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  ١٦/١/١٣٩٦                                                                                ١٠٤٢رهشما
  جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي

  رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي
قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره » ١«ه به انقضاي مهلت مقرر در ماده با توج

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، «قانون مذكور، يك نسخه تصوير » ١«ماده 
براي درج در روزنامه )» ١٣٩٦ـ ١٤٠٠اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (

  گردد. رسمي ارسال مي
  ي ـ علي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالم

  
  ٢٥/١٢/١٣٩٥                                                                   ١٠٥٩٨٦/١٠٤رهشما

  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 و در اجراي اصل يكصد و بيست ٢٦/١٠/١٣٩٤مورخ  ١٣٩٥٧٤عطف به نامه شماره 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  ايراناسالمي اساسي جمهوري ) قانون١٢٣سوم(

مصوب جلسه ) ١٣٩٦ـ  ١٤٠٠اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (
 ياز اجراياليحه احکام مورد ن«با عنوان كه مجلس  ١٤/١٢/١٣٩٥علني روز شنبه مورخ 

ران يا ياسالم يجمهور يو فرهنگ يجتماع، ايبـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصاد
  ) ١١٢شوراي اسالمي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم( مجلسبه )» ١٣٩٥ـ ١٣٩٩(

اسالمي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق  قانون اساسي جمهوري
  گردد. با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابالغ مي

  اسالمي ـ علي الريجاني رئيس مجلس شوراي
  

 ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيپنجساله برنامه  قانون
  جمهوري اسالمي ايران

  )١٣٩٦ـ   ١٤٠٠(
 

 ـ تعاريف و اختصارات١ماده
 يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعيبرنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد

  )١٣٩٦ـ  ١٤٠٠ران (يا ياسالم
) قانون مديريت خدمات ٥دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (: ياجرائ يدستگاهها

 ) قانون محاسبات٥و ماده ( ١٣٨٦) اصالحي آن قانون مصوب ١١٧كشوري با رعايت ماده (
 عمومي كشور

 
  ايثارگران: ايثارگران موضوع قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

  بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران
  مه و بودجه کشورسازمان: سازمان برنا

  بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
واحد عملياتي:آن دسته از واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرائي كه توليد، تأمين و 

 ارائه محصول و خدمات اصلي و نهائي دستگاه اجرائي را به عهده دارند.
طرحهاي موضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است  ـ٢ماده

هاي) مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در  (پروژه
 الذكر را در بودجه ساالنه اعمال نمايد. هاي ذيل حوزه

  ست يز طيدر مورد آب و مح يموضوعات خاص راهبردـ  الف
ران، اروند و ـعه سواحل مکـمحور در مورد توس وعات خاص مکانـب ـ موض

آفريني بافتهاي ناکارآمد شهري(حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بافتهاي تاريخي باز
  و مناطق روستايي

، يع معدنياقتصاد در مورد معدن و صنا يرو شيموضوعات خاص بخش پـ  پ
ن، توسعه و ينو ي، فناوريليت) و حمل و نقل ري، عبوري(ترانزيكشاورزي، گردشگر

  كاربست علم و فناوري و انرژي
ط کسب و کار، اشتغال، يدر مورد بهبود مح يموضوعات خاص کالن فرابخشـ  ت

اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع  يبرا ين منابع ماليوري تأم فضاي مجازي، بهره
هاي  محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بيمه يتبعيض، توانمندساز

اي و بازنشستگي و پيشگيري و كاهش  هاي بيمه اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوق

آسيبهاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و 
 اسالميـ  سبك زندگي ايراني

  توسعه آمادگي دفاعي و امنيتيـ  ث
 

  اقتصاد كالنـ ١بخش 
 %) و٨درصد( به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط ساالنه هشت ـ۳ماده

) در سال پاياني برنامه، اهداف كمي كالن و بخشهاي اقتصادي ٣٤/٠ضريب جيني (
 شود: ) تعيين مي٣) و (٢)، (١تفكيك جداول ( به

  
  

  مهم اقتصاد کالن در برنامه ششمهاي  ) ـ تصوير شاخص١جدول شماره (

  سال پايه واحد اندازه گيري نام شاخص رديف
١٤٠٠ ١٣٩٦ ١٣٩٥ 

متوسط در 
برنامه ششم 

 (درصد)

ال به يارد ريليهزار م يد ناخالص داخليتول ١
(متوسط رشد  ٣٠٧٨ ٢٢٥٦ ٢٠٩٥ ١٣٨٣مت ثابت يق

 ٨ساالنه)   

ميليون ريال به ازاي هر  د سرانهيتول ٢
(متوسط رشد  ١/٣٦ ٨/٢٧ ١/٢٦ ١٣٨٣نفر به قيمت ثابت 

 ٧/٦ساالنه)   

کل عوامل  يبهره ور ٣
(متوسط رشد  ١١٥ ١٠٢ ١٠٠ )١٣٩٥=١٠٠شاخص( ديتول

 ٨/٢ساالنه)   

ه ثابت يل سرمايتشک ٤
 ناخالص

ال به يارد ريليهزار م
(متوسط رشد  ١١٦٠ ٤٩٥ ٤٤٠ ١٣٨٣مت ثابت يق

 ٤/٢١ساالنه) 

ال به يارد ريليهزار م کل يمصرفهاي  نهيهز ٥
(متوسط رشد  ١٥٢٤ ١٢٦٣ ١١٩٧ ١٣٨٣مت ثابت يق

 ٥ ساالنه)

٦ 
کاال  ير نفتيصادرات غ

ون و خدمات (بد
 )يگاز ميعانات

(متوسط رشد  ١١٢٧٣٩  ٤٧٥٨٣ ٤٢١٥٠ ميليون دالر
 ٧/٢١ساالنه) 

(متوسط رشد  ١٥٢٤٩٧  ٨٦٥٥٧ ٦٩٩٦٧ ميليون دالر واردات کل ٧
 ٩/١٦ساالنه)  

(متوسط رشد  ٢٨٥٠٨  ١٥٦٠٤ ١٣٠٠٣ اليارد ريليهزار م ينگينقد ٨
 ١٧ساالنه) 

(متوسط برنامه)  ٩/٧  ٣/٨ ٩/٧ درصد نرخ تورم ٩
٨/٨ 

(متوسط برنامه)   ٦/٨  ١٢ ٦/١٢  درصد  يکارينرخ ب  10
٢/١٠ 

  
  اقتصادي در دوره برنامه ششم  (درصد)هاي  ): تصوير متغيرهاي اقتصادي بخش٢جدول شماره (

ص ها
شاخ

کشاورزي  
 

نفت
معدن 

صنعت 
 

آب وبرق
 

و گاز
 

ساختمان
حمل و نقل و  
انبارداري

ارتباطات 
 

ساير
 

خدمات
 

جمع
 

متوسط رشد 
رزش ساالنه ا

 افزوده(درصد)
٠/٨ ٨/٥ ٤/١٩ ٣/٨ ٥/٧ ٠/٩ ٣/٩ ٨/٨ ٠/٧ ٠/٨ 

متوسط 
رشدساالنه 
  اشتغال
 (درصد)

٩/٣ ٣/٤ ٥/٩ ٠/٥ ٧/٣ ٦/٦ ٤/٣ ٦/٤ ١/٢ ٩/٣ 

متوسط 
رشدساالنه 

  گذاري سرمايه
 (درصد)

  صنعت و معدن ٥/٣٩ ٣/٢٠
٥/٢١ ١/١٨ ٨/٥١ ٦/٢٢ ٥/٢٦ ٢/٣٠ ١/٢٦ 

متوسط رشد 
  وري ساالنه بهره

امل توليد کل عو
 (درصد)

٨/٢ ٨/٠ ٥/٦ ١/٢ ٨/٢ ٠/٢ ٠/٢  ٤/٢ ٨/١ ٢/٣ 
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  هاي مختلف ): منابع مالي ساالنه سرمايه گذاري برنامه ششم به تفکيک روش٣جدول شماره (
 تأمين  ـ هزار ميليارد ريال 

 ١٤٠٠ ١٣٩٦ ١٣٩٥ 
  متوسط
 برنامه

سهم در برنامه 
 (درصد) ششم

 ٩/١٢ ٩٩٦ ١٤٧٠ ٦٢٧ ٥٧٥ اي تملک داراييهاي سرمايه

 ٧/٢٤ ١٩٠٠ ٢٥٧٥ ١٤٣٠ ١٢٠٢ گذاري تسهيالت بانکي براي سرمايه

 ٣/٩ ٧١٤ ٩٢٨ ٥/٣٧٩  ٣٦٢ صندوق توسعه ملي

 ٤/١٢ ٩٥٦ ١٤٨١ ٤٨٨ ٤٠٠ بازار سرمايه

 ٤/١٢  ٩٥٧ ١٢٣١ ٧١٢ ٦٠٣ شرکتها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي

 ٠/٣ ٢٢٨ ٣٠٩ ١٧١ ١٤٤ آورده اشخاص

 ٣/٢٥ ١٩٥٥ ١٥٧٥  ٢٩٩ ٥/٦٢ گذاري خارجي ن مالي و سرمايهتأمي

 ١٠٠ ٧٧٠٦ ٩٥٦٩ ٤١٠٨ ٣٣٤٩ کل منابع تأمين مالي برنامه ششم

) واحد درصد از رشد هشت ٨/٢جهت تأمين حداقل دو و هشت دهم ( ـ۴ماده
وري كل عوامل توليد و همچنين رشد  %) اقتصاد از محل ارتقاي بهره٨درصد (
%) در طول ٤/٢١ميزان متوسط ساالنه بيست و يك و چهاردهم درصد (گذاري به  سرمايه

سالهاي اجرائي برنامه، كليه دستگاههاي اجرائي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را 
  باشد: عمل آورند. مسؤوليت اجراء بر عهده دولت مي به

 هاي الزم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز ها و سياست گيري الف ـ جهت
گذاري از جمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط ساالنه سي ميليارد دالر از  مايهسر

خطوط اعتباري بانكهاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان با 
دالر به شكل  )١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠اولويت تأمين مالي اسالمي، پانزده ميليارد (

) دالر قراردادهاي ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ليارد (گذاري مستقيم خارجي و بيست مي سرمايه
  مشاركتي خارجي
استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيالت مالي خارجي با اولويت تأمين  تبصره ـ

  مالي اسالمي در طول اجراي قانون برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است.
و نگاه ارزشي به كار و محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت ـ  ب
گيري فعاالن اقتصادي و  آفريني از راههاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم ثروت

گذاري جديد براي  داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه تدوين نظام بنگاه
ي هايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه كمتر و كاراي بخش دولتي در فعاليت

باشد به نحوي كه در پايان سال اول اجراي قانون برنامه  بيشتر قادر به انجام آن مي
  اقدامات الزم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابالغ گردد.

پ ـ اولويت اقتصادي در سياست خارجي كشور با هدف جذب دانش و نوآوري از 
االيي و كشوري) خدمات فني و كشورهاي صاحب فناوري و توسعه بازارهاي صادراتي (ك

مهندسي و كاالهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصان براي آموزش و 
انتقال فن و فناوري (تكنولوژي) براي نيروهاي ايراني، تالش براي الحاق به سازمان تجارت 

  مصالح كشور هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض
ها،  التحصيالن دبيرستان ت ـ افزايش مهارت و تخصص نيروي كار به ويژه فارغ

ها تا مقطع كارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با ارائه آموزشهاي مهارتي،  هنرستان
  هاي خدمت زير پرچم و كارورزي دانشجويان  اي با استفاده از ظرفيت تخصصي و فني و حرفه

 هاي ماهه اول هر سال گزارش اجراي اين بند را به كميسيون است در سه دولت مكلف
  و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.  برنامه

اي در زنجيره توليد داخلي به شكل  جذب شركتهاي معتبر جهاني و منطقهـ  ث
منظور افزايش  ان و توليدكنندگان داخلي بهگذار مستقيم و با اولويت مشاركت با سرمايه

پذيري و صادرات كاالها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي  توانمندي، رقابت
  براساس عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي

حمايت حقوقي، مالي و نهادي الزم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و ـ  ج
سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده  در جهت تجاري نوآورانه

  هاي كلي برنامه ششم ) سياست٨٠مثبت در چهارچوب بند(
تدوين سازوكار الزم و كارآمد براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيالت و ـ  چ
ب و تجهيز پذيري نظام بانكي در جذ هاي بانكي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت سپرده

منابع و اعطاي تسهيالت به نحوي كه در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيالت و 
  %) نسبت به سال قبل كاهش يابد.١٠سپرده بانكي حداقل ده درصد (

توسعه بازار سرمايه با تأكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كااليي، ـ  ح
اصالح نهادي  هاي نفتي در بورس انرژي،  رآوردهتوسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و ف

  حاكميت شركتي براي شركتهاي عام و نهادهاي مالي

هاي الزم براي ارتقاي شفافيت اطالعات در بازار سرمايه و  و سياست  گيري جهتـ  خ
) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ١) ماده (٢١بندي موضوع بند ( اندازي مؤسسات رتبه راه
  المللي گذاري خارجي و تأمين مالي بين براي جذب سرمايه ١/٩/١٣٨٤

اجازه حضور و مشاركت مؤسسات مالي و اعتباري خارجي در ايران در ـ  د
) قانون اساسي مصوب ٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم ( چهارچوب قانون اجراي سياست

  ٤/٣/١٣٨١گذاري خارجي مصوب  و قانون تشويق و حمايت سرمايه ٢٥/٣/١٣٨٧
اي حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون  هاي ارزي و تجاري و تعرفه اصالح سياست ذ ـ

  پذير ساختن كاالهاي توليد داخل براي صادرات برنامه با رويكرد ارتقاي كيفيت و رقابت
دولت مجاز است براي تأمين مالي خارجي طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي ـ  ر

يب شوراي اقتصاد رسيده باشد، تضامين الزم توسط كه توجيه فني، اقتصادي آن به تصو
  اي را تضمين نمايد. هاي توسعه بانك عامل و يا سازمان

ز ـ دولت مكلف است به منظور نيل به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت 
اي و  افزايي و ارتقاي دانش حرفه زايي، مهارت هاي اشتغال نسبت به اعمال سياست
بنيان مبتني بر سند ملي كار شايسته كه  ك خانگي و دانشحمايت از مشاغل كوچ

حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه 
وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد.  اجتماعي، اتاق تعاون و سازمان به تصويب هيأت

دهم درصد  اقل هشتسند مزبور بايد مبتني بر كاهش نرخ بيكاري به ميزان حد
 %) ساالنه در طول سالهاي اجراي قانون برنامه باشد.٨/٠(

  ـ ٥ماده
 وري ه الف ـ دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مکلفند براي محور قرار دادن رشد بهر 

دات الزم يدر مجموعه خود، تمه يور ت بهرهيرينمودن چرخه مد يدر اقتصاد، ضمن اجرائ
سازمان  يت خود با هماهنگيتحت تول ين چرخه در واحدهايا نمودن ياتيعمل يرا برا
ران ارائه يا يور بهره يران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به سازمان مليا يور بهره يمل
هاي  برنامه، برنامهند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون ينما

هاي غيردولتي در  يق تسهيل و تشويق فعاليتوري از طر عملياتي خود براي ارتقاي بهره
وري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف  هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهره حوزه

  وزيران برساند. مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب هيأت
د قوا از طريق ستا اين حكم در خصوص نيروهاي مسلح با إذن فرمانده كل تبصره ـ

  شود. كل نيروهاي مسلح اجراء مي
گيري  وري، دولت مكلف است نسبت به اندازه در راستاي ارتقاي شاخص بهرهـ  ب

وري دستگاههاي اجرائي و واحدهاي عملياتي در هر سال اجراي قانون برنامه  كارايي و بهره
  را به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. اقدام و گزارش آن

  ه عموميـ بودجه و مالي٢بخش
 يهاي عمومي، اصالح نظام درآمد جويي در هزينه منظور تحقق صرفه به ـ ۶ماده

 دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان اجراي قانون برنامه ششم:
برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سالهاي اجراي ـ  الف

 قانون برنامه ممنوع است. 
و  ١٧/٢/١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب ي) قانون مال٣٨ض موضوع ماده (عوارـ  ب
) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده ١موضوع تبصره ( يندگيآن و نيز عوارض آال يبندها
شرح زير در مورد بندهاي (الف)، (ب) و  خودروها  به يگذار و عوارض شماره يعيگاز طب

 گردد: يع ميتي كشور توز(ج) ماده مذكور توسط سازمان امور ماليا
) قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ٣٨ماده( عوارض وصولي بند(الف)ـ ١

ترتيبات قانوني و پس از كسر وجوه مقرر در قانون مذكور و واريز به حساب تمركز وجوه 
داري كل كشور از طريق حساب رابطي كه بنا به درخواست سازمان  آن استان نزد خزانه

 گردد، به نسبت هفتاددرصد داري كل كشور افتتاح مي لياتي كشور توسط خزانهامور ما
%) روستاها و مناطق عشايري و براساس شاخص جمعيت ٣٠درصد( %) شهرها و سي٧٠(

گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق  ها واريز مي ها و دهياري به حساب شهرداري
گردد تا با مشاركت بنياد  ربوط واريز ميهاي شهرستان م عشايري به حساب فرمانداري

  مسكن انقالب اسالمي در همان روستاها و مناطق عشايري هزينه شود.
عوارض وصولي موضوع اين جزء نياز به طي مراحل تخصيص نداشته و  تبصره ـ

ها و  %) به حساب شهرداري١٠٠حداكثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص صددرصد(
  د.گرد ها واريز مي دهياري
ات بر ارزش افزوده ي) قانون مال٣٨(ب)، (ج) و (د) ماده ( يعوارض موضوع بندهاـ ٢
 يگذار موضوع قانون مذكور و عوارض شماره يعين عوارض ارزش افزوده گاز طبيو همچن

نام  ) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به٤٣خودروهاي موضوع بند (ج) ماده (
شود. وجوه مذکور حداکثر  يز ميکل کشور وار يدار نهامور مالياتي كشور نزد خزا سازمان
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%) ٥٣درصد( وسه %) سهم کالنشهرها، پنجاه١٢درصد( تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده
که به  يي%) روستاها و مناطق عشايري براساس شاخصها٣٥درصد( وپنج ير شهرها و سيسا

ن تمام يشود، محاسبه و ب يکه توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ م يموجب دستورالعمل
 ياريفاقد ده يگردد. سهم روستاها يع ميها و مناطق عشايري توز ياريها و ده يشهردار

ز خواهد شد تا حسب يشهرستان مربوطه وار يو مناطق عشايري، به حساب فرماندار
همان  يشهرستان صرف امور عمران و آبادان يزير برنامه يها تهيمقررات و مصوبات کم

%) عوارض ارزش افزوده موضوع ٣٠درصد( ن سييهمچن و مناطق عشايري شود. روستاها
ها  شهرستان يصنعت يمستقر در شهرکها و نواح يديتول ياز واحدها يافتياين جزء در

تمام  مهي) نيها ل طرحهاي (پروژهيها و ارائه خدمات در آنها و تکم رساختين زيتأم يبرا
رد. يگ ياستان قرار م يصنعت يار شركت شهرکهاياستان، در اخت يصنعت يشهرکها و نواح

  گردد. ياستان به نسبت کسر م ياين سهم از مبلغ مربوط به شهرها
%) شهركهاي استان ٣٠درصد ( %) از مبلغ موضوع سهم سي٥درصد( پنج تبصره ـ

جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهركها در اختيار شركتهاي خدماتي موضوع قانون 
گيرد.  قرار مي ٣١/٢/١٣٨٧مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب  نحوه واگذاري،

  شركت شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم هستند. 
) ١هاي ( ) بند (ب) اين ماده در بخش مغايرت بر تبصره٢در طول برنامه ششم جزء (

 است.قانون ماليات بر ارزش افزوده حاكم   )٣٩) ماده (٢و (
) قانون ماليات بر ٣٨) ماده(١آاليندگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره( ـ عوارض٣

ها  ها و فرمانداري ها، دهياري ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري
گردد. در صورتي  اري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع ميـ(براي روستاهاي فاقد دهي

(پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك  ي بزرگ توليديكه آلودگي واحدها
هاي اعالمي سازمان به نسبت تأثيرگذاري،  استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياست

ربط، مديركل  هاي ذي اي مركب از رئيس سازمان استان و فرمانداران شهرستان در كميته
  شود. هاي متأثر توزيع مي ن بين شهرستانمحيط زيست و مديركل امور مالياتي استا

هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع  در صورتي كه شهرستان تبصره ـ
شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و 

ازمان ربط، نماينده س هاي ذي بيشتر) متشكل از نماينده سازمان، رؤساي سازمان استان
هاي مربوطه براساس  حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان

  هاي اعالمي سازمان اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد. سياست
، يبا قانون برنامه ششم، انضباط مال يسنوات يها منظور انطباق بودجه بهـ ۷ماده
 دولت: يها نهينظارت بر عملکرد و هز و يزير و بودجه يزير ند برنامهياصالح فرآ
متناسب با تحوالت و   لين قانون و با اعمال تعديح بودجه ساالنه با رعايت ايلواـ  الف

) ٤و با رعايت قواعد مالي مندرج در جدول شماره( يو فرهنگ ي، اجتماعيشاخص اقتصاد
 شود.  يم ياسالم يم مجلس شورايه و تقدياين قانون ته

  بـ 
دوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص ـ سهم صن١ 

شود و ساالنه حداقل  %) تعيين مي٣٠درصد( صادرات گاز در سال اول اجراي قانون برنامه سي
شود. بانک مرکزي مکلف است در طول سال و متناسب با  دوواحددرصد به اين سهم اضافه مي
%) شركت ملي ٥/١٤ز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (وصول منابع بالفاصله نسبت به واري

%) مناطق ٣نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم سه درصد (
نيافته اقدام کند و از محل باقيمانده، سهم بودجه عمومي دولت از منابع  خيز، گازخيز و توسعه نفت

قانون تعيين و به حساب درآمد عمومي نزد  ) اين٤موضوع اين جزء در سقف جدول شماره (
  داري كل كشور واريز و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. خزانه

اي بودجه عمومي دولت در سالهاي اجراي قانون برنامه  ـ سقف اعتبارات هزينه٢
صارف جايي و افزايش منابع و م شود. جابه ) اين قانون تعيين مي٤مطابق ارقام جدول شماره(

  %) در قالب لوايح بودجه سنواتي مجاز است.١٥در اين جدول حداكثر تا پانزده درصد (
 درصد پ ـ دولت موظف است از سال اول اجراي قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بيست

ريزي بر مبناي  صورت بودجه %) دستگاههاي اجرائي مندرج در قوانين بودجه سنواتي را به٢٠(
%) ١٠٠( نحوي كه در سال پاياني اجراي قانون برنامه، صددرصد يد، بهعملكرد تنظيم نما

  شود. دستگاهها، داراي بودجه مبتني بر عملكرد باشند. مفاد اين بند شامل مدارس دولتي نمي
ايجاد و تحميل هرگونه بارمالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، ـ  ت

ستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل توسط دستگاههاي اجرائي از جمله د
هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه  خريد تضميني و هزينه

آن، ايفاي تعهدات خاص، كاالهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از  ها و غير نهاده
جراي اين حكم برعهده شود، ممنوع است. مسؤوليت ا اعتبارات عمومي استفاده مي

باالترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين 
) كتاب پنجم ٥٩٨حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (

و با اصالحات  ٢/٣/١٣٧٥هاي بازدارنده) مصوب  قانون مجازات اسالمي (تعزيرات و مجازات
  گردد. الحاقات بعدي محكوم مي

ها، تغييرات تشكيالت، تغيير  ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه كليه تصويبـ  ث
ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر 

كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امنا كه متضمن بارمالي  نوع استخدام و به
شد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبالً محاسبه و با

در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخالف اين حكم، تعهد 
  شود. زائد بر اعتبار محسوب مي

رنامه، بودجه ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر اجراي قانون ب اي برنامه دولت به گونه
شده و از محل بودجه عمومي اعتباري  بيمه گر اجتماعي مستقلهاي  و صندوقها  سازمان

  به آنها پرداخت نگردد.
در مورد بندهاي(ت) و (ث) اين ماده كليه دستگاههاي اجرائي موظفند موارد ـ  ج

 ه سازمانمدنظر خود را پس از ابالغ بخشنامه بودجه در قالب پيشنهادهاي بودجه سنواتي ب
بيني شود. در صورت  نواتي پيشارسال كنند تا اعتبارات مورد نياز در قالب بودجه س

بيني اعتبار، عمل مراجع و دستگاههاي  پذيرش پيشنهاد توسط سازمان و عدم پيش عدم
  اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار است.

احداث، تكميل  هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور وجوه هزينهـ  چ
عنوان كمك به وزارت ورزش و  و تجهيز فضاها، اماكن و توسعه ورزش همگاني و يا به

هاي قابل قبول مالياتي  شود با تأييد وزارت مذكور به عنوان هزينه جوانان پرداخت مي
  گردد. تلقي مي
دولت مكلف است از سال اول اجراي قانون برنامه جهت عملياتي كردن رويكرد ـ  ح

، بخشي سازي، تعادل اثربخشي مديريت اجرائي در مراكز استانها و جهت زمينه ركززدايي وتم
اي  %) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه٣٠درصد( توازن و آمايش سرزميني توزيع سي

  ريزي استانها اختصاص دهد. كشور را به شوراي برنامه
طرحهاي  ستانها از اعتباراتتوزيع اعتبارات موضوع اين ماده عالوه بر سهم ا تبصره ـ

  باشد. ملي و ملي استاني مي
) قانون احكام دائمي ١٦) اين قانون بر احكام ماده (٧احكام مندرج در ماده (

  ) بند (د) و بند (ح) حاكم است.٧خصوص جزء ( هاي توسعه كشور به برنامه

  
  عه): برآورد منابع و مصارف عمومي دولت در برنامه ششم توس۴جدول شماره (

  ميليارد ريال

  ۱۳۹۴  عنوان شاخص/هدف كمي  رديف
  ۱۳۹۵  عملكرد

  هاي برنامه ششم سال
رشد متوسط برنامه   كل برنامه ششم

  ۱۴۰۰  ۱۳۹۹  ۱۳۹۸  ۱۳۹۷  ۱۳۹۶  ششم (درصد)
  ۱/۱۷  ۰/۲۳,۵۵۸,۵۴۱  ۰/۶,۴۸۰,۸۰۸  ۰/۵,۴۴۸,۹۴۸  ۰/۴,۵۷۴,۲۴۳  ۰/۳,۸۵۴,۵۵۲  ۰/۳,۱۹۹,۹۹۰  ۲/۲,۹۴۳,۹۳۷  ۰/۲,۰۱۷,۰۷۸  منابع

  ۵/۲۳  ۰/۱۴,۸۷۱,۱۴۲  ۰/۴,۵۱۶,۷۰۸  ۰/۳,۶۲۴,۸۱۲  ۰/۲,۸۷۵,۷۴۸  ۰/۲,۲۵۸,۰۲۲  ۰/۱,۵۹۵,۸۵۲  ۷/۱,۵۷۳,۷۹۷  ۰/۱,۱۲۳,۷۴۶  درآمدها  ۱
  ۵/۲۵  ۰/۱۰,۵۷۶,۴۳۳  ۰/۳,۲۲۶,۲۲۰  ۰/۲,۵۸۲,۵۳۵  ۰/۲,۰۴۲,۳۶۸  ۰/۱,۵۹۷,۹۸۵  ۰/۱,۱۲۷,۳۲۵  ۵/۱,۰۳۸,۲۸۰  ۰/۷۹۱,۸۹۱  درآمدهاي مالياتي  ۱ـ۱
  ۲/۱۹  ۰/۴,۲۹۴,۷۰۹  ۰/۱,۲۹۰,۴۸۸  ۰/۱,۰۴۲,۲۷۷  ۰/۸۳۳,۳۸۰  ۰/۶۶۰,۰۳۷  ۰/۴۶۸,۵۲۷  ۲/۵۳۵,۵۱۷  ۰/۳۳۱,۸۵۵  ساير درآمدها  ۲ـ۱
  ۰/۱۲  ۰/۶,۱۹۶,۶۷۹  ۰/۱,۳۹۲,۸۵۶  ۰/۱,۳۰۲,۸۹۲  ۰/۱,۲۱۰,۷۵۱  ۰/۱,۱۲۸,۷۸۶  ۰/۱,۱۶۱,۳۹۴  ۰/۷۹۰,۵۱۸  ۰/۶۷۳,۵۷۹  اي هاي سرمايه واگذاري دارايي  ۲
  ۲/۱۲  ۰/۵,۸۹۴,۱۷۹  ۰/۱,۳۲۲,۳۵۶  ۰/۱,۲۳۷,۳۹۲  ۰/۱,۱۵۰,۲۵۱  ۰/۱,۰۷۳,۲۸۶  ۰/۱,۱۱۰,۸۹۴  ۰/۷۴۵,۰۱۸  ۰/۶۷۰,۳۵۴  انات گازيمنابع حاصل از صادرات نفت و ميع  ۱ـ۲
  ۰/۰  ۰/۷۷,۵۰۰  ۰/۱۵,۵۰۰  ۰/۱۵,۵۰۰  ۰/۱۵,۵۰۰  ۰/۱۵,۵۰۰  ۰/۱۵,۵۰۰  ۰/۱۵,۵۰۰  ۰/۳,۲۲۵  فروش اموال منقول و غيرمنقول  ۲ـ۲
  ــ  ۰/۲۲۵,۰۰۰  ۰/۵۵,۰۰۰  ۰/۵۰,۰۰۰  ۰/۴۵,۰۰۰  ۰/۴۰,۰۰۰  ۰/۳۵,۰۰۰  ۰/۳۰,۰۰۰ ۰/۰  اي ههاي تملك داراييهاي سرماي واگذاري طرح  ۳ـ۲
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  ۳/۰  ۰/۲,۴۹۰,۷۲۰  ۰/۵۷۱,۲۴۴  ۰/۵۲۱,۲۴۴  ۰/۴۸۷,۷۴۴  ۰/۴۶۷,۷۴۴  ۰/۴۴۲,۷۴۴  ۵/۵۷۹,۶۲۱  ۰/۲۱۹,۷۵۳  هاي مالي واگذاري دارايي  ۳
  ۶/۶  ۰/۲,۲۰۰,۰۰۰  ۰/۵۵۰,۰۰۰  ۰/۵۰۰,۰۰۰  ۰/۴۴۰,۰۰۰  ۰/۳۸۵,۰۰۰  ۰/۳۲۵,۰۰۰  ۰/۴۰۰,۰۰۰  ۰/۱۰۵,۰۷۵  فروش اوراق مشاركت و اوراق مالي اسالمي  ۱ـ۳
  ـ۰/۱۰۰  ۰/۱۸۴,۵۰۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۲۶,۵۰۰  ۰/۶۱,۵۰۰  ۰/۹۶,۵۰۰  ۰/۱۶۰,۵۰۰  ۰/۹۴,۴۳۹  هاي دولتي فروش سهام شركت  ۲ـ۳
  ۱/۲  ۰/۱۰۶,۲۲۰  ۰/۲۱,۲۴۴  ۰/۲۱,۲۴۴  ۰/۲۱,۲۴۴  ۰/۲۱,۲۴۴  ۰/۲۱,۲۴۴  ۵/۱۹,۱۲۱  ۰/۲۰,۲۳۹  هاي مالي ساير دارايي  ۳ـ۳

  ۱/۱۷  ۰/۲۳,۵۵۸,۵۴۱  ۰/۶,۴۸۰,۸۰۸  ۰/۵,۴۴۸,۹۴۸  ۰/۴,۵۷۴,۲۴۳  ۰/۳,۸۵۴,۵۵۲  ۰/۳,۱۹۹,۹۹۰  ۲/۲,۹۴۳,۹۳۷  ۰/۲,۰۱۷,۰۷۸  مصارف
  ۰/۱۶  ۰/۱۶,۹۶۳,۹۴۵  ۰/۴,۴۸۹,۷۵۰  ۰/۳,۸۷۷,۲۰۴  ۰/۳,۳۴۰,۸۱۹  ۰/۲,۸۹۲,۴۳۱  ۰/۲,۳۶۳,۷۴۱  ۲/۲,۱۳۷,۶۲۸  ۰/۱,۷۱۶,۶۳۷  اي اعتبارات هزينه  ۱
  ۷/۲۰  ۰/۴,۹۸۱,۰۵۴  ۰/۱,۴۶۹,۶۸۵  ۰/۱,۱۶۵,۳۷۱  ۰/۹۳۷,۱۰۱  ۰/۷۸۱,۷۹۸  ۰/۶۲۷,۰۹۹  ۰/۵۷۴,۸۰۹  ۰/۲۷۶,۹۹۱  اي هاي سرمايه لك دارايياعتبارات تم  ۲
  ۶/۱۷  ۰/۱,۶۱۳,۵۴۲  ۰/۵۲۱,۳۷۳  ۰/۴۰۶,۳۷۳  ۰/۲۹۶,۳۲۳  ۰/۱۸۰,۳۲۳  ۰/۲۰۹,۱۵۰  ۰/۲۳۱,۵۰۰  ۰/۲۳,۴۵۰  هاي مالي اعتبارات تملك دارايي  ۳

  ــ  ـ۰/۲,۰۹۲,۸۰۳  ۰/۲۶,۹۵۸  ـ۰/۲۵۲,۳۹۲  ـ۰/۴۶۵,۰۷۱  ـ ۰/۶۳۴,۴۰۹  ـ۰/۷۶۷,۸۸۹  ـ ۵/۵۶۳,۸۳۰  ـ ۰/۵۹۲,۸۹۱  تراز عملياتي
  ــ  ۰/۱,۲۱۵,۶۲۵  ـ۰/۷۶,۸۲۹  ۰/۱۳۷,۵۲۱  ۰/۲۷۳,۶۵۰  ۰/۳۴۶,۹۸۸  ۰/۵۳۴,۲۹۵  ۰/۲۱۵,۷۰۹  ۰/۳۹۶,۵۸۸  اي هاي سرمايه تراز دارايي

  ــ  ۰/۸۷۷,۱۷۸  ۰/۴۹,۸۷۱  ۰/۱۱۴,۸۷۱  ۰/۱۹۱,۴۲۱  ۰/۲۸۷,۴۲۱  ۰/۲۳۳,۵۹۴  ۵/۳۴۸,۱۲۱  ۰/۱۹۶,۳۰۳  هاي مالي تراز دارايي
  ــ  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  تراز كلي

    ـ ۰/۵,۸۹۴,۱۷۹  ـ۰/۱,۳۲۲,۳۵۶  ـ۰/۱,۲۳۷,۳۹۲  ـ۰/۱,۱۵۰,۲۵۱  ـ۰/۱,۰۷۳,۲۸۶  ـ۰/۱,۱۱۰,۸۹۴  ـ۰/۷۴۵,۰۱۸  ـ ۰/۶۷۰,۳۵۴  تراز غيرنفتي
  ــ  ــ  ۶/۱۰۰  ۵/۹۳  ۱/۸۶  ۱/۷۸  ۵/۶۷  ۶/۷۳  ۵/۶۵  نسبت درآمد به هزينه

  ــ  ــ  ۰/۱۰  ۴/۹  ۷/۸  ۰/۸  ۴/۷  ۲/۸  ۰/۷  نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي
  ــ  ــ  ۱/۴  ۵/۴  ۹/۴  ۴/۵  ۳/۷  ۹/۵  ۰/۶  نسبت تراز غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي

  ــ  ــ  ۴/۲۰  ۷/۲۲  ۱/۲۵  ۸/۲۷  ۷/۳۴  ۳/۲۵  ۲/۳۳  نسبت منابع نفتي به كل منابع
  ــ  ــ  ۸/۴۹  ۴/۴۷  ۶/۴۴  ۵/۴۱  ۲/۳۵  ۳/۳۵  ۳/۳۹  كل منابع نسبت درآمدهاي مالياتي به 

  ــ  ــ  ۹/۱۳  ۰/۱۴  ۲/۱۴  ۶/۱۴  ۵/۱۵  ۹/۱۶  ۲/۱۵  اي به توليد ناخالص داخلي نسبت اعتبارات هزينه
  ــ  ــ  ۳/۶۹  ۲/۷۱  ۰/۷۳  ۰/۷۵  ۹/۷۳  ۶/۷۲  ۱/۸۵  اي به كل مصارف نسبت اعتبارات هزينه
  ــ  ــ  ۷/۲۲  ۴/۲۱  ۵/۲۰  ۳/۲۰  ۶/۱۹  ۵/۱۹  ۷/۱۳  به كل مصارفاي  هاي سرمايه نسبت اعتبارات تملك دارايي

  ــ  ــ  ۰/۸  ۵/۷  ۵/۶  ۷/۴  ۵/۶  ۹/۷  ۲/۱  هاي مالي به كل مصارف نسبت اعتبارات تملك دارايي

هاي كلي ابالغي  ) سياست١٢منظور تحقق اهداف بند( دولت موظف است به ـ ۸ماده
اصالح و ارتقاي نظام مديريت مالي و اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول اساسي در ساختارها و 

  محاسباتي دولت و همچنين مديريت بدهيها اقدامات زير را مطابق قوانين مربوطه انجام دهد:
  داري كل كشور از طريق: ساماندهي خزانهـ  الف
  داري كل كشور اصالح نظام مالي و محاسباتي خزانهـ ١
) مالي و حسابداري بخش ارتقاي نظام نظارت از طريق اصالح سامانه(سيستمـ ٢

  عمومي و گزارشگري مالي بخش عمومي
  محاسباتي كشور از طريق:ـ  ساماندهي نظام ماليـ  ب
 افزار حسابداري واحد و يكپارچه با قابليت ثبت رويدادهاي مالي بر مبناي ـ تهيه نرم١

  حسابداري تعهدي
  زار الزماف تهيه صورتهاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي و تدارك نرمـ ٢
  تدوين بسته آموزش نظام حسابداري بخش عمومي براي كل كشورـ ٣

  ريزي بر مبناي عملكرد از طريق: پ ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالي با نظام بودجه
ريزي  طراحي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظارت مالي بر بودجهـ ١

  بر مبناي عملكرد 
  ريزي مبتني بر عملكرد شده بر مبناي بودجه ت مالي بازطراحياستقرار نظام نظارـ ٢
  ساماندهي بدهيهاي دولت از طريق:ـ  ت
حفظ شاخص نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي ـ ١

)G.D.P) ٤٠) در سطح حداكثر چهل درصد (%  
ق درج در ساماندهي اصل بدهيها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريـ ٢

  بودجه عمومي
حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهي با تصويب مجلس ـ ٣

  شوراي اسالمي
تأديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق ـ ٤

مدت و تأديه بدهي دولت به نظام بانكي و نهادهاي عمومي و غيردولتي از  بازارهاي كوتاه
  مدت و بلندمدت بزارهاي بدهي ميانطريق ا

%) با تشخيص وزير امور ٤٥افزايش شاخص نسبت بدهي تا چهل و پنج درصد ( تبصرهـ 
تواند با  پذير است. در شرايط اضطراري دولت مي اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت وزيران امكان

%) ٥٠ه درصد (تصويب مجلس شوراي اسالمي شاخص نسبت بدهي را براي مدت محدود تا پنجا
ساله از طريق تسويه  افزايش دهد و متعاقب رفع شرايط اضطراري در بازه زماني حداكثر سه

  %) برساند.٤٠درصد( بدهيها، شاخص نسبت بدهي را به چهل
دولت مکلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تدارکات  ـ۹ماده

ها  حل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانهدولت را براي اجراي تمامي مرا يکيالکترون
و  ين ماليو ديگر قوان ٣/١١/١٣٨٣مناقصات مصوب  يمشمول قانون برگزار يو دستگاهها

 يکيت قانون تجارت الکترونيجز معامالت محرمانه، با رعا بخش عمومي به يمعامالت
د. كليه ل كنيتکم ٣/١١/١٣٨٣مناقصات مصوب  يو قانون برگزار ١٧/١٠/١٣٨٢مصوب 

رعايت  دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف به
  قانون برگزاري مناقصات و انجام معامالت خود از طريق سامانه مذكور هستند.

  ـ نظام پولي و بانكي و تأمين منابع مالي٣بخش
ين مالي و منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأم دولت مجاز است به ـ۱۰ماده

 ها): ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه
 ١٣٩٥الف ـ معادل کل بدهيهاي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي كه تا پايان سال 

شود،  هايي كه به پيشنهاد سازمان مشخص مي شود را به ترتيب اولويت قطعي شده يا مي
ه يبهادار با كسب رضايت طلبكاران تسوق انتشار اوراق يان اجراي قانون برنامه از طريتا پا

ت قانون اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران تا سقف مندرج در يد. اوراق مذکور با رعاينما 
شنهاد سازمان و وزارت يکه به پ يا نامه نييو مصون از تورم، طبق آ ين بودجه سنواتيقوان

  ابد.ي يار مرسد، انتش يران ميأت وزيب هيبه تصو ييو دارا يامور اقتصاد
از ابتداي اجراي قانون برنامه، بدهيهايي كه توسط دولت ايجاد و مراحل  تبصره ـ

گونه افزايشي بابت عدم  شده و از هيچ حسابرسي را در مراجع معتبر طي كرده و قطعي
پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت از سودي معادل نرخ 

شوند. در  سود سپرده اعالم شده توسط بانك مركزي برخوردار مي تورم تا حداكثر نرخ
موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت  قراردادهاي مربوط بايد بندي اضافه شود كه به

  عدم پرداخت بدهي خود در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد.
بط با اوراق بهادار مذکور(اعم مرت يهاپرداخت ين اعتبار الزم برايمنظور تأم بهـ  ب

کند و به  ينيبشيپ يحه بودجه سنواتيرا در ال يخاص فياز سود و اصل)، هرساله رد
 تصويب مجلس شوراي اسالمي برساند.

اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت اين اوراق فقط در  تبصره ـ
ازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارهاي متشکل اوراق بهادار تحت نظارت س

بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از بازارهاي يادشده ملغي و بالاثر است. عرضه و معامالت اين 
اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمي) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از 

بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و اشخاص تحت کنترل سررسيد اوراق بهادار مذکور توسط 
باشد. بانکها، دستگاههاي اجرائي و شرکتهاي دولتي که اوراق بهادار براي تأمين آنها، مجاز نمي

گذاران را متناسب با دستورالعملي که شود بايد اطالعات موردنياز سرمايهمالي آنها منتشر مي
 شر نمايند.رسد، منت به تصويب شوراي بورس مي

هاي  استفاده از دارايي  منظور شود به پـ  به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي
ها و  شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي بيني دولت براي انتشار صکوک اسالمي پيش

قول و غيرمنقول و اموال در مالکيت دولت و تمرکز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال من
هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطالعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي  ساير دارايي

ها و اموال  (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي
به  ٨/٧/١٣٨٦) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٥دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (

استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل 
انتشار صکوک اسالمي نظير ارزيابي توسط   منظور پشتوانه ) قانون اساسي به٨٣هشتاد و سوم(
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ال يا فروش بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتق کارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره
) قانون ٥اموال مذکور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (

) ١٠) قانون محاسبات عمومي کشور و تبصره (١٣٧مديريت خدمات کشوري در اجراي ماده (
) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مکلفند ضمن همکاري الزم حداکثر ظرف ٦٩ماده (

مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون نسبت به ثبت کليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، امالک، 
ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينکه داراي سند مالکيت بوده يا فاقد سند  ساختمان

مجوز براي اي يا وقفي يا ملکي در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه  ه مالکيت باشند، اجار
بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطالعات در  واگذاري حق استفاده، تغيير بهره

  سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگيري ممنوع است.
انتشار صكوك اسالمي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير 

ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد  دارايي مجريه و استفاده از نهادهاي حكومتي غير قوه
  ترين مقام آنها است. منوط به موافقت عالي

ران و يأت وزيب هيشود با تصو به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميـ  ت
و در  ي) قانون اساس٤٤اصل چهل و چهارم ( يکل يها استيس يت قانون اجرايرعا

عنوان پشتوانه انتشار  بند از سهام دولت در شرکتها، بهن يا ينامه اجرائ نييچهارچوب آ
 (صکوک) استفاده كند. ياوراق بهادار اسالم

منظور رفع  را به يمجاز است اسناد خزانه اسالم ييو دارا يوزارت امور اقتصادـ  ث
د. سازمان يمنتشر نما يسال مال کي يدر ط يمنابع و مصارف بودجه عموم  عدم تعادل

اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور مكلف است حسب 
بيني و منظور كند. اعتبارات مربوط  ل در لوايح بودجه ساالنه پيشـصورت كام  را به
  شود. يافته تلقي مي %) تخصيص١٠٠بازپرداخت اين اوراق صددرصد( به

  بيمه مركزي ايران موظف است:ـ ۱۱ماده
فزايش نقش صنعت بيمه در نظام تأمين مالي و ايجاد فضاي امن در راستاي اـ  الف

 گذاري، از طريق شركتهاي هاي اقتصادي از جمله فضاي كسب و كار و سرمايه در ساير حوزه
بيمه نسبت به ارتقاي نقش اقتصادي بيمه در تأمين رفاه و امنيت مردم و افزايش ضريب 

سالهاي برنامه اقدامات الزم را جهت نفوذ بيمه در كشور تا متوسط جهاني آن در طي 
  عمل آورد: تحقق اهداف زير به

 %) برسد.٧درصد( هاي بازرگاني در طول اجراي برنامه به هفت ضريب نفوذ بيمهـ ١
هاي بازرگاني كشور حداقل تا  هاي عمر از حق بيمه توليدي بيمه سهم بيمهـ ٢
 افزايش يابد. %) نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه٥٠درصد( پنجاه

 اي در بخش توليدي و تجاري اقتصاد ملي افزايش و گسترش يابد. هاي بيمه ـ رشته٣
منظور استفاده مناسب از منابع  اي به گذاري ذخاير بيمه هاي سرمايه نامه بـ  مقررات و آيين

 مذكور در جهت تأمين مالي پايدار در اقتصاد ملي توسط شوراي عالي بيمه بازنگري گردد.
  ـ۱۲دهما
الف ـ دولت مكلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به  

شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت  تأديه بدهي حسابرسي
) قانون اساسي و اصالحات ٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم ( در قالب قانون اجراي سياست

ازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار بعدي آن، امالك م
قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند. اين بند شامل دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري 

  شود. و قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي
ي دولت ـ%) بده١٠درصد( داقل دهـحكم اين بند بايد ساالنه ـدر اجراي ح تبصره ـ

سازمان تأمين اجتماعي تسويه گردد و هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين  به
  بيني و تأمين شود. اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيش

سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق قوانين مربوطه در طول اجراي ـ  ب
  سازي نمايد.  بگيران را متناسب ان و مستمريقانون برنامه، حقوق بازنشستگ

) در طول اجراي قانون برنامه بر قانون راجع به تعيين حداكثر ١٢بند (ب) ماده (
حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشموالن صندوق تأمين اجتماعي مصوب 

 ٢٣/٦/١٣٧٣نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب قانون و  ٣٠/٣/١٣٦١
 اكم است.ح

ارات، يف، اختيه وظايکارکنان فوالد با کل يت و بازنشستگيمؤسسه صندوق حماـ  پ
، اسناد يازات، موجوديرمنقول، سهام، امتياز جمله اموال منقول و غـ  ها ييتعهدات و دارا 

 ابد.ي يو اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انتقال م
که  يزانيبه مـ  صندوق يه تعهدات حال و آتيسه سال، کل مدت يحداکثر ط

) كه ي(اکچوئر يتعهدات آت ين ارزش فعلييتع يبرا يا مهيبراساس مطالعات محاسبه ب
د سازمان ييرسد و مورد تأ يکشور م يد سازمان حسابرسييماه به تأ حداکثر ظرف مدت سه

ازات، يلشرکه، اموال شرکتها، امتا سهام، سهم يبا منابع حاصل از واگذارـ  رديگ يقرار م

ق ير منابع حسب مورد از طريدولت و سا ياز معادن و حقوق مال يبردار حقوق بهره
ها هر  يزان واگذاريکل كشور پرداخت خواهد شد. م يدار و خزانه يساز يسازمان خصوص
  د.يساالنه پادار خواهد گرد يها ساله در بودجه

ائي موظف است نسبت به ايجاد و انعقاد وزارت امور اقتصادي و دارـ ۱۳ماده
هاي پولي دوجانبه با كشورهاي طرف  هاي دوجانبه و چندجانبه و همچنين پيمان پيمان

تجاري و هدف به ويژه كشورهاي منطقه اقدام كند. در اجراي اين ماده رعايت قوانين و 
  كلي نظام براساس عزت، حكمت و مصلحت ضروري است. هاي سياست

اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر مؤسسات پولي، بانکي و  يبراـ ۱۴ماده
اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي جهت ارتقاي شفافيت و 

  سالمت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت:
بانک مرکزي مجاز است مطابق قوانين مربوطه در چهارچوب مصوباتي که ـ  الف

رسد، عالوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي  شوراي پول و اعتبار مي تصويب به
حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و  ١٨/٤/١٣٥١و بانکي کشور مصوب 

 انتظامي زير را در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري متخلف اعمال نمايد:
ها بين سهامداران مؤثر، سلب  ختهاعمال محدوديت، ممنوعيت توزيع سود و اندوـ ١

 طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر  حق رأي از آنها به
 تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليتـ ٢
  اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديرانـ ٣
 رهيأت مديو اعضاي هران عامل يمد يا ت حرفهيسلب صالحـ ٤

موضوع اين بند هيأت  مرجع رسيدگي به تخلفات نظارتي و انتظامي ـ ١تبصره
  بانکها خواهد بود.  انتظامي 

مديره را  سهامدار مؤثر، سهامداري است كه يك يا چند عضو هيأتـ ٢تبصره
  مديره نقش دارد. كند و يا به تشخيص بانك مركزي در انتخاب عضو هيأت انتخاب مي

ـ انجام هرگونه عمليات بانكي، واسپاري(ليزينگ)، صرافي توسط اشخاص حقيقي و ب 
حقوقي و مشاركت بانكها و مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقي تابعي كه بانكها بيش از پنجاه 

هاي  %) سهام آنها را دارند و يا در تعيين هيأت مديره آنها مؤثرند در تأسيس صندوق٥٠درصد(
تهاي تأمين سرمايه بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است و گذاري و شرك سرمايه

) قانون ١٩هاي تعزيري درجه شش ماده( مرتكب حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات
  شود. جز حبس و شالق محكوم مي به ١/٢/١٣٩٢مجازات اسالمي مصوب 

ر عهده مسؤوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهيهاي مؤسسات مذكور بـ ١تبصره
هيأت امناء، هيأت مديره، هيأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب 

  باشد. با مراتب و شرايط بروز خسارت) مي
عالوه بر مواردي كه در قانون پولي و بانكي كشور استثناء شده است ـ ٢تبصره
 ميليارد نه تا سياي در سراسر كشور براساس جذب منابع ساال شعبه الحسنه تك صندوق قرض

)ريال نيز از حكم اين بند مستثني بوده و براساس اساسنامه و ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
  دهد. مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي

) ١) ماده (٤) در طول اجراي برنامه در قسمت مغايرت، بر تبصره (١٤بند (ب) ماده (
و نسبت به ماده  حاكم است ٢٢/١٠/١٣٨٣قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 

  ده و حاکم است.يحكم خاص تلقي گرد ١/٢/١٣٩٢) قانون مجازات اسالمي مصوب ٢٠(
پ ـ نيروي انتظامي موظف است در مواردي كه بانك مركزي رأساً شعبه يا مؤسسات را 

  نمايد، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام كند. فاقد مجوز اعالم مي
اي خواهد بود  نامه نيبراساس آي يو بانک يارائه خدمات پول يبراغ يهرگونه تبلـ  ت

االجراء شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه و  كه ظرف مدت چهارماه پس از الزم
رسد. عالوه بر اقدامات نظارتي انتظامي كه بر مؤسسه پولي بانكي  وزيران مي تصويب هيأت به

ا از اين حکم مستوجب جريمه نقدي تا ميزان ده ه گردد، تخلف رسانه و اعتباري اعمال مي
  شود. داري كل كشور واريز مي باشد که به حساب خزانه گرفته مي برابر هزينه تبليغ صورت

 ربط، قضائيه و ساير دستگاههاي ذي ث ـ بانك مركزي موظف است با همكاري قوه
تبارسنجي و ساير ريزي كند كه با تكميل و توسعه پايگاه داده ملي اع نحوي برنامه به

اقدامات اجرائي و نظارتي، نسبت تسهيالت غيرجاري به كل تسهيالت(ارزي و ريالي) 
  ساالنه يك واحد درصد كاهش يابد.

وي كه منشأ آن اقدامات نظارتي بانك مركزي باشد، بايد ـج ـ طرح هرگونه دع
توان طرف  مدخل در امر نظارت را نمي طرفيت بانك مزبور صورت پذيرد و افراد ذي به

  دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است كه در راستاي اعمال نظارت بر  تبصره ـ

جز  الحسنه به هاي قرض بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني اعتبار و صندوق
) بند (ب) ٢اقتصاد اسالمي و موضوع تبصره (الحسنه زير نظر سازمان  هاي قرض صندوق

ها و شركتهاي واسپاري(ليزينگ) در صالحيت بانك مركزي جمهوري  اين ماده، صرافي
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عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي  اسالمي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به
 باشد. ه ميمجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحالل و تصفي

  گردد: شرح زير تعيين مي تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به ـ۱۵ماده
 وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي

 رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
 رئيس سازمان يا معاون وي

 دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
 وزير صنعت، معدن و تجارت

تخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي دو نفر كارشناس و م
 جمهور جمهوري اسالمي ايران و تأييد رئيس
 دادستان كل كشور يا معاون وي

 رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
 رئيس اتاق تعاون

هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي  نمايندگان كميسيون
  عنوان ناظر با انتخاب مجلس ر كدام يك نفر) بهاسالمي(ه

رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ـ ١تبصره
  خواهد بود.

بار تغيير  هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يكـ ٢تبصره
  يابند انتخاب مجدد آنها بالمانع است. مي

) قانون پولي و بانكي با ١٨ه ششم بر بند (ب) ماده () در طول برنام١٥حكم ماده (
  حاكم خواهد بود. ١٨/٤/١٣٥١اصالحات بعدي مصوب 

براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام ـ ۱۶ماده
ها و ابزارهاي  بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه

ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي  ها، بخشنامه هاي عملياتي، دستورالعمل رايج، شيوه
آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسالمي، شوراي فقهي در بانك مركزي با تركيب زير 

  شود: تشكيل مي
ـ پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معامالت وصاحب نظر در مسائل  

 پولي و بانكي)
 معاون نظارتي) بانك مركزي رئيس كل (ياـ  
نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانكي و يك اقتصاددان (هر دو با معرفي  يكـ  

 رئيس كل بانك مركزي)
نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با اولويت آشنايي با بانكداري اسالمي  يكـ  

 به انتخاب مجلس شوراي اسالمي (به عنوان عضو ناظر)
 مديران عامل بانكهاي دولتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي يكي ازـ  

اعضاي فقهي اين شورا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد فقهاي ـ ١تبصره
  شوند. شوراي نگهبان انتخاب و با حكم رئيس كل بانك مركزي منصوب مي

مركزي اجراي الرعايه است. رئيس كل بانك  مصوبات شوراي فقهي الزمـ ٢تبصره
كند. حكم اين ماده نافي  مصوبات شورا را پيگيري و بر حسن اجراي آنها نظارت مي

  باشد. ) قانون اساسي نمي٤اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم(
شوند و اين  رأي اين شورا براي چهار سال تعيين مي اعضاي صاحبـ ٣تبصره

  تمديد است. مأموريت براي يك دوره ديگر قابل
جلسات شوراي فقهي با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئيس شورا و ـ ٤تبصره

يابد و تصميمات شورا با رأي موافق  حداقل سه نفر از فقهاي عضو شورا رسميت مي
  شود. اكثريت فقهاي حاضر عضو شورا اتخاذ مي

  ـ۱۷ماده
استفاده از منابع آنها  هرگونه تكليف به بانكها و مؤسسات اعتباري در راستايـ  الف 

جز ساير  در طول سالهاي اجراي قانون برنامه درخصوص تسهيالت با نرخ سود كمتر، به
التفاوت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و  بيني مابه تكاليف قانوني مشروط به پيش

 درج آن در قانون بودجه ساالنه است.
اي  اي درآمدي و هزينهمنظور افزايش سرعت و كارايي گردش حسابه ب ـ به
سازي و ايجاد امكان نظارت برخط، بر كليه حسابهاي دستگاههاي  دولت، شفاف

اجرائي و كاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه حسابهاي 
ها،  ها، مؤسسات، شركتها، سازمان بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه

ات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق دانشگاههاي دولتي و اعتبار
شود. دستگاههاي يادشده  بانك مركزي افتتاح مي داري كل كشور و نزد خزانه

شده نزد  هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح ها و پرداخت موظفند كليه دريافت
  بانك مركزي انجام دهند.

براي بانكداري متمركز و بانك مركزي موظف است تمهيدات الزم ـ ١تبصره
داري كل  نگاهداري حسابهاي مورد نياز هر يك از دستگاهها و دسترسي بر خط خزانه

  كشور به اطالعات حسابهاي دستگاههاي مذكور را فراهم نمايد.
كرد  نحوه انتقال حسابهاي دستگاههاي مذكور به بانك مركزي و هزينهـ ٢تبصره

العملي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه آن توسط بانكهاي عامل، مطابق دستور
االجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي،  پس از الزم

  رسد. سازمان و بانك مركزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي
) ٢بانك مركزي مكلف است نسبت به ابالغ دستورالعمل موضوع تبصره(ـ ٣تبصره

به كليه بانكها و مؤسسات اعتباري اقدام كند. هر نوع تخلف از دستورالعمل اين ماده 
) قانون پولي و بانكي كشور ٤٤مذكور، توسط بانكها مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده(

خواهد بود.  ١٥/١٠/١٣٨٩) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ٩٦و تغييرات آن در ماده (
تگاههاي اجرائي، در حكم تصرف غيرقانوني در همچنين هر نوع تخلف توسط ساير دس

  شود. وجوه و اموال عمومي محسوب مي
  ـ۱۸ماده

بانك مركزي موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه با استقرار ـ  الف 
اي  گونه هاي نظارتي برخط، زمينه نظارت مستمر را در نظام بانكي فراهم نمايد، به سامانه

  وجود آيد. لفهاي احتمالي قبل از وقوع بهكه زمينه كشف خطاها و تخ
بانك مركزي موظف است تا انتهاي سال اول اجراي قانون برنامه با ايجاد ـ  ب
هاي مورد نياز، جهت اعطاي  اي متمركز، امكان دريافت الكترونيكي و برخط استعالم سامانه

بدهي مالياتي و ربط نظير استعالم اعتبارسنجي،  تسهيالت يا پذيرش تعهدات از مراجع ذي
  نظاير آن را براي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي فراهم كند.

ربط كه بانكها و مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيالت  تمامي مراجع ذي ـ١تبصره
هاي  استعالماخذ  باشند، موظفند امكان يا پذيرش تعهدات نيازمند استعالم از آن مي

  خط، فراهم نمايند.صورت الكترونيكي و بر مذكور را به
  هاي مذكور را تعيين و ابالغ كند. بانك مركزي موظف است مصاديق استعالمـ ٢تبصره
دولت موظف است به منظور ارتقاي مشاركت مردمي و فراهم كردن بستر ـ ۱۹ماده

هاي اقتصادي تعاوني نسبت  اجرائي الزم براي تعاون و همكاري آحاد مردم در قالب تشكل
ه بانك توسعه تعاون از سال اول اجراي قانون برنامه از محل فروش اموال به افزايش سرماي

داري كل كشور در قالب  مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از واريز به خزانه
  قوانين بودجه سنواتي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك مذكور منظور نمايد.

مالي كشور و تسهيل مبادالت مالي  منظور اصالح و تقويت نظام به ـ۲۰ماده
از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي که 

هاي کلي اصل چهل و  کنند با رعايت سياست تسهيالت مالي خارجي استفاده مي از
 ربط و ) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا باالترين مقام اجرائي دستگاه ذي٤٤چهارم (

محيطي باشند.  تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست
بندي دريافت و بازپرداخت تسهيالت هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل  زمان

حداکثر استفاده از «هاي داخلي و رعايت قانون  ها، امکانات و توانايي با توجه به ظرفيت
ر تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح توان توليدي و خدماتي د

و اصالح » و اصالح بعدي آن ١/٥/١٣٩١هاي مستقيم مصوب  ) قانون ماليات١٠٤ماده(
بايد به تصويب شوراي  ٣١/٤/١٣٩٤هاي مستقيم مصوب  ) قانون ماليات١٠٤ماده (

  اقتصاد برسد. 
  ادسازي و مناطق آز ـ محيط كسب و كار، خصوصي٤بخش
هاي صنعت بيمه و بهبود  دولت موظف است در جهت توسعه فعاليت ـ۲۱ماده

  محيط كسب و كار و گسترش بخش غيردولتي:
) قانون ٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم ( بر اساس قانون اجراي سياستـ  الف

استثناي بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و  اساسي، سهام دولت در شركتهاي بيمه به
مي بيمه ايران را در  دو سال اول اجراي قانون برنامه از طريق عرضه سهام در شركت سها

  سازي به بخش غيردولتي واگذار كند. بازار سرمايه و سازمان خصوصي
مه و گري دولت در صنعت بي شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدي منظور مردمي ب ـ به

نسبت به کاهش تدريجي نقش  اي، بيمه مرکزي مکلف است اساس اصالح نظام نظارت تعرفهبر
  گري خود و كاهش بيمه اتکايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني اقدام نمايد. تصدي

  ـ۲۲ماده
ها،  دولت مكلف است با اقدام قانوني در جهت اصالح قوانين، مقررات و رويهـ  الف 

هارم چاي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال  گونه محيط كسب و كار را به
 هاي المللي و شاخص پذيري بين اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت

انداز به رتبه سوم ارتقاء  المللي حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم بين
%) از اين هدف محقق شود. در شاخص كسب و كار هر ٢٠درصد ( يابد و هرسال بيست
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به كمتر از هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه برسد. وزير امور  سال ده رتبه ارتقاء يافته و
اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان شهريور و اسفندماه هر سال، گزارش ميزان تحقق 

  حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
 گذاري امنيت سرمايه ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هدف تضمين

ت يانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنيدر کشور، جذب متخصصان، ص ينيو کارآفر
اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذيري (ريسک) اجتماعي در محيط کسب و کار، با همکاري 

جمهور،  سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس
الزامات  عاون، كار و رفاه اجتماعي، امور خارجه، اطالعات، دادگستري و کشورهاي ت وزارتخانه
  برساند. يت مليامن يعال يب شورايه و به تصويکسب و کار را ته يت فضايارتقاي امن
صنعتي و ويژه اقتصادي جديد منوط ـ  ايجاد هرگونه منطقه آزاد تجاري ـ۲۳ماده

هاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي  ساختبه تصويب مجلس شوراي اسالمي و تأمين زير
محيطي، نظامي و امنيتي با رعايت قانون  توليدي، اخذ مجوز مورد نياز از قبيل تأييديه زيست
و قانون تشكيل و اداره مناطق  ٧/٦/١٣٧٢چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 

  پذير است. امكان ٥/٩/١٣٨٤ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيالت دبيرخانه شوراي عالي مناطق  تبصره ـ

آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات 
ربط مسؤول اجراي قوانين  مربوطه به وزارت امور اقتصادي و دارائي منتقل و وزير ذي

  صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.ـ  تجاريمرتبط با حوزه مناطق آزاد 
دولت مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي  ـ۲۴ماده

ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران حداكثر تا پايان اجراي قانون برنامه، 
پنج درصد  تمهيدات قانوني الزم را جهت دستيابي سهم تعاون در اقتصاد به بيست و

%)، با رويكرد كارآفريني، اشتغالزايي، حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط و ٢٥(
  عمل آورد. بنيان به دانش

 ـ ۲۵ماده
در اقتصاد و  يو تعاون يشدن و گسترش سهم بخش خصوص يمنظور مردم بهـ  الف

 يه به تمامنينه هزيت بهيريخدمات و مد يفيسطح ک يو ارتقا يور ش بهرهيمنظور افزا به
ل يهستند (از قب يو خدمات ي، فرهنگيف اجتماعيدار وظا که عهده ياجرائ يدستگاهها
، ي، فرهنگي، مراکز آموزشيو توانبخش يستي، مراکز بهزيو درمان يبهداشت يواحدها

) اجازه داده يو دامپرور يکشاورز يها دهنده خدمات و نهاده و مراکز ارائه يو ورزش يهنر
ن ييربط تع يخدمات که توسط دستگاه ذ يفيک يچوب استانداردهاشود در چهار يم
د خدمات) يتول يجا (به يو تعاون يد خدمات از بخش خصوصيگردد، نسبت به خر يم

 ند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.ياقدام نما
 د خدمات ويمت خرين قيين ماده شامل نحوه تعينامه اجرائي ا نييآ تبصره ـ

شنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي يو ساختار به پ يانسان يرويف نيتکل يينتع
 رسد. يران ميأت وزيب هيربط به تصو يذ يكشور و دستگاه اجرائ

منظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري و همچنين بنگاههاي واگذار  ب ـ به
اگذاري، اسامي اين بنگاهها از سوي صورت کنترلي، در چهارچوب مصوبات هيأت و شده به

شود.  سازي به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزي اعالم مي سازمان خصوصي
جلسات مجامع عمومي و هيأت  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت صورت

وز کتبي از مديره و همچنين نقل و انتقال اموال و امالک بنگاههاي مزبور را پس از اخذ مج
سازي انجام دهد. بانک مرکزي موظف است طي دستورالعمل اعالمي  سازمان خصوصي

بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيالت و يا ايجاد تعهدات  به
  سازي نمايد. به بنگاههاي مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي

  پذير سعه روستايي و توانمندسازي اقشار آسيباي، تو ـ توازن منطقه  ٥بخش 
اي و سرزميني و تقويت  پذير کردن عدالت بين منطقه منظور رقابت به ـ۲۶ماده

  استاني:  خوداتکايي، افزايش انگيزه وصول درآمد
  دولت موظف است:ـ  الف
 كند ـ در طول سال اول اجراي قانون برنامه سند آمايش سرزمين ملي و استاني را تهيه١

ه ـرنامـراي قانون بـويب شوراي عالي آمايش سرزمين از سال دوم اجـو پس از تص
 آورد.   به اجراء در

هايي که ماهيت استاني دارند را تعيين و طي دوسال اول اجراي قانون  ـ درآمدها و هزينه٢
اي و  صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزينه برنامه در چهارچوب نظام درآمدـ  هزينه استاني به

داري كل كشور) در بودجه  اي هر استان (برمبناي وجوه واريزي به خزانه هاي سرمايه تملک دارايي
سنواتي اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان براساس 

ب اي مصو هاي سرمايه اي و تملک دارايي دستورالعمل ابالغي سازمان براي تأمين اعتبارات هزينه
 گردد. ربط توزيع مي هاي ذي ماهه بين استان در قانون بودجه سنواتي، در مقاطع سه

%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي خالص ٣درصد( ـ سه٣
وم به ـخيز و گازخيز و دوس تـهاي نف وم به استانـس ترتيب يك از طبيعي را بهـادرات گـص

هاي  بودجه هاي عمراني در قالب يافته جهت اجراي برنامه توسعههاي كمتر مناطق و شهرستان
)  ٣ها اختصاص دهد. حكم جزء ( ريزي و توسعه اين استان سنواتي با تصويب شوراي برنامه

) حاكم است. در طول ٧) بند (ب) ماده (١) اين قانون بر حكم جزء (٢٦بند (الف) ماده (
) ٣د افزايش درصد در اين بند، بر جزء (اجراي قانون برنامه ششم توسعه، حكم مقرر درمور

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ٤٤بند (ب) ماده (
 حاكم است. ٤/١٢/١٣٩٣) مصوب ٢(

 يف قابل واگذاريارات و وظايه اختيدر سال اول اجراي قانون برنامه کلـ ٤
  ها را واگذار كند. ها و شهرستان استانبه واحدهاي مربوطه خود در  ياجرائ يدستگاهها
ـ طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را با پيشنهاد  ٥

كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطالع دهياران و رؤساي 
ياد مسكن انقالب اسالمي اي متشكل از رئيس بن شوراي اسالمي روستاها و تصويب آن در كميته

عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي  استان به
استان، رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، 

 ناظر، تهيه كند.عنوان  نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسالمي روستا به
شهرستان موظفند  يزير برنامه  تهيو توسعه استان و کم يزير برنامه يشوراهاـ  ب

اي استاني  هاي سرمايه %) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي٨% تا ٥پنج تا هشت درصد (
 يروستاها يو بهساز يهاد يطرحها يه و اجرايمصوب قانون بودجه ساالنه را صرف ته

 بنياد مسكن انقالب اسالمي نمايند.شهرستان، توسط 
هاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي،  دولت موظف است به منظور تحقق سياست ـ۲۷ماده

هاي موجود در نواحي روستايي وارتقاي منزلت اجتماعي  برداري از ظرفيت شناسايي و بهره
ايي و پيشرفت روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر الزم براي شكوف

 هاي سنواتي انجام دهد: محور روستاها اقدامات زير را مطابق قوانين و در قالب بودجه عدالت
  اقدامات اقتصادي و بخشي: ـ  الف
اي و تقويت اقتصاد روستايي و  ريزي منطقه دولت مكلف است در راستاي برنامهـ ١

هزار روستا با  سال، در پنجمحور در طول اجراي قانون برنامه هر  توسعه اقتصاد صادرات
اقتصادي آن منطقه، ـ  هاي بومي و محيطي و قابليت محلي توجه به استعدادها و ظرفيت

هاي دولتي و  گيري از تسهيالت بانكي، حمايت با مشاركت نيروهاي محلي و با بهره
ه وسيل گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را به سرمايه

ريزي استان مربوطه برساند.  سازمان استان تهيه كند و به تصويب شوراي توسعه و برنامه
سازمان موظف است تعداد روستاهاي سهميه استاني را تا سه ماه اول سال اول اجراي 

  قانون برنامه اعالم نمايد.
تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و ـ ٢

 و اختصاص» عمران و توسعه روستايي«عشايري در بودجه سنواتي، تحت پيوستي با عنوان 
 بودجه عمراني مربوط به اين فصل انجام پذيرد.

ها و صدور پروانه ساخت بنگاههاي اقتصادي  كاهش مدت زمان پاسخ به استعالمـ ٣
 روز ربط، به حداكثر پانزده روستايي و عشايري از هركدام از دستگاههاي ذي

برداري و ساخت  توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه كسب و كار روستايي، بهرهـ ٤
نود و هشت ناحيه صنعتي روستايي و ايجاد يك ميليون و نهصد و چهارده هزار فرصت 
شغلي در روستاها و مناطق عشايري از طريق احداث و توسعه بنگاههاي اقتصادي 

 اي خصوصي و تعاونيگرا از طريق بخشه پذير و صادرات رقابت
هاي  شاخص  %)٥تأمين منابع مورد نياز براي رشد ساالنه حداقل پنج درصد(ـ  ٥

 شده در ساماندهي عشاير  برخورداري تعيين
تهيه طرحهاي هادي و طرحهاي توسعه و بازنگري آنها براي همه روستاها و ـ  ٦
نون برنامه با اولويت هاي باالي بيست خانوار و مناطق عشايري در طول اجراي قا آبادي

 مناطق كمتر برخوردار
گر در زمينه  عنوان عناصر پيشرو و تسهيل ـ آموزش صدهزارنفر از روستاييان و عشاير به٧
رساني،  هاي فرهنگي، بهبود خدمات هاي اقتصادي و برنامه ريزي محلي، توسعه فعاليت برنامه

 اههاي اجرائي هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرحهاي دستگ جلب مشاركت
شناسايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي جهت اجراي طرحهاي ـ  ٨
سازي اين سكونتگاهها با همكاري دستگاههاي مسؤول و مشاركت مردم و نهادهاي  ايمن

روستاهاي در معرض خطر تا پايان اجراي   %)٣٠درصد( نوعي كه حداقل سي به  محلي،
 سازي شوند. قانون برنامه ايمن

 هاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرحهاي تعيين شاخصهاي بافت ـ٩
 بهسازي بافتهاي فرسوده در روستاهاي داراي اولويت
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شده به افراد تحت پوشش كميته امداد  ـ بخشودگي سود و جرائم تسهيالت پرداخت١٠
وستايي امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي جهت بازسازي اماكن مسكوني مناطق ر

باشند، تا  ديده از حوادث طبيعي و غيرمترقبه كه قادر به بازپرداخت اقساط خود نمي آسيب
پايان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه كشور با پرداخت معادل آن به بانكهاي عامل و امهال آن 

ي ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مال١٠گردان موضوع ماده( به مدت سه سال از محل تنخواه
 و اصالحات و الحاقات بعدي تا پايان اجراي قانون برنامه ششم ٢٧/١١/١٣٨٠دولت مصوب 

 اقدامات عمراني زيربنايي:ـ  ب
هاي روستايي  هاي دفع بهداشتي زباله سنجي، طراحي و ايجاد سامانه امكانـ ١
آوري و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و  هاي روستاها و جمع محدوده

نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارت كشور  ربط. آيين تعيين مسؤوليت دستگاههاي ذي
 رسد. تصويب هيأت وزيران مي به

هاي) دفع بهداشتي فاضالب در روستاها با  طراحي و اجراي طرحهاي (پروژهـ ٢
دليل  ها، سدها و روستاهايي كه به ها، تاالب اولويت روستاهاي واقع در حريم رودخانه

 باشد از طريق بخش خصوصي نفوذپذيري كم اراضي دفع فاضالب در آنها دچار مشكل مي
هاي عمران و توسعه روستايي، عشايري و  ها و برنامه سازي حداكثري فعاليت ـ يكپارچه٣

پذير تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه  كشاورزي كشور و مديريت آنها با رويكرد جهادي و نظارت
هاي  ريزي و ارائه خدمات و طرحهاي روستايي و عشايري در قالب برنامه يكپارچگي برنامه ششم و ايجاد

 جامع، براساس نيازها و مشاركت واقعي مردم و شرايط انساني، طبيعي، اقتصادي و اجتماعي
تأمين و تخصيص اعتبار مورد نياز جهت احداث، بهسازي و آسفالت و نگهداري ـ ٤

باالي بيست خانوار جمعيت و مناطق عشايري تا پايان اجراي  راههاي روستايي روستاهاي
 %) از طريق سازمان٢٠درصد  قانون برنامه (هر سال بيست

%) روستاهاي ٢٠درصد ( ـ تهيه و اجراي طرحهاي ساماندهي و بهسازي حداقل بيست ٥
  مرزي با رويكرد پدافند غيرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

  ـ نظام اداري، شفافيت و مبارزه با فساد ٦بخش
 يعموم يها نهيدر هز ييجو صرفه«، موضوع ياصالح نظام ادار يدر راستاـ ۲۸ماده

 سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي کشور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي
 شود: د، اقدامات زير انجام مييزا يها نهيرضرور و هزيو غ يمواز

استثناي  کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرائي بهالف ـ 
%) ١٥درصد( حداقل به ميزان پانزده مدارس دولتي در طول اجراي قانون برنامه، 

%) در پايان سال دوم) از طريق واگذاري ٥درصد( نسبت به وضع موجود (حداقل پنج
ها،  با اولويت تعاوني واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشارکت با بخش غيردولتي

حذف واحدهاي غيرضرور، کاهش سطوح مديريت، کاهش پستهاي سازماني، انحالل 
ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاههاي اجرائي به  و ادغام سازمان

  عالي اداري  ها و بنياد مسكن انقالب اسالمي با تصويب شوراي ها و دهياري شهرداري
زاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده است، انحالل، انت تبصره ـ

  باشد. پذير مي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسالمي امكان
 ياجرا يبرا يا ساعتين (مشخص) يافراد در قالب قرارداد کار مع يريکارگ بهـ  ب

مصوب  يت خدمات کشوريري، فقط در سقف مقرر در قانون مديسازمان يف پستهايوظا
 بالمانع است. يقبل يد قراردادهايمجاز است. تمد ٨/٧/١٣٨٦

سبت ـاي ساالنه و متناسب با نرخ تورم ن هـدود اعتبارات هزينـپ ـ دولت در ح
خدمات  به تعيين ضريب حقوق کارکنان دولت اعم از مشموالن و غيرمشموالن قانون مديريت

) ١٢٥حاكم بر ماده ( در لوايح بودجه سنواتي اقدام کند. اين حكم درطول برنامه يکشور
  قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.

عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و  دولت مكلف است سنوات ارفاقي را بهـ  ت
 ٥/٦/١٣٨٦) قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ٢مطابق تبصره (

ول و براساس توسط سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشم
ميانگين دو سال آخر پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام 

) قانون ٣كند. شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره (
  باشند. مذكور نيز با استفاده از منابع خود مشمول اين حكم مي

بت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور هاي بازنشستگي با سهم صندوق تبصره ـ
بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات 

 شود. ساالنه دستگاههاي اجرائي مشمول تأمين و به صندوقهاي مذكور پرداخت مي
زي اندا دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه ـ۲۹ماده

ها به مقامات، رؤسا،  ه پرداختيع کليسامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امکان تجم
گانه جمهوري اسالمي ايران اعم از  ران كليه دستگاههاي اجرائي شامل قواي سهيمد

ها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي  ها، سازمان وزارتخانه

و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و وابسته به دولت، بانكها 
نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور 

نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي، مجلس شوراي  استفاده مي
فقيه اداره  كه زير نظر ولي اسالمي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي

شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح  مي
نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند 

شركت ملي نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، 
صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و شركتهاي 

 اجرائي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد،تابعه آنها، ستاد 
ک از افراد فوق مشخص شود و امكان يبه هر  يزان ناخالص پرداختيکه م يبه نحو

و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطالعات، نيروهاي مسلح  ينظارت ينهادها يدسترسي برا
اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول 

درخصوص بنگاههاي اقتصادي متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
  مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.

ها،  هزينه ها، كمك ها، هزينه العاده  دستگاههاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق
 هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، پرداختكارانه، 

نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين 
ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور 

تصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمكهاي رفاهي، ، درآمدهاي اخ١/٦/١٣٦٦مصوب 
) قانون ٢١٧اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (

 )٣٩ماده (» ١«، تبصره ٣/١٢/١٣٦٦هاي مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدي مصوب  ماليات
 و ٢٢/٨/١٣٩٠ن امور گمركي مصوب ) قانو١٦٢) تا (١٦٠قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (

سازي، اعتبارات  يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركتها در سازمان خصوصي
مربوط به رديفهاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، 
 منحصراً در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي
كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بالفاصله در سامانه 

  اطالعاتي هر دستگاه مشخص باشد.  
 ١/١/١٣٨٨كليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مكلفند از تاريخ ـ ١تبصره

و  اطالعات مربوط به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات كشور
سازمان بازرسي كل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطالعات مورد درخواست 

سال به تشخيص مراجع  ماه تا يك به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه
شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند  قضائي محكوم مي

هاي مذكور را در اسرع  اطالعات مربوط به پرداخت طبق وظايف و اختيارات قانوني خود
كه مبالغي  وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و درصورتي

برخالف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانوني الزم را 
  عمل آورند.  به

 ازمان حسابرسي و جامعه حسابدارانحسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سـ ٢تبصره
رسمي كشور مكلفند در حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را كنترل و 

گرفته را در  هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت ضمن درج مراتب در گزارش
ع هاي تخلفات اداري، مرج صالح (اعضاي مجمع عمومي، هيأت اسرع وقت به مراجع ذي

  قضائي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعالم نمايند. 
دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه سازوكارهاي مناسب ـ ٣تبصره

در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد كه اختالف 
اركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و ك

گيري  %) تجاوز نكند و در مسير تصميم٢٠درصد( شرايط مشابه در هر صورت از بيست
  قانوني قرار دهد.

