
ن | 1 و ن ا ق ه  م ا ن س ا ن s/ش h e n a s n a m e . i r 

 

  باسمه تعالی

  

  

و  یاجتماع ،يبرنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادالیحه 

  )1396-1400( رانیا یاسالم يجمهور یفرهنگ

  

  

  

  مصوبات مجلس شوراي اسالمی

  

  1395ماه دي 

  

  

  

  

  نظرات شوراي محترم نگهبان در این خصوص را در کانال شناسنامه در تلگرام دنبال کنید.

  

  https://t.me/shenasnameآدرس:  

  

  

  

شناسنامه قانون

shenasname.ir



ن | 2 و ن ا ق ه  م ا ن س ا ن s/ش h e n a s n a m e . i r 

 

 

  فهرست مطالب

 
  ٣  ............................................................................................................................................................................................................................................................  اتیکل

  ٣  ............................................................................................................................................................................................................................ اقتصاد کالن -1بخش 

  ٥  ...........................................................................................................................................................................................................  یعموم هیبودجه و مال -2بخش 

  ٩  ..............................................................................................................................................................................  یمنابع مال نیتأمو  یو بانک ینظام پول -3بخش 

  ١٥  ....................................................................................................................................................  و مناطق آزاد يساز یکسب و کار، خصوص طیمح -4بخش 

  ١٧  ...............................................................................................................................................  فقرا يو توانمندساز ییتوسعه روستا ،يتوازن منطقه ا -5بخش 

  ١٩  ............................................................................................................................................................................  و مبارزه با فساد تیشفاف ،ينظام ادار -6بخش 

  ٢٢  ................................................................................................................................................................................................................................يکشاورز -7بخش 

  ٢٥  ...........................................................................................................................................................................................................................................  آب -8بخش 

  ٢٧  ............................................................................................................................................................................................  یعیو منابع طب ستیز طیمح -9بخش 

  ٢٩  ....................................................................................................................................................................................................  عدنصنعت و م ،يانرژ -10بخش 

  ٣٦  ........................................................................................................................................................................................................  حمل و نقل و مسکن -11بخش 

  ٤١  .......................................................................................................................................................  يو علم و فنآور یآموزش عال ،یآموزش عموم -12بخش 

  ٤٤  .........................................................................................................................................................................................  اطالعات يارتباطات و فنآور -13بخش 

  ٤٨  ......................................................................................................................................................................  و سالمت زنان و خانواده مهیسالمت، ب -14بخش 

  ٥٣  ................................................................................................................................................  یاجتماع يب هایو آس یتی، امور حمایمه اجتماعیب -15بخش 

  ٥٧  ....................................................................................................................................................................................................................  ثارگرانیامور ا -16بخش 

  ٦٤  ......................................................................................................................................................................................................  فرهنگ، هنر و ورزش -17بخش 

  ٧١  ...................................................................................................................................................................................................یتیو امن یدفاع ،یاسیس -18بخش 

  ٧٦  .................................................................................................................................................................................................................  ییو قضا یحقوق -19بخش 

  ٨٠  ...............................................................................................................................................................................................  برنامه یابینظارت و ارزش -20بخش 

 

  

شناسنامه قانون

shenasname.ir



ن | 3 و ن ا ق ه  م ا ن س ا ن s/ش h e n a s n a m e . i r 

 

 
 

 کلیات

 تعاریف و اختصارات -1اده م

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی  ششم:رنامه ب

  )1400لغایت  1396و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (

  شد.حذف  هاي اجرایی:دستگاه 

  سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان:

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مرکزي:بانک 

آن دسته از واحدهاي سازمانی دستگاه هاي  عملیاتی:واحد 

اجرایی که تولید، تأمید و ارائه محصول و خدمات اصلی و 

 ارند.ه دنهایی دستگاه اجرایی را به عهد

دولت  .وضوعات زیر مسائل محوري برنامه استم -2ماده 

هاي مرتبط با آنها و همچنین موظف است طرحها و پروژه

ات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در موضوعات مصوب

 .الذکر را در بودجه ساالنه اعمال کندذیل

 موضوعات خاص راهبردي شامل آب و محیط زیست -1

محور شامل توسعه سواحل مکران موضوعات خاص مکان -2

و اروند و بازآفرینی بافتهاي ناکارآمد شهري (حاشیه شهرها 

 تاریخی و مناطق روستاییو بافتهاي فرسوده)، بافتهاي 

موضوعات خاص بخشی پیشرو اقتصاد در مورد معدن و  -3

صنایع معدنی، کشاورزي، گردشگري، ترانزیت و حمل و نقل 

ریلی، فناوریهاي نوین، توسعه و کاربست علم و فناوري و 

 انرژي

موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط  -4

 وري، تأمین منابعو بهره کسب و کار، اشتغال، فضاي مجازي

مالی براي اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض، 

توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست 

اي و خانوار)، ساماندهی و پایداري صندوقهاي بیمه

هاي اجتماعی، پیشگیري و کاهش آسیبهاي بازنشستگی، بیمه

آموزش و پرورش، فرهنگ اجتماعی، سند تحول بنیادین 

 عمومی و سبک زندگی ایرانی اسالمی

  .توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی -5

 

 اقتصاد کالن -1بخش 

به منظور دستیابی به رشد اقتصادي متوسط ساالنه  -3ماده 

صدم درصد در سال پایانی  34هشت درصد و ضریب جینی 

 برنامه، اهداف کمی کالن و بخش هاي اقتصادي به تفکیک

 .شوند) تعیین می3) و (2) و (1جداول (

 جدول دیگر دارد)دو (

در چهارچوب سیاست هاي کلی برنامه و اقتصاد  -1

هاي الزم براي تجهیز منابع ها و سیاستگیريمقاومتی،جهت

گذاري از جمله تامین منابع مالی مالی مورد نیاز سرمایه

میلیارد دالر از خطوط اعتباري  30خارجی تا متوسط ساالنه 
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بانکهاي خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس 

م گذاري مستقیمیلیارد دالر به شکل سرمایه 15خودگردان)، 

 .میلیارد دالر قراردادهاي مشارکتی خارجی 20خارجی و 

ایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت محترم شمردن و حم -2

و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راههاي قانونی و 

گیري فعاالن اقتصادي و مشروع و عدم مداخله درتصمیم

داري نوین در بخش دولتی همراه با تدوین نظام بنگاه

گذاري جدید براي بخش دولتی در ممنوعیت سرمایه

متر ابت سالم با هزینه کفعالیتهایی که بخش خصوصی در رق

باشد به نحوي که در و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می

پایان سال اول برنامه اقدامات الزم براي اجراي این حکم 

 .توسط دولت تصویب و ابالغ شود

اولویت اقتصادي در سیاست خارجی کشور با هدف جذب  -3

 رهايدانش و نوآوري از کشورهاي صاحب فناوي و توسعه بازا

صادراتی (کاالیی و کشوري) خدمات فنی و مهندسی و 

کاالهاي ایرانی، اعزام نیروي کار، جذب اساتید و متخصصین 

براي آموزش و انتقال فن و تکنولوژي براي نیروهاي ایرانی، 

تالش براي الحاق به سازمان تجارت جهانی براي جلوگیري 

رعایت  هاي ناروا علیه صادرات ایران بااز اعمال تبعیض

 مصالح کشور

دولت مکلف است به منظور افزایش مهارت و تخصص  -4

التحصیالن دبیرستانها، هنرستانها تا نیروي کار به ویژه فارغ

مقطع کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با ارایه 

اي با استفاده از آموزشهاي مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه

رورزي دانشجویان، در سه هاي خدمت زیر پرچم و کاظرفیت

ماهه اول هر سال گزارش اجراء این بند را به کمیسیونهاي 

، بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوري برنامه

 .مجلس شوراي اسالمی ارایه کند

اي در جلب و جذب شرکت هاي معتبرجهانی و منطقه -5

 ازنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت ب

گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش سرمایه

پذیري و صادرات کاالها و خدمات تولیدي توانمندي، رقابت

با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس اصل عزت، حکمت و 

 .مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

حمایت حقوقی، مالی و نهادي الزم براي توسعه دانش و  -6

سازي ایده و اورانه و نوآورانه در جهت تجاريپیشرفت فن

دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در 

 .) سیاستهاي کلی برنامه80چهارچوب بند(

تدوین سازوکار الزم و کارآمد براي کاهش فاصله بین  -7

هاي بانکی با هدف افزایش نرخ سود تسهیالت و سپرده

بانکی در جذب و تجهیز منابع  پذیري نظامکارآمدي و رقابت

و اعطاي تسهیالت به نحوي که در هر سال از برنامه فاصله 

درصد  10هاي بانکی حداقل نرخ سود تسهیالت و سپرده

 .نسبت به سال قبل کاهش یابد

توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی  -8

خام  تابزارهاي مالی و کاالیی، توسعه بازار انرژي و عرضه نف

اصالح نهادي حاکمیت هاي نفتی در بورس انرژي، و فرآورده

 .هاي عام و نهادهاي مالیشرکتی براي شرکت

هاي الزم براي ارتقاء شفافیت و سیاست گیريجهت -9

بندي اندازي موسسات رتبهاطالعات در بازار سرمایه و راه

 قانون بازار اوراق بهادار براي جذب 1ماده  21موضوع بند 

 .المللیگذاري خارجی و تامین مالی بینسرمایه

اجازه حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباري  -10

قانون  44خارجی در ایران در چارچوب قانون اجراي اصل 

 .گذاري خارجیاساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه

 اي حداکثر تااصالح سیاستهاي ارزي و تجاري و تعرفه -11

پذیر برنامه با رویکرد ارتقاء کیفیت و رقابتپایان سال دوم 

 ساختن کاالهاي تولید داخل براي صادرات

دولت مجاز است براي تامین مالی خارجی طرحهاي  -12

اقتصادي بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادي آن به 
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تصویب شوراي اقتصاد رسیده، تضامین الزم توسط بانک عامل 

 .تضمین کندو یا سازمانهاي توسعه اي را 

دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه  -13

اقتصادي بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست هاي 

اي و حمایت زایی،مهارت افزایی و ارتقاي دانش حرفهاشتغال

از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار 

هاد وزارت پیشنشایسته که حداکثر تا پایان سال اول برنامه با 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیات وزیران 

سند مزبور باید مبتنی بر کاهش  .خواهد رسید، اقدام نماید

درصد سالیانه در طول  %8/0نرخ بیکاري به میزان حداقل 

 .سالهاي برنامه باشد

 -5ماده 

 هاي اجرایی و نیروهاي مسلح مکلفند براي محوردستگاه -الف

وري در اقتصاد، ضمن اجرایی نمودن قرار دادن رشد بهره

وري در مجموعه خود، تمهیدات الزم را چرخه مدیریت بهره

براي عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهاي تحت تولیت خود 

وري ایران فراهم نموده و گزارش با هماهنگی سازمان ملی بهره

 .ارائه نمایندوري ایران ساالنه آن را به سازمان ملی بهره

ماه نخست برنامه ششم  6هاي اجرایی مکلفند در دستگاه

وري از هاي عملیاتی خود براي ارتقاي بهرهتوسعه، برنامه

هاي هاي غیردولتی در حوزهطریق تسهیل و تشویق فعالیت

وري رسانده و سازمان مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره

ل مجموعه اقدامات وري نیز حداکثر مدت یکساملی بهره

 .مذکور را به تصویب هیأت وزیران برساند

اجراي این حکم در نیروهاي مسلح، با اذن فرمانده  -تبصره

 .شودکل قوا از طریق ستاد کل نیروهاي مسلح انجام می

وري دولت مکلف است در راستاي ارتقاي شاخص بهره -ب

رایی جهاي اوري دستگاهگیري کارآیی و بهرهنسبت به اندازه

و واحدهاي عملیاتی در هر سال برنامه اقدام و گزارش آن را 

 .به مجلس ارائه نماید

 بودجه و مالیه عمومی -2بخش 

 -6ماده 

برقراري هرگونه تخفیف،ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید  -1

 .طی سالهاي اجراي برنامه ممنوع است

ده ) قانون مالیات بر ارزش افزو38عوارض موضوع ماده ( -2

) ماده 1و بندهاي آن و نیز عوارض آالیندگی موضوع تبصره (

مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض 

گذاري خودروها توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع شماره

 :گرددمی

) قانون مالیات 38الف) عوارض وصولی موضوع بند(الف)ماده(

ر وجوه پس از کسبر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و 

مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان 

نزد خزانه داري کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به 

درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داري کل 

) شهرها و %70گردد، به نسبت هفتاد درصد(کشور افتتاح می

عشایري براساس شاخص  ) روستاها و مناطق%30سی درصد(

سهم .گرددجمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز می

روستاها و مناطق عشایري فاقد دهیاري به حساب 

 گردد تا با مشارکتفرمانداریهاي شهرستان مربوط واریز می

 .بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها هزینه شود

) قانون 38د) ماده (ب) عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (

مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون 

ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض 

) قانون 43گذاري خودروها موضوع بند (ج) ماده (شماره

داري کل کشور واریز مذکور به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه

ماه بعد به نسبت  وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم .شودمی

) سهم کالنشهرها، پنجاه و سه درصد %12دوازده درصد (

) روستاها و %35) سایر شهرها، و سی و پنج درصد (53%(

مناطق عشایري براساس شاخص هایی که به موجب 

شود، دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می
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ها توزیع ها و عشایري ها و دهیاريمحاسبه و بین شهرداري

سهم روستاهاي فاقد دهیاري و عشایري، به حساب  .گرددمی

فرمانداري شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب 

رف ها صریزي شهرستانهاي برنامهمقررات و مصوبات کمیته

 .امور عمران و آبادانی همان روستا ها و مناطق عشایري شود

ارزش  ) موضوع این بند عوارض%30همچنین سی درصد (

افزوده دریافتی از واحدهاي تولیدي مستقر در شهرکها و 

ه ها و ارائها براي تأمین زیرساختنواحی صنعتی شهرستان

تمام شهرکها و نواحی هاي نیمهخدمات در آنها و تکمیل پروژه

صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهاي صنعتی استان قرار 

ت هاي استان به نسباین سهم از مبلغ مربوط به شهر.گیردمی

 .گرددکسر می

درصد  30) از مبلغ موضوع سهم %5پنج درصد( -تبصره

شهرك هاي استانها جهت ارائه خدمات مربوطه در همان 

شهرکها در اختیار شرکتهاي خدماتی موضوع قانون نحوه 

واگذاري، مالکیت و اداره امور شهرکهاي صنعتی مصوب 

ز صنعتی غیردولتی نیشرکتها و نواحی  .قرار می گیرد 1387

 .مشمول این حکم هستند

ج) عوارض آلودگی واحدهاي تولیدي موضوع بند(الف) و 

) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر 38) ماده(1تبصره(

شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداري ها، دهیاري ها و 

فرمانداري هاي( براي روستاهاي فاقد دهیاري) همان 

در صورتی که آلودگی واحدهاي  .ددگرشهرستان توزیع می

بزرگ تولیدي(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان 

در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس 

سیاستهاي اعالمی سازمان به نسبت تاثیرگذاري، در کمیته اي 

مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران 

یرکل محیط زیست و مدیرکل امور شهرستان هاي ذیربط، مد

  .دشومالیاتی استان بین شهرستان هاي متاثر توزیع می

در صورتی که شهرستان هاي متأثر از آلودگی در دو  -تبصره

یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده 

عوارض آلودگی واحدهاي بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل 

وساي سازمانهاي برنامه و بودجه از نماینده سازمان، ر

استانهاي ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و 

نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهاي اعالمی سازمان 

 .اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد

هاي سنواتی با برنامه توسعه، منظور انطباق بودجهبه  -7ماده 

ریزي و ریزي و بودجهند برنامهانضباط مالی، اصالح فرآی

 :هاي دولتنظارت بر عملکرد و هزینه

 لوایح بودجه ساالنه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل -1

متناسب با تحوالت و شاخص اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و 

) این قانون 4با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (

 .شودمی می تهیه و تقدیم مجلس شوراي اسال

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات  :الف -2

خام، میعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول  نفت

شود و ساالنه حداقل دو ) تعیین می%30برنامه سی درصد (

 .شودواحد درصد به این سهم اضافه می

بانک مرکزي مکلف است در طول سال و متناسب با وصول 

درصد  5/14ع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم مناب

شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازي 

مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته  %3و همچنین سهم 

اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که 

 مدگردد را به حساب درآدر بودجه هاي سنواتی مشخص می

عمومی نزد خزانه داري کل واریز و پس از کسر سهم صندوق 

 .توسعه ملی، مابقی را به حساب ذخیره ارزي واریز کند

چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزي فوق ساالنه به 

هزار میلیارد ریال باشد، از  830کمتر از  1395قیمت ثابت 

محل حساب ذخیره ارزي پس از کسر سهم صندوق توسعه 

ملی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا و 

یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شوراي اسالمی 

براي تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا براي تامین کسري 

اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي براي طرح هاي 
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مصوب در قانون بودجه همان سال طرح هایی که از طریق 

ت با بخش غیردولتی اجراء می شوند، اختصاص می مشارک

 .یابد

اي بودجه عمومی دولت در سال سقف اعتبارات هزینه :ب

) این قانون 4هاي برنامه ششم مطابق ارقام جدول شماره(

جابجایی و افزایش منابع و مصارف در این  .شودتعیین می

درصد در قالب لوایح بودجه سنواتی  %15جدول حداکثر تا 

 .است مجاز

دولت موظف است از سال اول اجراي برنامه، ساالنه  -3

) دستگاههاي اجرائی مندرج در %20اعتبارات بیست درصد(

قوانین بودجه سنواتی را بصورت بودجه ریزي بر مبناي 

عملکرد تنظیم نماید، بنحوي که در سال پایانی برنامه 

) دستگاه ها داراي بودجه مبتنی بر عملکرد %100صددرصد (

 .باشند

 .حذف شد -4

 .حذف شد -5

 .حذف شد -6

ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در  -7

قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههاي اجرائی از جمله 

دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید 

تضمینی و هزینه هاي تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، 

بازار، یارانه نهاده ها و غیرآن، ایفاء تعهدات خاص، تنظیم 

کاالهاي اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات 

مسؤولیت اجراي این  .شود، ممنوع استعمومی استفاده می

حکم بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز 

وارد، تعهد تخلف از این حکم و سایر م .و مدیران مالی است

قانون  598زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات ماده 

 .شودمجازات اسالمی می

یرات ها، تغیها و دستورالعملکلیه تصویبنامه ها، بخشنامه -8

تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندي مشاغل 

و افزایش مبناي حقوقی، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به 

یرو و همچنین مصوبات هیات هاي امنا که متضمن کارگیري ن

بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است 

که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه 

 اقدام دستگاه اجرائی برخالف این .کل کشور تامین شده باشد

 .شودحکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می

) کلیه دستگاههاي اجرائی 8) و (7بندهاي (در مورد  -9

موظفند موارد مد نظر خود را پس از ابالغ بخشنامه بودجه 

در قالب پیشنهادهاي بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا 

 .اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود

در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش 

عتبار، عمل مراجع و دستگاههاي اجرائی در حکم تعهد بینی ا

 .زائد بر اعتبار است

وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی  -10بند الحاقی 

و حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها اماکن و 

توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش 

وزارتخانه به عنوان  و جوانان پرداخت می شود با تأیید این

 .هزینه هاي قابل قبول مالیاتی تلقی می شود

) 12دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند ( -8ماده 

سیاستهاي کلی ابالغ اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در 

ساختارها و اصالح ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی 

 :زیر را انجام دهد دولت و همچنین مدیریت بدهی ها اقدامات

الف) ساماندهی خزانه داري کل کشور از طریق اصالح نظام 

مالی و محاسباتی خزانه داري کل کشور و ارتقاء نظام نظارت 

از طریق اصالح سیستم مالی و حسابداري بخش عمومی و 

 گزارشگري مالی بخش عمومی

 ب) ساماندهی نظام مالی محاسباتی کشور از طریق

زار حسابداري واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت تهیه نرم اف -1

 رویدادهاي مالی بر مبناي حسابداري تعهدي
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تهیه صورت هاي مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و  -2

 تدارك نرم افزار الزم

تدوین بسته آموزش نظام حسابداري بخش عمومی براي  -3

 کشور

بر  يج) ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریز

 مبناي عملکرد از طریق

طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و  -1

 نظارت مالی بر بودجه ریزي بر مبناي عملکرد

استقرار نظام نظارت مالی با طراحی شده بر مبناي بودجه  -2

 ریزي مبتنی بر عملکرد

 د) ساماندهی بدهی هاي دولت از طریق

 کت هاي دولتی بهحفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شر -1

 درصد 40در سطح حداکثر  (GDP) تولید ناخالص داخلی

ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود  -2

 مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی  -3

 با تصویب مجلس شوراي اسالمی

ص حقیقی و حقوقی خصوصی تأدیه بدهی دولت به اشخا -4

و تعاونی از طریق بازارهاي کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت 

به نظام بانکی و نهادهاي عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهاي 

 بدهی میان مدت و بلندمدت

 وزیر تشخیص با %45 تا بدهی نسبت شاخص افزایش -تبصره

 .ستا پذیر امکان وزیران هیات تائید و دارایی و اقتصادي امور

ند با تصویب مجلس شوراي توا می دولت اضطراري شرایط در

 %50اسالمی شاخص نسبت بدهی را براي مدت محدود تا 

متعاقب رفع شرایط اضطراري در بازه زمانی  .افزایش دهد

ساله از طریق تسویه بدهی ها، شاخص نسبت بدهی  3حداکثر 

 .برساند %40را به 

یان سال دوم برنامه سامانه دولت مکلف است تا پا -9ماده 

تدارکات الکترونیکی دولت را براي اجراي تمامی مراحل، انواع 

هاي مشمول معامالت متوسط و بزرگ، وزارتخانه ها و دستگاه

قانون برگزاري مناقصات و دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش 

 تجارت قانون عمومی به جز معامالت محرمانه با رعایت

 کلیه .کند تکمیل مناقصات برگزاري انونق و الکترونیکی

هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي دستگاه

عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاري مناقصات 

 .و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند
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نظام پولی و بانکی و تأمین منابع  -3بخش 

 مالی

مجاز است به طرحهاي تولیدي صندوق توسعه ملی  -10ماده 

درصد  49افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی با حداکثر مشارکت 

با سازمان هاي توسعه اي مشتمل بر سازمان گسترش و 

نوسازي صنایع ایران ایدرو و سازمان توسعه و نوسازي معادن 

 رکتش و کوچک و صنایع معدنی ایران ایمیدر، سازمان صنایع

 و کشاورزي هاي شهرك شرکت صنعتی، هاي شهرك

توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي،  از حمایت صندوق

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت تخصصی برق حرارتی، 

نمایند، گذاري مییافته سرمایهدر مناطق کمترتوسعه

 .تسهیالت ارزي پرداخت نماید

سازمانهاي توسعه اي مکلفند پس از سه سال از زمان  -تبصره

اري سهام خود را در طرحهاي مذکور به بخشهاي بهره برد

خصوصی و تعاونی بر طبق قانون اجراي سیاست هاي کلی 

 .قانون اساسی واگذار نمایند 44اصل 

منظور گسترش و تعمیق نظام دولت مجاز است به -11ماده 

ازار پول، بازار سرمایه و جامع تأمین مالی و ابزارهاي آن (ب

 ا:هبیمه

ی هاي خود به اشخاص حقیقی و حقوقی معادل کل بده -1

قطعی شده یا میشود را به ترتیب  1395که تا پایان سال 

ایان شود، تا پاولویت هائی که به پیشنهاد سازمان مشخص می

برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران 

اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا  .نمایدتسویه 

مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق  سقف

اي که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و نامهآیین

 .یابدرسد، انتشار میدارایی به تصویب هیأت وزیران می

از ابتداي برنامه، بدهی هایی که توسط دولت ایجاد و  -تبصره

قطعی شده  مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و

و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده 

باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودي معادل 

نرخ تورم تا سقف حداکثر نرخ سود اعالمی توسط بانک 

در قراردادهاي مربوطه باید  .مرکزي برخوردار می شوند

 در بندي اضافه گردد که به موجب آن دولت ملتزم گردد

صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، معادل نرخ مذکور 

  .را به طلبکار بپردازد

منظور تأمین اعتبار الزم براي پرداختهاي مرتبط با اوراق هب -2

بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را 

در الیحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس 

 .رساندشوراي اسالمی ب

اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و  -تبصره

معامالت این اوراق فقط در بازارهاي متشکل اوراق بهادار 

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت 

مقررات این بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از بازارهاي 

ت این اوراق بهادار عرضه و معامال .یادشده ملغی و بالاثر است

به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و 

تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط 

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري و اشخاص تحت کنترل آنها، 

بانکها، دستگاههاي اجرائی و شرکتهاي دولتی  .مجاز نمیباشد

تأمین مالی آنها منتشر میشود باید که اوراق بهادار براي 

اطالعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی 

 .رسد، منتشر نمایندکه به تصویب شوراي بورس می

شود به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می -3

هاي دولت براي انتشار اوراق بهادار منظور استفاده از داراییبه

شده در این قانون ضمن اجراي سامانه جامع بینی پیش

اطالعات اموال غیرمنقول دستگاههاي اجرائی (سادا) حسب 

مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز براي مدیریت و 

شار منظور انتها و اموال دستگاههاي اجرائی بهاستفاده از دارایی

کلیه دستگاههاي اجرائی در  .صکوك اسالمی اقدام نماید

) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 137اي ماده (اجر

) قانون تنظیم بخشی از 69) ماده (10و تبصره ( 1/6/1366
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مکلفند ضمن  27/11/1380مقررات مالی دولت مصوب 

همکاري الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این 

قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، 

ها و فضاهاي اداري در اختیار یا تصرفی مانامالك، ساخت

داراي سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت ، اجاري یا وقفی یا 

صدور هر گونه مجوز براي  .ملکی در سامانه اقدام نمایند

 بردار، فروش اموال غیرمنقولواگذاري حق استفاده، تغییر بهره

برداري آنها بدون ثبت پرداخت هزینه نگهداشت و بهره

  .طالعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیري ممنوع استا

شود با به وزارت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می -4

لی هاي کتصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجراي سیاست

) قانون اساسی و در چهارچوب 44اصل چهل و چهارم (

نوان عنامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، بهآیین

 .پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمی (صکوك) استفاده نماید

وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است اسناد خزانه  -5

منابع و مصارف بودجه  منظور رفع عدم تعادلاسالمی را به

سازمان مکلف  .سال مالی منتشر نمایدعمومی در طی یک

یی بازپرداخت است حسب اعالم وزارت امور اقتصادي و دارا

اصل و سود اوراق مزبور را بصورت کامل در لوایح بودجه 

 اعتبارات مربوط به بازپرداخت این .پیش بینی و منظور نماید

 .شوداوراق صددرصد تخصیص یافته تلقی می

 :بیمه مرکزي موظف است -12ماده 

در راستاي افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین  :الف

امن در سایر حوزه هاي اقتصادي از جمله مالی و ایجاد فضاي 

فضاي کسب و کار و سرمایه گذاري، بیمه مرکزي موظف 

است از طریق شرکت هاي بیمه نسبت به ارتقاء نقش 

اقتصادي بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب 

نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سالهاي برنامه 

 :تحقق اهداف ذیل انجام دهداقدامات الزم را جهت 

ضریب نفوذ بیمه هاي بازرگانی در طول اجراي برنامه به  -1

 .درصد برسد 7%

سهم بیمه هاي عمر از حق بیمه تولیدي بیمه هاي بازرگانی  -2

نسبت به سال پایه در برنامه افزایش  %50کشور حداقل تا 

 .یابد

لی م رشته هاي بیمه اي در بخش تولیدي و تجاري اقتصاد -3

 .افزایش و گسترش یابد

مقررات و آئین نامه هاي سرمایه گذاري ذخایر بیمه اي  :ب

به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی 

پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد 

وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیات وزیران 

 .بازنگري گردد

  -13ده ما

الف) دولت مکلف است در طول برنامه در قالب بودجه 

سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود در قالب 

و اصالحات بعدي آن و امالك مازاد بر نیاز  44قانون اصل 

دستگاه هاي اجرائی، تأدیه نقدي در بودجه سنواتی اوراق 

 .کند اقدام توافق مورد امتیازات بهادار قانونی و

 %10در اجراي حکم این ماده باید ساالنه حداقل  -تبصره

دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه  بدهی

تعهد جدید براي این سازمان باید در قانون بودجه همان سال 

 .پیش بینی و تدوین شود

 .حذف شدب) 

درطول برنامه  ج) سازمان تأمین اجتماعی موظف است،

بگیران را به ق بازنشستگان و مستمريسازي حقوهمسان

 :ترتیب زیر انجام دهد

سازي حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین همسان -1

مستمري دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراري 
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از  اي کمترمستمري به طوري که مستمري هیچ بازنشسته

 .الذکر نباشدنسبت فوق

وم ایان سال دترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان تا پ -2

 اجراي برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوري

مستمري بازنشستگان کمتر از سی روز به تناسب  -تبصره

 .ترمیم خواهد شد

د) وزارت نیرو به نمایندگی از دولت مکلف است مطابق 

بودجه سنواتی تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست هاي 

اپراتورهاي) پست هاي فشار فشار قوي با اولویت کارورهاي(

قوي برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از 

حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی 

 .یکسان نماید

هـ) مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با 

از جمله اموال  -هاکلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی

نقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودي، اسناد و اوراق م

 .یابدبه وزارت رفاه انتقال می -با حفظ هویت مستقل

 -حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق

اي به میزانی که براساس مطالعات اکچوئري (محاسبه بیمه

 تبراي تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) که حداکثر ظرف مد

أیید رسد و مورد تماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور میسه

با منابع حاصل از واگذاري سهام،  -گیردسازمان قرار می

برداري از الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهرهسهم

معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق 

 .اخت خواهد شدداري کل پردسازي و خزانهسازمان خصوصی

هاي ساالنه پادار خواهد ها هر ساله در بودجهمیزان واگذاري

 .گردید

وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است نسبت  -14ماده 

به ایجاد و انعقاد پیمان هاي دوجانبه و چندجانبه و نیز پیمان 

هاي پولی دو جانبه با کشورهاي طرف تجاري و هدف به ویژه 

در اجراي این بند رعایت سیاست  .قدام کندکشورهاي منطقه ا

 و حکمت عزت، هاي کلی نظام در سیاست خارجی بر اساس

 .است ضروري مصلحت

براي اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزي  -15ماده 

بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباري و ساماندهی 

مؤسسات و بازارهاي غیرمتشکل پولی جهت ارتقاي شفافیت 

 :و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاري به تسهیالت

بانک مرکزي مجاز است مطابق قوانین مربوطه در  -الف

تصویب شوراي پول و اعتبار چهارچوب مصوباتی که به

رسد، عالوه براختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و می

بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی 

نتظامی زیر را در قبال بانکها و موسسات اعتباري متخلف و ا

 :اعمال نماید

 ها بیناعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته -1

طور موقت و سلب سهامداران مؤثر،سلب حق رأي از آنها به

 حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت براي مدت معین و  -2

 و مجوز فعالیتیا لغ

اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایاي  -3

 مدیران

اي مدیران عامل و اعضاء هیأت سلب صالحیت حرفه -4

 مدیره

مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی  -1تبصره 

 .بانکها خواهد بودموضوع این بند هیأت انتظامی 

ه یک یا چند سهامدار مؤثر، سهامداري است ک -2تبصره 

کند و یا به تشخیص بانک مدیره را انتخاب میعضو هیأت

 .مدیره نقش داردمرکزي در انتخاب عضو هیأت

انجام هرگونه عملیات بانکی، لیزینگ، صرافی توسط  -ب

اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات 

سهام  %50اعتباري و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از 
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را دارند و یا در تعیین هیات مدیره آنها موثرند در  آنها

تاسیس صندوقهاي سرمایه گذاري و شرکتهاي تامین سرمایه 

بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي ممنوع است و مرتکب حسب 

) 19ماده( 6مورد به یک یا چند مورد از مجازات هاي درجه 

 .قانون مجازات اسالمی بدون حبس و شالق محکوم می شود

مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی هاي  -1صره تب

موسسات مذکور بر عهده هیات امناء، هیات مدیره و هیات 

موسس و سهامداران مناسب متناسب با شرایط و بروز 

 .باشدخسارات آنها می

عالوه بر مواردي که در قانون پولی و بانکی استثناء  -2تبصره 

اي در سراسر عبهالحسنه تک شاست صندوقهاي قرضشده

میلیارد کشور براساس جذب منابع ساالنه تا سی

) ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده 30,000,000,000(

و براساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعالیت 

 .دهندمی

نیروي انتظامی موظف است در مواردي که بانک مرکزي  -پ

 نماید، نسبتم میرأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعال

 .به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند

هرگونه تبلیغ براي ارائه خدمات پولی و بانکی براساس  -ت

اي خواهد بود که عالوه بر اقدامات نظارتی انتظامی نامهآئین

موسسه پولی، بانکی و اعتباري ظرف مدت چهارماه پس از 

ویب تصتهیه و به تصویب این قانون توسط بانک مرکزي

تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب  .رسدوزیران میهیأت

جریمه نقدي تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته 

 .شودباشد که به حساب خزانه واریز میمی

 قضائیه و سایربانک مرکزي موظف است با همکاري قوه -ث

کمیل و ا تریزي کند که بدستگاههاي ذیربط، به نحوي برنامه

توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و 

نظارتی، نسبت تسهیالت غیرجاري به کل تسهیالت (ارزي و 

 .ریالی) ساالنه یک واحد درصد کاهش یابد

بانک مرکزي مکلف است نظارت الزم را جهت اجراي  -ج

 هاي اصل چهل و چهارم) قانون اجراي سیاست5( دقیق ماده

 .عمل آورد) در بانکهاي غیردولتی به44(

طرح هرگونه دعوي که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک  -چ

مرکزي باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و 

افراد ذي مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار 

 .داد، جز در مواردي که موضوع دعوي، انتساب جرم باشد

اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در منظور از  -تبصره

راستاي اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباري 

غیربانکی، تعاونی هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه به 

جز صندوق هاي قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد 

بند (ب) همین ماده، صرافی ها و  2اسالمی و موضوع تبصره 

یت بانک مرکزي جمهوري شرکت هاي لیزینگ در صالح

اسالمی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده 

درتمامی مراحل تاسیس،اعطاي مجوز،نظارت بر فعالیت، 

 .تغییرات ثبتی، بازسازي، ادغام، انحالل و تصفیه می باشد

ترکیب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زیر  -16ماده 

 :گرددتعیین می

 ي و دارایی و معاون ويوزیر امور اقتصاد -

 رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وي -

 دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران -

 وزیر صنعت، معدن و تجارت -

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس  -

ایران و تأیید رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی 

 جمهور

 دادستان کل کشور یا معاون وي -

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران -
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 رئیس اتاق تعاون -

