ح ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکیف است یداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ،طرح نوسازی و بازسازی صـنایع را
به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آالیندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخیی و رقابتپـذیری
آنها شود ،تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید .دولت موظف است اقدامات یمایتی و تشـویقی و همچنـین تـأمین
تسهیالت اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی کند.
خ ـ دولت مکیف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و یمایت ملثر از فعالیت صنایع کوچـک و متوسـط و دریـایی کشـور و
توسعه فعالیتهای معدنی ،یمایت الزم را از صندوق ضمانت صادرات ایران ،صـندوق ضـمانت سـرمایهگذاری صـنایع کوچـک،
تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ،بیمه فعالیتهای معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه بهعمل آورد.
د ـ دولت مکیف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش ،آموزش ،تولید و تبییغات و همچنـین توسـعه تجـارت الکترونیـک فـرش و
ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویتبخشی ،ارتقای کیفیت تولید و روانسـازی ،سـفارشپذیری ،یمایـت از
ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیهها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر
کشــور و نیــز صــنایع و خــدمات جــانبی فــرش دســتباف بــهمنظور ارتقــار و بهبــود بهــرهوری ،تثبیــت و افــزایش ســهم صــادراتی و
بازاریابیهای داخیی و خارجی را بهعمل آورد.
تبصره ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکیف به پیگیری اجرای یکم این بند در دولت است.
یکم ماده ( )۴۶این قانون بر یکم ماده ( )۱۷قانون ایکام دائمی برنامههای توسعه کشور یاکم است .
ماده۴۷ـ کییه دستگاههای اجرائی از جمیه وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمـی و بنگاههـای اقتصـادی نهادهـای
عمومی غیردولتی مکیفند درطول اجرای قانون برنامه ،در طریهای(پروژههای) خود و درشرایط برابر بـه پیمانکـاران بـومی واجـد
شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کییه شرکتها و پیمانکاران ،اولویت با بهکارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابـر
از نظر عیمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) را درج و بر یسن اجرای آن نظارت کنند.
ماده۴۸ـ دولت مکیف است:
الف ـ کییه طریهای جمعآوری ،مهار ،کنترل و بهرهبرداری از گازهای همراه تولیـد و مشـعل در کییـه میـادین نفتـی و تأسیسـات
صنعت نفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراک آنها ظرف مدت یداکثر سهماه از تاریخ الزماالجرار شدن این قانون از طریق فراخوان
به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونهای که تا پایان برنامه یداقل نود درصد ( )۹۰%گازهای مشعل مهار و کنترل شـده
باشد.
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ب ـ بهمنظور افزایش خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خییج فارس و دریـای عمـان ضـمن
انجام یمایتهای الزم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص ،قیمتگذاری فرآورده ،شرایط ،تسهیالت ،مشـوقها و
صدور مجوزهای مـورد نیـاز بـرای توسـعه صـنعت سوخترسـانی بـه کشـتیها را بـهنحوی انجـام دهـد کـه ضـمن رشـد یـداقل
دهدرصد( )۱۰%ساالنه ،سهم کشور از بازار سوخترسانی به کشـتیها در منطقـه خیـیج فـارس و دریـای عمـان در پایـان برنامـه
یداقل به پنجاه درصد ( )۵۰%برسد.
پ ـ از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهیها و پذیرش اجتماعی و مشارکتافزایی در دسـتیابی بـه توسـعه
پایدار برق هستهای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص ،با اولویت مناطق
دارای ساختگاه هستهای بهعمل آورد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت ـ از طریق وزارت نیرو در طـول اجـرای برنامـه نسـبت بـه افـزایش تـوان تولیـد بـرق تـا بیسـت و پـنج هـزار مگـاوات از طریـق
سرمایهگذاری ملسسات عمومی غیردولتی ،تعاونی و خصوصـی اعـم از داخیـی و خـارجی و یـا منـابع داخیـی شـرکتهای تابعـه یـا
بهصورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمیه ساخت ،بهرهبرداری و تصرف )  (BOOو ساخت ،بهرهبرداری و انتقال (BOT
)اقدام نماید .خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
ث ـ بهمنظور افزایش و ارتقـای تـوان عیمـی ،فنـاوری و نـوآوری در صـنعت نفـت معـادل یکدرصـد( )۱%از اعتبـارات طریهـای
توسعه ای ساالنه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه ،جهت ایجاد ظرفیت جذب ،توسعه فناوریهای اولویتدار نفت،
گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر و بـهکارگیری آنهـا در صـنایع مـرتبط و ارتقـای فناوریهـای موجـود و بومیسـازی آنهـا
وکاهش شدت مصرف انـرژی ضـمن مبادلـه موافقتنامـه بـا سـازمان اختصـاص دهـد و گـزارش عمیکـرد ایـن بنـد را سـاالنه بـه
کمیسیون های انرژی و آموزش ،تحقیقات و فناوری مجیس شورای اسالمی ارائـه نمایـد .همچنـین بـه منظـور افـزایش ضـریب
بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یکدرصـد( ،)۱%از طریـق وزارت نفـت طـی سـال اول اجـرای ایـن
قانون ،برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نوایی خشکی و
مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی ،اقدامات الزم را بهعمل آورد.
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جـ
۱ـ وزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای بخش خصوصـی و تعـاونی و
نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشاف ،تولید و بهرهبـرداری (نـه مالکیـت )میـادین نفـت و گـاز
بهویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاستهای کیی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی بهعمل آورد.
۲ـ وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز بهمنظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکیـد بـر یفـظ و توسـعه
ظرفیتهای تولید نفت و گاز بهویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.
۳ـ در جهت اجرائیشدن سیاست های کیی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهـادی در ایجـاد
ارزش افزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی ،سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای
خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن بهویژه در محیطهای عیمـی ،آموزشـی و
رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج میی را تبیین و ترویج نماید.
یکم ماده ( )۴۸این قانون بر یکم ماده ( )۵۶قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت ( )۲یـاکم
است.
ماده۴۹ـ دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستای تشکیل بازار منطقهای و ایجاد قطب(هاب) منطقهای
برق بهعمل آورد بهطوریکه شبکه برق کشور از شمال ،جنوب ،شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.
ماده ۵۰ـ دولت مکیف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی (داخیی و خـارجی) بـا
یداکثر استفاده از ظرفیت داخیی را تا پایان اجرای قانون برنامه به یداقل پنجدرصد( )۵%ظرفیت برق کشور برساند.
بخش۱۱ـ حمل و نقل و مسکن
ماده ۵۱ـ با رعایـت سیاسـتهای کیـی اصـل چهـل و چهـارم ( )۴۴قـانون اساسـی در راسـتای مردمیشـدن اقتصـاد و گسـترش
زیرساختهای مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و یل مشکالت یملونقل:
الف ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای کیی اصل
چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کیی اصل چهل و چهـارم ( )۴۴قـانون اساسـی مصـوب  ۱۳۸۷و
الحاقــات بعــدی آن نســبت بــه مشــارکت بــا شــرکتهای معتبــر بینالمییــی (داخیــی و خــارجی) ،بــرای تشــکیل شــرکتهایی جهــت
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سرمایهگذاری و بهرهبرداری از بنادر اصیی با کارکرد بینالمییی و فرودگاهی بهاستثنای خدمات کمکناوبری و نشست و برخاست
هواپیما اقدام نماید .سهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخیی یـداقل
پنجاهویکدرصد() ۵۱%خواهد بود.
ب ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود با یفظ وظایف یاکمیتی از طریق ارائه یمایت و مشوقهای الزم ،نسبت بـه
واگذاری یق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محیی ،اعطای مجوز ایداث بنادر کوچک جدید به اشخاص یقوقی یرفهای
و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخیی و بینالمییی و اصول رقابتی اقدام نماید .
ماده ۵۲ـ بهمنظور تقویت اقتصاد یمل و نقل رییی و ترغیب سرمایهگذاری بخـش غیردولتـی در ایـن زمینـه و تسـریع و تسـهیل
اجرای طریها(پروژهها) و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائهشده در این نوع یمل و نقل:
الــف ـ ســرمایهگذاری بخــش غیردولتــی در ایــداث و بهرهبــرداری از یمــل و نقــل رییــی درونشــهری و برونشــهری ماننــد
ســرمایهگذاری در منــاطق کمترتوســعهیافته تیقــی شــده و مشــمول کییــه قــوانین و مقــررات مــرتبط بــا ســرمایهگذاری در منــاطق
کمترتوسعهیافته خواهد بود.
ب ـ مالیات بر ارزش افزوده خدمات یمل و نقل رییی عالوه بر معافیتهای مذکور در بند ( )۱۲ماده ( )۱۲قانون مالیات بر ارزش
افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
پ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاستهای کیی اصـل چهـل و چهـارم () ۴۴قـانون اساسـی و قـانون اجـرای
سیاستهای کیی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی مصوب  ۱۳۸۷و الحاقـات بعـدی آن و قـانون یمایـت از سـامانههای
یمل و نقل رییی شهری و یومهای مصوب  ۱۳۸۵/۵/۲۲شرکت یمل و نقـل رییـی مسـافری یومـهای را بـا هـدف سـاماندهی
یاشیه شهرها و توسعه امـور یمـل و نقـل رییـی یومـهای و سـاخت خطـوط مسـتقل یومـهای در زیرمجموعـه شـرکت راهآهـن
جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهد .این شرکت با همکاری شهرداریهای مربوطه متولی کییه امور یمل و نقل رییی مسـافری
یومهای در کشور میباشد .فعالیت شرکتهای قطارهای شهری بهطور مستقل در امور توسعه یمـل و نقـل رییـی یومـه بالمـانع
است .اساسنامه شرکت یمل و نقل رییی مسافری یومهای ظرف مدت ششماه پس از الزماالجرار شدن این قانون به پیشـنهاد
مشترک سازمان ،وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵۳ـ
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الف ـ شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهـن جمهـوری اسـالمی
ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  ۱۳۷۰/۷/۷میشوند .
ب ـ دولت موظف است از زمان الزماالجرار شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکییفی و
معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی ،فرودگاهی ،نشست و برخاست ،خدمات پروازی ،واگـذاری امـاکن و سـایر
موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید .
پ ـ سازمان هواپیمایی کشوری موظف است ،به منظور تقویت اقتصاد یمل و نقل هوایی ،ترغیب سرمایهگذاری در بخش هوایی
غیرنظامی ،بهرهگیری از ظرفیتها و سرمایهها و ارتقای سطح عیمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل یمایت از صـنایع
داخیی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهـای تحصـیلکرده ،برنامـه مـدونی بـه
منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورایعالی هواپیمایی کشوری به اجرار بگذارد:
۱ـ پیشبینی و مدیریت نیازمندیهای توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خطمشیهای مبتنی بر توسعه پایدار
 ۲ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان یمـل و نقـل هـوایی
کشور با همکاریهای مشترک داخیی و بینالمییی با اولویت یمایت از تولید داخیی
 ۳ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارکت صنایع هوایی داخیی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع
هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت میپذیرد .
ت ـ به منظور یمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی ،تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در یوزههـای
طرایی ،ساخت ،سرهم(مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنـده و متعیقـات آنهـا در طـول اجـرای ایـن قـانون از قـوانین و
سیاستهای یمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.
تبصره ـ صالییت ایراز و برخورداری از این یمایتها بر عهده معاونت عیمی و فناوری رئیسجمهور خواهد بود.
تبصره بند (ت) ماده ( )۵۳قانون برنامه ششم توسـعه در طـول اجـرای برنامـه در بخـش مغـایرت بـر مـاده ( )۷قـانون یمایـت از
شرکتها و ملسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات یاکم است.
ث ـ سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخیی از پرداخت هزینههای ثبت سفارش معاف خواهد بود.
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ماده ۵۴ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت عیمی و فناوری رئیسجمهور ،وزارتخانههای کشـور و
راه و شهرسازی ضمن یمایت از سازندگان داخیی تجهیزات مورد نیاز صـنعت یمـل و نقـل رییـی شـهری و بـین شـهری ،خریـد
خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونهای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون یداکثر استفاده از تـوان تولیـدی و خـدماتی در
تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صـادرات و اصـالح مـاده ( )۱۰۴قـانون مالیاتهـای مسـتقیم مصـوب  ۱۳۹۱/۵/۱بـا
اصالیات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی ،انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی کـه تـا پایـان اجـرای
قانون برنامه یداقل هشتاد و پنج درصد ( )۸۵%دانش طرایی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت یمـل و نقـل رییـی شـهری و
بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای عیمی و فناوری میی نظیر جهاد دانشگاهی ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای
دانشبنیان داخیی صورت گیرد.
ماده  ۵۵ـ هزینه خدمات مدیریت طریهای تمیک داراییهای سرمایهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای یمل و نقل کشـور،
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،شرکت مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی ،شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیـروی
ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد ( )۲%/۵عمیکرد تخصیص اعتبارات ذیربـط بـا ایتسـاب کـل
وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد ،اسناد خزانه ،اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در
اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار میگیرد.
سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو
و نیمدرصد( )۲%/۵میباشد.
ماده ۵۶ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان میی اسـتاندارد موظفنـد بـر طرایـی و سـاخت خودروهـای داخیـی بـهنحوی
نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با یـداکثر سـرعت ارتقـار یافتـه تـا در تصـادفات جـادهای ،تیفـات بـه یـداقل
میانگین جهانی برسد.
ماده ۵۷ـ
الف ـ دولت مکیف است بهمنظور تکمیل و اجرای طریهای(پروژههای) یمل ونقل رییی ،دوخطهکردن مسیرها و ایداث خطوط
برقی و سریعالسیر ،عالوه بر مشارکتهای دولتی ـ خصوصی و افزایش اعتبارات ایـن یـوزه در بودجـه سـاالنه ،یکدرصـد()۱%
منابع یاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طریهای یمل
و نقل رییی با اولویت مناطق کمترتوسعهیافته اجرار گردد .
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ب ـ با توجه به قانون توسعه یمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب  ۱۳۸۶/۹/۱۸بهگونهای برنامهریزی شود کـه
درطول اجرای قانون برنامه سهم یمل و نقل رییی بار یداقل به سیدرصد( )۳۰%و سهم یمـل و نقـل رییـی مسـافر یـداقل بـه
بیستدرصد ( )۲۰%برسد.
ماده ۵۸ـ دولت مکیف است نسبت به تضمین تسهیالت و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شـهری شـهرها و یومـه آنهـا از محـل
منابع پیشبینی شده در بودجه سنواتی به نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قـانون برنامـه دوهـزار دسـتگاه واگـن و تجهیـزات
مربوط با رعایت قانون یداکثر استفاده از توا ن تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنهـا در امـر صـادرات مصـوب
 ۱۳۹۱/۵/۱با اصالیات بعدی آن به خطوط رییی شهری اضافه شود .شهرداریها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شـهری از
محل منابع خود اقدام نمایند.
ماده ۵۹ـ در چهارچوب قانون ساماندهی و یمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب :۱۳۸۷/۲/۲۵
الـف ـ وزارتخانـههای راه و شهرسـازی و کشـور و شـهرداریها مکیفنـد در طــول برنامـه نسـبت بـه اییـار ،بهسـازی ،نوســازی و
مقاوم سازی و بازآفرینی ساالنه یداقل دویست و هفتاد محیه در قالب مطالعات مصـوب سـتاد میـی بـازآفرینی شـهری پایـدار بـر
یسب گونههای مختیف (شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـگاههای غیررسمی و یاشیـهای) و ارتقـای دستــرسی بـه خـدمات و
بهبود زیرساختها با رویکرد محیهمحور در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط اقدام نمایند .تسهیالت و اعتبارات مورد نیاز سهم
دولت همهساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداریها به تصویب ستاد میی بازآفرینی شهری پایدار میرسد و
در قالب بودجه سنواتی پیشبینی میشود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط و شهرداریها قرار میگیرد .برنامه عمییاتی در
دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت ،در سهماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی
و کشور ،سازمان ،شورایعالی استانها و کییه دستگاههای عضو ستاد میـی بـازآفرینی شـهری پایـدار در سـطح مـدیریت میـی،
استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامههای بازآفرینی شهری خواهند داشت.
تبصــره ـ در تهیــه برنامــه عمییــاتی محــدودههای تــاریخی شــهرها ،ســازمان میــراث فرهنگــی ،صــنایع دســتی و گردشــگری بــه
دستگاههای موصوف اضافه میشود.
ب ـ دولت موظف است به منظور کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسـکن روسـتایی) و
همچنین تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیالت ارزانقیمت و زمین مورد نیـاز
را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی بهعملآورد :
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۱ـ بهسازی و نوسازی ساالنه یداقل دویست هزار واید مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزانقیمت با کارمزد پنج درصـد
( )۵%و تأمین مابهالتفاوت سود تسهیالت برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.
این یکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده ( )۶قانون اساسنامه بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی مصـوب  ۱۳۶۶/۹/۱۷یـاکم
است.
۲ـ تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید ساالنه یداقل صـد و پنجـاه هـزار
واید مسکن اقشار کمدرآمد در شهرها(با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)
تبصره ـ شناسایی و اولویتبندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکـاری کمیتـه امـداد امـام
خمینی(ره) ،سازمان بهزیستی و خیرین مسکنساز انجام خواهد شد.
پ ـ بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسـکن مهـر بـدون تعهـد ایـداث
وایدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیالت جدید و اسـتفاده از امکانـات سـایر
دستگاهها مکیف است در راستای تحققپذیری طریهای توسعه و عمران شهری و روستایی ،آمایش و کنترل تخیفـات ،انضـباط
شهری و یفظ یقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه(سیستم) یکرارچه اطالعات مکانی ،تأمین زیرساختهای مورد نیـاز آن
و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری دادههای مکانی توسط کییه دستگاههای مـرتبط اقـدام نمایـد .ایـن یکـم نـاق

و

ناسخ هیچیک از قوانین نیست.
تبصره ـ در ماده ( )۱۸قانون ساماندهی و یمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  ۱۳۸۷/۲/۲۵بـا اصـالیات و الحاقـات بعـدی
عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر مییابد .منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است .
ماده ۶۰ـ بهمنظور مقاومسازی ساختمانها و اصالح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات
زیر انجام گردد:
الف ـ شهرداریها مکیفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات میی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند .صدور پایانکار
برای وایدهای ایداث شده بر مبنای این پروانهها ،منوط به رعایت کامل این مقررات است.
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ب ـ کییه مجریان دولتی موظفند مسلولیت فنی(یرفـهای) خـود و در صـورت نیـاز ،مسـلولیت سـایر عوامـل مـرتبط بـا طرایـی،
محاسبه و نظارت بر ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شـرکتهای دارای صـالییت ،بیمـه
نمایند.
پ ـ به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله:
۱ـ شبکه ایستگاههای شتابنگاری و زلزلهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله توسعه یابد.
۲ـ ـ در طــی اجــرای قــانون برنامــه استانداردســازی مصــالح و روشــهای مقاومســازی ســاختمانی ،بهصــورت کامــل محقــق و از
تولیدکنندگان و ارائهکنندگان مصالح و روشهای مذکور یمایت شود.
ماده ۶۱ـ
الف ـ شورایع الی شهرسازی و معماری ایران مکیف است نسبت به ایصار مناطق ویژه نیازمند بهسـازی و نوسـازی در بافتهـای
فرسوده و دستهبندی طریهای واقع در این مناطق ،با اولویتهای زیر اقدام نماید:
۱ـ طریهایی که به دلیل وجود منافع عمومی ،اجرای به موقع آنها ضروری است.
