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 (۱۳۹۰ـ ۱۳۹۴قاونن برنامه پنجساله پنجم وتسعه مجهوری اسالیم ایران )
 ۲۵/۱۰/۱۳۸۹مصوب 

 ۱۸/۱۲/۱۳۹۴با آخرین اصالحات تا تاریخ 

 فرهنگ اسالیم ـ ایراین -فصل اول 
بر مدار حق که مستلزم رشد و بالندگی انسانها « الگوی توسعه اسالمی ـ ایرانی» دولت موظف است با همکاری سایر قوا ـ ۱ماده 

های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را ای متکی بر ارزشهای اسالمی و انقالبی و تحقق شاخصو عدالت و دستیابی به جامعه
تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای 

 .گیردهای بعدی قرار میششم و برنامهاسالمی مبنای تهیه برنامه 

گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای الزم دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه تبصره ـ
 .در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند

پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به  دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه ـ۲ماده 
 .رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم و جدید اقدام نمایدتصویب شورای عالی انقالب فرهنگی می

ای شود، در ابتدنامیده می« معاونت» جمهور که در این قانون به اختصار ریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاونت برنامه تبصره ـ
 .نمایدربط جهت اجراء ابالغ میهر سال عناوین طرحهای مهم موضوع این ماده را تهیه و به دستگاههای ذی

به منظور تعمیق ارزشهای اسالمی، باورهای دینی و اعتالی معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و  ـ۳ماده 
ر، تبلیغ ارزشهای اسالمی و انقالب اسالمی و گسترش خط و زبان فارسی، روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثا

 :دولت مکلف است حمایتهای الزم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد
 های اجرائی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمیالف ـ برنامه

ای، صنایع دستی و میراث فرهنگیج ـ و صدور خدمات و محصوالت فرهنگی، هنری، رسانهب ـ طراحی، تولید، توزیع، انتشار 
گذار در ای و نیز حضور فعال و تأثیرافزارهای چند رسانهای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرمتوسعه تولیدات و فعالیتهای رسانه

 فضای مجازی
 ای، دینی و قرآنینگی، هنری، رسانهاندازی مؤسسات، هیأتها و تشکلهای فرهد ـ توسعه و راه

 بندی کاالهای غیرصادراتیهـ ـ اقدام برای حذف اسامی التین از سردر اماکن عمومی، شرکتها و بسته
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دولت موظف است کلیه استانداردهای الزم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول  ـ۱ تبصره
 .تدوین نماید

ای، صنایع دستی که موجب طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصوالت فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه ـ۲ تبصره
 .حجابی و ابتذال باشند، ممنوع استترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی

کثر تا پایان سال در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونت موظف است حدا  ـ۴ماده 
های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را براساس پیشنهاد دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه

 .شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند

های دینی و سیاسی به منظور تبیین مبانی اسالم ناب محمدی )ص( و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقالب اسالمی و اندیشهـ ۵ماده 
حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسالمی ـ ایرانی و گسترش خط و زبان و 

از کشور، با تأکید بر تقریب مذاهب اسالمی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج 
شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، ادیان و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایرانشناسی، اسالم

تا پایان سال اول برنامه توسط « المللسطح بینسند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در »فرهنگی و علمی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی( با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط، 

 .رسدشورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

گیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه ر توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهرهبه منظو ـ۶ماده 
 :شودترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میمسجد به عنوان اصلی

ها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی رداریالف ـ وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شه
بینی و پس االحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیششهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدید

 .قرار دهندسازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد از آماده
االحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. تأیید نقشه ب ـ مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی جدید

بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابالغی شورای عالی معماری و های مذکور منوط به پیشمجتمع
 .شهرسازی است

ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریج ـ سازمان 
 .مسجد یا نمازخانه در پارکهای ملی و بوستانهای شهری اقدام نمایند

ی رفاهی، تفریحی و هاهای ورزشی، مجتمعد ـ کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعه
های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مجتمع

 .مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند
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های عرضه جایگاههای مسافری و های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانههـ ـ وزارتخانه
 .های مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایندشهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانهسوخت بین

و ـ به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان 
ارشاد اسالمی مکلف است با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یک به مساجد، وزارت فرهنگ و 

 .چهارم مساجد شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند

ضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم دولت به منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی ح ـ۷ماده 
ها ها و برنامهرهبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی توسعه اسالمی ـ ایرانی و سیاستگذاری

یس سازی، آموزشی و تأسو تسری آن به مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ
های نامهگیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و پایانهای تخصصی الزم با تکیه بر علوم، فناوری و بهرهرشته
های تحصیالت تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری، انقالب اسالمی، دفاع مقدس دوره

های معتبر خارجی به آثار منتشر شده های عمومی کشور و کتابخانهاز کشور و تجهیز کتابخانه و ایثار و شهادت در داخل و خارج
نماید. همچنین برای تشویق پدیدآورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، های سنواتی حمایت مالی میدر این زمینه، در قوانین بودجه

عدالتخواه در سطح جهان به ویژه افرادی که اقدامات مؤثر در جهت ها و شخصیتهای انقالبی و هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره
قانون اساسی نشان ( ۱۲۹ترویج اندیشه امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری انجام دهند با رعایت اصل یکصد و بیست و نهم )

 .ملی حضرت امام )ره( و رهبری اعطاء نماید

پردازی، نقد و مناظره، دولت از توسعه ی حوزوی و دانشگاهی، کرسیهای نظریهبه منظور توسعه انجمنها و قطبهای علم ـ ۸ماده 
های دین و نشر فرهنگ و معارف اسالمی و گرایشهای تخصصی مرتبط حمایتهای آموزشها و پژوهشهای بنیادین کاربردی در حوزه

 .الزم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد

مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی به منظور افزایش سرانه بهرهشود به دولت اجازه داده می ـ۹ماده 
 :و ایجاد زیرساختهای الزم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدامهای زیر را انجام دهد

ی حداقل پنجاه درصد هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیک( %۵۰الف ـ حداکثر پنجاه درصد )
بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانونهای فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را ( ۵۰%)

نامه مصوب هیأت وزیران به صورت کمک برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئینکه تکمیل و بهره
 .بالعوض تأمین نماید

گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش کمکهای دولتی به قیمت در صورت تغییر کاربری این تبصره ـ
 .شودکنندگان این کمکها أخذ میروز از دریافت

 .ای و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نمایدب ـ از تأسیس شهرکهای سینمایی، تلویزیونی و رسانه
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های ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاریولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانهد ـ۱۰ ماده
برداری حداکثری از ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهرهرسانه

 :انجام دهد ای اقدامات قانونی در موارد ذیل راظرفیت رسانه
 های بخش غیردولتیتا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت« هانظام جامع رسانه» الف ـ تهیه و تدوین 

گاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه  های معارض خارجیای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانههای ماهوارهب ـ ارتقاء آ
ی سـیاستها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوکارهای الزم برای ساماندهی، نظارت و پاالیش ج ـ پیشنهاد، وضع و اجرا

های مکتوب، دیداری، شنیداری، رقومی )دیجیتال(، ای کشور اعم از رسانهمحتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه
 های مخابراتی به شورای عالی انقالب فرهنگیای و سامانهو ماهواره های دادههای ارتباطی غیرمکالماتی، شبکهمجازی و شبکه

 :سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است ـ۱۱ ماده

الف ـ اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تأسیس مراکز تخصصی غیردولتی را در زمینه 
ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت وزهمیراث فرهنگی از قبیل م

 .نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد الزم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید
مقدس و شهدا توسط مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های دفاع های تخصصی به ویژه موزهاندازی موزهب ـ از راه

 .و بخش خصوصی حمایت مالی نماید
ج ـ از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی با 

 .مالی نمایدرعایت موازین اسالمی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت 
د ـ از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات 

 .الزم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید
ود در کشورهای همسایه و منطقه و سایر کشورها به عنوان هـ ـ آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موج

 .میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت نماید

السالم و دولت به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم ـ۱۲ ماده
به ویژه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی 

 :نمایدبرنامه اقدام می
ریزی و تدوین ساز و کارهای الزم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائرین، برنامه

 شهای غیردولتیزیرساختهای الزم از طریق حمایت از شهرداریها و بخ
های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت ب ـ توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب

 های سنواتیهای زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجهمطلوب و اجرای پروژه

 ورزش
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 :دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد ـ۱۳ ماده
 .های سنواتی منظور نمایدای مورد نیاز را در ردیفهای مستقل در قالب بودجهای و هزینهالف ـ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه

هیالت در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهای بالعوض به متقاضیان ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تس
 .بینی نمایدهای سنواتی پیشو تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه  بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه

 .ای ممنوع استحرفه پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش تبصره ـ

وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیرکشاورزی به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و  ـ۱۴ ماده
خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای 

یت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان ترب
بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معامالتی 

ارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی های ایثشده توسط وزارت امـور اقتصادی و دارائی با اولـویت به تعاونیاعالم
 .ممنوع است

 عمل و فناوری -فصل دوم 
افزاری و تعمیق مبانی های علوم انسانی، تحقق جنبش نرمبه منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته -۱۵ ماده

های علوم، ای و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسالمی، وزارتخانههای اسالمی و اخالق حرفهاعتقادی، ارزش
 :پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش

ها و ارزشهای دینی و هویت اسالمی ـ ایرانی های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزهالف ـ بازنگری متون، محتوا و برنامه
 یاز بازار کارگیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نهای تحصیالت تکمیلی با بهرهو انقالبی و تقویت دوره

های علوم قرآن و عترت و مطالعات های علوم انسانی به ویژه در رشتهب ـ تدوین و ارتقاء شاخصهای کیفی به خصوص در رشته
های علمیه و تأمین آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش دختران و گیری از امکانات و توانمندیهای حوزهای با بهرهمیان رشته

 پسران
پردازی در نه کردن تجارب علمی و عملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و نظریهج ـ نهادی

 های مرتبطحوزه
 های مختلفمندی از ظرفیتهای حوزه در عرصههای علمیه و بهرهد ـ همکاری با حوزه

ای، توسعه قطبهای علمی و تولید علم بومی عات میان رشتهپردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالهـ ـ گسترش کرسیهای نظریه
 با تأکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

أیید بندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخصهای مورد تو ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه
 های مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشیوزارتخانه
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ها، گروهها و مقاطع تحصیلی پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، هرگونه گسترش و توسعه رشته تبصره ـ
ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. های ذیغی از سوی وزارتخانهموکول به رعایت شاخصهای ابال

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش کیفیت وزارتخانه
 .لتی واگذار نمایندبندی را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش غیردو و رتبه

دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات  ـ۱۶ ماده
 :زیر را انجام دهد

یأت علمی امتیازات پژوهشی اعضای ه( %۵۰نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد )الف ـ بازنگری آئین
 .معطوف به رفع مشکالت کشور باشد

های تحصیالت تکمیلی، افزایش فرصتهای برای تحقق این امر تمهیدات الزم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره
ر کشور، تسهیل مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون د

 .ارتباط دانشگاهها با دستگاههای اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید
ای های تحصیالت تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت به گونهشدگان دورهب ـ ایجاد ظرفیت الزم برای افزایش درصد پذیرفته

 .برسد( %۲۰های تحصیالت تکمیلی به بیست درصد )دورهآموختگان دوره کارشناسی به که میزان افزایش ورود دانش
ریزی و حمایت الزم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء ج ـ برنامه

ای که تا پایان برنامه هوقت به دانشجو در تمامی دانشگاهها اعم از دولتی و غیردولتی به گونشاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام
ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام وقت در دانشگاهنسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام

 .نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد
، شهرکهای دانشگاهی، علمی، ها و مؤسسات آموزشیاندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاهد ـ نسبت به ایجاد، راه

تحقیقاتی، شهرکهای فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاههای اجرائی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها 
تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاهها می

توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود انشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاههای اجرائی و شرکتها میو د
 .را از طریق این آزمایشگاهها هزینه نمایند

ولید ریزی نماید که سهم پژوهش از تای برنامههـ ـ به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه
برسد. در این راستا منابع ( %۳افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد )( %۵/۰درصد )ناخالص داخلی، ساالنه به میزان نیم

های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه
 .این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع

ربط های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذیو ـ وزارتخانه
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن را پایش نموده و گزارش عملکرد ساالنه را به 

 .شورای اسالمی ارائه نماید
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انداز با رعایت سایر ـ ارتقاء کمی و کیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتهای سند چشم۱
 احکام این ماده

و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای الزم  وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتیـ اصالح هرم هیأت علمی تمام۲
 ساالریو با تأکید بر شایسته

اندازی دانشگاههای مشترک، المللی از طریق راهـ گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین۳
انشجو با کشورهای دیگر با تأکید بر های آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرحهای پژوهشی و تبادل استاد و دبرگزاری دوره

دار جمهوری اسالمی های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویتکشورهای منطقه و جهان اسالم به ویژه در زمینه
 ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی

ریزی و نظارت کالن وزارت علوم، های پژوهشی کشور جهت سیاستگذاری، برنامهنهادها و سازمانـ ایجاد هماهنگی بین ۴
 تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

ـ تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات  ۵
 و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امکاناتآموزش عالی 

ـ استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز  ۶
ستیابی به اهداف اسناد المللی و تعیین میزان دای و بینآمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه

 باالدستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش ساالنه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
سیاستهای کلی ابالغی برنامه ( ۱۱ـ انجام اقدامات قانونی الزم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور در راستای بند )۷

 پنجم
ریزی برای تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت و خدمات مبتنی بر ـ برنامه ۸

های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی فناوری
 بنیانهای تحقیقات کشور و تعداد شرکتهای دانشرجی در فعالیتهای علم و فناوری به هزینهگذاری خاالمللی، نسبت سرمایهبین

 .ریزی نماید که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسدای برنامهدولت موظف است به گونه

 :بنیان اقدامات زیر را انجام دهددولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش ـ۱۷ ماده
های الف ـ حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه

های آن را کارفرمای از هزینه( %۵۰وط به این که حداقل پنجاه درصد )علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت موجود کشور مشر 
 .غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد
سازی دانش و گیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاریب ـ حمایت مالی و تسهیل شکل

کنند و نیز حمایت از فته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت میهای پیشر فناوری به ویژه تولید محصوالت مبتنی بر فناوری
 اندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتیراه
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گذاری خارجی برای انتقال دانش المللی و سرمایهج ـ حمایتهای قانونی الزم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین
 فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی فنی و بخشی از

د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز 
 بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات

 وری و حل مشکالت کشورهای دانشجویی در راستای ارتقاء بهرهو رسالهها نامههـ ـ حمایت مالی از پایان
و ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز 

 اختراعات

یقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در های اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقدستگاه ـ۱ تبصره
بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار اختیار مؤسسات و شرکتهای دانش

 .دهند
فکری، دانش فنی و تجهیزاتی شود مالکیت در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائی اجازه داده می ـ۲ تبصره

است به دانشگاهها و مؤسسات را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده
 .یادشده واگذار نمایند

وی مراجع سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است صرفًا پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از س ـ۳ تبصره
 .صالح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمایدذی

توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد اعضاء هیأت علمی می ـ۴ تبصره
انعقاد قرارداد بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها برای خصوصی دانش( ۱۰۰%)

پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی و تغییرات بعدی 
 .آن نیستند

دولت به منظور گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام  ـ۱۸ ماده
 :دهد

 سازیالف ـ ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ
 های قبل و بعد از ورود به دانشگاههای تحصیلی مورد عالقه در دورهب ـ تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته

زش پزشکیو های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموج ـ اعطاء حمایتهای مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه
 بنیاد ملی نخبگان

 دار مورد نیاز کشورهای اولویتها و رشتهد ـ هدایت تحصیلی در زمینه
 هـ ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سالمت فرد و خانواده وی

 و ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه
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 دهای آنانسازی دستاور ز ـ حمایت از تجاری
 افزایی، خودباوری و تعلق ملیح ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرت

های مختلف علوم و المللی و با امکانات خاص در شاخهط ـ ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین
 های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامهایدهکارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، فنون بنیادی و راهبردی با به

های آنها و اولویتهای کشور ی ـ ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی
 گذاریهای خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کاربا حمایت از سرمایه

سازیها و های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیماز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمنک ـ ایجاد س
 مدیریت کشور

ل ـ ایجاد ساز و کار الزم برای مشارکت انجمنهای علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها، کنفرانسها و مجامع علمی و 
گیری از توانمندیهای دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصتهای بهره المللی و برتر جهان وپژوهشی بین

 مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور
المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیالت در سطح ملی و بین (patent) های ثبت جواز امتیاز علمیم ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه

 مفید علمی آنانالزم برای انتشار آثار 

 ـ۱۹ ماده

سیاستهای کلی ابالغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسالمی به دولت ( ۸الف ـ در راستای تحقق بند )
شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویتهای ذیل اجازه داده می

 :تدوین نماید و پس از تصویب در هیأت وزیران به اجراء درآورد
آموختگان دوره های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانشهای آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگیـ تحول در برنامه۱

 آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و نیازسنجی و به کارگیری فناوری
 ای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشورآموزان، توسعه حرفههای دانشتحصیلی بر اساس عالیق و ویژگی ـ هدایت۲
های ـ اصالح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی ـ یادگیری در کلیه دوره۳

 تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه
 های علوم انسانیآموزان مستعد به رشتهبسترسازی و ایجاد انگیزه الزم برای ورود دانش ـ۴
های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و آموزان در رشتهریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانشـ برنامه ۵

 در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه
آموزان ی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه برای تمامی دانشـ بسترساز  ۶

 دوره متوسطه نظری
 وریـ استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصالح و افزایش بهره۷
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د نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهای آموزشی و ای نیروی انسانی موجود و مور ـ سنجش و ارتقاء صالحیتهای حرفه ۸
 پرورشی

 خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسالمی و عربی با اهداف قرآنیـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان۹
 های دینی و قرآنیههای آموزشی ارتقاء سالمت جسمانی و روانی مبتنی بر آموز ریزی جهت تدوین برنامهـ برنامه۱۰
 آموزانآموز و خانواده جهت تحقق سالمت روحی دانشـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش۱۱
 آموزانبرداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بالاستفاده جهت ارتقاء سالمت جسمی دانشـ بهره۱۲
 آموزانـ افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش۱۳
گیری فناوری ارتباطات و اطالعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه کار ـ به۱۴

 های تحصیلی به صورت الکترونیکیهای آموزشی و دروس دورهبرنامه
 ظام یک نظام واحدـ ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظامهای آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر ن۱۵
 المللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوکـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین۱۶

سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش وری از طریق بهینهب ـ دولت موظف است به منظور افزایش بهره
 .رنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابدبه نحوی اقدام نماید که در طول ب

قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس ( ۱۵ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم )
 .تقویت نماید

تناسب جنسیت و نیاز  د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای عادالنه آموزشی به
های ای و تأمین هزینهیافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانهمناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعه

 .روزی اقدام نمایدتغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه
نیازهای ویژه و توانبخشی گروههای مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام  هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تأمین

 :دهد
 های تلفیقی و فراگیرسازی مدارس و گسترش اجرای برنامهـ منعطف۱
گاههای جامع اطالعـ تدوین برنامه۲  سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاصرسانی جهت آ
 مر مشاوره در این مدارسـ تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش ا۳
ـ توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص الزم جهت توانمندسازی و افزایش ۴

 پذیرانگونه آموزشمهارتهای مورد نیاز این

طح فرهنگ عمومی و مقابله با و ـ سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزشهای اسالمی ـ ایرانی، ارتقاء س
های مرتبط به ویژه برای های آموزشی، علمی و تربیتی در شبکهناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه

 .آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهددانش

 ـ۲۰ ماده
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ـ به منظور زمینه مدار، خالق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانشالف 
 :افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز استنرم

های خدمات پژوهشی، ههای آموزشی و هزینـ هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینه۱
ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه

 .دولتی محاسبه و به طور ساالنه تأمین کند
های مختلف علمی با حفظ کیفیت ـ حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجالت پژوهشی و ترویجی کشور در زمینه۲

را برنامه چهارم ای که تا پایان برنامه تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمی داخلی نسبت به سال پایانی به گونه
 .حداقل به دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات الزم برای دسترسی به بانکهای اطالعاتی علمی معتبر را فراهم نماید

و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۳
پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه 

 .نماید
 .های علمی، حمایت مالی به عمل آوردـ از انجمن۴

ی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی ب ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عال
باشند بدون الزام به ربط میهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیوزارتخانه

ت عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبا
های مالی، معامالتی و اداری نامهقانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین

آموزش ـ استخدامی ـ تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 
های علوم، نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانهرسد، عمل میجمهور میپزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس

تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات 
 .گردد و مصوبات یادشده مادام که اصالح نگردیده به قوت خود باقی هستندهای قبلی نیز مینامهو آئین

 (۱۳۹۱/۰۵/۱۷گردند. )الحاقی هاي رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند ميصندوق ـ۱ تبصره

 هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، معامالتی، استخدامی و تشکیالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش -۲تبصره 
 .عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است

یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز اعتبارات اختصاص ـ۳ تبصره
 .سؤولیت ایشان قابل هزینه استبه هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با م

ج ـ معادل درآمدهایی که مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدایا و 
 .ددگر ای تأمین و محاسبه مینمایند از محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهعواید موقوفات جذب می

http://www.ekhtebar.com/?p=4417


  ( ۱۳۹۰ـ ۱۳۹۴رنامه پنجساله پنجم وتسعه مجهوری اسالیم ایران )قاونن ب 

12 
 

د ـ به منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد 
 .از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد( ۲۰%)

گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات تصدیهـ ـ دولت مکلف است به منظور کاهش 
ریزی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه

حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان،  گیری از مجموعه امکانات و توانمندیهایساماندهی امور مربوط، بهره
فعالیتهای امور ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال اول برنامه 

 .اقدام کند
ـ اعتبارات هزینه هها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ای از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاای و تملک دارائیهای سرمایهو 

 .یابدو فرهنگستانها براساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می
های دولتی، آزاد اسالمی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاهز ـ به دولت اجازه داده می

ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از یکی از ی و حرفههای فنآموزشکده
باشند تسهیالت اعتباری به صورت وام بلندمدت های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میوزارتخانه

 .ربط قرار دهدیر نهادهای ذیالحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا ساقرض
ح ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی 

ند و شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیر کنند، بر اساس قیمت تمامکه ایجاد می
 .منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند

شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل ط ـ به دانشگاهها اجازه داده می
می و انقالبی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امناء بدون دریافت کنند. در موارد خاص به منظور ترویج ارزشهای اسال

 .شهریه یا با تخفیف، مجاز است
های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ی ـ دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه

به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و  توانند نسبتهای مربوط، میتصویب شورای گسترش وزارتخانه
 .مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند

ن آنان و و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندا( %۲۵ک ـ شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد )
 .دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمین شود

پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههای مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش  ـ۱ تبصره
و برای  ۱۶/۸/۱۳۸۶قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب ( ۴کارگروه موضوع ماده ) دانشجو برای دوره کارشناسی توسط

های علوم، تحقیقات و فناوری یا های تحصیالت تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانهدوره
 .شودبهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می
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شده، افتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائهمیزان شهریه دری ـ۲ تبصره
 .شودتوسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعالم می

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانهاجرای دوره
 .گونه شعب بالمانع استی در اینآموزش پزشک

دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء روادید )ویزا( و اجازه اقامت برای  ـ۳ تبصره
 .اعضاء هیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند

 .این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بوددانشجویان ایرانی  ـ۴ تبصره

نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای )ح( و )ی( این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امناء دانشگاهها و  ـ ۵ تبصره
 ۱۶/۸/۱۳۸۶ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب های ذیمؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید وزارتخانه

خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر با استفاده از ظرفیتهای جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر 
 .گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود

 .گرددمدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای )ح( و )ی( این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می ـ ۶ صرهتب

 .شود، برخوردار هستندشده یا میهای علمیه از تسهیالت، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیینل ـ حوزه

ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی ش شایستگی حرفهدولت مکلف است به منظور گستر  ـ۲۱ ماده
های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار در محیط، اصالح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه

ای نان و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنی و حرفهای برای جواکشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفه
نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب ای و علمی ـ کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمانبرای نظام آموزش فنی و حرفه

 :بینی الزامات مناسب اجراء کنداین قانون در محورهای زیر سازوکارهای الزم را تهیه و با پیش
 .ای و علمی ـ کاربردیاستمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزشهای رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفهالف ـ 

ـ فراهم سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیالت مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط ب 
 .ش غیردولتی در توسعه آموزشهای رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشورسازی حضور فعال و مؤثربخسهل و زمینه

 .ای در بخشهای دولتی و غیردولتیبرداران از آموزش فنی و حرفهج ـ افزایش و تسهیل مشارکت بهره
ـ هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه ام منسجم و پویا متناسب ای کشور به عنوان یک نظریزی آموزشهای فنی و حرفهد 

 .با نیاز کشور
ها در سطوح و ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صالحیتها، مدارک و گواهینامهـ ـ کاربست چهارچوب صالحیتهای حرفهه

های سطوح مختلف العمر و تعیین شایستگیانواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام
 .تیمهار 
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ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز الزم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره های و 
 .کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز تا سال چهارم برنامه

رسمی بر اساس شاخصهای مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی ـ یادگـیری، ای رسمی و غیر بندی مراکز آموزشهای فنی و حرفهز ـ رتبه
 .نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران

های اجرای طرح یافته با احتساب تعدیل سالالتفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیصدولت مکلف است مابه ـ۲۲ ماده
را برای بازسازی  ۳۰/۱/۱۳۸۵قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ( ۱ماده )موضوع قانون اصالح 

ومی و یا حساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمو مقاوم
 .اول برنامه تأمین نماید

باشد و باید معادل کمکهای ساز میهای حمایتی از خیرین مدرسهدولت همچنین مکلف به تنظیم و اجرای سیاست تبصره ـ
 .تی منظور نمایدتمام در بودجه سنواهای نیمهیافته آنان را جهت تکمیل پروژهتحقق