ها اقتصادي و برنامه و بودجه و نمایندگان کمیسیون -

محاسبات مجلس شوراي اسالمی (هر کدام یک نفر) به عنوان 

 ناظر با انتخاب مجلس

یاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزي ر -1تبصره 

 .جمهوري اسالمی ایران خواهد بود

این ماده هر یک از اعضاي خبره شوراي پول و  -2تبصره 

اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها 

 .بالمانع است

 .حذف شد -17ماده 

براي حصول اطمینان از اجراي صحیح عملیات  -18ماده 

ی بدون ربا درنظام بانکی کشور و جهت نظارت برعملکرد بانک

ها و ابزارهاي رایج، نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه

ها، چارچوب ها، بخشنامههاي عملیاتی، دستورالعملشیوه

قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازین فقه 

کیل رتشاسالمی،شوراي فقهی در بانک مرکزي با ترکیب زی

 :می شود

پنج فقیه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معامالت وصاحب  -

 نظر در مسائل پولی و بانکی)

 رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزي -

نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک یک -

 اقتصاددان(هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزي)

ي اسالمی با اولویت نفر از نمایندگان مجلس شورایک -

 آشنایی با بانکداري اسالمی با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)

یکی از مدیران عامل بانک هاي دولتی به انتخاب وزیر  -

 اقتصاد و امور دارایی

اعضاي فقهی آن به پیشنهاد رئیس بانک مرکزي  -1تبصره 

 .و تائید فقهاي شوراي نگهبان انتخاب می شوند

ل رئیس ک .الرعایه استشوراي فقهی الزممصوبات  -2تبصره 

بانک مرکزي اجراي مصوبات شورا را پیگیري و بر حسن 

 .اجراي آنها نظارت می کند

سال تعیین  4اعضاي صاحب رأي این شورا براي  -3تبصره 

می شود و این ماموریت براي یک دوره دیگر قابل تمدید 

 .است

یت قهی و کیفنحوه تشکیل و اداره جلسات شوراي ف -4تبصره 

نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این 

 .شورا می رسد

 -19ماده 

الف) هرگونه تکلیف به بانک ها و مؤسسات اعتباري در 

راستاي استفاده از منابع آنها در طول سال هاي برنامه 

درخصوص تسهیالت با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف 

ه التفاوت نرخ سود مصوبمابهبینی قانونی،مشروط به پیش

 .شوراي پول و اعتبار و درج آن در بودجه ساالنه است

منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب هاي ب) به

اي دولت،شفاف سازي و ایجاد امکان نظارت درآمدي و هزینه

برخط بر تمامی حساب هاي دستگاههاي اجرائی و کاهش 

ابهاي ام بانکی، کلیه حساثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظ

ها، موسسات، بانکی اعم از ریالی و ارزي براي وزارتخانه

ها، دانشگاههاي دولتی و اعتبارات دولتی شرکتها، سازمان

داري کل نهادهاي عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه

شده دستگاههاي یاد .شودکشور و نزد بانک مرکزي افتتاح می

و پرداختهاي خود را فقط از طریق موظفند کلیه دریافتها 

 .حساب هاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند

بانک مرکزي موظف است تمهیدات الزم براي  -1تبصره 

بانکداري متمرکز و نگاهداري حسابهاي مورد نیاز هریک از 

داري کل کشور به دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه

 .را فراهم نمایداطالعات حسابهاي دستگاههاي مذکور 

شناسنامه قانون

shenasname.ir



ن | 14 و ن ا ق ه  م ا ن س ا ن s/ش h e n a s n a m e . i r 

 

نحوه انتقال حساب هاي دستگاههاي مذکور به  -2تبصره 

بانک مرکزي و هزینه کرد آنها توسط بانک هاي عامل مطابق 

دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس 

از ابالغ قانون، به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و 

ار صویب شوراي پول واعتبدارائی، سازمان و بانک مرکزي، به ت

 .می رسد

بانک مرکزي مکلف است نسبت به ابالغ  -3تبصره 

) به کلیه بانکها و مؤسسات 2دستورالعمل موضوع تبصره(

هرنوع تخلف از دستورالعمل  .اعتباري غیربانکی اقدام کند

مذکور توسط بانک ها، مشمول مجازات انتظامی موضوع 

 96 و تغییراتی که در ماده ) قانون پولی و بانکی کشور44ماده(

 همچنین هر .قانون برنامه پنجم توسعه اعمال شده خواهد بود

نوع تخلف توسط دستگاههاي اجرایی، در حکم تصرف 

 .شودغیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می

 -20ماده 

بانک مرکزي موظف است در سال اول برنامه با استقرار  -1

مینه نظارت مستمر را در نظام هاي نظارتی برخط زسامانه

اي که زمینه کشف خطاها و بانکی فراهم کند؛ به گونه

 .هاي احتمالی قبل از وقوع به وجود آیدتخلف

بانک مرکزي موظف است تا انتهاي سال اول برنامه با  -2

اي متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط ایجاد سامانه

تسهیالت یا پذیرش  هاي مورد نیاز جهت اعطاياستعالم

ربط نظیر استعالم اعتبارسنجی، بدهی تعهدات از مراجع ذي

ها و مؤسسات اعتباري مالیاتی و نظایر آن را براي بانک

 .غیربانکی فراهم نماید

ها و مؤسسات ربط که بانکتمامی مراجع ذي -1تبصره 

اعتباري در اعطاي تسهیالت یا پذیرش تعهدات نیازمند 

ي هاباشند، موظفند امکان اخذ استعالمن میاستعالم از آنا

 .مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم نمایند

هاي مصادیق استعالم موظف استبانک مرکزي  -2تبصره 

 .مذکور را تعیین و ابالغ نماید

 .حذف شد -21ماده 

دولت موظف است به منظور ارتقاي مشارکت  -22ماده 

جرایی الزم براي تعاون و مردمی و فراهم کردن بستر ا

همکاري آحاد مردم در قالب تشکل هاي اقتصادي تعاونی 

اول  از سال "بانک توسعه تعاون"نسبت به افزایش سرمایه 

برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون،کارو رفاه 

اجتماعی پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به 

 .ر بانک منظور نمایدحساب افزایش سرمایه دولت د

جانبه نظام مالی منظور اصالح و تقویت همه به -23ماده 

کشور و همچنین تسهیل مبادالت مالی از طریق تأمین منابع 

مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهاي دستگاههاي اجرائی که 

کنند با رعایت از تسهیالت مالی خارجی استفاده می

) قانون اساسی با 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم سیاست

بط و رمسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرائی دستگاه ذي

تأیید شوراي اقتصاد باید داراي توجیه فنی، اقتصادي، مالی و 

بندي دریافت و بازپرداخت زمان .زیست محیطی باشند

تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با 

هاي داخلیی و رعایت توانایی ها، امکانات وتوجه به ظرفیت

 أمینت حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در«قانون 

 اصالح و صادرات امر در آنها تقویت و کشور نیازهاي

 باید »1/5/1394 مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون) 104(ماده

  .سدبر اقتصاد شوراي تصویب به
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محیط کسب و کار، خصوصی سازي  -4بخش 

 ق آزادو مناط

دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت هاي  -24ماده 

صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش 

 :غیردولتی

سهام  44براساس قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل  :الف

خود در شرکت هاي بیمه به استثناي بیمه مرکزي جمهوري 

 اول الس دو اسالمی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در

 سازمان و سرمایه بازار در سهام عرضه طریق از برنامه اجراي

 .کند واگذار غیردولتی بخش به سازي خصوصی

ري گشدن اقتصاد و کاهش نقش تصديمنظور مردمی به :ب

دولت در صنعت بیمه و براساس اصالح نظام نظارت 

اي، بیمه مرکزي مکلف است نسبت به کاهش تدریجی تعرفه

ري خود و در کاهش بیمه اتکایی اجباري به گنقش تصدي

 .صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید

 -25ماده 

دولت مکلف است با اصالح قوانین، مقررات و رویه ها  -الف

محیط کسب و کار را به گونه اي امن، سالم، سهل و شفاف 

سازد تا در پایان سال چهارم اجراي برنامه، رتبه ایران در دو 

ري بین المللی و شاخص هاي بین المللی شاخص رقابت پذی

حقوق مالکیت در میان کشورهاي منطقه سند چشم انداز به 

رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد از این هدف 

در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء  .محقق شود

مور وزیر ا .یافته و به کمتر از هفتاد در پایان برنامه برسد

رایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر اقتصادي و دا

سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات 

به کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي 

 .مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است با هدف  -ب

ی در کشور جذب گذاري و کارآفرینتضمین امنیت سرمایه

متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت 

اشخاص و بنگاهها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب 

و کار، با همکاري سازمان، معاونت علمی و فناوري ریاست 

هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور جمهوري، وزارتخانه

ارتقاي امنیت  خارجه، اطالعات، دادگستري و کشور الزامات

فضاي کسب و کار را تهیه و به تصویب شوراي عالی امنیت 

 .ملی برساند

 .حذف شد -26ماده 

صنعتی و ویژه  -ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاري -27ماده 

اقتصادي منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساخت هاي 

مورد نیاز براي استقرار واحدهاي تولیدي،اخذ مجوز مورد نیاز 

یل تأییدیه زیست محیطی،نظامی ، امنیتی با رعایت قانون از قب

 یچگونگ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی و قانون

 .اد مناطق ویژه اقتصادي امکان پذیر استایج

 .حذف شد -1تبصره 

کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت با حفظ  -2تبصره 

خانه ه دبیرشخصیت حقوق مستقل و مقررات و قوانین مربوط

شوراي عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادي و دارائی 

منتقل و وزیر مربوط مسئول اجراي قوانین مربوط در حوزه 

 .صنعتی و ویژه اقتصادي خواهد بود -مناطق آزاد تجاري

 .حذف شد -3تبصره 

دولت مکلف است با همکاري اتاق هاي ایران و  -28ماده 

رنامه تمهیدات قانونی الزم جهت تعاون حداکثر تا پایان ب

)، %25دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (

زایی،حمایت از کسب و کارهاي با رویکرد کارآفرینی،اشتغال

  .عمل آوردکوچک و متوسط و دانش بنیان را به
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 -29ماده 

به منظور مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش  -1

ي و ورمنظور افزایش بهرهاد و بهخصوصی و تعاونی در اقتص

ارتقاي سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی 

دار وظایف اجتماعی،فرهنگی و دستگاه هاي اجرائی که عهده

خدماتی هستند (از قبیل واحدهاي بهداشتی و درمانی، مراکز 

بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنري، و 

هاي کشاورزي و دهنده خدمات و نهادهرائهورزشی و مراکز ا

شود؛ در چهارچوب استانداردهاي دامپروري) اجازه داده می

ردد، گربط تعیین میکیفی خدمات که توسط دستگاه ذي

جاي نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به

در اجراي این بند واگذاري مدارس  .تولید خدمات) اقدام کند

 .استدولتی ممنوع 

نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت آیین -تبصره

خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروي انسانی و ساختار به 

ربط به تصویب پیشنهاد سازمان و دستگاههاي اجرائی ذي

 .رسدهیأت وزیران می

منظور نظارت بیشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري و به -2

ده به صورت کنترلی، در چارچوب همچنین بنگاههاي واگذار ش

مصوبات هیات واگذاري،اسامی این بنگاهها از سوي سازمان 

سازي به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک خصوصی

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  .شودمرکزي اعالم می

جلسات مجامع عمومی و هیأت مکلف است ثبت صورت

ال و امالك بنگاههاي مزبور مدیره و همچنین نقل و انتقال امو

سازي انجام را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی

بانک مرکزي موظف است طی دستورالعمل اعالمی به  .دهد

بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصی و دولتی، اعطاي هرگونه 

تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به بنگاههاي مذکور را مشروط 

 .سازي نمایدیبه أخذ مجوز از سازمان خصوص

به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها  -30ماده 

و تشکل هاي حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههاي 

اجرائی، شرکت هاي دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و 

موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهاي برون 

د که نسپاري که با شرکتها و تشکلهاي فوق منعقد می نمای

کارفرماي طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کند 

دستمزد کارکنان شاغل براي انجام مستقیم موضوع قرارداد 

را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوي 

تعیین نماید دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و 

ناسب ه)) متپیمانی شاغل دستگاه اجرائی که (در شرایط مشاب

مسئولیت حسن اجراي این ماده به عهده باالترین مقام  .شود

 .دستگاه اجرائی است

در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز  -1تبصره 

 .نیست نیروي مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل کند

آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون،  -2تبصره 

رفاه اجتماعی و سازمان امور اداري و استخدامی کشور کار و 

حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات 

  .رسدوزیران می
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توازن منطقه اي، توسعه روستایی و  -5بخش 

 توانمندسازي فقرا

اي و پذیر کردن، عدالت بین منطقهمنظور رقابتبه -31ماده 

یی،افزایش انگیزه وصول سرزمینی و تقویت خوداتکا

  :هاي استانی دولت موظف استدرآمد

در سال اول برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را  -1

تهیه و پس از تصویب شوراي عالی آمایش سرزمین از سال 

  .دوم برنامه اجرا کند

هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و درآمدها و هزینه -2

هزینه  -در چهارچوب نظام درآمدطی دوسال اول برنامه 

ک اي و تملصورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینهاستانی به

اي هر استان (برمبناي وجوه واریزي به هاي سرمایهدارایی

مازاد بر درآمدهاي  .خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید

وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس 

اي و براي تأمین اعتبارات هزینهدستورالعمل ابالغی سازمان 

اي مصوب در بودجه سنواتی، در هاي سرمایهتملک دارایی

  .شودربط توزیع میهاي ذيماهه به استانمقاطع سه

) از درآمد حاصل از %3دولت مکلف است سه درصد ( -3

صادرات نفت خام و میعانات گازي خالص و صادرات گاز 

ازخیز خیز و گهاي نفتانسوم به استترتیب یکطبیعی را به

 یافته جهتهاي کمتر توسعهو دوسوم به مناطق و شهرستان

هاي سنواتی با هاي عمرانی در قالب بودجهاجراي برنامه

اص ها اختصریزي و توسعه این استانتصویب شوراي برنامه

  .یابدمی

دولت موظف است در سال اول اجراي برنامه کلیه  -4

واگذاري دستگاههاي اجرائی را به  اختیارات و وظایف قابل

  .ها و شهرستان ها واگذار کندواحدهاي مربوطه فوق در استان

یزي برنامه ر ریزي و توسعه استان و کمیتهشوراهاي برنامه -5

درصد از سرجمع اعتبارات  8تا  5شهرستان موظف هستند؛

تملک دارائی هاي سرمایه اي استانی مصوب بودجه سنواتی 

هاي هادي و بهسازي روستاهاي ه و اجراي طرحرا صرف تهی

 .شهرستان توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نمایند

هاي دولت موظف است به منظور تحقق سیاست -32ماده 

 برداري ازکلی برنامه و اقتصاد مقاومتی،شناسایی و بهره

هاي موجود در نواحی روستایی و ارتقاي منزلت ظرفیت

ایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد اجتماعی روستاییان و ج

تاها محور روسبستر الزم براي شکوفایی و پیشرفت عدالت

 :اقدامات زیر را مطابق قوانین و بودجه سنواتی انجام دهد

 : اقدامات اقتصادي و بخشی -1

دولت مکلف است در راستاي برنامه ریزي منطقه اي و تقویت 

رات محور در طول اقتصاد روستایی و توسعه اقتصادي صاد

هزار روستا را مبتنی بر سند آمایش  5برنامه هر سال در 

سرزمینی کشور (و با توجه به استعدادها و ظرفیت هاي بومی 

اقتصادي آن منطقه) با مشارکت -و محیطی و قابلیت محلی

نیروهاي محلی و با بهره گیري از تسهیالت بانکی، حمایت 

صی، برنامه توسعه هاي دولتی و سرمایه گذاري بخش خصو

اقتصادي و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان برنامه 

و بودجه استان تهیه و به تصویب شوراي توسعه و برنامه 

سازمان موظف است تعداد  .ریزي استان هاي مربوطه برساند

روستاهاي سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول برنامه 

 .اعالم نماید

ها و صدور پروانه دت زمان پاسخ به استعالمکاهش م -1-1

ساخت بنگاههاي اقتصادي روستایی و عشایري از هرکدام از 

 ربط، به حداکثر پانزده روزدستگاههاي ذي

توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار  -1-2

برداري و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی، بهره

هصد و چهارده هزار فرصت روستایی و ایجاد یک میلیون و ن

شغلی در روستاها و مناطق عشایري، از طریق احداث و توسعه 
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پذیر و صادرات گرا از طریق هاي اقتصادي رقابتبنگاه

 بخشهاي خصوصی و تعاونی

تامین منابع مورد نیاز براي رشد ساالنه حداقل پنج  -1-3

هاي برخورداري تعیین شده در ساماندهی شاخص )%5درصد(

 یرعشا

هاي توسعه و بازنگري آنها هاي هادي و طرحتهیه طرح -1-4

هاي باالي بیست خانوار در طول براي همه روستاها و آبادي

 اجراي برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

 عنوان) هزارنفر از روستاییان و عشایر به100آموزش( -1-5

توسعه  ،ریزي محلیگر در زمینه برنامهعناصر پیشرو و تسهیل

هاي فرهنگی، بهبود فعالیتهاي اقتصادي و برنامه

هاي مردمی و نظارت بر رسانی، جلب مشارکتخدمات

 هاي دستگاههاي اجرائیاثربخشی طرح

شناسایی روستاهاي در معرض خطر سوانح طبیعی  -1-6

گاهها با سازي این سکونتجهت اجراي طرحهاي ایمن

ردم و نهادهاي همکاري دستگاههاي مسؤول و مشارکت م

روستاهاي در  )%30درصد(نوعی که حداقل سیبه محلی،

 .سازي گردندمعرض خطر تا پایان برنامه ایمن

هاي فرسوده و نابسامان هاي بافتتعیین شاخص -1-7

ه هاي فرسودروستایی و تهیه و اجراي طرحهاي بهسازي بافت

 در روستاهاي داراي اولویت

تسهیالت پرداخت شده به  بخشودگی سود و جرائم -8 -1

افراد تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان 

بهزیستی جهت بازسازي اماکن مسکونی مناطق روستایی 

آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه تا پایان برنامه 

 پنجم توسعه کشور

با پرداخت معادل آن به بانکهاي عامل که قادر به بازپرداخت 

) 10گردان موضوع ماده(باشند، از محل تنخواهمیاقساط خود ن

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا پایان برنامه

 :اقدامات عمرانی زیربنایی -2

هاي دفع بهداشتی امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه -1-2

آوري و دفع هاي روستاها و جمعهاي روستایی محدودهزباله

روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت  آنها در خارج از محدوده

نامه اجرائی این بند با پیشنهاد آئین .ربطدستگاههاي ذي

 .رسدتصویب هیأت وزیران میوزارت کشور به

هاي دفع بهداشتی فاضالب در طراحی و اجراي پروژه -2-2

ها، تاالب روستاها با اولویت روستاهاي واقع در حریم رودخانه

که بدلیل نفوذپذیري کم اراضی دفع  ها، سدها و روستاهایی

باشد با تأمین اعتبار مورد فاضالب در آنها دچار مشکل می

 نیاز در بودجه سنواتی و از طریق بخش خصوصی

 هاي عمرانها و برنامهسازي حداکثري فعالیتیکپارچه -3-2

و توسعه روستایی، عشایري و کشاورزي کشور و مدیریت آنها 

پذیر تا پایان سال اول اجراي برنامه ارتبا رویکرد جهادي و نظ

ریزي و ارائه خدمات و ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه

هاي جامع، هاي روستایی و عشایري در قالب برنامهطرح

براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، 

 طبیعی، اقتصادي و اجتماعی

اث، تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احد -4-2

بهسازي و آسفالت و نگهداري راههاي روستایی روستاهاي 

) %20خانوار جمعیت تا پایان برنامه (هر سال  20باالي 

 ازطریق سازمان

تهیه و اجراي طرحهاي ساماندهی و بهسازي حداقل  -5-2

روستاهاي مرزي با رویکرد پدافند غیرعامل جهت  20%

 .توانمندسازي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
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نظام اداري، شفافیت و مبارزه با  -6بخش 

 فساد

 جوییصرفه«در راستاي اصالح نظام اداري،موضوع  -33ماده 

هاي عمومی کشور با تأکید برتحول اساسی در در هزینه

سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي ساختارها،منطقی

هاي زاید،اقدامات زیر انجام می موازي و غیرضروري و هزینه

 :شود

کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرائی  -1

حداقل به میزان باستثناي مدارس دولتی در طول برنامه، 

) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج %15پانزده درصد (

) در پایان سال دوم) از طریق واگذاري واحدهاي %5درصد(

عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش هاي غیردولتی با 

لویت تعاونی ها،حذف واحدهاي غیرضرور،کاهش سطوح او

ا همدیریت،کاهش پست هاي سازمانی، انحالل و ادغام سازمان

و مؤسسات و واگذاري برخی از وظایف دستگاههاي اجرائی 

ها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با ها و دهیاريبه شهرداري

عالی اداري به جز مواردي که تأسیس ان با تصویب شوراي

 .مجوز مجلس شوراي اسالمی باشد

کلیه موارد مذکور باید در چارچوب قوانین و با رعایت  -تبصره

 .آنها صورت پذیرد

کارگیري افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) به  -2

یا ساعتی براي اجراي وظایف پست هاي سازمانی،فقط در 

سقف مقرر درقانون مدیریت خدمات کشوري مجاز 

 .قراردادهاي قبلی بالمانع استاست،تمدید 

دولت در چارچوب قانون بودجه ساالنه در حدود اعتبارات  -3

اي و متناسب با تورم به تعیین ضریب حقوق کارکنان هزینه

دولت اعم از مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات 

 .کشوري اقدام کند

 .حذف شد -34ماده 

سبت به دولت مکلف است ظرف یکسال ن -35ماده 

اندازي سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان راه

ها به مقامات، رؤسا، مدیران و سایر تجمیع کلیه پرداخت

گانه جمهوري هاي اجرایی قواي سهکارکنان کلیه دستگاه

ها، سازمانها و مؤسسات و اسالمی ایران اعم از وزارتخانه

ه اعی وابسته بدانشگاهها، شرکتهاي دولتی، مؤسسات انتف

دولت، بانکها و مؤسسات اعتباري دولتی، شرکتهاي بیمه 

دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی(در مواردي که 

آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده 

نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهاي انقالب می

، قانون اساسی اسالمی، مجلس شوراي اسالمی، شوراي نگهبان

 شوند وبنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می

همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها 

اعم از اینکه قانون خاص مستلزم ذکر یا تصریح نام است، 

نظیر؛  .خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند

ی نفت ایران، شرکت ملی وزارت جهادکشاورزي، شرکت مل

گازایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان 

بانک مرکزي، سازمان بنادر  گسترش و نوسازي صنایع ایران،

سازمان توسعه و نوسازي و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، 

معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیماي جمهوري 

ابعه آنها، ستاد اجرایی و اسالمی ایران و شرکتهاي ت

قرارگاههاي سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را 

فراهم نماید، به نحوي که میزان ناخالص پرداختی به هر یک 

از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی براي نهادهاي 

 نیروهاي و اطالعات وزارت .شود فراهم نظارتی و عموم مردم

 رد حکم اجراي هستند مستثنی حکم این شمول از مسلح

 اطالعات، وزارت به متعلق اقتصادي هاي بنگاه خصوص

 مصوبه با تنها اتمی انرژي و مسلح نیروهاي دفاع، وزارت

 .است مجاز ملی امنیت عالی شوراي

ها، العادههاي مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوقدستگاه

یرماهانه و هاي غها، کارانه، پرداختها، کمک هزینههزینه

مزایاي ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، 
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نقدي و غیرنقدي (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، 

روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از 

جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، 

هاي ه، اعتبارات کمکدرآمدهاي اختصاصی، اعتبارات متفرق

رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین 

هاي مستقیم، ) قانون مالیات217اعتبارات موضوع ماده (

) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 39ماده (» 1«تبصره 

 زا ناشی خاص اعتبارات یا و قانون امور گمرگی 162تا  160

 سازي،خصوصی سازمان در هاشرکت فروش و واگذاري

 و حقیقی اشخاص به کمک هايردیف به مربوط اعتبارات

 فیش در منحصراً ،)مشابه موارد و درآمدها سایر و حقوقی

 نند،ک پرداخت فوق، سامانه در ثبت از پس و منعکس حقوقی

ناخالص پرداختی ماهانه به هر  هرگونه میزان که نحوي به

 العاتی هر دستگاه مشخصیک از افراد بالفاصله در سامانه اط

 .باشد

کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از  -1تبصره 

اطالعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران  1/1/1388تاریخ 

و سایر کارکنان موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور 

مستنکف از ارائه  .و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند

مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات اسناد و اطالعات 

دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع 

دیوان محاسبات کشور و سازمان  .شودقضایی محکوم می

هاي بازرسی کل کشور مکلفند اطالعات مربوط به پرداخت

مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت 

در صورتی که مبالغی بر خالف قوانین  شده رسیدگی نمایند و

به افراد موضوع این ماده پرداخت شده است، اقدامات قانونی 

 .عمل آوردندالزم را به

 .حذف شد -2تبصره 

حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان  -3تبصره 

حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین 

ندرج در این ماده را کنترل و انجام وظایف قانونی موارد م

هاي حسابرسی و بازرس قانونی، ضمن درج مراتب در گزارش

ح صالتخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي

هاي تخلفات اداري، مرجع (اعضاء مجمع عمومی، هیات

قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) 

 .اعالم نمایند

کلف است ظرف سال اول برنامه دولت م -4تبصره 

سازوکارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام 

مالیاتی را به نحوي مدون نماید که اختالف حقوق و مزایاي 

بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در 

مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست 

مسیر تصمیم گیري قانونی قرار  تجاوز نکند و در %20درصد

 .دهد

دولت مکلف است تا سال سوم اجراي برنامه نسبت  -36ماده 

به تامین مجتمع هاي اداري موردنیاز شهرستانها و بخشهاي 

جدید التاسیس و تامین نیروي انسانی مورد نیاز پست هاي 

سازمانی آنها در چارچوب بودجه مصوب مجلس شوراي 

 .اسالمی اقدام نماید

دولت مکلف است بررسی هاي الزم جهت برقراري  -37ماده 

عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان سازي 

دریافت ها و برخورداري از امکانات شاغلین، بازنشستگان و 

مستمري بگیران کشوري و لشکري سنوات مختلف، با استفاده 

 از سامانه امتیازي جامع در سال اول اجراي این قانون اقدام

نماید، به نحوي که اختالف حقوق و برخورداري از امکانات 

شاغلین، بازنشستگان و مستمري بگیران طی سنوات مختلف 

با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهاي خدمتی، 

درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب  100در پایان برنامه از 

 .در مسیر قانونی قرار گیرد

ص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران مجموع ناخال -38ماده 

قانون مدیریت  35و  5هاي موضوع ماده و کارکنان دستگاه

مذکور،  35هاي موضوع ماده خدمات کشوري از همه دستگاه

برابر حداکثر حقوق و مزایاي مستمر قابل پرداخت  2حداکثر 
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قانون مدیریت خدمات  76به کارکنان موضوع تبصره ماده 

 .باشدکشوري می

تواند با پیشنهاد رؤساي شوراي حقوق و دستمزد می -1بصره ت

هاي جمهور که ریاست دستگاهقوا، وزرا یا معاونان رئیس

اجرایی را بر عهده دارند، براي مشاغل تخصص در واحدهاي 

درصد عالوه بر  30عملیاتی و مناطق مرزي و محروم حداکثر 

 .سقف مقرر در این ماده منظور نماید

العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در قفو -2تبصره 

هاي خارج از کشور از حکم خارج از کشور نیز مأموریت

 .مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه باشد

هاي فوق، پرداخت عیدي موضوع عالوه بر پرداخت -3تبصره 

قانون نحوه پرداخت عیدي به کارکنان دولت مصوب 

هاي قانونی در زمان فوت، از کار پرداخت، 20/10/1374

افتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد 

عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوري 

هاي دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، و اعطاي نشان

 .پذیر استدرباره مشمولین این قانون امکان

خت مازاد بر وجوه موضوع این ماده هر گونه پردا -4تبصره 

تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباري از جمله اعتبارات خارج 

از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی درآمدهاي اختصاصی، 

اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختیار و اعتبارات موضوع ماده 

قانون  39هاي مستقیم و تبصره یک ماده قانون مالیات 217

ات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به مالی

اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرك 

 4تا  2کننده به جزاي نقدي معادل جرم محسوب و پرداخت

برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی 

 .شودسال یا هر دو مجازات محکوم می 2ماه تا  6به مدت 

کننده نیز عالوه بر ردّ وجوه مازاد در صورت اطالع از ریافتد

برابر  2غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی به جزاي نقدي حداکثر 

 .شودوجوه مازاد دریافتی محکوم می

 .حذف شد -39ماده 

بخش نخست این ماده حذف شد و بخش اخیر ( -40ماده 

 ):شد افهاض) 7( ماده )8( بند انتهاي به زیر شرح به	ماده

ریزي نماید که تا پایان سال آخر اي برنامهدولت به گونه

گر اجتماعی هاي بیمهها و صندوقبرنامه، بودجه سازمان

شده و از محل بودجه عمومی اعتباري به آنها پرداخت مستقل

 .نگردد
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 کشاورزي -7بخش 

دولت موظف است براي حصول به اهداف بند  -41ماده 

هاي اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین ششم و هفتم سیاست

امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، 

درصد درپایان برنامه و افزایش 95دامی و آبزي به میزان 

تولیدات کشاورزي بویژه محصوالت داراي مزیت صادراتی، 

هاي رسیدن به تراز تجاري مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره

وري آب و خاك رات و ارتقاء بهرهتولید و توسعه صاد

هاي کمی کشاورزي اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص

 :انجام دهد

نژادي توسعه کشاورزي حفاظتی،توسعه کشت نشایی، به -الف

کارگیري ارقام مقاوم، خود زراعی، تولید و تأمین و بهو به

اتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن 

 1صدم اسب بخار در هکتار مطابق بند حداقل دوازده ساالنه

 11ماده 

انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزي و  -ب

همین  11درصورت وقفه در خرید تضمین پرداخت مطابق بند 

 قانون به عنوان جبران خسارت تاخیر در نظام بانکی

)هزار 500افزایش تولید محصوالت راهبردي و تبدیل( -ج

  از اراضی شیبدار به باغاتهکتار 

فراهم کردن امکانات مصرف مناسب سموم بهینه دفع  -د

آفات نباتی و کودهاي شیمیایی و استفاده بیشتر از کود 

کمپوست و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت، 

 ترکیب ساخت فرموالسیون کود و سم

ظام و نگذاري مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی سرمایه -هـ

بنیان، هاي دانشنوین ترویج و انتقال فناوري، تقویت شرکت

 استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزي

توسعه کشت محصوالت سالم و ارگانیک، اعمال  -و

 هاياستانداردهاي ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده

کشاورزي گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهاي گیاهی، 

ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از مصرف بهینه نهاده

درمانگاه هاي گیاه پزشکی در راستاي ارتقاي سالمت انسان و 

 جامعه

ممنوعیت هرگونه رهاسازي، تولید، واردات و مصرف  -ز

محصوالت تراریخته، بدون مجوز مراجع قانونی و رعایت 

ت موظف المللی، همچنین دولمقررات و موازین ملی و بین

است اقدام الزم براي آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده 

هاي غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل 

آورد و بااطالع رسانی مردم را از موادغذایی تراریخته با خبر 

کند و خطرات احتمالی این مواد را بر اساس آزمایشات معتبر 

 معلوم کند

هاي وارداتی داراي اسیدهاي واع چربیأخذ عوارض از ان -ح

هاي گازدار چرب اشباع و ترانس بیش از حد مجاز ونوشابه

مصرفی و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزایش سرانه 

مصرف شیر ، میزان مصرف و نحوه هزینه اي مطابق بودجه 

قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی  48سنواتی با رعایت ماده 

 .هد شدمشخص خوا 2دولت 

هاي سبک و سنگین و پرداخت انجام واکسیناسیون دام -ي

 یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه ساالنه

گذاري، بارنامه الکترونیکی و رهگیري زیرساخت شناسه -ك

کاال و نهاده کشاورزي و دامی، صنعتی و نیمه صنعتی را تا 

ین ا کننده نهائی در روزآمد کردن شناسهرسیدن به مصرف

اندازي و فهرست کاالهاي مشمول این بند را اعالم کاالها را راه

 .نماید

وزارت جهاد کشاورزي فهرست کاالهاي مشمول این  -تبصره

 .بند را اعالم می کند

حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی  -ل

بخش کشاورزي مانند کارخانجات خوراك دام، طیور و آبزیان 
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هاي بندي محصوالت کشاورزي باتوجه به مزیتع بستهو صنای

 .طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزي از طریق اعطاي  -م

هاي فراگیر کشاورزي و اعتباري به تشکل -هاي فنیکمک

 روستائی

تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصوالت  -ن

بانک کشاورزي یا صندوق بیمه کشاورزي و ناظرین در 

نی بیمحصوالت کشاورزي تا پایان سال دوم برنامه و پیش

رد گیسنوات همکاري آنها به عنوان سابقه خدمت صورت می

و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سنوات گذشته تمامی با 

 .مستخدمین است

دولت مکلف است از طریق اجراي احکام مندرج در این  -س

هاي توسعه مناطق تولیدي کشاورزي و بهبود ماده، شاخص

گذاري ویژه در زمینه درآمد سرانه، سرمایهامور عشایري به

انداز، سهم از صادرات خصوصی، نرخ بیکاري، نرخ پسبخش

دي، هاي چندبعگیري شده براساس نمایهغیرنفتی، فقر اندازه

مدیریت پایدار منابع پایه تولید، جمعیت دچار سوء تغذیه و 

صورت کاف درآمدي را درطول برنامه ششم توسعه، بهش

ساالنه بهبود دهد و جمعیت مناطق تولیدي کشاورزي را در 

درصد  35انتهاي برنامه ششم توسعه، حداقل در سطح 

 .جمعیت کشور تثبیت کند

  -42ماده 

به منظور کاهش التهابات بازار کاالهاي اساسی  -الف

صلی محصوالت کشاورزي و کاهش نوسانات غیرعادي ف

کشاورزي و به منظور کاهش بار مالی دولت براي تامین 

نقدینگی در گردش و هزینه هاي تبعی مورد استفاده در 

سیاستهاي تنظیم بازار و تامین ذخایر محصوالت استراتژیک، 

شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکتهاي دولتی 

 ه به تشخیصمسئول تنظیم بازار هر محصول مشمول این ماد

وزارت جهاد کشاورزي، حسب مورد، براساس برآوردهاي 

ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضاي هریک از 

محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش 

در قراردادهاي سلف، سلف موازي استاندارد، پیمان آتی، 

ر یک از قراردادهاي آتی یا قراردادهاي اختیار معامله روي ه

دارائی هاي مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار 

 .سرمایه اقدام می نمایند

دولت مکلف است نسبت به ایجاد ردیف مستقل  -ب

پرداخت خسارت در لوایح بودجه سنواتی و پیش بینی اعتبار 

به صورت صددرصد تخصیص یافته در طول برنامه به 

می صندوق بیمه گذاران محصوالت کشاورزي و دابیمه

 .کشاورزي جهت پرداخت خسارت اقدام نماید

 .حذف شد -و د ج

دولت مکلف است در اجراي بند سوم سیاستهاي  -43ماده 

سازي ابزارهاي حمایت از منظور متنوعاقتصاد مقاومتی و به

بخش کشاورزي، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت 

صوالت کشاورزي و گذاري، افزایش صادرات محسرمایه

 ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي

 :ذیل را به انجام برساند اقدامات

هاي ارزش، ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره -الف

شاورزي اساسی کتبدیلی، تکمیلی و نگهداري محصوالت صنایع

 .در قطبهاي تولیدي، سردخانه و انبارهاي فنی چند منظوره

دوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي موظف است صن -ب

درصد منابع خود را جهت تسهیالت براي صادرات این  20

 .بخش اختصاص دهد

هاي تجاري و اختصاص هاي صادراتی، ایجاد نشانخوشه -ج

مشوق صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزي تشکیل 

 .گردد

 تالتفاوت قیمت تولید داخل با قیمپرداخت مابه -تبصره

عنوان مشوق کاالي کشاورزي در بازارهاي هدف را سالیانه به 

ها اختصاص دهد صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندي یارانه
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پرداخت نماید وزارت جهادکشاورزي قوانین و ضوابط این بند 

