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 محور در تعامل با اقتصاد جهاني  رشد اقتصاد ملي دانايي : بخش اول 
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 بخش اول 

  محور در تعامل با اقتصاد جهاني  رشد اقتصاد ملي دانايي 

 فصل اول

  بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي 

   ١ماده • 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه 

بيني شده در  گذاري و فراهم آردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه ايران و تبديل دارايي

  : دارداقدامهاي زير را معمول " حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت"برنامه، دولت مكلف است با ايجاد 

اين قانون در حساب سپرده دولت نزد ) ٨(بيني شده در جدول شماره  مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش ١٣٨٤از سال : الف

  . شود نگهداري مي" حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت"بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران تحت عنوان 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) "٦٠(از عوايد نفت خام موضوع ماده  حساب ذخيره ارزي حاصل"معادل مانده : ب

و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيالت  ١٣٨٣با اصالحات آن، در پايان سال  ١٧/١/١٣٧٩جمهوري اسالمي ايران مصوب 

واريز " حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت"از طريق شبكه بانكي به  ١٣٨٤اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال 

  . گردد مي

استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفًا در صورت آاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به : ج

هاي مالي مجاز  ب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايياين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصو) ٨(ارقام جدول شماره 

معادل ريالي اين وجوه . تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد در چنين صورتي، دولت مي. خواهد بود

براي تأمين آسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي  استفاده از حساب ذخيره ارزي. گردد به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي

  . ممنوع است

گذاري و تأمين بخشي از  مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه%) ٥٠(شود حداآثر معادل پنجاه درصد  به دولت اجازه داده مي: د

، فناوري و اطالعات و ...)از جمله گردشگري و(نقل، خدمات  اعتبار مورد نياز طرحهاي توليدي و آارآفريني صنعتي، معدني، آشاورزي، حمل و

ربط رسيده است از طريق شبكه  هاي تخصصي ذي مهندسي بخش غيردولتي آه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه -خدمات فني

  . يدبانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از آشور به صورت تسهيالت با تضمين آافي استفاده نما

گيرد تا به صورت  از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك آشاورزي قرار مي%) ١٠(حداقل ده درصد : هـ

شود   گذاري در طرحهاي موجه بخش آشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي آه با هدف توسعه صادرات انجام مي ريالي جهت سرمايه  ارزي،

  . آشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد توسط بانك

  . گردد اصل و سود اين تسهيالت به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي



  

  . هاي سنواتي مجاز خواهد بود استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفآ در قالب بودجه: و

ريزي آشور، بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و  ان مديريت و برنامهنامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازم آيين: ز

  . االجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد دارايي تهيه و قبل از الزم

   ٢ماده • 

  : اي در طي سالهاي برنامه به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه

اي افزايش دهد آه تا پايان برنامه  گونه محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به  از  شده  تأمين  اي هزينه  اعتبارات  سهم دولت مكلف است : الف

  . اي دولت به طور آامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تأمين گردد چهارم، اعتبارات هزينه

  . باشد بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي تأمين آسري بودجه از طريق استقراض از: ب

   ٣ماده • 

سازي و ارتقاي  دهي مازاد اقتصادي، انجام اصالحات اقتصادي، بهينه وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل به منظور به حداآثر رساندن بهره

ده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف آنن

مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي آردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا 

  : گذارد

تهاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام آرده و از محل منابع حاصله گذاري نفت آوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيم نسبت به قيمت: الف

  : اقدامات ذيل را به عمل آورد

  . آمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير -١

  . رژيسازي ساخت و سازها در مصرف ان سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه مقاوم -٢

، توليد خودروهاي دوگانه سوز و )اي آهن و جاده درون شهري و برون شهري، راه(آمك به گسترش و بهبود آيفيت حمل و نقل عمومي  -٣

  . اي به حمل و نقل عمومي درون شهري همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه

  . ريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني آشوراي و تجهيز شبكه فو خيز جاده آاهش نقاط حادثه -٤

هاي مصرف آننده انرژي در جهت  سازي و آمك به اصالح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات آارخانجات و سامانه اجراي طرحهاي بهينه -٥

  . هاي آم مصرف آاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در آاربرد فناوري

  . اي عرضه خواهد شد اي به صورت سهميه نفت گاز براي تأمين آب بخش آشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه -  ١تبصره 

گيرد  آالت بخش آشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد آشاورزي قرار مي در مورد مصرف نفت گاز ماشين -  ٢تبصره 

رسد در اختيار  ريزي آشور به تصويب هيئت وزيران مي د وزارت جهاد آشاورزي و سازمان مديريت و برنامهاي آه به پيشنها نامه تا بر اساس آيين

  . بخش آشاورزي قرار گيرد

قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي آمترين سطح قيمت آن در صنايع آشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين : ب

  . شود مي

  . ق از خانوارهاي آم مصرف حمايت صورت گيرددر انرژي بر: ج

  . خواهد بود) مطابق روال بند الف اين ماده(عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه  -تبصره 



  . نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد آيين: د

   ٤ماده • 

و حقوق ورودي عالوه بر آنچه آه در قوانين ) اعم از مستقيم يا غير مستقيم(ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات  برقراري هرگونه تخفيف،

اين قانون در طي سالهاي اين برنامه )  ٠ ١٦(هاي موضوع ماده  مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه

  . باشد ممنوع مي

   ٥ماده • 

  ): بخش هفتم اين قانون( ٢-٢وري آل عوامل توليد مندرج در جدول شماره  ور تحقق اهداف و شاخصهاي آمي مربوط به ارتقاي بهرهبه منظ

وري آل عوامل  اند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاي بهره هاي اجرايي ملي و استاني مكلف تمامي دستگاه: الف

آارهاي الزم براي تحقق آنها را براي تحول آشور از يك اقتصادي نهاده محور به يك  بوطه را تعيين آرده و الزامات و راهتوليد در رشد توليد مر

وري آل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به  ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند به طوري آه سهم بهره اقتصاد بهره

  : برسد%) ٣/٣١(سي و يك و سه دهم درصد 

وري نيروي آار،  گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طوري آه متوسط رشد ساالنه بهره هدف -١

  سرمايه و آل عوامل توليد به مقادير حداقل 

  . درصد برسد ٥/٢و  ١، ٥/٣

هاي  رمايه بخشها و زيربخشهاي آشور براساس همكاري دستگاهوري نيروي آار، س وري آل عوامل و اهداف بهره سهم رشد بهره -٢

  . گردد ريزي آشور تعيين مي اجرايي آشور و انجمنهاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه

وري و  رههاي اجرايي در زمينه شاخصهاي به ريزي آشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاه سازمان مديريت و برنامه: ب

هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوط به  هاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه بندي دستگاه رتبه

مسئولين را  وري آل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و ارتقاي بهره

  . وري متمرآز نمايد براساس ارزيابي بهره

وري با رويكرد ارتقاي آيفيت توليدات  به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، آشاورزي، خدمات دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاي بهره: ج

وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني  بهرهشود جايزه ملي  دولت اجازه داده مي وري در برنامه، به و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره

  . ور در سطوح مختلف اهدا نمايد وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره طراحي و توسط سازمان ملي بهره

به پيشنهاد سازمان هاي اجرايي،  وري در دستگاه نامه اجرايي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهره آيين: د

  . رسد ريزي آشور به تصويب هيئت وزيران مي مديريت و برنامه

   ٦ماده • 

در چارچوب سياستهاي آلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از جمله موارد مشمول در صدر 

سازي و توانمندسازي بخش غير دولتي در  منظور تداوم برنامه خصوصي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ) ٤٤(اصل چهل و چهارم 

  : شود توسعه آشور به دولت اجازه داده مي

نظير اجاره (و مالكيت ) نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت(زدايي، واگذاري مديريت  پذير، اعم از مقررات  از همه روشهاي امكان

  . تجزيه به منظور واگذاري، انحالل و ادغام شرآتها استفاده شود) بخشي از سهام، واگذاري اموال به شرط تمليك، فروش تمام يا

   ٧ماده • 

وري و اداره مطلوب شرآتهايي آه ضروري  به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شرآتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره

هم آردن زمينه واگذاري شرآتهايي آه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فرا

شود نسبت به واگذاري، انحالل، ادغام و تجديد سازمان شرآتهاي دولتي، اصالح و تصويب  بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي



هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و  نامه آئينهاي مالي و معامالتي، تصويب  نامه اساسنامه شرآتها، تصويب آئين

  : هاي شرآتهاي دولتي و شرآتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام آند جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي جابه

ها و  پايان سال دوم برنامه از شرآتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهآليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاآميت دولت تا : الف

  . گردد ربط محول مي مؤسسات دولتي تخصصي ذي

سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي ) نسل دوم(شرآتهاي دولتي صرفًا در قالب شرآتهاي مادرتخصصي و شرآتهاي عملياتي : ب

هاي  هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه گونه شرآتها از نظر سياستها و برنامه اين .در چارچوب اساسنامه شرآت اداره خواهند شد

  . تخصصي مربوطه خواهند بود

تشكيل شرآتهاي دولتي صرفًا با تصويب مجلس شوراي اسالمي مجاز است و تبديل شرآتهايي آه سهام شرآتهاي دولتي در  - ١تبصره 

  . ت به شرآت دولتي ممنوع استاس%) ٥٠(آنها آمتر از پنجاه درصد 

گذاري شرآتهاي دولتي به استثناي بانكها، مؤسسات اعتباري و شرآتهاي بيمه در ساير شرآتهاي موضوع  مشارآت و سرمايه -٢تبصره 

  . اين ماده مستلزم آسب مجوز از هيئت وزيران است

است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و %) ٥٠(ه درصد شرآتهايي آه سهم دولت و شرآتهاي دولتي در آنها آمتر از پنجا -٣تبصره 

  . باشند مقررات حاآم بر شرآتهاي دولتي نمي

دولت مكلف است حداآثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و  - ٤تبصره 

شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل  ريزي آشور، شرآتهايي آه ماهيت حاآميتي دارند، به برنامه

  . نمايد

ريزي آشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي راآد  بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه ١٣٨٣شرآتهاي دولتي آه تا ابتداي سال  -٥تبصره 

  . شوند الم مياند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اع و غير فعال بوده

موارد . دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه آليه دفاتر و شعب شرآتهاي دولتي مستقر در خارج از آشور را منحل نمايد - ٦تبصره 

   .ريزي آشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه

شوند صرفًا طي مدت تعيين شده در هيئت  شرآتهاي دولتي آه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي مي: ج

  . شوند واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاآم بر شرآتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي

  : در شرايط زير ممكن استادامه فعاليت شرآتهاي دولتي تنها : د

  . فعاليت آنها انحصاري باشد -١

  . اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد بخش غيردولتي انگيزه -٢

ها و مؤسسات دولتي در  اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه) ب(بند ) ٤(تبديل وضعيت آارآنان شرآتهاي موضوع تبصره : هـ

  . اي خواهد بود آه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد نامه قالب آيين

  . از پرداخت ماليات معاف است) ناشي از ادغام، انحالل و تجديد سازمان(نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده : و

از طريق وزارت امور ) هور استبه استثناي شرآتهايي آه رياست مجمع آنها با رئيس جم(حق مالكيت دولت در شرآتهاي مادر تخصصي : ز

اعمال ) به تشخيص دولت(جمهور تشكيل خواهد شد  استناد اين قانون زيرنظر رئيس اقتصاد و دارايي يا سازمان مالكيت شرآتهاي دولتي آه به

  شود، دولت مكلف است نسبت به اصالح اساسنامه اين گروه شرآتها به نحو مقتضي 

آليه شرآتهايي آه . گردد تمالي تشكيل سازمان مذآور از رديفهاي متمرآز در اختيار رئيس جمهور تأمين ميبار مالي اح. اقدام قانوني نمايد

  . باشند شمول قانون بر آنها مستلزم ذآر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي



