
 16/1/1396                                                                                  1042شماره

  جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي

  رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي 

قانون مذكور، يك نسخه » 1«قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده » 1«با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده 
)» 1396ـ 1400قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران («تصوير 

  گردد.براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  25/12/1395                                                                     105986/104شماره

  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

قانون اساسي ) 123در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم( 26/10/1394مورخ  139574عطف به نامه شماره 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ايران قانون برنامه پنجساله ششم توسعهاسالميجمهوري

اليحه احكام مورد نياز «مجلس كه با عنوان  14/12/1395مصوب جلسه علني روز شنبه مورخ  )1396ـ  1400(
به مجلس )» 1395ـ 1399اجراي بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (

   )112يم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم(شوراي اسالمي تقد
اسالمي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص قانون اساسي جمهوري

  گردد.داده شده است، به پيوست ابالغ مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

ـ   1400( فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
1396(   

  ـ تعاريف و اختصارات 1ماده



  )1396ـ  1400برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (

) 117قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ماده () 5دستگاههاي اجرائي: دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (
  قانون محاسبات عمومي كشور) 5و ماده ( 1386اصالحي آن قانون مصوب 

  
  

 ايثارگران: ايثارگران موضوع قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

  بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران

  سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

  بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

واحد عملياتي:آن دسته از واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرائي كه توليد، تأمين و ارائه محصول و خدمات اصلي 
  و نهائي دستگاه اجرائي را به عهده دارند. 

هاي) مرتبط با آنها و موضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است طرحهاي (پروژه ـ2ماده
  الذكر را در بودجه ساالنه اعمال نمايد. هاي ذيلندهي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزههمچنين مصوبات ستاد فرما

  زيست الف ـ موضوعات خاص راهبردي در مورد آب و محيط

محور در مورد توسـعه سواحل مكـران، اروند و بازآفريني بافتهاي ناكارآمد ب ـ موضـوعات خاص مكان
  )، بافتهاي تاريخي و مناطق روستايي شهري(حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده

روي اقتصاد در مورد معدن و صنايع معدني، كشاورزي، گردشگري، پ ـ موضوعات خاص بخش پيش
  عبوري(ترانزيت) و حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي

وري تأمين اشتغال، فضاي مجازي، بهره ت ـ موضوعات خاص كالن فرابخشي در مورد بهبود محيط كسب و كار،
منابع مالي براي اقتصاد كشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولويت زنان 



اي و بازنشستگي و پيشگيري و كاهش هاي بيمههاي اجتماعي و ساماندهي و پايداري صندوقسرپرست خانوار)، بيمه
  ي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني ـ اسالمي آسيبهاي اجتماع

  ث ـ توسعه آمادگي دفاعي و امنيتي

  ـ اقتصاد كالن1بخش 

در سال پاياني ) 34/0و ضريب جيني () %8درصد(به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط ساالنه هشت ـ3ماده
  شود:تعيين مي) 3و () 2، ()1و بخشهاي اقتصادي به تفكيك جداول (برنامه، اهداف كمي كالن 

اقتصاد از محل ارتقاي ) %8واحد درصد از رشد هشت درصد () 8/2جهت تأمين حداقل دو و هشت دهم ( ـ4ماده
گذاري به ميزان متوسط ساالنه بيست و يك و چهاردهم درصد وري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايهبهره

عمل در طول سالهاي اجرائي برنامه، كليه دستگاههاي اجرائي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به) 4/21%(
  باشد:آورند. مسؤوليت اجراء بر عهده دولت مي

گذاري از جمله تأمين منابع مالي هاي الزم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايهها و سياستگيريالف ـ جهت
سط ساالنه سي ميليارد دالر از خطوط اعتباري بانكهاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي خارجي تا متو

گذاري دالر به شكل سرمايه) 15,000,000,000(فاينانس) خودگردان با اولويت تأمين مالي اسالمي، پانزده ميليارد (
  ارجيدالر قراردادهاي مشاركتي خ) 20,000,000,000مستقيم خارجي و بيست ميليارد (

استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيالت مالي خارجي با اولويت تأمين مالي اسالمي در طول اجراي قانون  تبصره ـ
  برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است.

آفريني از راههاي ب ـ محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي به كار و ثروت
داري نوين در بخش دولتي گيري فعاالن اقتصادي و تدوين نظام بنگاهقانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم

هايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليتهمراه با ممنوعيت سرمايه
در پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات الزم باشد به نحوي كه هزينه كمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن مي

  براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابالغ گردد.



پ ـ اولويت اقتصادي در سياست خارجي كشور با هدف جذب دانش و نوآوري از كشورهاي صاحب فناوري و 
ايراني، اعزام نيروي كار، جذب توسعه بازارهاي صادراتي (كااليي و كشوري) خدمات فني و مهندسي و كاالهاي 

اساتيد و متخصصان براي آموزش و انتقال فن و فناوري (تكنولوژي) براي نيروهاي ايراني، تالش براي الحاق به 
  هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشورسازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض

ها تا مقطع كارشناسي ها، هنرستانالتحصيالن دبيرستانر به ويژه فارغت ـ افزايش مهارت و تخصص نيروي كا
هاي اي با استفاده از ظرفيتدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با ارائه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه

  خدمت زير پرچم و كارورزي دانشجويان 

و بودجه و محاسبات و  هاي برنامهند را به كميسيونماهه اول هر سال گزارش اجراي اين بدولت مكلف است در سه
  آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

اي در زنجيره توليد داخلي به شكل مستقيم و با اولويت مشاركت با ث ـ جذب شركتهاي معتبر جهاني و منطقه
پذيري و صادرات كاالها و خدمات مندي، رقابتمنظور افزايش توانگذاران و توليدكنندگان داخلي بهسرمايه

  توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي براساس عزت، حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربي

سازي ايده ج ـ حمايت حقوقي، مالي و نهادي الزم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري
  هاي كلي برنامه ششمسياست) 80ل و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(و دانش در توليد محصو

هاي بانكي با هدف افزايش چ ـ تدوين سازوكار الزم و كارآمد براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيالت و سپرده
ر هر سال از برنامه پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيالت به نحوي كه دكارآمدي و رقابت

  نسبت به سال قبل كاهش يابد.) %10فاصله نرخ سود تسهيالت و سپرده بانكي حداقل ده درصد (

ح ـ توسعه بازار سرمايه با تأكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كااليي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام 
  حاكميت شركتي براي شركتهاي عام و نهادهاي مالياصالح نهادي هاي نفتي در بورس انرژي، و فرآورده

بندي اندازي مؤسسات رتبههاي الزم براي ارتقاي شفافيت اطالعات در بازار سرمايه و راهو سياست گيريخ ـ جهت
گذاري خارجي و تأمين براي جذب سرمايه 1/9/1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب ) 1ماده () 21موضوع بند (

  الملليمالي بين



هاي د ـ اجازه حضور و مشاركت مؤسسات مالي و اعتباري خارجي در ايران در چهارچوب قانون اجراي سياست
گذاري خارجي و قانون تشويق و حمايت سرمايه 25/3/1387قانون اساسي مصوب ) 44كلي اصل چهل و چهارم (

  4/3/1381مصوب 

كثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه با رويكرد ارتقاي اي حداهاي ارزي و تجاري و تعرفهذ ـ اصالح سياست
  پذير ساختن كاالهاي توليد داخل براي صادراتكيفيت و رقابت

ر ـ دولت مجاز است براي تأمين مالي خارجي طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي كه توجيه فني، اقتصادي آن به 
  اي را تضمين نمايد.هاي توسعهبانك عامل و يا سازمان تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، تضامين الزم توسط

هاي ز ـ دولت مكلف است به منظور نيل به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت نسبت به اعمال سياست
بنيان مبتني بر سند اي و حمايت از مشاغل كوچك خانگي و دانشافزايي و ارتقاي دانش حرفهزايي، مهارتاشتغال

يسته كه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق ملي كار شا
وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد. سند مزبور بايد مبتني بر كاهش نرخ بيكاري به تعاون و سازمان به تصويب هيأت

  اجراي قانون برنامه باشد.  ساالنه در طول سالهاي) %8/0دهم درصد (ميزان حداقل هشت

  ـ 5ماده

وري در اقتصاد، ضمن اجرائي هالف ـ دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند براي محور قرار دادن رشد بهر  
وري در مجموعه خود، تمهيدات الزم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي نمودن چرخه مديريت بهره
وري ايران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به سازمان ملي گي سازمان ملي بهرهتحت توليت خود با هماهن

هاي عملياتي وري ايران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در شش ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامهبهره
هاي مربوطه را به تأييد سازمان ههاي غيردولتي در حوزوري از طريق تسهيل و تشويق فعاليتخود براي ارتقاي بهره

وري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يكسال مجموعه اقدامات مذكور را به تصويب ملي بهره
  وزيران برساند.هيأت

قوا از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح اجراء اين حكم در خصوص نيروهاي مسلح با إذن فرمانده كل تبصره ـ
  شود.مي



وري دستگاههاي گيري كارايي و بهرهوري، دولت مكلف است نسبت به اندازهراستاي ارتقاي شاخص بهرهب ـ در 
را به مجلس شوراي اسالمي ارائه اجرائي و واحدهاي عملياتي در هر سال اجراي قانون برنامه اقدام و گزارش آن

  نمايد.

  ـ بودجه و ماليه عمومي2بخش

هاي عمومي، اصالح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي در هزينه جوييمنظور تحقق صرفهبه ـ 6ماده
  بودجه به نفت تا پايان اجراي قانون برنامه ششم: 

  الف ـ برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سالهاي اجراي قانون برنامه ممنوع است. 

و بندهاي آن و نيز عوارض  17/2/1387افزوده مصوب  قانون ماليات بر ارزش) 38ب ـ عوارض موضوع ماده (
   گذاري خودروهاماده مذكور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره) 1آاليندگي موضوع تبصره (

  گردد: شرح زير در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور توزيع ميبه

قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از كسر وجوه ) 38بند(الف) ماده( ـ عوارض وصولي1
داري كل كشور از طريق حساب رابطي مقرر در قانون مذكور و واريز به حساب تمركز وجوه آن استان نزد خزانه

گردد، به نسبت هفتاددرصد تتاح ميداري كل كشور افكه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور توسط خزانه
ها و روستاها و مناطق عشايري و براساس شاخص جمعيت به حساب شهرداري) %30درصد(شهرها و سي) 70%(

هاي شهرستان مربوط گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري به حساب فرمانداريها واريز ميدهياري
  مسكن انقالب اسالمي در همان روستاها و مناطق عشايري هزينه شود. گردد تا با مشاركت بنيادواريز مي

عوارض وصولي موضوع اين جزء نياز به طي مراحل تخصيص نداشته و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد با  تبصره ـ
  گردد.ها واريز ميها و دهياريبه حساب شهرداري) %100تخصيص صددرصد(

قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عوارض ارزش ) 38د) ماده (ـ عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (2
قانون  )43گذاري خودروهاي موضوع بند (ج) ماده (افزوده گاز طبيعي موضوع قانون مذكور و عوارض شماره

شود. وجوه داري كل كشور واريز مينام سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانهمذكور به حساب تمركز وجوه به
ساير شهرها ) %53درصد(وسهسهم كالنشهرها، پنجاه) %12درصد(كور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازدهمذ

روستاها و مناطق عشايري براساس شاخصهايي كه به موجب دستورالعملي كه توسط سازمان ) %35درصد(وپنجو سي



گردد. سهم ها و مناطق عشايري توزيع ميدهياريها و شود، محاسبه و بين تمام شهرداريو وزارت كشور ابالغ مي
روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات 

ريزي شهرستان صرف امور عمران و آباداني همان روستاها و مناطق عشايري شود. هاي برنامهو مصوبات كميته
عوارض ارزش افزوده موضوع اين جزء دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و ) %30درصد(همچنين سي

تمام هاي) نيمهها و ارائه خدمات در آنها و تكميل طرحهاي (پروژهها براي تأمين زيرساختنواحي صنعتي شهرستان
يرد. اين سهم از مبلغ مربوط به گشهركها و نواحي صنعتي استان، در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار مي

  گردد.شهرهاي استان به نسبت كسر مي

شهركهاي استان جهت ارائه خدمات مربوطه در ) %30درصد (از مبلغ موضوع سهم سي) %5درصد(پنج تبصره ـ
همان شهركها در اختيار شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي 

گيرد. شركت شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم قرار مي 31/2/1387مصوب 
  هستند. 

قانون ماليات بر  )39ماده () 2و () 1هاي (بند (ب) اين ماده در بخش مغايرت بر تبصره) 2(در طول برنامه ششم جزء 
  ارزش افزوده حاكم است. 

قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان ) 38ماده() 1آاليندگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره(ـ عوارض3
ها (براي روستاهاي فاقد دهيـاري و مناطق عشايري) همان ريها و فرمانداها، دهياريبه نسبت جمعيت بين شهرداري

گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان توزيع مي
هاي اعالمي سازمان به نسبت تأثيرگذاري، شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياست

ربط، مديركل محيط زيست و مديركل هاي ذيمركب از رئيس سازمان استان و فرمانداران شهرستان ايدر كميته
  شود.هاي متأثر توزيع ميامور مالياتي استان بين شهرستان

هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع در صورتي كه شهرستان تبصره ـ
هاي ودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان، رؤساي سازمان استانكننده عوارض آل

هاي مربوطه براساس ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استانذي
  هاي اعالمي سازمان اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد. سياست



ريزي و هاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصالح فرآيند برنامهمنظور انطباق بودجهبهـ 7ماده
  هاي دولت: ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينهبودجه

متناسب با تحوالت و شاخص اقتصادي، اجتماعي و  الف ـ لوايح بودجه ساالنه با رعايت اين قانون و با اعمال تعديل
  شود. اين قانون تهيه و تقديم مجلس شوراي اسالمي مي) 4رعايت قواعد مالي مندرج در جدول شماره( فرهنگي و با

  ب ـ

ـ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول 1  
شود. بانك درصد به اين سهم اضافه ميشود و ساالنه حداقل دوواحدتعيين مي) %30درصد(اجراي قانون برنامه سي

مركزي مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم 
) %3شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم سه درصد () %5/14درصد (

يافته اقدام كند و از محل باقيمانده، سهم بودجه عمومي دولت از منابع موضوع اين نخيز، گازخيز و توسعهمناطق نفت
داري كل كشور واريز و اين قانون تعيين و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه) 4جزء در سقف جدول شماره (

  مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

اين ) 4سالهاي اجراي قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره( اي بودجه عمومي دولت درـ سقف اعتبارات هزينه2
در قالب ) %15جايي و افزايش منابع و مصارف در اين جدول حداكثر تا پانزده درصد (شود. جابهقانون تعيين مي

  لوايح بودجه سنواتي مجاز است.

دستگاههاي اجرائي ) %20درصد (پ ـ دولت موظف است از سال اول اجراي قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بيست
نحوي كه در سال پاياني ريزي بر مبناي عملكرد تنظيم نمايد، بهصورت بودجهمندرج در قوانين بودجه سنواتي را به

دستگاهها، داراي بودجه مبتني بر عملكرد باشند. مفاد اين بند شامل مدارس ) %100اجراي قانون برنامه، صددرصد (
  شود.دولتي نمي

ايجاد و تحميل هرگونه بارمالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرائي از ت ـ 
هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه

ات خاص، كاالهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه ها و غير آن، ايفاي تعهدقيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده
شود، ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم برعهده باالترين مقام دستگاه اجرائي و از اعتبارات عمومي استفاده مي

يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات 



با  2/3/1375هاي بازدارنده) مصوب كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي (تعزيرات و مجازات) 598موضوع ماده (
  گردد.اصالحات و الحاقات بعدي محكوم مي

ها، تغييرات تشكيالت، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهث ـ كليه تصويب
كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و بهبندي مشاغل و افزايش 

امنا كه متضمن بارمالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبالً محاسبه و 
كم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخالف اين ح

  شود.مي

هاي بيمه ها و صندوقريزي نمايد كه تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجه سازماناي برنامهدولت به گونه
  شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.گر اجتماعي مستقل

يه دستگاههاي اجرائي موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابالغ ج ـ در مورد بندهاي(ت) و (ث) اين ماده كل
بخشنامه بودجه در قالب پيشنهادهاي بودجه سنواتي به سازمان ارسال كنند تا اعتبارات مورد نياز در قالب بودجه 

بيني اعتبار، عمل مراجع و پذيرش پيشنهاد توسط سازمان و عدم پيشبيني شود. در صورت عدمسنواتي پيش
  ستگاههاي اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار است.د

هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور احداث، تكميل و تجهيز فضاها، اماكن و توسعه چ ـ وجوه هزينه
شود با تأييد وزارت مذكور به عنوان عنوان كمك به وزارت ورزش و جوانان پرداخت ميورزش همگاني و يا به

  گردد.ابل قبول مالياتي تلقي ميهاي قهزينه

ح ـ دولت مكلف است از سال اول اجراي قانون برنامه جهت عملياتي كردن رويكرد تمركززدايي و اثربخشي 
بخشي، توازن و آمايش سرزميني توزيع سازي، تعادلمديريت اجرائي در مراكز استانها و جهت زمينه

  ريزي استانها اختصاص دهد.اي كشور را به شوراي برنامهاز اعتبارات تملك دارايي سرمايه) %30درصد(سي

  باشد.توزيع اعتبارات موضوع اين ماده عالوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهاي ملي و ملي استاني مي تبصره ـ

ص جزء خصوهاي توسعه كشور بهقانون احكام دائمي برنامه )16اين قانون بر احكام ماده () 7احكام مندرج در ماده (
  بند (د) و بند (ح) حاكم است.) 7(



هاي كلي ابالغي اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول سياست) 12منظور تحقق اهداف بند(دولت موظف است به ـ 8ماده
اساسي در ساختارها و اصالح و ارتقاي نظام مديريت مالي و محاسباتي دولت و همچنين مديريت بدهيها اقدامات 

 مربوطه انجام دهد:زير را مطابق قوانين 

  داري كل كشور از طريق:الف ـ ساماندهي خزانه

  داري كل كشورـ اصالح نظام مالي و محاسباتي خزانه1

ـ ارتقاي نظام نظارت از طريق اصالح سامانه(سيستم) مالي و حسابداري بخش عمومي و گزارشگري مالي بخش 2
  عمومي

  طريق:ب ـ ساماندهي نظام مالي ـ محاسباتي كشور از 

  افزار حسابداري واحد و يكپارچه با قابليت ثبت رويدادهاي مالي بر مبناي حسابداري تعهديـ تهيه نرم1

  افزار الزمـ تهيه صورتهاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي و تدارك نرم2

  ـ تدوين بسته آموزش نظام حسابداري بخش عمومي براي كل كشور3

  ريزي بر مبناي عملكرد از طريق:مالي با نظام بودجه پ ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت

  ريزي بر مبناي عملكرد ـ طراحي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظارت مالي بر بودجه1

  ريزي مبتني بر عملكردشده بر مبناي بودجهـ استقرار نظام نظارت مالي بازطراحي2

  ت ـ ساماندهي بدهيهاي دولت از طريق:

) در سطح حداكثر چهل  G.D.Pظ شاخص نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (ـ حف1
   )%40درصد (

  ـ ساماندهي اصل بدهيها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي2

  ي اسالميـ حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهي با تصويب مجلس شورا3



مدت و تأديه بدهي ـ تأديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق بازارهاي كوتاه4
  مدت و بلندمدتدولت به نظام بانكي و نهادهاي عمومي و غيردولتي از طريق ابزارهاي بدهي ميان

وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد با تشخيص ) %45افزايش شاخص نسبت بدهي تا چهل و پنج درصد ( تبصره ـ
تواند با تصويب مجلس شوراي اسالمي شاخص پذير است. در شرايط اضطراري دولت ميهيأت وزيران امكان

افزايش دهد و متعاقب رفع شرايط اضطراري در بازه زماني ) %50نسبت بدهي را براي مدت محدود تا پنجاه درصد (
  برساند.) %40درصد(دهيها، شاخص نسبت بدهي را به چهلساله از طريق تسويه بحداكثر سه

دولت مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي  ـ9ماده
ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب تمامي مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه

جز معامالت محرمانه، با رعايت قانون تجارت و ديگر قوانين مالي و معامالتي بخش عمومي به 3/11/1383
تكميل كند. كليه دستگاههاي  3/11/1383و قانون برگزاري مناقصات مصوب  17/10/1382الكترونيكي مصوب 

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

  ـ نظام پولي و بانكي و تأمين منابع مالي3بخش

جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه  منظور گسترش و تعميق نظامدولت مجاز است به ـ10ماده
  ها): و بيمه

شود را به قطعي شده يا مي 1395الف ـ معادل كل بدهيهاي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي كه تا پايان سال 
شار اوراق بهادار شود، تا پايان اجراي قانون برنامه از طريق انتهايي كه به پيشنهاد سازمان مشخص ميترتيب اولويت

نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران تا سقف با كسب رضايت طلبكاران تسويه 
اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و نامهمندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين

  يابد.رسد، انتشار ميدارايي به تصويب هيأت وزيران مي

از ابتداي اجراي قانون برنامه، بدهيهايي كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي  تبصره ـ
گونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط شده و از هيچكرده و قطعي

شوند. در حداكثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانك مركزي برخوردار ميدولت از سودي معادل نرخ تورم تا 



موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهي خود قراردادهاي مربوط بايد بندي اضافه شود كه به
  در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد.

 هاي مرتبط با اوراق بهادار مذكور(اعم از سود و اصل)، هرساله رديفختمنظور تأمين اعتبار الزم براي پرداب ـ به
  بيني كند و به تصويب مجلس شوراي اسالمي برساند. خاصي را در اليحه بودجه سنواتي پيش

اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت اين اوراق فقط در بازارهاي متشكل اوراق  تبصره ـ
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از بهادار 

بازارهاي يادشده ملغي و بالاثر است. عرضه و معامالت اين اوراق بهادار به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و با نرخ 
مذكور توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار 

باشد. بانكها، دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي كه اوراق بهادار براي اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمي
گذاران را متناسب با دستورالعملي كه به تصويب شود بايد اطالعات موردنياز سرمايهتأمين مالي آنها منتشر مي

  رسد، منتشر نمايند. ميشوراي بورس 

هاي دولت براي انتشار صكوك استفاده از دارايي منظورشود بهپ ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي
ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت داراييبينياسالمي پيش

هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطالعات قال اموال منقول و غيرمنقول و ساير داراييمربوط به نحوه نقل و انت
اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از 

به  8/7/1386شوري مصوب قانون مديريت خدمات ك) 5ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (دارايي
) 83استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم(

انتشار صكوك اسالمي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير  منظور پشتوانهقانون اساسي به
ه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. كليه بردار، واگذاري و هرگونبهره

قانون محاسبات عمومي ) 137قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده () 5دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (
حداكثر  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري الزم) 69ماده () 10كشور و تبصره (

ها و ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، امالك، ساختمان
اي يا هفضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجار

بردار، فروش صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهرهوقفي يا ملكي در سامانه اقدام نمايند. 
  اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطالعات در سامانه مذكور و اخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است.



و مجريه انتشار صكوك اسالمي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غير قوه
  ترين مقام آنها است.ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالياستفاده از دارايي

شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجراي ت ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي
اجرائي اين بند از سهام دولت در  نامهقانون اساسي و در چهارچوب آيين) 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (سياست

  عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمي (صكوك) استفاده كند. شركتها، به

منابع و مصارف  منظور رفع عدم تعادلث ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است اسناد خزانه اسالمي را به
مكلف است حسب اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي سال مالي منتشر نمايد. سازمان بودجه عمومي در طي يك

بيني و منظور كند. اعتبارات صورت كامـل در لوايح بودجه ساالنه پيشبازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به 
  شود.يافته تلقي ميتخصيص) %100مربوط به بازپرداخت اين اوراق صددرصد(

  بيمه مركزي ايران موظف است:ـ 11ماده

هاي اقتصادي از ـ در راستاي افزايش نقش صنعت بيمه در نظام تأمين مالي و ايجاد فضاي امن در ساير حوزهالف 
گذاري، از طريق شركتهاي بيمه نسبت به ارتقاي نقش اقتصادي بيمه در تأمين جمله فضاي كسب و كار و سرمايه

اني آن در طي سالهاي برنامه اقدامات الزم را رفاه و امنيت مردم و افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور تا متوسط جه
  عمل آورد:جهت تحقق اهداف زير به

  برسد. ) %7درصد(هاي بازرگاني در طول اجراي برنامه به هفتـ ضريب نفوذ بيمه1

نسبت به سال پايه ) %50درصد(هاي بازرگاني كشور حداقل تا پنجاههاي عمر از حق بيمه توليدي بيمهـ سهم بيمه2
  اجراي قانون برنامه افزايش يابد. 

  اي در بخش توليدي و تجاري اقتصاد ملي افزايش و گسترش يابد. هاي بيمهـ رشته3

منظور استفاده مناسب از منابع مذكور در جهت تأمين اي بهگذاري ذخاير بيمههاي سرمايهنامهب ـ مقررات و آيين
  توسط شوراي عالي بيمه بازنگري گردد. مالي پايدار در اقتصاد ملي 

  ـ12ماده



شده الف ـ دولت مكلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي  
هاي كلي اصل خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياست

قانون اساسي و اصالحات بعدي آن، امالك مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي، تأديه نقدي در ) 44چهل و چهارم (
بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند. اين بند شامل دستگاههاي زيرنظر مقام معظم 

  شود.رهبري و قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي

بدهـي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسويه ) %10درصد(در اجراي حـكم اين بند بايد ساالنه حـداقل ده ه ـتبصر
  بيني و تأمين شود.گردد و هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيش

طول اجراي قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و  ب ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق قوانين مربوطه در
  سازي نمايد. بگيران را متناسبمستمري

در طول اجراي قانون برنامه بر قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان ) 12بند (ب) ماده (
و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه  30/3/1361دولت و مشموالن صندوق تأمين اجتماعي مصوب 

  حاكم است.  23/6/1373مصوب 

ها ـ از جمله تعهدات و داراييپ ـ مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد با كليه وظايف، اختيارات، 
وزارت تعاون، كار و اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به 

  يابد. رفاه اجتماعي انتقال مي

اي براي حداكثر طي مدت سه سال، كليه تعهدات حال و آتي صندوق ـ به ميزاني كه براساس مطالعات محاسبه بيمه
رسد ماه به تأييد سازمان حسابرسي كشور ميتعيين ارزش فعلي تعهدات آتي (اكچوئري) كه حداكثر ظرف مدت سه

الشركه، اموال شركتها، امتيازات، حقوق گيرد ـ با منابع حاصل از واگذاري سهام، سهمييد سازمان قرار ميو مورد تأ
داري سازي و خزانهبرداري از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصيبهره

  هاي ساالنه پادار خواهد گرديد.ها هر ساله در بودجهكل كشور پرداخت خواهد شد. ميزان واگذاري

هاي دوجانبه و چندجانبه و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است نسبت به ايجاد و انعقاد پيمانـ 13ماده
هاي پولي دوجانبه با كشورهاي طرف تجاري و هدف به ويژه كشورهاي منطقه اقدام كند. در اجراي همچنين پيمان

  كلي نظام براساس عزت، حكمت و مصلحت ضروري است.هايتاين ماده رعايت قوانين و سياس



براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي ـ 14ماده
مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سالمت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به 

  تسهيالت:

تصويب شوراي پول و اعتبار زي مجاز است مطابق قوانين مربوطه در چهارچوب مصوباتي كه بهالف ـ بانك مرك
حسب مورد يك يا  18/4/1351رسد، عالوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور مصوب مي

  متخلف اعمال نمايد:  چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري

طور موقت و ها بين سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها بهـ اعمال محدوديت، ممنوعيت توزيع سود و اندوخته1
  سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر 

  ـ تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت 2

  پرداخت پاداش و مزاياي مديران ـ اعمال محدوديت يا ممنوعيت3

  اي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره ـ سلب صالحيت حرفه4

  بانكها خواهد بود. موضوع اين بند هيأت انتظامي مرجع رسيدگي به تخلفات نظارتي و انتظامي ـ 1تبصره

ند و يا به تشخيص بانك كمديره را انتخاب ميسهامدار مؤثر، سهامداري است كه يك يا چند عضو هيأتـ 2تبصره
  مديره نقش دارد.مركزي در انتخاب عضو هيأت

ب ـ انجام هرگونه عمليات بانكي، واسپاري(ليزينگ)، صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت بانكها و 
عيين سهام آنها را دارند و يا در ت) %50مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقي تابعي كه بانكها بيش از پنجاه درصد(

گذاري و شركتهاي تأمين سرمايه بدون اخذ مجوز از بانك هاي سرمايههيأت مديره آنها مؤثرند در تأسيس صندوق
قانون ) 19هاي تعزيري درجه شش ماده(مركزي ممنوع است و مرتكب حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات

  د.شوجز حبس و شالق محكوم ميبه 1/2/1392مجازات اسالمي مصوب 

مسؤوليت بازپرداخت كليه تعهدات و بدهيهاي مؤسسات مذكور بر عهده هيأت امناء، هيأت مديره، هيأت ـ 1تبصره
  باشد.مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرايط بروز خسارت) مي



اي شعبهالحسنه تكت صندوق قرضعالوه بر مواردي كه در قانون پولي و بانكي كشور استثناء شده اسـ 2تبصره
ريال نيز از حكم اين بند مستثني بوده )30,000,000,000ميليارد (در سراسر كشور براساس جذب منابع ساالنه تا سي

  دهد.و براساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي

قانون تنظيم بازار غيرمتشكل ) 1ماده () 4در طول اجراي برنامه در قسمت مغايرت، بر تبصره () 14بند (ب) ماده (
حكم خاص  1/2/1392قانون مجازات اسالمي مصوب ) 20حاكم است و نسبت به ماده ( 22/10/1383پولي مصوب 

  تلقي گرديده و حاكم است.

نمايد، پ ـ نيروي انتظامي موظف است در مواردي كه بانك مركزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعالم مي
  ت به توقف فعاليت يا تعطيل نمودن آنها اقدام كند.نسب

اي خواهد بود كه ظرف مدت چهارماه پس از نامهت ـ هرگونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانكي براساس آيين
رسد. عالوه بر اقدامات نظارتي وزيران ميتصويب هيأتاالجراء شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه و بهالزم
ها از اين حكم مستوجب جريمه نقدي تا گردد، تخلف رسانهظامي كه بر مؤسسه پولي بانكي و اعتباري اعمال ميانت

  شود.داري كل كشور واريز ميباشد كه به حساب خزانهگرفته ميميزان ده برابر هزينه تبليغ صورت

ريزي كند كه با ط، به نحوي برنامهربقضائيه و ساير دستگاههاي ذيث ـ بانك مركزي موظف است با همكاري قوه
تكميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرائي و نظارتي، نسبت تسهيالت غيرجاري به كل 

  تسهيالت(ارزي و ريالي) ساالنه يك واحد درصد كاهش يابد.

ه طرفيت بانك مزبور صورت ج ـ طرح هرگونه دعـوي كه منشأ آن اقدامات نظارتي بانك مركزي باشد، بايد ب
توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب مدخل در امر نظارت را نميپذيرد و افراد ذي

  جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است كه در راستاي اعمال نظارت بر بانكها، مؤسسات اعتباري  تبصره ـ
الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسالمي هاي قرضجز صندوقالحسنه بههاي قرضغيربانكي، تعاوني اعتبار و صندوق

ليزينگ) در صالحيت بانك مركزي ها و شركتهاي واسپاري(بند (ب) اين ماده، صرافي) 2و موضوع تبصره (
عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر جمهوري اسالمي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به

  باشد. فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحالل و تصفيه مي



  گردد:شرح زير تعيين ميتركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به ـ15ماده

  وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي 

  رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

  رئيس سازمان يا معاون وي 

  دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران 

  وزير صنعت، معدن و تجارت 

أييد دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و ت
  جمهور رئيس

  دادستان كل كشور يا معاون وي 

  رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

  رئيس اتاق تعاون 

عنوان هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي(هر كدام يك نفر) بهنمايندگان كميسيون
  ناظر با انتخاب مجلس

  هده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.رياست شورا بر عـ 1تبصره

يابند انتخاب مجدد آنها بالمانع بار تغيير ميهر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يكـ 2تبصره
  است.

قانون پولي و بانكي با اصالحات بعدي مصوب ) 18در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده () 15حكم ماده (
  حاكم خواهد بود. 18/4/1351



براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر ـ 16ماده
ها، ها، بخشنامههاي عملياتي، دستورالعملها و ابزارهاي رايج، شيوهعملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه

راي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسالمي، شوراي فقهي در بانك مركزي با چهارچوب قراردادها و نحوه اج
  شود:تركيب زير تشكيل مي

  ـ پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معامالت وصاحب نظر در مسائل پولي و بانكي)   

  ـ رئيس كل (يا معاون نظارتي) بانك مركزي   

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

نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با اولويت آشنايي با بانكداري اسالمي به انتخاب مجلس شوراي ـ يك  
  اسالمي (به عنوان عضو ناظر) 

   ـ يكي از مديران عامل بانكهاي دولتي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي  

اعضاي فقهي اين شورا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با ـ 1تبصره
  شوند.حكم رئيس كل بانك مركزي منصوب مي

الرعايه است. رئيس كل بانك مركزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر مصوبات شوراي فقهي الزمـ 2تبصره
) 4كند. حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم(حسن اجراي آنها نظارت مي

  باشد.قانون اساسي نمي

شوند و اين مأموريت براي يك دوره ديگر قابل رأي اين شورا براي چهار سال تعيين مياعضاي صاحبـ 3تبصره
  تمديد است.