 .را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند

 دریافتی قیمت شکاف درصدي 10کاهش حداقل  -د

 این ائینه کنندگان مصرف پرداختی قیمت و دگانتولیدکنن

 .محصوالت

ها در مقابل بیماریهاي پوشش بیمه اجباري کلیه دام -هـ

)درصد سهم %50مشترك و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه(

ي هاگر توسط دولت و اجراي برنامه حذف دام در کانون بیمه

 .آلوده پس از پیش بینی در بودجه سنواتی

هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي به صندوق سرمایه -و

گذاري بخش کشاورزي و افزایش درصد از ارزش سرمایه 7

سرمایه بانک کشاورزي مطابق با استانداردهاي بین المللی از 

محل فروش امالك مازاد وزارت جهاد کشاورزي و 

بازپرداخت آن از حساب ذخیره ارزي و سهم دولت از بودجه 

 .ودسنواتی لحاظ می ش

گذاري ساالنه بخش حداقل دو افزایش سهم سرمایه -ز

 .)درصد2%(

سطح کلی حمایت از کشاورزي ساالنه تا دو درصد ارزش  -ح

 .تولید این بخش ارتقاء یابد

سود و کارمزد و جریمه وامهاي دریافتی کشاورزان  -ط

خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه بخشوده شده و اصل وام 

کارگروهی متشکل از  .شودامهال می آنان به مدت سه سال

جهاد کشاورزي، بانک مربوطه و فرمانداري شهرستان میزان 

 .کندخسارت را مشخص می

هاي آموزشی، ترویجی، مدیریت تولید و پخش برنامه -ل

مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزي و 

زیست و منابع طبیعی فرآوري تولیدات،حفاظت از محیط

ه برداران، بهاي علمی به بهرهوري و انتقال یافتهرهکشور، به

سفارش و تامین مالی وزارت جهاد کشاورزي توسط سازمان 

 صدا و سیما

) از متوسط تسهیالت اعطایی %15حداقل پانزده درصد ( -س

 .بانک هاي عامل غیرتخصصی بخش کشاورزي

فرآیندهاي تولیدي و خدماتی قبل از تولید نهایی  -بند الحاقی

محصوالت کشاورزي فرآوري نشده بخش کشاورزي مذکور 

در بند ب ماده یک قانون تجمیع وظایف بخش کشاورزي در 

وزارت جهاد کشاورزي که مشمول معافیت از قانون مالیات 

 .بر ارزش افزوده نیستند با نرخ صفر محسوب شود

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوي در امور  -44ماده 

، نگاهداري، توزیع، حمل و نقل، عرضه فروش تولید، پرورش

دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل آوري، جمع آوري، 

 حمل و نقل فرآورده هاي با منشأ نگهداري، بسته بندي، توزیع،

در صورت تخطی  دامی و همچنین خوراك دام فعالیت دارند،

از اجراي ضوابط ومقررات بهداشتی با رأي دادگاه صالحه 

به پرداخت خسارت وارده به مصرف کنندگان در اثر  متعهد

اقالم غیربهداشتی یا ناسالم فوق به تشخیص سازمان 

دامپزشکی کشور یا عدم بکارگیري مسئول فنی بهداشتی می 

همچنین مسئولین فنی بهداشتی بهه شرط سببیت  .باشند

 .داراي مسؤولیت تضامنی در این خصوص هستند

این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت آئین نامه اجرایی  -تبصره

جهاد کشاورزي (سازمان دامپزشکی کشور)، وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به 

 .تصویب هیأت وزیران می رسد
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 آب -8بخش 

منظور مقابله با بحران کم دولت مکلف است به -45ماده 

محیطی براي پایداري  هاي زیستآبی، رهاسازي حقآبه

سرزمین، پایداري و افزایش تولید در بخش کشاورزي، 

 وري و هاي زیرزمینی و ارتقاي بهرهبخشی به سفرهتعادل

 میزانی که در سال پایانی برنامه یازدهجبران ترازنامه آب، به 

 :آورد عملبه را زیر اقدامات شود مترمکعب میلیارد

طح و افزایش بهره وري در افزایش عملکرد در واحد س -الف

تولید محصوالت کشاورزي با اولویت محصوالت داراي مزیت 

نسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار 

با شوري، مقاوم به خشکی و رعایت الگوي کشت مناسب با 

 .منطقه

هاي آبیاري نوین، اجراي عملیات آب و توسعه روش -ب

اي هاي)، توسعه آب بندها و سیستمرسازهاي و غیخاك (سازه

 .) هکتار در سال600,000( سطوح آبگیر حداقل به میزان

هاي آبیاري نوین حداقل هاي توسعه روشبراي هزینه -تبصره

عنوان کمک بالعوض توسط )درصد به%85هشتاد و پنج(

 .شوددولت تأمین و پرداخت می

 .یحه منتقل شد) ال42به دلیل ارتباط موضوعی به ماده ( -پ

ها و انتقال کشت از فضاي باز به حمایت از توسعه گلخانه -ت

 هايها، مدیریت آبفضاي کنترل شده و بازچرخانی پساب

 .نامتعارف و مدیریت آب مجازي

طراحی و اجراي الگوي کشت با تأکید بر محصوالت  -ث

وري آب درچارچوب سیاستهاي کلی راهبردي و ارتقاء بهره

ومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز درقالب اقتصاد مقا

هاي مناسب فقط در بودجه سنواتی و اعمال حمایت و مشوق

 .چارچوب الگوي کشت

احیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه وضع  -ج

 .موجود درطول برنامه

هزارتن ایجاد زیرساخت مورد نیاز براي پرورش دویست -چ

تی و هاي شیالن برنامه و توسعه فعالیتماهی در قفس تا پایا

ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور با اولویت سواحل 

 .مکران و سواحل اروند

 .حذف شد -ح

ارائه کمکهاي فنی و اعتباري براي نوسازي باغهاي فرسوده  -خ

 کشور

هاي کشاورزي داراي پروانه دار کردن چاهبرق -د

 .برداريبهره

جویی در مصرف رد نیاز آن از محل صرفهمنابع مو -تبصره

) قانون رفع موانع تولید 12( هاي فسیلی موضوع مادهسوخت

 1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب رقابت

 .گرددتأمین می

نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطاي تسهیالت از  -ذ

ایان برداري تا پوجوه اداره شده، چاههاي داراي پروانه بهره

 .برنامه

 .حذف شد -تبصره

استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب  -ر

 شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

 ساالنه ورودي )%10(درصدده ریالی معادل اختصاص -ز

 لعام بانک نزد ارزي گذاريسپرده به ملی توسعه صندوق

یان ت به متقاضط صندوق جهت پرداخت تسهیالضواب مطابق

گذار بخش کشاورزي، صنایع تبدیلی و غیردولتی سرمایه

طبیعی و احداث زیست و منابعتکمیلی این بخش، محیط

) 10-4(بند مطابق بندهاي انحرافی و سدهاي کوچک

 نامهاساس چارچوب در و توسعه ششم برنامه کلی هايسیاست

 .ملی توسعه صندوق
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چشمه ها و قنات ها از  حقابه کشاورزان از رودخانه ها، -ژ

ها و ها، قناتآب سدهاي احداثی بر روي این رودخانه

 .شود تامین هاچشمه

دولت مکلف است اقدامات الزم را تا پایان  -بند الحاقی

برنامه نسبت به تغییر ساختار مصرف آب شرکت هاي 

فوالدي و معدنی و آلیاژي و اصالح سیستم خنک کنندگی، 

 .م نمایدشستشوي مواد خام اقدا

دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه طرح  -بند الحاقی

الگوي کشت را براي تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در 

وزارت نیرو  .طی سال هاي برنامه ششم به مورد اجرا گذارد

موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوي کشت در 

 .اختیارکشاورزان قرار دهد

 -46ماده 

کلف است اقدامات الزم را با رعایت دولت م -الف

برداري در جهت اصالح نظام بهره 44هاي کلی اصل سیاست

وري مصرف آن وري استحصال و بهرهآب آشامیدنی و بهره

درصد  30درصد ارتقا دهد و نیز حداقل  30را حداقل معادل 

آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن 

 .رنامه تأمین نمایدآب دریا تا پایان ب

وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه تمهیدات  -تبصره

درصد  70الزم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل 

هاي مورد نیاز در شهرهاي حوزه خلیج فارس آب شیرین کن

و دریاي عمان را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و 

یق کن از طریریننیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب ش

مدیریت انتقال فناوري از  .انتقال فناوري به داخل انجام دهد

ها و مراکز پژوهشی و طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاه

 .شودهاي دانش بنیان انجام میشرکت

 در درمانی و معدنی آب هاي چشمه از حاصل عوارض -ب

 با دارند، گردشگري توسعه ظرفیت که ها شهرستان محدوده

 همان دهیاریهاي و شهرداریها اختیار در قانونی مراحل طی

 دریافت با متناسب حاصله منابع . گیرد می قرار منطقه

 به روستا یا شهر اسالمی شوراي پیشنهاد به که عوارض

رسد، با شوراي برنامه ریزي و توسعه استان می تصویب

تصویب کمیته برنامه ریزي شهرستان صرف زیرساختهاي 

 .شودن منطقه میگردشگري هما

دولت مکلف است تمهیدات الزم را با استفاده از  -47ماده 

ها از جمله سازوکارهاي ذیل تا پایان برنامه عالوه انواع روش

درصد پوشش شبکه فاضالب  25بر وضع موجود حداقل 

 :شهري را افزایش دهد

گذاري بخش خصوصی داخلی و استفاده از سرمایه -الف

المللی در ازاي واگذاري و موسسات بینها خارجی و سازمان

 پساب استحصالی

استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت  -ب

منابع  بینیهاي فاضالب شهري با پیشتوسعه و تکمیل طرح

  هاي سنواتیو مصارف آن در بودجه
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 محیط زیست و منابع طبیعی -9بخش 

حفاظت  دولت موظف است اقدامات زیر را جهت -48ماده 

 :عمل آوردزیست بهاز محیط

در  (SEA) زیستنظارت بر ارزیابی راهبردي محیط -الف

اي و ارزیابی اثرات هاي توسعهها و برنامهسیاست

هاي بزرگ کلیه ها و طرحپروژه (EIA) محیطیزیست

دستگاههاي اجرایی و بخش هاي خصوصی و تعاونی، نهادهاي 

از جمله مناطق آزاد  عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی

تجاري و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهاي 

 .زیستپایداري محیط

 بردارياجراي برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره -ب

مناسب از تاالبهاي کشور با مشارکت سایر دستگاههاي اجرائی 

و جوامع محلی بویژه در ارتباط با تاالبهاي ثبت شده در 

رامسر به طوري که تا پایان برنامه، حداقل  کنوانسیون

) تاالبهاي بحرانی و در معرض تهدید کشور %20درصد(بیست

 .احیاء شود و ضمن حفظ و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند

تامین اعتبارات ارزي و ریالی مورد نیاز جهت اجراي  -ت

المللی دولت جمهوري اسالمی ایران در حوزه تعهدات بین

اجراي این بند  .یست در قالب بودجه هاي سنواتیزمحیط

) و یکصد و بیست و 77منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(

 .باشد) قانون اساسی ممکن می125پنجم(

هاي تأمین سهم دولت جمهوري اسالمی ایران در پروژه -ث

یقی ها و اشخاص حقزیستی مشترك با دولتالمللی محیطبین

ور تشویق و حمایت از جلب کمکها و منظو حقوقی خارجی به

المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هاي بینگذاريسرمایه

اجراي این بند منوط  .هاي مربوط به کنوانسیون رامسرهزینه

) و یکصد و بیست و 77به رعایت اصول هفتاد و هفتم(

 .باشد) قانون اساسی می125پنجم(

پسماند بویژه هاي جامع مدیریت نظارت بر اجراي طرح -ج

هاي حاشیه ها و دشتها، جنگلدر سواحل دریاها، رودخانه

) از حجم %20درصد(ها و مدیریت ساالنه حداقل بیستتاالب

 هاي مناسبپسماندهاي موجود با روش

زیست موظف است در سازمان حفاظت محیط -تبصره

ها و محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداري

 .در این خصوص نظارت کندها دهیاري

تهیه و اجراي طرح جامع پیشگیري و اطفاي حریق در  -ح

ها، مراتع و آبخیزداري و تحت مدیریت سازمان جنگل عرصه

زیست با همکاري دستگاههاي اجرائی، سازمان حفاظت محیط

 انتظامی و نظامی(در زمان صلح)

 آوري، تصفیه، بازچرخانیتکمیل و اجراي تأسیسات جمع -خ

و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها و شهرکهاي صنعتی و 

خدماتی و سایر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از 

نمایند از طریق عقد حد مجاز از استاندادهاي ملی تولید می

قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات 

 موجود و یا طرحهاي توسعه آتی

گذاران ریق تشویق سرمایهدولت مجاز است ازط -تبصره

بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این 

 .بند اقدام نماید

ها در سطح هشتصد و سازي جنگلاحیاء، توسعه و غنی -د

 پانزده هزارهکتار

اجراي عملیات آبخیزداري و حفاظت از خاك و آبخوان  -ذ

 میلیون هکتارحداقل درسطح ده

وکنترل کانونهاي بحرانی آن حداقل درسطح زدایی بیابان -ر

 میلیون و یکصد و چهل هزار هکتاریک

 طبیعی حداقلهاي حدنگاري(کاداستر) منابعتهیه نقشه -ز

یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزي حداقل 

 بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار(کاداستر)

از جنگلها، مراتع ) حفاظت %100ارتقاء پوشش صددرصد( -ژ

محیطی با و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست
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مشارکت جوامع محلی و ارتقاي ضریب حفاظت از جنگلها و 

بخشی منظور پایداري جنگلها و همچنین تعادلمراتع کشور به

 )%10( درصددام و مراتع ساالنه حداقل ده

تولید ) قانون رفع موانع 54رفع تداخل موضوع ماده( -س

 1/2/1394پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب رقابت

) در کلیه موارد، از جمله اراضیی %10درصد(ساالنه حداقل ده

 که در خصوص آنها حکم قضایی صادر شده است،

اجراي برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف  -ش

انرژي، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد 

بازیافت آنها در ساختمانها و وسائط نقلیه، در کلیه زائد و 

دستگاههاي اجرائی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی 

 در چارچوب قوانین مربوطه

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك وزارت آئین -تبصره

 تصویب هیأت وزیراننیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به

 .رسدمی

ي مرتعی و توسعه و فرآوري گیاهان احیاء رویشگاهها -ص

دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و 

افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان 

زار هنحوي که در پایان برنامه به دویست و پنجاهدارویی به

 .) هکتار برسد250,000(

ن ثر تا پایاارائه برنامه جامع مقابله با ریز گردها حداک -ض

 سال اول اجراي برنامه و اجراي عملی و موثر آن از سال دوم

بینی اعتبار الزم در بودجه ساالنه اعطاي تسهیالت و پیش -ط

) از %10درصد (جهت از رده خارج کردن ساالنه ده

هاي هاي بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلتموتورسیکلت

 برقی

الزم جهت تبدیل پسماند  فراهم کردن منابع ارزي و ریالی -ظ

به کود یا انرژي براي شهرهاي مختلف درطول برنامه با 

 .همکاري بخش خصوصی و شهرداریها

 -مکرر 48ماده 

برداري تجاري و صنعتی از چوب جنگلهاي هرگونه بهره -1

کشور از ابتداي سال چهارم اجراي قانون برنامه ممنوع 

طرحهاي  دولت مجاز به تمدید قراردادهاي .باشدمی

رسد، داري مذکور که مدت اجراي آن به اتمام میجنگل

 .نیست

دولت مکلف است نسبت به اصالح آن دسته از طرحهاي  -2

داري که مدت اجراي آن تا پایان سال سوم اجراي جنگل

 .رسد، طبق ضوابط قانونی اقدام کندقانون برنامه به اتمام نمی

دف بهداشت، حفاظت برداري با هآوري و بهرهجمع -1تبصره 

و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، الپی، 

زده غیرقابل احیاء صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع آفت

 .باشدو آبخیزداري کشور مجاز می

برداشت درختان جنگلی درجهت اجراي طرحهاي  -2تبصره 

عمرانی مصوب و مجاز، با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و 

برداري از درختکاري همچنین بهره .آبخیزداري بالمانع است

منظور زراعت چوب با کاشت بههاي دستکاريو جنگل

تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور 

 .مجاز است

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري درمدت  -3تبصره 

انعقاد سال اول اجراي قانون برنامه، ضمن جلوگیري از سه

) و نظارت بر اجراي 1قرارداد جدید در موارد موضوع بند (

قراردادهاي منعقد شده قبلی، اجراي مفاد این ماده را پیگیري 

 .کند

)، دولت مکلف است با اختصاص 1منظور تحقق بند (به -3

امکانات  بینی اعتبارات وردیف اعتباري مستقل نسبت به پیش

ء پوشش کامل و مؤثر، هاي سنواتی جهت ارتقادر بودجه

حفاظت از جنگلهاي کشور، مهار عوامل ناپایداري، جلوگیري 

از تغییرکاربري، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، 

 .استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجراي تعهدات اقدام نماید
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دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه  -تبصره

صنایع سلولزي در اختیار زراعت چوب و واردات مواد اولیه 

  .صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 انرژي، صنعت و معدن -10بخش 

به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره وري  -49ماده 

در مصرف آب و انرژي و هدفمند کردن یارانه ها در جهت 

جازه اافزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت 

داده می شود که قیمت آب و حامل هاي انرژي و سایر 

کاالهاي و خدمات یارانه اي را با رعایت مالحظات اجتماعی 

و اقتصادي و حفظ مزیت نسبی و رقابتی براي صنایع و 

، 1با رعایت مفاد مواد  1399تولیدات، به تدریج تا پایان سال 

از منابع قانون هدفمندي کردن یارانه ها اصالح و  3و  2

حاصل به صورت هدفمند براي افزایش تولید، اشتغال، حمایت 

از صادرات غیر نفتی، بهره وري، کاهش شدت انرژي، 

کاهشش آلودگی هوا و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعی 

و حمایت هاي اجتماعی از خانوارهاي نیازمند و تامین هزینه 

رچوب هاي جاري و سرمایه گذاري شرکت هاي ذیربط در چا

 .بودجه هاي ساالنه اقدام الزم را به عمل آورد

به منظور ایجاد شفافیت در اجراي  -49بند الحاقی به ماده 

قانون، دولت مکلف است دریافت ها و پرداخت هاي مرتبط 

با قانون هدفمندکردن یارانه ها را در جدول جداگانه اي حاوي 

راي اقالم زیر همراه با بودجه هاي سنواتی به مجلس شو

 :اسالمی تقدیم کند

کل دریافتی هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن  -الف

 یارانه ها

 مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن -ب

سهم شرکت هاي تولید و توزیع کننده انرژي به تفکیک  -ج

 هر شرکت

سهم سازمان هدفمندکردن یارانه ها به منظور اختصاص  -د

یرنقدي به خانوارها، کمک به به پرداخت یارانه نقدي و غ

بخش سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین 

اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 

و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف  1390مصوب 

 1386سوخت مصوب 

دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن  -1تبصره 

فتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه یارانه ها از دریا

) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف 210102عمومی (شماره 

 .هاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند

استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم  -2تبصره 

 .تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است

ش تفصیلی این بند را هر دولت مکلف است گزار -3تبصره 

ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسالمی ارائه  6

  .نماید
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جدول درج دریافتی ها و پرداختی هاي هدفمند کردن 

 یارانه ها در سنوات برنامه ششم توسعه

   

 -50ماده 

دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و 

دستیابی به علوم و فناوري هاي نوین اقدامات زیر را بعمل 

 :آورد

الف) بسترسازي و حمایت الزم به منظور ایجاد و توسعه 

رساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب زی

و بهره برداري از سامانه هاي فضایی، ماهواره، ماهواره بر و 

  ایستگاه هاي زمینی

ب) حفظ و نگهداري از موقعیت هاي مداري متعلق به 

جمهوري اسالمی ایران و پیش بینی تمهیدات الزم براي ایجاد 

ماهواره ملی در راستاي حفظ زیرساختها و اجراي پروژه هاي 

  .نقاط یاد شده

   -51ماده 

هاي کلی ابالغی در راستاي اجراء و پیشبرد سیاست -الف

برنامه و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژي اتمی مکلف است با 

رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی 

با اي مقابله با شرایط اضطراري نیروگاهها و تأسیسات هسته

همکاري سازمان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، 

وزارت کشور، وزارت امور خارجه، سازمان پدافند غیرعامل و 

ربط اقدام و به تصویب شوراي عالی سایر دستگاههاي ذي

 .امنیت ملی برساند

ربط مکلفند نسبت به اجراي دستگاههاي اجرائی ذي -1تبصره 

بیرونی نیروگاه ها با راهبري و  آن متناسب با شرایط داخلی و

نظارت سازمان انرژي اتمی ایران و سازمان پدافند غیرعامل 

 .به تناسب وظیفه اقدام نمایند

درخصوص روستاهاي هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی  -ب

بوشهر براساس ضوابطی که توسط وزارت کشور و با همکاري 

ودجه تدوین می سازمان انرژي اتمی و سازمان برنامه و ب

 .گردد، تعیین تکلیف شود

 -52ماده 

دولت مکلف است در اجراي سیاست هاي اقتصاد  -الف

هاي الزم از قبیل کمک هاي مقاومتی، حمایت ها و مساعدت

مالی و اعتباري و تنظیم مقررات مورد نیاز براي استفاده از 

ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تامین 

دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی اقالم 

 ها دریافتی

  (منابع)

میلیارد 

  ریال
  پرداختی ها (مصارف)

میلیارد 

  ریال

کل دریافتی 

هاي حاصل 

راي از اج

قانون 

هدفمند 

کردن 

  یارانه ها

  

  مالیات بر ارزش افزوده

  

 سهم شرکت هاي تولید و

توزیع کننده انرژي (به 

  تفکیک شرکت ها)

پرداخت یارانه نقدي و 

  غیرنقدي به خانوارها

  کمک به بخش سالمت

حمایت از تولید و 

اشتغال از طریق تامین 

وط به اعتبارات مرب

صالح اجراي قانون ا

الگوي مصرف انرژي 

و قانون  1390مصوب 

توسعه حمل و نقل و 

مدیریت مصرف سوخت 

  1386مصور 
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همه دستگاه هاي اجرایی مجازند از این ظرفیت  .به عمل آورد

  .هاي استفاده کنند

به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوري هاي صنعت  -ب

دانش بنیان هواپیما سازي، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و 

، واپیماسازي ایرانبهینه سازي زیرساختهاي شرکت صنایع ه

نوسازي و تامین ناوگان مسافري کشور (خرید هواپیما) با 

 .هاي این شرکت انجام شوداولویت استفاده از ظرفیت

 .حذف شد -53ماده 

دولت مکلف است به منظور حمایت،توسعه و  -54ماده 

ارتقاي جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، 

 :امهدر طی سال هاي اجراي برن

شوراي معادن در هر استان با ترکیب،وظایف و اختیارات  -1

 :شودزیر تشکیل می

 :ترکیب شورا -1 -1

 عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)استاندار به -

 معاون امور عمرانی استاندار -

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا) -

 رئیس سازمان برنامه و بودجه استان -

 اق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي استانرئیس ات -

 رئیس اتاق تعاون استان -

 نفر از قضات با معرفی رئیس دادگستريیک -

ئیسه ر هندسی معدن استان با انتخاب هیأتنفر از نظام م دو -

 نظام مهندسی معدن استان

 زیست استانمدیرکل سازمان حفاظت محیط - 

 طبیعی استانمدیرکل منابع -

 سازمان جهادکشاورزي استانرئیس -

 فرمانده نیروي انتظامی استان -

 دو نفر از نمایندگان استان با رأي مجلس (به عنوان ناظر) -

شوراي معادن استان موظف است در چارچوب قوانین  -1-2

و مصوبات شوراي عالی معادن ضمن نظارت کلی بر استخراج 

وانه معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاري پر

برداري با رعایت مالحظات برداري قبل از بهرهبهره

م اقدامات الز محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی،زیست

مورد نیاز را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین 

 .دستی انجام دهد

یک نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به  -1-3

 .شودعالی معادن ارسال میشوراي

هاي بانکی و گردش مالی خرید و فروشهاي سابح -1-4

معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهاي محل ذخایر 

معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهاي 

شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها مذکور مستقر می

وع موضشود و شوراي معادن استان موظف است بر تعیین می

 .این بند نظارت نماید

برداري از معدن و صنایع در مواردي که به دلیل بهره -1-5

خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه شامل کشاورزي  معدنی،

و دامی آنها برسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب 

) فروش آنها پس از %1درصد (شوراي معادن استان تا یک

ن خسارتهاي مذکور و درصورت وارد جبراگردش خزانه، به

شدن آسیبهاي عمومی، به فعالیتهاي بهداشتی، درمانی و 

 .یابدعمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می

هاي شوراي معادن استان موظف است اصالح فناوري -تبصره

 .گیري کندآوري آنها را پیآالینده و به روز

نهادهاي  اي مانند ایدرو و ایمیدرو،شرکتهاي توسعه -2

نسبت به  44عمومی غیردولتی مکلفند با رعایت قانون اصل 

 .گذاري در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوندسرمایه
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درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با  -3

حق انتفاع پروانه ) قانون معادن) 14رعایت ماده(

ن رفع ) قانو35برداري(دولتی)، عواید حاصل از ماده (بهره

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب موانع تولید رقابت

) قانون 6) ماده(3) و(2(و عواید حاصل از تبصره21/2/94

و اصالحات و الحاقات بعدي را  23/3/77معادن مصوب 

داري کل کشور منظور نزد خزانهاي که بدینحساب ویژهبه

ذیل  امور شود، واریز نماید در قالب بودجه سنواتیتعیین می

) تخصیص یافته %100صرف نماید و این اعتبار صددرصد(

شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی تلقی می

 :باشددر اموال عمومی می

هاي مورد نیاز براي معادن تکمیل زیربناها و زیرساخت -1-3

 و زیرساختهاي عمومی صنایع معدنی

با اولویت معادن () قانون 14) ماده(6اجراي تبصره( -2-3

) 25) و (31مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 35قانون معادن و ماده 

تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی داراي ارزش  -3-3

 افزوده باال

جویی و شناسی شناسایی، پیهاي پایه زمینتکمیل نقشه -4-3

 هاي معدنی کشوره ظرفیتاکتشاف عمومی کلی

جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهاي سازمانهاي  -4

اي و اي و در آن صورت سهم آورده سازمانهاي توسعهتوسعه

تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت 

به ارزش دفتري آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات 

 .شودبا نرخ صفر می

برداري مناسب از هاي ملی و بهرهور حفظ سرمایهمنظبه -5

 نیروي و تجارت و معدن صنعت، وزارت راههاي کشور، شبکه

 وزن رعایت براي را الزم اقدامات قوانین طبق مکلفند انتظامی

 .آورند عملبه اي جاده بار حمل در مجاز

این ماده در طول اجراي برنامه ششم بر ماده  3حکم بند *

 .موانع تولید رقابت پذیر حاکم می باشد قانون رفع 35

به منظور افزایش ارزش افزوده انرژي و تکمیل  -55ماده 

مصرف انرژي براي "زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژي 

 :در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد "واحد تولید

ترتیبی اتخاذ نماید که تلفات سالیانه مصرف انرژي در  -1

 .کاهش یابد %5بخش ساختمان، 

آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس  -تبصره

از اجراي برنامه توسط وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازي و 

 .رسدوزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران می

تسهیالت الزم براي ایجاد ظرفیت پاالیش مقدار دو  -2

ازي انات گمیلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میع

با ضریب پیچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به نحوي 

برنامه ریزي و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً 

به محصوالت سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم 

 .بیشتر نشود %10نفت کوره در الگوي پاالیش از 

یش زابراي جلب سرمایه گذاري بخش غیردولتی براي اف -3

ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی جدید به نحوي برنامه 

ریزي و اجرا گردد که تا آخر برنامه ظرفیت تولید محصوالت 

ور بدین منظ .میلیون تن افزایش یابد 100پتروشیمی کشور به 

الزم است خوراك مورد نیاز براي واحدهاي مجتمع هاي 

عدن و برداري از وزارت صنعت، متولیدي که پروانه بهره

تجارت را دارند و تامین آب و برق مورد نیاز آن ها میسر 

است و مشکالت زیست محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت 

 .نفت تامین گردد

وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و  -4

 :ضریب بهره وري نیروگاه ها

موافقت هاي اصولی براي ایجاد نیروگاهها با بازدهی  -الف

 .درصد صادر نماید 55-60
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قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس  -ب

 .تعیین نماید

آئین نامه اجرایی این بخش توسط، وزارت نیرو،  -تبصره

 .وزارت نفت و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد

دولت موظف است در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور  -5

نرژي و کربن در ناوگان حمل و نقل نسبت به کاهش مصرف ا

را  4اقدام و از شماره گذاري اتومبیلهایی که شرایط یورو 

 .ندارند خودداري نماید

اي دولت با همکاري سایر قوا مکلف است به گونه -6

ریزي و اقدام نماید که ورود کاالي قاچاق در طول برنامه

 از سال درصد کاهش یابد و سالهاي برنامه، ساالنه حداقل ده

اول اجراي برنامه از فعالیت مبادي ورودي غیرمجاز زمینی و 

دریایی که خارج از کنترل گمرك است جلوگیري به عمل 

 .آورده و گزارش آن را به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

وزارتخانه هاي نفت و نیرو موظف هستند  -56ماده 

 راییباهمکاري سایر دستگاههاي اجرایی ذیربط،برنامه اج

را تا پایان سال اول برنامه و در  "طرح جامع انرژي کشور"

چارچوب قوانین و در راستاي سندملی راهبرد انرژي کشور 

مصوب شوراي عالی انرژي کشور، تهیه و به تصویب هیات 

 .وزیران برسانند

منظور رونق تولید، نوسازي صنایع، حمایت  به -57ماده 

یاستهاي اقتصاد مقاومتی و هدفمند از صنایع داراي اولویت س

همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههاي اجرائی 

 .کنندربط به شرح زیر اقدام میذي

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر  -1

ماه پس از تصویب برنامه فهرست اولویت هاي صنعتی شش

معدنی) را با رعایت مالحظات آمایش  (با اولویت صنایع

 .ندتصویب دولت برسااي به رزمینی و تعادل بخشی منطقهس

دولت مکلف است طرح جایگزینی محصوالت کم بازده  -2

صنعتی و پرمصرف مانند خودروهاي فرسوده را با اعطاي 

ه اي کبه گونه.مشوقهاي مورد نیاز در طول برنامه اجراء نماید

 .درصد جایگزینی انجام پذیرداز سال دوم ساالنه بیست

نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترك سازمان، آیین -تبصره

وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو 

 .رسدتصویب هیأت وزیران میبه

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (شوراي پول و  -3

اعتبار) مکلف است سیاستهاي پرداخت تسهیالت بانکی را به 

سهم بخش صنعت و معدن از اي تنظیم نماید که گونه

درصد تسهیالت پرداختی ساالنه طی برنامه حداقل چهل

 .) باشد40%(

دولت مکلف است طی برنامه ساز وکار الزم براي پوشش  -4

) نرخ ارز را %10درصد (ساالنه بیش از ده خطرات افزایش

براي بنگاه هاي اقتصادي دریافت کننده و تسهیالت ارزي 

 .رآوردطراحی و به اجراء د

 .حذف شد -5

ها، محاکم و دستگاه هاي اجرائی نظیر شهرداري -تبصره

دادگستري و نیروي انتظامی مکلفند تا پایان سال دوم برنامه، 

هاي هاي داخلی و زیرساختها و فرآینددستورالعمل

اي آماده نمایند تا دریافت اطالعات افزاري خود را به گونهنرم

ه حقوق و عوارض دولتی و جرایم از متقاضیان و محاسبه کلی

آنها مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرائم و عوارض 

شهرداري و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با 

افزار و بدون حضور نیروي انسانی هم زمان با استفاده از نرم

ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه محاسبه 

توضیح کامل محاسبات به صورت  شده و همراه با

برخط(آنالین) به متقاضی اعالم و پرداختها و دریافتها از طریق 

 .الکترونیکی انجام شود

اي دولت با همکاري سایر قوا مکلف است به گونه -6

ریزي و اقدام نماید که ورود کاالي قاچاق در طول برنامه

و از سال درصد کاهش یابد  سالهاي برنامه، ساالنه حداقل ده
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اول اجراي برنامه از فعالیت مبادي ورودي غیرمجاز زمینی و 

