
 

 وزارتخانه اقتصادی ۵متن کامل الیحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه/ تغییر ساختار 

  

 
دی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان الزم به ذکر است، محتوای این الیحه پیشنها

نهایی نیست و احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره های این الیحه پیشنهادی در فرایند بررسی در هیات دولت 

 .و مجلس وجود دارد

 :متن کامل الیحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه )مصوب ستاد برنامه ششم( به شرح زیر است

 :اریف و اختصاراتتع
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  برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

 (1399-1395ایران)

 1383مصوب -قانون برگزاری مناقصات« ب»های اجرایی موضوع بندهای اجرایی: دستگاهدستگا 

 امه ریزی کشورسازمان: سازمان مدیریت و برن 

 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 ها، ای است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاستسند توسعه: مجموعه

 رسد.الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران می

 های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه

 ها و غیره.ها، ورزشگاهاجرایی را برعهده دارند. نظیر، مدارس، بیمارستان خدمات اصلی و نهایی دستگاه

 ماده واحده

های کلی برنامه ششم و با مقاومتی و سیاستهای کلی اقتصاد انداز، سیاستدر راستای تحقق اهداف سند چشم

 زا و به منظور دستیابیزا و برونرویکرد توسعه همه جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درون

وری، توسعه مشارکت زا، تقویت رقابت پذیری و ارتقای بهرهبه رشد اقتصادی شتابان، پویا، پایدار و اشتغال

صی و تعاونی، توانمندسازی فقرا و محرومین، ارتقای سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، های خصوبخش

های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه ششم، گرایی، شفافیت و پاسخگویی، دستگاهارتقای نظام اداری، قانون

قدامات الزم را به عمل رسد، اضمن اجرای احکام این قانون و اسناد مربوط که به تصویب هیئت وزیران می

 .آورند

 1تبصره

های عمومی، اصالح نظام های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه جویی در هزینهبه منظور تحقق سیاست

 :درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم

جدید طی برنامه ممنوع است و دولت  برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی .1

های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به مکلف است ازطریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت

 .( تا پایان برنامه کاهش دهد%50میزان پنجاه دصد)

سسات وابسته به ها و موهای سازندگی و شرکتهای مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و قرارگاهآستان .2

های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت

 .شوندمی



قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آالیندگی موضوع تبصره یک  38عوارض ماده .3

 .گرددگذاری خودروها به شرح ذیل توزیع میمارهماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز و عوارض ش

( قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز 38الف( عوارض موضوع بند )الف( ماده )

ها و ضرایبی که به شود، توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخصوجوه آن استان واریز می

های امور اقتصادی و ی که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانهاموجب آیین نامه

رسد توزیع گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب دارایی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می

 .شودفرامنداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و ابادانی همان روستاها 

( قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش 38ب( عوارض موضوع بندهای )ب(،)ج( و )د( ماده )

قانون مذکور به حساب درآمد  43افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده 

( سهم کالن شهرها، %20یست درصد )شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بعمومی واریز می

هایی که به موجب دستورالعملی که ( روستاها براساس شاخص%30( سایر شهرها و سی درصد)%50پنجاه درصد)

گردد. ها توزیع میها و دهیاریشود، محاسبه و بین شهرداریمشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می

فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات صرف سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب 

 .امور عمران و آبادانی همان روستاها شود

( قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای آالینده مستقر در هر 38( ماده )1ج(عوارض موضوع تبصره)

 ای متأثر، با نظر کمیته برنامه ریزیشهرستان به نسبت تأثیرگذاری)شدت( آالیندگی و جمعیت شهرها و روستاه

های هر شهرستان)برای روستاهای فاقد دهیاری(، توزیع ها و فرمانداریها، دهیاریهر شهرستان بین شهرداری

های شهری و شود تا در راستای ارتقاء و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیر ساختمی

 .و کمربندهای سبز هزینه شود روستایی، توسعه و نگهداری فضاها

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض 

وسعه ریزی و تهای متأثر، با نظر شورای برنامهمزبور به نسبت تأثیرگذاری)شدت( آالیندگی و جمعیت شهرستان

 .شودهای متأثر توزیع میاستان بین شهرستان

باشند، عوارض آالیندگی واحدهای های متأثیر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شدهدر صورتی که شهرستان

تشکل از ای مها، با نظر کمیتههای متأثر استانبزرگ به نسبت تأثیرگذاری)شدت( آالیندگی و جمعیت شهرستان

قتصادی و دارایی)سازمان امور مالیاتی کشور( و نمایندگان وزارت کشور، سازمان و برنامه ریزی، وزارت امور ا

 .شودهای متأثیر توزیع میسازمان حفاظت محیط زیست بین استان



های سالیانه، که در چارچوب این قانون و با اعمال دولت موظف است لوایح بودجه ساالنه را با ابتنای بر برنامه. 4

گردد، تقدیم مجلس جتماعی و فرهنگی تهیه میهای اقتصادی، اهای الزم براساس تحوالت شاخصتعدیل

 .شورای اسالمی نماید

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال  . 5

واحد درصد به این سهم اضافه شود. بانک مرکزی  2شود که ساالنه حداقل ( تعیین می%30درصد) 30اول برنامه 

 ها منابعف است تا پایان هر سال نسبت به واریز این وجوه اقدام کند. چنانچه در اثر تحوالت بازار و قیمتمکل

تحقق یابد، بخشی  1394هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال  930دولت از محل صادرات نفت کمتر از ساالنه 

های تأمین کسری اعتبارات تملک داراییالتفاوت حاصل شده صرفاً برای از منابع صندوق برای تأمین مابه

هایی که از طریق مشارکت با بخش های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرحای طرحسرمایه

 .یابدشوند، اختصاص میغیردولتی اجرا می

ت ثابت هزار میلیارد ریال در سال به قیم 1240در صورت افزایش منابع دولت از محل صادرات نفت به بیش از 

مازاد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی  1394سال 

 .گرددواریز می

های اجرایی مکلفند صد درصد از واحدهای ( قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه16در اجرای ماده ). 6

 های اجرایی کهه کنند، در مورد آن دسته از دستگاهعملیاتی خود را براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ادار

نمایند، مبالغی که براساس تفاهم نامه عملکرد به های خود را براساس بهای تمام شده اداره میبخشی از فعالیت

گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی حساب واحد مجری)عملیاتی( فعالیت واگذار شده واریز می

های دولتی و صرفاً براساس آیین و بدون الزام به رعایت قوانین مقررات عمومی حاکم بر دستگاه شودمنظور می

ها و تحقق اهداف های مالی، معامالتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینهنامه

 .شودپیش بینی شده است، هزینه می

ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه ممنوع است در یههای تملک دارایی سرماشروع طرح و پروژه. 7

 .سدرصورت لزوم موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می

ای موجود نسبت به های سرمایههای تملک داراییشود با بازنگری و غربالگری طرحبه دولت اجازه داده می . 8

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات »( قانون 23هایی که واجد شرایط مذکور در ماده )حتوقف طر

 .نیستند اقدام نماید(« 2مالی دولت)

های مالیاتی، بخشی از افزایش شود با هدف حمایت از تولید، اشتغال، صادرات و بسط پایهبه دولت اجازه داده می

ز واحدهای تولیدی که با تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازار پول و سرمایه به سود مالیات قابل وصول آن دسته ا



های مالیاتی بسط یافته مورد دهند از محل پایهرسند و یا میزان سوددهی خود را از این طریق افزایش میمی

 .بخشش مالیاتی قرار گیرند

های در قوانین دائمی را بر حسب نیاز دستگاهای و اختصاصی موجود هزینه-دولت اعتبارات اقالم درآمد. 9

 .کندهای سنواتی منظور میربط در لوایح بودجهذی

سال از تاریخ تودیع با تنظیم و از  10قانون محاسبات عمومی کشور با انقضای  41های موضوع ماده سپرده. 10

شود. دستورالعمل اجرایی یسال صورت ریز از حساب دستگاه اجرایی حذف و به حساب درآمد عمومی منتقل م

این بند به نحوی که در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ 

 .شودمی

ای بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان مجری های سرمایههای تملک دارائیهزینه خدمات مدیریت طرح . 11

، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ها و تأسیسات دولتی و عمومیساختمان

آب و نیروی ایران، شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی و موسسه جهاد نصر،  ایران، شرکت توسعه منابع

( عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه %2.5حداکثر تا دو و نیم درصد)

 .گرددشور تعیین میعمومی ک

های در حال واگذاری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مشمول شرکت . 12

باشند. نحوه وصول و ( می2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)4حکم ماده )

یی خواهد بود که توسط وزارت های موضوع این ماده طبق آیین نامه اجرازمان پرداخت سهم دولت در شرکت

هایی که قسمتی از سهام آنها شود. شرکتامور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ابالغ می

متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند 

 .باشندمی

 2تبصره

اقتصاد مقاومتی مبنی بر تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی و همچنین اصالح و های کلی در اجرای سیاست

 :آیدتقویت نظام مالی کشور اقدامات زیر به عمل می

است نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت « شناور مدیریت شده»نظام ارزی کشور،  . 1

چنین شرایط اقتصادی کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و هم

 .ذخایر خارجی تعیین خواهد شد



های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی به به منظور تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرح. 2

ودجه سنواتی حسب شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بهای دولتی اجازه داده میهای اجرائی و شرکتدستگاه

مورد نسبت به انتشار انواع صکوک اسالمی به صورت ریالی با رعایت ضوابط بانک مرکزی اقدام نمایند. انتشار 

اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و سازمان بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق حسب 

اق مشارکت و یا صکوک اسالمی با سود تشویقی منوط به های مربوط است. انتشار اورمورد با دولت و شرکت

 .تأیید شورای پول و اعتبار است

توانند نسبت به انتشار صکوک اسالمی های نظارتی خود میها برای تأمین مالی خود و یا اصالح نسبتبانک . 3