بر رئيس شورا و حداقل سه نفر از فقهاي عضو  جلسات شوراي فقهي با حضور دوسوم اعضاء مشتملـ 4تبصره
  شود.يابد و تصميمات شورا با رأي موافق اكثريت فقهاي حاضر عضو شورا اتخاذ ميشورا رسميت مي

  ـ17ماده



الف ـ هرگونه تكليف به بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي استفاده از منابع آنها در طول سالهاي اجراي قانون   
التفاوت نرخ سود بيني مابهجز ساير تكاليف قانوني مشروط به پيشبرنامه درخصوص تسهيالت با نرخ سود كمتر، به

  االنه است. مصوب شوراي پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه س

سازي و ايجاد امكان اي دولت، شفافمنظور افزايش سرعت و كارايي گردش حسابهاي درآمدي و هزينهب ـ به
نظارت برخط، بر كليه حسابهاي دستگاههاي اجرائي و كاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه 

ها، دانشگاههاي دولتي و ها، مؤسسات، شركتها، سازمانوزارتخانهحسابهاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي 
شود. داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح مياعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه

د بانك شده نزهاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاحها و پرداختدستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت
  مركزي انجام دهند.

بانك مركزي موظف است تمهيدات الزم براي بانكداري متمركز و نگاهداري حسابهاي مورد نياز هر ـ 1تبصره
داري كل كشور به اطالعات حسابهاي دستگاههاي مذكور را فراهم يك از دستگاهها و دسترسي بر خط خزانه

  نمايد.

كرد آن توسط بانكهاي عامل، مطابق مذكور به بانك مركزي و هزينه نحوه انتقال حسابهاي دستگاههايـ 2تبصره
االجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد مشترك دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم

  رسد.وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان و بانك مركزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي

اين ماده به كليه بانكها و ) 2ك مركزي مكلف است نسبت به ابالغ دستورالعمل موضوع تبصره(بانـ 3تبصره
مؤسسات اعتباري اقدام كند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذكور، توسط بانكها مشمول مجازات انتظامي موضوع 

 15/10/1389م توسعه مصوب قانون برنامه پنج) 96قانون پولي و بانكي كشور و تغييرات آن در ماده () 44ماده(
خواهد بود. همچنين هر نوع تخلف توسط ساير دستگاههاي اجرائي، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال 

  شود.عمومي محسوب مي

  ـ18ماده

هاي نظارتي برخط، زمينه نظارت الف ـ بانك مركزي موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه با استقرار سامانه  
وجود اي كه زمينه كشف خطاها و تخلفهاي احتمالي قبل از وقوع بهگونهر را در نظام بانكي فراهم نمايد، بهمستم
  آيد.



اي متمركز، امكان دريافت ب ـ بانك مركزي موظف است تا انتهاي سال اول اجراي قانون برنامه با ايجاد سامانه
ربط نظير تسهيالت يا پذيرش تعهدات از مراجع ذي هاي مورد نياز، جهت اعطايالكترونيكي و برخط استعالم

  استعالم اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي فراهم كند.

ربط كه بانكها و مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيالت يا پذيرش تعهدات نيازمند تمامي مراجع ذي ـ1تبصره
  صورت الكترونيكي و برخط، فراهم نمايند.هاي مذكور را بهشند، موظفند امكان اخذ استعالمبااستعالم از آن مي

  هاي مذكور را تعيين و ابالغ كند.بانك مركزي موظف است مصاديق استعالمـ 2تبصره

دولت موظف است به منظور ارتقاي مشاركت مردمي و فراهم كردن بستر اجرائي الزم براي تعاون و ـ 19ماده
هاي اقتصادي تعاوني نسبت به افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از سال اول همكاري آحاد مردم در قالب تشكل

داري كل اجراي قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از واريز به خزانه
  ه دولت در بانك مذكور منظور نمايد.كشور در قالب قوانين بودجه سنواتي به حساب افزايش سرماي

منظور اصالح و تقويت نظام مالي كشور و تسهيل مبادالت مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و به ـ20ماده
هاي كنند با رعايت سياستخارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي كه از تسهيالت مالي خارجي استفاده مي

ربط و تأييد قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا باالترين مقام اجرائي دستگاه ذي) 44كلي اصل چهل و چهارم (
بندي دريافت و بازپرداخت محيطي باشند. زمانشوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست

هاي داخلي و رعايت اييها، امكانات و توانتسهيالت هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت
حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح «قانون 
هاي قانون ماليات) 104و اصالح ماده (» و اصالح بعدي آن 1/5/1391هاي مستقيم مصوب قانون ماليات) 104ماده(

  تصويب شوراي اقتصاد برسد. بايد به  31/4/1394مستقيم مصوب 

  سازي و مناطق آزادـ محيط كسب و كار، خصوصي4بخش

هاي صنعت بيمه و بهبود محيط كسب و كار و گسترش بخش دولت موظف است در جهت توسعه فعاليت ـ21ماده
  غيردولتي:



در شركتهاي  قانون اساسي، سهام دولت) 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (الف ـ بر اساس قانون اجراي سياست
دو سال اول اجراي قانون    استثناي بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و شركت سهامي بيمه ايران را دربيمه به

  سازي به بخش غيردولتي واگذار كند.برنامه از طريق عرضه سهام در بازار سرمايه و سازمان خصوصي

در صنعت بيمه و براساس اصالح نظام نظارت  گري دولتشدن اقتصاد و كاهش نقش تصديمنظور مردميب ـ به
گري خود و كاهش بيمه اتكايي اجباري اي، بيمه مركزي مكلف است نسبت به كاهش تدريجي نقش تصديتعرفه

  در صنعت بيمه بازرگاني اقدام نمايد.

   ـ22ماده

ط كسب و كار را ها، محيالف ـ دولت مكلف است با اقدام قانوني در جهت اصالح قوانين، مقررات و رويه  
اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص گونهبه

انداز به رتبه المللي حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشمهاي بينالمللي و شاخصپذيري بينرقابت
از اين هدف محقق شود. در شاخص كسب و كار هر سال ده رتبه ) %20درصد (سوم ارتقاء يابد و هرسال بيست

ارتقاء يافته و به كمتر از هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان 
مي ارائه شهريور و اسفندماه هر سال، گزارش ميزان تحقق حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسال

  نمايد.

گذاري و كارآفريني در كشور، ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هدف تضمين امنيت سرمايه
جذب متخصصان، صيانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنيت اشخاص و بنگاهها و كاهش خطرپذيري (ريسك) 

داري و استخدامي كشور، معاونت علمي و فناوري اجتماعي در محيط كسب و كار، با همكاري سازمان، سازمان ا
هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور خارجه، اطالعات، دادگستري و كشور الزامات جمهور، وزارتخانهرئيس

  ارتقاي امنيت فضاي كسب و كار را تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.

صنعتي و ويژه اقتصادي جديد منوط به تصويب مجلس شوراي  ايجاد هرگونه منطقه آزاد تجاري ـ ـ23ماده
هاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مورد نياز از قبيل تأييديه اسالمي و تأمين زيرساخت

و قانون  7/6/1372محيطي، نظامي و امنيتي با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب زيست
  پذير است.امكان 5/9/1384تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران مصوب 



كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيالت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ  تبصره ـ
اقتصادي و دارائي منتقل و وزير  شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور

  ربط مسؤول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.ذي

دولت مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي  ـ24ماده
راي قانون برنامه، تمهيدات قانوني الزم را جهت دستيابي سهم تعاون در جمهوري اسالمي ايران حداكثر تا پايان اج

، با رويكرد كارآفريني، اشتغالزايي، حمايت از كسب و كارهاي كوچك و )%25اقتصاد به بيست و پنج درصد (
  عمل آورد.بنيان بهمتوسط و دانش

  ـ 25ماده

وري و منظور افزايش بهرهي در اقتصاد و بهمنظور مردمي شدن و گسترش سهم بخش خصوصي و تعاونالف ـ به
دار وظايف اجتماعي، ارتقاي سطح كيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاههاي اجرائي كه عهده

فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراكز بهزيستي و توانبخشي، مراكز آموزشي، 
شود در هاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده ميدهنده خدمات و نهادهمراكز ارائه فرهنگي، هنري و ورزشي و

گردد، نسبت به خريد خدمات از بخش ربط تعيين ميچهارچوب استانداردهاي كيفي خدمات كه توسط دستگاه ذي
  لتي ممنوع است. جاي توليد خدمات) اقدام نمايند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دوخصوصي و تعاوني (به

تكليف نيروي انساني و ساختار به نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيينآيين تبصره ـ
  رسد. ربط به تصويب هيأت وزيران ميپيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرائي ذي

صورت كنترلي، در در حال واگذاري و همچنين بنگاههاي واگذار شده بهمنظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي ب ـ به
سازي به سازمان ثبت اسناد و چهارچوب مصوبات هيأت واگذاري، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي

جلسات شود. سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است ثبت صورتامالك كشور و بانك مركزي اعالم مي
مومي و هيأت مديره و همچنين نقل و انتقال اموال و امالك بنگاههاي مزبور را پس از اخذ مجوز كتبي از مجامع ع

سازي انجام دهد. بانك مركزي موظف است طي دستورالعمل اعالمي به بانكها و مؤسسات سازمان خصوصي
ي مذكور را مشروط به اخذ اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيالت و يا ايجاد تعهدات به بنگاهها

  سازي نمايد.مجوز از سازمان خصوصي

  پذيراي، توسعه روستايي و توانمندسازي اقشار آسيبـ توازن منطقه   5بخش 



اي و سرزميني و تقويت خوداتكايي، افزايش انگيزه وصول پذير كردن عدالت بين منطقهمنظور رقابتبه ـ26ماده
  استاني: درآمد

  است: الف ـ دولت موظف

ـ در طول سال اول اجراي قانون برنامه سند آمايش سرزمين ملي و استاني را تهيه كند و پس از تصـويب شوراي 1
     عالي آمايش سرزمين از سال دوم اجـراي قانون بـرنامـه به اجراء در آورد.

هايي كه ماهيت استاني دارند را تعيين و طي دوسال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب نظام ـ درآمدها و هزينه2
اي هر استان هاي سرمايهاي و تملك داراييصورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزينهدرآمد ـ هزينه استاني به

سنواتي اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت داري كل كشور) در بودجه (برمبناي وجوه واريزي به خزانه
هاي اي و تملك داراييبه سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابالغي سازمان براي تأمين اعتبارات هزينه

  گردد. ربط توزيع ميهاي ذيماهه بين استاناي مصوب در قانون بودجه سنواتي، در مقاطع سهسرمايه

ترتيب از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي خالص صـادرات گـاز طبيعي را به) %3درصد(ـ سه3
يافته جهت اجراي هاي كمترتوسعهخيز و گازخيز و دوسـوم به مناطق و شهرستانهاي نفـتسـوم به استانيك
ها اختصاص دهد. ه اين استانريزي و توسعهاي سنواتي با تصويب شوراي برنامههاي عمراني در قالب بودجهبرنامه

حاكم است. در طول اجراي ) 7بند (ب) ماده () 1اين قانون بر حكم جزء () 26بند (الف) ماده (   )3حكم جزء (
قانون الحاق ) 44بند (ب) ماده () 3قانون برنامه ششم توسعه، حكم مقرر درمورد افزايش درصد در اين بند، بر جزء (

  حاكم است.  4/12/1393مصوب ) 2خشي از مقررات مالي دولت (برخي مواد به قانون تنظيم ب

ـ در سال اول اجراي قانون برنامه كليه اختيارات و وظايف قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به واحدهاي مربوطه 4
  ها را واگذار كند.ها و شهرستانخود در استان

كشور را با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد  ـ طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر 5
اي مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطالع دهياران و رؤساي شوراي اسالمي روستاها و تصويب آن در كميته

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

  عنوان ناظر، تهيه كند. استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسالمي روستا به



از ) %8تا  %5نج تا هشت درصد (ريزي شهرستان موظفند پبرنامه ريزي و توسعه استان و كميتهب ـ شوراهاي برنامه
اي استاني مصوب قانون بودجه ساالنه را صرف تهيه و اجراي طرحهاي هاي سرمايهسرجمع اعتبارات تملك دارايي

  هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان، توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي نمايند. 

برداري از و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهرههاي كلي برنامه دولت موظف است به منظور تحقق سياست ـ27ماده
هاي موجود در نواحي روستايي وارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد ظرفيت

هاي محور روستاها اقدامات زير را مطابق قوانين و در قالب بودجهبستر الزم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت
  ام دهد: سنواتي انج

  الف ـ اقدامات اقتصادي و بخشي: 

محور در اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادراتريزي منطقهـ دولت مكلف است در راستاي برنامه1
هاي بومي و محيطي و قابليت هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيتطول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج

هاي دولتي و گيري از تسهيالت بانكي، حمايتادي آن منطقه، با مشاركت نيروهاي محلي و با بهرهمحلي ـ اقتص
وسيله سازمان استان تهيه كند و گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را بهسرمايه

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

ـ تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي، تحت 2
  مربوط به اين فصل انجام پذيرد.  و اختصاص بودجه عمراني» عمران و توسعه روستايي«پيوستي با عنوان 

ها و صدور پروانه ساخت بنگاههاي اقتصادي روستايي و عشايري از هركدام ـ كاهش مدت زمان پاسخ به استعالم3
  ربط، به حداكثر پانزده روز از دستگاههاي ذي

برداري و ساخت نود و هشت ناحيه صنعتي ـ توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه كسب و كار روستايي، بهره4
روستايي و ايجاد يك ميليون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلي در روستاها و مناطق عشايري از طريق احداث و 

  صي و تعاوني گرا از طريق بخشهاي خصوپذير و صادراتتوسعه بنگاههاي اقتصادي رقابت

شده در ساماندهي هاي برخورداري تعيينشاخص )%5ـ تأمين منابع مورد نياز براي رشد ساالنه حداقل پنج درصد( 5
  عشاير 



هاي باالي بيست خانوار و ـ تهيه طرحهاي هادي و طرحهاي توسعه و بازنگري آنها براي همه روستاها و آبادي 6
  رنامه با اولويت مناطق كمتر برخوردار مناطق عشايري در طول اجراي قانون ب

ريزي محلي، توسعه گر در زمينه برنامهعنوان عناصر پيشرو و تسهيلـ آموزش صدهزارنفر از روستاييان و عشاير به7
هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي رساني، جلب مشاركتهاي فرهنگي، بهبود خدماتهاي اقتصادي و برنامهفعاليت

  ي اجرائي طرحهاي دستگاهها

سازي اين سكونتگاهها با همكاري ـ شناسايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي جهت اجراي طرحهاي ايمن 8
روستاهاي در معرض  )%30درصد(نوعي كه حداقل سيبه دستگاههاي مسؤول و مشاركت مردم و نهادهاي محلي،

  سازي شوند. خطر تا پايان اجراي قانون برنامه ايمن

هاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي بافتهاي فرسوده در عيين شاخصهاي بافتـ ت 9
  روستاهاي داراي اولويت 

شده به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان ـ بخشودگي سود و جرائم تسهيالت پرداخت10
ديده از حوادث طبيعي و غيرمترقبه كه قادر به ستايي آسيببهزيستي جهت بازسازي اماكن مسكوني مناطق رو

باشند، تا پايان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه كشور با پرداخت معادل آن به بانكهاي بازپرداخت اقساط خود نمي
دولت  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي) 10گردان موضوع ماده(عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه

  و اصالحات و الحاقات بعدي تا پايان اجراي قانون برنامه ششم  27/11/1380مصوب 

  ب ـ اقدامات عمراني زيربنايي: 

آوري و هاي روستاها و جمعهاي روستايي محدودههاي دفع بهداشتي زبالهسنجي، طراحي و ايجاد سامانهـ امكان1
نامه اجرائي اين جزء با ربط. آيينتعيين مسؤوليت دستگاههاي ذي دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و

  رسد. تصويب هيأت وزيران ميپيشنهاد وزارت كشور به

هاي) دفع بهداشتي فاضالب در روستاها با اولويت روستاهاي واقع در حريم ـ طراحي و اجراي طرحهاي (پروژه2
ل نفوذپذيري كم اراضي دفع فاضالب در آنها دچار مشكل دليها، سدها و روستاهايي كه بهها، تاالبرودخانه

  باشد از طريق بخش خصوصي مي



هاي عمران و توسعه روستايي، عشايري و كشاورزي كشور و مديريت ها و برنامهسازي حداكثري فعاليتـ يكپارچه3
ريزي و جاد يكپارچگي برنامهپذير تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و ايآنها با رويكرد جهادي و نظارت

هاي جامع، براساس نيازها و مشاركت واقعي مردم و ارائه خدمات و طرحهاي روستايي و عشايري در قالب برنامه
  شرايط انساني، طبيعي، اقتصادي و اجتماعي 

اهاي ـ تأمين و تخصيص اعتبار مورد نياز جهت احداث، بهسازي و آسفالت و نگهداري راههاي روستايي روست4
از طريق ) %20درصد باالي بيست خانوار جمعيت و مناطق عشايري تا پايان اجراي قانون برنامه (هر سال بيست

  سازمان 

روستاهاي مرزي با رويكرد پدافند ) %20درصد (ـ تهيه و اجراي طرحهاي ساماندهي و بهسازي حداقل بيست 5
  غيرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

  ـ نظام اداري، شفافيت و مبارزه با فساد 6بخش

هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي جويي در هزينهصرفه«در راستاي اصالح نظام اداري، موضوع ـ 28ماده
هاي زايد، اقدامات زير سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينهدر ساختارها، منطقي

  شود: انجام مي

استثناي مدارس دولتي در طول اجراي قانون الف ـ كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرائي به
در پايان سال دوم) از طريق  )%5درصد(نسبت به وضع موجود (حداقل پنج) %15درصد(حداقل به ميزان پانزدهبرنامه، 

ها، حذف واحدهاي ردولتي با اولويت تعاونيواگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غي
ها و مؤسسات و واگذاري غيرضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پستهاي سازماني، انحالل و ادغام سازمان

ها و بنياد مسكن انقالب اسالمي با تصويب ها و دهياريبرخي از وظايف دستگاههاي اجرائي به شهرداري
  عالي اداري شوراي

ل، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده است، صرفاً با تصويب مجلس شوراي انحال تبصره ـ
  باشد.پذير مياسالمي امكان

كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني، فقط در ب ـ به
  مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بالمانع است.  8/7/1386سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 



اي ساالنه و متناسب با نرخ تورم نـسبت به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت پ ـ دولت در حـدود اعتبارات هزينـه
اعم از مشموالن و غيرمشموالن قانون مديريت خدمات كشوري در لوايح بودجه سنواتي اقدام كند. اين حكم 

  قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.) 125برنامه حاكم بر ماده ( درطول

قانون ) 2عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و مطابق تبصره (ت ـ دولت مكلف است سنوات ارفاقي را به
توسط سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري  5/6/1386بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 

گان مشمول و براساس ميانگين دو سال آخر پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام بازنشست
قانون مذكور نيز با استفاده از ) 3كند. شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره (

  باشند.منابع خود مشمول اين حكم مي

ستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم هاي بازنشسهم صندوق تبصره ـ
مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات ساالنه دستگاههاي اجرائي مشمول تأمين و به 

  شود. صندوقهاي مذكور پرداخت مي

اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام راهدولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به  ـ29ماده
گانه ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاههاي اجرائي شامل قواي سهكند و امكان تجميع كليه پرداخت

ها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي ها، سازمانجمهوري اسالمي ايران اعم از وزارتخانه
بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي  وابسته به دولت،

نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي
فقيه اداره مؤسساتي كه زير نظر ولي انقالب اسالمي، مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و

شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه مي
قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت 

ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك  ايران، شركت ملي گاز
مركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

ا، ستاد اجرائي و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و شركتهاي تابعه آنه
قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر 

يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطالعات، 
از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم درخصوص نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران 



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

هاي غيرماهانه و كارانه، پرداختها، هزينهها، كمكها، هزينهالعادهدستگاههاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق
مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به 

مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي 
مدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمكهاي رفاهي، اعتبارات بودجه ، درآ1/6/1366كشور مصوب 

هاي مستقيم با اصالحات و الحاقات قانون ماليات )217عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (
قانون امور ) 162تا () 160قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد () 39ماده (» 1«، تبصره 3/12/1366بعدي مصوب 

سازي، و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركتها در سازمان خصوصي 22/8/1390گمركي مصوب 
اعتبارات مربوط به رديفهاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش 

به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به  حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند،
     هر يك از افراد مذكور بالفاصله در سامانه اطالعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

اطالعات مربوط به مقامات، رؤسا،  1/1/1388كليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مكلفند از تاريخ ـ 1تبصره
مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه 

سال به تشخيص ماه تا يكاسناد و اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه
ان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند طبق وظايف و اختيارات شود. ديومراجع قضائي محكوم مي

هاي مذكور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده قانوني خود اطالعات مربوط به پرداخت
امات قانوني كه مبالغي برخالف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده باشد، اقدرسيدگي نمايند و درصورتي

  عمل آورند. الزم را به

حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كشور مكلفند در حين ـ 2تبصره
هاي حسابرسي و بازرس انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را كنترل و ضمن درج مراتب در گزارش

هاي تخلفات صالح (اعضاي مجمع عمومي، هيأترا در اسرع وقت به مراجع ذي گرفتهقانوني، تخلفات صورت
  اداري، مرجع قضائي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعالم نمايند. 

دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و ـ 3تبصره
اتي را به نحوي مدون نمايد كه اختالف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان مزايا و نظام مالي



تجاوز نكند و در مسير ) %20درصد(موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست
  گيري قانوني قرار دهد.تصميم

سازي عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسبهاي الزم جهت برقراري دولت مكلف است بررسيـ 30ماده
بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمريدريافت

  انجام دهد.

  ـ كشاورزي 7بخش

جهت  هاي كلي اقتصاد مقاومتي دردولت موظف است براي حصول اهداف بندهاي ششم و هفتم سياست ـ31ماده
) %95درصد(تأمين امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در محصوالت اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان نود و پنج

ويژه محصوالت داراي مزيت صادراتي، رسيدن به تراز درپايان اجراي قانون برنامه و افزايش توليدات كشاورزي به
وري آب و خاك كشاورزي عه صادرات و ارتقاي بهرههاي توليد و توستجاري مثبت، تقويت و تكميل زنجيره

  هاي كمي به شرح مندرج در جداول ذيل انجام دهد:اقدامات زير را جهت حصول به شاخص

كارگيري ارقام مقاوم، زراعي، توليد و تأمين و بهنژادي و بهالف ـ توسعه كشاورزي حفاظتي، توسعه كشت نشايي، به
اسب بخار در ) 12/0صدم (ل، افزايش ضريب ماشيني كردن ساالنه حداقل دوازدهخوداتكايي در توليد بذر و نها

  هكتار

ب ـ انجام به موقع خريد تضميني محصوالت كشاورزي و درصورت وقفه در پرداخت خريد تضميني، پرداخت 
. در طول اجراي عنوان جبران خسارت ناشي از تأخير در نظام بانكياين قانون به) 10مطابق تبصره بند (الف) ماده (

با  21/6/1368، قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي مصوب )31قانون برنامه، بند (ب) ماده (
  نمايد.االجراء مياصالحات و الحاقات بعدي را در بخش مغايرت موقوف

  پ ـ افزايش توليد محصوالت راهبردي و تبديل پانصد هزار هكتار از اراضي شيبدار به باغات 

فراهم نمودن امكانات مصرف بهينه سموم، دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي و استفاده بيشتر از كود  ت ـ
  آلي(كمپوست) و مبارزه زيستي و تدوين ضوابط ورود، ساخت و تركيب ساخت (فرموالسيون) كود و سم



ال فناوري، تقويت شركتهاي گذاري مورد نياز جهت انجام امور تحقيقاتي و نظام نوين ترويج و انتقث ـ سرمايه
  بنيان، استقرار مديريت دانش و تجهيز مراكز جهادكشاورزيدانش

ج ـ توسعه كشت محصوالت سالم و محصوالت زيستي (ارگانيك)، اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات 
ها از جمله انواع ينه نهادههاي گياهي، مصرف بههاي كشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريو فرآورده

  پزشكي در راستاي ارتقاي سالمت انسان و جامعهسم و كود و حمايت از درمانگاههاي گياه

چ ـ ممنوعيت هرگونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصوالت تراريخته، در چهارچوب قانون ايمني زيستي 
المللي كه به تصويب مجلس وازين ملي و بينبا رعايت مقررات و م 7/5/1388جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  شوراي اسالمي رسيده است.

هاي غذايي وارداتي را جهت دولت موظف است اقدام الزم براي آزمايش مواد غذايي وارداتي و فرآورده تبصره ـ
رساني مردم را از مواد غذايي تراريخته با خبر ساخته و خطرات عمل آورد و با اطالعتشخيص مواد تراريخته به

  ردم اعالم نمايد.شود به ماحتمالي اين مواد را كه بر اساس آزمايشات معتبر معلوم مي

هاي وارداتي داراي اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباعي(ترانس) بيش از حد مجاز و ح ـ اخذ عوارض از انواع چربي
هاي گازدار مصرفي و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزايش سرانه شير. ميزان مصرف و نحوه هزينه در نوشابه

مشخص خواهد 4/12/1393مصوب ) 2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(قانون ) 48بودجه ساالنه با رعايت ماده (
  شد.

سازي (واكسيناسيون) دامهاي سبك و سنگين و پرداخت يارانه مورد نياز آنها مطابق قانون بودجه خ ـ انجام ايمن
  ساالنه

و دامي صنعتي و  گذاري، بارنامه الكترونيكي و رهگيري كاال و نهاده كشاورزياندازي زيرساخت شناسهد ـ راه
  كننده نهائي در روزآمد كردن شناسه اين كاالهاصنعتي تا رسيدن به مصرفنيمه

  نمايد.وزارت جهاد كشاورزي، فهرست كاالهاي مشمول اين بند را اعالم مي تبصره ـ

 ذ ـ حمايت از توسعه ظرفيت صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مانند كارخانجات خوراك دام،
  بندي محصوالت كشاورزي با توجه به مزيتهاي طبيعي، نسبي و رقابتي اين صنايعطيور و آبزيان و صنايع بسته



ر ـ تكميل زنجيره توليد محصوالت كشاورزي از طريق اعطاي كمكهاي فني ـ اعتباري به تشكلهاي فراگير 
  كشاورزي و روستايي

در جداول ذيل در جهت امنيت غذايي، سالمت و شده هاي معينز ـ دولت مكلف است براي حصول شاخص
  هاي عرضه، اقدام كند.سازي محصوالت كشاورزي و توسعه صنايع كشاورزي در زنجيرهغني

   ـ32ماده

الف ـ به منظور كاهش التهابات بازار كاالهاي اساسي كشاورزي و كاهش نوسان غيرعادي فصلي محصوالت   
ت براي تأمين نقدينگي در گردش و هزينه تبعي مورد استفاده در منظور كاهش بار مالي دولكشاورزي و به

هاي تنظيم بازار و تأمين ذخاير محصوالت راهبردي (استراتژيك)، شركت بازرگاني دولتي ايران يا هريك سياست
از شركتهاي دولتي مسؤول تنظيم بازار هر محصول به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي، حسب مورد، براساس 

ماهانه، فصلي و ساالنه عرضه داخلي و تقاضاي هر يك از محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعيت مناسب  برآوردهاي
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري  )1ماده () 24خريد يا فروش در قراردادهاي سلف و ابزارهاي مالي موضوع بند(

ن بند در چهارچوب مقررات بازار هاي مشمول صدر ايبر روي هر يك از دارايي 1/9/1384اسالمي ايران مصوب 
  نمايند.سرمايه اقدام مي

  عمل آورد:ب ـ دولت مكلف است اقدامات ذيل را به

گذاران محصوالت كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي در لوايح ـ ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت به بيمه1
  ته درطول اجراي قانون برنامهتخصيص ياف) %100صورت صددرصد (بيني اعتبار بهبودجه ساالنه و پيش

  ـ اصالح و بهبود خاك كشاورزي و افزايش كربن (ماده آلي) خاك به ميزان ساالنه پانصدهزار هكتار2

  ـ ارائه كمكهاي فني و اعتباري براي نوسازي باغهاي فرسوده كشور3

مطابق ضوابط صندوق  ورودي ساالنه صندوق توسعه ملي نزد بانك عامل) %10درصد(ـ اختصاص معادل ريالي ده4
گذار بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي اين بخش، جهت پرداخت تسهيالت به متقاضيان غيردولتي سرمايه

ـ 4محيط زيست مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي و احداث بندهاي انحرافي و سدهاي كوچك مطابق بند (
  نامه صندوق توسعه مليهاي كلي برنامه ششم و در چهارچوب اساسسياست) 10



منظور هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بهدولت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياستـ 33ماده
گذاري، افزايش سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، توسعه و امنيت سرمايهمتنوع

ره ارزش محصوالت كشاورزي اقدامات ذيل را به افزايي و تكميل زنجيكشاورزي و ارزش صادرات محصوالت
  انجام برساند:

اساسي تبديلي، تكميلي و نگهداري محصوالت هاي ارزش، صنايعالف ـ ايجاد زمينه گسترش و تكميل زنجيره
  كشاورزي در قطبهاي توليدي، سردخانه و انبارهاي فني چندمنظوره

حمايت از بخش كشاورزي جهت تسهيالت براي  هايمنابع صندوق) %20درصد(ب ـ تخصيص حداقل بيست
  صادرات اين بخش

  هاي صادراتي به صادرات محصوالت كشاورزيهاي صادراتي، نشانهاي تجاري و اختصاص مشوقپ ـ ايجاد خوشه

التفاوت قيمت توليد داخل با قيمت كاالي كشاورزي در بازارهاي هدف را ساالنه دولت مكلف است مابه تبصره ـ
ها پرداخت نمايد. وزارت جهادكشاورزي مقررات هاي صادراتي محاسبه و از منابع هدفمندي يارانهمشوقعنوان به

  رساند.التفاوت را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران ميتعيين كاالهاي مشمول اين بند و پرداخت مابه

پرداختي مصرف كنندگان شكاف قيمت دريافتي توليدكنندگان و قيمت ) %10درصدي(ت ـ كاهش حداقل ده
  نهائي اين محصوالت درطول اجراي قانون برنامه

) %50درصد(هاي مشترك و واگيردار، پرداخت حداقل پنجاهث ـ پوشش بيمه اجباري كليه دامها در مقابل بيماري
  يبيني در بودجه سنواتهاي آلوده پس از پيشگر توسط دولت و اجراي برنامه حذف دام در كانونسهم بيمه

گذاري از ارزش سرمايه) %7درصد (هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به هفتج ـ افزايش سرمايه صندوق
المللي از محل فروش امالك مازاد بخش كشاورزي و افزايش سرمايه بانك كشاورزي مطابق با استانداردهاي بين

خيره ارزي و سهم دولت در قالب شده از محل حساب ذوزارت جهاد كشاورزي و بازپرداخت تسهيالت پرداخت
  بودجه سنواتي

  )%2ها به ميزان ساالنه حداقل دودرصد(گذاريكشاورزي در كل سرمايهگذاري در بخشچ ـ افزايش سهم سرمايه

  ارزش توليد اين بخش ) %2ح ـ ارتقاي سطح كلي حمايت از كشاورزي، ساالنه تا دو درصد (



ديده از حوادث غيرمترقبه و امهال اصل هاي دريافتي كشاورزان خسارتخ ـ بخشودگي سود و كارمزد و جريمه وام
وام آنان به مدت سه سال و تعيين ميزان خسارت توسط كارگروهي متشكل از جهاد كشاورزي، بانك مربوطه و 

  فرمانداري شهرستان 

الت كشاورزي و هاي آموزشي، ترويجي، مديريت مصرف آب، بهبود كمي و كيفي محصود ـ توليد و پخش برنامه
برداران، به هاي علمي به بهرهوري و انتقال يافتهزيست و منابع طبيعي كشور، بهرهفرآوري توليدات، حفاظت از محيط

  سفارش و تأمين مالي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان صدا و سيما 

غيرتخصصي كشور به بخش از متوسط تسهيالت اعطايي بانكهاي عامل ) %15ذ ـ اختصاص حداقل پانزده درصد (
  كشاورزي 

كوبي و خشك كردن مانند چاي و گيري مانند شاليبندي، پوستانجماد، پاك كردن، درجه بندي،ر ـ مراحل بسته
  شود.تفت دادن مانند نخودپزي، فرآوري محصوالت كشاورزي محسوب نمي

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

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي در امور توليد، پرورش، نگاهداري، توزيع، حمل و نقل،  ـ34ماده
حمل و نقل  بندي، توزيع،آوري، نگهداري، بستهآوري، جمععرضه، فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، عمل

طي از اجراي ضوابط و مقررات هاي با منشأ دامي و همچنين خوراك دام فعاليت دارند، درصورت تخفرآورده
كارگيري مسؤول فني بهداشتي با رأي دادگاه صالح متعهد بهداشتي به تشخيص سازمان دامپزشكي كشور يا عدم به

باشند. مسؤوالن فني بهداشتي براساس كنندگان اقالم غيربهداشتي يا ناسالم ميبه پرداخت خسارت وارده به مصرف
  باشند.ان دامپزشكي كشور به شرط سببيت در صورت قصور يا تقصير مسؤول ميشرح وظايف ابالغي از سوي سازم

ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور)، وزارت نامه اجرائي اينآيين تبصره ـ
  رسد.بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي

  ـ آب 8بخش

محيطي براي پايداري هاي زيستآبي، رهاسازي حقĤبهمنظور مقابله با بحران كمدولت مكلف است به ـ35ماده
وري و هاي زيرزميني و ارتقاي بهرهبخشي به سفرهسرزمين، پايداري و افزايش توليد در بخش كشاورزي، تعادل



عمل ميليارد مترمكعب شود، اقدامات زير را بهميزاني كه در سال پاياني اجراي قانون برنامه يازده جبران تراز آب، به
  آورد: 

وري در توليد محصوالت كشاورزي با اولويت محصوالت الف ـ افزايش عملكرد در واحد سطح و افزايش بهره
داراي مزيت نسبي و ارزش صادراتي باال و ارقام با نياز آبي كمتر و سازگار با شوري، مقاوم به خشكي و رعايت 

  اسب با منطقهالگوي كشت من

بندها و اي)، توسعه آباي و غيرسازهاجراي عمليات آب و خاك (سازه  ب ـ توسعه روشهاي آبياري نوين،
  هاي سطوح آبگير حداقل به ميزان ششصد هزار هكتار در سالسامانه(سيستم)

كمك بالعوض توسط عنوان ها بههزينه) %85درصد(براي توسعه روشهاي آبياري نوين حداقل هشتادوپنج تبصره ـ
  شود.دولت در قالب بودجه ساالنه تأمين و پرداخت مي

شده و بازچرخاني پسابها، مديريت ها و انتقال كشت از فضاي باز به فضاي كنترلپ ـ حمايت از توسعه گلخانه
  آبهاي نامتعارف و مديريت آب مجازي

وري آب در چهارچوب رتقاي بهرهت ـ طراحي و اجراي الگوي كشت با تأكيد بر محصوالت راهبردي و ا
هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تأمين منابع و الزامات مورد نياز در قالب بودجه ساالنه و اعمال حمايت و سياست
  هاي مناسب فقط در چهارچوب الگوي كشت مشوق

نون برنامه با تأكيد وضع موجود در طول اجراي قا) %5درصد(ث ـ احياء، مرمت و اليروبي قنوات به ميزان ساالنه پنج
  هاي آبخيزداري و آبخوانداري براي احياي قنواتبر فعاليت

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

  برداريشاورزي داراي پروانه بهرهدار كردن چاههاي كچ ـ برق

قانون  )12جويي در مصرف سوختهاي فسيلي موضوع ماده(منابع مورد نياز اجراي اين بند از محل صرفه تبصره ـ
  گردد.تأمين مي 1/2/1394پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب رفع موانع توليد رقابت



شده بر روي چاههاي داراي پروانه ت از وجوه ادارهح ـ نصب كنتور هوشمند و حجمي آب با اعطاي تسهيال
  برداري تا پايان اجراي قانون برنامهبهره

  خ ـ استفاده از آب استحصالي سدها، با اولويت تأمين آب شرب مورد نياز در حوضه آبريز محل استقرار سد 

ها ها، قناتاحداثي بر روي اين رودخانهها از آب سدهاي ها و قناتها، چشمهد ـ تأمين حقابه كشاورزان از رودخانه
  هاو چشمه

كنندگي و ذ ـ تغيير ساختار مصرف آب شركتهاي فوالدي، آلياژي و معدني و اصالح سامانه (سيستم) خنك
  وشوي مواد خام تا پايان سال چهارم اجراي قانون برنامهشست

گوي كشت را براي تمامي نقاط كشور تعريف ر ـ دولت موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح ال
  نموده و در طي سالهاي اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارد.