دریایی که خارج از کنترل گمرك است جلوگیري به عمل 

 .آورده و گزارش آن را به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

درصد ساالنه (ارزي) از منابع ورودي  %10سپرده گذاري  -7

 الی به صنایعصندوق توسعه ملی براي ارائه تسهیالت ری

کوچک و متوسط و تعاونی غیردولتی با رعایت چارچوب 

قانونی صندوق توسعه ملی و از طریق بانکهاي عامل دولتی 

 .انجام می شود

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا  -8

پایان سال اول برنامه نوسازي و بازسازي صنایع را به نحوي 

آالیندگی و به افزایش  که منجر به کاهش مصرف انرژي و

بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیري آنها 

منتهی شود، پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید و 

دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین 

تامین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی 

 .نماید

در راستاي تقویت صادرات غیرنفتی و دولت مکلف است  -9

حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی 

کشور و توسعه فعالیتهاي معدنی حمایت الزم را از صندوقهاي 

ضمانت صادرات ایران، ضمانت سرمایه گذاري صنایع 

کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه 

یت از صنایع دریایی در طی سال هاي فعالیتهاي معدنی و حما

 .برنامه بعمل آورد

قانون برنامه  194(تنفیذ بند ن ماده  57بند الحاقی به ماده 

توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش،  -پنجم توسعه)

تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و 

ایجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي 

پذیري، سازي، سفارشبخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روانتهوی

حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههاي متمرکز و 

ها و شرکتهاي تعاونی فرش دستباف غیرمتمرکز و اتحادیه

روستایی و شهري سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی 

و  توري، تثبیفرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره

 هایی داخلی و خارجیافزایش سهم صادراتی و بازاریابی

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیري  -تبصره

 .حکم این بند در دولت است

هاي کلیه دستگاه هاي اجرائی از جمله وزارتخانه -58ماده 

نفت و نیرو و سازمان انرژي اتمی و بنگاه هاي اقتصادي 

فند درطول اجراي برنامه، در نهادهاي عمومی غیردولتی مکل

هاي خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد پروژه

شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و 

کارگیري نیروهاي بومی استانی پیمانکاران، اولویت با به

(درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل 

 .را درج و بر حسن اجراي آن نظارت کنندتر) سکونت نزدیک

  :دولت مکلف است -59ماده 

آوري، مهار، کنترل و بهره برداري از کلیه طرح هاي جمع:الف

گازهاي همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفت و تاسیسات 

صنعت نفت را با تسهیل و تعیین نرخ عادالنه خوراك آنها 

ویب این قانون از طریق ماه از تاریخ تص3ظرف مدت حداکثر 

فراخوان به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید به گونه اي 

گازهاي مشعل مهار و کنترل  %90که تا پایان برنامه حداقل

 .شده باشد

به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها  :ب

(بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریاي 

هاي الزم از بخش غیردولتی در عمان ضمن انجام حمایت 

خرید شناور مخصوص، قیمت گذاري فرآورده، شرایط، 

تسهیالت، مشوق ها و صدور مجوزهاي مورد نیاز براي توسعه 

صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را بنحوي انجام دهد که 

ساالنه، سهم کشور از بازار سوخت  %30ضمن رشد حداقل 

ارس و دریاي عمان در رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج ف

 .برسد %50پایان برنامه حداقل به 

شناسنامه قانون

shenasname.ir



ن | 35 و ن ا ق ه  م ا ن س ا ن s/ش h e n a s n a m e . i r 

 

از طریق سازمان انرژي اتمی ایران در راستاي ارتقاي  :ج

آگاهی ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی 

به توسعه پایدار برق هسته اي و هماهنگی هاي اجتماعی خود 

 هسته اي بهاقدامات الزم را با اولویت مناطق داراي ساختگاه 

 .عمل آورد

آئین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد سازمان انرژي  -تبصره

 .رسداتمی ایران به تصویب هیات وزیران می

وزارت نیرو مکلف است در طول برنامه نسبت به افزایش  :د

) مگاوات از 000/25توان تولیدي برق تا بیست و پنج هزار(

ولتی، تعاونی و طریق سرمایه گذاري موسسات عمومی غیرد

خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهاي 

گذاري از جمله تابعه و یا به صورت روشهاي متداول سرمایه

و ساخت، بهره  (BOO) ساخت، بهره برداري و تصرف

اقدام نماید، همچنین قیمت خرید  (BOT) برداري و انتقال

اقتصاد  رايتضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شو

 .خواهد بود

به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوري و نوآوري  -هـ

از اعتبارات طرحهاي توسعه اي  %1در صنعت نفت معادل 

ساالنه شرکتهاي تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت 

جذب، توسعه فناوریهاي اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و 

و به کارگیري آنها در صنایع مرتبط انرژي هاي تجدیدپذیر 

و ارتقاء فناوریهاي موجود و بومی سازي آنها وکاهش شدت 

انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و 

گزارش عملکرد این بند را ساالنه به کمیسیون هاي انرژي و 

آموزش، تحقیقات و فناوري مجلس شوراي اسالمی ارائه 

نظور افزایش ضریب بازیافت مخازن همچنین به م .نماید

، وزارت نفت موظف است  %1کشور در طول برنامه به میزان 

طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از 

مخازن هیدروکربوري را با رعایت اولویت بندي مخازن به 

تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و پس از تصویب 

راي حسن اجراي آن اقدامات الزم را به عمل مراجع قانونی ب

 .آورد

دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات  -60ماده 

الزم را در جهت تشکیل بازار منطقه اي و ایجاد قطب (هاب) 

منطقه اي برق اقدام نماید به طوري که شبکه برق کشور از 

 .شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهاي همسایه متصل شود

دولت مکلف است سهم نیروگاههاي تجدیدپذیر و  -61 ماده

گذاري توسط بخش غیردولتی (داخلی پاك با اولویت سرمایه

و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان 

 .) ظرفیت برق کشور برساند%5برنامه به حداقل (

 .حذف شد -62ماده 
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 حمل و نقل و مسکن -11بخش 

قانون اساسی  44ت سیاستهاي کلی اصل با رعای -63ماده 

هاي شدن اقتصاد و گسترش زیرساختدر راستاي مردمی

موردنیاز براي خدمات تجارت خارجی و افزایش عبور 

 :(ترانزیت) و حل مشکالت حمل و نقل

به سازمان بنادر و دریانوردي و شرکت فرودگاهی و  -1

 یاست هايناوبري هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت س

 44و قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل  44کلی اصل 

و الحاقات بعدي آن نسبت به مشارکت با  1387مصوب 

شرکت هاي معتبر بین المللی داخلی و خارجی براي تشکیل 

شرکت هایی، جهت سرمایه گذاري و بهره برداري از بنادر 

 اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثناي خدمات

هم س .کمک ناوبري و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید

شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایی ایران و سازمان بنادر و 

 .ماند خواهد %51 دریانوردي و بخش خصوصی داخلی حداقل

 شود با با حفظبه سازمان بنادر و دریانوردي اجازه داده می -2

ه زم، نسبت بوظایف حاکمیتی از طریق حمایت و مشوقهاي ال

برداري و مدیریت بنادر کوچک و محلی، واگذاري حق بهره

اعطاي مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی 

اي و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی حرفه

 .نماید المللی و اصول رقابتی اقدامو بین

غیب رمنظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و تبه -64ماده 

گذاري بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و سرمایه

ها و افزایش رضایتمندي و اقبال عمومی تسهیل اجراي پروژه

 :شده در این نوع حمل و نقلاز خدمات ارائه

ي بردارگذاري بخش غیردولتی در احداث و بهرهسرمایه -الف

شهري، به مانند از حمل ونقل ریلی درون شهري و برون

گذاري در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و یهسرما

 گذاري درمشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه

 .مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود

مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی عالوه  -ب

قانون مالیات بر ارزش افزوده  12بر معافیت هاي مشمول بند 

 .خواهد شد با نرخ صفر محاسبه

وزارت راه و شهرسازي موظف است  -64بند الحاقی به ماده 

شرکت حمل و نقل ریلی مسافري حومه اي را با هدف 

ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه 

اي و ساخت خطوط مستقل حومه اي در زیرمجموعه شرکت 

با  این شرکت .راه آهن جمهوري اسالمی ایران تشکیل دهد

همکاري شهرداري هاي مربوطه متولی کلیه امور حمل ونقل 

 .مسافري حومه اي در کشور می باشد -ریلی

فعالیت شرکت هاي قطارهاي شهري به طور مستقل در امور 

اساسنامه  .توسعه اي حمل و نقل ریلی حومه بالمانع است

 6شرکت حمل و نقل ریلی مسافري حومه اي ظرف مدت 

ین قانون به پیشنهاد مشترك سازمان، ماه پس از تصویب ا

وزارت راه و شهرسازي و وزارت کشور به تصویب هیأت 

 .وزیران می رسد

 -65ماده 

شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران  -الف

آهن جمهوري و شرکت هاي فرودگاهی وابسته و شرکت راه

ي داسالمی ایران مشمول مزایاي قانون توسعه صنعت ایرانگر

 .شوندمی 7/7/1370و جهانگردي مصوب 

دولت موظف است نسبت به بازنگري از طریق تمهیدات  -ب

برداري از قانونی در تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره

خدمات ناوبري هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، 

خدمات پروازي، واگذاري اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی 

 .ها اقدام نمایدنمودن نرخ آن

سازمان هواپیمایی کشوري موظف است، به منظور تقویت  -ج

گذاري در بخش اقتصاد حمل ونقل هوایی، ترغیب سرمایه

اي ها و ارتقها و سرمایههوایی غیرنظامی، بهره گیري از ظرفیت

سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت 
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داخل  قال فناوري پیشرفته بهاز صنایع داخلی دانش بنیان و انت

و همچنین ایجاد اشتغال براي نیروهاي تحصیل کرده، برنامه 

مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تائید 

 :شورایعالی هواپیمایی کشوري به اجراء بگذارد

بینی و مدیریت نیازمندیهاي توسعه ناوگان هوایی پیش -1

 بر توسعه پایدارهاي مبتنی کشور با رعایت خط مشی

سیاستگذاري و لحاظ کردن تدابیر الزم براي چگونگی  -2

تامین انواع هواپیما و بالگردهاي مورد نیاز ناوگان حمل و نقل 

هوایی کشور با همکاریهاي مشترك داخلی و بین المللی با 

 اولویت حمایت از تولید داخلی

سیاستگذاري و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارکت  -3

ایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و صن

تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تامین و خرید آنها از 

 .خارج کشور صورت می پذیرد

به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه  -د

صنعت هوایی، تمامی شرکتهاي فعال در این صنعت در حوزه 

ژ و تعمیر و نگهداري انواع وسایل هاي طراحی، ساخت، مونتا

پرنده و متعلقات آنها در طول این برنامه از قوانین و 

سیاستهاي حمایتی پیش بینی شده و مصوب براي شرکتهاي 

 .دانش بنیان برخوردار خواهند بود

 بر ها حمایت این صالحیت احراز و برخورداري از -تبصره

 .بود اهدخو جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت عهده

سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از  -هـ

 .پرداخت هزینه هاي ثبت سفارش معاف خواهد بود

وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است با  -66ماده 

همکاري معاونت علمی فناوري رئیس جمهور، وزارت کشور و 

 داخلی سازندگان از حمایت ضمن شهرسازي و راه وزارت

 بین و شهري ریلی نقل و حمل صنعت نیاز مورد تجهیزات

 ايگونه به را موردنیاز تجهیزات خارجی خرید شهري،

 استفاده از حداکثر قانون رعایت ضمن که نماید ساماندهی

توان تولیدي و خدماتی در تامین نیازهاي کشور و تقویت آنها 

قانون مالیات مستقیم  104در جهت صادرات و اصالح ماده 

با اصالحات و الحاقات بعد از آن به ازاي  1391ل مصوب سا

خریدهاي خارجی، انتقال فناوري به داخل کشور صورت گیرد 

درصد دانش طراحی و  85به نحوي که تاپایان برنامه حداقل 

ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهري و 

بین شهري با کمک و استفاده از نهادهاي علمی و فناوري ملی 

ها، مراکز پژوهشی و شرکت نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه

 .هاي دانش بنیان داخلی صورت گیرد

هزینه خدمات مدیریت طرحهاي تملک دارائی  -67ماده 

هاي سرمایه اي شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و 

نقل کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شرکت مجري 

می، شرکت منابع آب و ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمو

نیروي ایران و شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی تا دو 

) درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با %5/2و نیم (

احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه 

نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و 

بنیاد و شرکتهاي مذکور قرار می  توسط سازمان در اختیار

 .گیرد

سازمان برنامه بودجه موظف به تخصیص اعتبارات هزینه 

هاي اجنتاب ناپذیر بنیاد و شرکتهاي مذکور در چارچوب 

 .درصد) می باشد 2,5بودجه آنها از محل اعتبارات فوق (تا 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی  -68ماده 

در طراحی و ساخت خودرو داخلی، ایمنی استاندارد موظف اند 

 ههب تلفات و یافته ارتقا سرعت حداکثر آن را متناسب با

  .برسد جهانی میانگین حداقل

 

 -69ماده 

اي هدولت مکلف است به منظور تکمیل و اجراي پروژه -الف

کردن مسیرها و احداث خطوط برقی حمل ونقل ریلی، دو خطه
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همچنین تأمین سهم دولت  السیر براي تامین مالی وو سریع

 –هاي عمومیدر تأمین مالی خارجی (فاینانس) و مشارکت

 دجهبو در ریلی نقل و حمل اعتبارات رشد بر عالوه خصوصی،

) منابع حاصل از فروش نفت و گاز %1نه، یک درصد(ساال

سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و 

و نقل ریلی با شهرسازي اختصاص دهد تا طرحهاي حمل 

 .اولویت دسترسی مناطق محروم اقدام کند

اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت  -ب

به گونه اي برنامه  18/9/1386مصرف سوخت مصوب 

ریزي شود که تا پایان برنامه سهم حمل و نقل ریلی حداقل 

و سهم حمل مسافر حداقل به )%30درصد (به سی

 .) برسد%20درصد(بیست

دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت و  -70ماده 

تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهري شهرها و حومه آنها از 

محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی بنحوي اقدام 

) دستگاه واگن و 2000نماید که تا پایان برنامه دوهزار( 

ي شهردار .تجهیزات مربوط به خطوط ریلی شهري اضافه شود

ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهري از محل منابع 

 .خود اقدام نمایند

 .حذف شد -71ماده 

  حذف شد. -72ماده 

دولت موظف است در چارچوب قانون ساماندهی  -73ماده 

 :و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدامات زیر را انجام دهد

ا هوزارت راه و شهرسازي و وزارت کشور و شهرداري -الف

اند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازي، نوسازي و مکلف

محله در قالب  270مقاوم سازي و بازآفرینی ساالنه حداقل 

هاي مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهري بر حسب گونه

 غیر هايگاهسکونت – تاریخی –مختلف (شامل ناکارآمد 

 ودبهب و خدمات به دسترسی ارتقاء و) ايحاشیه و رسمی

 و قوانین چارچوب در محور محله رویکرد با هازیرساخت

ت و اعتبارات مورد نیاز تسهیال .نمایند اقدام مربوطه مقررات

سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي و 

ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهري هماهنگی شهرداري

شود و نی میبیرسد و در قالب بودجه سنواتی پیشپایدار می

ها قرار می ربط و شهرداريهاي اجرایی ذيدر اختیار دستگاه

برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازي مسکن و تامین  .گیرد

، در سه ماهه اول برنامه توسط خدمات و زیرساخت

هاي راه و شهرسازي، وزارت کشور، سازمان، شوراي وزارتخانه

ی تاد ملی بازآفرینهاي عضو سها و کلیه دستگاهعالی استان

شهري پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهري تعهد و 

 .هاي بازآفرینی شهري خواهند داشتالتزام به اجراي برنامه

 هاي تاریخی شهرها،در تهیه برنامه عملیاتی محدوده -تبصره

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري به 

 .شودهاي موصوف اضافه میدستگاه

دولت موظف است به منظور کاهش آسیب پذیري  -ب

هاي روستایی(با هدف بهسازي و نوسازي مسکن سکونتگاه

روستایی) و همچنین تامین مسکن براي اقشار کم درآمد 

شهري (در شهرهاي کوچک) منابع مالی و تسهیالت ارزان 

قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول 

اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقالب  برنامه تامین و

 .آورداسالمی به عمل

بهسازي و نوسازي ساالنه حداقل دویست هزار واحد  -1

مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد 

و تامین مابه التفاوت سود تسهیالت براي دوران مشارکت  5%

اي قانون برنامه مدنی و فروش اقساطی (این حکم در طول اجر

 1366/9/17قانون اساسنامه بنیاد مسکن مصوب  16بر ماده 

 ).حاکم است

تامین منابع مالی و تسهیالت ارزان قیمت و زمین مورد  -2

هزار  150نیاز براي کمک به ساخت و یا خرید ساالنه حداقل 

واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهاي 

 جمعیت)زیر یکصد هزار نفر 
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هاي هدف و معرفی شناسایی و اولویت بندي گروه -تبصره

افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاري کمیته امداد 

امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام 

 .خواهد شد

بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده  -ج

یاز مسکن مهر بدون تعهد تعهدات خود و تأمین منابع مورد ن

احداث واحدهاي جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازي 

 .اقدام نماید

وزارت راه و شهرسازي با رعایت وظایف و اختیارات سایر  -د

دستگاه ها و ایجاد تشکیالت جدید و استفاده از امکانات سایر 

پذیري طرحهاي دستگاه ها مکلف است در راستاي تحقق

شهري و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، توسعه و عمران 

انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار 

مورد  هايسیستم یکپارچه اطالعات مکانی و تأمین زیرساخت

هاي نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب براي اشتراك گذاري داده

حکم  این .مکانی توسط کلیه دستگاههاي مرتبط اقدام نماید

 .اسخ هیچ یک از قوانین نیستناقض و ن

قانون ساماندهی و  18در ماده  -تبصره الحاقی به بند د

 برنامه«به » برنامه پنجم«حمایت از عرضه مسکن عبارت 

تغییر می یابد و منابع مورد نیاز بندهاي این ماده از » ششم

 .است تأمین این محل، قابل

الگوي سازي ساختمانها و اصالح به منظور مقاوم -74ماده 

مصرف به ویژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن 

 :اقدامات زیر انجام گردد

شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات  -الف

 صدور .هاي ساختمانی اقدام نمایندملی ساختمان در پروانه

ا ، هکار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي این پروانهپایان

 .امل این مقررات استمنوط به رعایت ک

اي کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی (حرفه -ب

خود) و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در 

طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم 

از شهري و روستایی را نزد یکی از شرکتهاي داراي صالحیت 

 .بیمه نمایند

عات الزم براي کاهش خطرپذیري به منظور انجام مطال -ج

 :زلزله

شبکه ایستگاههاي شتاب نگاري و زلزله نگاري و  -1

 .نشانگرهاي زلزله توسعه یابدپیش

در طول اجراي برنامه استانداردسازي مصالح و روش هاي  -2

مقاوم سازي ساختمان به صورت کامل محقق و از 

ر وتولیدکنندگان و ارائه کنندگان مصالح و روش هاي مذک

 .حمایت شود

 حذف شد. -75ماده 

 -76ماده 

عالی شهرسازي و معماري ایران مکلف است شوراي -الف

نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازي و نوسازي در 

بندي طرحهاي واقع در این مناطق، با بافتهاي فرسوده و دسته

 :هاي زیر اقدام نمایداولویت

عمومی، اجراي به موقع  طرحهایی که به دلیل وجود منافع -1

 .آنها ضروري است

طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت  -2

مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان 

 .قابل انجام است

هاي عمومی و ) مشمول برنامه1طرح هاي گروه ( -تبصره

 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک«عمرانی دولت موضوع 

باشد که می» شوراي انقالب 1358اراضی و امالك مصوب 

تواند از طریق تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می

 .بخشهاي غیردولتی تأمین شود
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ربط موظفند به منظور افزایش دستگاه هاي اجرائی ذي -ب

وري و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهاي فرسوده و بهره

 .نمایند نامناسب روستایی اقدام

وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت کشور و شهرداري ها  -ج

موظفند با اعمال سیاست هاي تشویقی و در چهارچوب قانون 

حمایت از احیاء بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی 

براي احیاء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب 

 .حمایت نمایند

 حمایتی، سیاستهاي اعمال قطری از است مکلف دولت -د

 احیاء هب نسبت اي یارانه تسهیالت اعطاي و تشویقی حقوقی،

 رعایت با شهري فرسوده بافتهاي از %10 حداقل بهسازي و

 و غیردولتی بخش توسط بنائی زیر و بنائی رو هاي سرانه

د یارانه اي مور تسهیالت سود التفاوت مابه و اقدام شهرداریها

 .در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نمایدنیاز را همه ساله 

وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ساماندهی و  -هـ

دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از احیاء شهرهاي آسیب

اراضی رهاشده و ساختمانهاي مخروبه باقیمانده داخل 

 .شهرهاي مورد نظر را در اولویت قرار دهد

  حذف شد. -77ماده 

است به منظور ارتقاء شرایط محیطی  دولت موظف -78ماده 

نشین از مزایاي پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه

نگري و پیشگیري از ایجاد سکونتگاههاي شهرنشینی و پیش

 :غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد

ریزي براي مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، برنامه -الف

وسعه حاشیه جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از ت

ه ساالنه اي کنشینی با رویکرد تقویت مبادي مهاجرت، به گونه

درصد نسبت به ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش ده

 .جمعیت آن اقدام شود

نشین تعیین شده توسط سامان بخشی مناطق حاشیه -ب

عالی شهرسازي و معماري ایران از طریق تدوین و شوراي

ی، مالی و فرهنگی و توانمندسازي اجراي ساز و کارهاي حقوق

هاي شهري با ساکنان بافتهاي واقع در داخل محدوده

سند ملی توانمندسازي و «مشارکت آنها، در چهارچوب 

و ایجاد شهرکهاي اقماري » ساماندهی سکونتگاههاي غیرمجاز

 براي اسکان جمعیت مهاجر

هادي براي روستاهاي واقع در حریم  تهیه و اجراي طرح -ت

رها با رویکرد کنترل محدوده روستاهاي مذکور در حد شه

 رشد طبیعی آنها

طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی  -ث

 توسط شهرداري ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی
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آموزش عمومی، آموزش عالی و  -12بخش 

 علم و فنآوري

 -79ماده 

حول در نظام تعلیم و دولت مکلف است براي ایجاد ت -الف

 :تربیت اقدامات زیر را انجام دهد

اجراي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوي که  -1

کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند 

 .انجام و هیچ اقدامی مغایر قانون و این سند صورت نگیرد

 تهیه نظام رتبه بندي معلمان و تدوین نظام پرداخت ها -2

بر  ها و عملکرد رقابتی مبتنیبراساس تخصص با شایستگی

نظام رتبه بندي معلمان و مهندسی نیروي انسانی براساس 

سند تحول و نقشه جامع علمی کشور و با تصویب مجلس 

 شوراي اسالمی در قالب بودجه سنواتی

ارتقاي جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد  -3

و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی تربیت نیروي انسانی 

 آن بر نظارت و دار اجراي سیاستهاي مصوب و هدایتعهده

 ییاجرا دستگاههاي همکاري توسعه با حاکمیتی امر بعنوان

توسعه و تسهیل سفرهاي فرهنگی دانش آموزي بویژه  -4

 .اردوهاي زیارتی و راهیان نور

بودجه سازمان اداري و استخدامی و سازمان برنامه و  -ب

موظفند به منظور ارتقاء کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب 

معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، در طول 

برنامه، ردیفهاي استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش 

و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت 

جذب دانشجو  جذب دانشجو در دانشگاه هاي یاد شده براي

 .معلمان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص  -ج

نیروي انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز اتحادیه انجمن 

هاي اسالمی دانش آموزان، بسیج دانش آموزي، سازمان 

 بهدانش آموزي براساس ضوابطی که با پیشنهاد وزارت 

 .تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام نماید

دولت مکلف به تنظیم و اجراي سیاست هاي حمایتی از  -د

باشد و باید معادل کمکهاي تحقق یافته خیرین مدرسه ساز می

تمام خیرین در بودجه هاي نیمهآنان را جهت تکمیل پروژه

  .سنواتی منظور نماید

 اکثر ظرف دو ماه پسنامه اجرائی این بند حدآیین -تبصره 

آموزش و پرورش تهیه و از تصویب این قانون توسط وزارت

 .رسدبه تصویب هیأت وزیران می

دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم سازي  -هـ

مدارس و فضاهاي پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و 

پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد دالر در طول اجراي 

نامه از محل حساب ذخیره ارزي پس از کسر سهم قانون بر

صندوق توسعه ملی با اولویت پروژه هاي نیمه تمام آموزشی، 

 .پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد

منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش به -80ماده 

وري، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش بهره

المللی و افزایش نقش مردم در ت فعال بینهمکاري و تعامال

 :مدیریت علمی و فناوري کشور

منظور ارتقاي علمی و شود بهبه دولت اجازه داده می -الف

ی المللی در طرقابت بین دانشگاههاي کشور و تعامالت بین

اجراي قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش 

اهها و المللی و دانشگر بینعالی با مشارکت دانشگاههاي معتب

اي، دانشگاه جامع علمی مؤسسات آموزش عالی و فنی و حرفه

کاربردي در داخل کشور در چارچوب سیاست هاي شوراي 

اري گذنحوه سرمایه .عالی انقالب فرهنگی کشور اقدام نماید

مشترك، تسهیل تعامالت ارزي و تردد اعضاي هیأت علمی 

اجرائی که با پیشنهاد سازمان و نامه و دانشجویان در آیین

رسد، ربط به تصویب هیأت وزیران میدستگاههاي اجرائی ذي

 .مشخص خواهد می شود
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قانون و الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از  56ماده  -ب

در  4/12/1393) و تبصره آن مصوب 2مواد مالی دولت (

 .طول اجراي قانون برنامه تنفیذ می گردد

سبت به تحول و ارتقاي علوم انسانی در دولت ن -تبصره

سازي، بومی سازي، کارآمدي و دانشگاه ها در ابعاد اسالمی

روزآمدي با ایجاد تغییرات و اصالحات در امور مربوط به 

سرفصل ها و کتابهاي درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو 

  .اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد

ی و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکتهاي کلیه شرکتهاي دولت

گی هاي بیمه و بازنشستوابسته و تابعه به استثناي صندوق

محور و هاي مسألهمنظور حمایت از پژوهشموظفند به

هاي کلی سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي سیاستتجاري

) از سود قابل تقسیم سال %3برنامه معادل حداقل سه درصد (

ي مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوري قبل خود را برا

در بودجه ساالنه زیر نظر شوراي عالی علوم، تحقیقات و 

  .فناوري منظور نمایند

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با آیین -تبصره

ربط تهیه و به تصویب هیأت همکاري دستگاههاي اجرائی ذي

 .رسدوزیران می

 وريمنظور افزایش بهرهظفند بهدستگاههاي اجرائی مو -ج

هاي تکراري و نظام ملی نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهش

قاتی هاي تحقیانتشار اطالعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه

 سازي دستاوردهايکارگیري و تجاريو با هدف شناسایی و به

هاي ها، پروژهحاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح

هاي خود را در سامانه ها و رسالهنامهو پایان پژوهشی و فناوري

سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و  .ثبت کنند» سمات«

فناوري موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این 

قانون، سازوکار اجرائی مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت 

  .وزیران برسانند

با  هانحوه عمل در خصوص اطالعات و داده -تبصره

بندي، موضوع قانون موضوعات امنیتی، دفاعی و داراي طبقه

 -مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتی

در  -1354مصوب  -نامه اجرائی آنو آیین -1353مصوب 

اي که سازمان و وزارتخانه هاي دفاع، اطالعات و نامهآیین

وهاي رتحقیقات و فناوري اطالعات پس از تایید ستاد کل نی

 .شودرسد، معین میمسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

تمامی دستگاههاي اجرائی موضوع این قانون موظفند  -د

منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران وحمایت به

از نخبگان علمی، فرهنگی و هنري کشور و تکریم پیشکسوتان 

ت آنان براي هاي مذکور و بهرهمندي از توان و ظرفیحوزه

سال، برنامههاي عملیاتی خود را طی مدت یک توسعه کشور،

منطبق با سند راهبردي کشور در امور نخبگان، با هماهنگی 

بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجراي برنامه به 

بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش  .مرحله اجراء درآورند

میسیون آموزش، تحقیقات و ساالنه عملکرد این بند را به ک

 .فناوري مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

بنیان منظور پیشتازي در اقتصاد دانشدولت مجاز است به -و

 بنیانو افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش

هاي کلی اقتصاد مقاومتی، براي توسعه و انتشار سیاست

بنیان نسبت به حمایت انشهاي دفناوري و حمایت از شرکت

هاي تقاضامحور مشترك با دانشگاهها و مالی از پژوهش

هاي علمیه مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و حوزه

در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه 

هاي آن را کارفرما ) از هزینه%51حداقل پنجاه و یک درصد (

 .کرده باشد، اقدام نمایند بردار تأمین و تعهدو یا بهره

دستگاههاي اجرائی موضوع این قانون براي گسترش  -ز

بنیان، ارتقاء سطح فناوري در شرکتهاي ایرانی وري دانشبهره

تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهاي 

بنیان و فناور و فعاالن اقتصادي کشور در زنجیره تولید دانش

 ارتقاي«ان مکلف است طرح سازم .المللی فراهم آورندبین
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را » المللیمشارکت فعاالن اقتصادي در زنجیره تولید بین

مطابق قانون برنامه بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر 

تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، 

  .عملیاتی نماید

سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در  -ح

اي ماموریت جهاد دانشگاهی در سند علمی کشور و راست

برداري از توانمندي هاي نهاد مذکور در جهت تحقق بهره

توسعه فرهنگی، علمی و فناوري، آموزشی و تسهیل اشتغال 

التحصیالن دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذیربط فارغ

 .هاي الزم را انجام دهدریزيبرنامه

ازند در راستاي توسعه، انتشار و دستگاههاي اجرایی مج -ط

کاربست فناوري، مالکیت فکري، دانش فنی و تجهیزاتی را که 

در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و 

فناوري دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و 

  .موسسات یاد شده واگذار نمایند

با همکاري  به دانشگاه پیام نور اجازه داده می شود -ي

دانشگاههاي معتبر بین المللی و دانشگاههاي داخل نسبت به 

    المللی جهت ارائه آموزشهاي مجازيایجاد قطب (هاب) بین

  .نماید اقدام دور راه از و باز حضوري، نیمه ،)الکترونیکی(

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مکلف است نسبت به  -ك

زشکده هاي فنی و حرفه التدریس آموساماندهی مربیان حق

اي زیر مجموعه آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال 

  .اند، تا سال دوم برنامه اقدام نمایدیافته

شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد  -ل

امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف 

 .مستقل توسط سازمان تأمین می شود

  -81 ماده

دولت مکلف است به منظور افزایش درون زایی اقتصاد  -الف

با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه گذاري خارجی 

و قانون حمایت از شرکت هاي دانش  1381مصوب سال 

از تاسیس شرکت هاي دانش بنیان  1389بنیان مصوب سال 

در داخل کشور با مشارکت شرکتهاي خارجی صاحب 

اراي دانش براي طراحی، مهندسی، ساخت، صالحیت و د

نصب تجهیزات و انتقال فناوري در حوزه هاي انرژي شامل 

باالدستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطاي 

تسهیالت الزم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی 

 .اقدام نماید

طرف  اشرکت هایی که تحت عنوان انتقال فناوري ب -تبصره

نمایند باید شرکتی دانش بنیان با ایرانی قرارداد منعقد می

سهم متخصصین و سرمایه گذاران ایرانی در  %51حداقل 

داخل کشور براي این منظور به ثبت برسانند تا از طریق 

 .زایشگري فناوري در گذر تغییرات زمان بومی گردد

 حذف شد. -ب

 موزشهايآ سهم افزایش منظور به است موظف دولت -ج

 اقتصاد تحقق رویکرد با کشور آموزشی نظام در مهارتی

 و ريبازنگ طریق از برنامه در بنیان دانش اقتصاد و مقاومتی

 و عالی آموزش مراکز و دانشگاهها اداري نظام ساختار اصالح

 نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی تجهیزات و منابع افزایش

ربردي در نظام آموزشی کا -و حرفه اي و دانشگاه جامع علمی 

کشور اقدام نماید و تجهیزات آموزشی هنرستانها، آموزشکده 

 – علمی جامع دانشگاه و ايها و دانشکده هاي فنی و حرفه

 .نماید روز به را کاربردي

وزارت علوم و تحقیقات مکلف است در قالب دانشگاه فنی و 

ته سحرفه اي، در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیو

 .گذیرش دانشجو در این دانشکده و آموزشکده اقدام کند

 ايحرفهفنی هايآموزشکده و هادانشکده برنامه ابتداي از -د

 و منقول اموال امکانات، کلیه با پرورش و آموزش وزارت

دارائیها و تعهدات و مسؤولیتها از  و انسانی نیروي و غیرمنقول

تحقیقات و فناوري  وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم،

گردد، این حکم در طول اجراي قانون برنامه بر حکم ملحق می
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) ماده واحده پذیرش دانشجوي دانشکده فنی 3تبصره (

اي و مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب حرفه

 .حاکم است 19/2/1389

هاي ها و آموزشکدهمبناي انتزاع و انتقال، دانشکده -تبصره

فعال بوده یا  88-89اي است که در سال تحصیلی هفنی حرف

 .اندمجوز داشته

 -82ماده 

دولت موظف است با تشویق خیرین  -82بند الحاقی به ماده 

و واقفین و رفع موانع موجود، به گونه اي برنامه ریزي نماید 

تا سهم وقف و خیریه از تامین مالی دانشگاه ها و موسسات 

 .وري افزایش یابدآموزش عال و پژوهشی و فنا

خیرینی که طرح هایی را براي حمایت و توسعه  -1تبصره 

آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري هاي فناورانه به انجام 

برسانند مشمول مزایا و حمایت هاي مربوط به خیرین مدرسه 

 .ساز خواهند شد

در دوره اي که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی  -2تبصره 

ه، تکمیل و تجهیز فضاهاي آموزشی و براي احداث، توسع

کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه 

ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه 

ها به عنوان هزینه هاي قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار 

 .گیرد

  

  

  

  

  

 

 ارتباطات و فنآوري اطالعات -13بخش 

   -83ماده 

 می داده اجازه اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت به -الف

 از وريعب باند پهناي انتقال ظرفیت افزایش به نسبت شود

 ماتخد ارائه براي و نماید اقدام ثانیه بر ترابیت 30 به کشور

 کاربردهاي و خدمات توسعه و دور راه از سنجش اي ماهواره

 ابستهو هاي دستگاه طریق از ارتباطات و اطالعات فناوري

 هايتشرک و خصوصی بخش با سرمایه و مشارکت به نسبت

 زیرساختی هايپروژه و فیبرنوري هايپروژه در خارجی

 مخابراتی  و سنجشی اي ماهواره اطالعات، فناوري و ارتباطات

 اياستثن به فضایی فناوري و علوم هايزیرساخت توسعه و

 هاي شبکه و فرکانس واگذاري امور مخابراتی، مادر هاي شبکه

 با و پستی پایه خدمات ومدیریت مبادالت و تجزیه اصلی

 ها سیاست و اساسی قانون 44 اصل کلی هاي سیاست رعایت

 کردن برآورده براي مجازي فضاي عالی شوراي مصوبات و

 :آورد عمل به را زیر اقدامات کشور نیازهاي

 لیم شرکت" به زیرساخت ارتباطات شرکت نام تغییر  -1

 تشرک" شامل آن تابعه شرکت سه ایجاد و "ایران تارتباطا

 موثر ورحض مأموریت با "الملل بین ارتباطات) انتقال(ترانزیت

 دسیمهن  و فنی شرکت"  المللی، بین و اي منطقه بازارهاي در

 فناورانه نیازهاي تامین مأموریت و "مخابراتی هاي شبکه

 و مهندسی و فنی خدمات صدور و مادرمخابراتی زیرساخت

 ،توسعه مأموریت با "ارتباطی زیرساخت توسعه شرکت"

