
 

 

 

 (۱۳۹۶ـ  ۱۴۰۰قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

 

 ـ تعاریف و اختصارات۱ماده

 

 (۱۳۹۶ـ  ۱۴۰۰برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

 

اصالحی آن قانون ( ۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده )( ۵موضوع ماده )دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی 

 قانون محاسبات عمومی کشور( ۵و ماده ) ۱۳۸۶مصوب 

 

 ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 

 بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

 رسازمان: سازمان برنامه و بودجه کشو

 

 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 

واحد عملیاتی:آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه 

 .اجرائی را به عهده دارند

 

های( مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد ژهـ موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای )پرو۲ماده

 .الذکر را در بودجه ساالنه اعمال نمایدهای ذیلفرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه

 

 زیستالف ـ موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط

 

بافتهای ناکارآمد شهری)حاشیه شهرها و محور در مورد توسـعه سواحل مَکـران، اروند و بازآفرینی ب ـ موضـوعات خاص مکان

 بافتهای فرسوده(، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی

 

روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری)ترانزیت( و حمل و پ ـ موضوعات خاص بخش پیش

 نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

 

 وری تأمین منابع مالی برایوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهرهت ـ موض



های اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا )با اولویت زنان سرپرست خانوار(، بیمه

ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بیمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق

 بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی

 

 ث ـ توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی

 

 ـ اقتصاد کالن۱بخش 

 

در سال پایانی برنامه، اهداف کمّی ( ۰/۳۴یب جینی )و ضر( %۸درصد)ـ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه هشت۳ماده

 :شودتعیین می( ۳و )( ۲، )(۱کالن و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول )

 

 
 

  



 
 

  

 
 

وری کل عوامل اقتصاد از محل ارتقای بهره( %۸واحد درصد از رشد هشت درصد )( ۲/۸ـ جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم )۴ماده

در طول سالهای اجرائی برنامه، ( %۲۱/۴گذاری به میزان متوسط ساالنه بیست و یک و چهاردهم درصد )رشد سرمایهتولید و همچنین 

 :باشدعمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت میکلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به

 

گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط ابع مالی مورد نیاز سرمایههای الزم برای تجهیز منها و سیاستگیریالف ـ جهت

ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی )فاینانس( خودگردان با اولویت تأمین مالی 

دالر ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ستقیم خارجی و بیست میلیارد )گذاری مدالر به شکل سرمایه( ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰اسالمی، پانزده میلیارد )

 قراردادهای مشارکتی خارجی

 



تبصره ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب 

 .قوانین بودجه سنواتی مجاز است

 

آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم وق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروتب ـ محترم شمردن و حمایت از حق

دید برای گذاری جداری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایهگیری فعاالن اقتصادی و تدوین نظام بنگاهمداخله در تصمیم

اشد به نحوی که بم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن میهایی که بخش خصوصی در رقابت سالبخش دولتی در فعالیت

 .در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابالغ گردد

 

وسعه بازارهای پ ـ اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و ت

صادراتی )کاالیی و کشوری( خدمات فنی و مهندسی و کاالهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و 

انتقال فن و فناوری )تکنولوژی( برای نیروهای ایرانی، تالش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال 

 یه صادرات ایران با رعایت مصالح کشورهای ناروا علتبعیض

 

ات ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسها، هنرستانالتحصیالن دبیرستانت ـ افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ

ورزی های خدمت زیر پرچم و کارای با استفاده از ظرفیتآموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه

 دانشجویان

 

و بودجه و محاسبات و آموزش،  های برنامهماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیوندولت مکلف است در سه

 .تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

 

گذاران و اولویت مشارکت با سرمایهای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با ث ـ جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه

پذیری و صادرات کاالها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی منظور افزایش توانمندی، رقابتتولیدکنندگان داخلی به

 براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

 

 سازی ایده و دانش در تولیدو پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری ج ـ حمایت حقوقی، مالی و نهادی الزم برای توسعه دانش

 های کلی برنامه ششمسیاست( ۸۰محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند)

 

 وهای بانکی با هدف افزایش کارآمدی چ ـ تدوین سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیالت و سپرده

پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیالت به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیالت و رقابت

 .نسبت به سال قبل کاهش یابد( %۱۰سپرده بانکی حداقل ده درصد )

 

های بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده ح ـ توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی، توسعه

 اصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالینفتی در بورس انرژی، 



 

( ۲۱بندی موضوع بند )اندازی مؤسسات رتبههای الزم برای ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راهو سیاست گیریخ ـ جهت

 المللیگذاری خارجی و تأمین مالی بینبرای جذب سرمایه ۱۳۸۴/۹/۱ازار اوراق بهادار مصوب قانون ب( ۱ماده )

 

های کلی اصل چهل و د ـ اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست

 ۱۳۸۱/۳/۴گذاری خارجی مصوب ایهو قانون تشویق و حمایت سرم ۱۳۸۷/۳/۲۵قانون اساسی مصوب ( ۴۴چهارم )

 

پذیر ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتهای ارزی و تجاری و تعرفهذ ـ اصالح سیاست

 ساختن کاالهای تولید داخل برای صادرات

 

لتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای ر ـ دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردو

 .ای را تضمین نمایدهای توسعهاقتصاد رسیده باشد، تضامین الزم توسط بانک عامل و یا سازمان

 

افزایی و هارتزایی، مهای اشتغالز ـ دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست

بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانشای دانش حرفهارتق

ام وزیران خواهد رسید، اقداجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت

ساالنه در طول سالهای اجرای قانون ( %۰/۸دهم درصد )مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشتنماید. سند مزبور باید 

 .برنامه باشد

 

 ـ ۵ماده

 

وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه هالف ـ دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر

د، تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی وری در مجموعه خومدیریت بهره

وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند وری ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهرهسازمان ملی بهره

ی غیردولتی هاوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیتملیاتی خود برای ارتقای بهرههای عدر شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه

وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرهدر حوزه

 .وزیران برساندرا به تصویب هیأت

 

 .شودقوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء میمسلح با إذن فرمانده کلتبصره ـ این حکم در خصوص نیروهای 

 

وری دستگاههای اجرائی و گیری کارایی و بهرهوری، دولت مکلف است نسبت به اندازهب ـ در راستای ارتقای شاخص بهره

 .اسالمی ارائه نماید را به مجلس شورایواحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن

 



 ـ بودجه و مالیه عمومی۲بخش

 

های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان جویی در هزینهمنظور تحقق صرفهـ به ۶ماده

 :اجرای قانون برنامه ششم

 

 .ای اجرای قانون برنامه ممنوع استالف ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی ساله

 

و بندهای آن و نیز عوارض آالیندگی موضوع  ۱۳۸۷/۲/۱۷قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( ۳۸ب ـ عوارض موضوع ماده )

شرح زیر در مورد بندهای )الف(، گذاری خودروها بهماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره( ۱تبصره )

 :گردد( و )ج( ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می)ب

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون ( ۳۸ـ عوارض وصولی بند)الف( ماده)۱

ساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور داری کل کشور از طریق حمذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه

روستاها و مناطق ( %۳۰درصد)شهرها و سی( %۷۰گردد، به نسبت هفتاددرصد )داری کل کشور افتتاح میمالیاتی کشور توسط خزانه

مناطق عشایری گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و ها واریز میها و دهیاریعشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری

گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و مناطق های شهرستان مربوط واریز میبه حساب فرمانداری

 .عشایری هزینه شود

 

تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص 

 .گرددها واریز میها و دهیاریبه حساب شهرداری( %۱۰۰صددرصد)

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی ( ۳۸ـ عوارض موضوع بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده )۲

نام ز وجوه بهقانون مذکور به حساب تمرک( ۴۳گذاری خودروهای موضوع بند )ج( ماده )موضوع قانون مذکور و عوارض شماره

شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت داری کل کشور واریز میسازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه

روستاها و مناطق عشایری براساس ( %۳۵درصد)وپنجسایر شهرها و سی( %۵۳درصد)وسهسهم کالنشهرها، پنجاه( %۱۲درصد)دوازده

ها اریها و دهیشود، محاسبه و بین تمام شهرداریتورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ میشاخصهایی که به موجب دس

گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد و مناطق عشایری توزیع می

شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود.  ریزیهای برنامهشد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته

عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی ( %۳۰درصد)همچنین سی

تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، نیمه های(ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای )پروژهها برای تأمین زیرساختشهرستان

 .گرددگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر میدر اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می

 

شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در ( %۳۰درصد )از مبلغ موضوع سهم سی( %۵درصد)تبصره ـ پنج



گیرد. قرار می ۱۳۸۷/۲/۳۱اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 

 .شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده  (۳۹ماده )( ۲و )( ۱های )بند )ب( این ماده در بخش مغایرت بر تبصره( ۲در طول برنامه ششم جزء )

 .حاکم است

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت ( ۳۸ماده)( ۱آالیندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره)ـ عوارض۳

گردد. در شهرستان توزیع میها )برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری( همان ها و فرمانداریها، دهیاریبین شهرداری

صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی )پنجاه نفر و بیشتر( به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض 

ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران های اعالمی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهآلودگی براساس سیاست

 .شودهای متأثر توزیع میربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای ذیشهرستان

 

های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض تبصره ـ در صورتی که شهرستان

ت ربط، نماینده سازمان حفاظهای ذیسازمان، رؤسای سازمان استان آلودگی واحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بیشتر( متشکل از نماینده

های اعالمی سازمان اقدام به توزیع عوارض های مربوطه براساس سیاستمحیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان

 .آلودگی خواهند کرد

 

ظارت بر ریزی و نریزی و بودجهضباط مالی، اصالح فرآیند برنامههای سنواتی با قانون برنامه ششم، انمنظور انطباق بودجهـ به۷ماده

 :های دولتعملکرد و هزینه

 

متناسب با تحوالت و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با  الف ـ لوایح بودجه ساالنه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل

 .شوده و تقدیم مجلس شورای اسالمی میاین قانون تهی( ۴رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره)

 

 ب ـ

 

ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۱

 ول سال وشود. بانک مرکزی مکلف است در طشود و ساالنه حداقل دوواحددرصد به این سهم اضافه میتعیین می( %۳۰درصد)سی

شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات ( %۱۴/۵متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد )

نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم خیز، گازخیز و توسعهمناطق نفت( %۳نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد )

داری این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه( ۴لت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره )بودجه عمومی دو

 .کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید

 

شود. این قانون تعیین می( ۴ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره)ـ سقف اعتبارات هزینه۲



 .در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است( %۱۵جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد )جابه

 

دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین ( %۲۰درصد )پ ـ دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بیست

نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، بهصورت بودجهنواتی را بهبودجه س

 .شوددستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی( ۱۰۰%)

 

ر قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج د

ها و های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهمباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه

شود، ممنوع است. از اعتبارات عمومی استفاده میغیر آن، ایفای تعهدات خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که 

مسؤولیت اجرای این حکم برعهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، 

های یرات و مجازاتکتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعز( ۵۹۸تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده )

 .گرددبا اصالحات و الحاقات بعدی محکوم می ۱۳۷۵/۳/۲بازدارنده( مصوب 

 

ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهث ـ کلیه تصویب

ی نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی کارگیرمبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به

قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه 

 .شوداجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می

 

های بیمه گر اجتماعی ها و صندوقریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمانای برنامههدولت به گون

 .شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگرددمستقل

 

از ابالغ بخشنامه بودجه در قالب  ج ـ در مورد بندهای)ت( و )ث( این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس

پذیرش عدم بینی شود. در صورتپیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش

 .بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار استپیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش

 

هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و چ ـ وجوه هزینه

های قابل قبول مالیاتی تلقی شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینهعنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت مییا به

 .گرددمی

 

ست از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در ح ـ دولت مکلف ا

ای از اعتبارات تملک دارایی سرمایه( %۳۰درصد)بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سیسازی، تعادلمراکز استانها و جهت زمینه

 .ص دهدریزی استانها اختصاکشور را به شورای برنامه

 



 .باشدتبصره ـ توزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی می

بند )د( و بند ( ۷خصوص جزء )های توسعه کشور بهقانون احکام دائمی برنامه( ۱۶این قانون بر احکام ماده )( ۷احکام مندرج در ماده )

 .)ح( حاکم است

 

 
 

 

 

های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها سیاست( ۱۲منظور تحقق اهداف بند)ـ دولت موظف است به ۸ماده

 :و اصالح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد

 

 :داری کل کشور از طریقهالف ـ ساماندهی خزان

 

 داری کل کشورـ اصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه۱

 

 ـ ارتقای نظام نظارت از طریق اصالح سامانه)سیستم( مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی۲

 

 :ب ـ ساماندهی نظام مالی ـ محاسباتی کشور از طریق

 

 واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدیافزار حسابداری ـ تهیه نرم۱

 

 افزار الزمـ تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم۲

 

 ـ تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور۳

 



 :نای عملکرد از طریقریزی بر مبپ ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه

 

 ریزی بر مبنای عملکردـ طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه۱

 

 ریزی مبتنی بر عملکردشده بر مبنای بودجهـ استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی۲

 

 :ت ـ ساماندهی بدهیهای دولت از طریق

 

 (%۴۰) در سطح حداکثر چهل درصد ( G.D.P) تهای دولتی به تولید ناخالص داخلیـ حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرک۱

 

 ـ ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی۲

 

 ـ حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسالمی۳

 

مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام لت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاهـ تأدیه بدهی دو۴

 مدت و بلندمدتبانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان

 

یی و تأیید هیأت وزیران با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارا( %۴۵تبصره ـ افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد )

تواند با تصویب مجلس شورای اسالمی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پذیر است. در شرایط اضطراری دولت میامکان

ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه( %۵۰پنجاه درصد )

 .برساند( %۴۰درصد)به چهل بدهی را

 

ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع ۹ماده

 و دیگر قوانین مالی و ۱۳۸۳/۱۱/۳ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه

و قانون برگزاری مناقصات  ۱۳۸۲/۱۰/۱۷جز معامالت محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب معامالتی بخش عمومی به

تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت  ۱۳۸۳/۱۱/۳مصوب 

 .مالت خود از طریق سامانه مذکور هستندقانون برگزاری مناقصات و انجام معا

 

 ـ نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی۳بخش

 

 :ها(منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار سرمایه و بیمهـ دولت مجاز است به۱۰ماده

 

هایی که شود را به ترتیب اولویتقطعی شده یا می ۱۳۹۵پایان سال الف ـ معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا 

نماید. شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه به پیشنهاد سازمان مشخص می



در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق  اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تا سقف مندرج

 .یابدرسد، انتشار میای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران مینامهآیین

 

شده و طعیکرده و ق تبصره ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی

گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا از هیچ

موجب شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که بهحداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک مرکزی برخوردار می

 .ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازدآن دولت 

 

خاصی را در  های مرتبط با اوراق بهادار مذکور)اعم از سود و اصل(، هرساله ردیفمنظور تأمین اعتبار الزم برای پرداختب ـ به

 .لس شورای اسالمی برساندبینی کند و به تصویب مجالیحه بودجه سنواتی پیش

 

تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت 

بالاثر است. سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و 

عرضه و معامالت این اوراق بهادار به کسر )کمتر از ارزش اسمی( و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق 

 باشد. بانکها، دستگاههای اجرائی وبهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی

ورالعملی گذاران را متناسب با دستشود باید اطالعات موردنیاز سرمایهلتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر میشرکتهای دو

 .رسد، منتشر نمایندکه به تصویب شورای بورس می

 

انتشار صکوک اسالمی های دولت برای استفاده از دارایی منظورشود بهپ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می

ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییبینیپیش

( های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی )سادااموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی

قانون ( ۵ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده )حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی

به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج  ۱۳۸۶/۷/۸مدیریت خدمات کشوری مصوب 

انتشار صکوک اسالمی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی،  منظور پشتوانهقانون اساسی به( ۸۳)در اصل هشتاد و سوم

بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای تعیین و تغییر بهره

ماده ( ۱۰قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره )( ۱۳۷دمات کشوری در اجرای ماده )قانون مدیریت خ( ۵اجرائی موضوع ماده )

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون ( ۶۹)

ای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند ها و فضاهنسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمان

ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق همالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار

 و اخذ شناسه )کد( رهگیری ممنوع بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکوراستفاده، تغییر بهره

 .است

 



ها فاده از داراییمجریه و استانتشار صکوک اسالمی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه

 .ترین مقام آنها استو اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی

 

های کلی اصل چهل شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاستدی و دارایی اجازه داده میت ـ به وزارت امور اقتصا

عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، بهقانون اساسی و در چهارچوب آیین( ۴۴و چهارم )

 .اسالمی )صکوک( استفاده کند

 

منابع و مصارف بودجه عمومی در طی  منظور رفع عدم تعادلمور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را بهث ـ وزارت ا

سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به یک

( %۱۰۰بینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد)نه پیشصورت کامـل در لوایح بودجه ساال

 .شودیافته تلقی میتخصیص

 

 :ـ بیمه مرکزی ایران موظف است۱۱ماده

 

و  های اقتصادی از جمله فضای کسبالف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه

گذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ ار و سرمایهک

 :عمل آوردبیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات الزم را جهت تحقق اهداف زیر به

 

 .برسد( %۷درصد)اجرای برنامه به هفتهای بازرگانی در طول ـ ضریب نفوذ بیمه۱

 

نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه ( %۵۰درصد)های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاههای عمر از حق بیمه تولیدی بیمهـ سهم بیمه۲

 .افزایش یابد

 

 .ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابدهای بیمهـ رشته۳

 

منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در ای بهگذاری ذخایر بیمههای سرمایهنامهت و آیینب ـ مقررا

 .اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد

 

 ـ۱۲ماده

 

زمان شده خود به سابرسیالف ـ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسا

قانون اساسی و ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست

اصالحات بعدی آن، امالک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد 



 .شودوافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمیت

 

بدهـی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه ( %۱۰درصد)تبصره ـ در اجرای حـکم این بند باید ساالنه حـداقل ده

 .بینی و تأمین شودن تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشتعهد جدید برای سازما

 

گیران را بب ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری

 .سازی نمایدمتناسب

 

راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشموالن  در طول اجرای قانون برنامه بر قانون( ۱۲بند )ب( ماده )

 .حاکم است ۱۳۷۳/۶/۲۳و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب  ۱۳۶۱/۳/۳۰صندوق تأمین اجتماعی مصوب 

 

و  ها ـ از جمله اموال منقولداراییتعهدات و پ ـ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با کلیه وظایف، اختیارات، 

 .دیابغیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می

 

ارزش فعلی  نای برای تعییحداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه

گیرد ـ رسد و مورد تأیید سازمان قرار میماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور میتعهدات آتی )اکچوئری( که حداکثر ظرف مدت سه

برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهرهبا منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم

های ها هر ساله در بودجهداری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاریسازی و خزانهمورد از طریق سازمان خصوصیحسب 

 .ساالنه پادار خواهد گردید

 

پولی  هایهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانـ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان۱۳ماده

لی کهایوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاستد

 .نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است

 

های و بازارـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات ۱۴ماده

 :غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت

 

الوه بر رسد، عتصویب شورای پول و اعتبار میالف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به

حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و  ۱۳۵۱/۴/۱۸مصوب  اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور

 :انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید

 

طور موقت و سلب حق تقدم ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها بهـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته۱

 ان مؤثرخرید از سهامدار



 

 ـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت۲

 

 ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران۳

 

 ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیرهـ سلب صالحیت حرفه۴

 

 .بانکها خواهد بودت انتظامی موضوع این بند هیأـ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ۱تبصره

 

کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب مدیره را انتخاب میـ سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت۲تبصره

 .مدیره نقش داردعضو هیأت

 

اعتباری  کت بانکها و مؤسساتب ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری)لیزینگ(، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشار

سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس ( %۵۰و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد)

گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا های سرمایهصندوق

جز حبس و شالق محکوم به ۱۳۹۲/۲/۱قانون مجازات اسالمی مصوب ( ۱۹های تعزیری درجه شش ماده)ند مورد از مجازاتچ

 .شودمی

 

ـ مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار ۱تبصره

 .باشدسب با مراتب و شرایط بروز خسارت( میمؤثر متناسب با اشتغال ذمه )متنا

 

شور ای در سراسر کشعبهالحسنه تکـ عالوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض۲تبصره

سنامه و مجوزهای ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اسا(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )براساس جذب منابع ساالنه تا سی

 .دهدموجود ادامه فعالیت می

 

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ( ۱ماده )( ۴در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره )( ۱۴بند )ب( ماده )

 .م استحکم خاص تلقی گردیده و حاک ۱۳۹۲/۲/۱قانون مجازات اسالمی مصوب ( ۲۰حاکم است و نسبت به ماده ) ۱۳۸۳/۱۰/۲۲

 

 نماید، نسبت به توقفپ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعالم می

 .فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند

 

دن االجراء شای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از الزمنامهت ـ هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین

 رسد. عالوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی ووزیران میتصویب هیأتاین قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به

باشد که به یگرفته مها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورتردد، تخلف رسانهگاعتباری اعمال می



 .شودداری کل کشور واریز میحساب خزانه

 

وسعه ریزی کند که با تکمیل و تربط، به نحوی برنامهقضائیه و سایر دستگاههای ذیث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه

پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت)ارزی و ریالی( ساالنه یک 

 .واحد درصد کاهش یابد

 

ج ـ طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد 

 .توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشددر امر نظارت را نمیمدخل ذی