  وزارت نيرو موظف است تخصيص آب را مطابق طرح الگوي كشت در اختيار كشاورزان قرار دهد. 

  ـ36ماده

قانون اساسي در ) 44چهارم (هاي كلي اصل چهل و الف ـ دولت مكلف است اقدامات الزم را با رعايت سياست  
را حداقل معادل وري مصرف آنوري استحصال و بهرهبرداري آب آشاميدني، بهرهجهت اصالح نظام بهره

آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور را ازطريق شيرين ) %30درصد(ارتقاء دهد و نيز حداقل سي) %30درصد(سي
  ن نمايد.كردن آب دريا تا پايان اجراي قانون برنامه تأمي

وزارت نيرو موظف است تا پايان اجراي قانون برنامه تمهيدات الزم را جهت تأمين، طراحي و ساخت تبصره ـ 
هاي مورد نياز در شهرهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان را از كنشيرينآب) %70حداقل معادل هفتاددرصد(

كن از طريق انتقال شيرينمند و تجميع خريد آبشده و نيز مديريت هوشجمله از طريق خريد تضميني آب شيرين
فناوري به داخل انجام دهد. مديريت انتقال فناوري از طريق جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و 

  شود.بنيان انجام ميشركتهاي دانش

گردشگري هاي آب معدني و درماني در محدوده شهرستانهائي كه ظرفيت توسعه ب ـ عوارض حاصل از چشمه
گيرد. منابع حاصله متناسب با هاي همان منطقه قرار ميها يا دهياريدارند، با طي مراحل قانوني در اختيار شهرداري



رسد، ريزي و توسعه استان ميدريافت عوارض كه به پيشنهاد شوراي اسالمي شهر يا روستا به تصويب شوراي برنامه
  شود.هاي گردشگري همان منطقه ميزيرساخت ريزي شهرستان صرفبا تصويب كميته برنامه

دولت مكلف است تمهيدات الزم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوكارهاي ذيل تا پايان اجراي  ـ37ماده
پوشش شبكه فاضالب شهري ) %25درصد(وپنجقانون برنامه، عالوه بر وضع موجود جهت افزايش حداقل بيست

  كشور را فراهم نمايد.

المللي در ازاي واگذاري پساب هاي بينخصوصي داخلي و خارجي و سازمانگذاري بخشلف ـ استفاده از سرمايها
  استحصالي 

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

  ت و منابع طبيعيـ محيط زيس9بخش

  عمل آورد: زيست بهدولت موظف است اقدامات زير را جهت حفاظت از محيط ـ38ماده

اي و ارزيابي اثرات هاي توسعهها و برنامه) در سياست SEAزيست(الف ـ نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط
) طرحهاي بزرگ كليه دستگاههاي اجرائي و بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي  EIAمحيطي(زيست

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

هاي كشور با مشاركت ساير برداري مناسب از تاالبب ـ اجراي برنامه عمل حفاظت، احياء، مديريت و بهره
طوري كه تا پايان شده در كنوانسيون رامسر بههاي ثبتويژه در ارتباط با تاالبدستگاههاي اجرائي و جوامع محلي به

هاي بحراني و در معرض تهديد كشور احياء شوند و ضمن تاالب) %20درصد (اجراي قانون برنامه، حداقل بيست
  ود قرار گيرند. حفاظت و تثبيت، در روند بهب

المللي دولت جمهوري اسالمي ايران در پ ـ تأمين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراي تعهدات بين
و يكصد و ) 77هاي سنواتي. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم(زيست در قالب بودجهحوزه محيط

  باشد. قانون اساسي مي) 125بيست و پنجم (



زيستي مشترك با دولتها و المللي محيطهاي) بينـ تأمين سهم دولت جمهوري اسالمي ايران در طرحهاي (پروژهت 
المللي هاي بينگذاريمنظور تشويق و حمايت از جلب كمكها و سرمايهاشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به

ي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هاي مربوط به كنوانسيون رامسر. اجراداوطلبانه و كمك به تأمين هزينه
  باشد. قانون اساسي مي) 125و يكصد و بيست و پنجم() 77هفتم(

ها، جنگلها و دشتهاي ويژه در سواحل درياها، رودخانهث ـ نظارت بر اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند به
  دهاي موجود با روش مناسب از حجم پسمان) %20درصد(ها و مديريت ساالنه حداقل بيستحاشيه تاالب

ها و زيست موظف است در محدوده حريم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداريسازمان حفاظت محيط تبصره ـ
  ها در اين خصوص نظارت كند. دهياري

تحت مديريت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري  ج ـ تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي حريق در عرصه
  و انتظامي    زيست با همكاري دستگاههاي اجرائي، نظامي(در زمان صلح)سازمان حفاظت محيطو 

آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضالب در شهرها و شهركهاي چ ـ تكميل و اجراي تأسيسات جمع
نمايند دهاي ملي توليد ميصنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضالب با آاليندگي بيش از حد مجاز از استاندار

  فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي از طريق عقد قرارداد فروش و يا پيش

گذاران بخش خصوصي و يا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد دولت مجاز است از طريق تشويق سرمايه تبصره ـ
  اين بند اقدام نمايد. 

  هشتصد و پانزده هزار هكتار    سازي جنگلها در سطحح ـ احياء، توسعه و غني

  ميليون هكتار خ ـ اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاك و آبخوان حداقل درسطح ده

  ميليون و يكصد و چهل هزار هكتار هاي بحراني آن حداقل درسطح يكزدايي وكنترل كانوند ـ بيابان

طبيعي حداقل يكصد و چهارده ميليون هكتار و اراضي كشاورزي حداقل ابعهاي حدنگاري(كاداستر) منذ ـ تهيه نقشه
  بيست ميليون هكتار با رعايت قانون حدنگار(كاداستر) 



حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه ) %100ر ـ ارتقاي پوشش صددرصد(
منظور پايداري جنگلها از جنگلها و مراتع كشور بهمحيطي با مشاركت جوامع محلي و ارتقاي ضريب حفاظت زيست

   )%10درصد(بخشي دام و مراتع ساالنه حداقل دهو همچنين تعادل

ز ـ اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد 
كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي  ها و وسائط نقليه، درزائد و بازيافت آنها در ساختمان

  غيردولتي در چهارچوب قوانين مربوطه 

تصويب هيأت نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست بهآيين تبصره ـ
  رسد. وزيران مي

به ميزان حداقل نه ميليون و ششصدهزار هكتار و  ژ ـ احياي رويشگاههاي مرتعي و توسعه و فرآوري گياهان دارويي
نحوي كه در پايان اجراي قانون برنامه به افزايش حداقل يكصدهزار هكتار به سطح زير كشت گياهان دارويي به

  هكتار برسد. ) 250,000هزار (دويست و پنجاه

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

از ) %10درصد(بيني اعتبار الزم در بودجه ساالنه جهت از رده خارج كردن ساالنه دهش ـ اعطاي تسهيالت و پيش
  هاي برقي هاي بنزيني و جايگزيني با موتورسيكلتموتورسيكلت

يالي الزم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي براي شهرهاي مختلف در طول كردن منابع ارزي و رص ـ فراهم
  ها اجراي قانون برنامه با همكاري بخش خصوصي و شهرداري

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

هاي در معرض محيط زيست و گونهعمل حفاظت و مديريت از مناطق چهارگانه ط ـ تهيه، تدوين و اجراي برنامه 
هاي داوطلبانه و مشاركت اشخاص حقيقي گيري از ظرفيتوحش كشور با رويكرد بهرهتهديد و خطر انقراض حيات

  نهاد توسط سازمان حفاظت محيط زيست هاي مردم و حقوقي با اولويت جوامع محلي و سازمان



ظ ـ بازنگري در محدوده مناطق چهارگانه محيط زيست و همچنين تعريف و تقسيم بندي جديد مناطق با توجه به 
  ) توسط سازمان حفاظت محيط زيست  IUCNتقسيمات نوين اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت (

تشخيص جهاد كشاورزي شهرستان در معرض تهديد ع ـ كـشاورزان و دامداراني كه محـصوالت آنها با 
توانند براي جلوگيري از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون باشد، ميوحش ميحيات

  و مقررات مربوطه اقدام كنند. 

و  هاي مربوط به طرحهاي عمراني دولتيغ ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نسبت به پاسخ استعالم
هاي اقدام نمايد و درصورت رد گزارشها و درخواستگذاران حداكثر ظرف مدت دوماه طرحهاي اقتصادي سرمايه
نفعان اعالم كند. عدم پاسخ سازمان صورت شفاف مطابق قوانين و ضوابط فني مربوطه به ذيمذكور داليل را كتباً به

  د. باشمنزله تأييد ميحفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، به

  ف ـ

باشد. برداري چوبي از درختان جنگلهاي كشور از ابتداي سال چهارم اجراي قانون برنامه، ممنوع ميـ هرگونه بهره1  
رسد، مجاز به تمديد دولت در ارتباط با قراردادهاي طرحهاي جنگلداري مذكور كه مدت اجراي آن به اتمام مي

  باشد.قرارداد نمي

ر طرحهاي جنگلداري طي سالهاي اول تا سوم اجراي قانون برنامه توسعه صرفاً از برداري چوبي دبهره تبصره ـ
  كن در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.درختان شكسته، افتاده و ريشه

ـ دولت مكلف است نسبت به اصالح آن دسته از طرحهاي جنگلداري كه مدت اجراي آن تا پايان سال سوم 2
رسد، تعيين خسارت كارشناسي نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتي درج مه به اتمام نمياجراي قانون برنا

  نمايد.

زده غيرقابل احياء تا پيش از تصويب كن، شكسته، افتاده، خشك سرپا و آفتبرداري از درختان ريشهبهره ـ1تبصره
طرح جايگزين و حداكثر تا پايان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مجاز 

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



برداشت درختان جنگلي براي طرحهاي عمراني در صورت دارابودن ارزيابي زيست محيطي و شناسه  ـ2تبصره
برداري از درختكاري (كد)شناسايي با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بالمانع است. همچنين بهره

منظور زراعت چوب با تشخيص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كاشت بههاي دستاريو جنگلك
  كشور مجاز است.

بيني اعتبارات و دولت مكلف است با اختصاص رديف اعتباري مستقلي نسبت به پيش) 1منظور تحقق بند(ـ به3
حفاظت از جنگلهاي كشور، مهار عوامل هاي سنواتي جهت ارتقاء پوشش كامل و مؤثر امكانات در بودجه

ناپايداري، جلوگيري از تغيير كاربري، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل و 
  اجراي تعهدات اقدام نمايد.

دولت مكلف است تسهيالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اوليه صنايع مرتبط با  تبصره ـ
  (سلولزي) در اختيار صاحبان صنايع و كشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.چوب

  ـ انرژي، صنعت و معدن10بخش 

  ـ39ماده 

ها در وري در مصرف آب و انرژي و هدفمندكردن يارانهمنظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهرهالف ـ به
شود كه قيمت آب و حاملهاي انرژي و اجازه داده مي جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت

اي را با رعايت مالحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع ساير كاالها و خدمات يارانه
ها مصوب قانون هدفمندكردن يارانه) 3و () 2، ()1با توجه به مواد ( 1400تدريج تا پايان سال و توليدات، به

صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، اصالح و از منابع حاصل به 15/10/1388
هاي اجتماعي وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي و حمايتبهره

هاي ربط در چهارچوب بودجههاي ذيگذاري شركتهاي عملياتي و سرمايهاز خانوارهاي نيازمند و تأمين هزينه
  عمل آورد.ساالنه اقدام الزم را به

هاي مرتبط با قانون هدفمند ها و پرداختب ـ به منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مكلف است دريافت
اي اسالمي تقديم هاي سنواتي به مجلس شوراي حاوي اقالم زير همراه با بودجهها را در جدول جداگانهكردن يارانه

  كند:



  ها هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهـ كل دريافتي1

  ـ ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن2

  ـ سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي به تفكيك هر شركت3

نقدي به خانوارها، كمك به منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرها بهـ سهم سازمان هدفمند كردن يارانه4
بخش سالمت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصالح الگوي مصرف 

  18/9/1386و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب  4/12/1389انرژي مصوب 

ها را هر ساله در رديف منابع بودجه از دريافتيها دولت مكلف است سهم سازمان هدفمند كردن يارانهـ 1تبصره
و مصارف مرتبط با آن را در رديفهاي مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومي درج ) 210102عمومي(شماره 

  كند.

  استفاده از منابع مذكور به هر نحو ديگر در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. ـ2تبصره

بار به ديوان محاسبات كشور و مجلس ماه يكگزارش تفصيلي اين بند را هر ششدولت مكلف است ـ 3تبصره
  شوراي اسالمي ارائه نمايد.

و اصالحات و الحاقات  15/10/1388ها مصوب احكام اين ماده درطول اجراي برنامه بر قانون هدفمندكردن يارانه
  بعدي آن حاكم است.

  هادن يارانههاي هدفمندكرها و پرداختيجدول درج دريافتي

  در سنوات برنامه ششم

هاي نوين در زمينه دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستيابي به علوم و فناوري ـ40ماده
  عمل آورد:مذكور اقدامات زير را به

آزمايش، ها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، الف ـ بسترسازي و حمايت الزم به منظور ايجاد و توسعه زيرساخت
  بر و ايستگاههاي زمينيهاي فضايي، ماهواره، ماهوارهبرداري از سامانهپرتاب و بهره



بيني تمهيدات الزم براي ايجاد هاي مداري متعلق به جمهوري اسالمي ايران و پيشب ـ حفظ و نگهداري از موقعيت
  ط ياد شدههاي) ماهواره ملي در راستاي حفظ نقاها و اجراي طرحهاي(پروژهزيرساخت

  ـ41ماده

هاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي، سازمان انرژي اتمي مكلف است الف ـ در راستاي اجراء و پيشبرد سياست  
اي با رعايت اصول پدافند غيرعامل نسبت به تدوين طرح ملي مقابله با شرايط اضطراري نيروگاهها و تأسيسات هسته

فاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كشور و امور خارجه و سازمان پدافند غيرعامل و هاي دبا همكاري سازمان، وزارتخانه
  عالي امنيت ملي كشور برساند. ربط اقدام كند و آنرا به تصويب شورايساير دستگاههاي ذي

ربط مكلفند نسبت به اجراي آن متناسب با شرايط بيروني و داخلي نيروگاهها با دستگاههاي اجرائي ذي تبصره ـ
  نظارت و راهبري سازمان پدافند غيرعامل و سازمان انرژي اتمي به تناسب وظيفه اقدام نمايند.

ب ـ درخصوص روستاهاي هليله و بندرگاه مجاور نيروگاه اتمي بوشهر براساس قوانين و مقررات مربوطه، توسط 
  وزارت كشور و با همكاري سازمان انرژي اتمي و سازمان، تعيين تكليف شود.

  ـ42ماده

هاي الزم از قبيل ها و مساعدتهاي كلي اقتصاد مقاومتي، حمايتالف ـ دولت مكلف است در اجراي سياست  
كمكهاي مالي و اعتباري و تنظيم مقررات مورد نياز براي استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي و نيل به خوداتكايي 

عمل آورد. همه دستگاههاي اجرائي خصوصي به در تأمين اقالم دفاعي و غيردفاعي كشور را با مشاركت بخش
  ها استفاده كنند.مجازند از اين ظرفيت

بنيان هواپيماسازي، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و هاي صنعت دانشب ـ به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوري
مسافري كشور(خريد هواپيما) هاي شركت صنايع هواپيماسازي ايران، نوسازي و تأمين ناوگان سازي زيرساختبهينه

  هاي اين شركت انجام گيرد.با اولويت استفاده از ظرفيت

دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ـ 43ماده
  ملي، در طي سالهاي اجراي قانون برنامه:

  وظايف و اختيارات زير تشكيل دهد:   الف ـ شوراي معادن در هر استان با تركيب،



  ـ تركيب شورا: 1

   عنوان رئيس شورا(غيرقابل تفويض)ـ استاندار به  

  ـ معاون امور عمراني استاندار   

  ـ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبيرشورا)   

  ـ رئيس سازمان استان   

  رأي)  ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي استان(بدون حق  

  ـ رئيس اتاق تعاون استان(بدون حق رأي)   

  نفر از قضات با معرفي رئيس قوه قضائيه(بدون حق رأي) ـ يك  

  رئيسه نظام مهندسي معدن استان(بدون حق رأي) ـ دونفر از اعضاي نظام مهندسي معدن استان با انتخاب هيأت  

  ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان   

  استان  طبيعيـ مديركل منابع  

  ـ رئيس سازمان جهادكشاورزي استان   

  ـ فرمانده نيروي انتظامي استان(بدون حق رأي)   

  عنوان ناظر)ـ دونفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسالمي با رأي مجلس (به  

اج ـ شوراي معادن استان موظف است در چهارچوب قوانين و مصوبات شوراي عالي معادن ضمن نظارت بر استخر2
محيطي برداري با رعايت مالحظات زيستماده معدني شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره

  دستي انجام دهد.و حداقل تخريب منابع طبيعي، اقدامات الزم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين



 27/2/1372قانون معادن مصوب ) 34و () 2رنامه بر مواد (در طول اجراي قانون ب) 43بند (الف) ماده () 2حكم جزء (
  حاكم است.

  گردد.عالي معادن ارسال ميـ يك نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي3

هاي محل ذخاير ـ حسابهاي بانكي و گردش مالي خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استان4
شود و حوزه مالياتي آنها در همان هاي مذكور مستقر مياتر مالي و قانوني مربوطه در استانمعدني انجام پذيرد و دف

  شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين جزء نظارت كند.ها تعيين مياستان

  قانون محاسبات عمومي كشور الزامي است.) 39درمورد معادن درمالكيت دولت، رعايت ماده ( تبصره ـ

هايي به اهالي ساكن در منطقه خسارت هاي صنايع معدني،برداري از معادن و فعاليتـ در مواردي كه به دليل بهره 5
) %1درصد(و بخش كشاورزي آنها برسد، عالوه بر عوارض آاليندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك

هاي مذكور و درصورت جبران خسارتكل كشور بهداري فروش آنها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه
  يابد.هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص ميوارد شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليت

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

مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و  ايهاي توسعهب ـ سازمان
هاي هاي كلي و قانون اجراي سياستصنايع معدني ايران (ايميدرو) و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت سياست

تقاي نظام مالي كشور مصوب پذير و ارقانون اساسي و قانون رفع موانع توليد رقابت) 44كلي اصل چهل و چهارم (
  گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند.مكلفند نسبت به سرمايه 1/2/1394

) 23/3/1377قانون معادن مصوب ) 14پ ـ درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي(با رعايت ماده(
پذير و ارتقاي نظام قانون رفع موانع توليد رقابت) 35برداري (دولتي)، عوايد حاصل از ماده(حق انتفاع پروانه بهره
و  23/3/1377قانون معادن مصوب ) 6ماده() 3و() 2(هايو عوايد حاصل از تبصره 1/2/1394مالي كشور مصوب 

شود، واريز نمايد داري كل كشور تعيين ميمنظور نزد خزانهاي كه بدينحساب ويژهاصالحات و الحاقات بعدي را به
شود تخصيص يافته تلقي مي) %100لب قانون بودجه سنواتي در امور ذيل صرف كند و اين اعتبار صددرصد(تا در قا

  باشد: و هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي



  هاي عمومي صنايع معدني هاي مورد نياز براي معادن و زيرساختـ تكميل زيربناها و زيرساخت1

قانون ) 31و() 25با اولويت مناطق مجاور درگير محدوده معدني) و مواد(قانون معادن() 14ماده() 6تبصره(ـ اجراي 2
  پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع توليد رقابت) 35معادن و ماده (

  ـ تشويق صادرات محصوالت صنايع معدني داراي ارزش افزوده باال 3

  هاي معدني كشور جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيتشناسي شناسايي، پيمينهاي پايه زـ تكميل نقشه4

هاي اي و در آن صورت سهم آورده سازمانهاي توسعهت ـ جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمان
اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد توسعه

  شود. رزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر ميا

وزارت صنعت، معدن و تجارت    راههاي كشور، برداري مناسب از شبكههاي ملي و بهرهمنظور حفظ سرمايهث ـ به
  عمل آورند. اي بهو نيروي انتظامي مكلفند طبق قوانين، اقدامات الزم را براي رعايت وزن مجاز در حمل بار جاده

  ـ44ماده

الف ـ دولت مكلف است به منظور افزايش ارزش افزوده انرژي و تكميل زنجيره ارزش و كاهش شدت انرژي   
  در طول اجراي قانون برنامه اقدامات زير را انجام دهد:» مصرف انرژي براي واحد توليد«

  كاهش يابد. ) %5درصد(ـ ترتيبي اتخاذ نمايد كه ساالنه تلفات انرژي در بخش ساختمان، پنج1

هاي نيرو، االجراءشدن اين قانون توسط وزارتخانهماه پس از الزمنامه اجرائي اين جزء ظرف مدت ششتبصره ـ آيين
  رسد.شود و به تصويب هيأت وزيران ميراه و شهرسازي و نفت تهيه مي

و ميعانات گازي  ـ تسهيالت الزم براي ايجاد ظرفيت پااليش مقدار دو ميليون و هفتصدهزار بشكه در روز نفت خام2
ريزي و اجراء كند تا تركيب توليد فرآورده آنها با ضريب پيچيدگي باال توسط بخش غيردولتي را به نحوي برنامه

) %10درصد(تقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره در الگوي پااليش از دهتر و مياناساساً به محصوالت سبك
  بيشتر نشود.



غيردولتي، براي افزايش ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي جديد به نحوي گذاري بخش ـ براي جلب سرمايه3
ريزي و اجراء كند كه تا آخر اجراي قانون برنامه ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي كشور به صد ميليون تن برنامه

برداري از بهرههاي توليدي كه پروانه افزايش يابد. بدين منظور الزم است خوراك مورد نياز براي واحدهاي مجتمع
محيطي وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمين آب و برق مورد نياز آنها ميسر است و مشكالت زيست

  ندارند، با هماهنگي وزارت نفت تأمين گردد.

قانون الحاق برخي مواد به ) 1بند (الف) اين ماده در طول اجراي برنامه بر بند (ي) ماده () 3و () 2حكم اجزاي (
  حاكم است.) 2انون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (ق

ـ در قالب طرح جامع حمل و نقل كشور نسبت به كاهش مصرف انرژي و كربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از 4
  را ندارند خودداري نمايد. 4گذاري خودروهايي كه شرايط يوروشماره

  وري نيروگاهها: و ضريب بهرهمنظور افزايش بازدهي ب ـ وزارت نيرو موظف است به

  صادر نمايد.) %60تا %55ـ موافقت اصولي براي ايجاد نيروگاهها با بازدهي پنجاه و پنج تا شصت درصد (1

  ـ قيمت خريد برق را با توجه به ساز و كار بازار در بورس تعيين نمايد.2

شود و به تصويب هيأت هاي نيرو و نفت و سازمان تهيه مينامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانهآيين تبصره ـ
  رسد.وزيران مي

قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ) 1احكام اين ماده درطول اجراي قانون برنامه بر ماده (
  حاكم است.) 2مالي دولت (

طرح «ربط، برنامه اجرائي هاي نفت و نيرو موظفند با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذيوزارتخانه ـ45ماده
را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه در چهارچوب قوانين مربوطه و در راستاي سند ملي » جامع انرژي كشور

  زيران برسانند.راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور، تهيه كنند و به تصويب هيأت و

هاي كلي اقتصاد منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياستبه ـ46ماده
  كنند:شرح زير اقدام ميربط بهمقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي ذي



االجراء شدن اين ماه پس از الزمظرف مدت شش الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر
بخشي معدني) را با رعايت مالحظات آمايش سرزميني و تعادلهاي صنعتي(با اولويت صنايعقانون، فهرست اولويت

  وزيران برساند. تصويب هيأتاي بهمنطقه

هاي فرسوده را ساالنه بازده صنعتي و پرمصرف مانند خودروب ـ دولت مكلف است طرح جايگزيني محصوالت كم
  از سال دوم اجراي قانون برنامه با اعطاي مشوقهاي مورد نياز اجراء نمايد.) %20درصد(بيست

هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت و نيرو نامه اجرائي مربوط با پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانهآيين تبصره ـ
  رسد.وزيران ميتصويب هيأتهاالجراء شدن اين قانون بماه پس از الزمظرف مدت شش

اي تنظيم هاي پرداخت تسهيالت بانكي را به گونهپ ـ بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار) مكلف است سياست
) %40درصد(نمايد كه سهم بخش صنعت و معدن از تسهيالت پرداختي ساالنه طي اجراي قانون برنامه حداقل چهل

  باشد.

پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع توليد رقابت) 20ماده () 3صره (ت ـ دولت مكلف است با رعايت تب
) %10درصد(ساالنه بيش از دهطي اجراي قانون برنامه سازوكار الزم براي پوشش خطرات افزايش 1/2/1394مصوب 

ت ارزي طراحي و به بيني كند و براي بنگاههاي اقتصادي دريافت كننده تسهيالنرخ ارز را در بودجه سنواتي پيش
  اجراء درآورد.

ها، محاكم دادگستري، نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ث ـ دستگاههاي اجرائي نظير شهرداري
اي افزاري خود را به گونههاي نرمهاي داخلي و زيرساختها و فرآيندمكلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل

دريافت اطالعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق آماده نمايند تا 
ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از هاي آنها، جريمهمالكانه و جريمه

خواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و زمان با ارسال الكترونيكي درافزار و بدون حضور نيروي انساني همنرم
ها از طريق ها و دريافتصورت برخط(آنالين) به متقاضي اعالم و پرداختهمراه با توضيح كامل محاسبات به

  الكترونيكي انجام شود.

 ريزي و اقدام نمايد كه ورود كاالي قاچاق در طولاي برنامهج ـ دولت با همكاري ساير قوا مكلف است به گونه
كاهش يابد و از سال اول اجراي قانون برنامه از فعاليت ) %10درصد(سالهاي اجراي قانون برنامه، ساالنه حداقل ده



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

ساالنه(ارزي) از منابع ورودي صندوق توسعه ملي در قبال اخذ خط اعتباري ريالي ) %10درصد(گذاري دهسپردهچ ـ 
براي ارائه تسهيالت ريالي به صنايع كوچك و متوسط تعاوني و غيردولتي در چهارچوب اساسنامه دائمي صندوق 

  شود.توسعه ملي از طريق بانكهاي عامل دولتي انجام مي

صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، طرح نوسازي و ح ـ وزارت 
بازسازي صنايع را به نحوي كه منجر به كاهش مصرف و شدت انرژي و آاليندگي و افزايش بازدهي و ارتقاي 

جرائي نمايد. دولت پذيري آنها شود، تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران اكيفيت توليدات داخلي و رقابت
موظف است اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنين تأمين تسهيالت اعتباري مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي 

  بيني كند.پيش

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

هاي معدني و صنايع دريايي در گذاري صنايع كوچك، تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليتسرمايه
  عمل آورد.طي سالهاي اجراي قانون برنامه به

يد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت د ـ دولت مكلف است توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، تول
بخشي، ارتقاي كيفيت توليد و الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت

ها و پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديهسازي، سفارشروان
منظور تايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف بهشركتهاي تعاوني فرش دستباف روس

  عمل آورد.هاي داخلي و خارجي را بهوري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابيارتقاء و بهبود بهره

  وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به پيگيري اجراي حكم اين بند در دولت است. تبصره ـ

  هاي توسعه كشور حاكم است.قانون احكام دائمي برنامه) 17اين قانون بر حكم ماده () 46حكم ماده (

هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي و بنگاههاي اقتصادي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله وزارتخانهـ 47ماده
اي) خود و درشرايط برابر به هنهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند درطول اجراي قانون برنامه، در طرحهاي(پروژه



كارگيري پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني اولويت دهند و در قرارداد با كليه شركتها و پيمانكاران، اولويت با به
تر) را درج و بر حسن نيروهاي بومي استاني (درشرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت نزديك

  ند.اجراي آن نظارت كن

  دولت مكلف است:  ـ48ماده

برداري از گازهاي همراه توليد و مشعل در كليه ميادين نفتي و آوري، مهار، كنترل و بهرهالف ـ كليه طرحهاي جمع
االجراء شدن ماه از تاريخ الزمتأسيسات صنعت نفت را با تعيين نرخ عادالنه خوراك آنها ظرف مدت حداكثر سه

اي كه تا پايان برنامه حداقل نود درصد ان به مردم و بخش غيردولتي واگذار نمايد به گونهاين قانون از طريق فراخو
  گازهاي مشعل مهار و كنترل شده باشد.) 90%(

ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي آن در خليج فارس و درياي رساني به كشتيمنظور افزايش خدمات سوختب ـ به
گذاري فرآورده، خش غيردولتي در خريد شناورهاي مخصوص، قيمتهاي الزم از بعمان ضمن انجام حمايت
نحوي ها را بهرساني به كشتيها و صدور مجوزهاي مورد نياز براي توسعه صنعت سوختشرايط، تسهيالت، مشوق

ها در منطقه رساني به كشتيساالنه، سهم كشور از بازار سوخت) %10درصد(انجام دهد كه ضمن رشد حداقل ده
  برسد.) %50فارس و درياي عمان در پايان برنامه حداقل به پنجاه درصد (خليج 

افزايي در ها و پذيرش اجتماعي و مشاركتپ ـ از طريق سازمان انرژي اتمي ايران در راستاي ارتقاي آگاهي
مربوطه در  اي و هماهنگي اجتماعي خود اقدامات الزم را طبق قوانين و مقرراتدستيابي به توسعه پايدار برق هسته

  عمل آورد.اي بهاين خصوص، با اولويت مناطق داراي ساختگاه هسته

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

زار مگاوات از ت ـ از طريق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزايش توان توليد برق تا بيست و پنج ه
گذاري مؤسسات عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي طريق سرمايه

) و  BOOبرداري و تصرف (گذاري از جمله ساخت، بهرهصورت روشهاي متداول سرمايهشركتهاي تابعه يا به
ميني برق بر اساس نرخ تعيين شده توسط شوراي ) اقدام نمايد. خريد تض BOTبرداري و انتقال (ساخت، بهره

  اقتصاد خواهد بود.