 رد حاکمیتی ارتباطی هاي زیرساخت بر نظارت و مدیریت

 سقف در و ها ماموریت تفکیک و موجود امکانات چارچوب

 فوق هاي شرکت اساسنامه و اقدام موجود سازمانی هاي پست

 برساند وزیران هیأت تصویب به ماه 6 مدت ظرف حداکثر را

 از شود می داده اجازه ایران ارتباطات ملی شرکت به زنی و

 هب بخشی شتاب منظور به خود تابعه هاي شرکت طریق

 و اي منطقه بازارهاي در موثر حضور و ها زیرساخت توسعه

 سبتن باند پهناي و مهندسی و فنی خدمات صدور المللی بین
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 و یخصوص بخشهاي با مشترك گذاريسرمایه و مشارکت به

 یمل منافع رعایت با خارجی شرکتهاي و غیردولتی عمومی

  .نماید اقدام

 قمناط در الکترونیکی خدمات هاي زیرساخت توسعه در -2

 کانام که اي گونه به نماید گذاري سرمایه روستایی و محروم

 سالمت،( دولت اصلی الکترونیکی خدمت 4 حداقل ارائه

 )%80(هشتاددرصد  در) بانکی و کشاورزي آموزش،

  .گردد پذیرامکان  کشور خانوار 20 باالي ستاهايرو

 شبکه ییکپارچگ حفظ و الکترونیک دولت توسعه منظوربه -ب

 ارتباطی هايزیرساخت وريبهره افزایش و اطالعات ملی

 داراي که نظامی غیر نهادهاي و اجرائی دستگاههاي کشور،

 در اصیاختص استفاده براي باشندمی مستقل ارتباطی شبکه

 براي و بوده مجاز مربوط دستگاه داخلی هايفعالیت روقلم

 بکهش بستر بر مخابراتی و ارتباطی زیرساخت خدمات ارائه

 و ینقوان وفق حقوقی و حقیقی اشخاص سایر به اطالعات ملی

 و ارتباطات وزارت از مجوز أخذ به ملزم مربوط مقررات

 مجازي فضاي عالی شوراي مصوبات وفق و اطالعات فناوري

  .باشندیم

 ردنک الکترونیکی به نسبت موظفند اجرائی دستگاههاي -ج

 کمیلت و الکترونیکی قابلیت با خدمات و فرآیندها کلیه

 هبرنام اجراي سوم سال پایان تا مربوط، اطالعاتی بانکهاي

 رونیکیالکت منظوربه توانندمی اجرائی دستگاههاي. کنند اقدام

 خصوصی بخش مشارکت از خدمات و فرآیندها کردن

 قابل اتخدم کلیه مکلفند اجرائی دستگاههاي. نمایند استفاده

 یا واگذاري قابل و خود اداري محیط از خارج در ارائه

 دفاتر و دولت خدمات پیشخوان دفاتر به را برونسپاري

. کنند واگذار مورد حسب ICT اطالعات فناوري و ارتباطات

 تصویب هب باید الکترونیک دولت خدمات ارائه تعرفه

 اوريفن و ارتباطات وزارت. برسد مقررات تنظیم کمیسیون

 این عملکرد گزارش یکبار ماهشش هر است موظف اطالعات

 میاسال شوراي مجلس معادن  و صنایع کمیسیون به را بند

  .کند ارائه

 از اعم رهبري مقام نظر زیر واحدهاي اجرائی، دستگاههاي -د

 شوراهاي ایشان، تموافق صورت در غیرنظامی و نظامی

 دارعهده ايحرفه خصوصی مؤسسات و روستا و شهر اسالمی

 خود، الکترونیکی هايسامانه در اندموظف عمومی مأموریت

 ایران آمار مرکز قانون موضوع ثبتی آمار و اطالعاتی اقالم

 لیم شبکه و ثبتی آمارهاي جامع نظام ایجاد براي نیاز مورد

 نامکا برنامه دوم سال پایان تا کثرحدا و ایجاد را ایران آمار

 ملی هشبک بستر بر را آن برخط و الکترونیکی برداريبهره

 آمار مرکز.  نمایند فراهم ایران آمار مرکز براي اطالعات

 داکثرح را آن تولید نحوه  و ثبتی آمار اقالم است مکلف ایران

 هاآن به و تهیه هادستگاه از یک هر براي ماهنُه مدت ظرف

  .کند بالغا

 دوم الس پایان تا موظفند کشور اجرائی دستگاههاي کلیه -هـ

 پاسخگویی و اطالعات الکترونیکی تبادل امکان برنامه،

 اجرائی دستگاههاي سایر نیاز مورد هاياستعالم به الکترونیکی

 و خاص قوانین چهارچوب در آنان وظایف شرح حسب را

  . نمایند فراهم رایگان صورتبه موضوعی،

 ایجاد و استعالمات کلیه احصاء اجرائی نامهآئین: 1 تبصره

 شش رد دستگاهی بین اطالعات تبادل و استانداردسازي نظام

 همکاري با مجازي فضاي ملی مرکز توسط برنامه اول ماه

 بطرذي اجرائی دستگاههاي سایر و فناوري و ارتباطات وزارت

  .رسدمی مجازي فضاي عالی شوراي تصویب به و تدوین

 تا است موظف اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت: 2تبصره

 تعامل براي الزم هايزیرساخت تمام برنامه، دوم سال پایان

 اطالعات، یمل شبکه بستر بر اجرائی دستگاههاي بین اطالعاتی

 با و) NIX( اطالعات تبادل ملی مرکز طریق از صرفا

 اوريفن و ارتباطات وزارت مصوب فنی استانداردهاي

  .کند فراهم را اطالعات
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 خدمات عرضه و الکترونیک دولت توسعه منظوربه -و

 و نیکیالکترو داريخزانه استقرار و توسعه نیز و الکترونیکی

 و الیم اسناد جمله از الکترونیکی اسناد به بخشیدن اصالت

 تنظیم قانون، موجب به که موردي هر در کاغذي اسناد حذف

 مبادله ابالغ، و اخطار مجوز، اعطاي یا صدور اسناد، یا اوراق

 نآ الکترونیکی انجام باشد، ضروري آن مانند و استعالم وجه،

 کفایت و بوده معتبر الکترونیک تجارت قانون مفاد رعایت با

  .نمایدمی

  -84ماده 

 و کیالکترونی استنادپذیر اطالعات نظام ایجاد منظوربه -الف

 اههايدستگ برنامه  دوم سال پایان تا جعل، با مقابله به کمک

  و نظامی از اعم رهبري مقام نظر زیر واحدهاي اجرائی،

 و اروست و شهر اسالمی شوراهاي ایشان، موافقت با غیرنظامی

 عمومی، مأموریت دارعهده ايحرفه خصوصی مؤسسات

 خدمات، و کاال حقیقی، اشخاص هویت استعالمات مکلفند

 وسایل ملک، شامل( جمله از غیرمنقول و منقول هايدارائی

 صورتبه را محور مکان نشانی  و) بهادار اوارق و  نقلیه

 یکالکترون دولت جامع نقشه مفاد براساس  و الکترونیکی

  .دهند انجام قانون چارچوب در کشور

 ارتباطات وزارت همکاري با استخدامی و بورس سازمان -ب

 شایپ نظام تکمیل و توسعه به نسبت اطالعات فناوري و

 و ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد توسعه هايشاخص

 داماق مذکور هايشاخص مستمر سنجش و الکترونیک دولت

 تنسب است مکلف اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت. کند

 قداما پایدار و امن اطالعات، ملی شبکه تکمیل و توسعه به

 فراهم قهنطم برتر کشور سه از یکی به دسترسی امکان تا نماید

 و امحتو فنی هايزیرساخت متوازن گسترش منظور به. شود

 لفندمک اجرایی دستگاههاي کلیه الکترونیک، دولت و خدمات

 انونیق وظایف ها،شبکه تجهیزات، بودجه، منابع، با متناسب

 و محتوا توسعه به  نفعانذي نیازهاي شدن برخط و خود

 اوريفن و تباطاتار وزارت. بپردازند خود الکترونیک خدمات

 دستگاههاي و استخدامی و بورس سازمان همکاري با اطالعات

 کاهش براي الزم تمهیدات برنامه اجراي دوم سال از اجرایی،

 دستگاههاي به حضوري مراجعه از ساالنه %5/12 حداقل

 جهان سطح در ایران رتبه که طوري به کند فراهم را اجرایی

 فناوري توسعه هايشاخص جمله از مرتبط هايشاخص در

 30 نمیزا به الکترونیک دولت توسعه و ارتباطات و اطالعات

 دوم سال در. یابد ارتقاء برنامه، قانون اجراي طی در رتبه

 نیم و هفت حداقل به دستیبابی براي الزم تمهیدات برنامه

 وخدمات کاال تجارت و کاال معامالت ساالنه رشد 5/7%

 مسئول اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت. شود فراهم کشور

 رقومی محتواي تولید از حمایت و هدایت گذاري،سیاست

 شپای به موظف خود اختیارات و وظایف حوزه در و) دیجیتال(

 رد است مکلف دولت. است الکترونیک محتواي هايشاخص

 ايمحتو کردن برابر ده به نسبت برنامه اجراي سالهاي طول

 در ساله هر و آورده عمل به را الزم اقدامات دیجیتال مناسب

 نی،ف هايکمک طریق از الزم اعتبار سنواتی هايبودجه قوانین

  .کند بینی پیش حمایتی و اعتباري

 اوراق و بورس سازمان نزد شده ثبت شرکتهاي مورد در -ج

 به که یروش به الکترونیکی طریق به میتواند زیر موارد بهادار،

  :پذیرد صورت میرسد، بهادار اوراق و بورس سازمان تأیید

 طرف از جدید سهام خرید تقدم حق گواهینامه ارسال -1

  شی،سفار پست از استفاده جاي به سهام صاحبان به شرکت

 مجامع هاي دعوتنامه و نویسی پذیره هاي اعالمیه انتشار -2

 و الکترونیکی شکل به  شرکت طرف از ها اطالعیه و عمومی

  جراید، و النتشارکثیرا هاي روزنامه در انتشار یا

 عهمراج جاي به شرکت، سهام خرید تعهد و نویسی پذیره -3

  مربوطه، اوراق تکمیل و بانک به

  رأي، حق اعمال و شرکت عمومی مجامع در حضور -4

 هايوگواهینامه سهام اوراق سهام، موقت گواهینامه صدور -5

  آنها کاغذيچاپ جايبه شرکت سهام خرید تقدمحق
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 ریدخ تقدم حق هايگواهینامه و سهام انتقاالت و نقل ثبت -6

  کاغذي دفاتر در آنها ثبت جاي به شرکت، سهام

 هايسامانه برنامه قانون اجراي پایان  تا است مکلف دولت -د

 مناقصه، املش)الکترونیکی دولتی معامالت الکترونیکی، مالیات

 ذي لیهک پوشش با را الکترونیکی سالمت و(کاال خرید مزایده،

 فناوري اجراي شوراي. نماید برداريبهره و مستقر فعانن

 پروژه اجراي مستمر پیگیري و نظارت به موظف اطالعات

 شوراي به ماهه شش پیشرفت گزارش ارائه و مذکور هاي

 مجلس معادن و صنایع کمیسیون و مجازي فضاي عالی

  .است اسالمی شوراي

 پست یمل شرکت و اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت -هـ

 و خدمات افزایش به نسبت مکلفند ایران اسالمی جمهوري

 روستایی) ICT( اطالعات فناوري و ارتباطات دفاتر فعالیت

 فادهاست با نیز و نمایند اقدام خود قانونی وظایف چهارچوب در

 افزایش براي را الزم تمهیدات خصوصی، بخش مشارکت از

 و ارتباطات ردفت هزار دو حداقل ساالنه ایجاد مجوز صدور

  .آورد عمل به روستایی) ICT(  اطالعات فناوري

 ظورمن به است مکلف ایران اسالمی جمهوري پست شرکت -و

 اندازي راه به نسبت پستی، اپراتورهاي براي تسهیالت ایجاد

 ایستگاههاي در اپراتورها دیگر توسط یا راساً خدمات ارائه و

 مرزي هاي پایانه و المللی بین هاي فرودگاه بنادر، آهن، راه

 ینههز پرداخت از شرکت این راستا دراین. نماید اقدام کشور

 شامل مذکور امکانات و تسهیالت ایجاد به مربوط هاي

  .باشد می معاف االمتیازها حق و اجاره االرض،حق

 سازمان(اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت -85ماده 

 و آموزش وزارت همکاري با است مکلف) اطالعات فناوري

 هوشمندسازي برنامه، اجراي دوم سال پایان تا پرورش،

 نرم -افزاريسخت(الکترونیک دسترسی امکان مدارس،

 ال،اشک رفع آموزشی، کمک درسی، کتب به) محتوا و افزاري

 عداداست آموزشی، اي رایانه بازیهاي تحصیلی، مشاوره و آزمون

 اجتماعی و فنی مهارتهاي اي،حرفه مهارتهاي آموزش سنجی،

 زیر شهرهاي آموزان دانش کلیه براي رایگان صورت به را

 فراهم بزرگ شهرهاي حاشیه و روستاها و نفر هزار بیست

 زا تواند می بند این هاي هزینه تامین براي دولت. نمایند

 ورمذک هاي هزینه. نماید استفاده غیردولتی بخش مشارکت

 .شودمی یتلق مالیاتی قبول قابل هايهزینه عنوان به
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سالمت، بیمه و سالمت زنان و  -14بخش 

 خانواده

هاي دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست -86ماده 

کلی سالمت، تأمین منابع مالی پایدار براي بخش سالمت، 

 هاي سالمت و مدیریت منابع سالمتتوسعه کمی و کیفی بیمه

 از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجراي برنامه اقدامات زیر 

 .را براساس سیاست هاي کلی سالمت به عمل آورد

پوشش بیمه سالمت براي تمامی آحاد جمعیت  -بند الف

کشور اجباري بوده و برخورداري از یارانه دولت جهت 

اي هنامسرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیینحق

 .رسدود که به تصویب هیأت وزیران میخواهد ب

این حق بیمه شامل سرپرست خانواده و کلیه افراد  -1 تبصره

 .تحت تکفل آنان است

بندي تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس سطح -ب

ونه گنظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این

ام ک و نظخدمات صرفاً براساس راهنماهاي بالینی، طرح ژنری

 .دارویی ملی کشور خواهد بود

حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل، سهمی از  -ج

 :درآمد سرپرست خانوار خواهد بود

خانوارهاي روستائیان، عشایر و اقشار نیازمند تحت   -1

) حداقل %7پوشش نهادهاي حمایتی معادل هفت درصد (

) حق %100حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار، صددرصد (

اقشار بر مبناي بند (الف) این ماده توسط دولت  ي اینبیمه

  .شوددر قالب بودجه سنواتی تأمین می

خانوارهاي کارکنان دستگاههاي اجرائی معادل هفت  -2

 .) حقوق و مزایاي مستمر%7درصد (

بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از محل بودجه  -تبصره

 .دولت تأمین خواهد شد عمومی در قالب بودجه سنواتی

مشمولین تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون  -3

 تأمین اجتماعی

هاي درآمدي سهم خانوارهاي سایر اقشار متناسب با گروه -4

) درآمد حداکثر معادل سقف درآمد %7معادل هفت درصد (

کارکنان دولت به پیشنهاد شوراي عالی بیمه سالمت و 

 وزیرانتصویب هیأت

پوشش بیمه سالمت براي افراد خارجی مقیم در کشور، از  -5

جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت 

شیوه ي دریافت حق بیمه و برخورداري  .کشور، الزامی است

از یارانه ي دولت براي تأمین حق بیمه بر اساس آیین نامه 

ه ماه از اي شوراي عالی بیمه خواهد بود که حداکثر ظرف س

 .ابالغ اجراي این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد

دستگاههاي اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم  -د

شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به بیمه

ت در صور .گر پایه مربوطه واریز نمایندحساب سازمان بیمه

 یص و توسط وزارتگر و تشخعدم واریز با اعالم سازمان بیمه

امور اقتصادي و دارایی از ردیف مربوطه از حساب جاري 

هاي ربط برداشت و به حساب سازماندستگاه اجرائی ذي

 .شودگر پایه واریز میبیمه

 و یخصوص بخش کارآفرینان و کارفرمایان ترغیب براي -هـ

 وسعهت ششم برنامه طی که جوان کار نیروي جذب به تعاونی

 داقلح مدرك با دانشگاهی التحصیالنفارغ جذب به نسبت

 همس پرداخت از نمایند، اقدام کارورزي صورت به کارشناسی

 عافم کار به شروع تاریخ از دوسال مدت براي کارفرما بیمه

  . باشندمی

 معرفی، شیوه شامل ماده این اجرائی نامهآیین -2تبصره

 موارد سایر و هزینه تأمین نحوه دار،اولویت کاري هايزمینه

 بقط اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت و سازمان پیشنهاد به

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به سنواتی بودجه
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 دهشتعیین تعرفه بر مازاد پرداخت هرگونه و قرارداد عقد -و

 بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه تشخیصی، خدمات براي

هاي ندوقهاي تجاري و صپایه سالمت توسط شرکت بیمه

ي پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع بیمه

 .است

دهنده هارائ مراکز و مؤسسات پیراپزشکان، و پزشکان کلیه -ز

خدمت، دارو و کاالهاي سالمت در کشور اعم از دولتی، 

نهادهاي عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن 

هاي مصوب یرعایت تعرفه هاي مصوب دولت از خط مش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نموده و 

دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه هاي مصوب دولت، 

توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه 

دهنده خدمت، دارو و کاالهاي سالمت، حسب مورد طبق 

 .قانون مجازات مربوطه خواهد بود

سطح خدمات) مورد تعهد خدمات (شمول و  بسته -ح

سالمت با نظر وزارت بهداشت، درمان  پایه هاي بیمهصندوق

م از ابتداي سال دو .و آموزش پزشکی تعیین و ابالغ می شود

گر درمانی صرفاً هاي بیمهبرنامه خرید خدمت توسط سازمان

 .مطابق این بسته صورت می پذیرد

ال ور در سپایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان درمان کش -ي

تداي از اب .گردداول برنامه در سازمان بیمه سالمت تشکیل می

ي دریافت خدمات بیمه شدگان از سال دوم برنامه، نحوه

مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد 

 .ودشو یکسان توسط سازمان بیمه سالمت طراحی و اجرا می

نسبت به ایجاد دولت مکلف است طی سال اول برنامه  -ك

وحدت رویه در چارچوب قانون بین بیمه هاي درمانی 

 .اي اقدام کندصندوقها و سازمان هاي بیمه

 -87ماده 

گذاري هاي تولیت نظام سالمت شامل سیاست -الف

هاي راهبردي،ارزشیابی،اعتبارسنجی و ریزياجرایی،برنامه

نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز 

تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و  .گرددیم

کنندگان خدمات سالمت، سازمان ها غیردولتی،از جمله ارایه

مشی و  و شرکت هاي بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط

هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،با سیاست

 گريتأکید برخرید راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي

قانون مدیریت خدمات کشوري وسطح  13عایت ماده با ر

بندي خدمات،تبعیت کنند، از زمان ابالغ این قانون سازمان 

بیمه سالمت از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی منتزع و با 

حفظ شخصیت حقوقی و استقالل مالی و تمامی امکانات و 

براساس اساسنامه اي که به تصویب هیات وزیران می رسد 

ته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می وابس

شود، اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی و در 

قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و 

 .آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می رسد

به منظور توسعه کمی وکیفی ساماندهی و یک پارچه  -ب

)،سازمان فوریت 115رژانس پیش بیمارستانی (سازي شبکه او

هاي پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان سازمان دولتی 

وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ازمحل 

منابع، ساختار و نیروي انسانی موجود براساس وظایف قانونی 

اساسنامه سازمان مذکور به .گرددخود ایجاد می

موراداري و استخدامی کشور و وزارت پیشنهادسازمان ا

بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران 

 ..می رسد

واحدهاي استانی و شهرستانی سازمان  -تبصره الحاقی

فوریتهاي پیش بیمارستانی کشور کماکان به صورت ادغام 

یافته در شبکه هاي بهداشتی درمانی زیرنظر سازمان مربوط 

 .کرد دخواهن ارائه خدمت

فهرست رسمی دارویی ایران براساس نظام دارویی ملی  -ج

 یک ماه 3 هر حداکثر درمان و بهداست وزارت توسط کشور

 فهرست از خارج داروهاي تجویز.گردد می تدوین بار
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لف با توجه به شدت و متخ و شده محسوب تخلفیادشده،

ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن،حسب مورد به 

) قانون سازمان 28) ماده (1ي مندرج در تبصره (هامجازات

 .شودمحکوم می 1383نظام پزشکی مصوب 

اجرائی بند فوق آن درشش ماه اول برنامه  نامهآیین -1تبصره 

توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

(سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد 

 .رسید

ارت بهداشت و درمان موظف است نسبت به وز -2تبصره 

بهینه تهیه لیست فرآورده ها و داروهاي سنتی و گیاهی کشور 

 .اقدام نماید

وزارت بهداشت مکلف است با  -87بند الحاقی به ماده 

همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مجاز سموم باقیمانده 

 ار شیمیایی کود مصرف در مواد و فرآورده هاي غذایی و نیز

 محصوالتی عرضه و کرده مشخص مذکور محصوالت براي

 ادهاستف شیمیایی کودهاي و سموم از غیرمجاز صورت به که

 است موظف کشاورزي جهاد وزارت .کند ممنوع را اند کرده

و اقدام براي کاهش  سازي فرهنگ وو رسانی اطالع ضمن

استفاده از سموم و کودهاي شیمیایی امکان دسترسی مردم را 

حصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فراهم به م

همچنین وزارت بهداشت موظف است در سال اول .آورد

برنامه فهرست مواد و فرآورده هاي غذایی سالم و ایمن را در 

 .سبد غذایی مطلوب براي گروه هاي سنی مختلف اعالم کند

  -88ماده 

 و سیگار انواع واردات و تولید برنامه ابتداي از -الف

 قانون موضوع عوارض و مالیات بر عالوه دخانی صوالتمح

  :است زیر شرح به مالیات مشمول افزوده، ارزش بر مالیات

 10 میزان به داخلی تولید سیگار انواع پاکت هر مالیات -1

 تولید درصد، 20 مشترك تولید کارخانه، درب قیمت درصد

 میزان به وارداتی و درصد 25) برند( المللی بین نشان با داخل

 تعیین CIF مقصد بندر تا کرایه و بیمه کاال، قیمت درصد 40

  .گردد می

 ولیدت مصرف آماده تنباکوي و پیپ توتون انواع مالیات -2

 میزان به وارداتی و کارخانه درب قیمت %10 میزان به داخلی،

 تعیین CIF مقصد بندر تا کرایه و بیمه کاال، قیمت درصد 40

  .گردد می

 1396 سال ابتداي از تجارت و معدن ،صنعت وزارت -ب

  :است موظف

 اخذم دخانی محصوالت و سیگار انواع فروشی خرده قیمت -1

 ايبر و ذیربط مراجع به را بند این موضوع مالیات محاسبه

  .نماید اعالم محصول پاکت روي بر درج

 هب کشور مالیاتی امور سازمان برخط دسترسی امکان -2

 انواع و سیگار توزیع و تولید واردات، اطالعاتی سیستم

  .نماید فراهم را دخانی محصوالت

 ونقان در مقرر احکام کلیه تابع ماده این موضوع مالیات -ج

 هماد این مضاعف نرخ استثناي به افزوده ارزش بر مالیات

 مالیات است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان. بود خواهد

 نزد درآمدي ردیف به را آن و وصول را ماده این موضوع

  .نماید واریز کشور کل داري خزانه

 -89ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه  -الف

خدمات الکترونیکی سالمت مکلف است ظرف دو سال اول 

برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت 

گی ایرانیان و سامانه هاي اطالعاتی مراکز سالمت با هماهن

پایگاه ملی آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم 

خصوصی ومحرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه 

 .پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مکلف است با 

همکاري سازمان ها و مراکز خدمات سالمت و بیمه سالمت 
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شش ماه پس از استقرار کامل سامانه حداکثر ظرف مدت 

فوق، خدمات بیمه سالمت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر 

پرونده الکترونیکی "فناوري اطالعات در تعامل با سامانه

 .ساماندهی نماید "سالمت ایرانیان

کلیه مراکز سالمت و واحدهاي ذیربط اعم از دولتی  -تبصره

 .مینه می باشندو غیردولتی موظف به همکاري در این ز

کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام  -ب

پیمانی و یا رسمی دستگاههاي اجرایی موضوع این قانون 

هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز 

تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهاي بخش خصوصی، 

واحده قانون  عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یک ماده

و یا  73ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب سال 

فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادي مربوط به 

ند مسئولیت اجراي این ب .غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند

 .به عهده وزراء وزارتخانه هاي مذکور است

موارد استثنا براي نقاط محروم مناطق محروم با  -1تبصره 

نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تایید  ذکر

 .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد

مطب پزشکان و دندان پزشکان متخصص در نقاط  -2تبصره 

محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی آن منطقه تعیین می شود و مطب پزشکان و 

 .شکان عمومی از شمول این بند مستثنی استدندانپز

دولت موظف است از بخش هاي خصوصی و تعاونی براي  -ج

آئین  .ایجاد شهرکهاي دانش سالمت، حمایت به عمل آورد

نامه اجرایی این بند طی سال اول و با توجه به بودجه سنواتی 

 برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد

ازي کمیت و کیفیت نیروي انسانی به منظور متناسب س -د

گروه پزشکی با نیازهاي نظام سالمت کشور، وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهاي آموزشی و 

ظرفیت ورودي کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با 

اع و سطح بندي خدمات راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارج

 .و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام نماید

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است  -هـ 

با اولویت  "نظام خدمات جامع و همگانی سالمت "به اجراي 

بهداشت و پیشگیري بر درمان و مبتنی بر مراقبتهاي اولیه 

ري ه با بکارگیسالمت، با محوریت نظام ارجاع پزشکی خانواد

پزشکان عمومی و خانواده، سطح بندي خدمات، پرونده 

الکترونیک سالمت ایرانیان، واگذاري امور تصدي گري با 

) در چارچوب نظام ملی کشور قانون مدیریت 13رعایت ماده(

به  .خدمات کشوري و پرداخت مبتنی بر عملکرد اقدام نماید

 حاد ایرانیان تحتنحوي که، تا پایان سال دوم برنامه کلیه آ

  .پوشش نظام ارجاع قرار گیرند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است  -ز

در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده هاي غذایی سالم 

و ایمن و سبد غذایی مطلوب براي گروههاي سنی مختلف را 

  .اعالم کند

 یلمتو عنوان به پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -ح

 به نسبت است موظف مکمل، اسالمی و ایرانی سنتی طب امر

 امنظ در اسالمی ایرانی سنتی طب شده تأیید خدمات ادغام

 پژوهشی آموزشی، خدمات ارائه ساماندهی همچنین و سالمت

 .نماید اقدام حوزه این درمانی و

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است  -ط

زشکی طرح نیروي انسانی تقاضاي تخصیص نیروهاي پ

سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاري متقابل با 

  .اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید

 نظام سازمان و پزشکی نظام سازمان اعضاء کلیه -ي

 و بوده اي حرفه مسؤولیت بیمه تهیه به ملزم دامپزشکی

 وزارت د،بپذیر تامین قرار وثیقه بعنوان را آن قضائی دستگاه

 حوزه لوایح خصوص در پزشکی آموزش و درمان و بهداشت
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 اخذ را آنها مشورتی نظر هاسازمان این اختیارات و وظایف

  .نماید

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا  -ك

و دارو) موظف است ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز 

ط به داروهاي ژنریک داروهاي ژنریک حمایت بیمه اي را فق

اختصاص دهد را با همکاري وزارت جهاد کشاورزي، اتاق 

ایران و اتاق تعاون حسب مورد جهت صادرات محصوالت 

سالمت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازي کودکان 

واکسیناسیون را تا حد و تراز کشورهاي توسعه یافته ارتقاء 

  .دهد

 شرکتهاي و خیز گاز و خیز نفت مناطق در نفت وزارت -ل

 رد خود استقرار محل معدنی مناطق در دولتی بزرگ معدنی

 پیامدهاي جبران و خود اجتماعی مسؤولیت راستاي

 جهیز،ت تکمیل، به نسبت مناطق آن در سالمت تهدیدکننده

 و نمایند اقدام خود درمانی و بهداشتی مراکز خدمات ارتقاء

 نظام ارچوبچ در منطقه مردم عموم به رسانی خدمت به

 بر قانون همین 86 ماده احکام رعایت با خدمات بندي سطح

  .ندنمای اقدام دولتی مراکز در دولت مصوب هاي تعرفه مبناي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاري  -م 

سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازي و 

ات حوزه دیدافزایش توان بازدارندگی کشور نسبت به انواع ته

 .سالمت بپردازد و اقدام الزم را جهت خنثی سازي انجام دهد

 قانونی ثبت جهت باید ازدواج متقاضیان کلیه -90ماده 

 و بهداشت هاي شبکه در غربالگري انجام گواهی دائم، ازدواج

 بروز نظر از خطر پر هاي ازدواج شناسایی منظور به را درمان

 عرضم در موارد. نماید ارائه اجازدو دفاتر به ژنتیکی اختالالت

 به وابسته مراکز از اعم مشاوره مراکز به توانند می خطر

 سازمان تأیید مورد مشاوره مراکز یا درمان و بهداشت وزارت

 به باشد ژنتیک آزمایش به نیاز چنانچه و ارجاع بهزیستی

  .شوند می معرفی مجاز مراکز

 سیبرر یازمندن ژنتیک مشاوره براساس که مواردي -1 تبصره

 ائیدت مورد آزمایشگاههاي به باشند ژنتیک آزمایشات نظر از

  .شد خواهند ارجاع پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 نابعم و یافته افزایش طالق ثبت التحریر حق %10 -2 تبصره

 هتج دولتی و مردمی کمکهاي و خزانه به واریز از پس حاصله

 نیازمند افراد ژنتیک آزمایش هاي هزینه تامین به کمک

 هکمیت و بهزیستی سازمان اختیار در وسع آزمون براساس

 آزمایشهاي انجام هزینه. گیرد می قرار) ره(خمینی امام امداد

 سازمان و) ره(خمینی امداد کمیته پوشش تحت مددجویان

 میتهک و بهزیستی سازمان توسط و است رایگان بهزیستی

  .شد اهدخو پرداخت) ره(خمینی امام امداد

 میزان و گواهی صدور مراحل چگونگی نامه آئین -3 تبصره

 انجام جهت) ره(خمینی امام امداد کمیته و بهزیستی کمک

 و رکا تعاون، هاي وزارتخانه پیشنهاد به ژنتیک آزمایشهاي

 و درمان بهداشت، وزارت و) بهزیستی سازمان( اجتماعی رفاه

 از بعد ماه سه حداکثر سازمان همکاري با پزشکی آموزش

 اتهی تصویب به و شود می تهیه قانون این شدن االجرا الزم

  . رسد می وزیران

 و کار تعاون، و درمان و بهداشت هاي وزارتخانه -4 تبصره

 رسیدست امکان است موظف) بهزیستی سازمان( اجتماعی رفاه

 ورهمشا مراکز به را باشند می ازدواج صدد در که افراد تمامی

 ار آنان ژنتیک آزمایش به نیاز صورت در تا نماید فراهم

  .کند راهنمایی

 موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -5 تبصره

 ترسیدس امکان تعاونی و خصوصی بخشهاي از استاده با است

 فراهم را خود تائید مورد ژنتیک آزمایشگاههاي به زوجین

  .سازد

  .جدول دارد -91 ماده
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و  یتیمور حماا ،یاجتماع مهیب -15 بخش

  یاجتماع يها بیآس

به  رانیا یاسالم يهالل احمر جمهور تیجمع -92 ماده

و  يریشگیجامعه، پ يآورو تاب یمنیا بیضر شیمنظور افزا

از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشر  یکاهش خطرات ناش

 یه سنواتبودج نیاعتبار در قالب قوان نیدوستانه و منوط به تأم

  :جام دهدرا ان لیاقدامات ذ

توان  با استفاده از یاجتماع هی: کمک به حفظ و ارتقاء سرماالف

  .مردم یاجتماع يهامشارکت شیو افزا یمردم يهاتیو ظرف

شبکه امداد و نجات کشور با هدف  تیتوسعه و تقو -د

و به موقع  عیسر ییپاسخگو يبرا یو آمادگ رانهیشگیاقدامات پ

  .به حوادث و سوانح کشور

 یهمگان يهاآموزش ژهیبه و یعموم يهایآگاه شیافزا -ج

جامعه در  يآورتاب شیو افزا يریجهت کاهش خطرپذ

  .مقابل حوادث و سوانح

 مقابله با حوادث نهیدر زم داریمنابع پا نیتأم يدر راستا -د

به  ی) قانون امور گمرک163مندرج در ماده( %5/0و سوانح، 

نه به خزا زیز وارنموده و منابع حاصله پس ا دایپ شیافزا 1%

هالل احمر قرار  تیجمع اریدر اخت یدر قالب بودجه سنوات

  .ردیگیم

  جدول دارد. -93 ماده

دولت موظف است در طول اجراي قانون برنامه  -94ماده 

هرسال حداقل مستمري مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 

امام خمینی و سازمان بهزیستی را عالوه بر یارانه موجود 

حداقل دستمزد مصوب  %20سطح محرومیت، متناسب

شوراي عالی کار و از محل منابع هدفمندسازي یارانه ها و 

حذف خانواده هاي پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی 

  .از طریق سازمان هاي مذکور پرداخت نماید

  