وزیران نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأتآیین
 .رسدمی

ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و های فنی حرفهها و آموزشکدهاز ابتدای برنامه دانشکده ـ۲۳ ماده
غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائیها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق 

 .گرددمی
ها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده

 .قدام نمایدها او آموزشکده

فعال بوده یا  ۱۳۸۸ـ ۱۳۸۹ای است که در سال تحصیلی های فنی حرفهها و آموزشکدهمبنای انتزاع و انتقال، دانشکده تبصره ـ
 .اندمجوز داشته

 اجامتعی -فصل سوم 
های آموزش، به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی باال و هماهنگی رشد شاخص ـ۲۴ ماده

 .شودپس از تصویب هیأت وزیران اجراء می« ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی 

ثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداک ـ۲۵ ماده
المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به بین

 .جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نمایدشکل سه

http://www.ekhtebar.com/?p=4417
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 های اجتماعییمهب

شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت به دولت اجازه داده می ـ۲۶ماده
 .به اصالح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد

 الف ـ
بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول ـ کاهـش وابستگی این صندوقها به کمک از محل ۱

ای، کاهش حمایتهای برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمه
ها و تقویت فعالیتهای بیمهای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق غیربیمه

گذاری موردنظر کمتر از گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایهگذاری سودآور با اولویت سرمایهاقتصادی و سرمایه
 .سود اوراق مشارکت بانکی نباشد

ی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در داری جدید برای صندوقهای دولتی ممنوع است و موارد قبلـ انجام هرگونه فعالیت بنگاه۲
رسد تا پایان اجرای برنامه ای که به تصویب هیأت وزیران میشدهشود باید طی برنامه زمانبندیازاء مطالبات به صندوقها واگذار می

 .با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود
خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است.  ای و بار مالیـ همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه۳

 .شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء استتعهدات تکلیف

های ب ـ استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه
تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصالح ساختار و تجهیز سایر  اجتماعی، سازمان

های سرباری نیروی انسانی از صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه
 .گری تأکید نمایدمنابع بیمه و کاهش تصدی

مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی )مشاغل غیرتخصصی( تعیین دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره تبصره ـ
آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصالح ساختار صندوقها اقدام قانونی الزم را مشاغل سخت و زیان

 .انجام دهد

 .برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند الیه با لحاظ حداقل سه الیه دولت مجاز است نسبت به ـ۲۷ ماده

 ـ مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی
 های درمانی پایههای پایه و بیمههای اجتماعی پایه شامل مستمریـ بیمه
 های مکمل بازنشستگی و درمانـ بیمه

 .ها در کشور اقدام نمایداختاری، همسویی و هماهنگی بین این الیهبا رعایت یکپارچگی، انسجام س
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 .رسدنامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران میآئین

 ـ۲۸ ماده

های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز الف ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه
شود صندوقهای بازنشستگی صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده میویژه برای 

ای که نامهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئینخصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه
 .رسد ایجاد گرددوزیران میبه تصویب هیأت

ای توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمهشدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطالعات میب ـ کلیه بیمه
جمله صندوقهای موضوع بند )الف( این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر   ای خود به سایر صندوقها ازنسبت به تغییر صندوق بیمه

 .گرددنامه مربوطه تعیین میای بین صندوقهای موضوع این بند در آئینیمهصندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق ب

 .ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند

ایران نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در د ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه
 .رسدباشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت میمی

ـ به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی خصوصی  ه
 .م نمایندشده اقداشدگان با مشارکت فرد بیمهجهت بیمه

و ـ در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر 
گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق صندوق به طور مستقل انجام می

 .شودمند میبهره

ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرائی و ها، بخشنامهنامهکلیه تصویب ـ۲۹ ماده
مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و مراجع قوه

لی ناشی از آن قباًل محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار ما
ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول یا صندوق ذی

اجرای احکام مقامات اجرائی های مربوط مجاز بهپرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوق
و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر 

ن بند به عهده باشد. مسؤولیت اجرای ایحال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش می
 .رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است
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شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می ـ۳۰ ماده
بازنشستگی خود باشند. در این صورت  استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق

 .شده است شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمهحق بیمه سهم بیمه

شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی شده بیمهدر صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعالم ـ۳۱ ماده
با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی شدگان باشد و حقوق و دستمزد بیمه

شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمهنباشد صندوق بیمه
 .خدمت محاسبه و پرداخت نماید

 سالمت
 ـ۳۲ ماده

با ادغام شـورای غذا  قانـون برنامه چهارم توسعه( ۸۴بند )الف( ماده ) سالمت و امنیت غذایی که برابرالف ـ فعالیت شورای عالی 
یابد. تشکیالت و شرح وظایف شورای در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه میو تغذیه و شورای عالی سـالمت تشکیل شده است 

شود و پس از تأیید معاونت به تصویب درمان و آموزش پزشکی تهیه می عالی سالمت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت،
 .رسدوزیران میهیأت

یشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید ای با پب ـ استانداردهای ملی پیوست سالمت برای طرحهای بزرگ توسعه
گردد. مصادیق طرحهای معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سالمت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابالغ می

 .شودای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص میبزرگ توسعه

مبتنی بر مراقبتهای اولیه سالمت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، « خدمات جامع و همگانی سالمت»ه ج ـ سامان
قانون مدیریت خدمات کشوری و با ( ۱۳گری با رعایت ماده )بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدیسطح

درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، 
مندی مناطق شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سالمت و امنیت غذایی با اولویت بهرهمی

د از سال دوم اجرای برنامه رسد. سامانه مصوب باییافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب میکمترتوسعه
 .عملیاتی گردد

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب 
ء در های پزشکی، تشکیل هیأتهای امنایکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس

های تکمیلی تهیه های ویژه و بیمههای مربوطه و کلینیکهای آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعرفهبیمارستان
 .وزیران ارائه نمایدو جهت تصویب به هیأت

http://www.ekhtebar.com/?p=4417
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ی وزارت بهداشت، مشکنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خطکلیه ارائه ـ۱ تبصره
کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه

ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سالمت همگانی سالمت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه
 .شوندمند نمیبهره

باشند مجاز به فعالیت پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می ـ۲ تبصره
های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سالمت به پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان

وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأتپیشنهاد وزارت 
 .نمایدجبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می

باشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان ل این حکم مستثنی میپزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمو 
 .بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند

اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین کارکـنان سـتادی وزارتخانه
های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکهدانشگاههای ع

در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این 
 .ن مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور استهای مذکور و معاونیبند به عهده وزراء وزارتخانه

ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی ـ درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی،  ـ۳ تبصره
 .گیردبندی خدمات سالمت صورت میدندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح

مشموالن وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا  ـ۳۳ ماده
 .گیرندغیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می

 :توسعه و تخصیص عادالنه منابع عمومی سالمتبه منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین،  ـ۳۴ ماده

نامه اجرائی این بند الف ـ دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سالمت، حمایت به عمل آورد. آئین
 .رسدوزیران میطی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت

( %۳۰درصد )های مستقیم مردم به حداکثر معادل سیزینهب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم ه
ناپذیر درمان، های تحملهای سالمت، ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینههزینه

آمد اختصاصی و العالج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به در پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب
خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون ( %۱۰کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد )

 .شودها عالوه بر اعتبارات بخش سالمت افزوده میهدفمندکردن یارانه
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ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در الیحه بودجهدولت موظف
 .الذکر هزینه گرددمنظور نماید تا برای موارد فوق

سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سالمت کشور، وزارت بهداشت، درمان و ج ـ به منظور متناسب
نشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دا

بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح
 .و اعمال کند

های غذایی سالم و ایمن و د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده
 .سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعالم کند

های ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه الزم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآوردهه
 .طبیعی و گیاهی را فراهم نماید

کی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش
شیمیایی برای تولید محصوالت باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصوالتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای 

 .اند را ممنوع نمایدشیمیایی استفاده کرده

سازی در زمینه کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی رسانی و فرهنگعوزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطال
 .امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد

 :شودبه منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطالعات حوزه سالمت اقدامات زیر انجام می ـ۳۵ ماده

درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت نسبت به استقرار سامانه پرونده الف ـ وزارت بهداشت، 
های اطالعاتی مراکز سالمت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانه

 .اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمایدها و با با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده
 .باشندکلیه مراکز سالمت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می

ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات درمانی و بیمهب ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات
ساماندهی « پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان» بیمه سالمت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطالعات در تعامل با سامانه 

 .نمایدمی
 .باشندربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میکلیه واحدهای ذی

 ـ۳۶ ماده
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خدمات جامع و هماهنگی » یافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه سعهالف ـ به پزشکانی که در مناطق کمترتو
انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت تسهیالت ویژه عالوه بر موارد « سالمت

 .شودموجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت می

 .گرددریزی و نظارت بخش سالمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میتگذاری، برنامهب ـ سیاس

برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سالمتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات  ـ۳۷ ماده
 :شودزیر انجام می

ـ فهرست اقدامات و کاالهای  رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش آسیبالف 
پزشکی و درصد عوارض برای این کاالها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابالغ  های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه وو با عضویت وزارتخانه
 .شودمی

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث 
به مراکز تخصصی و مراجعات  و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام

ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع الزم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل 
از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به ( %۱۰ده درصد )

گردد. توزیع این داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـیهای اختصاصی نزد خـزانهحساب درآمد
های مصوب هـر سه ماه یک الذکر بر مبنای تعرفهمنابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهای فوق

ان و آموزش پزشـکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به گیرد. وزارت بهـداشت، درمبار صـورت می
 .بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید

ج ـ تبلیغ خدمات و کاالهای تهدیدکننده سالمت که مصادیق آن ساالنه توسط کارگروه موضوع بند )الف( این ماده تعیین و اعالم 
 .است ها ممنوعشود از سوی کلیه رسانهمی

ریال تا یک میلیارد ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰عدم رعایت مفاد بند )ج( این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون ) تبصره ـ
( %۲۰صالح قضائی خواهد بود. در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد )ریال با حکم مراجع ذی( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 .شودبه جریمه قبلی اضافه می

 بیمه سالمت

های سالمت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادالنه خدمات سالمت و کاهش سهم به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه ـ۳۸ دهما
از طرق مختلف مانند اصالح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن ( %۳۰درصد )های سالمت به سیمردم از هزینه
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در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات  ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها وتعرفه
 :شودزیر انجام می

الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهای الزم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سالمت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابالغ 
 .اتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمایدهای سنو های الزم را در قالب بودجهنموده و زمینه

قانون مدیریت خدمات کشوری و ( ۵های درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده )شود بخشهای بیمهب ـ به دولت اجازه داده می
زمان بیمه سالمت سا» قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیالت جدید ( ۵ماده )
 .شودشود. کلیه امور مربوط به بیمه سالمت در این سازمان متمرکز مینامیده می« ایران

 .رسدوزیران میاساسنامه سازمان بیمه سالمت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت

 .شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطالعات با اذن مقام معظم رهبری است ـ۱ تبصره
بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق ـ ۲ تبصره

 .مان بیمه سالمت ایران فروش خدمت خواهند نمودمذکور باقی مانده و مطابق مقررات به ساز

با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سالمت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و  ـ۳ تبصره
 .رسدمی وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمیمسؤولیتهای این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت

دارائیها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به  ـ۴ تبصره
گردد. های درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سالمت ایران منتقل میبخش بیمه

درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب  اعتبارات مربوط به حوزه
 .گرددبینی میبودجه سنواتی پیش

شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین ـ ۵ تبصره
های تجاری و سازمان بیمه سالمت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی بسته بیمه پایه سالمت اعالم خواهد شد توسط شرکت بیمه

 .تحت هر عنوان ممنوع است
شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه پرداخت حق سرانه

 .سالمت نیست

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

 :د ـ حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود
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حداقل ( %۵ـ خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد )۱
حداقل حقوق و دستمزد مشموالن ( %۶کار در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد ) حقوق و دستمزد مشموالن قانون

 .شودحق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می( %۱۰۰قانون کار در سالهای چهارم و پنجم برنامه صددرصد )
حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم ( %۵)ـ خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد ۲

حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر ( %۶و سوم برنامه و شش درصد )
 .تأمین خواهد شداین بند تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت ( ۱حق بیمه مشمولین جزء )

 ـ مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی۳
 وزیرانـ سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سالمت و تصویب هیأت۴

دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و  تبصره ـ
 .حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سالمت ایران واریز نمایند

نسبی و تعیین تعرفه خدمات  ـ شورای عالی بیمه سالمت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش هـ
دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت سالمت برای کلیه ارائه

اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان 
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید ( ۹و )( ۸و مواد )( ۱ماده )( ۸بتی و بر اساس بند )در شرایط رقا

 .وزیران ارائه نمایدمعاونت جهت تصویب به هیأت

مات دهنده خدو ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه
سالمت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به 

شود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد میمؤسسات مذکور واگذار می
 .با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است شدهدر قالب موافقتنامه مبادله

بندی خدمات بر اساس سیاستهای مصوب نسبت به خرید ز ـ سازمان بیمه سالمت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح
خت و نامه اجرائی این بند مشتمل بر اصالح نظام پرداراهبردی خدمات سالمت از بخشهای دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آئین

های رفاه و تأمین اجتـماعی و بـهداشت، درمان و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سالمت ظرف یک سال توسط وزارتخانه
 .رسدوزیران میآموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصـویب هیأت

دولت، وزارت بهداشت، درمان  ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهای سالمت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدیهای
تواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران وآموزش پزشکی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سالمت در کشور می

حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی 
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رسد تدوین و تا پایان برنامه در وزیران میای که پس از تأیید معاونت به تصویب هیأتنامهموزش و نظارت و بر اساس آئینبر آ
 .شهرهای باالی یکصدهزار نفر جمعیت اجراء نماید

 .نمایدای مواد غذایی حمایت میدر این راستا دولت از توسعه فروشگاههای زنجیره

 حمایتی و توانمندسازی

های به منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن نیازمند با تأکید بر برنامه ـ۳۹ ماده
 :شوداجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می

ای و گروههای هدف حداکثر تا بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقهطحالف ـ طراحی نظام س
 پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهای الزم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه

دستگاههای حمایتی به استثناء خانوارهای تحت پوشش ( %۱۰های توانمندسازی حداقل ساالنه ده درصد )ب ـ اجرای برنامه
 سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایتهای مستقیم

سرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهای اجرای ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی
 برنامه

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینهد ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمانها 
 های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بارهزینه

نسانی و زیرساختهای الزم برای جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیتهای ا ـ۴۰ ماده
 :بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاههای اجرائی مرتبط انجام دهد

الف ـ تقویت، توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تأمین و نگهداری اقالم امدادی مورد نیاز 
و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان استانداردهای  دیدگان، تجهیزات ارتباطیآسیب
 .صالح کشورشده توسط مراجع ذیتعیین

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

 سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده

 ـ۴۱ ماده

کنند، بر اساس منشور ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده میو مؤسسات عمومی غیردولتی ذیالف ـ دستگاههای اجرائی 
ذیل « برنامه ساماندهی امور جوانان» تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد 
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جوانان اقدامات الزم را جهت اجرائی شدن این اسناد در طول بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور 
 .سالهای برنامه به عمل آورند

کنند، با همکاری سازمان ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده میب ـ دستگاههای اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذی
« برنامه ساماندهی امور جوانان» نمودن اجرائی عالی جوانان را در خصوصهای مصوب شورایملی جوانان میزان تحقق شاخص

 .مورد سنجش و پایش قرار دهند

قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف بازنگری و ( ۵ج ـ دولت الیحه ساماندهی تکالیف دستگاههای اجرائی موضوع ماده )
ال اول برنامه جهت تصویب به مجلس شورای سازی وظایف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهای فراروی جوانان تهیه و در سشفاف

 .اسالمی ارائه نماید

نامه اجرائی این ماده، منشور، سند ملی و الیحه موضوع بند )ج( توسط سازمان ملی جوانان و معاونت در سال اول آئین تبصره ـ
 .رسدوزیران میبرنامه تهیه و به تصویب هیأت

ای نیست، تحت پوشش مقررات عام گونه بیمهه سرپرست آنها تحت پوشش هیچهایی را کدولت مجاز است خانواده ـ۴۲ ماده
 .تأمین اجتماعی قرار دهد

به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسالمی ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان  ـ۴۳ ماده
شناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس ای روانو تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره

 .وزیران استنامه مصوب هیأتآئین

 ایثارگران

دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع  ـ۴۴ ماده
مالی، فرصتها، امکانات و تسهیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و 

 :دهدر را انجام میتکفل آنان، اقدامات زیافراد تحت

و باالتر ( %۵۰الف ـ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه درصد )
نیـز به استثناء تسـهیالت خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند 

 .شودشهید نمی

هاي درماني ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و هزینه%(  ۱۰۰ب ـ صددرصد )
هاي درماني ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است. هزینه%(  ۱۰۰صددرصد )

 (۱۳۹۰/۶/۷)اصالحی مصوب 
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بیني نماید و در اختیار دستگاهها دولت موظف است اعتبار الزم براي اجراي این قانون را هر ساله در بودجه سنواتي پیش تبصره ـ
 .و صندوقهاي بازنشستگي و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد

بنیاد شهید و امور ایثارگران  ۱۳۱۶۰۰عتباري هزینه درمان بازنشستگان غیرشاغل از ردیف ا%(  ۱۰۰صددرصد ) ۱۳۹۰در سال 
بیني و )مربوط به خدمات درمان ایثارگران غیرشاغل( و ایثارگران سایر دستگاهها از اعتبارات بیمه خدمات درماني دستگاهها پیش

 .شودپرداخت مي

ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بیست درصد ) شده با معاونت، موافقتنامه مبادله اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب( %۲۰ج 
 .صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند

های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز های مهندسی ساخت مسکن برای خانوادهد ـ به منظور کاهش هزینه
های خدمات مربوطه را برای یک بار و نههزی( %۱۰۰است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد )

 .بینی نمایدحداکثر برای یکصدمتر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش

و باالتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان ( %۵۰ـ بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد ) هـ
 .شودبه خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء می شهداء و در خصوص اعزام

( %۲۵و ـ کلیه دستگاهها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامي و جایگزیني نیروهاي خروجي خود حداقل بیست و پنج درصد )
 ۲۵زندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد )نیازهاي استخدامي خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فر 

و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان باالي یك سال اسارت، معرفي شده از سوي بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت سقف %( 
%(  ۵نمایند و پنج درصد ) مقرر در این بند، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پستهاي بدون متصدي اقدام

ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان سهمیه استخدامي را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
و آزادگان کمتر از یک سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در %(  ۲۵جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

 (۱۳۹۱/۸/۱۴ه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمي الزامي است. )اصالحی مصوب مواردي ک

بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان  ـ۱تبصره 
 .جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفي نماید

بهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان، رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در ج  ـ۲تبصره 
فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت براي استفاده از سهمیه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول این قانون موظفند 

اهنگي بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون الزام به رعایت شرط سني، تحصیلي، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومي گزینش با هم
 .و از ابتداء، آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمایند
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توانند اقدام به جذب نیروي انساني مورد کلیه مسؤولین دستگاهها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون مي ـ۳تبصره 
 .شودن مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار مينیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجراي این قانو

معاونت توسعه مدیریت منابع انساني رئیس جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجراي این قانون در دستگاههاي اجرائي 
 .نمایندنظارت مي

فناوری و بهداشت، درمان و آموزش  های علوم، تحقیقات وز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه
اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از ( %۱۰پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد )

دان ، آزادگان باالی سه سال اسارت، همسران و فرزن(%۲۵شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالی بیست و پنج درصد )
، همسران و فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک (%۵۰جانبازان باالی پنجاه درصد )

باشند، حسب مورد های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میدکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه
انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان از طریق استخدام و یا موافقت با 

را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی 
ؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤسای بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مس

باشند. احکام و امتیارات این بند شامل دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می
 (۱۳۹۴/۸/۱۲شود.)اصالحی مصوب اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می

ای آنان ت به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمهح ـ دولت مکلف اس
 .در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید

ـ دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی  ط 
 .کمیته انقالب اسالمی و جهاد سازندگی اقدام نمایدسپاه پاسداران، 

رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ی ـ سند راهبردی خدمات
 .رسدوزیران میبنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأت

توانند با بازگشت به اند میاستفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده ک ـ آزادگانی که به دلیل
 .خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند

و باالتر، جانبازان بیست و پنج ( %۵۰درصد )ل ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه 
اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته( %۵۰تا پنجاه درصد )( %۲۵درصد )

 .اند تأمین نمایدو باالتر فاقد مسکن را در صورتی که قباًل از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده( %۷۰جانبازان هفتاد درصد )

باشد متناسب با م ـ جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می
 .گیرندمیزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می
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ای ناشی از انتقال سـوابق برای پانزده سال سنوات بیـمه التفاوتایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه ـ۴۵ ماده
ای از یک صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. بیمه

 .ودشالیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه میاین مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل

 نظام اداری و مدیریت -فصل چهارم 
 فناوری اطالعات

های وری در حوزهبه منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطالعات، سواد اطالعاتی و افزایش بهره ـ۴۶ ماده
 :شوداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می

ست نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطالعات و مراکز داده داخلی امن و الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف ا
پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی 

ت را به صورتی فراهم نماید که تا پایان غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدما
خانوارها و کلیه کسب و کارها ( %۶۰سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد )

الکترونیک و شاخص الملل و شاخص آمادگی بتوانند به شبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین
ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطالعات در پایان توسعه دولت الکترونیک باید به گونه

برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطالعات کشور 
ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به افزار و امنیت باید به گونهنرم به ویژه بخش

 .برسد( %۲دو درصد )
های ارتباطات و فناوری اطالعات، صنایع نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطالعات توسط وزارتخانهآئین

 .رسدبازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میو معادن و 

ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطالعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطالعاتی خود حداکثر 
ات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطالع

نامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامه توسط روزرسانی نمایند و بر اساس آئینمقررات امنیتی و استانداردهای الزم نگهداری و به
نسبت به تبادل و به وزیران خواهد رسید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت اطالعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیأت

های اطالعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطالعات تکراری در این شبکه گذاری رایگان اطالعات به منظور ایجاد سامانهاشتراک
 .با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطالعات اقدام نمایند

 .قضائیه از شمول این بند مستثنی استقوه

 :اجرائی مکلفند ج ـ کلیه دستگاههای
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ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعالمات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده ۱
 .از شبکه ملی اطالعات و رعایت امنیت اقدام نمایند

بکه ملی اطالعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق ش۲
قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای 

اههای مذکور که این نوع شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگغیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می
 .کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابندخدمات را ارائه می

دهنده و متصدیان آنها محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل
 .کندرا قانون مشخص می

ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه ـ دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه۳
 .در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد

ربط همراه با تکمیل و اصالح پایگاه اطالعات د ـ وزارت کشور )سازمان ثبت احوال( مکلف است با همکاری دستگاههای ذی
که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طالق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی )امضاء هویتی به صورتی 

الکترونیکی( و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام 
نامه اجرائی لفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئیننماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مک

این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن 
 .رسدتهیه و به تصویب هیأت وزیران میهای ارتباطات و فناوری اطالعات و کشور با هماهنگی معاونت توسط وزارتخانه

در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و  (NSDI) های مکانیهـ ـ معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده
 .انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید

خود را تولید و براساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابالغ ای مکانی کلیه دستگاهها مکلفند اطالعات پایه  تبصره ـ
 .های مکانی قرار دهندشود، بر روی زیرساخت ملی دادهمی

 :و ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است
سبت به ایجاد پایگاه ربط تا پایان برنامه نبرداری کشور و همکاری سایر دستگاههای ذیـ با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه۱

 .اطالعات حقوقی امالک و تکمیل طرح حدنگاری )کاداستر( اقدام نماید
ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـالک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقاالت، ۲

 .دثبت اسناد رسمی و امالک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمای
شده توسط معاونت با شده و براساس الگو و استانداردهای اعالمـ نسبت به تکمیل پایگاه داده اطالعات شرکتها و مؤسسات ثبت۳

وجو و دسترسی همگانی تا مدیره و شماره کدملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جستذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت
 .ام نمایدپایان سال اول برنامه اقد
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ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی  ز
ربط موظف به همکاری برای اجرای امن معامالت امالک و مستغالت در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذی

 .باشندکامل این سامانه می

ح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به ایجاد زیرساختهای الزم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. 
افزاری و دانشگاهها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم

 .ت معنوی با رعایت استانداردهای الزم بر روی این شبکه قرار دهندافزاری خود را با حفظ مالکیسخت

های علمیه و بخشهای غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف حوزه تبصره ـ
 .باشندبه رعایت مفاد این بند می

شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق یط ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده م
داری کل کشور های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهامتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه

یافته در قالب بودجه سنواتی طق کمتر توسعهواریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطالعات منا
 .گرددتأمین می

 .جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد

ده نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاشود مبالغ واریزی و پرداختـی از حسابهـای دولتـی را به ی ـ به دولت اجازه داده می
 .ای قابل رهگیری باشداز کارتهای الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی ـ رایانه

 .در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد ـ۱ تبصره

ای همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز دادهاینترنت به ای مبتنی بر قـرارداد کشور، شبکه (IP) شبکه ملی اطالعات ـ۲ تبصره
وجه از طریق شوند به هیچاست به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و أخذ اطالعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می

 .ودهای اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شخارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه

المللی ای و بینتواند جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقهوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات می ـ۳ تبصره
نظام پایش شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات 

 .هستند طالعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانهغیردولتی موظف به ارائه ا
 .رسدگزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطالع مجلس شورای اسالمی می

ر به کاربرد بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوریهای نوین در راستای تأمین نیازهای کشونظر به اهمیت روزافزون توسعهـ ۴۷ماده
 :تواند اقدامات زیر را به عمل آوردو خدمات فضایی، دولت می
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الف ـ بسترسازی و انجام حمایتهای الزم به منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و 
 بر و ایستگاههای زمینیهای فضایی ماهواره، ماهوارهبرداری از سامانهبهره