از اعتبارات ) %1درصد(منظور افزايش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يكث ـ به
اي ساالنه شركتهاي تابعه را در طول اجراي قانون برنامه، جهت ايجاد ظرفيت جذب، توسعه طرحهاي توسعه

كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي هاي تجديدپذير و بهدار نفت، گاز و پتروشيمي و انرژيهاي اولويتريفناو
سازي آنها وكاهش شدت مصرف انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد هاي موجود و بوميفناوري

آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي هاي انرژي و و گزارش عملكرد اين بند را ساالنه به كميسيون
ارائه نمايد. همچنين به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول اجراي قانون برنامه به ميزان 

، از طريق وزارت نفت طي سال اول اجراي اين قانون، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از )%1درصد(يك
بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه كند و پس ا رعايت اولويتمخازن هيدروكربوري را ب

  عمل آورد.از تصويب آن توسط مراجع قانوني، اقدامات الزم را به

  ج ـ

هاي شركتهاي بخش خصوصي ها و توانمنديـ وزارت نفت موظف است تمهيدات الزم را براي استفاده از ظرفيت1  
برداري (نه مالكيت) هاي اكتشاف، توليد و بهرهگذاري در فعاليتعمومي غيردولتي براي سرمايهو تعاوني و نهادهاي 
قانون اساسي ) 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (ويژه ميادين مشترك در چهارچوب سياستميادين نفت و گاز به

  عمل آورد.به

رگذاري در بازار جهاني نفت و گاز با تأكيد منظور اثـ وزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردي نفت و گاز به2
ويژه در ميادين مشترك را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه هاي توليد نفت و گاز بهبر حفظ و توسعه ظرفيت

  افزايش دهد.

هاي كلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي دولت موظف است فرهنگ جهادي شدن سياستـ در جهت اجرائي3
گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد وري، كارآفريني، سرمايهيجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهدر ا

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

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) 56اين قانون بر حكم ماده ( )48حكم ماده (
  حاكم است.) 2(



و ايجاد  ايدولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستاي تشكيل بازار منطقهـ 49ماده
كه شبكه برق كشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به كشورهاي طوريعمل آورد بهاي برق بهقطب(هاب) منطقه

  همسايه متصل شود.

گذاري بخش غيردولتي دولت مكلف است سهم نيروگاههاي تجديدپذير و پاك با اولويت سرمايه ـ 50ماده
) %5درصد(خلي را تا پايان اجراي قانون برنامه به حداقل پنج(داخلي و خارجي) با حداكثر استفاده از ظرفيت دا

  ظرفيت برق كشور برساند. 

  ـ حمل و نقل و مسكن11بخش

شدن اقتصاد و قانون اساسي در راستاي مردمي) 44با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (ـ  51ماده
ش عبور (ترانزيت) و حل مشكالت هاي مورد نياز براي خدمات تجاري خارجي و افزايگسترش زيرساخت

  ونقل:حمل

شود با رعايت الف ـ به سازمان بنادر و دريانوردي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اجازه داده مي
) 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (قانون اساسي و قانون اجراي سياست) 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (سياست

المللي (داخلي و خارجي)، و الحاقات بعدي آن نسبت به مشاركت با شركتهاي معتبر بين 1387قانون اساسي مصوب 
المللي و فرودگاهي برداري از بنادر اصلي با كاركرد بينگذاري و بهرهبراي تشكيل شركتهايي جهت سرمايه

ها و ناوبري هوايي ناوبري و نشست و برخاست هواپيما اقدام نمايد. سهم شركت فرودگاهاستثناي خدمات كمكبه
  خواهد بود.  )%51درصد(ويكايران و سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي داخلي حداقل پنجاه

و مشوقهاي  شود با حفظ وظايف حاكميتي از طريق ارائه حمايتب ـ به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي
نادر كوچك و محلي، اعطاي مجوز احداث بنادر كوچك برداري و مديريت بالزم، نسبت به واگذاري حق بهره
المللي و اصول رقابتي اي و معتبر غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات داخلي و بينجديد به اشخاص حقوقي حرفه

  نمايد.  اقدام

گذاري بخش غيردولتي در اين زمينه و تسريع منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و ترغيب سرمايهبهـ  52ماده
  شده در اين نوع حمل و نقل: ها) و افزايش رضايتمندي و اقبال عمومي از خدمات ارائهو تسهيل اجراي طرحها(پروژه



شهري مانند شهري و برونحمل و نقل ريلي دروناز    برداريگذاري بخش غيردولتي در احداث و بهرهالف ـ سرمايه
گذاري در يافته تلقي شده و مشمول كليه قوانين و مقررات مرتبط با سرمايهگذاري در مناطق كمترتوسعهسرمايه

  يافته خواهد بود. مناطق كمترتوسعه

قانون ) 12ماده () 12بند (هاي مذكور در ب ـ ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي عالوه بر معافيت
  ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

قانون اساسي و ) 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (پ ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعايت سياست
انون و الحاقات بعدي آن و ق 1387قانون اساسي مصوب ) 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (قانون اجراي سياست

شركت حمل و نقل ريلي مسافري  22/5/1385اي مصوب هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومهحمايت از سامانه
اي و ساخت خطوط مستقل اي را با هدف ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريلي حومهحومه
هاي ين شركت با همكاري شهرداريآهن جمهوري اسالمي ايران تشكيل دهد. ااي در زيرمجموعه شركت راهحومه

باشد. فعاليت شركتهاي قطارهاي شهري اي در كشور ميمربوطه متولي كليه امور حمل و نقل ريلي مسافري حومه
اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري   طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ريلي حومه بالمانع است.به

االجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت راه و زمماه پس از الاي ظرف مدت ششحومه
  رسد.شهرسازي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي

  ـ  53ماده

الف ـ شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و شركتهاي فرودگاهي وابسته و شركت راه آهن 
  شوند.مي 7/7/1370سعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب جمهوري اسالمي ايران مشمول مزاياي قانون تو

االجراء شدن اين قانون نسبت به بازنگري از طريق تمهيدات قانوني و لغو ب ـ دولت موظف است از زمان الزم
برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات تخفيفات تكليفي و معافيت در زمينه بهره

  ، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط و واقعي نمودن نرخ آنها اقدام نمايد.پروازي

گذاري در پ ـ سازمان هواپيمايي كشوري موظف است، به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل هوايي، ترغيب سرمايه
ي كشور با ها و ارتقاي سطح علمي و فني صنعت هوايها و سرمايهگيري از ظرفيتبخش هوايي غيرنظامي، بهره

بنيان و انتقال فناوري پيشرفته به داخل و همچنين ايجاد اشتغال براي رعايت اصل حمايت از صنايع داخلي دانش



عالي هواپيمايي كشوري كرده، برنامه مدوني به منظور تحقق اهداف ذيل تهيه و پس از تأييد شوراينيروهاي تحصيل
  به اجراء بگذارد: 

  هاي مبتني بر توسعه پايدار مشيهاي توسعه ناوگان هوايي كشور با رعايت خطزمنديبيني و مديريت نياـ پيش1

ـ سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير الزم براي چگونگي تأمين انواع هواپيما و بالگردهاي مورد نياز ناوگان حمل و 2
  وليد داخلي المللي با اولويت حمايت از تهاي مشترك داخلي و بيننقل هوايي كشور با همكاري

ـ سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير الزم جهت مشاركت صنايع هوايي داخلي با اولويت بخش خصوصي در 3
  پذيرد. ساخت و توليد انواع هواپيما و بالگردهايي كه تأمين و خريد آنها از خارج كشور صورت مي

يي، تمامي شركتهاي فعال در اين صنعت ت ـ به منظور حمايت از اقتصاد دانش بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوا
هاي طراحي، ساخت، سرهم(مونتاژ) و تعمير و نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجراي در حوزه

  اين قانون از قوانين و سياستهاي حمايتي پيش بيني شده و مصوب براي شركتهاي دانش بنيان برخوردار خواهند بود.

جمهور خواهد ها بر عهده معاونت علمي و فناوري رئيساين حمايت  حراز و برخورداري ازصالحيت ا تبصره ـ
  بود.

قانون حمايت ) 7قانون برنامه ششم توسعه در طول اجراي برنامه در بخش مغايرت بر ماده () 53تبصره بند (ت) ماده (
  حاكم است.ها و اختراعات سازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشاز شركت

  هاي ثبت سفارش معاف خواهد بود.ث ـ سفارش ساخت هواپيما و بالگرد به سازندگان داخلي از پرداخت هزينه

جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيسـ  54ماده
جهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل هاي كشور و راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان داخلي توزارتخانه

اي سازماندهي نمايد كه ضمن رعايت قانون ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه
حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي به ازاي خريدهاي خارجي، انتقال  1/5/1391مستقيم مصوب هاي قانون ماليات) 104(
 )%85فناوري به داخل كشور صورت گيرد به نحوي كه تا پايان اجراي قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (

استفاده از دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و 



بنيان داخلي نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش
  صورت گيرد.

اي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل هاي سرمايههزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي ـ 55ماده 
ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت سهامي مجري ساختمان و نقل كشور، بنياد مسكن انقالب اسالمي، شركت

عملكرد ) %5/2توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي تا دو و نيم درصد (
ربط با احتساب كل وجه دريافتي از بودجه عمومي دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، تخصيص اعتبارات ذي

  گيرد.ت و ساير اوراق بهادار تعيين و توسط سازمان در اختيار بنياد و شركتهاي مذكور قرار مياوراق مشارك

ناپذير بنياد و شركتهاي مذكور در چهارچوب بودجه آنها از محل سازمان موظف به تخصيص اعتبارات اجنتاب
  باشد.مي) %5/2درصد(اعتبارات فوق تا دو و نيم

تجارت و سازمان ملي استاندارد موظفند بر طراحي و ساخت خودروهاي داخلي وزارت صنعت، معدن و  ـ 56ماده
اي، حداكثر سرعت ارتقاء يافته تا در تصادفات جاده   نحوي نظارت كنند كه ايمني خودروهاي مذكور متناسب بابه

  تلفات به حداقل ميانگين جهاني برسد.

     ـ  57ماده

كردن مسيرها و هاي) حمل ونقل ريلي، دوخطهاجراي طرحهاي(پروژهمنظور تكميل و الف ـ دولت مكلف است به
هاي دولتي ـ خصوصي و افزايش اعتبارات اين حوزه در السير، عالوه بر مشاركتاحداث خطوط برقي و سريع

منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه  )%1درصد(بودجه ساالنه، يك
  يافته اجراء گردد.شهرسازي اختصاص دهد تا طرحهاي حمل و نقل ريلي با اولويت مناطق كمترتوسعهو 

اي گونهبه 18/9/1386ب ـ با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 
و سهم حمل و ) %30رصد(دريزي شود كه درطول اجراي قانون برنامه سهم حمل و نقل ريلي بار حداقل به سيبرنامه

  برسد.) %20درصد (نقل ريلي مسافر حداقل به بيست

دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيالت و تأمين ناوگان و تجهيزات قطار شهري شهرها و حومه  ـ 58ماده
مه دوهزار نحوي اقدام نمايد كه تا پايان اجراي قانون برنابيني شده در بودجه سنواتي بهآنها از محل منابع پيش

دستگاه واگن و تجهيزات مربوط با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور 



با اصالحات بعدي آن به خطوط ريلي شهري اضافه شود.  1/5/1391و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 
  منابع خود اقدام نمايند.ها نيز موظفند نسبت به توسعه قطار شهري از محل شهرداري

  :25/2/1387در چهارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ـ  59ماده

ها مكلفند در طول برنامه نسبت به احياء، بهسازي، هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداريالف ـ وزارتخانه
فتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملي سازي و بازآفريني ساالنه حداقل دويست و هنوسازي و مقاوم

هاي مختلف (شامل ناكارآمد ـ تاريخي ـ سكونتـگاههاي غيررسمي و بازآفريني شهري پايدار بر حسب گونه
محور در چهارچوب قوانين و ها با رويكرد محلهاي) و ارتقاي دستـرسي به خدمات و بهبود زيرساختحاشيـه

ساله با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تسهيالت و اعتبارات مورد نياز سهم دولت همه ربط اقدام نمايند.مقررات ذي
بيني رسد و در قالب بودجه سنواتي پيشها به تصويب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار ميو هماهنگي شهرداري

عملياتي در دو بخش نوسازي گيرد. برنامه ها قرار ميربط و شهرداريشود و در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيمي
هاي راه و شهرسازي و ماهه اول اجراي قانون برنامه توسط وزارتخانه، در سهمسكن و تأمين خدمات و زيرساخت

ها و كليه دستگاههاي عضو ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار در سطح مديريت عالي استانكشور، سازمان، شوراي
  هاي بازآفريني شهري خواهند داشت. و التزام به اجراي برنامهملي، استاني و شهري تهيه و تعهد 

هاي تاريخي شهرها، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به در تهيه برنامه عملياتي محدوده تبصره ـ
  شود.دستگاههاي موصوف اضافه مي

هدف بهسازي و نوسازي مسكن پذيري سكونتگاههاي روستايي (با ب ـ دولت موظف است به منظور كاهش آسيب
درآمد شهري (در شهرهاي كوچك) منابع مالي و تسهيالت روستايي) و همچنين تأمين مسكن براي اقشار كم

قيمت و زمين مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي در طول اجراي قانون برنامه تأمين و اقدامات ذيل را از طريق ارزان
  آورد:لعمبنياد مسكن انقالب اسالمي به

قيمت با ـ بهسازي و نوسازي ساالنه حداقل دويست هزار واحد مسكوني روستايي با پرداخت تسهيالت ارزان1
  التفاوت سود تسهيالت براي دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي.و تأمين مابه) %5كارمزد پنج درصد (

 17/9/1366نياد مسكن انقالب اسالمي مصوب قانون اساسنامه ب) 6اين حكم درطول اجراي قانون برنامه بر ماده (
  حاكم است.



قيمت و زمين مورد نياز براي كمك به ساخت و يا خريد ساالنه حداقل صد و ـ تأمين منابع مالي و تسهيالت ارزان2
  درآمد در شهرها(با اولويت شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت)پنجاه هزار واحد مسكن اقشار كم

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

دون تعهد پ ـ بانك مسكن موظف است نسبت به تأمين باقيمانده تعهدات خود و تأمين منابع مورد نياز مسكن مهر ب
  احداث واحدهاي جديد با تشخيص وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.

ت ـ وزارت راه و شهرسازي با رعايت وظايف و اختيارات ساير دستگاهها بدون ايجاد تشكيالت جديد و استفاده از 
روستايي، آمايش و پذيري طرحهاي توسعه و عمران شهري و امكانات ساير دستگاهها مكلف است در راستاي تحقق

كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه(سيستم) يكپارچه اطالعات مكاني، 
هاي مكاني توسط كليه گذاري دادههاي مورد نياز آن و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراكتأمين زيرساخت

  يك از قوانين نيست.اسخ هيچدستگاههاي مرتبط اقدام نمايد. اين حكم ناقض و ن

با اصالحات و  25/2/1387قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ) 18در ماده ( تبصره ـ
يابد. منابع مورد نياز بندهاي اين ماده از اين محل قابل تغيير مي» برنامه ششم«به » برنامه پنجم«الحاقات بعدي عبارت 

  تأمين است.

ها و اصالح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و سازي ساختماننظور مقاوممبه ـ 60ماده
  مسكن اقدامات زير انجام گردد:

هاي ساختماني اقدام نمايند. ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانهالف ـ شهرداري
  ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.مبناي اين پروانهكار براي واحدهاي احداث شده بر صدور پايان

اي) خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط با ب ـ كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت فني(حرفه
هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي طراحي، محاسبه و نظارت بر ساختمان

  حيت، بيمه نمايند.داراي صال

  پ ـ به منظور انجام مطالعات الزم براي كاهش خطرپذيري در برابر زلزله:



  نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.نگاري و پيشنگاري و زلزلهـ شبكه ايستگاههاي شتاب1

حقق و از صورت كامل مسازي ساختماني، بهـ در طي اجراي قانون برنامه استانداردسازي مصالح و روشهاي مقاوم2
  كنندگان مصالح و روشهاي مذكور حمايت شود.توليدكنندگان و ارائه

  ـ  61ماده

عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي الف ـ شوراي
  م نمايد:هاي زير اقدابندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويتدر بافتهاي فرسوده و دسته

  ـ طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.1

ها به ها و دهياريـ طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداري2
  مرور زمان قابل انجام است.

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك «دولت موضوع  هاي عمومي و عمرانيمشمول برنامه) 1طرحهاي گروه( تبصره ـ
شوراي انقالب با  17/11/1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب اراضي و امالك براي اجراي برنامه

تواند از طريق بخشهاي غيردولتي باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن ميمي» اصالحات و الحاقات بعدي
  تأمين شود.

وري و استحصال زمين نسبت به احياي بافتهاي منظور افزايش بهرهربط موظفند بهدستگاههاي اجرائي ذيب ـ 
  فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.

هاي تشويقي و در چهارچوب ها موظفند با اعمال سياستهاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداريپ ـ وزارتخانه
اي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب قانون حمايت از احياي بافته

  بودجه مصوب حمايت نمايند.

ت ـ دولت مكلف است از طريق اعمال سياستهاي حمايتي، حقوقي، تشويقي و اعطاي تسهيالت يارانه اي نسبت به 
هاي روبنائي و زيربنائي توسط با رعايت سرانه از بافتهاي فرسوده شهري) %10درصد(احياء و بهسازي حداقل ده

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



ل وزارت راه و قانون تشكي )4و () 1قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغايرت بر مواد () 61بند (ت) ماده (
  حاكم است. 31/3/1390شهرسازي مصوب 

ديده از جنگ تحميلي و استفاده از ث ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب
  هاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي مورد نظر را در اولويت قرار دهد.اراضي رهاشده و ساختمان

نشين و منظور ارتقاي شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيهدولت موظف است به ـ  62ماده
نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز اقدامات زير را برخورداري آنها از مزاياي شهرنشيني و پيش

  انجام دهد:

مانعت از توسعه ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور و مالف ـ برنامه
نشين و كاهش جمعيت آن به ميزان ساالنه نشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، با ساماندهي مناطق حاشيهحاشيه

  )%10درصد(ده

عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و نشين تعيين شده توسط شورايبخشي مناطق حاشيهب ـ سامان
هاي شهري با و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده اجراي سازوكارهاي حقوقي، مالي

و ايجاد شهركهاي » سند ملي توانمندسازي وساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز«مشاركت آنها، درچهارچوب 
  اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر

ويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در هادي براي روستاهاي واقع در حريم شهرها با ر پ ـ تهيه و اجراي طرح
  حد رشد طبيعي آنها

ها با مشاركت دولت در قالب بودجه ت ـ طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي توسط شهرداري
  سنواتي

  ـ آموزش عمومي، آموزش عالي و علم و فناوري 12بخش

  ـ  63ماده

  نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد:الف ـ دولت مكلف است براي ايجاد تحول در 



ـ اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس اين 1
  سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد.

ها و عملكرد رقابتي مبتني بر س تخصص با شايستگيها براسابندي معلمان و استقرار نظام پرداختـ تهيه نظام رتبه2
بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني براساس سند تحول و نقشه جامع علمي كشور با تصويب مجلس نظام رتبه

  شوراي اسالمي در قالب بودجه سنواتي

رمايه اجتماعي و انساني ـ ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد س3
عنوان امر حاكميتي با توسعه همكاري دستگاههاي و نظارت بر آن به   هاي مصوب و هدايتدار اجراي سياستعهده

  اجرائي

  ويژه اردوهاي زيارتي و راهيان نورآموزي بهـ توسعه و تسهيل سفرهاي فرهنگي دانش4

به منظور ارتقاي كيفيت نظام تعليم و تربيت با جذب معلم  ب ـ سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان موظفند
از طريق دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي، در طول اجراي قانون برنامه، رديفهاي استخدامي و تأمين اعتبار 

مورد نياز آموزش و پرورش را با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاههاي يادشده 
  ها در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.ي جذب دانشجو معلمبرا

پ ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به اختصاص نيروي انساني، تجهيزات و امكانات مورد نياز، 
آموزي براساس مقرراتي كه با آموزي ـ سازمان دانشآموزان ـ سازمان بسيج دانشهاي اسالمي دانشاتحاديه انجمن

  رسد اقدام نمايد.پيشنهاد وزارت به تصويب هيأت وزيران مي

باشد و بايد معادل كمكهاي ساز ميهاي حمايتي از خيرين مدرسهت ـ دولت مكلف به تنظيم و اجراي سياست
  تمام خيرين در بودجه سنواتي منظور نمايد. هاي) نيمهيافته آنان را جهت تكميل طرحهاي(پروژهتحقق

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

سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت ث ـ دولت مكلف است به منظور افزايش ايمني و مقاوم
دالر در طول اجراي قانون برنامه از محل حساب ) 3,000,000,000ميليارد (آموزش و پرورش معادل ريالي مبلغ سه



تمام آموزشي، پرورشي و هاي) نيمهذخيره ارزي پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي با اولويت طرحهاي (پروژه
  تربيت بدني آموزش و پرورش اختصاص دهد.

توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و ج ـ هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، 
ها، سالنهاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در روزي، كتابخانهپرورشي، خوابگاههاي شبانه

شود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز ريزي و توسعه استان انجام ميچهارچوب مصوب شوراي برنامه
  شود.ل قبول مالياتي محسوب ميعنوان هزينه قابمدارس كشور به

االجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري ماه پس از الزمنامه اجرائي اين بند ظرف سهآيين تبصره ـ
  رسد.شود و به تصويب هيأت وزيران ميهاي امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش تهيه ميوزارتخانه

عنوان درآمد آموزي پس از واريز به خزانه بهمردمي نقدي به سازمان دانشچ ـ كليه درآمدها، كمكها و هداياي 
گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واريزي در اختصاصي وزارت آموزش و پرورش محسوب مي

آموزي در مدارس هزينه هاي فرهنگي و پرورشي توسط سازمان دانشقالب بودجه سنواتي را فقط براي فعاليت
  .نمايد

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

  فكري كودكان و نوجوانان قرار دهد.

وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش بنيان، افزايش بهرهد دانشمنظور تحقق اقتصابه ـ 64ماده
  المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور:همكاري و تعامالت فعال بين

ر المللي دمنظور ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاههاي كشور و تعامالت بينشود بهالف ـ به دولت اجازه داده مي
المللي و طي اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشاركت دانشگاههاي معتبر بين

اي و دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در داخل كشور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و حرفه
گذاري مشترك، تسهيل تعامالت د. نحوه سرمايههاي شوراي عالي انقالب فرهنگي اقدام نمايدر چهارچوب سياست

نامه اجرائي كه با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و ارزي و تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در آيين
  شود.رسد، مشخص ميربط به تصويب هيأت وزيران مياستخدامي كشور و دستگاههاي اجرائي ذي



 )50قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده() 5ه(ب ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماد
مكلفند عالوه بر اعتبارات  15/8/1384مصوب ) 1قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(

يافته از اعتبارات تخصيص) %1درصد(پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه ساالنه منظور شده است، يك
هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه) 6و () 1استثناي فصول(اي بهنههزي

  توسعه فناوري هزينه كنند.

هاي تحقيقاتي دستگاه دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويتـ 1تبصره
ماه كرد اين بند را هر ششرسد مكلفند نحوه هزينهيقات و فناوري ميتصويب شوراي عالي علوم، تحقربط كه بهذي
بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و يك

ي اسالمي طور ساالنه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شورافناوري موظف است گزارش عملكرد اين بند را به
  كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد. ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزينه

سازي، كارآمدي سازي، بوميدولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انساني در دانشگاهها در ابعاد اسالميـ 2تبصره
ها و كتابهاي درسي و تربيت استاد و انتخاب در امور مربوط به سرفصلو روزآمدي با ايجاد تغييرات يا اصالحات 

  را در اولويت قرار دهد. دانشجو اهتمام ورزيده و آن

هاي بيمه و استثناي صندوقپ ـ كليه شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي وابسته و تابعه به
سازي پژوهش و نوآوري، در اجراي محور و تجاريهاي مسألهمنظور حمايت از پژوهشبازنشستگي موظفند به

از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور ) %3درصد(هاي كلي برنامه ششم معادل حداقل سهسياست
  تحقيقاتي و توسعه فناوري در بودجه ساالنه، زير نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري منظور نمايند. 

شود و به ربط تهيه مينامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان و با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيآيين ـ تبصره
  رسد.تصويب هيأت وزيران مي

هاي وري نظام ملي نوآوري، اجتناب از اجراي پژوهشمنظور افزايش بهرهت ـ دستگاههاي اجرائي موظفند به
هاي) تحقيقاتي و با هدف شناسايي و فيت در انجام طرحهاي(پروژهتكراري و انتشار اطالعات و ايجاد شفا

سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهاي پژوهشي و فناوري و كارگيري و تجاريبه
ثبت كنند. سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند » سمات«هاي خود را در سامانه ها و رسالهنامهپايان



االجراء شدن اين قانون، ساز و كار اجرائي مورد نياز را تهيه كنند و به تصويب سال از تاريخ الزمف مدت يكظر
  هيأت وزيران برسانند. 

بندي، موضوع قانون ها با موضوعات امنيتي، دفاعي و داراي طبقه نحوه عمل در خصوص اطالعات و داده تبصره ـ
ـ 1354نامه اجرائي آن ـ مصوب ـ و آيين29/11/1353مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي ـ مصوب 

هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطالعات و علوم، تحقيقات و فناوري اي كه سازمان و وزارتخانهنامهدر آيين
  شود.رسد، معين ميكنند و به تصويب هيأت وزيران ميتهيه مي پس از تأييد ستادكل نيروهاي مسلح

منظور شناساندن و تكريم مفاخر و مشاهير ايران و ث ـ تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند به
گيري از توان و هاي مذكور و بهرهحمايت از نخبگان علمي، فرهنگي و هنري كشور و تكريم پيشكسوتان حوزه

هاي عملياتي خود را منطبق با سند راهبردي كشور در سال، برنامهطي مدت يك يت آنان براي توسعه كشور،ظرف
امور نخبگان، با هماهنگي بنياد ملي نخبگان تهيه كرده و از سال دوم اجراي قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. 

را به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس  بنياد ملي نخبگان مكلف است گزارش ساالنه عملكرد اين بند
  شوراي اسالمي ارائه نمايد.

بنيان و افزايش توليد و صادرات محصوالت و خدمات منظور پيشتازي در اقتصاد دانشج ـ دولت مجاز است به
بنيان مطابق شهاي كلي اقتصاد مقاومتي، براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانبنيان سياستدانش

هاي تقاضامحور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش قانون بودجه سنواتي نسبت به حمايت مالي از پژوهش
هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكالت كشور، مشروط به اينكه حداقل پنجاه و عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه

  بردار تأمين و تعهد كرده باشد، اقدام نمايد.بهرهرا كارفرما و يا هاي آناز هزينه) %51يك درصد (

بنيان و ارتقاي سطح فناوري در شركتهاي وري دانشچ ـ دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون براي گسترش بهره
بنيان و فناور و فعاالن اقتصادي كشور در زنجيره ايراني تمهيدات الزم را جهت تسهيل مشاركت شركتهاي دانش

ارتقاي مشاركت فعاالن اقتصادي در زنجيره توليد «المللي فراهم آورند. سازمان مكلف است طرح توليد بين
را مطابق قانون بودجه سنواتي و قوانين موضوعه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تدوين و » الملليبين

  پس از تصويب هيأت وزيران، عملياتي نمايد. 



مطابق قانون بودجه سنواتي در راستاي مأموريت جهاد دانشگاهي در سند نقشه جامع علمي ح ـ سازمان مكلف است 
هاي نهاد مذكور در جهت تحقق توسعه فرهنگي، علمي و فناوري و آموزشي و برداري از توانمنديكشور و بهره

  اي الزم را انجام دهد.هريزيربط برنامهالتحصيالن دانشگاهها با هماهنگي ساير مراجع ذيتسهيل اشتغال فارغ

خ ـ دستگاههاي اجرائي مجازند در راستاي توسعه، انتشار و كاربست فناوري، مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي 
را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است، به 

  د. دانشگاهها و مؤسسات يادشده واگذار نماين

المللي و دانشگاههاي داخلي نسبت به شود با همكاري دانشگاههاي معتبر بيننور اجازه داده ميد ـ به دانشگاه پيام
المللي جهت ارائه آموزشهاي مجازي (الكترونيكي)، نيمه حضوري، باز و از راه دور اقدام ايجاد قطب(هاب) بين

  نمايد.

هاي فني و التدريس آموزشكدهاست نسبت به ساماندهي مربيان حقذ ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف 
اند، تا سال دوم اجراي قانون برنامه اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش كه به وزارت مذكور انتقال يافتهحرفه

  اقدام نمايد.

ي از محل اعتبارات ر ـ شهريه دانشجويان داخل كشور تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيست
  شود.برنامه مستقل توسط سازمان تأمين مي

  ـ    65ماده

گذاري زايي اقتصاد با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايهمنظور افزايش درونالف ـ دولت مكلف است به
 5/8/1389ها و اختراعات مصوب سازي نوآوريبنيان و تجاريخارجي و قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش

بنيان در داخل كشور با مشاركت شركتهاي خارجي صاحب و اصالحات و الحاقات بعدي از تأسيس شركتهاي دانش
هاي انرژي شامل صالحيت و داراي دانش براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري در حوزه

تسهيالت الزم در اين زمينه در قالب قوانين بودجه  دستي نفت و گاز و تبديل نيروگاهي و اعطايباالدستي و پايين
  سنواتي حمايت نمايد.



بنيان با نمايند بايد شركتي دانششركتهايي كه تحت عنوان انتقال فناوري با طرف ايراني قرارداد منعقد مي تبصره ـ
منظور به ثبت برسانند گذاران ايراني در داخل كشور براي اين سهم متخصصان و سرمايه) %51و يك (حداقل پنجاه 

  تا از طريق رشد فناوري در گذر تغييرات زمان، بومي گردد.

ب ـ دولت موظف است به منظور افزايش سهم آموزشهاي مهارتي در نظام آموزشي كشور با رويكرد تحقق اقتصاد 
نظام اداري دانشگاهها و بنيان در طول اجراي قانون برنامه از طريق بازنگري و اصالح ساختار مقاومتي و اقتصاد دانش

اي و دانشگاه جامع علمي مراكز آموزش عالي و افزايش منابع و تجهيزات نسبت به افزايش سهم دانشگاه فني و حرفه
هاي فني و ها و دانشكدهها، آموزشكدهـ كاربردي در نظام آموزشي كشور اقدام و تجهيزات آموزشي هنرستان

  روز نمايد.اي را بهحرفه

اي در مقاطع كارداني و كارشناسي وم، تحقيقات و فناوري مكلف است در قالب دانشگاه فني و حرفهوزارت عل
  پيوسته و ناپيوسته به پذيرش دانشجو اقدام نمايد.

اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش حرفههاي فنيها و آموزشكدهپ ـ از ابتداي اجراي قانون برنامه دانشكده
ها از وزارت مذكور ها و تعهدات و مسؤوليتال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و داراييبا كليه امكانات، امو

  گردد. منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي

هاي فني و واحده قانون پذيرش دانشجوي آموزشكدهماده) 3اين حكم در طول اجراي قانون برنامه بر حكم تبصره (
  حاكم است. 19/2/1389معلم و دانشگاه شهيد رجايي مصوب ربيتاي، مراكز تحرفه

 1388ـ 1389اي است كه در سال تحصيلي هاي فني حرفهها و آموزشكدهمبناي انتزاع و انتقال، دانشكده تبصره ـ
  اند.فعال بوده و مجوز داشته

اصالحات و الحاقات بعدي، و  4/11/1371ت ـ دولت موظف است با رعايت قانون صندوق رفاه دانشجويان مصوب 
ها و بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويان، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالي، هدفمندسازي يارانه
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان ضمن تداوم و تقويت كمك به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه

بيني و تأمين اعتبار مورد نياز يارانه غذايي دانشجويي قانون برنامه، نسبت به پيشو آموزش پزشكي از ابتداي اجراي 
از محل درآمدهاي عمومي عالوه بر اعتبارات فعلي اقدام كند و اين اعتبارات را براي كمك به دانشجويان 

قرار دهد.  هاي مذكورهاي رفاه دانشجويان وزارتخانهصورت متمركز در اختيار صندوقبضاعت مالي بهكم
ها مكلفند تا پايان اجراي قانون برنامه بخشي از يارانه را با تسهيالت بدون سود و بلندمدت جايگزين نمايند. صندوق



ها براي پرداخت مجدد به وجوه حاصل از بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب درآمد اختصاصي صندوق
  رسد.دانشجويان به مصرف مي

ريزي نمايد تا سهم وقف و اي برنامهگونهشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موجود، بهث ـ دولت موظف است با ت
  خيريه از تأمين مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري افزايش يابد.