  . ريزي آشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد رنامهاساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و ب -تبصره 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قابل واگذاري هستند و مشارآت ) ٤٤(شرآتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم : ح

مادر تخصصي بنا به  نحوه و روش مشارآت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شرآتهاي. بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است

  . ربط و تأييد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد پيشنهاد مجمع عمومي شرآت ذي

دولت مكلف است حداآثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصالح ساختار و سودآوري شرآتهاي دولتي آه به استناد صورتهاي مالي : ط

  . ام و درغير اين صورت آنها را منحل آندده هستند اقد سال اول برنامه زيان

در آليه مواردي آه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شرآتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله : ي

ح و تغيير اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصال) ١٦٠(هاي موضوع ماده  دستگاه

  . باشد ريزي آشور با هيئت وزيران مي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي

هيئت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه آليه بانكها و شرآتهاي دولتي موضوع اين بند را بر اساس پيشنهاد  -تبصره

زي آشور به نحوي اصالح نمايد آه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت ري سازمان مديريت و برنامه

  . همسان گردد ٢٤/١٢/١٣٤٧قانون تجارت مصوب سال ) ١٢٥(و ) ١٢٤(، )١١٩(، )١١٨(، )١١٦(، )١٠٨(، )١٠٧(مواد 

سهام آنها متعلق به %) ١٠٠(شرآتهاي دولتي از جمله شرآتهايي آه صددرصد قانون برنامه سوم توسعه در مورد آليه ) ٦٢(مفاد ماده : ك

ه دولت و شرآتهاي تابعه و وابسته به آنها و شرآتهايي آه شمول قانون بر آنها مستلزم ذآر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتي آ

باشد و  از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط ميهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد  تجديد ارزيابي دارايي

 شرآتهايي آه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يك بار

  . م نمايندهاي ثابت خود اقدا الذآر نسبت به تجديد ارزيابي دارايي طبق مفاد ماده فوق

  . االثر است مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي) ها و دستورالعملهاي نامه آئين(مقررات : ل

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ) ٦٢(هاي نو موضوع ماده  دولت موظف است منابع الزم جهت اجراي بخش انرژي: م

  . برنامه تأمين نمايد) ٣(ماده ) الف(را از محل بند  ٢٧/١١/١٣٨٠

آالت و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و  شود نسبت به واگذاري مالكيت امالك، تأسيسات، ماشين به دولت اجازه داده مي: ن

ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته فاضالب آه در اختيار و تصرف شرآتهاي آب و فاضالبي است آه قبل يا بعد از تشكيل شرآتهاي مذآور 

  . يا خواهد گرفت به شرآتها اقدام نمايد

قانون برنامه و بودجه مصوب سال ) ٣٣(و ) ٣٢(بردار تلقي گرديده و مواد  در اين خصوص شرآتهاي آب و فاضالب به عنوان دستگاه بهره

  . در مورد آنها قابل اجرا است ١٠/١٢/١٣٥١

  . باشند اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي) ١٦٠(ي اجرايي موضوع ماده ها آليه دستگاه: س

   ٨ماده • 

داري آل آشور،  وجوه حاصل از فروش سهام شرآتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران به نام خزانه

  : گردد متمرآز و به حسابهاي مربوط منتقل مي

ربط يا شرآتهاي تحت پوشش آن  الحساب ماليات بر عملكرد شرآت مادر تخصصي ذي به عنوان علي) %٢٠(معادل بيست درصد : الف

  ). حساب درآمد عمومي آشور(

  ). حساب درآمد عمومي آشور(ربط  الحساب سود سهم دولت در شرآت مادر تخصصي ذي به عنوان علي%) ١٠(معادل ده درصد : ب

  : ربط براي موارد ذيل ت مادر تخصصي ذيبه حساب شرآ%) ٧٠(معادل هفتاد درصد : ج

  ). داري آل آشور ها، مؤسسات دولتي و خزانه وزارتخانه(پرداخت ديون شرآت مادر تخصصي به دولت  -١



  . سازي، بهسازي و اصالح ساختار شرآتهاي دولتي براي واگذاري آماده -٢

  . آارآنان شرآتهاي قابل واگذاري) مهارتي(اي  حرفههاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و  آمك به تأمين هزينه -٣

  . هاي سنواتي آمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي در قالب بودجه -٤

  . گذاري در چارچوب بودجه مصوب تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه -٥

بايستي به حساب درآمد ) ها و مؤسسات دولتي به نام وزارتخانه(ه دولت تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق ب - ١تبصره 

  . عمومي آشور واريز گردد

تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال شرآت مادر تخصصي  - ٢تبصره 

  . گردد منظور مي) يا شرآتهاي تحت پوشش آن(ربط  ذي

   ٩ماده • 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب “) ٢٧(الي ) ٢٠(و ) ١٨( الي ) ١٢(، )١٠(مواد 

  .گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم ” هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩

   ١٠ماده • 

  : مي استدر واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزا

  . امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد: الف

  . در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد: ب

  . موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاآميت ارزشهاي اسالمي و انقالبي نگردد: ج

  . ر نينجامددار شدن حاآميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصا به خدشه: د

  . به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد: هــ

  . المقدور به توسعه مشارآت عمومي منجر شود حتي: و

   ١٢ماده • 

قتصادي به رياست وزير امور ا» هيئت عالي واگذاري«به منظور هماهنگي، نظارت و آنترل فرايند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون 

  . دبيرخانه هيئت در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد شد. گردد و دارايي تشكيل مي

   ١٣ماده • 

  : هيئت عالي واگذاري مرآب از هفت نفر به شرح زير است

  ) رئيس هيئت(وزير امور اقتصادي و دارايي : الف

  رئيس سازمان برنامه و بودجه : ب

  وري اسالمي ايران رئيس آل بانك مرآزي جمه: ج

  ربط  وزير وزارتخانه ذي: د



  وزير دادگستري : هـ

  به عنوان ناظر با انتخاب مجلس ) هر آدام يك نفر(نمايندگان آميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات : و

   ١٤ماده • 

  : وظايف و اختيارات هيئت عالي واگذاري به شرح زير است

ربط و يا وزارت امور  امي شرآتهاي قابل فروش، انحالل و ادغام، پس از اعالم اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذيتأييد فهرست اس: الف

اقتصادي و دارايي و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمانبندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعالم روش فروش با 

  . توجه به وضعيت بازار

هاي اجرايي  مشي رنامه ساالنه فروش، انحالل يا ادغام شرآتها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران و تدوين و تبيين سياستها و خطتهيه ب: ب

  . الزم

ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسالمي، شامل تجزيه و تحليلها،  نظارت بر فرايند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش: ج

  . ضعف و بازخوردهاي فرايند و راهكارهاي پيش برندهبررسي نقاط قوت و 

  . تبليغاتي براي امر واگذاري - سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي : د

  . نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام در موارد ضروري به هيئت وزيران پيشنهاد آيين: هـ

  . نامه مصوب هيئت وزيران توسط خريداران در چارچوب آيينگذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت  هاي قيمت اعمال شيوه: و

  . تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شرآتهاي قابل واگذاري، حسب پيشنهاد دبيرخانه: ز

  . تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري: ح

  . اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه) ١٨(خذ مبلغ و يا آاالي موضوع ماده تصويب ضوابط مربوط به ا: ط

  . تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه: ي

اوري و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده در موارد خاص آه به دليل مشكالت ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب فن -تبصره
اي آه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد انجام  نامه نباشد، فروش از طريق مذاآره مطابق آيين

  . گردد مي
  . هاي آثيراالنتشار به اطالع عموم برساند روزنامهوزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است موارد فوق را قبل از مذاآره از طريق 

   ١٥ماده • 

سازي  دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي

و برنامه زمانبندي واگذاري آنها  سهام آن دسته از شرآتهايي آه توسط هيئت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش. اقدام نمايد

  . مشخص شده است از طرف شرآتهاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وآالتًا ارائه خواهد شد

ور نامه اجرايي اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذآور ظرف حداآثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت ام آيين

  . اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

مسئوليت فروش و تعيين قيمت پايه سهام شرآتهايي آه بر اساس مصوبه هيئت عالي واگذاري و تصويب هيئت وزيران در ليست  -تبصره

  . اقتصادي و دارايي خواهد بودگيرد از زمان تصويب هيئت وزيران بر عهده وزارت امور  فروش قرار مي

  . سازي تسليم نمايند اند حداآثر ظرف دو ماه اطالعات مالي و مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي ربط مكلف شرآتهاي مادر تخصصي ذي

  



   ١٦ماده • 

سازمانها و صندوقهاي  تواند به گردد، همچنين دولت مي به آارگران و آارآنان واحدهاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطا مي

  . بازنشستگي و آارآنان خود در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار آند

  . اي خواهد بود آه توسط هيئت عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد نامه چگونگي واگذاري سهام مطابق آيين

   ١٧ماده • 

» هيئت عالي واگذاري«ادهاي فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره و چگونگي فسخ قراردادها به تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قرارد

  : هيئت مزبور بايد در دستورالعمل مذآور نكات زير را مورد توجه قرار دهد. رسد مي

دامات خاص به منظور حفظ محيط زيست، گذاري جديد، اق تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه: الف

  . اجتناب از برخي اقدامات محدود آننده تجاري و نظاير آن

اين ) ١٤(ماده "و"نامه موضوع بند  نحوه اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريداران با توجه به آيين: ب

  . قانون

  . قيمت فروش سهام محاسبه تأثير تعهدات مالياتي در: ج

  . تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، براي طرفين: د

  . محاسبه تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران: هـ

   ١٨ماده • 

آشاورزي يا خدماتي و امثال قانون اساسي، شرآتهاي صنعتي يا ) ٤٤(و چهل و چهارم ) ٤٣(تواند با رعايت اصول چهل و سوم  دولت مي

وارد زير به آنها و اموالي را آه به صورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا آاال با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت م

  : صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شرآتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد

  . بابت استهالك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شرآتهاي موصوف ساالنه مبلغي نقد و يا آاال دريافت آند طبق قرارداد: الف

به هنگام واگذاري شرآتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به عنوان شرايط الزامي مقرر دارد و طرف قرارداد را به : ب

  . ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي ملزم آند اري و برنامهگذ رعايت سياستهاي دولت در قيمت

واگذاري مديريت شرآتهاي دولتي به بخشهاي غير دولتي به شرطي مجاز است آه شخص حقيقي يا حقوقي آه مديريت را به عهده : ج

متخلفين به سلب امتياز . ديگري منتقل ننمايددار بوده و به شرآتها و اشخاص  گرفته است، انجام آار را خود در طول مدت قرارداد عهده

  . شوند واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي

در واگذاري شرآتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه آارآنان واجد شرايط شرآتهاي مذآور مبادرت به تشكيل شرآت : د

  . ط در اولويت خواهد بودرب تعاوني نمايند، تعاوني آارآنان شرآت ذي

تصويب و ابالغ خواهد ) هيئت عالي واگذاري(نحوه تعيين مبلغ نقد و يا آاالي موضوع اين ماده طبق ضوابطي خواهد بود آه توسط  -تبصره

  . شد

   ٢٠ماده • 

اگذاري در صالحيت هيئت رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميمها در امر و

  . رسد شود و به امضاي طرفين قرارداد مي داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي



   ٢١ماده • 

  : اين قانون مرآب از هفت نفر به شرح زير است) ٢٠(هيئت داوري موضوع ماده 

فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري و پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني،  -١

  . رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران براي مدت شش سال

  . رئيس اتاق تعاون -٢

  . رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران -٣

نحوه تشكيل جلسات هيئت و چگونگي اتخاذ . گيري خواهد آرد ربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميماين هيئت در مورد شكايات و اختالفات م

  . اي است آه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد نامه تصميم آن بر اساس آيين

   ٢٢ماده • 

ثريت اعضاي حاضر در جلسه داراي هاي آن با رأي اآ جلسات هيئت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم

  ). نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضاء برسد(اعتبار قانوني است 