  -95ماده 

ها و نظارت برنامه یو هماهنگ يگذاراستیبه منظور س -الف

 يهابیآس نهیکه در زم ییاجرا يهاستگاهد هیبر عملکرد کل

» ورکش یاجتماع یعالیشورا«بر عهده دارند،  یفیوظا یاجتماع

 لیکشور تشک ریوز یسیرئ بیو نا جمهورسیرئ استیبه ر

 شنهادیپ هشورا ب ياعضا بیو ترک اراتیاخت ف،ی. وظاشودیم

االجرا وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم

. رسدیم یانقالب فرهنگ یعالیشورا بیانون به تصوق نیشدن ا

 یماعاجت یعالیمصوبات شورا يریگینظارت بر حُسن اجرا و پ

 خواهد بود. یبر عهده سازمان امور اجتماع

 نیقوان ریبا سا رتیمغا میتنظ يشورا برا نیمصوبات ا -تبصره

 .شودیمجلس ارسال م سیرئ يبرا یبر اساس قانون اساس

و کاهش  يریشگیاست به منظور پدولت مکلف  -ب

طرح جامع کنترل و  هینسبت به ته ،یاجتماع يهابیآس

طالق،  اد،یاعت تیبا اولو یاجتماع يهابیکاهش آس

مشتمل بر  یکودکان کار و مفاسد اخالق ،ینینشهیحاش

 یاجتماع يهابیکه آس يااقدام کند به گونه لیذ يمحورها

 :ابدیکاهش  ینکنو زانیم %25برنامه به  يدر انتها

 يریشگیپ -1

: قیاز طر یاجتماع يهابیاز بروز آس هیاول يریشگیپ -1-1

و  یدوره آموزش عموم یها و متون درساصالح برنامه

 یزندگ يهامهارت يو ارتقا یاجتماع يهاآموزش ینیبشیپ

 هیکل یدر طراح یاجتماع يهاوستیپ نیو تدو هیته -1-2

 یطیبا توجه به آثار مح یو بوم یمل ،ياکالن توسعه يهابرنامه

 هاياراز ناهنج يریشگیو پ ادشدهیمنظور کنترل آثار آنها و به

 شورک یاجتماع یعالیشورا بیبا تصو یاجتماع يهابیو آس

وزارت کشور (سازمان  شنهادیبند به پ نیا ییاجرا نامهنییآ

 .رسدیم رانیوز أتیه بی) به تصویامور اجتماع
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سالمت  يهااطلس براساس شاخصساالنه  نیتدو -1-3

بر اساس  یاجتماع هیو سرما یاجتماع يهابیو آس یاجتماع

در کشور توسط سازمان امور  یسالمت اجتماع يهاشاخص

 ربطیو ارائه آن به مراجع ذ یاجتماع

و  یاجتماع يهابینظام جامع رصد آس نیتدو« -1-4

 نیانق قوقانون برنامه طب يسال اول اجرا انیتا پا »هاتیمعلول

 ياو استقرار آن از ابتد یاجتماع یعالیشورا بیمربوطه و تصو

 سال دوم

 یعموم يو نهادها یدولت يهارتبه دستگاه یابیارز -1-5

مردم و  یعموم تیرضا نیتأم ثیاز ح ییاجرا یردولتیغ

سازمان  قیبصورت ساالنه از طر يمراعات حقوق شهروند

 یعالیشورا مصوب يمطابق ساز و کارها یامور اجتماع

 یبه عموم مردم. تمام جینتا یرسانکشور و اطالع یاجتماع

 نه،یزم نیالزم در ا يموظفند ضمن همکار ییاجرا يهادستگاه

 زانیدستگاه متبوع به م تیبهبود وضع ياقدامات الزم را برا

 نسبت به سال قبل به عمل آورند. 20%

 یو بازتوان یرسانخدمت -2

موقع به افراد در معرض به یانرسخدمات یباز توان -2-1

 یردولتیغ يهابا مشارکت سازمان یاجتماع يهابیآس

 هیاشتغال و تحت پوشش قرار دادن کل التیتسه دیتمه -2-2

 ینیخمامداد امام تهیکم یپشت نوبت طیواجد شرا انیمددجو

پرداخت  ازیو لحاظ اعتبار مورد ن یستی(ره) و سازمان بهز

 انهیسال یسنوات ياهآنان در بودجه يمستمر

ر د نیمطابق قوان یاجتماع يهاتیتوسعه مراکز فور -2-3

 ریسال اول برنامه و در سا انیهزار نفر تا پا 50 يباال يشهرها

 یاجتماع يهابیو گسترش آس تیشهرها به تناسب جمع

مردم نهاد در  يهابسط و توسعه نقش مردم و سازمان -2-4

 کردیبر رو یمبتن یمال نیمو تأ یگروه يهامشارکت يهاحوزه

 نفعانیذ شتریو تالش در جهت جلب مشارکت ب یاجتماع ریخ

 ازیمنابع مورد ن نیدر تأم

 زیخبیو بهبود نقاط آس ییشناسا -3

در  یاجتماع يزاو بحران زیخبینقاط آس ییشناسا -3-1

 يهاتیحما دنیشهرها و تمرکز بخش هیو حاش يبافت شهر

مشاوره  ،يمددکار ،یـ درمان یخدمات بهداشت ،یاجتماع

 با اعمال شده،تیاشتغال حما يهاو برنامه یو حقوق یاجتماع

 يهابیآس تیریو سامانه مد یبخشنیب يراهبرد همکار

 ادشدهیدر مناطق  یاعاجتم

 یررسمیغ يهاگاهساکنان سکونت یزندگ تیفیبهبود ک -3-2

 عیتوز ن،یسرزم شیآما قیمهاجرت معکوس از طر جیو ترو

 دیاز بروز و تشد يریو منابع و جلوگ تیناسب جمعم

 یهشغل و سکونتگا جادیمناطق با ا نیدر ا یاجتماع يهابیآس

 مناسب در روستاها

 ت،یمتناسب فعال عیو توز تیریمد يبرا يزیربرنامه -3-3

و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه  تیجمع

که  يانهگومهاجرت، به  يمباد تیتقو کردیبا رو ینینشهیحاش

مناطق و کاهش  یدرصد نسبت به سامانده 10ساالنه 

 اقدام شود. ینینشهیحاش تیجمع

 از زنان سرپرست خانوار تیحما -4

زنان سرپرست  يکامل طرح جامع توانمندساز يو اجرا هیته

قانون  ياجرا انیتا پا یاجتماع یعالیخانوار طبق مصوبات شورا

وزارت تعاون، کار و رفاه  يربرنامه. معاونت امور زنان با همکا

 رانیزو ئتیدر ه دییو تأ هیته ربطیذ ينهادها ریو سا یاجتماع

ن شد ییبر اجرا ارتنظ ،یاسالم يدر مجلس شورا بیو تصو

 آن را به عهده دارد.

 ادیمقابله با اعت -5

 ییستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است جهت شناسا -5-1

 يهاو شبکه انیقاچاقچ يهاهیو سرما رمنقولیاموال منقول و غ

 شیها و پگردانمواد مخدر، روان تیو ترانز عیتوز د،یتول

ها) در داخل و سرباندها و سرشبکه ژهیمرتبط (به و يسازها

 يهادستگاه ياموال با همکار نیخارج از کشور و ضبط ا
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اموال  نی. وجوه حاصل از فروش ادیاقدام نما ربطیذ ییاجرا

ارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات قانون مب يدر اجرا

قانون پس از  نیمندرج در ا فیتکال ياجرا يآن برا يبعد

ستاد مبارزه با  اریگردش در خزانه در قالب بودجه در اخت

 .ردیگیمواد مخدر قرار م

 یاسالم يمسلح جمهور يروهایو ن ییاجرا يهادستگاه -5-2

کردن  ییاجرا يبا اذن فرمانده کل قوا در راستا رانیا

کالن  يهااستیمبارزه با مواد مخدر و س یکل يهااستیس

 یعاجتما کردیبا رو سازهاشیها و پگردانبرنامه توسعه، روان

هش و کا یدرمان، بازتوان اد،یاز اعت يریشگیپ تیو با محور

مقابله با عرضه مواد مخدر  ،یاجتماع تیو حما انتیص ب،یآس

مجرمانه و  نیدر عناو يو بازنگر سازهاشیها و پو روانگردان

 عمل آورند.الزم را به یمرتبط اقدام قانون يهامجازات

 يبا همکار یستیوزارت کار و سازمان بهز قیاز طر -5-3

 ،يمراکز نگهدار لیو تکم ينسبت به بهره بردار هايشهردار

و راه  خانمانیمعتادان متجاهر و ب بیدرمان و کاهش آس

 يبرا یاجتماع انتیو ص يتوانمندسازمراکز جامع  يانداز

 86 هاحکام ماد تیها با رعادر استان افتهیمعتادان بهبود 

مراکز به عهده سازمان  نی. اداره ادیقانون اقدام نما نیهم

از  يریگحسب مورد با بهره هايشهردار ایکشور  یستیبهز

خواهد بود.  یردولتیمردم نهاد و بخش غ يهاسازمان تیظرف

سبت ن ییموظف است پس از اخذ دستور قضا یتظامان يروین

مراکز اقدام  نیآنها به ا لیمعتادان و تحو نیا يآوربه جمع

ازمان س دییافراد از مراکز مورد نظر با تأ نیا صی. ترخدینما

واهد خ ییو مقام قضا یانتظام يروین یو با هماهنگ یستیبهز

اد مخدر با موبند توسط ستاد مبارزه  نیا ییاجرا نامهنییبود. آ

 .شودیو ابالغ م دهیرس یاجتماع یعالیشورا بیو به تصو هیته

 مزمن و سالمندان یروان مارانیاز ب تیحما -6

 مارانیب یبخشو توان یطرح سامانده يتداوم اجرا  -6-1

) %75مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد ( یروان

 قانون برنامه ياجرا انیهدف در پا تیجمع

سالمندان با  یبخشو توان یطرح سامانده يوم اجراتدا -6-2

 هدف تی) جمع%25پنج درصد ( وستیپوشش حداقل ب

 ازمندانیمسکن ن نیتأم -7

هدف  يهاو گروه ریپذبیاقشار آس ازین نیبه منظور تأم -7-1

ثر تا حداک یبه مسکن و رفع فقر سکونت یتیحما يهاسازمان

 یو ط نیسبت به تدوقانون برنامه ن يسال اول اجرا انیپا

برنامه  يو اجرا یدر چارچوب بودجه سنوات یمراحل قانون

 .دیاقدام نما یتیو حما یمسکن اجتماع نیتأم

(ره) و  ینیخمامداد امام تهیافراد تحت پوشش کم -7-2

راد هر کدام از اف يمسکن ساز برا نیریو خ یستیسازمان بهز

 ،یساختمانصدور پروانه  يهانهیتحت پوشش از پرداخت هز

انشعاب آب،  يهانهیو هز ياریو ده يعوارض شهردار

 فتهایاختصاص  یمسکون يواحدها يفاضالب، برق و گاز برا

 معافند. کباری يبر اساس الگو، فقط برا نانبه آ

 کودکان کار یسامانده -8

 انیاها تا پدستگاه ریسا يو همکار یستیاقدام سازمان بهز با

درصد  25کودکان کار حداقل  تیقانون برنامه، جمع ياجرا

 .ابدیکاهش 

 ياستهایس 40بند  يدولت مکلف است در اجرا -96ماده 

نظام  ياستقرار و روزآمدساز ،يبرنامه، نسبت به برقرار یکل

 يهامشتمل بر حوزه هیچند ال یاجتماع نیجامع رفاه و تام

، سالمت مهیاز ب ریبه غ یاجتماع يهامهیو ب یتیحما ،يامداد

مازاد و مکمل  ه،یخدمات در سطوح پا يسطح بند تیبا رعا

فعال  یابی ازمندیو آزمون وسع و ن یاجتماع يغربالگر اساسبر

درآمد افراد و خانواده اقدام  ایبر سطح دستمزد و  یو مبتن

 .دینما

 يها ارانهیمنابع و مصارف مربوط به  یمنظور سامانده به

به خدمات، عادالنه  یها، دسترس یرفع همپوشان ،یاجتماع

اطالعات، سامانه و پنجره  گاهیپا جادیا قینظام از طر نیا ياجرا

 يریبر شکل گ یو مبتن یاجتماع نیواحد خدمات رفاه و تام
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تن نظر گرف دربا  یاجتماع نیرفاه و تام کیپرونده الکترون

 نیهم 89موضوع ماده  ان،یرانیسالمت ا کیپرونده الکترون

 هیوکل ردیپذ یصورت مآحاد جامعه  یتمام يقانون برا

فعال در حوزه  ییاجرا يسازمانها، صندوقها، نهادها و دستگاهها

 ياز انحاء از بودجه ها يکه به هر نحو یاجتماع نیرفاه و تام

 تیاز دولت مجوز فعال ایو  دکنن یاستفاده م یو عموم یدولت

 .کنند تینظام تبع نیمکلف اند از ا ندینما یم افتیدر

رار و استق يمربوط به برقرار ییاجرا يها نامه نیآئ -تبصره

 به هیچند ال یاجتماع نینظام جامع رفاه و تام يروزآمدساز

ور و کش یو اجتماع ياقتصاد طیجز سالمت، متناسب با شرا

مشترك وزارت  شنهادیتوسعه با پ يهمراستا با برنامه ها

 رانیوز اتیه بیو سازمان به تصو یتعاون کار و رفاه اجتماع

 .رسد یم

 مهیب هیکل يبرا یبازنشستگ يمستمر يبرقرار -97ماده 

 ،يلشکر ،ي(اعم از کشور یبازنشستگ يشدگان صندوقها

اهها، دستگ یبازنشستگ يصندوقها ریو سا یاجتماع نیتام

 يبه درخواست و برقرار ینهادها و بانکها) دو سال آخر منته

  د.باش یم یبازنشستگ يمستمر

 -98ماده 

آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از سازمان مناطق  -الف

از محل وصول عوارض ورود  %1چهره مناطق آزاد تجاري 

کاالها و خدمات این مناطق را به خزانه و طبق بودجه سنواتی 

از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی براي 

  .اشتغال محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهد

ه امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی موظفند کمیت -ب

جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش خود ساالنه یکصدهزار 

درصد از طریق کمیته امداد امام خمینی  70نفر را به ترتیب 

درصد از طریق سازمان بهزیستی صاحب شغل  30(ره) و 

دولت طبق بودجه سنواتی تسهیالت قرض الحسنه الم  .نمایند

 .در جهت تحقق این امر در نظر خواهد گرفت را

دولت مکلف است مشاغل آتش نشانی و پرتو  -99ماده 

 .کاري اشعه جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند

کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت  -100ماده 

اند و خواهند پذیرفت، صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته

درصد به حساب  5ق و مزایا را تا باید ماهانه درصدي از حقو

صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل 

سهم واریزي اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور 

کامل در ردیف اعتباري خاص در بودجه سال منظور و 

 .پرداخت نماید
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 امور ایثارگران -16بخش 

  -101ماده 

موظفند نسبت به اجراي صحیح  کلیه دستگاه هاي اجرایی -1

 سازماندهی و سیاست هاي کلی ترویج فرهنگ ایثار و جهاد

 .نمایند اقدام رهبري معظم مقام ابالغی ایثارگران امور

وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج  -2

فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگو ها و قهرمانان 

درسی کلیه پایه هاي تحصیلی و ملی ایثار و شهادت در متون 

 مودهن اقدام فعالیت هاي پژوهشی و برگزاري مسابقات علمی

 فرهنگ از صیانت در باورها ترویج و ایمان تعمیق جهت در و

 دانش شهداي هاي یادواره اجراي به نسبت انقالبی و دینی

وزان و آم دانش ویژه نور راهیان برگزاري و فرهنگی و آموز

 .مان بسیج همکاري الزم را بعمل آورندفرهنگیان با ساز

صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران موظف است ضمن  -3

اختصاص بخشی از برنامه هاي شبکه هاي مختلف به موضوع 

) از  %10ترویح فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد( 

تولیدات برنامه هاي هنري نمایشی خود را به این موضوع 

 .اختصاص دهد

موظف است به منظور بهره گیري از دستاورد هاي دولت  -4

دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت 

به نسل هاي آینده نسبت به ساماندهی گلزارهاي شهداي 

سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهداي گمنام 

، احداث و تکمیل موزه هاي دفاع مقدس و مرمت و نگهداري 

هاي نیرو و نفت و راه و شهرسازي وزارتخانه .قدام نمایدآنها ا

و کشور موظفند کلیه هزینه هاي خدماتی مربوط به آب 

رسانی، برق رسانی، گاز رسانی و جاده مواصالتی طبق بودجه 

 .سنواتی را تامین نماید

دولت موظف است به منظور تداوم اجراي برنامه هاي  -5

ر، جهاد و شهادت به شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثا

 و جادای با نور راهیان برنامه نمودن فراگیر خصوص استمرار و

 هاي دستگاه در الزم هاي زیرساخت و ها ظرفیت توسعه

 سرفصل در موضوع دادن قرار به نسبت فرهنگی و اجرایی

 و ها وزارتخانه اي هزینه و فرهنگی هاي برنامه اعتبارات

 .دنمای اقدام ها سازمان

مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار،  دولت -6

جهاد و شهادت و تکریم از الگوهاي این فرهنگ ماندگار به 

والدین شهیدي که داراي حداقل سه شهید یا دو شهید و یک 

و باالتر  %50و باالتر یا یک شهید و دو جانباز  %50جانباز 

 چهرههستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان 

 .ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید

صداو سیماي جمهوري اسالمی ایران، وزراتخانه  -1تبصره 

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم و 

تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 

و بنیاد حفظ و آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و سایر نهادهاي 

ند جهت ارج نهادن به این چهره هاي ماندگار فرهنگی مکلف

 .اقدام فرهنگی الزم را جهت معرفی آنها انجام دهند

ماه اول سال اول  6نامه اجرایی این بند در آیین -2تبصره 

برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ و 

 .درسآثارو ارزشهاي دفاع مقدس به تصویب هیأت وزیران می

کلیه دستگاه هاي اجرایی موضوع این قانون موظفند بیست  -7

) از اعتبارات فرهنگی خود باستثناي فصول اول  %20درصد (

و ششم اعتبارات هزینه اي را براساس موافقتنامه مبادله شده 

با سازمان برنامه و بودجه در چارچوب سیاست هاي مصوب 

ن ت صرف ایابالغی شوراي عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهاد

 .امور نمایند

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس موظف  -8

است با همکاري بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و 

شهرداري ها و سایر دستگاه هاي فرهنگی کشور تا پایان برنامه 

 مراکز اسناد و مدارك دفاع ششم نسبت به توسعه و تکمیل
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مقدس و تدوین دایره المعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ 

 .دفاع مقدس طبق بودجه سنواتی اقدام نماید

وزارتخانه هاي علوم و تحقیقات و فناوري و بهداشت،  -9

درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد 

ستاد کل نیروهاي اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و 

مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزش هاي دفاع مقدس به 

نسل هاي بعدي، واحدهاي درسی مرتبط با ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی طراحی نموده و 

تعدادي از موضوعات پژوهشی، پایان نامه ها و پروژه هاي 

 ایثار و شهادتعلمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ 

 .اختصاص دهند

کلیه دستگاه هاي اجرایی موظفند در طول اجراي  -تبصره

قانون برنامه گزارش عملکرد ساالنه در حوزه ترویج فرهنگ 

ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و 

امور ایثارگران ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس 

  .مرتبط مجلس شوراي اسالمی ارائه نمایند و کمیسیون هاي

 ياجرا يدولت موظف است اقدامات الزم برا -102ماده 

ا ر ثارگرانیبه ا یو به موقع قانون جامع خدمات رسان حیصح

 ینیب شیپ یرا در بودجه سنوات یبه عمل آورد و اعتبار کاف

آن را حداکثر تا شش  ییاجرا ينامه ها نییآ هیو کل دینما

 .دیو ابالغ نما بیاول برنامه تصو ماهه سال

 یقانون الحاق برخ 61ماده  يدولت مکلف است در اجرا -1

مصوب  2دولت  یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ

سال اول  2که تا  دینما يزیبرنامه ر يبه نحو 4/12/93

 فیکلت نییماده مذکور تع نیمشمول هیقانون برنامه کل ياجرا

راد از افیمورد ن یاعزام کننده موظفند گواه يها گانیگردند. 

 ادیناحراز ب ونیسیقانون و صورت سانحه را به کم نیمشمول ا

 .ندیگران ارائه نما ثاریو امور ا دیشه

 موظف است رزمندگان ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن -تبصره

همزمان  ینیسال دفاع مقدس که صورت سانحه بال 8

 ونیسیآنها توسط کم تیوحرا ندارند اما مجر تیمجروح

 گرددیمسلح) احراز م يروهاینهاد اعزام کننده (ن یپزشک

به آنها تعلق  يجانباز %5و حداقل  دینما یبعنوان جانباز تلق

 .ردیگیم

ر از درصد مذکو شیب يتبصره مانع از احراز جانباز نیا ياجرا

 باشد. ینم ثارگرانیو امور ا دیشه ادیتوسط بن

قانون برنامه اعتبار  يدر سال اول اجرا دولت مکلف است -2

قانون جامع خدمات  38تبصره ماده ياجرا يبرا ازیمورد ن

نموده  ینیب شیپ یبودجه سنوات حیرا در لوا ثارگرانیبه ا یرسان

 هیمسلح به کل يروهاین یاجتماع نیسازمان تام قیو از طر

 .دیپرداخت نما طیآزادگان و جانبازان واجد شرا

است خانواده معظم شهدا، جانبازان،  دولت موظف -3

مسر و ه نی(والدشانیآزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ا

که در طول هشت سال  یرانیا ریغ تیتابع يو فرزندان ) دارا

 يمحوله از سو تیمامور يبعد از آن در راستا ایدفاع مقدس 

 ارتاس ای يجانباز ایشهادت  عیمراجع مذکور به درجه رف

 ادیتحت پوشش بن صالحیمراجع ذ دییه اند پس از تأنائل آمد

بنا به  زیقرار دهد و رزمندگان ن ثارگرانیو امور ا دیشه

 نیمسلح تحت پوشش سازمان تام يروهایستاد کل ن صیتشخ

 .رندیگیمسلح (ساتا) قرار م يروهاین یاجتماع

ه بر ماد نیو اقامت به افراد موضوع ا تیتابع ياعطا -تبصره

در چهارچوب قانون خواهد بود که  حداکثر  اساس ضوابط

قانون توسط ستاد  نیظرف مدت سه ماه از الزم االجرا شدن ا

وزرات امورخارجه و وزارت  يمسلح با همکار يروهایکل ن

 تیابا رع یمل تیامن یعال يشورا بیو به تصو هیکشور ته

 . رسدیم یقانون اساس 176اصل 

 به شرح ثارگرانیبه ا یقانون جامع خدمات رسان 18ماده  -4

 :شودیاصالح م ریز

 نیموظف است در چهارچوب قوان ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن

درصد  صیتشخ يارهایاصالح مع ایو  نیتدو ن،ییبه منظور تع
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ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان  يبه عنوان مبنا يجانباز

 لیباشد نسبت به تشک ونیسیکم يبه را ازیکه ن يدر موارد

 یادگنحوه از کارافت نییاقدام و جهت تع یپزشک يها ونیسیمک

 ،یجسم ،یروح یسالمت یفعل تیبا در نظر گرفتن وضع ،یکل

و سابقه حضور در جبهه آنها و  یشغل ،ياقتصاد ،یاجتماع

 يروهایو ستاد کل ن ادیبن شنهادیکه با پ ينامه ا نیبراساس آئ

لح و مس يوهارین یبانیوزارت دفاع و پشت يمسلح و با همکار

 .دیاقدام نما رسدیم رانیوز اتیه بیو به تصو هیسازمان ته

و خانواده معظم شهدا،  ثارگرانیبه منظور حفظ کرامت ا -5

قانون جامع  2موضوع ماده  يجانبازان و آزادگان دستگاه ها

خدمات  تیریقانون مد 5و ماده  ثارگرانیبه ا یخدمات رسان

غل در آن دستگاه را به شا ثارگرانیا ستندیمجاز ن يکشور

وارد م ياستثنا هب ندینما ی) معرف ازیمازاد (عدم ن يرویعنوان ن

 .يتخلفات ادار أتیدر ه تیمحکوم

قانون جامع  21ماده  يدولت مکلف است عالوه بر اجرا -6

تمام  يو تبصره ها آن و اصالحات بعد ثارگرانیخدمات ا

تر را در طول و باال %70فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 

 .دیبرنامه استخدام نما

از  شیقانون به صورت پ نیا بیکه قبل از تصو یجانبازان -7

بازنشسته شده اند با  یو بدون سنوات ارفاق يعاد ایموعد 

توانند به خدمت اعاده  یسال م 65کمتر از  یشرط سن تیرعا

 یعموم طیشرا تیساله خود و با رعا 35خدمت  لیو با تکم

 .ندینائل آ یگبه بازنشست

خدمت در  انیپاداش پا افتیدر صورت در -تبصره

اول پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجددا  یبازنشستگ

 .ردیگیافراد تعلق نم نیبه ا

مقررات و  ن،یو فرزندان شهدا مشمول قوان ثارگرانیا -8

 هیخاص مربوط به خود بوده و کل یضوابط استخدام

 ین جامع خدمات رسانقانو 2مشمول ماده  يدستگاهها

 مکلف به انجام آن هستند. ثارگرانیا

 يفرزندان و همسران شاهد شاغل در دستگاهها هیکل -9

 یم ثارگرانیبه ا یقانون جامع خدمات رسان 2موضوع ماده

حقوق و  افتیو با در یسال سنوات ارفاق 8توانند با حداکثر 

 کامل بازنشسته شوند. يایمزا

به  ثارگرانیبه ا یمع خدمات رسان) قانون جا26ماده ( -10

قانون برنامه اصالح و دو تبصره به  يدر طول اجرا ریشرح ز

 :شودیآن الحاق م

بعد از  »یحرکت یجسم تیمحدود يجانبازان دارا« عبارت

 .ودشیاضافه م  »ییایمیجانبازان اعصاب و روان و ش«عبارت 

 يهمسران و فرزندان شهداء که دارا ن،یوالد -1 تبصره

 یجسم تیمحدود ایصعب العالج  ایخاص  يها يماریب

مشمول  ادینب یپزشک ونیسیکم دییباشند پس از تا یم یحرکت

 شوند. یماده م نیا

و پنج درصد تا چهل و نه  ستیجانبازان گروه ب -2 تبصره

 زانیآنان به م يحق پرستار يبهره مند  K بیدرصد ضر

 باشد. یم يدرصد جانباز

به  ثارگرانیبه ا یمع خدمات رسانقانون جا 21ماده  -11

 .شودیاصالح م ریشرح ز

بعد از  »یشرکت ،يقرارداد ،یمانیپ ،یاعم از رسم« عبارت

 .شودیاضافه م» خود را ازیمورد ن يروهاین نیتأم«عبارت 

 ماده حداکثر پس نیا نیمشمول یاستخدام تیوضع -1 تبصره

 .گرددیم یقطعیاز سه ماه رسم

مسران و فرزندان شهداء و جانبازان و ه ن،یوالد -2 تبصره

ماه سابقه حضور در جبهه آزادگان  و رزمندگان با حداقل شش

) قانون جامع 2مشمول ماده ( يدستگاهها هیشاغل در کل

 ،یو دولت یعموم يو مؤسسات تابعه آنها، شرکتها ثارگرانیا

 عدمباالتر، مشروط به  یدر صورت تنزل از پست سازمان

به  يادار ایو  یر اساس آراء مراجع قضائآنها ب تیمحکوم
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 ای یهمان پست سازمان يایحقوق و مزا هیتنزل پست، از کل

 .شوندیبرخوردار م یهمتراز شغل و پست قبل

و مقررات مربوط از  نیکه به موجب قوان یثارگرانیا -12

ا داشتن ب باشندیمند مباالتر بهره یلیمقطع تحص کی ازیامت

) قانون 103ل بند (الف) ماده (مشمو ،یمدرك کارشناس

ال و پنج س یتوانند تا س یبوده و م يخدمات کشور تیریمد

 خدمت کنند.

استفاده از دو برابر شدن سابقه  لیکه به دل یآزادگان -13

 یسال بازنشسته شده اند، م یاسارت زودتر از خدمت س

پنج  شصت و ریز یشرط سن تیبار و با رعا کی يتوانند برا

سال  و پنج یس ای یگشت به خدمت، حسب مورد سسال با باز

 سوابق نیکنند و سپس با لحاظ ع لیخدمت خود را تکم

 .ندینائل آ یبه بازنشستگ تاسار

ت و مقررا نیو ارائه خدمات مطابق قوان یدگیمسئول رس -14

 ادیجانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بن هیبه کل

بوده  ادیباشند به عهده بن یم يارگرثیپرونده ا يدارا ثارگرانیا

سال دفاع 8و ارائه خدمات رزمندگان  یدگیو مسئول رس

 يروهاین ثارگرانیمرکز ا ایواحد  دیو تائ یمقدس با معرف

 يمسلح جمهور يروهاین یاجتماع نیمسلح با سازمان تام

 باشد. ی(ساتا) م رانیا یاسالم

 -103 ماده

 يق خانواده هامطالبات معو هیدولت موظف است کل -1

(جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش  ثارگرانیمعظم شهدا و ا

 استفاده نشده یمرخص رهیخدمت و وجوه مربوط به ذخ انیپا

آنان را به طور کامل حداکثر در دو  یمطالبات قانون هیو کل

 رانثارگیاو امور  دیشه ادیو توسط بن نیسال اول برنامه تام

سال دوم برنامه  انیه در پاک ي. به نحودیپرداخت نما

و خانواده شهدا  ثارگرانیدر حوزه ا یمطالبات معوق چگونهیه

 نمانده باشد. یباق

ماده در خصوص جانبازان و  نیمطالبات مذکور در ا -تبصره

 بر حسب مورد توسط زیآزادگان مشمول قانون حالت اشتغال ن

سال  ود یو دستگاه مربوطه در ط ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن

اخت و پرد نیتام ستیبا یم یاول برنامه طبق بودجه سنوات

 گردد.

 حداقل نیدولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تام -2

درآمد  ایکه فاقد شغل  لیعنوان شده ذ يگروه ها شتیمع

و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان  ینیب شیباشند را پ

اه دستگ اریو در اختدرج  یسنوات يهاجهت پرداخت در بودجه

 مربوطه قرار دهد. يها

ا و آزادگان ب یدرصد از کارافتادگ زانیجانبازان با هر م -الف

 حداقل سه ماه اسارت

 يکهایرزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چر -ب

 نامنظم(گم جن) يجنگها

، یوف، آزادگان متیجانبازان متوف یافراد تحت تکفل قانون -ج

 (با حداقل شش ماه حضور در جبهه) یوفرزمندگان مت

آزادگان  جانبازان و یافراد تحت تکفل قانون صیتشخ -تبصره

و امور  دیشه ادیو ارائه خدمات به آنان به عهده بن یمتوف

 یان متوفرزمندگ یافراد تحت تکفل قانون صیو تشخ ثارگرانیا

مسلح و ارائه خدمات به آنان به  يروهاین ثارگرانیبه عهده ا

 اشد.ب ی(ساتا) م لحمس يروهاین یاجتماع نیده  سازمان تأمعه

و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل  دیشه ينامادر -د

 )نیاند (پس از فوت والدشهداء بوده نیوالد

 ،ی، حرکت یجسم تیمعلول يدارا دیبرادر و خواهر شه -ه

العالج پس از صعب ایخاص  يهایماریب يدارامحجور، ،یذهن

 انثارگریو امور ا دیشه ادیبن یپزشک ونیسیکم دییتأ

را  دیفرزندان شه ایهمسران مطلقه شهداء که فرزند  -و

 انهیماه( دیشه ادیبن دییاند با تأنموده يسال نگهدار 15حداقل 

 معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)
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پس  ثارگرانیبه ا یقانون جامع خدمات رسان 51در ماده -3

 "همسران و فرزندان شهداء" عبارت"آزادگان "از عبارت

 .گرددیاضافه م

ه مکلفند نسبت ب ثارگرانیو امور ا دیشه ادیسازمان و بن -4

عمر و  مهی) سرانه ب%100و پرداخت صددرصد ( نیتام

جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان شهداء  نیحوادث والد

 .ندیعمر و حوادث اقدام نما مهیفاقد پوشش ب

از رشادت  لیو تجل تیه منظور حمادولت مکلف است ب -5

رزمندگان  هشت  سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه  يها

و  يجانباز %25 ریسابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان ز

ماه سابقه اسارت و همسران و آزادگان با کمتر از شش

و  یاندرم ،یبهداشت ،یشتیمع ،یرفاه التیفرزندان آنان تسه

 .دیرائه نماا ریبه شرح ز یرهنگف

 هیشهر نهیهز %30حداقل  تیمعاف ایو پرداخت  نیتأم -الف

شبانه  يدوره ها ،یدر دانشگاه آزاد اسالم لیتحص

 يدانشگاه ها رینور و سا امیدانشگاه پ ،یدولت يدانشگاهها

و بهداشت،  يو فناور قاتیعلوم، تحق نیوزارت دییمورد تا

 یطبق بودجه سنوات یدرمان و آموزش پزشک

و  یعموم یاز خدمات مراکز فرهنگ گانیرا يمندهرهب -ب

 يناوگان حمل و نقل شهر

از  کیهر  قیاز طر نهیهز %30از پرداخت  تیمعاف -ج

در  ییایو در یلیر ،ییمایهواپ یو خصوص یدولت يشرکت ها

 در سال کباری يبرا اتیو عتبات عال یداخل يسفرها

 هیریور خو سازمان اوقاف و ام هایاریو ده هایشهردار -د

همسران و فرزندان  ن،یمکلفند به منظور ارج نهادن به والد

شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و 

درصد و باالتر و پنج وستیهمسران و فرزندان جانبازان ب

در  راماه و باالتر در جبهه  6رزمندگان با سابقه حضور 

 و آرامستانها باشدیم که دفن اموات در آنها مجاز یامامزادگان

 .ندیاقدام نما نهیبدون اخذ هز

آب، فاضالب، برق و گاز  گانیاز انشعاب را يمندبهره -ه

 یمسکون يبار در واحدها کی يبرا

ق باالتر مطاب یلیمقطع تحص کی ازاتیاز امت يمندبهره -و

ماه حضور  6رزمندگان با حداقل  يمربوطه فقط برا نیقوان

 یاجتماع يایمقدس در حقوق و مزا داوطلبانه در دفاع

پس از  ثارگرانیا یقانون جامع خدمات 31در بند الف ماده -6

عبارت جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد عبارت جانبازان 

و فرزندان جانبازان و آزادگان و فرزندان آزادگان و رزمندگان 

ماه سابقه حضور در جبهه  6و فرزندان رزمندگان با حداقل 

 شود. یه ماضاف

) مکرر به قانون جامع خدمات 59بعنوان ماده ( ریمتن ز -7

 .شودیالحاق م ثارگرانیبه ا یرسان

 يسازمان ثبت اسناد و امالك کشور، کانون وکال ه،یقضائ قوه«

مرکز وکالء و  ،یکانون کارشناسان رسم ،يدادگستر

 هی) از سهم%30درصد ( یمکلفند س ه،یکارشناسان قوه قضائ

دور ص ،يسردفتر ک،یو الکترون یاتر خدمات قضائصدور دف

را به  يدادگستر یپروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسم

) %10و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد ( دانفرزن

ماه سابقه اسارت و رزمندگان ، آزادگان با داشتن حداقل سه

با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان 

و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان و  %25نبازان جا

ماه سابقه حضور  12حداقل  يفرزندان رزمندگان دارا

در صورت واجد  یشرط سن تیدر جبهه، بدون رعا داوطلبانه

 »بودن اختصاص دهند. طیشرا

و فرزندان شهدا و  ثارگرانیا یافتیکه در یدر صورت -8

در جبهه مشمول  ماه سابقه حضور12رزمندگان با حداقل 

گردد  يگرید یو صندوق بازنشستگ یاجتماع نیصندوق تأم

ا و ب گرددیصندوق به طور مستقل انجام م 2در  یبازنشستگ

 يافراد در  هر صندوق از مستمر نیا یتحقق بازنشستگ

 .گردندیمند مآن صندوق بهره یگبازنشست
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و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و  ثارگرانیا -9

 کی يماه سابقه حضور در جبهه برا12مندگان با حداقل رز

 يا مهیسال سنوات ب 15 يبار  از پرداخت ما به التفاوت برا

مبلغ  نیمعافند. ا یو بازنشستگ مهیصندوق ب  رییاز تغ یناش

سط و تو وراز دولت منظ هیبه عنوان مطالبه صندوق منتقل ال

 .شودیم هیدولت پرداخت و تسو

 یعموم فهی) قانون خدمت وظ1بند ( يانتهابه  ریمتن ز -10

 :شودی) قانون الحاق م45) ماده (3و دو تبصره به بند (

 کل قوا: یستاد فرمانده دییتا درصورت

ه هرما يفرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازا -

 فهیماه کسر خدمت از نظام وظ کیحضور 

ماه کسر  کیهرماه اسارت  يفرزندان آزادگان به ازا -

 فهیخدمت از نظام وظ

ماه کسر  کی يهردرصد جانباز يفرزندان جانبازان به ازا -

 فهیخدمت از نظام وظ

 يفرزندان جانبازان بر اساس درصد جانباز يمندبهره -تبصره

 دیشه ادیبن ایمسلح  يروهاین یپزشک یعال ونیسیصادره از کم

 فهیو در خصوص آموزش خدمت نظام وظ گرددیاقدام م

 .گرددیمسلح عمل م يروهایراساس مقررات ستاد کل نب

عبارت  ثارگرانیا یقانون جامع خدمات رسان 56به ماده  -11

 .گرددیماه حضور در جبهه اضافه م 12رزمندگان با حداقل 

 پس ثارگرانیبه ا یقانون جامع خدمات رسان 37به ماده  -12

سهم اسرا و آزادگان و  یکسورات بازنشستگ"از عبارت 

 24فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل "عبارت  "جانبازان

 شود. یاضافه م "ماه حضور در جبهه

مقرر در  يایو مزا ازاتیامت هیفرزندان شهداء از کل -13

و باالتر به  %50شخص جانباز يو مقررات مختلف برا نیقوان

 يکاهش ساعت کار ،يخودرو، حق پرستار التیتسه ياستثنا

امل بند ش نیاز ا یناش ازاتیرخوردارند. امتو حالت اشتغال ب

 .شودینم دیوابستگان فرزند شه

 یقانون جامع خدمات رسان 60به ماده  لیعبارت ذ -14

 شود: یاضافه م ثارگرانیا

همسران و  "عبارت"جانبازان و آزادگان"ازعبارت  بعد

 .شودیاضافه م "فرزندان شهداء

 -104 ماده

موظف است در طول  رانیا یاسالم يجمهور يبانک مرکز -1

بار  کیمسکن فقط  التینسبت به ارائه تسه انهیبرنامه، سال

) هزار نفر به رزمندگان 50به تعداد پنجاه ( %4با سود حداکثر

حداقل شش ماه سابقه جبهه و آزادگان با حداقل سه  يدارا

سکن، م ونباشند و تاکن یم یماه اسارت که فاقد مسکن ملک

 يهاکبان قیاند، از طرنکرده افتین درمسک التیو تسه نیزم

التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ . مابهدیعامل اقدام نما

 و به بانک نیپول و اعتبار توسط دولت تام يمصوب شورا

 یو نحوه معرف تیاولو نییشود. (تع یعامل پرداخت م يها

 يوهاریکل ن ستادالعمل به موجب دستور طیافراد واجد الشرا

 ود.)مسلح خواهد ب

 یمکرر قانون جامع خدمات رسان 3به ماده  لیتبصره ذ -2

 :گرددیالحاق م ثارگرانیبه ا

حق الثبت و حقوق  يهانهیدر پرداخت هز ثارگرانیا -تبصره

 دیوام خر التیتسه تیاسناد مالک نیفروش، تره ،یثبت یدولت

 یبرخوردار م تی) معاف%70ساخت مسکن از هفتاد درصد ( ای

 باشند.