۲ـ طریهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و یمایت دولت ،شهرداریها و دهیاریها به مرور زمـان قابـل
انجام است.
تبصره ـ طریهای گروه( )۱مشمول برنامههای عمومی و عمرانی دولت موضـوع «الیحـه قـانونی نحـوه خریـد و تمیـک اراضـی و
امالک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب  ۱۳۵۸/۱۱/۱۷شورای انقالب با اصـالیات و الحاقـات
بعدی» میباشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میتواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود .
ب ـ دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند بهمنظور افزایش بهرهوری و استحصـال زمـین نسـبت بـه اییـای بافتهـای فرسـوده و
نامناسب روستایی اقدام نمایند.
پ ـ وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون یمایت از
اییای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای اییـار و بازسـازی بافتهـای فرسـوده در قالـب بودجـه مصـوب یمایـت
نمایند.
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ت ـ دولت مکیف است از طریق اعمال سیاستهای یمایتی ،یقوقی ،تشویقی و اعطای تسـهیالت یارانـه ای نسـبت بـه اییـار و
بهسازی یداقل دهدرصد( )۱۰%از بافتهای فرسوده شهری با رعایـت سـرانههای روبنـائی و زیربنـائی توسـط بخـش غیردولتـی و
شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت یارانهای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
بند (ت) ماده ( )۶۱قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد ( )۱و () ۴قانون تشـکیل وزارت راه و شهرسـازی مصـوب
 ۱۳۹۰/۳/۳۱یاکم است.
ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و اییار شهرهای آسیبدیده از جنگ تحمییی و استفاده از اراضی رهاشـده و
ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.
ماده ۶۲ـ دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق یاشیهنشـین و برخـورداری آنهـا از
مزایای شهرنشینی و پیشنگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت ،جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه یاشیهنشینی با رویکرد
تقویت مبادی مهاجرت ،با ساماندهی مناطق یاشیهنشین و کاهش جمعیت آن به میزان ساالنه دهدرصد()۱۰%
ب ـ سامانبخشی مناطق یاشیهنشین تعیین شـده توسـط شـورایعالی شهرسـازی و معمـاری ایـران از طریـق تـدوین و اجـرای
سازوکارهای یقوقی ،مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهـای واقـع در داخـل محـدودههای شـهری بـا مشـارکت آنهـا،
درچهارچوب «سند میی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شـهرکهای اقمـاری بـرای اسـکان جمعیـت
مهاجر
پ ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در یریم شهرها با رویکرد کنتـرل محـدوده روسـتاهای مـذکور در یـد رشـد
طبیعی آنها
ت ـ طرایی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداریها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی
بخش۱۲ـ آموزش عمومی ،آموزش عالی و علم و فناوری
ماده ۶۳ـ
الف ـ دولت مکیف است برای ایجاد تحول در نظام تعییم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:
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۱ـ اجرای سن د تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کییه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شـود و
اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد .
۲ـ تهیه نظام رتبهبندی معیمان و استقرار نظام پرداختها براساس تخصـص بـا شایسـتگیها و عمیکـرد رقـابتی مبتنـی بـر نظـام
رتبه بندی معیمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع عیمی کشور با تصویب مجیس شورای اسـالمی در
قالب بودجه سنواتی
 ۳ـ ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهدهدار اجرای
سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن بهعنوان امر یاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرائی
۴ـ توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانشآموزی بهویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور
ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعییم و تربیـت بـا جـذب معیـم از طریـق
دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی ،در طول اجرای قانون برنامه ،ردیفهای استخدامی و تـأمین اعتبـار مـورد نیـاز آمـوزش و
پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشـگاههای یادشـده بـرای جـذب دانشـجو معیمهـا در
اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند .
پ ـ وزارت آموزش و پرورش مکیف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی ،تجهیزات و امکانات مورد نیاز ،اتحادیه انجمنهـای
اسالمی دانشآموزان ـ سازمان بسیج دانشآموزی ـ سازمان دانشآموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت
وزیران میرسد اقدام نماید .
ت ـ دولت مکیف به تنظیم و اجرای سیاستهای یمایتی از خیرین مدرسهساز میباشد و باید معادل کمکهای تحققیافته آنان را
جهت تکمیل طریهای(پروژههای) نیمهتمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید .
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند یداکثر ظرف دو ماه پس از الزماالجرار شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به
تصویب هیأت وزیران میرسد .
ث ـ دولت مکیف است به منظور افزایش ایمنـی و مقاومسـازی مـدارس و فضـاهای پرورشـی و ورزشـی وزارت آمـوزش و پـرورش
معادل ریالی مبی سهمیییارد (( ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر در طول اجرای قانون برنامه از محل یسـاب ذخیـره ارزی پـس از کسـر
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سهم صندوق توسعه میی با اولویت طریهای (پروژههای) نیمهتمام آموزشی ،پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصـاص
دهد .
ج ـ هزینــه کییــه اشــخاص یقیقــی و یقــوقی غیردولتــی در ایــداث ،توســعه ،تکمیــل و تجهیــز فضــاهای آموزشــی و پرورشــی،
خوابگاههای شبانهروزی ،کتابخانهها ،سالنهای ورزشـی وابسـته بـه وزارت آمـوزش و پـرورش کـه در چهـارچوب مصـوب شـورای
برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود با تأیید سازمان توسعه ،نوسازی و تجهیـز مـدارس کشـور بـهعنوان هزینـه قابـل قبـول
مالیاتی محسوب میشود .
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند ظرف سهماه پس از الزماالجرار شدن این قانون توسط سازمان با همکـاری وزارتخانـههای امـور
اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .
چ ـ کییه درآمدها ،کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانشآموزی پس از واریز به خزانه بهعنوان درآمد اختصاصـی وزارت
آموزش و پرورش محسوب میگردد .وزارت آموزش و پرورش موظف است مبـال واریـزی در قالـب بودجـه سـنواتی را فقـط بـرای
فعالیتهای فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانشآموزی در مدارس هزینه نماید .
ح ـ دولت موظف است در طول سالهای برنامه ا عتبار و منابع الزم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانـی اسـالمی و توسـعه فرهنـگ
مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکـان و نوجوانـان قـرار
دهد .
ماده ۶۴ـ بهمنظور تحقق اقتصاد دانشبنیان ،افزایش بهرهوری ،تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشـتغال ،گسـترش همکـاری و
تعامالت فعال بینالمییی و افزایش نقش مردم در مدیریت عیمی و فناوری کشور :
الف ـ به دولت اجازه داده میشود بهمنظور ارتقای عیمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعامالت بینالمییـی در طـی اجـرای
قانون برنامه نسبت به ایجاد وایدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشـگاههای معتبـر بینالمییـی و دانشـگاهها و ملسسـات
آموزش عالی و پژوهشی و فنی و یرفهای و دانشگاه جامع عیمی ـ کاربردی در داخل کشور در چهـارچوب سیاسـتهای شـورای
عالی انقالب فرهنگی اقدام نماید .نحوه سرمایهگذاری مشترک ،تسهیل تعامالت ارزی و تردد اعضای هیأت عیمی و دانشجویان
در آیین نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان ،سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذیربـط بـه تصـویب هیـأت
وزیران میرسد ،مشخص میشود .
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ب ـ کییه دستگاههای اجرائی موضوع ماده( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مـاده( )۵۰قـانون الحـاق
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )۱مصـوب  ۱۳۸۴/۸/۱۵مکیفنـد عـالوه بـر اعتبـارات پژوهشـی کـه ذیـل
دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است ،یکدرصد( )۱%از اعتبارات تخصیصیافته هزینهای بهاستثنای فصـول( )۱و
( )۶و در مورد شرکتهای دولتی از هزینههای غیرعمییاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند .
تبصره۱ـ دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جـامع عیمـی کشـور و اولویتهـای تحقیقـاتی دسـتگاه ذیربـط کـه
بهتصویب شورای عالی عیوم ،تحقیقات و فناوری میرسد مکیفند نحوه هزینهکرد این بند را هر ششماه یکبار به شـورای عـالی
عیوم ،تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند .شورای عالی عیوم ،تحقیقات و فناوری موظف اسـت گـزارش عمیکـرد
این بند را به طور ساالنه یداکثر تا پایان مردادماه به مجیس شورای اسالمی ارائه کند .همچنـین مرکـز آمـار ایـران مکیـف اسـت
ساالنه اطالعات مربوط به هزینهکرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید .
تبصره۲ـ دولت نسبت به تحول و ارتقای عیوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسالمیسازی ،بومیسازی ،کارآمـدی و روزآمـدی بـا
ایجاد تغییرات یا اصالیات در امور مربوط به سرفصلها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آنرا
در اولویت قرار دهد .
پ ـ کییه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه بهاستثنای صندوقهای بیمـه و بازنشسـتگی
موظفند بهمنظور یمایت از پژوهشهای مسألهمحور و تجاریسازی پژوهش و نوآوری ،در اجرای سیاستهای کیی برنامه ششم
معادل یداقل سهدرصد( )۳%از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصـرف در امـور تحقیقـاتی و توسـعه فنـاوری در بودجـه
ساالنه ،زیر نظر شورای عالی عیوم ،تحقیقات و فناوری منظور نمایند .
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیـأت
وزیران میرسد .
ت ـ دستگاههای اجرائی موظفند بهمنظور افزایش بهرهوری نظام میی نوآوری ،اجتناب از اجرای پژوهشهای تکـراری و انتشـار
اطالعات و ایجاد شفافیت در انجام طریهای(پروژههای) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بهکارگیری و تجاریسازی دستاوردهای
یاصل از پژوهش و توسعه ،فهرست طریهای پژوهشی و فناوری و پایاننامـهها و رسـالههای خـود را در سـامانه «سـمات» ثبـت
کنند .سازمان و وزارت عیوم ،تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ الزماالجرار شـدن ایـن قـانون ،سـاز و کـار
اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند .
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تبصره ـ نحوه عمل در خصوص اطالعات و دادهها با موضوعات امنیتی ،دفاعی و دارای طبقه بنـدی ،موضـوع قـانون مجـازات
انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ـ و آییننامه اجرائی آن ـ مصوب ۱۳۵۴ـ در آییننامهای که
سازمان و وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسیح ،اطالعات و عیوم ،تحقیقات و فناوری پس از تأییـد سـتادکل نیروهـای
مسیح تهیه میکنند و به تصویب هیأت وزیران میرسد ،معین میشود .
ث ـ تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفنـد بـهمنظور شناسـاندن و تکـریم مفـاخر و مشـاهیر ایـران و یمایـت از
نخبگان عیمی ،فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان یوزههای مذکور و بهرهگیری از توان و ظرفیـت آنـان بـرای توسـعه
کشور ،طی مدت یکسال ،برنامههای عمییاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،با همـاهنگی بنیـاد میـی
نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرییه اجرار درآورند .بنیـاد میـی نخبگـان مکیـف اسـت گـزارش سـاالنه
عمیکرد این بند را به کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجیس شورای اسالمی ارائه نماید .
ج ـ دولت مجاز است بهمنظور پیشتازی در اقتصـاد دانشبنیـان و افـزایش تولیـد و صـادرات محصـوالت و خـدمات دانشبنیـان
سیاست های کیی اقتصاد مقاومتی ،برای توسعه و انتشار فناوری و یمایت از شرکتهای دانشبنیان مطابق قانون بودجه سـنواتی
نسبت به یمایـت مـالی از پژوهشهـای تقاضـامحور مشـترک بـا دانشـگاهها و ملسسـات آمـوزش عـالی ،پژوهشـی و فنـاوری و
یوزه های عیمیه در موارد ناظر به یل مشکالت کشور ،مشروط به اینکه یداقل پنجـاه و یـک درصـد ( )۵۱%از هزینـههای آنرا
کارفرما و یا بهرهبردار تأمین و تعهد کرده باشد ،اقدام نماید .
چ ـ دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسـترش بهـرهوری دانشبنیـان و ارتقـای سـطح فنـاوری در شـرکتهای ایرانـی
تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانشبنیان و فناور و فعاالن اقتصادی کشور در زنجیره تولید بینالمییی فراهم
آورند .سازمان مکیف است طرح «ارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید بینالمییی» را مطابق قانون بودجه سنواتی و
قوانین موضوعه یداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران ،عمییاتی نماید .
ح ـ سازمان مکیف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشـه جـامع عیمـی کشـور و
بهرهبــرداری از توانمنــدیهای نهــاد مــذکور در جهــت تحقــق توســعه فرهنگــی ،عیمــی و فنــاوری و آموزشــی و تســهیل اشــتغال
فار التحصیالن دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذیربط برنامهریزیهای الزم را انجام دهد .
خ ـ دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه ،انتشار و کاربست فناوری ،مالکیت فکری ،دانش فنـی و تجهیزاتـی را کـه در
چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و ملسسات پژوهشی و فناوری دولتـی ایجـاد و یاصـل شـده اسـت ،بـه دانشـگاهها و ملسسـات
یادشده واگذار نمایند .
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د ـ به دانشگاه پیامنور اجازه داده میشود با همکاری دانشـگاههای معتبـر بینالمییـی و دانشـگاههای داخیـی نسـبت بـه ایجـاد
قطب(هاب) بینالمییی جهت ارائه آموزشهای مجازی (الکترونیکی) ،نیمه یضوری ،باز و از راه دور اقدام نماید .
ذ ـ وزارت عیوم ،تحقیقات و فناوری مکیـف اسـت نسـبت بـه سـاماندهی مربیـان یقالتـدریس آموزشـکدههای فنـی و یرفـهای
زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافتهاند ،تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید .
ر ـ شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) و سـازمان بهزیسـتی از محـل اعتبـارات برنامـه
مستقل توسط سازمان تأمین میشود .
ماده ۶۵ـ
الف ـ دولت مکیف است بهمنظور افزایش درونزایی اقتصاد با رعایت قانون تشـویق و یمایـت از سـرمایهگذاری خـارجی و قـانون
یمایت از شرکتها و ملسسات دانشبنیـان و تجاریسـازی نوآوریهـا و اختراعـات مصـوب  ۱۳۸۹/۸/۵و اصـالیات و الحاقـات
بعدی از تأسیس شرکتهای دانشبنیان در داخل کشور بـا مشـارکت شـرکتهای خـارجی صـایب صـالییت و دارای دانـش بـرای
طرایی ،مهندسی ،ساخت ،نصب تجهیزات و انتقال فناوری در یوزههای انـرژی شـامل باالدسـتی و پاییندسـتی نفـت و گـاز و
تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیالت الزم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی یمایت نماید .
تبصره ـ شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد مینمایند باید شرکتی دانشبنیان با یداقل پنجاه و
یک ( )۵۱%سهم متخصصان و سرمایه گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فنـاوری در
گذر تغییرات زمان ،بومی گردد .
ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور بـا رویکـرد تحقـق اقتصـاد مقـاومتی و
اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصالح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و یرفهای و دانشگاه جامع عیمی ـ کـاربردی در نظـام آموزشـی
کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستانها ،آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و یرفهای را بهروز نماید .
وزارت عیوم ،تحقیقات و فناوری مکیف است در قالب دانشگاه فنی و یرفهای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسـته
به پذیرش دانشجو اقدام نماید .
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پ ـ از ابتدای اجـرای قـانون برنامـه دانشـکدهها و آموزشـکدههای فنییرفـهای زیرمجموعـه وزارت آمـوزش و پـرورش بـا کییـه
امکانات ،اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و داراییها و تعهدات و مسلولیتها از وزارت مذکور منتزع و بـه وزارت عیـوم،
تحقیقات و فناوری میحق میگردد .
این یکم در طول اجرای قانون برنامه بر یکم تبصره ( )۳مادهوایده قانون پذیرش دانشـجوی آموزشـکدههای فنـی و یرفـهای،
مراکز تربیتمعیم و دانشگاه شهید رجایی مصوب  ۱۳۸۹/۲/۱۹یاکم است .
تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال ،دانشکدهها و آموزشکدههای فنی یرفهای است که در سال تحصییی ۱۳۸۹ـ  ۱۳۸۸فعال بوده و
مجوز داشتهاند .
ت ـ دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب  ۱۳۷۱/۱۱/۴و اصالیات و الحاقات بعدی ،بـه منظـور
تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی ،هدفمندسازی یارانهها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان ،ضـمن تـداوم و تقویـت
کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانههای عیوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای
قانون برنامه ،نسبت به پیشبینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی عالوه بـر اعتبـارات
فعیی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک بـه دانشـجویان کمبضـاعت مـالی بهصـورت متمرکـز در اختیـار صـندوقهای رفـاه
دانشجویان وزارتخانههای مذکور قرار دهد .صندوقها مکیفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را بـا تسـهیالت بـدون
سود و بیندمدت جایگزین نمایند .وجوه یاصـل از بازپرداخـت تسـهیالت اعطـایی در قالـب درآمـد اختصاصـی صـندوقها بـرای
پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد .
ث ـ دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود ،بهگونهای برنامهریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین
مالی دانشگاهها و ملسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد .
خیرینی که طریهایی را برای یمایت و توسعه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوریهای فناورانه به انجام برسانند ،مشمول مزایـا و
یمایتهای مربوط به خیرین مدرسهساز خواهند شد .
در دوره ای که اشخاص یقیقی و یقوقی غیردولتی برای ایداث ،توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمـک آموزشـی،
پژوهشی ،ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینهها به عنوان هزینههای
قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد .
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ماده ۶۶ـ دولت موظف است به منظور یضور موثر نظام آموزش عـالی کشـور در تولیـد ،توسـعه و نشـر عیـم و فنـاوری و تربیـت
دانشجو در سـطح بین المییـی و برقـراری تـوازن و ارتقـای کیفیـت آمـوزش عـالی و پـژوهش و فنـاوری ،در طـول برنامـه جـداول
شماره( )۱۱و ( )۱۲و ( )۱۳را اجرائی نمایند .
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بخش۱۳ـ ارتباطات و فناوری اطالعات
ماده ۶۷ـ
الف ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده میشود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال(ترانزیت) پهنای بانـد عبـوری از
کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهوارهای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فنـاوری
اطالعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایهگذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در
طریهای(پروژههای) فیبرنـوری و طریهـای (پروژههـای) زیرسـاختی ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ،ماهوارههـای سنجشـی و
مخابراتی و توسـعه زیرسـاختهای عیـوم و فنـاوری فضـایی بهاسـتثنای شـبکههای مـادر مخـابراتی ،امـور واگـذاری فرکـانس و
شبکههای اصیی تجزیه و مبادالت و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاستهای کیی اصل چهـل و چهـارم ( )۴۴قـانون
اساسی و سیاستهای کیی برنامه ششم توسعه بـهویژه مسـائل امنیتـی در بخـش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و سیاسـتها و
مصوبات شورایعالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را بهعمل آورد :
۱ـ به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده میشـود شـرکت انتقال(ترانزیـت) ارتباطـات بینالمیـل را بـه منظـور یضـور مـلثر در
بازارهای منطقهای و بینالمییی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنـای بانـد بـا مشـارکت و سـرمایهگذاری مشـترک بـا بخشـهای
خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع میی ایجاد نماید .اساسـنامه شـرکت مـذکور بـه تصـویب هیـأت
وزیران میرسد .
۲ـ در توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روسـتایی سـرمایهگذاری نمایـد بهگونـهای کـه امکـان ارائـه
یداقل چهار خدمت الکترونیکی اصیی دولت (سالمت ،آموزش ،کشـاورزی و بـانکی) در هشتاددرصـد( )۸۰%روسـتاهای بـاالی
بیست خانوار کشور امکانپذیر گردد .