بینی تمهیدات الزم برای ایجاد زیرساختها و ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیتهای مداری متعلق به جمهوری اسالمی ایران و پیش
 ای ملی در راستای حفظ نقاط یادشدههای ماهوارهاجرای پروژه

بخشیدن به اسناد  به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت ـ۴۸ ماده
 :شودالکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامهای زیر انجام می

نماید که تا الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی به نحوی اقدام می
 .از این ابزار استفاده نمایند های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانندپایان سال سوم برنامه سامانه

 .ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد
ج ـ در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه و مانند 

 .نمایدم الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت میآن ضروری باشد، انجا

 :شودبه منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام می ـ۴۹ ماده
و و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص  (Core Banking) الف ـ استقرار کامل سامانه )سیستم( بانکداری متمرکز

 تسهیالت به حسابهای متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی
برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط ب ـ ایجاد و بهره

 ادل اطالعات الکترونیکیبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به منظور افزایش امنیت تب

 .کلیه بانکها امکان استفاده از امضاء الکترونیکی را در تعامالت بانکی خود تسهیل نمایند تبصره ـ

 نظام اداری

 ـ ۵۰ماده

الف ـ هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش ساالنه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات 
که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد( و تصویب افزایش جداول و امتیازات کشوری )به نحوی 

العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوقالعادهو میزان فوق
اند ط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام دادهو تعیین عیدی و پاداش ششماهه فق( %۵۰درصد )

گردد. قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می( ۱۲۵و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده )
های سنواتی ات مصوب مندرج در بودجهمصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبار 

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

قانون مدیریت ( ۱۱۰و )( ۱۰۹ج ـ به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد )
 .خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است

یمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههای اجرائی را تصویب و با د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پ
 .شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمایداستفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه

سازمانی فقط در سقف مقرر در  هـ ـ به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین )مشخص( یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای
 .قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بالمانع است

و ـ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاههای اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای 
 .ت مستخدم صورت گیردربط، انتقال به سایر شهرستانها باید با موافقذی

( ۶۸ماده )( ۹های موضوع بند )العادهقانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق( ۷۸ز ـ تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده )
 .شودقانون مذکور لحاظ نمی

خاص  العادهح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق
 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق( ۵و قسمت اخیر ماده )( ۴های مشمول ماده )شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه

جمهور و باالترین مقام دستگاه دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس
 .شودمتقاضی، اقدام می

کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه به ـ ۵۱ ماده
 .ممنوع است

( ۲۴تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند )ب( ماده ) ـ۱ تبصره
جمهور و معاونت به تصویب مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسقانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد 

جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسشورای توسعه مدیریت می
 .گردندعضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می

یافته و همچنین بند )ج( قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه( ۲۴ماده ) بند )ج( ـ۲ تبصره
تکلیف استخدامی معلمین این قانون است و اجرای قانون تعیین( ۲۰قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند)ب( ماده)( ۱۶ماده )

های بعدی آن از مفاد و اصالحیه ۱۵/۷/۱۳۸۸زش و پرورش مصوب التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموحق
 .این ماده مستثنی است
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قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی ( ۸۵و )( ۸۴سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ) ـ ۵۲ ماده
قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب مشمول » قانون مذکور به جای عبارت ( ۸۵شود. همچنین در ماده )تعیین می

قانون ( ۵و قسمت اخیر ماده )( ۲و )( ۱ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد )وزارتخانه» عبارت « ۱۲/۶/۱۳۷۰
قانون ( ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )( ۵مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصالحات و الحاقات بعدی آن، قضات، محاسبات 
 .شودجایگزین می« اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی

جایي و انحالل مؤسسات و جابه هاي موجود و انتزاع واز تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحالل وزارتخانه ـ ۵۳ ماده
  .گرددها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف ميها و واحدهاي زیرمجموعه وزارتخانهسازمان

ها و واحدهاي مذکور منوط به تصویب ادغام و تأسیس سازمان ها و نیز انحالل، انتزاع،هرگونه انحالل، ادغام و تأسیس وزارتخانه
 (۱۳۹۱/۱۰/۶وراي اسالمي است. )اصالحی مصوب مجلس ش

  .از چهارچوب قوانین نیست عالي اداري مجاز به تغییرات خارجشورايـ ۱ تبصره

فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نیز  سرپرستي وزارتخانه ـ۲ تبصره
 .مجري است

 :کاری در نظام آماری کشورسازی، ساماندهی و رفع موازیبه منظور یکپارچه ـ ۵۴ ماده
 .الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور است

تنی بر ب ـ مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مب
فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر 
پایگاه اطالعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای 

 .االجراء استماجرائی الز 
شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید ج ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می

 .شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند
 .ربط آن )رئیس مرکز آمار ایران( استیض با معاون ذینظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفو

به منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطالعات مکانی در کشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در  ـ ۵۵ ماده
های پوششی و شهری در شهبرداری و اطالعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقزمینه کلیه فعالیتهای مرتبط با نقشه

ها و استانداردهای برداری کشور است. دستورالعملمقیاسهای مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه
 .گرددمربوطه توسعه معاونت تهیه و ابالغ می
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قوه مجریه، ارتقاء کیفیت ساخت به منظور حذف تشکیالت موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهای دولتی و عمومی  ـ ۵۶ ماده
ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه

موزش های آمزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی )سازمان مجری ساختمانها، تأسیسات دولتی و عمومی( متمرکز نماید. وزارتخانه
رسد، از و پرورش و اطالعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می

 .شمول این حکم مستثنی است
معاونت توسعه و سرمایة انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصالح ساختار دستگاههایی که به ساخت و ساز 

 .پردازند، اقدام نمایدختمانهای عمومی دولتی میسا

جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب  ـ ۵۷ ماده
 .جمهور موکول به آزمون عمومی استبا تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

 .باشندایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می ـ۱ تبصره

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید  ـ۲ تبصره
 .استجمهور مجاز معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت در دستگاههایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می ـ۳ تبصره
 .سقف تعداد معاونتهای دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست

شده بینیالزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کاال یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیشحق ـ ۵۸ ماده
نامه به مدیران مربوط شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهمنامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمامدر تفاهم

و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیتهای مقرر در  شود، بر مبنای تحلیل منابعواگذار می
 .گرددقوانین و مقررات استخدامی پرداخت می

قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز ( ۵اجرای این حکم در دستگاههای اجرائی ماده )
 .است

باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و ز کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی میآن دسته ا ـ ۵۹ ماده
 .شوندسایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصالحات آن می

شده کار آنان کسور بازنشستگی کسر العاده اضافهاز فوق( ۱/۱/۱۳۸۸کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری )
گردد. در دستگاههایی که در آنها خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه میاست، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان

است، کارکنان مشمول قانون قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده( ۱۲۴بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده )طرح طبقه
 .نماینده میکار فقط از مزایای قانون کار استفاد
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های مربوط به ایثارگران )جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان العادهتعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق  ـ ۶۰ ماده
و باالتر( و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به ( %۷۰شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد )

صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای  ایگونه
 .استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجراء و اعمال گردد

 .شودقانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیأت وزیران تعیین می( ۶۸ماده )( ۲زده موضوع بند )مناطق جنگ تبصره ـ

گردد. دولت مجاز است به بار سهام ترجیحی اعطاء میبه کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یک ـ ۶۱ ماده
قانون محاسبات عمومی و صندوقهای ( ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )( ۵دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

ت آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارائیها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبا
دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاهها و اموال و دارائیها به صندوقهای بازنشستگی و تعاونیها و دستگاههای اجرائی مذکور با 

نیز مجاز است. دستگاهها و صندوقهای مذکور موظفند اموال ( ۴۴اصل )قانون اجرای سیاستهای کلی ( ۶ماده )( ۱رعایت تبصره )
نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند که و سهامی را که در اجرای این حکم تملک می

 .داری نباشدگذاری آنها به صورت بنگاهدر هیچ مورد فعالیت سرمایه

یه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعالم یا در کل ـ ۶۲ ماده
قانون محاسبات ( ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )( ۵موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی موضوع ماده )
پس از ابالغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی  عمومی است، دستگاههای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه

قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسمًا به کارگروهی 
جمهور، وزراء امور اقتصادی و سجمهور، معاونت حقوقی رئیانسانی رئیس متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه

قانون ( ۹۰دارائی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نودم )
الزام شده، اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعالم نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین

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

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش 
تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصالح یا جایگزینی شیوه تنظیم  هزینه صدور و

ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه
ح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در ابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصال

جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس
 .االجراء استجرائی مذکور الزمشود و برای همه دستگاههای اروشهای اجرائی لغو یا اصالح شده به موجب این ماده محسوب می

 .تغییر یا اصالح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسالمی است
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کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و  ـ۱ تبصره
سازد به اطالع عموم برساند. کلیه مربوط را در یک پایگاه اطالعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر میبندی احیاء و زمان

شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه اطالعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می
رسانی مذکور ممنوع و مرتکب عالوه بر جبران خسارت در کتاب سال و پایگاه اطالعخدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره 

 .شوددیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم میزیان

مفاد این حکم عالوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرائی یادشده از جمله سازمانهای ثبت  ـ۲ تبصره
شرکتها(، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اسناد و امالک )ثبت 

های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات شهرداری تهران و کالن شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه
و نیز مواردی که براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن 

 .شود، نیز خواهد بودحقیقی و حقوقی اخذ می
 .اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است

قام معظم رهبری است و همچنین درخصوص درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات م
 .له استدستگاههایی که مستقیمًا زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط به اذن معظم

دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه  ـ۳ تبصره
باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات است، نمیکه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده

 .می استقانون مجازات اسال( ۶۰۰موضوع ماده )

ریزی، های بودجهبه منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه ـ ۶۳ ماده
بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صالحیت شامل رتبهبرنامه

جمهور به رئیس« توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» و « حقوقی» یشنهاد معاونت و معاونتهای مشاوران و کارشناسان مذکور به پ
 .رسدتصویب هیأت وزیران می

در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار  ـ ۶۴ ماده
گونه موارد تنظیم رابطه دولت و شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در اینمی

ای است که به تصویب نامهاند براساس آئینرشده دولت شدهدار وظیفه تصدیهای واگذابخشهای خصوصی و تعاونی که عهده
 .رسدهیأت وزیران می

دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس 
رسانی ای که خدمتواگذار نماید به گونهنامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی آئین

هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه
 .اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است
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های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از تواند برای محاسبه هزینهن میدبیرخانه شورای اقتصاد )معاونت( با رعایت قوانی
کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صالحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به 

 .االجرای شورای اقتصاد استابالغ مصوبات الزم
 .مشمول حکم این ماده نیست( ۴۴سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )واگذاریهای موضوع قانون نحوه اجرای 

 :سازی دولتبه منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک ـ ۶۵ ماده

شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال الف ـ هرگونه انتقال به کالن
ان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی )در طول قرارداد( قابل اجراء است. موارد و مأموریت کارکن

جمهور و دستگاه متبوع خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
 .شودتعیین می

شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت شده یا میه در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشستهکارگیری افرادی کب ـ هرگونه به
و باالتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر  (%۷۰) علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد

کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر تفاده میدستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور اس
عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء 

قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ۹۵قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده )( ۴۱ماده )
 .گرددقانون استخدام کشوری لغو می( ۹۱)

ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدیهای قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و 
ساله در قانون بودجه یابد. موارد استثناء همهکاهش می( %۲عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی ساالنه حداقل دو درصد )

 .شودهمان سال تعیین می

ها، د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه
 .اء مقامات ممنوع استقانون مدیریت خدمات کشوری به استثن( ۵مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده )

قانون محاسبات عمومی ( ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )( ۵دیون دولت به دستگاههای موضوع ماده ) ـ ۶۶ ماده
کشور و صندوقها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی 

گردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل قانون محاسبه و تهاتر می از اجرای احکام این
 .باشداجراء می

دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوقها پس از محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجرای این قانون و بودجه 
شود، از گذاریها تهاتر میولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایهسنوات قبل کشور با رعایت مسؤ

 .بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین استطریق پیش
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کلیه دستگاههای قوه مجریه که به موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل  ـ ۶۷ ماده
باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در استانها توسط کمیته تخصیص عتبارات قوانین یادشده میا

شود، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا اعتبارات استان طبق ضوابط ابالغی معاونت انجام می
مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن ضاء هیأتالشرکه و اعسهامداران اصلی و صاحبان سهم

گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک از محل در بانک اطالعاتی که توسط معاونت برای این منظور ایجاد می
 .منابع و ردیفهای در اختیار معاونت نیز مشمول این حکم است

 :های تخصصی مختلف از قبیلور تهیه آمار و اطالعات موردنیاز برای محاسبه شاخصهای حوزهـ به منظ ۶۸ ماده
 ـ الگوی توسعه اسالمی ـ ایرانی۱
 انداز بیست ساله کشورـ ارزیابی سند چشم۲
 ـ ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم۳
 وری ملیـ بهره۴
 ـ توسعه انسانی ۵
 ـ الگوی مصرف ۶
 استانداردهای ملیـ تدوین ۷
 های مکانیـ داده ۸
 ـ آمایش سرزمین۹

 ـ نظام اداری و مدیریت و فناوری اطالعات۱۰
 (MDG) ـ اهداف توسعه هزاره۱۱
 ـ نقشه جامع علمی کشور۱۲

کردن برنامة اجرائی مربوط شامل طرحهای مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملیاتی
بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر های اطالعاتی ـ عملیاتی و زمانرگیری، پایگاه اطالعات آماری کشور، سامانهآما

 .ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند
پس از ابالغ برنامه، های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه های تخصصی فوق مکلفند شناسنامهدستگاههای اجرائی متولی حوزه

 .به مرکز آمار ایران ارائه نمایند
یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به عنوان 

 .کنندناظر در جلسات شورای عالی آمار شرکت می
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 اقتصادی -فصل پنجم 
 بهبود فضای کسب و کار

به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  ـ ۶۹ ماده
های ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجهایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر دستگاههای ذی

جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیالت یا کمکهای مالی، برای استفاده کاالها و خدمات  سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی الزم از
فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای فروشی و عمدهاز نام و نشان تجاری در بازار خرده

 .اجراء ابالغ نماید

باشند، دستگاه اصلی موضوع قتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد میدر مورد آن دسته از فعالیتهای ا ـ۷۰ماده
فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد 

نماید که ضمن رعایت ای اقدام میبط به گونهپنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرت
شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای بینیاصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش

 .قانون اساسی تجاوز ننماید( ۴۴کلی اصل چهل و چهارم )
االختیار موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامدر ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز 

ها و ضوابط های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری الزم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویهدر محل پنجره
تهای مختلف به تصویب کارگروه موضوع و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالی

 .رسداین قانون می( ۶۲ماده )

وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی در راستای بهبود بهره ـ۷۱ ماده
ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و تواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیة دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانهو دولتی، دولت می

ای و کلیه دستگاههایی که شمول نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه  یا
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یا بخشهایی از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو 

روز و یا ی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانهمقتض
 .دارنددر دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگه

ه توسط فهرست مصادیق دستگاههای مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به موجب دستورالعملی است ک ـ۱ تبصره
 .شودجمهور تهیه و ابالغ میمعاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیالت و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرای تکالیف این ماده ممنوع  ـ۲ تبصره
 .است
به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ صادراتی، بیمه  ـ۷۲ ماده
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ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم مرکزی ایران از طریق شرکتهای تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه
 .آورد

پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی الزم برای اصالح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط دولت موظف است تا  ـ۷۳ ماده
 :کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد

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

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

 وژی و مقتضیات خاص تولید کاال و خدماتد ـ تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار با توجه به تغییرات تکنول
 هـ ـ تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکلها

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۵گیری بازارهای رقابتی و تحقق بند )ی( ماده )در راستای شکل ـ۷۴ ماده
کت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید از جمله قانون اساسی، چنانچه شر ( ۴۴)

مواد اولیه یا فروش کاال و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کاال و خدمات آن 
تها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاههای دولتی، شرک

از واگذاری، کلیة اطالعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس 
 .و اوراق بهادار افشاء گردد

ی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونبه منظور تبادل ـ۷۵ ماده
کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی 

 :شودیگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل موربط، شورای گفتمناسب به مراجع ذی
 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئیس شورا(۱
 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران۲
 جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیسـ معاون برنامه۳
 ـ وزیر صنایع و معادن۴
 ـ وزیر تعاون ۵
 ـ وزیر بازرگانی ۶
 ـ وزیر جهاد کشاورزی۷
 ـ وزیر کار و امور اجتماعی ۸
 ـ وزیر نفت۹
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 ـ وزیر نیرو۱۰
 قضائیه به انتخاب رئیس قوهـ دو نفر از معاونان قوه۱۱
 ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی۱۲
 ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی۱۳
 ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی۱۴
 بیعی مجلس شورای اسالمیـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع ط۱۵
 ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران۱۶
 ـ دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران۱۷
 ـ شهردار تهران۱۸
 های مختلفـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته۱۹

گردد و ارائه تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار میو چگونگی ( ۱۹نحوة انتخاب اعضاء ردیف ) ـ۱تبصره 
 .شودپیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسة شورا تهیه و تصویب می

 .محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است ـ۲ تبصره

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران و  ـ۷۶ ماده
گذاری در ایران اقدام نماید و با های مخل تولید و سرمایهشورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه

های آنها بطور مستمر ی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکالت و خواستهنظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادرات
ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته

 .یگیری نمایدکارهای قانونی الزم را بررسی و پشده راهاست ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه

های مزاحم، خالء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه ـ۱ تبصره
گذاری و تولید و قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه

شده کاالها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط چگونگی کاهش قیمت تمامصادرات و اشتغال و 
 .گذاریها و ظرفیتهای موجود استگذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایهبه سرمایه

قانون ( ۴۴کلی اصل چهل و چهارم )کمیته یک نسخه از همة گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای  ـ۲ تبصره
 .نمایداین قانون ارسال می( ۷۵گو موضوع ماده )و اساسی و شورای گفت

قانون ( ۹۱به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند )د( ماده ) ـ۷۷ ماده
ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد

ای و کارشناسی کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره( ۴۴چهل و چهارم )
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کاال و خدمات خود را حسب مورد به حساب ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش 
 .اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند

دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کاالها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی ـ ۷۸ ماده
 .د نمایدخری

 وریبهره

ریزی، سیاستگذاری، وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامهدر راستای ارتقاء سهم بهره ـ۷۹ ماده
وری ایران وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهرهراهبری، پایش و ارزیابی بهره

وری کشور شامل شود تا برنامه جامع بهرهصورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می به
وری، دربرگیرنده توزیع نقشها و مسؤولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، وری و نظام اجرائی ارتقاء بهرهشاخصهای استاندارد بهره

االجراء برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین نماید ی دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه الزماقتصادی و فرهنگی اعم از بخشها
وری و اثر آن بر رشد اقتصادی و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره

وری وری را شـناسایی کنند تا اثر بهرهاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهمربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سی
تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و باشد. سیاستهای مذکور میاز دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته 

 .شرکتهای دولتی باشد
شود و پرداخت آن ستگاههای اجرائی در خزانه نگهداری میای داز هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه( %۳حداکثر سه درصد )

 .وری استبه دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره
 .رسدیأت وزیران میتصویب هوری ایران بهنامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهرهآئین

 اشتغال
ای و توسعه شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقهبه دولت اجازه داده می ـ ۸۰ماده

 :مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد
د مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، های تولیدی، ایجاد پیونها و زنجیرهها، خوشهالف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه

بزرگ )اعطاء کمکهای هدفمند( و انجام تمهیدات الزم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی 
 رسانی و تجارت الکترونیک برای آنهادر بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطالع

 پذیرتوسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابتب ـ رفع مشکالت و موانع رشد و 
ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ 

 بیکاری باالتر از متوسط نرخ بیکاری کشور
ـ حمایت مالی و حقوقی و   تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکلد 
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ای و علمی ـ هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه
 کاربردی

کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و  و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم
نمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می

 .آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد

نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف آئین تبصره ـ
 .رسدشش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می

( ۱۱۳اصالح ماده ) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و( ۱۰ز ـ برای استمرار فرصتهای شغلی، ماده )
 .گرددقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ می

 ارز

 :به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور ـ ۸۱ ماده

 :باشندالف ـ دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می
کنند، خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می ـ عملیات و معامالت ارزی۱

 .المللی تأمین نمایندانجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین
انک مرکزی اعالم کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها ـ فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به ب۲

 .میسر گردد

 :ب ـ دولت موظف است
ای تنظیم نماید که بازپرداختهای ساالنه بندی پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونهـ زمان۱

درآمدهای ارزی ( %۳۰ات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد )این بدهیها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهد
 .دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیالت خارجی اولویت با تسهیالت بلندمدت است

ای تنظیم نماید پنجم را به گونهشده توسط دولت و بانک مرکزی در سالهای برنامه ـ میزان تعهدات و بدهیهای خارجی تضمین۲
قانون تشویق و حمایت ( ۳تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند )ب( ماده )

التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری مابه) ۱۹/۱۲/۱۳۸۰گذاری خارجی مصوب سرمایه
 .دالر نباشد( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰می ایران( در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد )اسال

 ـ جداول دریافت و پرداختهای ارزی را همراه با لوایح بودجه ساالنه برای سالهای باقیمانده از برنامه ارائه نماید۳

پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم منه رقابتاست. نرخ ارز با توجه به حفظ دا« شدهشناور مدیریت» ج ـ نظام ارزی کشور، 
 .داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد
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 ـ ۸۲ ماده
های ت. سهمیهالف ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیالت مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز اس

)با رعایت ضوابط  چهارمهای سوم و باقیمانده تسهیالت مصوب بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( مربوط به برنامه
 .مله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام( در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی استاسالمی از ج

شود برای تأمین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم ب ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می
 .از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی پس

گذاری بخشهای ج ـ بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه
ویب ارزی به دارائیهای هر بانک به تصالمللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای غیردولتی و شهرداریها از منابع بین

 .رسدشورای پول و اعتبار می
د ـ در استفاده از تسهیالت مالی خارجی موضوع بندهای )الف(، )ب( و )ج( این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی 

 :و بانکهای عامل ضروری است
سی با مسؤولیت وزیر و یا قانون اسا( ۴۴ـ تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۱

های ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینهباالترین مقام اجرائی دستگاه ذی
بندی دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از شده تجاوز نکند. زماناجرای کامل آنها از سقفهای تعیین

حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، » های داخلی و رعایت قانون ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانایی
و نیز رعایت شرایط « ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوبصنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه

 .طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسدمحیطی در اجرای هر یک از زیست
کنندگان از بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی شامل تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( و وامهای مستقیم باید ظرف ـ استفاده۲

داخت بدهیها و بندی بازپر دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمان
تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرحهای مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر 

 .شودماهه به بانک مرکزی و معاونت اعالم میاصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه

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

دالر باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون ( ۱.۰۰۰.۰۰۰د ـ تمامی معامالت و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون )
ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهحداکثر استفاده از توان » 

گهی در روزنامهتنها از طریق مناقصه محدود و یا بین« ۱۲/۱۲/۱۳۷۵خدمات مصوب  های کثیراالنتشار و المللی با درج آ
ارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی شود. مو های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میرسانه

رسد. ربط میریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا باالترین مقام اجرائی ذیو دارائی، معاون برنامه

http://www.ekhtebar.com/?p=4417
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ها برای خریدار محفوظ های وارداتی و پروژهها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کاال در کلیه مناقصه
ربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فقط است. وزیر یا باالترین مقام اجرائی ذی

یت مفاد این مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معامالت و قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعا
 .بند را داشته باشد

 ـ ۸۳ ماده

ای دولتی های زیربنایی توسعهشود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژهالف ـ به بانک مرکزی اجازه داده می
 .المللی اقدام نمایدنسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسالمی در بازارهای بین

گذاری خود، پس از تأیید شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایهدولتی و شهرداریها اجازه داده می ب ـ به شرکتهای
وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسالمی نمایند. تضمین اصل و سود 

 .ستاین اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور ا

شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می ـ ۸۴ماده
های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایهمیعانات گازی و فرآورده

 .شودهای نفتی تشکیل مینفت و گاز و فرآورده
های این صندوق متعلق به ای نخواهد داشت. اموال و داراییصندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه

 .باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق استدولت جمهوری اسالمی ایران می

 :الف ـ ارکان صندوق عبارتند از
 ـ هیأت امناء۱
 ت عاملـ هیأ۲
 ـ هیأت نظارت۳

 :ب ـ هیأت امناء به عنوان باالترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است
 هامشیـ راهبری، تعیین سیاستها و خط۱
 گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتیـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیالت برای تولید و سرمایه۲
 های راهبردی، بودجه ساالنه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوقا، برنامههـ تصویب نظامنامه۳
 ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای )د( و )هـ(۴
 ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء ۵
 قانون اساسی( ۱۳۹به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم )ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی  ۶
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ـ تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده ۷
 مناسب اقتصادی

گذاری برای همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایهـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و  ۸
گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ پرداخت تسهیالت و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه

 .های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشدبازده سپرده

 ج ـ هیأت امناء
 :اء به شرح زیر استترکیب اعضای هیأت امن

 ـ رئیس جمهور )رئیس هیأت امناء(۱
 ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور )دبیر هیأت امناء(ـ معاون برنامه۲
 ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی۳
 ـ وزیر کار و امور اجتماعی۴
 ـ وزیر نفت ۵
 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ۶
 ایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأیـ رئیس اتاق بازرگانی و صن۷
 ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی ۸
 ـ دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسالمی۹

 ـ دادستان کل کشور۱۰

 .شودجلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل می ـ۱ تبصره

جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ  ـ۲ تبصره
 .گرددمی

 .توانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایندرؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می ـ۳ تبصره

هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت  ـ۴ تبصره
 .گرددهای کثیراالنتشار به انتخاب هیأت امناء، درج میعامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه

اء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امن ـ ۵ تبصره
 .شودبرای اعضاء هیأت ارسال می

 .رسدبودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می ـ ۶تبصره
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افراد صاحب د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از 
ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهنظر، با تجربه و خوش

 :باشندشوند و دارای وظایف و اختیارات زیر میجمهور منصوب میکارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس
ی مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده ـ پیشنهاد فعالیتها۱

 مناسب اقتصادی به هیأت امناء
 المللـی و داخلـی به هیأت امناءگـذاری در بازارهای پولی و مالی بینـ پیشنهاد موارد سرمایه۲
 بانکهای عامل و تعیین مسؤولیتها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادهاـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با ۳
 ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب۴
 ـ تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء ۵
 و شرایط و نحوة اعطای تسهیالتها ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه ۶
ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره ۷

 .آنها به صراحت در حوزه صالحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این که به هیأت عامل تفویض شده باشد
تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار  ـ اتخاذ ۸

 .گیردمی
 ـ اجرای مصوبات هیأت امناء۹

 ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء۱۰
و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر  ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی۱۱

 مدیران صندوق
 .گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوقالمللی در امور سرمایهـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین۱۲
 ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء۱۳

 .و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بودبرکناری  ـ۱ تبصره

گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ ـ۲ تبصره
 .باشندقانون اساسی می( ۱۴۲اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم )

 .نع استدوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالما ـ۳ تبصره

ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ـ۴ تبصره
 .شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بودکه توسط این هیأت تعیین می

 .تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است ـ ۵تبصره 
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عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم هیأت عامل که باالترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأتهـ ـ رئیس 
 :باشدشود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر میرئیس جمهور منصوب می

 ـ ابالغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن۱
 دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عاملـ تعیین ۲
 ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء۳
 های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوقـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه۴
 نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناءـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش ۵
 های جاری و اداری صندوقـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه ۶
 ماه یک بارـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه۷
ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل  ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ۸

 به غیر ولو به طور مکرر
ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به ۹

 جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
 ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل۱۰

احتمالی  حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف و ـ به منظور
ها و سیاستها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، مشیاز مفاد اساسنامه، خط

 .شودرئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می

 .نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود ـ۱ هتبصر 

 .هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد ـ۲ تبصره

 :ز ـ وظایف هیأت نظارت

 گزارشهای مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسالمی؛ـ رسیدگی به صورتها و ۱
ـ رسیدگی به صورت ریزدارائیها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی ۲

 کشور؛
 انونی و اساسنامه و اهداف صندوقـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین ق۳

این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائیها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده 
ظارتی داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نتواند به اطالعات و مدارک و مستندات صندوق که الزم میو می

 .بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسالمی ارائه دهدخود را هر شش ماه یک
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تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صالحیت استفاده هیأت نظارت می تبصره ـ
 .نماید

 :ح ـ منابع صندوق

های نفتی( در خام، و میعانات گازی، گاز و فرآوردهرات نفت )نفتاز منابع حاصل از صاد( %۲۰ـ حداقل معادل بیست درصد )۱
 سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

 الذکرارزش صادرات تهاتری اقالم فوق( %۲۰ـ حداقل بیست درصد )۲
 هر سال به میزان سه واحد درصد( ۲و )( ۱ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای )۳
 و سالهای بعد ۱۳۸۹مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ( %۵۰اه درصد )ـ پنج۴
 .المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوطـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین ۵
 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی ۶
های بانک مرکزی در انگین نرخ سود سپردهـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل می۷

 باربازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک
 کل کشور ۱۳۸۹قانون بودجه سال ( ۴منابع موضوع جزء )د( بند )( %۲۰ـ بیست درصد ) ۸

بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددًا در جهت  ـ۱ تبصره
 .شوداهداف صندوق به کار گرفته می

 .حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد- ۲ تبصره

 :ط ـ مصارف صندوق
ی اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و ـ اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاهها۱

 گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادیتوسعه سرمایه
های خارجی برنده ـ اعطای تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه۲

 ییشوند از طریق منابع خود یا تسهیالت سندیکامی
 ـ اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور۳
 گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجیـ سرمایه۴
گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت ـ اعطای تسهیالت به سرمایه ۵

 .باشدقانون اساسی می( ۸۰گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم )سرمایهاز 
 های صندوقـ تأمین هزینه ۶
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ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر ای و تملک دارائیهای سرمایهاستفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ـ۱ تبصره
 .شکل ممنوع است

کننده از این تسهیالت اجازه گذاران استفادهاده فقط به صورت ارزی است و سرمایهاعطای تسهیالت موضوع این م ـ۲ تبصره
 .تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند

 .اعطای کلیه تسهیالت صندوق صرفًا از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود ـ۳ تبصره

 :ی ـ سایر مقررات

شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین ـ سهم عاملیت بانکها در ۱
 .شودمی

بند )ح( این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان ( ۲و )( ۱ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء )۲
 .شودشدن منابع تسویه میقطعی  سال مالی با توجه به

ـ پرداخت تسهیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع ۳
است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت 

شده توسط هیأت عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیالت مورد انتظار اعالمگذاری با لحاظ بازدهی طرحهای سرمایه
 .امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت به صندوق است

ی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعصندوق، منابع موردنیاز طرحهای سرمایه
 .دهدگذاران بخش قرار میگذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایهتوسعه سرمایه

تابعه یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای ـ مجموع تسهیالت اختصاص۴
 .منابع صندوق باشد( %۲۰و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد )

سهام، یا ( %۸۰شوند که حداقل هشتاد درصد )از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می ـ۱ تبصره
 .الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشدسهم

ای المنفعه نظیر موقوفات، صندوقهای بیمهمؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام
و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی 

 .هستند

اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات ( %۲۰صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد )بنگاههای اقتصادی که  ـ۲ تبصره
 .گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع استشوند از نظر این ماده دولتی محسوب میدولتی تعیین می

 .ای را مدنظر قرار دهدقهصندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استانها، توازن منط ـ۳ تبصره
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 .ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است ۵
ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معامالتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و  ۶

ی الزم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق هانامهباشد. آئینسیاستهای پولی و ارزی می
 .قانون اساسی اقدام خواهد شد( ۱۳۸اصل یکصد و سی و هشتم )

بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک۷
 .مجلس شورای اسالمی گزارش نماید هیأت امناء، هیأت نظارت و

 .داردـ هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم می ۸
جلسه به ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل ۹

 .هیأت امناء تسلیم گردد
ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیالت از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا ۱۰

 .شودگذاری بخش کشاورزی انجام میغیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه
 .تصویب مجلس شورای اسالمی است ـ تغییر در اساسنامه و انحالل صندوق تنها با۱۱

و  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی( ۱ماده )فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع  ـ ۸۵ ماده
 :یابدبا اعمال اصالحات و تغییرات زیر تداوم می ۳/۶/۱۳۸۳فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب

الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از )نفت خام و میعانات گازی( به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات 
شده در جداول قانون بینیو سالهای بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش ۱۳۸۹های نفتی و خالص صادرات گاز در سال فرآورده

 .شودبودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می
ب ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام 

شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب بینییشپ
 .مجلس شورای اسالمی مجاز است

ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیالت اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای 
 .عهده دولت است عامل به

د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد 
 .هرگونه تعهد جدید ممنوع است

 پول و بانک

 :الحسنهکردن سنت پسندیده قرضبه منظور گسترش و نهادینه ـ ۸۶ماده
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ت حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد ساز و کارهای مجزای الف ـ شبکه بانکی کشور موظف اس
الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفًا انداز قرضاداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیزشده از حسابهای پس

 .بند با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرای اینبرای اعطاء تسهیالت قرض
الحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کار ب ـ دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهای قرض

 .الزم را برای توسعه آنها فراهم نماید

رجی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک مشترک ایرانی و خا ـ ۸۷ ماده
اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل 

 .شودتوسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می ۲۶/۴/۱۳۸۹قانون اساسی مصوب ( ۴۴چهل و چهارم )

 :ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از » ـ ۸۸ ماده

 رئیس جمهور )ریاست مجمع(
 وزیر امور اقتصادی و دارائی

 جمهورریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاون برنامه
 و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

مقام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک قائم ـ۱ تبصره
 .شودجمهور منصوب میمرکزی جمهوری اسالمی ایران با حکم رئیس

سال رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده ـ۲ تبصره
 .های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوندکاری و تحصیالت حداقل کارشناسی ارشد در رشتهتجربه

 :گرددترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصالح می ـ ۸۹ ماده
 وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون ویـ 

 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون ویـ معاون برنامه

 ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
 ـ وزیر بازرگانی

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تأیید ریاست جمهوریـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک 
 ـ دادستان کل کشور یا معاون وی

 ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
 ـ رئیس اتاق تعاون
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ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی )هر کدام یک نفر( به عنوان ناظر با 
 انتخاب مجلس

 .ایران خواهدبوداسالمیمرکزی جمهوریریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک ـ۱ صرهتب

 .یابند. انتخاب مجدد آنها بالمانع استهر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می ـ۲ تبصره

 :شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نمایدبه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می ـ۹۰ ماده
الف ـ تکمیل سامانه جامع تبادل اطالعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها 

 ای اطالعات موردنیاز سامانه فوقدهنده خدمات عمومی دار و شرکتهای ارائه
شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت ب ـ فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطالعات ارائه

 قضائیه )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(کشور )سازمان ثبت احوال کشور( و قوه
شده خود نزد دفاتر ثبت به شکایات معترضین نسبت به صحت اطالعات اعتباری ثبت ج ـ فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی

 اطالعات دولتی و غیردولتی

کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطالعات و آمار مورد درخواست بانک  تبصره ـ
ای آمار و اطالعات دریافتی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسالمی رار حرفهمرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اس

 .ایران است

بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیالت به مشتریان اعم از اشخاص  ـ۹۱ ماده
 .ساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایندحقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها برا

مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها فقط مجاز به پرداخت تسهیالت به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی  تبصره ـ
 .باشندمی

نرخ تورم سال  های یکساله را حداقل به میزان میانگینالحساب سپردهشورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی ـ۹۲ماده
ها و سود مورد انتظار بانکها توسط بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیالت متناسب با نرخ سود سپردهقبل و پیش

ای با نرخی کمتر از نرخ شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیالت در قالب عقود مبادلهشورای پول و اعتبار تعیین می
شده توسط التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه ادارهباشند که عالوه بر تأیید معاونت، مابهط شورای پول و اعتبار میشده توساعالم

 .دولت تأمین گردد

های سنواتی، دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی در قالب بودجه ـ۹۳ ماده
صددرصد ( ۴۴بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )
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کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یادشده در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از ( ۱۰۰%)
 .اختصاص دهد

نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی  ـ۹۴ ماده
وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و  برای دریافت خدمات بانـکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک

 .رسدبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می

گذاران بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده ـ۹۵ ماده
ها شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپردهده میبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه دا

 :با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید
ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویتهای دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات الف ـ صندوق ضمانت سپرده

 .اعتباری اداره خواهد شد
 .ها الزامی استکها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپردهب ـ عضویت کلیه بان

ج ـ میزان حق عضویتها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
 .رسدایران به تصویب هیأت وزیران می

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب  ها بنا به پیشنهادد ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده
 .هیأت وزیران خواهد رسید

 .اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است ـ۹۶ ماده

الحسنه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض ـ۱ تبصره
صرافیها و شرکتهای واسپاری )لیزینگها( و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری 

 .پذیر استاسالمی ایران امکان

لیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نیروی انتظامی ک ـ۲ تبصره
 .جمهوری اسالمی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند

ی و لغو مجوز و محکومیت ابانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صالحیت حرفه ـ۳ تبصره
 .متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد

مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری ای، اعضاء هیأتدر صورت سلب صالحیت حرفه
 .گردنداسالمی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می

 .شودکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میادامه تصدی مدیران مربوطه در ح
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یابد و هر سه سال به دویست میلیون ریال افزایش می ۱۳۵۱قانون پولی و بانکی کشور مصوب ( ۴۴ماده )( ۲مبلغ مندرج در بند )
وزیران مرکزی توسط هیأت یک بار براساس رشد شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک

 .گرددتعدیل می

ای آنان از سوی بانک مرکزی مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صالحیت حرفهانتخاب مدیرعامل و هیأت ـ۴تبصره
 پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل دهامکان

 .سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند

سیاستهای کلی برنامه پنجم ابالغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی ( ۲۳با توجه به بند ) ـ۹۷ ماده
 :سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد

 اهداف و احکام بانکداری بدون رباهای اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق الف ـ اصالح رویه
 ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسالمی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسالمی بانکهای کشور

 ج ـ اصالح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کالن اقتصادی کشور
 :شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیلد ـ افزایش 

شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین۱
 رسانی مبادالت مشکوک به بانک مرکزیسرمایه و اطالع

ها و تسهیالت سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده اندازیـ راه۲
 به روشهای خاص

 هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت

به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسالمی استصناع؛ مرابحـه و خرید دین اضافه  ـ۹۸ ماده
 .رسدوزیران مینامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت. آئینشودمی

 بازار سرمایه

شود. به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می ـ۹۹ ماده
 .است ۱۳۸۴هوری اسالمی ایران مصوب قانون بازار اوراق بهادار جم( ۴سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده )

اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون مکلفند الف ـ کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده
ای تکالیف شود و لیکن مانع از اجر نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می

شده نزد سازمان مذکور باید اطالعات مالی خود را براساس قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت
 .قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران منتشر نمایند( ۴۵ترتیبات مقرر در ماده )
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فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معامالتی  شده در سازمانب ـ معامالت اوراق بهادار ثبت
 .پذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار استمورد امکانهر یک از آنها حسب

اند و کاالهای بازارهای خارج از بورس معامله شدهشده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا ج ـ پس از معاملة اوراق بهادار ثبت
گذاری مرکزی شده در بورسهای کاالیی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای )نقل و انتقال( پس از معامالت در شرکتهای سپردهمعامله

 .گیرداوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می

ای ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معامالت را داشته باید به گونهکنندگان آنها د ـ سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله
 .گرددباشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابالغ می

عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار  مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی ازهـ ـ اعضاء هیأت
جمهوری اسالمی ایران و یا قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم 

نیز آن دسته از اشخاص اند و اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیدهقانون اساسی تاکنون تشکیل شده( ۴۴)
حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به 

قانون بازار اوراق ( ۴۹ماده )( ۱شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند )ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می
هادار جمهوری اسالمی ایران است. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس ب

و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایة نهادهای 
ای مدیران نهادهای مالی بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صالحیت حرفهمالی نیز منوط به تأیید سازمان 

 .رسدبراساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می

گیرد داد و ستد قرار می شده و موردیافته و تحت نظارت پذیرفتهو ـ کاالهایی که در بورسهای کاالیی به عنوان بازار متشکل، سازمان
گیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کاالهای شده و مورد معامله قرار میطبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه

 .مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کاالیی نیست

نهادهای مالی، تشکلهای خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده زـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران 
قانون اساسی ( ۴۴قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )( ۱۳)

لی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغانتخاب شده یا می
اطالعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و 

قررات حاکم سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطالعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و م
بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس 

رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می
 .پذیر استصالح امکانیید مرجع ذیپس از تأ
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کنندگان قانون اساسی آن دسته از دریافت( ۴۴قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )( ۳۴در اجرای ماده )ـ ۱۰۰  ماده
نده بهای التفاوت اقساط باقیماگذاری استانی، مابهسهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شرکتهای سرمایه

های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل توانند از تخفیف در بهای سهام برای دورهسهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می
 .رسدسازی به تصویب هیأت واگذاری میتخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی

 .پـرداخت هرگونه سود سـهام یادشده تا سقف اقساط سررسیـدشده ممنوع است ـ۱ تبصره

تواند به میزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره سازی پس از تأیید هیأت واگذاری میسازمان خصوصی ـ۲ تبصره
گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق ششماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعالم به شرکتهای سرمایه

 .تملک نماید

 تجارت

سازی فرآیند توزیع کاال و وری شبکه توزیع و شفافناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهرهبه منظور تنظیم م ـ۱۰۱ ماده
 :تواندخدمات، دولت می

ـ نسبت به ارائه الیحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کاال تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استانداردهای  الف 
ش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختالف قیمت مورد نیاز برای فعالیت پخ

 .کننده کاهش یابدکننده و مصرفتولید

گونه ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این
رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب ای که به تصویب هیأت وزیران مینامهخذ پروانه کسب براساس آئینواحدها را تا زمان ا

 .به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانتهای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست

اسه کاال و خدمات ایران )ایران کد( به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه بندی و خدمات شنج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه
کنندگان کاال و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن برای تبادل اطالعات مربوط به کاالها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه

 .یدربط را موظف به استفاده از آن نمااین شناسه )کد( و دستگاههای اجرائی ذی

گذاری را به کاالها و خدمات عمومی و قانون اساسی قیمت( ۴۴و چهارم ) د ـ با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل
 .ای و ضروری محدود نمایدانحصاری و کاالهای اساسی یارانه

ضوابط تعیین قیمت  دولت مکلف است ضوابط تعیین کاالهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ـ۱ تبصره
این کاالها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت 

 .ربط به تصویب شورای اقتصاد برساندهای ذیو وزارتخانه
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التفاوت قیمت عادله یمت عادله روز تکلیف شود، مابهدر اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کاال یا خدمات کمتر از ق ـ۲ تبصره
ربط روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی

 .به دولت تهاتر گردد

قانون اساسی، امور اجرائی ( ۴۴و چهارم )وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل  ـ۱۰۲ ماده
گذاری کاالها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و سازی، توزیع، بازرسی و قیمتتنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره

 .کننده واگذار نمایدتشکلهای مردم نهاد حمایت از مصرفها و تعاونیها و همچنین خدماتی، اتحادیه

نامه اجرائی که به ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آئینتشکلها، اتحادیه ـ۱ تبصره
 .ت خواهند بودرسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسار وزیران میتصویب هیأتپیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به

وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی  ـ۲ تبصره
 .اقدام نماید

االجراء نیست. دولت مکلف است اقدامات قانون ممنوعیت ورود کاالهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار الزمـ ۳ تبصره
زم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور ال 

 .عمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گرددبه عدم واردات را به

واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع ای و غیرفنی برای برقراری موانع غیرتعرفه ـ۱۰۳ ماده
ای نسبت به رفع آن کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفهاقتضاء می

 .اقدام کند

 .محصوالت کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست تبصره ـ

 ـ۱۰۴ماده
ها(، شرکتهای ها، اتحادیه شرکتها )کنسرسیومها، خوشهارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکهالف ـ به منظور 

مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمکها، تسهیالت، مشوقها و حمایتهای 
 .طریق این تشکلها اعطاء نمایدمستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از 

 .تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود
 .رسدوزیران مینامه اجرائی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیأتآئین

 .ای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع استب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کااله

 .گرددفهرست کاالهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می ـ۱ تبصره
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ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ـ۲ تبصره
 .وضع و دریافت نماید

یابد. میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می ـ۳ تبصره
رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع فهرست و عوارض مربوطه این کاالها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می

 .وصول استو اعالم عمومی قابل 

الملل مورد های مرسوم در تجارت بینج ـ صادرات کاالها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی
 .درخواست خریداران معاف است

شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی الزم برای اصالح قانون مقررات به دولت اجازه داده می تبصره ـ
 .عمل آوردصادرات و واردات شامل ارائه مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبة دائمی دارند را به

شکنی )ضددامپینگ( در مواردی که کاالیی با شرایط غیرمتعارف و اقدامهای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمتد ـ دولت تدابیر و 
 .شود را اتخاذ و اعمال نمایدبا امتیاز قابل توجه به کشور وارد می

 :ز استگردد و صدور کلیه کاالها و خدمات به جز موارد زیر مجاهـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی
 .ـ اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی۱
هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، ـ اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه۲

 .زیستبه تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط

کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب هایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت میصادرات کاال  تبصره ـ
های مستقیم پرداختی به شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه

 .تصادی و دارائی اخذ کنندکاالهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اق

ای و های منطقهو ـ دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه
سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آمادهبین

 .اقدام قانونی نماید (WTO) جهانی توسعه تجارت

 ـ۱۰۵ ماده

ـ ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه )بقاء یکی از شرکتها  الف 
جدید ـ شرکت  شونده و ایجاد شخصیت حقوقیپذیرنده( و ادغام دو یا چند جانبه )محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام ـ شرکت

 .جدید(، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز است
 .گرددباشد نمیامور موضوع این بند شامل مواردی که شرعًا قابل انتقال نمی
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م یا شرکت جدید منتقل کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغا
 .شودمی

یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می
داخت شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پر 

قانون ( ۱۱۳شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده )می
 .شودعمل می ۲۶/۵/۱۳۸۲برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، مصوب 

گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از حاصل می سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند
 .های آن معاف استو اصالحیه ۳/۱۲/۱۳۶۶قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ( ۴۸پرداخت مالیات موضوع ماده )

ادغامها را  ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز
« اساسی  قانون( ۴۴و چهارم )چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل اصالح موادی از قانون برنامه » قانون ( ۹مطابق فصل )

 .بینی نمایدپیش

از مبادی ( %۳۰درصد )دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کاال، حداقل سی ـ۱۰۶ ماده
 .فعالیت خود را کاهش دهد روجی گمرکی کمورودی و خ

شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را به به دولت اجازه داده می تبصره ـ
 .فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید

د شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چن ـ۱۰۷ ماده
فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت 

 .مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسالمی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است

استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل ـ۱ تبصره
باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می

 .شده باشد

و ( ۱۵۱و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد )( ۶ط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده)عملیات مربو ـ۲ تبصره
 .شودانجام می ۱۳۴۷الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ( ۱۵۲)

خاص حقوقی موجب فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی از اش ـ۳ تبصره
 .شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشدانحالل گروه می

خرید کاال یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای  ـ۱۰۸ ماده
 .اجرائی، بالمانع است
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ای است که پس از تصویب مرجع به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه واردات هر نوع کاال ـ۱۰۹ ماده
شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کاالهای وارداتی از جمله صالح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابالغ میذی

 .و مکشوفات قاچاق الزامی است کاالهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، کاالهای بالصاحب، صاحب متواری

کاالهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کاال )در صورت وجود و احراز( یا ورثة وی، به خارج  تبصره ـ
رم نباشد شود و در غیر این صورت چنانچه جزئًا یا کاًل دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محاز کشور عودت می

گردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( مجاز به در اختیار گرفتن، فروش و عرضة آنها در معدوم می
 .داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست

سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف به منظور اصالح الگوی مصرف نان شامل اصالح ساختار ( ۹در راستای بند ) ـ۱۱۰ ماده
تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، 

دیده در فرآیند تولید نان و در فضای و استفاده از نیروی انسانی آموزشتنظیم مبادالت تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی 
رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده شورای اقتصاد 

ساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه شود که بر ااست و وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می
ای است و مطابق فصل هشتم نماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد یارانهمی

نیز تنها گردد. در دیگر موارد مربوط شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو میعمل می ۲۴/۱۲/۱۳۸۲قانون نظام صنفی مصوب 
 .قانون اخیرالذکر حاکم است

 گذاری خارجیسرمایه

منظور افزایش کارآیی، حداکثر ظرف شش ماه پس دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورتهای تحقق اهداف برنامه و به ـ۱۱۱ ماده
 :از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید

 «گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایرانایهسرم» الف ـ تقویت و تجهیز سازمان 
المللی برای ب ـ شناسایی و اصالح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوقها به تناسب نیاز روز و رقابتهای بین

 گذاری خارجیجذب بیشتر سرمایه
 مناطق آزاد

انداز بیست ساله به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم ـ۱۱۲ ماده
پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم

 :ای مختلفجهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشه
شوند و کلیه وظایف، اختیارات الف ـ مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می

و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. 
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حصرًا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره سازمانهای مناطق آزاد من
 .شوندمی

واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت  ـ۱ تبصره
 .پذیردمی

اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار  ـ۲ تبصره
 .شودمی

ب ـ کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش 
 .کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف استقطعات داخلی به افزوده و ارزش مواد اولیه و

پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط بهمواد اولیه و کاالهای واسطه ـ۱ تبصره
 .شودکاالهای داخلی محسوب می

شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در ارجـی به کار رفته در کاالهـای تولید و یا پردازشمواد اولـیه و قطعات خ ـ۲ تبصره
شود، به کار گرفته شود در شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میگذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال

 .عاف استگردد و از پرداخت حقوق ورودی محکم مواد اولیه تلقی می

شود در صورتی که این های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میج ـ هزینه
بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای 

 .المللی اقدام نمایندگردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بینیمناطق آزاد مربوطه اخذ م
( ۱۰د ـ مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض )به استثناء عوارض موضوع ماده )

، مالیات و حقوق ورودی معاف (۷/۶/۱۳۷۲جمهوری اسالمی ایران مصوب  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
 .باشندمی

المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین
های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ربط و تأسیس دانشگاههای ذیداخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانه

 .ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است
رسد به فاصله هشتصد وـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل می

مصوب « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» انون گردد و از امتیازات قمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می
 .و اصالحات بعدی آن برخوردار است ۷/۶/۱۳۷۲

از محل وصول عوارض ( %۱درصد )زـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک
 .یق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهندورود و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طر 
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 های بازرگانیبیمه

مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه  ـ۱۱۳ ماده
مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی 

 .قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است( ۴۴ی اصل )شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاستهای کل

ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت شود ضمن اصالح نظام نظارت تعرفهبه دولت اجازه داده می ـ۱۱۴ ماده
انحصار و تسهیل  بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع

 .بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نمایدرقابت، توانگری و رتبه