سانند، هاي فناورانه به انجام برخيريني كه طرحهايي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري
  ساز خواهند شد.هاي مربوط به خيرين مدرسهمشمول مزايا و حمايت

اي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه و تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و در دوره
كمك آموزشي، پژوهشي، ورزشي و خدمات رفاهي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي هزينه نمايند 

  هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار گيرد. ها به عنوان هزينهن هزينهاي

دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالي كشور در توليد، توسعه و نشر علم و فناوري  ـ 66ماده
ناوري، در طول المللي و برقراري توازن و ارتقاي كيفيت آموزش عالي و پژوهش و فو تربيت دانشجو در سطح بين

  را اجرائي نمايند.) 13و () 12و () 11برنامه جداول شماره(

  11جدول 

  ـ ارتباطات و فناوري اطالعات 13بخش

  ـ  67ماده

شود نسبت به افزايش ظرفيت انتقال(ترانزيت) پهناي الف ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي
اي سنجش از راه دور و توسعه ر ثانيه اقدام نمايد و براي ارائه خدمات ماهوارهباند عبوري از كشور به سي ترابيت ب

گذاري خدمات و كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات از طريق دستگاههاي وابسته نسبت به مشاركت و سرمايه
يرساختي هاي) زهاي) فيبرنوري و طرحهاي (پروژهبا بخش خصوصي و شركتهاي خارجي در طرحهاي(پروژه

هاي علوم و فناوري فضايي هاي سنجشي و مخابراتي و توسعه زيرساختارتباطات و فناوري اطالعات، ماهواره
هاي اصلي تجزيه و مبادالت و مديريت خدمات هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكهاستثناي شبكهبه

هاي كلي برنامه ششم قانون اساسي و سياست) 44( هاي كلي اصل چهل و چهارمپايه پستي و با رعايت سياست



عالي فضاي ها و مصوبات شورايويژه مسائل امنيتي در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات و سياستتوسعه به
  عمل آورد:مجازي براي برآورده كردن نيازهاي كشور اقدامات زير را به

الملل را به منظور حضور شود شركت انتقال(ترانزيت) ارتباطات بينـ به شركت ارتباطات زيرساخت اجازه داده مي1
گذاري المللي صدور خدمات فني و مهندسي پهناي باند با مشاركت و سرمايهاي و بينمؤثر در بازارهاي منطقه

با رعايت منافع ملي ايجاد نمايد. اساسنامه مشترك با بخشهاي خصوصي و عمومي غيردولتي و شركتهاي خارجي 
  رسد. شركت مذكور به تصويب هيأت وزيران مي

اي كه گونهگذاري نمايد بههاي خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستايي سرمايهـ در توسعه زيرساخت2
انكي) در امكان ارائه حداقل چهار خدمت الكترونيكي اصلي دولت (سالمت، آموزش، كشاورزي و ب

  پذير گردد.روستاهاي باالي بيست خانوار كشور امكان) %80هشتاددرصد(

هاي وري زيرساختب ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگي شبكه ملي اطالعات و افزايش بهره
براي استفاده باشند ارتباطي كشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهاي غيرنظامي كه داراي شبكه ارتباطي مستقل مي

هاي داخلي دستگاه مربوط مجاز بوده و براي ارائه خدمات زيرساخت ارتباطي و اختصاصي در قلمرو فعاليت
مخابراتي بر بستر شبكه ملي اطالعات به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي وفق قوانين و مقررات مربوط ملزم به اخذ 

  باشند. بات شوراي عالي فضاي مجازي ميمجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و وفق مصو

پ ـ دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و 
توانند به تكميل بانكهاي اطالعاتي مربوط، تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه اقدام كنند. دستگاههاي اجرائي مي

كي كردن فرآيندها و خدمات از مشاركت بخش خصوصي استفاده نمايند. دستگاههاي اجرائي منظور الكتروني
مكلفند كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و 

ب مورد واگذار كنند. ) روستايي حس ICTدفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات (
تعرفه ارائه پيشخوان خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و 

ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون صنايع و معادن مجلس فناوري اطالعات موظف است هر شش
  شوراي اسالمي ارائه كند.

ي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي درصورت موافقت ايشان، ت ـ دستگاههاي اجرائ
هاي دار مأموريت عمومي موظفند در سامانهاي عهدهشوراهاي اسالمي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه



يجاد نظام جامع الكترونيكي خود، اقالم اطالعاتي و آمار ثبتي موضوع قانون مركز آمار ايران مورد نياز براي ا
برداري آمارهاي ثبتي و شبكه ملي آمار ايران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه امكان بهره

را بر بستر شبكه ملي اطالعات براي مركز آمار ايران فراهم نمايند. مركز آمار ايران مكلف الكترونيكي و برخط آن
ها تهيه و به آنها ابالغ ليد آن را حداكثر ظرف مدت نُه ماه براي هر يك از دستگاهاست اقالم آمار ثبتي و نحوه تو

  كند.

ـ كليه دستگاههاي اجرائي كشور موظفند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، امكان تبادل الكترونيكي  ث 
اجرائي را حسب شرح وظايف آنان هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اطالعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعالم

  در چهارچوب قوانين خاص و موضوعي، به صورت رايگان فراهم نمايند.

نامه اجرائي احصاي كليه استعالمات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطالعات بين دستگاهي در آيين ـ1تبصره
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و  ري ماه اول اجراي قانون برنامه توسط مركز ملي فضاي مجازي با همكاشش

  رسد.ربط تدوين و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي ميساير دستگاههاي اجرائي ذي

هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است تا سال دوم اجراي قانون برنامه، تمام زيرساخت ـ2تبصره
بر بستر شبكه ملي اطالعات، صرفاً از طريق مركز ملي تبادالت  الزم براي تعامل اطالعاتي بين دستگاههاي اجرائي

  را فراهم كند. ) و با استانداردهاي فني مصوب وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  NIXاطالعات (

داري الكترونيكي و ج ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيكي و نيز توسعه و استقرارخزانه
بخشيدن به اسناد الكترونيكي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد كاغذي در هر موردي كه به موجب قانون، اصالت 

تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضروري باشد، انجام 
  نمايد. معتبر بوده و كفايت مي 17/10/1382الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيكي مصوب 

  ـ  68ماده

منظور ايجاد نظام اطالعات استنادپذير الكترونيكي و كمك به مقابله با جعل، از پايان سال دوم اجراي قانون الف ـ به
غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي    برنامه دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و

دار مأموريت عمومي با رعايت مصوبات شوراي عالي اي عهدهاسالمي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه
هاي منقول و غيرمنقول (از جمله فضاي مجازي، مكلفند استعالمات هويت اشخاص حقيقي، كاال و خدمات، دارائي



براساس مفاد نقشه جامع دولت   صورت الكترونيكي ومحور را بهنشاني مكان  ) وملك، وسايل نقليه و اوارق بهادار
  الكترونيك كشور در چهارچوب قانون انجام دهند. 

ب ـ سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به توسعه و 
اوري اطالعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سنجش مستمر تكميل نظام پايش شاخصهاي توسعه كاربرد فن

شاخصهاي مذكور اقدام كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است تا پايان اجراي قانون برنامه نسبت به 
توسعه و تكميل شبكه ملي اطالعات، امن و پايدار اقدام نمايد تا امكان دسترسي به سطح يكي از سه كشور اول 

  نطقه فراهم شود. م

هاي فني محتوا و خدمات و دولت الكترونيك، كليه دستگاههاي اجرائي پ ـ به منظور گسترش متوازن زيرساخت
به توسعه   نفعانها، وظايف قانوني خود و برخط شدن نيازهاي ذيمكلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهيزات، شبكه

  محتوا و خدمات الكترونيك خود بپردازند. 

ت ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي 
ساالنه از ) %5/12اجرائي، از سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات الزم براي كاهش حداقل دوازده و نيم درصد (

تبه ايران در سطح جهان در شاخصهاي مرتبط مراجعه حضوري به دستگاههاي اجرائي را فراهم كند به طوري كه ر
از جمله شاخصهاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه دولت الكترونيك به ميزان سي رتبه در طي اجراي 

  قانون برنامه، ارتقاء يابد. 

رشد ساالنه ) %5/7ث ـ در سال دوم اجراي قانون برنامه تمهيدات الزم براي دستيابي به حداقل هفت و نيم درصد (
  الكترونيكي نمودن معامالت و تجارت كاال وخدمات كشور فراهم شود. 

برابر كردن محتواي مناسب رقومي (ديجيتال) ج ـ دولت مكلف است در طول سالهاي اجراي قانون برنامه نسبت به ده
طريق كمكهاي فني، اعتباري و  هاي سنواتي اعتبار الزم ازاقدامات الزم را به عمل آورده و هرساله در قوانين بودجه

  بيني كند. حمايتي پيش

تواند به طريق الكترونيكي به چ ـ در مورد شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير مي
  رسد، صورت پذيرد: روشي كه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي

  د از طرف شركت به صاحبان سهام به جاي استفاده از پست سفارشي، ـ ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جدي1



ها از طرف شركت به شكل الكترونيكي هاي مجامع عمومي و اطالعيهنويسي و دعوتنامههاي پذيرهـ انتشار اعالميه2
  هاي كثيراالنتشار و جرايد، و يا انتشار در روزنامه

  اي مراجعه به بانك و تكميل اوراق مربوطه، نويسي و تعهد خريد سهام شركت، به جـ پذيره3

  ـ حضور در مجامع عمومي شركت و اعمال حق رأي، 4

هاي حق تقدم خريد سهام شركت به جاي چاپ كاغذي ـ صدور گواهينامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهينامه 5
  آنها، 

  ، به جاي ثبت آنها در دفاتر كاغذي هاي حق تقدم خريد سهام شركتـ ثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهينامه 6

هاي ماليات الكترونيكي، معامالت دولتي ح ـ دولت مكلف است، تا پايان اجراي قانون برنامه سامانه
نفعان مستقر و الكترونيكي(شامل مناقصه، مزايده، خريد كاال) و سالمت الكترونيكي را با پوشش كليه ذي

فناوري اطالعات (شوراي اجراي فناوري اطالعات) موظف به نظارت و برداري نمايد. وزارت ارتباطات و بهره
ماهه به شوراي عالي فضاي هاي) مذكور و ارائه گزارش پيشرفت ششپيگيري مستمر اجراي طرحهاي (پروژه

  مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي است. 

ت جمهوري اسالمي ايران مكلفند نسبت به افزايش خ ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شركت ملـي پس
) روستايي در چهارچوب وظايف قانوني خود اقدام  ICTخدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات (

نمايند و نيز با استفاده از مشاركت بخش خصوصي، تمهيدات الزم را براي افزايش صدور مجوز ايجاد ساالنه حداقل 
  ) روستايي به عمل آورند.  ICTرتباطات و فناوري اطالعات (دو هزار دفتر ا

د ـ شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران مكلف است به منظور ايجاد تسهيالت براي كارورهاي (اپراتورهاي) 
هاي اندازي و ارائه خدمات راساً يا توسط ديگر اپراتورها در ايستگاههاي راه آهن، بنادر، فرودگاهپستي، نسبت به راه

هاي مربوط به ايجاد هاي مرزي كشور اقدام نمايد. در اين راستا اين شركت از پرداخت هزينهالمللي و پايانهبين
  باشد. االمتيازها معاف مياالرض، اجاره و حقتسهيالت و امكانات مذكور شامل حق

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات(سازمان فناوري اطالعات) با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي ـ  69ماده
مجازي مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي 



كمك آموزشي، رفع افزاري و محتوا) به كتب درسي، افزاري ـ نرممدارس، امكان دسترسي الكترونيك (سخت
اي، مهارتهاي اي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفهاشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازيهاي رايانه

آموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه صورت رايگان براي كليه دانشفني و اجتماعي را به
تواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده هاي اين ماده ميهزينهشهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين 

  شود.هاي قابل قبول مالياتي تلقي ميعنوان هزينههاي مذكور بهنمايد. هزينه

  ـ سالمت، بيمه، سالمت و زنان و خانواده14بخش

براي بخش سالمت،  هاي كلي سالمت، تأمين منابع مالي پايداردولت مكلف است به منظور تحقق سياست ـ70ماده
هاي سالمت و مديريت منابع سالمت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، توسعه كمي و كيفي بيمه

عمل هاي كلي سالمت بهدرمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه اقدامات زير را بر اساس سياست
  آورد:

جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت الف ـ پوشش بيمه سالمت براي تمامي آحاد 
اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران نامهسرانه بيمه از طريق ارزيابي وسع و ضوابط ذيل و براساس آيينحق
  رسد.مي

  تكفل آنان است.بيمه شامل سرپرست خانوار و كليه افراد تحتاين حق تبصره ـ

  ت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود: ب ـ حق بيمه پايه سالم

حداقل حقوق ) %7ـ خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي معادل هفت درصد (1
گروههاي اجتماعي بر مبناي بند (الف) اين ماده  حق بيمه اين) %100و دستمزد مشموالن قانون كار. صددرصد (

  شود.  توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي 

  حقوق و مزاياي مستمر آنان) %7ـ كاركنان دستگاههاي اجرائي معادل هفت درصد (2

بخشي از حق بيمه مشموالن اين جزء از محل بودجه عمومي دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين خواهد  تبصره ـ
  شد. 

  ـ مشموالن تأمين اجتماعي كسر حق بيمه مطابق قانون تأمين اجتماعي 3



 درآمد، حداكثر معادل سقف) %7ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروههاي درآمدي معادل هفت درصد (4
  درآمد كاركنان دولت

ـ پوشش بيمه سالمت براي افراد خارجي مقيم در كشور، از جمله پناهندگان گروهي مورد تأييد دفتر اتباع خارجي  5
بيمه براساس وزارت كشور، الزامي است. شيوه دريافت حق بيمه و برخورداري از يارانه دولت براي تأمين حق

رسد. وزيران ميتصويب هيأتاالجراء شدن اين قانون بهماه از زمان الزمسه اي خواهد بود كه حداكثر ظرفنامهآيين
  هاي توسعه كشور حاكم است.قانون احكام دائمي برنامه) 4حكم اين جزء بر حكم ماده (

شده و دستگاه اجرائي را حداكثر ظرف مدت سه ماه پ ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سالمت سهم بيمه
گر و تشخيص و توسط گر پايه مربوطه واريز نمايند. درصورت عدم واريز با اعالم سازمان بيمهاب سازمان بيمهبه حس

ربط برداشت و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي از رديف مربوطه و حساب جاري دستگاه اجرائي ذي
  شود. گر پايه واريز ميسازمان بيمه

شده براي خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني مشمول اخت مازاد بر تعرفه تعيينت ـ عقد قرارداد و هرگونه پرد
هاي بيمه پايه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر بسته بيمه پايه سالمت توسط شركتهاي بيمه تجاري و صندوق

  عنوان ممنوع است.

كاالهاي سالمت در كشور اعم از دهنده خدمت، دارو و ث ـ كليه پزشكان و پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائه 
-هاي مصوب دولت از خطدولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه موظفند ضمن رعايت تعرفه

هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مشي
دهنده خدمت، دارو و كاالهاي سالمت، و مراكز ارائهمصوب دولت، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات 

  حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوطه خواهد بود. 

سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان  پايه هاي بيمهخدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق ج ـ بسته
گر نون برنامه خريد خدمت توسط سازمان بيمهشود. از ابتداي سال دوم اجراي قاو آموزش پزشكي تعيين و ابالغ مي

  پذيرد. درماني صرفاً مطابق اين بسته صورت مي

شدگان درمان كشور در سال اول اجراي قانون برنامه در سازمان بيمه سالمت تشكيل چ ـ پايگاه اطالعات برخط بيمه
شدگان از مراكز بهداشتي، تشخيصي، هگردد. از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه، نحوه دريافت خدمات بيممي

  شود.درماني و دارويي به صورت واحد و يكسان توسط سازمان بيمه سالمت طراحي و اجراء مي



ها هاي درماني صندوقح ـ دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به ايجاد وحدت رويه بين بيمه
  قدام كند.اي در چهارچوب قانون اهاي بيمهو سازمان

كار جوان، چنانچه طي براي ترغيب كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيرويـ 71ماده
التحصيالن دانشگاهي با مدرك حداقل كارشناسي به صورت كارورزي اجراي قانون برنامه نسبت به جذب فارغ

  باشند. ز تاريخ شروع به كار معاف مياقدام نمايند، از پرداخت سهم بيمه كارفرما براي مدت دوسال ا

دار و نحوه تأمين هزينه به پيشنهاد هاي كاري اولويتاجرائي اين ماده شامل شيوه معرفي، زمينه نامهآيين تبصره ـ
سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طبق بودجه سنواتي به تصويب 

  رسد.هيأت وزيران مي

  ـ 72ماده

هاي راهبردي، ارزشيابي، ريزيگذاري اجرائي، برنامهله بيمه سالمت شامل سياستالف ـ توليت نظام سالمت از جم
گردد. كليه اشخاص حقيقي اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي

ايه و ها و شركتهاي بيمه پكنندگان خدمات سالمت، سازمانوحقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، از جمله ارائه
هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با تأكيد بر خريد راهبردي مشي و سياستتكميلي، موظفند از خط

بندي خدمات، قانون مديريت خدمات كشوري وسطح) 13گري با رعايت ماده (خدمات و واگذاري امور تصدي
  تبعيت كنند.

ت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتزع و با حفظ شخصيت از زمان ابالغ اين قانون، سازمان بيمه سالمت از وزار
رسد، وابسته به وزارت اي كه به تصويب هيأت وزيران ميحقوقي و استقالل مالي و كليه امكانات براساس اساسنامه

شود. اساسنامه اين سازمان مطابق با قانون بيمه همگاني خدمات درماني بهداشت درمان و آموزش پزشكي اداره مي
و در قالب شركت دولتي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب  3/8/1373ر مصوب كشو

  رسد.هيأت وزيران مي

، )115سازي فرماندهي شبكه اورژانس پيش بيمارستاني(ب ـ به منظور توسعه كمي و كيفي و ساماندهي و يكپارچه
ه عنوان مؤسسه دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و بيمارستاني اورژانس كشور بهاي پيشسازمان فوريت

گردد. آموزش پزشكي از محل منابع، ساختار و نيروي انساني موجود بر اساس وظايف قانوني خود ايجاد مي



اساسنامه سازمان مذكور به پيشنهاد مشترك سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت بهداشت، درمان و 
  رسد.ي به تصويب هيأت وزيران ميآموزش پزشك

يافته در صورت ادغامبيمارستاني كشور كماكان بههاي پيشواحدهاي استاني و شهرستاني سازمان فوريت تبصره ـ
  هاي بهداشتي درماني زير نظر سازمان مذكور ارائه خدمت خواهند نمود.شبكه

ر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ ـ فهرست رسمي دارويي ايران بر اساس نظام دارويي ملي كشو
تخلف  گردد. تجويز داروهاي خارج از فهرست يادشده،بار تدوين و منتشر ميپزشكي حداكثر هر سه ماه يك

هاي محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات
محكوم  16/8/1383ن سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران مصوب قانو) 28ماده () 1مندرج در تبصره (

  شود. مي

اجرائي اين بند در شش ماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و  نامهآيينـ 1تبصره
  رسد.شود و به تصويب هيأت وزيران ميآموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) تهيه مي

ها و داروهاي به تهيه فهرست فرآوردهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نسبتـ 2تبصره
  سنتي و گياهي كشور اقدام نمايد.

ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، مقدار مجاز 
مصرف كود شيميايي را براي محصوالت مذكور  هاي غذايي و نيزسموم باقيمانده در مواد غذايي و فرآورده

اند را ممنوع مشخص نمايد و عرضه محصوالتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده
  نمايد.

سازي و اقدام براي كاهش استفاده از سموم و رساني و فرهنگوزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن اطالع
ن دسترسي مردم را به محصوالتي كه از سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد. همچنين كودهاي شيميايي امكا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول اجراي قانون برنامه فهرست مواد و 
  هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعالم كند.فرآورده

هاي توسعه قانون احكام دائمي برنامه) 7ماده (» ب«و » الف«اين قانون بر احكام بندهاي ) 72رج در ماده (احكام مند
  حاكم است. 1383قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ) 17و () 12كشور و مواد (



  ـ 73ماده

الف ـ از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصوالت دخاني عالوه بر ماليات و عوارض 
، مشمول 17/2/1387و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  3/12/1366موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 

  ماليات به شرح زير است: 

قيمت درب كارخانه و توليد مشترك بيست ) %10توليد داخلي به ميزان ده درصد (ـ ماليات هر پاكت انواع سيگار 1
قيمت درب كارخانه و وارداتي به ) %25المللي (برند) بيست و پنج درصد(، توليد داخل با نشان بين)%20درصد(

  گردد. ) تعيين مي Cifقيمت كاال، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف ) %40ميزان چهل درصد (

قيمت درب كارخانه و ) %10ـ ماليات انواع توتون پيپ و تنباكوي آماده مصرف توليد داخلي به ميزان ده درصد (2
  گردد.) تعيين مي Cifقيمت كاال، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف ) %40وارداتي به ميزان چهل درصد (

قانون ) 52هاي مغايرت بر ماده (برنامه در بخشدر طول اجراي قانون ) 73بند (الف) ماده () 2و () 1هاي (جزء
  حاكم هستند.  17/2/1387ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

  موظف است:  1396ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال 

ربط فروشي انواع سيگار و محصوالت دخاني مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده را به مراجع ذيـ قيمت خرده1
  راي درج بر روي پاكت محصول اعالم نمايد. و ب

ـ امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه(سيستم) اطالعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و 2
  انواع محصوالت دخاني را فراهم نمايد. 

  اين قانون در موارد مغايرت بر ساير مواد حاكم است. ) 73حكم بند(ب) ماده (

ليات موضوع اين ماده تابع كليه احكام مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف ماليات پ ـ ما
اين ماده خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف 

  داري كل كشور واريز نمايد. درآمدي نزد خزانه



االجراء شدن اين قانون، عالوه بر عوارض موضوع بند(الف) اين ماده، ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش ت ـ با الزم
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ) 69افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار و بند(ب) ماده(

  گردد. نيز به محصوالت دخاني اعمال مي) 2مالي دولت(

هاي درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) اين ماده طي رديفهايي كه در بودجه )%100د (صددرص تبصره ـ
هاي ناشي از آن، بازتواني و شود در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماريسنواتي مشخص مي

مواد به قانون  قانون الحاق برخي) 69درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (
هاي ورزش و جوانان، آموزش و در اختيار وزارتخانه 4/12/1393مصوب ) 2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

  گيرد.پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي

 21/2/1383اين قانون بر احكام قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ) 73و () 72، ()70احكام مواد (
  حاكم است.

  ـ 74ماده

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سالمت مكلف است ظرف دو 
هاي اطالعاتي مراكز سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان و سامانه

حوال كشور با حفظ حريم خصوصي و منوط به اذن آنها و سالمت با هماهنگي پايگاه ملي آمار ايران و سازمان ثبت ا
  ها و با اولويت شروع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد. محرمانه بودن داده

ها و مراكز خدمات سالمت و بيمه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان
ز استقرار كامل سامانه فوق، خدمات بيمه سالمت را به صورت يكپارچه سالمت حداكثر ظرف مدت شش ماه پس ا

  ساماندهي نمايد.» پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان«و مبتني بر فناوري اطالعات در تعامل با سامانه 

ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه ميكليه مراكز سالمت و واحدهاي ذي تبصره ـ
  باشند.

ب ـ كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي دستگاههاي اجرائي موضوع اين 
هاي بخش قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در ساير مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان

ه قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب واحدماده) 1خصوصي، عمومي غيردولتي با رعايت تبصره (



و يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرائي  11/10/1373
هاي مربوطه و معاونان آنها و مسؤوالن مالي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراي وزارتخانه

 نفعان از طريق اعمال تعرفهست. دولت مكلف است در اجراي اين حكم با جبران خدمات ذيدستگاههاي مذكور ا
خاص در چهارچوب بودجه سنواتي اقدام نمايد. اجراي اين حكم مشروط به جبران محروميت از كار در بخش 

  هاي سنواتي است. خصوصي، پرداخت حقوق مناسب و تأمين اعتبار در بودجه

عنوان موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه ط محروم موضوع اين ماده و نام فرد و علت آن بهمصاديق نقا ـ1تبصره
  گردد.اجرائي مربوطه و تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين مي

مطب پزشكان و دندانپزشكان متخصص در نقاط محروم درصورت نياز و ضرورت به تشخيص رئيس ـ 2تبصره
شود و مطب پزشكان و دندانپزشكان عمومي از شمول اين بند ده علوم پزشكي آن نقطه تعيين ميدانشگاه يا دانشك

  مستثني است.

پ ـ دولت موظف است از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش سالمت، حمايت به عمل آورد. 
شود و به اجراي قانون برنامه تهيه مي نامه اجرائي اين بند درچهارچوب قوانين و بودجه سنواتي طي سال اولآيين

  رسد. تصويب هيأت وزيران مي

سازي كميت و كيفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سالمت كشور، ت ـ به منظور متناسب
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و 

آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع مؤسسات 
  عمل آورد. بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور تعيين نموده و اقدامات الزم را بهو سطح

با » ي سالمتنظام خدمات جامع و همگان«ث ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي 
اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان و مبتني بر مراقبتهاي اوليه سالمت، با محوريت نظام ارجاع و پزشك خانواده 

هاي پرستاري در سطح جامعه و منزل، كارگيري پزشكان عمومي و خانواده، گروه پرستاري در ارائه مراقبتبا به
قانون ) 13گري با رعايت ماده(رانيان، واگذاري امور تصديبندي خدمات، پرونده الكترونيك سالمت ايسطح

مديريت خدمات كشوري و پرداخت مبتني بر عملكرد مطابق قوانين مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نمايد، به 
  نحوي كه تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه كليه آحاد ايرانيان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گيرند.



گونه تمامي خدمات تشخيصي و درماني براساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و اجازه تجويز اين بنديسطح
  خدمات صرفاً براساس راهنماهاي باليني، طرح فاقد نام تجاري(ژنريك) و نظام دارويي ملي كشور خواهد بود.

 6/4/1386هاي پرستاري مصوب گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانهدر چهارچوب قانون تعرفه تبصره ـ
هاي خدمات دولت مكلف است در قالب قوانين بودجه ساالنه در سقف كارانه پرستاري و در چهارچوب بسته

  تشخيصي درماني موضوع قانون مذكور اعتبارات مورد نياز را از محل منابع بودجه عمومي دولت تأمين نمايد.

ها و ور مكلف به خريد راهبردي خدمات سالمت براساس دستورالعملگر پايه كشهاي بيمهها و صندوقج ـ سازمان
راهنماهاي باليني و فهرست رسمي داروهاي فاقد نام تجاري(ژنريك) ايران در چهارچوب نظام ملي دارويي كشور 

شدن نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده در كشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش همزمان با اجرائي
  شكي و صرفاً از طريق سامانه پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان موضوع بند (الف) اين ماده هستند. پز

عنوان متولي هاي كلي سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهسياست) 12چ ـ به منظور تحقق بند (
ييدشده طب سنتي ايراني ـ اسالمي در امر طب سنتي ايراني ـ اسالمي و مكمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأ

  نظام سالمت و همچنين ساماندهي و توسعه ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و درماني اين حوزه اقدام نمايد. 

ح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تقاضاي تخصيص نيروهاي پزشكي طرح نيروي انساني 
  راساس تفاهم و همكاري متقابل با اولويت مناطق محروم بررسي و تأمين نمايد.مورد نياز سازمان تأمين اجتماعي را ب

اي بوده و دستگاه هاي نظام پزشكي و نظام دامپزشكي ملزم به تهيه بيمه مسؤوليت حرفهخ ـ كليه اعضاي سازمان
مكان استيفاي حق وجود جز در مواردي كه خسارات عمدي است و اعنوان وثيقه قرار تأمين بپذيرد بهقضائي آن را به

نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص لوايح حوزه وظايف و اختيارات اين 
  ها، نظر مشورتي آنها را اخذ نمايد.سازمان

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حمايت از توليد و عرضه و تجويز داروهاي فاقد نام 
اي را فقط به داروهاي فاقد نام تجاري(ژنريك) اختصاص دهد و با همكاري حمايت بيمهتجاري(ژنريك) 

هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق وزارتخانه
مل آورد و برنامه عمحور بهتعاون مركزي ايران حسب مورد تمهيدات الزم را درجهت صادرات محصوالت سالمت

  يافته ارتقاء دهد.سازي كودكان (واكسيناسيون) را تا حد و تراز كشورهاي توسعهايمن



خيز و گازخيز و شركتهاي معدني بزرگ دولتي در مناطق معدني محل استقرار خود ذ ـ وزارت نفت در مناطق نفت
سالمت در آن مناطق نسبت به تكميل، تجهيز، در راستاي مسؤوليت اجتماعي خود و جبران پيامدهاي تهديدكننده 

رساني به عموم مردم منطقه در چهارچوب ارتقاء خدمات مراكز بهداشتي و درماني خود اقدام نمايند و به خدمت
هاي مصوب دولت در مراكز دولتي اين قانون بر مبناي تعرفه) 70بندي خدمات با رعايت احكام ماده (نظام سطح

  اقدام كنند.

سازي و ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان پدافند غيرعامل كشور در جهت مصونر ـ وز
افزايش توان بازدارندگي كشور موظف است انواع تهديدات حوزه سالمت را بررسي و اقدام الزم جهت 

  سازي و مقابله با آن را مطابق قوانين مربوطه به انجام رساند. خنثي

  هات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده ضروري است.رعايت ج تبصره ـ

هاي بهداشت كليه متقاضيان ازدواج بايد جهت ثبت قانوني ازدواج دائم، گواهي انجام غربالگري در شبكهـ 75ماده
زدواج ارائه شناسي(ژنتيكي) به دفاتر اهاي پر خطر از نظر بروز اختالالت ژنو درمان را به منظور شناسايي ازدواج

توانند به مراكز مشاوره اعم از مراكز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و نمايند. موارد در معرض خطر مي
شناسي(ژنتيك) آموزش پزشـكي يا مراكز مشاوره مورد تأيـيد سازمان بهزيستي ارجاع و چنانچه نياز به آزمايش ژن

  انون به مراكز مجاز معرفي شوند. اين ق )70باشد در چهارچوب احكام ماده (

شناسي(ژنتيك) باشند شناسي(ژنتيك) نيازمند بررسي از نظر آزمايشات ژنمواردي كه براساس مشاوره ژن ـ1تبصره
  به آزمايشگاههاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارجاع خواهند شد. 

يش يافته و منابع حاصله پس از واريز به خزانه و كمكهاي التحرير ثبت طالق افزاحق) %10درصد(ده ـ2تبصره
شناسي(ژنتيك) افراد هاي آزمايش ژنمردمي و دولتي در چهارچوب بودجه سنواتي جهت كمك به تأمين هزينه

گيرد. هزينه انجام نيازمند براساس آزمون وسع در اختيار سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) قرار مي
هاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي رايگان است و توسط سازمان يشآزما

  بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) پرداخت خواهد شد. 

نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) جهت آيين ـ3تبصره
هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) و شناسي(ژنتيك) به پيشنهاد وزارتخانههاي ژنانجام آزمايش



االجراء شدن اين قانون تهيه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان حداكثر سه ماه بعد از الزم
    رسد.شود و به تصويب هيأت وزيران ميمي

ت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) هاي بهداشوزارتخانهـ 4تبصره
باشند را به مراكز مشاوره فراهم نمايند تا در صورت نياز موظفند امكان دسترسي تمامي افراد كه درصدد ازدواج مي

  شناسي(ژنتيك) آنان را راهنمايي كنند. به آزمايش ژن

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با استفاده از بخشهاي خصوصي و تعاوني امكان  ـ 5تبصره
  شناسي (ژنتيك) مورد تأييد خود فراهم سازد. دسترسي زوجها را به آزمايشگاههاي ژن

  رعايت جهات شرعي از جمله محرم و نامحرم در اجراي اين ماده ضروري است.  ـ 6تبصره

هاي هاي كلي جمعيت، سالمت مادر و كودك و ارتقاي شاخصف است با رعايت سياستدولت مكل ـ76ماده
  نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زير تأمين نمايد:

    هاي اجتماعيـ بيمه اجتماعي، امور حمايتي و آسيب15بخش

آوري جامعه، پيشگيري جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران به منظور افزايش ضريب ايمني و تابـ 77ماده
و كاهش خطرات ناشي از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانين بودجه سنواتي اقدامات ذيل 

  را انجام دهد: 

هاي هاي مردمي و افزايش مشاركتز توان و ظرفيتالف ـ كمك به حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي با استفاده ا
  اجتماعي مردم

ب ـ توسعه و تقويت شبكه امداد و نجات كشور با هدف اقدامات پيشگيرانه و آمادگي براي پاسخگويي سريع و به 
  موقع به حوادث و سوانح كشور

آوري جامعه افزايش تابهاي همگاني جهت كاهش خطرپذيري و هاي عمومي به ويژه آموزشپ ـ افزايش آگاهي
  در مقابل حوادث و سوانح



قانون ) 163مندرج در ماده() %5/0درصد (ت ـ در راستاي تأمين منابع پايدار در زمينه مقابله با حوادث و سوانح، نيم
افزايش پيدا نموده و منابع حاصله پس از واريز به خزانه در قالب بودجه سنواتي در ) %1درصد(امور گمركي به يك
  گيرد. احمر قرار مياختيار جمعيت هالل

هاي پذير و بسط پوششدولت مكلف است در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب ـ78ماده
هاي الزم براي به طراحي و اجراي برنامههاي اجتماعي نسبتاي و پيشگيري و كاهش آسيبامدادي، حمايتي و بيمه

  بار به مجلس ارائه كند:ماه يكدول ذيل اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر ششنيل به اهداف مندرج در ج

دولت موظف است در طول اجراي قانون برنامه عالوه بر پرداخت يارانه فعلي، هرسال حداقل مستمري ـ 79ماده
ح محروميت خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي را متناسب با سط

حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چهارچوب بودجه سنواتي و از ) %20بر مبناي متوسط بيست درصد (
ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و درج رديف مستقل در جدول موضوع ماده محل درآمد قانون هدفمندكردن يارانه

 اين قانون، از طريق دستگاههاي مذكور پرداخت نمايد. ) 39(

دولت مكلـف است طبق قوانين مربوطه و مصوبات شوراي اجتماعي به منظور پيشگيري و كاهش  ـ 80ماده
آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طالق، 

اي كه آسيبهاي اجتماعي در ونهگنشيني، كودكان كار و مفاسد اخالقي مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام كند بهحاشيه
  ميزان كنوني كاهش يابد: ) %25انتهاي برنامه به بيست و پنج درصد (

  الف ـ پيشگيري 

ها و متون درسي دوره آموزش عمومي و هاي اجتماعي از طريق: اصالح برنامهـ پيشگيري اوليه از بروز آسيب1
   هاي زندگيهاي اجتماعي و ارتقاي مهارتبيني آموزشپيش

اي، ملي و بومي با توجه به آثار هاي كالن توسعههاي اجتماعي در طراحي كليه برنامهـ تهيه و تدوين پيوست2
هاي اجتماعي با تصويب شوراي ها و آسيبمنظور كنترل آثار يادشده و پيشگيري از ناهنجاريمحيطي آنها و به
  اجتماعي كشور 

  رسد. رت كشور (سازمان امور اجتماعي) به تصويب هيأت وزيران ميبند به پيشنهاد وزانامه اجرائي اين آيين



هاي سالمت اجتماعي در كشور ـ تدوين ساالنه اطلس آسيبهاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي بر اساس شاخص 3
  ربط توسط سازمان امور اجتماعي و ارائه آن به مراجع ذي

تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طبق قوانين مربوطه » هاتدوين نظام جامع رصد آسيبهاي اجتماعي و معلوليت«ـ 4
  و تصويب شوراي اجتماعي و اجراي آن از ابتداي سال دوم اجراي قانون برنامه 

  رساني و بازتواني ب ـ خدمت

  هاي غيردولتي تماعي با مشاركت سازمانهاي اجموقع به افراد در معرض آسيبرساني بهـ خدمات1

نوبتي كميته امداد امام ـ تحت پوشش قرار دادن و تمهيد تسهيالت اشتغال براي كليه مددجويان واجد شرايط پشت2
  هاي سنواتي ساالنه خميني (ره) و سازمان بهزيستي و لحاظ اعتبار مورد نياز پرداخت مستمري آنان در بودجه

هاي اجتماعي مطابق قوانين در شهرهاي باالي پنجاه هزار نفر تا پايان سال اول اجراي قانون يتـ توسعه مراكز فور3
  هاي اجتماعي برنامه و در ساير شهرها به تناسب جمعيت و گسترش آسيب

هاي گروهي و تأمين مالي مبتني بر هاي مشاركتهاي مردم نهاد در حوزهـ بسط و توسعه نقش مردم و سازمان4
  نفعان در تأمين منابع مورد نياز خير اجتماعي و تالش در جهت جلب مشاركت بيشتر ذي رويكرد

  خيز پ ـ شناسايي و بهبود نقاط آسيب

هاي زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايتخيز و بحرانـ شناسايي نقاط آسيب1
شده، با هاي اشتغال حمايتوره اجتماعي و حقوقي و برنامهاجتماعي، خدمات بهداشتي ـ درماني، مددكاري، مشا

  هاي اجتماعي در مناطق يادشده بخشي و سامانه مديريت آسيباعمال راهبرد همكاري بين

ـ بهبود كيفيت زندگي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي و ترويج مهاجرت معكوس از طريق آمايش سرزمين، 2
هاي اجتماعي در اين مناطق با ايجاد شغل و يري از بروز و تشديد آسيبتوزيع مناسب جمعيت و منابع و جلوگ

  سكونتگاهي مناسب در روستاها 



ريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور و ممانعت از توسعه ـ برنامه3
نسبت به ساماندهي مناطق و ) %10درصد (اي كه ساالنه دهنشيني با رويكرد تقويت مبادي مهاجرت، به گونهحاشيه

  نشيني اقدام شود. كاهش جمعيت حاشيه

  ت ـ حمايت از زنان سرپرست خانوار 

تهيه و اجراي كامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و مصوبات شوراي اجتماعي تا پايان 
ا همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اجراي قانون برنامه توسط رياست جمهوري (معاونت امور زنان) ب

ربط و تأييد برنامه مذكور در هيأت وزيران و تصويب در مجلس شوراي اسالمي و نظارت بر ساير نهادهاي ذي
  اجرائي شدن آن 

  ث ـ مقابله با اعتياد با حمايت قوه قضائيه 

هاي قاچاقچيان و ول و غيرمنقول و سرمايهـ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت كشف و شناسايي اموال منق1
ويژه سرباندها و سازهاي مرتبط (بهها و پيشگردانتوزيع و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر، روان هاي توليد،شبكه

ربط اقدام نمايد. وجوه ها) در داخل و خارج از كشور و ضبط اين اموال با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيسرشبكه
روش اين اموال در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدي آن براي اجراي حاصل از ف

تكاليف مندرج در اين قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار 
  گيرد. مي

مي ايران با اذن فرماندهي كل قوا در راستاي اجرائي ـ از طريق دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح جمهوري اسال2
هاي كلي برنامه ششم، ضمن اجراي دقيق قوانين مربوطه هاي كلي مبارزه با مواد مخدر و سياستكردن سياست
سازها با رويكرد اجتماعي و با اولويت پيشگيري از اعتياد، درمان، بازتواني و كاهش ها و پيشگرداندرمورد روان

سازها و بازنگري در عناوين ها و پيشصيانت و حمايت اجتماعي، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردانآسيب، 
  عمل آورند. هاي مرتبط اقدام قانوني الزم را بهمجرمانه و مجازات

ري و برداها نسبت به بهرهـ از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي) با همكاري شهرداري3
اندازي مراكز جامع توانمندسازي خانمان و راهتكميل مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان متجاهر و بي

اين قانون اقدام نمايد. اداره اين ) 70و صيانت اجتماعي براي معتادان بهبوديافته در استانها با رعايت احكام ماده (
نهاد و هاي مردمگيري از ظرفيت سازمانها حسب مورد با بهرهداريمراكز به عهده سازمان بهزيستي كشور يا شهر



آوري اين معتادان بخش غيردولتي خواهد بود. نيروي انتظامي موظف است پس از اخذ دستور قضائي نسبت به جمع
و با هماهنگي  و تحويل آنها به اين مراكز اقدام نمايد. ترخيص اين افراد از مراكز مورد نظر با تأييد سازمان بهزيستي

نامه اجرائي اين جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه و به نيروي انتظامي و مقام قضائي خواهد بود. آيين
  رسد. اجتماعي كشور مي تصويب شوراي

  ج ـ حمايت از بيماران رواني مزمن و سالمندان 

) %75ا پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (بخشي بيماران رواني مزمن بـ تداوم اجراي طرح ساماندهي و توان1
  جمعيت هدف در پايان اجراي قانون برنامه 

  جمعيت هدف ) %25و پنج درصد (بخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست ـ تداوم اجراي طرح ساماندهي و توان2

  چ ـ تأمين مسكن نيازمندان 

هاي حمايتي به مسكن و رفع فـقر سكونتي نپذير و گروههاي هدف سازماـ به منظور تأمين نياز اقشار آسيب1
حـداكثر تا پايان سال اول اجـراي قانون برنامه نسبت به تدوين طي مراحل قانوني و در چهارچوب بودجه سنواتي و 

  اجراي برنامه تأمين مسكن اجتماعي و حمايتي اقدام نمايد. 

ساز براي هركدام از افراد ستي و خيرين مسكنـ افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزي2
هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هاي حمايتي از پرداخت هزينهپوشش نهادها و سازمانتحت

هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس دهياري و هزينه
  بار معافند. الگوي مصرف، فقط براي يك 

  ح ـ ساماندهي كودكان كار 

نحوي كه جمعيت كودكان كار با اقدام سازمان بهزيستي و همكاري ساير دستگاهها تا پايان اجراي قانون برنامه به
  كاهش يابد.)  %25حداقل بيست و پنج درصد (

هاي كلي برنامه ششم، نسبت به تدوين برنامه، برقراري، سياست) 40دولت مكلف است در اجراي بند (ـ  81ماده
هاي استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند اليه مشتمل بر حوزه امدادي، حمايتي و بيمه

بندي خدمات در سطوح پايه، مازاد و مكمل براساس غربالگري اجتماعي و جز سالمت با رعايت سطحاجتماعي به



زمون وسع و نيازمنديابي فعال و مبتني بر سطح دستمزد و يا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طي مراحل قانوني آ
هاي اجتماعي، رفع مطابق بودجه سنواتي به اجراء درآورد و به منظور ساماندهي منابع و مصارف مربوط به يارانه

ن نظام از طريق ايجاد پايگاه اطالعات، سامانه و پنجره واحد ها، دسترسي عادالنه به خدمات، اجراي ايپوشانيهم
گيري پرونده الكترونيك رفاه و تأمين اجتماعي با تبعيت از پرونده خدمات رفاه و تأمين اجتماعي و مبتني بر شكل

ها، زمانپذيرد وكليه سااين قانون براي تمامي آحاد جامعه صورت مي) 84الكترونيك سالمت ايرانيان موضوع ماده (
ها، نهادها و دستگاههاي اجرائي فعال در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي كه به هر نحوي از انحاء از بودجه صندوق

نمايند مكلفند طبق ضوابط قانوني از اين كنند و يا از دولت مجوز فعاليت دريافت ميدولتي و عمومي استفاده مي
  نظام تبعيت كنند.

ائي مربوط به برقراري استقرار و روزآمدسازي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چند اليه هاي اجرنامهآيين تبصره ـ
جز سالمت متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانين به

  رسد.أت وزيران ميمربوطه با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان به تصويب هي

هاي بازنشستگي ( اعم از كشوري، لشكري، شدگان صندوقبرقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمهـ  82ماده
هاي بازنشستگي دستگاهها، نهادها و بانكها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي تأمين اجتماعي و ساير صندوق
  باشد. كه داراي كسور بازنشستگي مي

رانندگان وسائط نقليه سنگين بين شهري، راهداري و راهسازي كه حداقل بيست و پنج سال سابقه پرداخت  تبصره ـ
توانند متناسب با دريافت حقوق و متناسب با روزهاي پرداخت حق بيمه و پنجاه و پنج سال سن، حق بيمه دارند مي

  بازنشسته شوند.

  ـ  83ماده

از محل ) %1درصد(كلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري يكهاي مناطق آزاد مالف ـ سازمان
وصول عوارض ورود كاال و خدمات اين مناطق را پس از واريز به خزانه كل كشور طبق بودجه سنواتي از طريق 

  اختصاص دهند.كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي براي اشتغال محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق 

پوشش خود ساالنه ب ـ كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي موظفند جهت توانمندسازي افراد تحت
سازمان بهزيستي را  )%30كميته امداد امام خميني(ره) و سي درصد () %70يكصدهزار نفر به ترتيب هفتاد درصد (



الحسنه الزم را در جهت تحقق اين امر درنظر خواهد قرض صاحب شغل نمايند. دولت طبق بودجه سنواتي تسهيالت
  گرفت.

آور محسوب نشاني و پرتوكاري اشعه را جزء مشاغل سخت و زياندولت موظف است مشاغل آتشـ  84ماده
  گردد.معتبر تلقي مي 20/1/1368كند. در طول اجراي قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 

اند و يا خواهند وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفتهكاركنان  ـ 85ماده
به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز ) %5پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (

ل در رديف اعتباري طوركامساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان را بهموظف است همه
  خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

  ـ امور ايثارگران 16بخش

  ـ  86ماده

هاي كلي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و الف ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به اجراي صحيح سياست
  اقدام نمايند.  29/2/1389جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابالغي 

وزارت آموزش و پرورش مكلف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نسبت به معرفي الگوها و ب ـ 
هاي پژوهشي و برگزاري مسابقات هاي تحصيلي و فعاليتقهرمانان ملي ايثار و شهادت در متون درسي كليه پايه

اجراي   ديني و انقالبي نسبت به علمي اقدام نموده و در جهت تعميق ايمان و ترويج باورها در صيانت از فرهنگ
آموزان و فرهنگيان با سازمان آموز و فرهنگي و برگزاري اردوهاي راهيان نور ويژه دانشهاي شهداي دانشيادواره

  عمل آورد. بسيج همكاري الزم را به

مختلف به هاي هاي شبكهپ ـ صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است ضمن اختصاص بخشي از برنامه
هاي هنري نمايشي خود را به اين از توليدات برنامه) %10موضوع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، حداقل ده درصد(

  موضوع اختصاص دهد. 

گيري از دستاوردهاي دوران دفاع مقدس و انتقال و ترويج فرهنگ جهاد و ت ـ دولت موظف است به منظور بهره
ساماندهي گلزارهاي شهداي سراسر كشور با رضايت والدين شهيد و يادمان مقاومت به نسلهاي آينده نسبت به 

هاي نيرو، هاي دفاع مقدس و مرمت و نگهداري آنها اقدام نمايد. وزارتخانهشهداي گمنام، احداث و تكميل موزه



اني و جاده رساني، گازرسرساني، برقهاي خدماتي مربوط به آبنفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند كليه هزينه
  مواصالتي را طبق بودجه سنواتي تأمين نمايند. 

هاي شاخص در حوزه ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت به ث ـ دولت موظف است به منظور تداوم اجراي برنامه
هاي الزم در ها و زيرساختفراگير نمودن برنامه راهيان نور با ايجاد و توسعه ظرفيت  خصوص استمرار و

   ايهاي فرهنگي و هزينهي اجرائي و فرهنگي نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامهدستگاهها
  ها اقدام نمايد. ها و سازمانوزارتخانه

ج ـ دولت مكلف است به منظور حفظ و ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت و تكريم از الگوهاي اين فرهنگ 
و باالتر يا يك ) %50حداقل سه شهيد يا دو شهيد و يك جانباز پنجاه درصد (ماندگار به والدين شهيدي كه داراي 

و باالتر هستند نشان ملي ايثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار ) %50شهيد و دو جانباز پنجاه درصد (
  كشور به جامعه معرفي نمايد.

ي فرهنگ و ارشاد اسالمي، آموزش و پرورش، هاصدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، وزراتخانهـ 1تبصره
علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس 

هاي ماندگار اقدام فرهنگي الزم را جهت معرفي آنها و ساير نهادهاي فرهنگي مكلفند جهت ارج نهادن به اين چهره
  انجام دهند.

ماه اول اجراي قانون برنامه به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و بنياد نامه اجرائي اين بند در ششآيين ـ2هتبصر
  رسد.تصويب هيأت وزيران ميحفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس به

استثناي د بهاز اعتبارات فرهنگي خو) %20چ ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند بيست درصد(
هاي مصوب اي را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سياستفصول اول و ششم اعتبارات هزينه

  ابالغي شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت صرف اين امور نمايند. 

مور ايثارگران، وزارت ح ـ بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس موظف است با همكاري بنياد شهيد و ا
ها و ساير دستگاههاي فرهنگي كشور تا فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شهرداري

المعارف دفاع پايان اجراي قانون برنامه نسبت به توسعه و تكميل مراكز اسناد و مدارك دفاع مقدس و تدوين دايره
  بودجه سنواتي اقدام نمايد. مقدس و تدوين تاريخ دفاع مقدس مطابق



هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، دانشگاه خ ـ وزارتخانه
آزاد اسالمي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستادكل نيروهاي مسلح به منظور تعميق و ترويج ارزشهاي دفاع مقدس 

رتبط با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهي را ايجاد به نسلهاي بعدي، واحدهاي درسي م
هاي) علمي و تحقيقاتي خود را به موضوع ها و طرحهاي(پروژهنامهنموده و تعدادي از موضوعات پژوهشي، پايان

  فرهنگ ايثار و شهادت اختصاص دهند. 

ه خود را درطول اجراي قانون برنامه در حوزه كليه دستگاههاي اجرائي موظفند گزارش عملكرد ساالن تبصره ـ
ترويج فرهنگ ايثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنياد شهيد و امور ايثارگران ، بنياد حفظ آثار و 

  هاي مرتبط مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند. ارزشهاي دفاع مقدس و كميسيون

رساني به ايثارگران اجراي صحيح و به موقع قانون جامع خدمات دولت موظف است اقدامات الزم برايـ  87ماده
هاي اجرائي آن را حداكثر تا نامهبيني نمايد و كليه آيينرا به عمل آورد و اعتبار كافي را در بودجه سنواتي پيش

  شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصويب و ابالغ نمايد. 

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  )61(الف ـ دولت مكلف است در اجراي ماده 
ريزي نمايد كه تا دو سال اول اجراي قانون برنامه كليه مشموالن ماده مذكور به نحوي برنامه 4/12/1393مصوب ) 2(

مول اين ماده و صورت كننده نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مشتعيين تكليف گردند. يگانهاي اعزام
  سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه نمايند. 

سانحه باليني بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه صورت تبصره ـ
كننده (نيروهاي مسلح) احراز همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام

  گيرد. آنها تعلق ميجانبازي به ) %5عنوان جانباز تلقي نمايد و حداقل پنج درصد (گردد را بهمي

  باشد. اجراي اين تبصره مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذكور توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران نمي

قانون جامع ) 38ب ـ دولت مكلف است در سال اول اجراي قانون برنامه اعتبار مورد نياز براي اجراي تبصره ماده(
بيني نموده و از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي يح بودجه سنواتي پيشرساني به ايثارگران را در لواخدمات

  مسلح به كليه آزادگان و جانبازان واجد شرايط پرداخت نمايد. 



پ ـ دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تكفل ايشان (والدين و 
غيرايراني كه در طول هشت سال دفاع مقدس يا بعد از آن در راستاي مأموريت  همسران و فرزندان) داراي تابعيت

اند پس از تأييد مراجع مذكور صالح به درجه رفيع شهادت يا جانبازي يا اسارت نائل آمدهمحوله از سوي مراجع ذي
يروهاي مسلح تحت تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار دهد و رزمندگان نيز بنابه تشخيص ستاد كل ن

  گيرند. پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) قرار مي

اعطاي تابعيت و اقامت به افراد موضوع اين ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود كه  تبصره ـ
هاي االجراءشدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانهحداكثر ظرف مدت سه ماه از الزم

قانون ) 176ل يكصد و هفتاد و ششم (امورخارجه و كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي با رعايت اص
  رسد. اساسي مي

  شود: قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصالح مي) 18ت ـ ماده (

بنياد موظف است در چهارچوب قوانين به منظور تعيين، تدوين و يا اصالح معيارهاي تشخيص درصد جانبازي به 
و آزادگان در مواردي كه نياز به رأي كميسيون باشد نسبت به تشكيل عنوان مبناي ارائه خدمت به جانبازان 

هاي پزشكي اقدام و جهت تعيين نحوه ازكارافتادگي كلي آنها، با در نظر گرفتن وضعيت فعلي سالمت كميسيون
و ستاد  اي كه به پيشنهاد بنيادنامهروحي، جسمي، اجتماعي، اقتصادي، شغلي و سابقه حضور در جبهه و براساس آيين

كل نيروهاي مسلح و با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران 
  رسد اقدام نمايد. مي

) 2ث ـ به منظور حفظ كرامت ايثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههاي موضوع ماده (
قانون مديريت خدمات كشوري مجاز نيستند ايثارگران شاغل در ) 5ثارگران و ماده (رساني به ايقانون جامع خدمات

  آن دستگاه را به استثناي موارد محكوميت در هيأت تخلفات اداري به عنوان نيروي مازاد (عدم نياز) معرفي نمايند.

هاي آن و ران و تبصرهرساني به ايثارگقانون جامع خدمات) 21ج ـ دولـت مكلف است عالوه بـر اجراي ماده (
و باالتر را در طول اجراي قانون ) %70اصالحات بعدي، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (

  برنامه، استخدام نمايد. 



اند چ ـ جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده
توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و يت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال ميبا رعا

  با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نائل آيند. 

در صورت دريافت پاداش پايان خدمت در بازنشستگي اول، پاداش مذكور مربوط به آن سنوات، مجدداً  تبصره ـ
  گيرد. به اين افراد تعلق نمي

ح ـ ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين، مقررات و ضوابط استخدامي خاص مربوط به خود بوده و كليه 
  رساني به ايثارگران مكلف به انجام آن هستند. قانون جامع خدمات) 2دستگاههاي مشمول ماده (

رساني به ايثارگران نون جامع خدماتقا) 2خ ـ كليه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاههاي موضوع ماده(
  توانند با حداكثر هشت سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزاياي كامل بازنشسته شوند. مي

شرح زير در طول اجراي قانون برنامه اصالح و دو تبصره به رساني به ايثارگران بهقانون جامع خدمات) 26د ـ ماده (
  شود: آن الحاق مي

اضافه   »جانبازان اعصاب و روان و شيميايي«بعد از عبارت » نبازان داراي محدوديت جسمي حركتيجا«عبارت 
  شود. مي

العالج يا محدوديت جسمي هاي خاص و يا صعبوالدين، همسران و فرزندان شهدا كه داراي بيماري ـ1تبصره
  شوند. حركتي مي باشند پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد، مشمول اين ماده مي

مندي حق ) بهره Kضريب كا() %49تا چهل و نه درصد () %25جانبازان گروه بيست و پنج درصد (ـ 2تبصره
  باشد. اري آنان به ميزان درصد جانبازي ميپرست

  شود. رساني به ايثارگران به شرح زير اصالح ميقانون جامع خدمات) 21ذ ـ ماده (

  شود. اضافه مي» تأمين نيروهاي مورد نياز خود را«بعد از عبارت » اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي«عبارت 

  گردد. قطعي مي ن ماده حداكثر پس از سه ماه رسميوضعيت استخدامي مشموالن اي ـ1تبصره



ماه سابقه حضور در و رزمندگان با حداقل شش   والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگانـ 2تبصره
رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها و قانون جامع خدمات) 2جبهه، شاغل در كليه دستگاههاي مشمول ماده (

اي عمومي و دولتي، در صورت تنزل از پست سازماني باالتر، مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء شركته
مراجع قضائي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي 

  شوند. برخوردار مي

باشند با داشتن مند ميط از امتياز يك مقطع تحصيلي باالتر بهرهر ـ ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربو
توانند تا سي و پنج قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي) 103مدرك كارشناسي، مشمول بند (الف) ماده (

  سال خدمت كنند. 

توانند اند، ميزنشسته شدهز ـ آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال با
براي يك بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سي يا سي و پنج سال 

  خدمت خود را تكميل كنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند. 

ه كليه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء ژ ـ مسؤوليت رسيدگي و ارائه خدمات مطابق قوانين و مقررات ب
باشند به عهده بنياد بوده و مسؤول رسيدگي و ارائه خدمات رزمندگان كه در بنياد داراي پرونده ايثارگري مي

سال دفاع مقدس با معرفي و تأييد واحد يا مركز امور ايثارگران نيروهاي مسلح با سازمان تأمين اجتماعي هشت
  باشد. لح جمهوري اسالمي ايران(ساتا) مينيروهاي مس

  ـ  88ماده

هاي معظم شهدا و ايثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از الف ـ دولت موظف است كليه مطالبات معوق خانواده
پاداش پايان خدمت و وجوه مربوط به ذخيره مرخصي استفاده نشده و كليه مطالبات قانوني آنان را به طور كامل 

تي تأمين و توسط بنياد پرداخت نمايد. به نحوي كه در حداكثر در دو سال اول اجراي قانون برنامه مطابق بودجه سنوا
  پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هيچگونه مطالبات معوقي در حوزه ايثارگران و خانواده شهدا باقي نمانده باشد. 

مطالبات مذكور در اين ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نيز بر حسب  تبصره ـ
د بايد توسط بنياد و دستگاه مربوطه در طي دو سال اول اجراي قانون برنامه طبق بودجه سنواتي تأمين و پرداخت مور

  گردد. 



ب ـ دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تأمين حداقل معيشت گروههاي عنوان شده ذيل كه فاقد شغل يا 
هاي سنواتي درج و در را به آنان جهت پرداخت در بودجهبيني و حداقل حقوق كاركنان دولت درآمد باشند را پيش

  اختيار دستگاههاي مربوطه قرار دهد. 

  ـ جانبازان با هر ميزان درصد از كارافتادگي و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت 1

  ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چريكهاي جنگهاي نامنظم(گم جن) 2

  نوني جانبازان متوفي، آزادگان متوفي، رزمندگان متوفي (با حداقل شش ماه حضور در جبهه) ـ افراد تحت تكفل قا 3

تشخيص افراد تحت تكفل قانوني جانبازان و آزادگان متوفي و ارائه خدمات به آنان به عهده بنياد و  تبصره ـ
تشخيص افراد تحت تكفل قانوني رزمندگان متوفي به عهده واحد ايثارگران نيروهاي مسلح و ارائه خدمات به آنان 

  باشد. به عهده سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) مي

  اند (پس از فوت والدين) امادري شهيد و خواهران مجرد شهدا كه تحت تكفل والدين شهدا بودهـ ن4

هاي خاص و يا داراي بيماريـ برادر و خواهر شهيد داراي معلوليت جسمي، حركتي، ذهني، محجور،  5
  العالج پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد صعب

اند با ندان شهيد را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهيد نگهداري نمودهـ همسران مطلقه شهدا كه فرزند يا فرز 6
  تأييد بنياد (ماهانه معادل دو سوم حقوق كاركنان دولت) 

همسران و فرزندان «عبارت » آزادگان«قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت ) 51پ ـ در ماده(
  گردد. اضافه مي» شهدا

سرانه بيمه عمر و حوادث جانبازان و ) %100نياد مكلفند نسبت به تأمين و پرداخت صددرصد (ت ـ سازمان و ب
  آزادگان، والدين، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بيمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتي اقدام نمايند.

ارگران در طول اجراي قانون رساني به ايثقانون جامع خدمات) 59و () 52، ()13بر مواد () 88حكم بند (ت) ماده (
  برنامه، حاكم است. 



هاي رزمندگان هشت سال دفاع منظور حمايت و تجليل از رشادتث ـ دولت مكلف است طبق بودجه سنواتي به
جانبازي و ) %25ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زير بيست و پنج درصد (مقدس كه حداقل شش
ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهيالت رفاهي، معيشتي، بهداشتي، درماني و آزادگان با كمتر از شش

  فرهنگي به شرح زير ارائه نمايد. 

هاي هزينه شهريه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي، دوره) %30درصد(ـ تأمين و پرداخت يا معافيت حداقل سي1
هاي علوم، تحقيقات و فناوري هاي مورد تأييد وزارتخانههاي دولتي، دانشگاه پيام نور و ساير دانشگاهشبانه دانشگاه

  و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وفق بودجه سنواتي 

  مندي رايگان از خدمات مراكز فرهنگي عمومي و ناوگان حمل و نقل شهري ـ بهره2

از طريق هر يك از شركتهاي دولتي و خصوصي هواپيمايي، ريلي و  هزينه) %30درصد (ـ معافيت از پرداخت سي3
  دريايي در سفرهاي داخلي و عتبات عاليات براي يكبار در سال 

منظور ارج نهادن به والدين، همسران و فرزندان ها و سازمان اوقاف و امور خيريه مكلفند بهها و دهياريـ شهرداري4
و باالتر ) %25درصد (و پنجآنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بيست شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان

ماه و باالتر در جبهه را با رعايت مفاد وقفنامه در امامزادگاني كه دفن اموات در و رزمندگان با سابقه حضور شش
  ها بدون اخذ هزينه اقدام نمايند. باشد و آرامستانآنها مجاز مي

  از انشعاب رايگان آب، فاضالب، برق و گاز براي يك بار در يك واحد مسكوني  منديـ بهره 5

ماه حضور مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي باالتر مطابق قوانين مربوطه و براي رزمندگان با حداقل ششـ بهره 6
  داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزاياي اجتماعي 

جانبازان و آزادگان و فرزندان «رساني به ايثارگران پس از عبارت جامع خدمات قانون) 31ج ـ در بند (الف) ماده(
ماه سابقه حضور فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش«عبارت » شاهد

  شود. اضافه مي» در جبهه

  شود. رساني به ايثارگران الحاق ميمكرر به قانون جامع خدمات) 59چ ـ متن زير به عنوان ماده (



قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، كانون وكالي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، مركز وكالء «
از سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الكترونيك، سردفتري، ) %30درصد(و كارشناسان قوه قضائيه، مكلفند سي

ارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده صدور پروانه وكالت، مجوز ك
ماه حضور در جبهه و ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش، آزادگان با داشتن حداقل سه)%10درصد (

و فرزندان رزمندگان و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان ) %25همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد(
ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن داراي حداقل دوازده

  »اختصاص دهند.

رساني به ايثارگران در طول اجراي قانون قانون جامع خدمات) 59و () 52، ()13بر مواد () 88حكم بند (چ) ماده (
  برنامه، حاكم است. 

ماه سابقه حضور در جبهه در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازدهح ـ 
مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام 

گردند. مند ميشستگي آن صندوق بهرهدو صندوق از مستمري بازن   گردد و با تحقق بازنشستگي اين افراد درمي
  كمك دولت فقط به يك صندوق خواهد بود.

خ ـ ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه براي 
بيمه و بازنشستگي معافند. اي ناشي از تغيير صندوق يك بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه

اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتي توسط دولت پرداخت و تسويه اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ
  شود. مي

  شود: الحاق مي 29/7/1363قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ) 45به انتهاي ماده () 7عنوان بند (د ـ متن زير به

  رماندهي كل قوا: ـ درصورت اذن ف7

  ـ فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هرماه حضور يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه   

  ـ فرزندان آزادگان به ازاي هرماه اسارت يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه   

  ـ فرزندان جانبازان به ازاي هردرصد جانبازي يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه   



مندي فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي صادره از كميسيون عالي پزشكي نيروهاي مسلح يا بهره ره ـتبص
گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظيفه براساس مقررات ستاد كل نيروهاي مسلح عمل بنياد اقدام مي

  گردد. مي

هاي توسعه كشور، قانون احكام دائمي برنامه) 33ده (ما) 2قانون برنامه ششم بر حكم تبصره () 88حكم بند (د) ماده (
  حاكم است. 

رساني به ايثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه قانون جامع خدمات) 56ذ ـ به ماده (
  گردد. اضافه مي

كسورات بازنشستگي سهم اسرا و آزادگان و «رساني به ايثارگران پس از عبارت قانون جامع خدمات) 37ر ـ به ماده (
  شود. اضافه مي» فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بيست و چهار ماه حضور در جبهه«عبارت » جانبازان

براي شخص جانباز پنجاه درصد ز ـ فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف 
و باالتر به استثناي تسهيالت خودرو، حق پرستاري، كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال برخوردارند. ) 50%(

  شود. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي

  : شودرساني به ايثارگران اضافه ميقانون جامع خدمات) 60ژ ـ عبارت ذيل به ماده (

  شود. اضافه مي» همسران و فرزندان شهدا«عبارت » جانبازان و آزادگان«بعد ازعبارت 

  ـ  89ماده

الف ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است در طول اجراي قانون برنامه، ساالنه نسبت به ارائه 
به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان داراي حداقل ) %4بار با سود حداكثر چهاردرصد (تسهيالت مسكن فقط يك

باشند و تاكنون مسكن، ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت كه فاقد مسكن ملكي ميشش
التفاوت سود مذكور تا سقف هاي عامل اقدام نمايد. مابهاند از طريق بانكزمين يا تسهيالت مسكن دريافت ننموده

شود. مصوب شوراي پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتي توسط دولت تأمين و به بانكهاي عامل پرداخت مينرخ 
  (تعيين اولويت و نحوه معرفي افراد واجدالشرايط به موجب دستورالعمل ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد بود.) 