 

تبصره ـ منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و 

بند )ب( این ماده، ( ۲حسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسالمی و موضوع تبصره )الهای قرضجز صندوقالحسنه بههای قرضصندوق

ل آمده عمها و شرکتهای واسپاری)لیزینگ( در صالحیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات بهصرافی

 .باشدادغام، انحالل و تصفیه میدر تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، 

 

 :گرددشرح زیر تعیین میـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به۱۵ماده

 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

 

 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 

 رئیس سازمان یا معاون وی

 

 دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

 

 و تجارتوزیر صنعت، معدن 

 

 جمهوردو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تأیید رئیس

 

 دادستان کل کشور یا معاون وی

 

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

 رئیس اتاق تعاون

 

خاب عنوان ناظر با انته و محاسبات مجلس شورای اسالمی)هر کدام یک نفر( بههای اقتصادی و برنامه و بودجنمایندگان کمیسیون



 مجلس

 

 .ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود۱تبصره

 

 .ع استیابند انتخاب مجدد آنها بالمانبار تغییر میـ هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک۲تبصره

 

حاکم خواهد  ۱۳۵۱/۴/۱۸قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدی مصوب ( ۱۸در طول برنامه ششم بر بند )ب( ماده )( ۱۵حکم ماده )

 .بود

 

ـ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و ۱۶ماده

ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از ها، بخشنامههای عملیاتی، دستورالعملها و ابزارهای رایج، شیوهت به رویهاظهارنظر نسب

 :شودجهت انطباق با موازین فقه اسالمی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می

 

 مسائل پولی و بانکی( ـ پنج فقیه )مجتهد متجزی در حوزه فقه معامالت وصاحب نظر در

 

 ـ رئیس کل )یا معاون نظارتی( بانک مرکزی

 

 نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان )هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی(ـ یک

 

نوان عضو سالمی )به عنفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت آشنایی با بانکداری اسالمی به انتخاب مجلس شورای اـ یک

 ناظر(

 

 ـ یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

ـ اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک ۱تبصره

 .شوندمرکزی منصوب می

 

الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها فقهی الزم ـ مصوبات شورای۲تبصره

 .باشدقانون اساسی نمی( ۴کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم)نظارت می

 

 .شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید استمیرأی این شورا برای چهار سال تعیین ـ اعضای صاحب۳تبصره

 

یابد و ـ جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می۴تبصره

 .شودتصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می

 



 ـ۱۷ماده

 

ونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه درخصوص الف ـ هرگ

تبار و درج التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعبینی مابهجز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیشتسهیالت با نرخ سود کمتر، به

 .آن در قانون بودجه ساالنه است

 

سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر ای دولت، شفافمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهب ـ به

کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی 

ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق ت، شرکتها، سازمانها، مؤسسابرای وزارتخانه

ا فقط از های خود رها و پرداختشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میخزانه

 .دهندشده نزد بانک مرکزی انجام طریق حسابهای افتتاح

 

ـ بانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و ۱تبصره

 .داری کل کشور به اطالعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نمایددسترسی بر خط خزانه

 

کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد کزی و هزینهـ نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مر۲تبصره

االجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم

 .رسدبانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می

 

این ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام ( ۲نسبت به ابالغ دستورالعمل موضوع تبصره) ـ بانک مرکزی مکلف است۳تبصره

قانون پولی و بانکی کشور و ( ۴۴کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده)

خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای  ۱۳۸۹/۱۰/۱۵قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ( ۹۶تغییرات آن در ماده )

 .شوداجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می

 

 ـ۱۸ماده

 

های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام الف ـ بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه

 .وجود آیدای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع بهگونهنکی فراهم نماید، بهبا

 

 ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخطب ـ بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه

ربط نظیر استعالم اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر یرش تعهدات از مراجع ذیهای مورد نیاز، جهت اعطای تسهیالت یا پذاستعالم

 .آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند

 



باشند، ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات نیازمند استعالم از آن میـ تمامی مراجع ذی۱تبصره

 .صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایندهای مذکور را بهمکان اخذ استعالمموظفند ا

 

 .های مذکور را تعیین و ابالغ کندـ بانک مرکزی موظف است مصادیق استعالم۲تبصره

 

ر دم دـ دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی الزم برای تعاون و همکاری آحاد مر۱۹ماده

های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال قالب تشکل

داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه

 .مذکور منظور نماید سرمایه دولت در بانک

 

منظور اصالح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادالت مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای ـ به۲۰ماده

قانون اساسی ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )کنند با رعایت سیاستدستگاههای اجرائی که از تسهیالت مالی خارجی استفاده می

ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و ا مسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرائی دستگاه ذیب

ها، بندی دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتمحیطی باشند. زمانزیست

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در »و رعایت قانون  های داخلیامکانات و توانایی

قانون ( ۱۰۴و اصالح ماده )« و اصالح بعدی آن ۱۳۹۱/۵/۱های مستقیم مصوب قانون مالیات( ۱۰۴امر صادرات و اصالح ماده)

 .باید به تصویب شورای اقتصاد برسد ۱۳۹۴/۴/۳۱های مستقیم مصوب مالیات

 

 سازی و مناطق آزادـ محیط کسب و کار، خصوصی۴بخش

 

 :های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتیـ دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت۲۱ماده

 

استثنای بیمه ، سهام دولت در شرکتهای بیمه بهقانون اساسی( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )الف ـ بر اساس قانون اجرای سیاست

مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه 

 .سازی به بخش غیردولتی واگذار کندو سازمان خصوصی

 

یمه ای، بگری دولت در صنعت بیمه و براساس اصالح نظام نظارت تعرفهدیشدن اقتصاد و کاهش نقش تصمنظور مردمیب ـ به

گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی

 .نماید

 

 ـ۲۲ماده

 

ل ای امن، سالم، سهگونهها، محیط کسب و کار را بهویهالف ـ دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین، مقررات و ر



المللی نهای بیالمللی و شاخصپذیری بینو شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت

از این هدف محقق شود. ( %۲۰درصد )تانداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیسحقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم

 در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی

ارائه  س شورای اسالمیمکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجل

 .نماید

 

گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه

صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری )ریسک( اجتماعی در محیط کسب و کار، با 

های تعاون، کار و رفاه جمهور، وزارتخانهان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیسهمکاری سازم

اجتماعی، امور خارجه، اطالعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی 

 .امنیت ملی برساند

 

آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی و تأمین  ـ ایجاد هرگونه منطقه۲۳ماده

عایت محیطی، نظامی و امنیتی با رهای مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیستزیرساخت

و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی  ۱۳۷۲/۶/۷قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 

 .پذیر استامکان ۱۳۸۴/۹/۵ایران مصوب 

 

تبصره ـ کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی 

ا ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط بور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذیمستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت ام

 .حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود

 

ـ دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران ۲۴ماده

، با (%۲۵اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد ) حداکثر تا پایان

 .عمل آوردبنیان بهرویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش

 

 ـ۲۵ماده

 

یفی وری و ارتقای سطح کمنظور افزایش بهرهعاونی در اقتصاد و بهمنظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تالف ـ به

دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند )از قبیل خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده

ت و دهنده خدماشی و مراکز ارائهواحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورز

ربط تعیین شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیهای کشاورزی و دامپروری( اجازه داده مینهاده

جای تولید خدمات( اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی )بهمی



 .س دولتی ممنوع استمدار

 

ازمان، تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سنامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیینتبصره ـ آیین

 .رسدربط به تصویب هیأت وزیران میسازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی

 

ات صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبهای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاهب ـ به

سازی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی اعالم هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی

مع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال جلسات مجاشود. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت صورتمی

سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی اموال و امالک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی

ههای ادستورالعمل اعالمی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به بنگ

 .سازی نمایدمذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی

 

 پذیرای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیبـ توازن منطقه ۵بخش 

 

 :استانی ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمدپذیر کردن عدالت بین منطقهمنظور رقابتـ به۲۶ماده

 

 :ت موظف استالف ـ دول

 

ـ در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصـویب شورای عالی آمایش ۱

 .سرزمین از سال دوم اجـرای قانون بـرنامـه به اجراء در آورد

 

ای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد ـ هزینه هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرـ درآمدها و هزینه۲

داری ای هر استان )برمبنای وجوه واریزی به خزانههای سرمایهای و تملک داراییصورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینهاستانی به

الغی اساس دستورالعمل ابکل کشور( در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر

های انماهه بین استای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سههای سرمایهای و تملک داراییسازمان برای تأمین اعتبارات هزینه

 .گرددربط توزیع میذی

 

سـوم به ترتیب یکرا بهاز درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صـادرات گـاز طبیعی ( %۳درصد)ـ سه۳

های عمرانی در قالب یافته جهت اجرای برنامههای کمترتوسعهخیز و گازخیز و دوسـوم به مناطق و شهرستانهای نفـتاستان

این قانون ( ۲۶بند )الف( ماده )( ۳ها اختصاص دهد. حکم جزء )ریزی و توسعه این استانهای سنواتی با تصویب شورای برنامهبودجه

حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر درمورد افزایش درصد در این  (۷) بند )ب( ماده( ۱حکم جزء ) بر

 ۱۳۹۳/۱۲/۴مصوب ( ۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( ۴۴بند )ب( ماده )( ۳بند، بر جزء )

 .حاکم است



 

ها و ی قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در استانـ در سال اول اجرا۴

 .ها را واگذار کندشهرستان

 

ـ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید  ۵

ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن ر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها و تصویب آن در کمیتهبخشداری ه

عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به

ن جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسالمی روستا انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازما

 .عنوان ناظر، تهیه کندبه

 

از سرجمع اعتبارات ( %۸تا  %۵ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد )برنامه ریزی و توسعه استان و کمیتهب ـ شوراهای برنامه

ستانی مصوب قانون بودجه ساالنه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای ای اهای سرمایهتملک دارایی

 .شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نمایند

 

های موجود برداری از ظرفیتهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهرهـ دولت موظف است به منظور تحقق سیاست۲۷ماده

تایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر الزم برای شکوفایی و پیشرفت در نواحی روس

 :های سنواتی انجام دهدمحور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجهعدالت

 

 :الف ـ اقدامات اقتصادی و بخشی

 

قانون  محور در طول اجرایای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادراتریزی منطقهمهـ دولت مکلف است در راستای برنا۱

های بومی و محیطی و قابلیت محلی ـ اقتصادی آن منطقه، با مشارکت هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتبرنامه هر سال، در پنج

گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و های دولتی و سرمایهمایتگیری از تسهیالت بانکی، حنیروهای محلی و با بهره

. سازمان ریزی استان مربوطه برساندوسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامهاشتغالزایی آن روستاها را به

 .ون برنامه اعالم نمایدموظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قان

 

ـ تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان ۲

 .و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد« عمران و توسعه روستایی»

 

صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از دستگاههای ها و ـ کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم۳

 ربط، به حداکثر پانزده روزذی

 

برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک ـ توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره۴



پذیر و روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در

 گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونیصادرات

 

 شده در ساماندهی عشایرهای برخورداری تعیینشاخص (%۵ـ تأمین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه حداقل پنج درصد) ۵

 

های باالی بیست خانوار و مناطق عشایری در ی توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادیـ تهیه طرحهای هادی و طرحها ۶

 طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

 

ی هاریزی محلی، توسعه فعالیتگر در زمینه برنامهعنوان عناصر پیشرو و تسهیلـ آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به۷

 های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائیرسانی، جلب مشارکتهای فرهنگی، بهبود خدماتاقتصادی و برنامه

 

سازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای ـ شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن ۸

روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه  (%۳۰درصد)نوعی که حداقل سیبه ،مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی

 .سازی شوندایمن

 

های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای ـ تعیین شاخصهای بافت ۹

 اولویت

 

شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی جهت پرداختـ بخشودگی سود و جرائم تسهیالت ۱۰

باشند، تا دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمیبازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب

گردان ه بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواهپایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن ب

و اصالحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون  ۱۳۸۰/۱۱/۲۷قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ( ۱۰موضوع ماده)

 برنامه ششم

 

 :ب ـ اقدامات عمرانی زیربنایی

 

آوری و دفع آنها در خارج های روستاها و جمعهای روستایی محدودهدفع بهداشتی زبالههای سنجی، طراحی و ایجاد سامانهـ امکان۱

صویب تنامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور بهربط. آییناز محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی

 .رسدهیأت وزیران می

 

ها، ها، تاالببهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانههای( دفع ـ طراحی و اجرای طرحهای )پروژه۲

 باشد از طریق بخش خصوصیدلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضالب در آنها دچار مشکل میسدها و روستاهایی که به

 



یری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد های عمران و توسعه روستایی، عشاها و برنامهسازی حداکثری فعالیتـ یکپارچه۳

ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامهجهادی و نظارت

 صادی و اجتماعیهای جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتعشایری در قالب برنامه

 

ـ تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای باالی بیست خانوار ۴

 از طریق سازمان( %۲۰درصد جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه )هر سال بیست

 

روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت ( %۲۰درصد )زی حداقل بیستـ تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسا ۵

 توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

 ـ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد ۶بخش

 

، ختارهاهای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساجویی در هزینهصرفه»ـ در راستای اصالح نظام اداری، موضوع ۲۸ماده

 :شودهای زاید، اقدامات زیر انجام میسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینهمنطقی

 

حداقل به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، الف ـ کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به

در پایان سال دوم( از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، ( %۵درصد)ع موجود )حداقل پنجنسبت به وض( %۱۵درصد)میزان پانزده

ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی

 ها وها و دهیاریتگاههای اجرائی به شهرداریها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دسپستهای سازمانی، انحالل و ادغام سازمان

 عالی اداریبنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصویب شورای

 

پذیر تبصره ـ انحالل، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسالمی امکان

 .باشدمی

 

کار معین )مشخص( یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در  کارگیری افراد در قالب قراردادب ـ به

 .مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بالمانع است ۱۳۸۶/۷/۸قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

 

موالن کنان دولت اعم از مشای ساالنه و متناسب با نرخ تورم نـسبت به تعیین ضریب حقوق کارپ ـ دولت در حـدود اعتبارات هزینـه

قانون ( ۱۲۵و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده )

 .مدیریت خدمات کشوری خواهد بود

 

قانون بازنشستگی پیش از موعد ( ۲)عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ت ـ دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به

توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال  ۱۳۸۶/۶/۵کارکنان دولت مصوب 



ی تآخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردول

 .باشندقانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می( ۳موضوع تبصره )

 

های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما تبصره ـ سهم صندوق

 .دشوئی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت مینسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاههای اجرا

 

اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه۲۹ماده

ها، اسالمی ایران اعم از وزارتخانهگانه جمهوری ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهکلیه پرداخت

ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای سازمان

 نمایند(،بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می

مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر 

شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه فقیه اداره مینظر ولی

خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت قانون خاص 

ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

ان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایر

جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، 

امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم  به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و

شود. وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص 

لی مجاز ی عالی امنیت مبنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورا

 .خواهد بود

 

های غیرماهانه و مزایای ناخالص ها، کارانه، پرداختهزینهها، کمکها، هزینهالعادهدستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق

ه ا، مدیران موضوع این مادپرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی آن( و سایر مزایا به مقامات، رؤس

، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات ۱۳۶۶/۶/۱را از هر محل )از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

های قانون مالیات( ۲۱۷متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده )

( ۱۶۲تا )( ۱۶۰قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد )( ۳۹ماده )« ۱»، تبصره ۱۳۶۶/۱۲/۳مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب 

سازی، اعتبارات و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی ۱۳۹۰/۲/۸۲قانون امور گمرکی مصوب 

دیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه(، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از مربوط به ر

ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصله در سامانه 

 .اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد

 

اطالعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این  ۱۳۸۸/۱/۱ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱هتبصر



ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات مورد درخواست به 

شود. دیوان محاسبات کشور و سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم میماه تا یکی از سهانفصال موقت از خدمات دولتی و عموم

ه های مذکور را در اسرع وقت بسازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداخت

ی برخالف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده که مبالغمنظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی

 .عمل آورندباشد، اقدامات قانونی الزم را به

 

ـ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف ۲تبصره

ته را گرفهای حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورتمراتب در گزارشقانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج 

های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و صالح )اعضای مجمع عمومی، هیأتدر اسرع وقت به مراجع ذی

 .دیوان محاسبات کشور( اعالم نمایند

 

ه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنام۳تبصره

به نحوی مدون نماید که اختالف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط 

 .قرار دهد گیری قانونیتجاوز نکند و در مسیر تصمیم( %۲۰درصد)مشابه در هر صورت از بیست

 

ها و سازی دریافتهای الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبـ دولت مکلف است بررسی۳۰ماده

 .بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهدبرخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری

 

 ـ کشاورزی۷بخش

 

های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی ی حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاستـ دولت موظف است برا۳۱ماده

درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش ( %۹۵درصد)و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج

تولید و  هایرسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیرهویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی، تولیدات کشاورزی به

های کمی به شرح مندرج در وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخصتوسعه صادرات و ارتقای بهره

 :جداول ذیل انجام دهد

 

کایی در کارگیری ارقام مقاوم، خوداتو تأمین و به زراعی، تولیدنژادی و بهالف ـ توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به

 اسب بخار در هکتار( ۰/۱۲صدم )تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوازده

 

ب ـ انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند 

، (۳۱عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند )ب( ماده )این قانون به( ۱۰) )الف( ماده

با اصالحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت  ۱۳۶۸/۶/۲۱قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب 

 .نمایداالجراء میموقوف



 

 ت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغاتپ ـ افزایش تولید محصوال

 

ت ـ فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی)کمپوست( و مبارزه 

 زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت )فرموالسیون( کود و سم

 

ان، استقرار بنیگذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتهای دانشث ـ سرمایه

 مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی

 

های ج ـ توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی )ارگانیک(، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده

ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از های گیاهی، مصرف بهینه نهادهکشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری

 پزشکی در راستای ارتقای سالمت انسان و جامعهدرمانگاههای گیاه

 

ون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی چ ـ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته، در چهارچوب قان

 .المللی که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده استبا رعایت مقررات و موازین ملی و بین ۱۳۸۸/۷/۵ایران مصوب 

 

های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تبصره ـ دولت موظف است اقدام الزم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده

رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس عمل آورد و با اطالعبهتراریخته 

 .شود به مردم اعالم نمایدآزمایشات معتبر معلوم می

 

های گازدار جاز و نوشابههای وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیراشباعی)ترانس( بیش از حد مح ـ اخذ عوارض از انواع چربی

( ۴۸مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه ساالنه با رعایت ماده )

 .مشخص خواهد شد۱۳۹۳/۱۲/۴مصوب ( ۲قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

 

 سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه ساالنهسازی )واکسیناسیون( دامهای سبک و خ ـ انجام ایمن

 

تا رسیدن  صنعتیگذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمهاندازی زیرساخت شناسهد ـ راه

 کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کاالهابه مصرف

 

 .نمایدشاورزی، فهرست کاالهای مشمول این بند را اعالم میتبصره ـ وزارت جهاد ک

 

ذ ـ حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و 

 بندی محصوالت کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایعصنایع بسته

 



 یل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستاییر ـ تکم

 

سازی محصوالت شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سالمت و غنیهای معینز ـ دولت مکلف است برای حصول شاخص

 .، اقدام کندهای عرضهکشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره

 

 
  

 
  



 
  

 

 
  



 
 ـ۳۲ماده

 

منظور الف ـ به منظور کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و به

خایر تأمین ذهای تنظیم بازار و کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست

محصوالت راهبردی )استراتژیک(، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکتهای دولتی مسؤول تنظیم بازار هر محصول به 

تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از 

قانون بازار ( ۱ماده )( ۲۴مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند)محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعیت 

های مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بر روی هر یک از دارایی ۱۳۸۴/۹/۱اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 .نمایندبازار سرمایه اقدام می

 

 :عمل آوردیل را بهب ـ دولت مکلف است اقدامات ذ

 

گذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه ساالنه و ـ ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه۱

 تخصیص یافته درطول اجرای قانون برنامه( %۱۰۰صورت صددرصد )بینی اعتبار بهپیش

 

 ی( خاک به میزان ساالنه پانصدهزار هکتارـ اصالح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن )ماده آل۲

 

 ـ ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور۳

 

ورودی ساالنه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت ( %۱۰درصد)ـ اختصاص معادل ریالی ده۴

کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش گذار بخش تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمایه

های کلی برنامه ششم و در سیاست( ۱۰ـ ۴کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند )

 چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی

 

ت سازی ابزارهای حمایمنظور متنوعهای کلی اقتصاد مقاومتی و بهـ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست۳۳ماده



ایی و افزگذاری، افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و ارزشاز بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه

 :تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند

 

قطبهای  اساسی کشاورزی درتبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصوالت های ارزش، صنایعگسترش و تکمیل زنجیره الف ـ ایجاد زمینه

 تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره

 

 های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیالت برای صادرات این بخشمنابع صندوق( %۲۰درصد)ب ـ تخصیص حداقل بیست

 

 های صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزیی صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوقهاپ ـ ایجاد خوشه

 

های شوقعنوان مالتفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدف را ساالنه بهتبصره ـ دولت مکلف است مابه

رت جهادکشاورزی مقررات تعیین کاالهای مشمول این بند و ها پرداخت نماید. وزاصادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه

 .رساندالتفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران میپرداخت مابه

 

شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصوالت ( %۱۰درصدی)ت ـ کاهش حداقل ده