اع صکوک اسالمی توسط های اجرایی استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدیدنظیر انواقدام نمایند دستورالعمل

 .گرددشورای پول و اعتبار تعیین می

شود با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای به بانک مرکزی اجازه داده می. 4

، ابالحسمشابه در قالب عقود اسالمی استفاده نماید. شرایط انتشار این اوراق از قبیل حجم اوراق، نرخ سود علی

 .گرددسررسید و سایر شرایط مربوط به تأیید شورای مذکور تعیین می

 

 3تبصره

های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و به منظور تحقق سیاست

 هایبانک و اجرایی هایدستگاه خارجی و داخلی مالی منابع تأمین طریق از مالی  همچنین تسهیل مبادالت

 :عامل موظفند در استفاده از تسهیالت مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند

( قانون اساسی با 44های کلی اصل چهل و چهارم)های اجرایی با رعایت سیاستهای دستگاهتمامی طرح. 1

ی، فن توجیه دارای باید اقتصاد، شورای وتأیید  ربطمسئولیت وزیر و یا باالترین مقام ماجرایی دستگاه ذی

های تعیین شده تجاوز های اجرای کامل آنها از سقفاقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و مجموع هزینه

نکند. زمان بندی دیافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به 

ده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین حداکثر استفا»های داخلی و رعایت قانون ها، امکانات و تواناییظرفیت

و نیز « 1394های مستقیم مصوب قانون مالیات 104نیازهای کشور وتقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 

 .ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسدرعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح

لی های تأمین ماهای مستقیم و یا سایر روشظیر فاینانس و واماستفاده کنندگان از تسهیالت مالی خارجی ن . 2

شود باید ظرف مدت دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول که بازپرداخت آن از محل صادرات محصوالت انجام می



را ها وتعهدات ارزی خود زمانی و میزان تعهدات ایجد شده و یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهی

های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح

 .شودسود وجوه دریافتی و پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و سازمان اعالم می

( دالر باشد با رعایت قوانین 1،000،000تمامی معامالت و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون ) . 3

ها حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه»مربوط شامل قانون 

های مستقیم قانون مالیات 104و اصالح ماده « 1375.12.12و ایجاد تسهیالت به مظور صدور خدمات مصوب 

های های کثیراالنتشار و رسانهالمللی با درج آگهی در روزنامهصه محدود و یا بینتنها از طریق مناق 1391مصوب 

شود موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می

طه یا باالترین مقام اجرائی اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربو

ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای رسد. به گزارش تسنیم،در کلیه مناقصهربط میذی

ربط، مسئول حسن ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا باالترین مقام اجرائی ذیکلیه کاالهای وارداتی و پروژه

جمهوری اسالمی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معامالت و  اجراء این موضوع است. بانک مرکزی

 .های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشدقراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاه

 

 

 4تبصره

ا هدف های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور بدر اجرای سیاست

 :وردآپاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، دولت به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور اقدامات زیر را به عمل می

ها و تعهدات دولت اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم بندی پرداخت بدهیزمان. 1

ن های تأمین درنظرگرفتن تعهدات ناشی از کلیه روشها و تعهدات بدوهای ساالنه این بدهینماید که بازپرداخت

( %30باشد)نظیر بیع متقابل( از سی درصد)مالی که بازپرداخت آن از محل صادرات محصوالت تولیدی طرح می

درآمد ارزی دولت در سال آخر برنامه ششم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیالت خارجی اولویت با تسهیالت بلند 

 .مدت است

های عامل در سالهای برنامه ششم را به شده توسط دولت و بانکهای خارجی تضمینیزان تعهدات و بدهیم . 2

ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیگونه

التفاوت ارزش حال )مابه 1380.12.19( قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 3)ب( ماده )



( 50،000،0000ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی( در سال اخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد)بدهی

 .دالر نباشد

های خود به روشی که بازپرداخت وجوه شود برای تأمین منابع مالی طرحهای اجرائی اجازه داده میبه دستگاه. 3

ت و با فروش محصوالت خود باشد نظیر روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت آنها از محل صادرا

 .های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایندتعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک

های باقیمانده های اجرائی از تسهیالت مالی خارجی در طول برنامه مجاز است. سهمیهاستفاده دستگاه . 4

های سوم، چهارم و پنجم )با تسهیالت مصوب بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی)فاینانس( مربوط به برنامه

رعایت ضوابط اسالمی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام( در طول برنامه ششم نیز به قوت خود 

تسهیالت مالی خارجی تا مبلغ یکصد و پنجاه  های باقیمانده مذکور، استفاده ازباقی است. عالوه بر سهمیه

 .میلیارد دالر مجاز است

 5تبصره 

های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای در اجرای سیاست

 :ها(، دولت مجاز استآن)بازار پول، بازار سرمایه و بیمه

نام و یا بانام د را با سررسید کوتاه مدت و میان مدت به صورت بیاسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خری. 1

برای جبران نوسانات منابع در طول سال و یا تسویه بدهی مسجل خود واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت 

مصوب هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان بازار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 

شود هرساله سقف ارقام قابل محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می 1384.09.01

 .انتشار در بودجه سنواتی مشخص خواهد شد

دولت به منظور تدمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در الیحه بودجه سنواتی  . 2

م وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسالمی کند. در صورت عدبینی میپیش

در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. 

 .این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است

د و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید اسناد خزانه اسالمی از قابلیت دا . 3

 .ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند

های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید توسط بانک مرکزی تعیین بانک . 4

 .پذیردو وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می جمهوری اسالمی ایران



ر های پولی دبانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام معامالت ثانویه اسناد خزانه اسالمی برای اعمال سیاست. 5

 .کشور اقدام نماید

ر عتبار دها به پرداخت تسهیالت با نرخ کمتر از مصوبات شورای پول و ااز ابتدای برنامه ششم، الزام بانک . 6

التفاوت آن توسط دولت تأمین شود و یا به قالب عقود اسالمی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه مابه

 .صورت وجوه اداره شده باشد

های تملک های طرحشود نسبت به توثیق پروژههای عامل و موسسات مالی اعتباری اجازه داده میبه بانک . 7

 .اد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیالت اقدام نمایندای، قراردهای سرمایهدارایی

به منظور تقویت و توسه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، بانک کسب و کار کوچک از . 8

امه گردد. اساسنطریق ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس می

ارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و های صنعت، معدن و تجاین بانک به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه

دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ قانون به تصویب 

 .هیئت وزیران خواهد رسید

 6تبصره

-های عمومیهای موضوع مشارکتدر راستای اطمینان بخشی به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح

تسهیل تأمین منابع مالی آنها، صندوق توسعه ملی مجاز است با مشارکت سایر نهادهای مرتبط خصوصی و 

گذاری حداقل یک میلیار دالر در بانک توسعه صنعت و معدن برای تضامین مورد نیاز پوشش نسبت به سپرده

-ارکت عمومیهای مشهای قراردادی، تعهدات دولت و وجه الضمان)پشتیبان وثیقه( برای طرفبرخی ریسک

 .های مربوط راارائه کندپروژه-خصوصی یا شرکت

خصوصی، معده ده -در خصوص وجه الضمان حسب درخواست شرکت پروژه در قرادادهای مشارکت عمومی

درصد تسهیالت دریافتی از بانک عامل از منبع فوق مسدود شده و به عنوان وجه الضمان تعهدات شرکت پروژه 

ور گردد. وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در در قبال اخذ تسهیالت منظ

 .گیردها قرار میاختیار بانک صنعت و معدن برای سایر پروژه

 7تبصره

ای، بیمه مرکزی مکلف است به منظور کاهش تصدی دولت در صنعت بیمه و پیرو اصالح نظام نظارت تعرفه

 .و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید نسبت به کاهش تبدریجی نقش خود



 8تبصره

های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی بدهی

از محل مازاد منابع نفت و گاز و  1399الی 1395را بتدریج در سالهای  1392تا  1387های کشور طی سال

های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیفصولیو

حساب فی ما بین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه 

المی اعالم نماید. به میزان یکبار آن را به هیئت وزیران و کمیسیون برنام و بودجه و محسابات مجلس شورای اس

 یابد. این تبصره مانعپرداخت انجام شده بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می

 .شوداز ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت اصل و سود بدهی های مربوط نمی

 9تبصره

های کلی ح نظام اداری و به منظور اجرای سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری برای اصالدر راستای سیاست

های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، صرفه جویی در هزینه»اقتصاد مقاومتی موضوع 

ضروری است اقدامات ذیل « های زایدهای موازی و غیرضرور و هزینهمنطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه

 .، محقق گرددانجام و اهداف تعیین شده

درصد نسبت به وضع موجود  15های اجرایی، حداقل به میزان کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه. 1

های غیردولتی، حذف واحدهای از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش

ها و موسسات و واگذاری سازمان های سازمانی، انحالل و ادغامغیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست

 .ها با تصویب شورای عالی اداریها و دهیاریهای اجرایی به شهرداریبرخی از وظایف دستگاه

محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روز مزد و سایر موارد از . 2

های درصد خروجی 20های دولتی در سقف و منابع شرکت ای، مالیای، سرمایهمحل اعتبارات هزینه

های اجرایی)رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری(، مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی دستگاه

نحوی که در پایان برنامه، مجموع نیروی انسانی قانون مدیریت خدمات کشوری(، به 44)موضوع ماده 

های طبیعی(، به نسبت احتساب کاهش نیروی انسانی از محل اجرای بند یک و خروجیهای اجرایی)با دستگاه

 .درصد کاهش یابد 15حداقل  1394سال 

های جایی کارمندان بین دستگاههای اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابهدستگاه

 .م نماینداجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدا



ها و فضاهای اداری کشور با درصد از ساختمان 20های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل دستگاه . 3

های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص ابالغ سازمان نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان

 .جهت فروش اقدام نمایند

شوند)به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی و یا براساس ، اداره میشوراهایی که به ریاست رئیس جمهور. 4