ب ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و یفظ یکرارچگی شبکه میی اطالعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور،
دستگاههای اجرائی و نهادهـای غیرنظـامی کـه دارای شـبکه ارتبـاطی مسـتقل میباشـند بـرای اسـتفاده اختصاصـی در قیمـرو
فعالیتهای داخیی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه میی اطالعات به
سایر اشخاص یقیقی و یقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط میزم به اخذ مجـوز از وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و وفـق
مصوبات شورای عالی فضای مجازی میباشند .
پ ـ دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کییه فرآیندها و خدمات با قابییت الکترونیکـی و تکمیـل بانکهـای
اطالعاتی مربوط ،تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند .دستگاههای اجرائی میتوانند به منظور الکترونیکـی کـردن
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فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند .دستگاههای اجرائی مکیفند کییه خدمات قابل ارائـه در خـارج از
محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسراری را به دفاتر پستی و دفـاتر پیشـخوان خـدمات دولـت و دفـاتر ارتباطـات و فنـاوری
اطالعات )  (ICTروستایی یسب مورد واگذار کنند .تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیـک بایـد بـه تصـویب کمیسـیون
تنظیم مقررات برسد .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است هر ششماه یکبار گزارش عمیکرد این بند را به کمیسـیون
صنایع و معادن مجیس شورای اسالمی ارائه کند .
ت ـ دستگاههای اجرائی ،وایدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی درصورت موافقت ایشان ،شوراهای اسالمی
شهر و روستا و ملسسات خصوصی یرفهای عهدهدار مأموریت عمومی موظفند در سامانههای الکترونیکی خود ،اقالم اطالعاتی
و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه میی آمار ایران را ایجاد و یداکثر
تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهرهبرداری الکترونیکی و برخط آنرا بر بستر شبکه میی اطالعـات بـرای مرکـز آمـار
ه
ایران فراهم نمایند .مرکز آمار ایران مکیف است اقالم آمار ثبتی و نحوه تولید آن را یداکثر ظرف مـدت نـه مـاه بـرای هـر یـک از
دستگاهها تهیه و به آنها ابال کند .
ث ـ کیی ه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایـان سـال دوم اجـرای قـانون برنامـه ،امکـان تبـادل الکترونیکـی اطالعـات و
پاسخگویی الکترونیکی به استعالم های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را یسـب شـرح وظـایف آنـان در چهـارچوب قـوانین
خاص و موضوعی ،به صورت رایگان فراهم نمایند.
تبصره۱ـ آیین نامه اجرائی ایصای کییه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطالعـات بـین دسـتگاهی در شـشماه
اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز میی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فنـاوری اطالعـات و سـایر دسـتگاههای
اجرائی ذیربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی میرسد.
تبصره ۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه ،تمام زیرساختهای الزم برای تعامـل
اطالعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه میـی اطالعـات ،صـرفا از طریـق مرکـز میـی تبـادالت اطالعـات ) (NIXو بـا
استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را فراهم کند.
ج ـ به منظور توسعه دولت الکترونیـک و عرضـه خـدمات الکترونیکـی و نیـز توسـعه و اسـتقرارخزانهداری الکترونیکـی و اصـالت
بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمیه اسناد مالی و یذف اسناد کاغذی در هـر مـوردی کـه بـه موجـب قـانون ،تنظـیم اوراق یـا
اسناد ،صدور یا اعطای مجوز ،اخطار و ابال  ،مبادله وجه ،استعالم و مانند آن ضروری باشد ،انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد
قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۳۸۲/۱۰/۱۷معتبر بوده و کفایت مینماید.
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ماده ۶۸ـ
الف ـ بهمنظور ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابیه با جعـل ،از پایـان سـال دوم اجـرای قـانون برنامـه
دستگاههای اجرائی ،وایدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقـت ایشـان ،شـوراهای اسـالمی شـهر و
روستا و ملسسات خصوصی یرفهای عهـدهدار مأموریـت عمـومی بـا رعایـت مصـوبات شـورای عـالی فضـای مجـازی ،مکیفنـد
استعالمات هویت اشخاص یقیقی ،کاال و خدمات ،دارائیهای منقول و غیرمنقول (از جمیه میک ،وسایل نقییه و اوارق بهادار)
و نشانی مکانمحور را بهصورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولـت الکترونیـک کشـور در چهـارچوب قـانون انجـام
دهند.
ب ـ سازمان ،سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به توسعه و تکمیـل نظـام
پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکیف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه میی اطالعات ،امن
و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.
پ ـ به منظور گسترش متوازن زیرساختهای فنـی محتـوا و خـدمات و دولـت الکترونیـک ،کییـه دسـتگاههای اجرائـی مکیفنـد
متناسب با منابع ،بودجه ،تجهیزات ،شبکهها ،وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذینفعان به توسـعه محتـوا و خـدمات
الکترونیک خود برردازند.
ت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان ،سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائـی ،از سـال
دوم اجـرای قـانون برنامـه تمهیـدات الزم بــرای کـاهش یـداقل دوازده و نـیم درصــد ( )۱۲%/۵سـاالنه از مراجعـه یضـوری بــه
دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایـران در سـطح جهـان در شاخصـهای مـرتبط از جمیـه شاخصـهای توسـعه
فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه ،ارتقار یابد.
ث ـ در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای دستیابی به یداقل هفت و نیم درصد ( )۷%/۵رشد ساالنه الکترونیکی
نمودن معامالت و تجارت کاال وخدمات کشور فراهم شود.
ج ـ دولت مکیف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به دهبرابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقـدامات
الزم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجههای سنواتی اعتبار الزم از طریق کمکهای فنی ،اعتبـاری و یمـایتی پـیشبینـی
کند.
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چ ـ در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،موارد زیر میتواند به طریق الکترونیکی به روشی کـه بـه تأییـد
سازمان بورس و اوراق بهادار میرسد ،صورت پذیرد:
 ۱ـ ارسال گواهینامه یق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صایبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،
۲ـ انتشار اعالمیههای پذیرهنویسی و دعوتنامههای مجامع عمومی و اطالعیهها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشـار
در روزنامههای کثیراالنتشار و جراید،
۳ـ پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام شرکت ،به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،
۴ـ یضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال یق رأی،
 ۵ـ صدور گواهینامه موقت سهام ،اوراق سهام و گواهینامههای یق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،
 ۶ـ ثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهینامههای یق تقدم خرید سهام شرکت ،به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
ح ـ دولت مکیف است ،تا پایان اجرای قانون برنامه سامانههای مالیات الکترونیکی ،معامالت دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه،
مزایده ،خرید کاال) و سالمت الکترونیکی را با پوشـش کییـه ذینفعـان مسـتقر و بهرهبـرداری نمایـد .وزارت ارتباطـات و فنـاوری
اطالعات (شورای اجرای فناوری اطالعات) موظف به نظارت و پیگیری مسـتمر اجـرای طریهـای (پروژههـای) مـذکور و ارائـه
گزارش پیشرفت ششماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجیس شورای اسالمی است.
خ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت میـی پست جمهوری اسالمی ایران مکیفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیـت
دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات )  (ICTروستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیـز بـا اسـتفاده از مشـارکت
بخش خصوصی ،تمهیدات الزم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه یداقل دو هزار دفتـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات
) (ICTروستایی به عمل آورند.
د ـ شرکت میی پست جمهوری اسالمی ایران مکیف است به منظور ایجاد تسهیالت برای کارورهای (اپراتورهای) پستی ،نسـبت
به راهاندازی و ارائه خدمات راسا یا توسط دیگر اپراتورها در ایسـتگاههای راه آهـن ،بنـادر ،فرودگاههـای بینالمییـی و پایانـههای
مرزی کشور اقدام نماید .در این راستا این شرکت از پرداخـت هزینـههای مربـوط بـه ایجـاد تسـهیالت و امکانـات مـذکور شـامل
یقاالرض ،اجاره و یقاالمتیازها معاف میباشد.
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ماده ۶۹ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات(سازمان فناوری اطالعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکیف
است با همکاری وزارت آمـوزش و پـرورش تـا پایـان سـال دوم اجـرای قـانون برنامـه هوشمندسـازی مـدارس ،امکـان دسترسـی
الکترونیک (سختافزاری ـ نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی ،کمک آموزشی ،رفع اشکال ،آزمون و مشاوره تحصییی ،بازیهای
رایانهای آموزشـی ،استعدادسـنجی ،آمـوزش مهارتهـای یرفـهای ،مهارتهـای فنـی و اجتمـاعی را بهصـورت رایگـان بـرای کییـه
دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و یاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید .دولت برای تأمین هزینههای این ماده
میتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید .هزینههای مذکور بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تیقی میشود.
بخش۱۴ـ سالمت ،بیمه ،سالمت و زنان و خانواده
ماده۷۰ـ دولت مکیف است به منظور تحقق سیاستهای کیی سالمت ،تأمین منابع مالی پایـدار بـرای بخـش سـالمت ،توسـعه
کمی و کیفی بیمههای سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای کیی سالمت بهعمل آورد:
الف ـ پوشش بیمه سالمت برای تمامی آیاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخـورداری از یارانـه دولـت جهـت یقسـرانه بیمـه از
طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ این یقبیمه شامل سرپرست خانوار و کییه افراد تحتتکفل آنان است.
ب ـ یق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل ،سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
 ۱ـ خانواده روستاییان ،عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای یمایتی معادل هفت درصد ( )۷%یداقل یقـوق و دسـتمزد
مشموالن قانون کار .صددرصد ( )۱۰۰%یق بیمه این گروههای اجتماعی بر مبنای بند (الف) این مـاده توسـط دولـت در قالـب
بودجه سنواتی تأمین می شود.
۲ـ کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد ( )۷%یقوق و مزایای مستمر آنان
تبصره ـ بخشی از یق بیمه مشموالن این جزر از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد .
۳ـ مشموالن تأمین اجتماعی کسر یق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی
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 ۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار ،متناسب با گروههای درآمدی معـادل هفـت درصـد ( )۷%درآمـد ،یـداکثر معـادل سـقف درآمـد
کارکنان دولت
 ۵ـ پوشش بیمه سالمت برای افراد خارجی مقیم در کشور ،از جمیه پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور،
الزامی است .شیوه دریافت یق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین یقبیمه براساس آییننامهای خواهد بود که یداکثر
ظرف سهماه از زمان الزماالجرار شدن این قانون بهتصویب هیأتوزیران میرسد .یکم این جزر بر یکم مـاده ( )۴قـانون ایکـام
دائمی برنامههای توسعه کشور یاکم است.
پ ـ دستگاههای اجرائی مکیفند یق بیمه پایه سالمت سهم بیمهشده و دستگاه اجرائی را یداکثر ظرف مدت سه ماه به یساب
سازمان بیمهگر پایه مربوطه واریز نمایند .درصورت عدم واریز با اعالم سازمان بیمهگر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و
دارایی از ردیف مربوطه و یساب جاری دستگاه اجرائی ذیربط برداشت و به یساب سازمان بیمهگر پایه واریز میشود .
ت ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای خدمات تشخیصی ،بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایـه
سالمت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوقهای بیمه پایه با اشخاص یقیقی و یقوقی تحت هر عنوان ممنوع است .
ث ـ کییه پزشکان و پیراپزشـکان ،ملسسـات و مراکـز ارائـه دهنـده خـدمت ،دارو و کاالهـای سـالمت در کشـور اعـم از دولتـی،
نهادهای عمومی غیردولتی ،خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفههای مصوب دولت از خـطمشـیهای مصـوب وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند .دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصـوب دولـت ،توسـط اشـخاص یقیقـی و
یقوقی و ملسسات و مراکز ارائهدهنده خدمت ،دارو و کاالهای سالمت ،یسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود .
ج ـ بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوقهای بیمه پایه سالمت توسـط وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش
پزشکی تعیین و ابال میشود .از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمهگر درمانی صرفا مطـابق
این بسته صورت میپذیرد .
چ ـ پایگاه اطالعات برخط بیمهشدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سالمت تشـکیل میگـردد.
از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه ،نحوه دریافت خدمات بیمهشدگان از مراکز بهداشتی ،تشخیصـی ،درمـانی و دارویـی بـه
صورت واید و یکسان توسط سازمان بیمه سالمت طرایی و اجرار میشود.
ح ـ دولت مکیف است طی سال اول اجـرای قـانون برنامـه نسـبت بـه ایجـاد ویـدت رویـه بـین بیمـههای درمـانی صـندوقها و
سازمانهای بیمهای در چهارچوب قانون اقدام کند.
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ماده۷۱ـ برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیرویکار جـوان ،چنانچـه طـی اجـرای قـانون
برنامه نسبت به جذب فار التحصیالن دانشگاهی با مدرک یداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند ،از پرداخـت سـهم
بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف میباشند.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی ،زمینههای کاری اولویـتدار و نحـوه تـأمین هزینـه بـه پیشـنهاد سـازمان،
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران میرسد .
ماده۷۲ـ
الف ـ تولیت نظام سالمت از جمیه بیمه سالمت شامل سیاستگذاری اجرائی ،برنامهریزیهای راهبردی ،ارزشیابی ،اعتبارسنجی
و نظارت در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد .کییه اشخاص یقیقی ویقوقی اعم از دولتی و غیردولتی،
از جمیه ارائهکنندگان خدمات سالمت ،سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمییـی ،موظفنـد از خطمشـی و سیاسـتهـای وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصـدیگری بـا رعایـت مـاده ( )۱۳قـانون
مدیریت خدمات کشوری وسطحبندی خدمات ،تبعیت کنند.
از زمان ابال این قانون ،سازمان بیمه سالمت از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منتزع و با یفظ شخصیت یقوقی و استقالل
مالی و کییه امکانات براساس اساسنامهای که به تصویب هیـأت وزیـران میرسـد ،وابسـته بـه وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش
پزشکی اداره میشود .اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب  ۱۳۷۳/۸/۳و در قالب
شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد .
ب ـ به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکرارچهسـازی فرمانـدهی شـبکه اورژانـس پـیش بیمارسـتانی( ،)۱۱۵سـازمان
فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس کشور به عنوان ملسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از محل
منابع ،ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد میگردد .اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشـترک
سازمان ،سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ وایدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریتهای پیشبیمارستانی کشور کماکان بهصـورت ادغامیافتـه در شـبکههای
بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.
پ ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی میی کشور توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشـکی یـداکثر هـر
سه ماه یکبار تدوین و منتشر میگردد .تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده ،تخیـف محسـوب شـده و متخیـف بـا توجـه بـه
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شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن ،یسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره ( )۱ماده ( )۲۸قانون سازمان نظام
پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۱۳۸۳/۸/۱۶محکوم میشود.
تبصره۱ـ آییننامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
(سازمان غذا و دارو) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۲ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبتبه تهیـه فهرسـت فرآوردههـا و داروهـای سـنتی و گیـاهی
کشور اقدام نماید.
ت ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ،مقـدار مجـاز سـموم باقیمانـده در
مواد غذایی و فرآوردههای غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصوالت مذکور مشخص نماید و عرضه محصوالتی که به
صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کردهاند را ممنوع نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف اسـت ضـمن اطالعرسـانی و فرهنگسـازی و اقـدام بـرای کـاهش اسـتفاده از سـموم و کودهـای
شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد .همچنـین وزارت بهداشـت ،درمـان و
آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مـواد و فرآوردههـای غـذایی سـالم و ایمـن و سـبد غـذایی
مطیوب برای گروههای سنی مختیف را اعالم کند.
ایکام مندرج در ماده ( )۷۲این قانون بر ایکام بندهای «الف» و «ب» ماده ( )۷قانون ایکام دائمی برنامههای توسـعه کشـور و
مواد ( )۱۲و ( )۱۷قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب  ۱۳۸۳یاکم است .
ماده۷۳ـ
الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بـر مالیـات و عـوارض موضـوع قـانون
مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱۳۶۶/۱۲/۳و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ،۱۳۸۷/۲/۱۷مشـمول مالیـات بـه شـرح زیـر
است :
۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخیی به میزان ده درصد ( )۱۰%قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(،)۲۰%
تولید داخل با نشان بینالمییی (برند) بیست و پنج درصد( )۲۵%قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد () ۴۰%قیمت
کاال ،بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف )  Cifتعیین میگردد .
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۲ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخیی به میزان ده درصد ( )۱۰%قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان
چهل درصد ( )۴۰%قیمت کاال ،بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف )  Cifتعیین میگردد .
جزرهای ( )۱و ( )۲بند (الف) ماده ( )۷۳در طول اجرای قانون برنامه در بخشهای مغایرت بر ماده ( )۵۲قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب  ۱۳۸۷/۲/۱۷یاکم هستند .
ب ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت از ابتدای سال  ۱۳۹۶موظف است :
۱ـ قیمت خردهفروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربـط و بـرای درج
بر روی پاکت محصول اعالم نماید .
 ۲ـ امکان دسترسـی بـرخط سـازمان امـور مالیـاتی کشـور بـه سامانه(سیسـتم) اطالعـاتی واردات ،تولیـد و توزیـع سـیگار و انـواع
محصوالت دخانی را فراهم نماید .
یکم بند(ب) ماده ( )۷۳این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد یاکم است.
پ ـ مالیات موضوع این ماده تابع کییه ایکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به اسـتثنار نـرخ مضـاعف مالیـات ایـن مـاده
خواهد بود .سازمان امور مالیاتی کشور مکیف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیـف درآمـدی نـزد خزانـهداری
کل کشور واریز نماید .
ت ـ با الزم االجرار شدن این قانون ،عالوه بر عوارض موضوع بنـد(الف) ایـن مـاده ،مالیـات عمیکـرد ،مالیـات بـر ارزش افـزوده،
یقوق ورودی ،یق انحصار و بند(ب) ماده( )۶۹قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )۲نیز بـه
محصوالت دخانی اعمال میگردد .
تبصره ـ صددرصد ( )۱۰۰%درآمدهای یاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیف هایی که در بودجههای سـنواتی مشـخص
میشود در جهت کاهش مصرف دخانیات ،پیشگیری و درمـان بیماریهـای ناشـی از آن ،بـازتوانی و درمـان عـوارض یاصـیه از
مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده ( )۶۹قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()۲
مصوب  ۱۳۹۳/۱۲/۴در اختیار وزارتخانههای ورزش و جوانـان ،آمـوزش و پـرورش و بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی قـرار
میگیرد .
ایکام مواد ( )۷۲( ،)۷۰و ( )۷۳این قانون بر ایکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب  ۱۳۸۳/۲/۲۱یاکم است.
77

قاونن برنامه پنجساله ششم وتسعه اقتصادی ،اجامتعی و فرهنگی مجهوری اسالیم ایران ( ۱۴۰۰ـ )1396

ماده۷۴ـ
الف ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت مکیف است ظرف دو سال اول اجـرای
قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانههای اطالعـاتی مراکـز سـالمت بـا همـاهنگی
پایگاه میی آمار ایران و سازمان ثبت ایوال کشور با یفظ یریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن دادهها و با اولویـت
شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید .
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکیف است با همکاری سازمانها و مراکز خـدمات سـالمت و بیمـه سـالمت یـداکثر
ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق ،خدمات بیمه سالمت را به صورت یکرارچه و مبتنی بر فناوری اطالعـات
در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان» ساماندهی نماید .