 هاي الزم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، دولت مكلف است بررسيـ ۳۰ماده
شاغلين، بازنشستگان و  ها و برخورداري از امكانات سازي دريافت رفع تبعيض و متناسب

  بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد. مستمري
 ـ كشاورزي٧بخش
 هاي دولت موظف است براي حصول اهداف بندهاي ششم و هفتم سياست ـ۳۱ماده

در محصوالت  ييل به خودکفايو ن ييت غذاين امنيكلي اقتصاد مقاومتي در جهت تأم
ان اجراي قانون برنامه و ي%) درپا٩٥درصد( ميزان نود و پنج به يو آبز ي، داميزراع ياساس

 يدن به تراز تجاري، رسيت صادراتيمز يويژه محصوالت دارا افزايش توليدات كشاورزي به
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وري آب و خاك  هاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاي بهره مثبت، تقويت و تكميل زنجيره
ي كمي به شرح مندرج در جداول ها ر را جهت حصول به شاخصيكشاورزي اقدامات ز

  ذيل انجام دهد:
د و ي، توليزراع و به ينژاد ، بهيي، توسعه کشت نشايحفاظت يتوسعه کشاورزـ  الف

ش ضريب ماشيني يد بذر و نهال، افزايدر تول ييارقام مقاوم، خوداتکا يريکارگ ن و بهيتأم
  ) اسب بخار در هكتار١٢/٠صدم ( كردن ساالنه حداقل دوازده

و درصورت وقفه در  يمحصوالت کشاورز ينيد تضميانجام به موقع خر ـ ب
عنوان  ) اين قانون به١٠، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (ينيد تضميپرداخت خر

جبران خسارت ناشي از تأخير در نظام بانكي. در طول اجراي قانون برنامه، بند (ب) 
با  ٢١/٦/١٣٦٨كشاورزي مصوب )، قانون تضمين خريد محصوالت اساسي ٣١( ماده

  نمايد. االجراء مي اصالحات و الحاقات بعدي را در بخش مغايرت موقوف
بدار يش يل پانصد هزار هکتار از اراضيو تبد يد محصوالت راهبرديش توليافزاـ  پ

  به باغات 
فراهم نمودن امکانات مصرف بهينه سموم، دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي ـ  ت
ن ضوابط ورود، ساخت و يبيشتر از كود آلي(كمپوست) و مبارزه زيستي و تدو و استفاده

  تركيب ساخت (فرموالسيون) كود و سم
گذاري مورد نياز جهت انجام امور تحقيقاتي و نظام نوين ترويج و انتقال   ث ـ سرمايه

  رزيبنيان، استقرار مديريت دانش و تجهيز مراکز جهادکشاو فناوري، تقويت شركتهاي دانش
 ج ـ توسعه كشت محصوالت سالم و محصوالت زيستي (ارگانيك)، اعمال استانداردهاي

هاي كشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و  ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده
 ها از جمله انواع سم و کود و حمايت از درمانگاههاي هاي گياهي، مصرف بهينه نهاده بيماري

  سالمت انسان و جامعه يارتقا در راستاي يپزشک اهيگ
ممنوعيت هرگونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصوالت تراريخته، در ـ  چ

با رعايت  ٧/٥/١٣٨٨چهارچوب قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
  المللي كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است. مقررات و موازين ملي و بين

 هاي ظف است اقدام الزم براي آزمايش مواد غذايي وارداتي و فرآوردهدولت مو تبصره ـ
رساني مردم را از  عمل آورد و با اطالع غذايي وارداتي را جهت تشخيص مواد تراريخته به

مواد غذايي تراريخته با خبر ساخته و خطرات احتمالي اين مواد را كه بر اساس آزمايشات 
  م نمايد.شود به مردم اعال معتبر معلوم مي

ي داراي اسيدهاي چرب اشباع و هاي واردات عوارض از انواع چربيـ اخذ  ح
هاي گازدار مصرفي و صرف منابع حاصل از  اشباعي(ترانس) بيش از حد مجاز و نوشابهغير

آنها در جهت افزايش سرانه شير. ميزان مصرف و نحوه هزينه در بودجه ساالنه با رعايت 
مشخص ٤/١٢/١٣٩٣) مصوب ٢شي از مقررات مالي دولت() قانون تنظيم بخ٤٨ماده (

  خواهد شد.
سازي (واكسيناسيون) دامهاي سبك و سنگين و پرداخت يارانه مورد  انجام ايمنـ  خ

  نياز آنها مطابق قانون بودجه ساالنه
گذاري، بارنامه الكترونيكي و رهگيري كاال و نهاده  اندازي زيرساخت شناسه راهـ  د

كننده نهائي در روزآمد كردن  صنعتي تا رسيدن به مصرف صنعتي و نيمهكشاورزي و دامي 
  شناسه اين كاالها
  نمايد. وزارت جهاد كشاورزي، فهرست كاالهاي مشمول اين بند را اعالم مي تبصره ـ

حمايت از توسعه ظرفيت صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي ـ  ذ
 بندي محصوالت كشاورزي آبزيان و صنايع بستهمانند كارخانجات خوراك دام، طيور و 

  با توجه به مزيتهاي طبيعي، نسبي و رقابتي اين صنايع
ـ  تكميل زنجيره توليد محصوالت كشاورزي از طريق اعطاي كمكهاي فنيـ  ر

  اعتباري به تشكلهاي فراگير كشاورزي و روستايي
ذيل در جهت شده در جداول  هاي معين دولت مكلف است براي حصول شاخصـ  ز

سازي محصوالت كشاورزي و توسعه صنايع كشاورزي در  امنيت غذايي، سالمت و غني
  هاي عرضه، اقدام كند. زنجيره
 

وري آب و خاك كشاورزي  ـ اهداف كمي راهبرد ارتقاي بهره ٥جدول شماره 
    جويي در مصرف آب كشاورزي و اعمال مديريت تقاضا  صرفه

وضعيت در   هدف كمي
پايان سال 

١٣٩٣  

  سالهاي برنامه ششم

سال   واحد  عنوان
  اول

سال 
  دوم

سال 
  سوم

سال 
  چهارم

سال 
  پنجم

هاي نوين  توسعه سامانه
  هزار هكتارهاي  آبياري و احداث شبكه

٢٦٠٠  
  (تجمعي)

٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  

  فرعي آبياري و زهكشي
ايجاد و ساماندهي تشكلهاي 

  بران آب
  ٣٧٥  ٣٢٥  ٢٨٠  ٢٢٠  ١٨٠    تعداد تشكل

  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٣٢٠  هزار هكتار  اصالح و بهبود خاك كشاورزي

  
سازي محصوالت  ـ اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سالمت و غني ٦جدول شماره 

    كشاورزي (بخش زراعت)
وضعيت در   هدف كمي

پايان سال 
١٣٩٣  

  سالهاي برنامه ششم

سال   واحد  عنوان
  اول

سال 
سال   سال سوم  دوم

  چهارم
سال 

  نجمپ
  ١٤٥٠٠  ١٤٠٠٠  ١٣٤٠٠  ١٢٦٠٠  ١١٨٠٠  ١٠٥٧٨  هزار تن  گندم
  ٣٥٨٨  ٣٤١٢  ٣٢٥٤  ٣١٠٠  ٢٨٩٠  ٢٩٥٥  هزار تن  جو

  ٣١٥٠  ٣٠٠٣  ٣٠٣٦  ٢٩٨٤  ٢٩٤٩  ٢٣٤٧  هزار تن  شلتوك
  ٣٠٠٠  ٢٤٠٠  ٢٣٠٠  ٢٢٠٠  ٢١٠٠  ١٦٥٩  هزار تن  اي ذرت دانه
  ١١١٥٤  ١٠٩٤٠  ١٠٧٧٢٦  ١٠٥١٢  ١٠٢٩٨  ٩٨٠٣  هزار تن  اي ذرت علوفه
  ١٠٢٠٠  ٦٧٢٢  ٦٣٨٠  ٥٨٧٦  ٥٥٠٨  ٤٧٣١  هزار تن  قندچغندر

  ٧٦٣  ٧٤٧  ٧٣١  ٧١٦  ٧٠٠  ٦١٥  هزار تن  حبوبات
  ٣٢٧  ٣٠٩  ٢٩١  ٢٦٨  ٢٥٠  ١٨٤  هزار تن  وش
  ٩٣٤  ٦٩٨  ٥٣٣  ٣٧١  ٢٢٨  ١٤٦  هزار تن  كلزا
  ٣٣١  ٢٩٨  ٢٥٥  ٢٠٣  ١٧٦  ١٤٢  هزار تن  سويا

  ١٨٩  ١٦٤  ١٤٠  ١١٦  ٩٣  ٥٥  هزار تن  هاي روغني  ساير دانه
  ٧٥٠٠  ٧١٨٩  ٧٠٢٠  ٦٨٢٠  ٦٧٣٢  ٦٥٨٨  ار تنهز  نيشكر

  ٥٥٩٦  ٥٥١٣  ٥٤٣٢  ٥٣٥١  ٥٢٧٢  ٤٩٨٨  هزار تن  زميني سيب
  ١٣٢٧٥  ١١٦٩٢  ١١٠٩٤  ١٠٥٤٠  ١٠٠٢٠  ٨٦٣١  هزار تن  اي محصوالت علوفه

  
سازي  ـ اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سالمت و غني٧جدول شماره

   محصوالت كشاورزي (باغباني، دام، طيور و آبزيان)
وضعيت در  دف كميه

پايان سال 
١٣٩٣  

  سالهاي برنامه ششم

سال   واحد  عنوان
  اول

سال 
  دوم

سال 
  سوم

سال 
  چهارم

سال 
  مجپن

  ٢٤٩٧  ٢٤١٤  ٢٣٣٣  ٢٢٥٤  ٢١٧٩  ٢٠٣٣  هزار تن  افزايش توليد گوشت طيور
  ٨٩٩  ٨٨٠  ٨٥٩  ٨٣٨  ٨١٩  ٧٨٥  هزار تن  افزايش توليد گوشت قرمز

  ١١٠٣  ١٠٦٣  ١٠٢٤  ٩٨٧  ٩٥١  ٩٢٥  هزار تن  مي)مرغ (تجاري و بو افزايش توليد تخم
  ١١٨٩٠  ١١٣٠٢  ١٠٧٣٣  ١٠١٨٣  ٩٦٥٢  ٨٨٠٠  تن ميليون  افزايش توليد شير

  ٩/٢١  ٨/٢٠  ٨/١٩  ٦/١٨  ٧/١٧  ١/١٧  تن ميليون  توليد محصوالت باغباني
  ٤٦٠٠  ٤١٦٠  ٣٢٦٠  ٢٧٤٠  ٢٠٠٠  ٩٦١٠  هكتار  هاي جديد احداث گلخانه

صيد و صيادي
  

  ٤٢٠٠٠  ٤١٥٣٢  ٤١٠٣٤  ٤٠٥٣٦  ٤٠٠٣٨  ٣٩٦٤٧  تن صيد در آبهاي شمال

  ٦٥٨٠٠٠  ٦١٩٢٠٠  ٥٩٠٩٠٠  ٥٥٧٨٠٠  ٥٤٠٠٠٠  ٥٣٥٨٦٥  تن  صيد در آبهاي جنوب

آبزي پروري
  

پروري (با تأكيد  آبزي
بر پرورش ماهي در 
  قفس در آبهاي آزاد

  ٨١١٠٠٠  ٧١٢٢٧٠  ٦١٨٨٣٠  ٥٣٤٢٠٠  ٤٧١٢٥٠  ٣٧١٧١٧  تن

رهاسازي بچه ماهي و 
ميگو جهت بازسازي 

  يرذخا
ميليون 
  ٥٠٠  ٤٧٥  ٤٣٠  ٣٨٠  ٣٤٥  ٣٦٢  قطعه

  ـ اهداف كمي راهبرد حفاظت و صيانت از منابع طبيعي كشور ٨جدول شماره
  و توسعه آن در چهارچوب اصولي توسعه پايدار 

  
وضعيت در   هدف كمي

پايان سال 
١٣٩٣  

  سالهاي برنامه ششم

سال   واحد عنوان
  اول

سال 
  دوم

سال 
  سوم

سال 
  چهارم

سال 
  پنجم

هاي مرتعي و توسعه  حياي رويشگاها
  ٢٨٠٠  ٢٣٠٠  ٢٠٠٠  ١٤٠٠  ١١٠٠  ٨٢٦  هزار هكتار گياهان دارويي

  هزار هكتار  ها جنگلكاري و احياي جنگل
٣٥٩  

  (تجمعي)
٢٠٠  ١٨٢  ١٦٥  ١٤٨  ١٢٠  

  هزار هكتار  توسعه زراعت چوب
٨١  

  (تجمعي)
٢٠  ١٨  ١٥  ١٢  ١٠  

  ٣٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٢٧٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٣٠٠٠  هزار هكتار  حدنگاري (كاداستر) منابع طبيعي
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  هزار هكتار  اجراي عمليات آبخيزداري
٩٥٠٥  

  (تجمعي)
٢٤٦٠  ٢٣٦٠  ٢٠٨٠  ١٧٨٠  ١٣٢٠  

هاي  تثبيت شنهاي روان و مهار كانون
  هزار هكتار  بحراني فرسايش بادي

٢٧١  
  (تجمعي)

٣١٠  ٢٦٥  ٢٢٠  ١٨٥  ١٦٠  

  
  كشاورزي كمي راهبرد توسعه صنايع ـ اهداف٩جدول شماره 

  هاي عرضه جيرهو زن
وضعيت در   هدف كمي

پايان سال 
١٣٩٣  

  سالهاي برنامه ششم

سال   واحد  عنوان
  اول

سال 
  دوم

سال 
  سوم

سال 
  چهارم

سال 
  پنجم

حمايت از توسعه ظرفيت 
بخش  صنايع تبديلي و تكميلي

كشاورزي (افزايش ظرفيت 
  جذب مواد خام)

ميليون 
  تن

٣٥٠٠٠  
  (تجمعي)

٢٨٣٦  ٢٦١٢  ٢٣٩٦  ٢١٨٤  ١٩٧٢  

ايت از بازسازي و نوسازي حم
  واحد  واحدهاي تبديلي و تكميلي

١٠٠١  
  (تجمعي)

٢٥٠  ٢١٧  ١٩٤  ١٧٠  ١٥٤  

  
  ـ۳۲ماده

به منظور كاهش التهابات بازار كاالهاي اساسي كشاورزي و كاهش نوسان ـ  الف 
منظور كاهش بار مالي دولت براي تأمين  غيرعادي فصلي محصوالت كشاورزي و به

هاي تنظيم بازار و تأمين  زينه تبعي مورد استفاده در سياستنقدينگي در گردش و ه
ذخاير محصوالت راهبردي (استراتژيك)، شركت بازرگاني دولتي ايران يا هريك از 
شركتهاي دولتي مسؤول تنظيم بازار هر محصول به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي، 

ي و تقاضاي هر يك از حسب مورد، براساس برآوردهاي ماهانه، فصلي و ساالنه عرضه داخل
محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعيت مناسب خريد يا فروش در قراردادهاي سلف و 

) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران ١) ماده (٢٤ابزارهاي مالي موضوع بند(
هاي مشمول صدر اين بند در چهارچوب  بر روي هر يك از دارايي ١/٩/١٣٨٤مصوب 

  نمايند. مايه اقدام ميمقررات بازار سر
  عمل آورد: دولت مكلف است اقدامات ذيل را بهـ  ب
صندوق  گذاران محصوالت كشاورزي و ـ ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت به بيمه١

%) ١٠٠( صورت صددرصد بيني اعتبار به بيمه كشاورزي در لوايح بودجه ساالنه و پيش
  تخصيص يافته درطول اجراي قانون برنامه

صالح و بهبود خاك كشاورزي و افزايش كربن (ماده آلي) خاك به ميزان ساالنه اـ ٢
  پانصدهزار هكتار

  ارائه كمكهاي فني و اعتباري براي نوسازي باغهاي فرسوده كشورـ ٣
%) ورودي ساالنه صندوق توسعه ملي نزد ١٠درصد( اختصاص معادل ريالي دهـ ٤

هيالت به متقاضيان غيردولتي بانك عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تس
گذار بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي اين بخش، محيط زيست مرتبط با  سرمايه

بخش كشاورزي و منابع طبيعي و احداث بندهاي انحرافي و سدهاي كوچك مطابق 
  هاي كلي برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملي ) سياست١٠ـ ٤( بند

هاي كلي  ت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياستدولـ ۳۳ماده
ن و ي، تأميت از بخش کشاورزيحما يابزارها يساز منظور متنوع اقتصاد مقاومتي و به

كشاورزي و   گذاري، افزايش صادرات محصوالت ز منابع، توسعه و امنيت سرمايهيتجه
  ل را به انجام برساند:يذافزايي و تكميل زنجيره ارزش محصوالت كشاورزي اقدامات  ارزش

تبديلي، تكميلي و  ارزش، صنايع يها رهيل زنجيايجاد زمينه گسترش و تکمـ  الف
 يفن ياساسي كشاورزي در قطبهاي توليدي، سردخانه و انبارها نگهداري محصوالت 

  چندمنظوره
كشاورزي  هاي حمايت از بخش %) منابع صندوق٢٠درصد( ب ـ تخصيص حداقل بيست

  ت براي صادرات اين بخشجهت تسهيال
هاي صادراتي  هاي صادراتي، نشانهاي تجاري و اختصاص مشوق پ ـ ايجاد خوشه

  يصادرات محصوالت کشاورز به
التفاوت قيمت توليد داخل با قيمت كاالي  دولت مكلف است مابه تبصره ـ

بع هاي صادراتي محاسبه و از منا عنوان مشوق كشاورزي در بازارهاي هدف را ساالنه به
ها پرداخت نمايد. وزارت جهادكشاورزي مقررات تعيين كاالهاي مشمول  هدفمندي يارانه

  رساند. التفاوت را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران مي اين بند و پرداخت مابه

%) شكاف قيمت دريافتي توليدكنندگان و قيمت ١٠درصدي( كاهش حداقل دهـ  ت
  حصوالت درطول اجراي قانون برنامهپرداختي مصرف كنندگان نهائي اين م

ردار، يمشترک و واگ يها يماريه دامها در مقابل بيکل يمه اجباريپوشش بـ  ث
برنامه حذف دام در  يگر توسط دولت و اجرا مهي%) سهم ب٥٠درصد( پرداخت حداقل پنجاه

  بيني در بودجه سنواتي آلوده پس از پيش يها کانون
 %)٧( درصد ايت از توسعه بخش كشاورزي به هفتهاي حم ج ـ افزايش سرمايه صندوق

گذاري بخش كشاورزي و افزايش سرمايه بانك كشاورزي مطابق با  از ارزش سرمايه
المللي از محل فروش امالك مازاد وزارت جهاد كشاورزي و بازپرداخت  استانداردهاي بين
  جه سنواتيشده از محل حساب ذخيره ارزي و سهم دولت در قالب بود تسهيالت پرداخت

ها به ميزان  گذاري كشاورزي در كل سرمايه گذاري در بخش افزايش سهم سرمايهـ  چ
  %)٢ساالنه حداقل دودرصد(

%) ارزش توليد ٢ارتقاي سطح كلي حمايت از كشاورزي، ساالنه تا دو درصد (ـ  ح
 اين بخش
ز ديده ا بخشودگي سود و كارمزد و جريمه وامهاي دريافتي كشاورزان خسارتـ  خ

حوادث غيرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعيين ميزان خسارت توسط 
 كارگروهي متشكل از جهاد كشاورزي، بانك مربوطه و فرمانداري شهرستان

، مديريت مصرف آب، بهبود كمي و يجي، ترويآموزش يها توليد و پخش برنامهـ  د
 يعيست و منابع طبيز طيت از محدات، حفاظيتول يو فرآور يكيفي محصوالت کشاورز

برداران، به سفارش و تأمين مالي وزارت  به بهره يعلم يها افتهيو انتقال  يور کشور، بهره
 جهاد كشاورزي توسط سازمان صدا و سيما 

 %) از متوسط تسهيالت اعطايي بانکهاي عامل١٥ذ ـ اختصاص حداقل پانزده درصد (
 يغيرتخصصي کشور به بخش کشاورز

و  كوبي گيري مانند شالي بندي، پوست انجماد، پاك كردن، درجه  بندي، راحل بستهر ـ م
خشك كردن مانند چاي و تفت دادن مانند نخودپزي، فرآوري محصوالت كشاورزي 

  شود. محسوب نمي
  باشد. خدمات مزبور، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي

حوي در امور توليد، پرورش، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به ن ـ۳۴ماده
آوري،  توزيع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، عمل نگاهداري،

هاي با منشأ دامي و  حمل و نقل فرآورده  بندي، توزيع، آوري، نگهداري، بسته جمع
همچنين خوراك دام فعاليت دارند، درصورت تخطي از اجراي ضوابط و مقررات بهداشتي 

كارگيري مسؤول فني بهداشتي با رأي  ه تشخيص سازمان دامپزشكي كشور يا عدم بهب
كنندگان اقالم غيربهداشتي يا  دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف

مسؤوالن فني بهداشتي براساس شرح وظايف ابالغي از سوي سازمان باشند.  ناسالم مي
  باشند. ت قصور يا تقصير مسؤول ميبه شرط سببيت در صور دامپزشكي كشور
ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي  نامه اجرائي اين آيين تبصره ـ

(سازمان دامپزشكي كشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان به تصويب 
  رسد. هيأت وزيران مي

  ـ آب ٨بخش
هاي  آبي، رهاسازي حقآبه منظور مقابله با بحران كم دولت مکلف است به ـ۳۵ماده

محيطي براي پايداري سرزمين، پايداري و افزايش توليد در بخش كشاورزي،  زيست
ميزاني كه در  و جبران تراز آب، به يور بهره يهاي زيرزميني و ارتقا بخشي به سفره تعادل

 آورد: عمل سال پاياني اجراي قانون برنامه يازده ميليارد مترمكعب شود، اقدامات زير را به
وري در توليد محصوالت  افزايش عملكرد در واحد سطح و افزايش بهرهـ  الف

 ياز آبيباال و ارقام با ن يو ارزش صادرات يت نسبيمز يكشاورزي با اولويت محصوالت دارا
  و رعايت الگوي كشت مناسب با منطقه ي، مقاوم به خشکيکمتر و سازگار با شور

 اي)، اي و غيرسازه (سازه اجراي عمليات آب و خاك ب ـ توسعه روشهاي آبياري نوين، 
ر حداقل به ميزان ششصد هزار هكتار يسطوح آبگ يها ستم)يبندها و سامانه(س توسعه آب
  در سال

ها  %) هزينه٨٥درصد( براي توسعه روشهاي آبياري نوين حداقل هشتادوپنج تبصره ـ
  شود. أمين و پرداخت ميعنوان كمك بالعوض توسط دولت در قالب بودجه ساالنه ت به

شده و  ها و انتقال كشت از فضاي باز به فضاي كنترل حمايت از توسعه گلخانهـ  پ
  بازچرخاني پسابها، مديريت آبهاي نامتعارف و مديريت آب مجازي

ت ـ طراحي و اجراي الگوي کشت با تأكيد بر محصوالت راهبردي و ارتقاي 
اقتصاد مقاومتي و تأمين منابع و الزامات هاي کلي  وري آب در چهارچوب سياست بهره

هاي مناسب فقط در چهارچوب  مورد نياز در قالب بودجه ساالنه و اعمال حمايت و مشوق
  الگوي كشت 
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%) وضع موجود در طول ٥درصد( ث ـ احياء، مرمت و اليروبي قنوات به ميزان ساالنه پنج
  و آبخوانداري براي احياي قنوات هاي آبخيزداري اجراي قانون برنامه با تأكيد بر فعاليت

هزارتن ماهي در قفس تا پايان  ج ـ ايجاد زيرساخت مورد نياز براي پرورش دويست
  هاي شيالتي و ايجاد تأسيسات زيربنايي در سواحل كشور اجراي قانون برنامه و توسعه فعاليت

  برداري دار كردن چاههاي كشاورزي داراي پروانه بهره برقـ  چ
جويي در مصرف سوختهاي  بع مورد نياز اجراي اين بند از محل صرفهمنا تبصره ـ

پذير و ارتقاي نظام مالي كشور   ) قانون رفع موانع توليد رقابت١٢فسيلي موضوع ماده(
  گردد. تأمين مي ١/٢/١٣٩٤مصوب 
شده بر  نصب كنتور هوشمند و حجمي آب با اعطاي تسهيالت از وجوه ادارهـ  ح

  برداري تا پايان اجراي قانون برنامه وانه بهرهروي چاههاي داراي پر
استفاده از آب استحصالي سدها، با اولويت تأمين آب شرب مورد نياز در حوضه ـ  خ

  آبريز محل استقرار سد 
ها از آب سدهاي احداثي  ها و قنات ها، چشمه تأمين حقابه كشاورزان از رودخانهـ  د

  ها ها و چشمه ها، قنات بر روي اين رودخانه
 (سيستم) ذـ  تغيير ساختار مصرف آب شركتهاي فوالدي، آلياژي و معدني و اصالح سامانه

  وشوي مواد خام تا پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه كنندگي و شست خنك
ر ـ دولت موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح الگوي كشت را براي 

  در طي سالهاي اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارد. تمامي نقاط كشور تعريف نموده و
وزارت نيرو موظف است تخصيص آب را مطابق طرح الگوي كشت در اختيار 

  كشاورزان قرار دهد.
  ـ۳۶ماده

هاي كلي اصل چهل و  دولت مكلف است اقدامات الزم را با رعايت سياستـ  الف 
وري  برداري آب آشاميدني، بهره ) قانون اساسي در جهت اصالح نظام بهره٤٤چهارم (

%) ارتقاء دهد و نيز حداقل ٣٠درصد( را حداقل معادل سي وري مصرف آن استحصال و بهره
%) آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور را ازطريق شيرين كردن آب دريا تا ٣٠درصد( سي

  پايان اجراي قانون برنامه تأمين نمايد.
اجراي قانون برنامه تمهيدات الزم را وزارت نيرو موظف است تا پايان تبصره ـ 

هاي مورد  كن شيرين %) آب٧٠جهت تأمين، طراحي و ساخت حداقل معادل هفتاددرصد(
نياز در شهرهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان را از جمله از طريق خريد تضميني آب 

اوري كن از طريق انتقال فن شيرين شده و نيز مديريت هوشمند و تجميع خريد آب شيرين
به داخل انجام دهد. مديريت انتقال فناوري از طريق جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز 

  شود. بنيان انجام مي پژوهشي و شركتهاي دانش
هاي آب معدني و درماني در محدوده شهرستانهائي كه  عوارض حاصل از چشمهـ  ب

ها يا  رداريظرفيت توسعه گردشگري دارند، با طي مراحل قانوني در اختيار شه
گيرد. منابع حاصله متناسب با دريافت عوارض كه  هاي همان منطقه قرار مي دهياري

ريزي و توسعه استان  پيشنهاد شوراي اسالمي شهر يا روستا به تصويب شوراي برنامه به
هاي گردشگري همان  ريزي شهرستان صرف زيرساخت رسد، با تصويب كميته برنامه مي

  شود. منطقه مي
دولت مكلف است تمهيدات الزم را با استفاده از انواع روشها از جمله  ـ۳۷ماده

سازوكارهاي ذيل تا پايان اجراي قانون برنامه، عالوه بر وضع موجود جهت افزايش حداقل 
  %) پوشش شبكه فاضالب شهري كشور را فراهم نمايد.٢٥درصد( وپنج بيست

هاي  خارجي و سازمان خصوصي داخلي و گذاري بخش استفاده از سرمايهـ  الف
  المللي در ازاي واگذاري پساب استحصالي  بين

استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تكميل ـ  ب
  بيني منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتي طرحهاي فاضالب شهري با پيش

  محيط زيست و منابع طبيعيـ ٩بخش
 عمل آورد:  زيست به زير را جهت حفاظت از محيطدولت موظف است اقدامات ـ ۳۸ماده
هاي  ها و برنامه ) در سياستSEAزيست( نظارت بر ارزيابي راهبردي محيطـ  الف
) طرحهاي بزرگ كليه دستگاههاي اجرائي و EIAمحيطي( اي و ارزيابي اثرات زيست توسعه

جمله  بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از
 زيست. مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط

هاي  برداري مناسب از تاالب اجراي برنامه عمل حفاظت، احياء، مديريت و بهرهـ  ب
هاي  ويژه در ارتباط با تاالب كشور با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي و جوامع محلي به

 درصد طوري كه تا پايان اجراي قانون برنامه، حداقل بيست ون رامسر بهشده در كنوانسي ثبت
و در معرض تهديد كشور احياء شوند و ضمن حفاظت و تثبيت،  يهاي بحران %) تاالب٢٠(

 در روند بهبود قرار گيرند. 

المللي  پ ـ تأمين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراي تعهدات بين
هاي سنواتي.  زيست در قالب بودجه ايران در حوزه محيط دولت جمهوري اسالمي

 )١٢٥( ) و يكصد و بيست و پنجم٧٧اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم(
 باشد. قانون اساسي مي

المللي  هاي) بين تأمين سهم دولت جمهوري اسالمي ايران در طرحهاي (پروژهـ  ت
منظور تشويق و  حقيقي و حقوقي خارجي بهزيستي مشترك با دولتها و اشخاص  محيط

المللي داوطلبانه و كمك به تأمين  هاي بين گذاري حمايت از جلب كمكها و سرمايه
هاي مربوط به كنوانسيون رامسر. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و  هزينه
 باشد. ) قانون اساسي مي١٢٥) و يكصد و بيست و پنجم(٧٧هفتم(

ويژه در سواحل درياها،  اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند به نظارت برـ  ث
%) ٢٠درصد( ت ساالنه حداقل بيستيريها و مد ها، جنگلها و دشتهاي حاشيه تاالب رودخانه

 از حجم پسماندهاي موجود با روش مناسب
زيست موظف است در محدوده حريم شهرها و  سازمان حفاظت محيط تبصره ـ

 ها در اين خصوص نظارت كند. ها و دهياري شهرداريروستاها بر اقدامات 
ت يريتحت مد  ق در عرصهيحر يو اطفا يريشگيتهيه و اجراي طرح جامع پـ  ج

 زيست با همکاري دستگاههاي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط
  ي(در زمان صلح)  و انتظامي، نظامياجرائ

آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و  جمعتكميل و اجراي تأسيسات ـ  چ
فاضالب در شهرها و شهركهاي صنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضالب با 

نمايند از طريق عقد قرارداد  آاليندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي توليد مي
 تيفروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آ فروش و يا پيش
گذاران بخش خصوصي و يا عقد  دولت مجاز است از طريق تشويق سرمايه تبصره ـ

 قرارداد با آنان نسبت به موارد اين بند اقدام نمايد.
 جنگلها در سطح  هشتصد و پانزده هزار هكتار  يساز ياء، توسعه و غنياحـ  ح

 خ ـ اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح
 ون هکتار يليم  ده

ميليون و يكصد و  آن حداقل درسطح يك يبحران يها وکنترل کانون ييزدا ابانيبـ  د
 چهل هزار هکتار 

حداقل يكصد و چهارده ميليون  يعيطب (کاداستر) منابعيحدنگار يها تهيه نقشهـ  ذ
 تر)هكتار و اراضي كشاورزي حداقل بيست ميليون هكتار با رعايت قانون حدنگار(كاداس

%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضي ملي و ١٠٠ارتقاي پوشش صددرصد(ـ  ر
محيطي با مشاركت جوامع محلي و ارتقاي ضريب  دولتي و مناطق چهارگانه زيست
بخشي دام و  منظور پايداري جنگلها و همچنين تعادل حفاظت از جنگلها و مراتع كشور به

 %)١٠درصد( مراتع ساالنه حداقل ده
راي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات ز ـ اج

ها و وسائط نقليه، در كليه  و كاغذ، كاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمان
 دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب قوانين مربوطه

 ند به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازماننامه اجرائي اين ب آيين تبصره ـ
 رسد.  تصويب هيأت وزيران مي حفاظت محيط زيست به

ژ ـ احياي رويشگاههاي مرتعي و توسعه و فرآوري گياهان دارويي به ميزان 
حداقل نه ميليون و ششصدهزار هكتار و افزايش حداقل يكصدهزار هكتار به سطح زير 

 هزار در پايان اجراي قانون برنامه به دويست و پنجاهنحوي كه  كشت گياهان دارويي به
 ) هكتار برسد.٢٥٠,٠٠٠(

ارائه برنامه جامع مقابله با ريزگردها حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون ـ  س
 برنامه ششم و اجراي عملي و مؤثر آن از سال دوم اجراي اين قانون

دجه ساالنه جهت از رده خارج بيني اعتبار الزم در بو ش ـ اعطاي تسهيالت و پيش
 هاي برقي  هاي بنزيني و جايگزيني با موتورسيكلت %) از موتورسيكلت١٠درصد( كردن ساالنه ده

كردن منابع ارزي و ريالي الزم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي براي  ص ـ فراهم
 ها يشهرهاي مختلف در طول اجراي قانون برنامه با همكاري بخش خصوصي و شهردار

اقدامات سياسي، اقتصادي و عمراني الزم براي تثبيت، استمرار و افزايش ـ  ض
 محيطي آنها  هاي مشترك و مرزي مانند هيرمند و تأمين حقآبه زيست حقآبه به رودخانه

محيط  عمل حفاظت و مديريت از مناطق چهارگانه  تهيه، تدوين و اجراي برنامه ـ  ط
از  گيري وحش كشور با رويكرد بهره د و خطر انقراض حياتهاي در معرض تهدي زيست و گونه

هاي داوطلبانه و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت جوامع محلي و  ظرفيت
 هاي مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محيط زيست سازمان

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢٠٩٩٥شماره                       WWW.DASTOUR.IR                        ۲۱/۱/١٣٩٦روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ١٢صفحه 

بازنگري در محدوده مناطق چهارگانه محيط زيست و همچنين تعريف و ـ  ظ
 طق با توجه به تقسيمات نوين اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعتتقسيم بندي جديد منا

)IUCNتوسط سازمان حفاظت محيط زيست ( 
 كشاورزي صوالت آنها با تشخيص جهادـشاورزان و دامداراني كه محـع ـ ك
توانند براي جلوگيري از خسارت  باشد، مي وحش مي در معرض تهديد حيات شهرستان

 د در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام كنند.نسبت به محصور نمودن مزارع خو
هاي مربوط  سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نسبت به پاسخ استعالمـ  غ

گذاران حداكثر ظرف مدت دوماه  به طرحهاي عمراني دولتي و طرحهاي اقتصادي سرمايه
صورت شفاف  به هاي مذكور داليل را كتباً اقدام نمايد و درصورت رد گزارشها و درخواست 

نفعان اعالم كند. عدم پاسخ سازمان حفاظت  مطابق قوانين و ضوابط فني مربوطه به ذي
 باشد. منزله تأييد مي محيط زيست در مهلت مقرر، به

  ـ ف
برداري چوبي از درختان جنگلهاي كشور از ابتداي سال چهارم  هرگونه بهرهـ ١ 

ارتباط با قراردادهاي طرحهاي جنگلداري  باشد. دولت در اجراي قانون برنامه، ممنوع مي
  باشد. رسد، مجاز به تمديد قرارداد نمي مذكور كه مدت اجراي آن به اتمام مي

برداري چوبي در طرحهاي جنگلداري طي سالهاي اول تا سوم اجراي  بهره تبصره ـ
و  كن در چهارچوب قوانين قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شكسته، افتاده و ريشه

  مقررات مربوطه خواهد بود.
دولت مكلف است نسبت به اصالح آن دسته از طرحهاي جنگلداري كه مدت ـ ٢

رسد، تعيين خسارت  اجراي آن تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه به اتمام نمي
  كارشناسي نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتي درج نمايد.

زده  كن، شكسته، افتاده، خشك سرپا و آفت ريشه برداري از درختان بهره ـ١تبصره
غيرقابل احياء تا پيش از تصويب طرح جايگزين و حداكثر تا پايان سال سوم برنامه صرفاً با 

باشد و پس از تصويب طرح جايگزين  مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز مي
  مراتع و آبخيزداري كشور خواهد بود.صرفاً براساس اين طرح و با مجوز سازمان جنگلها، 

برداشت درختان جنگلي براي طرحهاي عمراني در صورت دارابودن  ـ٢تبصره
ارزيابي زيست محيطي و شناسه (كد)شناسايي با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و 

هاي  برداري از درختكاري و جنگلكاري آبخيزداري كشور بالمانع است. همچنين بهره
ظور زراعت چوب با تشخيص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري من كاشت به دست

  كشور مجاز است.
) دولت مكلف است با اختصاص رديف اعتباري مستقلي ١منظور تحقق بند( ـ به٣

هاي سنواتي جهت ارتقاء پوشش كامل و  بيني اعتبارات و امكانات در بودجه نسبت به پيش
ر عوامل ناپايداري، جلوگيري از تغيير كاربري، تجاوز و مؤثر حفاظت از جنگلهاي كشور، مها

  تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل و اجراي تعهدات اقدام نمايد.
دولت مكلف است تسهيالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات  تبصره ـ

صنايع و كشاورزان طرف مواد اوليه صنايع مرتبط با چوب(سلولزي) در اختيار صاحبان 
  قرارداد آنان قرار دهد.

  ـ انرژي، صنعت و معدن١٠بخش 
  ـ۳۹ماده 
انرژي و در مصرف آب و  يور ش بهرهي، افزايمنظور ارتقاي عدالت اجتماع بهـ  الف

دولت  ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به هدفمندکردن يارانه
را با  يا ارانهير کاالها و خدمات يو سا يانرژ يآب و حاملها متيشود که ق ياجازه داده م

ع و يصنا يبرا يو رقابت يت نسبيو حفظ مز يو اقتصاد يت مالحظات اجتماعيرعا
) قانون هدفمندکردن ٣) و (٢)، (١با توجه به مواد ( ١٤٠٠ان سال يج تا پايتدر دات، بهيتول
ش يافزا يصورت هدفمند برا اصل بهاصالح و از منابع ح ١٥/١٠/١٣٨٨ها مصوب  ارانهي

 ي، کاهش آلودگي، کاهش شدت انرژيور ، بهرهيرنفتيت از صادرات غيد، اشتغال، حمايتول
ازمند و ين ياز خانوارها ياجتماع يها تيو حما يعدالت اجتماع يشاخصها يهوا و ارتقا

 يها هربط در چهارچوب بودج يذ يشرکتها يگذار هيعملياتي و سرما يها نهين هزيتأم
  عمل آورد. ساالنه اقدام الزم را به

ها و  به منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مكلف است دريافتـ  ب
اي حاوي اقالم  ها را در جدول جداگانه هاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانه پرداخت

  هاي سنواتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند: زير همراه با بودجه
  ها  هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه دريافتي كلـ ١
  ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آنـ ٢
  سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي به تفكيك هر شركتـ ٣

منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و  ها به سهم سازمان هدفمند كردن يارانهـ ٤
خش سالمت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين غيرنقدي به خانوارها، كمك به ب

و قانون  ٤/١٢/١٣٨٩اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب 
  ١٨/٩/١٣٨٦توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 

ها را هر  ها از دريافتي دولت مكلف است سهم سازمان هدفمند كردن يارانهـ ١تبصره
) و مصارف مرتبط با آن را در ٢١٠١٠٢ر رديف منابع بودجه عمومي(شماره ساله د

  رديفهاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومي درج كند.
استفاده از منابع مذكور به هر نحو ديگر در حكم تصرف غيرقانوني در  ـ٢تبصره

  اموال عمومي است.
بار به ديوان  ماه يك ششدولت مكلف است گزارش تفصيلي اين بند را هر ـ ٣تبصره

  محاسبات كشور و مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
ها مصوب  احكام اين ماده درطول اجراي برنامه بر قانون هدفمندكردن يارانه

  و اصالحات و الحاقات بعدي آن حاكم است. ١٥/١٠/١٣٨٨
  

  ها هاي هدفمندكردن يارانه ها و پرداختي جدول درج دريافتي
    مه ششمدر سنوات برنا

ميليارد   ها(منابع) دريافتي
ميليارد                    ها(مصارف) پرداختي  ريال

  ريال

هاي  كل دريافتي
حاصل از اجراي 

قانون 
هدفمندكردن 

  ها يارانه

  

  ماليات بر ارزش افزوده

  

كننده انرژي  سهم شركتهاي توليد و توزيع
  شركتها) تفكيك (به

  قدي به خانوارهاپرداخت يارانه نقدي و غيرن
  كمك به بخش سالمت

حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات 
مربوط به اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 

و قانون توسعه حمل و نقل و  ۴/۱۲/۱۳۸۹مصوب 
  ۱۸/۹/۱۳۸۶مديريت مصرف سوخت مصوب 

    
پوشش  حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت

امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي موضوع كميته 
  ) اين قانون۷۹ماده (

  

  
دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستيابي به علوم  ـ۴۰ماده
  عمل آورد: هاي نوين در زمينه مذكور اقدامات زير را به و فناوري
ها و صنايع  بسترسازي و حمايت الزم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختـ  الف

هاي فضايي، ماهواره،  برداري از سامانه مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره
  بر و ايستگاههاي زميني ماهواره
هاي مداري متعلق به جمهوري اسالمي ايران و  حفظ و نگهداري از موقعيتـ  ب
هاي) ماهواره  ها و اجراي طرحهاي(پروژه بيني تمهيدات الزم براي ايجاد زيرساخت پيش

  ملي در راستاي حفظ نقاط ياد شده
  ـ۴۱ماده

، يبرنامه ششم و اقتصاد مقاومت يکل يها استيشبرد سياجراء و پ يدر راستاـ  الف 
ن طرح يمکلف است با رعايت اصول پدافند غيرعامل نسبت به تدو ياتم يسازمان انرژ

سازمان،  يبا همکار يا سات هستهيروگاهها و تأسين يط اضطراريمقابله با شرا يمل
مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند  يروهاين يبانيهاي دفاع و پشت وزارتخانه

عالي امنيت ملي  ب شوراييربط اقدام كند و آنرا به تصو يذ ير دستگاههايغيرعامل و سا
  كشور برساند. 

آن متناسب با  يربط مکلفند نسبت به اجرا يذ ياجرائ يدستگاهها تبصره ـ
شرايط بيروني و داخلي نيروگاهها با نظارت و راهبري سازمان پدافند غيرعامل و سازمان 

  انرژي اتمي به تناسب وظيفه اقدام نمايند.
درخصوص روستاهاي هليله و بندرگاه مجاور نيروگاه اتمي بوشهر براساس ـ  ب

ي و سازمان، قوانين و مقررات مربوطه، توسط وزارت كشور و با همكاري سازمان انرژي اتم
  تعيين تكليف شود.

  ـ۴۲ماده
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ها و  هاي كلي اقتصاد مقاومتي، حمايت دولت مكلف است در اجراي سياستـ  الف 
هاي الزم از قبيل كمكهاي مالي و اعتباري و تنظيم مقررات مورد نياز براي  مساعدت

ي و استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي و نيل به خوداتكايي در تأمين اقالم دفاع
عمل آورد. همه دستگاههاي اجرائي  غيردفاعي كشور را با مشاركت بخش خصوصي به

  ها استفاده كنند. مجازند از اين ظرفيت
بنيان هواپيماسازي،  هاي صنعت دانش به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوريـ  ب

سازي هاي شركت صنايع هواپيما سازي زيرساخت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و بهينه
ايران، نوسازي و تأمين ناوگان مسافري كشور(خريد هواپيما) با اولويت استفاده از 

  هاي اين شركت انجام گيرد. ظرفيت
دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن ـ ۴۳ماده

  و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در طي سالهاي اجراي قانون برنامه:
 عادن در هر استان با تركيب،  وظايف و اختيارات زير تشكيل دهد:شوراي مـ  الف
 تركيب شورا: ـ ١
  عنوان رئيس شورا(غيرقابل تفويض) استاندار بهـ  
 معاون امور عمراني استاندارـ  
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبيرشورا)ـ  
 رئيس سازمان استانـ  
 كشاورزي استان(بدون حق رأي) رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن وـ  
 رئيس اتاق تعاون استان(بدون حق رأي)ـ  
 نفر از قضات با معرفي رئيس قوه قضائيه(بدون حق رأي) يكـ  
رئيسه نظام مهندسي  دونفر از اعضاي نظام مهندسي معدن استان با انتخاب هيأتـ  

 معدن استان(بدون حق رأي)
 مديركل حفاظت محيط زيست استانـ  
 طبيعي استان ديركل منابعمـ  
 رئيس سازمان جهادكشاورزي استانـ  
 فرمانده نيروي انتظامي استان(بدون حق رأي)ـ  
  عنوان ناظر) ـ دونفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسالمي با رأي مجلس (به 
شوراي معادن استان موظف است در چهارچوب قوانين و مصوبات شوراي عالي ـ ٢

نظارت بر استخراج ماده معدني شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري معادن ضمن 
محيطي و حداقل تخريب منابع  برداري با رعايت مالحظات زيست پروانه قبل از بهره

  دستي انجام دهد. طبيعي، اقدامات الزم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين
) ٣٤) و (٢اجراي قانون برنامه بر مواد ( ) در طول٤٣) بند (الف) ماده (٢حكم جزء (

  حاكم است. ٢٧/٢/١٣٧٢قانون معادن مصوب 
  گردد. عالي معادن ارسال مي ـ يك نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي٣
حسابهاي بانكي و گردش مالي خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانوني، ـ ٤

جام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در هاي محل ذخاير معدني ان بايد در استان
شود و  ها تعيين مي شود و حوزه مالياتي آنها در همان استان هاي مذكور مستقر مي استان

  شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين جزء نظارت كند.
) قانون محاسبات ٣٩درمورد معادن درمالكيت دولت، رعايت ماده ( تبصره ـ
  لزامي است.عمومي كشور ا

  هاي صنايع معدني، برداري از معادن و فعاليت در مواردي كه به دليل بهرهـ  ٥
هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، عالوه بر عوارض  خسارت

%) فروش آنها، پس از واريز ١درصد( آاليندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك
هاي مذكور و درصورت  جبران خسارت داري كل كشور به خزانه خزانه معين استان نزد به

هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه  وارد شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليت
  يابد. درگير اختصاص مي

آوري آنها  روز شوراي معادن استان موظف است اصالح فناوري آالينده و به تبصره ـ
  را پيگيري كند.

اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) و  هاي توسعه سازمانـ  ب
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و نهادهاي عمومي 

هاي كلي اصل چهل و چهارم  هاي كلي و قانون اجراي سياست غيردولتي با رعايت سياست
پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب  بت) قانون اساسي و قانون رفع موانع توليد رقا٤٤(
  گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند. مكلفند نسبت به سرمايه ١/٢/١٣٩٤

) قانون ١٤درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي(با رعايت ماده(ـ  پ
از برداري (دولتي)، عوايد حاصل  حق انتفاع پروانه بهره ) ٢٣/٣/١٣٧٧معادن مصوب 

و  ١/٢/١٣٩٤پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب  ) قانون رفع موانع توليد رقابت٣٥ماده(
و اصالحات  ٢٣/٣/١٣٧٧) قانون معادن مصوب ٦) ماده(٣) و(٢( هاي عوايد حاصل از تبصره
داري كل كشور تعيين  منظور نزد خزانه اي كه بدين حساب ويژه و الحاقات بعدي را به

ايد تا در قالب قانون بودجه سنواتي در امور ذيل صرف كند و اين اعتبار شود، واريز نم مي
شود و هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف  %) تخصيص يافته تلقي مي١٠٠صددرصد(

 باشد: غيرقانوني در اموال عمومي مي
هاي عمومي  هاي مورد نياز براي معادن و زيرساخت تكميل زيربناها و زيرساختـ ١

 صنايع معدني
با اولويت مناطق مجاور درگير محدوده  ) قانون معادن(١٤) ماده(٦اجراي تبصره( ـ٢

پذير و  ) قانون رفع موانع توليد رقابت٣٥) قانون معادن و ماده (٣١) و(٢٥معدني) و مواد(
 ارتقاي نظام مالي كشور

 تشويق صادرات محصوالت صنايع معدني داراي ارزش افزوده باالـ ٣
جويي و اكتشاف عمومي كليه  شناسي شناسايي، پي ايه زمينهاي پ تكميل نقشهـ ٤
 هاي معدني كشور ظرفيت

اي و در آن صورت  هاي توسعه ت ـ جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمان
اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت  هاي توسعه سهم آورده سازمان

 شود. يد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مينسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجد
راههاي كشور،    برداري مناسب از شبكه هاي ملي و بهره منظور حفظ سرمايه بهـ  ث

وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيروي انتظامي مكلفند طبق قوانين، اقدامات الزم را براي 
  عمل آورند. اي به رعايت وزن مجاز در حمل بار جاده

  ـ۴۴ماده
دولت مكلف است به منظور افزايش ارزش افزوده انرژي و تكميل زنجيره ـ  الف 

در طول اجراي قانون برنامه » مصرف انرژي براي واحد توليد«ارزش و كاهش شدت انرژي 
  اقدامات زير را انجام دهد:

%) ٥درصد( ترتيبي اتخاذ نمايد كه ساالنه تلفات انرژي در بخش ساختمان، پنجـ ١
 كاهش يابد.
االجراءشدن اين  ماه پس از الزم نامه اجرائي اين جزء ظرف مدت شش آيينـ  تبصره

شود و به تصويب هيأت  هاي نيرو، راه و شهرسازي و نفت تهيه مي قانون توسط وزارتخانه
  رسد. وزيران مي
ـ تسهيالت الزم براي ايجاد ظرفيت پااليش مقدار دو ميليون و هفتصدهزار بشكه در ٢

و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي باال توسط بخش غيردولتي را به نحوي  روز نفت خام
تر و  ريزي و اجراء كند تا تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصوالت سبك برنامه
  %) بيشتر نشود.١٠درصد( تقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره در الگوي پااليش از ده ميان

غيردولتي، براي افزايش ظرفيت توليد محصوالت گذاري بخش  براي جلب سرمايهـ ٣
ريزي و اجراء كند كه تا آخر اجراي قانون برنامه ظرفيت  پتروشيمي جديد به نحوي برنامه

توليد محصوالت پتروشيمي كشور به صد ميليون تن افزايش يابد. بدين منظور الزم است 
برداري از وزارت  بهرههاي توليدي كه پروانه  خوراك مورد نياز براي واحدهاي مجتمع

صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمين آب و برق مورد نياز آنها ميسر است و مشكالت 
  محيطي ندارند، با هماهنگي وزارت نفت تأمين گردد. زيست

) ١( ) بند (الف) اين ماده در طول اجراي برنامه بر بند (ي) ماده٣) و (٢حكم اجزاي (
  ) حاكم است.٢انون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (قانون الحاق برخي مواد به ق

در قالب طرح جامع حمل و نقل كشور نسبت به كاهش مصرف انرژي و كربن در ـ ٤
را ندارند  ٤گذاري خودروهايي كه شرايط يورو ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره

  خودداري نمايد.
 وري نيروگاهها: و ضريب بهرهمنظور افزايش بازدهي  وزارت نيرو موظف است بهـ  ب
موافقت اصولي براي ايجاد نيروگاهها با بازدهي پنجاه و پنج تا شصت درصد ـ ١

  %) صادر نمايد.٦٠% تا٥٥(
  قيمت خريد برق را با توجه به ساز و كار بازار در بورس تعيين نمايد.ـ ٢

ازمان تهيه هاي نيرو و نفت و س نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه آيين تبصره ـ
  رسد. شود و به تصويب هيأت وزيران مي مي

) قانون الحاق برخي از مواد به ١احكام اين ماده درطول اجراي قانون برنامه بر ماده (
  ) حاكم است.٢قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

هاي نفت و نيرو موظفند با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي  وزارتخانه ـ۴۵ماده
را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه » طرح جامع انرژي كشور«بط، برنامه اجرائي ر ذي
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در چهارچوب قوانين مربوطه و در راستاي سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي 
  عالي انرژي كشور، تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

مايت هدفمند از صنايع داراي منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، ح به ـ۴۶ماده
هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و  اولويت سياست

  كنند: شرح زير اقدام مي ربط به دستگاههاي اجرائي ذي
ماه پس  وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر ظرف مدت ششـ  الف
معدني) را با  هاي صنعتي(با اولويت صنايع ويتاالجراء شدن اين قانون، فهرست اول از الزم

  وزيران برساند. تصويب هيأت اي به بخشي منطقه رعايت مالحظات آمايش سرزميني و تعادل
بازده صنعتي و پرمصرف مانند  دولت مكلف است طرح جايگزيني محصوالت كمـ  ب

رنامه با اعطاي %) از سال دوم اجراي قانون ب٢٠درصد( خودروهاي فرسوده را ساالنه بيست
  مشوقهاي مورد نياز اجراء نمايد.