   ٢٣ماده • 

االجراست و چنانچه طي مدت مذآور و پس از انقضاء مدت مذآور صرفًا  رأي هيئت داوري پس از ده روز از تاريخ ابالغ به طرفين، قطعي و الزم

ذر موجه براي تأخير يكي از طرفين نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را آتبًا به دادگاهي آه در صورت وجود ع

شعبه خاصي آه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض . صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد

  . االجراست رأي صادره قطعي و الزم. يدنما رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي

   ٢٤ماده • 

دولت مكلف است مسئوليت مدني، محكوميت جزائي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت 

چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه قابل خريد ديگر مسئوالن و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، 

ها و مخارجي را آه هر يك از مسئوالن و مجريان امر  گر آليه هزينه اي بيمه آند آه بيمه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه

  . شوند، بپردازد واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي

   ٢٥ماده • 

ونه غرامت، خسارت و نظاير آنكه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شرآتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصي يا پرداخت هرگ

  . تعاوني است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شرآت مادر خواهد بود

  . هاي شرآت مورد واگذاري، به عهدة خود شرآت است تبصره ـ تأديه ساير بدهي

   ٢٦ماده • 

يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف  هاي اجرايي نقل و انتقال مي شود و يا بين دستگاه ر اجراي اين قانون فروخته ميسهامي آه د

ها و  اعم از وزارتخانه(سهام آنها متعلق به دولت %) ١٠٠(همچنين پرداخت ماليات عملكرد شرآتهاي فروخته شده آه صددرصد . است

تي است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم از قطعي شده يا قطعي نشده به عهده دولت يا دستگاه و شرآتهاي دول) مؤسسات دولتي

  . اجرايي واگذارنده حسب مورد است

  

  



  

   ٢٧ماده • 

ها و  آن دسته از آارآنان شرآتهاي دولتي آه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه

گردد،  ربط، در اجراي سياستهاي فروش سهام، قطع مي و شرآتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذيمؤسسات 

توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك  مي

  . مچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشندسهم بيمه شده و آارفرما، ه

آليه قوانين و مقررات مربوط به آسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از  -تبصره

  افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود  نسبت به ١٣٥٤قانون تأمين اجتماعي مصوب ) ٥٠(و ) ٤٩(ديرآرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد 

   ١٠ماده • 

و اولويتهاي مربوط به ) اي تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و منطقه(بندي تسهيالت بانكي  از ابتداي برنامه چهارم، هر گونه سهميه: الف

  . گيرد صورت مي, نقدي و وجوه اداره شدهبخشها و مناطق، با تصويب هيئت وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه 

الزام بانكها به پرداخت تسهيالت با نرخ آمتر در قالب عقود اسالمي در صورتي مجاز است آه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده، توسط : ب

  . دولت تأمين شود

  : ج

سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مرآزي و وري منابع مالي  به منظور تأمين رشد اقتصادي و آنترل تورم و بهبود بهره -١

  . هاي سنواتي آاهش دهد بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با منظور آردن مبالغ بازپرداخت در بودجه

، سازمان مديريت اي خواهد بود آه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي نامه هاي مزبور بر اساس آيين چگونگي بازپرداخت بدهي

  . ريزي آشور و بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و برنامه

هاي  از تسهيالت اعطايي آليه بانكهاي آشور با هماهنگي دستگاه%) ٢٥(در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد  -٢

  . يابد صاص ميربط به بخش آب و آشاورزي اخت اجرايي ذي

، نسبت به رقم %)٢٠(افزايش در مانده تسهيالت تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم، به طور متوسط ساالنه بيست درصد  -٣

  . يابد آاهش مي ١٣٨٣مصوب سال 

هاي تبادل پول و خدمات  هسازي روي دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده -٤

  . المللي در آليه بانكهاي آشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد بانكي الكترونيكي ملي و بين

مؤسسات و , ها در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي آشور و به منظور اقتصادي نمودن فعاليت بنگاه: د

هاي مذآور مجازند بانك عامل را رأسًا انتخاب  براي دريافت خدمات بانكي بنگاه, ها ر نهادهاي عمومي و شهرداريسازمانهاي دولتي و ديگ

  . نمايند

انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها آه از محل بودجه عمومي دولت تأمين  - ١تبصره 

  . قت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران بر حسب مورد خواهد بودمنوط به آسب مواف, گردد مي

  قانون پولي و بانكي آشور، مصوب “) ١٢(هاي اجرايي موضوع ماده  هاي دستگاه سپرده -  ٢تبصره 

قانون ياد شده در حسابهاي بانك مرآزي  شود و بايستي طبق مقررات به عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نمي” ١٨/٤/١٣٥١

  . جمهوري اسالمي ايران منعكس گردد

  : ترآيب مجمع عمومي بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از: هـ



زرا به ريزي آشور، وزير بازرگاني و يك نفر از و ، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه)رياست مجمع(رئيس جمهور 

  . انتخاب هيئت وزيران

رئيس آل بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مرآزي جمهوري  - ١تبصره 

  . گردد اسالمي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي

ي اسالمي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مرآزي قائم مقام بانك مرآزي به پيشنهاد رئيس آل بانك مرآزي جمهور -  ٢تبصره 

  . شود جمهوري اسالمي ايران با حكم رئيس جمهوري منصوب مي

  : گردد ترآيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصالح مي: و

  وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي  -

  رئيس آل بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران  -

  ريزي آشور يا معاون وي  سازمان مديريت و برنامه رئيس -

  دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران  -

  وزير بازرگاني  -

  دو نفر آارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس آل بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و تأييد رياست جمهوري  -

  دادستان آل آشور يا معاون وي  -

  بازرگاني و صنايع و معادن رئيس اتاق  -

  رئيس اتاق تعاون  -

به عنوان ناظر با ) هر آدام يك نفر(مجلس شوراي اسالمي ” برنامه و بودجه و محاسبات“و ” امور اقتصادي“نمايندگان آميسيونهاي  -

  انتخاب مجلس 

  . رياست شورا بر عهده رئيس آل بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود -تبصره 

المللي همواره بايد  به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين: ز

بدين منظور . آند رعايت شود المللي در مورد نسبت آفايت سرمايه بانكها در حدي آه شوراي پول و اعتبار تعيين مي استانداردها و الزامات بين

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري “) ٩٣(از تسويه آامل اصل و سود اوراق مشارآت ويژه موضوع ماده پس 

و تا زماني آه نسبت آفايت سرمايه هريك از بانكهاي دولتي آمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي ” ١٧/١/١٣٧٩اسالمي ايران، مصوب 

داري آل  ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانههمه , پول و اعتبار است

بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته شده به منظور افزايش سرمايه دولت به  هاي سنواتي پيش عينًا از محل اعتباراتي آه در بودجه

التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش  مابه, اين وجوه براي تأمين حداقل فوق آافي نباشد چنانچه. حساب آن بانك واريز خواهد شد

  . سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار الزم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد

شود آه از ابزار اوراق مشارآت و ساير  وري اسالمي ايران اجازه داده ميبه منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مرآزي جمه: ح

با تصويب مجلس شوراي اسالمي استفاده  ٨/٦/١٣٦٢ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسالمي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 

  . نمايد

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان . شود ايجاد ميها  به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي، نظام بيمه سپرده: ط

  . سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانوني الزم را معمول دارد



  . شود وزير جهاد آشاورزي تعيين مي  رئيس مجمع عمومي بانك آشاورزي،: ي

   ١ ١ماده • 

در اختيار بانكهاي آشاورزي،  ١٣٨٣سالمي ايران بر مبناي درصد سال از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مرآزي جمهوري ا%) ٣(سه درصد 

قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيالت به طرحهاي آشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، %) ١هر بانك (مسكن و صنعت و معدن 

  . تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غير دولتي شود آه ويژگي عمده آنان اشتغالزايي باشد

توسط شوراي پول و اعتبار تهيه و به تصويب هيئت  ٨/٦/١٣٦٢نامه اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب  آيين

  . رسد وزيران مي

   ٢ ١ماده • 

و  ١٧/١/١٣٧٩قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب “) ٩٦(و ) ٦٧(، )٦٥(مواد 

  . گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم ” هاي آن اصالحيه

   ٦٥ماده • 

شود در تنظيم لوايح بودجه ساالنه، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي عمراني انتفاعي را در قالب تسهيالت و  به دولت اجازه داده مي

. از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهاي مرسوم در نظام بانكي، منظور آنداي  آمكهاي مالي و فني، توسط بانكهاي تخصصي و توسعه

نيز با ساز و آار فوق به ساير طرحهاي انتفاعي  ١٣٥١قانون برنامه و بودجه مصوب ) ٣٢(وجوه برگشت شده طرحهاي انتفاعي، موضوع ماده 

  . يابد اختصاص مي

   ٦٧ماده • 

هاي مولد و اعطاي آمكهاي  گذاري شود حسب مورد به منظور سرمايه ت، نيرو و نفت اجازه داده ميهاي صنايع، معادن و فلزا به وزارتخانه

آالت، مطالعات و عمليات اآتشافي و معدني به  سازي ماشين مالي و فناوري براي ارتقاء سطح طراحي، مهندسي ساخت تجهيزات، نمونه

ر قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيالت اعتباري اقدام آرده ربط از محل بودجه عمومي د طرحهاي مورد تأييد در بخش ذي

التفاوت نرخ سود در  به ميزان وجوه اداره شده مذآور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما. التفاوت نرخ سود تسهيالت مذآور را پرداخت آنند و مابه

شي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذآور آه از محل بودجه عمومي دولت تأمين در صورت لزوم بخ. گردد قانون بودجه هر سال تعيين مي

  شود، مي تواند به عنوان آمك  مي

عناوين و سهم حمايت دولت در قالب آمك بالعوض و يارانه سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين آمك توسط . بالعوض تلقي گردد

مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيالتي آه از . سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد ربط و هاي ذي اي مرآب از وزارتخانه آميته

الذآر در آخر برنامه و نيز اقساط  مانده وجوه فوق. گيرد الذآر مورد استفاده قرار مي محل بودجه عمومي تأمين شده مجددًا به روش فوق

برنامه به حساب افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي منظور و معادل آن از بدهي دولت به نظام  بازپرداخت شده از محل تسهيالت مذآور پس از

  . بانكي آسر خواهد شد

   ٩٦ماده • 

هاي  ها و ضوابط مالي، اداري، استخدامي و انضباطي خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه نامه شود آيين به دولت اجازه داده مي

بهبود آيفيت خدمات و رقابتي آردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي  خاص آنها در جهت توسعه و

  . آشور و مجمع عمومي شرآتهاي بيمه و بيمه مرآزي ايران به تصويب رسانده و اجرا نمايد

   ٣ ١ماده • 

  : ملزم به رعايت موارد ذيل هستند, اين قانون) ١٦٠(هاي موضوع ماده  به منظور تنظيم تعهدات ارزي آشور، دستگاه: الف

عمليات و معامالت ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي آه در بانكهاي داخل يا خارج، با تأييد بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح  -١

  . المللي تأمين نمايند سطح استانداردهاي بين اند، خدمات مورد نياز آنها را در بانكهاي عامل ايراني مكلف. انجام دهند, آنند آرده يا مي



فهرست آليه حسابهاي ارزي جديد خارج از آشور خود را به بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران اعالم نمايند، تا پس از تأييد، ادامه  -٢

  . فعاليت آنها مؤثر گردد

  : دولت موظف است: ب

اي تنظيم نمايد آه بازپرداختهاي ساالنه اين  مدت خارجي را به گونه مدت و آوتاه انها و تعهدات، اعم از مي بندي پرداخت بدهي زمان -١

درآمدهاي ارزي دولت در %) ٣٠(از سي درصد , ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم بدهي

  . اولويت با تسهيالت بلندمدت خواهد بود, ت خارجيدر استفاده از تسهيال. سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند

ها و تعهدات  اي تنظيم نمايد، تا ارزش حال خالص بدهي هاي خارجي آشور در سالهاي برنامه چهارم را به گونه ميزان تعهدات و بدهي  -٢

 ١٩/١٢/١٣٨٠گذاري خارجي مصوب  هقانون تشويق و حمايت سرماي) ٣(ماده ) ب(آشور، بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند 

در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ) ها، تعهدات آشور و ذخاير ارزي بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران التفاوت ارزش حال بدهي مابه(

  . دالر نباشد) ٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد 

نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي ) ٢(آور در جزء بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف مذ -٣

  . المللي اقدام آنند گذاري بخشهاي غير دولتي از منابع بين سرمايه

آنند،  اين قانون آه از تسهيالت مالي خارجي استفاده مي) ١٦٠(هاي اجرايي موضوع ماده  گذاري، دستگاه در مورد طرحهاي سرمايه: ج

  : هند بودموظف به رعايت موارد ذيل خوا

اقتصادي و مالي , بايد داراي توجيه فني, ربط و تأييد شوراي اقتصاد تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا باالترين مقام اجرايي دستگاه ذي -١

طرح و ميزان تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيالت هر . هاي اجراي آامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند باشد و مجموع هزينه

حداآثر استفاده از توان فني و مهندسي، “هاي داخلي و با رعايت قانون  امكانات و توانايي, استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها

و نيز رعايت شرايط ” ١٢/١٢/١٣٧٥ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب  توليدي، صنعتي و اجرايي آشور در اجراي پروژه

  . محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد زيست

  . ريزي آشور موافقتنامه مبادله آنند قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه -٢

حداآثر استفاده از توان فني و “با رعايت قانون , ر باشددال) ١.٠٠٠.٠٠٠(تمامي معامالت و قراردادهاي خارجي، آه بيش از يك ميليون : د

تنها از طريق , ”١٢/١٢/١٣٧٥ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب  مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي آشور در اجراي پروژه

. انجام، و منعقد نمايند) الكترونيكي داخلي و خارجي هاي هاي آثيراالنتشار و رسانه با درج آگهي در روزنامه(المللي  مناقصه محدود و يا بين

ريزي آشور و وزير وزارتخانه  موارد استثنا به تأييد آميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه

  . مربوطه خواهد رسيد

وزير . ها براي خريدار محفوظ است مت براي آليه آاالهاي وارداتي و پروژهها، حق آنترل و بازرسي آمي و آيفي و آنترل قي در آليه مناقصه

  . باشد ربط، مسئول حسن اجراي اين موضوع مي يا باالترين مقام اجرايي ذي

رايي، هاي اج بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معامالت و قراردادهايي است آه تأييد باالترين مقام دستگاه

  . مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد

  . دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه ساالنه، جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد: هـ

   ٤ ١ماده • 

اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير ) ١٦٠(هاي موضوع ماده  دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل دستگاه: الف

  . بيني و به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد دولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيش

در  ها و منابع خارجي به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه: ب

فعاليتهاي باالدستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اآتشافي آشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش 

برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان  هاي جديد در توسعه و بهره آارگيري فناوري ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز آشور، انتقال و به



اين ) ج(شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند  المللي، به شرآت ملي نفت ايران اجازه داده مي اده از روشهاي مختلف قراردادي بيناستف

هاي خارجي يا شرآتهاي صاحب صالحيت داخلي،  ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اآتشافي و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي با طرف

  : يط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايدمتناسب با شرا

  . حفظ حاآميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت، بر منابع نفت و گاز آشور -١

  . عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و بانكهاي دولتي -٢

هاي جنبي ايجاد شده  هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه منوط آردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق -٣

  . جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصوالت ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول

ميدان و يا ناآافي بودن محصول ميدان براي  پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غير اقتصادي بودن -٤

  . استهالك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد

آارگيري روشهاي بهينه  گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي به تعيين نرخ بازگشت سرمايه -٥

  . برداري در اآتشاف، توسعه و بهره

  . ين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قراردادتضم -٦

بر اساس قانون حداآثر استفاده از توان فني و مهندسي، (حداآثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي آشور  -٧

  ) ١٢/١٢/١٣٧٥مات مصوب ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خد توليدي، صنعتي و اجرايي آشور در اجراي پروژه

  محيطي  رعايت مقررات و مالحظات زيست -٨

شود، براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت  به شرآت ملي نفت ايران اجازه داده مي: ج

تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد  خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از

ريزي آشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي،  و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه

) منابع داخلي شرآت ملي نفت ايران(افي همان طرح صرفًا از محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اض

  . انجام دهد

تأسيسات نفتي،   سازي آوري گازهاي همراه و تزريق گاز، نوسازي و بهينه شود به منظور جمع به شرآت ملي نفت ايران اجازه داده مي: د

  هاي مايع  تبديل گاز طبيعي به فرآورده

,DME, GTL, LNG  …سازي مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گاز رساني، نسبت به اجراي طرحهاي مربوطه  نه، تأسيسات پااليش و بهي

ريزي آشور اقدام نمايد و  اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه - پس از تصويب توجيه فني 

  . انجام دهد) منابع داخلي شرآت ملي نفت ايران(ها بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرح

هاي جديد در عمليات  آارگيري فناوري به منظور شناسايي و اآتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر آشور و نيز انتقال و به: هـ

آه عمليات اآتشافي مربوط با ريسك ) دبه استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر و آهگيلويه و بويراحم(اآتشافي، در آليه مناطق آشور 

اين ماده و پس از » ج«شود در قالب ارقام مذآور در بند  پيمانكار انجام و منجر به آشف ميدان قابل توليد تجاري شود، به دولت اجازه داده مي

صاد و مبادله موافقتنامه با سازمان هاي سنواتي توسط مجلس شوراي اسالمي و تصويب شوراي اقت ها در بودجه تصويب عناوين طرحها و پروژه

  ريزي آشور، نسبت به عقد  مديريت و برنامه

. قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اآتشاف و استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد

هاي توسعه از محل فروش محصوالت  منعقده مذآور منظور و به همراه هزينهدر قالب قرارداد ) مستقيم و غير مستقيم(هاي اآتشافي  هزينه

مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز . توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد

اي از منطقه آشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد  ي در هيچ نقطهدر صورتي آه در پايان مرحله اآتشاف، ميدان تجار. باشد قابل تمديد مي

  . گونه وجهي را نخواهد داشت يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ



وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و بانك , ريزي آشور نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه آيين: و

  . وري اسالمي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيدمرآزي جمه

   ٥ ١ماده • 

  : شوراي بورس مكلف است، اقدامهاي ذيل را در طول سالهاي برنامه چهارم به عمل آورد : الف

زاري و پذيرش اي، استاني، ايجاد شبكه آارگ اندازي تاالرهاي منطقه گسترش جغرافيايي بورس از طريق راهكارهاي مناسب از جمله راه -١

  آارگزاران محلي 

  ) بورس آاال(ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي  -٢

  ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس  -٣

  اي و جهاني به منظور مبادله اطالعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار  برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه -٤

اندازي شبكه ملي داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار، در چارچوب نظام جامع پرداخت  راه شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و: ب

  . و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و آار اجرايي آن اقدام نمايد

نظارتي و ساز و آار اند، با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و  بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف: ج
  المللي آردن بورس ا گذاري خارجي در بازار سرمايه آشور و بين امكان سرمايه, اجرايي الزم

  
  
  

  
  

 بخش اول 

 محور در تعامل با اقتصاد جهاني   رشد اقتصاد ملي دانايي 

 فصل دوم 

  تعامل فعال با اقتصاد جهاني 

   ٣ ٣ماده • 

الملل، توسعه صادرات آاالهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان  ت، افزايش سهم آشور در تجارت بينسازي تجار  به منظور نوسازي و روان 

منظور گسترش آاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت   المللي و به  رقابتي محصوالت صادراتي آشور در بازارهاي بين

  : كلف استدر قالب سند ملي بازرگاني آشور، دولت م

با تجهيز مبادي و مجاري ورودي آشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطم ئ ن، آزاد و سريع آليه آاالها و خدمات با نرخ رقابتي : الف 

  . اقدام نمايد

  . ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه: ب 

اي در  التفاوت نرخهاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه: ج 

  . آشورهاي هدف براي صادرات آاال و خدمات ب ه ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد

دولت مجاز است به منظور . باشد تي و خدمات در طول برنامه ممنوع ميبرقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات آاالهاي غيرنف: د 

تشخيص اين قبيل مواد بر . اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه



هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و  شترك وزارتخانهميزان عوارض به پيشنهاد م. عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود

  . جهاد آشاورزي و تصويب هيئت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد

مورد (الملل  هاي مرسوم در تجارت بين صادرات آاال و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي -تبصره

  . باشند معاف مي) يداراندرخواست خر

توازن تجاري با آشورهاي طرف همكاري و بلوآهاي اقتصادي ايجاد نمايد، طوري آه سهم صادرات غير نفتي از آل صادرات آشور از : هـ 

  . افزايش يابد ١٣٨٨در سال %) ٦/٣٣(به سي و سه و شش دهم درصد  ١٣٨٢در سال %) ١/٢٣(بيست و سه و يك دهم درصد 

  . هاي اداري ساماندهي نمايد ها و مبادالت مرزي را از طريق اصالح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه هبازارچ: و 

بندي معين و در قالب  اي با زمان اي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخهاي معادل تعرفه نسبت به حذف آليه موانع غير تعرفه: ز 

  . اول برنامه اقدام نمايد آگهي حداآثر تا پايان سال  پيش 

تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي آه آااليي با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به آشور وارد : ح 

  . شود را اتخاذ و اعمال نمايد مي

وب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات الزم را توسط ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچ با تجهيز دستگاه: ط 

  : هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد دستگاه

  اي  اي و شبكه رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه  ها و مراآز اطالع  به روز نمودن پايگاه -١

هاي  اي و شبكه  اعتباري در محيط رايانه  -و فروش آاال و خدمات و عمليات مالي  هاي خريد  ها و مسابقه   ها، مزايده  انجام مناقصه -٢

  رساني  اطالع

  ايجاد بازارهاي مجازي  -٣

  انجام فعاليتهاي تدارآاتي و معامالتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه  -٤

اي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و ها را بر قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه - تبصره 

  . تجارت سيار، اختصاص دهد

هاي سازمان توسعه تجارت در آشورهاي هدف با اخذ مصوبه  اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي  از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه : ي 

  . از هيئت وزيران اقدام نمايد

هاي  سازي شبكه اند استانداردهاي ابالغي از سوي وزارت بازرگاني را در جهت نوين هاي توزيع موظف هاي تجاري و شبكه بنگاهآليه  -تبصره

  . توزيع آشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند

  برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري : ك 

پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات،   لف است به منظور هم دولت مك: ل 

ربط  قانون امور گمرآي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصالح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذي

  . برساند

   ٣٤ماده • 

برداري پايدار منابع  دولت موظف است، به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، آمك به بهره

ريزي و نظارت براي  شيالتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياستگذاري، برنامه

واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غير دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات،  خود، ضمن

هاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با  ها و شرح وظايف دستگاه ها، اساسنامه نامه آيين



ها، تفكيك آامل وظايف  نين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاهاصالح قوا

  : ها، براي اعمال حاآميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد دستگاه

المللي آه ايران عضو آنها  آنوانسيونهاي بين) المللي ا مالحظه تعاريف و اصطالحات بينب(سازي تعاريف و اصطالحات قانوني  يكسان: الف 

  . است

  هاي قضايي  برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويه: ب 

  هاي تجاري و گمرآات رسمي  انجام آليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكله: ج 

  دريايي و امداد و نجات در دريا  هاي ايمني در دريا، بيمه: د 

  المللي  بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه: هـ 

المللي و حمايت از  برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسالمي ايران بر اساس قواعد بين بهره: و 