 ـ۱۱۵ ماده

الف ـ وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری )حق بیمه و حق بیمه اتکایی( منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب 
 .مجلس شورای اسالمی تعیین شده است

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را  ب ـ
 .اعمال نماید

قانون ( ۳۰های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده )انجام بیمه ـ۱۱۶ ماده
 .شوداالثر میدر طول سالهای برنامه ملغی ۱۳۵۰ی مصوب سال گر تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه

 کاهش وابستگی به نفت

ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ـ۱۱۷ ماده
 :ای دولت، به نحوی اقدام شود کهتأمین اعتبارات هزینه

های برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایهالف ـ در پایان 
 .برسد( %۱۰درصد )مالیاتی حداقل به ده

برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی عالوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده  ـ۱ تبصره
این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع ( ۲۲۲برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده ) است
 .است

دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه ساالنه یک واحد  ـ۲ تبصره
برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه ( %۸درصد )پایان برنامه نرخ آن به هشت ای که درگونهدرصد اضافه نماید؛ به

 .شودتعیین می( %۵به عنوان عوارض( و سهم دولت پنج درصد )( ) %۳درصد )
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( %۱۰ای به طور متوسط ساالنه ده درصد )ب ـ نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه
 .افزایش یابد

 .کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد( %۲ای دولت ساالنه حداکثر دو درصد )ج ـ اعتبارات هزینه

 .تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است تبصره ـ

به منظور حمایت مالی از بخشهای غیردولتی و توسعه فعالیت این بخشها، به دستگاههای اجرائی و یا شرکتهای دولتی  ـ۱۱۸ ماده
گذاری داخلی خود را ای و یا منابع سرمایهشود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارائیهای سرمایهاجازه داده می

سود تسهیالت، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهند تا در چهارچوب  شده یا یارانهدر قالب وجوه اداره
 .مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد

جمهوری اسالمی ایران به  اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی  نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امورآئین
 .رسدوزیران میتصویب هیأت

 اصالح نظام مالیاتی

عمل سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را بهدولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف ـ۱۱۹ ماده
 :آورد

 مالیاتی الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی
 ب ـ ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه ساالنه

 .گیردبه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی ـ۱ تبصره

 .تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است ـ۲ تبصره

ای اشخاص حقیقی سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطالعات مؤدیان مالیاتی شامل اطالعات درآمدی و هزینه ـ۱۲۰ ماده
را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی 

بودن ورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطالعات با حفظ محرمانهربط که اطالعات مو ذی
رسد، این اطالعات را در اختیار وزیران میکه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت

 .سازمان امور مالیاتی قرار دهند

های مالیاتی و منظور تسهیل در دریافت اظهارنامهسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به ـ۱ تبصره
باشند و نیز ابالغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می

 .الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید های نوین نظیر خدمات پستفناوری
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سازمان امور مـالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکتـرونیکی ریشه و براساس ضـوابط آن مرکز  ـ۲تبصره
 .قدام نمایداندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اراهحداکثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت به

به منظور شفافیت در مبادالت اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی ـ ۱۲۱ ماده
مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس 

 .های صندوق فروش )مکانیزه فروش( نمایداستفاده از سامانهاولویت، ملزم به 

اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش )مکانیزه فروش( توسط صاحبان مشاغل شده بابت خرید، نصب و راههای انجاممعادل هزینه
کسر است. عدم استفاده صاحبان های مذکور( قابل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور )در اولین سال استفاده از سامانه

مشاغل از سامانه صندوق فروش )مکانیزه فروش( در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال 
 .شودمربوط می

انه صندوق سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سام
فروش )مکانیزه فروش( هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطالع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و 

 .های کثیراالنتشار و روزنامه رسمی کشور اعالم و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نمایدنیز درج در یکی از روزنامه

دیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و م ـ۱۲۲ ماده
موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به

شد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها با
 .مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست

قانون ( ۳۸ماده )( ۱عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند )الف( و تبصره ) ـ۱۲۳ ماده
گردد. در صورتی بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع میمالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت 

که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی )پنجاه نفر و بیشتر( به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی 
ی استان، فرمانداران ریزای مرکب از معاون برنامهبراساس سیاستهای اعالمی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته

 .شودربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشهرستانهای ذی
کننده عوارض آلودگی واحدهای در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع

ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط ریزی استانهای ذیبیشتر( متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه بزرگ )پنجاه نفر و
 .زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعالمی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد

 توسعه تعاون

اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ( %۲۵و پنج درصد )اء سهم آن به بیست دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتق ـ۱۲۴ ماده
درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم
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قانون اساسی اقدامات زیر را انجام ( ۴۴و چهارم )قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل 
 :دهدمی

در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیالت الزم ( %۱۵درصد )الف ـ افزایش سهم تعاونیها به پانزده
 .جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی

گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهب ـ افزایش ساالنه سرمایه 
قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل ( ۲۹ماده )( ۲تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء )

ه منظور اعطاء تسهیالت بانکی و پوشش خطرپذیری )ریسک( های سنواتی بقانون اساسی در قالب بودجه( ۴۴و چهارم ) چهل
 .تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیهای کشاورزی، روستایی و عشایری

گری بخش ج ـ وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی
نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ت. آئینتعاون را بر عهده خواهند داش

وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت
 .است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیستاجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع 

 نفت و گاز

 ـ۱۲۵ ماده

برداری الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره
تا سقف تولید  ۱۳۸۹شده با حفظ ظرفیت تولید سال زایش تولید صیانتاز حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و اف

میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر و پنجاه میلیون بشکه نفت خام و دویست اضافه روزانه یک
اد و درج در قوانین بودجه سنواتی و توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتص

 :نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهای زیر اقدام نماید
 ـ استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز۱

شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت  تبصره ـ
 .رسدنفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می

 دولت ـ کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین۲
 قانون برنامه چهارم توسعه( ۱۴بند )ب( ماده ) ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع۳

ول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میادین مشترک شناخته شده اقدام و تالش تواند در طتبصره ـ وزارت نفت می
 .عمل آوردالزم را به

http://www.ekhtebar.com/?p=4417
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انداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی ابالغی از سوی مقام ب ـ دولت مکلف است بر مبنای سند چشم
را به عنوان سند باالدستی بخش انرژی برای یک دوره « سند ملی راهبرد انرژی کشور» سی معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشنا

 .تصویب مجلس شورای اسالمی برساندو پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به زمانی بیست

برنامه اجرائی طرح جامع انرژی » ربط های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیوزارتخانه تبصره ـ
 .وزیران برسانندرا ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت« کشور

منظورشناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز شود به به وزارت نفت اجازه داده می ـ۱۲۶ ماده
انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور به استثناء استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه 

یات اکتشافی مربوط با خطرپذیری )ریسک( طرف و بویراحمد با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عمل
های این قانون و در قالب بودجه( ۱۲۵قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده )

تقابل توأم برای اکتشاف سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع م
های اکتشافی و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه

های توسعه از محل فروش محصوالت تولیدی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه
 .همان میدان بازپرداخت خواهد شد

باشد. در صورتی مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می
داد حق یابد و طرف قرار ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه میکه در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه

 .گونه وجهی را نخواهد داشتمطالبه هیچ

شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه و منابع خارجی به وزارت نفت اجازه داده می ـ۱۲۷ ماده
ستاره » گازی ترجیحًا با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پاالیشگاه میعانات 

گذاری و یا تسهیالت در قالب صورت سرمایههزار بشکه به ۱۲۰هزار و  ۳۶۰با ظرفیت اسمی به ترتیب « فارس» و « خلیج فارس
 .وجوه اداره شده اقدام نماید

های مورد نیاز با هبرداری از آنها استفاده از روشهای تهاتری برای خرید و فروش فرآوردهای موضوع این ماده و بهرهتا اتمام پروژه
 .تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است

 .تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است
اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه

 .عمل آوردساسی اقدامات الزم را بهقانون ا( ۴۴اصل چهل و چهارم )
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های نفتی ایران نسبت به شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهبه وزارت نفت اجازه داده می ـ۱۲۸ ماده
گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی در طرحهای تکمیل پاالیشگاههای اعطاء تسهیالت در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه

 .سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نمایدسازی و بنزینود شامل بهینهموج

 :وزارت نفت موظف است ـ۱۲۹ ماده
الف ـ در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، 

کارگیری نیروهای متخصص الزم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود به توسعه و تولید و با تجهیز پستهای سازمانی، نسبت به
 .برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید

ب ـ برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صالحیت، 
برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر تولید صیانتی، پروانه بهرهبا اتخاذ ضوابط 

الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سالمتی ـ ایمنی و زیست عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق
 .محیطی نظارت نماید

گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پاالیش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و و اندازهج ـ سامانه یکپارچه کنترل 
 .اندازی نمایدسال دوم برنامه ایجاد و راه  های نفتی را حداکثر تا پایانفرآورده

ای اعتبارات طرحهای توسعهاز ( %۱درصد )د ـ به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک
 دار نفت، گاز و پتروشیمیساالنه شرکتهای تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت )پتانسیل( جذب، توسعه فناوریهای اولویت

با سازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومیو به
 .معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را ساالنه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

، وزارت نفت موظف است طی (%۱درصد )به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک ـ۱۳۰ ماده
بندی مخازن به تفکیک نواحی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتسال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی 

 .عمل آوردخشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات الزم را به

خلیج فارس کشتیها )بانکرینگ( و خدمات جانبی در رسانی بهوزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت ـ۱۳۱ ماده
از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. ( %۲۰درصد )و دریای عمان به میزان ساالنه حداقل بیست

 .عمل آوردوزارت نفت مجاز است حمایت الزم را از بخش غیردولتی در این زمینه به

خیز و سوم به استانهای نفتو گاز طبیعی را به ترتیب یک از درآمد حاصل از صادرات نفت خام( %۲دولت دو درصد ) ـ۱۳۲ ماده
های سنواتی اختصاص های عمرانی در قالب بودجهگازخیز و دوسوم به شهرستانها و مناطق کمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه

 .دهد

 برق
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وگاهها، کاهش اتالف و توسعه تولید سازی تولید و افزایش راندمان نیر تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه  به منظور ـ۱۳۳ماده
 :همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند

الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاههای موجود یا در دست اجراء و سایر اموال و دارائیهای شرکتهای مذکور و با 
نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده ( ۴۴وچهارم )کلی اصل چهل رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای

( ۱۲.۰۰۰هزار )با مقیاس کوچک و ظرفیتهای تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده
 .مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نمایند

صورت تمایل بخشهای غیردولتی به تبدیل نیروگاههای گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، شرکت توانیر و شرکتهای  در تبصره ـ
شده توانند از محل منابع موضوع بند )الف( این ماده نسبت به پرداخت تسهیالت در قالب وجوه ادارهوابسته و تابعه وزارت نیرو می

 .به آنها اقدام نمایند

شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی وانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده میب ـ به شرکت ت
های پاک با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق های نو و انرژیبرق تولیدی از منابع انرژی

تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتی یا های این نیروگاهها عالوه بر هزینه
 .رسدها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد میانتشار آالیندهنشده، بازدهی، عدمصادراتی سوخت مصرف

منابع مورد نیاز این جزء را ( ۴۴و چهارم ) چهلوزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل  تبصره ـ
الشرکه خود و سایر از محل منابع حاصل از فروش نیروگاهها و سایر دارائیها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم

راسری برق فراهم شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمین و تمهیدات الزم را برای این نیروگاهها جهت استفاده در شبکه س
 .نماید

 .ج ـ از توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهای خصوصی و تعاونی حمایت نماید
مگاوات از طریق ( ۲۵.۰۰۰هزار )وپنجد ـ وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست

و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای گذاری بخشهای عمومی، تعاونی سرمایه
 .اقدام نماید (BOT) برداری و انتقالو ساخت، بهره (BOO) برداری و تصرفگذاری از جمله ساخت، بهرهمتداول سرمایه

هزار اوات مذکور در این بند، حداقل دهمگ( ۲۵.۰۰۰هزار )وپنجسهم بخشهای خصوصی و تعاونی از میزان بیست تبصره ـ
 .مگاوات است( ۱۰.۰۰۰)

ای متعلق هـ ـ وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور )ترانزیت( برق از نیروگاههای با سوخت غیریارانه
 .به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید
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ؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر وـ وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مس
خرید رسد، نسبت بهنیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد می

 .برق این نیروگاهها اقدام نماید
فات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت زـ چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تل

همان رسد اقدام و یا مجوز صادرات بهبه خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شورای اقتصاد می
 .میزان را صادر نماید

 .باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسد نامه اجرائی مربوط به این بندآئین تبصره ـ
ح ـ قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف ساالنه سوخت آنها بیش از دوهزار مترمکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده 

ای این ماده، که به تصویب شورای آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعمله
 .یابدرسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش میاقتصاد می

کنندگان در راستای منطقی کردن و اصالح الگوی مصرف جویی، تشویق و حمایت از مصرفبه منظور اعمال صرفه ـ۱۳۴ ماده
شود های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده میانرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه

رسد نسبت به اعمال مشوقهای مالی جهت ول برنامه به تصویب شورای اقتصاد میبراساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال ا
مصرف و با استاندارد باال اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز سازی مصرف انرژی، تولید محصوالت کمرعایت الگوی مصرف و بهینه

های نفت، نیرو ا، منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانههاجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه
الشرکه وزارت نیرو و سایر و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاهها و سایر دارائیها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم

 .شودشرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمین می

باشند. وزارت بازرگانی و حصوالت و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب میکلیه م ـ۱ تبصره
 .رعایت مفاد این ماده هستندگمرک جمهوری اسالمی ایران موظف به

مندی بهرهجویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان شود، برای صرفهبه دستگاههای اجرائی اجازه داده می ـ۲ تبصره
جویی ناشی از کاهش قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه

 .مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است
 .رسدوزیران میو و نفت و معاونت به تصویب هیأتهای نیر دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانه

وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز  ـ۳ تبصره
 .نماید

 های پاکانرژی

 ـ۱۳۵ ماده
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همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت  ای توسط سازمان انرژی اتمی باالف ـ طرح جامع صیانت از نیروگاههای هسته
 .رسدوزیران میربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأتو سایر دستگاههای ذی

 .باشنداشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می تبصره ـ

 :ای برای تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهدآمیز از انرژی هستهتفاده صلحب ـ به منظور اس
 ایـ تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته۱
 ایای و توسعه چرخه سوخت هستهیابی برای احداث نیروگاههای هستهمکان ـ۲
 ایهای هستهداخلی و خارجی برای احداث نیروگاه گذاریـ استفاده از روشهای مختلف سرمایه۳
 ای جهت ساخت نیروگاه در کشورگیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هستهـ همکاری و بهره۴
 ای در داخل کشورریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاههای هستهـ برنامه ۵
کتورهای هستهـ برنامه ۶ ای و به منظور تأمین و آمیز هستهیقاتی در کشور در راستای اهداف صلحای تحقریزی جهت احداث رآ

 ایتهیه رادیوداروها، فعالیتهای تحقیقاتی و کشاورزی هسته
 ای در داخل کشورهستهـ تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت۷

های وابسته گاه یا چشمه تولیدکننده اشعه، شاغل در معادن و کارخانهج ـ پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط به کارکنان کاربر دست
باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می

 .گیردرسد، صورت مینت میبراساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهادشده و به تأیید معاو

وزیران و مقررات ای مصوب هیأتد ـ سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته
 .مرتبط انجام دهد

هها و جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه ـ۱۳۶ ماده
گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و امالک واقع در محدوده مذکور، ای به عنوان سکونتتأسیسات هسته
گردد. تأمین می« های عمومی، عمرانی و نظامی دولتنحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه» براساس قانون 

 .پذیر استاخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت کارشناسی امکانتملک و تصرف امالک مذکور پس از پرد

ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته تبصره ـ
االجراء وقی غیردولتی مرتبط، الزمشود، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقای و پرتوی ابالغ میفناوری هسته

 .است

مقررات مالی، معامالتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابعه و دستگاههای وابسته در بخش  ـ۱۳۷ ماده
ت فعالیتهای تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررا

 .عمومی مجری خواهد بود
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مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت و 
 .رسدمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می

 .تاجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز اس

عالی امنیت ملی   آید نباید مغایر با مصوبات شورایبه عمل می( ۱۳۶و )( ۱۳۵اقداماتی که در اجرای این ماده و مواد ) تبصره ـ
 .باشد
کلیه سازمانها و شرکتهای مشمول قانون برنامه که به منظور کاهش انتشار گازهای آالینده در چهارچوب ساز و کارهای  ـ۱۳۸ ماده

شوند، مجاز به واگذاری یا فروش ، موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار می(CDM) المللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاکبین
شود و ربط منظور میوجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شرکت ذی( %۷۰درصد ) باشند. هفتادآن طی سالهای برنامه می

باقیمانده به خزانه ( %۳۰های مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد )های مربوط به اخذ گواهیهزینه
 .شودکل کشور واریز می

به منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژیهای پاک و افزایش  ـ۱۳۹ ماده
سهم تولید این نوع انرژیها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه 

لید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را شده و یارانه سود تسهیالت، زمینه تو اداره
 .فراهم سازد

 منابع آب

 :به منظور مدیریت جامع )به هم پیوسته( و توسعه پایدار منابع آب در کشور ـ۱۴۰ ماده
 :کلیه دشتهای کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرایهای آب زیرزمینی در الف ـ در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره

 ممنوعه آبی  دشتهای  ای در سطح تمامی دشتهای کشور با اولویتای و غیرسازههای سازهـ پروژه۱
قانون تعیین   المنفعه نمودن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چهارچوبـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب۲

 ههای آب فاقد پروانهتکلیف چا
 چاههای آب محفوره دارای پروانه با هزینة مالکان آن  ـ نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیة۳
 ـ اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی۴
های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با ـ اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه ۵

حداقل بیست و پنج  برنامه چهارمهای آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر ه به نزوالت آسمانی، تراز منفی سفرهتوج
از طریق آبخیزداری و ( %۵/۱۲از محل کنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد )( %۵/۱۲صد)دوازده و نیم در ( )%۲۵درصد )
برداری مناسب از دشتهای موضوع این بند اهداف داری( با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهرهآبخوان

 .شده را تحقق بخشدبینیپیش
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قنوات، بهبود و اصالح روشهای آبیاری   داری، احیاءی تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوانب ـ وزارت جهاد کشاورزی طرحها
 .بینی شده تحقق یابدرا به نحوی اجراء نماید که اهداف پیش«الف» مناسب دشتهای موضوع بند   برداریو استقرار نظام بهره

کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و   مشترک آبی باج ـ واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرحهای 
 .محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز استهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستتوجیه

از حد مجاز استانداردهای ملی د ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش 
آوری فاضالب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. واحدهای متخلف جریمه جمع  ، موظفند تأسیساتنمایندتولید می

 .شوندمی

به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و   هـ ـ دولت موظف است اعتبارات الزم را در قالب بودجه سنواتی
 .مشترک آب منظور نماید  مرزی و منابع هایاستفاده از حقابه کشور از رودخانه

 ـ۱۴۱ماده 
های موجود آب و اصالح تخصیصها و پروانهوری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت بهالف ـ به منظور افزایش بهره

جود به از حجم آب مصارف مو( %۱نحوی اقدام نماید که ساالنه حداقل یک درصد )بران بهتحویل حجمی آب به تشکلهای آب
شده در جهت توسعة اراضی جدید بخش کشاورزی یا جوئیویژه در دشتهای با بیالن آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه

 .سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد
مجوز   داران و دارندگانبرای تمامی حقابه  برداری آباست تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهره ب ـ وزارت نیرو مکلف

 .آب اقدام نماید  تخصیص
ای( و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصالحات آب منطقه  وزارت نیرو ) شرکتهای  با اطالع  مبادله این اسناد

 .بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است
های آبیاری و زهکشی مکلف است در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل نظیر احداث شبکهج ـ دولت 

های باالدست سدهای مخزنی هماهنگی دست و طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزهو تجهیز و نوسازی اراضی پایین
 .الزم به عمل آورد

شده را گسترش دهد به نحوی که ساالنه حداقل و زهکشی اراضی آبخور سدهای احداثهای اصلی و فرعی آبیاری د ـ دولت شبکه
 .سال قبل افزایش یابد  به عملکرد طرحهای بیست واحد درصد نسبت

 :ای و توجه به ارزش آبو منطقه  به منظور تقویت بازارهای محلی ـ۱۴۲ماده 
گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد شده از سرمایهی و پساب تصفیهشود خرید آب استحصالالف ـ به وزارت نیرو اجازه داده می

های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا داران در بخشهای مصرف و همچنین هزینهجویی حقابهناشی از صرفه
 .با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید
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بران، توسط بنگاهها و های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابهبرداری سدها و شبکهگذاری و مالکیت، مدیریت و بهرهیهب ـ سرما
قانون اساسی و ( ۴۴نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

 .قانون مربوط مجاز است
آوری نزوالت آسمانی در فصلهای غیرزراعی برای آبهای سطحی و هرز آبهای پراکنده و نیز استفاده و جمعآوری ج ـ به منظور جمع

شده اقدام و در صورت بندانهای شناختهبهبود کشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیاء آب
 .بندانهای جدید احداث نمایدآب  نیاز

 کشاورزی

به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو،  ـ۱۴۳ ماده
مرغ، اصالح الگوی مصرف براساس چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم  های روغنی،دانه  ذرت، برنج،

ارزش افزوده   نیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاءاستانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش ب
در طول برنامه  ۱۳۸۸نسبت به سال ( %۷مالحظات توسعه پایدار ساالنه به میزان هفت درصد )  بخش کشاورزی بر مبنای

 :شودزیر انجام می  اقدامات
سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک در ( %۴۰بخش به حداقل چهل درصد)  راندمان آبیاری  الف ـ ارتقاء

 نژادیها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و بهاز جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه
 بخش غیردولتیب ـ تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت 

 واحد حجم مصرفی  وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاءج ـ ارتقاء شاخص بهره
شناختی )بیولوژیکی( و د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیست

ی )بیولوژیکی( و توسعه کشت زیستی )ارگانیک( مدیریت تلفیقی تولید و اعمال شناختداروهای دامی و همچنین مبارزه زیست
سطح   (%۲۵)های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصداستانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده

 تا پایان برنامه  تولید
ـ برون ـ  خصوصی و تعاونی با تأکید بر به کارگیری   بخشهای به  ورزیهای بخش کشاسپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدیگریه

عنوان ناظر نظام دامپزشکی به   شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمانصالحیتکارشناسان تعیین
 بخش کشاورزی  پروری، تعاونیها و تشکلهایو یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی

آالت فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی ماشین  هزار دستگاه( ۲۰۰کردن حداقل)آالت کشاورزی و خارج از ردهنوسازی ماشین  و ـ
ای که در پایان برنامه، کردن )مکانیزاسیون( بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه به گونه

اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه ( ۵/۱به ) ۱۳۸۸کردن )مکانیزاسیون( از یک اسب بخار در هکتار سال شینیضریب نفوذ ما
 .برسد

برنامه کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر   ز ـ ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی )ارگانیک( در سطح مزارع و باغهای
 کل کودهای مصرفی در پایان برنامه( %۳۵و افزایش میزان مصرف این گونه کودها به سی و پنج درصد) چهارم
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 توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تا پایان برنامه  یح ـ صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورز 
 تولیدات تا پایان برنامه( %۵۰ط ـ گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد )

چهارچوب بودجه ساالنه گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را که در دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه  ی ـ
ربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذی

به صندوقها به   شده در اختیار صندوقهای مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختیاز توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه اداره
 .شودمی منظور  هزینه قطعی

شده پذیری و کاهش قیمت تمامبه منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت ـ۱۴۴ ماده
ریزی هماهنگ براساس بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه  های صنایع و معادن، جهادکشاورزی،وزارتخانه

رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری ای که به تأیید معاونت مینامهتفاهم
 .نمایند  اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقداممحصوالت

کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت   به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصوالتـ ۱۴۵ هماد
 :از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی

الت بانکی، کمکهای بالعوض، الف ـ حمایت از تولید محصوالت کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهی
ای است که به پیشنهاد وزارت نامهای بر اساس آئینپرداخت یارانه و سایر مشوقها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه

 .رسدبه تصویب هیأت وزیران می  جهاد کشاورزی
قبل از واردات کاالها و یا   و غیردولتی  م از دولتیاز ابتدای برنامه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اع  ب ـ

شده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد محصوالت بخش کشاورزی اعم از خام و یا فرآوری
اردات کلیه کاالها و محصوالت کشاورزی مجوز الزم را اخذ نمایند. دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای و 

 .همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد  ای که نرخ مبادلهگونهبخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به

از   های تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر، نهال، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزیواردات نهادهـ ۱ تبصره
 .باشدر مستثنی میاعمال تعرفه مؤث

های کاالهای کشاورزی و فرآورده ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برایمسؤولیت انتخاب ابزار تعرفهـ ۲ تبصره
 .غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود

کاالهای کشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین ها و سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصوالت، نهادهج ـ عملیات تولید، فرآوری، ذخیره
وزارت جهاد کشاورزی در سال   کنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسطکشاورزی، عاملین و گواهی

 .رسدوزیران می  اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت
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و بازده زمینهای کشاورزی در واحدهکتار، دولت حمایتهای حقوقی و مالی وری بهره  به منظور افزایش تولید و ارتقاء ـ۱۴۶ماده 
الزم را از تشکیل تشکلهای حقوقی با اولویت تعاونیهای تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاستهای تشویقی 

 .آوردسازی زمینهای کشاورزی به عمل میبرای یکپارچه

 :شودزیر انجام می  سازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدامهایبه منظور توانمند ـ۱۴۷ ماده
های عمرانی، ها و منافع اجتماعی طرحها و پروژهالف ـ ارزش اقتصادی )کارکردهای بازاری و غیربازاری( منابع طبیعی، هزینه