هاي  نامه اجرائي مربوط با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه آيين تبصره ـ
االجراء شدن اين  ماه پس از الزم صنعت، معدن و تجارت، نفت و نيرو ظرف مدت شش

  رسد. وزيران مي تصويب هيأت قانون به
هاي پرداخت تسهيالت  ار) مكلف است سياستپ ـ بانك مركزي (شوراي پول و اعتب

اي تنظيم نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيالت پرداختي  بانكي را به گونه
  %) باشد.٤٠درصد( ساالنه طي اجراي قانون برنامه حداقل چهل

) قانون رفع موانع توليد ٢٠) ماده (٣دولت مكلف است با رعايت تبصره (ـ  ت
طي اجراي قانون برنامه سازوكار  ١/٢/١٣٩٤نظام مالي كشور مصوب پذير و ارتقاي  رقابت

%) نرخ ارز را در بودجه ١٠درصد( ساالنه بيش از ده الزم براي پوشش خطرات افزايش
بيني كند و براي بنگاههاي اقتصادي دريافت كننده تسهيالت ارزي طراحي  سنواتي پيش

  و به اجراء درآورد.
ها، محاكم دادگستري، نيروي انتظامي و  هرداريدستگاههاي اجرائي نظير شـ  ث

ها و  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل
اي آماده نمايند تا دريافت  افزاري خود را به گونه هاي نرم هاي داخلي و زيرساخت فرآيند

مانند بيمه، ماليات، حقوق اطالعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي 
ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن  هاي آنها، جريمه مالكانه و جريمه

زمان با ارسال  افزار و بدون حضور نيروي انساني هم محاسبات صرفاً با استفاده از نرم
سبات الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محا

ها از طريق الكترونيكي  ها و دريافت صورت برخط(آنالين) به متقاضي اعالم و پرداخت به
  انجام شود.
ريزي و اقدام نمايد كه  اي برنامه دولت با همكاري ساير قوا مكلف است به گونهـ  ج

%) ١٠درصد( ورود كاالي قاچاق در طول سالهاي اجراي قانون برنامه، ساالنه حداقل ده
ابد و از سال اول اجراي قانون برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و كاهش ي

دريايي كه خارج از كنترل گمرك است جلوگيري به عمل آورده و گزارش ساالنه آن 
  مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. را به

%) ساالنه(ارزي) از منابع ورودي صندوق توسعه ملي ١٠درصد( گذاري ده سپردهـ  چ
خط اعتباري ريالي براي ارائه تسهيالت ريالي به صنايع كوچك و متوسط اخذ  در قبال

تعاوني و غيردولتي در چهارچوب اساسنامه دائمي صندوق توسعه ملي از طريق بانكهاي 
  شود. عامل دولتي انجام مي

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول اجراي ـ  ح
ه، طرح نوسازي و بازسازي صنايع را به نحوي كه منجر به كاهش مصرف و قانون برنام

پذيري  شدت انرژي و آاليندگي و افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابت
آنها شود، تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران اجرائي نمايد. دولت موظف است اقدامات 

يالت اعتباري مورد نياز را در قالب بودجه حمايتي و تشويقي و همچنين تأمين تسه
  بيني كند. سنواتي پيش

دولت مكلف است در راستاي تقويت صادرات غيرنفتي و حمايت مؤثر از فعاليت ـ  خ
هاي معدني، حمايت الزم را از  صنايع كوچك و متوسط و دريايي كشور و توسعه فعاليت

اري صنايع كوچك، تحقيقات و گذ صندوق ضمانت صادرات ايران، صندوق ضمانت سرمايه
هاي معدني و صنايع دريايي در طي سالهاي اجراي  توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت

  عمل آورد. قانون برنامه به
دولت مكلف است توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و ـ  د

ارهاي هدف و موردنظر همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در باز
پذيري، حمايت از ايجاد و  سازي، سفارش بخشي، ارتقاي كيفيت توليد و روان براي هويت

ها و شركتهاي تعاوني فرش  توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه

دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف 
هاي داخلي و  وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي تقاء و بهبود بهرهمنظور ار به

  عمل آورد. خارجي را به
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به پيگيري اجراي حكم اين بند در  تبصره ـ

  دولت است.
هاي توسعه  ) قانون احكام دائمي برنامه١٧) اين قانون بر حكم ماده (٤٦حكم ماده (

  حاكم است.كشور 
هاي نفت و نيرو و سازمان  كليه دستگاههاي اجرائي از جمله وزارتخانهـ ۴۷ماده

انرژي اتمي و بنگاههاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند درطول اجراي قانون 
هاي) خود و درشرايط برابر به پيمانكاران بومي واجد شرايط  برنامه، در طرحهاي(پروژه

كارگيري  د و در قرارداد با كليه شركتها و پيمانكاران، اولويت با بهاستاني اولويت دهن
نيروهاي بومي استاني (درشرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت 

  تر) را درج و بر حسن اجراي آن نظارت كنند. نزديك
  دولت مكلف است:  ـ۴۸ماده
برداري از گازهاي همراه توليد و  هرهآوري، مهار، كنترل و ب كليه طرحهاي جمعـ  الف

مشعل در كليه ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفت را با تعيين نرخ عادالنه خوراك آنها 
االجراء شدن اين قانون از طريق فراخوان به مردم  ماه از تاريخ الزم ظرف مدت حداكثر سه

%) ٩٠اقل نود درصد (اي كه تا پايان برنامه حد و بخش غيردولتي واگذار نمايد به گونه
  گازهاي مشعل مهار و كنترل شده باشد.

ها (بانكرينگ) و خدمات  رساني به كشتي منظور افزايش خدمات سوخت بهـ  ب
هاي الزم از بخش غيردولتي  جانبي آن در خليج فارس و درياي عمان ضمن انجام حمايت

ها و صدور  مشوق گذاري فرآورده، شرايط، تسهيالت، در خريد شناورهاي مخصوص، قيمت
نحوي انجام دهد  ها را به رساني به كشتي مجوزهاي مورد نياز براي توسعه صنعت سوخت

در  ها رساني به كشتي %) ساالنه، سهم كشور از بازار سوخت١٠درصد( كه ضمن رشد حداقل ده
  %) برسد.٥٠منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامه حداقل به پنجاه درصد (

ها و پذيرش  ز طريق سازمان انرژي اتمي ايران در راستاي ارتقاي آگاهياـ  پ
اي و هماهنگي  افزايي در دستيابي به توسعه پايدار برق هسته اجتماعي و مشاركت

اجتماعي خود اقدامات الزم را طبق قوانين و مقررات مربوطه در اين خصوص، با اولويت 
  عمل آورد. اي به مناطق داراي ساختگاه هسته

نامه اجرائي مربوطه با پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب  آيين تبصره ـ
  رسد. هيأت وزيران مي

از طريق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزايش توان توليد برق تا ـ  ت
گذاري مؤسسات عمومي غيردولتي، تعاوني و  بيست و پنج هزار مگاوات از طريق سرمايه

صورت روشهاي  عم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه يا بهخصوصي ا
) و ساخت، BOOبرداري و تصرف ( گذاري از جمله ساخت، بهره متداول سرمايه

) اقدام نمايد. خريد تضميني برق بر اساس نرخ تعيين شده BOTبرداري و انتقال ( بهره
  توسط شوراي اقتصاد خواهد بود.

افزايش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت منظور  ث ـ به
اي ساالنه شركتهاي تابعه را در طول  %) از اعتبارات طرحهاي توسعه١درصد( معادل يك

دار نفت، گاز  هاي اولويت اجراي قانون برنامه، جهت ايجاد ظرفيت جذب، توسعه فناوري
هاي  فناوري آنها در صنايع مرتبط و ارتقايكارگيري  هاي تجديدپذير و به و پتروشيمي و انرژي

سازي آنها وكاهش شدت مصرف انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان  موجود و بومي
هاي انرژي و آموزش،  اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را ساالنه به كميسيون

زايش تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. همچنين به منظور اف
%)، از ١درصد( ضريب بازيافت مخازن كشور در طول اجراي قانون برنامه به ميزان يك

طريق وزارت نفت طي سال اول اجراي اين قانون، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت 
بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و  از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت

س از تصويب آن توسط مراجع قانوني، اقدامات الزم را مناطق دريايي تهيه كند و پ
  عمل آورد. به

  ـ ج
ها و  وزارت نفت موظف است تمهيدات الزم را براي استفاده از ظرفيتـ ١ 

هاي شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي  توانمندي
(نه مالكيت) ميادين نفت و گاز  برداري هاي اكتشاف، توليد و بهره گذاري در فعاليت سرمايه

) قانون ٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ويژه ميادين مشترك در چهارچوب سياست به
  عمل آورد. اساسي به
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منظور اثرگذاري در بازار  وزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردي نفت و گاز بهـ ٢
ويژه در  ت و گاز بههاي توليد نف جهاني نفت و گاز با تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت

  ميادين مشترك را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه افزايش دهد.
هاي كلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي دولت  شدن سياست ـ در جهت اجرائي٣

وري، كارآفريني،  موظف است فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره
ولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته گذاري و اشتغال م سرمايه

ويژه در محيطهاي  سازي آن به در اين زمينه را تقويت نمايد و ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان
  اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي را تبيين و ترويج نمايد. علمي، آموزشي و رسانه

) قانون الحاق برخي مواد به قانون ٥٦ون بر حكم ماده (اين قان  )٤٨حكم ماده (
  ) حاكم است.٢تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستاي تشكيل ـ ۴۹ماده
كه شبكه برق  طوري عمل آورد به اي برق به اي و ايجاد قطب(هاب) منطقه بازار منطقه
  ل، جنوب، شرق و غرب به كشورهاي همسايه متصل شود.كشور از شما
دولت مكلف است سهم نيروگاههاي تجديدپذير و پاك با اولويت  ـ ۵۰ماده

گذاري بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) با حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي را  سرمايه
 ساند.%) ظرفيت برق كشور بر٥درصد( تا پايان اجراي قانون برنامه به حداقل پنج

  حمل و نقل و مسكنـ ١١بخش
) قانون اساسي در ٤٤با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (ـ  ۵۱ماده

خدمات تجاري  ياز برايمورد ن يها رساختيشدن اقتصاد و گسترش ز يمردم يراستا
  ونقل: ت) و حل مشكالت حمليش عبور (ترانزيو افزا يخارج

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اجازه به سازمان بنادر و دريانوردي و ـ  الف
) قانون اساسي و قانون ٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم ( شود با رعايت سياست داده مي

و الحاقات  ١٣٨٧) قانون اساسي مصوب ٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم ( اجراي سياست
)، براي (داخلي و خارجي المللي بعدي آن نسبت به مشاركت با شركتهاي معتبر بين

المللي و  برداري از بنادر اصلي با كاركرد بين گذاري و بهره تشكيل شركتهايي جهت سرمايه
ناوبري و نشست و برخاست هواپيما اقدام نمايد. سهم  استثناي خدمات كمك فرودگاهي به

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي 
 %) خواهد بود.٥١درصد( ويك پنجاهداخلي حداقل 

شود با حفظ وظايف حاكميتي از  به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده ميـ  ب
ت بنادر يريو مد يبردار حق بهره يالزم، نسبت به واگذار يو مشوقها  تيطريق ارائه حما
و  يا حرفه يد به اشخاص حقوقيمجوز احداث بنادر كوچك جد ي، اعطايکوچک و محل

 د.ينما  اقدام يو اصول رقابت يالملل نيو ب يت قوانين و مقررات داخليبا رعا يردولتيمعتبر غ
بخش  يگذار هيب سرمايو ترغ يليت اقتصاد حمل و نقل ريمنظور تقو بهـ  ۵۲ماده

 يتمنديش رضايها) و افزا طرحها(پروژه يل اجرايع و تسهينه و تسرين زميدر ا يردولتيغ
 ن نوع حمل و نقل: يشده در ا مات ارائهاز خد يو اقبال عموم

برداري  از حمل و نقل ريلي  گذاري بخش غيردولتي در احداث و بهره الف ـ سرمايه
يافته تلقي شده و  گذاري در مناطق كمترتوسعه شهري مانند سرمايه شهري و برون درون

 يافته خواهد بود. گذاري در مناطق كمترتوسعه مشمول کليه قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه
هاي مذكور  عالوه بر معافيت يليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريمالـ  ب
  ) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.١٢) ماده (١٢در بند (
هاي كلي اصل چهل و  موظف است با رعايت سياست يوزارت راه و شهرسازـ  پ
) ٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم ( و قانون اجراي سياست ) قانون اساسي٤٤چهارم (

هاي حمل و  و الحاقات بعدي آن و قانون حمايت از سامانه ١٣٨٧قانون اساسي مصوب 
 يمسافر يليشرکت حمل و نقل ر ٢٢/٥/١٣٨٥اي مصوب  نقل ريلي شهري و حومه

و  يا حومه يليه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريحاش يرا با هدف سامانده يا حومه
ران يا ياسالم يآهن جمهور رمجموعه شرکت راهيدر ز يا ساخت خطوط مستقل حومه

ه امور حمل و نقل يکل يمربوطه متول يها يشهردار ين شرکت با همکاريل دهد. ايتشک
طور مستقل  باشد. فعاليت شركتهاي قطارهاي شهري به اي در کشور مي ريلي مسافري حومه

 يلير ل ريلي حومه بالمانع است.  اساسنامه شرکت حمل و نقلدر امور توسعه حمل و نق
شنهاد ين قانون به پياالجراء شدن ا ماه پس از الزم ظرف مدت شش يا حومه يمسافر

  رسد. ران مييأت وزيب هيو وزارت کشور به تصو يمشترک سازمان، وزارت راه و شهرساز
  ـ  ۵۳ماده
وايي ايران و شركتهاي فرودگاهي شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هـ  الف

وابسته و شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران مشمول مزاياي قانون توسعه صنعت 
  شوند. مي ٧/٧/١٣٧٠ايرانگردي و جهانگردي مصوب 

االجراء شدن اين قانون نسبت به بازنگري از  دولت موظف است از زمان الزمـ  ب
برداري از خدمات  في و معافيت در زمينه بهرهطريق تمهيدات قانوني و لغو تخفيفات تكلي

ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير 
  موارد مرتبط و واقعي نمودن نرخ آنها اقدام نمايد.

سازمان هواپيمايي كشوري موظف است، به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ـ  پ
ها و  گيري از ظرفيت ري در بخش هوايي غيرنظامي، بهرهگذا هوايي، ترغيب سرمايه

ها و ارتقاي سطح علمي و فني صنعت هوايي كشور با رعايت اصل حمايت از  سرمايه
بنيان و انتقال فناوري پيشرفته به داخل و همچنين ايجاد اشتغال  صنايع داخلي دانش
ذيل تهيه و پس از تأييد  كرده، برنامه مدوني به منظور تحقق اهداف براي نيروهاي تحصيل

 عالي هواپيمايي كشوري به اجراء بگذارد: شوراي
هاي توسعه ناوگان هوايي كشور با رعايت  بيني و مديريت نيازمندي پيشـ ١

 هاي مبتني بر توسعه پايدار مشي خط
سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير الزم براي چگونگي تأمين انواع هواپيما و ـ ٢

هاي مشترك داخلي و  ياز ناوگان حمل و نقل هوايي كشور با همكاريبالگردهاي مورد ن
 المللي با اولويت حمايت از توليد داخلي بين

سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير الزم جهت مشاركت صنايع هوايي داخلي با ـ ٣
اولويت بخش خصوصي در ساخت و توليد انواع هواپيما و بالگردهايي كه تأمين و خريد 

  پذيرد. خارج كشور صورت ميآنها از 
به منظور حمايت از اقتصاد دانش بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوايي، تمامي ـ  ت

طراحي، ساخت، سرهم(مونتاژ) و تعمير و هاي  شركتهاي فعال در اين صنعت در حوزه
نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجراي اين قانون از قوانين و 

حمايتي پيش بيني شده و مصوب براي شركتهاي دانش بنيان برخوردار  سياستهاي
  خواهند بود.

بر عهده معاونت علمي و ها  صالحيت احراز و برخورداري از  اين حمايت تبصره ـ
  جمهور خواهد بود. فناوري رئيس

) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجراي برنامه در بخش ٥٣تبصره بند (ت) ماده (
سازي  بنيان و تجاري ها و مؤسسات دانش ) قانون حمايت از شركت٧ر ماده (مغايرت ب
  ها و اختراعات حاكم است. نوآوري
هاي  سفارش ساخت هواپيما و بالگرد به سازندگان داخلي از پرداخت هزينهـ  ث

  ثبت سفارش معاف خواهد بود.
مي و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علـ  ۵۴ماده

هاي كشور و راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان  جمهور، وزارتخانه فناوري رئيس
داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي 

اي سازماندهي نمايد كه ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده  تجهيزات مورد نياز را به گونه
تي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح از توان توليدي و خدما

با اصالحات و الحاقات  ١/٥/١٣٩١هاي مستقيم مصوب  ) قانون ماليات١٠٤ماده (
ازاي خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور صورت گيرد به نحوي كه  بعدي به

%) دانش طراحي و ساخت ٨٥( تا پايان اجراي قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد
تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از 
نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و 

  بنيان داخلي صورت گيرد. شركتهاي دانش
اي شركت  هاي سرمايه هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي ـ ۵۵ماده 

ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، بنياد مسكن انقالب اسالمي، شركت مجري 
ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران  ساختمان

%) عملكرد تخصيص ٥/٢و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي تا دو و نيم درصد (
ط با احتساب كل وجه دريافتي از بودجه عمومي دولت اعم از وجوه نقد، رب اعتبارات ذي

اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار تعيين و توسط سازمان در اختيار بنياد و 
  گيرد. شركتهاي مذكور قرار مي

ناپذير بنياد و شركتهاي مذكور در  سازمان موظف به تخصيص اعتبارات اجنتاب
  باشد. %) مي٥/٢درصد( جه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نيمچهارچوب بود

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد موظفند بر  ـ ۵۶ماده
نحوي نظارت كنند كه ايمني خودروهاي مذكور  طراحي و ساخت خودروهاي داخلي به

 تلفات به حداقل ميانگين اي، متناسب با  حداكثر سرعت ارتقاء يافته تا در تصادفات جاده
  جهاني برسد.
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    ـ ۵۷ماده
هاي) حمل ونقل  منظور تكميل و اجراي طرحهاي(پروژه دولت مكلف است بهـ  الف

 يها ر، عالوه بر مشارکتيالس عيو سر يكردن مسيرها و احداث خطوط برق ريلي، دوخطه
%) منابع ١صد(در کيو افزايش اعتبارات اين حوزه در بودجه ساالنه،  يخصوصـ  دولتي

حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و 
 يافته شهرسازي اختصاص دهد تا طرحهاي حمل و نقل ريلي با اولويت مناطق كمترتوسعه

  اجراء گردد.
با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب ـ  ب

ريزي شود كه درطول اجراي قانون برنامه سهم حمل و نقل  اي برنامه گونه به ١٨/٩/١٣٨٦
 درصد و سهم حمل و نقل ريلي مسافر حداقل به بيست %) ٣٠درصد( ريلي بار حداقل به سي

  %) برسد.٢٠(
ن ناوگان و يالت و تأمين تسهيدولت مكلف است نسبت به تضم ـ ۵۸ماده

 يشده در بودجه سنوات ينيب شيمنابع پ شهرها و حومه آنها از محل يزات قطار شهريتجه
زات يان اجراي قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهيد كه تا پاينحوي اقدام نما به

مربوط با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور 
 يلين به خطوط ربا اصالحات بعدي آ ١/٥/١٣٩١و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 

از محل منابع  يز موظفند نسبت به توسعه قطار شهريها ن ياضافه شود. شهردار يشهر
  ند.يخود اقدام نما

در چهارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ـ  ۵۹ماده
٢٥/٢/١٣٨٧:  

برنامه ها مکلفند در طول  يو کشور و شهردار يهاي راه و شهرساز وزارتخانهـ  الف
هفتاد ساالنه حداقل دويست و  ينيو بازآفر يساز و مقاوم ي، نوسازياء، بهسازينسبت به اح

مختلف  هاي محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار بر حسب گونه
 يرسـ) و ارتقاي دستيا هـيو حاش يررسميغ يگاههاـسکونتي ـ خيتارـ  (شامل ناکارآمد
محور در چهارچوب قوانين و مقررات  کرد محلهيها با رو رساختيبهبود زبه خدمات و 

شنهاد يساله با پ از سهم دولت همهيالت و اعتبارات مورد نيند. تسهيربط اقدام نما ذي
شهري  ينيبازآفر يب ستاد مليها به تصو يشهردار يو هماهنگ يوزارت راه و شهرساز

 يار دستگاههايشود و در اخت مي ينيب شيرسد و در قالب بودجه سنواتي پ پايدار مي
مسکن و  يدر دو بخش نوساز ياتيرد. برنامه عمليگ ها قرار مي يربط و شهردار يذ ياجرائ
هاي راه و  ماهه اول اجراي قانون برنامه توسط وزارتخانه ، در سه رساختين خدمات و زيتأم

 يعضو ستاد مل يهاه دستگاهيها و کل استان يعال يو کشور، سازمان، شورا يشهرساز
بازآفريني شهري پايدار در سطح مديريت ملي، استاني و شهري تهيه و تعهد و التزام 

  خواهند داشت.  يشهر ينيبازآفر يها برنامه ياجرا به
، يفرهنگ هاي تاريخي شهرها، سازمان ميراث در تهيه برنامه عملياتي محدوده تبصره ـ

  شود. يوف اضافه مموص يصنايع دستي و گردشگري به دستگاهها
پذيري سكونتگاههاي روستايي (با  دولت موظف است به منظور كاهش آسيبـ  ب

درآمد  هدف بهسازي و نوسازي مسكن روستايي) و همچنين تأمين مسكن براي اقشار كم
قيمت و زمين مورد نياز را در  شهري (در شهرهاي كوچك) منابع مالي و تسهيالت ارزان

طول اجراي قانون برنامه تأمين و اقدامات ذيل را از طريق بنياد قالب بودجه سنواتي در 
  آورد: عمل مسكن انقالب اسالمي به

 ـ بهسازي و نوسازي ساالنه حداقل دويست هزار واحد مسكوني روستايي با پرداخت١
التفاوت سود تسهيالت براي  %) و تأمين مابه٥قيمت با كارمزد پنج درصد ( تسهيالت ارزان

  كت مدني و فروش اقساطي.دوران مشار
 ) قانون اساسنامه بنياد مسكن انقالب٦اين حكم درطول اجراي قانون برنامه بر ماده (

  حاكم است. ١٧/٩/١٣٦٦اسالمي مصوب 
و  قيمت و زمين مورد نياز براي كمك به ساخت ـ تأمين منابع مالي و تسهيالت ارزان٢

درآمد در شهرها(با اولويت  اقشار كم يا خريد ساالنه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسكن
  شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت)

بندي گروههاي هدف و معرفي افراد واجد شرايط  شناسايي و اولويت تبصره ـ
توسط بنياد مسكن و با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و خيرين 

  ساز انجام خواهد شد. مسكن
است نسبت به تأمين باقيمانده تعهدات خود و تأمين منابع  بانك مسكن موظفـ  پ

مورد نياز مسكن مهر بدون تعهد احداث واحدهاي جديد با تشخيص وزارت راه و 
  شهرسازي اقدام نمايد.

ت ـ وزارت راه و شهرسازي با رعايت وظايف و اختيارات ساير دستگاهها بدون ايجاد 
پذيري  ر دستگاهها مكلف است در راستاي تحققتشكيالت جديد و استفاده از امكانات ساي

طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي، آمايش و كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ 
حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه(سيستم) يكپارچه اطالعات مكاني، تأمين 

هاي مكاني توسط  ادهگذاري د هاي مورد نياز آن و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك زيرساخت
  يك از قوانين نيست. كليه دستگاههاي مرتبط اقدام نمايد. اين حكم ناقض و ناسخ هيچ

) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ١٨در ماده ( تبصره ـ
تغيير » برنامه ششم«به » برنامه پنجم«با اصالحات و الحاقات بعدي عبارت  ٢٥/٢/١٣٨٧
  بع مورد نياز بندهاي اين ماده از اين محل قابل تأمين است.يابد. منا مي

ها و اصالح الگوي مصرف به ويژه مصرف  سازي ساختمان منظور مقاوم به ـ ۶۰ماده
  انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام گردد:

ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در  شهرداريـ  الف
كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي  هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان پروانه

  ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است. اين پروانه
اي) خود و در صورت نياز،  كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت فني(حرفهـ  ب

هاي تحت پوشش  مسؤوليت ساير عوامل مرتبط با طراحي، محاسبه و نظارت بر ساختمان
  خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي داراي صالحيت، بيمه نمايند.

  در برابر زلزله: يريبه منظور انجام مطالعات الزم براي كاهش خطرپذـ  پ
  نشانگرهاي زلزله توسعه يابد. نگاري و پيش نگاري و زلزله ـ شبكه ايستگاههاي شتاب١
 سازي ساختماني، نامه استانداردسازي مصالح و روشهاي مقاومـ در طي اجراي قانون بر٢

كنندگان مصالح و روشهاي مذكور  صورت كامل محقق و از توليدكنندگان و ارائه به
  .حمايت شود
  ـ  ۶۱ماده
عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق  شورايـ  الف

بندي طرحهاي واقع در اين  ي فرسوده و دستهويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتها
  هاي زير اقدام نمايد: مناطق، با اولويت

  طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.ـ ١
طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، ـ ٢

  ابل انجام است.ها به مرور زمان ق ها و دهياري شهرداري
هاي عمومي و عمراني دولت موضوع  ) مشمول برنامه١طرحهاي گروه( تبصره ـ

هاي عمومي، عمراني و  اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه«
باشد  مي» شوراي انقالب با اصالحات و الحاقات بعدي ١٧/١١/١٣٥٨نظامي دولت مصوب 
  تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود. ز منابع مورد نياز آن ميكه تمام يا بخشي ا

وري و استحصال  منظور افزايش بهره ربط موظفند به دستگاههاي اجرائي ذيـ  ب
  زمين نسبت به احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.

 هاي فند با اعمال سياستها موظ هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري پـ  وزارتخانه
تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياي بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش 

  غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.
دولت مكلف است از طريق اعمال سياستهاي حمايتي، حقوقي، تشويقي و ـ  ت

%) از بافتهاي ١٠درصد( ه اي نسبت به احياء و بهسازي حداقل دهاعطاي تسهيالت ياران
و زيربنائي توسط بخش غيردولتي و شهرداريها  روبنائيهاي  فرسوده شهري با رعايت سرانه

اي مورد نياز را همه ساله در قوانين بودجه  اقدام و مابه التفاوت سود تسهيالت يارانه
  سنواتي پيش بيني نمايد.

) ٤) و (١) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغايرت بر مواد (٦١بند (ت) ماده (
  حاكم است. ٣١/٣/١٣٩٠قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 

ديده از  وزارت راه و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيبـ  ث
خل هاي مخروبه باقيمانده دا جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمان

  شهرهاي مورد نظر را در اولويت قرار دهد.
دولت موظف است به منظور ارتقاي شرايط محيطي پايدار و فراگير ـ  ۶۲ماده

نگري و  نشين و برخورداري آنها از مزاياي شهرنشيني و پيش ساكنان مناطق حاشيه
  پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز اقدامات زير را انجام دهد:

ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در  هبرنامـ  الف
نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، با ساماندهي  كشور و ممانعت از توسعه حاشيه

  %)١٠درصد( نشين و كاهش جمعيت آن به ميزان ساالنه ده مناطق حاشيه
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شهرسازي و  عالي نشين تعيين شده توسط شوراي بخشي مناطق حاشيه سامانـ  ب
 معماري ايران از طريق تدوين و اجراي سازوكارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي

سند «هاي شهري با مشاركت آنها، درچهارچوب  ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده
و ايجاد شهركهاي اقماري براي » ملي توانمندسازي وساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز

  اجراسكان جمعيت مه
هادي براي روستاهاي واقع در حريم شهرها با رويكرد   تهيه و اجراي طرحـ  پ

  كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها
ها با  طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي توسط شهرداريـ  ت

  مشاركت دولت در قالب بودجه سنواتي
  و علم و فناوري ـ آموزش عمومي، آموزش عالي۱۲بخش
  ـ  ۶۳ماده
دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را ـ  الف

  انجام دهد:
ـ اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت ١

  يرد.آموزش و پرورش براساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگ
ها براساس تخصص با  بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت تهيه نظام رتبهـ ٢

بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني  ها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه شايستگي
براساس سند تحول و نقشه جامع علمي كشور با تصويب مجلس شوراي اسالمي در قالب 

  بودجه سنواتي
ه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و ارتقاي جايگاـ ٣

هاي مصوب و هدايت  و نظارت بر  دار اجراي سياست مولد سرمايه اجتماعي و انساني عهده
  عنوان امر حاكميتي با توسعه همكاري دستگاههاي اجرائي آن به

  رتي و راهيان نورويژه اردوهاي زيا آموزي به ـ توسعه و تسهيل سفرهاي فرهنگي دانش٤
ب ـ سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان موظفند به منظور ارتقاي 
كيفيت نظام تعليم و تربيت با جذب معلم از طريق دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد 
رجايي، در طول اجراي قانون برنامه، رديفهاي استخدامي و تأمين اعتبار مورد نياز 

قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب دانشجو در آموزش و پرورش را با رعايت 
ها در اختيار وزارت آموزش و پرورش  دانشگاههاي يادشده براي جذب دانشجو معلم

  قرار دهند.
وزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به اختصاص نيروي انساني، ـ  پ

سازمان بسيج  ـ آموزان هاي اسالمي دانش تجهيزات و امكانات مورد نياز، اتحاديه انجمن
آموزي براساس مقرراتي كه با پيشنهاد وزارت به تصويب  سازمان دانشـ  آموزي دانش

  رسد اقدام نمايد. هيأت وزيران مي
ساز  هاي حمايتي از خيرين مدرسه دولت مكلف به تنظيم و اجراي سياستـ  ت

هاي)   يافته آنان را جهت تكميل طرحهاي(پروژه باشد و بايد معادل كمكهاي تحقق مي
  تمام خيرين در بودجه سنواتي منظور نمايد.  نيمه

االجراء شدن  نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از الزم آيين تبصره ـ
  رسد. اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

و فضاهاي  سازي مدارس ث ـ دولت مكلف است به منظور افزايش ايمني و مقاوم
 )٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ميليارد ( پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش معادل ريالي مبلغ سه

دالر در طول اجراي قانون برنامه از محل حساب ذخيره ارزي پس از كسر سهم صندوق 
تمام آموزشي، پرورشي و تربيت بدني  هاي) نيمه  توسعه ملي با اولويت طرحهاي (پروژه

  ختصاص دهد.آموزش و پرورش ا
هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و ـ  ج

ها، سالنهاي ورزشي  روزي، كتابخانه تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، خوابگاههاي شبانه
ريزي و توسعه  وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چهارچوب مصوب شوراي برنامه

عنوان  تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشور به شود با استان انجام مي
  شود. هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي

االجراء شدن اين قانون  ماه پس از الزم نامه اجرائي اين بند ظرف سه آيين تبصره ـ
هاي امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش تهيه  توسط سازمان با همكاري وزارتخانه

  رسد. و به تصويب هيأت وزيران مي شود مي
آموزي پس از  كليه درآمدها، كمكها و هداياي مردمي نقدي به سازمان دانشـ  چ

گردد.  عنوان درآمد اختصاصي وزارت آموزش و پرورش محسوب مي واريز به خزانه به

وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واريزي در قالب بودجه سنواتي را فقط براي 
  آموزي در مدارس هزينه نمايد. هاي فرهنگي و پرورشي توسط سازمان دانش تفعالي

دولت موظف است در طول سالهاي برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترويج ـ  ح
ارزشهاي ايراني اسالمي و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستايي و 

  ورش فكري كودكان و نوجوانان قرار دهد.مناطق عشايري و مرزي در اختيار كانون پر
م رابطه متقابل ي، تنظيور ش بهرهيان، افزايبن منظور تحقق اقتصاد دانش به ـ ۶۴ماده

ش نقش مردم در يو افزا يالملل نيو تعامالت فعال ب يل و اشتغال، گسترش همکاريتحص
  کشور: يو فناور يت علميريمد

 ين دانشگاههايو رقابت ب يعلم يور ارتقامنظ شود به يبه دولت اجازه داده مـ  الف
جاد واحدها و شعب ياجراي قانون برنامه نسبت به ا يدر ط يالملل نيکشور و تعامالت ب

و دانشگاهها و مؤسسات آموزش  يالملل نيمعتبر ب يبا مشارکت دانشگاهها يآموزش عال
اخل کشور در كاربردي در دـ  و دانشگاه جامع علمي يا و حرفه يو پژوهشي و فن يعال

 يگذار هيد. نحوه سرمايهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي اقدام نما چهارچوب سياست
نامه  نييان در آيو دانشجو يأت علميه يو تردد اعضا يل تعامالت ارزيمشترک، تسه

 ياجرائ يشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههايکه با پ ياجرائ
  شود. رسد، مشخص مي يران ميت وزأيب هيربط به تصو يذ

) قانون مديريت خدمات كشوري و ۵ماده( موضوعكليه دستگاههاي اجرائي ـ  ب
) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ۵۰دستگاههاي موضوع ماده(

مكلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در  ۱۵/۸/۱۳۸۴) مصوب ۱دولت(
اي  يافته هزينه %) از اعتبارات تخصيص۱درصد( دجه ساالنه منظور شده است، يكقوانين بو

هاي غيرعملياتي را براي  ) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه۶) و (۱استثناي فصول( به
  امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.

دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و ـ ۱تبصره
تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري  ربط كه به هاي تحقيقاتي دستگاه ذي ولويتا

و  بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات ماه يك كرد اين بند را هر شش رسد مكلفند نحوه هزينه مي
فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف 

طور ساالنه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي  رد اين بند را بهاست گزارش عملك
 كرد اسالمي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزينه

  تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.
 دولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انساني در دانشگاهها در ابعادـ ٢تبصره

سازي، كارآمدي و روزآمدي با ايجاد تغييرات يا اصالحات در امور  سازي، بومي اسالمي
ها و كتابهاي درسي و تربيت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزيده و  مربوط به سرفصل

  را در اولويت قرار دهد.  آن
وابسته و تابعه  يو شرکتها يردولتيغ يعموم يو نهادها يدولت يه شرکتهايکلـ  پ

 يها ت از پژوهشيمنظور حما موظفند به يمه و بازنشستگيب يها صندوق يتثنااس به
برنامه ششم  يکل يها استيس ي، در اجرايپژوهش و نوآور يساز يمحور و تجار مسأله

مصرف در امور  يم سال قبل خود را براي%) از سود قابل تقس٣درصد( معادل حداقل سه
، زير نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و در بودجه ساالنه يو توسعه فناور يقاتيتحق

  ند. يفناوري منظور نما
 يدستگاهها يشنهاد سازمان و با همکارين بند به پيا ينامه اجرائ نييآ تبصره ـ

  رسد. يران ميأت وزيب هيشود و به تصو ه مييربط ته يذ ياجرائ
، ينوآور ينظام مل يور ش بهرهيمنظور افزا موظفند به ياجرائ يدستگاههاـ  ت

ت در انجام يجاد شفافيو انتشار اطالعات و ا يتکرار يها پژوهش ياجتناب از اجرا
 سازي دستاوردهاي کارگيري و تجاري هاي) تحقيقاتي و با هدف شناسايي و به  طرحهاي(پروژه

ها و  نامه انيو پا يو فناور يحاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهاي پژوهش
قات و يثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحق» سمات«خود را در سامانه  يها رساله
ن قانون، ساز و کار ياالجراء شدن ا سال از تاريخ الزم کيموظفند ظرف مدت  يفناور
 ران برسانند. يأت وزيب هيه كنند و به تصوياز را تهيمورد ن ياجرائ

 و ي، دفاعيتيها با موضوعات امن نحوه عمل در خصوص اطالعات و داده تبصره ـ
بندي، موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي  داراي طبقه

که  يا نامه نييدر آـ ١٣٥٤مصوب ـ  آن ينامه اجرائ نييو آـ ٢٩/١١/١٣٥٣مصوب  ـ
هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطالعات و علوم، تحقيقات و  سازمان و وزارتخانه

ران يأت وزيب هيكنند و به تصو نيروهاي مسلح تهيه ميفناوري پس از تأييد ستادكل 
  شود. ين ميرسد، مع يم

منظور شناساندن و  موضوع اين قانون موظفند به ياجرائ يدستگاهها يتمامـ  ث
م يکشور و تکر يو هنر ي، فرهنگيت از نخبگان علميتكريم مفاخر و مشاهير ايران و حما
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 يط  توسعه کشور، يت آنان برايز توان و ظرفا يگيرمذکور و بهره يها شکسوتان حوزهيپ
کشور در امور نخبگان،  يخود را منطبق با سند راهبرد ياتيعمل يهاسال، برنامه کيمدت 

اجراء قانون برنامه به مرحله  يه كرده و از سال دوم اجرايبا هماهنگي بنياد ملي نخبگان ته
 لكرد اين بند را به كميسيوندرآورند. بنياد ملي نخبگان مكلف است گزارش ساالنه عم

  آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
د و يش توليان و افزايبن در اقتصاد دانش يشتازيمنظور پ دولت مجاز است بهـ  ج

توسعه  ي، براياقتصاد مقاومت يکل يها استيان سيبن صادرات محصوالت و خدمات دانش
بنيان مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت  شرکتهاي دانش و انتشار فناوري و حمايت از

، يتقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال يها از پژوهش يت ماليحما به
هاي علميه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط  پژوهشي و فناوري و حوزه

ن يبردار تأم ا بهرهيارفرما و را ک آن يها نهي%) از هز٥١نکه حداقل پنجاه و يك درصد (يا به
  د.يو تعهد کرده باشد، اقدام نما

بنيان و  وري دانش دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون براي گسترش بهرهـ  چ
 ارتقاي سطح فناوري در شركتهاي ايراني تمهيدات الزم را جهت تسهيل مشارکت شركتهاي

المللي فراهم آورند.  ه توليد بينبنيان و فناور و فعاالن اقتصادي کشور در زنجير دانش
» المللي ارتقاي مشارکت فعاالن اقتصادي در زنجيره توليد بين«سازمان مکلف است طرح 

را مطابق قانون بودجه سنواتي و قوانين موضوعه حداکثر تا پايان سال اول اجراي قانون 
  برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، عملياتي نمايد. 

سازمان مكلف است مطابق قانون بودجه سنواتي در راستاي مأموريت جهاد ـ  ح
هاي نهاد مذكور در  برداري از توانمندي دانشگاهي در سند نقشه جامع علمي كشور و بهره

التحصيالن  جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي و فناوري و آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ
  هاي الزم را انجام دهد. ريزي بط برنامهر دانشگاهها با هماهنگي ساير مراجع ذي

دستگاههاي اجرائي مجازند در راستاي توسعه، انتشار و كاربست فناوري، ـ  خ
 مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات

شده پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات ياد
  واگذار نمايند. 