، منابع تجديدپذير دريايي ...)نفت و گاز، معادن و (حمل و نقل دريايي، منابع تجديدناپذير دريايي : ها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير يگذار سرمايه

  ، گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي ...)آبزيان و (

  ريانوردي آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و د: ز 

  شناسي و فناوري اطالعات و ارتباطات دريايي  تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطالعات اقيانوس: ح 

  المللي  حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين: ط 

  : فراهم آردن امكانات و زيرساختهاي الزم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري، از جمله: ي 

  ازي بنادر صيادي توسعه، تجهيز، نگهداري و بهس

وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود آيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و  سازماندهي و تجهيز مراآز تخليه صيد آوچك و ارتقاي بهره: ك 

  گسترش مشارآت بخش غيردولتي 

   ٣٥ماده • 

  : زاد اقدامات زير را انجام دهددولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آ

هاي اجرايي  مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، باالترين مقام اجرايي منطقه محسوب شده و آليه دستگاه: الف 

گي اداره مناطق آزاد قانون چگون) ٢٧(هاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده  مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاه

  . نسبت به اصالح و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند ٧/٦/١٣٧٢تجاري صنعتي مصوب 

ها و شرآتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي  ها، سازمانها، م ؤ سسه وزارتخانه: ب 

مات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي از آشور به مناطق آزاد، خد

  . مناطق آزاد ارائه خواهند نمود

داخلي و  آاالهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط آشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه: ج 

  . قطعات داخلي به آار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود

اي خارجي به آار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و آاالي داخلي  مواد اوليه و آاالهاي واسطه -تبصره

  . شود محسوب مي

  



  

شود در صورتي آه اين  ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي هاي بندري آه طبق قوانين جاري از آشتي ارض و هزينهحقوق، عو: د 

  . گردد ها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ مي  بنادر و لنگرگاه 

  . المللي اقدام نمايند هاي بين ثبت و ترخيص آشتيمناطق آزاد مجازند نسبت به 

محدوده آبي مناطق آزاد آه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي ب ا پيشنهاد هيئت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسالمي : هـ 

و ا صالحات بعدي آن  ٧/٦/١٣٧٢وب صنعتي جمهوري اسالمي ايران مص -خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري 

  . برخوردار خواهد بود

( به استثناي عوارض موضوع ماده [ مبادالت آاال بين مناطق آزاد و خارج از آشور و نيز ساير مناطق آزاد از آليه حقوق ورودي، عوارض : و 

  . باشند و ماليات معاف مي] ” ٧/٦/١٣٧٢صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  - قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري “ )  ١٠

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و  المللي وزارتخانه در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراآز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين: ز 

نسبت به صدور مجوز جهت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي 

  . صنعتي اقدام نمايند -هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري  ايجاد دانشگاه

   ٣٦ماده • 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب “) ٨٦(ماده  ٢و تبصره ) ١١٧(، )١١٤(مواد 

  ه چهارم براي دوره برنام” هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩

  . گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(

   ١١٤ماده • 

  : گردد و صدور آليه آاالها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي

  . اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي: الف

  . داشته باشند اقالم دامي يا نباتي آه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست: ب

آند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز  صادرات آاالهائي آه دولت براي تأمين آنها مستقيمًا يارانه پرداخت مي: ج

  . باشد مي

از طريق واردات دهد  به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران آمبود احتمالي، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي آه تشخيص مي -تبصره

  . بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد

   ١١٧ماده • 

هاي صادرات آشور و تعيين آمكها و تسهيالت قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكالت و موانع آن و اجراي  مشي به منظور تنظيم خط

ر نفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني، سياستهاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرات غي

صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارايي، آشاورزي، جهاد سازندگي و رئيس آل بانك مرآزي جمهوري 

ايران، گمرك جمهوري اسالمي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و اسالمي ايران و مدير عامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مرآز توسعه صادرات 

دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب . شود معادن ايران و اتاق تعاون تشكيل مي

ها، مؤسسات و شرآتهاي دولتي و مؤسسات و  وزارتخانه هيئت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيالت صادراتي براي آليه

سه نفر از نمايندگان مجلس . االجرا خواهد بود نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي الزم

لي توسعه صادرات غير نفتي شوراي اسالمي از آميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در جلسات شوراي عا

  . دبيرخانه شوراي مذآور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه يكبار به آميسيونهاي مذآور ارسال نمايد. نمايند شرآت مي



ربط حسب  آميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران آل بازرگاني، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات آل ذي

وظايف دبيرخانه آميته توسعه صادرات استان بر عهده اداره آل بازرگاني استان . شود مورد و مدير عامل بانك صادرات استان تشكيل مي

  . خواهد بود

   ٨٦ماده -٢تبصره • 

هاي عملياتي و تقسيم اهداف  يه برنامهاند در ته ها موظف ـ وزارت بازرگاني مسئول تنظيم تراز تجاري آشور خواهد بود و آليه وزارتخانه٢تبصره 
  .آمي و آيفي، تنظيم و تفوق تراز تجاري آشور همكاري الزم با وزارت بازرگاني به عمل آورند

  

  
  
  
  

بخش اول 

 محور در تعامل با اقتصاد جهاني   رشد اقتصاد ملي دانايي 

 فصل سوم 

  پذيري اقتصاد ي  رقابت

   37ماده  •

وري نيروي كار  پذيري و افزايش بهره يجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابتدولت موظف است، در جهت ا
و ارتقاي سهم صادرات %) 7/10(و رشد صادرات غيرنفتي متوسط ساالنه ده و هفت دهم درصد %) 5/3(متوسط ساالنه سه و نيم درصد 

  : اقدامهاي ذيل را به عمل آورد%) 6(به شش درصد ) %2(كاالهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنف ت ي از دو درصد 

  . پذيري اقتصاد فراهم نمايد نظامهاي قانوني ، حقوقي ، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت: الف 

دولت به خريد اين  هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي از توليد كاالها و خدمات در عرصه: ب

  . توليدات حمايت به عمل آورد

هاي مربوطه  ريزي و سياستگذاري تخصصي بخشهاي مختلف را، در برنامه -زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غيردولتي صنفي : ج

  . ايجاد نمايد

  . اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه: د

  



  

باشند، از  گذاري مشترك با بخش غير دولتي مجاز مي اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه سازمانهاي توسعه - 1تبصره 
گذاري بخش غير دولتي و خروج از  گردند و فعاليتهاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه رقابت با بخش غيردولتي منع مي

  . زمان ممكن، ساماندهي خواهند نمودگذاري مذكور در حداقل  سرمايه

  . هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه دريافت تسهيالت بانكي، معتبر خواهد بود نامه بيمه -2تبصره 

   38ماده  •

د و همچنين دولت موظف است، تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمرو هاي اقتصادي كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دار: الف
آيند، با رعايت حقوق  اي و فناوري اطالعات و ارتباطات به وجود مي در قلمروهايي كه انحصارات جديد، ناشي از توسعه اقتصادي شبكه

  . شهروندان، اليحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند

در طول برنامه چهارم ” و اصالحيه بعدي آن  29/1/1353هاي كشور مصوب  خانهقانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كار“ : ب

  . گردد االجرا مي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موقوف

   39ماده  •

  : ورددر برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را به عمل آ, دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي

  : پذيري آنها را از طريق زير اصالح نمايد هاي اقتصادي و تقويت رقابت اصالح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاه: الف

ها و  ها، خوشه ، توسعه شبكه)اعطاي كمكهاي هدفمند(هاي كوچك، متوسط، بزرگ  حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاه -1
هاي كوچك و  تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاه -مهندسي  -راي تقويت توان فني ها و انجام تمهيدات الزم ب زنجيره

  . رساني و تجارت الكترونيك براي آنها متوسط و توسعه مراكز اطالع

ذير و پ هاي بزرگ و رقابت هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه رفع مشكالت و موانع رشد و توسعه، بنگاه -2

  . اصالح ساختار قطبي كنوني

توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين , المللي انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين: ب
هاي غير منطبق با المللي و ممنوعيت خريد كاال افزايش مستمر انطباق محصوالت با استانداردهاي ملي و بين, المللي استانداردهاي بين



مؤسسات عمومي غير دولتي و مجريان طرحهاي تملك , اين قانون) 160(هاي مشمول ماده  استاندارد ملي اجباري توسط دستگاه

  . اي هاي سرمايه دارايي

گونه  نفهرست و ضوابط تعيين قيمت اي. گردد گذاري، به كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي محدود مي قيمت: ج
كاالها و خدمات، بر اساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، 

چنانچه دولت به هر دليل فروش . گردد ربط و تصويب هيئت وزيران تعيين مي هاي ذي ريزي كشور و وزارتخانه سازمان مديريت و برنامه
بايد  التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مي الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه ت فوقكاال يا خدما

  . ربط به دولت تهاتر شود همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذي

   40ماده  •

هاي برتر در بخشهاي مختلف اقتصادي، اقدامهاي ذيل را در برنامه چهارم  هت ارتقاي سطح و جذب فناوريدولت موظف است، در ج
  : به عمل آورد

  : گيري شركتهاي بزرگ در مقياس جهاني، اقدامهاي ذيل مجاز است ها و شكل  براي ادغام شركتها، بنگاه : الف

ادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل ، م”قانون تجارت“ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم 
، با تصويب چهارپنجم ) شركت جديد -شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد  -بقاي يكي از شركتها (يك جانبه 

كتهاي تجاري موضوع ادغام، العاده شركتهاي سهامي يا چهارپنجم صاحبان سرمايه در ساير شر صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق

  . مجاز خواهد بود

كليه حقوق و تعهدات، دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد انتقال 

  . ، اداره خواهد شد”جارتقانون ت“خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات 

در صورت عدم تمايل برخي كاركنان . كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت
” 29/8/1369قانون كار مصوب “با انتقال شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات 

قانون تنظيم بخشي از “چنانچه شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد در موارد خاص با نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق . باشد مي
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ) 113(مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ماده 

  . مل خواهد شدع”  26/5/1382ايران، مصوب 

گردد، تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از  سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي

  . هاي آن معاف است و اصالحيه” 3/12/1366قانون مالياتهاي مستقيم مصوب “) 48(پرداخت ماليات موضوع ماده 



د تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين، و در تدوين دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجا

  . بيني نمايد ، پيش”تسهيل رقابت و كنترل انحصار“اليحه 

  : هاي فعال در صنايع نوين، اقدامات ذيل انجام پذيرد پذيري بنگاه در جه ت افزايش توان رقابت: ب

  . صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد -هاي علمي  هاي برتر را در جوار قطب ناوريمناطق ويژه صنايع، مبتني بر ف -1

  . شهركهاي فناوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد -2

هاي مشترك، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فناوري  گذاري هاي غيردولتي از طريق سرمايه گذاري بنگاه به سرمايه -3

  . گذاري خطرپذير كمك نمايد صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايهو 

هاي اقتصادي با مراكز  هاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاه مؤسسات پژوهشي الزم را براي توسعه فناوري -4

  . كشور ايجاد نمايد) آموزش عالي(پژوهشي 

   41ماده  •

سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان  در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه دولت موظف است، در برنامه چهارم،

  : پيرامون، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد

سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و  كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان: الف
» 4«هاي صادر كننده، و سياست جهش صادرات با رعايت بند  ا در نظر گرفتن مالحظات حفظ توان رقابت بنگاهكار عرضه و تقاضا، ب

  . اين قانون 2الزامات جدول شماره 

، مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيتهاي رقابتي )آالت و مواد اوليه ماشين(هاي كااليي توليد  هاي واردات نهاده تنظيم تعرفه: ب

  . گرا وليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادراتاز ت

هاي توليد، خلق مزيتهاي رقابتي و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي  ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه برنامه: ج

  كشور 

  : اي كه ، به گونه)كارفرما -كارگر  -دولت (ايي گر جانبه بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار، با ساز و كار سه: د



منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعي و ” 29/8/1369قانون كار مصوب “تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي، از متن  -1