گیری از طریق اند(، با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیمحکم حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری ایجاد شده

 .شوندتجمیع و ادغام موارد مشابه، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداریساماندهی می

جاد هر نوع دستگاه اجرایی جدید از قبیل سازمان، موسسه، دانشگاه، مرکز، شرکت و عناوین مشابه به ای . 5

د، رستأیید شورای عالی اداری و هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی می استثنای مواردی که پس از

 .باشدممنوع می

 .شودهای اجرایی لغو میبه استعالمات دستگاهتکالیف قانونی دریافت وجه برای ارائه اطالعات و پاسخ  . 6

ای ساالنه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت شود در حدود اعتبارات هزینهبه دولت اجازه داده می . 7

اعم از مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان، برای رفع 

های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان ود در حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای موجناهماهنگی

درصد اقدام  50کشوری و لشکری، نسبت به وضع مقررات الزم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان 

 .نماید

وری براساس هرهها و ببه منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه. 8

های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه

هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیسی و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه شاخص

ا به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری ها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آن هدانشگاه

تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران 

درصد واحدهای  50های اجرایی، و کاربردی وابسته به دستگاه-های علمیرسد. تمامی واحدهای دانشگاهمی

 .گرددتا پایان سال دوم قانون برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار میدانشگاه پیام نور 

وری بخش انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره . 9

با  به ویژه مند منابع حیاتی)از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی( مبتنی بر توان و پایداری زیست بومنظام

های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال ها و توانمندیافزایش ظرفیت

های مرتبط با بخش انرژی از ها، وظایف و موسسات و شرکتاول برنامه، وزارت انرژی از محل تفکیک مأموریت

زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع اظت محیطوزارت نیرو و همچنین، ادغام با وزارت نفت و سازمان حف



ها و مراتع و های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگلها و شرکتهای امور آب به همراه سازمانمأموریت

آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود، 

های واحدهای ادغامی یادشده به شود. پس از تجمیع وظایف، مأموریترئیس جمهور اداره می تشکیل و زیرنظر

 .رسدپیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می

ها و وظایف مرتبط با بخش به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت. 10

و وزارت جهاد کشاورزی متنزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی  بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

 .بایست اقدامات ذیل، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیردشود. در اجرای این بند میملحق می

توسعه روابط اقتصاید خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه  تشکیل سازمان-الف

 .های اقتصادی و فنی ایراناری خارجی و کمکگذ

 .المللی به بخش خصوصیهای بینواگذاری شرکت نمایشگاه-ب

انحالل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان -ج

 .ها و صنوف مربوطحسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه

برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش  دولت موظف است . 11

های امور روستایی و های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمانها و عدم تعادلنابرابری

معاون اول ریاست  ای و محلی)معاونت توسعه روستایی و عشایری و مناطق محرومعشایری در سطح ملی، منطقه

جمهوری، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و داویر و ادارات مرتبط در 

سطوح استانی و محلی( به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید. 

شود. شرح وظایف ت واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل میتمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارا

های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب ها و وظایف قانونی سازماناین سازمان در چارچوب مأموریت

 .رسدهیئت وزیران می

های اجرایی، با دستگاهشود در اجرای اصالح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه به دولت اجازه داده می . 12

های تابعه و وابسته جایی سازمانپیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحالل و جابه

 .ها اقدام کندها و سازمانوزارتخانه

 10تبصره



ربط مکلفند برنامه های اجرایی، نظامی و انتظامی ذیهای کلی جمعیت، تمامی دستگاهبه منظور اجرای سیاست

رسد برای تحقق مفاد زیر اجرا عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت را که به تصویب هیئت وزیران می

 :نمایند

 .حمایت از نهاد خانواده . 1

 از سطح جانشینافزایش نرخ باروری به باالتر . 2

 رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده . 3

 های نابارور برای فرزندآوریحمایت از زوج. 4

 های دارای فرزندحمایت از زوج. 5

تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان براساس آمایش افزایش سهم جمعیت مناطق کم . 6

 .سرزمین

های بومی توسعه انسانی وظیفه رصد ع رسمی نظام آماری کشور با تدوین شاخصآمار ایران به عنوان مرجمرکز

 .های جمعیتی را در ابعاد کمی و کیفی داردمستمر سیاست

 11تبصره

( قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط 50به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم)

های کلی ابالغی محیط وب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاستزیست، بهره مندی از محیط زیست مطل

های عمده، مکلفند نسبت به ارزیابی های خصوصی و تعاونی برای طرحهای اجرایی و بخشزیست، تمامی دستگاه

های خود براساس ها و طرحسیاستها، برنامه (EIA)محیطیزیست)...( و ارزیابی اثرات زیستراهبردی محیط

های سازمان حفاظت محیط زیست ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیتس و براساس دستورالعملشاخص

تهیه و پس از تصویب اجرا درآورند. این سازمان عالوه بر مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این ماده، 

داری محیط زیست به میزان های پایای عمل نماید که تا پایان برنامه ششم توسعه، شاخصموظف است به گونه

 .درصد نسبت به وضعیت موجود بهبود پیدا کند 25

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تدوین، تصویب و ابالغ . 1

 .های پایداری محیط زیست توسط شورای عالی محیط زیست اقدام نمایدشاخص



های پایداری محیط زیست کشور را زارش ساالنه عملکرد شاخصسازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گ. 2

 .تهیه و به هیئت وزیران ارسال و منتشر نماید

های پایداری، الزامات آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت وپایش بر شاخص

های یاد شده و ... برای پیشبرد شاخص های اجراییهای پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاهشاخص

ماه پس از تصویب این ماده در 6ربط های اجرایی ذیتوسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه

 .هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید

 

 12تبصره 

های کلی تهای محروم و تحقق توسعه پایدار، موضوع سیاسدر اجرای توانمندسازی وخوداتکایی اقشار و گروه

های کلی اقتصاد برنامه ششم و همچنین تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاست

مقاومتی درسال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس 

جاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی جمهور و دبیری رئیس سازمان برای سیاستگذاری، هماهنگی، ای

ن بر های کالها، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهای سیاستو غیردولتی؛ تصویب برنامه

 .شودها تشکیل میمناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامه

ای خواهد بود که در نامهها، اختیارات ستاد عالی براساس آیینسئولیتترکیب اعضا، شرح وظایف تفصیلی، م

 .رسدشش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیئت وزیران می

 .های اجرایی الزم االجرا استمصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه

 13تبصره 

سیب پذیری اقتصاد کشور و های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آدر اجرای سیاست

احی و ها، نوهای کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استاناجرای سیاست

سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی 

برداری از استعدادهای های دارای مزیت به منظور بهرهمینهجنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در ز

المللی و کاهش های بینها و فرصتسواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه

های بین المللی و کاهش ها و فرصتمندی جامعه محلی، استفاده از سرمایههای مناطق کشور، بهرهعدم تعادل

ای با شخصیت شرکتی برای برنامه های مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعهعدم تعادل

گردد اساسنامه این سازمان و نیز محدوده های توسعه در سواحل مکران ایجاد میریزی، اجرا و نظارت بر برنامه



ر ماه پس از تصویب قانون برنامه های مالی و معامالتی مربوط حداکثر ظرفیت چهاجغرافیایی آن و آیین نامه

 .رسدششم به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می

امنیتی، قضایی و امور -های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعیتمامی وظایف و اختیارات دستگاه

ها و یرمنقول و تمامی طرحهای اجرایی اعم از منقول و غهای دولت و دستگاهخارجه و همچنین تمامی دارایی

شود. این محدوده از ها)در حال بهره برداری یا اجرا( در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار میپروژه

قوانین عمومی کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و 

گیرد تابع قوانین وسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این محدوده انجام میهایی که تغیره خارج بوده و فعالیت

باشد. نحوه جذب و اخذ تسهیالت مالی و بانکی و برقراری و مناطق آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می

اه پس ای خواهد بود که تا شش مهای اقتصادی و مالی براساس آیین نامهاخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت

 .از تصویب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 14تبصره

های اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و به منظور تحقق سیاست

 :ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصادانرژی، هدفمند کردن یارانه

های انرژی و سایر کاالها و خدمات شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حاملزه داده میبه دولت اجا . 1

ای را با رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج یارانه

وری، کاهش شدت اشتغال و بهرهاصالح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید،  1399تا سال 

های اجتماعی از های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایتانرژی و ارتقای شاخص

 .آوردعملهای ساالنه اقدام الزم را بهخانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه

رکت حداکثری بخش خصوصی و به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشا . 2

بهینه سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً 

های تابعه وزارت نیرو و نفت گردد و شرکتهای نفتی و یا بورس عرضه میدر بازار برق و بازار گاز و فرآورده

یژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعاالن بخش خصوصی و دولتی)با وموظفند تمامی تسهیالت مربوط به

کنندگان طبق قوانین و ها در مجاری عرضه به مصرفاحتساب هزینه انتقال( برقرار نمایند. عرضه این حامل

 .گیردمقررات مربوط صورت می

 15تبصره



حیطی برای پایداری سرزمین و تولید های زیست مبه منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه .1

میلیارد مترمکعب تا سال  11پایدار در بخش کشاورزی و همچنین کاهش مصرف ساالنه آب به میزان 

 :گیردپایان برنامه اقدام زیر انجام می

 به مقاوم هایوگونه  افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، بکارگیری ارقام -الف

 .و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه خشکی

هزار  500های نوین آبیاری حداقل به میزان ساالنه وری آب کشاورزی با توسعه روشارتقاء شاخص بهره-ب

درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بالعوض، اعمال مدیریت  85هکتار با پرداخت تا 

 .زمان و مکان مورد نیاز های آبریز، تحویل حجمی آب درنفعان در حوزهتقاضای مصرف آب با مشارکت ذی

های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، های زیرزمینی با اجرای روشاقدام برای احیاء و تقویت منابع آب-ج