المللي و  شود با همكاري دانشگاههاي معتبر بين نور اجازه داده مي به دانشگاه پيامـ  د
المللي جهت ارائه آموزشهاي مجازي  دانشگاههاي داخلي نسبت به ايجاد قطب(هاب) بين

  (الكترونيكي)، نيمه حضوري، باز و از راه دور اقدام نمايد.
 ت و فناوري مكلف است نسبت به ساماندهي مربيانذ ـ وزارت علوم، تحقيقا

اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش كه  هاي فني و حرفه التدريس آموزشكده حق
  اند، تا سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايد. وزارت مذكور انتقال يافته به

و  شهريه دانشجويان داخل كشور تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)ـ  ر
  شود. سازمان بهزيستي از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمين مي

  ـ   ۶۵ماده
زايي اقتصاد با رعايت قانون  منظور افزايش درون الف ـ دولت مكلف است به

گذاري خارجي و قانون حمايت از شركتها و مؤسسات  تشويق و حمايت از سرمايه
و اصالحات و  ٥/٨/١٣٨٩اختراعات مصوب  ها و سازي نوآوري بنيان و تجاري دانش

بنيان در داخل كشور با مشاركت شركتهاي  الحاقات بعدي از تأسيس شركتهاي دانش
خارجي صاحب صالحيت و داراي دانش براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب 

دستي نفت و  هاي انرژي شامل باالدستي و پايين تجهيزات و انتقال فناوري در حوزه
نيروگاهي و اعطاي تسهيالت الزم در اين زمينه در قالب قوانين بودجه گاز و تبديل 

  سنواتي حمايت نمايد.
شركتهايي كه تحت عنوان انتقال فناوري با طرف ايراني قرارداد منعقد  تبصره ـ

 گذاران %) سهم متخصصان و سرمايه٥١( يك و  بنيان با حداقل پنجاه نمايند بايد شركتي دانش مي
ل كشور براي اين منظور به ثبت برسانند تا از طريق رشد فناوري در گذر ايراني در داخ

  تغييرات زمان، بومي گردد.
دولت موظف است به منظور افزايش سهم آموزشهاي مهارتي در نظام آموزشي ـ  ب

بنيان در طول اجراي قانون  كشور با رويكرد تحقق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش
و اصالح ساختار نظام اداري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي  برنامه از طريق بازنگري

اي و دانشگاه  و افزايش منابع و تجهيزات نسبت به افزايش سهم دانشگاه فني و حرفه
ها،  كاربردي در نظام آموزشي كشور اقدام و تجهيزات آموزشي هنرستانـ  علمي جامع

  نمايد. روز اي را به هاي فني و حرفه ها و دانشكده آموزشكده
اي در  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در قالب دانشگاه فني و حرفه

  مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته به پذيرش دانشجو اقدام نمايد.

اي  حرفه هاي فني ها و آموزشكده از ابتداي اجراي قانون برنامه دانشكدهـ  پ
ليه امكانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با ك

ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم،  ها و تعهدات و مسؤوليت انساني و دارايي
  گردد.  تحقيقات و فناوري ملحق مي

واحده قانون پذيرش  ) ماده٣اين حكم در طول اجراي قانون برنامه بر حكم تبصره (
معلم و دانشگاه شهيد رجايي  اي، مراكز تربيت حرفههاي فني و  دانشجوي آموزشكده

  حاكم است. ١٩/٢/١٣٨٩مصوب 
اي است كه  هاي فني حرفه ها و آموزشكده مبناي انتزاع و انتقال، دانشكده تبصره ـ

  اند. فعال بوده و مجوز داشته ١٣٨٨ـ ١٣٨٩در سال تحصيلي 
 ٤/١١/١٣٧١صوب دولت موظف است با رعايت قانون صندوق رفاه دانشجويان مـ  ت

و اصالحات و الحاقات بعدي، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالي، هدفمندسازي 
 ها و بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويان، ضمن تداوم و تقويت كمك به صندوق يارانه

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  رفاه دانشجويان وزارتخانه
بيني و تأمين اعتبار مورد نياز يارانه  از ابتداي اجراي قانون برنامه، نسبت به پيشپزشكي 

غذايي دانشجويي از محل درآمدهاي عمومي عالوه بر اعتبارات فعلي اقدام كند و اين 
صورت متمركز در اختيار  بضاعت مالي به اعتبارات را براي كمك به دانشجويان كم

ها مكلفند تا پايان  هاي مذكور قرار دهد. صندوق رتخانههاي رفاه دانشجويان وزا صندوق
اجراي قانون برنامه بخشي از يارانه را با تسهيالت بدون سود و بلندمدت جايگزين نمايند. 

ها براي  وجوه حاصل از بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب درآمد اختصاصي صندوق
  رسد. پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي

اي  گونه لت موظف است با تشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موجود، بهدوـ  ث
ريزي نمايد تا سهم وقف و خيريه از تأمين مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي  برنامه

  و پژوهشي و فناوري افزايش يابد.
خيريني كه طرحهايي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و 

 هاي مربوط به خيرين رانه به انجام برسانند، مشمول مزايا و حمايتهاي فناو نوآوري
  ساز خواهند شد. مدرسه

اي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه و تكميل و  در دوره
تجهيز فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي، پژوهشي، ورزشي و خدمات رفاهي در 

هاي  ها به عنوان هزينه هزينه نمايند اين هزينه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي
  قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار گيرد.

دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالي كشور در  ـ ۶۶ماده
المللي و برقراري توازن و  توليد، توسعه و نشر علم و فناوري و تربيت دانشجو در سطح بين

) و ١١الي و پژوهش و فناوري، در طول برنامه جداول شماره(ارتقاي كيفيت آموزش ع
  ) را اجرائي نمايند.١٣) و (١٢(

  
  ١١جدول 

  ١٤٠٠  ١٣٩٩  ١٣٩٨  ١٣٩٧  ١٣٩٦  واحد  عنوان

  ٨/١  ٥/١  ٢/١  ١  ٨/٠  درصد  سهم دانشجويان خارجي

  ٤٥  ٨/٤٤  ٦/٤٤  ٣/٤٤  ٢/٤٤  درصد  سهم دانشجويان غيردولتي

وقت وزارت علوم، تحقيقات و  نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام
  هاي اجرائي (حضوري) فناوري و دستگاه

  ٢٠  ٢٠  ٢٢  ٢٤  ٢٥  نفر

وقت وزارت بهداشت، درمان  نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام
  و آموزش پزشكي (حضوري)

  ١٠  ١٠  ١٠  ١١  ١١  نفر

  ٤٣  ٤٥  ٤٧  ٥٠  ٥٣  نفر  هاي غير دولتي وقت دانشگاه نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام

ت هيأت علمي تمام وقت استاديار به باال به كل هيأت علمي نسب
هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و  وقت در دانشگاه تمام

  فناوري (حضوري)
  ٩٢  ٩١  ٩٠  ٨٩  ٨٨  نفر

وقت در  وقت استاديار به باال به كل هيأت علمي تمام نسبت هيأت علمي تمام
  و آموزش پزشكي نفر (حضوري)هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان  دانشگاه

  ٩٣  ٩٢  ٩١  ٨٩  ٨٧  نفر

    ١٢جدول 
  ١٤٠٠  ١٣٩٩  ١٣٩٨  ١٣٩٧  ١٣٩٦  واحد  عنوان

  ٤٣٠٠٠٠٠  ٤٣٢٠٠٠٠  ٤٣٨٠٠٠٠  ٤٤٦١٠٠٠  ٤٥٤٤٠٠٠  نفر  تعداد دانشجو
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  ٥٤  ٥٤  ٧/٥٣  ٠/٥٣  ٩/٥١  درصد  سال) ١٨ـ ٢٤نام (جمعيت  نرخ ناخالص ثبت
  ٤٢٢٣٠٠٠  ٤٢٢٥٠٠٠  ٤٣١٤٠٠٠  ٤٤٠٥٠٠٠  ٤٤٩٨٠٠٠  نفر  تعداد دانشجويان داخلي

  ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  درصد  سهم دانشجويان كارداني به كل دانشجويان
  ٣٠  ٣٠  ٢٨  ٢٦  ٢٤  درصد  سهم دانشجويان تحصيالت تكميلي به كل دانشجويان

سهم آموزشهاي مهارتي تا پايان 
برنامه در نظام آموزشهاي رسمي 

  آموزش متوسطه و آموزش عالي

آموزش و 
  پرورش

  ٥٠  ٤٧  ٤٣  ٤٠  ٣٨  درصد

  ٣٠  ٢٧  ٢٤  ٢٢  ٢٠  درصد  آموزش عالي
  ٣٨٧٠٠٠  ٣٧٠٠٠٠  ٣٦٢٦٠٠  ٣٣٩٨٠٠  ٣١٨٤٠٠  نفر  تعداد دانشجويان گروه علوم پايه به كل دانشجويان
  ١٤٣٠٠٠  ١٣٥٠٠٠  ١٢٩٠٠٠  ١١٧٠٠٠  ١٠٦٠٠٠  نفر  تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي گروه علوم پايه

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  عدد  برتر آسيا هاي در زمره صد دانشگاه تعداد دانشگاه
  ١٦  ١٣  ١٠  ٨  ٦  عدد  تعداد شعب خارجي دانشگاههاي كشور

 
  ـ حمايت و تقويت پژوهش و فناوري، ايجاد نظام ملي نوآوري١٣جدول 

    ها و نظامات پشتيبان پژوهش و فناوري و تقويت زيرساخت
  ١٤٠٠  ١٣٩٩  ١٣٩٨  ١٣٩٧  ١٣٩٦  واحد  عنوان

  ١٢  ١٢  ١٣  ١٤  ١٥  رتبه  ارتبه توليد كمي مقاالت در دني
  ٤٠  ٤١  ٤١  ٤٢  ٤٢  رتبه  شاخص هرش در جهان

  ٥/١  ٣٥/١  ٢٣/١  ١٥/١  ١/١  درصد  سهم اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتي از توليد ناخالص 
  ٥٠  ٤٧  ٤٣  ٣٩  ٣٤  تعداد  المللي شده در سال در مراجع بين تعداد اختراعات و ابداعات ثبت

  ٥٠  ٤٨  ٤٥  ٤٢  ٣٩  درصد  به باال از كل محصوالت صنعتيدرصد محصوالت با فناوري متوسط 
  ٥  ٢/٤  ٤/٣  ٥/٢  ٥/١  درصد  سهم محصوالت با فناوري متوسط به باال از توليد ناخالص داخلي
  ٣  ٣  ٤  ٥  ٦  رتبه  رتبه صادرات محصوالت با فناوري باال از كل صادرات در منطقه

به تعداد اعضاي هيأت علمي  SCOPUSسرانه ساالنه مقاالت 
  ٩٥/٠  ٨٥/٠  ٧٩/٠  ٧٢/٠  ٦٤/٠  نفر/مقاله  وقت تمام

  ٣٥  ٣٣  ٣٠  ٢٧  ٢٥  درصد  درصد تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجي از كل
  ٢٦٠٠  ٢٥١٠  ٢٢٩٠  ٢٠٩٢  ١٩١٠  نفر  تعداد پژوهشگران به يك ميليون نفر جمعيت

  وضع فعلي در پايان برنامهبه ميزان دوبرابر   )ISCتعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسالم (
المللي علم و  تعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاه بين

  ٧٠  ٦٥  ٦٠  ٥٥  ٥٠  ٤٥  داراي ضريب تأثير

  
  ـ ارتباطات و فناوري اطالعات ١٣بخش
 ـ  ۶۷ماده
 افزايش به نسبت شود مي داده اجازه اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت بهـ  الف
 و نمايد اقدام ثانيه بر به سي ترابيت باند عبوري از كشور يت) پهنايترانزانتقال(ظرفيت 

 فناوري كاربردهاي و توسعه خدمات و دورراه اي سنجش از  ماهواره خدمات ارائه براي
 با گذاري سرمايه و به مشاركت نسبت وابسته دستگاههاي طريق از ارتباطات و اطالعات
 و طرحهاي هاي) فيبرنوري  روژهطرحهاي(پ در خارجي شركتهاي و خصوصي بخش
و  مخابراتي و سنجشي هاي ماهواره اطالعات، فناوري و ارتباطات هاي) زيرساختي  (پروژه
هاي مادر مخابراتي، امور  استثناي شبكه فضايي به فناوري و علوم هاي زيرساخت توسعه

تي و با هاي اصلي تجزيه و مبادالت و مديريت خدمات پايه پس واگذاري فركانس و شبكه
هاي كلي  ) قانون اساسي و سياست٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم ( رعايت سياست

ها  سياست ويژه مسائل امنيتي در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات و برنامه ششم توسعه به
 زير را اقدامات كشور نيازهاي كردن برآورده عالي فضاي مجازي براي و مصوبات شوراي

  آورد: عمل به
شود شركت انتقال(ترانزيت)  ركت ارتباطات زيرساخت اجازه داده ميبه شـ ١

المللي صدور  اي و بين الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهاي منطقه ارتباطات بين
گذاري مشترك با بخشهاي  خدمات فني و مهندسي پهناي باند با مشاركت و سرمايه
يت منافع ملي ايجاد نمايد. خصوصي و عمومي غيردولتي و شركتهاي خارجي با رعا

  رسد. اساسنامه شركت مذكور به تصويب هيأت وزيران مي
 روستايي و محروم مناطق در الكترونيكي خدمات هاي در توسعه زيرساختـ ٢
 دولت اصلي الكترونيكي چهار خدمت حداقل ارائه امكان كه اي گونه نمايد به گذاري سرمايه

 بيست باالي %) روستاهاي٨٠هشتاددرصد( رد بانكي) و آموزش، كشاورزي (سالمت،
  گردد. پذير امكان كشور خانوار

 و اطالعات ملي شبكه يكپارچگي حفظ و الكترونيك دولت توسعه منظور بهـ  ب
 نهادهاي غيرنظامي و اجرائي دستگاههاي كشور، ارتباطي هاي زيرساخت وري بهره افزايش

 هاي فعاليت قلمرو در اختصاصي تفادهاس براي باشند مي ارتباطي مستقل شبكه داراي كه

 و مخابراتي بر زيرساخت ارتباطي خدمات ارائه براي بوده و مجاز مربوط دستگاه داخلي
 مربوط مقررات و قوانين حقوقي وفق و حقيقي اشخاص ساير به اطالعات ملي شبكه بستر
 عالي ايشور و وفق مصوبات اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت از مجوزاخذ  به ملزم

 باشند. فضاي مجازي مي
 و فرآيندها كليه كردن الكترونيكي به نسبت موظفند اجرائي دستگاههايـ  پ
 اجراي سوم سال پايان تا مربوط، اطالعاتي بانكهاي تكميل و الكترونيكي با قابليت خدمات

 كردن الكترونيكي منظور به توانند مي اجرائي دستگاههاي اقدام كنند. قانون برنامه
 اجرائي نمايند. دستگاههاي استفاده خصوصي مشاركت بخش از خدمات و فرآيندها
 يا واگذاري قابل و خود اداري محيط خارج از در ارائه قابل خدمات كليه مكلفند

 فناوري و دفاتر ارتباطات و دولت خدمات پستي و دفاتر پيشخوان دفاتر به را برونسپاري
دولت  پيشخوان خدمات ارائه كنند. تعرفه گذاروا مورد ) روستايي حسبICT( اطالعات

فناوري  و ارتباطات برسد. وزارت مقررات تنظيم كميسيون تصويب به بايد الكترونيك
 و صنايع كميسيون به را بند اين عملكرد گزارش يكبار ماه شش هر است موظف اطالعات
  .كند ارائه اسالمي شوراي مجلس معادن

 غيرنظامي و نظامي از اعم رهبري مقام نظر زير يواحدها اجرائي، دستگاههايـ  ت
 اي حرفه خصوصي مؤسسات و روستا و شهر اسالمي شوراهاي ايشان، موافقت درصورت

آمار  و اطالعاتي اقالم خود، الكترونيكي هاي سامانه در موظفند عمومي مأموريت دار عهده
 و ثبتي آمارهاي جامع نظام ايجاد براي نياز مورد ايران آمار مركز قانون موضوع ثبتي
 امكان اجراي قانون برنامه دوم سال پايان تا حداكثر و ايجاد را ايران ملي آمار شبكه
 ايران آمار مركز براي اطالعات ملي شبكه بستر بر را آن برخط و الكترونيكي برداري بهره
 حداكثر را آن توليد نحوه و ثبتي آمار اقالم مكلف است ايران آمار نمايند. مركز فراهم
  .كند ابالغ آنها به و ها تهيه دستگاه از يك هر براي ماه نُه مدت ظرف

 اجراي قانون برنامه، دوم سال پايان تا موظفند كشور اجرائي دستگاههاي كليهـ   ث
هاي مورد نياز ساير  تبادل الكترونيكي اطالعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعالم امكان

 به موضوعي، و خاص قوانين چهارچوب در آنان وظايف شرح حسب را دستگاههاي اجرائي
  .نمايند فراهم صورت رايگان
 و استانداردسازي نظام ايجاد و استعالمات كليه احصاي اجرائي نامه آيين ـ١تبصره

مركز ملي فضاي  توسط اجراي قانون برنامه اول ماه شش در دستگاهي بين تبادل اطالعات
 اجرائي دستگاههاي ساير فناوري اطالعات و و باطاتارت وزارت مجازي با همكاري 

  .رسد شوراي عالي فضاي مجازي مي تصويب به و تدوين ربط ذي
اجراي قانون  دوم سال تا است موظف اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت ـ٢تبصره

 بستر بر اجرائي دستگاههاي بين اطالعاتي تعامل براي الزم هاي تمام زيرساخت برنامه،
 استانداردهاي با ) وNIXاطالعات ( تبادالت ملي مركز اطالعات، صرفاً از طريق ملي شبكه

  .كند فراهم را فني مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
 و توسعه نيز و الكترونيكي خدمات عرضه و الكترونيك دولت توسعه منظور بهـ  ج

 مالي اسناد جمله از الكترونيكي داسنا به بخشيدن اصالت و الكترونيكي داري استقرارخزانه
 يا صدور اسناد، يا اوراق تنظيم قانون، موجب به كه موردي هر در كاغذي حذف اسناد و

 انجام باشد، ضروري آن مانند و استعالم وجه، مبادله ابالغ، و مجوز، اخطار اعطاي
 و بوده برمعت ١٧/١٠/١٣٨٢مصوب  الكترونيكي تجارت قانون رعايت مفاد با آن الكترونيكي

 نمايد. مي كفايت
 ـ  ۶۸ماده
منظور ايجاد نظام اطالعات استنادپذير الكترونيكي و كمك به مقابله با  بهـ  الف

جعل، از پايان سال دوم اجراي قانون برنامه دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام 
ر و روستا و رهبري اعم از نظامي و  غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي اسالمي شه

دار مأموريت عمومي با رعايت مصوبات شوراي عالي  اي عهده مؤسسات خصوصي حرفه
هاي  فضاي مجازي، مكلفند استعالمات هويت اشخاص حقيقي، كاال و خدمات، دارائي

محور را  منقول و غيرمنقول (از جمله ملك، وسايل نقليه و اوارق بهادار) و  نشاني مكان
براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور در چهارچوب   صورت الكترونيكي و به

 قانون انجام دهند.
سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت ارتباطات و ـ  ب

فناوري اطالعات نسبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخصهاي توسعه كاربرد فناوري 
جش مستمر شاخصهاي مذكور اقدام كند. اطالعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سن

توسعه  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است تا پايان اجراي قانون برنامه نسبت به
و تكميل شبكه ملي اطالعات، امن و پايدار اقدام نمايد تا امكان دسترسي به سطح يكي از 

  سه كشور اول منطقه فراهم شود. 
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هاي فني محتوا و خدمات و دولت  رساختبه منظور گسترش متوازن زيـ  پ
ها،  الكترونيك، كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهيزات، شبكه

الكترونيك  نفعان  به توسعه محتوا و خدمات وظايف قانوني خود و برخط شدن نيازهاي ذي
  خود بپردازند. 

استخدامي  سازمان، سازمان اداري و ت ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با همكاري
كشور و دستگاههاي اجرائي، از سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات الزم براي كاهش 

%) ساالنه از مراجعه حضوري به دستگاههاي اجرائي را ٥/١٢حداقل دوازده و نيم درصد (
ه فراهم كند به طوري كه رتبه ايران در سطح جهان در شاخصهاي مرتبط از جمل

شاخصهاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه دولت الكترونيك به ميزان سي 
  رتبه در طي اجراي قانون برنامه، ارتقاء يابد. 

در سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات الزم براي دستيابي به حداقل هفت و ـ  ث
كاال وخدمات كشور  %) رشد ساالنه الكترونيكي نمودن معامالت و تجارت٥/٧نيم درصد (
  فراهم شود. 

برابر  ج ـ دولت مكلف است در طول سالهاي اجراي قانون برنامه نسبت به ده
كردن محتواي مناسب رقومي (ديجيتال) اقدامات الزم را به عمل آورده و هرساله در 

هاي سنواتي اعتبار الزم از طريق كمكهاي فني، اعتباري و حمايتي  قوانين بودجه
 ند.بيني ك پيش

ر يثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ز يدر مورد شرکتهاـ  چ
رسد،  يد سازمان بورس و اوراق بهادار مييکه به تأ يبه روش يکيق الکترونيتواند به طر يم

 رد:يصورت پذ
د از طرف شرکت به صاحبان سهام يد سهام جدينامه حق تقدم خريارسال گواهـ ١
 ،يپست سفارشاستفاده از  يبه جا

ها از  هيو اطالع يمجامع عموم يها و دعوتنامه يسينو رهيپذ يها هيانتشار اعالمـ ٢
 د،يراالنتشار و جرايکث يها طرف شرکت به شكل الكترونيكي و يا انتشار در روزنامه

ل اوراق يمراجعه به بانک و تکم يد سهام شرکت، به جايو تعهد خر يسينو رهيپذـ ٣
 مربوطه،
 ،يشرکت و اعمال حق رأ ير مجامع عمومحضور دـ ٤
د يحق تقدم خر يها نامهينامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهيصدور گواهـ  ٥

 آنها، يچاپ کاغذ يسهام شرکت به جا
 يجا هاي حق تقدم خريد سهام شرکت، به ـ ثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهينامه ٦

 يثبت آنها در دفاتر کاغذ
هاي ماليات الكترونيكي،  تا پايان اجراي قانون برنامه سامانهدولت مكلف است، ـ  ح

معامالت دولتي الكترونيكي(شامل مناقصه، مزايده، خريد كاال) و سالمت الكترونيكي را با 
برداري نمايد. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  نفعان مستقر و بهره پوشش كليه ذي

 ظارت و پيگيري مستمر اجراي طرحهاي(شوراي اجراي فناوري اطالعات) موظف به ن
ماهه به شوراي عالي فضاي مجازي و  هاي) مذكور و ارائه گزارش پيشرفت شش (پروژه

 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي است.
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شركت ملـي پست جمهوري اسالمي ايران ـ  خ

) ICTاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات (مكلفند نسبت به افزايش خدمات و فع
روستايي در چهارچوب وظايف قانوني خود اقدام نمايند و نيز با استفاده از مشاركت بخش 
خصوصي، تمهيدات الزم را براي افزايش صدور مجوز ايجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر 

 ) روستايي به عمل آورند.ICTارتباطات و فناوري اطالعات (
شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران مكلف است به منظور ايجاد تسهيالت ـ  د

اندازي و ارائه خدمات راساً يا توسط ديگر  براي كارورهاي (اپراتورهاي) پستي، نسبت به راه
هاي مرزي كشور  المللي و پايانه اپراتورها در ايستگاههاي راه آهن، بنادر، فرودگاههاي بين

هاي مربوط به ايجاد تسهيالت و  راستا اين شركت از پرداخت هزينه اقدام نمايد. در اين
  باشد. االمتيازها معاف مي االرض، اجاره و حق امكانات مذكور شامل حق

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات(سازمان فناوري اطالعات) با رعايت ـ  ۶۹ماده
زش و پرورش تا مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مكلف است با همكاري وزارت آمو

 پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي مدارس، امكان دسترسي الكترونيك
افزاري و محتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و  نرمـ  افزاري (سخت

اي،  اي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفه مشاوره تحصيلي، بازيهاي رايانه
آموزان شهرهاي زير بيست  صورت رايگان براي كليه دانش و اجتماعي را به مهارتهاي فني

هاي اين  هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين هزينه
عنوان  هاي مذكور به تواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده نمايد. هزينه ماده مي
  شود. قي ميهاي قابل قبول مالياتي تل هزينه

  ـ سالمت، بيمه، سالمت و زنان و خانواده١٤بخش
ن منابع يسالمت، تأم يکل يها  استيدولت مكلف است به منظور تحقق س ـ۷۰ماده

ت منابع يريسالمت و مد يها مهيب يفيو ک يبخش سالمت، توسعه کم يدار برايپا يمال
ان يتا پا يموزش پزشکت وزارت بهداشت، درمان و آيمه با محوريق نظام بيسالمت از طر
  عمل آورد: هاي كلي سالمت به ر را بر اساس سياستيبرنامه اقدامات ز يسال اول اجرا

 الف ـ پوشش بيمه سالمت براي تمامي آحاد جمعيت کشور اجباري بوده و برخورداري
وسع و ضوابط ذيل و براساس  يابيق ارزيمه از طريسرانه ب ارانه دولت جهت حقياز 
  رسد. يران ميأت وزيب هيخواهد بود که به تصو يا نامه نييآ

  تكفل آنان است. بيمه شامل سرپرست خانوار و كليه افراد تحت اين حق تبصره ـ
از درآمد سرپرست خانوار  يه سالمت خانوار به شرح ذيل، سهميمه پايحق بـ  ب

 خواهد بود: 
معادل  يتيحما يازمند تحت پوشش نهادهاير و اقشار نيان، عشايخانواده روستايـ ١

%) حق ١٠٠%) حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون كار. صددرصد (٧هفت درصد (
ن ماده توسط دولت در قالب بودجه يبند (الف) ا يگروههاي اجتماعي بر مبنا  بيمه اين

 شود.  سنواتي تأمين مي
  %) حقوق و مزاياي مستمر آنان٧ـ كاركنان دستگاههاي اجرائي معادل هفت درصد (٢

دولت در  ين جزء از محل بودجه عموميمه مشموالن ايبخشي از حق ب تبصره ـ
 ن خواهد شد. يقالب بودجه سنواتي تأم

   ين اجتماعيكسر حق بيمه مطابق قانون تأم ين اجتماعيمشموالن تأمـ ٣
معادل هفت درصد  يدرآمد ير اقشار، متناسب با گروههايسا يسهم خانوارهاـ ٤

  عادل سقف درآمد كاركنان دولت%) درآمد، حداكثر م٧(
 پناهندگان جمله از کشور، در ميمق يخارج افراد يمه سالمت برايپوشش بـ  ٥
 و مهيب حق افتيدر وهياست. ش يالزام وزارت کشور، يدفتر اتباع خارج دييتأ مورد يگروه

اکثر خواهد بود که حد يا نامه نييآ مه براساسيب ن حقيتأم يبرا ارانه دولتياز  يبرخوردار
. حكم اين رسد يران ميوز أتيب هيتصو ن قانون بهياالجراء شدن ا ماه از زمان الزم ظرف سه

  هاي توسعه كشور حاكم است. ) قانون احكام دائمي برنامه۴جزء بر حكم ماده (
شده و دستگاه  مهيه سالمت سهم بيمه پايمکلفند حق ب ياجرائ يدستگاههاـ  پ

ند. يز نمايه مربوطه واريگر پا مهياه به حساب سازمان برا حداکثر ظرف مدت سه م ياجرائ
و  يص و توسط وزارت امور اقتصاديگر و تشخ مهيز با اعالم سازمان بيدرصورت عدم وار

ربط برداشت و به حساب  يذ يدستگاه اجرائ ياز رديف مربوطه و حساب جار ييدارا
 شود. يز ميه واريگر پا مهيسازمان ب
خدمات  يشده برا نييونه پرداخت مازاد بر تعرفه تععقد قرارداد و هرگـ  ت

مه يه سالمت توسط شركتهاي بيمه پايمشمول بسته ب يو درمان ي، بهداشتيصيتشخ
  تحت هر عنوان ممنوع است. يو حقوق يقيه با اشخاص حقيمه پايب يها و صندوق يتجار

ارو و دهنده خدمت، د راپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائهيه پزشکان و پيكلـ  ث
ه يريو خ ي، خصوصيردولتيغ ي، نهادهاي عموميسالمت در كشور اعم از دولت يکاالها

مصوب وزارت بهداشت،  يها يمشخط مصوب دولت از يهات تعرفهيموظفند ضمن رعا
افت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، يت نمايند. دريتبع يدرمان و آموزش پزشک

 يدهنده خدمت، دارو و کاالها ؤسسات و مراکز ارائهو م يو حقوق يقيتوسط اشخاص حق
 سالمت، حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوطه خواهد بود.

  هيپا  مهيب يها خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق  بستهـ  ج
شود. از ابتداي  ين و ابالغ مييتع يسالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

گر درماني صرفاً مطابق اين  اي قانون برنامه خريد خدمت توسط سازمان بيمهسال دوم اجر
  پذيرد.  بسته صورت مي

شدگان درمان كشور در سال اول اجراي قانون برنامه  پايگاه اطالعات برخط بيمهـ  چ
گردد. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه، نحوه  در سازمان بيمه سالمت تشكيل مي

به صورت  ييو دارو ي، درمانيصي، تشخيشدگان از مراکز بهداشت مهيت بافت خدمايدر
  شود. يو اجراء م يواحد و يكسان توسط سازمان بيمه سالمت طراح

دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد وحدت رويه ـ  ح
  نون اقدام كند.اي در چهارچوب قا هاي بيمه ها و سازمان هاي درماني صندوق بين بيمه

ترغيب کارفرمايان و کارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب  يبراـ ۷۱ماده
الن يالتحص اجراي قانون برنامه نسبت به جذب فارغ يکار جوان، چنانچه ط نيروي

ند، از پرداخت سهم ياقدام نما يبه صورت کارورز يبا مدرک حداقل کارشناس يدانشگاه
 باشند.  يخ شروع به کار معاف ميسال از تارمدت دو يبيمه کارفرما برا
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دار  تياولو يکار يها  نهي، زميوه معرفين ماده شامل شيا ياجرائ  نامه نييآ تبصره ـ
شنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت ينه به پين هزيو نحوه تأم

  رسد. يان مريأت وزيب هيطبق بودجه سنواتي به تصو يتعاون، کار و رفاه اجتماع
  ـ ۷۲ماده
، ياجرائ يگذار استيت نظام سالمت از جمله بيمه سالمت شامل سيتولـ  الف

و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و  ي، اعتبارسنجيابي، ارزشيراهبرد يها يزير برنامه
و  ياعم از دولت يوحقوق يقيه اشخاص حقيگردد. کل يمتمرکز م يآموزش پزشک

ه و يمه پايب يها و شرکتها کنندگان خدمات سالمت، سازمان ، از جمله ارائهيردولتيغ
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، با  يها استيمشي و س تكميلي، موظفند از خط

) قانون ١٣ت ماده (يبا رعا يگر يامور تصد يخدمات و واگذار يد راهبرديد بر خريتأک
  ت کنند.يخدمات، تبع يبند وسطح يت خدمات کشوريريمد

مه سالمت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ين قانون، سازمان بيزمان ابالغ ا از
 يا و كليه امكانات براساس اساسنامه يو استقالل مال يت حقوقيمنتزع و با حفظ شخص

 يرسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک يران ميأت وزيب هيکه به تصو
زمان مطابق با قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ن سايشود. اساسنامه ا ياداره م

و در قالب شركت دولتي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ٣/٨/١٣٧٣مصوب 
  رسد. پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي

سازي فرماندهي  ب ـ به منظور توسعه كمي و كيفي و ساماندهي و يكپارچه
بيمارستاني  هاي پيش ، سازمان فوريت)١١٥شبكه اورژانس پيش بيمارستاني(

اورژانس كشور به عنوان مؤسسه دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي از محل منابع، ساختار و نيروي انساني موجود بر اساس وظايف قانوني خود 

گردد. اساسنامه سازمان مذكور به پيشنهاد مشترك سازمان، سازمان  ايجاد مي
استخدامي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب اداري و 

  رسد. هيأت وزيران مي
بيمارستاني كشور  هاي پيش واحدهاي استاني و شهرستاني سازمان فوريت تبصره ـ

هاي بهداشتي درماني زير نظر سازمان مذكور ارائه  يافته در شبكه صورت ادغام كماكان به
  خدمت خواهند نمود.

ران بر اساس نظام دارويي ملي كشور توسط وزارت يا يداروي يست رسمفهرـ  پ
گردد.  بار تدوين و منتشر مي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر هر سه ماه يك

تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت   ادشده،يخارج از فهرست  يز داروهايتجو
مندرج در تبصره  يها به مجازات و تعدد و تکرار آن، حسب مورد يو ضعف عمل ارتکاب

 ١٦/٨/١٣٨٣جمهوري اسالمي ايران مصوب  ي) قانون سازمان نظام پزشک٢٨) ماده (١(
  شود.  يمحکوم م

اين بند در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط  ياجرائ  نامه نييآـ ١تبصره
 شود ه ميسازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (سازمان غذا و دارو) تهي

  رسد. ران مييأت وزيب هيتصو و به
به تهيه  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نسبتـ ٢تبصره

  ها و داروهاي سنتي و گياهي كشور اقدام نمايد. فهرست فرآورده
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهاد ـ  ت

ي و نيز مصرف يهاي غذا اقيمانده در مواد غذايي و فرآوردهكشاورزي، مقدار مجاز سموم ب
كود شيميايي را براي محصوالت مذكور مشخص نمايد و عرضه محصوالتي كه به صورت 

  اند را ممنوع نمايد. غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده
براي  سازي و اقدام رساني و فرهنگ وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن اطالع

كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي امكان دسترسي مردم را به محصوالتي كه از 
سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد. همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

ي سالم و يهاي غذا موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده
  ب براي گروههاي سني مختلف را اعالم كند.ايمن و سبد غذايي مطلو

) ٧ماده (» ب«و » الف«) اين قانون بر احكام بندهاي ٧٢احكام مندرج در ماده (
) قانون ساختار جامع رفاه و ١٧) و (١٢هاي توسعه كشور و مواد ( قانون احكام دائمي برنامه
  حاكم است. ١٣٨٣تأمين اجتماعي مصوب 

 ـ ۷۳ماده
راي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصوالت دخاني از ابتداي اجـ  الف

و قانون  ٣/١٢/١٣٦٦عالوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 
 ، مشمول ماليات به شرح زير است:١٧/٢/١٣٨٧ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

مت درب ي%) ق١٠درصد ( زان دهيبه م يد داخليگار توليات هر پاکت انواع سيمالـ ١
المللي (برند) بيست  %)، توليد داخل با نشان بين٢٠ست درصد(يد مشترک بيکارخانه و تول

مت ي%) ق٤٠زان چهل درصد (يبه م ي%) قيمت درب كارخانه و واردات٢٥و پنج درصد(
  گردد.  ين ميي) تعCifف يكاال، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (س

زان ده درصد يبه م يد داخليآماده مصرف تول يو تنباکو پيات انواع توتون پيمالـ ٢
مت كاال، بيمه و ي%) ق٤٠زان چهل درصد (يبه م يمت درب کارخانه و وارداتي%) ق١٠(

  گردد. ين ميي) تعCifف يكرايه تا بندر مقصد (س
هاي  ) در طول اجراي قانون برنامه در بخش٧٣) بند (الف) ماده (٢) و (١هاي ( جزء

 حاكم هستند. ١٧/٢/١٣٨٧) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٢اده (مغايرت بر م
 موظف است: ١٣٩٦وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال ـ  ب
فروشي انواع سيگار و محصوالت دخاني مأخذ محاسبه ماليات  قيمت خردهـ ١

 نمايد. ربط و براي درج بر روي پاكت محصول اعالم موضوع اين ماده را به مراجع ذي
امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه(سيستم) اطالعاتي ـ ٢

  واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصوالت دخاني را فراهم نمايد. 
 ) اين قانون در موارد مغايرت بر ساير مواد حاكم است.٧٣حكم بند(ب) ماده (

ام مقرر در قانون ماليات بر ارزش پ ـ ماليات موضوع اين ماده تابع كليه احك
افزوده به استثناء نرخ مضاعف ماليات اين ماده خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور 

داري  مكلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف درآمدي نزد خزانه
 كل كشور واريز نمايد.

ارض موضوع بند(الف) اين ماده، االجراء شدن اين قانون، عالوه بر عو با الزمـ  ت
) ٦٩ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار و بند(ب) ماده(

) نيز به محصوالت ٢قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
 گردد. دخاني اعمال مي
(الف) اين ماده طي  %) درآمدهاي حاصل از اجراي بند١٠٠صددرصد ( تبصره ـ

شود در جهت كاهش مصرف دخانيات،  هاي سنواتي مشخص مي رديفهايي كه در بودجه
هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن  پيشگيري و درمان بيماري

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ٦٩و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (
هاي ورزش و جوانان،  در اختيار وزارتخانه ٤/١٢/١٣٩٣) مصوب ٢مالي دولت ( از مقررات

  گيرد. آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي
) اين قانون بر احكام قانون ساختار جامع رفاه و تأمين ٧٣) و (٧٢)، (٧٠احكام مواد (
  حاكم است. ٢١/٢/١٣٨٣اجتماعي مصوب 

  ـ ۷۴ماده
ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي الف ـ وز

سالمت مكلف است ظرف دو سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه 
هاي اطالعاتي مراكز سالمت با هماهنگي  پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان و سامانه

ر با حفظ حريم خصوصي و منوط پايگاه ملي آمار ايران و سازمان ثبت احوال كشو
ها و با اولويت شروع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع  اذن آنها و محرمانه بودن داده به

 اقدام نمايد.
ها و مراكز  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان
كامل سامانه  خدمات سالمت و بيمه سالمت حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار

فوق، خدمات بيمه سالمت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطالعات در تعامل با 
  ساماندهي نمايد.» پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان«سامانه 

ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف  كليه مراكز سالمت و واحدهاي ذي تبصره ـ
  باشند. به همكاري در اين زمينه مي

كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي ـ  ب
دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در ساير 

هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي با  مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان
منوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب واحده قانون م ) ماده١رعايت تبصره (

و يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي  ١١/١٠/١٣٧٣
مربوط به غير از دستگاه اجرائي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراي 

هاي مربوطه و معاونان آنها و مسؤوالن مالي دستگاههاي مذكور است. دولت  وزارتخانه
  نفعان از طريق اعمال تعرفه مكلف است در اجراي اين حكم با جبران خدمات ذي

خاص در چهارچوب بودجه سنواتي اقدام نمايد. اجراي اين حكم مشروط به جبران 
هاي  بودجه محروميت از كار در بخش خصوصي، پرداخت حقوق مناسب و تأمين اعتبار در

 است. سنواتي
عنوان موارد  ضوع اين ماده و نام فرد و علت آن بهمصاديق نقاط محروم مو ـ١تبصره

استثناء به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوطه و تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش 
  گردد. پزشكي تعيين مي
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مطب پزشكان و دندانپزشكان متخصص در نقاط محروم درصورت نياز و ـ ٢تبصره
شود و  شكي آن نقطه تعيين ميضرورت به تشخيص رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پز

  مطب پزشكان و دندانپزشكان عمومي از شمول اين بند مستثني است.
دولت موظف است از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش ـ  پ

نامه اجرائي اين بند درچهارچوب قوانين و بودجه  سالمت، حمايت به عمل آورد. آيين
 رسد. شود و به تصويب هيأت وزيران مي ون برنامه تهيه ميسنواتي طي سال اول اجراي قان

سازي كميت و كيفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با  به منظور متناسبـ  ت
نيازهاي نظام سالمت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است 

علوم پزشكي نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي 
اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و 

 عمل آورد. بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور تعيين نموده و اقدامات الزم را به سطح
نظام خدمات «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي ـ  ث

اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان و مبتني بر مراقبتهاي با » جامع و همگاني سالمت
كارگيري پزشكان عمومي و  اوليه سالمت، با محوريت نظام ارجاع و پزشك خانواده با به

بندي  هاي پرستاري در سطح جامعه و منزل، سطح خانواده، گروه پرستاري در ارائه مراقبت
) ١٣گري با رعايت ماده( اري امور تصديخدمات، پرونده الكترونيك سالمت ايرانيان، واگذ

قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مبتني بر عملكرد مطابق قوانين مربوطه و 
احتساب حقوق آنها اقدام نمايد، به نحوي كه تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه كليه 

  آحاد ايرانيان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گيرند.
بر پزشک  يبراساس نظام ارجاع مبتن يو درمان يصيتشخ خدمات يتمام يبند سطح

، طرح فاقد نام ينيبال يگونه خدمات صرفاً براساس راهنماها نيز ايخانواده و اجازه تجو
  کشور خواهد بود. يمل ييک) و نظام دارويتجاري(ژنر

هاي  و تعديل كارانه يگذاري خدمات پرستار  در چهارچوب قانون تعرفه تبصره ـ
دولت مکلف است در قالب قوانين بودجه ساالنه در سقف  ٦/٤/١٣٨٦مصوب پرستاري 

موضوع قانون مذكور  يدرمان يصيخدمات تشخ يها كارانه پرستاري و در چهارچوب بسته
  اعتبارات مورد نياز را از محل منابع بودجه عمومي دولت تأمين نمايد.

ريد راهبردي خدمات گر پايه كشور مكلف به خ هاي بيمه ها و صندوق سازمانـ  ج
ها و راهنماهاي باليني و فهرست رسمي داروهاي فاقد نام  سالمت براساس دستورالعمل

شدن نظام  ک) ايران در چهارچوب نظام ملي دارويي كشور همزمان با اجرائييتجاري(ژنر
ارجاع مبتني بر پزشك خانواده در كشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

از طريق سامانه پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان موضوع بند (الف) اين پزشكي و صرفاً 
 ماده هستند.

هاي كلي سالمت، وزارت بهداشت، درمان و  ) سياست١٢به منظور تحقق بند (ـ  چ
اسالمي و مکمل موظف است ي ـ رانيامر طب سنتي ا يمتول عنوان به يآموزش پزشک

ن ياسالمي در نظام سالمت و همچني ـ رانيي ادشده طب سنتيينسبت به ادغام خدمات تأ
 د.ين حوزه اقدام نمايا يو درمان ي، پژوهشيساماندهي و توسعه ارائه خدمات آموزش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تقاضاي تخصيص ـ  ح
نيروهاي پزشكي طرح نيروي انساني مورد نياز سازمان تأمين اجتماعي را براساس تفاهم و 

  همكاري متقابل با اولويت مناطق محروم بررسي و تأمين نمايد.
هاي نظام پزشكي و نظام دامپزشكي ملزم به تهيه بيمه  كليه اعضاي سازمانـ  خ

جز در   عنوان وثيقه قرار تأمين بپذيرد به اي بوده و دستگاه قضائي آن را به مسؤوليت حرفه
ق وجود نداشته باشد و وزارت مواردي كه خسارات عمدي است و امكان استيفاي ح

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص لوايح حوزه وظايف و اختيارات اين 
  نمايد.اخذ  ها، نظر مشورتي آنها را سازمان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حمايت از توليد و عرضه ـ  د

را فقط به داروهاي فاقد نام اي  ک) حمايت بيمهيو تجويز داروهاي فاقد نام تجاري(ژنر
هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن  ک) اختصاص دهد و با همكاري وزارتخانهيتجاري(ژنر

و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي ايران 
مه عمل آورد و برنا محور به حسب مورد تمهيدات الزم را درجهت صادرات محصوالت سالمت

  يافته ارتقاء دهد. سازي كودكان (واكسيناسيون) را تا حد و تراز كشورهاي توسعه ايمن
خيز و گازخيز و شركتهاي معدني بزرگ دولتي در  وزارت نفت در مناطق نفتـ  ذ

مناطق معدني محل استقرار خود در راستاي مسؤوليت اجتماعي خود و جبران پيامدهاي 
نسبت به تكميل، تجهيز، ارتقاء خدمات مراكز بهداشتي تهديدكننده سالمت در آن مناطق 

رساني به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام  و درماني خود اقدام نمايند و به خدمت
هاي مصوب  ) اين قانون بر مبناي تعرفه٧٠بندي خدمات با رعايت احكام ماده ( سطح

  دولت در مراكز دولتي اقدام كنند.