تبصره ـ کییه مراکز سالمت و وایدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند .
ب ـ کییه پزشکان ،دندانرزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند،
مجاز به فعالیت انتفـاعی پزشـکی در سـایر مراکـز تشخیصـی ،آموزشـی ،درمـانی و بیمارسـتانهای بخـش خصوصـی ،عمـومی
غیردولتی با رعایت تبصره ( )۱مادهوایده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب  ۱۳۷۳/۱۰/۱۱و یا فعالیت انتفـاعی
پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با یوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیسـتند .مسـلولیت اجـرای ایـن بنـد بـه
عهده وزرای وزارتخانههای مربوطه و معاونان آنها و مسلوالن مالی دستگاههای مذکور است .دولت مکیف است در اجـرای ایـن
یکم با جبران خدمات ذینفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید .اجرای این یکم مشـروط
به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی ،پرداخت یقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجههای سنواتی است .
تبصره۱ـ مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و عیت آن بهعنوان موارد استثنار به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و
تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین میگردد .
تبصره ۲ـ مطب پزشکان و دندانرزشکان متخصص در نقـاط محـروم درصـورت نیـاز و ضـرورت بـه تشـخیص رئـیس دانشـگاه یـا
دانشکده عیوم پزشکی آن نقطه تعیین میشود و مطب پزشکان و دندانرزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است .
پ ـ دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سـالمت ،یمایـت بـه عمـل آورد .آییننامـه
اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و بـه تصـویب هیـأت وزیـران
میرسد .
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ت ـ به منظور متناسبسازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سالمت کشور ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کییه دانشگاهها و ملسسات آموزش عالی عیوم پزشکی
اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده ،نظام ارجاع و سطحبندی خدمات و نقشه جـامع عیمـی کشـور
تعیین نموده و اقدامات الزم را بهعمل آورد .
ث ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکیف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سالمت» با اولویت بهداشـت
و پیشگیری بر درمان و م بتنی بر مراقبتهای اولیه سالمت ،بـا محوریـت نظـام ارجـاع و پزشـک خـانواده بـا بـهکارگیری پزشـکان
عمومی و خانواده ،گروه پرستاری در ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل ،سطحبندی خدمات ،پرونده الکترونیـک
سالمت ایرانیان ،واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده( )۱۳قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری و پرداخـت مبتنـی بـر عمیکـرد
مطابق قوانین مربوطه و ایتساب یقوق آنها اقدام نماید ،به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامـه کییـه آیـاد ایرانیـان
تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند .
سطحبندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفا
براساس راهنماهای بالینی ،طرح فاقد نام تجاری(ژنریک) و نظام دارویی میی کشور خواهد بود .
تبصره ـ در چهارچوب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانههای پرستاری مصوب  ۱۳۸۶/۴/۶دولت مکیـف اسـت
در قالب قوانین بودجه ساالنه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بستههای خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور
اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید .
ج ـ سازمانها و صندوقهای بیمهگر پایه کشور مکیف به خرید راهبردی خدمات سالمت براساس دسـتورالعملها و راهنماهـای
بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) ایران در چهارچوب نظام میی دارویی کشـور همزمـان بـا اجرائیشـدن
نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و صرفا از طریـق سـامانه پرونـده
الکترونیکی سالمت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند .
چ ـ به منظور تحقق بند ( )۱۲سیاستهای کیی سالمت ،وزارت بهداشت ،درمان و آمـوزش پزشـکی بـهعنوان متـولی امـر طـب
سنتی ایرانی ـ اسالمی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانـی ـ اسـالمی در نظـام سـالمت و
همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی ،پژوهشی و درمانی این یوزه اقدام نماید .
ح ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طـرح نیـروی انسـانی مـورد نیـاز
سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید .
79

قاونن برنامه پنجساله ششم وتسعه اقتصادی ،اجامتعی و فرهنگی مجهوری اسالیم ایران ( ۱۴۰۰ـ )1396

خ ـ کییه اعضای سازمانهای نظام پزشکی و نظام دامرزشکی میزم به تهیه بیمه مسلولیت یرفهای بوده و دستگاه قضائی آن را
بهعنوان وثیقه قرار تأمین برذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان اسـتیفای یـق وجـود نداشـته باشـد و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح یوزه وظایف و اختیارات این سازمانها ،نظر مشورتی آنها را اخذ نماید .
د ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است یمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهـای فاقـد نـام تجاری(ژنریـک)
یمایت بیمهای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری(ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی ،صنعت،
معدن و تجارت ،اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران یسب مورد تمهیدات الزم را درجهـت
صادرات محصوالت سالمتمحور بهعمل آورد و برنامه ایمنسازی کودکان (واکسیناسیون) را تا ید و تراز کشورهای توسـعهیافته
ارتقار دهد.
ذ ـ وزارت نفت در مناطق نفتخیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتـی در منـاطق معـدنی محـل اسـتقرار خـود در راسـتای
مسلولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سالمت در آن مناطق نسبت به تکمیـل ،تجهیـز ،ارتقـار خـدمات مراکـز
بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمترسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظـام سـطحبندی خـدمات بـا رعایـت
ایکام ماده ( )۷۰این قانون بر مبنای تعرفههای مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.
ر ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهـت مصونسـازی و افـزایش تـوان
بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات یوزه سالمت را بررسـی و اقـدام الزم جهـت خنثیسـازی و مقابیـه بـا آن را مطـابق
قوانین مربوطه به انجام رساند.
تبصره ـ رعایت جهات شرعی از جمیه محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
ماده۷۵ـ کییه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم ،گواهی انجام غربالگری در شبکههای بهداشـت و درمـان را
به منظور شناسایی ازدواجهای پر خطر از نظر بروز اختالالت ژنشناسی(ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائـه نماینـد .مـوارد در معـرض
خطر میتوانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشـکی یا مراکز مشـاوره مـورد
تأیـید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنشناسی(ژنتیک) باشد در چهارچوب ایکام مـاده ( )۷۰ایـن قـانون بـه
مراکز مجاز معرفی شوند .
تبصره۱ــ مـواردی کـه براسـاس مشـاوره ژنشناسـی(ژنتیک) نیازمنـد بررسـی از نظـر آزمایشـات ژنشناسـی(ژنتیک) باشـند بـه
آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد .
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تبصره۲ـ دهدرصد( )۱۰%یقالتحریر ثبت طالق افزایش یافته و منابع یاصیه پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمـی و دولتـی
در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینههای آزمایش ژنشناسی(ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسـع در
اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار میگیرد .هزینه انجام آزمایشهای مددجویان تحت پوشـش کمیتـه
امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد
شد .
تبصره۳ـ آیین نامـه چگـونگی مرایـل صـدور گـواهی و میـزان کمـک بهزیسـتی و کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) جهـت انجـام
آزمایشهای ژنشناسی(ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانههای تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت ،درمـان و
آموزش پزشکی با همکاری سازمان یداکثر سه ماه بعد از الزماالجرار شدن این قانون تهیه میشود و بـه تصـویب هیـأت وزیـران
میرسد .
تبصره۴ـ وزارتخانه های بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و تعاون ،کـار و رفـاه اجتمـاعی (سـازمان بهزیسـتی) موظفنـد امکـان
دسترســی تمــامی افــراد کــه درصــدد ازدواج می باشــند را بــه مراکــز مشــاوره فــراهم نماینــد تــا در صــورت نیــاز بــه آزمــایش
ژنشناسی(ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند .
تبصره ۵ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است بـا اسـتفاده از بخشـهای خصوصـی و تعـاونی امکـان دسترسـی
زوجها را به آزمایشگاههای ژنشناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد .
تبصره ۶ـ رعایت جهات شرعی از جمیه محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است .
ماده۷۶ـ دولت مکیف است با رعایت سیاستهای کیی جمعیت ،سالمت مادر و کودک و ارتقای شاخصهای نسبت مرگ مـادر
و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید :
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بخش۱۵ـ بیمه اجتماعی ،امور حمایتی و آسیبهای اجتماعی
ماده۷۷ـ جمعیت هالل ایمر جمهوری اسالمی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تابآوری جامعـه ،پیشـگیری و کـاهش
خطرات ناشی از یوادث و سوانح ،ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد :
الف ـ کمک به یفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیتهای مردمی و افزایش مشارکتهای اجتماعی مردم
ب ـ توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به یـوادث
و سوانح کشور
پ ـ افزایش آگاهیهای عمومی به ویژه آموزشهای همگانی جهت کـاهش خطرپـذیری و افـزایش تـابآوری جامعـه در مقابـل
یوادث و سوانح
ت ـ در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابیه با یوادث و سوانح ،نیمدرصد ( )۰%/۵مندرج در ماده( )۱۶۳قانون امور گمرکی
به یکدرصد() ۱%افزایش پیدا نموده و منابع یاصیه پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیـت هاللایمـر
قرار میگیرد .
ماده۷۸ـ دولت مکیف است در راستای تحقـق عـدالت اجتمـاعی و یمایـت از اقشـار آسـیبپذیر و بسـط پوشـشهای امـدادی،
یمایتی و بیمهای و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبتبه طرایـی و اجـرای برنامـههای الزم بـرای نیـل بـه اهـداف
مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر ششماه یکبار به مجیس ارائه کند:
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ماده۷۹ـ دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه عالوه بر پرداخت یارانه فعیـی ،هرسـال یـداقل مسـتمری خانوارهـای
مددجویان تحت یمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست
درصد ( )۲۰%ید اقل دستمزد مصوب شورای عـالی کـار ،در چهـارچوب بودجـه سـنواتی و از محـل درآمـد قـانون هدفمنـدکردن
یارانهها با یذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده ( )۳۹این قانون ،از طریـق دسـتگاههای مـذکور
پرداخت نماید .
ماده ۸۰ـ دولت مکیـف اسـت طبـق قـوانین مربوطـه و مصـوبات شـورای اجتمـاعی بـه منظـور پیشـگیری و کـاهش آسـیبهای
اجتماعی ،نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد ،طالق ،یاشیهنشینی ،کودکـان کـار و
مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند بهگونهای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامـه بـه بیسـت و پـنج درصـد
( )۲۵%میزان کنونی کاهش یابد :
الف ـ پیشگیری
۱ـ پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتمـاعی از طریـقا اصـالح برنامـهها و متـون درسـی دوره آمـوزش عمـومی و پیشبینـی
آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی
۲ـ تهیه و تدوین پیوستهای اجتماعی در طرایی کییه برنامههای کالن توسعهای ،میی و بومی با توجه بـه آثـار محیطـی آنهـا و
بهمنظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران میرسد .
 ۳ـ تدوین ساالنه اطیس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخصهای سالمت اجتماعی در کشور توسط سازمان
امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذیربط
۴ـ «تدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معیولیتها» تـا پایـان سـال اول اجـرای قـانون برنامـه طبـق قـوانین مربوطـه و
تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه
ب ـ خدمترسانی و بازتوانی
۱ـ خدماترسانی بهموقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیردولتی
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۲ـ تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت اشتغال برای کییه مددجویان واجد شرایط پشتنوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره)
و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجههای سنواتی ساالنه
۳ـ توسعه مراکز فوریت های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در
سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیبهای اجتماعی
۴ـ بسط و توسعه نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد در یوزههای مشارکتهای گروهی و تـأمین مـالی مبتنـی بـر رویکـرد خیـر
اجتماعی و تالش در جهت جیب مشارکت بیشتر ذینفعان در تأمین منابع مورد نیاز
پ ـ شناسایی و بهبود نقاط آسیبخیز
۱ـ شناسایی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی در بافت شهری و یاشیه شهرها و تمرکـز بخشـیدن یمایتهـای اجتمـاعی،
خدمات بهداشتی ـ درمانی ،مددکاری ،مشاوره اجتماعی و یقوقی و برنامههای اشتغال یمایتشده ،با اعمـال راهبـرد همکـاری
بینبخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یادشده
۲ـ بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریـق آمـایش سـرزمین ،توزیـع مناسـب
جمعیت و منابع و جیوگیری از بروز و تشدید آسیبهای اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها
۳ـ برنامهریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت ،جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسـعه یاشیهنشـینی بـا رویکـرد
تقویت مبادی مهاجرت ،به گونهای که ساالنه دهدرصد ( )۱۰%نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت یاشیهنشینی اقدام
شود .
ت ـ حمایت از زنان سرپرست خانوار
تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون
برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط و تأییـد
برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجیس شورای اسالمی و نظارت بر اجرائی شدن آن
ث ـ مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه
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 ۱ـ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقـول و غیرمنقـول و سـرمایههای قاچاقچیـان و شـبکههای
تولید ،توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر ،روانگردانها و پیشسازهای مرتبط (بهویژه سرباندها و سرشبکهها) در داخل و خارج
از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط اقدام نمایـد .وجـوه یاصـل از فـروش ایـن امـوال در اجـرای
قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالیات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف منـدرج در ایـن قـانون پـس از گـردش خزانـه در
قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار میگیرد.
 ۲ـ از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهای مسیح جمهوری اسالمی ایران با اذن فرماندهی کـل قـوا در راسـتای اجرائـی کـردن
سیاستهای کیی مبارزه با مواد مخدر و سیاستهای کیی برنامه ششم ،ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد روانگردانها
و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد ،درمان ،بازتوانی و کاهش آسـیب ،صـیانت و یمایـت اجتمـاعی،
مقابیه با عرضه مواد مخدر و روانگردانها و پیشسازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازاتهای مرتبط اقـدام قـانونی الزم را
بهعمل آورند.
 ۳ـ از طریق وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداریها نسبت به بهرهبرداری و تکمیل مراکـز
نگهداری ،درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بیخانمان و راهاندازی مراکز جامع توانمندسازی و صـیانت اجتمـاعی بـرای
معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت ایکام ماده ( )۷۰این قانون اقدام نماید .اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور
یا شهرداریها یسب مورد با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و بخش غیردولتی خواهد بود .نیروی انتظـامی موظـف
است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمعآوری این معتادان و تحویل آنها به ایـن مراکـز اقـدام نمایـد .تـرخیص ایـن افـراد از
مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضـائی خواهـد بـود .آییننامـه اجرائـی ایـن جـزر
توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور میرسد.
ج ـ حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان
۱ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش یداقل هفتاد و پنج درصد ( )۷۵%جمعیت هدف در
پایان اجرای قانون برنامه
۲ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش یداقل بیست و پنج درصد ( )۲۵%جمعیت هدف
چ ـ تأمین مسکن نیازمندان
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۱ـ به منظور تأمین نیاز اقشار آسیبپذیر و گروههای هدف سازمانهای یمایتی به مسکن و رفع فـقر سکونتی یــداکثر تـا پایـان
سال اول اجـرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مرایل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجـرای برنامـه تـأمین مسـکن
اجتماعی و یمایتی اقدام نماید .
 ۲ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکنساز برای هرکـدام از افـراد تحتپوشـش
نهادها و سازمانهای یمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی ،عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای انشـعاب
آب ،فاضالب ،برق و گاز برای وایدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف ،فقط برای یک بار معافند .
ح ـ ساماندهی کودکان کار
با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانون برنامه بهنحوی که جمعیت کودکان کار یداقل بیست
و پنج درصد ( ) ۲۵%کاهش یابد .
ماده ۸۱ـ دولت مکیف است در اجرای بند ( )۴۰سیاستهای کیی برنامه ششـم ،نسـبت بـه تـدوین برنامـه ،برقـراری ،اسـتقرار و
روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه مشتمل بر یوزه امدادی ،یمایتی و بیمههای اجتماعی بهجز سالمت بـا
رعایت سطح بندی خدمات در سطوح پایه ،مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنـی
بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مرایل قانونی مطابق بودجه سـنواتی بـه اجـرار درآورد و بـه منظـور
ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانههای اجتماعی ،رفع همپوشانیها ،دسترسی عادالنه به خـدمات ،اجـرای ایـن نظـام از
طریق ایجاد پایگاه اطالعات ،سامانه و پنجره واید خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکلگیری پرونده الکترونیک رفاه و
تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان موضوع ماده ( )۸۴این قـانون بـرای تمـامی آیـاد جامعـه صـورت
میپذیرد وکییه سازمانها ،صندوق ها ،نهادها و دستگاههای اجرائی فعال در یوزه رفاه و تـأمین اجتمـاعی کـه بـه هـر نحـوی از
انحار از بودجه دولتی و عمومی استفاده میکنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت مینمایند مکیفند طبق ضوابط قانونی از ایـن
نظام تبعیت کنند .
تبصره ـ آییننامههای اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه بـهجز سـالمت
متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطـه بـا پیشـنهاد مشـترک
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.

87

قاونن برنامه پنجساله ششم وتسعه اقتصادی ،اجامتعی و فرهنگی مجهوری اسالیم ایران ( ۱۴۰۰ـ )1396

ماده ۸۲ـ برقراری مستمری بازنشستگان برای کییه بیمهشدگان صـندوقهای بازنشسـتگی (اعـم از کشـوری ،لشـکری ،تـأمین
اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها ،نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی کـه دارای کسـور
بازنشستگی میباشد.
تبصره ـ رانندگان وسائط نقییه سنگین بین شهری ،راهداری و راهسازی که یداقل بیست و پنج سال سـابقه پرداخـت یـق بیمـه
دارند می توانند متناسب با دریافت یقوق و متناسب با روزهای پرداخت یق بیمه و پنجاه و پنج سال سن ،بازنشسته شوند.
ماده ۸۳ـ
الف ـ سازمانهای مناطق آزاد مکیفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یکدرصد( )۱%از محل وصـول عـوارض
ورود کاال و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) و
سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
ب ـ کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحتپوشش خود ساالنه یکصدهزار نفـر
به ترتیب هفتاد درصد ( )۷۰%کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد ( )۳۰%سازمان بهزیستی را صایب شغل نماینـد .دولـت
طبق بودجه سنواتی تسهیالت قرضالحسنه الزم را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد گرفت.
ماده ۸۴ـ دولت موظف است مشاغل آتشنشانی و پرتوکاری اشعه را جزر مشاغل سخت و زیانآور محسوب کند .در طول اجرای
قانون برنامه قانون یفاظت در برابر اشعه مصوب  ۱۳۶۸/۱/۲۰معتبر تیقی میگردد.
ماده ۸۵ـ کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفتهاند و یا خواهنـد پـذیرفت بایـد ماهانـه
درصدی از یقوق و مزایای خود را تا پنج درصد ( )۵%به یساب صندوق واریز کنند و دولت نیـز موظـف اسـت همهسـاله معـادل
سهم واریزی اعضار به صندوق ذخیره فرهنگیان را بهطورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
بخش۱۶ـ امور ایثارگران
ماده ۸۶ـ
الف ـ کییه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجـرای صـحیح سیاسـتهای کیـی تـرویج و تحکـیم فرهنـگ ایثـار و جهـاد و
ساماندهی امور ایثارگران ابالغی  ۱۳۸۹/۲/۲۹اقدام نمایند.
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ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکیف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان میـی ایثـار و
شهادت در متون درسی کییه پایههای تحصییی و فعالیتهای پژوهشی و برگزاری مسابقات عیمی اقدام نموده و در جهت تعمیق
ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقالبی نسبت به اجرای یادوارههای شهدای دانشآموز و فرهنگی و برگـزاری
اردوهای راهیان نور ویژه دانشآموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری الزم را بهعمل آورد.