موظف است  رانیا یاسالم يجمهور يت و بانک مرکزدول -3

بانکها و  یمنابع قرض الحسنه تمام %10همه ساله حداقل 

 یرا در چارچوب بودجه سنوات یدولت يو اعتبار یموسسات پول

 ینیصندوق اشتغال و کارآفر قیاز طر ثارگرانیجهت اشتغال ا

 اختصاص دهد. ثارگرانیا
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مکرر فصل دوم  3و  3ماده  يدولت موظف است در اجرا -4

 يو اصالحات بعد ثارگرانیبه ا یقانون جامع خدمات رسان

پرداخت  طیخرداد ماه هرسال شرا انیآن حداکثر تا پا

 یرا بودجه سنوات ثارگرانیبه ا متیمسکن ارزان ق التیتسه

 .دیو ابالغ نما

از  تیو حما ی) قانون سامانده8ماده واحده اصالح ماده( -5

 لیشرح ذبه 28/9/1389ن مصوب و عرضه مسک دیتول

 :گرددیاصالح م

 تیعبارت با رعا »یعموم دهیمزا قیاز طر«از عبارت  بعد

 .گرددیو فرزندان شهدا اضافه م ثارگرانیبه ا تیاولو

به  یقانون جامع خدمات رسان 70در ماده  -105 ماده

 میقانون تنظ 47آن و در ماده  يبعد یو اصالح ثارگرانیا

 :ردیگ یصورت م لیاصالح ذ  2 یت مالاز مقررا یبخش

همسران و  يبرا یاختصاص هیدرصد سهم 5ورود با  هیسهم

ماه حضور داوطلبانه در جبهه  6فرزندان رزمندگان، با حداقل 

 %30به  ثارگرانیا هیکه عدد سهم يبه نحو ردیگ یتعلق م

 .ابدی شیافزا

 نی(مشمولثارگرانیا %25 هیکه سهم یدر صورت -تبصره

و اصالح  ثارگرانیبه ا یقانون جامع خدمات رسان 70ماده

فرزندان و  یاختصاص هیسهم %5نگردد و  لیآن) تکم يبعد

ماه حضور داوطلبانه در جبهه  6همسران رزمندگان با حداقل 

 نباشد دولت مکلف است طیواجد الشرا انیمتقاض يپاسخگو

مذکور به  %5را مازاد بر  ثارگرانیا %25 یخال تیظرف هماند

ماه حضور داوطلبانه 6زندان و همسران رزمندگان با حداقل فر

 الزم را داشته باشند، اختصاص دهد.  طیدر جبهه که شرا

) قانون جامع خدمات 66ماده ( نیمشمول هیشهر نهیهز -2

اخل و د المللنیب سیپرد يهادر دانشگاه ثارگرانیبه ا یرسان

سقف حداکثر در  یدولت ریغ ای یدولت يخارج دانشگاهها

داخل کشور پرداخت  یدانشگاه آزاد اسالم يها هیشهر

 .شودیم

 و مراکز یو پژوهش یدانشگاهها و موسسات آموزش هیکل -3

و بهداشت،  يو فناور قاتیعلوم تحق نیکه از وزارت یعلم

اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه آزاد  یدرمان و آموزش پزشک

 ازیورد نم یعلم أتیه ياعضا %20مکلفند حداقل  یاسالم

 نشامل فرزندان و همسرا ثارگرانیجامعه ا نیخود را از ب

درصد و باالتر، آزادگان و همسران و  15شهدا، جانبازان 

و پنج  ستیفرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان ب

درصد و باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در 

 دییمورد تا يدکتر یمدرك علم يجبهه که دارا

و بهداشت، درمان و  يو فناور قاتیعلوم تحق يهاوزارتخانه

 یالع يمصوب شورا یعلم طیو شرا باشدیم یپزشک وزشآم

با  موافقت ایاستخدام و  قیحسب مورد از طر یانقالب فرهنگ

 ریارکنان غک تیوضع لیتبد ایدستگاهها  گریانتقال کارکنان د

ز و ا نیه تامالزم را داشت یعلم طیچنانچه شرا یعلم ئتیه

 اب یقطع یرسم یعلم ئتیابتدا آنان را به صورت عضو ه

آن  ریمرتبط و تاث ییو اجرا یپژوهش یاحتساب سوابق آموزش

 و یشرط سن تیبدون الزام به رعا یو مرتبه علم هیدر پا

فصال ماده به ان نیا يمصاحبه استخدام کنند. مستنکف از اجرا

 ردد.گ یمحکوم م کسالیماه تا  کیاز  یموقت از خدمات دولت

 ریبر عهده وز میماده بطور مستق نیاحکام ا ياجرا تیمسؤول

حکم مقامات  نیا يمذکور است در اجرا يدستگاه ها سیو رئ

 باشند. یم میمکلف به اتخاذ تصم ادشدهی

 يدارا یفعل یعلم ئتیبند شامل اعضا ه نیا ازاتیو امت احکام

 .شودیم زیفوق ن طیشرا

و پنج سال خدمت و حداقل  یبند با س نیا نیمشمول -1 تبصره

 بازنشسته شوند. تواندیسال سن م 65

مام پس از ات یفرد به بازنشستگ لیدر صورت تما -2 تبصره

درخواست  تواندیسال سن م 60سال خدمت و حداقل  یس

 .ندینما یبازنشستگ

  با ادغام احکام در مواد باال، حذف شد. -106 ماده
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 ر و ورزشفرهنگ، هن -17بخش 

ه منظور ارتقاء، تعالی ، مقاوم سازي فرهنگی ، ب -107ماده 

بسترسازي فرهنگی و دستیابی به سیاست ابالغی برنامه و 

اهداف سند چشم انداز نظام و اجراي سند مهندسی فرهنگی 

مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر 

ی و ملی و مردم حفظ و ارتقاء ارزش هاي اسالمی، انقالب

ساالري دینی، اصول و فضائل اخالقی و کرامت و حقوق 

انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفاي نقش کارآمد، اثربخش و 

متعالی نهادها و تشکل هاي مردمی در این عرصه و همچنین 

حمایت از تولیدات و محصوالت فرهنگی، مذهبی و هنري 

 و ناملموس وفاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس 

تقویت ظرفیت آن در تعامالت بین المللی و نیز ارتقاء جایگاه 

هاي فرهنگی اجتماعی و و منزلت سرمایه انسانی در عرصه

اصحاب فرهنگ،نخبگان وپیشکسوتان فرهنگ وهنرکشور 

و احیاء موقوفات و  "نیروهاي مومن به انقالب اسالمی"و

نهادهاي  پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه

 :مذهبی در طول سالهاي اجراي برنامه_فرهنگی 

دولت مکلف است با همکاري قوه قضائیه تمهیدات قانونی  -1

الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگري و 

کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار 

 و فرهنگی و هنري و ایجاد امنیت الزم براي تولید و نشر آثار

هاي فرهنگی و هنري داراي مجوز را تا پایان اجراي برنامه

 .سال اول اجراي برنامه پیش بینی نماید

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و  -2

ربط مکلفند با رعایت سیاستهاي کلی و سایر دستگاههاي ذي

فهرست مجوزها و  44قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 

هنگی و هنري قابل واگذاري به بخش خصوصی گري فرتصدي

نهاد را که تا پایان سال اول تعیین هاي مردمو تعاونی و سازمان

 .شود در طول سالهاي اجراي برنامه واگذار نمایندمی
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نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور آیین -تبصره

و نحوه واگذاري و فروش با پیشنهاد سازمان و همکاري وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما به تصویب 

 .رسدهیأت وزیران می

دولت مکلف است تا پایان سال اول اجراي برنامه با  -3

مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، 

تمهیدات قانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهاي 

 .نی نمایدش بیتبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پی

سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاري  -4

سازمان، وزارت راه و شهرسازي، شهرداري ها و سازمان ثبت 

اسناد و امالك کشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات 

 .و تبدیل بقاع متبرکه به قطب هاي فرهنگی اقدام نمایند

هنگ توسعه فر دولت مکلف است تمهیدات الزم نسبت به -5

کتابخوانی با اولویت کتابخانه هاي روستایی در مناطق کمتر 

توسعه یافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهاي منطقه 

اي با رویکرد تشویق و جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی 

و تعاونی در تولید کتاب و محصوالت فرهنگی و سایر کاالهاي 

ایان سال اول اجراي برنامه فرهنگی و هنري فراهم نماید، تا پ

نسبت به وضعیت موجود  %5با نرخ رشد ساالنه (پنج درصد)

 .در طول اجراي برنامه طبق بودجه سنواتی اقدام نماید

 با مکلفند فاضالب و آب سازمان و دولت و شهرداري ها -6

 و رقب و آب زمینه در ساختمان پروانه یا فرهنگی تعرفه ارائه

 رد فرهنگی کاربري از استفاده با ،پست و نقل و حمل گاز،

 داراي هک مطبوعات و ناشران کتابفروشان، از مسکونی فضاهاي

 .کنند حمایت هستند الزم قانونی مجوزهاي

آیین نامه اجرایی موضوع این بند توسط وزارت  -تبصره

 شهرسازي، و راه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاري

 یبتصو به و تدوین نفت رتوزا و کشور وزارت و نیرو وزارت

 .رسد می وزیران هیات

دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدید  -7

آورندگان آثار فرهنگی، هنري و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ 

مللی الو هنر و مطبوعات و قلم، بستر سازي براي حضور بین

هاي فرهنگی، هنري و تنظیم مناسبات و روابط میان در عرصه

قیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنري اشخاص ح

 :اقدامهاي ذیل را بعمل آورد

تمهیدات قانونی الزم جهت امنیت شغلی اصحاب  -الف

فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان 

 .سال اول برنامه

بازنگري و اصالح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع  -ب

ها و تبلیغات جهت طی مراحل حقوقی مطبوعات و رسانه

  .قانونی

اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که شغل خود را  -یبند الحاق

 رند،یگ یقرار م يکاریب مهیدهند تحت پوشش ب یاز دست م

 ياعتبار يکمک ها یبودجه سنوات حیدولت در چارچوب لوا

 دهد. یقرار م يکاریب مهیصندوق ب اریدر اخت

ماده را وزارت فرهنگ و ارشاد  نیا یینامه اجرا نیآئ -تبصره

ه و ب هیته مایو سازمان صدا و س غاتیسازمان تبل ،یاسالم

 نیماه از الزم االجراء شدن ا 6پس از  رانیوز اتیه بیتصو

 رساند. یقانون م

برنامه در  ياجرا يدولت مکلف است از ابتدا -108 ماده

بودجه سازمان  نیسهم خود در تام یقالب بودجه سنوات

 یدرصد بودجه عموم %7/0 زانیرا حداقل به م مایصداوس

 اعتبار سازمان نسبت به شیدهد. افزا صیدولت لحاظ و تخص

 يماده جهت پوشش صد درصد نیاز محل ا هیسال پا

 یاستان ،ی(مل يدیتول يبرنامه ها یفیو ک یکم هها، توسعاستان

 الیا و سره لمی) مستند و فشنیمی(ان ،یینما ای) پويو برون مرز

شود و پرداخت هرگونه  یم نهیهز یفاخر و توسعه فن ياه

کشور که در  يبخش ها ریجزو تناسب سا ایحقوق و مزا

 ممنوع است. شودیمشخص م یبودجه سنوات
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دولت مکلف است بیست و هفت صدم  -109ماده 

) مالیات ارزش افزوده را %9) از کل نه درصد(%27/0درصد(

ی، ورزش روستایی براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگان

و عشایري، ورزش بانوان و زیر ساختهاي ورزش بویژه در 

این مبلغ در ردیفهاي  .حوزه معلولین و جانبازان اختصاص دهد

مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش 

در بودجه سنواتی پیش بینی و پس از مبادله موافقت نامه در 

  .گیردمی ها قراراختیار این وزراتخانه

 .شود می هزینه استانها در فقط اعتبار این -1تبصره 

پرداخت هر گونه وجهی از محل بودجه کل کشور  -2تبصره 

به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه اي ممنوع است و 

 .پیگرد قانونی دارد

منظور توسعه فضاهاي مذهبی فرهنگی و  به -110ماده 

 ی و تثبیت جایگاه مسجد بهگیري بهینه از اماکن مذهببهره

ترین پایگاه عبادي، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و عنوان اصلی

 :شودفرهنگی، اقدامات زیر انجام می

وزارت راه و شهرسازي، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و  -الف

ها موظفند در طراحی واجراي طرحهاي جامع شهرداري

 ها وشهرهايتفصیلی شهري وهادي روستایی وشهرك

جدیداالحداث، اراضی مناسب براي احداث مسجد وخانه عالم 

در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد 

ا سازي بدون دریافت هزینه و ببینی کنند و پس از آمادهپیش

حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار 

 .دهند

هاي دینی مساجد، مصلی ها، اماکن مذهبی اقلیت  -تبصره

مستقر در قانون اساسی و حوزه هاي علمیه شامل مراکز 

هاي حق انشعاب آموزشی، پژوهشی و اداري از پرداخت هزینه

آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط براي 

 .باشندفضاي اصلی معاف می

هاي تجاري، اداري و خدماتی مالکان مجتمع -ب

مناسبی را در اماکن مذکور جدیداالحداث موظفند نمازخانه 

دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهاي این  .احداث نمایند

 هاي مصوب بهها و مکان احداث در چهارچوب نقشهمجتمع

 .رسدعالی شهرسازي و معماري میتصویب شوراي

ا هها، مراتع و آبخیزداري کشور و شهرداريسازمان جنگل -ج

صاص فضاي کافی و مناسب موظفند نسبت به احداث یا اخت

 هايهاي ملی و بوستانبراي مسجد یا نمازخانه در بوستان

 .شهري اقدام کنند

ها و هاي اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستانکلیه دستگاه -د

هاي رفاهی، هاي ورزشی، مجتمعمراکز درمانی، مجموعه

هاي تجاري اعم از دولتی یا غیردولتی، تفریحی و مجتمع

سبت به احداث یا اختصاص و نگهداري فضاي کافی موظفند ن

 .و مناسب براي مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند

هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهیدات وزارتخانه -هـ

هاي و اقدام الزم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه

هاي عرضه سوخت بین شهري و همچنین مسافربري و جایگاه

هاي مذکور از طریق مدیریت مساجد و نمازخانهنگهداري و 

 .عمل آورندبخش غیردولتی به

منظور  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به -و

ارتقاي کارکرد فرهنگی و هنري مساجد، برقراري عدالت 

فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان 

ا بی اتخاذ نماید تبه مساجد، با رعایت موازین اسالمی ترتی

کلیه مساجد شهري و روستاهاي باالي هزار نفر جمعیت از 

هاي فرهنگی و هنري براساس بودجه سنواتی برخوردار کانون

 .گردند

وزارت جهاد کشاورزي موظف است به منظور  -111ماده 

احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی، اراضی ملی غیر 

حدوده روستاها به استثناء کشاورزي خارج از حریم شهرها و م

 ازنی مورد که را اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست
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 به جوانان و ورزش وزارت تایید با است، غیردولتی بخش

عامالتی اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادي م ارزش قیمت

و دارایی با رعایت تشریقات قانونی به بخش غیردولتی و 

غییر این ت .ی هاي ایثارگران واگذار نمایدتعاونی با اولویت تعاون

کاربري اراضی ممنوع است، منابع حاصله از اجراي این حکم 

 .شودبه خزانه واریز می

دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها،  -112ماده 

باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت 

اکن ز ظرفیت معنوي امالسالم و استفاده بهینه ااهل بیت علیهم

ویژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شیراز و زیارتی به

برگزاري و تمهید امکانات الزم مراسم ساالنه پیاده روي 

 .نمایداربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام 

زي و ریشناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائرین، برنامه-الف

زم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین تدوین سازوکارهاي ال

زیرساختهاي الزم از طریق حمایت از شهرداریها و بخشهاي 

 .غیردولتی

توسعه امکانات، فعالیتهاي فرهنگی و خدمات زیارتی در  -ب

هاي زیارتی و گردشگري مذهبی و فراهم نمودن زمینه قطب

ب لهاي زیربنایی مورد نیاز در قازیارت مطلوب و اجراي پروژه

 .هاي سنواتیبودجه

  -113ماده 

دستگاههاي اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث  -1

فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه 

 :گردشگري اقدامات زیر را انجام دهند

هزینه هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار  :الف

ست و فهرمنقول و غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 

هاي ذیربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان 

دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین 

 یراثم سازمان قانونی این اعتبارات در چارچوب ضوابط .کنند

 .شودمی هزینه گردشگري و دستی صنایعفرهنگی،

 و مقرراتتأسیسات گردشگري از هر نظر تابع قوانین  :ب

ی است هاي مالیاتبخش صنعت گردشگري به استثناي معافیت

 .و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري موظف  -2

منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات الزم است به

بط ررا با همکاري و هماهنگی سایر دستگاههاي اجرائی ذي

منظور شناسایی، مستندسازي، حفاظت و مرمت و معرفی به

میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، 

ایجاد شهرهاي جهانی صنایع دستی و احیاي هنرهاي سنتی در 

حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست 

 .میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد

بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاري سازمان  -114ده ما

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري موظف است تهیه 

روستاي داراي  300و اجراي طرح بهسازي و احیاي حداقل 

بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهاي هدف 

هاي سرمایه اي، گردشگري را از محل اعتبارات تملک دارایی

برنامه در بودجه سنواتی به انجام رسانده تا در تا پایان 

چهارچوب مفاد این ماده حفظ، نگهداري و مورد بهره برداري 

 .قرار گیرد

 -115ماده 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  -الف

مکلف است تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه، سند 

 ین مرتبط باراهبردي توسعه گردشگري را در چارچوب قوان

رویکرد استفاده حداکثري از بخش خصوصی جهت تصویب 

دولت موظف است  .هیأت وزیران به دولت ارائه نماید

 :عمل آوردتمهیدات زیر را به

تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع  -1

 اي بزرگ وهاي توسعهدستی و گردشگري براي کلیه طرح

تولیدي و خدمات دستگاههاي هاي زیربنایی، مهم در حوزه

) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و 3موضوع ماده (
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قانون تشکیل  3هاي موضوع ماده گردشگري و دستگاه

سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، جهت تطبیق با اهداف 

 .اي، استانی و شهريو وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقه

اطق گردشگري از قبیل هاي مورد نیاز منایجاد زیرساخت -2

، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش راه

 قیمت وگذاري، واگذاري تسهیالت ارزانخصوصی در سرمایه

 .سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري با  -ب

 قانون همکاري سازمان موظف است تا پایان سال اول اجراي

 و شمال جنگلهاي گردشگري ساماندهی طرح برنامه

 با جنوبی و شمالی سواحل و زاگرس و کشور غربشمال

 جهت و تهیه مربوطه قوانین طبق را مکران سواحل اولویت

 .ران ارائه نمایدوزی هیأت تصویب

دولت مکلف است تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه،  -ج

ی الزم را جهت مدیریت یکپارچه و تمهیدات و اقدامات قانون

 .ل آوردعمجامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري به

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري مکلف  -د

هاي مردمی از اماکن و است کل درآمد اختصاصی و کمک

) قانون 5ها را که در اجراي ماده(هاي تاریخی و موزهمحوطه

فرهنگی و گردشگري مصوب  تشکیل سازمان میراث

د شونصورت هیأت امنایی تشکیل و اداره میبه 3/10/1382

 .گردد، واریز نمایدافتتاح می حسابی که نزد خزانهبه

هاي وجوه حاصله و همچنین سهم کمک )%100صددرصد(

دولتی اختصاص داده شده به این اماکن را در قالب بودجه 

ري صنایع دستی و گردشگسنواتی در اختیار میراث فرهنگی، 

گیرد تا براي اداره، توسعه و مرمت این اماکن قرار می

 .اختصاص یابد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  -هـ

گري و اجرائی خود را به تواند بخشی از امور تصديمی

اند، اي و تخصصی که طبق قانون تشکیل شدههاي حرفهتشکل

 .واگذار کند

هاي این خدمات با تأیید هاي قانونی هزینهفهتعر -تبصره

اي هسازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکل

 .باشدتعیین شده قابل دریافت و هزینه می

) 65دولت مکلف است از محل منابع بند(الف) ماده ( -ح

قانون الحاق برخی مواد به تنظیم برخی از مقررات مالی دولت 

ازرسانی روستاهاي هدف گ 4/12/1393) مصوب 2(

 .گردشگري را نیز در اولویت قرار دهد

 -116ماده 

منظور تحقق اهداف کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند به

مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، 

هاي کلی برنامه ششم و انداز و سیاستاهداف سند چشم

ایگاه خانواده و جتقویت نهاد «سیاستهاي کلی خانواده مبنی بر 

زن در آن و استیفاي حقوق، شرعی و قانونی زنان در همه 

منظور و نیز به» ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنانعرصه

مندي جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه بهره

پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور 

گاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت زنان و خانواده در دست

ها و ها، برنامهجنسیتی بر مبناي اصول اسالمی در سیاست

طرحهاي خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چهارچوب، 

براساس شاخصهاي ابالغی ستاد ملی زن و خانواده در 

 .چارچوب سیاستهاي کلی خانواده اقدام نمایند

انواده ریاست جمهوري معاونت امور زنان و خ -1تبصره 

 ها وها، برنامهموظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست

طرحهاي دستگاهها و رصد مستمر ارتقاي شاخصهاي وضعیت 

طور ساالنه به هیأت وزیران زنان و خانواده، گزارش آن را به

 .ارائه نماید

نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، آیین -2تبصره 

نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات سازوکارهاي 
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دستگاههاي اجرائی براي ارتقاي شاخصهاي مذکور، به 

پیشنهاد مشترك ریاست جمهوري، معاونت امور زنان و 

ربط، در خانواده و با همکاري سایر دستگاههاي اجرائی ذي

ماه پس از تصویب این قانون به چارچوب قوانین مربوطه شش

 .خواهد رسیدتصویب هیأت وزیران 

 -117ماده 

دولت موظف است براساس سیاستهاي کلی جمعیت و خانواده 

و سند جمعیت مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی با 

ي م جامعه اتحکی و تقویت منظور به همکاري نهادهاي ذیربط

خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهاي 

انی ایر -ک الگوي اسالمیاصلی آن با رعایت شاخص ها و سب

با ایجاد سازوکارها و تامین اعتبارات الزم در قالب بودجه 

 :سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد

زمینه سازي در جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج  -1

 نسبت به سال پایه اجراي برنامه %10به میزان 

ه از دحمایت، پشتیبانی و ارتقاء معیشت و اقتصاد خانوا -2

طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههاي زود بازده اقتصادي و 

هاي تولیدي روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ تعاونی

 رشد مستمر فعالیت ها نسبت به سال پایه

مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و  -3

هاي آن از طریق منع نشر برنامه هاي مخل ارزش

هت ي در جي، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیهسازبرنامه

 تحکیم خانواده

زمینه سازي در جهت افزایش نرخ باروري به  -4

 در طول دوره اجراي برنامه %5/2حداقل

پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق نو پایدار و آسان،  -5

فرزند آوري و تربیت فرزندان صالح، ارزش دانستن ازدواج و 

، از طریق تمهید و ساز و کارهاي قانونی و اعطاي فرزندآوري

  تسهیالت و امکانات

ي نوجوانان، ي مستمر و مسؤوالنهآموزش و مشاوره -6

ها قبل، حین و دست کم پنج سال جوانان با اولویت خانواده

پس از ازدواج توسط همه دستگاههاي ذیربط، به ویژه وزارت 

و آموزش  آموزش و پرورش، وزارت بهداشت ، درمان

پزشکی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی، موسسات 

آموزش عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان 

نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهاي ذیربط با 

برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیالت و 

 مزایاي بیمه هاي پایه و تکمیلی

امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت ارائه تسهیالت و  -7

زوجهاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتی بیشتر و اقدام 

 نسبت به سالمت ازدواج و درمان ناباروري

تسهیالت جهت افزایش تمهیدات الزم از قبیل ارائه  -8

 سالمت ازدواج و درمان ناباروري در قالب بودجه سنواتی

ي از قضات و وکالي مجرب مندتمهیدات الزم جهت بهره -9

آموزشهاي الزم در جهت با اولویت وکالي متاهل، با ارائه 

تشویق صلح و سازش زوج ها در پرونده هاي اختالف خانواده 

 و ایجاد مشوقهاي الزم نسبت به پرونده هاي مختومه

لی هاي پایه و تکمیحمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه -10

دوران بارداري و تا پایان دوران  براي مادران در کلیه مراحل

  شیرخوارگی

ستاد ملی زن و خانواده مصوب شوراي عالی انقالب  -11

فرهنگی، با تشکیل جلسات مستمر، عهده دار هدایت، ایجاد 

ها، اقدامات و هماهنگی بین بخشی، نظارت کالن بر برنامه

ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائی 

هاي مردمی و نیز بسیج ملی بط و نهادهاي عمومی و تشکلذیر

براي جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاستهاي کلی ابالغی 

و رصد و پایش تحوالت خانواده و جمعیت خواهد بود و 

گزارش آن باید هر شش ماه یکبار به مجلس شوراي اسالمی 

 .ارائه شود
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 -118ماده 

 حذف شد. -الف

مردان شاغل در  هیقانون کل نیا بیتصو خیاز تار -ب

که صاحب فرزند  یردولتیغ یو عموم یدولت يهابخش

) برخوردار یقی(تشوياجبار یاز دو هفته مرخص شوندیم

 .شوندیم

 حذف شد. -ج

 يمکلف است در راستا یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع -د

و طرح  یخانواده ظرف شش ماه بررس میتحک يهااستیس

 3 يدار حداقل دارازنان خانه یاجتماع مهیب جادیا يالزم برا

 .دیارائه نما یقانون يریگ میفرزند را فراهم و جهت تصم

 حذف شد. -هـ

خود را در  یاز اعتبارات عمران یدولت مکلف است بخش -و

 يمناسب برا يهاخوابگاه نیبه تأم یقالب بودجه سنوات

 نیاستفاده از ا تیمتأهل اختصاص دهد. اولو انیدانشجو

  .باشدیفرزند م يدارا نیها با زوجخوابگاه

 -119ماده 

سازمان بهزیستی مکلف است در راستاي کنترل و  -الف

سال پایه در طول قانون  %20کاهش نرخ طالق به میزان 

هاي برنامه زمینه سازي الزم را از طریق مرکز فوریت

اجتماعی و مددکاري و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی 

هاي و بحران به عمل آورد جهت پیشگیري از اختالف

خانوادگی و پیشگیري وقوع طالق و با کمک نهادهاي مردمی 

 .اقدامات خود را گسترش دهد

هاي خود سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه -ب

هاي اجتماعی ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طالق و آسیب

ها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندي آن براي زوج و زوج

واده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي ها به خانزوج

 .ایرانی مد نظر قرار دهد -اصلی سبک زندگی اسالمی 
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 سیاسی، دفاعی و امنیتی -18بخش 

در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسی  -120ماده 

 پذیري اقتصاد کشورو افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب

گ و مؤثر روابط خارجی منظور مدیریت منسجم، هماهنو به

جمهوري اسالمی ایران بر مبناي اصل عزت، حکمت و 

مصلحت و براي تحقق اهداف این قانون، دستگاههاي اجرائی 

به جز نیروهاي مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه 

 .روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند 

چارچوب قوانین نسبت  وزارت امور خارجه موظف است در

 :به اجراي موارد زیر اقدام نماید

طراحی و اجراي اقدامات دیپلماتیک در راستاي سیاست  -1

خارجی در جهت تحقق اصول مربوط به قانون اساسی 

مخصوصاً در بُعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و 

 .حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین

ی و بخشط سیاسی الزم براي تنوعایجاد بسترها و شرای -2

تقویت همه جانبه به ویژه در حوزه هاي همکاري هاي 

اقتصادي با کشورهاي جهان به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی 

و ایجاد پیوندهاي راهبردي به ویژه با کشورهاي منطقه، 

 .هاي نوظهور آسیاهمسایگان و قدرت

ازارهاي د به بتقویت دیپلماسی اقتصادي با تمرکز بر ورو -3

جهانی براي صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی، تأمین 

هاي گذاري خارجی و دستیابی به فنآوريمالی و جذب سرمایه

 .نوین

تقویت دیپلماسی اقتصادي از طریق  -3جزء الحاقی به بند 

حمایت جدي از فعالیت هاي اقتصادي به ویژه بخش 

ي رابطه و حضور بخش غیردولتی و ایجاد زمینه هاي الزم برا

مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه 

قانون  2100کشورهاي همسایه و اسالمی (تنفیذ بند هـ ماده 

 برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران)

حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب  -4

 .مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور

هاي دیپلماسی رسمی در سطوح دو و کارگیري ظرفیتبه -5

چندجانبه براي ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار 

 .در منطقه

برداري از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهاي نوین بهره -6

رسانی در گستره فرامرزي براي تبیین و کارآمد اطالع

ابعاد گفتمانی و معنایی دیدگاههاي جمهوري اسالمی ایران در 

 .و ارتقاي جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

کارگیري همه امکانات جمهوري اسالمی ایران براي به -7

 .گراییبراي مقابله با خشونت گرایی، تروریسم و افراط

المللی جمهوري اسالمی ایران در صیانت از وجهه بین -8

د و پایش رابطه با موضوعات حقوق بشري از طریق رص

 المللی، پاسخ متناسب بهوضعیت حقوق بشر در عرصه بین

ادعاهاي بی پایه آنان و گسترش حقوق بشر اسالمی با 

 .ربطهمکاري دستگاههاي ذي

 .حمایت جدي و همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین -9

ریزي و اقدام مؤثر در راستاي ارتقا و افزایش برنامه -10

 .طقهقدرت جریان مقاومت در من

حمایت از فعالیت هاي مجمع جهانی تقریب  -11بند الحاقی 

 مذاهب اسالمی

  -121ماده 

سیاست هاي کلی  52دولت مکلف است در اجراي بند  -الف

برنامه و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت 

منطقه اي و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد از 

هاي مالی، استثناي واگذاري داراییبهمنابع بودجه عمومی 

عنوان درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصی را به

سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهاي تقویت بنیه دفاعی در 

 .بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد
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دولت پشتیبانی هاي الزم را به منظور افزایش توان دفاعی  -ب