  . بيمه بيكاري، منتقل گردد

  . انعطاف الزم براي حل اختالفات در آن لحاظ شود -2

  . بيني و به مورد اجرا گذارد قتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات خاصي را در متن قانون پيشمتناسب با شرايط و م -3

را، در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس » گيري انحصارات اليحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل«: هـ

  . شوراي اسالمي تقديم كند

  . ازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن اقدام نمايدنسبت به گسترش و تعميق ب: و

   42ماده  •

و  17/1/1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب “) 88(و ) 34(مواد 

  . گردد تنفيذ مي) 1384-1388(براي دوره برنامه چهارم ” هاي آن اصالحيه

   34ماده  •

  هاي اجرايي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده  هاي دستگاه جام بيمهان
شود نسبت به  هاي اجرايي اجازه داده مي شود و به دستگاه االجرا مي ، موقوف1350گري مصوب  قانون بيمه مركزي ايران و بيمه) 30(

  . عقد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه داخلي اقدام كنند

  . ضوابط اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

   88ماده  •

اند به  هاي اجرايي موضوع اين قانون موظف به منظور استفاده حداكثر از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور، دستگاه
بندي سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با  يمانكاران و سازندگان ايراني در چارچوب رتبههنگام انجام كليه معامالت از پ

رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در كليه معامالت، شرايط يكسان ارزي و ريالي جهت پيمانكاران، مشاوران و 
  .ول دارندسازندگان و توليد كنندگان داخلي و خارجي معم

  
  

  
  
  



  
  

بخش اول

 محور در تعامل با اقتصاد جهاني   رشد اقتصاد ملي دانايي 

 فصل چهارم 

  توسعه مبتني بر دانايي 

   ٤٣ماده • 

ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهاي  دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي

  : به عمل آورد زير را

نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي، به منظور توانايي پاسخگويي مراآز علمي، پژوهشي و : الف

  . آموزشي آشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و آار آردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم

در بخشهاي مختلف، ) به ويژه فناوري با سطوح عالي علوم و فناوري روز جهاني(هاي جامع توسعه علمي و فناوري آشور  نامهتهيه بر: ب

  . طي سال اول برنامه چهارم

هاي فناوري اطالعات، فناوري زيستي و  اي حوزه برداري حداآثر از ظرفيتهاي ملي و منطقه بيني تمهيدات الزم به منظور بهره پيش: ج

  . اي محيطي، هوافضاها و هسته  ريزفناوري، زيست

بازنگري در ساختار و نوسازي فرايندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگ، به منظور توسعه آيفي و : د

و پاسخگويي به نيازهاي هاي اجتماعي در سطح جهاني  پردازي در حوزه اي شدن پژوهش در حوزه مذآور و ايجاد توانايي نظريه حرفه

  . هاي اجرايي آشور، طي سال اول برنامه چهارم سازي در دستگاه تصميم

   ٤٤ماده • 

دولت موظف است، به منظور استقرار جامعه اطالعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطالعات مورد نياز اقدامهاي 

  : ذيل را به عمل آورد

اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و  گذاري در توليد و عرضه انواع محتوي و اطالعات به زبان فارسي در محيط رايانه يهحمايت از سرما: الف

  . تعاوني

اي ارتباطي ايران از  المللي استفاده از فرصت منطقه اتخاذ تدابير الزم به منظور آسب سهم مناسب از بازار اطالعات و ارتباطات بين: ب

هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخشهاي خصوصي و تعاوني و جلب  ز اطالعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساختطريق توسعه مراآ

  . المللي مشارآت بين

اي حداآثر تا پايان سال اول برنامه  هاي رايانه تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطالعات آشور در محيط: ج

  . ارمچه

   ٤٥ماده • 

سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش  بنيان، تجاري محور و دانش دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصوالت دانايي

  : نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند

  . بيني ساختارهاي اجرايي الزم المللي و پيش  ي، مّلي و بينطراحي و استقرار آامل نظام جامع حقوق مالكيت معنو: الف



المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده  در سطح بين PATENTهاي ثبت جواز امتياز علمي  تأمين و پرداخت بخشي از هزينه: ب

  . داخلي، توسط توليد آنندگان

هاي  فعاليتهاي توليدي و خدماتي آه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته اتخاذ تدابير الزم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و: ج

  . گيرد پژوهشي داخلي انجام مي

بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد  از طريق پيش) داراي متقاضي(حمايت از آليه پژوهشهاي سفارشي : د

  . تعهد آرده باشدهاي آن را، آارفرما تأمين و  از هزينه%) ٤٠(

ويژه ايجاد و گسترش پارآها و  محور در بخش دولتي و خصوصي، به توسعه ساختارها و زيربناهاي الزم، براي رشد فعاليتهاي دانايي: هـ

  . مراآز رشد علم و فناوري

اي پژوهشي و فني دولت با بخش اقدام براي اصالح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيالت الزم، جهت ارجاع آار و عقد قرارداد فعاليته: و

  . المللي در قلمرو دانش و فناوري خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين

اتخاذ تدابير و راهكارهاي الزم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراآز و شرآتهاي آوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام : ز

  . شود اي آه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصوالت و روشها مي هتحقيقات توسع

  . آمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غير دولتي پژوهش و فناوري: ح

  . محور گذاري و مبادله محصوالت نامشهود دانايي بيني تمهيدات و سازوآارهاي الزم به منظور ارزش پيش: ط

   ٤٦ماده • 

  : برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري، اقدامهاي ذيل را به انجام رسانددولت موظف است، به منظور 

  . سازي نظام مّلي نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش صنايع نوين طراحي و پياده: الف

، هدفمند آردن اعتبارات، اصالح ، از طريق تعيين اولويتها)تا پايان سال اول برنامه چهارم(ساماندهي نظام پژوهش و فناوري آشور : ب

  : ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب ماموريتهاي ذيل

  . تربيت نيروي انساني روزآمد در فرايند پژوهش و فناوري  -

  . توسعه مرزهاي دانش  -

  . تبديل ايده به محصوالت و روشهاي جديد  -

  . صنعتي  تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه -

  . نتقال و جذب فناوري ا -

  . پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخشهاي توليدي و خدماتي آشور  -

  . انجام پژوهشهاي آاربردي درخصوص حل مشكالت آشور  -

هاي  هاي واحدهاي پژوهش و فناوري همگن، به عنوان دستگاه ايجاد شبكه: هاي مديريت بخش پژوهش، از جمله نوسازي شيوه: ج

هاي علمي مربوطه، با تكيه بر شاخصهاي  با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه اجرايي،

  . جهاني

  . سازي قوانين و مقررات مربوطه المللي در عرصه پژوهشي و فناوري، از طريق اصالح و ساده هاي مؤثر بين توسعه همكاري: د



%) ٢(، به ميزان حداقل دو درصد ]”ب“موضوع مأموريتهاي مندرج در بند [گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري  خت سرمايهافزايش يكنوا: هـ

به استثناي (درآمد عملياتي شرآتهاي دولتي، بانكها %) ١(هاي اجرايي و يك درصد  توليد ناخالص داخلي، از محل اعتبارات عمومي دستگاه

هاي  گذاري دهي سرمايه سسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي، تا پايان برنامه چهارم، و سمتو مؤ) هاي بانكي سود سپرده

  . محور گرا و تقاضا فوق در جهت پژوهشهاي مأموريت

   ٤٧ماده • 

وهشي و فناوري و شود، واحدهاي پژ المللي، اجازه داده مي هاي بين  بنيان و تقويت همكاري  به منظور ايجاد و توسعه شرآتهاي دانش

مهندسي مستقر در پارآهاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريتهاي محوله، از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط آار، معافيتهاي 

  . المللي برخوردار گردند گذاري خارجي و مبادالت مالي بين مالياتي و عوارض، سرمايه

   ٤٨ماده • 

رتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري، آارآفريني و توليد ثروت در آشور، در طول برنامه دولت موظف است، به منظور ا

  : چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد

سازي و انجام حمايتهاي الزم، براي ايجاد شرآتهاي غير دولتي توسعه فناوري و شرآتهاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد،  زمينه: الف

  . ال و جذب فناوريانتق

گذاري خارجي، براي انتقال  المللي و سرمايه تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي الزم، در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين: ب

  . بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل آشور و انجام آن با مشارآت شرآتهاي داخلي

ها، با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه  ت اصالح نظام آموزش آشور و آزمونهاي ورودي دانشگاهاتخاذ تدابير الزم، در جه: ج

ها، به منظور ارتقاي توانايي خالقيت، نوآوري، خطرپذيري و آارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و  و جلب مشارآت دانشگاه

  . پژوهش مستقل در ميان نسل جوان

   ٤٩اده م• 

مدار ، خالق و آارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت  سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد ، دانش دولت موظف است، براي زمينه

ها و مؤسسات آموزش عالي  افزاري، با هدف توسعه آمي و آيفي از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در ماموريتها و ساختار دانشگاه نرم

  : اي پاسخگويي به نيازهاي بخشهاي مختلف آشور به انجام ب رساند بر

ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي آه داراي مجوز از شوراي گسترش  دانشگاه: الف

باشند، صرفًا بر  ربط مي مراجع قانوني ذيهاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير  آموزش عالي و وزارتخانه

ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيالتي خاص، مصوب هيئتهاي امناي مربوط آه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و  نامه اساس آيين

، قانون استخدام آشوري و رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي

ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيئت  نامه ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني آه آيين

ام شده به اي از محل بودجه عمومي دولت، بر اساس قيمت تم اعتبارات هزينه. امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد

اي و اختصاصي اين مؤسسات آمك تلقي شده  هاي سرمايه اي، تملك دارايي اعتبارات هزينه. يابد هاي اجرايي ياد شده اختصاص مي دستگاه

هاي آموزش عالي بخش دولتي، بر مبناي هزينه سرانه تعيين و  سهم دولت در هزينه. گردد و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي

به بودجه عمومي دولت، بر اساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، نسبت آن 

  . يابد اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، افزايش مي

دولتي و همچنين  ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي هرگونه اصالح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيالتي دانشگاه: ب

  . فرهنگستانهاي تخصصي منحصرًا مشمول مفاد اين ماده مي باشند

هاي علوم، تحقيقات و  ها و مراآز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و خصوصي توسط وزارتخانه ارزيابي مستمر دانشگاه: ج

گذاري در علوم منتخب و تكيه بر  بر اساس آن و سرمايهفناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري انجمنهاي علمي و مداخله 

  . ايجاد قطبهاي علمي، براساس مزيتهاي نسبي و نيازهاي آتي آشور



اي با تأآيد  رشته هاي دانشگاهي، بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار آار و تحوالت علمي، در راستاي توسعه علوم ميان بازنگري در رشته: د

  . بر علوم انساني

برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي  گذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و نيز بهره ايجاد توليت واحد در سياست: هـ

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجازند از تأسيس باشگاه غير دولتي و  موجود در اين زمينه، وزارتخانه

  . ستعدادهاي درخشان آشور حمايت نمايندصيانت از ا

   ٥٠ماده • 

به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشارآتهاي 

  : مردمي

ظرفيت مازاد بر نياز خود، با اخذ مجوز از شوراي  شود، براي هاي اجرايي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده مي به دستگاه: الف

آن را به حساب درآمد %) ١٠٠(گسترش آموزش عالي، در مقطع آارداني دانشجو پذيرش آرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صد درصد 

ها و مؤسسات  لي و معامالتي دانشگاهقانون نحوه انجام امور ما“) ٤(درآمد اختصاصي مذآور مشمول مفاد ماده . اختصاصي واريز نمايند

ها و ارتقاي آيفيت واحد آموزشي،  است و بر اساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره” ١٨/١٠/١٣٦٩آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 

  . يابد اختصاص مي

هاي مربوطه  ردد، دستگاهگ گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاي رتبه استخدامي فرد مي در مواردي آه آسب آموزشها توسط آموزش