پ ـ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامههای شبکههای مختیـف بـه موضـوع
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،یداقل ده درصد( )۱۰%از تولیدات برنامههای هنری نمایشی خـود را بـه ایـن موضـوع اختصـاص
دهد.
ت ـ دولت موظف است به منظور بهرهگیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقـال و تـرویج فرهنـگ جهـاد و مقاومـت بـه
نسیهای آینده نسبت به ساماندهی گیزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمـان شـهدای گمنـام ،ایـداث و
تکمیل موزههای دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید .وزارتخانههای نیرو ،نفت ،راه و شهرسـازی و کشـور موظفنـد
کییه هزینههای خدماتی مربوط به آبرسانی ،برقرسانی ،گازرسانی و جاده مواصالتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایند.
ث ـ دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامههای شاخص در یوزه ترویج فرهنـگ ایثـار ،جهـاد و شـهادت بـه خصـوص
استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیتها و زیرساختهای الزم در دستگاههای اجرائـی و فرهنگـی
نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامههای فرهنگی و هزینهای وزارتخانهها و سازمانها اقدام نماید.
ج ـ دولت مکیف است به منظور یفظ و ترویج فرهنگ ایثار ،جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار بـه والـدین
شهیدی که دارای یداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد ( )۵۰%و باالتر یا یک شهید و دو جانبـاز پنجـاه درصـد
( )۵۰%و باالتر هستند نشان میی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.
تبصره۱ـ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،وزراتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و پـرورش ،عیـوم ،تحقیقـات و
فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ،بنیاد یفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکیفند
جهت ارج نهادن به این چهرههای ماندگار اقدام فرهنگی الزم را جهت معرفی آنها انجام دهند.
تبصره۲ـ آییننامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد یفـظ آثـار و
نشر ارزشهای دفاع مقدس بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
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چ ـ کییه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد( )۲۰%از اعتبارات فرهنگی خود بهاستثنای فصـول اول و
ششم اعتبارات هزینهای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاستهای مصوب ابالغـی شـورای عـالی
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.
ح ـ بنیاد یفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران ،وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسالمی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداریها و سایر دستگاههای فرهنگی کشور تـا پایـان اجـرای قـانون برنامـه
نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تـدوین دایرهالمعـارف دفـاع مقـدس و تـدوین تـاریخ دفـاع مقـدس
مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید.
خ ـ وزارتخانه های عیوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بنیاد
شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسیح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقـدس بـه نسـیهای بعـدی ،وایـدهای
درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختیف دانشـگاهی را ایجـاد نمـوده و تعـدادی از موضـوعات پژوهشـی،
پایاننامهها و طریهای(پروژههای) عیمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.
تبصره ـ کییه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عمیکرد ساالنه خود را درطول اجرای قانون برنامه در یوزه ترویج فرهنگ ایثار
و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان ،بنیاد شهید و امور ایثارگران  ،بنیاد یفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیونهای
مرتبط مجیس شورای اسالمی ارائه نمایند.
ماده ۸۷ـ دولت موظف است اقدامات الزم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را به عمل آورد
و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیشبینی نماید و کییه آییننامههای اجرائی آن را یداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون
برنامه تصویب و ابال نماید.
الف ـ دولت مکیف است در اجرای ماده ( )۶۱قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )۲مصـوب
 ۱۳۹۳/۱۲/۴به نحوی برنامه ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کییه مشموالن ماده مذکور تعیین تکییف گردند.
یگانهای اعزام کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون ایراز بنیاد
شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.
تبصره ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورتسانحه بالینی همزمان مجروییت
را ندارند اما مجروییت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزامکننده (نیروهای مسیح) ایـراز میگـردد را بـهعنوان جانبـاز تیقـی
نماید و یداقل پنج درصد ( )۵%جانبازی به آنها تعیق میگیرد.
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اجرای این تبصره مانع از ایراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمیباشد.
ب ـ دولت مکیف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده( )۳۸قانون جامع خدماترسـانی
به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نموده و از طریق سـازمان تـأمین اجتمـاعی نیروهـای مسـیح بـه کییـه آزادگـان و
جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید .
پ ـ دولت موظف است خانواده معظم شهدا ،جانبـازان ،آزادگـان ،رزمنـدگان و افـراد تحـت تکفـل ایشـان (والـدین و همسـران و
فرزندان) دارای تابعیت غیرای رانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راسـتای مأموریـت محولـه از سـوی مراجـع
ذیصالح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمدهاند پس از تأیید مراجـع مـذکور تحـت پوشـش بنیـاد شـهید و امـور
ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسیح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسیح
(ساتا) قرار میگیرند .
تبصره ـ اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که یداکثر ظرف مدت
سه ماه از الزماالجرارشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسیح با همکـاری وزارتخانـههای امورخارجـه و کشـور تهیـه و بـه
تصویب شورای عالی امنیت میی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم ( )176قانون اساسی میرسد .
ت ـ ماده ( )۱۸قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح میشود:
بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین ،تدوین و یا اصالح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنـوان مبنـای
ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت بـه تشـکیل کمیسـیونهای پزشـکی اقـدام و
جهت تعیین نحوه ازکارافتادگی کیی آنها ،با در نظر گرفتن وضعیت فعیی سالمت رویی ،جسمی ،اجتماعی ،اقتصادی ،شـغیی و
سابقه یضور در جبهه و براساس آییننامهای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسیح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسیح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد اقدام نماید.
ث ـ به منظور یفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا ،جانبـازان و آزادگـان ،دسـتگاههای موضـوع مـاده ( )۲قـانون جـامع
خدماترسانی به ایثارگران و ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به اسـتثنای
موارد محکومیت در هیأت تخیفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.
ج ـ دولـت مکیف است عالوه بـر اجرای ماده ( )۲۱قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصرههای آن و اصـالیات بعـدی،
تمام فرزندان شهدار و فرزندان جانبازان هفتاد درصد ( )۷۰%و باالتر را در طول اجرای قانون برنامه ،استخدام نماید.
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چ ـ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفـاقی بازنشسـته شـدهاند بـا رعایـت
شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی
به بازنشستگی نائل آیند.
تبصره ـ در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول ،پاداش مذکور مربوط به آن سنوات ،مجددا به این افراد تعیق
نمیگیرد.
ح ـ ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین ،مقررات و ضـوابط اسـتخدامی خـاص مربـوط بـه خـود بـوده و کییـه دسـتگاههای
مشمول ماده ( )۲قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکیف به انجام آن هستند.
خ ـ کییه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده( )۲قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میتوانند بـا
یداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت یقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
د ـ ماده ( )۲۶قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بهشرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصـالح و دو تبصـره بـه آن الحـاق
میشود:
عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی یرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه میشود.
تبصره۱ـ والدین ،همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماریهای خاص و یا صعبالعالج یا محدودیت جسمی یرکتی می باشند
پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد ،مشمول این ماده میشوند.
تبصره۲ـ جانبازان گروه بیست و پنج درصد ( )۲۵%تا چهل و نه درصد ( )۴۹%ضریب کا )  (Kبهرهمندی یـق پرسـتاری آنـان بـه
میزان درصد جانبازی میباشد.
ذ ـ ماده ( )۲۱قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح میشود.
عبارت «اعم از رسمی ،پیمانی ،قراردادی ،شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه میشود.
تبصره۱ـ وضعیت استخدامی مشموالن این ماده یداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی میگردد.
تبصره۲ـ والدین ،همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با یداقل ششماه سابقه یضور در جبهه ،شاغل در
کییه دستگاههای مشمول ماده () ۲قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و ملسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی ،در
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صورت تنزل از پست سازمانی باالتر ،مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آرار مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست ،از کییه
یقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبیی برخوردار میشوند.
ر ـ ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربـوط از امتیـاز یـک مقطـع تحصـییی بـاالتر بهرهمنـد میباشـند بـا داشـتن مـدرک
کارشناسی ،مشمول بند (الف )ماده ( )۱۰۳قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
ز ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شدهاند ،میتوانند برای یک بار
و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت ،یسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند
و سرس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
ژ ـ مسلولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کییه جانبازان ،آزادگان و خانواده معظم شهدار که در بنیاد دارای
پرونده ایثارگری میباشند به عهده بنیاد بوده و مسلول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشتسال دفاع مقدس با معرفی و تأیید
واید یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسیح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسیح جمهوری اسالمی ایران(ساتا) میباشد.
ماده ۸۸ـ
الف ـ دولت موظف است کییه مطالبات معوق خانوادههای معظم شـهدا و ایثـارگران (جانبـازان و آزادگـان) اعـم از پـاداش پایـان
خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کییه مطالبـات قـانونی آنـان را بـه طـور کامـل یـداکثر در دو سـال اول
اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید .به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه
هیچگونه مطالبات معوقی در یوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد .
تبصره ـ مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون یالت اشتغال نیز بر یسـب مـورد بایـد توسـط
بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد .
ب ـ دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تأمین یداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمـد باشـند را
پیشبینی و یداقل یقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجههای سنواتی درج و در اختیـار دسـتگاههای مربوطـه
قرار دهد .
۱ـ جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با یداقل سه ماه اسارت
۲ـ رزمندگان با یداقل شش ماه یضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم(گم جن)
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 ۳ـ افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی ،آزادگان متوفی ،رزمندگان متوفی (با یداقل شش ماه یضور در جبهه)
تبصره ـ تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت
تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واید ایثارگران نیروهای مسیح و ارائه خدمات به آنان به عهـده سـازمان تـأمین اجتمـاعی
نیروهای مسیح (ساتا) میباشد .
۴ـ نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بودهاند (پس از فوت والدین)
 ۵ـ برادر و خواهر شهید دارای معیولیت جسمی ،یرکتی ،ذهنی ،محجور ،دارای بیماریهای خاص و یا صعبالعالج پس از تأیید
کمیسیون پزشکی بنیاد
 ۶ـ همسران مطیقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را یداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نمودهاند بـا تأییـد بنیـاد
(ماهانه معادل دو سوم یقوق کارکنان دولت).
پ ـ در ماده( )۵۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبـارت «همسـران و فرزنـدان شـهدا» اضـافه
میگردد.
ت ـ سازمان و بنیاد مکیفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد ( )۱۰۰%سرانه بیمه عمر و یوادث جانبازان و آزادگـان ،والـدین،
همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و یوادث ،وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.
یکم بند (ت) ماده ( )۸۸بر مواد ( )۵۲( ،)۱۳و ( )۵۹قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه ،یـاکم
است.
ث ـ دولت مکیف است طبق بودجه سنواتی بهمنظور یمایت و تجییل از رشـادتهای رزمنـدگان هشـت سـال دفـاع مقـدس کـه
یداقل ششماه سابقه یضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پـنج درصـد ( )۲۵%جانبـازی و آزادگـان بـا کمتـر از شـشماه
سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی ،معیشتی ،بهداشتی ،درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.
۱ـ تأمین و پرداخـت یـا معافیـت یـداقل سیدرصـد( )۳۰%هزینـه شـهریه تحصـیل در دانشـگاه آزاد اسـالمی ،دورههـای شـبانه
دانشگاههای دولتی ،دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاههای مورد تأیید وزارتخانههای عیوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی
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۲ـ بهرهمندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان یمل و نقل شهری
۳ـ معافیت از پرداخت سیدرصد ( )۳۰%هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتـی و خصوصـی هواپیمـایی ،رییـی و دریـایی در
سفرهای داخیی و عتبات عالیات برای یکبار در سال
۴ـ شهرداریها و دهیاریها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکیفند بهمنظور ارج نهادن بـه والـدین ،همسـران و فرزنـدان شـهدا و
آزادگان و همسران و فرزندان آنان ،جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیستو پنجدرصد ( )۲۵%و باالتر و رزمندگان با سابقه
یضور ششماه و باالتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز میباشد و آرامستانها بدون
اخذ هزینه اقدام نمایند.
 ۵ـ بهرهمندی از انشعاب رایگان آب ،فاضالب ،برق و گاز برای یک بار در یک واید مسکونی
 ۶ـ بهرهمندی از امتیازات یک مقطع تحصییی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با یداقل ششماه یضور داوطیبانه
در دفاع مقدس در یقوق و مزایای اجتماعی
ج ـ در بند (الف) ماده( )۳۱قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگـان و فرزنـدان شـاهد» عبـارت
«فرزندان جانبازان ،فرزندان آزادگان ،رزمندگان و فرزندان رزمندگان با یداقل ششماه سابقه یضور در جبهه» اضافه میشود.
چ ـ متن زیر به عنوان ماده ( )۵۹مکرر به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق میشود.
«قوه قضائیه ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،کانون وکالی دادگستری ،کانون کارشناسان رسمی ،مرکز وکالر و کارشناسان
قوه قضائیه ،مکیفند سیدرصد() ۳۰%از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک ،سردفتری ،صدور پروانه وکالت ،مجوز
کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا ،جانبازان بـا یـداقل ده درصـد ( ،)۱۰%آزادگـان بـا داشـتن یـداقل
سهماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن یداقل ششماه یضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد()۲۵%
و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای یداقل دوازدهماه سابقه یضور داوطیبانه در جبهه ،بدون رعایـت
شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند».
یکم بند (چ) ماده ( )۸۸بر مواد ( )۵۲( ،)۱۳و ( )۵۹قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه ،یـاکم
است.
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ح ـ در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با یـداقل دوازدهمـاه سـابقه یضـور در جبهـه مشـمول صـندوق
تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشسـتگی در هـر صـندوق بـه طـور مسـتقل انجـام میگـردد و بـا تحقـق
بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهرهمند میگردند .کمک دولت فقط بـه یـک صـندوق
خواهد بود.
خ ـ ایثارگران و فرزن دان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با یداقل دوازده ماه سابقه یضور در جبهه برای یک بار از پرداخت
ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمـه و بازنشسـتگی معافنـد .ایـن مبیـ بـه عنـوان مطالبـه
صندوق منتقلالیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود.
د ـ متن زیر بهعنوان بند ( )۷به انتهای ماده ( )۴۵قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  ۱۳۶۳/۷/۲۹الحاق میشود :
۷ـ درصورت اذن فرماندهی کل قوا :
ـ فرزندان رزمندگان با سابقه یضور در جبهه به ازای هرماه یضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه
ـ فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه
ـ فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه
تبصره ـ بهره مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشـکی نیروهـای مسـیح یـا بنیـاد اقـدام
میگردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسیح عمل میگردد.
یکم بند (د) ماده ( )۸۸قانون برنامه ششم بر یکم تبصره ( )۲ماده ( )۳۳قانون ایکام دائمی برنامـههای توسـعه کشـور ،یـاکم
است.
ذ ـ به ماده ( )۵۶قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با یداقل دوازده ماه یضور در جبهه اضافه میگردد.
ر ـ به ماده ( )۳۷قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشسـتگی سـهم اسـرا و آزادگـان و جانبـازان»
عبارت «فرزندان شهدار و رزمندگان با یداقل بیست و چهار ماه یضور در جبهه» اضافه میشود.
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ز ـ فرزندان شهدا از کییه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختیف برای شخص جانباز پنجاه درصد ( )۵۰%و باالتر به
استثنای تسهیالت خودرو ،یق پرستاری ،کاهش ساعت کاری و یالت اشـتغال برخوردارنـد .امتیـازات ناشـی از ایـن بنـد شـامل
وابستگان فرزند شهید نمیشود.
ژ ـ عبارت ذیل به ماده ( )۶۰قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران اضافه میشود:
بعد ازعبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه میشود.
ماده ۸۹ـ
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه ،ساالنه نسبت به ارائـه تسـهیالت مسـکن
فقط یکبار با سود یداکثر چهاردرصد ( )۴%به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای یداقل ششماه سابقه یضور در جبهه و
آزادگان با یداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن میکی میباشند و تاکنون مسکن ،زمین یا تسهیالت مسکن دریافت ننمودهاند از
طریق بانکهای عامل اقدام نماید .مابهالتفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شـورای پـول و اعتبـار مطـابق بودجـه سـنواتی
توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل پرداخت میشود( .تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجدالشرایط به موجب دسـتورالعمل
ستاد کل نیروهای مسیح خواهد بود).
ب ـ تبصـره ذیل به ماده ( ۳مکرر) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق میگردد :
تبصره ـ ایثارگران در پرداخت هزینههای یقالثبت و یقوق دولتی مربوط به خرید و فروش ،ترهین اسناد مالکیت تسـهیالت وام
خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد ( )۷۰%معافیت برخوردار میباشند.
پ ـ دولت (بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) موظف است همه ساله یـداقل دهدرصـد( )۱۰%منـابع قرضالحسـنه تمـامی
بانکها و ملسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سـنواتی جهـت اشـتغال ایثـارگران از طریـق صـندوق اشـتغال و
کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد .
ت ـ دولت موظف است در اجرای مواد ( )۳و ( ۳مکرر) فصل دوم قانون جامع خدماترسانی به ایثـارگران و اصـالیات بعـدی آن
یداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیالت مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابال نماید .
ث ـ ماده وایده اصالح ماده( )۸قانون ساماندهی و یمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  ۱۳۸۹/۹/۲۸بهشـرح ذیـل اصـالح
میگردد :
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بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه میگردد .
ماده۹۰ـ
الف ـ الحاقات زیر در ماده ( )۷۰قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصالییه بعدی آن و در ماده ( )۴۷قانون الحاق برخـی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )۲به شرح زیر صورت میگیرد:
سهمیه ورود با پنجدرصد( )۵%سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( )۲۵%و همسران و فرزندان جانبازان زیر
بیست و پنج درصد ( )۲۵%و همسران و فرزندان رزمندگان ،با یداقل شـشماه یضـور داوطیبانـه در جبهـه بـه سیدرصـد()۳۰%
افزایش یابد .
تبصره ـ در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد ( )۲۵%ایثارگران (مشمولین ماده( )۷۰قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و
اصالح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنجدرصد ( )۵%سـهمیه اختصاصـی جانبـازان زیـر بیسـت و پـنج درصـد ( )۲۵%و همسـران و
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( )۲۵%فرزندان و همسران رزمنـدگان بـا یـداقل شـشماه یضـور داوطیبانـه در جبهـه،
پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکیف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد ( )۲۵%ایثارگران را مـازاد بـر
پنج درصد ( )۵%مذکور به جانبـازان زیـر بیسـت و پـنج درصـد ( )۲۵%و همسـران و فرزنـدان جانبـازان زیـر بیسـت و پـنج درصـد
()۲۵%فرزندان و همسران رزمندگان با یداقل ششماه یضور داوطیبانه در جبهه که شرایط الزم را داشته باشند ،اختصاص دهد .
ب ـ هزینه شهریه مشموالن ماده ( )۶۶قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بینالمیل دانشـگاههای
دولتی یا غیردولتی یداکثر در سقف شهریههای دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور پرداخت میشود .
پ ـ کییه دانشگاهها و ملسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز عیمی که از وزارتخانههای عیـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت،
درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نمودهاند و دانشگاه آزاد اسالمی مکیفند یداقل بیست درصـد ( )۲۰%اعضـای هیـأت عیمـی
مورد نیاز خود را از بین جامعـه ایثـارگران شـامل فرزنـدان و همسـران شـهدا ،جانبـازان پـانزده درصـد ( )۱۵%و بـاالتر ،آزادگـان و
همسران و فرزندان آنان ،همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد ( )۲۵%و باالتر ،رزمندگان با یـداقل شـش مـاه سـابقه
یضور در جبهه که دارای مدرک عیمی دکتری مورد تأیید وزارتخانههای عیوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشـت ،درمـان و آمـوزش
پزشکی میباشد و شرایط عیمی مصوب شورایعالی انقالب فرهنگی را داشته باشند ،یسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت
با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت عیمی ،چنانچه شرایط عیمی الزم را داشته باشند تـأمین و
از ابتدار آنان را به صورت عضو هیأت عیمی رسمی قطعی با ایتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و
مرتبه عیمی و با رعایت صالییتهای اخالقی استخدام کنند .