امین منافع و امنیت ملی، با اي و تکشور در تراز قدرت منطقه

 :انجام اقدامات اساسی زیر بعمل آورد

 :تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از -1

 توسعه و افزایش توان تولیدي موشکی -1-1

توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف  -1-2

 برد کوتاه، متوسط و بلند

 اي ارتباطی امن و پایدارتوسعه و به روز رسانی شبکه ه -1-3

و تعامل پذیر و برخوردار از فناوریهاي مناسب با هدف 

 استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل

1-4- 

توسعه و تقویت جنگ الکترونیک و دفاع رایانه اي  -1-5

 (سایبري)

تحقیق، طراحی و تولید اقالم مورد نیاز براي مواجهه و  -1-6

 ریستیتقابل با گروههاي مسلح ترو

توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه هاي  -1-7

مختلف آفندي، پدافندي و پشتیبانی رزمی با اتکا به 

 هاي پیشرفته هواپیمایی، بالگردي و پهپاديسامانه

توسعه و بازسازي صنایع هوایی دفاعی براي پشتیبانی  -8 -1

سلیح و ت از ناوگان هوایی نیروهاي مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد

 آنها)

توسعه و به روز رسانی توانمندي تولید پهپادها و تسلیح  -1-9

 آنها

نوسازي سامانه هاي ناوبري و کمک ناوبري و نظارتی  -1-10

 ویژه نظامی هواپیماهاي نیروهاي مسلح

توسعه ناوگان نیروي دریایی با تجهیز به شناورهاي  -1-11

سلیح یاپایه و تسطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهاي پروازي در

آنها به سامانه هاي کشف، شناسایی و ردگیري و کنترل آتش 

 .و سالحهاي پیشرفته و به روز و کارآمد

توسعه و تقویت یگان هاي رزمی و تیپ هاي واکنش  -1-12

 سریع نیروهاي مسلح

تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر  -2

ع از کشور، دفاع هاي امنیت و دفانیروهاي مردمی درصحنه

از آرمان ها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ 

 :امر به معروف و نهی از منکر از طریق

حمایت از زیرساخت ها براي توسعه نواحی شهرستانی  -1-2

و رده هاي مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات 

 کشوري

فرهنگ و  تعمیق ارزش هاي انقالب اسالمی و توسعه -2-2

ي اوقات هاي تربیتی، غنی سازتفکر بسیجی با استفاده از هسته

 فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی

مقابله با جنگ نرم در حوزه هاي مختلف با اولویت  -3-2

 اي با رویکرد بومیحضور فزاینده در فضاي مجازي و رایانه

 از بسیج دهها میلیونیمیلیون نفر  35جذب و بکارگیري  -4-2

 با رویکرد فرهنگی اجتماعی، اقتصادي و علمی

توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت  -5-2

 درامر محرومیت زدایی و سازندگی کشور

تأمین پوشش بیمه اي و جبران خسارت هاي ناشی از  -6-2

 هاي محولهبکارگیري بسیجیان در مأموریت

قانون اساسی به منظور کمک  48ل در راستاي تحقق اص -7-2

به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهاي کشور می توانند ده 

درصد از اعتبارات اختصاص یافته بدین منظور، با استفاده از 

ظرفیت و توانمندي بسیج سازندگی توسط دستگاه هاي اجرایی 

 .ذیربط هزینه شود
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 ارتقاء و ها زیرساخت پذیري آسیب کاهش منظور به		ج)

 رعایت به ملزم اجرایی هاي دستگاه کلیه ملی، پایداري

 :و انجام اقدامات زیر می باشند عامل غیر پدافند هاي سیاست

اجراي کامل پدافند غیر عامل براي کلیه مراکز حیاتی و  -1

حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیر 

و  انسازي آنعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون

 تصویب در مراجع قانونی کل

تهیه و تدوین طرح هاي ایمن سازي و حفاظت از مراکز  -2

مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیته 

دائمی پدافند غیر عامل از منابع دستگاه مربوطه و مراجع 

 قانونی آن

تهیه پیوست پدافند غیر عامل براي طرح هاي حساس  -3

زام به رعایت و اجراي آنها پس از تصویب جدید کشور و ال

 /کمیته دائمی پدافند غیر عامل از منابع دستگاه مربوطه

د) به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزي، کاهش جرم و 

ها، گردانجنایت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان

پیشگیري و مقابله قاچاق کاال و ارز از طریق پیش بینی 

ت مورد نیاز در بودجه سالیانه دستگاه هاي مربوطه اعتبارا

 :اقدامات زیر به عمل آید

انسداد الکتریکی، الکترونیکی، اپتیکی و فیزیکی مرزها با  -1

اولویت مناطق مرزي مستعد ناامنی ، بهره گیري از توان 

اطالعاتی واجا، تقویت و توسعه زیر ساختها و توان عملیاتی 

سپاه پاسداران مشارکت دهی  مرزبانی ناجا، با حمایت

مرزنشینان در طرح هاي امنیتی، توسعه فعالیت هاي اطالعاتی 

و تقویت دیپلماسی مرزي براساس طرح (ارتقاء امنیت و 

کنترل موثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاري سازمان 

برنامه و بودجه و ناجا و سپاه پاسداران ظرف مدت شش ماه 

ون، تهیه و پس از تائید ستاد کل پس از تصویب این قان

 .سدرنیروهاي مسلح به تصویب شوراي عالی امنیت ملی می

ریزي و زمینه سازي توسط دستگاه هاي ذي ربط برنامه -2

درصدي  10براي کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 

 ساالنه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه هاي مربوطه

نبه با مواد مخدر و روان برنامه ریزي براي مبارزه همه جا -3

درصدي  25گردان ها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش 

 اعتیاد توسط دستگاه هاي مربوطه

برنامه ریزي براي پیشگیري و مقابله با قاچاق کاال و ارز  -4

از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار به نحوي که 

 .درصد ورود قاچاق کاهش پیدا کند 10ساالنه 

عایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهاي هـ) ر

قانون  117ماده  3مسلح با کارکنان کشوري بر اساس تبصره 

 .مدیریت خدمات کشوري

هاي رایانیکی سایبري به منظور افزایش ظرفیت -122ماده 

سایبري براي  -و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی

سعه قدرت هاي کشور، طرح جامع دربرگیرنده توزیرساخت

نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد 

کل نیروهاي مسلح و وزارت اطالعات جمهوري اسالمی ایران 

در سال اول اجراي قانون برنامه تهیه و پس از تصویب شوراي 

 .عالی فضاي مجازي از سال دوم به اجرا در می آید

ي و توسعه پیشگیربه منظور ارتقاء نظم و امنیت  -123ماده 

و مقابله با جرائم، کنترل موثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات 

 :شودو حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول برنامه اجراء می

 الف) ارتقاء نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛

دولت مکلف است اقدامات و سازوکار الزم براي کاهش  -1

 بر تجهیز و تقویت پلیس تلفات حوادث رانندگی با تاکید

راهنمایی و رانندگی، ارتقاء کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت 

و تکمیل شبکه هاي امداد رسانی و فوریتهاي پزشکی، اصالح 

نقاط حادثه خیز جاده اي و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را 

فراهم نماید بنحوي که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد 

 .درصد کاهش یابد %31خودرو تا پایان برنامه  هزار دستگاهده
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کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و  -2

هاي اصلی و آزادراهها با نصب، کالن شهرها و همچنین جاده

نگه داري و بروزرسانی سامانه هاي کنترلی و مراقبتی هوشمند 

ش ها و وزارت راه و شهرسازي تحت پوشتوسط شهرداري

ها و دسترسی الزم آن در اختیار قرار گرفته و این سامانه

  .نیروي انتظامی قرار گیرد

) قانون 4) ماده (12مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند ( -3

 يباال ي) به شهرها18/2/79(مصوب  یانتظام يروین لیتشک

 .ابدی یم ينفر تسر ونیلیم کی

 يرویکاال به ن به منظور کنترل و مبارزه موثر با قاچاق -ب

شود نسبت به نصب، راه  یو گمرك اجاده داده م یانتظام

و  ییکنترل خودرو يسامانه ها یو به روزرسان يانداز

 یو خروج يورود ،یگمرک ي) در مباديرکسی(ا ينریکانت

اص اشخ قیناجا از طر یو کنترل یبازرس يستگاههایمرزها و ا

 تیری. مدندیااقدام نم یردولتیغ یو حقوق یقیموسسات حق و

 يروین اریسامانه ها حسب مورد در اخت نیاز ا يو بهره بردار

 باشد. یو گمرك م یانتظام

 يها نهیهز نیمربوط به تام يهانهیهز نیتأم منظوربه

 یکنترل يسامانه ها یو بروزرسان ينگهدار ،ياندازراه

مربوط به آن  زاتی) و تجهير کسی(ا ينریکانت ییخودرو

خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در  ایصاحبان بار 

نسبت به پرداخت تعرفه مربوط  یو خروج يورود يمباد

 شود. یم نیتام یتعرفه در بودجه سنوات نیا زانی. مننداقدام ک

ها شهرك هیموظفند کل ربطیذ يو دستگاهها هايشهردار -ج

 نیو همچن یو صنعت یمسکون ،يتجار ،يادار يهاو مجتمع

 یظامانت -یحفاظت يوستهایپ ندیرا مکلف نما یمراکز عموم

از  يریشگیاماکن و پ نیا یمنیو ا تیارتقاء امن يالزم برا

 تیرعا یانتظام يروین یاعالم يسرقت را برابر استانداردها

 .ندینما

ا بند توسط وزارت کشور ب نیا ينحوه اجرا نامهنیآئ -تبصره

و به  هیهاستانها ت یعال يو شورا یانتظام يروین يهمکار

 رسد. یم رانیوز أتیه بیتصو

ل ستاد ک دیشود با تائ یاجازه داده م یانتظام يرویبه ن -د

 يرویاستعداد ن يسازمسلح به منظور متناسب يروهاین

 نیه اکشور و کاهش فاصل یانتظام -یتیامن يازهایبا ن یانتظام

در  ت،یهزار نفر جمع يبه ازا روینفر ن 5استعداد با شاخص 

 یسنوات بودجهبا توجه به  وریبرنامه ساالنه پا يراطول اج

 .دیخود اضافه نما ياستخدام و به موجود

 حذف شد. -124 ماده

پنجم درآمد حاصل از  کیدولت مکلف است  -یالحاق ماده

 يقانون برا نی) ا88) و درآمد حاصل از ماده (109ماده (

 و ینیب شیپ یازدواج و اشتغال جوانان مطابق بودجه سنوات

 کند. نهیهز

دولت مکلف است مطابق مصوبات شوراي عالی  -125ماده 

فضاي مجازي و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات 

 :ذیل را به عمل آورد

ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح ملی و ارتقاء قدرت  -الف

رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون سازي و افزایش 

اي ناشی از وقوع احتمالی تهدید با توان مقابله با پیامده

گیري از ظرفیت دستگاههاي استانی و نیروهاي مسلح با بهره

گونه تهدیدات بر اثرسازي اینسازي و یا بیهدف مصون

 سرمایه هاي ملی

افزایش سطح آموزش سایبري مدیران و کارکنان  -ب

دستگاهها اجرایی به منظور جلوگیري از نفوذ و مختل نمودن 

 .هایآمادگ توسعه هاي نرم افزاري دستگاه ذیربط وسیستم 

دولت مکلف است هر ساله در بودجه سنواتی،  -126ماده 

هزینه مسکن کارکنان نیروهاي مسلح (نظامی و انتظامی) کمک

هاي سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به ساکن در خانه

حساب مخصوصی نزد خزانه داري کل کشور واریز کند و هر 
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اي له معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهاي بودجهسا

هاي تعمیر و نگهداري نیروهاي مسلح براي تأمین هزینه

بینی و واریز هاي سازمانی در طول مدت پنجساله پیشخانه

  .نماید

 را انجام دهد: ریولت مکلف است اقدامات زد -127ماده 

 یرفاه ،یفرهنگ ،ینظام يهارساختیاستقرار و احداث ز -الف

 در سواحل مکران رانیا یاسالم يارتش جمهور ییایدر يروین

فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات حق  -ب

 نیا يدر طول اجرا نفعیذ يکارکنان ادار گریاشعه خلبانان و د

 قانون

لح مس يروهاین یو فرهنگ یمراکز آموزش تیفیارتقاء ک -ج

  کارآمد يروهاین تیترب يبرا

 يهااستان يهایماندگه منظور جبران عقبب -128ماده 

 مقدس:دفاع یاتیمناطق عمل

 یاتیمسلح محدوده مناطق عمل يروهای) ستاد کل نالف

سال اول برنامه به سازمان برنامه و  انیمقدس را تا پادفاع

 .کندیبودجه اعالم م

از  یجامع یابی) سازمان برنامه و بودجه موظف است ارزب

 مناطق تا سطح نیا يهارساختیز یافتگیتوسعه تیوضع

 .کند هیشهرستان ته

بودجه  نیرا در قوان يمتمرکز فی) دولت موظف است ردج

 يهاشاخص يو ارتقا هایماندگبه جبران عقب یسنوات

ماده اختصاص دهد؛ به  نیمناطق موضوع ا يبرخوردار

و به سطح متوسط  افتهی شیدرصد افزا 10که ساالنه  ياگونه

 .برخوردار کشور برسد يهاانشهرست

درصد نسبت به  25) دولت موظف است ساالنه حداقل د

اروندرود و توسعه سواحل آن بر اساس قرارداد  یروبیال

 .اقدام کند یمربوطه و بودجه سنوات نیقوان ر،یالجزا 1975

اعمال سقف  ي) سازمان برنامه و بودجه اعتبار الزم را براهـ

 تیریقانون مد 68ماده  کیدر بند  شده ینیبشیالعاده پفوق

مناطق از سال  نیکارکنان شاغل در ا يبرا يخدمات کشور

 .و اعمال کند نیاول برنامه تأم

) سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به صدور احکام و

 مقدس برابردفاع یاتیمناطق عمل نیشاغل يایپرداخت مزا

 یاستخدام و يسازمان امور ادار یجداول و ضوابط ابالغ

ل که مشمو ییهادستگاه .از سال اول برنامه اقدام کند) 1376(

 بعامکلفند از من ستند،ین يخدمات کشور تیریقانون مد

را به صورت » ج«و » ث« يمربوطه، موارد موضوع بندها

 .مشابه اعمال کنند
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 حقوقی و قضایی -19بخش 

  

به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه  -129ماده 

مات قضائی، تحقق عدالت قضایی و احیاي حقوق عامه، خد

ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر 

براي دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودي 

ها و پیشگیري از وقوع جرم و دعاوي و اصالح مجرمین پرونده

 :و کاهش جمعیت کیفري

یم ت در راستاي تحکالف) سازمان بهزیستی کشور مکلف اس

اي رایگان براي نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره

افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی که در اجراي 

توسط مقام قضائی  1391قانون حمایت خانواده مصوب 

دار براي رفع اختالف به آن سازمان براي مشاوره صالحیت

 .م بعمل آوردشوند، اقدام الزخانواده معرفی می

االجراء از طریق ادارات اجراي مفاد ب) مفاد اسناد رسمی الزم

اسناد رسمی الزم االجراي سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 

اجراي ثبت مکلف است بالفاصله پس از  .شونداجرا می

تقاضاي اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون 

اند ظرف مدت دو ماه از چنانچه مرجع مذکور نتو .اقدام کند

تقاضاي اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، 

اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند 

تواند با انصراف از اجراي مفاد اقدام نماید متعهدُله سند می

 .سند به محاکم دادگستري رجوع نماید

یشنهاد وزارت نامه اجراي این بند به پآیین -1تبصره 

دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 

 .رسدتهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می

االجراء، ظرف مدت بیست چنانچه متعهد سند الزم -2تبصره 

روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند 

 .واهد بودهاي اجرایی معاف خاقدام نماید، از پرداخت هزینه

در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل 

) این ماده منعکس خواهد 28هاي مالی موضوع بند(محکومیت

کلیه دستگاههاي اجرایی و بانکها و مؤسسات مالی و  .شد

اعتباري از انعقاد هرگونه قراداد مالی و پرداخت تسهیالت، 

 درات وموافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صا

تخلف از این حکم  .واردات به این اشخاص ممنوع هستند

موجب انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی خواهد 

 .بود

ا تواند بچنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می -3تبصره 

رعایت قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی دادخواست 

 در صورت .اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند

صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره 

 .) معاف خواهد بود1(

 لفمک کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان		ج)

 موضوع برنامه، کلی هايسیاست اجراي راستاي در است

 اماتاقد ها،بازداشتگاه و هازندان وضعیت به بخشیدن بهبود

ن داخل محدوده زندا بیست انتقال در تسریع براي الزم

شهرها به خارج از شهرها را از طرق شهرها با اولویت کالن

 :زیر انجام دهد

هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به فروش زندان -1

هاي ها و دیگر سازمانروش مذاکره و توافق به شهرداري

عمومی غیردولتی و سایر نهادهاي عمومی بدون الزام به 

صورت نقد یا عایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده بهر

هاي داخل شهرها و فروش حداقل به قیمت کارشناسی زندان

اي استثناموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به

اشخاص ذکر شده در صدر این بند) با رعایت کلیه قوانین و 

 .مقررات مربوط

هاي مذکور که به دانوجوه حاصل از فروش هر کدام از زن

تدریج و براساس توافق بعمل آمده به حساب ویژه نزد 

گردد به عنوان درآمد اختصاصی داري کل واریز میخزانه

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی سازمان زندان
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گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف می

 .گرددستان میهاي جایگزین در همان ااحداث زندان

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور 

همان  هايصرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان

 .گردداستان می

دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندانها  -تبصره

از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوي که پس از 

جدید از محل فروش زندانهاي قدیمی مبلغ احداث زندانهاي 

 .مذکور به خزانه اعاده گردد

ها و اقدامات تأمینی در صورت تفاهم بین سازمان زندان -2

و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد 

رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و 

اره در اختیار سازمان برداري از زندان جدید به صورت اجبهره

د و گیرها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار میزندان

 .اجاره بهاي آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد

ها و مراتع) و وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل -3

سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاري زمین رایگان با 

ها براي احداث ه سازمان زندانرعایت قوانین مربوطه ب

همچنین کلیه دستگاههاي  .هاي مذکور اقدام نمایندزندان

اجرایی مکلفند حسب مورد همکاري الزم را در صدور 

مجوزهاي قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد 

نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوري و مسیرهاي 

 .به عمل آورند دسترسی) در این طرحها را

سازمان ثبت و اسناد و امالك کشور مکلف است پس از  -4

استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با 

همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی و پس از اعالم رسمی 

وزارت دادگستري نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارك زندان 

 .م نمایدمذکور به خریدار یا خریداران اقدا

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز  -5

است مشارکت و سرمایه گذاري بخش غیردولتی و عمومی را 

هاي الزم در در حوزه بهره برداري و یا توسعه زیرساخت

آموزي، اشتغال حین حبس و پس از آزادي، هاي حرفهزمینه

خانواده هاي حمایتی از آموزش، سالمت و درمان، طرح

زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواع مختلف 

 .قراردادهاي رسمی جلب و یا توسعه دهد

نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس آیین -تبصره

وسیله سازمان زندانها و از الزم االجراء شدن این قانون به

ي راقدامات تأمینی تربیتی کشور و با همکاري وزارت دادگست

 .رسدتهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 10د) به منظور پیشگیري از وقوع جرم با هدف کاهش 

 :درصدي ساالنه آمار مجرمین

مامی هاي تقوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت -1

گیري از مشارکت اجتماعی مردم و هاي اجرایی و بهرهدستگاه

پژوهشی کشور نسبت نهاد و مراکز علمی و هاي مردمسازمان

به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیري از جرم و ارتقاي 

سالمت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول 

 .برنامه اقدام نماید

قوه قضاییه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجراي  -2

گیري و کاهش جرائم، دعاوي و برنامه به منظور پیش

به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوي و  اختالفات، نسبت

هاي قضایی هر استان اقدام و پس جرائم به تفکیک در حوزه

از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات الزم را انجام و لوایح مورد 

 .نیاز را تهیه و به مجلس تقدیم نماید

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است سازمان زندان -3

مقامات قضایی در خصوص وضعیت  ضمن آگاهی دادن به

آمار زندانیان و فضاي آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان 

صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات را به

قضات با لحاظ ظرفیت اعالم  .دار قرار دهدقضایی صالحیت

شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهاي تأمین منتهی به 

ا احکام حبس جز در موارد ضروري به موجب بازداشت و ی
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قوانین مربوط خودداري و با رعایت قوانین مربوط از 

هاي جدید کیفري مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تأسیس

هاي هاي مشروط و مجازاتتعویق صدور حکم، آزادي

 دادسراي انتظامی قضات .جایگزین حبس استفاده خواهند نمود

 .کندنظارت میبر حسن اجراي این بند 

ها و دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان زندان -تبصره

اقدامات تأمینی و تربیتی و با همکاري وزارت دادگستري تهیه 

 .رسدو به تصویب رئیس قوه قضاییه می

 دتوانمی) ایران اسالمی جمهوري دادگستري( قضائیه قوه		هـ)

 هايستپ تکمیل براي جدید قاضی 800 حداکثر ساالنه

نفر نیروي  3200تصدي مصوب خود و به تعداد بال قضایی

بانی هاي اداري و پشتیاداري و پشتیبانی براي تکمیل پست

بالتصدي خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون 

استخدامی و در فضاي رقابتی از میان استعدادهاي برتر و 

 .نخبگان دانشگاهی و حوزوي جذب نماید

کی قانونی مجاز است خدمات پزشکی قانونی و) سازمان پزش

مورد نیاز دستگاههاي دولتی و غیردولتی، نهادهاي عمومی، 

ها، مردم و بخشی از وظایف مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه

) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور 1مذکور در ماده (

ا ) قانون مذکور را ب1) ماده (1به استثناي موارد موضوع بند(

اعمال نظارت کامل به پزشکان معتمد که به این منظور تعیین 

 .خواهند شد واگذار نماید

ی وسیله سازمان پزشکنامه اجرائی این بند بهآیین -تبصره

قانونی و با همکاري وزارت دادگستري تهیه و به تصویب 

 .رسدرییس قوه قضائیه می

هدف ز) در اجراي سیاست بازنگري در قوانین جزایی و با 

 :کاهش عناوین مجرمانه

منظور کاهش مجازاتهاي سالب قوه قضائیه مکلف است به -1

حیات که در شرع مقرر نشده است، کاهش عناوین مجرمانه 

و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامی، انضباطی، مدنی، اداري 

ها با جرایم، نسبت به سازي مجازاتو ترمیمی و متناسب

هاي قوانین جزائی اقدام و حداکثر تا تنقیح، اصالح و رفع خأل

عمل پایان سال دوم برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به

 .آورد

ح) به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در 

ریزي، هاي بودجههاي اجرائی به ویژه در زمینهدستگاه

ریزي، حقوقی، اداري و استخدامی، تعرفه خدمات برنامه

ر براي دستگاههاي اجرایی که مطابق قوانین موضوعه مذکو

مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاري 

جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران معاونت حقوقی رئیس

 .رسدمی

المال و حقوق و اموال دولت، ط) در جهت حفاظت بهینه از بیت

تشویق و دستورالعملی مشتمل بر سازو کارهاي مختلف 

ماندگاري شاغالن در پست هاي تخصصی حقوقی در 

العاده حمایت قضائی دستگاههاي اجرایی از جمله در مورد فوق

 جمهور، وزیر دادگستريمشترکاً توسط معاونت حقوقی رئیس

 ابالغ وزیران و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت

 .گرددمی

 .حذف شد -130ماده 

ثبت اسناد و امالك کشور موظف است  سازمان -131ماده 

اندازي و سازماندهی دفتر امالك تا پایان سال دوم برنامه با راه

کشور به صورت الکترونیک، کلیه معامالت راجع به امالك و 

اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیک به نحوي ثبت 

نماید که امکان ثبت معامالت به صورت لحظه اي و برخط 

امالك و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به در دفتر 

دفترر مذکور پس از تکمیل جایگزین  .استعالمات فراهم باشد

 .دفتر امالك موجود و در حکم آن خواهد بود

  حذف شد. -132ماده 

پس از الزم االجراء شدن این قانون، براي تنظیم  -133ماده 

نقول غیر م و ثبت سند معامالت راجع به انتقال مالکیت اموال
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که در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري قرار گرفته اند، 

اذن مرتهن الزم نیست لکن این موضوع باید پس از استعالم 

از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد 

وق انتقال مال مذکور نافی حق .رسمی به اطالع منتقل الیه برسد

از محل مال مرهون در مرتهن در وصول مطالبات خود 

 .صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود

 .حذف شد -134ماده 

قوه قضائیه موظف شد از سال اول اجراي برنامه  -135ماده 

ششم، به طور ساالنه گزارش نحوه اجرایی قانون رسیدگی به 

دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوري اسالمی ایران 

، شامل تعداد مشموالن این قانون، تعداد 9/8/1394مصوب 

افرادي که در اجراي قانون مذکور فهرست دارایی خود را 

اند و تعداد کسانی که از اجراي تکلیف قانون تقدیم کرده

اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس مذکور استنکاف کرده

عدم اجراي قانون مذکور توسط  .شوراي اسالمی ارائه دهد

و مسئوالن مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم  مدیران

ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه 

مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی 

 .و دولتی است

 -136ماده 

 و قضایی مراجع به مردم مراجعه کاهش راستاي در -الف

 با تاس فمکل قضائیه قوه اختالفات، فصل و حل در تسریع

 از اختالفات فصل و حل افزایش منظور به دولت همکاري

 اعتمادسازي و داوري نهادهاي توسعه و ایجاد داوري، طریق

امه برن اول سال پایان تا آنها، از حمایت و عمومی اقبال ایجاد و

 .بینی نمایدتمهیدات الزم را پیش

 هاي فناوري از گیري بهره با است مکلف قضاییه قوه -ب

 و ضاتق تخلفات کشف جهت کارآمد بازرسی سیستم ین،نو

 در و انونیق ضوابط مطابق متخلفین با و فراهم قضایی کارکنان

 .نماید برخورد ممکن زمان کمترین

قوه قضاییه مکلف است در راستاي شفاف سازي فعالیت  -ج

هاي اقتصادي و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل 

جاد نماید تا امکان استعالم برخط محکومیت هاي مالی را ای

کلیه محکومیت هاي مالی اشخاص محکوم علیهم از این 

سامانه براي بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري و 

 .دستگاههاي اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید

نامه اجرایی این بند به وسیله قوه قضاییه و با آیین -تبصره

 و دارایی و اقتصادي امور توزار همکاري وزارت دادگستري،

 هیأت تصویب به و تهیه ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک

 .رسدمی وزیران

  حذف شد. -137ماده 

در راستاي تضمین حقوق مالکیت و استحکام  -138ماده 

قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجراي 

  :م االجراءاحکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی الز

الف) قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه 

اي الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوري و سامانه

برخط به استعالمات مورد نیاز مراجع قضایی ذي صالح در 

علیهم به طور متمرکز براي خصوص اموال اشخاص محکوم

ز طریق قضاییه اقوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رییس قوه 

دسترسی برخط به کلیه بانکهاي اطالعاتی اموال اشخاص 

علیهم را فراهم نماید تا توقیف اموال حقیقی و حقوقی محکومً

تمام مراجعی که به  .مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد

هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان 

داري ها، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و امالك کشور، شهر

نیروي انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزي 

ها و مؤسسات مالی و اعتباري و سامانه و کلیه بانک

کدرهگیري اتحادیه مشاوران امالك مکلفند کلیه اطالعات 

خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات 

وع نقل و انتقال بعدي آنها را، به نحوي راجع به آنها و هر ن

که این اطالعات به صورت برخط (انالین) و آنی از طریق 

قرار  قضائیهسامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه
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اطالعات قابل دسترسی از طریق این سامانه داراي  .دهند

طبقه بندي محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب 

ضاییه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع رییس قوه ق

اجرا کننده راي یا مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی در 

نحوه اجراي این بند به موجب  .اختیار آنان قرار میگیرد

نامه است که ظرف شش ماه پس از الزم االجرا شدن آیین

 هاياین قانون به وسیله قوه قضاییه با همکاري وزارتخانه

گستري، ارتباطات و فناوري اطالعات و امور اقتصاد و داد

  .رسدهیأت وزیران میدارایی تهیه و به تصویب 

ب) سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تا پایان سال اول اجراي 

قانون برنامه اقدامات قانونی الزم براي الکترونیک کردن 

  .فرآیندهاي اجراي مفاد اسناد رسمی را انجام دهد

اجراي مفاد اسناد الزم االجرا صرفاً از محل اموال  ج) هزینه

توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله 

  .گرددسند، به وسیله اجراي ثبت وصول می

د) قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجراي قانون 

هاي برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه

یک دستگاههاي اجرایی، کلیه استعالمات مورد نیاز الکترون

مراجع قضایی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی 

کلیه دستگاههاي اجرایی مکلفند در اجراي این بند با  .باشد

قوه قضاییه همکاري کنند و استعالمات مورد نیاز قوه قضاییه 

یق ررا به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از ط

  .سامانه مذکور پاسخ دهند

نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه از تصویب آیین -تبصره

این قانون توسط قوه قضاییه و با همکاري وزارت دادگستري 

  .رسدهیأت وزیران میتهیه و به تصویب 

هـ) تا پایان سال دوم اجراي برنامه تمهیدات الزم مربوط به 

  .نماید بینیموضوع مسئولیت مدنی را پیش

 مهیجر ای ينقد يکه به عنوان جزا یوجوه هیکل -139ماده 

 ،یقضائهشب ،یبابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائ ينقد

. گرددیم زیبه خزانه وار شودیأخذ م يو ادار یانتظام

 حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. ربطيذ يهادستگاه

ه مذکور را ک يهادستگاه ازیموظف است اعتبار مورد ن دولت

است در  دهیگرد نیتاکنون تأم نهیهز -از محل درآمد

مربوطه لحاظ  یبودجه سنوات یاعتبارات عموم يهافیرد

 .دینما

انون ق نیاالجراء شدن ااز زمان الزم لیذ نیقوان هیکل -تبصره

 .گرددیموقوف االجراء م

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  77تبصره ماده  -1

 يبا اصالحات و الحاقات بعد 3/10/1392

 ياز درآمدها یقانون وصول برخ 45) ماده 4جزء ب بند ( -2

با  20/8/1369مصوب  نیدولت و مصرف آن در موارد مع

 ياصالحات و الحاقات بعد

خسارات وارد شده به شخص  ییاجرا مهیقانون ب 4ماده  -3

مصوب  هینقل لیاز وسا یثالث در اثر حوادث ناش

20/2/1395 

حل اختالف مصوب  يقانون شوراها 23ماده  -4

16/9/1394.  

دولت موظف است در طول سنوات برنامه  -140ماده 

درصد از منابع عمومی دولت را براي اجراي  2,9حداقل 

تکالیف و برنامه هاي قوه قضائیه و سازمانهاي وابسته در 

  .نماید تامین و بینیپیش هاي سنواتیبودجه

 
 

 ارت و ارزشیابی برنامهنظ -20بخش 

  -141ماده 
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الف) دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اسناد ذیل 

را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیات 

 :وزیران برسانند

 ایرانی پیشرفت -الگوي اسالمی -1

 سندملی کار شایسته -2

 سند ملی راهبرد انرژي کشور -3

رهنگی جمهوري اسالمی ایران در سطح سند ملی روابط ف -4

 بین المللی

سند ملی توانمند سازي و ساماندهی سکونتگاههاي  -5

 غیرمجاز

ب) قوه قضاییه موظف است سند امنیت قضائی را تا پایان 

 .سال دوم برنامه به تصویب هیات وزیران برساند

به منظور اجرایی نمودن جداول کمی و احکام این  -142ماده 

 :نظارت بر اجراي برنامهقانون و 

دولت مکلف است گزارش هاي نظارتی ساالنه برنامه  -1

شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول اصالح 

هاي بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح شده، احکام برنامه

 .بودجه سنواتی به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

هاي به شاخص سازمان مکلف است امکان دسترسی -تبصره

 هايکلیدي توسعه عملکرد برنامه هاي پنجساله و بودجه

هاي متناسب و محاسبه منظم آنها، ساالنه را با تعریف شاخص

حداکثر تا سال دوم اجراي قانون برنامه براي کمیسیون هاي 

 .تخصصی مجلس شوراي اسالمی فراهم نماید

 ا اقداماتهبه منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در برنامه -2

 :آیدزیر به عمل می

الف) سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت 

ماهه و ساالنه را براساس ماهه، ششهاي سهعملیاتی، گزارش

هاي وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه، درباره بودجه

 .سنواتی و برنامه ششم به مجلس شوراي اسالمی تقدیم کند

ر موظف است به منظور نظارت بر ب) دیوان محاسبات کشو

هاي سنواتی (نظارت بر عملکرد برنامه هاي توسعه و بودجه

اثر بخشی برنامه هاي اجرایی و فعالیتهاي دستگاههاي اجرایی) 

 اجراي دوم سال از اي کهگونهاقدامات الزم را انجام دهد به

 گزارش همراه به را خود نظارتی هايگزارش برنامه قانون

 .دیم کندتق اسالمی شوراي مجلس به دجهبو تفریغ

قانون دیوان محاسبات به این شرح اصالح ) 2ج) تبصره ماده (

 :می شود

دیوان محاسبات نسبت به حسابرسی و یا رسیدگی به کلیه 

 -درآمد و فعالیتها کلیه حساب هاي درآمد و هزینه از جمله

 و اجتماعی تامین سازمان شهرداریها، مصارف منابع، و هزینه

 سته به آنها و مناطق آزاد و ویژه وواب واحدهاي و احمر هالل

 .کند اقدام حقوقی و حقیقی اشخاص به کمک موارد

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  -143ماده 

شده و اصالحات و الحاقات بعدي منهاي مواد نسخ 1380سال 

 اداي موساله توسعه منهآن و قانون احکام دائمی برنامه پنج

 .شودره برنامه تنفیذ میدو براي شدهنسخ

لی هاي کهاي کلی برنامه و سایر سیاستسیاست -144ماده 

 .االجراستابالغی مقام معظم رهبري الزم

درصد  30دولت مکلف است از اول برنامه  -یماده الحاق

 شیافزا د،ینما یرا استان ياهیسرما ییتملک دارا يهابودجه

 -یو مل یمل يهاامل انتقال اعتبارات طرحها شسهم استان

 .باشدیشده، نم یاستان

و  یدولت يهاها و شرکتها، سازماندستگاه -یالحاق ماده

 يشوراعم از ک یبازنشستگ يهاتابع صندوق یردولتیغ یعموم

 یموظف شدند با درخواست بازنشستگ یاجتماع نیتأم ای

دمت هستند سال سابقه خ 20حداقل  يبانوان شاغل که دارا

 اهمحاسبه حقوق آن زانیموافقت کنند. م یسن تیبدون محدود
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 شانمهیکارکرد و پرداخت حق ب يهابر اساس تعداد سال

 خواهد بود.

 يقانون تعرفه خدمات پرستار ياجرا يدر راستا -یالحاق بند

در سقف کارانه  يتعرفه خدمات پرستار 1386مصوب سال 

 .شودیپرداخت م يبه گروه پرستار
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