  . ريزي آشور، اخذ آنند بايستي مجوز الزم را از سازمان مديريت و برنامه مي

ها ميسر يا به صرفه و صالح نباشد، به صورت استثنا و با  هايي آه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاه هاي آارشناسي، در رشته اجراي دوره

  . بالمانع استاخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي 

 ٢٤تا  ١٨نسبت جمعيت دانشجويي به جمعيت (به منظور دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجويي : ب

شود از طريق تنوع بخشي  ها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي تا پايان برنامه چهارم توسعه، به دانشگاه%) ٣٠(به سي درصد ) سال

، آموزشهاي )نيمه حضوري(شبانه، نوبت دوم، از راه دور : هاي تحصيلي از قبيل ي ارايه آموزش عالي، نسبت به برگزاري دورهها به شيوه

هاي علوم  هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه هاي خاص، اقدام آرده و هزينه هاي معتبر خارجي و دوره هاي مشترك با دانشگاه مجازي، دوره

. ها واريز نمايند بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهتحقيقات و فناوري و 

ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي  قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاه“) ٤(درآمد اختصاصي مذآور، مشمول مفاد ماده 

  . است” ١٨/١٠/١٣٦٩مصوب 

و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت %) ٢٥(نشجويان جانباز بيست و پنج درصد شهريه دا

ريزي آشور  و سازمان بهزيستي از محل اعتبارت رديف خاص و توسط سازمان سازمان مديريت و برنامه) ره(پوشش آميته امداد امام خميني 

ربط به سازمان مديريت  هاي ذي دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاهتعداد . شود تأمين مي

  . ريزي آشور و آميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي گزارش شود و برنامه

به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه را، در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان يا ساير شود، تسهيالت اعتباري  به دولت اجازه داده مي: ج

ها و مؤسسات آموزش عالي  اين ماده و دانشجويان دانشگاه» ب«هاي مذآور در بند  ربط قرار دهد، تا بخشي از دانشجويان دوره نهادهاي ذي

ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از دولتي و غير دولتي و پيام نور، آه امكان پرداخت شهريه را 

  . تحصيل، به تدريج بازپرداخت آنند

غير انتفاعي داراي مجوز از  -دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالي غير دولتي : د

و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آه صندوق رفاه دانشجويان آنها تشكيل نشده است، اعتبار  هاي علوم، تحقيقات و فناوري وزارتخانه

الحسنه بلندمدت در اختيار  خاصي را عالوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد، تا به عنوان وام قرض

آنندگان وام مذآور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل  هاستفاد. دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد

  . هستند

  . گردد دانشگاه پيام نور، از محل دريافت شهريه از دانشجويان، آمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي اداره مي: هـ



صي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي، در گذاري بخش خصو شود، به طرحهاي سرمايه به دولت اجازه داده مي: و

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  صورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي آشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه

هاي غيردولتي، به منظور توسعه  جاد آموزشكدهاي. علوم، تحقيقات و فناوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا آند

  . آاربردي، در اولويت استفاده از تسهيالت بانكي مذآور خواهد بود - هاي آارداني علمي  دوره

هاي مادر و  اند به منظور ارتقاي توانمندي دانشگاه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف وزارتخانه: ز

اي تهيه و حداآثر تا پايان سال  المللي برنامه ويژه هاي معتبر بين هاي آموزشي و پژوهشي در مقايسه با دانشگاه ولتي آشور در زمينهمهم د

  . اول برنامه به تصويب هيئت وزيران برسانند

هاي علوم،  از وزارتخانه اعطاي مدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز: ح

قانون “ربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده  تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي

  شوند مصوب  تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي آه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي

  . اشندب مي” ٧/١٠/١٣٧٢

ها و  گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاه اعطاي موافقت اصولي و فراهم نمودن سازوآار الزم براي سرمايه: ط

  . پذيرد هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي مؤسسات آموزش عالي توسط وزارتخانه

  . برداري و مديريت علمي مجري خواهد بود ات مذآور، پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات، براي بهرهاندازي مؤسس ضوابط راه

هاي انساني، فكري، علمي و فني آشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم  رويه سرمايه به منظور جلوگيري از خروج بي: ي

  . قدامات قانوني الزم را به عمل آوردتوسعه ضمن انجام مطالعات و بررسي راهكارهاي مناسب، ا

   ٥١ماده • 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي “) ١٤٤(ماده ” ب “ و ” الف “ و بندهاي ) ١٥٤(ماده ” الف “ بند 

  . ددگر تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(براي دوره برنامه چها رم ” هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩ايران مصوب 

   ١٥٤بند الف ماده • 

گيري پژوهشهاي دانشگاهي  ها و مؤسسات آموزش عالي و جهت به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني آادر علمي دانشگاه

  : به سمت نيازهاي علمي و تخصصي آشور

ود با رعايت مراتب زير نسبت به تشكيل ش ها و مؤسسات آموزش عالي آشور و مراآز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي به دانشگاه: الف

  . شرآتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت آنند

خدمات اين شرآتها صرفًا در محدوده تحقيقات و خدمات علمي و فني است آه شرآتها و مؤسسات بخش غير دولتي و غير عمومي  -١

  . آند يستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نميقادر به انجام آنها ن

از سهامداران اين شرآتها اعضاي هيئت علمي، آارشناسان پژوهشي، تكنسينها و آارآنان همان %) ٤٩(حداآثر چهل و نه درصد  -٢

قانون منع مداخله وزرا و “ربوطه از محدوديت دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و مرآز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شرآت م

  نمايندگان مجلسين، دولت و آارمندان دولت در معامالت دولتي و آشوري مصوب 

  . مستثنا است” ٢٢/١٠/١٣٣٧

ها، مؤسسات آموزش عالي و مراآز تحقيقاتي و پژوهشي با  اساسنامه نمونه و يا خاص هر يك از شرآتهاي فوق در هر يك از دانشگاه

  . رسد نهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران ميپيش

   ١٤٤بند الف و ب ماده • 

در مواردي آه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي براي احداث، توسعه تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي و : الف

ها و  ي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهآموز هاي دانش ها و خوابگاه خوابگاه و سالنهاي غذاخوري و آتابخانه



ها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح  ريزي و توسعه استان و در دانشگاه مؤسسات آموزش عالي در چارچوب مصوبات شوراي برنامه

  . گيرد هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي ها به عنوان هزينه دهند، اين هزينه هايي را انجام مي جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه

االرث به آموزش و پرورش،  اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي آه اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسكوني، باغ، زمين، سهم: ب

اه آزاد اسالمي و مراآز تحقيقاتي هاي علميه و دانشگ و حوزه) ها شامل رده(ها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج  دانشگاه

  . باشند دهند از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي ها و سازمان تربيت بدني انتقال مي وابسته به دانشگاه

   ٥٢ماده • 

گسترش دانش، مهارت و  ,دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق آمتر توسعه يافته

آن دسته از اقدامهاي ذيل آه جنبه , هاي انساني به ويژه براي دختران و توسعه آمي و آيفي آموزش عمومي وري سرمايه ارتقاي بهره

  : قانونگذاري ندارد را به انجام برساند

  . هاي الزم، براي اجراي برنامه آموزش براي همه توسعه زمينه: الف

آند، به  وزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقي آه آموزش و پرورش اعالم مياجباري آردن آم: ب

  . طوري آه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد

ديريتي و اجرايي واحدهاي م, نسبت به اتخاذ تدابير الزم به منظور توسعه استقالل مالي, عالوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش: ج

وري آنها  ، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش غير دولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاي بهره)مدارس(آموزشي 

  . اقدام نمايد

  . گليسي انجام دهدعلوم و زبان ان, هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي اصالحات الزم را در زمينه برنامه: د

اي معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد، با استفاده از تجارب  اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه ارتقاي توانايي و مهارت حرفه: هـ

  . المللي و شرايط بومي آشور بين

وري و آيفيت  م پرداخت متناسب با ميزان بهرهاي مناسب و اصالح نظا افزايش انگيزه شغلي معلمان، با تأمين جايگاه و منزلت حرفه: و

  . خدمات آنها

بيني شده در  در صورتي آه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه، بيش از ميزان پيش: ز

ريزي آشور نسبت به  زمان مديريت و برنامهاين قانون براي دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأييد سا) ٩(جدول شماره 

بيني شده، با اولويت در مناطق آمتر توسعه يافته و منحصرًا براي امر آموزش  آارگيري حداآثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي پيش به

  . اقدام نمايد

  . زشي آنانبندي معلمان، و ارتقاي سطح آمو تدوين و اجراي نظام سنجش صالحيت علمي و رتبه: ح

  . هاي زندگي سالم ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سالمت و شيوه برنامه: ط

اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف , زيستي, تدوين و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي آشور، با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي: ي

تي به طوري آه تا پايان برنامه چهارم، باسوادي افراد حداقل زير سي سال، به آشور، با رويكرد جلب مشارآتهاي مردمي و سازمانهاي غيردول

  . طور آامل تحقق يابد

اي و  هاي آموزشي و درسي آليه سطوح و تجهيز مدارس آشور، به امكانات رايانه گيري از فناوري اطالعات، در تدوين و اجراي برنامه بهره: ك

  . رساني شبكه اطالع

  . تن دانش و مهارتهاي آارآنان آموزش و پرورش، در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطاتروزآمد نگه داش: ل

سازي و استاندارد و متناسب نمودن فضاهاي آموزشي، به ويژه مدارس  مقاوم, بيني تسهيالت و امكانات الزم، براي نوسازي پيش: م

  . ساز دخترانه و تنظيم ساز و آارهاي حمايتي از خّيرين مدرسه



وضع و اجراي مقررات الزم براي تأمين، جذب و نگهداشت نيروي انساني مورد نياز مناطق آمتر توسعه يافته آشور از قبيل صدور : ن

  . اين قانون، خريد خدمات آموزشي و اقدامهاي رفاهي) ٩(مجوزهاي استخدامي، در قالب جدول شماره 

هاي مرآزي،  روزي، روستا مرآزي و خوابگاه ز طريق گسترش مدارس شبانهفراهم آردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي ا: س

روزي و نيز ايجاد و  هاي مربوط به مدارس شبانه آموزان و ساير هزينه اي و تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزش از راه دور و رسانه

هاي الزم براي گسترش آموزش پيش  هيه و اجراي برنامهگسترش اماآن و فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي به تناسب جنسيت و ت

  . دبستاني و آمادگي به ويژه در مناطق دو زبانه

ريزي آشور به  اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه) ن(و ) م(، )ي(، )ح(، )و(نامه اجرايي بندهاي  آيين: ع

  . تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

   ٣ ٥ماده  •

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب ) ١٤٧(ماده ” الف “ و بند ) ١٥١(و ) ١٤٩(مواد 

  . گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(هاي آن براي دوره برنامه چهارم  و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩

   ١٤٩ماده • 

آند را از طريق  شود اجارة اماآن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي آه از آنها استفاده نمي ه ميبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داد: الف

در اين خصوص فرهنگيان مشمول . اين ماده هزينه نمايد» ب«انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند 

  . نخواهند بود قانون منع مداخله آارآنان در معامالت دولتي

آند به حسابهايي آه توسط خزانه  شود، درآمدهايي را آه بر اساس قوانين مصوب، دريافت مي به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي: ب

مه ه. شود واريز آند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود هاي اجرايي ملي و استاني افتتاح مي براي هر يك از دستگاه

ربط آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال  وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذي%) ١٠٠(ساله معادل صد درصد 

  . شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت بيني مي پيش

شنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران و هاي اجرايي ملي بنا به پي اين ماده در دستگاه) الف(هاي مربوط به بند  تعرفه: ج

  . هاي اجرايي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد هاي مربوط به دستگاه تعرفه

   ١٥١ماده • 

لمي آاربردي اي اعم از رسمي و غير رسمي شامل آموزشهاي آارداني و ع به منظور هماهنگي امر سياستگذاري آموزشهاي فني و حرفه