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ایکام و امتیازات این بند شامل اعضار هیأت عیمی فعیی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز میشود .
مسلولیت اجرای ایکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور اسـت در اجـرای ایـن یکـم مقامـات
یادشده مکیف به اتخاذ تصمیم می باشند .
تبصره۱ـ مشموالن این بند با سی و پنج سال خدمت و یداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته میشوند .
تبصره ۲ـ در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یـا یـداکثر شصـت سـال سـن میتوانـد درخواسـت
بازنشستگی نماید .
یکم بند «پ» ماده ( )۹۰این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الـف» مـاده ( )۷۱قـانون جـامع ایثـارگران
مصــوب  ۱۳۹۱/۱۰/۲و اصــالیات بعــدی و بــر یکــم مــاده وایــده قــانون اصــالح یــداکثر ســن داوطیبــان اســتخدام مصــوب
 ۱۳۷۱/۲/۲۲یاکم است .
شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده ( )۲قانون ایکام دائمی برنامههای توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع
بند (پ) ماده () ۹۰قانون برنامه اصالح میشود .
ماده۹۱ـ محکومیت ملثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای
بازدارنده) مصوب  ۱۳۷۵/۳/۲موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش میشود .
بخش۱۷ـ فرهنگ ،هنر و ورزش
ماده۹۲ـ به منظور ارتقار ،تعالی ،مقاومسازی فرهنگی ،بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابالغی برنامه و اهـداف سـند
چشم انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر یفـظ و ارتقـای
ارزشهای اسالمی ،انقالبی و میی و مردمساالری دینی ،اصول و فضائل اخالقی و کرامت و یقوق انسانی ،هویت و انسجام میـی
و ایفای نقش کارآمد ،اثربخش و متعالی نهادها و تشکیهای مردمی در این عرصـه و همچنـین یمایـت از تولیـدات و محصـوالت
فرهنگی ،مذهبی و هنری فاخر ،صنایع دستی و میراث فرهنگی میموس و نامیموس و تقویت ظرفیت آن در تعامالت بینالمییـی
و نیز ارتقای جایگاه و منزلـت سـرمایه انسـانی در عرصـههای فرهنگـی اجتمـاعی و اصـحاب فرهنـگ ،نخبگـان و پیشکسـوتان
فرهنگ و هنر کشور و«نیروهای ملمن به انقالب اسالمی» و اییای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویـت و توسـعه
نهادهای فرهنگی ـ مذهبی در طول سالهای اجرای برنامه :
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الف ـ دولت مکیف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بـازنگری و کـاهش
ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت الزم برای تولیـد و نشـر آثـار و اجـرای برنامـههای
فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیشبینی نماید .
ب ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذیربط مکیفند با رعایت سیاستهای کیی و قانون
اجرای سیاستهای کیی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدیگری فرهنگی و هنری با رعایت موازین
شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردمنهاد را که تا پایـان سـال اول اجـرای قـانون برنامـه تعیـین
میشود در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند .
تبصره ـ آیین نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرسـت مـذکور و نحـوه واگـذاری و فـروش بـا پیشـنهاد سـازمان ،سـازمان اداری و
استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران میرسد .
پ ـ دولت مکیف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان ،تمهیدات قانونی
الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبییغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیشبینی نماید .
ت ـ سازمان اوقاف و امور خیریه مکیف است با همکاری سازمان ،وزارت راه و شهرسازی ،شـهرداریها و سـازمان ثبـت اسـناد و
امالک کشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام نماید .
ث ـ دولت مکیف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانـههـای روسـتایی در منـاطق کمتـر
توسعهیافته ،بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقهای با رویکرد تشـویق و جـذب سـرمایهگـذاری بخـش خصوصـی و
تعاونی در تولید کتاب و محصوالت فرهنگی و سایر کاالهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه
با نرخ رشد ساالنه پنج درصد ( )۵%مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجـود در طـول اجـرای قـانون برنامـه اقـدام
نماید .
ج ـ دولت و شهرداری ها و سازمان آب و فاضالب مکیفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه سـاختمان در زمینـه آب و بـرق و گـاز،
یمل و نقل و پست ،با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان ،ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای
قانونی الزم هستند یمایت کنند .
تبصره ـ آییننامه اجرائی موضوع این بند توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی ،نیرو،
کشور و نفت ،تدوین و به تصویب هیأتوزیران میرسد .
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چ ـ دولت مکیف است به منظور یمایت از یقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی ،هنـری و امنیـت شـغیی اصـحاب فرهنـگ و هنـر و
مطبوعات و قیم ،صدا و سیما و رسانه ،بسترسازی برای یضور بینالمییی در عرصههای فرهنگـی ،هنـری و تنظـیم مناسـبات و
روابط میان اشخاص یقیقی و یقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را بهعمل آورد :
۱ـ تمهیدات قانونی الزم جهت امنیت شغیی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعـات و قیـم ،صـدا و سـیما و رسـانه و اسـتقرار نظـام
صنفی بخش فرهنگ
۲ـ بازنگری و اصالح قوانین مطبوعات و تبییغات نظام جامع یقوقی مطبوعات و رسانهها و تبییغات جهت طی مرایل قانونی
ح ـ اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست میدهند تحت پوشش بیمـه بیکـاری قـرار میگیرنـد.
دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار میدهد .
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت ششماه پس از الزماالجرار شدن این قـانون بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت فرهنـگ و
ارشاد اسالمی ،سازمان تبییغات اسالمی ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایـران و سـازمان تهیـه و بـه تصـویب هیـأت
وزیران میرسد .
ماده۹۳ـ دولت مکیف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی ،سهم خود در تأمین بودجه سازمان صداوسیما
را یداقل به میزان هفت دهم درصد ( )۰%/۷بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد .افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال
پایه از محل این ماده جهت پوشش صددرصدی( )۱۰۰%استانها ،توسعه کمی و کیفی برنامههای تولیدی (میی ،استانی و بـرون
مرزی) پویانمایی(انیمیشن) ،مستند و فییمها و سریالهای فاخر و توسعه فنی هزینه میشود و هرگونه افزایش یقوق و مزایا جـز
به تناسب سایر بخشهای کشور که در بودجه سنواتی مشخص میشود ،ممنوع است .
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران گزارش ساالنه این ماده را به مجیس شورای اسالمی ارائه میکند .
ماده۹۴ـ دولت مکیف است بیست و هفت صدم درصد( )۰%/۲۷از کل نه درصد ( )۹%مالیات بـر ارزش افـزوده را بـرای توسـعه
ورزش مدارس ،ورزش همگانی ،فدراسیون بینالمییی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهیوانی ،ورزش روسـتایی و عشـایری ،ورزش
بانوان و زیرساختهای ورزش بهویژه در یوزه معیوالن و جانبازان اختصاص دهد .این مبی در ردیفهـای مربـوط بـه وزارت ورزش و
جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار ایـن وزراتخانـهها قـرار
میگیرد .
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تبصره۱ـ این اعتبار فقط در استانها هزینه میشود .
تبصره۲ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو بـه ورزش یرفـهای ممنـوع اسـت و در یکـم
تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است .
تبصره۳ـ از مجموع عوارض و مالیـات نهدرصـدی ( )۹%موضـوع قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده ،قبـل از توزیـع آن منـابع بـین
ذینفعان ،مبی مندرج در این ماده کسر خواهد شد .
تبصره۴ـ دولت مکیف است یک پنجم از منابع درآمدی مـاده ( )۹۴و یـکپنجم ازمنـابع درآمـدی مـاده ( )۷۳ایـن قـانون را بـرای
ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیشبینی و هزینه نماید .
ماده۹۵ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگـی و بهرهگیـری بهینـه از امـاکن مـذهبی و تثبیـت جایگـاه مسـجد بـهعنوان
اصیی ترین پایگاه عبادی ،تربیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقدامات زیر انجام میشود :
الف ـ وزارت راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداریها موظفند در طرایی واجـرای طریهـای جـامع تفصـییی
شهری و هادی روستایی وشهرکها وشهرهای جدیداالیداث ،اراضی مناسب برای ایداث مسـاجد وخانـه عـالم در جـوار مسـاجد
جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیشبینی کنند و پس از آمادهسازی بدون دریافت هزینه و با یفظ مالکیت عمـومی در
اختیار متقاضیان ایداث مساجد قرار دهند .
تبصره ـ مساجد ،مصییها ،اماکن صرفا مذهبی اقییتهـای دینـی مصـرح در قـانون اساسـی و یوزههـای عیمیـه شـامل مراکـز
آموزشی ،پژوهشی و اداری از پرداخت هزینههای یق انشعاب آب ،برق ،گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای
اصیی معاف میباشند .
ب ـ مالکان مجتمعهای تجاری ،اداری و خدماتی جدیداالیداث موظفند نمازخانه مناسـبی را در امـاکن مـذکور ایـداث نماینـد.
دستورالعمل این بند شامل تعداد وایدهای این مجتمعها و مکان ایداث در چهارچوب نقشههای مصوب به تصویب شورایعالی
شهرسازی و معماری میرسد .
پ ـ سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریها موظفند نسبت به ایـداث یـا اختصـاص فضـای کـافی و مناسـب
برای مسجد یا نمازخانه در بوستانهای میی و بوستانهای شهری اقدام کنند .
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ت ـ کییه دستگاههای اجرائـی ،مراکـز آموزشـی ،بیمارسـتانها و مراکـز درمـانی ،مجموعـههای ورزشـی ،مجتمعهـای رفـاهی،
تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی ،موظفند نسـبت بـه ایـداث یـا اختصـاص و نگهـداری فضـای کـافی و
مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند .
ث ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیـدات و اقـدامات الزم را جهـت ایـداث مسـجد و نمازخانـه در پایانـههای
مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنـین نگهـداری و مـدیریت مسـاجد و نمازخانـههای مـذکور از طریـق
بخش غیردولتی بهعمل آورند .
ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکیف است به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مسـاجد ،برقـراری عـدالت فرهنگـی و
ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد ،با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کییه مساجد شـهری
و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانونهای فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند .
ماده۹۶ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ایداث و توسـعه امـاکن و فضـاهای ورزشـی ،اراضـی میـی غیرکشـاورزی
خارج از یریم شهرها و محدوده روستاها بـه اسـتثنای اراضـی واقـع در منـاطق چهارگانـه محیطزیسـت را کـه مـورد نیـاز بخـش
غیردولتی است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت
تشریفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران واگذار نماید .تغییر کاربری این اراضی ممنوع اسـت.
منابع یاصل از اجرای این یکم به خزانه واریز میگردد .
ماده۹۷ـ دولت مکیف است به منظور تعمیق ارزشها ،باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سـنت اهـل بیـت
(عییهم السالم) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شـهرهای مقـدس مشـهد ،قـم و شـیراز و برگـزاری و تمهیـد
امکانات الزم مراسم ساالنه پیادهروی اربعین ،نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام نماید :
الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران ،برنامـهریزی و تـدوین سـازوکارهای الزم جهـت سـاماندهی امـور زائـران و تـأمین
زیرساختهای لازم از طریق یمایت از شهرداریها و بخشهای غیردولتی
ب ـ توسعه امکانات ،فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت
و اجرای طریهای (پروژههای) زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجههای سنواتی
ماده۹۸ـ
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الف ـ دستگاههای اجرائی مکیفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و یمایت از صنایع دسـتی و تشـویق و توسـعه گردشـگری
اقدامات زیر را انجام دهند :
۱ـ هزینههای مربوط به پژوهش  ،یفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار میی و فهرستهای ذیربط
آثار در اختیار و در ییطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجـه سـنواتی از محـل اعتبـارات خـود تـأمین کننـد .ایـن
اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هزینه میشود .
 ۲ـ تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشـگری بـه اسـتثنای معافیتهـای مالیـاتی اسـت و از
شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد .
ب ـ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری موظف است بهمنظور یفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام الزم را بـا
همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذیربط بهمنظور شناسـایی ،مستندسـازی ،یفاظـت و مرمـت و معرفـی میـراث
فرهنگی (اعم از میموس و نامیموس) میراث طبیعی ،ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و اییای هنرهای سنتی در یال زوال
در یوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی بهعمل آورد .
ماده۹۹ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری موظف اسـت نسـبت بـه
تهیه و اجرای طـرح بهسـازی و اییـای یـداقل سیصـد روسـتای دارای بافـت بـا ارزش تـاریخی و فرهنگـی و روسـتاهای هـدف
گردشگری را از محل اعتبارات تمیک داراییهای سرمایهای ،تا پایان اجرای قـانون برنامـه در بودجـه سـنواتی اقـدام نمایـد تـا در
چهارچوب مفاد این ماده یفظ ،نگهداری و مورد بهرهبرداری قرار گیرد .
ماده۱۰۰ـ
الف ـ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مکیف است تا پایـان سـال اول اجـرای قـانون برنامـه ،سـند راهبـردی
توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده یداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه
نماید .دولت موظف است تمهیدات زیر را بهعمل آورد :
 ۱ـ تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری برای کییه طریهـای توسـعهای بـزرگ و مهـم در
یوزههای زیربنایی ،تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده( )۳قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب
 ۱۳۸۲/۱۰/۳جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح میی ،منطقهای ،استانی و شهری
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۲ـ اختصاص یارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیـاتی و عوارضـی بـه تأسیسـات ایرانگـردی و
جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه
۳ـ ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه ،خدمات رفاهی و اقامتی ،استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در
سرمایهگذاری ،واگذاری تسهیالت ارزانقیمت و سایر اقدامات یمایتی در قالب بودجه سنواتی
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و با همکـاری وزارتخانـههای کشـور،
جهادکشاورزی و راه و شهرسازی ،سازمان یفاظت محیطزیست و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .
ب ـ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قـانون برنامـه
طرح ساماندهی گردشگری جنگیهای شمال و شمالغرب کشور و زاگرس ،سوایل شمالی و جنـوبی بـا اولویـت سـوایل مکـران
طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید .
پ ـ دولت مکیف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ،تمهیدات و اقدامات قانونی الزم را جهت مدیریت یکرارچـه و جـامع
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بهعمل آورد .
ت ـ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری مکیـف اسـت کـل درآمـد اختصاصـی و کمکهـای مردمـی از امـاکن و
محوطههای تاریخی و موزهها را که در اجرای ماده( )۵قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۳
بهصورت هیأت امنائی تشکیل و اداره میشوند بهیسابی که نزد خزانـه افتتـاح میگـردد ،واریـز نمایـد .صددرصـد( )۱۰۰%وجـوه
یاصیه و همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالـب بودجـه سـنواتی در اختیـار سـازمان میـراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قرار میگیرد تا برای اداره ،توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد .
ث ـ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشـگری میتوانـد بخشـی از امـور تصـدیگری و اجرائـی خـود را بـه تشـکیهای
یرفهای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شدهاند ،واگذار کند .
تبصره ـ تعرفه های قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور ،با تصویب هیأت وزیران توسط تشکیهای تعیـین شـده قابـل
دریافت و هزینه میباشد .
ج ـ دولت مکیف است از محل منابع بند(الف) مـاده( )۶۵قـانون الحـاق برخـی مـواد بـه قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی
دولت( )۲مصوب  ۱۳۹۳/۱۲/۴گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد .
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ماده۱۰۱ـ کییه دستگاههای اجرائی موظفند بهمنظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهـم ( ،)۱۰بیسـتم ( )۲۰و بیسـت و یکـم
( )۲۱قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اهداف سند چشمانداز بیستساله و سیاستهای کیـی برنامـه ششـم و سیاسـتهای
کیی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای یقوق شرعی و قـانونی زنـان در همـه عرصـهها و توجـه
ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز بهمنظور بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن ،با سـازماندهی
و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه ،نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بـر مبنـای اصـول اسـالمی در
سیاستها ،برنامه ها و طریهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابالغی ستاد میی زن و خانواده شورای عالی
انقالب فرهنگی اقدام نمایند .
تبصره ۱ـ ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبیـق سیاسـتها ،برنامـهها و طریهـای
دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده ،گزارش آن را بهطور ساالنه بـه مجیـس شـورای اسـالمی و
هیأت وزیران ارائه نماید .
تبصره۲ــ آیین نامـه اجرائـی ایـن مـاده در خصـوص نحـوه اعمـال ،سـازوکارهای نظـارت و پـایش شاخصـها و وظـایف و الزامـات
دستگاههای اجرائی برای ا رتقای شاخصهای مذکور ،بـه پیشـنهاد مشـترک ریاسـت جمهـوری (معاونـت امـور زنـان و خـانواده)،
سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکـاری سـایر دسـتگاههای اجرائـی ذیربـط در چهـارچوب قـوانین مربوطـه،
ششماه پس از الزماالجرار شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده ۱۰۲ـ دولت موظف است براساس سیاسـتهای کیـی جمعیـت و خـانواده و سـند جمعیـت مصـوب شـورای عـالی انقـالب
فرهنگی با همکاری نهادهای ذیربط به منظور تقویت و تحکیم جامعـهای خـانوادهمحور و تقویـت و تحکـیم و تعـالی خـانواده و
کارکردهای اصیی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم در قالب
بودجه سنواتی اقدامات ذیل را بهعمل آورد :
الف ـ زمینهسازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان دهدرصد ( )۱۰%نسبت به سال پایه درطول اجرای
قانون برنامه
ب ـ یمایت ،پشتیبان ی و ارتقای معیشت و اقتصاد خـانواده از طریـق توسـعه مشـاغل خـانگی ،بنگاههـای زود بـازده اقتصـادی و
تعاونیهای تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه
پ ـ مقابیه فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامههای مخل ارزشها و برنامهسازی ،آمـوزش ،پـژوهش و
تبیی توسط کییه دستگاههای ذیربط در جهت تحکیم خانواده
106

قاونن برنامه پنجساله ششم وتسعه اقتصادی ،اجامتعی و فرهنگی مجهوری اسالیم ایران ( ۱۴۰۰ـ )1396

ت ـ زمینهسازی جهت افزایش نرخ باروری )  (TFRبه یداقل ۲/۵فرزند بهازای هـر زن در سـن بـاروری درطـول اجـرای قـانون
برنامه
ث ـ پشتیبانی و یمایت از ترویج ازدواج موفق ،پایدار و آسان ،فرزندآوری و تربیت فرزند صالح ،ارزشدانستن ازدواج و فرزندآوری از
طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیالت و امکانات
ج ـ آموزش و مشاوره مستمر و مسلوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادههـا قبـل ،یـین و دسـتکم پنجسـال پـس از ازدواج
توسط همه دستگاههای ذیربط ،به ویژه وزارتخانههای آموزش و پرورش ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان،
سازمان بهزیستی ،ملسسات آموزشی عمومی و آموزش عـالی دولتـی و غیردولتـی ،سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره و سـایر
نهادهای ذیربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیالت و مزایای بیمههای پایه و تکمییی
چ ـ ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی
ح ـ تمهیدات الزم از قبیل ارائه تسهیالت جهت افزایش سالمت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی
خ ـ تمهیدات الزم جهت بهرهمندی از قضات و وکالی مجرب با اولویت وکالی متأهل ،با ارائه آموزشهای الزم در جهت تشویق
صیح و سازش زوجها در پروندههای دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای الزم نسبت به پروندههای مختومه
د ـ یمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمییی برای مادران در کییه مرایل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی
ذ ـ ستاد میی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنگـی در چهـارچوب قـانون ،بـا تشـکیل جیسـات مسـتمر ،عهـدهدار
هدایت ،ایجاد هماهنگی بین بخشی ،نظارت کالن بر برنامهها ،اقدامات و ارزیابی عمیکرد مربوط به وزارتخانهها و دسـتگاههای
اجرائی ذی ربط و نهادهای عمومی و تشکیهای مردمی و نیز بسیج میی برای جیب مشارکت فراگیر در تحقق سیاسـتهای کیـی
ابالغی و رصد و پایش تحوالت خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر ششماه یکبار به مجیس شورای اسالمی ارائه
شود .