های فاقد پروانه بهره برداری و نصب کنتور داری، مسلوب المنفعه نمودن چاهپخش سیالب، آبخیزداری و آبخوان

 .برداریی دارای پروانه بهرههاهوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه

ها و انتقال کشت محصوالتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه های الزم برای توسعه گلخانهارایه حمایت-د

های ممنوعه و را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصوالت و گیاهان با نیاز آبی باال در دشت

 .ممنوعه بحرانی

های تعادل های زیرزمینی برای هر دشت و هزینه کرد ان در طرحبرداری از آبالنظاره بهرهافت حقدری -هـ 

 .های الزمهای آب بران و سایر حمایتبخشی همان دشت، آموزش کشاورزان و حمایت از ایجاد تشکل

 .ند، ممنوع استشوپرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی به محصوالت که برخالف الگوی کشت تولید می -و

وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط .2

گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن قیمت

های عی و زیست محیطی در تمامی بخشارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت مالحظات اجتما

مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و 

 .ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماد 6غیرخانگی را ظرف مدت 

 16تبصره

وزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، واکسن، مواد بیولوژیک، طبیعی و هرگونه واردات تجاری، نگهداری، ت

ایف آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و های تغذیهسنتی، مکمل



کند، ثبت نشده باشد جرم کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می

 .شود، برخورد می1392ب شده و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال محسو

مسئولیت این تبصره در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کاالهای با مصرف دامی برعهده وزارت جهاد 

 .کشاورزی و سازمان دامپزشکی خواهد بود

 17تبصره 

رزی و دامی و صیانت از سالمت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، به منظور کنترل کیفی محصوالت کشاو

های شیمیایی درمان و آموزش پزشکی موظف است محصوالت ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آالینده

 .بررسی و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری نماید

های اجرایی موظفند از عرضه اینگونه دستگاه ها و سایرتمامی مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری

های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری محصوالت که دارای آالینده شیمیایی هستند در مراکز و مجتمع

 .نمایند

سازی وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن کنترل کیفی بر واردات سموم نسبت به اطالع رسانی و فرهنگ

 .یمیایی اقدامات الزم را معمول دارندبرای کاربرد سموم و کود ش

 18تبصره 

به منظور ارتقاء مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط زیست 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط های اجرایی مربوط)سازمان جنگلکشور به دستگاه

بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت دولتی تا سقف حداکثر شود زیست( اجازه داده می

سه برابر نصاب معماالت متوسط براساس آخرین فهارس بهای پایه ابالغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و 

ود را با ای ملی و استانی خهای تملک دارایی سرمایههای طرحهای پیش بینی شده در موافقتنامهپروژه

 .های تخصصی مربوط منعقد نمایندهای روستایی و عشایری و تعاونیتشکل

های تخصصی، ها و تعاونیدستورالعمل اجرایی این تبصره شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صالحیت تشکل

یست تضامین الزم، متن قرارداد و سایر الزامات الزم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط ز

 .تهیه و پس از تأیید و ابالغ سازمان مالک عمل خواهد بود

 19تبصره 



 وریدر جهت مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره

 ،دار وظایف اجتماعیهای اجرایی که عهدهو ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه

فرهنگی و خدماتی هستند)از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز فرهنگی، 

شود در چارچوب های کشاورزی و دامپروری( اجازه داده میهنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده

نسبت به خرید خدمات از بخش  گردد،استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین می

 .خصوصی و تعاونی)بجای تولید خدمات( اقدام نمایند

 .( هزینه تمام شده بخش دولتی بیشتری باشد%80قیمت خرید خدمات در اینگونه موارد نباید از هشتاد درصد)

ات ممنوع های اجرایی برای ارائه اینگونه خدمتوسعه تشکیالتی و نیروهای انسانی و ساختمانی در دستگاه

 .باشدمی

 20تبصره 

زا، ارتقاء توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و های اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونبه منظور تحقق سیاست

 :دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم

های سازماندولتی و تمهید تعیین سهم واقعی -های مشترک حقوق خصوصیبرای توسعه سرمایه گذاری . 1

های هایی که بعنوان سهم آورده بخش دولتی سازمانهای مزبور، تجدید ارزیابی دارائیای در مشارکتتوسعه

شود و نیز انتقال دارایی تجدید ارزیابی شده به شرکت مشترک، مشمول مزبور در شرکت مشترک ارائه می

 .شوندمالیات به نرخ صفر می

وسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع صندوق حمایت از تحقیقات و ت . 2

یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأمموریت جدید ظرف شش ماه نخست برنامه به پیشرفته تغییر نام می

 .رسدپیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می

ها از ای دولتی، طی برنامه ششم توسعه این صندوقهای حمایتی و توسعهی صندوقبه منظور تقویت توان مال . 3

-(2قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی) 4پرداخت سود سهام دولت و شمول ماده 

 در گردند. معادل سود سهام متعلقه، به صورت ساالنه صرف افزایش سرمایه دولتمستثنی می -1393مصوب 

 .شودهای مذکور میصندوق

های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از به منظور رفع و برخورد موثر با تخلفات در بهره برداری. 4

 .تأیید وزیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است



حین  های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشافهزینه . 5

 .شودهای قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز مراجع قانونی محسوب میاستخراج، جزء هزینه

های مبادله، افزایش تقاضای کاالهای داخلی و شفافیت مبادالت، مالیات بر ارزش در جهت کهاش هزینه . 6

افزوده فروش کاالهای تولید داخلی)با تأیید دستگاه صادرکننده پروانه تولید( به مصرف کنندگان نهایی که از 

واحد درصد  2الکترونیک( صورت گیرد، های تجارت الکترونیک)دارای مجوز از مرکز توسعه تجارت طریق درگاه

 .گرددکمتر از نرخ معمول تعیین می

 21تبصره   

ای مورد نیاز برای خدمات تجارت های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع گسترش زیرساختهدر اجرای سیاست

 :خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به منظور برون گرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد

ر های معتبهای مشترک با شرکتشود نسبت به تشکیل شرکتبه سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می. 1

بین المللی)داخلی و یا خارجی( جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و 

 .درصد خواهد بود 49و حداکقل  35دریانوردی حداقل 

های الزم نسبت به واگذاری حق ها و مشوقشود با ارائه حمایتزمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میبه سا . 2

 ایبرداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفهبهره

صول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام و معتبر غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی و ا

 .نماید

های ارائه خدمات کمک ناباروری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاه .3

 .کشور خواهد بود

 22تبصره 

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران  51مجموع تغییرات طرح های تفصیلی برای موضوع ماده 

درصد مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید  5توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا 

 .به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد

 23تبصره 



ابل وری، تنظیم رابطه متقهای اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهرهبه منظور تحقق سیاست

 و علمی  المللی و افزایش نقش مردم در مدیریتتحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعامالت فعال بین

 :کشور فناوری

وری نسبت به خرید وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره . 1

خدمات از بخش خصوصی و تعاونی با اولویت روستاها و مناطق محروم اقدام نماید. ارایه خدمات اموزشی در 

اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در 

انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب  استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی

گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سالهای برنامه ششم توسعه رایگان رسد، صورت میهیئت وزیران می

 .باشدمی

های کشور و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال در داخل به منظور ارتقاء علمی و رقابت بین دانشگاه . 2

شود در طی برنامه ششم توسعه نسبت به موارد زیر اقدام مالت بین المللی به دولت اجازه داده میکشور و تعا

 .نماید

 های صالحیت تخصصی سراسریالتحصیالن جدید از طریق برگزاری آزمونتشخیص صالحتی تخصصی فارغ-الف

دولتی برای متقاضیان توسط سازمان سنجش اموزش کشور با همکاری نظام صنفی مربوط، نهادهای علمی غیر

 .بندی موسسات آموزش عالیاستخدام در مشاغل تخصصی و اعمال نتایج آن در نظام سطح

ها، سازمان و برنامه ریزی کشور مکلف است نظام استخدام و برداری از نتایج این آزمونبه منظور تضمین بهره

های صالحیت بنای استفاده از نتایج آزمونارتقاء کارکنان دولت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران را بر م

 .تخصصی مورد بازنگری قرار دهد

های معتبر بین المللی برای ایجاد شعب یا ایجاد واحدهای آموزش عالی خارجی در داخل مشارکت با دانشگاه-ب

 .کشور

ودجه ساالنه های اجرایی مجازند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بتمامی دستگاه . 3

ای بجز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه

ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین نامه های سرمایهاعتبارات تمکل دارایی

مان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابالغ این قانون توسط ساز

 .رسدو تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می



های تکراری و انتشار وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از تعریف و اجرای پژوهشبه منظور افزایش بهره. 4

سازی سایی و به کارگیری و تجاریهای تحقیقاتی و با هدف شنااطالعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه

قانون مدیریت خدمات کشوری  5های اجرایی موضوع ماده دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه

و  هانامههای پژوهشی و فناوری و پایانها، پروژهو ارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی، موظفند فهرست طرح

ریزی و زارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت کنند. سازمان مدیریت و برنامه« سمات» های خود را در سامانهرساله

موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، سازوکار اجرای آن را به تصویب هیئت وزیران برسانند. 