 درطول اجرای قانون برنامه

 

گر توسط سهم بیمه( %۵۰درصد)های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاهپوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماریث ـ 

 بینی در بودجه سنواتیهای آلوده پس از پیشدولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون

 

گذاری بخش کشاورزی و از ارزش سرمایه( %۷د )درصهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفتج ـ افزایش سرمایه صندوق

المللی از محل فروش امالک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین

 شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتیتسهیالت پرداخت

 

 (%۲)ها به میزان ساالنه حداقل دودرصدگذاریکشاورزی در کل سرمایهاری در بخشگذچ ـ افزایش سهم سرمایه

 

 ارزش تولید این بخش( %۲ح ـ ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، ساالنه تا دو درصد )

 

 م آنان به مدتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل واخ ـ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت

 سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان

 

های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و فرآوری د ـ تولید و پخش برنامه

ین مالی برداران، به سفارش و تأمهای علمی به بهرهوری و انتقال یافتهور، بهرهزیست و منابع طبیعی کشتولیدات، حفاظت از محیط

 وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما



 

 از متوسط تسهیالت اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی( %۱۵ذ ـ اختصاص حداقل پانزده درصد )

 

کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند گیری مانند شالیبندی، پوستردن، درجهانجماد، پاک ک بندی،ر ـ مراحل بسته

 .شودنخودپزی، فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نمی

 

 .باشدخدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می

 

اهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگ۳۴ماده

های با منشأ دامی و همچنین خوراک حمل و نقل فرآورده بندی، توزیع،آوری، نگهداری، بستهآوری، جمعو نیز استحصال، تهیه، عمل

کارگیری یا عدم به دام فعالیت دارند، درصورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور

باشند. کنندگان اقالم غیربهداشتی یا ناسالم میمسؤول فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف

مسؤوالن فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابالغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر 

 .ندباشمسؤول می

 

ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی )سازمان دامپزشکی کشور(، وزارت بهداشت، درمان و نامه اجرائی اینتبصره ـ آیین

 .رسدآموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می

 

 ـ آب ۸بخش

 

محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و یستهای زآبی، رهاسازی حقآبهمنظور مقابله با بحران کمـ دولت مکلف است به۳۵ماده

در سال  میزانی کهوری و جبران تراز آب، بههای زیرزمینی و ارتقای بهرهبخشی به سفرهافزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل

 :عمل آوردپایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به

 

وری در تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محصوالت دارای مزیت نسبی و عملکرد در واحد سطح و افزایش بهرهالف ـ افزایش 

 ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

 

وح های سطبندها و سامانه)سیستم(ای(، توسعه آبای و غیرسازهاک )سازهب ـ توسعه روشهای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خ

 آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال

 

عنوان کمک بالعوض توسط دولت در قالب ها بههزینه( %۸۵درصد)تبصره ـ برای توسعه روشهای آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج

 .دشوبودجه ساالنه تأمین و پرداخت می

 

شده و بازچرخانی پسابها، مدیریت آبهای نامتعارف و ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترلپ ـ حمایت از توسعه گلخانه



 مدیریت آب مجازی

 

اد های کلی اقتصوری آب در چهارچوب سیاستت ـ طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی و ارتقای بهره

های مناسب فقط در چهارچوب الگوی تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه ساالنه و اعمال حمایت و مشوقمقاومتی و 

 کشت

 

های وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر فعالیت( %۵درصد)ث ـ احیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه پنج

 ی احیای قنواتآبخیزداری و آبخوانداری برا

 

یالتی و های شهزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیتج ـ ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست

 ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

 

 برداریدار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهچ ـ برق

 

قانون رفع موانع تولید ( ۱۲جویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده)جرای این بند از محل صرفهتبصره ـ منابع مورد نیاز ا

 .گرددتأمین می ۱۳۹۴/۲/۱پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب رقابت

 

اری تا پایان بردشده بر روی چاههای دارای پروانه بهرهح ـ نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه اداره

 اجرای قانون برنامه

 

 خ ـ استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

 

 هاها و چشمهها، قناتها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانهها و قناتها، چشمهد ـ تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه

 

مواد خام تا  وشویکنندگی و شستر ساختار مصرف آب شرکتهای فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه )سیستم( خنکذ ـ تغیی

 پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

 

ر ـ دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی 

 .های اجرای این قانون به مورد اجراء گذاردسال

 

 .وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد

 

 ـ۳۶ماده

 



قانون اساسی در جهت اصالح نظام ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )الف ـ دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست

ارتقاء دهد و نیز حداقل ( %۳۰درصد)را حداقل معادل سیوری مصرف آنوری استحصال و بهرهب آشامیدنی، بهرهبرداری آبهره

 .آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید( %۳۰درصد)سی

 

انون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل تبصره ـ وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای ق

های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب کنشیرینآب( %۷۰هفتاددرصد)

ی از داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناور کن از طریق انتقال فناوری بهشیرینشده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آبشیرین

 .شودبنیان انجام میطریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش

 

های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل ب ـ عوارض حاصل از چشمه

گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای های همان منطقه قرار میها یا دهیاریقانونی در اختیار شهرداری

رف ریزی شهرستان صرسد، با تصویب کمیته برنامهریزی و توسعه استان میاسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه

 .شودهای گردشگری همان منطقه میزیرساخت

 

ت مکلف است تمهیدات الزم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، عالوه بر ـ دول۳۷ماده

 .پوشش شبکه فاضالب شهری کشور را فراهم نماید( %۲۵درصد)وپنجوضع موجود جهت افزایش حداقل بیست

 

 المللی در ازای واگذاری پساب استحصالیهای بینجی و سازمانخصوصی داخلی و خارگذاری بخشالف ـ استفاده از سرمایه

 

مصارف آن  بینی منابع وب ـ استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضالب شهری با پیش

 در قانون بودجه سنواتی

 

 ـ محیط زیست و منابع طبیعی۹بخش

 

 :عمل آوردزیست بهزیر را جهت حفاظت از محیطـ دولت موظف است اقدامات ۳۸ماده

 

 ( EIA)محیطیای و ارزیابی اثرات زیستهای توسعهها و برنامهدر سیاست ( SEA)زیستالف ـ نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط

مناطق  از جملهطرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی 

 .زیستآزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط

 

های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و برداری مناسب از تاالبب ـ اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره

طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل نسیون رامسر بهشده در کنواهای ثبتویژه در ارتباط با تاالبجوامع محلی به

 .های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرندتاالب( %۲۰درصد )بیست



 

 زیست درمی ایران در حوزه محیطالمللی دولت جمهوری اسالپ ـ تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین

قانون اساسی ( ۱۲۵و یکصد و بیست و پنجم )( ۷۷های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم)قالب بودجه

 .باشدمی

 

قی و خاص حقیزیستی مشترک با دولتها و اشالمللی محیطهای( بینت ـ تأمین سهم دولت جمهوری اسالمی ایران در طرحهای )پروژه

های المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینههای بینگذاریمنظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایهحقوقی خارجی به

قانون اساسی ( ۱۲۵و یکصد و بیست و پنجم)( ۷۷مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم)

 .باشدمی

 

ها و ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تاالبویژه در سواحل دریاها، رودخانهرت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند بهث ـ نظا

 از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب( %۲۰درصد)مدیریت ساالنه حداقل بیست

 

ها در این ها و دهیاریدامات شهرداریزیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقتبصره ـ سازمان حفاظت محیط

 .خصوص نظارت کند

 

تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان  ج ـ تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه

 زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی)در زمان صلح( و انتظامیحفاظت محیط

 

آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی سیسات جمعچ ـ تکمیل و اجرای تأ

نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا و سایر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می

 وسعه آتیفروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای تپیش

 

 .گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نمایدتبصره ـ دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه

 

 سازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتارح ـ احیاء، توسعه و غنی

 

 میلیون هکتاردرسطح ده خ ـ اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل

 

 میلیون و یکصد و چهل هزار هکتارهای بحرانی آن حداقل درسطح یکزدایی وکنترل کانوند ـ بیابان

 

طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون های حدنگاری)کاداستر( منابعذ ـ تهیه نقشه

 ر)کاداستر(هکتار با رعایت قانون حدنگا

 



محیطی با مشارکت حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست( %۱۰۰ر ـ ارتقای پوشش صددرصد)

االنه بخشی دام و مراتع سمنظور پایداری جنگلها و همچنین تعادلجوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به

 (%۱۰)درصدحداقل ده

 

ز ـ اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت 

 ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطهآنها در ساختمان

 

 .رسدیتصویب هیأت وزیران مرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بهنامه اجتبصره ـ آیین

 

ژ ـ احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل 

( ۲۵۰.۰۰۰هزار )نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاههیکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی ب

 .هکتار برسد

 

س ـ ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم 

 اجرای این قانون

 

های از موتورسیکلت( %۱۰درصد)ر الزم در بودجه ساالنه جهت از رده خارج کردن ساالنه دهبینی اعتباش ـ اعطای تسهیالت و پیش

 های برقیبنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت

 

کردن منابع ارزی و ریالی الزم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با ص ـ فراهم

 هاوصی و شهرداریهمکاری بخش خص

 

د و های مشترک و مرزی مانند هیرمنض ـ اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی الزم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه

 محیطی آنهاتأمین حقآبه زیست

 

در معرض تهدید و خطر  هایمحیط زیست و گونهعمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه ط ـ تهیه، تدوین و اجرای برنامه 

های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع گیری از ظرفیتوحش کشور با رویکرد بهرهانقراض حیات

 های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیستمحلی و سازمان

 

بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین  ظ ـ بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم

 توسط سازمان حفاظت محیط زیست ( IUCN) اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت

 

باشد، وحش میع ـ کـشاورزان و دامدارانی که محـصوالت آنها با تشخیص جهاد کشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات



 .ر نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنندتوانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصومی

 

های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی غ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم

صورت ور دالیل را کتباً بههای مذکاقدام نماید و درصورت رد گزارشها و درخواستگذاران حداکثر ظرف مدت دوماه سرمایه

منزله نفعان اعالم کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، بهشفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی

 .باشدتأیید می

 

 ف ـ

 

ط با باشد. دولت در ارتباع میبرداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوـ هرگونه بهره۱

 .باشدرسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیقراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می

 

برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و تبصره ـ بهره

 .ن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بودکریشه

 

ـ دولت مکلف است نسبت به اصالح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به ۲

 .رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نمایداتمام نمی

 

و  زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزینکن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفتبرداری از درختان ریشهبهرهـ ۱تبصره

ح باشد و پس از تصویب طرحداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می

 .مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود جایگزین صرفاً براساس این طرح و با

 

ـ برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه )کد(شناسایی با مجوز ۲تبصره

منظور هکاشت بهای دستاریبرداری از درختکاری و جنگلکسازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بالمانع است. همچنین بهره

 .زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است

 

های دجهبینی اعتبارات و امکانات در بودولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش( ۱منظور تحقق بند)ـ به۳

ظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفا

 .تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید

 

ر لولزی( دتبصره ـ دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب)س

 .اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد

 



 ـ انرژی، صنعت و معدن۱۰بخش 

 

 ـ۳۹ماده 

 

ها در جهت افزایش تولید و وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانهمنظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهالف ـ به

ای را با شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانهت اجازه داده میتوسعه نقش مردم در اقتصاد، به دول

با توجه به  ۱۴۰۰تدریج تا پایان سال رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به

صورت هدفمند برای افزایش تولید، اصالح و از منابع حاصل به ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ها مصوب قانون هدفمندکردن یارانه( ۳و )( ۲، )(۱مواد )

وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره

 هایربط در چهارچوب بودجهتهای ذیگذاری شرکهای عملیاتی و سرمایههای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینهحمایت

 .عمل آوردساالنه اقدام الزم را به

 

ها را های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها و پرداختب ـ به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت

 :ورای اسالمی تقدیم کندهای سنواتی به مجلس شای حاوی اقالم زیر همراه با بودجهدر جدول جداگانه

 

 هاهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهـ کل دریافتی۱

 

 ـ مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن۲

 

 ـ سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت۳

 

و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سالمت و منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی ها بهـ سهم سازمان هدفمند کردن یارانه۴

و قانون  ۱۳۸۹/۱۲/۴حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب 

 ۱۳۸۶/۹/۱۸توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 

 

ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی)شماره ها از دریافتیـ دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه۱تبصره

 .و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند( ۲۱۰۱۰۲

 

 .قانونی در اموال عمومی استـ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیر۲تبصره

 

بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسالمی ارائه ماه یکـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش۳تبصره

 .نماید

 

اکم و اصالحات و الحاقات بعدی آن ح ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ها مصوب احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه



 .است

 

  

 
 

های نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را ـ دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری۴۰ماده

 :عمل آوردبه

 

ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و الف ـ بسترسازی و حمایت الزم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت

 بر و ایستگاههای زمینیهای فضایی، ماهواره، ماهوارهبرداری از سامانههرهب

 

ها و بینی تمهیدات الزم برای ایجاد زیرساختهای مداری متعلق به جمهوری اسالمی ایران و پیشب ـ حفظ و نگهداری از موقعیت

 های( ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شدهاجرای طرحهای)پروژه

 

 ـ۴۱ماده

 

های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول الف ـ در راستای اجراء و پیشبرد سیاست

های تخانهای با همکاری سازمان، وزارپدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هسته

ه ربط اقدام کند و آنرا بنیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاههای ذیدفاع و پشتیبانی 

 .عالی امنیت ملی کشور برساندتصویب شورای

 

ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاهها با نظارت و راهبری تبصره ـ دستگاههای اجرائی ذی

 .سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند



 

ب ـ درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با 

 .همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود

 

 ـ۴۲ماده

 

های الزم از قبیل کمکهای مالی و ها و مساعدتهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایتت مکلف است در اجرای سیاستالف ـ دول

اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقالم دفاعی و غیردفاعی 

 .ها استفاده کنندآورد. همه دستگاههای اجرائی مجازند از این ظرفیت عملکشور را با مشارکت بخش خصوصی به

 

ی سازبنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینههای صنعت دانشب ـ به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری

خرید هواپیما( با اولویت استفاده از های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور)زیرساخت

 .های این شرکت انجام گیردظرفیت

 

ـ دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای ۴۳ماده

 :اجرای قانون برنامه

 

 :زیر تشکیل دهدالف ـ شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات 

 

 :ـ ترکیب شورا۱

 

 عنوان رئیس شورا)غیرقابل تفویض(ـ استاندار به

 

 ـ معاون امور عمرانی استاندار

 

 ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت)دبیرشورا(

 

 ـ رئیس سازمان استان

 

 ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان)بدون حق رأی(

 

 تعاون استان)بدون حق رأی(ـ رئیس اتاق 

 

 نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه)بدون حق رأی(ـ یک

 



 رئیسه نظام مهندسی معدن استان)بدون حق رأی(ـ دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت

 

 ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

 

 طبیعی استانـ مدیرکل منابع

 

 ادکشاورزی استانـ رئیس سازمان جه

 

 ـ فرمانده نیروی انتظامی استان)بدون حق رأی(

 

 عنوان ناظر(ـ دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی با رأی مجلس )به

 

ـ شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی ۲

یعی، محیطی و حداقل تخریب منابع طببرداری با رعایت مالحظات زیستو هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهشناسایی شده 

 .دستی انجام دهداقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین

 

 .حاکم است ۱۳۷۲/۲/۲۷قانون معادن مصوب ( ۳۴و )( ۲در طول اجرای قانون برنامه بر مواد )( ۴۳بند )الف( ماده )( ۲حکم جزء )

 

 .گرددعالی معادن ارسال میـ یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای۳

 

 های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد وـ حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان۴

عادن شود و شورای مها تعیین میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانهای مذکور مستقر میه در استاندفاتر مالی و قانونی مربوط

 .استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند

 

 .قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است( ۳۹تبصره ـ درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده )

 

هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش خسارت های صنایع معدنی،برداری از معادن و فعالیتبهره ـ در مواردی که به دلیل ۵

فروش آنها، پس از واریز به ( %۱درصد)کشاورزی آنها برسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک

های های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتجبران خسارتداری کل کشور بهخزانه معین استان نزد خزانه

 .یابدبهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می

 

 .آوری آنها را پیگیری کندروزتبصره ـ شورای معادن استان موظف است اصالح فناوری آالینده و به

 

نوسازی صنایع ایران)ایدرو( و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  ای مانند سازمان گسترش وهای توسعهب ـ سازمان



( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )های کلی و قانون اجرای سیاستایران )ایمیدرو( و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست

گذاری در مکلفند نسبت به سرمایه ۱۳۹۴/۲/۱صوب پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت

 .معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند

 

حق انتفاع پروانه ( ۱۳۷۷/۳/۲۳قانون معادن مصوب ( ۱۴پ ـ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی)با رعایت ماده)

و  ۱۳۹۴/۲/۱پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب د رقابتقانون رفع موانع تولی( ۳۵برداری )دولتی(، عواید حاصل از ماده)بهره

ای که حساب ویژهو اصالحات و الحاقات بعدی را به ۱۳۷۷/۳/۲۳قانون معادن مصوب ( ۶ماده)( ۳و)( ۲)هایعواید حاصل از تبصره

شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار داری کل کشور تعیین میمنظور نزد خزانهبدین

 :باشدل عمومی میشود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در امواتخصیص یافته تلقی می( %۱۰۰صددرصد)

 

 های عمومی صنایع معدنیهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختـ تکمیل زیربناها و زیرساخت۱

 

( ۳۵قانون معادن و ماده )( ۳۱و)( ۲۵با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی( و مواد)قانون معادن)( ۱۴ماده)( ۶ـ اجرای تبصره)۲

 ذیر و ارتقای نظام مالی کشورپقانون رفع موانع تولید رقابت

 

 ـ تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای ارزش افزوده باال۳

 

 های معدنی کشورجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتشناسی شناسایی، پیهای پایه زمینـ تکمیل نقشه۴

 

ای و تفاوت های توسعهرده سازمانای و در آن صورت سهم آوهای توسعهت ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان

قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر 

 .شودمی

 

یروی انتظامی راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ن برداری مناسب از شبکههای ملی و بهرهمنظور حفظ سرمایهث ـ به

 .عمل آورندای بهمکلفند طبق قوانین، اقدامات الزم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده

 

 ـ۴۴ماده

 

مصرف انرژی برای »الف ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی 

 :اقدامات زیر را انجام دهد در طول اجرای قانون برنامه« واحد تولید

 

 .کاهش یابد( %۵درصد)ـ ترتیبی اتخاذ نماید که ساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج۱

 

های نیرو، راه و شهرسازی االجراءشدن این قانون توسط وزارتخانهماه پس از الزمنامه اجرائی این جزء ظرف مدت ششتبصره ـ آیین



 .رسدصویب هیأت وزیران میشود و به تو نفت تهیه می

 

ـ تسهیالت الزم برای ایجاد ظرفیت پاالیش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب ۲

و تر ریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصوالت سبکپیچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه

 .بیشتر نشود( %۱۰درصد)تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پاالیش از دهمیان

 

ریزی و اجراء گذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی جدید به نحوی برنامهـ برای جلب سرمایه۳

ت یمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور الزم اسکند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصوالت پتروش

برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب های تولیدی که پروانه بهرهخوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع

 .ین گرددمحیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمو برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکالت زیست

 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از ( ۱بند )الف( این ماده در طول اجرای برنامه بر بند )ی( ماده )( ۳و )( ۲حکم اجزای )

 .حاکم است( ۲مقررات مالی دولت )

 

گذاری م و از شمارهـ در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدا۴

 .را ندارند خودداری نماید ۴خودروهایی که شرایط یورو

 

 :وری نیروگاههامنظور افزایش بازدهی و ضریب بهرهب ـ وزارت نیرو موظف است به

 

 .صادر نماید( %۶۰تا %۵۵ـ موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد )۱

 

 .برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نمایدـ قیمت خرید ۲

 

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میهای نیرو و نفت و سازمان تهیه مینامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهتبصره ـ آیین

 

( ۲ن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )قانون الحاق برخی از مواد به قانو( ۱احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده )

 .حاکم است

 

را  «طرح جامع انرژی کشور»ربط، برنامه اجرائی های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیـ وزارتخانه۴۵ماده

نرژی کشور مصوب شورای عالی تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد ا

 .انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند

 

های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستـ به۴۶ماده

 :کنندزیر اقدام می شرحربط بهتوسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی



 

االجراء شدن این قانون، فهرست ماه پس از الزمالف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش

وزیران أتتصویب هیای بهبخشی منطقهمعدنی( را با رعایت مالحظات آمایش سرزمینی و تعادلهای صنعتی)با اولویت صنایعاولویت

 .برساند

 

بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را ساالنه ت مکلف است طرح جایگزینی محصوالت کمب ـ دول

 .از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجراء نماید( %۲۰درصد)بیست

 

ماه تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش های صنعت، معدن ونامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانهتبصره ـ آیین

 .رسدوزیران میتصویب هیأتاالجراء شدن این قانون بهپس از الزم

 

هم بخش ای تنظیم نماید که سهای پرداخت تسهیالت بانکی را به گونهپ ـ بانک مرکزی )شورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست

 .باشد( %۴۰درصد)قانون برنامه حداقل چهل صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای

 

 ۱۳۹۴/۲/۱پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت( ۲۰ماده )( ۳ت ـ دولت مکلف است با رعایت تبصره )