ماده۱۰۳ـ
الف ـ از تاریخ الزماالجرار شدن این قانون کییه مردان شاغل در قوای سهگانه ،بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی کـه صـایب
فرزند میشوند از سهروز مرخصی تشویقی برخوردار میگردند .
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ب ـ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکیف است در راستای سیاستهای تحکیم خانواده ظـرف شـشماه از تـاریخ الزماالجـرار
شــدن ایــن قــانون بررســی و طــرح الزم بــرای ایجــاد بیمــه اجتمــاعی زنــان خانــهدار یــداقل دارای ســه فرزنــد را فــراهم و جهــت
تصمیمگیری قانونی ارائه نماید .
پ ـ دولت مکیف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان
متأهل اختصاص دهد .اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند میباشد .
ماده۱۰۴ـ
الف ـ سازمان بهزیستی مکیف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان بیستدرصد( )۲۰%سال پایه درطول اجرای
قانون برنامه زمینهسازی الزم را از طریق مرکز فوریتهای اجتماعی و مددکاری و مراکز مشـاوره و خـدمات روانشـناختی بـهعمل
آورد تا جهت پیشگیری از اختالف و بحرانهای خانوادگی و پیشگیری از وقوع طالق و با کمک نهادهای مردمی ،خدمات خود را
گسترش دهد.
ب ـ سازمان صدا و سیما مکیف است در برنامههای خود ترویج ازدواج ،ضـدارزش بـودن طـالق و آسـیبهای اجتمـاعی آن بـرای
زوجها و فرزندان ،فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و یفظ یرمت خانواده را به عنـوان محورهـای اصـیی سـبک زنـدگی
اسالمی ـ ایرانی مدنظر قرار دهد .
بخش۱۸ـ سیاسی  ،دفاعی و امنیتی
ماده۱۰۵ـ در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسـی و افـزایش قـدرت مقاومـت و کـاهش آسـیبپذیری اقتصـاد کشـور و
به منظور مدیریت منسجم ،هماهنگ و ملثر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصـل عـزت ،یکمـت و مصـیحت و
برای تحقق اهداف این قانون ،دستگاههای اجرائی بهجز نیروهای مسیح مکیفند ،تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خـارجی را
با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند .وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام
نماید :
الف ـ طرایی و اجرای اقدامات دیریماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصول مربوطـه قـانون اساسـی مخصوصـا در بعـد
مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و یمایت از جریان مقاومت و مستضعفین
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ب ـ ایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوعبخشی و تقویـت پیونـدهای همهجانبـه بـا کشـورهای هـدف در جهـان بـهویژه
کشورهای منطقه ،همسایگان و قدرتهای نوظهور در چهارچوب سیاستهای کیی نظام
پ ـ تقویت دیریماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی ،تأمین مـالی و
جذب سرمایهگذاری خارجی و دستیابی به فناوریهـای نـوین و ایجـاد زمینـههای الزم بـرای یضـور بخـش غیردولتـی در دیگـر
کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا بهویژه کشورهای همسایه و اسالمی در چهـارچوب سیاسـتهای کیـی اقتصـاد
مقاومتی
ت ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکیف است ظرف مدت یکسـال از زمـان الزماالجـرار شـدن
این قانون ،رایزنان بازرگانی در سفارتخانه های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند
به گونهای تعیین کند که کییه این افراد دارای تحصیالت مرتبط با یوزههای اقتصادی بوده و به زبان انگییسـی یـا کشـور هـدف
تسیط کامل داشته باشند .مدت خدمت این افراد دو سال است .وزارت امور خارجه با همکـاری وزارت صـنعت ،معـدن و تجـارت
گزارش ساالنه اجرای این یکم را به مجیس شورای اسالمی ارائه کند .
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ،میتواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارائه نماید.
ث ـ یمایت همه جانبه از یقوق ایرانیان خارج از کشور و جیب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور
ج ـ بهکارگیری ظرفیت های دیریماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتـی بـا ثبـات و پایـدار در
منطقه
چ ـ بهرهبرداری از دیریماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطالعرسانی در گستره فرامرزی برای تبیـین دیـدگاههای
جمهوری اسالمی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان
ح ـ بهکارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایران برای مقابیه با خشونتگرایی ،تروریسم و افراطگرایی
خ ـ صیانت از وجهه بینالمییی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با موضوعات یقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت یقوق
بشر در عرصه بینالمییی ،پاسخ متناسب به ادعاهای بیپایه آنان و گسترش یقوق بشر اسالمی با همکاری دستگاههای ذیربط
د ـ اعطای کمکهای توسعهای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه ساالنه در راستای سیاستهای کیی نظام
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ذ ـ برنامه ریزی و اقدام ملثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سـیطه و صـهیونیزم و یمایـت از
جریان مقاومت ،فیسطین و مستضعفین
ر ـ یمایت از جریانهای تقریبی و ویدتآفرین در جهان اسالم بهویژه فعالیتهـای مجمـع جهـانی تقریـب مـذاهب اسـالمی و
مقابیه با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسالم
ز ـ دولت موظف است برنامهریزیهای الزم جهت توسعه سیاسی را به گونهای طرایی نمایـد کـه تـا پایـان اجـرای قـانون برنامـه
ششم ،ایزاب و تشکیهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجیس شورای اسالمی ،مورد یمایت قرار گیرند .
ماده۱۰۶ـ
الف ـ دولت مکیف است در اجرای بند ( )۵۲سیاستهای کیی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تـراز قـدرت
منطقهای و تأمین منافع و امنیت میی ،یداقل پنجدرصد( )۵%از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصـی را بـهعنوان سـهم
تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد .
ب ـ دولت موظف است پشتیبانیهای الزم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمین منافع و امنیت
میی ،با انجام اقدامات اساسی زیر بهعمل آورد :
۱ـ تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از :
۱ـ۱ـ توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
۱ـ۲ـ توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختیف برد کوتاه ،متوسط و بیند
۱ـ۳ـ توسعه و بهروزرسانی شبکههای ارتباطی امن و پایدار و تعاملپذیر و برخوردار از فناوریهای مناسب با هـدف اسـتقرار کامـل
سامانه فرماندهی و کنترل
۱ـ۴ـ هوشمند و متحرکسازی برخی سامانههای تسییحاتی متناسب با تهدیدات
۱ـ  ۵ـ توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)
۱ـ ۶ـ تحقیق ،طرایی و تولید اقالم مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسیح تروریستی
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۱ـ۷ـ توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در یوزههای مختیف آفندی ،پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکـا بـه سـامانههای پیشـرفته
هواپیمایی ،بالگردی و پهرادی
۱ـ  ۸ـ توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسیح (اعم از هواپیما ،بالگرد و تسییح آنها)
۱ـ ۹ـ توسعه و بهروزرسانی توانمندی تولید پهرادها و تسییح آنها
۱ـ۱۰ـ نوسازی سامانههای ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسیح
۱ـ ۱۱ـ توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی ،زیرسطحی سنگین ،یگانهای پروازی دریاپایه و تسییح آنها بـه
سامانههای کشف ،شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سالیهای پیشرفته و بهروز و کارآمد
۱ـ۱۲ـ توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیرهای واکنش سریع نیروهای مسیح
۱ـ ۱۳ـ رعایت فاصیه سطح یقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسیح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره ( )۳ماده ( )۱۱۷قانون
مدیریت خدمات کشوری
۲ـ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و یضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنههای امنیت و دفاع از کشور ،دفاع از آرمانها
و مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ امربهمعروف و نهیازمنکر از طریق :
 ۲ـ۱ـ یمایت از زیرساختها برای توسعه نوایی شهرستانی و ردههای مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری
۲ـ ۲ـ تعمیق ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه فرهنـگ و تفکـر بسـیجی بـا اسـتفاده از هسـتههای تربیتـی ،غنیسـازی اوقـات
فراغت ،توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی
۲ـ۳ـ مقابیه با جنگ نرم در یوزههای مختیف با اولویت یضور فزاینده در فضای مجازی و رایانهای با رویکرد بومی
۲ـ ۴ـ جذب و بهکارگیری بسیج دهها میییونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و عیمی اقتصادی
۲ـ  ۵ـ توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیتزدایی و سازندگی کشور
۲ـ ۶ـ تأمین پوشش بیمهای و جبران خسارتهای ناشی از بهکارگیری بسیجیان در مأموریتهای محوله
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۲ـ ۷ـ به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روسـتاهای کشـور دسـتگاههای اجرائـی میتواننـد یـداقل دهدرصـد( )۱۰%از
اعتبارات اختصاصیافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند .
پ ـ به منظور کاهش آسیبپذیری زیرساختها و ارتقای پایداری میی ،کییـه دسـتگاههای اجرائـی میـزم بـه رعایـت سیاسـتهای
پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر میباشند :
 ۱ـ اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کییه مراکز ییاتی و یساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمـی پدافنـد غیرعامـل
مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصونسازی آن و تصویب در مراجع قانونی آن
۲ـ تهیه و تدوین طریهای ایمن سازی و یفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیتـه دائمـی پدافنـد
غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن
۳ـ تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طریهای یساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیتـه دائمـی
پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن
ت ـ به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی ،کاهش جرم و جنایت ،مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردانها ،پیشگیری
و مقابیه با قاچاق کاال و ارز از طریق پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه ساالنه دستگاههای مربوطه اقـدامات زیـر بـه عمـل
آید :
 ۱ـ انسداد الکتریکی ،الکترونیکی ،نوری(اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویـت منـاطق مـرزی مسـتعد نـاامنی ،بهرهگیـری از تـوان
اطالعاتی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران و یمایت سراه پاسداران انقالب اسالمی ایران ،تقویت و توسـعه زیرسـاختها و
توان عمییاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکتدهی مرزنشینان در طریهای امنیتی ،توسعه فعالیتهای
اطالعاتی و تقویت دیریماسی مرزی براساس طرح (ارتقای امنیت و کنترل ملثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان
و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سراه پاسداران انقالب اسالمی ظرف مـدت شـشماه پـس از الزماالجـرار شـدن ایـن
قانون ،تهیه میشود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسیح به تصویب شورای عالی امنیت میی میرسد .
۲ـ برنامهریزی و زمینهسازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش دهدرصدی ( )۱۰%سـاالنه در مصـادیق مهـم آن توسـط
دستگاههای ذیربط
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۳ـ برنامهریزی برای مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردانها و مدیریت مصـرف آنهـا بـا هـدف کـاهش بیستوپنجدرصـدی
( )۲۵%اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه درطول اجرای قانون برنامه
۴ـ برنامه ریزی برای پیشگیری و مقابیه با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار بهنحوی که ساالنه یداقل
دهدرصد( )۱۰%ورود قاچاق کاهش یابد .
ماده۱۰۷ـ بهمنظور افزایش ظرفیتهای قدرت نرم و دفاع رایانیکی(سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساختهای
کشور ،طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابیه با جنگ نرم بـا مشـارکت سـتاد کـل نیروهـای مسـیح و
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و پـس از تصـویب شـورای عـالی فضـای
مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجرار در میآید .
ماده۱۰۸ـ به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابیه با جرائم ،کنترل ملثر مرزها و همچنـین کـاهش تخیفـات و
یوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرار میشود :
الف ـ ارتقای نظم و ایمنی یمل و نقل و عبور و مرور؛
 ۱ـ دولت مکیف است اقدامات و سازوکار الزم برای کاهش تیفات یوادث رانندگی با تأکید بر تجهیـز و تقویـت پیـیس راهنمـایی و
رانندگی ،ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقییه ،تقویـت و تکمیـل شـبکههای امـداد رسـانی و فوریـتهـای پزشـکی ،اصـالح نقـاط
یادثهخیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید بهنحوی که تیفات یوادث راننـدگی نسـبت بـه تعـداد دههـزار
دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد ( )۳۱%کاهش یابد .
۲ـ کییه معابر اصیی ،میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کالنشـهرها و همچنـین جادههـای اصـیی و آزادراههـا بـا نصـب،
نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شـهرداریها و وزارت راه و شهرسـازی تحـت پوشـش قـرار
گرفته و این سامانهها و دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد .
۳ـ مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند ( )۱۲ماده ( )۴قانون تشکیل نیروی انتظامی مصـوب  ۱۳۷۹/۲/۱۸بـه شـهرهای بـاالی
یک میییون نفر تسری مییابد .
ب ـ به منظور کنترل و مبارزه ملثر با قاچاق کاال به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده میشود نسبت به نصـب ،راه انـدازی و بـه
روزرسانی سامانههای کنترل خودرویی بارگنجی (کانتینری)(ایکسری) در مبادی گمرکی ،ورودی و خروجی مرزها و ایستگاههای
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بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و ملسسات یقوقی غیردولتی اقدام نمایند .مدیریت و بهرهبرداری از این سامانهها یسب
مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک میباشد .
بهمنظور تأمین هزینههای مربوط به راهاندازی ،نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی خودرویی بارگنجی (کانتینری)(ایکس
ری) و تجهیزات مربوط به آن صایبان بار یا خـودرو مکیفنـد بـه هنگـام کنتـرل و صـرفا در مبـادی ورودی و خروجـی نسـبت بـه
پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند .میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین میشود .
پ ـ کییه شهرکها و مجتمعهای اداری ،تجاری ،مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمـومی مکیفنـد پیوسـتهای یفـاظتی ـ
انتظامی الزم برای ارتقار امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعالمـی نیـروی انتظـامی رعایـت
نمایند .
تبصره ـ آییننامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعالمی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی بـا همکـاری نیـروی
انتظامی و شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .
ت ـ به نیروی انتظامی اجازه داده میشود با تأیید ستاد کل نیروهای مسیح به منظور متناسبسازی اسـتعداد نیـروی انتظـامی بـا
نیازهای امنیتی ـ انتظامی کشور و کاهش فاصیه این استعداد با شاخص پنجنفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت ،در طول اجرای
برنامه ساالنه ،پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید .
ماده۱۰۹ـ دولت مکیف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را
به عمل آورد :
الف ـ ایجاد سامانه پدافند رایانیکی(سایبری) در سطح میی و ارتقای قدرت رصد ،پایش ،تشخیص و هشداردهی ،مصونسـازی و
افزایش توان مقابیه با پیامدهای ناشی از وقوع ایتمالی تهدید با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهـای مسـیح بـا
هدف مصونسازی و یا بیاثرسازی اینگونه تهدیدات بر سرمایههای میی
ب ـ افزایش سطح آموزش رایانیکی(سایبری) مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی به منظور جیوگیری از نفوذ و مختل نمـودن
سامانه(سیستم)های نرمافزاری دستگاه ذیربط و توسعه آمادگیها
ماده۱۱۰ـ دولت مکیف است هرسال در بودجه سنواتی ،کمکهزینه مسکن کارکنان نیروهای مسیح (نظامی و انتظامی) سـاکن
در خانههای سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به یساب مخصوصی نزد خزانهداری کـل کشـور واریـز کنـد و معـادل وجـوه
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واریز شده به یساب ردیفهای بودجهای نیروهای مسیح را برای تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سـازمانی در طـول
اجرای این قانون پیشبینی و واریز نماید.
ماده۱۱۱ـ دولت مکیف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ استقرار و ایداث زیرساختهای نظامی ،فرهنگی ،رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سوایل مکران
ب ـ فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات یق اشعه خیبانان و دیگر کارکنان اداری ذینفـع در طـول اجـرای ایـن
قانون
پ ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسیح برای تربیت نیروهای کارآمد
ماده۱۱۲ـ بهمنظور جبران عقبماندگیهای استانهای مناطق عمییاتی دفاع مقدس:
الف ـ ستادکل نیروهای مسیح موظف است محدوده مناطق عمییاتی دفاع مقدس را تا پایـان سـال اول اجـرای قـانون برنامـه بـه
سازمان اعالم نماید.
ب ـ سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعهیافتگی زیرساختهای این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.
پ ـ دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجـه سـنواتی بـهجبران عقبمانـدگیها و ارتقـای شاخصـهای برخـورداری
مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد بهگونهای که این شاخصها ساالنه دهدرصد( )۱۰%افزایش یافتـه و بـه سـطح متوسـط
شهرستانهای برخوردار کشور برسد.
ت ـ دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون ،در قالب قرارداد  ۱۹۷۵میالدی (موضوع قانون عهدنامـه مربـوط بـه مـرز
دولتی و یسن همجواری بین ایران و عراق مصوب  )۱۳۵۵/۲/۲۹و قوانین مربوطه و در قالب بودجـه سـنواتی ،یـداقل سـاالنه
بیست و پنج درصد( )۲۵%نسبت به الیروبی اروندرود و توسعه سوایل آن اقدام نماید بهطوریکه در پایان چهارسال به اتمام برسد .
ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیشبینـی شـده در بنـد()۱
ماده( )۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجـرای قـانون برنامـه تـأمین و اعمـال
نمایند.
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ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکیفند نسبت به صدور ایکام پرداخت مزایای شاغالن منـاطق عمییـاتی دفـاع
مقدس برابر جداول و ضوابط ابالغی سال  ۱۳۷۶سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قـانون برنامـه اقـدام
نمایند.
تبصره ـ دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکیفند از محل منابع مربوطه مـوارد موضـوع بنـدهای
(ث) و (ج) این ماده را بهصورت مشابه تأمین نمایند.
بخش۱۹ـ حقوقی و قضائی
ماده۱۱۳ـ به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی ،تحقق عدالت قضائی و اییای یقوق عامه ،ارتقای کیفیت و
کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آیاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پروندهها و پیشـگیری از
وقوع جرم و دعاوی و اصالح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:
الف ـ سازمان بهزیستی کشور مکیف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاورهای رایگـان بـرای افـراد
فاقـد تمکـن مـالی بـا معرفـی مقـام قضـائی کـه در اجـرای قـانون یمایـت خـانواده مصـوب  ۱۳۹۱/۱۲/۱توسـط مقـام قضـائی
صالییتدار برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی میشوند ،اقدام الزم را بهعمل آورد.
ب ـ مفاد اسناد رسمی الزماالجرار از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجـرای سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور
اجرار می شوند .ادارات مذکور مکیفند بالفاصیه پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسـایی و توقیـف امـوال مـدیون اقـدام کننـد.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرار ،نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند ،اقدام کند یا ظرف
مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید ،متعهدله سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری
رجوع نماید.