 .دعمل قرار گیر   ها مالکسنجی طرحها و پروژهای در مطالعات امکانتوسعه
ب ـ به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تأیید باالترین مقام 

 .دادرسی معاف است  هایدستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه
مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت ج ـ وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور( موظف است ظرف 

برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستانهای متروکه تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره
طرح و اراضی واقع در کاربریهای سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق 

مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده 
 .بهینه واگذار نماید

 :برداری از جنگلها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهددولت مکلف است جهت اصالح الگوی بهره ـ۱۴۸ ماده
 های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمیو انرژی  سوخت فسیلیالف ـ جایگزینی 

ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصوالت جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات 
 نشدهآوریچوب عمل

 ج ـ ساماندهی جنگلها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی
 ربطساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذید ـ ساماندهی ساخت و 

 هـ ـ توسعه جنگلهای دست کاشت
 و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه

 زدایی و کنترل کانونهای بحرانز ـ اجرای عملیات بیابان

برداری از مراتع و زیستگاههای برداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهرهبهره تبصره ـ
شناختی )اکولوژیک( و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام این طبیعی تنها بر مبنای توان بوم

برداری یا ای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهرهجریمه تبصره عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت
 .تلف شده است

 :دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد ـ۱۴۹ ماده
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ش غیردولتی به منظور صنعتی توسط بخالف ـ حمایت مالی از توسعه کشتارگاههای صنعتی و بهبود کشتارگاههای سنتی و نیمه
 ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام

 ارزش تولید این بخش( %۳۵ب ـ ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد )
 ج ـ حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان

گذاری در بخش کشاورزی و امنیت ور کنترل بیماریهای دامی، تضمین سرمایهوزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظ ـ۱ تبصره
غذایی، از طریق ادارات و سازمانهای تابعه و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و 

 .دارنمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نمایدهویت

قانونی الزم برای اجرای آن   دولت برنامه تأمین سالمت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات ـ۲ تبصره
 .را به عمل آورد

 صنعت، معدن

انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران در سند چشمصنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف وزارت  ـ۱۵۰ ماده
راهبرد )استراتژی( توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت قالب تدوین 

ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش گونهتحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به
 :صنعت و معدن افزایش یابد

دی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و الف ـ ارتقاء سطح رقابتمن
 خام به تواناییهای فناورانه )تکنولوژیک( و خلق مزیتهای رقابتی

 سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصوالت دارای پردازش بیشتر )صنایع نهایی( در صادراتب ـ متنوع
و نشان تجاری )برند( و تمهید ادغام و   های صنعتیگیری خوشهـ توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل ج

 پذیرگیری بنگاههای بزرگ رقابتشکل
ای )پتروشیمی، فلزات اساسی، محصوالت معدنی غیرفلزی( از طریق ترغیب دستی صنایع واسطهد ـ توسعه زنجیره ارزش پایین

 با تأکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی  گذاری بخشهای غیردولتیش سرمایهگستر 
آالت هـ ـ افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین

افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر  صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و
 وری صنایع و معادنبهره  نوسازی و ارتقاء  )صنایع نوین( در ترکیب تولید صنعتی،

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور »و ـ تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجرای 
 «۱۲/۱۲/۱۳۷۵مصوب   ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدماتدر اجرای پروژه

 .پذیردانجام می  کلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی تبصره ـ
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 ـ۱۵۱ ماده
شود بخشی از سرجمع کل تسهیالت نوین به دولت اجازه داده می  گذاری خطرپذیر در صـنایعالف ـ به منظـور حمایت از سرمایه

های ساالنه منظور شده برای صنایع نوین در بودجهاعطائی ساالنه به بخشهای خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره
 .شود شامل سود و کارمزد تسهیالت اعطائی را مورد بخشودگی قراردهدمی

ین بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و نامه اجرائی اآئین
وزیران ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش

 .رسدمی
ـ عنـوان صندوق  یابد. اساسنامه تغییر می« حمایت از صنایع نوین» به صندوق « ات و توسعه صنایع الکترونیکحمایت از تحقیق» ب 

 .رسدصندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسالمی می

ای از طریق اعمال اصالحات الزم در اساسنامه و شود در جهت تقویت سازمانهای توسعهبه دولـت اجازه داده می ـ۱۵۲ ماده
گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری )ریسک( موانع سرمایه آنها و حذفمقررات ناظر بر 

قانون اساسی اقدام ( ۴۴اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )  نحوه  براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون
 .قانونی به عمل آورد

ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی ـ حرفه ـ۱۵۳ ماده
برای   دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی،  ها و سیاستگذاریها،در پیشبرد برنامه

 .اقدام الزم را به عمل آورد  غیردولتی،  م فقط با استفاده از منابع بخشهایایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظا

های آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشـتهبندی واحدهای تولیدی و نحـوه اعطاء تسهیالت و تخفیفات به طبـقه ـ۱۵۴ ماده
 .صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است

های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای پروژه ـ۱۵۵ ماده
کاال و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد عالمت استاندارد ملی ایران   استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه

 .این ماده ممنوع است  باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع

 :صادراتی آن  ارزش به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ـ۱۵۶ ماده
دولت تأسیس   های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویبمنظور توسعه زنجیرهشهرکهای تخصصی غیردولتی که به 

و اصالحات بعدی آن  ۱۳۶۲انون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قمی
 .بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود
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میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند.   درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع
با صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت نامه این ماده مشتمل بر دامنه آئین

 .رسددستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می  همکاری سایر

 :در سقف بودجه سنواتی  نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است  در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء ـ۱۵۷ماده 
جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای )پتانسیلهای( معدنی کشور را تهیه و شناسی، شناسایی، پیهای پایه زمیننقشهالف ـ 

 .ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نمایدبندی محدودهپس از بلوک
ربط تا سال استفاده از اطالعات کلیه دستگاههای ذیب ـ به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با 

 .اندازی کنددوم برنامه راه
 .بر معدنی کمک نمایدج ـ نسبت به تکمیل زیرساختهای الزم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی

 :لیدات صنعتی و معدنیپذیری تو در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت ـ۱۵۸ ماده
شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه  های سنواتی کمکهای الزم بهشود در قالب بودجهالف ـ به دولت اجازه داده می

ند با واحدهای مستقر در این شهرکها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این ب  در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی
 .رسدبه تأیید معاونت می  پیشنهاد وزارت صنایع و معادن

 .شده با رعایت ضوابط مربوط بالمانع استبرداری برای واحدهای صنعتی احداثب ـ صدور پروانه بهره
قانون ( ۶۶از انتهای ماده)« باشد مجاز استصدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می»ج ـ جمله 

 .شوددولت حذف می  مالی  مقررات  الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از

 :شودگذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام میبه منظور تسهیل و تشویق سرمایه ـ۱۵۹ ماده
( %۱۵پانزده واحد درصد )  میزانقانون مالیاتهای مستقیم و اصالحات بعدی در طول برنامه به ( ۱۳۸الف ـ معافیت موضوع ماده )

 .یابدافزایش می
ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ب 

 .یابدـ صنعتی افزایش می

به   داخلی  تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی  اء کیفیقانون ارتق  تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت ـ۱۶۰ ماده
 .کشور آزاد است

 حمل و نقل

 ـ۱۶۱ ماده
جایی کاال و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه

 .داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید  المللیبینالمللی از خارج کشور به یک فرودگاه تقاضای حمل و نقل بین
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متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از   ب ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به
فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی   ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات

برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و هرگونه معافیت در زمینه بهره
 .نمودن نرخ آنها اقدام کندو سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی

شرکت فرودگاهها )دولت( خواهد   شست و برخاست به صورت انحصاری برعهدهکمک ناوبری هوایی و نارائه خدمات تبصره ـ
 .بود

پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت
از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسالمی  قانون اصالح موادی( ۷و )( ۵هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از جمله مواد )

رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت و واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی و خدمات ۶/۲/۱۳۷۳ایران مصوب 
مناسب، دولت موظف است نسبت به اصالح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب 

وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصالح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران تا پایان   نمودن
 .اقدام قانونی نماید  برنامه  سال دوم

داری، المللی و همچنین پوشش کامل راد ـ دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهای بین
ناوبری و راداری، های )سیستمهای( کمکاز طریق تکمیل و یا نوسازی سامانه  ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاهها،

سازی و ای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاهبرداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ماهوارهایجاد و بهره
 .المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نمایدو بیننمودن داالنهای هوایی داخلی اقتصادی

 .شودتا پایان برنامه تمدید می ۱۸/۹/۱۳۸۶و مدیریت سوخت مصوب  و نقل عمومیاجرای قانون توسعه حمل  ـ۱۶۲ ماده

 ـ ۱۶۳ ماده
ای به سازمان راهداری و حمل امور حمل و نقل جادهبرداری الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره

های روستایی و عشایری براساس های کشور به استثناء جادهجایی کاال و مسافر در جادهشود از جابهای اجازه داده میو نقل جاده
اقتصاد عوارض   یب شورایای و با تصوتن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 .وصول نماید
المللی که مبادرت به ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین

 .شودو تصویب شورای اقتصاد تعیین می  کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابریحمل و نقل کاالی عبوری و ترانزیت خارجی می
 .شودمذکور وصول می  خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان( %۱۰۰ج ـ صددرصد )
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های خدمات های مسافری و باری و مجتمعشهری و احداث پایانهای بیند ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده
ونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راهی توسط بخشهای خصوصی و تعارفاهی بین

 .شودشده پرداخت میراه و ترابری در قالب وجوه اداره
ای، شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میهـ ـ به شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده

ردنیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس کامیونهای مو
به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز  ۲۳/۳/۱۳۸۶مصوب   کنندگان خودروموضوع قانون حمایت از حقوق مصرف  از فروش

عمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با است در این رابطه تخفیفات و تسهیالت گمرکی را ا
راه و ترابری و   هاینامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانهعمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هرکامیون وارداتی است. آئین

 .رسداین قانون به تصویب هیأت وزیران میامور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب 
 :برداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشورو ـ به منظور بهره

برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع   ـ وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم۱
حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطالعات دریافتی از پلیس، بخش 

ربط آهن و سایر سازمانهای ذیبهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه
های ملی ایمنی ها و اطالعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامهسازی و ارائه دادها هدف تجمیع، شفافب

 .شوداقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می
های ایمنی، اضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزهـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تق ۲

رسد. از زمان تصویب طرح جامع، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می
قابل اجراء   بودجه سنواتی  و در قالب شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح

 .است
میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات ( %۱۰ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی الزم به منظور کاهش ساالنه ده درصد )۳

 های کشور در طول برنامه را فراهم نمایدرانندگی در جاده

مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری  حمل و نقل با توجه به پذیرکردن فعالیتهایز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابت
 :المللی، دولت مجاز استای و بینمنطقه

ها، شهرکهای حمل و نقل ترکیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر ـ از ایجاد پارکهای پشتیبانی )لجستیک(، احداث پایانه۱
 .خشک توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید

های بارُگنج )کانتینری( و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری )ترانزیتی( کشور یابی پایانهـ نسبت به تهیه طرح مکان۲
اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی 

 .اقدام نماید
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را تا پایان ( %۱۰حداقل تا میزان ده درصد )  های الزم برای تحقق افزایش حجم عبور )ترانزیت( خارجی کاال، ساالنهـ ساز و کار ۳
 .برنامه فراهم نماید

های موضوع بندهای )الف(، )ب( و )ج( این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و کلیه دریافتی ـ۱ تبصره
 .ساالنه آن سازمان به مصرف برسد  شود تا براساس بودجهداری کل واریز میای نزد خزانهنقل جاده

ایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت در موارد موضوع بند )د( این ماده و همچنین در مورد ایجاد ج ـ۲ تبصره
ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس   برداری اراضی منابعبه واگذاری حق بهره

 .اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید  مصوب شورای  سیاستهای

ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر منظور ایجاد رویکرد توسعهشود به به دولت اجازه داده می ـ۱۶۴ ماده
گری در حمل و نقل نسبت به اصالح ساختار و توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی

بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد آهن جمهوری اسالمی ایران و واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی آن به تغییر اساسنامه راه
قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و   ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام

 .ریلی فراهم نماید  توسعه فعالیتهای
هیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از های تجتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژهدولت می

برداری و بندی و تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهرهجمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراک
تقال حق با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و ان  (EPCF)و طراحی، تدارک و تأمین (BOT) انتقال

 .دسترسی آن تا استهالک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید

پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است به منظور ارتقاء رقابت ـ۱۶۵ ماده
گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در پذیر تعرفهنسبت به تدوین نظام انعطاف

 .شورای اقتصاد اقدام نماید

المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور )ترانزیت( و حمل ظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بینبه من ـ۱۶۶ ماده
المللی امام خمینی )ره( به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب شدن فرودگاه بینو نقل کاال و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل
فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی   استقالل سازمانی، مالی و مدیریتی این دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر

 :نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد
المللی امام خمینی)ره( و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین

ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی خدمات بانکی و بیمه  اه جهت ارائهبخشی از اراضی فرودگ
 و مشابه آن
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های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع تبصره ـ
هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل خمینی)ره( به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو 

مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور 
 .یران خواهد رسیداست که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیأت وز 

 المللی امام خمینی)ره(ب ـ ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساختهای الزم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین

 مسکن

برنامه چهارم توسعه اقتصادی، باقیمانده از » قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت ( ۱۸در ماده ) ـ۱۶۷ ماده
 .یابدتغییر می« برنامه پنجم» به عبارت  «اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات   مصرف به ویژه مصرفسازی ساختمانها و اصالح الگوی به منظور مقاوم ـ۱۶۸ ماده
 :شودزیر انجام می

کار های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانالف ـ شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه
 .منوط به رعایت کامل این مقررات است  ها،شده بر مبنای این پروانهبرای واحدهای احداث

وزیران ای که به تصویب هیأتنامهمتخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آئین تبصره ـ
 .شوندرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت میمی

بیمه مکلفند بر  ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای
نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه اساس بیمه

 .جبران نمایند
سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و   ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیتج ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه

 .دارای صالحیت بیمه نمایند  ختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهاینظارت سا
 :د ـ به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری زلزله

 .نشانگرهای زلزله توسعه یابدنگاری و پیشنگاری و زلزلهـ شبکه ایستگاههای شتاب۱

 .یابدنگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه میایستگاههای شتاب تبصره ـ

 .آنها حمایت شود  سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگانـ طی برنامه مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم۲

و شهرسازی اسالمی ـ   الگوهای معماری  ترویج  به منظور تدوین وشورای عالی شهرسازی و معماری موظف است  ـ۱۶۹ ماده
 :ایرانی

http://www.ekhtebar.com/?p=4417
http://www.ekhtebar.com/?p=4417
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های معماری، شهرسازی و ربط و صاحبنظران و متخصصان رشتهمرکب از نمایندگان دستگاههای ذیالف ـ با تشکیل کارگروهی 
 .الگوهای موردنظر اقدام نماید نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویجحوزوی 

جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین   سازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولینب ـ طرحهای مناسب
 .نماید

سازی معابر و فضاهای عمومی شهری مناسبشهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به 
 .روستایی اقدام نمایندو 

مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسالمی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان  ـ۱ تبصره
 .االجراء استالزم

عالی شهرسازی و معماری های شورای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیه ـ۲ تبصره
 .دروس مربوطه اقدام نمایند  سرفصلها و محتوایبه بازنگری نسبت 

عامالت اقتصادی، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، ت ـ۱۷۰ماده 
مابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای اجتماعی و کالبدی فی

گیری از ظرفیتهای توسعه طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره
 .ت از اراضی کشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نمایدروستاهای مستعد، صیان

 ـ۱۷۱ ماده
الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای 

 :بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویتفرسوده و دسته
 .به موقع آنها ضروری است  اجرای  ـ طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی،۱
ـ طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام ۲

 .است، اقدام نماید

الیحه قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و » های عمومی و عمرانی دولت موضوع مشمول برنامه( ۱طرحهای گروه) تبصره ـ
تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میمی« شورای انقالب ۱۳۵۸امالک مصوب 

 .راجع صالحه قضائی استقانون مذکور قابل اعتراض در م( ۴شود. رأی صادره موضوع ماده )

بافتهای فرسوده و   زمین نسبت به احیاء  وری و استحصالربط موظفند به منظور افزایش بهرهب ـ دستگاههای اجرائی ذی
 .نامناسب روستایی اقدام نمایند

احیاء بافتهای  ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از
 فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند
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از بافتهای فرسوده شهری را ( %۱۰دـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد )
بینی و ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیشبودجه مورد نیاز همهاحیاء و بازسازی نمایند تسهیالت و 

 .در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت

الت اعطائی برای بخش مسکن اعم از از منابع، اعـتبارات و تسهی( %۵۰دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد ) تبصره ـ
طرحهای مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرحهای مذکور در محدوده بافتهای فرسوده شهری 

 .اختصاص دهد

شده هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رها
 .و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد

نگری و نشین از مزایای شهرنشینی و پیشبه منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه ـ۱۷۲ ماده
 :م دهدپیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجا

عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و شده توسط شورای نشین تعیینبخشی مناطق حاشیهالف ـ سامان
های شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده

 .و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر« ساماندهی سکونتگاههای غیرمجازسند ملی توانمندسازی و » 
ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها 

 و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه
هادی برای روستاهای واقع در حریم کالن شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد ج ـ تهیه و اجرای طرح 

 آنهاطبیعی 
 طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداریها د ـ

منظور دستیابی به ساختار مناسب و ریت شهری بهدولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدی ـ۱۷۳ ماده
مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق 

نین و روزرسانی قواواگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به
 .آوردعملمقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به

ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای شوراهای اسالمی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ـ۱۷۴ ماده
 :پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید

الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان 
برداری از واحدهای منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره

 ارزش افزوده اراضی و امالک، ناشی از اجرای طرحهای توسعة شهری احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر
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های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه
 سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

 داریها از عوارض بر امالک به عوارض ناشی از مصرف و خدماتج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهر 
 د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها

 هـ ـ افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
 کرد شهردارییریت و نظارت بر هزینهو ـ تقویت ساز و کارهای مد

ـ برون کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینهز 
 پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی

 :داریهادر جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهر  ـ۱۷۵ ماده
الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطالعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداریها 

 .است
به سایر شهرداریها و تونلهای  ۱۶/۲/۱۳۵۴ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب ( ۲ب ـ تبصره )

 .یابدزیرزمینی آب و فاضالب، ترافیکی و خدماتی تسری می

منظور تأمین منابع مالی الزم جهت پرداخت وزارت مسکن و شهرسازی )سازمان ملی زمین و مسکن( مکلف است به  ـ۱۷۶ ماده
ویژه مسکن زوجهای جوان و ی طرحهای مسکن به معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرا

داری کل کشور فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه صورت مزایده بهدرآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به اقشار کم
 .مصرف برسدعنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور بهبه

 .شوداجرای طرحهای موضوع این ماده از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی انجام می بصره ـت

 وقف

به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر  ـ۱۷۷ماده
 :شودانجام می

کاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بالمعارضی الف ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با هم
 .اند، اقدام نمایدکه صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده

ب ـ به منظور ایجاد بانک اطالعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطالعات کلیه موقوفات، 
ای قرار دهند که تا پایان یه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانهنذورات، اثالث باق

 .شودسال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می
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 یاوتسعه منطقه -فصل ششم 
 ـ۱۷۸ ماده

ها و ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامهامور برنامهگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در منظور تصمیمـ بهالف
 :شودریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل میهای کالن کشور، شورای برنامهمشیسیاستها و خط

 های دارای واحد استانی )یک نفر(ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه۱
 ریزی استانـ معاون برنامه۲
 بدنی استانـ مدیرکل تربیت۳
 ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان۴
 ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان۵
 ـ فرمانداران )حسب مورد(۶
 ـ فرمانده بسیج استان۷

هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات در مورد وزارتخانه تبصره ـ
 .کندشورا شرکت می

ریزی در هر شهرستان ریزی توسعه استان، کمیته برنامهب ـ برای افزایش اختیارات شهرستانها در چهارچوب وظایف شورای برنامه
 .گرددندار تشکیل میبه ریاست فرما

 .ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان )متناظر ادارات کل استانی( استاعضاء کمیته برنامه ـ۱ تبصره

 .ریزی استاندار استنیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه ـ۲ تبصره

ریزی و توسعه هاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامهج ـ دو نفر از نمایندگان استان با پیشن
 .ریزی شهرستان عضویت خواهند داشتاستان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه

گیری در معتبر است. رأیدـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر 
 .صورت مخفی است ریزی و توسعه استان با ورقه و بهجلسات شورای برنامه

ریزی و نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروههای تخصصی شورای برنامههـ ـ آئین
 .رسداونت به تصویب هیأت وزیران میریزی شهرستان به پیشنهاد معتوسعه استان و کمیته برنامه

های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان ای از بودجه و برنامهوـ وزارت کشور موظف است عالوه بر اخذ و ارائه نسخه
می قرار هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گـزارش پیشرفت بودجه را در اخـتیار مجلس شورای اسـال

 .دهند
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شرح زیر منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزینه استانی بهبه ـ۱۷۹ماده
 :گرددساماندهی می

ای و سرمایهالف ـ بودجه ساالنه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائیهای مالی و 
ای و مالی هرکدام به صورت ای و تملک دارائیهای سرمایهسهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه

ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک اعتبارات هزینه« دستگاه ـ برنامه» گردد. توزیع سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می
 .ریزی و توسعه استان استی شهرستانها برعهده شورای برنامهادارائیهای سرمایه

طور مستقیم و توسط شورا به صورت گیرند بههایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار میاعتبار پروژه تبصره ـ
 .گرددمجزا تعیین می

نماید در قالب قراردادی ستان و معاونت را مشخص میریزی و توسعه اب ـ سند بودجه ساالنه استان که تعهدات شورای برنامه
 .شودگردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابالغ میتنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می

شود. دارائی استان تشکیل می داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی وج ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه
)خزانه معین « داری کلحساب خزانه» عنوان های معین استان یک حساب بهداری کل موظف است برای هریک از خزانهخزانه

 ایگردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینهاستان( در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه
)خزانه معین استان( « داری کلحساب خزانه» ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به و تملک دارائیهای سرمایه

 .واریز نماید
های کلی ناظر بر مشیمنظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خطد ـ به

ریزی استان و رئیس سازمان ولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامهبودجه عمومی د
 .شودامور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می

ک ای ملی به استانی، معاونت عالوه بر اعتبارات تملهـ ـ به تناسب واگذاری و اجرای فعالیتها و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه
ای دستگاههای اجرائی ملی با تشخیص معاونت به استانها ای مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینهدارائی سرمایه

 .شودمنتقل می

انداز و به قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم( ۴۸در راستای تحقق اصل چهل و هشتم ) ـ۱۸۰ ماده
یافته و تحقق پیشرفت و از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه منظور استفاده متوازن

عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیالت به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری 
در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی  برنامه چهارم شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان

 .به سطح یادشده نزدیک شود( %۱۰در هر سال برنامه حداقل ده درصد )

از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار ( %۲معادل دو درصد )
 .گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شودمعاونت قرار می

http://www.ekhtebar.com/?p=4417
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حیطی در کلیه فعالیتهای ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری مبه منظور ارتقاء نظام برنامه ـ۱۸۱ ماده
ای و رعایت عدالت در توزیع ای و بخشی ـ منطقهگذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقهای و سرمایهتوسعه

منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور 
 .رسدکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای الزم به تصویب هیأت وزیران میحا 

هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی  تبصره ـ
 .استساالنه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع 

با « شورای آمایش سرزمین» ها و طرحهای توسعه سرزمینی، به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ـ۱۸۲ ماده
 :شودجمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل میریزی و نظارت راهبردی رئیسمسؤولیت معاون برنامه

 .و تنظیم روابط ارکان اصلی آن« ریزی و مدیریت توسعه سرزمینیچه برنامهنظام یکپار » الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار 
 ای و استانی و نظارت بر اجرای آنهاها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقهب ـ بررسی و تصویب برنامه

خاب مجلس به عنوان عضو ناظر دو نفر از اعضاء کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسالمی به انت
 .نماینددر جلسات شورا شرکت می

نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب آئین
 .رسدتصویب هیأت وزیران میاین قانون به پیشنهاد معاونت )دبیرخانه( به

جمهور عبارتند از: وزیران کشور، اطالعات، ریزی و نظارت راهبردی رئیسترکیب اعضاء شورا عالوه بر معاون برنامه تبصره ـ
جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارائی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

 .جمهوربه انتخاب رئیس  نظر شاغل در دستگاههای اجرائیو سه نفر صاحب

گیریهای آمایش ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهتهای عملیاتی خود را به گونهدستگاههای اجرائی مکلفند برنامه ـ۱۸۳ ماده
 .سرزمین را فراهم آورد

 .مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است ـ۱ تبصره

شود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاستهای میصاد اجازه داده به شورای اقت ـ۲ تبصره
ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی، تعرفه

گذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق ها، اقدامها و سرمایهنماید که برنامهای تنظیم گونهمختلف کشور به
 .گیریهای آمایش سرزمین هدایت شوندجهت

 .شودمصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه )معاونت( ابالغ می

در سطوح ملی، « حیطینظام ارزیابی راهبردی م»قانون اساسی، ( ۵۰به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم ) ـ۱۸۴ماده
 :آیداجراء در میای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و بهمنطقه
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 الف ـ راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها
 ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

 ای و ملیج ـ اعمال شاخصهای پایداری منطقه
 ای و موضوعیای منطقهها و طرحهای توسعهبرنامهد ـ پایش 

 هـ ـ برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی

های توسعه ملی ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامه ـ۱تبصره
 .موضوعی است

ای براساس ضوابط های توسعه منطقهای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامهوسعه منطقهشوراهای هماهنگی ت ـ۲تبصره
 .باشندزیست میمصوب شورای عالی حفاظت محیط

زیست را به واحدهای استانی سازمان شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیط ـ۳تبصره
 .حفاظت محیط زیست تفویض نماید