ات را به همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند سامانه سم

 .نماید فراهم را آن اطالعات به عمومی دسترسی امکان و  اندازی نمودهمنظور اجرای این قانون بازطراحی و راه

بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقهاطالعات و داده

با تایید شورای عالی امنیت  -1354مصوب  -نامه اجرایی آنو آیین - 1353مصوبه  -محرمانه و سری دولتی 

 .ملی از دستور کار قانون فوق خارج خواهد بود

های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تمامی دستگاه . 5

توسعه کشور، ظرف مدت شش ماه، مندی از توان و ظرفیت آنان برای های مذکور و بهرهتکریم پیشکسوتان حوزه

های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال اول اجرای برنامه برنامه

 .ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند

لی های کسازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستهای مسئله محور و تجاریبه منظور حمایت از پژوهش . 6

های وابسته و تابعه به استثنای های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتبرنامه ششم کلیه شرکت

های درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را ضمن بودجه 3های بازنشستگی، موظفند معادل حداقل صندوق

های اجرایی ذیربط با همکاری دستگاهای که به پینشهاد سازمان و نامهساالنه منظور کرده و در چارچوب آیین

 .رسد، به مصرف تحقیقات و فناوری برسانندتهیه و به تصویب هیئت وزیران می

بنیان به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش . 7

های ار فناوری و حمایت از شرکتهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشسیاست

ها و موسسات آموزش عالی، های تقاضامحور مشترک با دانشگاهبنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهشدانش

درصد  51های علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه حداقل پژوهشی و فناوری و حوزه

 .بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایندهای آن را کارفرما و یا بهرهاز هزینه

 24تبصره 



های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت به منصور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکالت صندوق

 :مکلف است اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد

های بازنشستگی و تامین شمولین تمام صندوقافزایش تدریجی سن و سابقه خدمت الزم برای م  .1

ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز  6اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان 

 بازنشستگی

و  های بازنشستگیاز تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق  .2

 .تامین اجتماعی، ممنوع خواهد بود

های بازنشستگی آور برای مشمولین صندوقحداکثر سنوات ارفاقی مربوط به شماغل سخت و زیان  .3

 .گرددسال تعیین می 5سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت  3کشوری و لشکری به مدت 

های بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق  .4

 .حداقل حقوق قوانین موضوعه خواهد بود برابر 7

های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یک حقوق بازنشستگی و یا تمامی مشترکین صندوق  .5

 (های بازنشستگی خصوصیها از صندوقمستمری به انتخاب خود برخوردار شوند. )به استثنای دریافتی

ای نامهبگیر فاقد پوشش بیمه اجتماعی پایه براساس آیینبرقراری پوشش فراگیر افراد غیرمزد و حقوق  .6

های اجتماعی را تعیین ها و مساعدترسد که استحقاق برخورداری از یارانهکه به تصویب دولت می

خواهد شد. این صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر انجام  خواهد کرد در قالب صندوق

 .تحت عنوان صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد کرد

به منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی هر   .7

ساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، کارفرمایان موضوع قانون بخشودگی 

 بعدی اصالحات و انقالب شورای 1358.9.24  شدگان و کارفرمایان مصوبق بیمه، بیمهقسمتی از ح

 .شد خواهد کاسته آن

های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق در تمامی صندوق .8

وزیران( سال آخر خدمت به قیمت روز )با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت  5

 .گرددمحاسبه می

بینی بار مالی های اجتماعی و درمانی منوط به پیشهرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه .9

 النسلی و رعایتای )اکچوئری( با لحاظ تعهدات بینها و لوایح مربوط براساس محاسبات فنی، بیمهطرح

 .دبگیران خواهد بوشدگان و مستمریحقوق مکتسبه بیمه

بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت با توجه به اینکه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری  .10

تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام  گردد. از تاریختامین می

حساب درآمد سازی واگذار و منابع حاصله به ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصیشرکت



گردد. پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید بازنشستگی توسط عمومی خزانه واریز می

 .الذکر انجام خواهد شدنیروهای فوق
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های امنا و مراجع و ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیئتها، دستورالعملها، بخشنامهنامهکلیه تصویب

های های اجرایی به استثنا احکام حاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهمقامات اجرایی و دستگا

های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی نایش از آن قبال محاسبه بازنشستگی یا دستگاه

 باشد و ایجاد و و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده

یر باشد. در غتحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع می

این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا 

ی مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع هاها و صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهصندوق

قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن 

باشد. ها غیرقابل پذیرش میهای اجرایی و صندوقاست در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه

 .ها و مدیران و مقامات مربوط استها و صندوقن بند به عهده روسای دستگاهمسئولیت اجرای ای
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های کلی سالمت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه به منظور تحقق سیاست

 ، برنامه نظامهای سالمتدر راستای تامین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعه کمی و کیفی بیمه

 :بیمه سالمت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید

پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت   .1

ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران نامهحق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیین

 .رسدمی

بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه سطح  .2

تجویز اینگونه خدمات صرفا براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد 

 .بود

 :دحق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بو . 3

  خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه

 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار 7پایه سالمت به میزان 



  درصد حقوق و مزایای مشمول کسر  7خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل

شروط بر اینکه حداکثر آن از دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار تجاوز حق بیمه م

 .ننماید

 های درآمدی به پینشهاد شورای عالی بیمه سالمت و سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه

 تصویب هیئت وزیران

o مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی 

ی اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت هادستگاه . 4

گر و گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعالم سازمان بیمهسه ماه به حساب سازمان بیمه

های و به حساب سازمانتشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذیربط برداشت 

 .شودگر پایه واریز میبیمه

از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه تمامی منابع حاصل از بودجه عمومی دولتی مربوط به خرید بسته  . 5

خدمات بیمه پایه سالمت )اعم از حق بیمه پایه سالمت، سهم بخش سالمت از منابع حاصل از اجرای قانون 

رسان به سالمت، منابع اختصاص داده شده برای ا، عوارض وضع شده بر کاالها و اقدامات آسیبههدفمندی یارانه

ای سازمان بیمه های بودجهای( ذیل ردیفهای اقتصادی و توسعههای ناشی از سیاستجبران اجتماعی خسارت

گر پایه براساس های بیمهسازمان گردد. توزیع این منابع بینسالمت ایران در لوایح بودجه سنواتی پادار می

 .های توزیع ریسک و جمعیت تحت پوشش خواهد بودسیاست
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های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به تغییر ساختار اداره بیمارستان

می که به تصویب هیئت های علوم پزشکی و هیئت امنایی کردن آنها با اختیارات مالی، اداری و استخدادانشگاه

های خدمات درمانی که در ازاء ارائه خدمات از رسد، اقدام کند. درآمدهای بیمارستان از محل تعرفهوزیران می

های این گردد. تعرفههای مردمی تامین مینماید و همچنین کمکگر و مردم دریافت میهای بیمهسازمان

های تعمیرات اساسی ساختمان هیچ تعهد دولت غیر از هزینه رسد.ها به تصویب هیئت وزیران میبیمارستان

. بود خواهد آنها امنا هیئت  ها برعهدهدیگری نخواهد داشت. تمامی تعهدات نسبت به کارکنان اینگونه بیمارستان

 .شودمی محسوب اختصاصی درآمد هابیمارستان اینگونه هایدرآمد
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رسان به سالمت و نظام پولی و بانکی کشور براساس تشخیص و اعالم یبهرگونه تبلیغ خدمات و کاالهای آس

ها ممنوع است. رسیدگی به تخلف از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی از سوی همه رسانه



باشد. تخلف از این حکم مستوجب ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی میاین حکم توسط رسانه

 خواهد واریز خزانه  باشد که پس از اخذ به حساببرابر هزینه تبلیغ صورت گرفته، می 10جزای نقدی به میزان 

 .شد
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 های کلی اقتصادی مقاومتی ابالغی از سوی در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و سیاست

ذیری اقتصاد کشور و به منظور مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پ

مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصول عزت، حکمت و 

های تابعه قوای سه گانه کشور مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم، تمامی دستگاه

هنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. هما با را خارجی روابط زمینه در خود اقدامات تمامی  مکلفند

 :وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند

 طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز به کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی  -

 های موثر جهانیبازسازی و اصالح تعامالت با قدرت  -

ع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای ایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنو  -

 های نوظهورجهان بویژه، کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات فنی و   - 

 جدیدهای گذاری خارجی و دستیابی به فناوریمهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه

 ها در توسعه ملیحمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آن - 

 های دیپلماسی رسمی و غیر رسمی در سطوح دو و چند جانبهبکارگیری ظرفیت - 

رسانی در گستره فرامرزی ها و ابزارهای نوین و کارای اطالعبرداری از دیپلماسی عمومی و روشبهره - 

 های جمهوری اسالمی ایران و همچنین تقویت دیپلماسی مرزییین دیدگاهبرای تب

 قابله با تروریسم و دفاع از حقوق بشرم - 

های ساالنه ای رسمی به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجههای توسعهتنظیم و اعطای کمک  -

 .کشور

 آوری اقتصاد ملینگی و افزایش تابریزی و اقدام موثر در راستای ارتقاء استقالل سیاسی، فرهبرنامه -
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شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می . 1

های گذاری در پروژهپهنای باند منطقه از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه

 .المللی اقدام نمایندینهای زیرساختی بفیبرنوری و سایر پروژه

سازی اطالعات و افزایش به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطالعات، شفاف . 2



های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاهوری در حوزهبهره

ی از بردارپایان سال دوم برنامه برای بهره باشند حداکثر تامخابراتی مستقل از شبکه ملی اطالعات می

های مذکور )در قالب اپراتوری( نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام شبکه

نمایند. به گزارش تسنیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است نسبت به تهیه لیست 

های برداری از شبکهی و نهادهای مربوطه اقدام نماید. بهرههای اجرایهای موجود در اختیار دستگاهشبکه

 .های اجرایی و نهادهای دارای مجوز، بالمانع استاعالم شده از سوی وزارتخانه مذکور توسط دستگاه

های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت دستگاه . 3

م های اطالعاتی مربوط، تا پایان سال سوثنا با تایید سازمان( و تکمیل بانکالکترونیکی شدن )موارد است

توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی می

های نوین های مشارکت بخش خصوصی و عموی و یا شیوهاپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل

 .ددیگر استفاده نماین

تعرفه ارایه خدمات توسط اپراتورهای خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات 

 .برسد

های الکترونیکی های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانهتمامی دستگاه . 4

ملی آمار ایران  رهای ثبتی و شبکهخود، اقالم اطالعاتی و آمار ثبتی مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آما