  گردد: ن الحاق ميرساني به ايثارگرامكرر) قانون جامع خدمات 3ب ـ تبصـره ذيل به ماده (



الثبت و حقوق دولتي مربوط به خريد و فروش، ترهين اسناد مالكيت هاي حقايثارگران در پرداخت هزينه تبصره ـ
  باشند. معافيت برخوردار مي) %70تسهيالت وام خريد يا ساخت مسكن از هفتاد درصد (

الحسنه منابع قرض) %10درصد(حداقل دهپ ـ دولت (بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران) موظف است همه ساله 
تمامي بانكها و مؤسسات پولي و اعتباري دولتي را در چهارچوب بودجه سنواتي جهت اشتغال ايثارگران از طريق 

  صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران اختصاص دهد. 

ساني به ايثارگران و رمكرر) فصل دوم قانون جامع خدمات 3و () 3ت ـ دولت موظف است در اجراي مواد (
اصالحات بعدي آن حداكثر تا پايان خردادماه هرسال شرايط پرداخت تسهيالت مسكن ارزان قيمت به ايثارگران را 

  مطابق بودجه سنواتي ابالغ نمايد. 

شرح ذيل به 28/9/1389قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ) 8ث ـ ماده واحده اصالح ماده(
  گردد: ح مياصال

  گردد. اضافه مي» با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا«عبارت » از طريق مزايده عمومي«بعد از عبارت 

  ـ 90ماده

قانون ) 47رساني به ايثارگران و اصالحيه بعدي آن و در ماده (قانون جامع خدمات) 70الف ـ الحاقات زير در ماده (
  گيرد: به شرح زير صورت مي) 2ي از مقررات مالي دولت (الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش

و همسران و فرزندان ) %25سهميه اختصاصي براي جانبازان زير بيست و پنج درصد () %5درصد(سهميه ورود با پنج
ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش) %25جانبازان زير بيست و پنج درصد (

  افزايش يابد. ) %30درصد(ه سيب

رساني قانون جامع خدمات) 70ايثارگران (مشمولين ماده() %25در صورتي كه سهميه بيست و پنج درصد ( تبصره ـ
سهميه اختصاصي جانبازان زير بيست و پنج درصد  )%5درصد (به ايثارگران و اصالح بعدي آن) تكميل نگردد و پنج

ماه فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش) %25جانبازان زير بيست و پنج درصد (و همسران و فرزندان ) 25%(
حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضيان واجد الشرايط نباشد دولت مكلف است مانده ظرفيت خالي بيست و 

و همسران ) %25نج درصد (مذكور به جانبازان زير بيست و پ) %5ايثارگران را مازاد بر پنج درصد () %25پنج درصد (



ماه حضور داوطلبانه فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش)%25و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (
  در جبهه كه شرايط الزم را داشته باشند، اختصاص دهد. 

الملل اي پرديس بينقانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در دانشگاهه) 66ب ـ هزينه شهريه مشموالن ماده (
  شود. هاي دانشگاه آزاد اسالمي داخل كشور پرداخت ميدانشگاههاي دولتي يا غيردولتي حداكثر در سقف شهريه

هاي علوم، تحقيقات و فناوري پ ـ كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مراكز علمي كه از وزارتخانه
اند و دانشگاه آزاد اسالمي مكلفند حداقل بيست درصد نموده و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ مجوز

اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده ) 20%(
و ) %25د (و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج درص) %15درصد (

باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه كه داراي مدرك علمي دكتري مورد تأييد 
باشد و شرايط علمي مصوب هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميوزارتخانه
و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر  عالي انقالب فرهنگي را داشته باشند، حسب مورد از طريق استخدامشوراي

دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي، چنانچه شرايط علمي الزم را داشته باشند تأمين و از ابتداء 
آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن 

  هاي اخالقي استخدام كنند. و با رعايت صالحيتدر پايه و مرتبه علمي 

  شود.احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي سوابق ايثارگري فوق نيز مي

مسؤوليت اجراي احكام اين ماده به طور مستقيم برعهده وزير و رئيس دستگاههاي مذكور است در اجراي اين حكم 
  اذ تصميم مي باشند. مقامات يادشده مكلف به اتخ

  شوند. مشموالن اين بند با سي و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته ميـ 1تبصره

تواند در صورت تمايل فرد به بازنشستگي پس از اتمام سي سال خدمت و يا حداكثر شصت سال سن ميـ 2تبصره
  درخواست بازنشستگي نمايد.

قانون جامع ) 71ماده (» الف«انون در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر بند اين ق) 90ماده (» پ«حكم بند 
و اصالحات بعدي و بر حكم ماده واحده قانون اصالح حداكثر سن داوطلبان  2/10/1391ايثارگران مصوب 
  حاكم است. 22/2/1371استخدام مصوب 



هاي توسعه كشور به شرايط جامعه دائمي برنامهقانون احكام ) 2شرايط جامعه ايثارگران موضوع بند (پ) ماده (
  شود.قانون برنامه اصالح مي) 90ايثارگران موضوع بند (پ) ماده (

محكوميت مؤثر كيفري در جرائم امنيتي موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي (تعزيرات ـ 91ماده
  شود.موجب محروميت از امتيازهاي مقرر در اين بخش مي 2/3/1375و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 

  ـ فرهنگ، هنر و ورزش 17بخش

سازي فرهنگي، بسترسازي فرهنگي و دستيابي به سياست ابالغي برنامه و به منظور ارتقاء، تعالي، مقاوم ـ92ماده
با مقتضيات فرهنگي و انداز نظام و اجراي سند مهندسي فرهنگي مبني بر تحقق توسعه متناسب اهداف سند چشم

ساالري ديني، اصول و فضائل اخالقي و كرامت و متكي بر حفظ و ارتقاي ارزشهاي اسالمي، انقالبي و ملي و مردم
حقوق انساني، هويت و انسجام ملي و ايفاي نقش كارآمد، اثربخش و متعالي نهادها و تشكلهاي مردمي در اين 

ت فرهنگي، مذهبي و هنري فاخر، صنايع دستي و ميراث فرهنگي عرصه و همچنين حمايت از توليدات و محصوال
المللي و نيز ارتقاي جايگاه و منزلت سرمايه انساني در ملموس و ناملموس و تقويت ظرفيت آن در تعامالت بين

نيروهاي مؤمن به «هاي فرهنگي اجتماعي و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پيشكسوتان فرهنگ و هنر كشور وعرصه
و احياي موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقويت و توسعه نهادهاي فرهنگي ـ مذهبي در » اسالميانقالب 

  طول سالهاي اجراي برنامه:

الف ـ دولت مكلف است با همكاري قوه قضائيه تمهيدات قانوني الزم مربوط به تسهيل فرآيند صدور مجوز و 
ليد و نشر آثار فرهنگي و هنري و ايجاد امنيت الزم براي توليد بازنگري و كاهش ضوابط و مقررات محدودكننده تو

  بيني نمايد. هاي فرهنگي و هنري داراي مجوز را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه پيشو نشر آثار و اجراي برنامه

ايت سياستهاي ربط مكلفند با رعب ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان صدا و سيما و ساير دستگاههاي ذي
گري فرهنگي قانون اساسي فهرست مجوزها و تصدي) 44كلي و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (

نهاد را كه تا پايان هاي مردمو هنري با رعايت موازين شرعي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان
  سالهاي اجراي قانون برنامه واگذار نمايند. شود در طول سال اول اجراي قانون برنامه تعيين مي

نامه اين بند شامل شيوه تعيين فهرست مذكور و نحوه واگذاري و فروش با پيشنهاد سازمان، سازمان آيين تبصره ـ
اداري و استخدامي كشور و همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيما به تصويب هيأت 

  رسد.وزيران مي



ولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه با مشاركت سازمان صدا و سيما و وزارت ورزش و جوانان، پ ـ د
بيني تمهيدات قانوني الزم در خصوص نحوه تقسيم درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را پيش

  نمايد.

ها و سازمان رت راه و شهرسازي، شهرداريت ـ سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است با همكاري سازمان، وزا
ثبت اسناد و امالك كشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبديل بقاع متبركه با رعايت ضوابط وقفي به 

  قطبهاي فرهنگي اقدام نمايد.

يي در هاي روستاث ـ دولت مكلف است تمهيدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ كتابخواني با اولويت كتابخانه
-با رويكرد تشويق و جذب سرمايه   اييافته، بر اساس طرح آمايش سرزمين و نيازهاي منطقهمناطق كمتر توسعه

گذاري بخش خصوصي و تعاوني در توليد كتاب و محصوالت فرهنگي و ساير كاالهاي فرهنگي و هنري فراهم 
مطابق قانون بودجه سنواتي نسبت به ) %5نج درصد (كند و تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با نرخ رشد ساالنه پ

  وضعيت موجود در طول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد.

ها و سازمان آب و فاضالب مكلفند با ارائه تعرفه فرهنگي و يا پروانه ساختمان در زمينه آب و ج ـ دولت و شهرداري
گي در فضاهاي مسكوني از كتابفروشان، ناشران و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از كاربري فرهن

  مطبوعات كه داراي مجوزهاي قانوني الزم هستند حمايت كنند. 

هاي راه و وزارتخانه   نامه اجرائي موضوع اين بند توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با همكاريآيين تبصره ـ
  رسد.ان ميوزيرشهرسازي، نيرو، كشور و نفت، تدوين و به تصويب هيأت

چ ـ دولت مكلف است به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب 
هاي فرهنگي، المللي در عرصهفرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سيما و رسانه، بسترسازي براي حضور بين

رتبط با امور فرهنگي و هنري اقدامهاي ذيل را هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي م
  عمل آورد:به

ـ تمهيدات قانوني الزم جهت امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سيما و رسانه و 1
  استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ 



ا و تبليغات جهت طي هـ بازنگري و اصالح قوانين مطبوعات و تبليغات نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه2
  مراحل قانوني

دهند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار ح ـ اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سيما كه شغل خود را از دست مي
هاي اعتباري را به اين منظور در اختيار صندوق بيمه گيرند. دولت در چهارچوب لوايح بودجه سنواتي كمكمي

  دهد.بيكاري قرار مي

االجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك ماه پس از الزمنامه اجرائي اين بند ظرف مدت ششآيين تبصره ـ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و سازمان 

  رسد.تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي، سهم خود در تأمين بودجه  دولت مكلف است از ابتدايـ 93ماده
بودجه عمومي دولت لحاظ و تخصيص دهد. افزايش ) %7/0سازمان صداوسيما را حداقل به ميزان هفت دهم درصد (

ي ها، توسعه كمي و كيفاستان) %100اعتبار سازمان نسبت به سال پايه از محل اين ماده جهت پوشش صددرصدي(
هاي فاخر و توسعه فني هاي توليدي (ملي، استاني و برون مرزي) پويانمايي(انيميشن)، مستند و فيلمها و سريالبرنامه

شود و هرگونه افزايش حقوق و مزايا جز به تناسب ساير بخشهاي كشور كه در بودجه سنواتي مشخص هزينه مي
  شود، ممنوع است. مي

  كند.ي ايران گزارش ساالنه اين ماده را به مجلس شوراي اسالمي ارائه ميسازمان صدا و سيماي جمهوري اسالم

ماليات بر ارزش افزوده را ) %9از كل نه درصد () %27/0دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد( ـ94ماده
 اي و كشتي پهلواني، ورزشالمللي ورزشهاي زورخانهبراي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بين
ويژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. اين روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساختهاي ورزش به

شود بيني ميمبلغ در رديفهاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيش
  گيرد. مي ها قرارو پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزراتخانه

  شود.ها هزينه مياين اعتبار فقط در استان ـ1تبصره

اي ممنوع پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفهـ 2تبصره
  است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.



وع قانون ماليات بر ارزش افزوده، قبل از توزيع آن موض) %9درصدي (از مجموع عوارض و ماليات نهـ 3تبصره
  نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد. منابع بين ذي

اين ) 73پنجم ازمنابع درآمدي ماده (و يك) 94دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده ( ـ4تبصره
بيني و هزينه ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتي پيش قانون را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت

  نمايد.

گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره بهـ 95ماده
  شود: ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام ميعنوان اصليبه

ها موظفند در طراحي واجراي طرحهاي ارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي و شهرداريالف ـ وز
جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي وشهركها وشهرهاي جديداالحداث، اراضي مناسب براي احداث مساجد 

سازي بدون آماده بيني كنند و پس ازوخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش
  دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند. 

هاي علميه شامل هاي ديني مصرح در قانون اساسي و حوزهها، اماكن صرفاً مذهبي اقليتمساجد، مصلي تبصره ـ
برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و  هاي حق انشعاب آب،مراكز آموزشي، پژوهشي و اداري از پرداخت هزينه

  باشند. ساز فقط براي فضاي اصلي معاف مي

هاي تجاري، اداري و خدماتي جديداالحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور ب ـ مالكان مجتمع
هاي ب نقشهها و مكان احداث در چهارچواحداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع

  رسد. عالي شهرسازي و معماري ميتصويب شوراي مصوب به

ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداريپ ـ سازمان جنگل
  هاي شهري اقدام كنند. هاي ملي و بوستانمناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان

هاي هاي ورزشي، مجتمعها و مراكز درماني، مجموعهي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستانت ـ كليه دستگاهها
هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري رفاهي، تفريحي و مجتمع

  فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.



هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در ث ـ وزارتخانه
هاي هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانهپايانه

  عمل آورند. مذكور از طريق بخش غيردولتي به

منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري  و ارشاد اسالمي مكلف است بهج ـ وزارت فرهنگ 
عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسالمي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعايت موازين اسالمي ترتيبي 

ي و هنري بر اساس هاي فرهنگاتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي باالي هزار نفر جمعيت از كانون
  بودجه سنواتي برخوردار گردند.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي، اراضي ملي  ـ96ماده
زيست را غيركشاورزي خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها به استثناي اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط

ردولتي است با تأييد وزارت ورزش و جوانان به قيمت ارزش معامالتي اعالم شده توسط كه مورد نياز بخش غي
هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت تشريفات قانوني به بخش غيردولتي و تعاوني با اولويت تعاوني

حكم به خزانه واريز  ايثارگران واگذار نمايد. تغيير كاربري اين اراضي ممنوع است. منابع حاصل از اجراي اين
  گردد.مي

دولت مكلف است به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسالمي و ترويج سيره و ـ 97ماده
السالم) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز سنت اهل بيت (عليهم

روي اربعين، نسبت به انجام امور ذيل تا پايان اجراي قانون زم مراسم ساالنه پيادهو برگزاري و تمهيد امكانات ال
  نمايد:برنامه اقدام 

ريزي و تدوين سازوكارهاي الزم جهت ساماندهي امور زائران الف ـ شناسايي دقيق نيازها و مشكالت زائران، برنامه
  بخشهاي غيردولتي ها وو تأمين زيرساختهاي الزم از طريق حمايت از شهرداري

هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطبهاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن ب ـ توسعه امكانات، فعاليت
  هاي سنواتيهاي) زيربنايي مورد نياز در قالب بودجهزمينه زيارت و اجراي طرحهاي (پروژه

  ـ 98ماده



ميراث فرهنگي و حمايت از صنايع دستي و تشويق و توسعه الف ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور صيانت از 
  گردشگري اقدامات زير را انجام دهند:

هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و ـ هزينه1
ودجه سنواتي از محل ربط آثار در اختيار و در حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بهاي ذيفهرست

صنايع دستي و اعتبارات خود تأمين كنند. اين اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، 
  شود.گردشگري هزينه مي

هاي مالياتي ـ تأسيسات گردشگري از هر نظر تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي معافيت2
  ظام صنفي مستثني مي باشد.است و از شمول قانون ن

منظور حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي ب ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است به
منظور شناسايي، مستندسازي، حفاظت و ربط بهاقدام الزم را با همكاري و هماهنگي ساير دستگاههاي اجرائي ذي

و ناملموس) ميراث طبيعي، ايجاد شهرهاي جهاني صنايع دستي و  مرمت و معرفي ميراث فرهنگي (اعم از ملموس
احياي هنرهاي سنتي در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و ثبت در فهرست ميراث جهاني را طبق بودجه 

  عمل آورد. سنواتي به

شگري موظف است بنياد مسكن انقالب اسالمي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردـ 99ماده
نسبت به تهيه و اجراي طرح بهسازي و احياي حداقل سيصد روستاي داراي بافت با ارزش تاريخي و فرهنگي و 

اي، تا پايان اجراي قانون برنامه در بودجه هاي سرمايهروستاهاي هدف گردشگري را از محل اعتبارات تملك دارايي
  برداري قرار گيرد.اده حفظ، نگهداري و مورد بهرهسنواتي اقدام نمايد تا در چهارچوب مفاد اين م

  ـ 100ماده

الف ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سند 
راهبردي توسعه گردشگري را درچهارچوب قوانين مربوطه با رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي جهت 

  عمل آورد:ت وزيران ارائه نمايد. دولت موظف است تمهيدات زير را بهتصويب هيأ

اي بزرگ ـ تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي كليه طرحهاي توسعه1
 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي) 3هاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاههاي موضوع ماده(و مهم در حوزه



اي، استاني جهت تطبيق با اهداف و وظايف سازمان مذكور در سطوح ملي، منطقه 3/10/1382و گردشگري مصوب 
  و شهري 

هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ـ اختصاص يارانه و تسهيالت مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت2
  ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوطه 

، خدمات رفاهي و اقامتي، استفاده از ظرفيت بخش هاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل راهزيرساخت ـ ايجاد3
  قيمت و ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتيگذاري، واگذاري تسهيالت ارزانخصوصي در سرمايه

و گردشگري و با همكاري  نامه اجرائي اين بند توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستيآيين تبصره ـ
زيست و سازمان تهيه و به تصويب هاي كشور، جهادكشاورزي و راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيطوزارتخانه

    رسد.هيأت وزيران مي

ب ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همكاري سازمان موظف است تا پايان سال اول اجراي 
غرب كشور و زاگرس، سواحل شمالي و جنوبي با ساماندهي گردشگري جنگلهاي شمال و شمالقانون برنامه طرح 

  اولويت سواحل مكران طبق قوانين مربوطه را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ديريت پ ـ دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، تمهيدات و اقدامات قانوني الزم را جهت م
  عمل آورد.يكپارچه و جامع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به

ت ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است كل درآمد اختصاصي و كمكهاي مردمي از 
ري قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگ) 5ها را كه در اجراي ماده(هاي تاريخي و موزهاماكن و محوطه

گردد، واريز افتتاح مي حسابي كه نزد خزانهشوند بهصورت هيأت امنائي تشكيل و اداره ميبه 3/10/1382مصوب 
وجوه حاصله و همچنين سهم كمكهاي دولتي اختصاص داده شده به اين اماكن در قالب  )%100نمايد. صددرصد(

گيرد تا براي اداره، توسعه و گردشگري قرار مي بودجه سنواتي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و
  مرمت اين اماكن اختصاص يابد.

گري و اجرائي خود را به تواند بخشي از امور تصديث ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي
  اند، واگذار كند.اي و تخصصي گردشگري كه طبق قانون تشكيل شدهتشكلهاي حرفه



اي قانوني هزينه اين خدمات با تأييد سازمان مذكور، با تصويب هيأت وزيران توسط تشكلهاي هتعرفه تبصره ـ
  باشد.تعيين شده قابل دريافت و هزينه مي

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ) 65ج ـ دولت مكلف است از محل منابع بند(الف) ماده(
  اني روستاهاي هدف گردشگري را نيز در اولويت قرار دهد.گازرس 4/12/1393مصوب ) 2مالي دولت(

و ) 20، بيستم ()10منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (كليه دستگاههاي اجرائي موظفند به ـ101ماده
هاي كلي برنامه ساله و سياستانداز بيستقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اهداف سند چشم) 21بيست و يكم (

تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني «ياستهاي كلي خانواده مبني بر ششم و س
مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در منظور بهرهو نيز به» ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنانزنان در همه عرصه

يگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهي و تقويت جا
ها و طرحهاي خود و ارزيابي آثار و ها، برنامهاعمال رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسالمي در سياست

  تصميمات براساس شاخصهاي ابالغي ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقالب فرهنگي اقدام نمايند. 

ها ها، برنامهت جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياسترياس ـ1تبصره
طور ساالنه به و طرحهاي دستگاهها و رصد مستمر ارتقاي شاخصهاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به

  مجلس شوراي اسالمي و هيأت وزيران ارائه نمايد. 

ن ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوكارهاي نظارت و پايش شاخصها و وظايف و نامه اجرائي ايآيينـ 2تبصره
الزامات دستگاههاي اجرائي براي ارتقاي شاخصهاي مذكور، به پيشنهاد مشترك رياست جمهوري (معاونت امور 

بط در رزنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي
  االجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماه پس از الزمچهارچوب قوانين مربوطه، شش

هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي دولت موظف است براساس سياست ـ102ماده 
محور و تقويت و تحكيم و اي خانوادهربط به منظور تقويت و تحكيم جامعهانقالب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي

ـ ايراني با ايجاد  تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخصهاي الگو و سبك زندگي اسالمي
  عمل آورد:سازوكارها و تأمين اعتبارات الزم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به

نسبت به سال پايه ) %10درصد (سازي مناسب جهت كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان دهالف ـ زمينه
  درطول اجراي قانون برنامه 



ب ـ حمايت، پشتيباني و ارتقاي معيشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل خانگي، بنگاههاي زود بازده 
ها نسبت به سال پايه هاي توليدي روستايي و خانواده محور و افزايش نرخ رشد مستمر فعاليتاقتصادي و تعاوني

  اجراي قانون برنامه 

سازي، آموزش، هاي مخل ارزشها و برنامهر عرصه خانواده و منع نشر برنامهپ ـ مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم د
  ربط در جهت تحكيم خانواده پژوهش و تبليغ توسط كليه دستگاههاي ذي

ازاي هر زن در سن باروري درطول فرزند به 5/2) به حداقل TFRسازي جهت افزايش نرخ باروري (ت ـ زمينه
  اجراي قانون برنامه 

دانستن اني و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزشث ـ پشتيب
  ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و اعطاي تسهيالت و امكانات 

سال پس كم پنجدست ها قبل، حين وج ـ آموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده
هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش ربط، به ويژه وزارتخانهاز ازدواج توسط همه دستگاههاي ذي

پزشكي و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، 
ط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از تسهيالت ربسازمان نظام روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذي

  هاي پايه و تكميلي و مزاياي بيمه

  چ ـ ارائه تسهيالت و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوجهاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي 

  روري در قالب بودجه سنواتي ح ـ تمهيدات الزم از قبيل ارائه تسهيالت جهت افزايش سالمت ازدواج و درمان نابا

هاي الزم مندي از قضات و وكالي مجرب با اولويت وكالي متأهل، با ارائه آموزشخ ـ تمهيدات الزم جهت بهره
هاي هاي دعاوي خانواده و ايجاد مشوقهاي الزم نسبت به پروندهدر جهت تشويق صلح و سازش زوجها در پرونده

  مختومه 

المت در بيمه پايه و تكميلي براي مادران در كليه مراحل دوران بارداري تا پايان دوران د ـ حمايت و توسعه بيمه س
  شيرخوارگي 



ذ ـ ستاد ملي زن و خانواده مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي در چهارچوب قانون، با تشكيل جلسات مستمر، 
دامات و ارزيابي عملكرد مربوط به ها، اقدار هدايت، ايجاد هماهنگي بين بخشي، نظارت كالن بر برنامهعهده

ربط و نهادهاي عمومي و تشكلهاي مردمي و نيز بسيج ملي براي جلب ها و دستگاههاي اجرائي ذيوزارتخانه
هاي كلي ابالغي و رصد و پايش تحوالت خانواده و جمعيت خواهد بود و مشاركت فراگير در تحقق سياست

  شوراي اسالمي ارائه شود.  بار به مجلسماه يكگزارش آن بايد هر شش

  ـ 103ماده

گانه، بخشهاي دولتي و عمومي غيردولتي االجراء شدن اين قانون كليه مردان شاغل در قواي سهالف ـ از تاريخ الزم
  گردند. روز مرخصي تشويقي برخوردار ميشوند از سهكه صاحب فرزند مي

ماه از تاريخ هاي تحكيم خانواده ظرف ششستاي سياستب ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در را
دار حداقل داراي سه فرزند را االجراء شدن اين قانون بررسي و طرح الزم براي ايجاد بيمه اجتماعي زنان خانهالزم

  گيري قانوني ارائه نمايد. فراهم و جهت تصميم

بودجه سنواتي به تأمين خوابگاههاي مناسب پ ـ دولت مكلف است بخشي از اعتبارات عمراني خود را در قالب 
  باشد. براي دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاهها با زوج داراي فرزند مي

  ـ 104ماده

سال پايه ) %20درصد(الف ـ سازمان بهزيستي مكلف است در راستاي كنترل و كاهش نرخ طالق به ميزان بيست
هاي اجتماعي و مددكاري و مراكز مشاوره و سازي الزم را از طريق مركز فوريتبرنامه زمينهدرطول اجراي قانون 

هاي خانوادگي و پيشگيري از وقوع طالق و عمل آورد تا جهت پيشگيري از اختالف و بحرانخدمات روانشناختي به
  با كمك نهادهاي مردمي، خدمات خود را گسترش دهد. 

هاي خود ترويج ازدواج، ضدارزش بودن طالق و آسيبهاي اجتماعي ف است در برنامهب ـ سازمان صدا و سيما مكل
آن براي زوجها و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي 

  اصلي سبك زندگي اسالمي ـ ايراني مدنظر قرار دهد. 

  ـ سياسي ، دفاعي و امنيتي 18بخش



پذيري اقتصاد در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب ـ105دهما
منظور مديريت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجي جمهوري اسالمي ايران بر مبناي اصل عزت، كشور و به

سلح مكلفند، تمامي جز نيروهاي محكمت و مصلحت و براي تحقق اهداف اين قانون، دستگاههاي اجرائي به
اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف 

  است در چهارچوب قوانين نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد: 

ن اساسي الف ـ طراحي و اجراي اقدامات ديپلماتيك در سياست خارجي درجهت تحقق اصول مربوطه قانو
  مخصوصاً در بعد مبارزه با استكبار و رژيم صهيونيستي و حمايت از جريان مقاومت و مستضعفين 

جانبه با كشورهاي هدف در جهان هاي همهبخشي و تقويت پيوندب ـ ايجاد بسترها و شرايط سياسي الزم براي تنوع
  هاي كلي نظام سياستويژه كشورهاي منطقه، همسايگان و قدرتهاي نوظهور در چهارچوب به

پ ـ تقويت ديپلماسي اقتصادي با تمركز بر ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات كاال و خدمات فني و مهندسي، 
هاي الزم براي حضور بخش هاي نوين و ايجاد زمينهگذاري خارجي و دستيابي به فناوريتأمين مالي و جذب سرمايه

ويژه كشورهاي همسايه و اسالمي در كشورهاي جنوب غربي آسيا بهغيردولتي در ديگر كشورهاي منطقه و 
  هاي كلي اقتصاد مقاومتيچهارچوب سياست

سال از زمان ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت يك ت 
شورهايي كه بر اساس آمار گمرك هاي ايران در كاالجراء شدن اين قانون، رايزنان بازرگاني در سفارتخانهالزم

هاي اي تعيين كند كه كليه اين افراد داراي تحصيالت مرتبط با حوزهبيشترين رابطه تجاري با ايران را دارند به گونه
اقتصادي بوده و به زبان انگليسي يا كشور هدف تسلط كامل داشته باشند. مدت خدمت اين افراد دو سال است. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش ساالنه اجراي اين حكم را به مجلس    مكاريوزارت امور خارجه با ه
  شوراي اسالمي ارائه كند.

تواند پيشنهادهاي خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، مي
  نمايد.

  ب مشاركت آنها در توسعه و پيشرفت كشور ث ـ حمايت همه جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و جل



هاي ديپلماسي رسمي در سطوح دو و چندجانبه براي ايجاد محيط سياسي و امنيتي با ثبات و كارگيري ظرفيتج ـ به
  پايدار در منطقه 

رساني در گستره فرامرزي براي تبيين برداري از ديپلماسي عمومي و روشها و ابزارهاي نوين و كارآمد اطالعچ ـ بهره
  ديدگاههاي جمهوري اسالمي ايران در ابعاد گفتماني و معنايي و ارتقاي جايگاه ايران در افكار عمومي جهان 

  گرايي گرايي، تروريسم و افراطي مقابله با خشونتكارگيري همه امكانات جمهوري اسالمي ايران براح ـ به

المللي جمهوري اسالمي ايران در رابطه با موضوعات حقوق بشري از طريق رصد و پايش خ ـ صيانت از وجهه بين
پايه آنان و گسترش حقوق بشر اسالمي با المللي، پاسخ متناسب به ادعاهاي بيوضعيت حقوق بشر در عرصه بين

  ربط ههاي ذيهمكاري دستگا

هاي كلي اي به كشورهاي هدف در چهارچوب قوانين بودجه ساالنه در راستاي سياستد ـ اعطاي كمكهاي توسعه
  نظام 

ريزي و اقدام مؤثر در راستاي تحقق اهداف اصول قانون اساسي در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهيونيزم و ذ ـ برنامه
  تضعفينحمايت از جريان مقاومت، فلسطين و مس

هاي مجمع جهاني تقريب مذاهب ويژه فعاليتآفرين در جهان اسالم بههاي تقريبي و وحدتر ـ حمايت از جريان
  اسالمي و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسالم

يان اجراي اي طراحي نمايد كه تا پاهاي الزم جهت توسعه سياسي را به گونهريزيز ـ دولت موظف است برنامه
قانون برنامه ششم، احزاب و تشكلهاي سياسي مطابق ضوابط قانوني مصوب مجلس شوراي اسالمي، مورد حمايت 

  قرار گيرند.