 .رسدتصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهای اجرائی ارزیابی راهبردی بهئینآ

برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب منظور بهرهبه ـ۱۸۵ماده
 :آیدموارد ذیل تهیه و به اجراء در می

 الف ـ تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری
 ب ـ ایجاد بانک داده و اطالعات شاخصهای پایداری

 نمودن آن برای سالهای برنامهج ـ تعیین شاخصهای پایداری و کّمی
 سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانید ـ تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل

نامه اجرائی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسؤول و همکار، رویکردهای کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع آئین
 .رسدتصویب آن به تصویب هیأت وزیران می

ری شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگبه دولت اجازه داده می ـ۱۸۶ماده
گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت

 .عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام نمایدو تقویت نقش استانداران به

 محیط زیست

 ـ۱۸۷ ماده
ـ به دولت اجازه داده می برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر حفاظت، احیاء و بهرهشود به منظور الف 

 :تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد
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ت بومهای برداری پایدار از تنوع زیستی زیسـ تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره۱
 .حساس و شکننده کشور

 «صندوق ملی محیط زیست» ـ اصالح اساسنامه ۲

قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند  ـ۱ تبصره
 .داشت

 .زیست محیطی را شناسایی و اعالم نماید سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت باالی ـ۲ تبصره

های نیرو، مسکن و شهرسازی و نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانهآئین ـ۳ تبصره
 .رسدجهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا ب ـ دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و 
زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان 

 .رسدمذکور به تصویب هیأت وزیران می

های صنایع و معادن و جهاد حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه گذاری، سازمانبه منظور تسهیل امر سرمایه ـ۱۸۸ ماده
محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست

قانون اجرای سیاستهای ( ۷ماده )( ۳گذاری موضوع تبصره )دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه
قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، ( ۴۴کلی اصل چهل و چهارم )

 .باشندخدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می
قانون برنامه ( ۱۰۵ههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده )از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگا

 .شودسوم توسعه، لغو و اعمال سیاستهای مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می

 :سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ـ۱۸۹ ماده
گاهی محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار  منظور حفظهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار بهالف ـ در راستای ارتقای آ

نامه اجرائی مربوط را با دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، آئینو اولویت
ولتی و صدا و های دربط، رسانهوزیران برساند. کلیه دستگاههای ذیزیست به تصویب هیأتپیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط

 .باشندهای آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی میسیمای جمهوری اسالمی ایران ملزم به اجرای برنامه
ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه ب ـ نظام اطالعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه

نمودن این نظام ربط مکلفند در تدوین و اجرائیارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیرسانی و پایش، اطالع
 .همکاری نمایند
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ای دولت، کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتـبارات هزینه ـ۱۹۰ ماده
ت برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیس

ای که توسط نامهاولیه و تجهیزات )شامل کاغذ(، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها )در ساختمانها و وسایط نقلیه( طبق آئین
 .هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند ربط تهیه و به تصویبسازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاههای ذی

 ـ۱۹۱ ماده

آید. سازمان های حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجراء درمیالف ـ برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم
را تهیه و به تصویب  نامه اجرائی این مادههای نیرو و جهاد کشاورزی، آئینحفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانه

 .رسانندهیأت وزیران می
ربط در نیروهای مسلح رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیب ـ به منظور جلوگیری از شکار بی

های پروانه اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدورجمهوری
حفاظت محیط زیست تشخیص سازمانوحش به برداشت از حیاتشکاری را متناسب با جمعیت قابلمذکور، تعداد سالحهای

 .آوری سالحهای غیرمجاز تا پایان برنامة اقدام نمایدبرساند و نسبت به جمع

ی بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهامنظور کاهش عوامل آلودهبه ـ۱۹۲ ماده
 :زیربنایی موظفند

ـ طرحها و پروژه یابی سنجی و مکانهای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانالف 
 .هندبراساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرارد

 .ها الزامی استرعایت نتیجة ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژه
گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به برداری و اندازهب ـ نسبت به نمونه

ای و زی سامانه )سیستم( پایش لحظهانداسازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه
اندازی سامانه )سیستم(های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه

 .شوندمی ۳/۲/۱۳۷۴قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ( ۳۰ماده )
ء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه ج ـ مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقا

 .باالخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد

دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و  ـ۱ تبصره
 .ملحوظ نماید

با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به منظور برآورد ارزشهای معاونت مکلف است  ـ۲ تبصره
های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه
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موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، های حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینه
هایی ربط به تصویب برساند. ارزشها و هزینهانرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی

 .شدای درنظرگرفته خواهدسنجی طرحهای تملک دارائیهای سرمایهکه دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان

 ـ۱۹۳ ماده
الف ـ شهرداری شهرهای باالی دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تاالبهای داخلی در راستای 
مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روشهای نوین و فناوریهای جدید با اولویت روشهای 

ل کرم پوسال )ورمی کمپوست( بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها آلی )ارگانیک( از قبی
 .مطلقًا ممنوع است

ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات الزم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت 
 .ای را فراهم آوردریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهشناسایی کانونهای انتشار 

 .برداری صنعتی و معدنی جدید از تاالبهای داخلی مطلقًا ممنوع استج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره
ع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و ـ با توجه به شرایط ویژه تاالبهای کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنو د

طور کلی، پیچیدگی و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به
شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمانهای موجود در بخشهای 

برداران در دشتهای ورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهرهآب، کشا
 .اطراف این تاالبها اقدام نماید

های جهاد کشاورزی، نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانهآئین تبصره ـ
 .رسدنیرو و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می کشور، نفت،

 توسعه روستایی

ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه ـ۱۹۴ ماده
های موجود بین جامعه نابرابری بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش

 :عمل آوردروستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت الزم را از اقدامات زیر به
ای بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقهالف ـ ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت

 و محلی
های صنعتی ـ کشاورزی کوچک و ها و زنجیرهصنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشهب ـ حمایت از گسترش کشاورزی 

ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری متوسط که بخش اعظم نهاده
 بلیت توسعهو ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قا

 ج ـ تعیین الگوی مدیریت در آبادیهای فاقد شورای اسالمی
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نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول و تثبیت « از شهر به روستا» د ـ تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس 
 برنامه

بتـنی بر الگوی معماری اسـالمی ـ ایرانی سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روسـتایی مهـ ـ بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن
 با مـشارکت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی

ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای و ـ آموزش فنی و حرفه
 صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات

کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه ز ـ ساماندهی و استقرار فعالیتهای 
 مشوقهای مالی و اعتباری

 رسانی بهتر و مؤثرترمنظور خدماتهای روستایی بهح ـ ساماندهی روستاها در قالب مجموعه
 سازی شبکه راههای روستاییط ـ احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن

 شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها ی ـ ارتقاء
ک ـ حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیالت، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و 

منظور لهای حقوقی بهعشایری با اولویت روشهای محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشک
 جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی

ل ـ اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصالح اساسنامة یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در 
ری و احداث و توسعة زیرساختهای قانون اساسی به منظور هدایت، راهب( ۴۴چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

 های کشاورزی، دامی و شیالتیمجتمع
در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و ( %۴۹گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد )م ـ سرمایه

و شرکت « کشاورزیگذاری در بخش حمایت از توسعه سرمایه» قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی ( ۴۴چهارم )
ور و طرحهای زیربنایی و ، در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره«مدیریت منابع آب ایران» مادرتخصصی 

 سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایرینوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوان

 .برداری به بخشهای غیردولتی واگذارنمایدسهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهرهدولت مکلف است  تبصره ـ

ن ـ توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در 
پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز سازی، سفارشد و روانبخشی، ارتقاء کیفیت تولیبازارهای هدف و موردنظر برای هویت

ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه
 های داخلی و خارجیازاریابیوری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بخدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره

 .وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است تبصره ـ

 آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر( %۱۰۰س ـ تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد )
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 بینی مکانهای ورزشی برای جامعه روستاییع ـ پیش
ی هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و ف ـ تهیه طرحها

ای متشکل از رئیس بنیاد تأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها و تصویب آن در کمیته
ندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، عنوان رئیس، فرمامسکن انقالب اسالمی استان به

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و 
 رئیس شورای اسالمی روستا به عنوان ناظر

عنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور تواند بهیم آن واقع است مینماینده شهرداری شهری که روستا در حر  تبصره ـ
 .شرکت نماید

نامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و آئین
 .رسداونت به تصویب هیأت وزیران میچگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد مع

 دفاعی، سیایس و امنییت -فصل هفمت 
 امور دفاعی

 ـ۱۹۵ماده
الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندیهای دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از 

 :دیدهای خارجی اقدامات زیر را انجام دهدحاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با ته
 االنبیاء )ص(نظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتمـ ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت۱
خطوط دریایی های آبی کشور و حفاظت از ـ تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه۲

 کشور با تأکید بر آبهای آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب
گیری بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص ـ بهره۳

ه( و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، مبانی و ارزشهای اسالم و انقالب با تکیه ویژه بر دیدگاهها و سیره حضرت امام خمینی )ر 
سازی کارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنیای و افزایش ظرفیت بهانضباط اجتماعی، تقویت تعامالت سازنده و مهارتهای حرفه

 شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشموالن در سازندگی کشور
های تر دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی در برنامهو اتخاذ ساز و کارهای الزم برای مشارکت هر چه گسترده ـ ایجاد زیرساختها۴

 دفاعی در شرایط بحران و جنگ

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف  تبصره ـ
 .ربط برساندات هر یک از اجزاء فوق را تدوین و به تصویب مراجع ذیاست سطح مطلوب و الزام
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 :ب ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قراردهد
ی مصوب و ـ توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری تا سطح آمادگ۱

 .سازی پروازهانمودن کلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمنعملیاتی
 ـ تکمیل و به روزرسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیروهای مسلح۲
نظور ارتقاء ـ ایجاد سامانه فرماندهی، کنترل، اطالعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی به م۳

 هوشیاری و آمادگی برای شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و موثر
 ـ توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگانهای موشکی ۴
رسانی و حمایت از کارکنان نیروهای مسلح در مأموریتهای دفاعی، امنیتی، امور ـ ارتقاء کمی و کیفی سامانه رسیدگی، خدمات ۵

 و مراقبت از مرز و مناطق سخ رزمی

های دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه ـ۱۹۶ ماده
امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیالت 

 :ا در طول برنامه به شرح زیر فراهم نمایدالزم ر 
الف ـ پشتیبانی الزم برای افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تأکید بر تربیت نیروی انسانی 

 متعهد و انقالبی
 ب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوریهای مقاومت بسیج، متناسب ـ حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده

های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به ویژه در فعالیتهای پژوهشی و ج ـ پشتیبانی از رده
 علمی

سازی غنیهای تربیتی، د ـ کمک به تعمیق ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هسته
اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، 

 های مقاومت بسیجآموزی، اقشار و ردهآشنایی با مبانی اندیشه حضـرت امام )ره( با اجرای طرحهای دانشجویی، دانش
ای )سایبری( های مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضای مجازی و رایانهگ نرم در حوزههـ ـ پشتیبانی و کمک به مقابله با جن

 با رویکرد بومی
ها حداکثر به مدت و ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامه

 دریافت حق مأموریتپانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون 
از سرجمع اعتبارات تملک دارائی استانی در بودجه سنواتی به منظور حمایت از احداث و توسعه ( %۱بینی یک درصد )زـ پیش

 های مقاومت بسیجپایگاهها و حوزه
یکرد فرهنگی، اجتماعی میلیون نفر از بسیج دهها میلیونی با روکارگیری سیهای الزم برای جذب و بهنمودن پشتیبانیح ـ فراهم

ویژه در فعالیتهای مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم های مقاومت بسیج جامعه زنان بهو علمیط ـ پشتیبانی از رده
 بنیاد خانواده
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ای مهشود از محل اعتبار مصوب خود حمایت الزم را برای تأمین پوشش بیبه سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می ـ۱ تبصره
ای در مأموریتهای مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروانهای و جبران خسارتهای ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه

 .عمل آوردراهیان نور به

تهای شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیبه دستگاههای اجرائی اجازه داده میـ ۲ تبصره
های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و سازی اوقات فراغت و پروژهآموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی

کاری، آبرسانی به روستاها و همچنین در مناطق محروم، روستایی و مرزی را به زدایی، جنگلهای بهداشت روستایی، بیابانخانه
یافته، اجراء ستفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمانآن سازمان واگذارنماید تا با ا

 .نمایند

 :عمل آوردشود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را بهبه دولت اجازه داده می ـ۱۹۷ ماده

دانش و فناوریهای نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصوالت بدیع بینی اعتبارات موردنیاز برای حمایت از کسب الف ـ پیش
از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سالهای برنامه در محورهای ( %۱۰دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد )
 :زیر به سمت خوداتکایی حرکت نماید

 ـ تولید مواد حیاتی و کلیدی موردنیاز صنایع دفاعی۱
ویژه در حوزه های ناوبری و اجزاء دقیق، ریزالکترونیک )میکروالکترونیک(، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، ـ توسعه فناوریهای نوین به۲

 ها( و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدارها )میکرومکانیکها، ریزمکانیکاطالعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه

 (%۵۰) حصوالت، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه درصدب ـ افزایش صادرات م
 های تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتیج ـ حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژه

گیری از ایت مالی برای بهرهگیری صنعت کشور از ظرفیتهای خالی صنایع دفاعی و همچنین حمد ـ حمایت مالی در جهت بهره
 ظرفیت صنایع کشور جهت رفع نیازهای دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازهای داخلی و صادرات کشور

ساالنه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام ( %۲هـ ـ دولت مکلف است در الیحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد )
 .عمل آورد بینی الزم را بهو پیش

از افزایش مذکور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات کلیدی و ( %۵۰پنجاه درصد )
 .گرددتوسعه فناوریهای نوظهور منظور می

ر و تضمین تداوم پذیری زیرساختها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشوبه منظور کاهش آسیب ـ۱۹۸ ماده
 :شودخدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می

 الف ـ تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه
 سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهمب ـ ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی



  ( ۱۳۹۰ـ ۱۳۹۴رنامه پنجساله پنجم وتسعه مجهوری اسالیم ایران )قاونن ب 

97 
 

 سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنانایمن ج ـ

های پدافند غیرعامل و پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه تبصره ـ
ی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائم

 .رسدوزیران تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می

های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. پروژه ـ۱۹۹ ماده
 .ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شدموافقتنامه این گونه پروژه

از نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها به نیروی انسانی با استفاده  در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی ـ۲۰۰ ماده
از خدمت مشموالن وظیفه مشروط به عـدم ورود آسیـب به آمادگـی رزمی کشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامی تأمین 

 .شوده ستاد کل اعالم میگردد. نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بمی
های مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی هزینه

گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می
 .نین نیروهای مسلح تجاوز نمایدقوا

نیافته یا التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعهاز نیروهای انسانی فوق که فارغ( %۵۰حداقل پنجاه درصد )
 .یافته کشور خدمت کنندکمترتوسعه

مسلح و حفاظت از تمامیت دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای  ـ۲۰۱ ماده
ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقالب اسالمی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی 

 :سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد
های سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سامانهبا تأکید بر مدرن های بنیه دفاعیالف ـ تقویت مؤلفه

 (I ۴C) )سیستمهای( فرماندهی
های های دفاعی به ویژه سامانهکارگیری سامانههای )سیستمهای( اطالعاتی در بهب ـ ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سامانه

 ند هواییالکترونیکی، هوافضا، دریایی و پداف
 سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملیج ـ بهینه

کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع د ـ ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به
 انسانی

 های صنعتی نوینفرآیند هـ ـ نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و
 و ـ ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقالب اسالمی ایران

 ز ـ ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت کمی و کیفی
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 و گسترش همکاریها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع
 های آبی کشور )خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر(ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه

 ی ـ ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح
حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و  ک ـ رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای

( ۱۷۹ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده )
 این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی

ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و های اجرائی این ماده نامهآئین
مرحله  تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح بهستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به 

 .شوداجراء گذاشته می

ای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروه ـ۲۰۲ ماده
محیطی، به منظور رعایت پراکندگی نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست

های بزرگ صنـعتی مراکز نظامی و کارخانهدر استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهای 
 .دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تـهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند

دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیالت اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد 
 .شودشده بازپرداخت میبه عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقلنیاز اقدامات الزم را 

 سیاسی، امنیتی

های در راستای تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه ـ۲۰۳ ماده
ربط طرح جامع امنیت پایدار ها و سازمانهای ذیعات و نیروی انتظامی و سایر وزارتخانهامور اقتصادی و دارائی، دادگستری، اطال

ای که تا پایان برنامه طرحهای گونهمناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند به
 .مصوب کنترل و انسداد مرزها به صورت کامل اجراء گردد

طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدامهای عمرانی، انسدادی، اطالعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی  ـ تبصره
و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به کارگیری بسیج و نیروی مردمی است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس 

 .پذیردمیبرنامه و شاخصهای مندرج در این طرح صورت 

در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت مالحظات و تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، دولت  ـ۲۰۴ ماده
برداری از زمینهای مستعد کشاورزی گیری تعاونیهای مرزنشینان و حق بهرهحمایت مالی و حقوقی الزم را از استقرار صنایع و شکل

 .آوردثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به عمل میو استفاده حداک
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به منظور هدایت و ارائه زیرساختهای مناسب توسعه صنعتی مناطق مرزی، افزایش مراودات اقتصادی ـ اجتماعی با  تبصره ـ
با شهرکهای صنعتی مرزی  کشورهای همسایه و نیز گسترش بازار تولیدات مناطق مرزی، اولویت استقرار صنایع در مناطق مزبور،

 .و واقع در مرزها خواهد بود

وزارت اطالعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطالعاتی و پیشگیری و  ـ۲۰۵ماده 
 :مقابله با تهدیدات و تهاجم اطالعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد

 دف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیرالف ـ ارتقاء کمی و کیفی زیرساختهای اطالعاتی با ه
یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم ب ـ پیشگیری و مقابله با فساد و اختالل در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان

 امنیتی در مقام ضابط دادگستری
ردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار ج ـ ایجاد و گسترش زیرساختها و ساز و کارهای الزم برای مشارکت هرچه بیشتر م

 کشور
نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطالعات و با همکاری معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران آئین
 .رسدمی

نونی خود با هماهنگی وزارت اطالعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قا ـ۲۰۶ ماده
 :ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورددستگاههای ذی

 الف ـ تهیه طرح بانک جامع اطالعاتی کشور

نمایند موظفند نسبت به در اختیار قراردادن بانکهای کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می تبصره ـ
شده، حریم خصوصی و مواردی که در قوانین افشاء اطالعات ممنوع شده بندیبه استثناء موارد طبقهرقومی )دیجیتالی( خود 

 .است، اقدام نمایند
ب ـ تهیه طرح نظام ملی تعیین صالحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و 

 شدهبندینفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطالعات و اسناد طبقهمنظور جلوگیری از شده بهبندیاطالعات طبقه
ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی ای مرکب از دستگاههای اصلی ذیج ـ تشکیل کمیسیون ویژه

سم زیستی )بیوتروریسم( به صورت یک اصل )بیوتروریسم( و تعیین وظایف هریک از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروری
 شده در کشور تا پایان برنامهنهادینه

 .کندکمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینة بیوتروریسم را به مجلس شورای اسالمی ارائه می تبصره ـ

 :دولت مجاز است ـ۲۰۷ ماده
ربط، الیحه کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهای ذی هایالف ـ به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست

 .سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایدها و پیشجانبه با مواد مخدر، روانگردانجامع مبارزه همه
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هیه الیحه جامع مبارزه با قاچاق کاال های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تربط و اتاقهای ذیب ـ با مشارکت دستگاه
 .و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

گرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با توافق سازی و توسعه حرفهبه منظور مدرن ـ۲۰۸ ماده
 :شودزیر در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته میدولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدامات 

» های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت مندی نیروی انتظامی از فناوریآوردن ساز و کار و امکانات الزم برای بهرهالف ـ فراهم
 «سازی پلیسآور پایهفن

 گرایی با توسعه آموزشهای تخصصیب ـ تقویت حرفه

به منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخالقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و  ـ۲۰۹ ماده
 اخالل در امنیت عمومی؛

 :الف ـ دولت موظف است ساز و کارهای اجرائی الزم را با تأکید بر موارد زیر فراهم و اجرائی نماید
 گراییپرستی، ابتذال و پوچیافته مروج انحرافات اخالقی، خرافهسازمان ـ مبارزه با جریانات، گروهها و باندهای۱
 سازی فضای عمومی جامعهـ ارتقاء احساس امنیت و سالم۲
ای برای مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانهگیری و هماهنگـ بهره۳

 اجتماعی

ای اجرائی موظفند اقدامات الزم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به ب ـ کلیة دستگاهه
 .سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسالمی اقدام نمایندمتناسب

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد

 سیاست خارجی

گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتالء امور خارجه موظف است با بهرهوزارت  ـ۲۱۰ ماده
الملل و بسط گفتمان شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسالمی ایران و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقه و نظام بین

 :ربط ارائه دهدناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع ذیالملل، سیاستهای مخواهی در روابط بینعدالت

الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری 
 اسالمی ایران

 :المللی از طریقای و بینسازمانهای منطقهبخش در مناسبات دو جانبه و ب ـ تالش برای حضور فعال، مؤثر و الهام
المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هریک ای و بینهای منطقهـ تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان۱

 از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرائی شدن برنامه
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کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمانها اخل و خارج از کشور و بهـ ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأموران شاغل در د۲
 های دارای اهمیت راهبردیو سفارتخانه

ـ تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصالح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسالمی ایران حداکثر ۳
 آن در سال اول برنامه و تالش برای تحقق

 المللیای و بینهای منطقهـ پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان۴
 های حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایراـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه ۵

ای و سایر ظرفیتهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه ج ـ همکاری با کشورهای منطقه و اسالمی و نیز استفاده از
 المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقبین

زدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسالمی به ویژه حوزه تمدن ایران د ـ تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش
 اسالمی

های الزم های اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینهاز طریق حمایت جدی از فعالیت هـ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی
 برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسالمی

 خواهانه در جهانو ـ توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت

در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور )ترانزیت( انرژی و تالش برای قرار گرفتن در ز ـ ارتقاء مدیریت ایران 
 مسیرهای انتقال انرژی در منطقه

 گذاری در جهت تأمین منافع ملیح ـ استفاده از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایه

 .ف است ساالنه گزارشی از میزان اجرای احکام این ماده به مجلس شورای اسالمی تقدیم نمایدوزارت امور خارجه موظ تبصره ـ

 حقوقی قضائی -فصل هشمت 
 ـ۲۱۱ ماده

الف ـ قوه قضائیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای 
اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر کردن ضمانت کیفری و جایگزین

ب ـ در اجرای .تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد
های مالی، تشکیالتی و استخدامی با توجه به اصول قوه قضائیه در زمینه های کلی نظام در امور قضائی نیازهایسیاست( ۱۲بند )

از پستهای بالتصدی ( %۱۰قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که ساالنه ده درصد )( ۱۵۸و )( ۱۵۷، )( ۱۵۶)
 .تکمیل گردد ۱۳۸۸مصوب موجود در پایان سال 
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 .استنفر  ۸۰۰سقف جذب قضات ساالنه تا  تبصره ـ

سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر ( ۱۲و )( ۱۱، )( ۸، )( ۶، )( ۱ج ـ در اجرای بندهای )
 :ها را انجام دهددر جهت تسریع در رسیدگی به پرونده

قضائی و اداری جهت افزایش ـ تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان ۱
 دقت در انجام امور محوله

 ـ تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه۲

زشهای باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموهایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه میکلیه دستگاه تبصره ـ
 .تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند

مداری و نیز در سازی فرهنگ قانوند ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصالح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه
 :شودراستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می

 طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیماـ آموزش همگانی ۱
ای و زیست، بانکی، بیمهاجتماعی، محیطـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین۲

 ربط از طریق صدا و سیماهای ذیمشابه آن توسط دستگاه
 های راهنمایی تحصیلی و متوسطهدوره بینی مواد درسی الزم برای آموزشهای مذکور درـ پیش۳

زمـان مناسب را برای پخش ( ۲و )( ۱سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف است در اجرای اجزاء ) تبصره ـ
 .شود، اختصاص دهدهای مربوطه یا آن سازمان تهیه میهایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاهبرنامه

لف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی ـ قوه قضائیه مک۴
 .محاکم به صورت بر خط )آنالین(، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد

دستگاههای اجرائی از جمله  سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابالغی از سوی مقام معظم رهبری،( ۳هـ ـ به منظور تحقق بند )
احمر و شهرداریها، مکلفند نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هالل

 .های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارنددر چهارچوب وظایف خود همکاری الزم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه

 :سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابالغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه مکلف است( ۹)و ـ در اجرای بند 
 .های کیفری و حقوقی اقدام کندـ نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه۱
تا از طریق  المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کندـ با همکاری دولت نسبت به تهیه الیحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین۲

 .دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد
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 :ها قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر استها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پروندهز ـ به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده
اقدامات الزم را جهت  ـ با همـکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیـروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران،۱

گیری از نیروهای متخصص و روشها و های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهرهتقویت و انسجام گروه
 .عمل آوردتجهیزات روزآمد به

ادگستری استانها اقدام ـ از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل د۲
 .کند

ح ـ به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری 
 :اطالعات و ارتباطات انجام دهد

اندازی های قضائی، راهانه مدیریت پروندهویژه سامهای عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهـ سامانه۱
های قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطالعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، مرکز ملی داده

ت اسناد و استفاده از فناوری اطالعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثب
 .اندازی، گسترش و ارتقاء یابدامالک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راه

های مرتبط با ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده۲
اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطالعات، نسبت به  اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقالم اطالعاتی سند و

 .تعویض اسناد مالکیت اقدام کند

های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن وزارتخانه تبصره ـ
یش، با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برای تهیه نقشه امالک شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خو
 .مذکور براساس استاندارد حدنگاری )کاداستر( همکاری نمایند

ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان نامهشود براساس آئینـ به قوه قضائیه اجازه داده می۳
های قضائی که رسد، اسناد و اوراق پروندهاسالمی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه میملی جمهوری  اسناد و کتابخانه

باشد را با استفاده از فناوریهای اطالعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء نگهداری سوابق آنها ضروری می
دت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطالعات و اسناد تبدیلی در کلیه آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از م

 .مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود
های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران حفظ و اصل پرونده

 .نگهداری خواهد شد
های الکترونیکی برای اجرای محکومیتهای زمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانهـ سا۴

 .حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید
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ط ـ در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه مکلف به انجام موارد 
 :زیر است

ـ نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زندانها، ۱
بازداشتگاهها، کانونهای اصالح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی 

 قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای الزم در سقف اعتبارات مصوبکل کشور و سازمان 
های قضائی و تمهید ساز و کار مناسب برای ـ تسهیـل در احقاق حق افراد نیازمـند مورد تأیید دستـگاههای حمایـتی در پرونده۲

یق کانونهای مربوطه، عالوه بر استفاده از استفاده این افراد در موارد ضروری از وکال و کارشناسان رسمی دادگستری از طر 
 ظرفیتهای وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد

های اجرائی از طریق افزایش دوایر اجرائی ـ ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده۳
 اسناد در مراکز استانی

ـ قوه قضائیه موظف است الیحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم  ی
 .گردد

ک ـ قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به نحوی که در این 
 :سامانه حداقل

 .وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد ـ علت تجدید۱
 .طور خودکار تعیین شودها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت بهـ وقت رسیدگی به پرونده۲
 .های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشدـ مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده۳

ـ درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر  تبصره
 .ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشدشود به گونهدلیل به مقام باالتر اعالم می

گیری بوده و بدون علت منتهی به هایی که معّد تصمیمندهها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پروـ رؤسای حوزه۴
 .صالح معین نماینداند را ضمن تذکر به قاضی و اعالم به مراجع ذیتصمیم نگردیده

 .اند اطالع حاصل نمایندگیری نگردیدههایی که برابر قانون منتهی به تصمیمـ مراجع نظارتی به طور خودکار از پرونده ۵

اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری  ل ـ دیوان عدالت
قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۵های اجرائی موضوع ماده )های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاهدوره

ی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصص( ۵و ماده )
 .ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نمایدپرونده
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اندازی مرکز ملی م ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و امالک و راه
نحوی که امکان پاسخ عامالت تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، بههای ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت مداده

 .آنی و الکترونیک به استعالمات ثبتی و ثبت آنی معامالت با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود

ومی و مردم نهاد، به های اجرائی، مؤسسات عمن ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه
 :منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد

بندی زندانیان و ـ با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصالحی مجازات حبس، اصالح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقه۱
کابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای باالی شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتبازداشت

 هزار نفر جمعیتبیست
 ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش۲
ایر خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و سبضـاعت با همـکاری کمـیته امداد امامهای زندانیان بیـ رفع مـشکل معیشتی خانواده۳

 ربطنهادهای ذی
 ربط پس از آزادیـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی۴

س ـ سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات الزم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد 
ی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و ریزدست آمده، نسبت به برنامهنتایج بهارجاعی را انجام دهد و با توجه به

 .های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کندآسیب

 .ع ـ قوه قضائیه مکلف است تمهیدات الزم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد

 .نمایدبینی میاین ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات الزم برای اجرای تکالیف مقرر در

قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاستهای کلی نظام در امور قضائی الیحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول  ـ۲۱۲ ماده
 .سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید

 نظارتوبدجه و -فصل مهن 
به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه، دستگاههای  ـ۲۱۳ ماده

 .ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نماینداجرائی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذی
ها و متغیرهای مربوطه به لکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخصمعاونت موظف است گزارش عم

جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با الیحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به جمهور ارائه نماید. رئیسرئیس
 .طالع نمایندگان برساندمجلس شورای اسالمی ارائه و خالصه آن را در جلسه علنی به ا
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ای با رعایت قانون نحوه دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ـ۲۱۴ ماده
 :قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد( ۴۴اجرای اصل چهل و چهارم )

، تا گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژهجهرا با رویکردهای نتی ۱۳۸۵الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب 
 .سال سوم برنامه اصالح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد

تأمیـن منابع مالی، ساخت و » ، « برداری و واگذاریتأمین منابع مالی، ساخت، بهره» ب ـ روشهای اجرائی مناسب از قبیل 
را با « برداری و مالکیتساخت، بهره» و یا « مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» ، «ساخت کلید در دستطرح و » ، « برداریبهره
 .کارگیردهای کافی بهبینی تضمینپیش

ای بزرگ و متوسط اجرا ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرحهای تملک دارائی سرمایه
 .کند

ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد کار تأمین مالی طرحهای تملک دارائی سرمایهد ـ ساز و 
ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونهبانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش

 .وق با نوسانات بودجه ساالنه کاهش یابدمنابع مالی و اجرای طرحهای ف
شده را که توسط وزارت ای و قیمت تمامهـ ـ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرحهای تملک دارائی سرمایه

 گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرحهای بزرگ و متوسط پیادهاموراقتصادی و دارائی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابالغ می
 .کند

 :پذیر استای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکانپیشنهاد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ـ۲۱۵ ماده
قانون برنامه و بودجه ( ۲۳و )( ۲۲ای جدید با رعایت مواد )الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه

محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی فنی )حجم کار، زمانبندی اجرا(، اقتصادی، مالی و زیست براساس گزارش توجیهی
مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در الیحه 

 .رسدسالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسالمی میگردد به تفکیک سالهای برنامه و بودجه ساالنه منظور می

محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت زیست موظف است استانداردهای زیستسازمان حفاظت محیط تبصره ـ
یهای جهت ابالغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارائ

 .ای خود اعالم نمایدسرمایه

ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، های طرحهای تملک دارائیهای سرمایهب ـ مبادله موافقتنامه
ها برای دوران برنامه پذیرد این موافـقتنامهپیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام می

 .گرددها نیز درج میتبر و مالک عمل خواهد بود. اطالعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصالحیه موافقتنامهمعـ

مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب ای برای سالهای باقیاعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارائیهای سرمایه تبصره ـ
 .شودمیتعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور 
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گردند جنبه اصالحی داشته هایی که برای انطباق میزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میج ـ موافقتنامه
شوند ها میطرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژههای و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه

 .ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند )الف( این ماده بالمانع استشنهاد دستگاه اجرائی ذیبا پی
ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد های طرحهای تملک دارائیهای سرمایهد ـ مبادله موافقتنامه

 .رسدمعاونت به تأیید هیأت وزیران می وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
شود، به های توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی میبندی گزارشای از جمعهـ ـ معاونت موظف است خالصه

استثناء طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران 
 .ر دهدقرا

ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرحهای و ـ تصویب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه
مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح )برحسب سال( 

بینی نرخ تورم در دوران برنامه ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیشتملک دارائیهای سرمایهکمتر نگردد. اعتبارات طرحهای 
شده اصالح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد بینیگردد و اعتبارات پیشبرآورد می

 .تبینی شده مجاز اسانحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش

 ـ۲۱۶ ماده

های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه
آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج و فعالیتهای موضوع موافقتنامه و شروط الزام

 .بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد شود، خواهدمی

کرد ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینهب ـ متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزینه
مورد واگذار  آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استانها یا دستگاههای دیگر حسب

 .گرددمی

گاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبشود برای پیشج ـ به دولت اجازه داده می دیده از حوادث آ
های فراگیر محصوالت کشاورزی و بیماریهای غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت

گردان خزانه تأمین و هزینه از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه( %۲ی و دامی، تا معادل دو درصد )گیر انسانهمه
شود. جویی در اعتبارات عمومی و یا اصالح بودجه ساالنه تسویه مینماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه

 .تأیید معاونت استگردان خزانه در اجرای قوانین و مقررات منوط بهخواهدر هر حال برداشت و هزینه از محل تن

( ۱۳۹و یکصد و سی و نهم )( ۱۳۴د ـ درمورد آراء حل اختالف دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم )
ربط از اجرای تگاههای اجرائی ذیشود چنانچه به هر دلیل دسقانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می
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جایی در های جابهتصمیم مرجع حل اختالف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیـت
و  نفع اضافهای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستـگاه اجرائی ذیای و هزینهبودجه تملک دارائیهای سـرمایه

 .نمایدیا با مطالبات تهاتر می

های اجرائی برنامه ظرف های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بستهها و مؤسسات دولتی موظفند برنامهکلیه وزارتخانه ـ۲۱۷ ماده
ای اسالمی ها که پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطالع به مجلس شور شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته

 .گیردشود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار میارائه می

دار های متجانس و به هم مرتبط اولویتای از پروژهبه هم پیوسته و یا خوشه ای از چندین پروژهبسته اجرائی مجموعه تبصره ـ
 .آیدارچوب اهداف برنامه به اجرا درمیاست که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چه

شود و قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می( ۴کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ) ـ۲۱۸ ماده
و یا شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی نیز شرکتهای پذیرفته

مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت 
شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکتها 

 .ارندمسؤولیت اجرای این بند را به عهده د

 .شوندباشند از شمول این ماده مستثنی میبندی میشرکتهایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه ـ۱ تبصره

سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این  ـ۲ تبصره
 .قانون تهیه و ابالغ نماید

های الزم را ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینهبه منظور استقرار نظام بودجه ـ۲۱۹ ماده
برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که الیحه بودجه سال سوم برنامه به روش 

شود. همچنین در اسالمی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابالغ می مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای
شده موضوع ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمامسیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه( ۳۲اجرای بند )

احدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و یابد پس از پرداخت به و قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می( ۱۶ماده )
گردد های مالی و معامالتی و اداری و استخدامی هزینه مینامهمقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آئین

موراقتصادی و شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت ابینیها و تحقق اهداف پیشبینی نحوه نظارت بر هزینهکه متضمن پیش
 .رسدوزیران میدارائی به تصویب هیأت

شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در به دولت اجازه داده می ـ۲۲۰ ماده
 :ای اقدامات زیر را به عمل آوردخصوص طرحهای تملک دارائیهای سرمایه
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برداری در قالب قراردادها و شرایط شده و آماده بهرهتمام و تکمیلای جدید و نیمهسرمایه الف ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی
برداری یا خرید خدمات در های بهرهمورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت )فاینانس(، پرداخت هزینه

 نهایتًا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و
شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است تمام و تکمیلای نیمهب ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه

 به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد  ایبرداری طرحهای تملک دارایی سرمایهج ـ واگذاری حق بهره

 بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی
ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی برداری طرحهای تملک دارایی سرمایهد ـ واگذاری مالکیت و یا بهره

 مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه ـ۱ تبصره
ای در قالب تسهیالت و شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایهبینی میدر قانون بودجه سنواتی پیش

و کارمزد و یا تسهیالت و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به شده شامل یارانه، سود وجوه اداره
ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل طرحهای تملک دارایی سرمایه

 .اختصاص است

 .شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیستاشخاص تلقی نمیکمکهای بالعوض موضوع این ماده، درآمد  ـ۲ تبصره

وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره ـ۲۲۱ ماده
دستگاههای نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقالل هر یک از آنها در حدود 

 .شودمقرر در قانون اساسی تشکیل می

گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال العمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیمدستور 
 .گردداول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می

، (۳، )( ۲ی موضوع مواد )قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاهها( ۵کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) ـ۲۲۲ ماده
 .باشندقانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می( ۵و )( ۴)

در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه  ـ۲۲۳ ماده
ستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط نامه، تصویبنامه، دتصویب آئین

به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههای اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت 
 .رسدوزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه میانطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت
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دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد الزم در اختیار معاونت قرار دهند. اسناد و اطالعات 
قانون و قانون  های معاونت در چهارچوب مفاد اینها و بخشنامهشده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملبندیطبقه

 .االجراء استهای مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی الزمنامهبرنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین

و اصالحات و الحاقات بعدی آن با اصالحات و الحاقات  ۱۳۸۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ـ ۲۲۴ماده 
 :شودنفیذ میزیر برای دوره برنامه پنجم ت

و » عبارت « شرکتهای دولتی» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت ( ۲الف ـ در ماده )
 .شوداضافه می« شرکتهای آب و فاضالب و توزیع برق استانی

دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر 
 .گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز استتنخواه

قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه ( ۵ج ـ کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده )
 :شده است مکلفندبینیپیش

شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت بینیهر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیشـ در ۱
 .داری کل منظور شودالحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهعلی

 .این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند( ۱با ساز و کار جزء )شده هر سال را بینیسود پیش( %۴۰ـ حداقل چهل درصد )۲
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت 

ویژه( مذکور باید توسط شرکتهای سود ابرازی )سود ( %۴۰باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد )وجوه موضوع این بند نمی
 .ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شوددولتی ذی

 .های بعدی آن استو اصالحیه ۱۳۶۶وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 

شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر بینید ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی از سقف رقم پیش
 .در بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است

های اداری و مالی و اجتناب از گیریرسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیمـ ـ در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمته
دیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیتهایی که در قوانین و مقررات برای دستگاههای اجرائی یا رؤسا و کاری و پاسخگویی مموازی

ربط استانی و ستادی دستگاههای یادشده براساس شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذیبینیباالترین مقام آنها پیش
تیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران شرح وظایف پستهای سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اخ

 .استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رئیس یا باالترین مقام دستگاه نیست

ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین ای و تملک دارائیهای سرمایهو ـ کلیه اعتبارات هزینه
رح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام بودجه سنواتی به ش



  ( ۱۳۹۰ـ ۱۳۹۴رنامه پنجساله پنجم وتسعه مجهوری اسالیم ایران )قاونن ب 

111 
 

های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابالغ و تخصیص مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه
 .است اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه

ز ـ در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و 
ای بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلـیه موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائیهای سرمایه

منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب  و مالی از جمله عین،
ای دستگاه ای از این فرمها ضمیمه موافـقتنامه اعتبارات هزینهفرمها، شرایط و دستورالعملهای ابالغی معاونت مجاز است. نسخه

سات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤس
 .االجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشدآن الزم

قانون محاسبات عمومی کشور بدون ( ۷۰ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده )
های متبادله، اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه رعایت سقف
 .ممنوع است

ده که ادامه فعالیت آنها ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکتهای دولتی زیان
ده با پیشنهاد معاونت ی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیاندر بخش دولتی به دالیل قانون

 .شودمانده اقدام میو با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحالل شرکت و واگذاری اموال باقی

 :اخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایندی ـ دستگاههای اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرد
 .ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی۱
 .خت و کمک بالعوضشده نسبت به روشهای پرداـ اولویت شیوه پرداخت تسهیالت نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره۲

معاونت و رؤسای دستگاههای اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویتهای فوق را در  تبصره ـ
 .ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعایت نمایندامضاء موافقتنامه

قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دسـتگاههای اجرائی از جمله ک ـ ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در 
های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه

که از اعتبارات عمومی استفاده  ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آنبازار، یارانه نهاده
شود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم به عهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط می

 .شوداست. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می

 ل ـ
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از محل کاهش اعتبارات ( %۱۰ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد )لک دارائیهای سرمایهـ اعتبار طرحهای تم۱
سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی 

 .شوندانتخاب می ۱۳۵۱مصوب قانون برنامه و بودجه ( ۲۲طرحهای مذکور با رعایت ماده )
ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد های متفرقه، تملک دارائیهای مالی و هزینهـ اعتبارات هریک از ردیف۲
ای توسط معاونت در سقف بودجه از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک دارائیهای مالی و هزینه( ۱۰%)

 .کل کشور قابل افزایش استسنواتی 
از اعتبارات تملک ( %۱ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد )از اعتبارات هزینه( %۵/۰ـ حداکثر نیم درصد )۳

های شرکتهای دولتی، از مجموع هزینه( %۲۵/۰ای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد )دارائیهای سرمایه
ای و از اعتبارات هزینه( %۵۰ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد )های سرمایهاز مجموع هزینه( %۵/۰رصد )حداکثر نیم د

اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر 
کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات حوه هزینهقانون ن» قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت 

 .شودهزینه می« ۱۹/۱۱/۱۳۶۴عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 

 م ـ
ـ کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور )توسعه ۱

کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی( استفاده می
ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه تعیین

ری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش علوم، تحقیقات و فناو 
جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، 

 .یدتحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسالمی ارائه نما
ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی ۲

باشند در سقف ربط میهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیوزارتخانه
ای که درآمد را شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسهبینی میدجه سنواتی پیشاعتباراتی که برای این منظور در قوانین بو

 .یابداند، اختصاص میکسب کرده
شود مشمول ـ طرحهای دانشگاهی که در قوانین بودجه ساالنه کشور، ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی، ذکر می۳

های علوم، تحقیقات و فناوری ای دانشگاهی وزارتخانهئیهای سرمایهتسهیالت قانونی موضوع قانون اجرای طرحهای تملک دارا
 .و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

ن ـ کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار 
ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون ارائیهای سرمایهای، مالی و نیز تملک دابالغی اعم از هزینه

برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابالغی معاونت ارائه 
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 .نمایند
ر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابالغ آن اقدام معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکث

نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصالح و ابالغ موافقتنامه نهائی به نحوی که مغایر قانون نباشد 
 .االجراء استظرف پانزده روز رأسًا اقدام کند، موافقتنامه ابالغی الزم

گردد که با اعالم بینی میدرآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیشس ـ مازاد 
 .شودداری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع میخزانه

ای و ئیهای سرمایهتملک دارا( %۸۰از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد )( %۵۰پنجاه درصد )
بخشی و ارتقاء شاخصهای گیرد تا در راستای تعادلای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار میاعتبارات هزینه( %۲۰بیست درصد )

 .یافتگی بین استانها توزیع گرددتوسعه

باشند و صالحیت وضع یه میقانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجر ( ۵ع ـ کلیه مراجع و دستگاههای ماده )
نماید قبل از االجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین میمصوبه الزم

ه را اخذ اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیفهای بودج
 .نمایند

کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف 
 .اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند

رای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه ف ـ به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دا
شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسالمی و یا اوراق مشارکت داده می

این قانون اقدام نمایند. صدور ( ۸۱اده )ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در م
 .اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است

 .صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسالمی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است

شود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین رائی کشور اجازه داده میص ـ به دستگاههای اج
شده است را در قالب بینیگذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیشبودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه

الحسنه و ختیار بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضشده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اوجوه اداره
ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیالت تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیالت قرار صندوقهای توسعه

نامه اجرائی این بند شود. آئینظور میدهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی من
 .رسدوزیران میبه پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت
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ـ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیالت بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای  ق 
را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد  زارعین

 .رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند

ای بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان مجری ساختمانها و ایهر ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارائیهای سرم
تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و 

وزارت کشور و  نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به
ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع عملکرد تخصیص اعتبارات ذی( %۵/۲مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد )
 .گرددبودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین می

یرمترقبه و مدیریت خشکسالی، شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غش ـ به دولت اجازه داده می
و اعتبارات موضوع ( %۳درصد )را به سه ۱۳۸۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ( ۱۰گردان موضوع ماده )تنخواه
افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب ( %۲قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد )( ۱۲ماده )

شود به صورت وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین میتهیأ
یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه احمر اختصاص میای به جمعیت هاللای و تملک دارائی سرمایههزینه
 .گردد

بندی مشاغل و ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه، بخشنامههانامهت ـ کلیه تصویب
کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به

که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است 
ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی

 .شودمی

 .واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع استث ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و 

خ ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای قوانین بودجه 
یان سال قبل ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائیهای خارجی نسبت به پاسنواتی را به گونه

 .از این محل افزایش نیابد

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانهذ ـ مبالغی که به هر یک از مؤسسه
س از شود پای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت میای و تملک دارائی سرمایهدرمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه

شود تا مطابق الذکر افزوده میابالغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق
 .شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند



  ( ۱۳۹۰ـ ۱۳۹۴رنامه پنجساله پنجم وتسعه مجهوری اسالیم ایران )قاونن ب 

115 
 

گذاری شرکتهای دولتی گزارش انطباق سرمایه ض ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار
قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل چهل ( ۳پیوست شماره )

 .به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید( ۴۴و چهارم )

اجرای احکام بندهای )و( ، )ز(، )ن( و )ذ( در خصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت  تبصره ـ
 .این قانون خواهد بود( ۲۰ماده )

دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی  ـ۲۲۵ ماده
 .بینی اجراء نمایدت را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیشاس

احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصالح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون،  ـ۲۲۶ ماده
 .گردداالجراء میدر طول برنامه موقوف

ریزی نیروی با مشارکت و برنامه« سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» و تدوین دولت نسبت به تهیه  ـ۲۲۷ ماده
انتظامی جمهوری اسالمی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانها، مرکز امور 

ن و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول های بهداشت، درمازنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه
 .سالهای برنامه اقدام قانونی به عمل آورد

در کمیته انقالب اسالمی  ۱۳۷۰در طول سالهای برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا ابتدای سال  ـ۲۲۸ ماده
اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت خدمت کردهوقت و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به صورت تمام

 .گردنداند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی میهای جنگ حضور داشتهداوطلبانه در جبهه
 .ما توسط دولت استالذکر و سهم کارفربرخورداری از مزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق

های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم و به تصویب هیأت نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهآئین
 .رسدوزیران می

اقل ده وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدانهای نفتی و گازی در طی سالهای برنامه به توالی با حد ـ۲۲۹ ماده
از میادین اقدام نماید. ( %۱۰۰و صددرصد )( %۷۵، هفتاد و پنج درصد )(%۵۰، پنجاه درصد )(%۲۰، بیست درصد )(%۱۰درصد )

از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات زیر ( %۱۰به این منظور ساالنه ده درصد )
 :یابدنفت تخصیص می به شرکتهای تابعه وزارت

الف ـ برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز، آب و سایر روشها به نحوی که در طول برنامه پنجم، متوسط تولید نفت 
 .باشد ۱۳۸۸خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 
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شده میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترک گازی یزیر ب ـ افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجرای فازهای برنامه
برداری، به نحوی که عالوه بر تأمین گاز کافی برای تزریق به میادین آوری گازهای در حال سوختن میادین در حال بهرهو جمع

 .نفتی، مصارف داخلی کشور و صادرات تعهدشده، تضمین شود

ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و دستگاههای ذی دولت با همکاری سازمانها و ـ۲۳۰ ماده
برنامه جامع » ها با تدوین و تصویب های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینهجایگاه زنان در عرصه

ه، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواد« توسعه امور زنان و خانواده
اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان 

اناییهای بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سالمت، توسعة تو 
المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـالح ساخـتار سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعامالت بین

 .اداری تشکـیالتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید

و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطالعات، ای و امنیت فناوریها به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رایانه ـ۲۳۱ ماده
 :اقدامات ذیل انجام خواهدگرفت

سازی الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی و شرکتهای غیردولتی دارای زیرساختهای حیاتی موظفند به منظور امن
یت فضای تبادل اطالعات )افتا( تا زیرساختها و حفظ امنیت تبادل اطالعات در مقابل حمالت الکترونیک در چهارچوب سند امن

 .پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطالعات خود را ارتقاء بخشند

دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجرای سامانه ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقوقی ارائه
 .از سال اول برنامه اقدام نمایند« افتا» رالعملها و استانداردهای مدیریت اطالعات اقدام نموده و نسبت به اجرای دستو

وزارت اطالعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است استانداردها و دستورالعملهای الزم برای  ـ۱ تبصره
تی ایران تدوین نماید که حداقل پنجاه ماهه اول برنامه با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعرا به صورتی در شش« افتا»

تا پایان سال دوم برنامه از توانمندسازی شرکتهای غیردولتی داخلی تهیه « افتا» افزارهای ارزش ریالی تجهیزات و نرم( %۵۰درصد )
 .شود

های ارتباطات و فناوری اطالعات و دفاع وزارت اطالعات موظف است گزارش اجرای این ماده را با همکاری وزارتخانه ـ۲ تبصره
و پشتیبانی نیروهای مسلح هر ساله به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تقدیم 

 .نماید

سازی های نگهداری و ایمنماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامهدولت مکلف است نسبت به سا ـ۲۳۲ ماده
 .راههای روستایی و برخورداری روستاهای باالی بیست خانوار و کانونهای اسکان عشایری از راه مناسب اقدام نماید شبکه
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روهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیدستگاههای اجرائی می ـ۲۳۳ ماده
باشند و با رعایت ضوابط نیروی کارگیری سالح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح میحفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به

 .ربط اداره خواهندشدانتظامی تحت نظر دستگاه ذی

آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگانها و چگونگی شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و 
 .رسدارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می

در راستای سیاستهای کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان  ـ۲۳۴ ماده
 :برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد

 .سالیانه تولید ناخالص داخلی( %۸الف ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد )
انداز ملی به گذاری از طریق ایجاد ساز و کارهای تشویقی و انگیزش برای تبدیل پسانداز و سرمایهب ـ کاهش شکاف پس

 .(%۴۰) داخلی به میزان متوسط چهل درصدانداز به تولید ناخالص گذاری ملی و حفظ نسبت پسسرمایه
 .های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامهج ـ قطع وابستگی هزینه

 .در پایان برنامه( %۷د ـ انجام اقدامات ضروری و الزم برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد )
اتخاذ سیاستهای اجرائی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمین هـ ـ کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدی جامعه از طریق 

 .برسد( ۳۵/۰اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریب جینی در پایان برنامه به )
 .و ـ توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی

 ۱۳۹۵حداکثر تا پایان سال  ۱۵/۱۰/۱۳۸۹پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران مصوب  پنجساله قانون برنامه ـ۲۳۵ ماده
 (۱۸/۱۲/۱۳۹۴هجري شمسي تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابالغ آن ملغي االثر مي شود. )اصالحی مصوب 

تبصره در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای  ۱۹۲ماده و  ۲۳۵قانون فوق مشتمل بر 
 .از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ۲۵/۱۰/۱۳۸۹اسالمی تصویب و در تاریخ 

 