ر بودجه سنواتی نرخ ارز را د( %۱۰درصد)ساالنه بیش از دهطی اجرای قانون برنامه سازوکار الزم برای پوشش خطرات افزایش

 .بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیالت ارزی طراحی و به اجراء درآوردپیش

 

ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند تا پایان ث ـ دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری

ای آماده نمایند تا دریافت اطالعات از افزاری خود را به گونههای نرمهای داخلی و زیرساختدها و فرآینسال دوم برنامه دستورالعمل

و  ها و عوارض شهرداریهای آنها، جریمهمتقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه

رخواست زمان با ارسال الکترونیکی دافزار و بدون حضور نیروی انسانی همده از نرمنیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفا

ها ریافتها و دصورت برخط)آنالین( به متقاضی اعالم و پرداختیا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به

 .از طریق الکترونیکی انجام شود

 

ریزی و اقدام نماید که ورود کاالی قاچاق در طول سالهای اجرای قانون ای برنامهمکلف است به گونهج ـ دولت با همکاری سایر قوا 

کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی ( %۱۰درصد)برنامه، ساالنه حداقل ده

 .رده و گزارش ساالنه آن را به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایدکه خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آو

 

ساالنه)ارزی( از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه ( %۱۰درصد)گذاری دهچ ـ سپرده

کهای وق توسعه ملی از طریق بانتسهیالت ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صند

 .شودعامل دولتی انجام می

 



ح ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به 

پذیری آنها ت داخلی و رقابتنحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آالیندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدا

شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیالت 

 .بینی کنداعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش

 

ر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و خ ـ دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤث

گذاری صنایع کوچک، های معدنی، حمایت الزم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایهتوسعه فعالیت

 .عمل آوردهای معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه بهتحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت

 

د ـ دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد 

پذیری، حمایت از ایجاد و سازی، سفارشبخشی، ارتقای کیفیت تولید و روانخانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت

 ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیزی متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیهتوسعه و تجهیز کارگاهها

های داخلی و وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیمنظور ارتقاء و بهبود بهرهصنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به

 .عمل آوردخارجی را به

 

 .ن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت استتبصره ـ وزارت صنعت، معد

 

 .های توسعه کشور حاکم استقانون احکام دائمی برنامه( ۱۷این قانون بر حکم ماده )( ۴۶حکم ماده )

 

نهادهای عمومی های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی ـ کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه۴۷ماده

های( خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای)پروژه

 وکارگیری نیروهای بومی استانی )درشرایط برابر از نظر علمی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به

 .تر( را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنندتجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک

 

 :ـ دولت مکلف است۴۸ماده

 

برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت آوری، مهار، کنترل و بهرهالف ـ کلیه طرحهای جمع

االجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و ماه از تاریخ الزمها ظرف مدت حداکثر سهنفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراک آن

 .گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد( %۹۰ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد )بخش غیردولتی واگذار نماید به گونه

 

گ( و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام ها )بانکرینرسانی به کشتیمنظور افزایش خدمات سوختب ـ به

ها و صدور گذاری فرآورده، شرایط، تسهیالت، مشوقهای الزم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمتحمایت

ساالنه، ( %۱۰درصد)دهنحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ها را بهرسانی به کشتیمجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت



 .برسد( %۵۰ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد )رسانی به کشتیسهم کشور از بازار سوخت

 

ایدار پافزایی در دستیابی به توسعه ها و پذیرش اجتماعی و مشارکتپ ـ از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی

ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای برق هسته

 .عمل آوردای بهساختگاه هسته

 

 .رسدنامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران میتبصره ـ آیین

 

گذاری ق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایهت ـ از طری

صورت روشهای مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به

اقدام نماید. خرید  ( BOT) برداری و انتقالو ساخت، بهره ( BOO) برداری و تصرفگذاری از جمله ساخت، بهرهمتداول سرمایه

 .تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود

 

ای از اعتبارات طرحهای توسعه( %۱درصد)منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یکث ـ به

دار نفت، گاز و های اولویتنه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریساال

شدت  سازی آنها وکاهشهای موجود و بومیکارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوریهای تجدیدپذیر و بهپتروشیمی و انرژی

موزش، های انرژی و آه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را ساالنه به کمیسیونمصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنام

تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون 

ل اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن ، از طریق وزارت نفت طی سال او(%۱درصد)برنامه به میزان یک

بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط هیدروکربوری را با رعایت اولویت

 .عمل آوردمراجع قانونی، اقدامات الزم را به

 

 ج ـ

 

های شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و ها و توانمندیا برای استفاده از ظرفیتـ وزارت نفت موظف است تمهیدات الزم ر۱

ویژه برداری )نه مالکیت( میادین نفت و گاز بههای اکتشاف، تولید و بهرهگذاری در فعالیتنهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه

 .عمل آورداساسی بهقانون ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )میادین مشترک در چهارچوب سیاست

 

منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ـ وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به۲

 .ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهدهای تولید نفت و گاز بهظرفیت

 

های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش دن سیاستشـ در جهت اجرائی۳

گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات وری، کارآفرینی، سرمایهافزوده، تولید ثروت، بهره



ای و ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهسازی آن بهد مقاومتی و گفتمانبرجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصا

 .تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید

 

 .حاکم است( ۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( ۵۶این قانون بر حکم ماده ) (۴۸حکم ماده )

 

ای برق ای و ایجاد قطب)هاب( منطقهـ دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستای تشکیل بازار منطقه۴۹هماد

 .که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شودطوریعمل آورد بهبه

 

گذاری بخش غیردولتی )داخلی و خارجی( با اک با اولویت سرمایهـ دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پ ۵۰ماده

 .ظرفیت برق کشور برساند( %۵درصد)حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج

 

 ـ حمل و نقل و مسکن۱۱بخش

 

های شدن اقتصاد و گسترش زیرساختراستای مردمی قانون اساسی در( ۴۴ـ با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) ۵۱ماده

 :ونقلمورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور )ترانزیت( و حل مشکالت حمل

 

 های کلی اصلشود با رعایت سیاستالف ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می

و الحاقات  ۱۳۸۷قانون اساسی مصوب ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اساسی و قانون اجرای سیاست( ۴۴چهل و چهارم )

گذاری و المللی )داخلی و خارجی(، برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایهبعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین

ام نماید. ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقداستثنای خدمات کمکگاهی بهالمللی و فرودبرداری از بنادر اصلی با کارکرد بینبهره

( %۵۱درصد)ویکسهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه

 .خواهد بود

 

و مشوقهای الزم، نسبت به  حاکمیتی از طریق ارائه حمایتشود با حفظ وظایف ب ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می

و  ایبرداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفهواگذاری حق بهره

 .نماید المللی و اصول رقابتی اقداممعتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین

 

گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایهـ به ۵۲ماده

 :شده در این نوع حمل و نقلها( و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائهطرحها)پروژه

 

ر گذاری دشهری مانند سرمایهشهری و برونز حمل و نقل ریلی درونبرداری اگذاری بخش غیردولتی در احداث و بهرهالف ـ سرمایه

 .افته خواهد بودیگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهمناطق کمترتوسعه

 



قانون مالیات بر ارزش ( ۱۲ماده )( ۱۲بند )های مذکور در ب ـ مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی عالوه بر معافیت

 .افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد

 

قانون اساسی و قانون اجرای ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )پ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست

های حمل و نقل قانون حمایت از سامانهو الحاقات بعدی آن و  ۱۳۸۷قانون اساسی مصوب ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست

ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ۱۳۸۲/۵/۵۲ای مصوب ریلی شهری و حومه

آهن جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهد. ای در زیرمجموعه شرکت راهای و ساخت خطوط مستقل حومهامور حمل و نقل ریلی حومه

باشد. فعالیت ای در کشور میهای مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومهاین شرکت با همکاری شهرداری

طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بالمانع است. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی شرکتهای قطارهای شهری به

االجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و زمماه پس از الای ظرف مدت ششمسافری حومه

 .رسدوزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می

 

 ـ ۵۳ماده

 

الف ـ شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 

 .شوندمی ۱۳۷۰/۷/۷وسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ایران مشمول مزایای قانون ت

 

االجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و ب ـ دولت موظف است از زمان الزم

زی، واگذاری اماکن و سایر برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروامعافیت در زمینه بهره

 .موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید

 

گذاری در بخش هوایی پ ـ سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه

وایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هها و سرمایهگیری از ظرفیتغیرنظامی، بهره

منظور تحقق  کرده، برنامه مدونی بهبنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیلداخلی دانش

 :عالی هواپیمایی کشوری به اجراء بگذارداهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورای

 

 های مبتنی بر توسعه پایدارمشیهای توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خطنیازمندیبینی و مدیریت ـ پیش۱

 

ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور ۲

 ز تولید داخلیالمللی با اولویت حمایت اهای مشترک داخلی و بینبا همکاری

 

ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع ۳

 .پذیردهواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می



 

های هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزهت ـ به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت 

طراحی، ساخت، سرهم)مونتاژ( و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاستهای 

 .حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود

 

 .جمهور خواهد بودها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیسیت احراز و برخورداری از این حمایتتبصره ـ صالح

 

ها و قانون حمایت از شرکت( ۷قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده )( ۵۳تبصره بند )ت( ماده )

 .اختراعات حاکم استها و سازی نوآوریبنیان و تجاریمؤسسات دانش

 

 .های ثبت سفارش معاف خواهد بودث ـ سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه

 

های کشور و راه جمهور، وزارتخانهـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس ۵۴ماده

گان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی و شهرسازی ضمن حمایت از سازند

ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین تجهیزات مورد نیاز را به گونه

با اصالحات و  ۱۳۹۱/۵/۱های مستقیم مصوب مالیاتقانون ( ۱۰۴نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )

الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل 

ی با کمک و دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهر( %۸۵هشتاد و پنج درصد )

 بنیان داخلی صورتاستفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش

 .گیرد

 

ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد های سرمایهـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی ۵۵ماده 

ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و اسالمی، شرکت مجری ساختمانمسکن انقالب 

ربط با احتساب کل وجه دریافتی عملکرد تخصیص اعتبارات ذی( %۲/۵شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد )

اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و  از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه،

 .گیردشرکتهای مذکور قرار می

 

ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب

 .باشدمی( %۲/۵درصد)نیم

 

نحوی نظارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به ـ وزارت ۵۶ماده

جهانی  ای، تلفات به حداقل میانگینکنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده

 .برسد



 

 ـ ۵۷ماده

 

کردن مسیرها و احداث خطوط های( حمل ونقل ریلی، دوخطهتکمیل و اجرای طرحهای)پروژه منظورالف ـ دولت مکلف است به

منابع ( %۱درصد)های دولتی ـ خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه ساالنه، یکالسیر، عالوه بر مشارکتبرقی و سریع

رت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزا

 .یافته اجراء گرددریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه

 

ریزی شود که ای برنامهگونهبه ۱۳۸۶/۹/۱۸ب ـ با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 

و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به ( %۳۰درصد)قل به سیدرطول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حدا

 .برسد( %۲۰درصد )بیست

 

ـ دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع  ۵۸ماده

ت قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعای نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرایبینی شده در بودجه سنواتی بهپیش

با  ۱۳۹۱/۵/۱قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 

ام هری از محل منابع خود اقدها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شاصالحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری

 .نمایند

 

 :۱۳۸۷/۲/۲۵ـ در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  ۵۹ماده

 

زی و ساها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاومهای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریالف ـ وزارتخانه

های مختلف اقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونهبازآفرینی ساالنه حد

یکرد ها با روای( و ارتقای دستـرسی به خدمات و بهبود زیرساخت)شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـگاههای غیررسمی و حاشیـه

ساله با پیشنهاد اقدام نمایند. تسهیالت و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همهربط محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذیمحله

رسد و در قالب بودجه سنواتی ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار میوزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری

گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و ها قرار میربط و شهرداریشود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذیبینی میپیش

عالی های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورایماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه، در سهتأمین خدمات و زیرساخت

التزام به  تهیه و تعهد و ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهریاستان

 .های بازآفرینی شهری خواهند داشتاجرای برنامه

 

های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای تبصره ـ در تهیه برنامه عملیاتی محدوده

 .شودموصوف اضافه می

 



ی روستایی )با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی( و پذیری سکونتگاههاب ـ دولت موظف است به منظور کاهش آسیب

قیمت و زمین مورد نیاز را در درآمد شهری )در شهرهای کوچک( منابع مالی و تسهیالت ارزانهمچنین تأمین مسکن برای اقشار کم

 :آوردعملب اسالمی بهقالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقال

 

( %۵قیمت با کارمزد پنج درصد )ـ بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان۱

 .التفاوت سود تسهیالت برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطیو تأمین مابه

 

 .حاکم است ۱۳۶۶/۹/۱۷قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب ( ۶این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده )

 

قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید ساالنه حداقل صد و پنجاه هزار واحد ـ تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان۲

 درآمد در شهرها)با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت(مسکن اقشار کم

 

بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام تبصره ـ شناسایی و اولویت

 .ساز انجام خواهد شدخمینی)ره(، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن

 

های سکن مهر بدون تعهد احداث واحدپ ـ بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز م

 .جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید

 

ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیالت جدید و استفاده از امکانات سایر 

ری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری پذیری طرحهای توسعه و عمران شهدستگاهها مکلف است در راستای تحقق

اد های مورد نیاز آن و ایجو حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه)سیستم( یکپارچه اطالعات مکانی، تأمین زیرساخت

یک از چض و ناسخ هیهای مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقگذاری دادهساختار مناسب برای اشتراک

 .قوانین نیست

 

با اصالحات و الحاقات بعدی عبارت  ۱۳۸۷/۲/۲۵قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ( ۱۸تبصره ـ در ماده )

 .یابد. منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین استتغییر می« برنامه ششم»به « برنامه پنجم»

 

ها و اصالح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر سازی ساختمانمنظور مقاومـ به ۶۰ماده

 :انجام گردد

 

کار های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانهالف ـ شهرداری

 .ها، منوط به رعایت کامل این مقررات استشده بر مبنای این پروانه برای واحدهای احداث

 



ای( خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و ب ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی)حرفه

 .دارای صالحیت، بیمه نمایند های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهاینظارت بر ساختمان

 

 :پ ـ به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله

 

 .نشانگرهای زلزله توسعه یابدنگاری و پیشنگاری و زلزلهـ شبکه ایستگاههای شتاب۱

 

صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و سازی ساختمانی، بهـ در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم۲

 .کنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت شودارائه

 

 ـ ۶۱ماده

 

عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده الف ـ شورای

 :های زیر اقدام نمایدبندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویتو دسته

 

 .ـ طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است۱

 

ها به مرور زمان قابل ها و دهیاریـ طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری۲

 .انجام است

 

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک »ی عمومی و عمرانی دولت موضوع هامشمول برنامه( ۱تبصره ـ طرحهای گروه)

باشد می« شورای انقالب با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳۵۸/۱۱/۱۷های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب برای اجرای برنامه

 .تأمین شود تواند از طریق بخشهای غیردولتیکه تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می

 

وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب منظور افزایش بهرهربط موظفند بهب ـ دستگاههای اجرائی ذی

 .روستایی اقدام نمایند

 

ایت از های تشویقی و در چهارچوب قانون حمها موظفند با اعمال سیاستهای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریپ ـ وزارتخانه

 .احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند

 

ت ـ دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیالت یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی 

های روبنائی و زیربنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانهاز ( %۱۰درصد)حداقل ده

 .ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نمایدمابه التفاوت سود تسهیالت یارانه

 



قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ( ۴و )( ۱)قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد ( ۶۱بند )ت( ماده )

 .حاکم است ۱۳۹۰/۳/۳۱

 

دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب

 .های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهدساختمان

 

ای نشین و برخورداری آنها از مزایـ دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه ۶۲ماده

 :نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهدشهرنشینی و پیش

 

ا رویکرد نشینی بیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیهریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعالف ـ برنامه

 (%۱۰)درصدنشین و کاهش جمعیت آن به میزان ساالنه دهتقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه

 

ارهای ی سازوکعالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرانشین تعیین شده توسط شورایبخشی مناطق حاشیهب ـ سامان

لی سند م»های شهری با مشارکت آنها، درچهارچوب حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده

 و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر« توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز

 

ی واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی هادی برای روستاها پ ـ تهیه و اجرای طرح

 آنها

 

 ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتیت ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری

 

 ـ آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری۱۲بخش

 

 ـ ۶۳ماده

 

 :ف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهدالف ـ دولت مکل

 

ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و ۱

 .اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد

 

بندی رتبه ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظامها براساس تخصص با شایستگیستقرار نظام پرداختبندی معلمان و اـ تهیه نظام رتبه۲

معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسالمی در قالب بودجه 

 سنواتی

 



رای دار اجتربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده ـ ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد۳

 عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرائیهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن بهسیاست

 

 ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نورآموزی بهـ توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش۴

 

استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق ب ـ سازمان اداری و 

دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را 

ها در اختیار وزارت نشجو در دانشگاههای یادشده برای جذب دانشجو معلمبا رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دا

 .آموزش و پرورش قرار دهند

 

ای هپ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن

آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت نشآموزی ـ سازمان داآموزان ـ سازمان بسیج دانشاسالمی دانش

 .رسد اقدام نمایدوزیران می

 

نان را یافته آباشد و باید معادل کمکهای تحققساز میهای حمایتی از خیرین مدرسهت ـ دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست

 .واتی منظور نمایدتمام خیرین در بودجه سنهای( نیمهجهت تکمیل طرحهای)پروژه

 

االجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از الزمتبصره ـ آیین

 .رسدتصویب هیأت وزیران می

 

وزش و پرورش معادل سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آمث ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم

دالر در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق ( ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )ریالی مبلغ سه

 .تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهدهای( نیمهتوسعه ملی با اولویت طرحهای )پروژه

 

حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای ج ـ هزینه کلیه اشخاص 

سعه ریزی و توها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامهروزی، کتابخانهشبانه

 .شودعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میهیز مدارس کشور بهشود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجاستان انجام می

 

های امور االجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانهماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف سهتبصره ـ آیین

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میاقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می

 

عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزی پس از واریز به خزانه بهچ ـ کلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش

گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای آموزش و پرورش محسوب می



 .آموزی در مدارس هزینه نمایدمان دانشهای فرهنگی و پرورشی توسط سازفعالیت

 

ح ـ دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسالمی و توسعه فرهنگ مطالعه 

 .ار دهدو پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قر

 

ل وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعامالت فعابنیان، افزایش بهرهمنظور تحقق اقتصاد دانشـ به ۶۴ماده

 :المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشوربین

 

ون المللی در طی اجرای قاندانشگاههای کشور و تعامالت بینمنظور ارتقای علمی و رقابت بین شود بهالف ـ به دولت اجازه داده می

المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین

ای شورای عالی انقالب فرهنگی های و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاستپژوهشی و فنی و حرفه

با  نامه اجرائی کهگذاری مشترک، تسهیل تعامالت ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آییناقدام نماید. نحوه سرمایه

 .دشورسد، مشخص میربط به تصویب هیأت وزیران میپیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذی

 

قانون الحاق موادی به ( ۵۰قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده)( ۵ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده)

مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین  ۱۳۸۴/۸/۱۵مصوب ( ۱قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

و در مورد شرکتهای ( ۶و )( ۱استثنای فصول)ای بهیافته هزینهاز اعتبارات تخصیص( %۱درصد)یکبودجه ساالنه منظور شده است، 

 .های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کننددولتی از هزینه

 

تصویب ربط که بهذی های تحقیقاتی دستگاهـ دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت۱تبصره

قات بار به شورای عالی علوم، تحقیماه یککرد این بند را هر ششرسد مکلفند نحوه هزینهشورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می

ور طو فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را به

نه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به ساال

 .کرد تحقیق و توسعه را منتشر نمایدهزینه

 

اد ی و روزآمدی با ایجسازی، کارآمدسازی، بومیـ دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسالمی۲تبصره

را در اولویت ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آنتغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصل

 .قرار دهد

 

زنشستگی موظفند اهای بیمه و باستثنای صندوقپ ـ کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به

های کلی برنامه ششم معادل حداقل سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستمحور و تجاریهای مسألهمنظور حمایت از پژوهشبه

از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه ساالنه، زیر نظر شورای ( %۳درصد)سه

 .م، تحقیقات و فناوری منظور نمایندعالی علو



 

أت وزیران شود و به تصویب هیربط تهیه مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذیتبصره ـ آیین

 .رسدمی

 

های تکراری و انتشار شوری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهمنظور افزایش بهرهت ـ دستگاههای اجرائی موظفند به

ای سازی دستاوردهکارگیری و تجاریهای( تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بهاطالعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای)پروژه

ثبت کنند. « سمات»های خود را در سامانه ها و رسالهنامهحاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایان

االجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی سال از تاریخ الزمو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سازمان

 .مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند

 

ع قانون مجازات انتشار و بندی، موضو ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقهتبصره ـ نحوه عمل در خصوص اطالعات و داده

ای که سازمان و نامهـ در آیین۱۳۵۴نامه اجرائی آن ـ مصوب ـ و آیین۱۳۵۳/۱۱/۲۹افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب 

نند کهای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطالعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید ستادکل نیروهای مسلح تهیه میوزارتخانه

 .شودرسد، معین میو به تصویب هیأت وزیران می

 

منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان ث ـ تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به

طی  شور،رای توسعه کگیری از توان و ظرفیت آنان بهای مذکور و بهرهعلمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه

های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال، برنامهمدت یک

سیون یسال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش ساالنه عملکرد این بند را به کم

 .آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

 