و آموزش پزشكي با همكاري سازمان پدافند غيرعامل وزارت بهداشت، درمان ـ  ر
سازي و افزايش توان بازدارندگي كشور موظف است انواع تهديدات  كشور در جهت مصون

سازي و مقابله با آن را مطابق قوانين  حوزه سالمت را بررسي و اقدام الزم جهت خنثي
 مربوطه به انجام رساند.

رم و نامحرم در اجراي اين ماده رعايت جهات شرعي از جمله مح تبصره ـ
  است. ضروري

كليه متقاضيان ازدواج بايد جهت ثبت قانوني ازدواج دائم، گواهي انجام ـ ۷۵ماده
هاي پر خطر از نظر  هاي بهداشت و درمان را به منظور شناسايي ازدواج غربالگري در شبكه
موارد در معرض خطر  شناسي(ژنتيكي) به دفاتر ازدواج ارائه نمايند. بروز اختالالت ژن

توانند به مراكز مشاوره اعم از مراكز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و  مي
يد سازمان بهزيستي ارجاع و چنانچه نياز ـكي يا مراكز مشاوره مورد تأيـآموزش پزش

اين قانون به مراكز   )٧٠شناسي(ژنتيك) باشد در چهارچوب احكام ماده ( آزمايش ژن به
 معرفي شوند.مجاز 

شناسي(ژنتيك) نيازمند بررسي از نظر  مواردي كه براساس مشاوره ژن ـ١تبصره
شناسي(ژنتيك) باشند به آزمايشگاههاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان  آزمايشات ژن

 و آموزش پزشكي ارجاع خواهند شد.
ه التحرير ثبت طالق افزايش يافته و منابع حاصل %) حق١٠درصد( ده ـ٢تبصره

از واريز به خزانه و كمكهاي مردمي و دولتي در چهارچوب بودجه سنواتي جهت  پس
شناسي(ژنتيك) افراد نيازمند براساس آزمون وسع  هاي آزمايش ژن كمك به تأمين هزينه

گيرد. هزينه انجام  در اختيار سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) قرار مي
وشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي هاي مددجويان تحت پ آزمايش

 رايگان است و توسط سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) پرداخت خواهد شد.
نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك بهزيستي و  آيين ـ٣تبصره

ه پيشنهاد شناسي(ژنتيك) ب هاي ژن كميته امداد امام خميني(ره) جهت انجام آزمايش
هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) و بهداشت، درمان و آموزش  وزارتخانه

االجراء شدن اين قانون تهيه  پزشكي با همكاري سازمان حداكثر سه ماه بعد از الزم
 رسد.   شود و به تصويب هيأت وزيران مي مي

و تعاون، كار و رفاه  هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارتخانهـ ٤تبصره
اجتماعي (سازمان بهزيستي) موظفند امكان دسترسي تمامي افراد كه درصدد ازدواج 

شناسي(ژنتيك)  باشند را به مراكز مشاوره فراهم نمايند تا در صورت نياز به آزمايش ژن مي
 آنان را راهنمايي كنند.

ستفاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با ا ـ ٥تبصره
 شناسي بخشهاي خصوصي و تعاوني امكان دسترسي زوجها را به آزمايشگاههاي ژن

  (ژنتيك) مورد تأييد خود فراهم سازد.
رعايت جهات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده  ـ ٦تبصره
  ضروري است.

هاي كلي جمعيت، سالمت مادر و  دولت مكلف است با رعايت سياست ـ۷۶ماده
  هاي نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زير تأمين نمايد: ودك و ارتقاي شاخصك

  
    ١٤جدول 

  ١٤٠٠  ١٣٩٩  ١٣٩٨  ١٣٩٧  ١٣٩٦  واحد  عنوان

  ١٥  ١٦  ١٦,٥  ١٧  ١٨  در صدهزار تولد زنده  كاهش نسبت مرگ مادران 

ميزان در هر هزار تولد   ماهه ٥٩تا  ١كاهش ميزان مرگ كودكان 
  زنده

١١,٣  ١٢,٣  ١٣,٣  ١٤,٤  ١٥,٦  

  ٥٧,٥  ٥٦,٥  ٥٥,٥  ٥٤,٥  ٥٣,٥  درصد  افزايش درصد زايمان طبيعي

  ٦,٢  ٦,٥  ٦,٨  ٧,٢  ٧,٦  هزار تولد زنده  سقط و زايمان  از بارداري، كاهش عوارض ناشي

  
   هاي اجتماعي ـ بيمه اجتماعي، امور حمايتي و آسيب١٥بخش
ظور افزايش ضريب جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران به منـ ۷۷ماده

آوري جامعه، پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح، ارائه  ايمني و تاب
 خدمات بشردوستانه در قالب قوانين بودجه سنواتي اقدامات ذيل را انجام دهد:

هاي  كمك به حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي با استفاده از توان و ظرفيتـ  الف
  اي اجتماعي مردمه مردمي و افزايش مشاركت

توسعه و تقويت شبكه امداد و نجات كشور با هدف اقدامات پيشگيرانه و ـ  ب
  آمادگي براي پاسخگويي سريع و به موقع به حوادث و سوانح كشور
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 هاي همگاني جهت كاهش خطرپذيري هاي عمومي به ويژه آموزش پ ـ افزايش آگاهي
  نحآوري جامعه در مقابل حوادث و سوا و افزايش تاب

 درصد در راستاي تأمين منابع پايدار در زمينه مقابله با حوادث و سوانح، نيمـ  ت
%) افزايش پيدا نموده و ١درصد( ) قانون امور گمركي به يك١٦٣%) مندرج در ماده(٥/٠(

احمر  منابع حاصله پس از واريز به خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار جمعيت هالل
 گيرد. قرار مي

دولت مكلف است در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار  ـ۷۸ماده
اي و پيشگيري و كاهش  هاي امدادي، حمايتي و بيمه پذير و بسط پوشش آسيب
هاي الزم براي نيل به اهداف مندرج  به طراحي و اجراي برنامه هاي اجتماعي نسبت آسيب

  بار به مجلس ارائه كند: اه يكم در جدول ذيل اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر شش
  

    ١٥جدول 
 ها و اهداف كمي و وضعيت موجود و مطلوب حوزه اجتماعي در برنامه ششم شاخص

وضعيت در 
 ١٤٠٠سال 

وضعيت در پايان 
 رديف هدف كمي ١٣٩٥سال 

٦ ١ 
هاي كمرشكن سالمت از طريق  كاهش درصد مواجهه خانوارها با هزينه

 ماعي درماني ـ درصد مراجعينهاي اجت تعميم و ارتقاء بيمه
١ 

 ٢ هاي اجتماعي درماني پايه (كل) ـ درصد ضريب پوشش بيمه ٩٦ ١٠٠

 ٣ متوسط مستمري دريافتي به متوسط هزينه خانوار ـ درصد ٤٨ ٣/٤٩

 ٤ اشتغال افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر ـ ساالنه ٦٥٠٠٠ ٨٢٠٠٠

 ٥ (مسكن اجتماعي و حمايتي) ـ واحد ايجاد مسكن براي نيازمندان ٧٧٠٠٠ ٩٦٠٠٠

 ٦ افزايش حمايت از معتادان ـ نفر ١٣٠٠٠٠٠ ١٤٣٢٤٩٨

 ٧  افزايش حمايت از سالمندان ـ نفر ٢٦٥٧٠٧٠ ٤١٨٠٠٠٠

 ٨ نفر  افزايش كودكان تحت پوشش حمايت غذايي ـ ٢٠٤٩٦٥ ٣٣٠٠٩٨

 ٩ نفرپرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ  ١٢٧٨٠٧ ١٦٣١١٧

 ١٠ سرپرست ـ نفر افزايش حمايت از كودكان بي ٢٣٤٠٢ ٢٥٨٣٨

 ١١ افزايش حمايت از كودكان يتيم ـ نفر ٢٨٠٥٠٠ ٣٠٩٦٩٥

 ١٢ بخشي مددجويان مبتني بر جامعه روستايي ـ نفر افزايش توان ٤٢٤٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠

 ١٣ بر جامعه شهري ـ نفر بخشي مددجويان مبتني افزايش توان ـ ١٨٠٠٠٠

٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠ 
بخشي مددجويان تحت پوشش نهادهاي  افزايش تأمين وسايل توان

 حمايتي ـ تعداد
١٤ 

 ١٥ بيمه اجتماعي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ـ نفر ٤٤٥٣٢١ ٥٦٧٠٠٠

 ١٦ كنترل افزايش طالق ـ تعداد ١٦٣٢٢٨ ١٧٦١١٩

 ١٧ افزايش حمايت از كودكان خياباني ـ نفر ـ ساالنه ٦٠٠٠ ٧٦٥٨

 ١٨ غربالگري بينايي كودكان ـ نفر ٣٠٠٠٠٠٠ ٣١٥٣٠٣٠

 ١٩ غربالگري شنوايي ـ نفر ٩٦٦٠٠٠ ١٥٤٥٠٠٠

 ٢٠ كاهش سهم پرداخت از جيب ـ درصد ٥٨ ٢٥

 ٢١ هاي اجتماعي ـ درصد ضريب پوشش بيمه ٧٠ ٧٥

 ٢٢ متوسط نرخ جايگزيني ـ درصد ٨٣ ٨٠

  
عالوه بر پرداخت يارانه  دولت موظف است در طول اجراي قانون برنامهـ ۷۹ماده

فعلي، هرسال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام 
خميني(ره) و سازمان بهزيستي را متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست 

%) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چهارچوب بودجه سنواتي و از ٢٠درصد (
ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و درج رديف مستقل  هدفمندكردن يارانه محل درآمد قانون

  ) اين قانون، از طريق دستگاههاي مذكور پرداخت نمايد. ٣٩در جدول موضوع ماده (
ف است طبق قوانين مربوطه و مصوبات شوراي اجتماعي ـدولت مكل ـ ۸۰ماده

طرح جامع كنترل و  منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه به
نشيني، كودكان كار و مفاسد  كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طالق، حاشيه

اي كه آسيبهاي اجتماعي در انتهاي  گونه اخالقي مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام كند به
 %) ميزان كنوني كاهش يابد:٢٥برنامه به بيست و پنج درصد (

 پيشگيريـ  الف
ها و متون درسي  هاي اجتماعي از طريق: اصالح برنامه يه از بروز آسيبـ پيشگيري اول١

 هاي زندگي هاي اجتماعي و ارتقاي مهارت بيني آموزش دوره آموزش عمومي و پيش
اي،  هاي كالن توسعه هاي اجتماعي در طراحي كليه برنامه تهيه و تدوين پيوستـ ٢

ور كنترل آثار يادشده و پيشگيري از منظ ملي و بومي با توجه به آثار محيطي آنها و به
 هاي اجتماعي با تصويب شوراي اجتماعي كشور ها و آسيب ناهنجاري
بند به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي) به تصويب   نامه اجرائي اين آيين

 رسد. هيأت وزيران مي
 هاي خصـ تدوين ساالنه اطلس آسيبهاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي بر اساس شا٣

 ربط سالمت اجتماعي در كشور توسط سازمان امور اجتماعي و ارائه آن به مراجع ذي
تا پايان سال اول » ها تدوين نظام جامع رصد آسيبهاي اجتماعي و معلوليت«ـ ٤

اجراي قانون برنامه طبق قوانين مربوطه و تصويب شوراي اجتماعي و اجراي آن از ابتداي 
 مهسال دوم اجراي قانون برنا

 رساني و بازتواني خدمتـ  ب
هاي اجتماعي با مشاركت  موقع به افراد در معرض آسيب رساني به خدماتـ ١
 هاي غيردولتي سازمان
تحت پوشش قرار دادن و تمهيد تسهيالت اشتغال براي كليه مددجويان واجد ـ ٢

بار نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و لحاظ اعت شرايط پشت
 هاي سنواتي ساالنه نياز پرداخت مستمري آنان در بودجه مورد

هاي اجتماعي مطابق قوانين در شهرهاي باالي پنجاه هزار  توسعه مراكز فوريتـ ٣
نفر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه و در ساير شهرها به تناسب جمعيت و گسترش 

 هاي اجتماعي  آسيب
هاي  هاي مشاركت هاي مردم نهاد در حوزه سازمانبسط و توسعه نقش مردم و ـ ٤

گروهي و تأمين مالي مبتني بر رويكرد خير اجتماعي و تالش در جهت جلب مشاركت 
 نفعان در تأمين منابع مورد نياز بيشتر ذي
 خيز شناسايي و بهبود نقاط آسيبـ  پ
شهرها زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه  خيز و بحران شناسايي نقاط آسيبـ ١

هاي اجتماعي، خدمات بهداشتي ـ درماني، مددكاري، مشاوره  و تمركز بخشيدن حمايت
بخشي  شده، با اعمال راهبرد همكاري بين هاي اشتغال حمايت اجتماعي و حقوقي و برنامه

 هاي اجتماعي در مناطق يادشده و سامانه مديريت آسيب
و ترويج مهاجرت معكوس ـ بهبود كيفيت زندگي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي ٢

از طريق آمايش سرزمين، توزيع مناسب جمعيت و منابع و جلوگيري از بروز و تشديد 
 هاي اجتماعي در اين مناطق با ايجاد شغل و سكونتگاهي مناسب در روستاها آسيب
ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور  برنامهـ ٣

اي كه ساالنه  نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، به گونه ه حاشيهو ممانعت از توسع
 نشيني اقدام شود. %) نسبت به ساماندهي مناطق و كاهش جمعيت حاشيه١٠درصد ( ده

 حمايت از زنان سرپرست خانوارـ  ت
تهيه و اجراي كامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و 

تماعي تا پايان اجراي قانون برنامه توسط رياست جمهوري (معاونت امور مصوبات شوراي اج
ربط و تأييد برنامه  زنان) با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي

 مذكور در هيأت وزيران و تصويب در مجلس شوراي اسالمي و نظارت بر اجرائي شدن آن
 وه قضائيهمقابله با اعتياد با حمايت قـ  ث
توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت كشف و شناسايي اموال منقول و ـ ١

توزيع و انتقال (ترانزيت) مواد   هاي توليد، هاي قاچاقچيان و شبكه غيرمنقول و سرمايه
ها) در داخل و  ويژه سرباندها و سرشبكه سازهاي مرتبط (به ها و پيش گردان مخدر، روان

ربط اقدام نمايد. وجوه  ين اموال با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيخارج از كشور و ضبط ا
حاصل از فروش اين اموال در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات 
بعدي آن براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه 

 گيرد. قرار مي سنواتي در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر
ران با اذن يا ياسالم يمسلح جمهور يروهايو ن ياجرائ ياز طريق دستگاههاـ ٢

مبارزه با مواد مخدر و  يکل يها استيکردن س ياجرائ يفرماندهي كل قوا در راستا
ها و  گردان ق قوانين مربوطه درمورد روانيدق يکلي برنامه ششم، ضمن اجرا يها استيس
و کاهش  ياد، درمان، بازتوانياز اعت يريشگيو با اولويت پ ياجتماع کرديسازها با رو شيپ

سازها  شيها و پ ، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردانيت اجتماعيانت و حمايب، صيآس
 عمل آورند. مرتبط اقدام قانوني الزم را به يها ن مجرمانه و مجازاتيدر عناو يو بازنگر
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رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) با همكاري ـ از طريق وزارت تعاون، كار و ٣
برداري و تكميل مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب  ها نسبت به بهره شهرداري

اندازي مراكز جامع توانمندسازي و صيانت اجتماعي  خانمان و راه معتادان متجاهر و بي
انون اقدام نمايد. ) اين ق٧٠براي معتادان بهبوديافته در استانها با رعايت احكام ماده (

ها حسب مورد با  اداره اين مراكز به عهده سازمان بهزيستي كشور يا شهرداري
نهاد و بخش غيردولتي خواهد بود. نيروي  هاي مردم گيري از ظرفيت سازمان بهره

آوري اين معتادان و  انتظامي موظف است پس از اخذ دستور قضائي نسبت به جمع
دام نمايد. ترخيص اين افراد از مراكز مورد نظر با تأييد تحويل آنها به اين مراكز اق

نامه  سازمان بهزيستي و با هماهنگي نيروي انتظامي و مقام قضائي خواهد بود. آيين
اجتماعي   اجرائي اين جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه و به تصويب شوراي

 رسد. كشور مي
 مندانحمايت از بيماران رواني مزمن و سالـ  ج
بخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل  تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانـ ١

 %) جمعيت هدف در پايان اجراي قانون برنامه٧٥هفتاد و پنج درصد (
و   بخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانـ ٢

 %) جمعيت هدف٢٥پنج درصد (
 ندانتأمين مسكن نيازمـ  چ
هاي حمايتي  پذير و گروههاي هدف سازمان ـ به منظور تأمين نياز اقشار آسيب١

راي قانون برنامه نسبت ـداكثر تا پايان سال اول اجـقر سكونتي حـبه مسكن و رفع ف
تدوين طي مراحل قانوني و در چهارچوب بودجه سنواتي و اجراي برنامه تأمين مسكن  به

 د.اجتماعي و حمايتي اقدام نماي
افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و خيرين ـ ٢
هاي حمايتي از پرداخت  پوشش نهادها و سازمان ساز براي هركدام از افراد تحت مسكن
هاي انشعاب آب،  هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه هزينه

اي مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي فاضالب، برق و گاز براي واحده
 مصرف، فقط براي يك بار معافند. 

 ساماندهي كودكان كارـ  ح
با اقدام سازمان بهزيستي و همكاري ساير دستگاهها تا پايان اجراي قانون برنامه 

  % ) كاهش يابد.٢٥نحوي كه جمعيت كودكان كار حداقل بيست و پنج درصد ( به
هاي كلي برنامه ششم،  ) سياست٤٠مكلف است در اجراي بند (دولت ـ  ۸۱ماده

نسبت به تدوين برنامه، برقراري، استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 
جز سالمت با رعايت  هاي اجتماعي به چند اليه مشتمل بر حوزه امدادي، حمايتي و بيمه

براساس غربالگري اجتماعي و آزمون بندي خدمات در سطوح پايه، مازاد و مكمل  سطح
وسع و نيازمنديابي فعال و مبتني بر سطح دستمزد و يا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس 
از طي مراحل قانوني مطابق بودجه سنواتي به اجراء درآورد و به منظور ساماندهي منابع و 

عادالنه به خدمات،  ها، دسترسي پوشاني هاي اجتماعي، رفع هم مصارف مربوط به يارانه
اجراي اين نظام از طريق ايجاد پايگاه اطالعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمين 

گيري پرونده الكترونيك رفاه و تأمين اجتماعي با تبعيت از  اجتماعي و مبتني بر شكل
امعه ) اين قانون براي تمامي آحاد ج٨٤پرونده الكترونيك سالمت ايرانيان موضوع ماده (

ها، نهادها و دستگاههاي اجرائي فعال در حوزه  ها، صندوق پذيرد وكليه سازمان صورت مي
كنند  رفاه و تأمين اجتماعي كه به هر نحوي از انحاء از بودجه دولتي و عمومي استفاده مي

نمايند مكلفند طبق ضوابط قانوني از اين نظام  و يا از دولت مجوز فعاليت دريافت مي
  .تبعيت كنند

هاي اجرائي مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام  نامه آيين تبصره ـ
جز سالمت متناسب با شرايط اقتصادي و  جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند اليه به

اجتماعي كشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانين مربوطه با 
جتماعي و سازمان به تصويب هيأت وزيران پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه ا

  رسد. مي
هاي  شدگان صندوق برقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمهـ  ۸۲ماده

هاي بازنشستگي  بازنشستگي ( اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق
كسور  دستگاهها، نهادها و بانكها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي كه داراي

 باشد. بازنشستگي مي
 رانندگان وسائط نقليه سنگين بين شهري، راهداري و راهسازي كه حداقل تبصره ـ

توانند متناسب با دريافت حقوق و  بيست و پنج سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند مي
  متناسب با روزهاي پرداخت حق بيمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

  ـ  ۸۳ماده
هاي مناطق آزاد مكلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد  سازمانـ  الف

%) از محل وصول عوارض ورود كاال و خدمات اين مناطق را پس از ١درصد( تجاري يك
واريز به خزانه كل كشور طبق بودجه سنواتي از طريق كميته امداد امام خميني(ره) و 

  نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.سازمان بهزيستي براي اشتغال محرومان و 
كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي موظفند جهت توانمندسازي ـ  ب

%) كميته امداد ٧٠پوشش خود ساالنه يكصدهزار نفر به ترتيب هفتاد درصد ( افراد تحت
طبق  %) سازمان بهزيستي را صاحب شغل نمايند. دولت٣٠امام خميني(ره) و سي درصد (
  الحسنه الزم را در جهت تحقق اين امر درنظر خواهد گرفت. بودجه سنواتي تسهيالت قرض

نشاني و پرتوكاري اشعه را جزء مشاغل  دولت موظف است مشاغل آتشـ  ۸۴ماده
آور محسوب كند. در طول اجراي قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه  سخت و زيان

  گردد. يمعتبر تلقي م ٢٠/١/١٣٦٨مصوب 
كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان  ـ ۸۵ماده
اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج  را پذيرفته

ساله معادل سهم  %) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه٥درصد (
طوركامل در رديف اعتباري خاص در  يره فرهنگيان را بهواريزي اعضاء به صندوق ذخ

  بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.
  ـ امور ايثارگران١٦بخش
  ـ  ٨٦ماده

هاي  الف ـ کليه دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به اجراي صحيح سياست
کلي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابالغي 

 اقدام نمايند. ٢٩/٢/١٣٨٩
ثار و شهادت يج فرهنگ ايوزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور تروـ  ب

 يها هيه پايکل يثار و شهادت در متون درسيا يالگوها و قهرمانان مل ينسبت به معرف
ق ياقدام نموده و در جهت تعم يمسابقات علم يو برگزار يپژوهش يها تيو فعال يليتحص

 يها ادوارهي ينسبت به  اجرا يو انقالب ينيانت از فرهنگ دياورها در صج بيمان و ترويا
ان يآموزان و فرهنگ ژه دانشيان نور وياردوهاي راه يو برگزار يآموز و فرهنگ شهداي دانش
 عمل آورد. الزم را به يج همکاريبا سازمان بس

از  يران موظف است ضمن اختصاص بخشيا ياسالم يجمهور يمايصدا و سـ  پ
ثار و شهادت، حداقل ده يج فرهنگ ايمختلف به موضوع ترو يها شبکه يها رنامهب

 ن موضوع اختصاص دهد.يخود را به ا يشينما يهنر يها دات برنامهي%) از تول١٠درصد(
دوران دفاع مقدس و  ياز دستاوردها يريگ دولت موظف است به منظور بهرهـ  ت

 يگلزارها ينده نسبت به ساماندهيآ يهاج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسليانتقال و ترو
ل يگمنام، احداث و تکم يادمان شهدايسراسر کشور با رضايت والدين شهيد و  يشهدا
رو، نفت، راه و يهاي ن د. وزارتخانهيآنها اقدام نما يدفاع مقدس و مرمت و نگهدار يها موزه

، يرسان ، برقيرسان مربوط به آب يخدمات يها نهيه هزيو کشور موظفند کل يشهرساز
 ند.ين نمايرا طبق بودجه سنواتي تأم يو جاده مواصالت يگازرسان
ج يشاخص در حوزه ترو يها برنامه يدولت موظف است به منظور تداوم اجراـ  ث
ان نور با ير نمودن برنامه راهيثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و  فراگيفرهنگ ا

الزم در دستگاههاي اجرائي و فرهنگي نسبت  هاي ها و زيرساخت ايجاد و توسعه ظرفيت
ها و  وزارتخانه  يا نهيو هز يفرهنگ يها قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه به

 د. يها اقدام نما سازمان
دولت مكلف است به منظور حفظ و ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت و ـ  ج

ن شهيدي كه داراي حداقل سه شهيد يا دو تكريم از الگوهاي اين فرهنگ ماندگار به والدي
%) و باالتر يا يك شهيد و دو جانباز پنجاه درصد ٥٠شهيد و يك جانباز پنجاه درصد (

%) و باالتر هستند نشان ملي ايثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار كشور ٥٠(
  به جامعه معرفي نمايد.

هاي فرهنگ و ارشاد  ران، وزراتخانهصدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـ ١تبصره
اسالمي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
كشور، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و ساير نهادهاي فرهنگي مكلفند 

 هاي ماندگار اقدام فرهنگي الزم را جهت معرفي آنها جهت ارج نهادن به اين چهره
  دهند. انجام

ماه اول اجراي قانون برنامه به پيشنهاد  نامه اجرائي اين بند در شش آيين ـ٢تبصره
تصويب  بنياد شهيد و امور ايثارگران و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس به

  رسد. هيأت وزيران مي
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%) از ٢٠ست درصد(يموضوع اين قانون موظفند ب ياجرائ يه دستگاههايکلـ  چ
اي را براساس  استثناي فصول اول و ششم اعتبارات هزينه خود به يعتبارات فرهنگا

 يعال يشورا يمصوب ابالغ يها استيموافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب س
 ند.ين امور نمايثار و شهادت صرف ايج فرهنگ ايترو

اد يبن يدفاع مقدس موظف است با همکار ياد حفظ آثار و نشر ارزشهايبنـ  ح
و  يراث فرهنگي، سازمان ميثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميد و امور ايشه

ان اجراي قانون برنامه يکشور تا پا يفرهنگ ير دستگاههايها و سا يو شهردار يگردشگر
المعارف دفاع  رهين دايل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوينسبت به توسعه و تکم

  د.يدفاع مقدس مطابق بودجه سنواتي اقدام نما خين تاريمقدس و تدو
و  ي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريعلوم، تحق يها وزارتخانهـ  خ

 يروهايثارگران و ستادکل نيد و امور اياد شهي، بنيآموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسالم
، واحدهاي درسي يبعد يدفاع مقدس به نسلها يج ارزشهايق و ترويمسلح به منظور تعم

جاد نموده و يرا ا يثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهيج فرهنگ ايمرتبط با ترو
خود  يقاتيو تحق ي) علميها ها و طرحهاي(پروژه نامه اني، پاياز موضوعات پژوهش يتعداد

 ثار و شهادت اختصاص دهند.يرا به موضوع فرهنگ ا
رش عملکرد ساالنه خود را درطول موظفند گزا ياجرائ يه دستگاههايکل تبصره ـ

ثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، يج فرهنگ اياجراي قانون برنامه در حوزه ترو
 يها ونيدفاع مقدس و کميس ياد حفظ آثار و ارزشهايثارگران ، بنيد و امور اياد شهيبن

 ند.يارائه نما ياسالم يمرتبط مجلس شورا
ح و به موقع قانون يصح ياجرا يامات الزم برادولت موظف است اقدـ  ۸۷ماده

 يرا در بودجه سنوات يثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافيبه ا يرسان جامع خدمات
آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجراي  ياجرائ يها نامه نييه آيد و کلينما ينيب شيپ

 د.يب و ابالغ نمايقانون برنامه تصو
مواد به قانون  ي) قانون الحاق برخ٦١ماده ( ير اجرادولت مکلف است دـ  الف

د ينما يزير برنامه يبه نحو ٤/١٢/١٣٩٣) مصوب ٢دولت ( ياز مقررات مال يم بخشيتنظ
ف گردند. ين تکلييه مشموالن ماده مذکور تعيکه تا دو سال اول اجراي قانون برنامه کل

نياز افراد مشمول اين ماده و مورد  يکننده نهادهاي متولي موظفند گواه اعزام يگانهاي
 ند. يثارگران ارائه نمايد و امور اياد شهيون احراز بنيصورت سانحه را به کميس

بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع  تبصره ـ
سانحه باليني همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط  مقدس كه صورت
عنوان جانباز تلقي  گردد را به كننده (نيروهاي مسلح) احراز مي نهاد اعزامكميسيون پزشكي 

 گيرد. %) جانبازي به آنها تعلق مي٥نمايد و حداقل پنج درصد (
اجراي اين تبصره مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذكور توسط بنياد شهيد و 

 باشد. امور ايثارگران نمي
اجراي قانون برنامه اعتبار مورد نياز براي اجراي دولت مكلف است در سال اول ـ  ب

رساني به ايثارگران را در لوايح بودجه سنواتي  ) قانون جامع خدمات٣٨تبصره ماده(
بيني نموده و از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به كليه آزادگان و  پيش

 جانبازان واجد شرايط پرداخت نمايد.
اده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد دولت موظف است خانوـ  پ

که در طول  يرانيرايت غيتابع ين و همسران و فرزندان) دارايشان (والديتحت تکفل ا
صالح  يمراجع ذ يت محوله از سويمأمور يا بعد از آن در راستايهشت سال دفاع مقدس 

د مراجع مذكور تحت ييپس از تأاند  ا اسارت نائل آمدهي يا جانبازيع شهادت يبه درجه رف
ص ستاد کل يثارگران قرار دهد و رزمندگان نيز بنابه تشخيد و امور اياد شهيپوشش بن

 رند.يگ يمسلح (ساتا) قرار م يروهاين ين اجتماعيمسلح تحت پوشش سازمان تأم يروهاين
ن ماده بر اساس ضوابط در يت و اقامت به افراد موضوع ايتابع ياعطا تبصره ـ

ن قانون ياالجراءشدن ا رچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از الزمچها
هاي امورخارجه و كشور تهيه و  تخانهراد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزتوسط ستا

) قانون ١٧٦ت اصل يكصد و هفتاد و ششم (يبا رعا يت مليامن يعال يب شورايتصو به
 رسد. يم ياساس

 شود: جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصالح مي ) قانون١٨ماده (ـ  ت
بنياد موظف است در چهارچوب قوانين به منظور تعيين، تدوين و يا اصالح 
معيارهاي تشخيص درصد جانبازي به عنوان مبناي ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در 

هاي پزشكي اقدام و  نمواردي كه نياز به رأي كميسيون باشد نسبت به تشكيل كميسيو
جهت تعيين نحوه ازكارافتادگي كلي آنها، با در نظر گرفتن وضعيت فعلي سالمت روحي، 

اي كه  نامه جسمي، اجتماعي، اقتصادي، شغلي و سابقه حضور در جبهه و براساس آيين

پيشنهاد بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي  به
 رسد اقدام نمايد. لح و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميمس

ثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، يبه منظور حفظ کرامت اـ  ث
) قانون ٥رساني به ايثارگران و ماده ( ) قانون جامع خدمات٢موضوع ماده ( يدستگاهها

ل در آن دستگاه را به استثناي موارد ثارگران شاغيستند ايمجاز ن يمديريت خدمات کشور
  ند.ينما ياز) معرفيمازاد (عدم ن يرويمحكوميت در هيأت تخلفات اداري به عنوان ن

رساني  ) قانون جامع خدمات٢١ر اجراي ماده (ـت مكلف است عالوه بـج ـ دول
زان هاي آن و اصالحات بعدي، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبا ايثارگران و تبصره به

 %) و باالتر را در طول اجراي قانون برنامه، استخدام نمايد.٧٠هفتاد درصد (
جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون ـ  چ

توانند  اند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي سنوات ارفاقي بازنشسته شده
مت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به خدمت اعاده و با تكميل خد

 بازنشستگي نائل آيند. به
در صورت دريافت پاداش پايان خدمت در بازنشستگي اول، پاداش مذكور  تبصره ـ

 گيرد. مربوط به آن سنوات، مجدداً به اين افراد تعلق نمي
مي خاص ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين، مقررات و ضوابط استخداـ  ح

رساني  ) قانون جامع خدمات٢مربوط به خود بوده و كليه دستگاههاي مشمول ماده (
 ايثارگران مكلف به انجام آن هستند. به

) قانون ٢كليه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاههاي موضوع ماده(ـ  خ
ي و با توانند با حداكثر هشت سال سنوات ارفاق رساني به ايثارگران مي جامع خدمات

 دريافت حقوق و مزاياي كامل بازنشسته شوند.
شرح زير در طول اجراي  رساني به ايثارگران به ) قانون جامع خدمات٢٦ماده (ـ  د

 شود: قانون برنامه اصالح و دو تبصره به آن الحاق مي
جانبازان اعصاب «بعد از عبارت » جانبازان داراي محدوديت جسمي حركتي«عبارت 
 شود. اضافه مي»  اييو روان و شيمي
هاي خاص و يا  ه داراي بيماريوالدين، همسران و فرزندان شهدا ك ـ١تبصره

العالج يا محدوديت جسمي حركتي مي باشند پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد،  صعب
 شوند. مشمول اين ماده مي

%) ٤٩%) تا چهل و نه درصد (٢٥جانبازان گروه بيست و پنج درصد (ـ ٢تبصره
 باشد. مندي حق پرستاري آنان به ميزان درصد جانبازي مي ) بهرهKب كا(ضري

 شود. رساني به ايثارگران به شرح زير اصالح مي ) قانون جامع خدمات٢١ماده (ـ  ذ
تأمين نيروهاي «بعد از عبارت » اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي«عبارت 

 شود. اضافه مي» مورد نياز خود را
  رسمي يت استخدامي مشموالن اين ماده حداكثر پس از سه ماهوضع ـ١تبصره
 گردد. قطعي مي

والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان  و رزمندگان با ـ ٢تبصره
) ٢ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در كليه دستگاههاي مشمول ماده ( حداقل شش

ات تابعه آنها و شركتهاي عمومي و دولتي، رساني به ايثارگران و مؤسس قانون جامع خدمات
در صورت تنزل از پست سازماني باالتر، مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء 
 مراجع قضائي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز

 شوند. شغل و پست قبلي برخوردار مي
قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي ايثارگراني كه به موجب ـ  ر

) قانون ١٠٣باشند با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول بند (الف) ماده ( مند مي باالتر بهره
 توانند تا سي و پنج سال خدمت كنند. مديريت خدمات كشوري بوده و مي

ر از خدمت سي آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتـ  ز
توانند براي يك بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج  اند، مي سال بازنشسته شده

كنند و  سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سي يا سي و پنج سال خدمت خود را تكميل
 سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

قوانين و مقررات به كليه جانبازان،  مسؤوليت رسيدگي و ارائه خدمات مطابقـ  ژ
باشند به عهده بنياد  آزادگان و خانواده معظم شهداء كه در بنياد داراي پرونده ايثارگري مي

سال دفاع مقدس با معرفي و  بوده و مسؤول رسيدگي و ارائه خدمات رزمندگان هشت
اجتماعي نيروهاي تأييد واحد يا مركز امور ايثارگران نيروهاي مسلح با سازمان تأمين 

 باشد. مسلح جمهوري اسالمي ايران(ساتا) مي
 ـ  ۸۸ماده
 ثارگرانيمعظم شهدا و ا يها ه مطالبات معوق خانوادهيدولت موظف است کلـ  الف

استفاده  يره مرخصيان خدمت و وجوه مربوط به ذخي(جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پا
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طور کامل حداكثر در دو سال اول اجراي قانون  آنان را به يه مطالبات قانونينشده و کل
ان يکه در پا يد. به نحوياد پرداخت نماين و توسط بنيبرنامه مطابق بودجه سنواتي تأم
ثارگران و خانواده شهدا يدر حوزه ا يچگونه مطالبات معوقيسال دوم اجراي قانون برنامه ه

 نمانده باشد. يباق
در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون ن ماده يمطالبات مذکور در ا تبصره ـ
دو سال اول  ياد و دستگاه مربوطه در طيز بر حسب مورد بايد توسط بنيحالت اشتغال ن

 ن و پرداخت گردد.ياجراي قانون برنامه طبق بودجه سنواتي تأم
ب ـ دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تأمين حداقل معيشت گروههاي عنوان 

بيني و حداقل حقوق كاركنان دولت را به آنان  ه فاقد شغل يا درآمد باشند را پيششده ذيل ک
 هاي سنواتي درج و در اختيار دستگاههاي مربوطه قرار دهد.  جهت پرداخت در بودجه

 و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت  يزان درصد از کارافتادگيجانبازان با هر مـ ١
 ور در جبهه و چريكهاي جنگهاي نامنظم(گم جن)ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حض٢
 ـ افراد تحت تکفل قانوني جانبازان متوفي، آزادگان متوفي، رزمندگان متوفي (با حداقل٣

 شش ماه حضور در جبهه) 
تشخيص افراد تحت تكفل قانوني جانبازان و آزادگان متوفي و ارائه خدمات  تبصره ـ

تحت تكفل قانوني رزمندگان متوفي به عهده واحد آنان به عهده بنياد و تشخيص افراد  به
ايثارگران نيروهاي مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي 

 باشد. يمسلح (ساتا) م
اند  ـ نامادري شهيد و خواهران مجرد شهدا كه تحت تكفل والدين شهدا بوده٤
 از فوت والدين)  (پس

داراي  يد داراي معلوليت جسمي، حركتي، ذهني، محجور، برادر و خواهر شهـ  ٥
 العالج پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد ا صعبيهاي خاص و  بيماري
ـ همسران مطلقه شهدا كه فرزند يا فرزندان شهيد را حداقل پانزده سال بعد از شهادت  ٦

 كاركنان دولت) اند با تأييد بنياد (ماهانه معادل دو سوم حقوق شهيد نگهداري نموده
» آزادگان«) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت ٥١در ماده(ـ  پ
 گردد.  اضافه مي» همسران و فرزندان شهدا«عبارت 
%) سرانه ١٠٠سازمان و بنياد مكلفند نسبت به تأمين و پرداخت صددرصد (ـ  ت

مه يفرزندان شهدا فاقد پوشش ببيمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدين، همسر و 
  ند.يعمر و حوادث، وفق بودجه سنواتي اقدام نما

رساني  ) قانون جامع خدمات٥٩) و (٥٢)، (١٣) بر مواد (٨٨حكم بند (ت) ماده (
 ايثارگران در طول اجراي قانون برنامه، حاكم است. به

 هاي ادتمنظور حمايت و تجليل از رش ث ـ دولت مکلف است طبق بودجه سنواتي به
ماه سابقه حضور در جبهه دارند و  رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش

ماه سابقه  و آزادگان با کمتر از شش ي%) جانباز٢٥جانبازان زير بيست و پنج درصد (
 يو فرهنگ ي، درماني، بهداشتيشتي، معيالت رفاهياسارت و همسران و فرزندان آنان تسه

 د.ير ارائه نمايبه شرح ز
ل در ينه شهريه تحصي%) هز٣٠درصد( تأمين و پرداخت يا معافيت حداقل سيـ ١

ر يام نور و ساي، دانشگاه پيدولت يشبانه دانشگاهها يها ، دورهيدانشگاه آزاد اسالم
و بهداشت، درمان و  يقات و فناوريهاي علوم، تحق د وزارتخانهييمورد تأ يها دانشگاه

 وفق بودجه سنواتي يآموزش پزشک
 يو ناوگان حمل و نقل شهر يعموم يگان از خدمات مراکز فرهنگيرا يمند  بهره ـ٢
%) هزينه از طريق هر يک از شرکتهاي دولتي و ٣٠درصد ( ـ معافيت از پرداخت سي٣

 خصوصي هواپيمايي، ريلي و دريايي در سفرهاي داخلي و عتبات عاليات براي يكبار در سال
منظور ارج  ان اوقاف و امور خيريه مكلفند بهها و سازم ها و دهياري شهرداريـ ٤

نهادن به والدين، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان 
%) و باالتر و رزمندگان با سابقه ٢٥درصد ( و پنج و همسران و فرزندان جانبازان بيست

ه در امامزادگاني كه دفن اموات در ماه و باالتر در جبهه را با رعايت مفاد وقفنام حضور شش
 هزينه اقدام نمايند.اخذ  ها بدون باشد و آرامستان آنها مجاز مي

ک بار در يك واحد ي يگان آب، فاضالب، برق و گاز براياز انشعاب را يمند بهرهـ   ٥
 مسكوني
باالتر مطابق قوانين مربوطه و براي  يليک مقطع تحصيازات ياز امت يمند بهرهـ  ٦

 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزاياي اجتماعي ندگان با حداقل ششرزم
رساني به ايثارگران پس از  ) قانون جامع خدمات٣١ج ـ در بند (الف) ماده(

فرزندان جانبازان، فرزندان «عبارت » جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد«عبارت 
» ماه سابقه حضور در جبهه ا حداقل ششآزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان ب

 شود. اضافه مي

رساني به ايثارگران  ) مكرر به قانون جامع خدمات٥٩متن زير به عنوان ماده (ـ  چ
 شود. الحاق مي
قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، كانون وكالي دادگستري، كانون «

%) از سهميه ٣٠درصد( ئيه، مكلفند سيكارشناسان رسمي، مركز وكالء و كارشناسان قوه قضا
صدور دفاتر خدمات قضائي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان 

%)، ١٠رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (
ماه حضور  شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل آزادگان با داشتن حداقل سه

%) و باالتر و فرزندان و ٢٥در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد(
ماه سابقه حضور داوطلبانه در  همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده

  »جبهه، بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.
رساني  ) قانون جامع خدمات٥٩) و (٥٢)، (١٣ر مواد () ب٨٨حكم بند (چ) ماده (

 ايثارگران در طول اجراي قانون برنامه، حاكم است. به
در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل ـ  ح
ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي  دوازده

 گردد و با تحقق بازنشستگي شستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام ميديگري گردد بازن
گردند. كمك  مند مي اين افراد در  دو صندوق از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره

  دولت فقط به يك صندوق خواهد بود.
ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه ـ  خ

قه حضور در جبهه براي يك بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سنوات ساب
ر صندوق بيمه و بازنشستگي معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه يياي ناشي از تغ بيمه

اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتي توسط دولت پرداخت و  صندوق منتقلٌ
 شود. تسويه مي
) قانون خدمت وظيفه عمومي ٤٥ماده ( ي) به انتها٧نوان بند (ع ر بهيمتن زـ  د
 شود: الحاق مي ٢٩/٧/١٣٦٣مصوب 
 درصورت اذن فرماندهي كل قوا:ـ ٧
فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هرماه حضور يك ماه كسر ـ  

 خدمت از نظام وظيفه
 خدمت از نظام وظيفه فرزندان آزادگان به ازاي هرماه اسارت يك ماه كسرـ  
 فرزندان جانبازان به ازاي هردرصد جانبازي يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه ـ  

مندي فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي صادره از كميسيون  بهره تبصره ـ
گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام  عالي پزشكي نيروهاي مسلح يا بنياد اقدام مي

 گردد. رات ستاد كل نيروهاي مسلح عمل ميوظيفه براساس مقر
) قانون ٣٣) ماده (٢) قانون برنامه ششم بر حكم تبصره (٨٨حكم بند (د) ماده (

  هاي توسعه كشور، حاكم است. احكام دائمي برنامه
رساني به ايثارگران عبارت رزمندگان با حداقل  ) قانون جامع خدمات٥٦به ماده (ـ  ذ

 گردد. اضافه ميدوازده ماه حضور در جبهه 
كسورات «رساني به ايثارگران پس از عبارت  ) قانون جامع خدمات٣٧به ماده (ـ  ر

 فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل«عبارت » بازنشستگي سهم اسرا و آزادگان و جانبازان
 شود. اضافه مي» بيست و چهار ماه حضور در جبهه

مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي  فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزايايـ  ز
%) و باالتر به استثناي تسهيالت خودرو، حق پرستاري، ٥٠شخص جانباز پنجاه درصد (

كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان 
 شود. فرزند شهيد نمي

 شود: ساني به ايثارگران اضافه مير ) قانون جامع خدمات٦٠عبارت ذيل به ماده (ـ  ژ
 شود. اضافه مي» همسران و فرزندان شهدا«عبارت » جانبازان و آزادگان«بعد ازعبارت 

 ـ  ۸۹ماده
ران موظف است در طول اجراي قانون يا ياسالم يجمهور يبانک مرکزـ  الف

%) ٤رصد (بار با سود حداكثر چهارد الت مسکن فقط يكيبرنامه، ساالنه نسبت به ارائه تسه
ماه سابقه حضور در جبهه و  حداقل شش يبه تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارا

باشند و تاكنون مسكن، زمين  يم يآزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملک
التفاوت  د. مابهيعامل اقدام نما يها ق بانکياند از طر يا تسهيالت مسكن دريافت ننموده

سقف نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتي توسط دولت  سود مذکور تا
افراد  يت و نحوه معرفين اولوييشود. (تع يعامل پرداخت م ين و به بانکهايتأم

 مسلح خواهد بود.) يروهايط به موجب دستورالعمل ستاد کل نيواجدالشرا
ايثارگران رساني به  مکرر) قانون جامع خدمات ٣ره ذيل به ماده (ـب ـ تبص

 گردد: الحاق مي
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الثبت و حقوق دولتي مربوط به خريد  هاي حق ايثارگران در پرداخت هزينه تبصره ـ
و فروش، ترهين اسناد مالكيت تسهيالت وام خريد يا ساخت مسكن از هفتاد درصد 

 باشند. %) معافيت برخوردار مي٧٠(
ساله حداقل  دولت (بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران) موظف است همهـ  پ

الحسنه تمامي بانكها و مؤسسات پولي و اعتباري دولتي را در  %) منابع قرض١٠درصد( ده
چهارچوب بودجه سنواتي جهت اشتغال ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و كارآفريني 

 ايثارگران اختصاص دهد.
مكرر) فصل دوم قانون جامع  ٣) و (٣ت ـ دولت موظف است در اجراي مواد (

رساني به ايثارگران و اصالحات بعدي آن حداكثر تا پايان خردادماه هرسال  ماتخد
شرايط پرداخت تسهيالت مسكن ارزان قيمت به ايثارگران را مطابق بودجه سنواتي 

 ابالغ نمايد.
) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ٨ماده واحده اصالح ماده(ـ  ث
 گردد: اصالح ميشرح ذيل  به ٢٨/٩/١٣٨٩مصوب 

با اولويت ايثارگران و فرزندان «عبارت » از طريق مزايده عمومي«بعد از عبارت 
 گردد. اضافه مي» شهدا

 ـ ۹۰ماده
رساني به ايثارگران و اصالحيه  ) قانون جامع خدمات٧٠الحاقات زير در ماده (ـ  الف

خشي از مقررات مالي ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ب٤٧بعدي آن و در ماده (
 گيرد: ) به شرح زير صورت مي٢دولت (

%) سهميه اختصاصي براي جانبازان زير بيست و پنج ٥درصد( سهميه ورود با پنج
%) و همسران و ٢٥%) و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (٢٥درصد (

%) ٣٠درصد( به سيماه حضور داوطلبانه در جبهه  فرزندان رزمندگان، با حداقل شش
 افزايش يابد.