برداری الکترونیکی و برخط آن را در اختیار مرکز را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره

آمار ایران قرار دهند. مرکز آمار ایران مکلف است اقالم آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر 

 .ها تهیه و به آنها ابالغ نمایدتگاهظرف نه ماه برای هر یک از دس

اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطالعات های اجرایی کشور موظفکلیه دستگاه. 5

های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان های مورد نیاز سایر دستگاهو پاسخگویی الکترونیکی به استعالم

 .ه صورت رایگان فراهم نمایددر چارچوب قوانین خاص و موضوعی، ب

احصای کلیه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطالعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه 

های اجرایی اعم از شبکه ملی اطالعات، مرکز ملی اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط بین دستگاه

 .م کندو استانداردهای فنی را فراه (NIX) تبادل اطالعات

اری دبه منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه . 6

الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر 

ر و ابالغ، مبادله وجه، موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطا

استعالم و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز 

 .نمایدبوده و کفایت می

به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطالعات استناد پذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه . 7

های منقول و غیر منقول ص حقیقی، اشخاص حقوقی، کاال و خدمات، داراییاستعالمات هویت اشخا



)شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار(، نشانی مکان محور، از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات و 

 .گیردبراساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می

های طالعات نسبت به ایجاد نظام پایش شاخصسازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری ا  .8

های مذکور اقدام و با توسعه کاربرد فناوری اطالعات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص

درصد از مراجعات حضوری به  50های اجرایی، تمهیدات الزم برای کاهش حداقل همکاری دستگاه

الت کاال و خدمات به صورت الکترونیکی را درصد معام 30های اجرایی و دستیابی به حداقل دستگاه

رتبه در طی برنامه، ارتقا  30نماید، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان حداقل به میزان فراهم می

 .یابد
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بانک مرکزی مکلف است با اعالم خزانه داری کل کشور، به منظور تامین منابع مالی الزم و به موقع برای 

ای، ترتیبی اتخاذ نماید که در شش ماهه اول سال مالی از های سرمایههای تملک داراییت طرحپرداخت اعتبارا

محل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ضمن پرداخت مستمر سهم شرکت ملی نفت ایران 

آمدهای یاد شده براساس درصد معین در قوانین بودجه سنواتی، مابقی به تامین سهم در آمد عمومی از محل در

اختصاص یابد و بعد از ماه هفتم، ضمن پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، مابقی را تا 

 .سقف تعیین شده به حساب منابع عمومی دولت واریز نماید
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انداز بیست چشمبه منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند 

ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار 

 :های مختلفاقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش

شوند و م منطقه محسوب میهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقامدیران عامل سازمان . 1

های اجرایی دولتی های دستگاهمسئولیت نظارت و هماهنگی در چگونگی انجام وظایف، اختیارات و مسئولیت

های مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی در حوزه عمل مناطق آزاد را در چارچوب سیاست

های مناطق آزاد براساس قانون چگونگی اداره باشند. سازمانمی داردبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد عهده

 .شوندمناطق آزاد تجاری صنعتی و اصالحات بعدی آن و سایر قوانین مرتبط اداره می

های تحت نظر مقام معظم رهبری با موافقت ایشان های دستگاهواگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت -الف

 .پذیردصورت می

فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر عالم سازمان  اختیارات –ب 

 .شودمنطقه آزاد واگذار می



کاالهای تولیدی و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به . 2

عات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از نسبت مجموعه ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قط

 .پرداخت حقوق ورودی معاف است

ای و قطعات خارجی به کار رفته در تولید و یا پردازش شده، مشروط به مواد اولیه و کاالهای واسطه -الف

 .شودپرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کاالهای داخلی محسوب می

ه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اولی مواد –ب 

که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید یا پردازش محصولی که به کشور وارد 

 .ورودی معاف استگردد و از پرداخت حقوق شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میمی

ر شود دها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میهای بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیهزینه. 3

 ادیاقتص ویژه منطقه یا صنعتی –های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری صورتی که این بنادر توسط بخش

گردد. مانهای مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی مربوطه اخذ میساز توسط باشند، شده ایجاد آزاد منطقه محدوده در

 .المللی اقدام نمایندها طبق قوانین جاری و بینمناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی

مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از پرداخت کلیه عوارض )به استثناء  . 4

 مصوب ایران اسالمی جمهوری صنعتی –( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 10ع ماده )عوارض موضو

 .باشندمی معاف ورودی حقوق و مالیات ،(7/6/1372)

المللی، ایجاد به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین . 5

های ذیربط و های مشترک بر طبق اعالم وزارتخانهخارجی و دانشگاههای داخلی و معتبر نمایندگی دانشگاه

 .های خصوصی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز استتاسیس دانشگاه

 نهای اجرایی و فعاالدر راستای تقویت پرونگرایی اقتصادی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تمامی دستگاه . 6

اقتصادی موظفند همکاری الزم را در جهت ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با ضوابط 

سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان و آماده (WTO) سازمان تجارت جهانی

 .تجارت جهانی داشته باشند

رسد مالحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل میصنعتی با رعایت  -محدوده آبی مناطق آزاد تجاری . 7

 آزاد مناطق اداره چگونگی"گردد و از امتیازات قانون به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می

 .است برخوردار آن بعدی اصالحات و 7/6/1372 مصوب "ایران صنعتی – تجاری

های مناطق آزاد موظفند حدقال یک درصد از آزاد تجاری، سازمانبه منظور زدودن فقر از چهره مناطق  . 8

محل وصول عوارض ورودی و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی مستقر در همان 

منطقه برای بهبود وضعیت زندگی و توانمندسازی فقرا به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص 

 .دهند

 33تبصره 

به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در 



های اقتصادی، دولت مجاز است مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه

 :د نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نمایدهای برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری موراقدامات زیر را طی سال

های سنی زیر مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه. 1

های آموزش عالی در های تخصصی بدو ورود به کار و طی دورهسال در اجرای طرح کارورزی )آموزش 29

 .تا دو سال برای هر یک از کارورزان های خصوصی و تعاونی( حداکثرکارگاه

سال )که قبال سابقه بیمه تامین اجتماعی  29های سنی زیر تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه .2

های اقتصادی، المنفعه در زمینه زیرساختهای عامنداشته باشند( و مشمولین طرح اشتغال عمومی )اجرای پروژه

درصد حداقل مزد تعیین شده  75و با مشارکت جوامع محلی( به میزان  اجتماعی و مدیریت محیط زیست

 .انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف

 34تبصره 

وری از رشد درصدی بهره 35های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق هدف کمی سهم سیاست 3به منظور اجرای بند 

 :های برنامهدرصدی اقتصاد در طول سال 8

وری دانش بنیان، تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت های اجرایی برای گسترش بهرهتمام دستگاه . 1

ارتقای مشارکت "المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح فعاالن اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین

را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیات  "المللیفعاالن اقتصادی در زنجیره تولید بین

 .وزیران، عملیاتی نماید

وری در مجموعه های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهرهتمام دستگاه . 2

خود با هماهنگی سازمان ملی  خود، تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت

 .وری ایران ارائه نمایندوری ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آنرا به سازمان ملی بهرهبهره

 35تبصره 

های کلی اقتصادی مقاومتی و سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تحقق اهداف سیاستبه منظور تعالی و مقام

مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و های سند چشم انداز دستیابی به آرمان

های مشروع و مردم ساالری دینی، اصول و فضائل اخالقی، های اسالمی، ملی و انقالبی، آزادیارتقای ارزش

کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصوالت 

های بومی و صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و نگی، مذهبی و هنری فاخر، احیاء و توسعه ورزشفره

المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان تقویت ظرفیت آن در تعامالت بین

 :شودمیهای برنامه ششم توسعه انجام فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال

دولت مجاز است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده . 1

تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. سازمان صدا و سیما، دولت و قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند 

ورد قضائی و انتظامی متناسب، امنیت الزم را برای تولید به ترتیب با بسترسازی فرهنگی و نیز وضع جرائم و برخ

و نشر آثرا فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نمایند و نسبت به جبران خسارت وارد ناشی از ممانعت و یا 



 نامه تعیین مصادیق و میزان جرائم مالی تا پایان سال اول برنامهاخالل در تولید و نشر این آثرا اقدام کنند. آئین

 .رسدبه پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می

دولت مجاز است به منظور ایجاد هماهنگی، هم افزایی و وحدت رویه، نسبت به ساماندهی دستگاههای  . 2

نماید. بدین منظور دولتی و نهادهای حاکمیتی دارای شرح وظایف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام 

ای متشکل از سازمان، شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت علوم، کمیته

های مربوط و فراهم کردن های دستگاهشود تا نسبت به مطالعه و احصاء فعالیتتحقیقات و فناوری تشکیل می

له تا م معظم رهبری در خصوص نهادهای تحت نظر معظمهای سامان دهی آنها از جمله دریافت اذن مقازمینه

پایان سال اول و اجرایی کردن آن حداکثر تا پایان برنامه ششم اقدام نمیاد. مصوبات این کمیته به تصویب 

 .رسدشورای عالی اداری می

جرای آنها، امر های اجرایی مکلفند، ضمن تدوین و اعالم ضوابط و معیارها و اعمال نظارت بر نحوه ادستگاه . 3

های مردم ای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای فرهنگی و رسانهصدور مجوزها و تصدی

نهاد را که فهرست آن به پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما تا 

های برنامه ششم توسعه )حداقل بیست درصد سال رسد، در طولپایان سال اول به تصویب هیات وزیران می

 .ها در هر سال(، واگذار نمایندتصدی

 36تبصره 

های ارزشمند کشور اقدامات ذیل با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیاء بافت

 :پذیردصورت می

تاریخی )به استثناء نفایس ملی(، در  سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن . 1

برداری واگذار نماید. این هزار نفر جمعیت برای بهره 100های با جمعیت بیش از اختیار خود را به شهرداری

برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهرهشهرداری

 .دستی اقدام نمایند میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع

 شده ثبت فرهنگی –برداری از بناها و اماکن تاریخی شود؛ بهرههای اجرایی اجازه داده میبه تمامی دستگاه . 2

 میراث سازمان سوی از که کاربری تعیین با را خود اختیار در( ملی نفایس استثناء به) ملی آثار فهرست در

شود به بخش خصوصی و تعاونی ب ضوابط و مقررات مشخص میچارچو در دستی صنایع و گردشگری فرهنگی،

 .باشدقانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می 115ماده  3واگذار نمایند. اجرای این بند از شمول جزء 

اند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابالغی سازمان میراث فرهنگی، های اجرایی موظفتمامی دستگاه . 3

دستی نسبت به مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با گردشگری و صنایع 

 .رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند

 37تبصره 

های کلی برنامه ششم موضوع پنج برابر انداز؛ و سیاستدولت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم



های کلی اقتصاد مقاومتی در شدن ایرانگردان خارجی تا پایان برنامه ششم و همچنین تحقق اهداف سیاست

سانی و علمی کشور به منظور توسعه های انسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایهزمینه تامین شرایط و فعال

های های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریکارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

 :الزم اقدامات زیر را انجام دهد

های اجرایی و نیروهای مسلح به منظور ارتقاء خدمات و ظرفیت اقامتی و گردشگری کشور، تمامی دستگاه . 1

شور مکلفند ظرف مدت دو سال اول برنامه نسبت به فروش تمام تاسیسات گردشگری، رفاهی و تفریحی خود ک

اعم از خودگردان یا وابسته اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در زمان مقرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی 

رسد نسبت به ت وزیران میموظف است براساس فهرست این اماکن که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئ

 .فروش آنها اقدام نماید

های اقامتی کشور صرفاً در شهرهای گردشگر پذیر با تشخیص سازمان میراث به منظور افزایش ظرفیت . 2

ها، تغییر کاربری موقت پنج ساله به واحدهای مسکونی فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری شهرداری

داری گردشگری اعطا تا در چارچوب ضوابط و استانداردها و تحت نظارت سازمان مذکور برواجد شرایط برای بهره

 .فعالیت نمایند

 38تبصره 

ای و ها، عدالت بین منطقهپذیر کردن استانهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع رقابتبه منظور تحقق سیاست

های های استانی و کاهش عدم تعادلها، افزایش انگیزه وصول درآمدسرزمینی و تقویت خوداتکایی استان

 :شودای، به دولت اجازه داده میمنطقه

هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمدها و هزینه . 1

هر استان  ایسرمایه هایدارایی تملک و ایهزینه اعتبارات درآمدها، سرجمع صورت به استانی هزینه –درآمد 

)برمبنای وجوه دریافتی و یا واریزی به خزانه( در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی تا سقف 

ای ریزی کشور برای تامین اعتبارات هزینهمصوب هر استان براساس دستورالعمل ابالغی سازمان مدیریت و برنامه

 .گرددها توزیع میماهه بین استانای، در مقاطع سه و تملک دارایی های سرمایه

های دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان . 2

های عمرانی در قالب ها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامهخیز و گازخیز و دوسوم به شهرستاننفت

 .های سنواتی اختصاص دهدبودجه

 39صره تب

های های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی و نظام اداری مبنی بر جذب و استفاده از ظرفیتدر راستای سیاست

های با جمعیت باالی صد هزار نفر اجازه داده مردمی در نظام اداری و منطقی نمودن اندازه دولت، به شهرداری

های عایت استانداردها و ضوابط ابالغی از سوی دستگاههای زیر با رشود، عالوه بر وظایف قانونی خود در زمینهمی

 :اجرایی مربوط اقدام نمایند

های خدماتی بهزیستی، مراکز فرهنگی و ساخت، توسعه، تجهیز، و اداره اماکن ورزشی، واحدها و مجتمع . 1



های مربوط یتهای جنگلی در حریم شهرها، اماکن گردشگری، مراکز درمانی، اورژانس، فعالهنری، مدارس، پارک

های های تاریخی و طبیعی، کنترل آلودگیهای اجتماعی، حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافتبه کاهش آسیب

 زیست محیطی،

ریزی به ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامههای اجرایی موظفند در چارچوب آیین نامهدستگاه. 2

شود الذکر که توسط شهرداری ها توسعه و ارائه میدمات فوقرسد نسبت به خرید ختصویب هیات وزیران می

 .اقدام نمایند

ها اجازه های اجرایی در آن محدودهشود دستگاهها انجام میها توسط شهرداریدر شهرهایی که این فعالیت . 3

 تخصیص اعتبار وها، ریزی از طریق موافقتنامههای مشابه نخواهد داشت. سازمان مدیریت و برنامهتوسعه فعالیت

 .صدور مجوزها برای اعمال این بند نظارت و اقدام الزم خواهد نمود

ها مشمول مقررات اداری، استخدامی، مالی و معامالتی هستند که به پیشنهاد مشترک سازمان شهرداری. 4

 .رسدریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران میمدیریت و برنامه
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های اجرایی و نیروهای نظامی و ها و نظارت بر عملکرد دستگاهور سیاستگذاری و هماهنگی برنامهبه منظ. 1

های اجتماعی وظایفی را به عهده دارند، شورای اجتماعی کشور به ریاست رییس انتظامی که در زمینه آسیب

 .گرددجمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می

شورا به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه  وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای

 .رسدبه تصویب هایت وزیران می

های تصمیمات این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی پس از تایید رئیس جمهور برای کلیه دستگاه

 .باشداالجرا میالذکر الزمفوق

ان مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، وابسته به این وزارتخانه، سازمان امور اجتماعی که از تغییر عنو. 2

باشد و موظف است کلیه تصمیمات این شورا را ای این شورا میدار وظایف دبیرخانهگردد و عهدهایجاد می

ر پیگیری، نظارت و به شورا گزارش دهد. وظایف استانی و شهرستانی این سازمان به عهده واحدهای مربوط د

ها است و استانداران و فرمانداران مسئول تحقق مصوبات شورا در سطح استان و ها و فرمانداریاستانداری

 .ها نخواهد داشتها و شهرستانباشند. و این سازمان هیچ گونه واحد سازمانی در استانشهرستان می

و حکم وزیر کشور منصوب رییس سازمان امور اجتماعی با پیشنهاد وزیر کشور، تصویب شورای اجتماعی 

های سازمانی و اعتبارات مرکز مذکور را به گردد. وزارت کشور موظف است کلیه امکانات، منابع انسانی، پستمی

 .این سازمان منتقل نماید

نشینی، های اجتماعی از جمله اعتیاد، طالق، حاشیهبه منظور کاهش حداقل بیست و پنج درصد آسیب. 3

 های اجراییهای طی برنامه، کلیه دستگاهاجتماعی با اولویت نقاط بحرانی و حاد آسیب هایتخلفات و خشونت

های قانونی و مصوبات شورای اجتماعی کشور اقدامات ذیل را انجام موظفند در چارچوب وظایف و ماموریت

 :دهند



و محوله، از محل های اجتماعی در حوزه وظایف قانونی های عملیاتی کاهش آسیبتهیه و تنظیم برنامه  -

 امکانات و منابع در اختیار برای تصویب در شورا

های مردم ها و سازمانفراهم نمودن بستر الزم برای جلب مشارکت عمومی از طریق ایجاد و تقویت تشکل - 

 های فنی و اعتباری برای بسیج آحاد مردم و مشارکتنهاد، حمایت حقوقی، آموزش، سازماندهی و ارائه کمک

های مذکور باید متناسب با میزان تحقق نتایج و های اجرایی به تشکلی هر گونه کمک مالی دستگاهاعطا  -

 .دستاوردها و کاهش جامعه هدف باشد

ها و نهادهای فرهنگی موظفند به منظور پیشگیری، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و دیگر دستگاه . 4

های های مرتبط با کاهش آسیبلویت قرار دادن برنامههای اجتماعی، ضمن در اوکنترل و کاهش آسیب

 .اجتماعی خدمات خود را به صورت رایگان در اختیار این بخش قرار دهند

های های مرتبط با کاهش آسیبها و مراکز پژوهشی کشور موظفند تحقیقات و پژوهشکلیه دانشگاه . 5

 .ی حل معضالت مذکور به شورای اجتماعی ارائه نماینداجتماعی را در اولویت قرار داده و راهکارهای خود را برا

های اجتماعی را براساس مصوبات های آسیبسازمان امور اجتماعی کشور موظف است، رصد و پایش شاخص . 6

شورای اجتماعی حداقل سالی یکبار انجام و گزارش آن را به شورا و بر حسب مورد به دیگر راجع ذیربط ارائه 

 .نماید

ای بایستی پیوست اجتماعی داشته باشند. های توسعههای اجتماعی، تمامی طرحر کاهش آسیببه منظو . 7

 .گرددای توسط سازمان تعیین میهای توسعهاستانداردهای پیوست و مصادیق طرح
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است  ایهواردات هر نوع کاال به کشور موکول به رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطین

شود. رعایت که پس از تصویب مرجع ذیصالح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابالغ می

این ضوابط برای تعیین تکلیف کاالهای متروکه، ضبطی، قطیعت یافته، کاالهای بالصاحب و صاحب متواری و 

یق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کاالها از طر

ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد بهداشتی قرنطینه

 .گیردتایید قرار می
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 رهای کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری دایاز سیاست 9در راستای اجرایی نمودن بند 

بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و 

بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به 

 : تسهیالت

رسد، عالوه بر اختیارات ورای پول و اعتبار میتواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شبانک مرکزی می. 1

قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل 



 :ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نمایدرا نیز در قبال بانک

آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری  اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد -الف

 غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛

 ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته -ب

دم خرید سهام تمام یا داران به طور موقت؛ سلب حق تقحسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهام -ج