های یاستبنیان سبنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشمنظور پیشتازی در اقتصاد دانشج ـ دولت مجاز است به

حمایت مالی  مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت بهبنیان کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش

های علمیه در موارد ناظر به های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزهاز پژوهش

ار تأمین و تعهد کرده بردرا کارفرما و یا بهرههای آناز هزینه( %۵۱حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد )

 .باشد، اقدام نماید

 

بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات وری دانشچ ـ دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره

هم آورند. سازمان فراالمللی بنیان و فناور و فعاالن اقتصادی کشور در زنجیره تولید بینالزم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش

ه را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوع« المللیارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید بین»مکلف است طرح 

 .حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید

 

ون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و ح ـ سازمان مکلف است مطابق قان



لتحصیالن اهای نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغبرداری از توانمندیبهره

 .ا انجام دهدهای الزم رریزیربط برنامهدانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذی

 

خ ـ دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در 

چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات یادشده 

 .واگذار نمایند

 

المللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد قطب)هاب( شود با همکاری دانشگاههای معتبر بیننور اجازه داده میبه دانشگاه پیامد ـ 

 .المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی )الکترونیکی(، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نمایدبین

 

رمجموعه ای زیهای فنی و حرفهالتدریس آموزشکدهت به ساماندهی مربیان حقذ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسب

 .اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایدوزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته

 

وسط حل اعتبارات برنامه مستقل تر ـ شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی از م

 .شودسازمان تأمین می

 

 ـ ۶۵ماده

 

گذاری خارجی و قانون زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهمنظور افزایش درونالف ـ دولت مکلف است به

و اصالحات و الحاقات بعدی از  ۱۳۸۹/۸/۵ها و اختراعات مصوب سازی نوآوریبنیان و تجاریحمایت از شرکتها و مؤسسات دانش

بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صالحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، تأسیس شرکتهای دانش

دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای های انرژی شامل باالدستی و پایینساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه

 .ت الزم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نمایدتسهیال

 

و یک ا حداقل پنجاه بنیان بنمایند باید شرکتی دانشتبصره ـ شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می

به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر  گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظورسهم متخصصان و سرمایه( ۵۱%)

 .تغییرات زمان، بومی گردد

 

ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد 

اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع  بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصالح ساختار نظامدانش

ای و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه

 .روز نمایدای را بههای فنی و حرفهها و دانشکدهها، آموزشکدهآموزشی هنرستان

 



ه ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بتحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه وزارت علوم،

 .پذیرش دانشجو اقدام نماید

 

ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، حرفههای فنیها و آموزشکدهپ ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده

ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و ها و تعهدات و مسؤولیتمنقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی اموال

 .گرددفناوری ملحق می

 

ای، مراکز های فنی و حرفهواحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکدهماده( ۳این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره )

 .حاکم است ۱۳۸۲/۹/۱۹معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب یتترب

 

فعال بوده و مجوز  ۱۳۸۸ـ ۱۳۸۹ای است که در سال تحصیلی های فنی حرفهها و آموزشکدهتبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده

 .اندداشته

 

اصالحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول و  ۱۳۷۱/۱۱/۴ت ـ دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب 

ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه

رنامه، قانون بهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه

بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی عالوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این نسبت به پیش

های های رفاه دانشجویان وزارتخانهصورت متمرکز در اختیار صندوقبضاعت مالی بهاعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم

ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیالت بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند. قرار دهد. صندوق مذکور

ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیالت اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق

 .رسدمی

 

ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین ای برنامهگونهتشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، بهث ـ دولت موظف است با 

 .مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد

 

برسانند، مشمول مزایا و های فناورانه به انجام خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

 .ساز خواهند شدهای مربوط به خیرین مدرسهحمایت

 

ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، در دوره

ل های قابها به عنوان هزینهاین هزینه پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند

 .قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد

 

ـ دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو  ۶۶ماده



و ( ۱۲و )( ۱۱و فناوری، در طول برنامه جداول شماره)المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش در سطح بین

 .را اجرائی نمایند( ۱۳)

  

 
  

 
  



 
 

 

 

 ـ ارتباطات و فناوری اطالعات۱۳بخش

 

 ـ ۶۷ماده

 

شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال)ترانزیت( پهنای باند عبوری از کشور الف ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می

ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطالعات ی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهوارهبه س

گذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه

های سنجشی و مخابراتی و های( زیرساختی ارتباطات و فناوری اطالعات، ماهوارهژههای( فیبرنوری و طرحهای )پروطرحهای)پروژه

لی تجزیه و های اصهای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکهاستثنای شبکههای علوم و فناوری فضایی بهتوسعه زیرساخت

های کلی برنامه قانون اساسی و سیاست( ۴۴هل و چهارم )های کلی اصل چمبادالت و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست

ای عالی فضای مجازی برها و مصوبات شورایویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاستششم توسعه به

 :عمل آوردبرآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به

 

ارهای الملل را به منظور حضور مؤثر در بازشود شرکت انتقال)ترانزیت( ارتباطات بینمیـ به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده ۱

گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایهای و بینمنطقه

 .رسدمه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران میغیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنا

 

ل ای که امکان ارائه حداقگونهگذاری نماید بههای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایهـ در توسعه زیرساخت۲

بیست خانوار  روستاهای باالی( %۸۰چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت )سالمت، آموزش، کشاورزی و بانکی( در هشتاددرصد)



 .پذیر گرددکشور امکان

 

ی کشور، های ارتباطوری زیرساختب ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات و افزایش بهره

های باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتدستگاههای اجرائی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می

داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطالعات به سایر اشخاص 

حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وفق مصوبات شورای 

 .باشندعالی فضای مجازی می

 

پ ـ دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای 

رآیندها توانند به منظور الکترونیکی کردن فاطالعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرائی می

ش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و خدمات از مشارکت بخ

 ( ICT) خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات

ان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخو

ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است هر شش

 .شورای اسالمی ارائه کند

 

نظامی و غیرنظامی درصورت موافقت ایشان، شوراهای اسالمی شهر و  ت ـ دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از

های الکترونیکی خود، اقالم اطالعاتی و آمار ثبتی دار مأموریت عمومی موظفند در سامانهای عهدهروستا و مؤسسات خصوصی حرفه

لی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه م

را بر بستر شبکه ملی اطالعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. برداری الکترونیکی و برخط آندوم اجرای قانون برنامه امکان بهره

ه آنها ها تهیه و بی هر یک از دستگاهمرکز آمار ایران مکلف است اقالم آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه ماه برا

 .ابالغ کند

 

ث ـ کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی 

، قوانین خاص و موضوعیهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب الکترونیکی به استعالم

 .به صورت رایگان فراهم نمایند

 

ول اجرای ماه انامه اجرائی احصای کلیه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطالعات بین دستگاهی در ششـ آیین۱تبصره

بط ریر دستگاههای اجرائی ذیقانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سا

 .رسدتدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می

 

های الزم برای تعامل ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت۲تبصره



و با  ( NIX) ق مرکز ملی تبادالت اطالعاتاطالعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطالعات، صرفاً از طری

 .استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را فراهم کند

 

ت بخشیدن داری الکترونیکی و اصالج ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرارخزانه

د مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا به اسناد الکترونیکی از جمله اسنا

اعطای مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت 

 .نمایدمعتبر بوده و کفایت می ۱۳۸۲/۱۰/۱۷الکترونیکی مصوب 

 

 ـ ۶۸ماده

 

منظور ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاههای الف ـ به

اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسالمی شهر و روستا و مؤسسات 

دار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعالمات هویت اشخاص ای عهدهحرفهخصوصی 

ت صورمحور را بههای منقول و غیرمنقول )از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار( و نشانی مکانحقیقی، کاال و خدمات، دارائی

 .ت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهندالکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دول

 

ب ـ سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش 

زارت ام کند. وشاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقد

ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات، امن و پایدار اقدام 

 .نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود

 

ت و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند متناسب با های فنی محتوا و خدماپ ـ به منظور گسترش متوازن زیرساخت

نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذیمنابع، بودجه، تجهیزات، شبکه

 .بپردازند

 

خدامی کشور و دستگاههای اجرائی، از سال دوم ت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و است

ساالنه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی ( %۱۲/۵اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد )

و  عات و ارتباطاترا فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطال

 .توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد

 

رشد ساالنه الکترونیکی نمودن ( %۷/۵ث ـ در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد )

 .معامالت و تجارت کاال وخدمات کشور فراهم شود

 



برابر کردن محتوای مناسب رقومی )دیجیتال( اقدامات الزم را ج ـ دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به ده

 .دبینی کنهای سنواتی اعتبار الزم از طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیشبه عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه

 

تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید ت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میچ ـ در مورد شرکتهای ثب

 :رسد، صورت پذیردسازمان بورس و اوراق بهادار می

 

 ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،۱

 

ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در های مجامع عمومی و اطالعیهنویسی و دعوتنامههای پذیرهالمیهـ انتشار اع۲

 های کثیراالنتشار و جراید،روزنامه

 

 نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،ـ پذیره۳

 

 عمال حق رأی،ـ حضور در مجامع عمومی شرکت و ا۴

 

 های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه ۵

 

 های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذیـ ثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهینامه ۶

 

های مالیات الکترونیکی، معامالت دولتی الکترونیکی)شامل مناقصه، مزایده، قانون برنامه سامانهح ـ دولت مکلف است، تا پایان اجرای 

رای برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )شونفعان مستقر و بهرهخرید کاال( و سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی

ماهه به های( مذکور و ارائه گزارش پیشرفت ششستمر اجرای طرحهای )پروژهاجرای فناوری اطالعات( موظف به نظارت و پیگیری م

 .شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی است

 

خ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسالمی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت 

روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت  ( ICT) باطات و فناوری اطالعاتدفاتر ارت

 ICT) بخش خصوصی، تمهیدات الزم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطالعات

 .روستایی به عمل آورند (

 

پست جمهوری اسالمی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیالت برای کارورهای )اپراتورهای( پستی، نسبت به د ـ شرکت ملی 

ی های مرزالمللی و پایانهاندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بینراه

، االرضهای مربوط به ایجاد تسهیالت و امکانات مذکور شامل حقشرکت از پرداخت هزینهکشور اقدام نماید. در این راستا این 

 .باشداالمتیازها معاف میاجاره و حق

 



ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)سازمان فناوری اطالعات( با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است  ۶۹ماده

تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک  با همکاری وزارت آموزش و پرورش

ای افزاری و محتوا( به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانهافزاری ـ نرم)سخت

ی آموزان شهرهاصورت رایگان برای کلیه دانشرا به ای، مهارتهای فنی و اجتماعیآموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه

ش تواند از مشارکت بخهای این ماده میزیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه

 .شودهای قابل قبول مالیاتی تلقی میعنوان هزینههای مذکور بهغیردولتی استفاده نماید. هزینه

 

 ـ سالمت، بیمه، سالمت و زنان و خانواده۱۴بخش

 

های کلی سالمت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت، توسعه کمی و ـ دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست۷۰ماده

پایان سال  کی تاهای سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیفی بیمه

 :عمل آوردهای کلی سالمت بهاول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاست

 

ق سرانه بیمه از طریالف ـ پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق

 .رسدبود که به تصویب هیأت وزیران میای خواهد نامهارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین

 

 .تکفل آنان استبیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحتتبصره ـ این حق

 

 :ب ـ حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود

 

حداقل حقوق و دستمزد ( %۷تی معادل هفت درصد )ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمای۱

گروههای اجتماعی بر مبنای بند )الف( این ماده توسط دولت در قالب بودجه  حق بیمه این( %۱۰۰مشموالن قانون کار. صددرصد )

 .شود  سنواتی تأمین می

 

 حقوق و مزایای مستمر آنان( %۷ـ کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد )۲

 

 .بصره ـ بخشی از حق بیمه مشموالن این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شدت

 

 ـ مشموالن تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی۳

 

دل سقف درآمد کارکنان درآمد، حداکثر معا( %۷ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد )۴

 دولت

 

ـ پوشش بیمه سالمت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور،  ۵



ثر کای خواهد بود که حدانامهبیمه براساس آیینالزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق

قانون احکام دائمی ( ۴رسد. حکم این جزء بر حکم ماده )وزیران میتصویب هیأتاالجراء شدن این قانون بهماه از زمان الزمظرف سه

 .های توسعه کشور حاکم استبرنامه

 

اب سازمان ماه به حسشده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه پ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه

گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از گر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعالم سازمان بیمهبیمه

 .شودگر پایه واریز میربط برداشت و به حساب سازمان بیمهردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی

 

شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه رگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینت ـ عقد قرارداد و ه

 .های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع استسالمت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوق

 

ت، دارو و کاالهای سالمت در کشور اعم از دولتی، نهادهای دهنده خدم ث ـ کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه

های مصوب وزارت بهداشت، درمان مشیهای مصوب دولت از خطعمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه

ؤسسات و و م و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

 .دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بودمراکز ارائه

 

سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پایه های بیمهخدمات )شمول و سطح خدمات( مورد تعهد صندوق ج ـ بسته

این بسته  گر درمانی صرفاً مطابقم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمهشود. از ابتدای سال دوپزشکی تعیین و ابالغ می

 .پذیردصورت می

 

د. از گردشدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سالمت تشکیل میچ ـ پایگاه اطالعات برخط بیمه

شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت خدمات بیمه ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت

 .شودواحد و یکسان توسط سازمان بیمه سالمت طراحی و اجراء می

 

 هایها و سازمانهای درمانی صندوقح ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه

 .چوب قانون اقدام کندای در چهاربیمه

 

کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه ـ برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی۷۱ماده

التحصیالن دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه نسبت به جذب فارغ

 .باشندمدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می کارفرما برای

 

دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری های کاری اولویتاجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه نامهتبصره ـ آیین

 .رسدأت وزیران میو استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هی



 

 ـ۷۲ماده

 

های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و ریزیگذاری اجرائی، برنامهالف ـ تولیت نظام سالمت از جمله بیمه سالمت شامل سیاست

گردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می

شت، های وزارت بهدامشی و سیاستها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خطکنندگان خدمات سالمت، سازمانله ارائهجم

قانون مدیریت ( ۱۳گری با رعایت ماده )درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی

 .کنندبندی خدمات، تبعیت خدمات کشوری وسطح

 

از زمان ابالغ این قانون، سازمان بیمه سالمت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقالل مالی 

رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره ای که به تصویب هیأت وزیران میو کلیه امکانات براساس اساسنامه

و در قالب شرکت دولتی به  ۱۳۷۳/۸/۳مه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب شود. اساسنامی

 .رسدپیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می

 

های ، سازمان فوریت(۱۱۵ستانی)سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارب ـ به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه

بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و پیش

اداری  نگردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمانیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد می

 .رسدو استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می

 

های بهداشتی هیافته در شبکصورت ادغامبیمارستانی کشور کماکان بههای پیشتبصره ـ واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت

 .وددرمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نم

 

پ ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه 

تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و  گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،بار تدوین و منتشر میماه یک

قانون سازمان نظام پزشکی ( ۲۸ماده )( ۱های مندرج در تبصره )آن، حسب مورد به مجازاتضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار 

 .شودمحکوم می ۱۳۸۳/۸/۱۶جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 

اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  نامهـ آیین۱تبصره

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میو دارو( تهیه می )سازمان غذا

 

ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور به تهیه فهرست فرآوردهـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت۲تبصره

 .اقدام نماید

 



ار مجاز سموم باقیمانده در ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقد

های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصوالت مذکور مشخص نماید و عرضه محصوالتی که به مواد غذایی و فرآورده

 .اند را ممنوع نمایدصورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده

 

سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی نگرسانی و فرهوزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطالع

امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

سبد غذایی مطلوب برای  های غذایی سالم و ایمن وپزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده

 .گروههای سنی مختلف را اعالم کند

 

( ۱۲های توسعه کشور و مواد )قانون احکام دائمی برنامه( ۷ماده )« ب»و « الف»این قانون بر احکام بندهای ( ۷۲احکام مندرج در ماده )

 .حاکم است ۱۳۸۳قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ( ۱۷و )

 

 ـ۷۳ماده

 

الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون 

 :، مشمول مالیات به شرح زیر است۱۳۸۷/۲/۱۷و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۳۶۶/۱۲/۳مالیاتهای مستقیم مصوب 

 

، (%۲۰قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد)( %۱۰د داخلی به میزان ده درصد )ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولی۱

قیمت ( %۴۰قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )( %۲۵المللی )برند( بیست و پنج درصد)تولید داخل با نشان بین

 .گرددتعیین می ( Cif سیف) کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد

 

قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان ( %۱۰لیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد )ـ ما۲

 .گرددتعیین می ( Cif سیف) قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد( %۴۰چهل درصد )

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده ( ۵۲های مغایرت بر ماده )در بخشدر طول اجرای قانون برنامه ( ۷۳بند )الف( ماده )( ۲و )( ۱های )جزء

 .حاکم هستند ۱۳۸۷/۲/۱۷مصوب 

 

 :موظف است ۱۳۹۶ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 

 

ر ب ربط و برای درجفروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیـ قیمت خرده۱

 .روی پاکت محصول اعالم نماید

 

ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه)سیستم( اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصوالت ۲



 .دخانی را فراهم نماید

 

 .این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است( ۷۳حکم بند)ب( ماده )

 

موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد پ ـ مالیات 

داری کل کشور بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه

 .واریز نماید

 

اء شدن این قانون، عالوه بر عوارض موضوع بند)الف( این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق االجرت ـ با الزم

نیز به محصوالت ( ۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)( ۶۹ورودی، حق انحصار و بند)ب( ماده)

 .گردددخانی اعمال می

 

شود های سنواتی مشخص میدرآمدهای حاصل از اجرای بند )الف( این ماده طی ردیفهایی که در بودجه( %۱۰۰تبصره ـ صددرصد )

های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری

مصوب ( ۲به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) قانون الحاق برخی مواد( ۶۹توسعه ورزش موضوع بند )ب( ماده )

 .گیردهای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میدر اختیار وزارتخانه ۱۳۹۳/۱۲/۴

 

 .حاکم است ۱۳۸۳/۲/۲۱این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ( ۷۳و )( ۷۲، )(۷۰احکام مواد )

 

 ـ۷۴ماده

 

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای 

گاه ملی های اطالعاتی مراکز سالمت با هماهنگی پایقانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانه

ها و با اولویت شروع برنامه مار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن دادهآ

 .پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید

 

اکثر ظرف ها و مراکز خدمات سالمت و بیمه سالمت حدوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان

مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سالمت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطالعات در تعامل با 

 .ساماندهی نماید« پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان»سامانه 

 

 .باشنده همکاری در این زمینه میربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف بتبصره ـ کلیه مراکز سالمت و واحدهای ذی

 

ب ـ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز 



رعایت  اهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی ببه فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان

و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی  ۱۳۷۳/۱۰/۱۱واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ماده( ۱تبصره )

های مربوطه و مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه

نفعان از طریق الن مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذیمعاونان آنها و مسؤو

خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش  اعمال تعرفه

 .ی استهای سنواتخصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه

 

عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید ـ مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به۱تبصره

 .گرددوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می

 

تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده ـ مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به ۲تبصره

 .شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی استعلوم پزشکی آن نقطه تعیین می

 

 نامه اجرائیپ ـ دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سالمت، حمایت به عمل آورد. آیین

 .درسشود و به تصویب هیأت وزیران میین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میاین بند درچهارچوب قوان

 

سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سالمت کشور، وزارت بهداشت، ت ـ به منظور متناسب

ودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ور

بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح

 .عمل آوردنموده و اقدامات الزم را به

 

با اولویت بهداشت و « نظام خدمات جامع و همگانی سالمت»رای ث ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اج

ان عمومی و کارگیری پزشکپیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سالمت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به

ت، پرونده الکترونیک سالمت بندی خدماهای پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطحخانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت

قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین ( ۱۳گری با رعایت ماده)ایرانیان، واگذاری امور تصدی

 ممربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظا

 .ارجاع قرار گیرند

 

رفاً گونه خدمات صبندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینسطح

 .براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری)ژنریک( و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود

 

دولت مکلف است در  ۱۳۸۶/۴/۶های پرستاری مصوب خدمات پرستاری و تعدیل کارانه گذاریتبصره ـ در چهارچوب قانون تعرفه

های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور قالب قوانین بودجه ساالنه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته



 .اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید

 

ی ها و راهنماهای بالینگر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سالمت براساس دستورالعملهای بیمهها و صندوقج ـ سازمان

شدن نظام ارجاع و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری)ژنریک( ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرائی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی  مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی

 .سالمت ایرانیان موضوع بند )الف( این ماده هستند

 

عنوان متولی امر طب سنتی های کلی سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهسیاست( ۱۲چ ـ به منظور تحقق بند )

موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی ـ اسالمی در نظام سالمت و همچنین ایرانی ـ اسالمی و مکمل 

 .ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید

 

سازمان  نیاز ح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد

 .تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید

 

عنوان ا بهای بوده و دستگاه قضائی آن رهای نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفهخ ـ کلیه اعضای سازمان

در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان جز وثیقه قرار تأمین بپذیرد به

 .ها، نظر مشورتی آنها را اخذ نمایدو آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان

 

یز داروهای فاقد نام تجاری)ژنریک( د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجو

های جهاد کشاورزی، صنعت، ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری)ژنریک( اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانهحمایت بیمه

 هتمعدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات الزم را درج

افته یسازی کودکان )واکسیناسیون( را تا حد و تراز کشورهای توسعهعمل آورد و برنامه ایمنمحور بهصادرات محصوالت سالمت

 .ارتقاء دهد

 

خیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای ذ ـ وزارت نفت در مناطق نفت

د و جبران پیامدهای تهدیدکننده سالمت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی مسؤولیت اجتماعی خو

( ۷۰بندی خدمات با رعایت احکام ماده )رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطحو درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت

 .مراکز دولتی اقدام کنندهای مصوب دولت در این قانون بر مبنای تعرفه

 

سازی و افزایش توان ر ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون

سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سالمت را بررسی و اقدام الزم جهت خنثی

 .ه انجام رساندمربوطه ب

 



 .تبصره ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است

 

های بهداشت و درمان را به ـ کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه۷۵ماده

شناسی)ژنتیکی( به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر الت ژنهای پر خطر از نظر بروز اختالمنظور شناسایی ازدواج

توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی یا مراکز مشاوره مورد تأیـید می

این قانون به مراکز مجاز  (۷۰ر چهارچوب احکام ماده )شناسی)ژنتیک( باشد دسازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن

 .معرفی شوند

 

های شناسی)ژنتیک( باشند به آزمایشگاهشناسی)ژنتیک( نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنـ مواردی که براساس مشاوره ژن۱تبصره

 .مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد

 

التحریر ثبت طالق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در حق( %۱۰صد)درـ ده۲تبصره

شناسی)ژنتیک( افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار های آزمایش ژنچهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه

های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام گیرد. هزینه انجام آزمایش( قرار میسازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره

 .خمینی)ره( و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( پرداخت خواهد شد

 

 هایامام خمینی)ره( جهت انجام آزمایش نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امدادـ آیین۳تبصره

های تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شناسی)ژنتیک( به پیشنهاد وزارتخانهژن

 .درسشود و به تصویب هیأت وزیران میاالجراء شدن این قانون تهیه میهمکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از الزم

 

های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( موظفند امکان دسترسی ـ وزارتخانه۴تبصره

 شناسی)ژنتیک( آنان راباشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژنتمامی افراد که درصدد ازدواج می

 .راهنمایی کنند

 

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را  ۵صرهتب

 .شناسی )ژنتیک( مورد تأیید خود فراهم سازدبه آزمایشگاههای ژن

 

 .ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است ۶تبصره

های نسبت مرگ مادر و های کلی جمعیت، سالمت مادر و کودک و ارتقای شاخصت مکلف است با رعایت سیاستـ دول۷۶ماده

 :نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید

  



 
 

 

 های اجتماعیـ بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب۱۵بخش

 

آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ضریب ایمنی و تابـ جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به منظور افزایش ۷۷ماده

 :ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد

 

 ممرد های اجتماعیهای مردمی و افزایش مشارکتالف ـ کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت

 

ب ـ توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و 

 سوانح کشور

 

آوری جامعه در مقابل حوادث های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تابهای عمومی به ویژه آموزشپ ـ افزایش آگاهی

 و سوانح

 

قانون امور گمرکی به ( ۱۶۳مندرج در ماده)( %۰/۵درصد )در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیمت ـ 

ار احمر قرافزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هالل( %۱درصد)یک

 .گیردمی

های امدادی، حمایتی و پذیر و بسط پوششمکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب ـ دولت۷۸ماده

های الزم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل به طراحی و اجرای برنامههای اجتماعی نسبتای و پیشگیری و کاهش آسیببیمه

 :ار به مجلس ارائه کندبماه یکاقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش

  



 

 
 

 

ـ دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه عالوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان ۷۹ماده

( %۲۰تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد )

ها با حذف داقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانهح

 .این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید( ۳۹خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده )

 

و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت  ـ دولت مکلـف است طبق قوانین مربوطه ۸۰ماده

مل بر نشینی، کودکان کار و مفاسد اخالقی مشتبه تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، حاشیه

 :میزان کنونی کاهش یابد( %۲۵به بیست و پنج درصد ) ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامهگونهمحورهای ذیل اقدام کند به

 



 الف ـ پیشگیری

 

های بینی آموزشها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیشهای اجتماعی از طریق: اصالح برنامهـ پیشگیری اولیه از بروز آسیب۱

 های زندگیاجتماعی و ارتقای مهارت

 

منظور ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و بههای کالن توسعهحی کلیه برنامههای اجتماعی در طراـ تهیه و تدوین پیوست۲

 های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشورها و آسیبکنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری

 

 .رسدت وزیران میبند به پیشنهاد وزارت کشور )سازمان امور اجتماعی( به تصویب هیأنامه اجرائی این آیین

 

های سالمت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور ـ تدوین ساالنه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص ۳

 ربطاجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی

 

ورای بق قوانین مربوطه و تصویب شتا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ط« هاتدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت»ـ ۴

 اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه

 

 رسانی و بازتوانیب ـ خدمت

 

 های غیردولتیهای اجتماعی با مشارکت سازمانموقع به افراد در معرض آسیبرسانی بهـ خدمات۱

 

و  نوبتی کمیته امداد امام خمینی )ره(کلیه مددجویان واجد شرایط پشتـ تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت اشتغال برای ۲

 های سنواتی ساالنهسازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه

 

ایر برنامه و در س های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانونـ توسعه مراکز فوریت۳

 های اجتماعیشهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب

 

های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی های مشارکتهای مردم نهاد در حوزهـ بسط و توسعه نقش مردم و سازمان۴

 نفعان در تأمین منابع مورد نیازو تالش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی

 

 خیزایی و بهبود نقاط آسیبپ ـ شناس

 

ت های اجتماعی، خدمازای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتخیز و بحرانـ شناسایی نقاط آسیب۱

 بخشی وشده، با اعمال راهبرد همکاری بینهای اشتغال حمایتبهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه

 های اجتماعی در مناطق یادشدهمانه مدیریت آسیبسا



 

ـ بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت ۲

 تاهاهای اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روسو منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب

 

یکرد نشینی با روریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیهـ برنامه۳

 .نشینی اقدام شودنسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه( %۱۰درصد )ای که ساالنه دهتقویت مبادی مهاجرت، به گونه

 

 ست خانوارت ـ حمایت از زنان سرپر

 

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون 

ربط و تأیید برنامه توسط ریاست جمهوری )معاونت امور زنان( با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی

 هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسالمی و نظارت بر اجرائی شدن آنبرنامه مذکور در 

 

 ث ـ مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه

 

 ید،های تولهای قاچاقچیان و شبکهـ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه۱

ور ها( در داخل و خارج از کشویژه سرباندها و سرشبکهسازهای مرتبط )بهها و پیشگردانخدر، روانتوزیع و انتقال )ترانزیت( مواد م

ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای اجرائی ذی

تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در  مخدر و اصالحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای

 .گیرداختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می

 

ـ از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن ۲

و  هاگردانهای کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد روانو سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدرسیاست

سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با پیش

عمل های مرتبط اقدام قانونی الزم را بهعناوین مجرمانه و مجازات سازها و بازنگری درها و پیشعرضه مواد مخدر و روانگردان

 .آورند

 

برداری و تکمیل مراکز ها نسبت به بهرهـ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( با همکاری شهرداری۳

کز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان اندازی مراخانمان و راهنگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی

ها این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری( ۷۰بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده )

یروی انتظامی موظف است پس از اخذ نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نهای مردمگیری از ظرفیت سازمانحسب مورد با بهره

آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید دستور قضائی نسبت به جمع

اد مخدر مبارزه با مونامه اجرائی این جزء توسط ستاد سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین



 .رسداجتماعی کشور می تهیه و به تصویب شورای

 

 ج ـ حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان

 

جمعیت هدف در پایان ( %۷۵بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد )ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان۱

 اجرای قانون برنامه

 

 جمعیت هدف( %۲۵و پنج درصد )بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست ای طرح ساماندهی و توانـ تداوم اجر۲

 

 چ ـ تأمین مسکن نیازمندان

 

های حمایتی به مسکن و رفع فـقر سکونتی حـداکثر تا پایان سال پذیر و گروههای هدف سازمانـ به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب۱

ت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و اول اجـرای قانون برنامه نسب

 .حمایتی اقدام نماید

 

ش نهادها و پوشساز برای هرکدام از افراد تحتـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن۲

های انشعاب آب، فاضالب، های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههزینه های حمایتی از پرداختسازمان

 .برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند

 

 ح ـ ساماندهی کودکان کار

 

نج نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پپایان اجرای قانون برنامه به با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا

 .کاهش یابد(  %۲۵درصد )

 

های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و سیاست( ۴۰ـ دولت مکلف است در اجرای بند ) ۸۱ماده

ت جز سالمت با رعایهای اجتماعی بهمشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمهروزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه 

بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح سطح

سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع  دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه

ها، دسترسی عادالنه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه پوشانیهای اجتماعی، رفع همو مصارف مربوط به یارانه

ی با یک رفاه و تأمین اجتماعگیری پرونده الکتروناطالعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل

ها، پذیرد وکلیه سازماناین قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می( ۸۴تبعیت از پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان موضوع ماده )

عمومی  ها، نهادها و دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی وصندوق

 .نمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنندکنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت میاستفاده می



 

المت جز سهای اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه بهنامهتبصره ـ آیین

و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت  متناسب با شرایط اقتصادی

 .رسدتعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می

 

أمین اجتماعی و ت های بازنشستگی ) اعم از کشوری، لشکری،شدگان صندوقـ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه ۸۲ماده

 .باشدهای بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها( بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی میسایر صندوق

 

تبصره ـ رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می

 .توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند

 

 ـ ۸۳ماده

 

از محل وصول عوارض ورود ( %۱درصد)های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یکالف ـ سازمان

واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان  کاال و خدمات این مناطق را پس از

 .بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند

 

فر به زار نپوشش خود ساالنه یکصدهب ـ کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت

سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق ( %۳۰کمیته امداد امام خمینی)ره( و سی درصد )( %۷۰ترتیب هفتاد درصد )

 .الحسنه الزم را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد گرفتبودجه سنواتی تسهیالت قرض

 

آور محسوب کند. در طول اجرای ا جزء مشاغل سخت و زیاننشانی و پرتوکاری اشعه رـ دولت موظف است مشاغل آتش ۸۴ماده

 .گرددمعتبر تلقی می ۱۳۶۸/۱/۲۰قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 

 

اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه ـ کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته ۸۵ماده

ساله معادل سهم به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه( %۵زایای خود را تا پنج درصد )درصدی از حقوق و م

 .طورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نمایدواریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به

 

 ـ امور ایثارگران۱۶بخش

 

 ـ ۸۶ماده

 

های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی ی اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاستالف ـ کلیه دستگاهها

 .اقدام نمایند ۱۳۸۲/۹/۲۹امور ایثارگران ابالغی 



 

ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و 

های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان های تحصیلی و فعالیتت در متون درسی کلیه پایهشهاد

آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای های شهدای دانشو ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقالبی نسبت به اجرای یادواره

 .عمل آوردو فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری الزم را به آموزانراهیان نور ویژه دانش

 

های مختلف به موضوع ترویج های شبکهپ ـ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه

 .ختصاص دهدهای هنری نمایشی خود را به این موضوع ااز تولیدات برنامه( %۱۰فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد)

 

گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهای ت ـ دولت موظف است به منظور بهره

های آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه

ی های خدماتهای نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینهت و نگهداری آنها اقدام نماید. وزارتخانهدفاع مقدس و مرم

 .رسانی، گازرسانی و جاده مواصالتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایندرسانی، برقمربوط به آب

 

ه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار های شاخص در حوزث ـ دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه

های الزم در دستگاههای اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار ها و زیرساختو فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت

 .ام نمایدها اقدها و سازمانای وزارتخانههای فرهنگی و هزینهدادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه

 

ج ـ دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین 

( %۵۰و باالتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد )( %۵۰شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد )

 .نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نمایدو باالتر هستند 

 

های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری ـ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزراتخانه۱تبصره

نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفند جهت ارج و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و 

 .های ماندگار اقدام فرهنگی الزم را جهت معرفی آنها انجام دهندنهادن به این چهره

 

ار و نشر ثماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آنامه اجرائی این بند در ششـ آیین۲تبصره

 .رسدتصویب هیأت وزیران میارزشهای دفاع مقدس به

 

استثنای فصول اول و ششم از اعتبارات فرهنگی خود به( %۲۰چ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد)

 ابالغی شورای عالی ترویج فرهنگ های مصوبای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاستاعتبارات هزینه

 .ایثار و شهادت صرف این امور نمایند

 



ح ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد 

به  ر تا پایان اجرای قانون برنامه نسبتها و سایر دستگاههای فرهنگی کشواسالمی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری

المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایره

 .سنواتی اقدام نماید

 

، دانشگاه آزاد اسالمی، بنیاد های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورشخ ـ وزارتخانه

شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی، واحدهای درسی 

ها و نامهمرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایان

 .های( علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهندطرحهای)پروژه

 

تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و 

رتبط های ممور ایثارگران ، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیونجهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و ا

 .مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند

 

رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و ـ دولت موظف است اقدامات الزم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات ۸۷ماده

های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه نامهنی نماید و کلیه آیینبیاعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش

 .تصویب و ابالغ نماید

 

مصوب ( ۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( ۶۱الف ـ دولت مکلف است در اجرای ماده )

که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشموالن ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. ریزی نماید به نحوی برنامه ۱۳۹۳/۱۲/۴

کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید یگانهای اعزام

 .و امور ایثارگران ارائه نمایند

 

سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورتتبصره ـ بنیاد شهید و ام

ید و عنوان جانباز تلقی نماگردد را بهکننده )نیروهای مسلح( احراز میندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام

 .دگیرجانبازی به آنها تعلق می( %۵حداقل پنج درصد )

 

 .باشداجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی

 

رسانی به قانون جامع خدمات( ۳۸ب ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده)

بینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان پیشایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی 

 .واجد شرایط پرداخت نماید

 



پ ـ دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان )والدین و همسران و فرزندان( 

صالح به طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی دارای تابعیت غیرایرانی که در

اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده

 .گیرندپوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( قرار میرزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت 

 

تبصره ـ اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه 

های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب االجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانهماه از الزم

 .رسدقانون اساسی می( ۱۷۶شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم )

 

 :شودقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می( ۱۸ت ـ ماده )

 

ح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصال

هت تعیین های پزشکی اقدام و جخدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون

ه حضور در ، شغلی و سابقنحوه ازکارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سالمت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی

ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نامهجبهه و براساس آیین

 .رسد اقدام نمایدسازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 

قانون جامع ( ۲ازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده )ث ـ به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانب

قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد ( ۵رسانی به ایثارگران و ماده )خدمات

 .محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد )عدم نیاز( معرفی نمایند

 

های آن و اصالحات بعدی، تمام رسانی به ایثارگران و تبصرهقانون جامع خدمات( ۲۱ـت مکلف است عالوه بـر اجرای ماده )ج ـ دول

 .و باالتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید( %۷۰فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد )

 

عایت شرط اند با ره صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شدهچ ـ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون ب

توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به سنی کمتر از شصت و پنج سال می

 .بازنشستگی نائل آیند

 

شستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق تبصره ـ در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازن

 .گیردنمی

 

ح ـ ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول 

 .درسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستنقانون جامع خدمات( ۲ماده )



 

توانند با رسانی به ایثارگران میقانون جامع خدمات( ۲خ ـ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده)

 .حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند

 

 :شودطول اجرای قانون برنامه اصالح و دو تبصره به آن الحاق میشرح زیر در رسانی به ایثارگران بهقانون جامع خدمات( ۲۶د ـ ماده )

 

 .شوداضافه می« جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی»بعد از عبارت « جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی»عبارت 

 

می حرکتی می باشند پس العالج یا محدودیت جسهای خاص و یا صعبـ والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری۱تبصره

 .شونداز تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می

 

مندی حق پرستاری آنان به میزان بهره ( K)ضریب کا( %۴۹تا چهل و نه درصد )( %۲۵ـ جانبازان گروه بیست و پنج درصد )۲تبصره

 .باشددرصد جانبازی می

 

 .شودارگران به شرح زیر اصالح میرسانی به ایثقانون جامع خدمات( ۲۱ذ ـ ماده )

 

 .شوداضافه می« تأمین نیروهای مورد نیاز خود را»بعد از عبارت « اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی»عبارت 

 

 .گرددقطعی می ـ وضعیت استخدامی مشموالن این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی۱تبصره

 

ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه ا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل ششـ والدین، همسران و فرزندان شهد۲تبصره

رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت قانون جامع خدمات( ۲دستگاههای مشمول ماده )

اس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و تنزل از پست سازمانی باالتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اس

 .شوندمزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می

 

کارشناسی،  باشند با داشتن مدرکمند میر ـ ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهره

 .توانند تا سی و پنج سال خدمت کنندقانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می( ۱۰۳)الف( ماده ) مشمول بند

 

ای یک بار و با توانند براند، میز ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده

به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت 

 .سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند

 

ژ ـ مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای 

ید سال دفاع مقدس با معرفی و تأیشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشتباپرونده ایثارگری می



 .باشدواحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران)ساتا( می

 

 ـ ۸۸ماده

 

های معظم شهدا و ایثارگران )جانبازان و آزادگان( اعم از پاداش پایان خدمت ق خانوادهالف ـ دولت موظف است کلیه مطالبات معو

و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون 

به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. 

 .معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد

 

تبصره ـ مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و 

 .طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد دستگاه مربوطه در

 

ب ـ دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را 

نواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار های سبینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجهپیش

 .دهد

 

 ـ جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت۱

 

 ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم)گم جن(۲

 

 رزمندگان متوفی )با حداقل شش ماه حضور در جبهه(ـ افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی،  ۳

 

تبصره ـ تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت 

یروهای ازمان تأمین اجتماعی نتکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده س

 .باشدمسلح )ساتا( می

 

 اند )پس از فوت والدین(ـ نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده۴

 

العالج پس از تأیید های خاص و یا صعبدارای بیماریـ برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور،  ۵

 کمیسیون پزشکی بنیاد

 

ماهانه اند با تأیید بنیاد )ـ همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده ۶

 معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت(

 



 .دگرداضافه می« همسران و فرزندان شهدا»ارت عب« آزادگان»قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت ( ۵۱پ ـ در ماده)

 

سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر ( %۱۰۰ت ـ سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد )

 .و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند

 

 .رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم استقانون جامع خدمات( ۵۹و )( ۵۲، )(۱۳بر مواد )( ۸۸حکم بند )ت( ماده )

 

های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل منظور حمایت و تجلیل از رشادتث ـ دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به

ماه سابقه اسارت و جانبازی و آزادگان با کمتر از شش( %۲۵ر بیست و پنج درصد )ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیشش

 .همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید

 

های شبانه دانشگاههای ، دورههزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی( %۳۰درصد)ـ تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی۱

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی های مورد تأیید وزارتخانهدولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه

 وفق بودجه سنواتی

 

 مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهریـ بهره۲

 

هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای ( %۳۰درصد )داخت سیـ معافیت از پر۳

 داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال

 

ادگان منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند بهها و دهیاریـ شهرداری۴

و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور ( %۲۵درصد )و پنجو همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست

نه ها بدون اخذ هزیباشد و آرامستانماه و باالتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز میشش

 .نمایند اقدام

 

 مندی از انشعاب رایگان آب، فاضالب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونیـ بهره ۵

 

انه در دفاع ماه حضور داوطلبمندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ششـ بهره ۶

 مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی

 

عبارت « جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد»رسانی به ایثارگران پس از عبارت قانون جامع خدمات( ۳۱بند )الف( ماده)ج ـ در 

 .شوداضافه می« ماه سابقه حضور در جبههفرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش»

 

 .شودرسانی به ایثارگران الحاق میکرر به قانون جامع خدماتم( ۵۹چ ـ متن زیر به عنوان ماده )



 

قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کانون وکالی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکالء و کارشناسان قوه »

دور پروانه وکالت، مجوز از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، ص( %۳۰درصد)قضائیه، مکلفند سی

ماه ، آزادگان با داشتن حداقل سه(%۱۰کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد )

و باالتر و ( %۲۵ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد)سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده

 «.در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند

 

 .ن برنامه، حاکم استرسانی به ایثارگران در طول اجرای قانوقانون جامع خدمات( ۵۹و )( ۵۲، )(۱۳بر مواد )( ۸۸حکم بند )چ( ماده )

 

ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین ح ـ در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده

ستگی این گردد و با تحقق بازنشاجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می

 .گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بودمند میدو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره افراد در

 

خ ـ ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت 

ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق هما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیم

 .شودالیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میمنتقلٌ

 

 :شودمی الحاق ۱۳۶۳/۷/۲۹قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ( ۴۵به انتهای ماده )( ۷عنوان بند )د ـ متن زیر به

 

 :ـ درصورت اذن فرماندهی کل قوا۷

 

 ـ فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

 

 ـ فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

 

 دمت از نظام وظیفهـ فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خ

 

گردد و مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام میتبصره ـ بهره

 .گردددر خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می

 

 .های توسعه کشور، حاکم استقانون احکام دائمی برنامه( ۳۳ماده )( ۲شم بر حکم تبصره )قانون برنامه ش( ۸۸حکم بند )د( ماده )

 

 .گرددرسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه میقانون جامع خدمات( ۵۶ذ ـ به ماده )



 