%) ايثارگران (مشمولين ٢٥در صورتي كه سهميه بيست و پنج درصد ( تبصره ـ
رساني به ايثارگران و اصالح بعدي آن) تكميل نگردد و  ) قانون جامع خدمات٧٠ماده(
%) و همسران و ٢٥%) سهميه اختصاصي جانبازان زير بيست و پنج درصد (٥درصد ( پنج

%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ٢٥نبازان زير بيست و پنج درصد (فرزندان جا
ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضيان واجد الشرايط نباشد دولت مكلف  شش

%) ٥%) ايثارگران را مازاد بر پنج درصد (٢٥است مانده ظرفيت خالي بيست و پنج درصد (
%) و همسران و فرزندان جانبازان زير ٢٥درصد ( مذكور به جانبازان زير بيست و پنج

ماه حضور  %)فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش٢٥بيست و پنج درصد (
 داوطلبانه در جبهه كه شرايط الزم را داشته باشند، اختصاص دهد. 

) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در ٦٦نه شهريه مشموالن ماده (يهزـ  ب
 هاي الملل دانشگاههاي دولتي يا غيردولتي حداکثر در سقف شهريه پرديس بين دانشگاههاي

 شود. يداخل کشور پرداخت م يدانشگاه آزاد اسالم
که از  يكليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مراکز علمـ  پ
مجوز اخذ  هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارتخانه

%) اعضاي هيأت علمي ٢٠مكلفند حداقل بيست درصد ( ياند و دانشگاه آزاد اسالم ودهنم
مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده 

%) و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان ١٥درصد (
%) و باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه ٢٥بيست و پنج درصد (

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و  كه داراي مدرك علمي دكتري مورد تأييد وزارتخانه
عالي انقالب  باشد و شرايط علمي مصوب شوراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي

يا موافقت با انتقال كاركنان فرهنگي را داشته باشند، حسب مورد از طريق استخدام و 
ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي، چنانچه شرايط علمي الزم را 
داشته باشند تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب 

ا رعايت سوابق آموزشي پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي و ب
 هاي اخالقي استخدام كنند. صالحيت

احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي سوابق ايثارگري فوق 
  شود. نيز مي

مسؤوليت اجراي احکام اين ماده به طور مستقيم برعهده وزير و رئيس دستگاههاي 
 صميم مي باشند.ادشده مكلف به اتخاذ تيمذكور است در اجراي اين حكم مقامات 

مشموالن اين بند با سي و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال ـ ١تبصره
 شوند. سن بازنشسته مي

در صورت تمايل فرد به بازنشستگي پس از اتمام سي سال خدمت و يا ـ ٢تبصره
  تواند درخواست بازنشستگي نمايد. حداكثر شصت سال سن مي

ر طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر بند ) اين قانون د٩٠ماده (» پ«حكم بند 
و اصالحات بعدي و بر حكم  ٢/١٠/١٣٩١) قانون جامع ايثارگران مصوب ٧١ماده (» الف«

  حاكم است. ٢٢/٢/١٣٧١ماده واحده قانون اصالح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب 
هاي  برنامه) قانون احكام دائمي ٢شرايط جامعه ايثارگران موضوع بند (پ) ماده (

قانون برنامه  ) ٩٠توسعه كشور به شرايط جامعه ايثارگران موضوع بند (پ) ماده (
  شود. اصالح مي
محكوميت مؤثر كيفري در جرائم امنيتي موضوع فصل اول كتاب پنجم ـ ۹۱ماده

موجب  ٢/٣/١٣٧٥قانون مجازات اسالمي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 
  شود. ي مقرر در اين بخش ميمحروميت از امتيازها

  ـ فرهنگ، هنر و ورزش١٧بخش
و  يفرهنگ ي، بسترسازيفرهنگ يساز ، مقاوميبه منظور ارتقاء، تعال ـ۹۲ماده

 يسند مهندس يانداز نظام و اجرابرنامه و اهداف سند چشم ياست ابالغيبه س يابيدست
ر حفظ و ارتقاي ب يو متک يات فرهنگيبر تحقق توسعه متناسب با مقتض يمبن يفرهنگ
و کرامت و  ي، اصول و فضائل اخالقينيد يساالر و مردم يو مل ي، انقالبياسالم يارزشها

نهادها و  ينقش کارآمد، اثربخش و متعال يفايو ا يت و انسجام ملي، هويحقوق انسان
، يدات و محصوالت فرهنگيت از تولين حماين عرصه و همچنيدر ا يمردم يتشکلها
ت يملموس و ناملموس و تقو يراث فرهنگيو م يع دستيخر، صنافا يو هنر يمذهب
در  يه انسانيگاه و منزلت سرمايز ارتقاي جايو ن يالملل نيت آن در تعامالت بيظرف

شکسوتان فرهنگ و هنر يو اصحاب فرهنگ، نخبگان و پ ياجتماع يفرهنگ يها عرصه
پاسداشت منزلت اي موقوفات و يو اح» يمؤمن به انقالب اسالم يروهاين«کشور و

  برنامه: ياجرا يدر طول سالها يمذهبي ـ فرهنگ يت و توسعه نهادهايامامزادگان و تقو
دولت مکلف است با همكاري قوه قضائيه تمهيدات قانوني الزم مربوط به ـ  الف

د و يو کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تول يند صدور مجوز و بازنگريل فرآيتسه
 يها برنامه يد و نشر آثار و اجرايتول يت الزم برايجاد امنيو ا يرو هن ينشر آثار فرهنگ

  بيني نمايد.  قانون برنامه پيش يان سال اول اجرايمجوز را تا پا يدارا يو هنر يفرهنگ
ربط  ب ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان صدا و سيما و ساير دستگاههاي ذي

) ٤٤جراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (مکلفند با رعايت سياستهاي كلي و قانون ا
گري فرهنگي و هنري با رعايت موازين شرعي قابل  قانون اساسي فهرست مجوزها و تصدي

نهاد را که تا پايان سال اول اجراي  هاي مردم واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان
 واگذار نمايند.شود در طول سالهاي اجراي قانون برنامه  قانون برنامه تعيين مي

و  ين فهرست مذکور و نحوه واگذارييوه تعين بند شامل شينامه ا نييآ تبصره ـ
وزارت فرهنگ و  يشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و همکاريفروش با پ
  رسد. يران ميأت وزيب هيما به تصويو سازمان صدا و س يارشاد اسالم

ول اجراي برنامه با مشاركت سازمان صدا و دولت مكلف است تا پايان سال اـ  پ
سيما و وزارت ورزش و جوانان، تمهيدات قانوني الزم در خصوص نحوه تقسيم درآمدهاي 

  بيني نمايد. تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را پيش
سازمان، وزارت راه و  يه مكلف است با همکاريريسازمان اوقاف و امور خـ  ت
اسناد اخذ  ا و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نسبت به صدور وه ي، شهرداريشهرساز

  د.ياقدام نما يفرهنگ يل بقاع متبرکه با رعايت ضوابط وقفي به قطبهايموقوفات و تبد
با  يدولت مكلف است تمهيدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانـ  ث

ن يش سرزميه، بر اساس طرح آماافتي در مناطق کمتر توسعه ييروستا يهات کتابخانهياولو
در  يو تعاون يبخش خصوص يگذارهيق و جذب سرمايکرد تشويبا رو  يامنطقه يازهايو ن
ان يفراهم كند و تا پا يو هنر يفرهنگ ير کاالهايو سا يد کتاب و محصوالت فرهنگيتول

دجه %) مطابق قانون بو٥قانون برنامه با نرخ رشد ساالنه پنج درصد ( يسال اول اجرا
  قانون برنامه اقدام نمايد. يت موجود در طول اجرايسنواتي نسبت به وضع

و يا  يها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگ يدولت و شهردارـ  ج
 ينه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربريپروانه ساختمان در زم

 يمجوزها يفروشان، ناشران و مطبوعات که دارااز کتاب يمسکون يدر فضاها يفرهنگ
 ت کنند. يالزم هستند حما يقانون

ط وزارت فرهنگ و ارشاد ـنامه اجرائي موضوع اين بند توس آيين تبصره ـ
 هاي راه و شهرسازي، نيرو، کشور و نفت، تدوين و به تصويب اسالمي با همکاري  وزارتخانه

  رسد. يران ميوز أتيه
 ي، هنريدآورندگان آثار فرهنگيت از حقوق پديت به منظور حمادولت مکلف اسـ  چ
 ياصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سيما و رسانه، بسترساز يت شغليو امن
ان يم مناسبات و روابط ميو تنظ ي، هنريفرهنگ يها در عرصه يالملل نيحضور ب يبرا

  عمل آورد: ل را بهيذ ياقدامها يو هنر يمرتبط با امور فرهنگ يو حقوق يقياشخاص حق
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اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و  يت شغليتمهيدات قانوني الزم جهت امنـ ١
  بخش فرهنگ  يقلم، صدا و سيما و رسانه و استقرار نظام صنف

مطبوعات و  يغات نظام جامع حقوقين مطبوعات و تبليو اصالح قوان يبازنگرـ ٢
  نونيغات جهت طي مراحل قايها و تبل رسانه

دهند  اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سيما كه شغل خود را از دست ميـ  ح
گيرند. دولت در چهارچوب لوايح بودجه سنواتي  تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي

  دهد. هاي اعتباري را به اين منظور در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار مي كمك
االجراء شدن اين  ماه پس از الزم ف مدت ششنامه اجرائي اين بند ظر آيين تبصره ـ

قانون به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي، 
  رسد. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

بودجه سنواتي،  دولت مكلف است از ابتداي اجراي قانون برنامه در قالبـ ۹۳ماده
سهم خود در تأمين بودجه سازمان صداوسيما را حداقل به ميزان هفت دهم درصد 

%) بودجه عمومي دولت لحاظ و تخصيص دهد. افزايش اعتبار سازمان نسبت به سال ٧/٠(
ها، توسعه كمي و كيفي  %) استان١٠٠پايه از محل اين ماده جهت پوشش صددرصدي(

ستاني و برون مرزي) پويانمايي(انيميشن)، مستند و فيلمها و هاي توليدي (ملي، ا برنامه
تناسب  شود و هرگونه افزايش حقوق و مزايا جز به هاي فاخر و توسعه فني هزينه مي سريال

  شود، ممنوع است.  ساير بخشهاي كشور كه در بودجه سنواتي مشخص مي
ده را به مجلس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران گزارش ساالنه اين ما

  كند. شوراي اسالمي ارائه مي
 %) از كل نه درصد٢٧/٠دولت مکلف است بيست و هفت صدم درصد( ـ۹۴ماده

%) ماليات بر ارزش افزوده را براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون ٩(
اي و كشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش  المللي ورزشهاي زورخانه بين
ويژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ  وان و زيرساختهاي ورزش بهبان

در رديفهاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي 
  گيرد.  ها قرار مي شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزراتخانه بيني مي پيش

  شود. ها هزينه مي ار فقط در استاناين اعتب ـ١تبصره
پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو ـ ٢تبصره

  اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. ورزش حرفه به
%) موضوع قانون ماليات بر ارزش ٩درصدي ( از مجموع عوارض و ماليات نهـ ٣تبصره

  نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد. وده، قبل از توزيع آن منابع بين ذيافز
پنجم  ) و يك٩٤دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده ( ـ٤تبصره

) اين قانون را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم ٧٣ازمنابع درآمدي ماده (
  بيني و هزينه نمايد. نواتي پيشوزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه س

نه از اماکن يبه يريگ و بهره يفرهنگ يمذهب يمنظور توسعه فضاها  بهـ ۹۵ماده
، ياسي، سيتي، تربيگاه عبادين پايتر يعنوان اصل گاه مسجد بهيت جايو تثب يمذهب
  شود:  ير انجام مي، اقدامات زيو فرهنگ ياجتماع

ها موظفند در  يو شهردار ين انقالب اسالماد مسکي، بنيوزارت راه و شهرسازـ  الف
 يوشهرکها وشهرها ييروستا يو هاد يشهر يليجامع تفص يطرحها يواجرا يطراح
احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت  يمناسب برا يداالحداث، اراضيجد

افت يبدون در يساز کنند و پس از آماده ينيب شياستفاده امام جماعت همان مسجد پ
 ان احداث مساجد قرار دهند.يار متقاضيدر اخت يت عموميه و با حفظ مالکنيهز

هاي ديني مصرح در قانون  ها، اماكن صرفاً مذهبي اقليت مساجد، مصلي تبصره ـ
هاي  هاي علميه شامل مراكز آموزشي، پژوهشي و اداري از پرداخت هزينه اساسي و حوزه

خت و ساز فقط براي فضاي اصلي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض سا
 باشند. معاف مي
داالحداث موظفند نمازخانه يجد يو خدمات ي، اداريتجار يها مالکان مجتمعـ  ب
ن يا ين بند شامل تعداد واحدهايند. دستورالعمل ايرا در اماکن مذکور احداث نما يمناسب
 عالي شهرسازي يتصويب شورا  هاي مصوب به ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه مجتمع
 رسد. يم يو معمار

 ها موظفند نسبت به احداث ها، مراتع و آبخيزداري کشور و شهرداري پ ـ سازمان جنگل
 هاي هاي ملي و بوستان يا اختصاص فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان

 اقدام کنند. يشهر
، يها و مراکز درمان نمارستاي، بي، مراکز آموزشياجرائ يه دستگاههايکلـ  ت
ا ي ياعم از دولت يتجار يها و مجتمع يحي، تفريرفاه يها ، مجتمعيورزش يها مجموعه

 يو مناسب برا يکاف يفضا يا اختصاص و نگهداري، موظفند نسبت به احداث يردولتيغ
  ند.يا نمازخانه اقدام نمايمسجد 

اقدامات الزم را جهت  دات ويو نفت موظفند تمه يراه و شهرساز يها وزارتخانهـ  ث
 ين شهريعرضه سوخت ب يگاههايو جا يمسافربر يها انهياحداث مسجد و نمازخانه در پا

 يردولتيق بخش غيمذکور از طر يها ت مساجد و نمازخانهيريو مد ين نگهداريو همچن
 عمل آورند. به

و  يکارکرد فرهنگ يمنظور ارتقا  مکلف است به يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمـ  ج
و جذب جوانان و  يج فرهنگ اسالميو ترو يعدالت فرهنگ يمساجد، برقرار يهنر

و  يه مساجد شهريد تا کلياتخاذ نما يبيترت ين اسالميت موازينوجوانان به مساجد، با رعا
بر اساس بودجه سنواتي  يو هنر يفرهنگ يها ت از کانونيهزار نفر جمع يباال يروستاها

  برخوردار گردند.
موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و  يزارت جهاد کشاورزو ـ۹۶ماده

فضاهاي ورزشي، اراضي ملي غيرکشاورزي خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها 
ست را كه مورد نياز بخش غيردولتي يز طيواقع در مناطق چهارگانه مح ياستثناي اراض به

اعالم شده توسط وزارت  يامالتمت ارزش معيد وزارت ورزش و جوانان به قيياست با تأ
ت يبا رعايت تشريفات قانوني به بخش غيردولتي و تعاوني با اولو ييو دارا يامور اقتصاد

ممنوع است. منابع حاصل از  ين اراضيا ير کاربرييد. تغيثارگران واگذار نمايا يها يتعاون
  گردد. اجراي اين حكم به خزانه واريز مي

نظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر دولت مكلف است به مـ ۹۷ماده
السالم) و استفاده بهينه از ظرفيت  هويت اسالمي و ترويج سيره و سنت اهل بيت (عليهم

معنوي اماكن زيارتي در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز و برگزاري و تمهيد امكانات 
ل تا پايان اجراي قانون برنامه روي اربعين، نسبت به انجام امور ذي الزم مراسم ساالنه پياده

  نمايد: اقدام 
ريزي و تدوين سازوكارهاي  شناسايي دقيق نيازها و مشكالت زائران، برنامهـ  الف

و  ها الزم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساختهاي الزم از طريق حمايت از شهرداري
  بخشهاي غيردولتي

خدمات زيارتي در قطبهاي زيارتي و  هاي فرهنگي و توسعه امكانات، فعاليتـ  ب
هاي) زيربنايي  گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت و اجراي طرحهاي (پروژه

  هاي سنواتي مورد نياز در قالب بودجه
  ـ ٩٨ماده
دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از ـ  الف

  گري اقدامات زير را انجام دهند:صنايع دستي و تشويق و توسعه گردش
هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت  هزينهـ ١

ربط آثار در اختيار و در حيطه وظايف  هاي ذي شده در فهرست آثار ملي و فهرست
تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتي از محل اعتبارات خود تأمين كنند. اين 

صنايع دستي و گردشگري  ت در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، اعتبارا
  شود. هزينه مي
تأسيسات گردشگري از هر نظر تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري ـ ٢

  هاي مالياتي است و از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشد. به استثناي معافيت
منظور حفظ  موظف است به يو گردشگر يدست عي، صنايراث فرهنگيسازمان مـ  ب

 ياجرائ ير دستگاههايسا يو هماهنگ ياقدام الزم را با همکار يراث فرهنگيانت از ميو ص
(اعم  يراث فرهنگيم ي، حفاظت و مرمت و معرفي، مستندسازييمنظور شناسا ربط به يذ

اي يو اح يع دستيصنا يجهان يجاد شهرهاي، ايعيراث طبياز ملموس و ناملموس) م
راث يو ثبت در فهرست م يرانيدر حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ا يسنت يهنرها
 عمل آورد. را طبق بودجه سنواتي به يجهان

ع ي، صنايراث فرهنگيسازمان م يبا همکار ياد مسکن انقالب اسالميبنـ ۹۹ماده
اقل حد يايو اح يطرح بهساز يه و اجرايموظف است نسبت به ته يو گردشگر يدست

را از  يهدف گردشگر يو روستاها يو فرهنگ يخيبافت با ارزش تار يدارا يسيصد روستا
ان اجراي قانون برنامه در بودجه سنواتي ي، تا پايا هيسرما يها ييمحل اعتبارات تملک دارا

  رد.يقرار گ يبردار و مورد بهره ين ماده حفظ، نگهدارياقدام نمايد تا در چهارچوب مفاد ا
  ـ ۱۰۰ماده
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است تا پايان سال ـ  الف

اول اجراي قانون برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را درچهارچوب قوانين مربوطه با 
رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي جهت تصويب هيأت وزيران ارائه نمايد. 

  ل آورد:عم دولت موظف است تمهيدات زير را به
تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي ـ ١

هاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاههاي  اي بزرگ و مهم در حوزه كليه طرحهاي توسعه
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 ٣/١٠/١٣٨٢) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب ٣موضوع ماده(
  اي، استاني و شهري  مان مذكور در سطوح ملي، منطقهجهت تطبيق با اهداف و وظايف ساز

هاي  اختصاص يارانه و تسهيالت مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيتـ ٢
 مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوطه

رفاهي و ، خدمات  هاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل راه ايجاد زيرساختـ ٣
قيمت  گذاري، واگذاري تسهيالت ارزان اقامتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه

  ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتي و
نامه اجرائي اين بند توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  آيين تبصره ـ

راه و شهرسازي، سازمان هاي كشور، جهادكشاورزي و  گردشگري و با همكاري وزارتخانه
  رسد.   زيست و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي حفاظت محيط

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همكاري سازمان موظف ـ  ب
است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح ساماندهي گردشگري جنگلهاي شمال و 

ل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران طبق قوانين غرب كشور و زاگرس، سواح شمال
  مربوطه را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، تمهيدات و اقدامات ـ  پ
قانوني الزم را جهت مديريت يكپارچه و جامع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

  عمل آورد. به
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است كل درآمد ـ  ت

ها را كه در اجراي  هاي تاريخي و موزه اختصاصي و كمكهاي مردمي از اماكن و محوطه
صورت  به ٣/١٠/١٣٨٢) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب ٥ماده(

گردد، واريز نمايد.  افتتاح مي  حسابي كه نزد خزانه به شوند هيأت امنائي تشكيل و اداره مي
وجوه حاصله و همچنين سهم كمكهاي دولتي اختصاص داده شده   %)١٠٠صددرصد(

اين اماكن در قالب بودجه سنواتي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  به
  اختصاص يابد. گيرد تا براي اداره، توسعه و مرمت اين اماكن گردشگري قرار مي

تواند بخشي از امور  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ميـ  ث
اي و تخصصي گردشگري كه طبق قانون  گري و اجرائي خود را به تشكلهاي حرفه تصدي

  اند، واگذار كند. تشكيل شده
هاي قانوني هزينه اين خدمات با تأييد سازمان مذكور، با تصويب  تعرفه تبصره ـ

  باشد. يأت وزيران توسط تشكلهاي تعيين شده قابل دريافت و هزينه ميه
) قانون الحاق برخي مواد ٦٥ج ـ دولت مكلف است از محل منابع بند(الف) ماده(

 گازرساني روستاهاي ٤/١٢/١٣٩٣) مصوب ٢به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
  هدف گردشگري را نيز در اولويت قرار دهد.

منظور تحقق اهداف مندرج در  کليه دستگاههاي اجرائي موظفند به ـ۱۰۱ماده
) قانون اساسي جمهوري اسالمي ٢١) و بيست و يکم (٢٠)، بيستم (١٠اصول دهم (

هاي کلي برنامه ششم و سياستهاي  ساله و سياست انداز بيست ايران، اهداف سند چشم
در آن و استيفاي حقوق شرعي  تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن«كلي خانواده مبني بر 

منظور  و نيز به» ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان و قانوني زنان در همه عرصه
مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهي  بهره

ويکرد عدالت و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال ر
ها و طرحهاي خود و ارزيابي آثار  ها، برنامه جنسيتي بر مبناي اصول اسالمي در سياست

و تصميمات براساس شاخصهاي ابالغي ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقالب 
 فرهنگي اقدام نمايند. 

 يابيرياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارز ـ١تبصره
 يشاخصها يدستگاهها و رصد مستمر ارتقا يها و طرحها ها، برنامه استيق سيو تطب
أت يطور ساالنه به مجلس شوراي اسالمي و ه ت زنان و خانواده، گزارش آن را بهيوضع
 د. يران ارائه نمايوز

نظارت و  ين ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهايا ينامه اجرائ نييآـ ٢تبصره
وظايف و الزامات دستگاههاي اجرائي براي ارتقاي شاخصهاي مذکور،  پايش شاخصها و

شنهاد مشترك رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان يپ به
ربط در چهارچوب  يذ ياجرائ ير دستگاههايسا ياداري و استخدامي كشور و با همکار

ران يأت وزيب هين قانون به تصويااالجراء شدن  ماه پس از الزم قوانين مربوطه، شش
  د.يخواهد رس

هاي كلي جمعيت و خانواده و سند  دولت موظف است براساس سياست ـ۱۰۲ماده 
ربط به منظور  جمعيت مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي

هاي محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركرد اي خانواده تقويت و تحكيم جامعه

ايراني با ايجاد سازوكارها و ـ  اصلي آن با رعايت شاخصهاي الگو و سبك زندگي اسالمي
  عمل آورد: تأمين اعتبارات الزم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به

سازي مناسب جهت كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان  زمينهـ  الف
 اجراي قانون برنامه%) نسبت به سال پايه درطول ١٠درصد ( ده

حمايت، پشتيباني و ارتقاي معيشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل ـ  ب
ي و خانواده محور و يهاي توليدي روستا خانگي، بنگاههاي زود بازده اقتصادي و تعاوني

 ها نسبت به سال پايه اجراي قانون برنامه افزايش نرخ رشد مستمر فعاليت
هاي  وشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامهمقابله فعال و هـ  پ

ربط در  سازي، آموزش، پژوهش و تبليغ توسط كليه دستگاههاي ذي مخل ارزشها و برنامه
 جهت تحكيم خانواده

ازاي هر  فرزند به ٥/٢) به حداقلTFRسازي جهت افزايش نرخ باروري ( زمينهـ  ت
 رنامهزن در سن باروري درطول اجراي قانون ب

پشتيباني و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت ـ  ث
دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و  فرزند صالح، ارزش

 اعطاي تسهيالت و امكانات
ها  آموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان با اولويت خانوادهـ  ج

ربط، به ويژه  سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههاي ذي كم پنج قبل، حين و دست
هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ورزش و جوانان،  وزارتخانه

سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، سازمان 
ربط با برخورداري خدمات مشاوره و  نهادهاي ذي نظام روانشناسي و مشاوره و ساير
 هاي پايه و تكميلي روانشناسي از تسهيالت و مزاياي بيمه

ارائه تسهيالت و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوجهاي داراي فرزند ـ  چ
 در قالب بودجه سنواتي

و درمان تمهيدات الزم از قبيل ارائه تسهيالت جهت افزايش سالمت ازدواج ـ  ح
 ناباروري در قالب بودجه سنواتي

مجرب با اولويت وكالي  يمندي از قضات و وكال تمهيدات الزم جهت بهرهـ  خ
هاي  هاي الزم در جهت تشويق صلح و سازش زوجها در پرونده متأهل، با ارائه آموزش

 هاي مختومه دعاوي خانواده و ايجاد مشوقهاي الزم نسبت به پرونده
سعه بيمه سالمت در بيمه پايه و تكميلي براي مادران در كليه حمايت و توـ  د

 مراحل دوران بارداري تا پايان دوران شيرخوارگي
ستاد ملي زن و خانواده مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي در چهارچوب ـ  ذ

دار هدايت، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت  قانون، با تشكيل جلسات مستمر، عهده
ها و دستگاههاي اجرائي  ها، اقدامات و ارزيابي عملكرد مربوط به وزارتخانه مهكالن بر برنا

ربط و نهادهاي عمومي و تشكلهاي مردمي و نيز بسيج ملي براي جلب مشاركت  ذي
هاي كلي ابالغي و رصد و پايش تحوالت خانواده و جمعيت  فراگير در تحقق سياست

 ر به مجلس شوراي اسالمي ارائه شود.با ماه يك خواهد بود و گزارش آن بايد هر شش
 ـ ۱۰۳ماده
گانه،  االجراء شدن اين قانون كليه مردان شاغل در قواي سه از تاريخ الزمـ  الف

روز مرخصي تشويقي  شوند از سه بخشهاي دولتي و عمومي غيردولتي كه صاحب فرزند مي
  گردند. برخوردار مي

هاي تحكيم  ت در راستاي سياستوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف اسـ  ب
االجراء شدن اين قانون بررسي و طرح الزم براي ايجاد  ماه از تاريخ الزم خانواده ظرف شش

گيري قانوني  دار حداقل داراي سه فرزند را فراهم و جهت تصميم بيمه اجتماعي زنان خانه
 ارائه نمايد.

قالب بودجه سنواتي  پ ـ دولت مكلف است بخشي از اعتبارات عمراني خود را در
تأمين خوابگاههاي مناسب براي دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از  به

 باشد. اين خوابگاهها با زوج داراي فرزند مي
  ـ ۱۰۴ماده
سازمان بهزيستي مكلف است در راستاي كنترل و كاهش نرخ طالق به ميزان ـ  الف
سازي الزم را از طريق مركز  انون برنامه زمينه%) سال پايه درطول اجراي ق٢٠درصد( بيست
عمل آورد تا  هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي به فوريت

هاي خانوادگي و پيشگيري از وقوع طالق و با كمك  جهت پيشگيري از اختالف و بحران
 نهادهاي مردمي، خدمات خود را گسترش دهد.

هاي خود ترويج ازدواج، ضدارزش  مكلف است در برنامه سازمان صدا و سيماـ  ب
بودن طالق و آسيبهاي اجتماعي آن براي زوجها و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي 
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زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي سبك زندگي 
 ايراني مدنظر قرار دهد.ـ  اسالمي

  ـ سياسي ، دفاعي و امنيتي ١٨بخش
ش قدرت مقاومت يو افزا يمفاد مصرح در قانون اساس ياجرا يدر راستا ـ۱۰۵ماده
ت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط يريمنظور مد اقتصاد کشور و به يريپذ بيو کاهش آس

تحقق  ياصل عزت، حکمت و مصلحت و برا يران بر مبنايا ياسالم يجمهور يخارج
اقدامات خود  ينيروهاي مسلح مکلفند، تمامجز  به ياجرائ ياهداف اين قانون، دستگاهها

وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه  يرا با هماهنگ ينه روابط خارجيدر زم
 د: يموارد زير اقدام نما يموظف است در چهارچوب قوانين نسبت به اجرا

اقدامات ديپلماتيك در سياست خارجي درجهت تحقق اصول  يو اجرا يطراحـ  الف
بوطه قانون اساسي مخصوصاً در بعد مبارزه با استكبار و رژيم صهيونيستي و حمايت از مر

 جريان مقاومت و مستضعفين 
 يها ونديت پيو تقو يبخش تنوع يالزم برا ياسيط سيجاد بسترها و شراياـ  ب

ويژه كشورهاي منطقه، همسايگان و قدرتهاي  جانبه با كشورهاي هدف در جهان به همه
 هاي كلي نظام چهارچوب سياست نوظهور در
صادرات  يبرا يجهان يبا تمرکز بر ورود به بازارها ياقتصاد يپلماسيت ديتقوـ  پ

گذاري خارجي و دستيابي  کاال و خدمات فني و مهندسي، تأمين مالي و جذب سرمايه
هاي الزم براي حضور بخش غيردولتي در ديگر  ن و ايجاد زمينهينو يها يفناور به

ويژه كشورهاي همسايه و اسالمي در  منطقه و كشورهاي جنوب غربي آسيا بهكشورهاي 
  هاي كلي اقتصاد مقاومتي چهارچوب سياست

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور خارجه مکلف است ـ  ت 
 هاي االجراء شدن اين قانون، رايزنان بازرگاني در سفارتخانه سال از زمان الزم ظرف مدت يک

ران در کشورهايي که بر اساس آمار گمرک بيشترين رابطه تجاري با ايران را دارند اي
 ياقتصاد يهاالت مرتبط با حوزهيتحص ين افراد دارايه اين کند که کليياي تع گونه به

ن افراد ييا كشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت ا يسيبوده و به زبان انگل
رجه با همكاري  وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش دو سال است. وزارت امور خا

  ساالنه اجراي اين حكم را به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.
تواند پيشنهادهاي خود را به وزارت  اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، مي

  صنعت، معدن و تجارت ارائه نمايد.
شور و جلب مشارکت آنها در ان خارج از کيرانيت همه جانبه از حقوق ايحماـ  ث

 توسعه و پيشرفت كشور 
جاد يا يدر سطوح دو و چندجانبه برا يرسم يپلماسيد يها تيظرف يريکارگ بهـ  ج

 دار در منطقهيبا ثبات و پا يتيو امن ياسيط سيمح
 يرسان ن و کارآمد اطالعينو يو روشها و ابزارها يعموم يپلماسياز د يبردار بهرهـ  چ

و  يران در ابعاد گفتمانيا ياسالم يجمهور يدگاههاين دييتب يبرا يرزدر گستره فرام
 جهان يران در افکار عموميگاه ايو ارتقاي جا ييمعنا

گرايي،  مقابله با خشونت يران برايا ياسالم يهمه امکانات جمهور يريکارگ بهـ  ح
 ييگرا سم و افراطيترور

ان در رابطه با موضوعات حقوق ريا ياسالم يجمهور يالملل نيانت از وجهه بيصـ  خ
المللي، پاسخ متناسب  بشري از طريق رصد و پايش وضعيت حقوق بشر در عرصه بين

 ربط يذ يدستگاهها يبا همکار يپايه آنان و گسترش حقوق بشر اسالم ادعاهاي بي به
اي به كشورهاي هدف در چهارچوب قوانين بودجه  اعطاي كمكهاي توسعهـ  د

 هاي كلي نظام سياستساالنه در راستاي 
با ريزي و اقدام مؤثر در راستاي تحقق اهداف اصول قانون اساسي در بعد مبارزه  ذ ـ برنامه

  نظام سلطه و صهيونيزم و حمايت از جريان مقاومت، فلسطين و مستضعفين
هاي  ويژه فعاليت آفرين در جهان اسالم به هاي تقريبي و وحدت ر ـ حمايت از جريان

  ريب مذاهب اسالمي و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسالممجمع جهاني تق
اي  را به گونه ياسيالزم جهت توسعه س يها يزير دولت موظف است برنامهـ  ز

طراحي نمايد كه تا پايان اجراي قانون برنامه ششم، احزاب و تشكلهاي سياسي مطابق 
  د حمايت قرار گيرند.ضوابط قانوني مصوب مجلس شوراي اسالمي، مور

  ـ ۱۰۶ماده
 هاي كلي برنامه ششم و به منظور ) سياست٥٢الف ـ دولت مكلف است در اجراي بند (

اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل  افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه
 عنوان سهم تقويت %) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به٥درصد( پنج

  بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه ساالنه كشور اختصاص دهد. 

هاي الزم را به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز  ب ـ دولت موظف است پشتيباني
 عمل آورد: اي و تأمين منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير به قدرت منطقه

 دفاعي كشور با پشتيباني از:تحكيم و تقويت بنيه ـ ١
  توسعه و افزايش توان توليدي موشكيـ ١ـ١
  ـ توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد كوتاه، متوسط و بلند٢ـ١
پذير و برخوردار  هاي ارتباطي امن و پايدار و تعامل روزرساني شبكه توسعه و بهـ ٣ـ١

  مل سامانه فرماندهي و كنترلهاي مناسب با هدف استقرار كا از فناوري
  هاي تسليحاتي متناسب با تهديدات  سازي برخي سامانه هوشمند و متحركـ ٤ـ١
  توسعه و تقويت امكانات جنگ الكترونيك و دفاع رايانيكي (سايبري)ـ  ٥ـ ١
تحقيق، طراحي و توليد اقالم مورد نياز براي مواجهه و تقابل با گروههاي ـ  ٦ـ١

  مسلح تروريستي
هاي مختلف آفندي، پدافندي و  توسعه و تقويت توان ناوگان هوايي در حوزه ـ٧ـ١

  هاي پيشرفته هواپيمايي، بالگردي و پهپادي پشتيباني رزمي با اتكا به سامانه
 ـ توسعه و بازسازي صنايع هوايي دفاعي براي پشتيباني از ناوگان هوايي نيروهاي ٨ـ ١

  آنها)مسلح (اعم از هواپيما، بالگرد و تسليح 
  روزرساني توانمندي توليد پهپادها و تسليح آنها توسعه و بهـ ٩ـ ١
هاي ناوبري و كمك ناوبري و نظارتي ويژه نظامي هواپيماهاي  نوسازي سامانهـ ١٠ـ١

  نيروهاي مسلح 
توسعه ناوگان نيروي دريايي با تجهيز به شناورهاي سطحي، زيرسطحي ـ ١١ـ١

هاي كشف، شناسايي و ردگيري و  تسليح آنها به سامانه سنگين، يگانهاي پروازي درياپايه و
  روز و كارآمد كنترل آتش و سالحهاي پيشرفته و به

  توسعه و تقويت يگانهاي رزمي و تيپهاي واكنش سريع نيروهاي مسلح ـ ١٢ـ١
رعايت فاصله سطح حقوقي و دستمزد كاركنان نيروهاي مسلح با كاركنان ـ ١٣ـ١

 ) قانون مديريت خدمات كشوري١١٧ماده () ٣كشوري بر اساس تبصره (
 تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي درـ ٢
ها و مباني انديشه انقالب اسالمي و  هاي امنيت و دفاع از كشور، دفاع از آرمان صحنه

 ازمنكر از طريق:  معروف و نهي توسعه فرهنگ امربه
با  هاي مقاومت متناسب وسعه نواحي شهرستاني و ردهـ حمايت از زيرساختها براي ت١ـ٢

  توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
ـ تعميق ارزشهاي انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي با ٢ـ٢

سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از  هاي تربيتي، غني  هسته استفاده از
  نخبگان بسيجي 

هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي  م در حوزهمقابله با جنگ نرـ ٣ـ٢
  اي با رويكرد بومي مجازي و رايانه

كارگيري بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي اجتماعي و علمي  جذب و بهـ ٤ـ ٢
  اقتصادي
زدايي  توسعه و مشاركت بسيج سازندگي در كمك به دولت در امر محروميتـ  ٥ـ ٢

  و سازندگي كشور 
كارگيري بسيجيان در  هاي ناشي از به اي و جبران خسارت تأمين پوشش بيمهـ  ٦ـ٢
  هاي محوله   مأموريت
به منظور كمك به پيشرفت عمران و آباداني روستاهاي كشور دستگاههاي ـ ٧ـ٢

يافته خود را با استفاده از  %) از اعتبارات اختصاص١٠درصد( توانند حداقل ده اجرائي مي
  بسيج سازندگي هزينه نمايند.ظرفيت و توانمندي 

پذيري زيرساختها و ارتقاي پايداري ملي، كليه دستگاههاي  پ ـ به منظور كاهش آسيب
 باشند: هاي پدافند غيرعامل و انجام اقدامات زير مي اجرائي ملزم به رعايت سياست

اجراي كامل پدافند غيرعامل براي كليه مراكز حياتي و حساس كشور بر اساس ـ ١
سازي  وب كميته دائمي پدافند غيرعامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصونطرح مص

 آن و تصويب در مراجع قانوني آن
درآوردن  سازي و حفاظت از مراكز مهم كشور و به اجرا ـ تهيه و تدوين طرحهاي ايمن٢

آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصويب در 
  ع قانوني آنمراج

ـ تهيه پيوست پدافند غيرعامل براي طرحهاي حساس جديد كشور و الزام به رعايت و ٣
 اجراي آنها پس از تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

ت ـ به منظور تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، كاهش جرم و جنايت، مبارزه 
ها، پيشگيري و مقابله با قاچاق كاال و ارز از  گردان روان جانبه با مواد مخدر و همه
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بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه ساالنه دستگاههاي مربوطه اقدامات زير  طريق پيش
 به عمل آيد:

انسداد الكتريكي، الكترونيكي، نوري(اپتيكي) و فيزيكي مرزها با اولويت مناطق ـ ١
ان اطالعاتي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران گيري از تو مرزي مستعد ناامني، بهره

و حمايت سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران، تقويت و توسعه زيرساختها و توان عملياتي 
دهي مرزنشينان در طرحهاي  مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، مشاركت

ي براساس طرح (ارتقاي هاي اطالعاتي و تقويت ديپلماسي مرز امنيتي، توسعه فعاليت
امنيت و كنترل مؤثر مرزها) كه توسط وزارت كشور با همكاري سازمان و نيروي 

ماه پس  جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمي ظرف مدت شش انتظامي
شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح  االجراء شدن اين قانون، تهيه مي از الزم

 رسد. راي عالي امنيت ملي ميتصويب شو به
درصدي  سازي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ده ريزي و زمينه برنامهـ ٢

 ربط %) ساالنه در مصاديق مهم آن توسط دستگاههاي ذي١٠(
ها و مديريت  گردان جانبه با مواد مخدر و روان ريزي براي مبارزه همه برنامهـ ٣

%) اعتياد توسط دستگاههاي مربوطه ٢٥درصدي ( وپنج مصرف آنها با هدف كاهش بيست
  درطول اجراي قانون برنامه

ريزي براي پيشگيري و مقابله با قاچاق كاال و ارز از مبادي ورودي تا محل  برنامهـ ٤
  %) ورود قاچاق كاهش يابد.١٠درصد( نحوي كه ساالنه حداقل ده عرضه آن در بازار به

قدرت نرم و دفاع رايانيكي(سايبري) و تأمين  هاي منظور افزايش ظرفيت بهـ ۱۰۷ماده
پدافند و امنيت رايانيكي براي زيرساختهاي كشور، طرح جامع دربرگيرنده توسعه قدرت نرم 
دفاعي و رايانيكي و مقابله با جنگ نرم با مشاركت ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت 

شود و پس از  تهيه مي اطالعات جمهوري اسالمي ايران در سال اول اجراي قانون برنامه
  آيد. تصويب شوراي عالي فضاي مجازي از سال دوم اجراي اين قانون به اجراء در مي

به منظور ارتقاي نظم و امنيت و توسعه پيشگيري و مقابله با جرائم،  ـ۱۰۸ماده
كنترل مؤثر مرزها و همچنين كاهش تخلفات و حوادث رانندگي اقدامات زير در طول 