ها و موسسات برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک

 اعتباری غیر بانکی؛

 فعالیت؛ مجوز لغو –د 

ها مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانک

 .اهد بودخو

به منظور ارتقای سالمت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات الزم را  . 2

المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و متناسب با استانداردهای بین

 .اعتبار، به مورد اجرا گذارد

 تعیین نسبت کفایت سرمایه؛ -الف

 غیرجاری؛ مطالبات گیریذخیره میزان و هادارایی بندی طبقه نحوه تعیین – ب

 های نقدینگی؛تعیین نسبت -ج

 .های داخلیتعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل -د

ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک

 .ها خواهد بودرتی و انتظامی در قبال آناقدامات نظا

طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد، باید به طرفیت  . 3

توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی

 .شدموضوع دعوا انتساب جرم با

ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک

های لیزینگ در صالحیت بانک مرکزی جمهوری ها و شرکتالحسنه، صرافیهای قرضهای اعتبار، صندوقتعاونی

می مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، اسالمی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تما

 .باشدتغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحالل و تصفیه می

به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری  . 4

نه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگو

عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جرم 

قانون مجازات  19های درجه یک ماده شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازاتمحسوب می

 .شونداسالمی محکوم می



 رموث سهامداران و امنا هیات عهده  های موسسات مذکور، متضامناً برباز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی مسئولیت

 .باشدمی هاآن

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان  . 5

 الحسنه، شرکتقرض پاری)لیزینگ(، صندوقبانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واس

ها مجوز بانک مرکزی را مطالبه نماید. در صورتی که موسسات تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه شود، از آن

مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که 

ها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت یشتر باشد به آننباید از یک ماه ب

 .ها اقدام کندبانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمپ محل فعالیت آن

 به مراجع انتظامی محلها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون ارایه مجوز بانک مرکزی افتتاح شعب جدید بانک

ها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است بالفاصله از تداوم فعالیت فعالیت متبوع آن

 .شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند
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ای هدستگاههای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ از سوی رهبر معظم انقالب، کلیه به منظور تحقق اهداف سیاست

بنیانی، مردم بنیانی، اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اعمال رویکردهای اقتصادی مقاومتی )عدالت

ها، ها، دستورالعملنامههای خود، براساس مصوبات، نظامگرایی( در همه فعالیتزایی و برونبنیانی، دروندانش

ه بایست نسبت باقدام نمایند. ستاد می "اد مقاومتیستاد راهبری و مدیریت اقتص"ضوابط و شاخص های مصوب 

های کلی ابالغی اطمینان حاصل نماید و به منظور تشویق و تنبیه ها با سیاستانطباق کلیه اقدامات دستگاه

اند و یا ای انجام دادههای کلی اقتصاد مقاومتی خدمات برجستهاشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای سیاست

 .اند، اقدام نمایدف مربوط قصور نمودهدر انجام وظای

رسد، با استفاده از تمامی اختیارات قانونی در قالب نظام ای که به تصویب ستاد مینامهسازمان براساس نظام

ا، هها، طرحهای مشمول، نسبت به ارزیابی، نظارت و ارزشیابی عملکرد مدیران، برنامهارزیابی عملکرد دستگاه

 .نمایدهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام میت مرتبط با اجرای سیاستها و اقداماپروژه

به گزارش تسنیم، همچنین به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در 

توسعه ملی مکلف است با اولویت ویژه در  های جمعی، صندوقهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریفعالیت

 .شوند، اقدام نمایداجرا می "خصوصی -مشارکت عمومی"هایی که به روش ها و فعالیتیالت به طرحاعطای تسه

 .االجرا استهای مشمول الزمتصمیمات ستاد برای تمامی دستگاه
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 :به منظور اجرایی نمودن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم

ساالنه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و براساس  های نظارتیدولت گزارش . 1

ها و فصول که تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شواری اقتصاد های بخشاهداف اصالح شده برنامه



 .دگردائه مینماید. این گزارش حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسالمی اررسد تنظیم میمی

های اجرایی های اجرایی این قانون توسط سازمان و با همکاری سایر دستگاهها و دستو رالعملنامهمامی آیین. ت2

 .رسدتهیه و به تصویب هیات وزیران می

 ... تبصره

گیری در خصوص آن به هیات این تبصره در ستاد تدوین برنامه ششم توسعه مطرح و مقرر گردید تصمیم)_

 (ران محول گرددوزی

به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت 

 :برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی

 های وابسته به آنهای قوه قضائیه و دستگاهآمدهای حاصل از ارائه خدمات و فعالیتدر طول برنامه تمامی در . 1

داری کل شود، درآمد عمومی تلقی شده و به حساب خزانه)اعم از ملی و استانی( که به موجب قوانین وصول می

ای بودجه عمومی دولت برای اجرای تکالیف قانونی گردد. معادل پنج درصد اعتبارات هزینهکشور واریز می

ای در قوانین های سرمایهای و تملک داراییهای مذکور )اعم از ملی و استانی( در قالب اعتبارات هزینهدستگاه

ور و در ریزی کشهای متبادله با سازمان مدیریت و برنامهشود تا مطابق موافقتنامهبینی میبودجه سنواتی پیش

 .سقف تخصیص اعتبار هزینه شود

ای تکمیل تواند برمستثنی است، می 3تبصره  2قضائیه )دادگستری جمهوری اسالمی ایران( از بند قوه . 2

نفر( و به ازاء هر قاضی  500های بالتصدی مصوب خود ساالنه معادل پنج درصد قضات شاغل )حداکثر پست

نفر( در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی  1500جدید االستخدام سه نفر کارمند اداری )حداکثر 

 .و در فضای رقابتی جذب نماید

در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد  سازمان بهزیستی کشور مکلف است. 3

فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضائی صالحیتدار برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاوره 

 .شوند، اقدام الزم بعمل آوردخانواده معرفی می

رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و  تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد . 4

االجرای سازمان ثبت اسناد و طالق، در مرحله بدوی انحصاراً از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم

 .امالک کشور، رسیدگی و اجرا شود

اد وزارت دادگستری و با اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنه آیین نامه

 .رسدهمکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می

 .تمامی معامالت امالک، به موجب سند رسمی در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور انجام خواهد شد . 5

ونیک از طریق سامانه ثبت اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی در تمام نقاط کشور، به نحو الکتر . 6

ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور که در اختیار متقاضیان و مناطق آزاد شرکت

 .گیردصنعتی و تجاری قرار خواهد گرفت، صورت می

 ا،هها و بازداشتگاههای کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زنداندر راستای اجرای سیاست . 7



زندان  20ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات الزم برای تسریع در انتقال سازمان زندان -

 :داخل محدوده شهرها با اولویت کالن شهرها به خارج از شهرها را از طریق زیر انجام دهد

های عمومی رگیر سازمانها و دهای داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداریفروش زندان -الف

 .غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوطه به مزایده

های مذکور که به تدریج و براساس توافق بعمل آمده به حساب ویژه وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان -ب

ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور صی سازمان زندانگردد به عنوان درآمد اختصاداری کل واریز مینزد خزانه

های جایگزین در همان استان گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندانتلقی می

 .گرددمی

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرفاً حداکثر، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز 

 .گرددهای همان استان میزندان دیگر

ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس سازمان زندان در صورت تفاهم بین سازمان -ج

برداری از زندان جدید به صورت اجاره از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره

شود اجاره بهای آن از گیرد و اجازه داده میها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار میندر اختیار سازمان زندا

 .مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد

ها و مراتع( و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگل -د

 .های مذکور اقدام نمایندندانها برای احداث زرایگان به سازمان زندان

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با  -ه

همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعالم رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و 

 .خریداران اقدام نماید مدارک زندان مذکور به خریدار یا

های شهری برداری در مصارف خدمات عموی و زیر ساختشوند فقط برای بهرهاموالی که از این طریق واگذار می

 .باشندمی

درصد از آمار زندانیان براساس  10در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش ساالنه حداقل  . 8

ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است ضمن ، سازمان زندانگیری از وقوع جرممصوبات شورای عالی پیش

آگاهی مقامات قضائی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و 

دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صالحیت

سب قرار تامین، از صدور قراردادهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری تنا

های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادیهای مشروط و خودداری و از تاسیس

اجرای این بند نظارت  های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات برحسنمجازات

 .کندمی

مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندانها، مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضائی اعالم 

 .های قضایی مکلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات الزم را به عمل آورندکنند، دادستانها و روسای حوزهمی



قانون تشکیل  1خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده تواند سازمان پزشکی قانونی می . 9

 .سازمان را با اعمال نظارت بر اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید

درصد از قوانین را تنقیح  20ربط ساالنه های ذیمجلس شورای اسالمی موظف است با همکاری دستگاه . 10

اند در اجرای این ماده پیشنهادهای الزم را به مجلس شورای اسالمی ارائه کلفهای اجرایی منماید. دستگاه

 .نمایند

یابی اند یک سال پیش از پایان دوره قوانین آزمایشی، گزارش ارزیابی میزان دستدولت و قوه قضاییه مکلف. 11

 .ای اسالمی تقدیم نمایندبه اهداف، ضرورت تمدید یا عدم آن و یا الیحه اصالحات مورد نیاز را به مجلس شور

دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، الیحه  . 12

را جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیزات حکومتی، حداکثر  "تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن"

 .ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید

 ربطهای ذیهای عمومی و تخصصی دستگاهریزی، ارتقای آگاهیگذاری، هماهنگی، برنامهبه منظور سیاست. 13

 ها،نفعان و تدوین راهبردهای ملی برای توسعه حقوق مالکیت فکری در کشور و نظارت بر حسن اجرای آنو ذی

 .شودتشکیل می "گذاری ملی و هماهنگی حقوق مالکیت فکریشورای سیاست"

د شورای تائئلس .تا زمان تصویب آن در مچمتن پیش نویس ودرحال حاضر غیر قابل استناد این  –تذکر 
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