عبارت  «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان»ز عبارت رسانی به ایثارگران پس اقانون جامع خدمات( ۳۷ر ـ به ماده )

 .شوداضافه می« فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه»

 

ر به و باالت( %۵۰ز ـ فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد )

استثنای تسهیالت خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان 

 .شودفرزند شهید نمی

 

 :شودرسانی به ایثارگران اضافه میقانون جامع خدمات( ۶۰ژ ـ عبارت ذیل به ماده )

 

 .شوداضافه می« همسران و فرزندان شهدا»ت عبار« جانبازان و آزادگان»بعد ازعبارت 

 

 ـ ۸۹ماده

 

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، ساالنه نسبت به ارائه تسهیالت مسکن فقط 

ه حضور در جبهه و آزادگان ماه سابقبه تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش( %۴بار با سود حداکثر چهاردرصد )یک

طریق  اند ازباشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیالت مسکن دریافت ننمودهبا حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می

التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت های عامل اقدام نماید. مابهبانک

شود. )تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجدالشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای و به بانکهای عامل پرداخت میتأمین 

 مسلح خواهد بود.(

 

 :گرددرسانی به ایثارگران الحاق میمکرر( قانون جامع خدمات ۳ب ـ تبصـره ذیل به ماده )

 

الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیالت وام خرید حقهای تبصره ـ ایثارگران در پرداخت هزینه

 .باشندمعافیت برخوردار می( %۷۰یا ساخت مسکن از هفتاد درصد )

 

الحسنه تمامی بانکها و منابع قرض( %۱۰درصد)پ ـ دولت )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( موظف است همه ساله حداقل ده

ت پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی مؤسسا

 .ایثارگران اختصاص دهد

 

رسانی به ایثارگران و اصالحات بعدی آن مکرر( فصل دوم قانون جامع خدمات ۳و )( ۳ت ـ دولت موظف است در اجرای مواد )

 .دماه هرسال شرایط پرداخت تسهیالت مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابالغ نمایدحداکثر تا پایان خردا

 

 :گرددشرح ذیل اصالح میبه ۱۳۸۹/۲/۹۸قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ( ۸ث ـ ماده واحده اصالح ماده)



 

 .گردداضافه می« ا اولویت ایثارگران و فرزندان شهداب»عبارت « از طریق مزایده عمومی»بعد از عبارت 

 

 ـ۹۰ماده

 

قانون الحاق برخی مواد ( ۴۷رسانی به ایثارگران و اصالحیه بعدی آن و در ماده )قانون جامع خدمات( ۷۰الف ـ الحاقات زیر در ماده )

 :گیردبه شرح زیر صورت می( ۲به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 

و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست ( %۲۵سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد )( %۵درصد)ه ورود با پنجسهمی

 .افزایش یابد( %۳۰درصد)ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سیو همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش( %۲۵و پنج درصد )

 

رسانی به ایثارگران و قانون جامع خدمات( ۷۰ایثارگران )مشمولین ماده)( %۲۵یست و پنج درصد )تبصره ـ در صورتی که سهمیه ب

و همسران و فرزندان ( %۲۵سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد )( %۵درصد )اصالح بعدی آن( تکمیل نگردد و پنج

ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی ان با حداقل ششفرزندان و همسران رزمندگ( %۲۵جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

( %۵ایثارگران را مازاد بر پنج درصد )( %۲۵متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد )

فرزندان و همسران (%۲۵رصد )و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج د( %۲۵مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

 .ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط الزم را داشته باشند، اختصاص دهدرزمندگان با حداقل شش

 

الملل دانشگاههای دولتی یا قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بین( ۶۶ب ـ هزینه شهریه مشموالن ماده )

 .شودهای دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور پرداخت میسقف شهریهغیردولتی حداکثر در 

 

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان پ ـ کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه

اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود ( %۲۰اند و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند حداقل بیست درصد )و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده

و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، ( %۱۵را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد )

جبهه که دارای مدرک و باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در ( %۲۵همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد )

باشد و شرایط علمی های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میعلمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه

عالی انقالب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا مصوب شورای

یت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی الزم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت تبدیل وضع

های علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صالحیت

 .اخالقی استخدام کنند

 

 .شودزات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز میاحکام و امتیا

 



مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده 

 .مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند

 

 .شوندسال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته میـ مشموالن این بند با سی و پنج ۱تبصره

 

تواند درخواست ـ در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می۲تبصره

 .بازنشستگی نماید

 

قانون جامع ایثارگران مصوب ( ۷۱اده )م« الف»این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند ( ۹۰ماده )« پ»حکم بند 

 .حاکم است ۱۳۷۱/۲/۲۲و اصالحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب  ۱۳۹۱/۱۰/۲

 

د وضوع بنهای توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران مقانون احکام دائمی برنامه( ۲شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند )پ( ماده )

 .شودقانون برنامه اصالح می( ۹۰)پ( ماده )

 

ـ محکومیت مؤثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازاتهای ۹۱ماده

 .شودموجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش می ۱۳۷۵/۳/۲بازدارنده( مصوب 

 

 ورزشـ فرهنگ، هنر و ۱۷بخش

 

نداز اسازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابالغی برنامه و اهداف سند چشمـ به منظور ارتقاء، تعالی، مقاوم۹۲ماده

نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزشهای اسالمی، 

ساالری دینی، اصول و فضائل اخالقی و کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، و مردمانقالبی و ملی 

اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و محصوالت فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، 

مایه المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرو تقویت ظرفیت آن در تعامالت بین صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس

الب نیروهای مؤمن به انق»های فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور وانسانی در عرصه

 :های فرهنگی ـ مذهبی در طول سالهای اجرای برنامهو احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهاد« اسالمی

 

الف ـ دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش 

های و اجرای برنامهضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت الزم برای تولید و نشر آثار 

 .بینی نمایدفرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیش

 

ربط مکلفند با رعایت سیاستهای کلی و قانون ب ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذی

گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین اساسی فهرست مجوزها و تصدی قانون( ۴۴اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )



شود در نهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین میهای مردمشرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان

 .طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند

 

مل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی نامه این بند شاتبصره ـ آیین

 .رسدکشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می

 

ا و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیم

 .بینی نمایدالزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش

 

ها و سازمان ثبت اسناد و امالک ت ـ سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری

 .صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام نماید کشور نسبت به

 

متر های روستایی در مناطق کث ـ دولت مکلف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه

نی در گذاری بخش خصوصی و تعاوای با رویکرد تشویق و جذب سرمایهطقهیافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منتوسعه

تولید کتاب و محصوالت فرهنگی و سایر کاالهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد 

 .ای قانون برنامه اقدام نمایدمطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجر( %۵ساالنه پنج درصد )

 

ها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل ج ـ دولت و شهرداری

قانونی الزم  یو نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزها

 .هستند حمایت کنند

 

های راه و شهرسازی، نیرو، نامه اجرائی موضوع این بند توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری وزارتخانهتبصره ـ آیین

 .رسدوزیران میکشور و نفت، تدوین و به تصویب هیأت

 

ار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و چ ـ دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آث

ان های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میالمللی در عرصهمطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین

 :عمل آورداشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به

 

قانونی الزم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی  ـ تمهیدات۱

 بخش فرهنگ

 

 ها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونیـ بازنگری و اصالح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه۲

 



لت گیرند. دودهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میدا و سیما که شغل خود را از دست میح ـ اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و ص

 .دهدهای اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار میدر چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک

 

ین قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد االجراء شدن اماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششتبصره ـ آیین

 .سدراسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 

ه سازمان صداوسیما را ـ دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین بودج۹۳ماده

بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از ( %۰/۷حداقل به میزان هفت دهم درصد )

های تولیدی )ملی، استانی و برون مرزی( ها، توسعه کمی و کیفی برنامهاستان( %۱۰۰محل این ماده جهت پوشش صددرصدی)

ایر شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سهای فاخر و توسعه فنی هزینه می(، مستند و فیلمها و سریالپویانمایی)انیمیشن

 .شود، ممنوع استبخشهای کشور که در بودجه سنواتی مشخص می

 

 .کندسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران گزارش ساالنه این ماده را به مجلس شورای اسالمی ارائه می

 

مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش ( %۹از کل نه درصد )( %۰/۲۷ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد)۹۴ماده

ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و المللی ورزشهای زورخانهمدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین

زه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و ویژه در حوزیرساختهای ورزش به

 .گیردها قرار میشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانهبینی میوزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش

 

 .شودها هزینه میـ این اعتبار فقط در استان۱تبصره

 

ای ممنوع است و در حکم ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه۲بصرهت

 .تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است

 

لغ نفعان، مبموضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی( %۹درصدی )ـ از مجموع عوارض و مالیات نه۳تبصره

 .مندرج در این ماده کسر خواهد شد

 

این قانون را برای ازدواج و ( ۷۳پنجم ازمنابع درآمدی ماده )و یک( ۹۴ـ دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده )۴تبصره

 .بینی و هزینه نمایداشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش

 

ترین پایگاه لیعنوان اصگیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد بهمنظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره ـ به۹۵ادهم

 :شودعبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می

 



ظفند در طراحی واجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری ها موالف ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداری

و هادی روستایی وشهرکها وشهرهای جدیداالحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده 

یان ار متقاضسازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیبینی کنند و پس از آمادهامام جماعت همان مسجد پیش

 .احداث مساجد قرار دهند

 

های علمیه شامل مراکز آموزشی، های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیتتبصره ـ مساجد، مصلی

ف اهای حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معپژوهشی و اداری از پرداخت هزینه

 .باشندمی

 

های تجاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. ب ـ مالکان مجتمع

عالی تصویب شورای های مصوب بهها و مکان احداث در چهارچوب نقشهدستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع

 .درسشهرسازی و معماری می

 

ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریپ ـ سازمان جنگل

 .های شهری اقدام کنندهای ملی و بوستانمسجد یا نمازخانه در بوستان

 

های رفاهی، تفریحی و های ورزشی، مجتمعها و مراکز درمانی، مجموعهت ـ کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان

های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا مجتمع

 .نمازخانه اقدام نمایند

 

های مسجد و نمازخانه در پایانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت احداثث ـ وزارتخانه

های مذکور از طریق بخش مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه

 .عمل آورندغیردولتی به

 

لت فرهنگی و منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدا ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به

ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و 

 .های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردندروستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانون

 

ست به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی غیرکشاورزی خارج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف ا۹۶ماده

زیست را که مورد نیاز بخش غیردولتی است با از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط

ارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریفات قانونی به تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معامالتی اعالم شده توسط وز

های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است. منابع حاصل از اجرای بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی

 .گردداین حکم به خزانه واریز می



 

باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت اهل بیت ـ دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، ۹۷ماده

السالم( و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات الزم )علیهم

 :نمایدنون برنامه اقدام روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قامراسم ساالنه پیاده

 

ریزی و تدوین سازوکارهای الزم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران، برنامه

 ها و بخشهای غیردولتیزیرساختهای الزم از طریق حمایت از شهرداری

 

قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و های فرهنگی و خدمات زیارتی در ب ـ توسعه امکانات، فعالیت

 های سنواتیهای( زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجهاجرای طرحهای )پروژه

 

 ـ۹۸ماده

 

الف ـ دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات 

 :را انجام دهندزیر 

 

آثار  ربطهای ذیهای مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرستـ هزینه۱

در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در 

 .شودصنایع دستی و گردشگری هزینه میابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، چهارچوب ضو

 

و از شمول  های مالیاتی استـ تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت۲

 .قانون نظام صنفی مستثنی می باشد

 

منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام الزم را با ری موظف است بهب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگ

منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی ربط بههمکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذی

ی سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ )اعم از ملموس و ناملموس( میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرها

 .عمل آوردو تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به

 

ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و ۹۹ماده

تای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روس

ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در چهارچوب مفاد این ماده های سرمایهمحل اعتبارات تملک دارایی

 .برداری قرار گیردحفظ، نگهداری و مورد بهره

 



 ـ۱۰۰ماده

 

ان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه الف ـ سازم

گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. 

 :عمل آورددولت موظف است تمهیدات زیر را به

 

در  ای بزرگ و مهمتهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه ـ۱

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ( ۳های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده)حوزه

 ای، استانی و شهریدر سطوح ملی، منطقهجهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور  ۱۳۸۲/۱۰/۳

 

های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و ـ اختصاص یارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت۲

 جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه

 

قامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ، خدمات رفاهی و اهای مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راهـ ایجاد زیرساخت۳

 قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتیگذاری، واگذاری تسهیالت ارزانسرمایه

 

کشور،  هاینامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانهتبصره ـ آیین

 .رسدزیست و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسازی، سازمان حفاظت محیطجهادکشاورزی و راه و شه

 

ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح 

جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین  غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی وساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال

 .مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید

 

پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی الزم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع 

 .عمل آوردمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به

 

ت ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و 

 ۱۳۸۲/۱۰/۳قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ( ۵ها را که در اجرای ماده)های تاریخی و موزهمحوطه

وجوه حاصله و  (%۱۰۰گردد، واریز نماید. صددرصد)افتتاح می بی که نزد خزانهحساشوند بهصورت هیأت امنائی تشکیل و اداره میبه

همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 .یابد گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاصدستی و گردشگری قرار می

 

ای و گری و اجرائی خود را به تشکلهای حرفهتواند بخشی از امور تصدیث ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می



 .اند، واگذار کندتخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده

 

ل دریافت زیران توسط تشکلهای تعیین شده قابهای قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وتبصره ـ تعرفه

 .باشدو هزینه می

 

( ۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)( ۶۵ج ـ دولت مکلف است از محل منابع بند)الف( ماده)

 .گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد ۱۳۹۳/۱۲/۴مصوب 

 

قانون ( ۲۱و بیست و یکم )( ۲۰، بیستم )(۱۰منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم )کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بهـ ۱۰۱ماده

های کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر ساله و سیاستانداز بیستاساسی جمهوری اسالمی ایران، اهداف سند چشم

و  «ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنانر آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن د»

مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور منظور بهرهنیز به

خود و  ها و طرحهایها، برنامهکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی در سیاستزنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال روی

 .ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نمایند

 

ها و طرحهای ها، برنامهتطبیق سیاستـ ریاست جمهوری )معاونت امور زنان و خانواده( موظف است ضمن ارزیابی و ۱تبصره

طور ساالنه به مجلس شورای اسالمی و هیأت دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به

 .وزیران ارائه نماید

 

ظایف و الزامات دستگاههای نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وـ آیین۲تبصره

اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری )معاونت امور زنان و خانواده(، سازمان و سازمان اداری 

االجراء شدن ماه پس از الزمربط در چهارچوب قوانین مربوطه، ششو استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی

 .ن قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدای

 

های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی با ـ دولت موظف است براساس سیاست۱۰۲ماده 

اصلی  ایمحور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای خانوادهربط به منظور تقویت و تحکیم جامعههمکاری نهادهای ذی

آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم در قالب بودجه سنواتی 

 :عمل آورداقدامات ذیل را به

 

اجرای قانون نسبت به سال پایه درطول ( %۱۰درصد )سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان دهالف ـ زمینه

 برنامه

 

های ب ـ حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونی



 ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامهتولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت

 

سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ های مخل ارزشها و برنامههوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه پ ـ مقابله فعال و

 ربط در جهت تحکیم خانوادهتوسط کلیه دستگاههای ذی

 

 ون برنامهازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانفرزند به ۲/۵به حداقل ( TFR) سازی جهت افزایش نرخ باروریت ـ زمینه

 

ندآوری دانستن ازدواج و فرزث ـ پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش

 از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیالت و امکانات

 

سال پس از ازدواج توسط کم پنجها قبل، حین و دستانوادهج ـ آموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خ

های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان ربط، به ویژه وزارتخانههمه دستگاههای ذی

ربط با و سایر نهادهای ذیبهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 

 های پایه و تکمیلیبرخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیالت و مزایای بیمه

 

 چ ـ ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی

 

 ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی ح ـ تمهیدات الزم از قبیل ارائه تسهیالت جهت افزایش سالمت

 

های الزم در جهت تشویق مندی از قضات و وکالی مجرب با اولویت وکالی متأهل، با ارائه آموزشخ ـ تمهیدات الزم جهت بهره

 های مختومههای دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای الزم نسبت به پروندهصلح و سازش زوجها در پرونده

 

 حمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگید ـ 

 

 دار هدایت،ذ ـ ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده

ربط ها و دستگاههای اجرائی ذیها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانهالن بر برنامهایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت ک

ایش های کلی ابالغی و رصد و پو نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست

 .بار به مجلس شورای اسالمی ارائه شودماه یکشتحوالت خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر ش

 

 ـ۱۰۳ماده

 

گانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند االجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سهالف ـ از تاریخ الزم

 .گردندروز مرخصی تشویقی برخوردار میشوند از سهمی

 



االجراء ماه از تاریخ الزمهای تحکیم خانواده ظرف ششتماعی مکلف است در راستای سیاستب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اج

 گیریدار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیمشدن این قانون بررسی و طرح الزم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه

 .قانونی ارائه نماید

 

رانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان پ ـ دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عم

 .باشدمتأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند می

 

 ـ۱۰۴ماده

 

ه درطول اجرای قانون سال پای( %۲۰درصد)الف ـ سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان بیست

عمل آورد تا های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی بهسازی الزم را از طریق مرکز فوریتبرنامه زمینه

های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طالق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش جهت پیشگیری از اختالف و بحران

 .دهد

 

های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طالق و آسیبهای اجتماعی آن برای زوجها و ازمان صدا و سیما مکلف است در برنامهب ـ س

فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسالمی ـ 

 .ایرانی مدنظر قرار دهد

 

 ، دفاعی و امنیتیـ سیاسی ۱۸بخش

 

ظور منپذیری اقتصاد کشور و بهـ در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب۱۰۵ماده

مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق 

جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی های اجرائی بهاهداف این قانون، دستگاه

 :وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید

 

رجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصاً در بعد مبارزه با الف ـ طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی د

 استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین

 

کشورهای  ویژهجانبه با کشورهای هدف در جهان بههای همهبخشی و تقویت پیوندب ـ ایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوع

 های کلی نظامقدرتهای نوظهور در چهارچوب سیاستمنطقه، همسایگان و 

 

پ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و 

ورهای ی در دیگر کشهای الزم برای حضور بخش غیردولتهای نوین و ایجاد زمینهگذاری خارجی و دستیابی به فناوریجذب سرمایه



 های کلی اقتصاد مقاومتیویژه کشورهای همسایه و اسالمی در چهارچوب سیاستمنطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به

 

االجراء شدن این سال از زمان الزمت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک

های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به ر سفارتخانهقانون، رایزنان بازرگانی د

لط های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیالت مرتبط با حوزهگونه

است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال 

 .ساالنه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسالمی ارائه کند

 

 .تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمایداتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می

 

 ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور ث ـ حمایت همه جانبه از حقوق

 

 های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقهکارگیری ظرفیتج ـ به

 

رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطالعچ ـ بهره

 جمهوری اسالمی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

 

 گراییگرایی، تروریسم و افراطکارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با خشونتح ـ به

 

مللی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر الخ ـ صیانت از وجهه بین

 طربپایه آنان و گسترش حقوق بشر اسالمی با همکاری دستگاههای ذیالمللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بیدر عرصه بین

 

 های کلی نظامبودجه ساالنه در راستای سیاستای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین د ـ اعطای کمکهای توسعه

 

ریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت از جریان ذ ـ برنامه

 مقاومت، فلسطین و مستضعفین

 

های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و مقابله با فعالیت ویژهآفرین در جهان اسالم بههای تقریبی و وحدتر ـ حمایت از جریان

 توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسالم

 

ای طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، های الزم جهت توسعه سیاسی را به گونهریزیز ـ دولت موظف است برنامه

 .صوب مجلس شورای اسالمی، مورد حمایت قرار گیرنداحزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی م

 

 ـ۱۰۶ماده



 

های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت سیاست( ۵۲الف ـ دولت مکلف است در اجرای بند )

عنوان سهم تقویت تصاصی را بهاز منابع بودجه عمومی و درآمدهای اخ( %۵درصد)ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنجمنطقه

 .بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد

 

ملی،  ای و تأمین منافع و امنیتهای الزم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهب ـ دولت موظف است پشتیبانی

 :وردعمل آبا انجام اقدامات اساسی زیر به

 

 :ـ تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از۱

 

 ـ توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی۱ـ۱

 

 ـ توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند۲ـ۱

 

های مناسب با هدف استقرار کامل وریپذیر و برخوردار از فناهای ارتباطی امن و پایدار و تعاملروزرسانی شبکهـ توسعه و به۳ـ۱

 سامانه فرماندهی و کنترل

 

 های تسلیحاتی متناسب با تهدیداتسازی برخی سامانهـ هوشمند و متحرک۴ـ۱

 

 ـ توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی )سایبری( ۵ـ ۱

 

 ـ تحقیق، طراحی و تولید اقالم مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی ۶ـ۱

 

یشرفته های پهای مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانهـ توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه۷ـ۱

 هواپیمایی، بالگردی و پهپادی

 

 ایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح )اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها(ـ توسعه و بازسازی صن ۸ـ ۱

 

 روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنهاـ توسعه و به۹ـ ۱

 

 های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلحـ نوسازی سامانه۱۰ـ۱

 

توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به ـ ۱۱ـ۱

 روز و کارآمدهای کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سالحهای پیشرفته و بهسامانه

 



 ـ توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسلح۱۲ـ۱

 

قانون ( ۱۱۷ماده )( ۳ـ رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره )۱۳ـ۱