  ـ 106ماده

هاي كلي برنامه ششم و به منظور افزايش توان دفاعي كشور در سياست )52الف ـ دولت مكلف است در اجراي بند (
از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي ) %5درصد(فع و امنيت ملي، حداقل پنجاي و تأمين مناتراز قدرت منطقه
  عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه ساالنه كشور اختصاص دهد. اختصاصي را به



اي و تأمين طقههاي الزم را به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منب ـ دولت موظف است پشتيباني
  عمل آورد: منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير به

  ـ تحكيم و تقويت بنيه دفاعي كشور با پشتيباني از: 1

  ـ توسعه و افزايش توان توليدي موشكي1ـ1

  ـ توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد كوتاه، متوسط و بلند2ـ1

هاي مناسب با هدف پذير و برخوردار از فناوريهاي ارتباطي امن و پايدار و تعاملروزرساني شبكهبهـ توسعه و 3ـ1
  استقرار كامل سامانه فرماندهي و كنترل

  هاي تسليحاتي متناسب با تهديدات سازي برخي سامانهـ هوشمند و متحرك4ـ1

  ي (سايبري)ـ توسعه و تقويت امكانات جنگ الكترونيك و دفاع رايانيك 5ـ 1

  ـ تحقيق، طراحي و توليد اقالم مورد نياز براي مواجهه و تقابل با گروههاي مسلح تروريستي 6ـ1

هاي مختلف آفندي، پدافندي و پشتيباني رزمي با اتكا به ـ توسعه و تقويت توان ناوگان هوايي در حوزه7ـ1
  هاي پيشرفته هواپيمايي، بالگردي و پهپاديسامانه

و بازسازي صنايع هوايي دفاعي براي پشتيباني از ناوگان هوايي نيروهاي مسلح (اعم از هواپيما، بالگرد ـ توسعه  8ـ 1
  و تسليح آنها)

  روزرساني توانمندي توليد پهپادها و تسليح آنهاـ توسعه و به9ـ 1

  لح هاي ناوبري و كمك ناوبري و نظارتي ويژه نظامي هواپيماهاي نيروهاي مسـ نوسازي سامانه10ـ1

ـ توسعه ناوگان نيروي دريايي با تجهيز به شناورهاي سطحي، زيرسطحي سنگين، يگانهاي پروازي درياپايه و 11ـ1
  روز و كارآمدهاي كشف، شناسايي و ردگيري و كنترل آتش و سالحهاي پيشرفته و بهتسليح آنها به سامانه

  هاي مسلح ـ توسعه و تقويت يگانهاي رزمي و تيپهاي واكنش سريع نيرو12ـ1



ماده ) 3ـ رعايت فاصله سطح حقوقي و دستمزد كاركنان نيروهاي مسلح با كاركنان كشوري بر اساس تبصره (13ـ1
  قانون مديريت خدمات كشوري ) 117(

هاي امنيت و دفاع از كشور، دفاع ـ تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه2
  ازمنكر از طريق: معروف و نهياني انديشه انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ امربهها و مباز آرمان

هاي مقاومت متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات ـ حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده1ـ 2
  كشوري

سازي هاي تربيتي، غنيـ تعميق ارزشهاي انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي با استفاده از هسته2ـ2
  اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسيجي 

  بومياي با رويكرد هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانهـ مقابله با جنگ نرم در حوزه3ـ2

  كارگيري بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي اجتماعي و علمي اقتصاديـ جذب و به4ـ 2

  زدايي و سازندگي كشور ـ توسعه و مشاركت بسيج سازندگي در كمك به دولت در امر محروميت 5ـ 2

  اي محوله هكارگيري بسيجيان در مأموريتهاي ناشي از بهاي و جبران خسارتـ تأمين پوشش بيمه 6ـ2

توانند حداقل ـ به منظور كمك به پيشرفت عمران و آباداني روستاهاي كشور دستگاههاي اجرائي مي7ـ2
  يافته خود را با استفاده از ظرفيت و توانمندي بسيج سازندگي هزينه نمايند.از اعتبارات اختصاص) %10درصد(ده

اري ملي، كليه دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت پذيري زيرساختها و ارتقاي پايدپ ـ به منظور كاهش آسيب
  باشند: هاي پدافند غيرعامل و انجام اقدامات زير ميسياست

ـ اجراي كامل پدافند غيرعامل براي كليه مراكز حياتي و حساس كشور بر اساس طرح مصوب كميته دائمي پدافند 1
  در مراجع قانوني آن سازي آن و تصويب غيرعامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون

سازي و حفاظت از مراكز مهم كشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصويب كميته ـ تهيه و تدوين طرحهاي ايمن2
  دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصويب در مراجع قانوني آن



ه رعايت و اجراي آنها پس از تصويب ـ تهيه پيوست پدافند غيرعامل براي طرحهاي حساس جديد كشور و الزام ب3
  كميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن 

جانبه با مواد مخدر و ت ـ به منظور تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، كاهش جرم و جنايت، مبارزه همه
ات مورد نياز در بودجه ساالنه بيني اعتبارها، پيشگيري و مقابله با قاچاق كاال و ارز از طريق پيشگردانروان

  دستگاههاي مربوطه اقدامات زير به عمل آيد: 

گيري ـ انسداد الكتريكي، الكترونيكي، نوري(اپتيكي) و فيزيكي مرزها با اولويت مناطق مرزي مستعد ناامني، بهره1
اسالمي ايران، تقويت و از توان اطالعاتي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران و حمايت سپاه پاسداران انقالب 
دهي مرزنشينان در توسعه زيرساختها و توان عملياتي مرزباني نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، مشاركت

هاي اطالعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي براساس طرح (ارتقاي امنيت و كنترل مؤثر طرحهاي امنيتي، توسعه فعاليت
سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران انقالب  مرزها) كه توسط وزارت كشور با همكاري

شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي االجراء شدن اين قانون، تهيه ميماه پس از الزماسالمي ظرف مدت شش
  رسد. مسلح به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي

ساالنه در مصاديق مهم ) %10درصدي (يت با هدف كاهش دهسازي براي كاهش جرم و جناريزي و زمينهـ برنامه2
  ربط آن توسط دستگاههاي ذي

ها و مديريت مصرف آنها با هدف كاهش گردانجانبه با مواد مخدر و روانريزي براي مبارزه همهـ برنامه3
  اعتياد توسط دستگاههاي مربوطه درطول اجراي قانون برنامه) %25درصدي (وپنجبيست

نحوي كه ريزي براي پيشگيري و مقابله با قاچاق كاال و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار بهامهـ برن4
  ورود قاچاق كاهش يابد.) %10درصد(ساالنه حداقل ده

هاي قدرت نرم و دفاع رايانيكي(سايبري) و تأمين پدافند و امنيت رايانيكي براي منظور افزايش ظرفيتبهـ 107ماده
زيرساختهاي كشور، طرح جامع دربرگيرنده توسعه قدرت نرم دفاعي و رايانيكي و مقابله با جنگ نرم با مشاركت 

شود و ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران در سال اول اجراي قانون برنامه تهيه مي
  آيد.انون به اجراء در ميپس از تصويب شوراي عالي فضاي مجازي از سال دوم اجراي اين ق



به منظور ارتقاي نظم و امنيت و توسعه پيشگيري و مقابله با جرائم، كنترل مؤثر مرزها و همچنين كاهش  ـ108ماده
  شود: تخلفات و حوادث رانندگي اقدامات زير در طول اجراي قانون برنامه اجراء مي

  الف ـ ارتقاي نظم و ايمني حمل و نقل و عبور و مرور؛

دولت مكلف است اقدامات و سازوكار الزم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با تأكيد بر تجهيز و تقويت  ـ1
هاي امداد رساني و پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، تقويت و تكميل شبكه

نحوي كه فيكي را فراهم نمايد بهاي و توسعه فرهنگ صحيح تراخيز جادههاي پزشكي، اصالح نقاط حادثهفوريت
) %31هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قانون برنامه سي و يك درصد (تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ده

  كاهش يابد. 

هاي اصلي و آزادراهها با شهرها و همچنين جادهها و كالنـ كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استان2
ها و وزارت راه و شهرسازي هاي كنترلي و مراقبتي هوشمند توسط شهرداريروزرساني سامانه، نگهداري و بهنصب

  ها و دسترسي الزم آن در اختيار نيروي انتظامي قرار گيرد. تحت پوشش قرار گرفته و اين سامانه

به شهرهاي باالي  18/2/1379امي مصوب قانون تشكيل نيروي انتظ) 4ماده( )12ـ مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند(3
  يابد. يك ميليون نفر تسري مي

شود نسبت به نصب، راه ب ـ به منظور كنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق كاال به نيروي انتظامي و گمرك اجازه داده مي
كي، ورودي و ري) در مبادي گمرهاي كنترل خودرويي بارگنجي (كانتينري)(ايكساندازي و به روزرساني سامانه

خروجي مرزها و ايستگاههاي بازرسي و كنترلي ناجا از طريق اشخاص و مؤسسات حقوقي غيردولتي اقدام نمايند. 
  باشد. ها حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي و گمرك ميبرداري از اين سامانهمديريت و بهره

هاي كنترلي خودرويي بارگنجي روزرساني سامانهاندازي، نگهداري و بههاي مربوط به راهمنظور تأمين هزينهبه
(كانتينري)(ايكس ري) و تجهيزات مربوط به آن صاحبان بار يا خودرو مكلفند به هنگام كنترل و صرفاً در مبادي 

  شود. ورودي و خروجي نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام كنند. ميزان اين تعرفه در بودجه سنواتي تعيين مي

هاي هاي اداري، تجاري، مسكوني و صنعتي و همچنين مراكز عمومي مكلفند پيوستركها و مجتمعپ ـ كليه شه
حفاظتي ـ انتظامي الزم براي ارتقاء امنيت و ايمني اين اماكن و پيشگيري از سرقت را برابر استانداردهاي اعالمي 

  نيروي انتظامي رعايت نمايند. 



هاي كشور و راه و شهرسازي با استانداردهاي اعالمي توسط وزارتخانه نامه نحوه اجراي اين بند وآيين تبصره ـ
  رسد. ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميهمكاري نيروي انتظامي و شوراي عالي استان

سازي استعداد نيروي شود با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور متناسبت ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي
نفر نيرو به ازاي هر هزار نفر با نيازهاي امنيتي ـ انتظامي كشور و كاهش فاصله اين استعداد با شاخص پنج انتظامي

جمعيت، در طول اجراي برنامه ساالنه، پايور مورد نياز و متناسب با بودجه سنواتي استخدام و به موجودي خود اضافه 
  نمايد.

الي فضاي مجازي و هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل دولت مكلف است مطابق مصوبات شوراي عـ 109ماده
  اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف ـ ايجاد سامانه پدافند رايانيكي(سايبري) در سطح ملي و ارتقاي قدرت رصد، پايش، تشخيص و هشداردهي، 
از ظرفيت دستگاههاي گيري سازي و افزايش توان مقابله با پيامدهاي ناشي از وقوع احتمالي تهديد با بهرهمصون

  هاي مليگونه تهديدات بر سرمايهاثرسازي اينسازي و يا بياستاني و نيروهاي مسلح با هدف مصون

ب ـ افزايش سطح آموزش رايانيكي(سايبري) مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي به منظور جلوگيري از نفوذ و 
  هاتوسعه آمادگي   ربط وافزاري دستگاه ذيمختل نمودن سامانه(سيستم)هاي نرم

هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و دولت مكلف است هرسال در بودجه سنواتي، كمك ـ110ماده
داري كل كشور هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانهانتظامي) ساكن در خانه

هاي تعمير و اي نيروهاي مسلح را براي تأمين هزينهرديفهاي بودجه واريز كند و معادل وجوه واريز شده به حساب
  بيني و واريز نمايد.هاي سازماني در طول اجراي اين قانون پيشنگهداري خانه

  دولت مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:  ـ111ماده

الف ـ استقرار و احداث زيرساختهاي نظامي، فرهنگي، رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در 
  سواحل مكران 

نفع در طول ب ـ فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و ديگر كاركنان اداري ذي
  اجراي اين قانون 



  فرهنگي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد  پ ـ ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي و

  هاي مناطق عملياتي دفاع مقدس: هاي استانماندگيمنظور جبران عقببه ـ112ماده

الف ـ ستادكل نيروهاي مسلح موظف است محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس را تا پايان سال اول اجراي قانون 
  برنامه به سازمان اعالم نمايد.

هاي اين مناطق را تا سطح شهرستان يافتگي زيرساختازمان موظف است ارزيابي جامعي از وضعيت توسعهب ـ س
  تهيه كند.

ها و ارتقاي شاخصهاي ماندگيجبران عقبپ ـ دولت موظف است رديف متمركزي را درقوانين بودجه سنواتي به
افزايش يافته  )%10درصد(ها ساالنه دهشاخص اي كه اينگونهبرخورداري مناطق موضوع اين ماده اختصاص دهد به

  برسد.   هاي برخوردار كشورو به سطح متوسط شهرستان

ميالدي (موضوع قانون عهدنامه  1975ت ـ دولت موظف است از سال اول اجراي اين قانون، در قالب قرارداد 
نين مربوطه و در قالب بودجه و قوا) 29/2/1355مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق مصوب 

نسبت به اليروبي اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نمايد ) %25سنواتي، حداقل ساالنه بيست و پنج درصد(
  كه در پايان چهارسال به اتمام برسد.طوريبه

بيني شده پيش العادهث ـ سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور موظفند اعتبار الزم را براي اعمال سقف فوق
قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجراي قانون ) 68ماده( )1در بند(

  برنامه تأمين و اعمال نمايند.

ج ـ سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغالن مناطق 
سازمان امور اداري و استخدامي كشور از سال دوم  1376رابر جداول و ضوابط ابالغي سال عملياتي دفاع مقدس ب

  اجراي قانون برنامه اقدام نمايند.

دستگاههايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند مكلفند از محل منابع مربوطه موارد  تبصره ـ
  أمين نمايند.صورت مشابه تموضوع بندهاي (ث) و (ج) اين ماده را به

  ـ حقوقي و قضائي 19بخش



منظور افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائي، تحقق عدالت قضائي و احياي حقوق عامه، بهـ 113ماده
ارتقاي كيفيت و كاهش اطاله دادرسي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد مردم به خدمات قضائي و كاهش 

  وقوع جرم و دعاوي و اصالح مجرمان و كاهش جمعيت كيفري:ها و پيشگيري از ورودي پرونده

اي رايگان الف ـ سازمان بهزيستي كشور مكلف است در راستاي تحكيم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره
توسط  1/12/1391براي افراد فاقد تمكن مالي با معرفي مقام قضائي كه در اجراي قانون حمايت خانواده مصوب 

عمل شوند، اقدام الزم را بهدار براي رفع اختالف به آن سازمان براي مشاوره خانواده معرفي ميقضائي صالحيتمقام 
  آورد.

االجراي سازمان ثبت اسناد و االجراء از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي الزمب ـ مفاد اسناد رسمي الزم
بالفاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف شوند. ادارات مذكور مكلفند امالك كشور اجراء مي

اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسايي و 
توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، متعهدله سند مي

  تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايد. 

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور آيينـ 1تبصره
  رسد.تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي

ت روز نسبت به انجام تعهد خود يا جلب رضايت االجراء، ظرف مدت بيسچنانچه متعهد سند الزمـ 2تبصره
هاي اجرائي معاف خواهد بود. در غير اين صورت مراتب جهت درج در متعهدله سند اقدام نمايد، از پرداخت هزينه

اين قانون منعكس خواهد شد. كليه دستگاههاي ) 116هاي مالي موضوع بند (پ) ماده (سامانه سجل محكوميت
مؤسسات مالي و اعتباري از انعقاد هرگونه قرارداد مالي و پرداخت تسهيالت، موافقت اصولي، اجرائي و بانكها و 

صدور كارت بازرگاني و پروانه صادرات و واردات به اين شخص ممنوع هستند. تخلف از اين حكم موجب 
  مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) خواهد بود.

هاي مالي تواند با رعايت قانون نحوه اجراي محكوميتمدعي اعسار باشد، مي چنانچه متعهد سند ـ3تبصره
دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائي صالح تقديم كند و در صورت صدور حكم اعسار، متعهد سند از شمول 

  معاف خواهد بود. ) 2قسمت اخير تبصره(



هاي كلي برنامه ششم، است در راستاي اجراي سياست ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلفپ ـ سازمان زندان
ها و بازداشتگاهها، اقدامات الزم براي تسريع در انتقال بيست زندان داخل موضوع بهبود بخشيدن به وضعيت زندان

  شهرها به خارج از شهرها را از طرق زير انجام دهد:محدوده شهرها با اولويت كالن

هاي ها و ديگر سازماناموال مازاد بر نياز به روش مذاكره و توافق به شهرداري هاي داخل شهرها وـ فروش زندان1
صورت نقد عمومي غيردولتي و ساير نهادهاي عمومي بدون الزام به رعايت مقررات و قوانين مربوط به مزايده به

ص حقيقي و حقوقي هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به اشخاحداقل به قيمت كارشناسي يا فروش زندان
  استثناي اشخاص ذكر شده در صدر اين جزء) با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط(به

عمل آمده به حساب ويژه نزد هاي مذكور كه به تدريج و براساس توافق بهوجوه حاصل از فروش هر كدام از زندان
ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تلقي انگردد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان زندداري كل واريز ميخزانه
  گردد. هاي جايگزين در همان استان ميگردد و در چهارچوب بودجه سنواتي صرف احداث زندانمي

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذكور صرف تكميل، تعميرات اساسي و تجهيزات ديگر 
  گردد.هاي همان استان ميزندان

ها از شهرها به خارج شهرها ايجاد نمايد به نحوي كه دولت مكلف است رديفي تحت عنوان انتقال زندان ره ـتبص
  هاي قديمي مبلغ مذكور به خزانه اعاده گردد.هاي جديد از محل فروش زندانپس از احداث زندان

ها و مراكز اقدامات تأميني قانون انتقال زندان) 2بر ماده () 113بند (پ) ماده () 1در طول اجراي برنامه، حكم جزء (
  در بخش مغايرت حاكم است.  7/9/1380و تربيتي موجود به خارج از شهر مصوب 

ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با خريدار يا خريداران و پس از عقد ـ در صورت تفاهم بين سازمان زندان2
برداري از زندان جديد به صورت اجاره در اختيار اتمام احداث و بهرهقرارداد رسمي، ساختمان زندان داخل شهر تا 

بهاي آن از مبلغ مورد تفاهم قيمت زندان گيرد و اجارهها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار ميسازمان زندان
  گردد. كسر مي

مور اراضي مكلفند نسبت به ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) و سازمان ا3
هاي مذكور اقدام ها براي احداث زندانواگذاري زمين رايگان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به سازمان زندان

نمايند. همچنين كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند حسب مورد همكاري الزم را در صدور مجوزهاي قانوني و ايجاد 



د نياز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوري و مسيرهاي دسترسي) در اين طرحها، و تأمين تأسيسات زيربنايي مور
  عمل آورند. به

ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است پس از استقرار زندانيان در محل زندان جديد خارج از شهر با 4
ري نسبت به انتقال كليه اسناد و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از اعالم رسمي وزارت دادگست

  مدارك زندان مذكور به خريدار يا خريداران اقدام نمايد.

گذاري بخش غيردولتي و ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مجاز است مشاركت و سرمايهـ سازمان زندان 5
آموزي، اشتغال حين حبس و پس هاي حرفههاي الزم در زمينهبرداري و يا توسعه زيرساختعمومي را در حوزه بهره

ها در قالب ندانيان و كمك به خودكفايي زنداناز آزادي، آموزش، سالمت و درمان، طرحهاي حمايتي از خانواده ز
  انواع مختلف قراردادهاي رسمي جلب و يا توسعه دهد.

ها و وسيله سازمان زنداناالجراءشدن اين قانون بهنامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از الزمآيين تبصره ـ
  رسد.يه و به تصويب هيأت وزيران مياقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت دادگستري ته

  ساالنه آمار مجرمان:) %10ت ـ به منظور پيشگيري از وقوع جرم با هدف كاهش ده درصدي (

گيري از مشاركت اجتماعي هاي تمامي دستگاههاي اجرائي و بهرهـ قوه قضائيه مكلف است با استفاده از ظرفيت1
پژوهشي كشور نسبت به تهيه و تدوين برنامه جامع پيشگيري از وقوع  نهاد و مراكز علمي وهاي مردممردم و سازمان

  جرم و ارتقاي سالمت اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدام نمايد. 

دعاوي و ـ قوه قضائيه مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه به منظور پيشگيري و كاهش جرم، 2
هاي قضائي هر استان اقدام و اختالفات، نسبت به شناسايي عوامل مؤثر در بروز دعاوي و جرائم به تفكيك در حوزه

) 74پس از بررسي جامع پژوهشي، اقدامات الزم را انجام و لوايح مورد نياز را تهيه و با رعايت اصل هفتاد و چهارم(
  نمايد.قانون اساسي به مجلس شوراي اسالمي تقديم 

ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است ضمن آگاهي دادن به مقامات قضائي در خصوص ـ سازمان زندان3
صورت برخط و با رعايت جهات امنيتي در وضعيت آمار زندانيان و فضاي آزاد زندان، ظرفيت پذيرش زندانيان را به

لحاظ ظرفيت اعالم شده و تناسب قرار تأمين، از صدور دار قرار دهد. قضات با اختيار مقامات قضائي صالحيت
قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و يا احكام حبس جز در موارد ضروري به موجب قوانين مربوط خودداري و با 



هاي هاي جديد كيفري مانند تعليق تعقيب يا مجازات، تعويق صدور حكم، آزاديرعايت قوانين مربوط از تأسيس
هاي جايگزين حبس استفاده خواهند نمود. دادسراي انتظامي قضات بر حسن اجراي اين بند زاتمشروط و مجا

  كند. نظارت مي

ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و با همكاري وزارت دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان زندان تبصره ـ
  رسد.دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي

تواند ساالنه حداكثر هشتصد قاضي جديد براي تكميل وه قضائيه (دادگستري جمهوري اسالمي ايران) ميث ـ ق
هزار و دويست نفر نيروي اداري و پشتيباني براي پستهاي قضائي بالتصدي مصوب خود و حداكثر به تعداد سه

ق آزمون استخدامي و در فضاي تكميل پستهاي اداري و پشتيباني بالتصدي خود در سقف اعتبارات مصوب از طري
  رقابتي از ميان استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهي و حوزوي جذب نمايد.

ج ـ سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاههاي دولتي و غيردولتي، 
قانون تشكيل  )1ايف مذكور در ماده (ها، مردم و بخشي از وظنهادهاي عمومي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه

قانون مذكور را با اعمال ) 1ماده () 1به استثناي موارد موضوع بند( 27/4/1372سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 
  نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور تعيين خواهند شد واگذار نمايد. 

سازمان پزشكي قانوني و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب  وسيلهنامه اجرائي اين بند بهآيين تبصره ـ
  رسد.رئيس قوه قضائيه مي

منظور چ ـ در اجراي سياست بازنگري در قوانين جزائي و با هدف كاهش عناوين مجرمانه قوه قضائيه مكلف است به
ط، كاهش عناوين مجرمانه و استفاده از هاي سالب حيات با توجه به تغيير شرايبازنگري در مصاديق عناوين مجازات

ها با جرائم، نسبت به تنقيح، سازي مجازاتضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي و متناسب
و  25/3/1389هاي قوانين جزائي با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب اصالح و رفع خأل

  عمل آورد.دام و حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني مورد نياز را بهاصالحات بعدي آن اق

ريزي، هاي بودجهح ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه
تگاههاي اجرائي كه مطابق قوانين موضوعه ريزي، حقوقي، اداري و استخدامي، تعرفه خدمات مذكور براي دسبرنامه

جمهور تهيه و به تصويب هيأت مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همكاري معاونت حقوقي رئيس
  رسد.وزيران مي



المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملي مشتمل بر سازوكارهاي مختلف خ ـ در جهت حفاظت بهينه از بيت
العاده اندگاري شاغالن در پستهاي تخصصي حقوقي در دستگاههاي اجرائي از جمله در مورد فوقتشويق و م

جمهور، وزير دادگستري، رئيس سازمان اداري و استخدامي حمايت قضائي مشتركاً توسط معاون حقوقي رئيس
  گردد.ابالغ ميكشور و رئيس سازمان پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران در چهارچوب قانون 

هاي توسعه حقوقي و قضائي در طول اجراي قانون برنامه حداقل د ـ قوه قضائيه مكلف است نسبت به ارتقاء شاخص
هاي كلي اقدام كند. دولت نيز مكلف است اعتبارات مورد نياز را بر اساس سياست) 16به شرح جدول شماره (

ازجمله موارد مندرج در جدول شماره    ف قوه قضائيهها و وظايقضائي مبني بر تأمين بودجه متناسب با مأموريت
  بيني و تأمين نمايد.هاي سنواتي پيشدر بودجه) 17(

  هاي توسعه حقوقي و قضاييـ شاخص) 16جدول شماره (

قوه قضائيه مكلف است گزارش دقيق عملكرد ساالنه خود در طول اجراي قانون برنامه را در پايان هرسال  تبصره ـ
 به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.

اندازي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه نسبت به راه ـ114ماده
به صورت الكترونيك اقدام نموده و كليه معامالت راجع به امالك و اراضي را در و ساماندهي دفتر امالك كشور 

اي و برخط در دفتر آن به صورت آني و الكترونيكي به نحوي ثبت نمايد كه امكان ثبت معامالت به صورت لحظه
ميل جايگزين دفتر امالك و نيز پاسخ آني و برخط در همان لحظه به استعالمات فراهم باشد. دفتر مذكور پس از تك

  امالك موجود و در حكم آن خواهد بود.

قانون اساسي موظفند اموال و دارايي خود را ) 142كليه مقامات موضوع اصل يكصد و چهل و دوم (ـ 115ماده
مطابق اصل مذكور به رئيس قوه قضاييه اعالم نمايند. عدم اعالم اموال يا كتمان آن يا گزارش ناقص آن، جرم و 

  باشد.جازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) ميمستوجب م

  ـ 116ماده

الف ـ در راستاي كاهش مراجعه مردم به مراجع قضائي و تسريع در حل و فصل اختالفات، قوه قضائيه مكلف است 
 با همكاري دولت به منظورافزايش حل و فصل اختالفات از طريق داوري، ايجاد و توسعه نهادهاي داوري و



بيني اعتمادسازي و ايجاد اقبال عمومي و حمايت از آنها، تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه تمهيدات الزم را پيش
  نمايد.

هاي نوين، سامانه بازرسي كارآمد جهت كشف تخلفات قضات گيري از فناوريب ـ قوه قضائيه مكلف است با بهره
  ان مطابق ضوابط قانوني و در كمترين زمان ممكن برخورد نمايد.و كاركنان قضائي را فراهم نموده و با متخلف

هاي اقتصادي و ايجاد زمينه اعتبار سنجي، سامانه سجل سازي فعاليتپ ـ قوه قضائيه مكلف است در راستاي شفاف
عليهم از اين هاي مالي اشخاص محكومهاي مالي را ايجاد نمايد تا امكان استعالم برخط كليه محكوميتمحكوميت

  ي اجرائي و دفاتر اسناد رسمي فراهم آيد. سامانه براي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و دستگاهها

االجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با ماه پس از الزمنامه اجرائي اين بند ظرف مدت ششآيين تبصره ـ
هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به همكاري وزارتخانه

  رسد.زيران ميهيأت وتصويب 

در راستاي تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها، كاهش اطاله دادرسي و كاهش اطاله در اجراي  ـ117ماده
  االجراء:احكام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمي الزم

نمايد كه امكان اي الكترونيك ايجاد الف ـ قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه
صالح در خصوص اموال اشخاص پاسخگويي فوري و برخط به استعالمات مورد نياز مراجع قضائي ذي

ٌعليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه و تحت نظارت مستقيم رئيس قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به محكوم
ليهم فراهم شود تا توقيف اموال مزبور به سرعت و عكليه بانكهاي اطالعاتي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم

سهولت انجام گيرد. تمام مراجعي كه به هر نحو اطالعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و 
ها، سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و امالك كشور، شهرداري

بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و سامانه شناسه(كد) رهگيري اتحاديه مشاوران امالك مكلفند كليه اطالعات كليه 
خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذكور و كليه تغييرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدي آنها را، به 

طريق سامانه مذكور قابل دسترس باشد، در اختيار نحوي كه اين اطالعات به صورت برخط (آنالين) و آني از 
بندي محرمانه است و صرفاً با تأييد قضائيه قرار دهند. اطالعات قابل دسترسي از طريق اين سامانه داراي طبقهقوه

قضات منصوب رئيس قوه قضائيه به درخواست مراجع قضائي صالح يا مراجع اجراكننده رأي يا مراجع اجراكننده 
اي است كه ظرف مدت نامهگيرد. نحوه اجراي اين بند به موجب آييناد رسمي در اختيار آنان قرار ميمفاد اسن



هاي دادگستري، ارتباطات و االجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانهماه پس از الزمشش
  رسد.يأت وزيران ميهفناوري اطالعات و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب 

ب ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه اقدامات قانوني الزم براي الكترونيك 
  كردن فرآيندهاي اجراي مفاد اسناد رسمي را انجام دهد.

پس از وصول مطالبات االجراء صرفاً از محل اموال توقيف شده متعهد سند و پ ـ هزينه اجراي مفاد اسناد الزم
  گردد. متعهدله سند، به وسيله اجراي ثبت وصول مي

قانون ثبت اسناد و امالك مصوب ) 131در بخش مغايرت بر ماده () 117در طول اجراي قانون برنامه بند (پ) ماده (
  و تبصره آن حاكم است. 26/12/1310

نامه درگاه الكترونيك ايجاد نمايد كه با اتصال به ت ـ قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون بر
هاي الكترونيك دستگاههاي اجرائي، كليه استعالمات مورد نياز مراجع قضائي به صورت الكترونيك قابل سامانه

انجام و پاسخگويي باشد. كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي اين بند با قوه قضائيه همكاري كنند و 
رد نياز قوه قضائيه را به صورت الكترونيك و در كمترين زمان ممكن از طريق سامانه مذكور پاسخ استعالمات مو

  دهند. 

االجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با ماه پس از الزمنامه اجرائي اين بند ظرف مدت ششآيين تبصره ـ
  سد.رهيأت وزيران ميهمكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب 

ث ـ تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه ششم قوه قضائيه تمهيدات قانوني الزم مربوط به موضوع مسؤوليت مدني را 
  بيني نمايد. پيش

كليه وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه نقدي بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائي،  ـ118ماده
ربط حق گردد. دستگاههاي ذيشود به خزانه واريز ميانتظامي و اداري و شركتهاي دولتي اخذ مي قضائي،شبه

  استفاده از درآمد فوق را ندارند. 

اي مذكور را كه از محل درآمد ـ هزينه تاكنون تأمين گرديده است در دولت موظف است اعتبار مورد نياز دستگاهه
  رديفهاي اعتبارات عمومي بودجه سنواتي مربوطه لحاظ نمايد. 



  گردد:االجراء مياالجراء شدن اين قانون موقوفقوانين مغاير از جمله موارد ذيل از زمان الزم ـ1تبصره

  با اصالحات و الحاقات بعدي 3/10/1392كاال و ارز مصوب  قانون مبارزه با قاچاق) 77ـ تبصره ماده (1

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ) 45ماده () 4ـ جزء (ب) بند (2
  با اصالحات و الحاقات بعدي 20/8/1369

از وسايل نقليه مصوب قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي ) 4ـ ماده (3
  در قسمت جزاي نقدي)( 20/2/1395

  16/9/1394در قسمت جزاي نقدي) در بخش مغايرت قانون شوراهاي حل اختالف مصوب ) (23ـ ماده (4

  و اصالحات بعدي آن 8/12/1389قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ) 23ـ بندهاي (ب) و (د) ماده ( 5

  طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذيل حاكم است: در) 118حكم ماده (ـ 2تبصره

با اصالحات و الحاقات بعدي، در بخش  3/10/1392قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب ) 77ـ بر تبصره ماده (1
ربط و اختصاص ساالنه تا مبلغ دويست ميليارد ريال براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز به كاشفان دستگاههاي ذي

  كنندهمراجع رسيدگي

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ) 45ماده () 4ـ بر جزء (ب) بند (2
وجوه ) %50از محل پنجاه درصد() %3با اصالحات و الحاقات بعدي، در بخش اختصاص سه درصد( 20/8/1369

حاصل از جرايم رانندگي در هريك از شهرها (غير از تهران) و همچنين معادل كليه وجوه حاصل از جرائم رانندگي 
ي كه تخلف را تشخيص و اقدام شود، جهت تشويق مأمورانها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميدر جاده

  كنند.به صدور اخطاريه مي

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه ) 4ـ بر بند (پ) ماده (3
  هاي بدنيدر بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزاي نقدي به صندوق تأمين خسارت 20/2/1395مصوب 

هاي در بخش اختصاص درآمد حاصل از جريمه 16/9/1394شوراهاي حل اختالف مصوب  قانون) 23ـ بر ماده (4
  قانوني به شوراهاي حل اختالف



از منابع ) %9/2درصد ( دهمدولت موظف است در طول سنوات اجراي قانون برنامه حداقل دو و نه ـ119ماده
سنواتي    هايهاي وابسته در بودجهو سازمان هاي قوه قضائيهبودجه عمومي دولت را براي اجراي تكاليف و برنامه

  بيني و تأمين نمايد. پيش

  ـ نظارت و ارزشيابي برنامه 20بخش

  ـ 120ماده

الف ـ دولت موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اسناد ذيل را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تهيه 
  و به تصويب هيأت وزيران برساند:

  ـ سند ملي كار شايسته 1

  ـ سند ملي راهبرد انرژي كشور 2

  ـ سند ملي توانمندسازي و ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي3

ب ـ قوه قضائيه موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سند امنيت قضائي را با رعايت قوانين و مقررات 
  مربوطه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برساند. 

  به منظور اجرائي نمودن جداول كمي و احكام اين قانون و نظارت بر اجراي برنامه:ـ 121ماده

هاي نظارتي ساالنه قانون برنامه ششم شامل چگونگي تحقق اهداف كمي مندرج گزارشالف ـ دولت مكلف است 
هاي بخشي و فرابخشي را به همراه لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسالمي در جداول اين قانون، احكام برنامه

  ارائه نمايد. 

رد برنامه پنجساله ششم و سازمان مكلف است امكان دسترسي به شاخصهاي كليدي توسعه عملك تبصره ـ
هاي ساالنه را با تعريف شاخصهاي متناسب و محاسبه منظم آنها، حداكثر تا سال دوم اجراي قانون برنامه براي بودجه

  هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي فراهم نمايد.كميسيون

ا تعريف نظام جامع نظارت منظور احياء و تحكيم نظام نظارت در اجراي قانون برنامه سازمان موظف است بب ـ به
ماهه و ساالنه را براساس وظايف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب ماهه، ششهاي سهعملياتي، گزارش



هاي سنواتي و اجراي قانون برنامه ششم به مجلس شوراي اسالمي تقديم ، درباره اجراي قوانين بودجه10/12/1351
  كند.

و اصالحات و الحاقات بعدي آن تنفيذ  27/11/1380قررات مالي دولت مصوب قانون تنظيم بخشي از مـ 122ماده
و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي  10/11/1395هاي توسعه كشور مصوب و قانون احكام دائمي برنامه

با  1/6/1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ) 66و ماده ( 4/12/1393مصوب ) 2از مقررات مالي دولت (
عنوان بخشي از اين قانون در طول اجراي قانون برنامه حاكم بوده و با لحاظ موارد زير اصالحات و الحاقات بعدي به

  گردد: اعمال مي

حاكم  1395هاي توسعه كشور مصوب سال قانون احكام دائمي برنامه) 1الف ـ بر احكام اين قانون، حكم ماده (
  است.

هاي توسعه كشور در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر قانون كام دائمي برنامهقانون اح) 16ب ـ حكم ماده (
  با اصالحات و الحاقات بعدي آن حاكم است.  3/12/1366هاي مستقيم مصوب ماليات

  االجراء است. هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري الزمهاي كلي برنامه ششم و ساير سياستسياست ـ123ماده

ماه قبل باشد و دولت موظف است ششاالجراء شدن به مدت پنج سال معتبر مياين قانون از تاريخ الزمـ 124ماده
  از پايان اعتبار اين قانون اليحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

روز شنبه مورخ چهاردهم وهشت تبصره در جلسه علني وچهارماده و يكصدوبيستبر يكصدوبيستقانون فوق مشتمل
از سوي مجمع  21/12/1395اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

و ) 67بند(الف) ماده() 1، جزء()30، ماده()12، بند(ب) ماده()4تشخيص مصلحت نظام با اصالح بند(الف) ماده(
  داده شد.موافق با مصلحت نظام تشخيص ) 16تأييد ماده(

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 