تبصره۱ـ آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویب
رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره۲ـ چنانچه متعهد سند الزماالجرار ،ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جیـب رضـایت متعهدلـه سـند اقـدام
نماید ،از پرداخت هزینههای اجرائی معاف خواهد بود .در غیر این صورت مراتـب جهـت درج در سـامانه سـجل محکومیتهـای
مالی موضوع بند (پ) ماده ( )۱۱۶این قانون منعکس خواهد شد .کییه دستگاههای اجرائی و بانکها و ملسسات مالی و اعتباری
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از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسـهیالت ،موافقـت اصـولی ،صـدور کـارت بازرگـانی و پروانـه صـادرات و واردات بـه ایـن
شخص ممنوع هستند .تخیف از این یکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از یقوق اجتماعی) خواهد بود.
تبصره۳ـ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد ،میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهـای مـالی دادخواسـت اعسـار
خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور یکم اعسار ،متعهـد سـند از شـمول قسـمت اخیـر تبصـره( )۲معـاف
خواهد بود.
پ ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکیف است در راستای اجرای سیاستهای کیی برنامـه ششـم ،موضـوع
بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها ،اقدامات الزم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محـدوده شـهرها بـا
اولویت کالنشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
۱ـ فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مـذاکره و توافـق بـه شـهرداریها و دیگـر سـازمانهای عمـومی
غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایـت مقـررات و قـوانین مربـوط بـه مزایـده بهصـورت نقـد یـداقل بـه قیمـت
کارشناسی یا فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص یقیقی و یقوقی (بهاستثنای اشخاص ذکر شده در
صدر این جزر) با رعایت کییه قوانین و مقررات مربوط
وجوه یاصل از فروش هر کدام از زندانهای مذکور که به تدریج و براساس توافق بهعمل آمده به یساب ویژه نزد خزانهداری کل
واریز میگردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تیقی میگردد و در چهارچوب بودجه
سنواتی صرف ایداث زندانهای جایگزین در همان استان میگردد.
در صورت وجود مازاد درآمد یاصل از بند فوق ،اعتبار مذکور صرف تکمیل ،تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندانهای همـان
استان میگردد.
تبصره ـ دولت مکیف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندانها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پـس از ایـداث
زندانهای جدید از محل فروش زندانهای قدیمی مبی مذکور به خزانه اعاده گردد.
در طول اجرای برنامه ،یکم جزر ( )۱بند (پ) ماده ( )۱۱۳بر ماده ( )۲قانون انتقال زندانها و مراکز اقـدامات تـأمینی و تربیتـی
موجود به خارج از شهر مصوب  ۱۳۸۰/۹/۷در بخش مغایرت یاکم است.
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۲ـ در صورت تفاهم بین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریـداران و پـس از عقـد قـرارداد رسـمی،
ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام ایداث و بهرهبرداری از زندان جدید به صورت اجـاره در اختیـار سـازمان زنـدانها و اقـدامات
تأمینی و تربیتی کشور قرار میگیرد و اجارهبهای آن از مبی مورد تفاهم قیمت زندان کسر میگردد.
۳ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگ یها ،مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکیفنـد نسـبت بـه واگـذاری زمـین
رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بـه سـازمان زنـدانها بـرای ایـداث زنـدانهای مـذکور اقـدام نماینـد .همچنـین کییـه
دستگاههای اجرائی مکیفند یسب مورد همکاری الزم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز
(اعم از آب ،برق ،گاز ،تیفن ،کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طریها ،بهعمل آورند.
 ۴ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکیف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر بـا همکـاری وزارت
امور اقتصادی و دارایی و پس از اعالم رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کییه اسناد و مدارک زندان مـذکور بـه خریـدار یـا
خریداران اقدام نماید .
 ۵ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی و عمومی را در یوزه
بهرهبرداری و یا توسعه زیرساختهای الزم در زمینههای یرفهآموزی ،اشتغال یین یـبس و پـس از آزادی ،آمـوزش ،سـالمت و
درمان ،طریهای یمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواع مختیف قراردادهای رسـمی جیـب و یـا
توسعه دهد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزماالجرارشدن این قـانون بهوسـییه سـازمان زنـدانها و اقـدامات
تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت ـ به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی ( )۱۰%ساالنه آمار مجرمان :
۱ـ قوه قضائیه مکیف است با استفاده از ظرفیتهـای تمـامی دسـتگاههای اجرائـی و بهرهگیـری از مشـارکت اجتمـاعی مـردم و
سازمانهای مردم نهاد و مراکز عیمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیـه و تـدوین برنامـه جـامع پیشـگیری از وقـوع جـرم و ارتقـای
سالمت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
 ۲ـ قوه قضائیه مکیف است یداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم ،دعاوی و اختالفات،
نسبت به شناسایی عوامل ملثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در یوزههای قضائی هر اسـتان اقـدام و پـس از بررسـی جـامع
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پژوهشی ،اقدامات الزم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم( )۷۴قانون اساسـی بـه مجیـس شـورای
اسالمی تقدیم نماید.
۳ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکیف است ضمن آگاهی دادن به مقامـات قضـائی در خصـوص وضـعیت
آمار زندانیان و فضای آزاد زندان ،ظرفیت پذیرش زندانیان را بهصورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامـات قضـائی
صالییت دار قرار دهد .قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار تأمین ،از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشـت و یـا
ایکام یبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیسهای جدید کیفری مانند
تعییق تعقیب یا مجازات ،تعویق صدور یکم ،آزادیهای مشروط و مجازاتهای جایگزین یبس استفاده خواهند نمود .دادسرای
انتظامی قضات بر یسن اجرای این بند نظارت میکند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه
و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ث ـ قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسالمی ایران) میتواند ساالنه یداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی
بالتصدی مصوب خود و یداکثر به تعداد سههزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی
بالتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقـابتی از میـان اسـتعدادهای برتـر و نخبگـان
دانشگاهی و یوزوی جذب نماید.
ج ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز اسـت خـدمات پزشـکی قـانونی مـورد نیـاز دسـتگاههای دولتـی و غیردولتـی ،نهادهـای
عمومی ،مراکز تشخیصی و درمانی ،بیمهها ،مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده () ۱قانون تشکیل سازمان پزشکی قـانونی
کشور مصوب  ۱۳۷۲/۴/۲۷به استثنای موارد موضوع بند( )۱ماده ( )۱قانون مذکور را با اعمال نظارت کامـل بـه گـروه پزشـکی
معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید .
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند بهوسییه سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیـه و بـه تصـویب رئـیس قـوه
قضائیه میرسد.
چ ـ در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکیف است بهمنظور بازنگری در
مصادیق عناوین مجازات های سالب ییات با توجه به تغییـر شـرایط ،کـاهش عنـاوین مجرمانـه و اسـتفاده از ضـمانت اجراهـای
انتظامی ،انضباطی ،مدنی ،اداری و ترمیمی و متناسبسازی مجازاتها با جرائم ،نسبت به تنقیح ،اصالح و رفع خألهای قوانین
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جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب  ۱۳۸۹/۳/۲۵و اصالیات بعدی آن اقدام و یداکثر تا پایان
سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را بهعمل آورد .
ح ـ به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینههای بودجـهریزی ،برنامـهریزی،
یقوقی ،اداری و استخدامی ،تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنهـا
هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت یقوقی رئیسجمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
خ ـ در جهت یفاظت بهینه از بیتالمال و یقوق و اموال دولت ،دستورالعمیی مشتمل بر سازوکارهای مختیف تشویق و ماندگاری
شاغالن در پستهای تخصصی یقوقی در دستگاههای اجرائی از جمیه در مورد فوقالعاده یمایت قضائی مشترکا توسـط معـاون
یقوقی رئیسجمهور ،وزیر دادگستری ،رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت
وزیران در چهارچوب قانون ابال میگردد.
د ـ قوه قضائیه مکیف است نسبت به ارتقار شاخصهای توسعه یقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامـه یـداقل بـه شـرح
جدول شماره ( )۱۶اقدام کند .دولت نیز مکیف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاسـتهای کیـی قضـائی مبنـی بـر تـأمین
بودجه متناسب با مأموریتها و وظایف قوه قضائیه ازجمیه موارد مندرج در جدول شماره ( )۱۷در بودجههای سنواتی پیشبینی و
تأمین نماید.
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تبصره ـ قوه قضائیه مکیف است گزارش دقیق عمیکرد ساالنه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایـان هرسـال بـه مجیـس
شورای اسالمی ارائه کند.
ماده۱۱۴ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی و ساماندهی
دفتر امالک کشور به صـورت الکترونیـک اقـدام نمـوده و کییـه معـامالت راجـع بـه امـالک و اراضـی را در آن بـه صـورت آنـی و
الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معامالت به صورت لحظهای و برخط در دفتر امالک و نیز پاسخ آنـی و بـرخط در
همان لحظه به استعالمات فراهم باشد .دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر امالک موجود و در یکم آن خواهد بود.
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ماده۱۱۵ـ کییه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم ( )۱۴۲قانون اساسی موظفنـد امـوال و دارایـی خـود را مطـابق اصـل
مذکور به رئیس قوه قضاییه اعالم نمایند .عدم اعالم اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن ،جرم و مستوجب مجـازات تعزیـری
درجه شش (محرومیت از یقوق اجتماعی) میباشد.
ماده۱۱۶ـ
الف ـ در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در یل و فصل اختالفات ،قوه قضائیه مکیف است بـا همکـاری
دولت به منظورافزایش یل و فصل اختالفات از طریـق داوری ،ایجـاد و توسـعه نهادهـای داوری و اعتمادسـازی و ایجـاد اقبـال
عمومی و یمایت از آنها ،تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را پیشبینی نماید.
ب ـ قوه قضائیه مکیف است با بهرهگیری از فناوریهای نوین ،سامانه بازرسی کارآمـد جهـت کشـف تخیفـات قضـات و کارکنـان
قضائی را فراهم نموده و با متخیفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.
پ ـ قوه قضـائیه مکیـف اسـت در راسـتای شفافسـازی فعالیتهـای اقتصـادی و ایجـاد زمینـه اعتبـار سـنجی ،سـامانه سـجل
محکومیتهای مالی را ایجاد نماید تا امکان استعالم برخط کییه محکومیتهای مـالی اشـخاص محکـومعییهم از ایـن سـامانه
برای بانکها و ملسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت ششماه پس از الزماالجرار شدن ایـن قـانون بـه وسـییه قـوه قضـائیه و بـا همکـاری
وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهـوری اسـالمی ایـران تهیـه و بـه تصـویب هیـأت وزیـران
میرسد.
ماده۱۱۷ـ در راستای تضمین یقوق مالکیت و استحکام قراردادها ،کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای ایکام صادر
شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی الزماالجرار:
الف ـ قوه قضائیه مکیف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سـامانهای الکترونیـک ایجـاد نمایـد کـه امکـان پاسـخگویی
فوری و برخط به استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی ذیصالح در خصوص اموال اشخاص محکومعییهم به طور متمرکـز بـرای
قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریـق دسترسـی بـرخط بـه کییـه بانکهـای اطالعـاتی امـوال اشـخاص
یقیقی و یقوقی محکوم عییهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد .تمام مراجعی کـه بـه هـر نحـو
اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند ،مانند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،شـهرداریها ،سـازمان امـور مالیـاتی ،نیـروی
انتظامی ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،بانک مرکزی و کییه بانکها و ملسسات مالی و اعتباری و سـامانه شناسـه(کد) رهگیـری
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اتحادیه مشاوران امالک مکیفند کییه اطالعات خود در مورد اموال متعیق به اشخاص مذکور و کییه تغییرات راجع بـه آنهـا و هـر
نوع نقل و انتقال بعدی آنها را ،به نحوی که این اطالعات به صورت برخط (آنالین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابـل دسـترس
باشد ،در اختیار قوهقضائیه قرار دهند .اطالعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقهبندی محرمانه اسـت و صـرفا بـا
تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسـناد
رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد .نحوه اجرای این بند به موجب آییننامهای است که ظرف مدت شـشماه پـس از الزماالجـرار
شدن این قانون به وسییه قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانههای دادگستری ،ارتباطات و فنـاوری اطالعـات و امـور اقتصـادی و
دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تا پایـان سـال اول اجـرای قـانون برنامـه اقـدامات قـانونی الزم بـرای الکترونیـک کـردن
فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.
پ ـ هزینه اجرای مفاد اسناد الزماالجرار صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند ،به
وسییه اجرای ثبت وصول میگردد.
در طـول اجـرای قـانون برنامـه بنـد (پ) مـاده ( )۱۱۷در بخـش مغـایرت بـر مـاده ( )۱۳۱قـانون ثبـت اسـناد و امـالک مصـوب
 ۱۳۱۰/۱۲/۲۶و تبصره آن یاکم است .
ت ـ قوه قضائیه مکیف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیـک ایجـاد نمایـد کـه بـا اتصـال بـه سـامانههای
الکترونیک دستگاههای اجرائی ،کییه استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسـخگویی باشـد.
کییه دستگاههای اجرائی مکیفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعالمات مورد نیاز قوه قضائیه را به صـورت
الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت ششماه پس از الزماالجرار شدن این قانون به وسییه قوه قضائیه و با همکاری وزارت
دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ث ـ تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به موضوع مسلولیت مدنی را پیشبینی
نماید.
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ماده۱۱۸ـ کییه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقـدی بابـت جـرائم و تخیفـات توسـط مراجـع قضـائی ،شبهقضـائی،
انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ میشود به خزانه واریز میگـردد .دسـتگاههای ذیربـط یـق اسـتفاده از درآمـد فـوق را
ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محـل درآمدــ هزینـه تـاکنون تـأمین گردیـده اسـت در ردیفهـای
اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
تبصره۱ـ قوانین مغایر از جمیه موارد ذیل از زمان الزماالجرار شدن این قانون موقوفاالجرار میگردد:
۱ـ تبصره ماده ( )۷۷قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۱۳۹۲/۱۰/۳با اصالیات و الحاقات بعدی
۲ـ جزر (ب) بند ( )۴ماده ( )۴۵قانون وصول برخی از درآمـدهای دولـت و مصـرف آن در مـوارد معـین مصـوب  ۱۳۶۹/۸/۲۰بـا
اصالیات و الحاقات بعدی
۳ـ ماده ( )۴قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر یوادث ناشی از وسایل نقییه مصوب ( ۱۳۹۵/۲/۲۰در
قسمت جزای نقدی)
۴ـ ماده (( )۲۳در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای یل اختالف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶
 ۵ـ بندهای (ب) و (د) ماده ( )۲۳قانون رسیدگی به تخیفات رانندگی مصوب  ۱۳۸۹/۱۲/۸و اصالیات بعدی آن
تبصره۲ـ یکم ماده ( )۱۱۸در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه ،در موارد ذیل یاکم است:
۱ـ بر تبصره ماده ( )۷۷قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ۱۳۹۲/۱۰/۳با اصالیات و الحاقات بعدی ،در بخش اختصاص
ساالنه تا مبی دویست میییارد ریال برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز به کاشفان دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگیکننده
۲ـ بر جزر (ب) بند ( )۴ماده ( )۴۵قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معـین مصـوب  ۱۳۶۹/۸/۲۰بـا
اصالیات و الحاقات بعدی ،در بخش اختصاص سه درصد( )۳%از محل پنجاه درصد( )۵۰%وجوه یاصـل از جـرایم راننـدگی در
هریک از شهرها (غیر از تهران) و همچنین معادل کییه وجوه یاصل از جرائم رانندگی در جادهها که بـه یسـاب درآمـد عمـومی
کشور واریز میشود ،جهت تشویق مأمورانی که تخیف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه میکنند.
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۳ـ بر بند (پ) ماده ( )۴قانون بیمه اجباری خسارات وارد شـده بـه شـخص ثالـث در اثـر یـوادث ناشـی از وسـایل نقییـه مصـوب
 ۱۳۹۵/۲/۲۰در بخش اختصاص صددرصد مبی جزای نقدی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی
۴ـ بر ماده ( )۲۳قانون شوراهای یل اختالف مصوب  ۱۳۹۴/۹/۱۶در بخش اختصاص درآمد یاصل از جریمـههای قـانونی بـه
شوراهای یل اختالف
ماده۱۱۹ـ دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه یداقل دو و نهدهم درصـد ( )۲%/۹از منـابع بودجـه عمـومی
دولت را برای اجرای تکالیف و برنامههای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در بودجههای سنواتی پیشبینی و تأمین نماید.
بخش ۲۰ـ نظارت و ارزشیابی برنامه
ماده۱۲۰ـ
الف ـ دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قا نون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصـویب
هیأت وزیران برساند:
۱ـ سند میی کار شایسته
۲ـ سند میی راهبرد انرژی کشور
۳ـ سند میی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی
ب ـ قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیـه
و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند.
ماده۱۲۱ـ به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و ایکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:
الف ـ دولت مکیف است گزارشهای نظارتی ساالنه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این
قانون ،ایکام برنامههای بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجیس شورای اسالمی ارائه نماید.
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تبصره ـ سازمان مکیف است امکان دسترسی به شاخصهای کییدی توسعه عمیکرد برنامه پنجساله ششم و بودجههای ساالنه را
با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها ،یداکثر تا سـال دوم اجـرای قـانون برنامـه بـرای کمیسـیونهای تخصصـی
مجیس شورای اسالمی فراهم نماید.
ب ـ به منظور اییار و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف اسـت بـا تعریـف نظـام جـامع نظـارت عمییـاتی،
گزارشهای سهماهه ،ششماهه و ساالنه را براساس وظایف مندرج در قـانون برنامـه و بودجـه مصـوب  ،۱۳۵۱/۱۲/۱۰دربـاره
اجرای قوانین بودجههای سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجیس شورای اسالمی تقدیم کند.
ماده۱۲۲ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و اصـالیات و الحاقـات بعـدی آن تنفیـذ و قـانون
ایکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب  ۱۳۹۵/۱۱/۱۰و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی
دولت ( )۲مصوب  ۱۳۹۳/۱۲/۴و ماده ( )۶۶قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  ۱۳۶۶/۶/۱با اصالیات و الحاقات بعـدی
به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه یاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال میگردد:
الف ـ بر ایکام این قانون ،یکم ماده ( )۱قانون ایکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال  ۱۳۹۵یاکم است.
ب ـ یکم ماده ( )۱۶قانون ایکام دائمی برنامههای توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب  ۱۳۶۶/۱۲/۳با اصالیات و الحاقات بعدی آن یاکم است.
ماده۱۲۳ـ سیاستهای کیی برنامه ششم و سایر سیاستهای کیی ابالغی مقام معظم رهبری الزماالجرار است.
ماده۱۲۴ـ این قانون از تاریخ الزماالجرار شدن به مدت پنج سال معتبر میباشـد و دولـت موظـف اسـت شـشماه قبـل از پایـان
اعتبار این قانون الیحه برنامه پنجساله هفتم را به مجیس شورای اسالمی ارائه نماید.
قانون فوق مشتملبر یکصدوبیستوچهارماده و یکصدوبیستوهشت تبصره در جیسه عینی روز شنبه مورخ چهـاردهم اسـفندماه
یکهزار و سیصد و نود و پنج مجیس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  ۱۳۹۵/۱۲/۲۱از سوی مجمع تشخیص مصیحت نظـام
با اصالح بند(الف) ماده( ،)۴بند(ب) ماده( ،)۱۲ماده( ،)۳۰جزر( )۱بند(الف )مـاده( )۶۷و تأییـد مـاده( )۱۶موافـق بـا مصـیحت
نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجیس شورای اسالمی ـ عیی الریجانی
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→ 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 تازهترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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