 مدیریت خدمات کشوری

 

ها و های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمانـ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه۲

 :ازمنکر از طریقمعروف و نهیه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ امربهمبانی اندیش

 

 های مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوریـ حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده۱ـ ۲

 

فراغت، توسعه  سازی اوقاتی تربیتی، غنیهاـ تعمیق ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته۲ـ۲

 فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی

 

 ای با رویکرد بومیهای مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانهـ مقابله با جنگ نرم در حوزه۳ـ۲

 

 اقتصادیکارگیری بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی ـ جذب و به۴ـ ۲

 

 زدایی و سازندگی کشورـ توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت ۵ـ ۲

 

 های محولهکارگیری بسیجیان در مأموریتهای ناشی از بهای و جبران خسارتـ تأمین پوشش بیمه ۶ـ۲

 

از اعتبارات ( %۱۰درصد)توانند حداقل دهاجرائی می ـ به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاههای۷ـ۲

 .یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نماینداختصاص

 

ای پدافند هپذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی، کلیه دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت سیاستپ ـ به منظور کاهش آسیب

 :باشندم اقدامات زیر میغیرعامل و انجا

 

ـ اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر ۱

 سازی آن و تصویب در مراجع قانونی آنگسترش هوشمندانه و مصون

 

ور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند سازی و حفاظت از مراکز مهم کشـ تهیه و تدوین طرحهای ایمن۲

 غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن

 

ـ تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرحهای حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند ۳



 مربوطه آن غیرعامل از منابع دستگاه

 

ها، پیشگیری و گردانجانبه با مواد مخدر و روانت ـ به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه

 :بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه ساالنه دستگاههای مربوطه اقدامات زیر به عمل آیدمقابله با قاچاق کاال و ارز از طریق پیش

 

ری از توان اطالعاتی گینسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری)اپتیکی( و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهرهـ ا۱

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، تقویت و توسعه زیرساختها و توان عملیاتی 

ویت های اطالعاتی و تقدهی مرزنشینان در طرحهای امنیتی، توسعه فعالیتجمهوری اسالمی ایران، مشارکتمرزبانی نیروی انتظامی 

دیپلماسی مرزی براساس طرح )ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها( که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی 

شود و پس االجراء شدن این قانون، تهیه میماه پس از الزمرف مدت ششجمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ظ

 .رسداز تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی می

 

ساالنه در مصادیق مهم آن توسط ( %۱۰درصدی )سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش دهریزی و زمینهـ برنامه۲

 ربطدستگاههای ذی

 

( %۲۵درصدی )وپنجها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش بیستگردانجانبه با مواد مخدر و روانریزی برای مبارزه همهـ برنامه۳

 اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه درطول اجرای قانون برنامه

 

 نحوی که ساالنه حداقلرضه آن در بازار بهریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عـ برنامه۴

 .ورود قاچاق کاهش یابد( %۱۰درصد)ده

 

های قدرت نرم و دفاع رایانیکی)سایبری( و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساختهای کشور، منظور افزایش ظرفیتـ به۱۰۷ماده

له با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقاب

شود و پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال اطالعات جمهوری اسالمی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می

 .آیددوم اجرای این قانون به اجراء در می

 

یری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث ـ به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگ۱۰۸ماده

 :شودرانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء می

 

 الف ـ ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛

 

کید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و ـ دولت مکلف است اقدامات و سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأ۱

خیز اط حادثههای پزشکی، اصالح نقهای امداد رسانی و فوریترانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه



تگاه خودرو تا دسهزار نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد دهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید بهجاده

 .کاهش یابد( %۳۱پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد )

 

های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و شهرها و همچنین جادهها و کالنـ کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان۲

ا و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این ههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریروزرسانی سامانهبه

 .ها و دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیردسامانه

 

به شهرهای باالی یک میلیون نفر  ۱۳۷۲/۹/۱۸قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ( ۴ماده)( ۱۲ـ مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند)۳

 .یابدتسری می

 

شود نسبت به نصب، راه اندازی و به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده میب ـ به 

ری( در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاههای های کنترل خودرویی بارگنجی )کانتینری()ایکسروزرسانی سامانه

سب مورد ها حبرداری از این سامانهو مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهره بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص

 .باشددر اختیار نیروی انتظامی و گمرک می

 

 های کنترلی خودرویی بارگنجی )کانتینری()ایکس ری(روزرسانی سامانهاندازی، نگهداری و بههای مربوط به راهمنظور تأمین هزینهبه

ات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه و تجهیز

 .شودمربوط اقدام کنند. میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین می

 

ظامی های حفاظتی ـ انتند پیوستهای اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفپ ـ کلیه شهرکها و مجتمع

 .الزم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعالمی نیروی انتظامی رعایت نمایند

 

نیروی های کشور و راه و شهرسازی با همکاری نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعالمی توسط وزارتخانهتبصره ـ آیین

 .رسدها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میانتظامی و شورای عالی استان

 

یازهای سازی استعداد نیروی انتظامی با نشود با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسبت ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می

نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه ساالنه، امنیتی ـ انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج

 .پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید

 

ـ دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل ۱۰۹ماده

 :وردآ

 

ی و سازالف ـ ایجاد سامانه پدافند رایانیکی)سایبری( در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون



گیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره

 های ملیگونه تهدیدات بر سرمایهازی ایناثرسسازی و یا بیمصون

 

ب ـ افزایش سطح آموزش رایانیکی)سایبری( مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن 

 هاربط و توسعه آمادگیافزاری دستگاه ذیسامانه)سیستم(های نرم

 

هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح )نظامی و انتظامی( ساکن در کمک ـ دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی،۱۱۰ماده

داری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانهخانه

های سازمانی در طول اجرای این قانون ی خانههای تعمیر و نگهدارای نیروهای مسلح را برای تأمین هزینهبه حساب ردیفهای بودجه

 .بینی و واریز نمایدپیش

 

 :ـ دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد۱۱۱ماده

 

 الف ـ استقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سواحل مکران

 

 نفع در طول اجرای این قانونهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذیب ـ فراهم نمودن اعتبارات الزم ج

 

 پ ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

 

 :های مناطق عملیاتی دفاع مقدسهای استانماندگیمنظور جبران عقبـ به۱۱۲ماده

 

وهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان الف ـ ستادکل نیر

 .اعالم نماید

 

 .های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کندیافتگی زیرساختب ـ سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه

 

ها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق ماندگیجبران عقبقوانین بودجه سنواتی بهپ ـ دولت موظف است ردیف متمرکزی را در

های افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان( %۱۰درصد)ها ساالنه دهای که این شاخصگونهموضوع این ماده اختصاص دهد به

 .برخوردار کشور برسد

 

میالدی )موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و  ۱۹۷۵ر قالب قرارداد ت ـ دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، د

و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل ساالنه بیست و پنج ( ۱۳۵۲/۲/۵۹حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 

 .پایان چهارسال به اتمام برسدکه در طورینسبت به الیروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به( %۲۵درصد)

 



( ۶۸ماده) (۱بینی شده در بند)پیش العادهث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را برای اعمال سقف فوق

 .ایندقانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نم

 

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغالن مناطق عملیاتی دفاع مقدس 

 .سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند ۱۳۷۶برابر جداول و ضوابط ابالغی سال 

 

مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای )ث( و  تبصره ـ دستگاههایی که

 .صورت مشابه تأمین نمایند)ج( این ماده را به

 

 ـ حقوقی و قضائی۱۹بخش

 

ارتقای کیفیت و منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ـ به۱۱۳ماده

 ها و پیشگیری ازکاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده

 :وقوع جرم و دعاوی و اصالح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری

 

د فاقد ای رایگان برای افراخدمات مشاورهالف ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه 

دار برای رفع توسط مقام قضائی صالحیت ۱۳۹۱/۱۲/۱تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 

 .عمل آوردشوند، اقدام الزم را بهاختالف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می

 

االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجراء االجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزمزمب ـ مفاد اسناد رسمی ال

شوند. ادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع می

جراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای ا

 .تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نمایدنسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می

 

همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویب نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با ـ آیین۱تبصره

 .رسدرئیس قوه قضائیه می

 

االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از ـ چنانچه متعهد سند الزم۲تبصره

های مالی موضوع بند راتب جهت درج در سامانه سجل محکومیتهای اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مپرداخت هزینه

این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد ( ۱۱۶)پ( ماده )

به این شخص ممنوع هستند. تخلف مالی و پرداخت تسهیالت، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات 

 .از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش )محرومیت از حقوق اجتماعی( خواهد بود

 



های مالی دادخواست اعسار خود را به تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتـ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می۳تبصره

 .معاف خواهد بود( ۲ورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره)مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در ص

 

د های کلی برنامه ششم، موضوع بهبوها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاستپ ـ سازمان زندان

انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت ها و بازداشتگاهها، اقدامات الزم برای تسریع در بخشیدن به وضعیت زندان

 :شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهدکالن

 

های عمومی غیردولتی و ها و دیگر سازمانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداریـ فروش زندان۱

صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش عایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده بهسایر نهادهای عمومی بدون الزام به ر

استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء( با رعایت های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی )بهزندان

 کلیه قوانین و مقررات مربوط

 

داری کل عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانههای مذکور که به تدریج و براساس توافق بهدانوجوه حاصل از فروش هر کدام از زن

ه گردد و در چهارچوب بودجها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی میگردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانواریز می

 .گرددهای جایگزین در همان استان میسنواتی صرف احداث زندان

 

 های هماندر صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان

 .گردداستان می

 

ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث تبصره ـ دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان

 .های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردداز محل فروش زندانهای جدید زندان

 

ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به قانون انتقال زندان( ۲بر ماده )( ۱۱۳بند )پ( ماده )( ۱در طول اجرای برنامه، حکم جزء )

 .در بخش مغایرت حاکم است ۱۳۸۰/۹/۷خارج از شهر مصوب 

 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، بین سازمان زندانـ در صورت تفاهم ۲

ها و اقدامات تأمینی برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندانساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره

 .گرددبهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر میگیرد و اجارهو تربیتی کشور قرار می

 

ـ وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور( و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین ۳

ایند. همچنین کلیه دستگاههای های مذکور اقدام نمها برای احداث زندانرایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان

اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری الزم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز )اعم از آب، 

 .عمل آورندبرق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی( در این طرحها، به



 

ست پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف ا۴

امور اقتصادی و دارایی و پس از اعالم رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا 

 .خریداران اقدام نماید

 

گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه کشور مجاز است مشارکت و سرمایهها و اقدامات تأمینی و تربیتی ـ سازمان زندان ۵

آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سالمت و درمان، های حرفههای الزم در زمینهبرداری و یا توسعه زیرساختبهره

 .واع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهدها در قالب انطرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان

 

و  ها و اقدامات تأمینیوسیله سازمان زنداناالجراءشدن این قانون بهنامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزمتبصره ـ آیین

 .رسدتربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 

 :ساالنه آمار مجرمان( %۱۰ظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی )ت ـ به من

 

های گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمانهای تمامی دستگاههای اجرائی و بهرهـ قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت۱

امع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سالمت اجتماعی با نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جمردم

 .رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید

 

ـ قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختالفات، نسبت ۲

های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزهبه شناسایی عوامل 

قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی تقدیم ( ۷۴اقدامات الزم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم)

 .نماید

 

ینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار ها و اقدامات تأمـ سازمان زندان۳

صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به

، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار تأمینصالحیت

های جدید کیفری مانند تعلیق حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس

. دادسرای انتظامی های جایگزین حبس استفاده خواهند نمودهای مشروط و مجازاتتعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی

 .کندقضات بر حسن اجرای این بند نظارت می

 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و تبصره ـ دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان

 .رسدبه تصویب رئیس قوه قضائیه می

 



تواند ساالنه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی ن( میث ـ قوه قضائیه )دادگستری جمهوری اسالمی ایرا

هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بالتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه

اهی یان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگبالتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از م

 .و حوزوی جذب نماید

 

ج ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، 

مان پزشکی قانونی کشور مصوب قانون تشکیل ساز( ۱ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده )مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه

قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور ( ۱ماده )( ۱به استثنای موارد موضوع بند) ۱۳۷۲/۴/۲۷

 .تعیین خواهند شد واگذار نماید

 

وه قضائیه ت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارنامه اجرائی این بند بهتبصره ـ آیین

 .رسدمی

 

ر منظور بازنگری دچ ـ در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به

 ضمانت اجراهای انتظامی،های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از مصادیق عناوین مجازات

رعایت  های قوانین جزائی باها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خألسازی مجازاتانضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب

و اصالحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای  ۱۳۸۹/۳/۲۵قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

 .عمل آوردقانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به

 

قوقی، ریزی، حریزی، برنامههای بودجهح ـ به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه

 عه مجاز به استفاده از آنها هستند توسطاداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرائی که مطابق قوانین موضو

 .رسدجمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میسازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس

 

المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری خ ـ در جهت حفاظت بهینه از بیت

العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی قی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوقشاغالن در پستهای تخصصی حقو

جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در رئیس

 .گرددابالغ میچهارچوب قانون 

 

های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول بت به ارتقاء شاخصد ـ قوه قضائیه مکلف است نس

ب با های کلی قضائی مبنی بر تأمین بودجه متناساقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست( ۱۶شماره )

 .بینی و تأمین نمایدهای سنواتی پیشدر بودجه( ۱۷ر جدول شماره )ها و وظایف قوه قضائیه ازجمله موارد مندرج دمأموریت

  



 

 



 

   

 

 



 
 

 

  

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد ساالنه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هرسال به مجلس شورای 

 .اسالمی ارائه کند

 

ر اندازی و ساماندهی دفتوظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راهـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م۱۱۴ماده

امالک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معامالت راجع به امالک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به 

دفتر امالک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به ای و برخط در نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معامالت به صورت لحظه

 .استعالمات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر امالک موجود و در حکم آن خواهد بود

 

 قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به( ۱۴۲ـ کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم )۱۱۵ماده

رئیس قوه قضاییه اعالم نمایند. عدم اعالم اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش 

 .باشد)محرومیت از حقوق اجتماعی( می

 

 ـ۱۱۶ماده

 

دولت  با همکاریالف ـ در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختالفات، قوه قضائیه مکلف است 



به منظورافزایش حل و فصل اختالفات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت 

 .بینی نمایداز آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را پیش

 

های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضائی گیری از فناوریب ـ قوه قضائیه مکلف است با بهره

 .را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید

 

های میتوهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکسازی فعالیتپ ـ قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف

 علیهم از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالیهای مالی اشخاص محکومٌ مالی را ایجاد نماید تا امکان استعالم برخط کلیه محکومیت

 .و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید

 

اء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری االجرماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششتبصره ـ آیین

 .رسدهیأت وزیران میهای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب وزارتخانه

 

در اجرای احکام صادر شده ـ در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله ۱۱۷ماده

 :االجراءدادگاهها و مفاد اسناد رسمی الزم

 

ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و الف ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه

علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و ومصالح در خصوص اموال اشخاص محکبرخط به استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی ذی

تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطالعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی 

د اموال ورعلیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در ممحکومٌ

ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شهرداری

بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه)کد( رهگیری اتحادیه مشاوران امالک مکلفند کلیه 

در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که  اطالعات خود

 قضائیه قرار دهند. اطالعاتاین اطالعات به صورت برخط )آنالین( و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه

بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست انه دارای طبقهقابل دسترسی از طریق این سام

ند گیرد. نحوه اجرای این بمراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می

االجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری از الزمماه پس ای است که ظرف مدت ششنامهبه موجب آیین

 .رسدهیأت وزیران میهای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطالعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب وزارتخانه

 

نی الزم برای الکترونیک کردن فرآیندهای ب ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانو

 .اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد

 

االجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله پ ـ هزینه اجرای مفاد اسناد الزم



 .گردداجرای ثبت وصول می

 

و  ۱۳۱۰/۱۲/۲۶قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ( ۱۳۱در بخش مغایرت بر ماده )( ۱۱۷ماده ) در طول اجرای قانون برنامه بند )پ(

 .تبصره آن حاکم است

 

های الکترونیک ت ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه

ات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای دستگاههای اجرائی، کلیه استعالم

اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعالمات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در 

 .کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند

 

االجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارت ماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششه ـ آیینتبصر

 .رسدهیأت وزیران میدادگستری تهیه و به تصویب 

 

 .بینی نمایدلیت مدنی را پیشث ـ تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به موضوع مسؤو

 

انتظامی و  قضائی،ـ کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه۱۱۸ماده

 .ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارندگردد. دستگاههای ذیشود به خزانه واریز میاداری و شرکتهای دولتی اخذ می

 

ولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد ـ هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای د

 .اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید

 

 :گردداالجراء میاالجراء شدن این قانون موقوفـ قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان الزم۱تبصره

 

 با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۳۹۲/۱۰/۳قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ( ۷۷تبصره ماده ) ـ۱

 

با اصالحات  ۱۳۶۲/۹/۸۰قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ( ۴۵ماده )( ۴ـ جزء )ب( بند )۲

 و الحاقات بعدی

 

در قسمت ) ۱۳۹۲/۲/۵۰وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  قانون بیمه اجباری خسارات( ۴ـ ماده )۳

 جزای نقدی(

 

 ۱۳۹۴/۹/۱۶در قسمت جزای نقدی( در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختالف مصوب ( )۲۳ـ ماده )۴

 

 و اصالحات بعدی آن ۱۳۸۹/۱۲/۸قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ( ۲۳ـ بندهای )ب( و )د( ماده ) ۵



 

 :در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است( ۱۱۸ـ حکم ماده )۲تبصره

 

با اصالحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص ساالنه  ۱۳۹۲/۱۰/۳قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ( ۷۷ـ بر تبصره ماده )۱

 کنندهربط و مراجع رسیدگیارزه با قاچاق کاال و ارز به کاشفان دستگاههای ذیتا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مب

 

با  ۱۳۶۲/۹/۸۰قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ( ۴۵ماده )( ۴ـ بر جزء )ب( بند )۲

وه حاصل از جرایم رانندگی در وج( %۵۰از محل پنجاه درصد)( %۳اصالحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد)

ها که به حساب درآمد عمومی کشور هریک از شهرها )غیر از تهران( و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده

 .کنندشود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه میواریز می

 

 ۱۳۹۲/۲/۵۰بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب قانون ( ۴ـ بر بند )پ( ماده )۳

 های بدنیدر بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارت

 

ه شوراهای های قانونی بدر بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه ۱۳۹۴/۹/۱۶قانون شوراهای حل اختالف مصوب ( ۲۳ـ بر ماده )۴

 حل اختالف

 

از منابع بودجه عمومی دولت را ( %۲/۹درصد ) دهمـ دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دو و نه۱۱۹ماده

 .بینی و تأمین نمایدهای سنواتی پیشهای وابسته در بودجههای قوه قضائیه و سازمانبرای اجرای تکالیف و برنامه

 

 و ارزشیابی برنامه ـ نظارت ۲۰بخش

 

 ـ۱۲۰ماده

 

الف ـ دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب 

 :هیأت وزیران برساند

 

 ـ سند ملی کار شایسته۱

 

 ـ سند ملی راهبرد انرژی کشور۲

 

 توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی ـ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و۳

 

ب ـ قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به 



 .تصویب رئیس قوه قضائیه برساند

 

 :اجرای برنامهـ به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر ۱۲۱ماده

 

های نظارتی ساالنه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این الف ـ دولت مکلف است گزارش

 .های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایدقانون، احکام برنامه

 

االنه را با های سدسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه تبصره ـ سازمان مکلف است امکان

ورای های تخصصی مجلس شتعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون

 .اسالمی فراهم نماید

 

اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در ب ـ به

، درباره اجرای ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ماهه و ساالنه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب ماهه، ششهای سهگزارش

 .کند های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسالمی تقدیمقوانین بودجه

 

و اصالحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام  ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۲۲ماده

( ۲و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ۱۳۹۵/۱۱/۱۰های توسعه کشور مصوب دائمی برنامه

عنوان بخشی از با اصالحات و الحاقات بعدی به ۱۳۶۶/۶/۱قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ( ۶۶و ماده ) ۱۳۹۳/۱۲/۴مصوب 

 :گردداین قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال می

 

 .حاکم است ۱۳۹۵های توسعه کشور مصوب سال قانون احکام دائمی برنامه( ۱الف ـ بر احکام این قانون، حکم ماده )

 

تقیم های مسهای توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیاتقانون احکام دائمی برنامه( ۱۶ب ـ حکم ماده )

 .با اصالحات و الحاقات بعدی آن حاکم است ۱۳۶۶/۱۲/۳مصوب 

 

 .االجراء استعظم رهبری الزمهای کلی ابالغی مقام مهای کلی برنامه ششم و سایر سیاستـ سیاست۱۲۳ماده

 

 ماه قبل از پایان اعتبار اینباشد و دولت موظف است ششاالجراء شدن به مدت پنج سال معتبر میـ این قانون از تاریخ الزم۱۲۴ماده

 .قانون الیحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

 

وهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار ده و یکصدوبیستوچهارمابر یکصدوبیستقانون فوق مشتمل

از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالح  ۱۳۹۱۲/۲/۵۱و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

موافق با مصلحت نظام تشخیص داده ( ۱۶تأیید ماده)و ( ۶۷بند)الف( ماده)( ۱، جزء)(۳۰، ماده)(۱۲، بند)ب( ماده)(۴بند)الف( ماده)



 .شد

 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 

  

 
 