 شود: امه اجراء مياجراي قانون برن
  ارتقاي نظم و ايمني حمل و نقل و عبور و مرور؛ـ  الف
دولت مكلف است اقدامات و سازوكار الزم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با ـ ١

تأكيد بر تجهيز و تقويت پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، 
خيز  هاي پزشكي، اصالح نقاط حادثه و فوريتهاي امداد رساني  تقويت و تكميل شبكه

نحوي كه تلفات حوادث  اي و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي را فراهم نمايد به جاده
هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قانون برنامه سي و يك  رانندگي نسبت به تعداد ده

 %) كاهش يابد.٣١درصد (
شهرها و همچنين  ها و كالن مراكز استانكليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در ـ ٢
هاي كنترلي و مراقبتي  روزرساني سامانه هاي اصلي و آزادراهها با نصب، نگهداري و به جاده

ها و وزارت راه و شهرسازي تحت پوشش قرار گرفته و اين  هوشمند توسط شهرداري
 ها و دسترسي الزم آن در اختيار نيروي انتظامي قرار گيرد. سامانه
) قانون تشكيل نيروي انتظامي ٤) ماده(١٢مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند( ـ٣
 يابد. به شهرهاي باالي يك ميليون نفر تسري مي ١٨/٢/١٣٧٩مصوب 
به منظور كنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق كاال به نيروي انتظامي و گمرك اجازه ـ  ب
 هاي كنترل خودرويي بارگنجي ي سامانهشود نسبت به نصب، راه اندازي و به روزرسان داده مي

ري) در مبادي گمركي، ورودي و خروجي مرزها و ايستگاههاي بازرسي  (كانتينري)(ايكس
و كنترلي ناجا از طريق اشخاص و مؤسسات حقوقي غيردولتي اقدام نمايند. مديريت و 

 باشد. يها حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي و گمرك م برداري از اين سامانه بهره
هاي  روزرساني سامانه اندازي، نگهداري و به هاي مربوط به راه منظور تأمين هزينه به

كنترلي خودرويي بارگنجي (كانتينري)(ايكس ري) و تجهيزات مربوط به آن صاحبان بار 
يا خودرو مكلفند به هنگام كنترل و صرفاً در مبادي ورودي و خروجي نسبت به پرداخت 

 شود. م كنند. ميزان اين تعرفه در بودجه سنواتي تعيين ميتعرفه مربوط اقدا
هاي اداري، تجاري، مسكوني و صنعتي و همچنين  پ ـ كليه شهركها و مجتمع
هاي حفاظتي ـ انتظامي الزم براي ارتقاء امنيت و  مراكز عمومي مكلفند پيوست

روي انتظامي ايمني اين اماكن و پيشگيري از سرقت را برابر استانداردهاي اعالمي ني
 رعايت نمايند. 
هاي  نامه نحوه اجراي اين بند و استانداردهاي اعالمي توسط وزارتخانه آيين تبصره ـ

 ها تهيه و به تصويب كشور و راه و شهرسازي با همكاري نيروي انتظامي و شوراي عالي استان
 رسد. هيأت وزيران مي

ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور شود با تأييد  ت ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي
سازي استعداد نيروي انتظامي با نيازهاي امنيتي ـ انتظامي كشور و كاهش فاصله اين   متناسب

نفر نيرو به ازاي هر هزار نفر جمعيت، در طول اجراي برنامه ساالنه، پايور  استعداد با شاخص پنج
  ودي خود اضافه نمايد.مورد نياز و متناسب با بودجه سنواتي استخدام و به موج

 دولت مكلف است مطابق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و هماهنگيـ ۱۰۹ماده
  سازمان پدافند غيرعامل اقدامات ذيل را به عمل آورد:

ايجاد سامانه پدافند رايانيكي(سايبري) در سطح ملي و ارتقاي قدرت رصد، ـ  الف
وان مقابله با پيامدهاي ناشي از سازي و افزايش ت پايش، تشخيص و هشداردهي، مصون

گيري از ظرفيت دستگاههاي استاني و نيروهاي مسلح با هدف  وقوع احتمالي تهديد با بهره
  هاي ملي گونه تهديدات بر سرمايه اثرسازي اين سازي و يا بي مصون

افزايش سطح آموزش رايانيكي(سايبري) مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي ـ  ب
  ربط و افزاري دستگاه ذي گيري از نفوذ و مختل نمودن سامانه(سيستم)هاي نرمبه منظور جلو
  ها توسعه آمادگي

هزينه مسكن كاركنان  دولت مكلف است هرسال در بودجه سنواتي، كمك ـ۱۱۰ماده
هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي  نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه

داري كل كشور واريز كند و معادل وجوه واريز شده  نزد خزانهآنان به حساب مخصوصي 
هاي تعمير و نگهداري  اي نيروهاي مسلح را براي تأمين هزينه حساب رديفهاي بودجه به

  بيني و واريز نمايد. هاي سازماني در طول اجراي اين قانون پيش خانه
 دولت مكلف است اقدامات زير را انجام دهد: ـ۱۱۱ماده
قرار و احداث زيرساختهاي نظامي، فرهنگي، رفاهي نيروي دريايي ارتش استـ  الف

 جمهوري اسالمي ايران در سواحل مكران
فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و ديگر ـ  ب

 نفع در طول اجراي اين قانون كاركنان اداري ذي
وهاي مسلح براي تربيت نيروهاي ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي و فرهنگي نيرـ  پ
 كارآمد

 هاي مناطق عملياتي دفاع مقدس:  هاي استان ماندگي منظور جبران عقب به ـ۱۱۲ماده
ستادكل نيروهاي مسلح موظف است محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس را ـ  الف

  تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه به سازمان اعالم نمايد.
هاي  يافتگي زيرساخت ست ارزيابي جامعي از وضعيت توسعهسازمان موظف اـ  ب

  اين مناطق را تا سطح شهرستان تهيه كند.
جبران  دولت موظف است رديف متمركزي را درقوانين بودجه سنواتي بهـ  پ

ها و ارتقاي شاخصهاي برخورداري مناطق موضوع اين ماده اختصاص دهد  ماندگي عقب
%) افزايش يافته و به سطح متوسط ١٠درصد( نه دهها ساال اي كه اين شاخص گونه به

  هاي برخوردار كشور  برسد. شهرستان
 ١٩٧٥دولت موظف است از سال اول اجراي اين قانون، در قالب قرارداد ـ  ت

ميالدي (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق 
در قالب بودجه سنواتي، حداقل ساالنه بيست و  ) و قوانين مربوطه و٢٩/٢/١٣٥٥مصوب 

كه  طوري %) نسبت به اليروبي اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نمايد به٢٥پنج درصد(
  در پايان چهارسال به اتمام برسد.

سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور موظفند اعتبار الزم را براي اعمال ـ  ث
) قانون مديريت خدمات كشوري براي ٦٨ماده(  )١ه در بند(بيني شد پيش  العاده سقف فوق

  كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمين و اعمال نمايند.
سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند نسبت به صدور احكام ـ  ج

ضوابط ابالغي سال  پرداخت مزاياي شاغالن مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و
  سازمان امور اداري و استخدامي كشور از سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايند. ١٣٧٦

دستگاههايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند  تبصره ـ
صورت  از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهاي (ث) و (ج) اين ماده را به مكلفند

  مشابه تأمين نمايند.
  ـ حقوقي و قضائي ١٩بخش
، تحقق عدالت يش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائيمنظور افزا بهـ ۱۱۳ماده
جاد فرصت برابر يو ا يت و کاهش اطاله دادرسيفيحقوق عامه، ارتقاي ک يايقضائي و اح

از  يريشگيها و پ آحاد مردم به خدمات قضائي و كاهش ورودي پرونده يدسترس يبرا
  وي و اصالح مجرمان و كاهش جمعيت كيفري:وقوع جرم و دعا

الف ـ سازمان بهزيستي کشور مکلف است در راستاي تحکيم نهاد خانواده 
با معرفي مقام قضائي  يافراد فاقد تمکن مال ياي رايگان برا ارائه خدمات مشاوره نسبت به
ار د تيصالح يتوسط مقام قضائ ١/١٢/١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  يکه در اجرا
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شوند، اقدام الزم را  يم يمشاوره خانواده معرف يرفع اختالف به آن سازمان برا يبرا
  عمل آورد. به

االجراء از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي  مفاد اسناد رسمي الزمـ  ب
شوند. ادارات مذكور مكلفند  االجراي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اجراء مي الزم

تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند.  بالفاصله پس از
چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسايي و 
توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند 

ف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري تواند با انصرا اقدام نمايد، متعهدله سند مي
  رجوع نمايد. 
نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت دادگستري و با همكاري  آيينـ ١تبصره

  رسد. سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي
انجام االجراء، ظرف مدت بيست روز نسبت به  چنانچه متعهد سند الزمـ ٢تبصره

هاي اجرائي معاف  تعهد خود يا جلب رضايت متعهدله سند اقدام نمايد، از پرداخت هزينه
هاي مالي  خواهد بود. در غير اين صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محكوميت

) اين قانون منعكس خواهد شد. كليه دستگاههاي اجرائي و ١١٦موضوع بند (پ) ماده (
اعتباري از انعقاد هرگونه قرارداد مالي و پرداخت تسهيالت، بانكها و مؤسسات مالي و 

موافقت اصولي، صدور كارت بازرگاني و پروانه صادرات و واردات به اين شخص ممنوع 
هستند. تخلف از اين حكم موجب مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق 

  اجتماعي) خواهد بود.
تواند با رعايت قانون نحوه  شد، ميچنانچه متعهد سند مدعي اعسار با ـ٣تبصره

هاي مالي دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائي صالح تقديم كند و در  اجراي محكوميت
  ) معاف خواهد بود. ٢صورت صدور حكم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخير تبصره(

 يکشور مکلف است در راستا يتيو ترب يها و اقدامات تأمين سازمان زندانـ  پ
ها و  ت زندانيدن به وضعيبرنامه ششم، موضوع بهبود بخش يکل يها استيس ياجرا

ست زندان داخل محدوده شهرها با يع در انتقال بيتسر ياقدامات الزم برا بازداشتگاهها،
  ر انجام دهد:يشهرها به خارج از شهرها را از طرق ز ت کالنياولو

ر نياز به روش مذاکره و توافق هاي داخل شهرها و اموال مازاد ب ـ فروش زندان١
بدون الزام  يعموم ير نهادهايو سا يردولتيغ يعموم يها ها و ديگر سازمان يشهردار به

صورت نقد حداقل به قيمت كارشناسي يا  به رعايت مقررات و قوانين مربوط به مزايده به
 استثناي ي (بههاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به اشخاص حقيقي و حقوق فروش زندان

  اشخاص ذكر شده در صدر اين جزء) با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط
ج و براساس توافق يمذکور که به تدر يها وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان

 يگردد به عنوان درآمد اختصاص يز ميکل وار يدار ژه نزد خزانهيعمل آمده به حساب و به
گردد و در چهارچوب بودجه  يم يکشور تلق يتيو ترب يت تأمينها و اقداما سازمان زندان

 گردد. ين در همان استان ميگزيجا يها سنواتي صرف احداث زندان
ل، يدر صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکم

  گردد. يهمان استان م يها گر زندانيزات ديو تجه يرات اساسيتعم
ها از شهرها به خارج  است رديفي تحت عنوان انتقال زنداندولت مكلف  تبصره ـ

هاي  هاي جديد از محل فروش زندان شهرها ايجاد نمايد به نحوي كه پس از احداث زندان
  قديمي مبلغ مذكور به خزانه اعاده گردد.
) قانون انتقال ٢) بر ماده (١١٣) بند (پ) ماده (١در طول اجراي برنامه، حكم جزء (

در  ٧/٩/١٣٨٠مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهر مصوب  ها و زندان
 بخش مغايرت حاكم است.

کشور با  يتيو ترب يها و اقدامات تأمين ن سازمان زندانيدر صورت تفاهم بـ ٢
، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام يداران و پس از عقد قرارداد رسميا خريدار يخر

ها و اقدامات  ار سازمان زندانيد به صورت اجاره در اختياز زندان جد يبردار احداث و بهره
مت زندان يآن از مبلغ مورد تفاهم ق يبها رد و اجارهيگ يکشور قرار م يتيو ترب يتأمين

 گردد. کسر مي
(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) و سازمان  يوزارت جهاد کشاورزـ ٣
گان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به ين رايزم يواگذارمکلفند نسبت به  يامور اراض

ند. همچنين كليه دستگاههاي يمذکور اقدام نما يها احداث زندان يها برا سازمان زندان
اجرائي مكلفند حسب مورد همكاري الزم را در صدور مجوزهاي قانوني و ايجاد و تأمين 

 از، تلفن، كابل نوري و مسيرهاي دسترسي)تأسيسات زيربنايي مورد نياز (اعم از آب، برق، گ
 عمل آورند. در اين طرحها، به

ان در محل يسازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است پس از استقرار زندانـ ٤
 يو پس از اعالم رسم ييو دارا يوزارت امور اقتصاد يد خارج از شهر با همکاريزندان جد

ا يدار ياد و مدارک زندان مذکور به خره اسنينسبت به انتقال کل يوزارت دادگستر
  د.يداران اقدام نمايخر

ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مجاز است مشاركت و  سازمان زندانـ  ٥
هاي  برداري و يا توسعه زيرساخت گذاري بخش غيردولتي و عمومي را در حوزه بهره سرمايه

از آزادي، آموزش، سالمت و  آموزي، اشتغال حين حبس و پس هاي حرفه الزم در زمينه
ها در قالب انواع  درمان، طرحهاي حمايتي از خانواده زندانيان و كمك به خودكفايي زندان

  مختلف قراردادهاي رسمي جلب و يا توسعه دهد.
االجراءشدن اين  نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم آيين تبصره ـ

اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت  ها و وسيله سازمان زندان قانون به
  رسد. دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

%) ساالنه آمار ١٠به منظور پيشگيري از وقوع جرم با هدف كاهش ده درصدي (ـ  ت
  مجرمان:
هاي تمامي دستگاههاي اجرائي و  قوه قضائيه مكلف است با استفاده از ظرفيتـ ١

نهاد و مراكز علمي و پژوهشي  هاي مردم ز مشاركت اجتماعي مردم و سازمانگيري ا بهره
سالمت  يكشور نسبت به تهيه و تدوين برنامه جامع پيشگيري از وقوع جرم و ارتقا

  اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد. 
ان سال دوم اجراي قانون برنامه به منظور قوه قضائيه مكلف است حداكثر تا پايـ ٢

پيشگيري و كاهش جرم، دعاوي و اختالفات، نسبت به شناسايي عوامل مؤثر در بروز 
هاي قضائي هر استان اقدام و پس از بررسي جامع  دعاوي و جرائم به تفكيك در حوزه

ل هفتاد و پژوهشي، اقدامات الزم را انجام و لوايح مورد نياز را تهيه و با رعايت اص
  ) قانون اساسي به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.٧٤چهارم(
ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مکلف است ضمن آگاهي دادن  ـ سازمان زندان٣

به مقامات قضائي در خصوص وضعيت آمار زندانيان و فضاي آزاد زندان، ظرفيت پذيرش 
دار  امنيتي در اختيار مقامات قضائي صالحيتصورت برخط و با رعايت جهات  زندانيان را به

قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفيت اعالم شده و تناسب قرار تأمين، از صدور قرارهاي تأمين 
منتهي به بازداشت و يا احکام حبس جز در موارد ضروري به موجب قوانين مربوط خودداري 

عليق تعقيب يا مجازات، تعويق هاي جديد کيفري مانند ت و با رعايت قوانين مربوط از تأسيس
هاي جايگزين حبس استفاده خواهند نمود.  هاي مشروط و مجازات صدور حکم، آزادي

 کند.  دادسراي انتظامي قضات بر حسن اجراي اين بند نظارت مي
ها و اقدامات تأميني و  ن بند توسط سازمان زندانيدستورالعمل اجرائي ا تبصره ـ

  رسد. يه ميس قوه قضائيب رئيه و به تصويته يزارت دادگستركشور و با همكاري و يتيترب
هشتصد  تواند ساالنه حداكثر ث ـ قوه قضائيه (دادگستري جمهوري اسالمي ايران) مي

قاضي جديد براي تكميل پستهاي قضائي بالتصدي مصوب خود و حداكثر به تعداد 
اي اداري و پشتيباني هزار و دويست نفر نيروي اداري و پشتيباني براي تكميل پسته سه

بالتصدي خود در سقف اعتبارات مصوب از طريق آزمون استخدامي و در فضاي رقابتي از 
  ميان استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهي و حوزوي جذب نمايد.

سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است خدمات پزشكي قانوني مورد نياز ـ  ج
ها،    عمومي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه دستگاههاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي
) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور ١مردم و بخشي از وظايف مذكور در ماده (

) قانون مذكور را با اعمال ١) ماده (١به استثناي موارد موضوع بند( ٢٧/٤/١٣٧٢مصوب 
  شد واگذار نمايد. نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور تعيين خواهند 

وسيله سازمان پزشكي قانوني و با همكاري  نامه اجرائي اين بند به آيين تبصره ـ
  رسد. وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي

در اجراي سياست بازنگري در قوانين جزائي و با هدف كاهش عناوين مجرمانه ـ  چ
هاي سالب حيات با  در مصاديق عناوين مجازاتمنظور بازنگري  قوه قضائيه مکلف است به

توجه به تغيير شرايط، کاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامي، 
ها با جرائم، نسبت به تنقيح،  سازي مجازات انضباطي، مدني، اداري و ترميمي و متناسب

يح قوانين و مقررات كشور هاي قوانين جزائي با رعايت قانون تدوين و تنق اصالح و رفع خأل
و اصالحات بعدي آن اقدام و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون  ٢٥/٣/١٣٨٩مصوب 

  عمل آورد. برنامه اقدامات قانوني مورد نياز را به
ح ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي 

ريزي، حقوقي، اداري و استخدامي، تعرفه  مهريزي، برنا هاي بودجه به ويژه در زمينه
خدمات مذكور براي دستگاههاي اجرائي كه مطابق قوانين موضوعه مجاز به استفاده از 

جمهور تهيه و به تصويب  توسط سازمان و با همكاري معاونت حقوقي رئيس آنها هستند
  رسد. هيأت وزيران مي
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اموال دولت، دستورالعملي المال و حقوق و  در جهت حفاظت بهينه از بيتـ  خ
مشتمل بر سازوكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغالن در پستهاي تخصصي حقوقي 

العاده حمايت قضائي مشتركاً توسط معاون  در دستگاههاي اجرائي از جمله در مورد فوق
جمهور، وزير دادگستري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و رئيس  حقوقي رئيس

  گردد. ابالغ مي يشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران در چهارچوب قانون سازمان پ
هاي توسعه حقوقي و قضائي در  قوه قضائيه مكلف است نسبت به ارتقاء شاخصـ  د

) اقدام كند. دولت نيز مكلف ١٦طول اجراي قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (
ي كلي قضائي مبني بر تأمين بودجه ها است اعتبارات مورد نياز را بر اساس سياست

) ١٧ها و وظايف قوه قضائيه  ازجمله موارد مندرج در جدول شماره ( متناسب با مأموريت
  بيني و تأمين نمايد. هاي سنواتي پيش در بودجه

  
   هاي توسعه حقوقي و قضايي ) ـ شاخص١٦جدول شماره (

واحد   شاخص  رديف
  گيري اندازه

وضعيت موجود 
    )١٣٩٥سال پايه(

وضعيت 
مطلوب پايان 

  )١٤٠٠برنامه(

متوسط 
  رشد

  روز ها به پرونده يدگين زمان رسيانگيم  ١

 %٩٦/١ ٤٦  ٥١  :يعموم يدادسرا
 %٢٥/٢ ٧٩  ٨٩  :٢ يفريدادگاه ک
  %٧٥/١  ١٠٤  ١١٤  :يحقوقهاي  دادگاه
  %٠٥/٢  ٧٠  ٧٨  بخش:هاي  دادگاه

  %٠٨/٢  ٨٦  ٩٦  دادگاه انقالب:
  %٢  ٩٠  ١٠٠  د نظر:يدادگاه تجد
  %٩٧/١  ٢٢٤  ٢٤٤  :١ يفريدادگاه ک

نسبت ابالغ الكترونيك اوراق قضايي به كل اوراق   ٢
 %١٠ %٥٠  ٠  درصد  ابالغي

هاي بايگاني الكترونيك به كل  نسبت پرونده  ٣
  درصد  هاي بايگاني پرونده

:                                            يثبت
٨١/٣ %١٠٠  %٨٤% 

:                                          ييقضا
٤/١٠ %١٠٠  %٤٨% 

 %٧٤/٠ ٣٧/١٩  ٦٥/١٥  نفر  سرانه قاضي به صد هزار پرونده  ٤

هاي مختومه اجرائي به كل  نسبت پرونده  ٥
 %٤/١ ٨٤/٦٥  ٥٤/٦١  درصد  هاي اجرائي احكام پرونده

 ٠ ١٤,٩٢٧  ١٤,٩٢٧  فقره تيهزار نفر جمع ١٠٠پرونده به  يسرانه ورود  ٦

هاي منتهي به صلح و سازش به  ميزان پرونده  ٧
 %٩٤/٠ %١/٢٢  %١/٢١  درصد  هاي ورودي كل پرونده

  %٩/٠  %١٠٠  %٣/٩٥  درصد  به کل قضات يينسبت صدور کارنامه قضا  ٨
  %٦/٦  %١٠٠  %٧٧  درصد  به کل شعب يانتظام ينسبت شعب مورد بازرس  ٩

 يدادسرا مختومه به وارده در يها نسبت پرونده ١٠
  %٢٧  %١١٣  %٨٦  درصد  قضات يانتظام

ميانگين زمان رسيدگي به شكايات مردم از   ١١
  روز  عملكرد كاركنان و قضات در مراجع انضباطي

 %٨/١٢ ٩٠  ٢٥٠  کارکنان:
 ـ 

 ـ  %٦/٤ ٥٠  ٦٥  قضات (دادسرا):

 %٥/١٥  ٦٠  ٢٧٠  قضات (دادگاه):
  ـ 

 ـ  %٨/١ ٢٦٢  ٢٨٨  نفر  تير جمعهزار نف ١٠٠ يان به ازايتعداد زندان  ١٢
 ـ  %٥/٢ %١٤  %١٦  درصد  انيان به زندان به کل زندانيزندان ينسبت بازگشت  ١٣
 ـ  %٤ %٢٠  %٢٥  درصد  شدگان تحت قرار به کل قرارها نسبت بازداشت  ١٤

نسبت زندانيان تحت پوشش نظارت الكترونيك   ١٥
 %٢ %١٠  )٠(  درصد  به كل زندانيان

 %٥ ١١  ٧٥/٨  مترمربع  ن براي هر زندانيسرانه فضاي زندا  ١٦
 %٤٨/١٧ %١٠٠  %٦/١٢  درصد  يمل يبه کل اراض يثبت شده مل ياراض نسبت  ١٧

نسبت صدور اسناد مالكيت حدنگاري   ١٨
 %٨٦/١٧ ٢٦,٥٠٠,٠٠٠  ١٤,٠٠٠,٠٠٠  فقره سند  (كاداستري) به كل اسناد

(کمتر از دو روز) به  ينسبت پاسخ فور  ١٩
 %٥٧/٨ %١٠٠  %٧٠  درصد  ها ت به کل استعالماستعالمات امالک نسب

(کمتر از دو روز)  يک فورينسبت ثبت الکترون  ٢٠
 %٦٩/٤ %١٠٠  %٨١  درصد  خالصه معامالت به کل معامالت

٢١  
م ينقشه محدوده بستر و حر ييزان جانمايم

ها و سواحل در بانک جامع اطالعات رودخانه
  امالک و حدنگاري (کاداستر)

 %١٥ ـ    ٩٧٣,٦٤٢  هکتار

هاي توافقي نسبت به كل  نسبت طالق  ٢٢
 ـ  %٤/٠ %٦٧  %٦٩  درصد  هاي صورت گرفته طالق

 %٢ ـ    ـ    درصد اعتراض نشده به کل آراء ينسبت آرا  ٢٣

واحد   شاخص  رديف
  گيري اندازه

وضعيت موجود 
    )١٣٩٥سال پايه(

وضعيت 
مطلوب پايان 

  )١٤٠٠برنامه(

متوسط 
  رشد

مورد  يد شده به آراييتأ ييقضا ينسبت آرا  ٢٤
ـ    درصد اعتراض ـ  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   %٣ ـ 

 ياداروان عدالت ياجرا نشده د ينسبت آرا  ٢٥
 %٢٨/٩ %٣٠  %٥٦  درصد  يياجرا ينسبت به کل آرا

در  يقانون ين زمان اظهارنظر پزشکيانگيم  ٢٦
  ٧٠  ٤٧/٧٩  روز  ص علت فوتيتشخ

ـ    درصد  يياز خدمات قضا يت عموميزان رضايم  ٢٧ ـ  ـ    ـ  ـ  ـ   %٢ ـ 
 %٥٢/٩  ٢,٥٥٨,٥٤٧  ١,٧٣٣,٦٨٧  مترمربع  هاي قضايي قوه قضاييهزيربناي ساختمان ٢٨

٢٩ 
 يل شده برايت تشکينسبت پرونده شخص
قانون آ.د.ک نسبت  ٢٠٣متهمان موضوع ماده 

  نيبه کل مشمول
  %٢٠  %١٠٠  ٠  درصد

٣٠ 
 يل شده برايت تشکينسبت پرونده شخص
قانون آ.د.ک نسبت  ٢٨٦متهمان موضوع ماده 
  ن (اطفال و نوجوانان)يبه کل مشمول

  %٢٠  %١٠٠  ٠  درصد

افراد  ين شده براييتع يل معاضدتيتعداد وک ٣١
  %١٠  ٧٢٠٥  ٤٤٧٤  نفر  فاقد بضاعت

افراد فاقد  يگان برايرا يتعداد مشاوره حضور ٣٢
  %١٠  ١,٠٧٦,٢٥٧  ٦٦٨٢٧١  نفر  بضاعت

نسبت کارشناس رسمي تعيين شده براي افراد فاقد  ٣٣
  %٢٠  %١٠٠  ٠  درصد  کننده به کل افراد فاقد بضاعت درخواست بضاعت

ن شده براي افراد فاقد نسبت مترجم رسمي تعيي ٣٤
  %٢٠  %١٠٠  ٠  درصد  کننده به کل افراد فاقد بضاعت درخواست بضاعت

هاي وارده با موضوع حل اختالف به  نسبت پرونده ٣٥
  %٣  %١٠  %٢٤  درصد  هاي وارده  عالي کشور نسبت به کل پرونده ديوان

كاهش تخلفات كاركنان و قضات از ضوابط  ٣٦
  %١٠  ـ    ـ    درصد  صد سال پايهقانوني و اداري به پنجاه در

نسبت آراي صادر شده در شعب دادگاههاي  ٣٧
  %٣  ـ    ـ    درصد  تخصصي به كل آراء

نسبت آراي صادر شده به وسيله نهاد داوري به  ٣٨
  %٥  ـ    ـ    درصد  آراي صادر شده محاكم دادگستري

نسبت آراي ابطال شده داوري به آراي اجرا شده  ٣٩
  ـ  %٥  ـ    ـ    درصد  داوري

  
  

  ) ـ برآورد مصارف بودجه عمومي قوه قضائيه در برنامه ششم١٧جدول شماره (
 

يف
رد

 

سال پايه   عنوان
١٣٩٥  

سال اول 
١٣٩٦  

سال هدف 
ميزان رشد   مجموع برنامه  ١٤٠٠

  ساالنه
واحد 

  گيري اندازه
  نفر  ٨٠٠  ٤٠٠٠  ١٦٥٢٨  ١٣٣٢٨  ١٢،٥٢٨  تأمين کادر قضايي  ١

  نفر  ٣٢٠٠  ١٦٠٠٠  ٥٦٦٤٩  ٤٣٨٤٩  ٤٠،٦٤٩  تيبانيتأمين کادر اداري و پش ٢

٣ 
الکترونيکي کردن فرآيند 

  هاي قضايي پرونده  دادرسي
  پرونده  %٢٠  ١٥،٤٠٢،٦٣٤  ١٥،٤٠٢،٦٣٤  ١٢،٦٧١،٧٨٦  ١٢،٠٦٨،٣٦٧

٤ 
هاي   پرونده آرشيو الکترونيکي 

  بايگاني راکد
  پرونده  ١٥،٠٠٠،٠٠٠  ٧٥،٠٠٠،٠٠٠  ١٥،٠٠٠،٠٠٠  ١٥،٠٠٠،٠٠٠  ٠

٥ 
هاي   لکترونيکي پروندهآرشيو ا

  ثبتي
  پرونده  ٦،٠٠٠،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠،٠٠٠  ٦،٠٠٠،٠٠٠  ٦،٠٠٠،٠٠٠  ٧،٠٠٠،٠٠٠

٦ 
آموزشهاي قضايي، اداري، 
  ضابطين و مشاغل مرتبط

  نفر ساعت  ٢١،٠٠٠،٠٠٠  ١٠٥،٠٠٠،٠٠٠  ٢١،٠٠٠،٠٠٠  ٢١،٠٠٠،٠٠٠  ٣،٨٠٠،٠٠٠

٧ 
سازي و  تکميل تعمير، مقاوم

  تجهيز فضاهاي موجود
  متر مربع  ٤١١،٧١٠  ٢،٠٥٨،٥٤٧  ٤١١،٧١٠  ٤١١،٧١٠  

٨ 
تشکيل پرونده شخصيت و 

الزحمه پزشکان و  حق
  روانپزشکان

  پرونده  ٤٠٠،٠٠٠  ٢،٠٠٠،٠٠٠  ٤٠٠،٠٠٠  ٤٠٠،٠٠٠  ٠

٩ 
صدور اسناد مالکيت اراضي و 
امالک دولتي، موقوفه و منابع 
  طبيعي مبتني بر طرح کاداستر

  فقره  ٢،٥٠٠،٠٠٠  ١٢،٥٠٠،٠٠٠  ٢،٥٠٠،٠٠٠  ٢،٥٠٠،٠٠٠  ١٤،٠٠٠،٠٠٠

١٠ 
تأمين وکيل معاضدتي براي 
افراد مشمول قانوني و ساير 

  هاي قضايي قانوني هزينه
  پرونده  ٨٠٠،٠٠٠  ٤،٠٠٠،٠٠٠  ٨٠٠،٠٠٠  ٨٠٠،٠٠٠  ٠

  
قوه قضائيه مكلف است گزارش دقيق عملكرد ساالنه خود در طول اجراي  تبصره ـ

  ي ارائه كند.قانون برنامه را در پايان هرسال به مجلس شوراي اسالم
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سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است تا پايان سال دوم اجراي  ـ۱۱۴ماده
اندازي و ساماندهي دفتر امالك كشور به صورت الكترونيك اقدام  قانون برنامه نسبت به راه

نموده و كليه معامالت راجع به امالك و اراضي را در آن به صورت آني و الكترونيكي 
اي و برخط در دفتر امالك و  نمايد كه امكان ثبت معامالت به صورت لحظهنحوي ثبت  به

نيز پاسخ آني و برخط در همان لحظه به استعالمات فراهم باشد. دفتر مذكور پس از 
  تكميل جايگزين دفتر امالك موجود و در حكم آن خواهد بود.

ساسي ) قانون ا١٤٢كليه مقامات موضوع اصل يكصد و چهل و دوم (ـ ۱۱۵ماده
موظفند اموال و دارايي خود را مطابق اصل مذكور به رئيس قوه قضاييه اعالم نمايند. عدم 
اعالم اموال يا كتمان آن يا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه 

  باشد. شش (محروميت از حقوق اجتماعي) مي
  ـ ۱۱۶ماده

و تسريع در حل و فصل  الف ـ در راستاي كاهش مراجعه مردم به مراجع قضائي
اختالفات، قوه قضائيه مكلف است با همکاري دولت به منظورافزايش حل و فصل اختالفات 
از طريق داوري، ايجاد و توسعه نهادهاي داوري و اعتمادسازي و ايجاد اقبال عمومي و 

  يد.بيني نما حمايت از آنها، تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تمهيدات الزم را پيش
هاي نوين، سامانه بازرسي كارآمد  گيري از فناوري قوه قضائيه مكلف است با بهرهـ  ب

جهت كشف تخلفات قضات و كاركنان قضائي را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط 
  قانوني و در كمترين زمان ممكن برخورد نمايد.

اقتصادي و ايجاد هاي  سازي فعاليت قوه قضائيه مكلف است در راستاي شفافـ  پ
هاي مالي را ايجاد نمايد تا امكان استعالم  زمينه اعتبار سنجي، سامانه سجل محكوميت

عليهم از اين سامانه براي بانكها و  هاي مالي اشخاص محكوم برخط كليه محكوميت
  مؤسسات مالي و اعتباري و دستگاههاي اجرائي و دفاتر اسناد رسمي فراهم آيد. 

االجراء شدن اين  ماه پس از الزم مه اجرائي اين بند ظرف مدت ششنا آيين تبصره ـ
هاي دادگستري و امور اقتصادي و  قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه

  رسد. هيأت وزيران مي دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب 
تحكام قراردادها، كاهش اطاله در راستاي تضمين حقوق مالكيت و اس ـ۱۱۷ماده

  االجراء: دادرسي و كاهش اطاله در اجراي احكام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمي الزم
اي  قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانهـ  الف

ياز مراجع الكترونيك ايجاد نمايد كه امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعالمات مورد ن
ٌعليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه  صالح در خصوص اموال اشخاص محكوم قضائي ذي

و تحت نظارت مستقيم رئيس قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانكهاي 
عليهم فراهم شود تا توقيف اموال مزبور  اطالعاتي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم

ام گيرد. تمام مراجعي كه به هر نحو اطالعاتي در مورد اموال به سرعت و سهولت انج
ها، سازمان امور مالياتي،  اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، شهرداري

نيروي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و كليه بانكها و مؤسسات مالي 
ي اتحاديه مشاوران امالك مكلفند كليه اطالعات و اعتباري و سامانه شناسه(كد) رهگير

خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذكور و كليه تغييرات راجع به آنها و هر نوع نقل و 
انتقال بعدي آنها را، به نحوي كه اين اطالعات به صورت برخط (آنالين) و آني از طريق 

قرار دهند. اطالعات قابل دسترسي  قضائيه سامانه مذكور قابل دسترس باشد، در اختيار قوه
بندي محرمانه است و صرفاً با تأييد قضات منصوب رئيس  از طريق اين سامانه داراي طبقه

قوه قضائيه به درخواست مراجع قضائي صالح يا مراجع اجراكننده رأي يا مراجع اجراكننده 
اي  نامه به موجب آيين گيرد. نحوه اجراي اين بند مفاد اسناد رسمي در اختيار آنان قرار مي

االجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با  ماه پس از الزم است كه ظرف مدت شش
هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطالعات و امور اقتصادي و دارايي  همكاري وزارتخانه
  رسد. هيأت وزيران مي تهيه و به تصويب 

پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تاـ  ب
  قانوني الزم براي الكترونيك كردن فرآيندهاي اجراي مفاد اسناد رسمي را انجام دهد.

االجراء صرفاً از محل اموال توقيف شده متعهد  هزينه اجراي مفاد اسناد الزمـ  پ
  گردد.  ل ميسند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسيله اجراي ثبت وصو

) ١٣١) در بخش مغايرت بر ماده (١١٧در طول اجراي قانون برنامه بند (پ) ماده (
  و تبصره آن حاكم است. ٢٦/١٢/١٣١٠قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 

ت ـ قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه درگاه الكترونيك ايجاد 
هاي الكترونيك دستگاههاي اجرائي، كليه استعالمات مورد نياز  نمايد كه با اتصال به سامانه

مراجع قضائي به صورت الكترونيك قابل انجام و پاسخگويي باشد. كليه دستگاههاي اجرائي 
مكلفند در اجراي اين بند با قوه قضائيه همكاري كنند و استعالمات مورد نياز قوه قضائيه را به 

  ن ممكن از طريق سامانه مذكور پاسخ دهند. صورت الكترونيك و در كمترين زما

االجراء شدن  ماه پس از الزم نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش آيين تبصره ـ
اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب 

  رسد. هيأت وزيران مي 
ئيه تمهيدات قانوني الزم تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه ششم قوه قضاـ  ث

  بيني نمايد.  مربوط به موضوع مسؤوليت مدني را پيش
بابت جرائم و  يمه نقديا جري ينقد يکه به عنوان جزا يه وجوهيکل ـ۱۱۸ماده

اخذ  و شركتهاي دولتي يو ادار يانتظام  ،يقضائ ، شبهيتخلفات توسط مراجع قضائ
 ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.  يذ يگردد. دستگاهها يز ميشود به خزانه وار يم

دولت موظف است اعتبار مورد نياز دستگاههاي مذکور را که از محل درآمد ـ هزينه 
 تاکنون تأمين گرديده است در رديفهاي اعتبارات عمومي بودجه سنواتي مربوطه لحاظ نمايد. 

ن قانون ياء شدن ااالجر ن مغاير از جمله موارد ذيل از زمان الزميقوان ـ١تبصره
  گردد: ياالجراء م موقوف
و  با اصالحات ٣/١٠/١٣٩٢) قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب ٧٧ـ تبصره ماده (١

  الحاقات بعدي
) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن ٤٥) ماده (٤جزء (ب) بند (ـ ٢

  عديبا اصالحات و الحاقات ب ٢٠/٨/١٣٦٩در موارد معين مصوب 
) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ٤ماده (ـ ٣

  (در قسمت جزاي نقدي) ٢٠/٢/١٣٩٥ناشي از وسايل نقليه مصوب 
) (در قسمت جزاي نقدي) در بخش مغايرت قانون شوراهاي حل ٢٣ماده (ـ ٤

  ١٦/٩/١٣٩٤اختالف مصوب 
 ٨/١٢/١٣٨٩دگي به تخلفات رانندگي مصوب ) قانون رسي٢٣ـ بندهاي (ب) و (د) ماده ( ٥

  اصالحات بعدي آن و
) در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ١١٨حكم ماده (ـ ٢تبصره

  ذيل حاكم است:
با  ٣/١٠/١٣٩٢) قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب ٧٧بر تبصره ماده (ـ ١

تا مبلغ دويست ميليارد ريال براي اصالحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص ساالنه 
  كننده ربط و مراجع رسيدگي مبارزه با قاچاق كاال و ارز به كاشفان دستگاههاي ذي

) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف ٤٥) ماده (٤بر جزء (ب) بند (ـ ٢
با اصالحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص  ٢٠/٨/١٣٦٩آن در موارد معين مصوب 

%) وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هريك از ٥٠%) از محل پنجاه درصد(٣رصد(سه د
ها  شهرها (غير از تهران) و همچنين معادل كليه وجوه حاصل از جرائم رانندگي در جاده

شود، جهت تشويق مأموراني كه تخلف را  كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي
  د.كنن تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه مي

) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در ٤بر بند (پ) ماده (ـ ٣
در بخش اختصاص صددرصد مبلغ  ٢٠/٢/١٣٩٥اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 
  هاي بدني جزاي نقدي به صندوق تأمين خسارت

 در بخش اختصاص ١٦/٩/١٣٩٤) قانون شوراهاي حل اختالف مصوب ٢٣ـ بر ماده (٤
  هاي قانوني به شوراهاي حل اختالف رآمد حاصل از جريمهد

 و دولت موظف است در طول سنوات اجراي قانون برنامه حداقل دو ـ۱۱۹ماده
هاي قوه  %) از منابع بودجه عمومي دولت را براي اجراي تكاليف و برنامه٩/٢درصد (  دهم نه

  ي و تأمين نمايد. بين هاي  سنواتي پيش هاي وابسته در بودجه قضائيه و سازمان
  ـ نظارت و ارزشيابي برنامه ٢٠بخش
  ـ ۱۲۰ماده
دولت موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اسناد ذيل را با رعايت ـ  الف

  قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند:
 سند ملي كار شايستهـ ١
 سند ملي راهبرد انرژي كشورـ ٢
  لي توانمندسازي و ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسميسند مـ ٣
قوه قضائيه موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سند امنيت ـ  ب

 قضائي را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برساند.
كام اين قانون و نظارت بر به منظور اجرائي نمودن جداول كمي و احـ ۱۲۱ماده

  اجراي برنامه:
هاي نظارتي ساالنه قانون برنامه ششم شامل  دولت مكلف است گزارشـ  الف

هاي بخشي و  چگونگي تحقق اهداف كمي مندرج در جداول اين قانون، احكام برنامه
 فرابخشي را به همراه لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

سازمان مكلف است امكان دسترسي به شاخصهاي كليدي توسعه عملكرد  ـتبصره 
هاي ساالنه را با تعريف شاخصهاي متناسب و محاسبه  برنامه پنجساله ششم و بودجه
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هاي تخصصي مجلس  منظم آنها، حداكثر تا سال دوم اجراي قانون برنامه براي كميسيون
  شوراي اسالمي فراهم نمايد.

و تحكيم نظام نظارت در اجراي قانون برنامه سازمان موظف است منظور احياء  ب ـ به
ماهه و ساالنه را براساس  ماهه، شش هاي سه با تعريف نظام جامع نظارت عملياتي، گزارش

، درباره اجراي قوانين ١٠/١٢/١٣٥١وظايف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب 
  جلس شوراي اسالمي تقديم كند.هاي سنواتي و اجراي قانون برنامه ششم به م بودجه

و  ٢٧/١١/١٣٨٠قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ـ ۱۲۲ماده
هاي توسعه كشور مصوب  اصالحات و الحاقات بعدي آن تنفيذ و قانون احكام دائمي برنامه

) ٢و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ١٠/١١/١٣٩٥
با  ١/٦/١٣٦٦) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ٦٦و ماده ( ٤/١٢/١٣٩٣مصوب 

عنوان بخشي از اين قانون در طول اجراي قانون برنامه حاكم  اصالحات و الحاقات بعدي به
  گردد: بوده و با لحاظ موارد زير اعمال مي

ه كشور هاي توسع ) قانون احكام دائمي برنامه١بر احكام اين قانون، حكم ماده (ـ  الف
  حاكم است. ١٣٩٥مصوب سال 

هاي توسعه كشور در طول اجراي  ) قانون احكام دائمي برنامه١٦حكم ماده (ـ  ب
با اصالحات و  ٣/١٢/١٣٦٦هاي مستقيم مصوب  قانون برنامه ششم توسعه بر قانون ماليات

  الحاقات بعدي آن حاكم است.
كلي ابالغي مقام  هاي هاي كلي برنامه ششم و ساير سياست سياست ـ۱۲۳ماده

  االجراء است. معظم رهبري الزم
باشد و  االجراء شدن به مدت پنج سال معتبر مي اين قانون از تاريخ الزمـ ۱۲۴ماده

ماه قبل از پايان اعتبار اين قانون اليحه برنامه پنجساله هفتم را به  دولت موظف است شش
  مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

وهشت تبصره در جلسه  وچهارماده و يكصدوبيست كصدوبيستبر ي قانون فوق مشتمل
علني روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي 

از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با  ٢١/١٢/١٣٩٥اسالمي تصويب و در تاريخ 
) و تأييد ٦٧ماده( ) بند(الف)١)، جزء(٣٠)، ماده(١٢)، بند(ب) ماده(٤اصالح بند(الف) ماده(

  ) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.١٦ماده(
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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