اي متوسطه و آار و دانش  آه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزشهاي فني و حرفه

 مدت آه متولي آن وزارت آار و امور اجتماعي و آموزشهاي ضمن خدمت اي آوتاه آه متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه

) ٥(مواد] اي تخصصي آه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي آشور مي باشند، شوراي عالي آارآموزي  آارآنان دولت و مديريت حرفه

اي آشور  و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه[ مجلسين سنا و شوراي ملي سابق  ١٣٤٩قانون آارآموزي مصوب ) ٧(و ) ٦(و 

شوراي عالي انقالب  ١٣٦٩مصوب سال (و شوراي عالي آموزشهاي علمي، آاربردي ) الب جمهوري اسالمي ايرانشوراي انق ١٣٥٩مصوب (

اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، آار و  منحل و ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه) فرهنگي 

، درمان و آموزش پزشكي، آشاورزي و جهاد سازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت

ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و . گردد دبير آل سازمان امور اداري و استخدامي آشور و رئيس مرآز امور مشارآت زنان تشكيل مي

ساير وظايف و اختيارات شوراهاي . باشد و بودجه دبير ستاد ميرئيس سازمان برنامه . دعوت رئيس ستاد در جلسات شرآت خواهند نمود

ها و شوراها در امور مذآور  تصميمات اين ستاد پس از تأييد هيئت وزيران براي آليه وزارتخانه. گردد ربط تفويض مي هاي ذي مذآور به وزارتخانه

  . االجرا خواهد بود الزم

  . از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيدنامه اجرايي اين ماده طي مدت سه ماه پس  آيين

   ١٤٧بند الف ماده • 



اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و   آارآنان وزارت آموزش و پرورش آه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته : الف 

ب صندوق واريز آنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق به حسا%)  ٥( مزاياي خود را تا پنج درصد 

  . طور آامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد  ذخيره فرهنگيان به 

   ٤ ٥ماده • 

هاي آموزشي ضمن خدمت آارآنان خود  راحي و اجراي دورهاي خود را براي ط اند درصدي از اعتبارات هزينه هاي اجرايي موظف دستگاه: الف

  : بيني و در موارد زير هزينه آنند در برنامه آموزش آارآنان دولت پيش) خارج از نظام آموزش عالي رسمي آشور(

اي شغلي آنان هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي آارآنان به منظور افزايش سطح آارايي و ارتقاي مهارته دوره -١

  . به ويژه از طريق آموزشهاي آوتاه مدت) به خصوص براي زنان(

  هاي آموزشي ويژه مديران  دوره -٢

آند، حداآثر طي مدت شش ماه  ريزي آشور تعيين مي اند، در چارچوبي آه سازمان مديريت و برنامه هاي اجرايي موظف آليه دستگاه: ب

  . وزشي ساالنه خود را براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند هاي آم پس از تصويب اين قانون، برنامه

بيني الزامات و تشويقات  اين ماده و پيش) الف(تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند : نامه اجرايي اين ماده شامل آيين

  . ريزي آشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد مديريت و برنامهقانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان 

   ٥ ٥ماده • 

آاهش , هاي انساني دولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصالح هرم تحصيلي نيروي آار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه

براي نظام آموزش , يجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانانفاصله سطح دانش و مهارت نيروي آار آشور با سطح استانداردهاي جهاني و ا

ساز و آارهاي الزم را تهيه و با , آاربردي آشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير -اي و علمي  فني و حرفه

  : بيني الزامات مناسب اجرا نمايد پيش

با توجه به تجربيات جهاني و , آاربردي-اي و علمي يي نهاد سياستگذار در آموزش فني و حرفهانجام اقدامات قانوني الزم به منظور برپا: الف

گيري نهاد ستاد هماهنگي آموزشهاي  راهبردها و سياستهاي آالن بخش و تا زمان شكل, اندازها به عنوان مرجع اصلي تصويب چشم, داخلي

به آار ١٧/١/١٣٧٩ه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب قانون برنامه سوم توسع) ١٥١(اي موضوع ماده  فني و حرفه

  . خود ادامه خواهد داد

  . آاربردي –اي و علمي  ، غير رسمي فني و حرفه)متوسطه و عالي(استمرار نظام آارآموزي و آارورزي، براي تمام آموزشهاي رسمي : ب

  . المللي آار آشور، با رويكرد بينتدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي : ج

بهسازي و نگهداشت نيروي , جذب، انگيزش، ارتقاي شغلي، آموزش: طرح جامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين بخش شامل: د

  . انساني

ربردي به ويژه در آا -اي و علمي  هاي دولتي و بخش غير دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه نظام حمايت از مؤسسات و بنگاه: هـ

  . مناطق آمتر توسعه يافته

آاربردي و توسعه مراآز آموزش فني و -اي و علمي نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي آيفيت آموزشهاي فني و حرفه: و

  . المللي بينگيري از همكاريهاي  اي، فناوري اطالعات و ارتباطات، با حداآثر مشارآت بخش خصوصي و تعاوني و بهره حرفه

  . آاربردي –اي و علمي  استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و غير دولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه: ز

هاي  نيازسنجي و برآورد نيروي انساني آارداني مورد نياز و صدور مجوز الزم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراآز آموزش دوره: ح

  . خصوصي و تعاوني، به نحوي آه تا سال چهارم برنامه، ظرفيتهاي مورد نياز ايجاد گرددآارداني در بخش 



   ٦ ٥ماده • 

نسبت به تهيه برنامه مّلي آمار، " منظومه آمار مّلي و مكاني آشور"دهي  دولت مكلف است، در پايان سال اول برنامه ، به منظور شكل

هاي  و آمار مّلي آشور، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهاي ثبتي، تقويت و ايجاد پايگاهمبتني بر اصالح و تقويت نهاد مديريت اطالعات 

هاي الزم را انجام و جهت اجرا و  ها، راهبري، هماهنگي رساني، ارتقاي فرهنگ آماري، چگونگي تعامل دستگاه اطالعات آماري و اطالع

  . عملياتي نمودن آن طي برنامه اقدام نمايد

   ٧ ٥ده ما• 

تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و آسب جايگاه برتر منطقه اقدامهاي ذيل , دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فناوري اطالعات

  : را انجام دهد

و تمهيد و  دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيالت الزم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با آيفيت: الف

اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد  گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرآتها، شبكه

و سي %) ٣٥(و پنج درصد  ، سي%)٥٠(اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت آشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد  شبكه

اي حداقل در شهرهاي باالي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت  ، آحاد جمعيت آشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه%)٣٠(صد در

  . خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر را فراهم آورد

  . تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطالعات در سراسر آشور: ب

  .در سال اول برنامه چهارم" قانون جامع ارتباطات"اليحه تهيه : ج
  
  

  اي حفظ محيط زيست آمايش سرزمين و توازن منطقه: بخش دوم

 حفظ محيط زيست: ل پنجمفص

  اي آمايش سرزمين و توازن منطقه: فصل ششم
  

 بخش دوم 

 اي  طقهحفظ محيط زيست آمايش سرزمين و توازن من

 فصل پنجم 

  حفظ محيط زيست 

   ٥٦ماده • 

هاي  هماهنگي الزم را بين دستگاه, برداري از تنوع زيستي آشور دولت موظف است، براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره

جهاني نزديك شود و وضعيت  بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي شاخصهاي تنوع زيستي آشور مي. ربط ايجاد نمايد ذي

  . مناسب يابند

   ٥٩ماده • 

هاي مرتبط، به منظور برآورد  ريزي آشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه سازمان مديريت و برنامه

ر فرايند توسعه و محاسبه آن در از آلودگي و تخريب محيط زيست د  هاي ناشي  محيطي و هزينه ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست

تنوع , خاك، انرژي, آب, جنگل: هاي موارد داراي اولويت از قبيل هاي محاسبه ارزشها و هزينه نسبت به تنظيم دستورالعمل, حسابهاي مّلي

ايي آه دستورالعمل آنها ه ارزشها و هزينه. ربط به تصويب برساند محيطي در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذي هاي زيست  زيستي و آلودگي

  . اي در نظر گرفته خواهد شد هاي سرمايه سنجي طرحهاي تملك دارايي به تصويب رسيده، در امكان



   ٦٠ماده • 

دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، ساز و آارهاي الزم را جهت 

گذاري در بخش  تخصصي محيط زيست، در آليه واحدهاي آموزشي و مراآز آموزش عالي، حمايت از سرمايه گسترش آموزشهاي عمومي و

هاي اثرگذار بر محيط زيست،  محيطي، در دستگاه محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست

  . تنظيم و برقرار نمايد

   ٦١ماده • 

  : ه در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورددولت مكلف است، آ

خدماتي و زيربنايي بايد بر اساس دستورالعمل , آليه واحدهاي توليدي. آننده را آغاز نمايد طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلوده: الف

. خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذآور ارائه دهندها و تخريبهاي  گيري آلودگي برداري و اندازه سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه

  . خواهند بود” ٣/٢/١٣٧٤قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب“) ٣٠(واحدهايي آه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده 

اذ روشي نمايد آه موجبات استفاده رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و آودهاي شيميايي، اتخ به منظور جلوگيري از افزايش بي: ب

فرموالسيون و مصرف آودهاي شيميايي و سموم دفع , ساخت, ضوابط ورود. بيشتر از آود آمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم شود

سازمان حفاظت هاي جهاد آشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  محيطي را توسط وزارتخانه  آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست

  . محيط زيست، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند

ها در وهله اول در سه استان  ها، دهياري بخشداري, ها ارائه برنامه مديريت پسماندهاي آشور و اتخاذ روشي آه با همكاري شهرداري: ج

بازيافت و دفع آليه پسماندها با روشهاي , حمل و نقل, آوري جمع, ، به طوري آه در پايان برنامه چهارمگيالن و گلستان اجرا شود, مازندران

آوري و تصفيه فاضالب در  ها و تأسيسات جمع آليه شبكه, همچنين ضمن تأمين اعتبارات الزم. محيطي و بهداشتي انجام شود فني زيست

برداري رسانده و  گلستان و تهران و شهرهاي مراآز استانها را تكميل و به مرحله بهره, مازندران, دست اجراي استانهاي خوزستان، گيالن

  . مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند

   ٢ ٦ماده • 

  : دولت مكلف است

آرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب , شيراز, مشهد, تبريز, اراك, اهواز, در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران: الف

  . شوراي عالي حفاظت محيط زيست آاهش دهد

, صنايع و معادن, هاي نفت ريزي آشور و وزارتخانه سازمان مديريت و برنامه, نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست آيين

  . و آشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شوددرمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري , بهداشت

  . هاي فرسوده آشور از رده خارج شوند در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ آند آه آليه خودروها و موتورسيكلت: ب

   ٣ ٦ماده • 

و تخريب سواحل، با اولويت درياي  دولت موظف است حداآثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي

ضوابط , استقرار مديريت يكپارچه سواحل, تعيين و آزادسازي حريم: طرح جامع ساماندهي سواحل آه متضمن اقدامهاي ضروري همچون, خزر

اه با تعيين مسئوليت صيادي و آبزي پروري، بازبيني و اصالح و تكميل قوانين و مقررات را همر, محيطي و دريانوردي و استانداردهاي زيست

  . اجرا و نظارت، تدوين نمايد, گذاري ربط در زمينه سياست هاي ذي دستگاه

دولت موظف است آليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد آه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني  -تبصره

  . انجام پذيرد%) ١٠٠(متر حريم دريا صددرصد ) ٦٠(شصت 

, هاي مسكن و شهرسازي وزارتخانه, سازمان حفاظت محيط زيست, ريزي آشور نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه يينآ

  . ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد هاي ذي نيرو و عندالزوم ساير دستگاه, راه و ترابري, جهاد آشاورزي, آشور



   ٤ ٦ماده • 

  : محيط زيست، مكلف است سازمان حفاظت

هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأآيد بر گروههاي اثرگذار و  در راستاي ارتقاي آگاهي: الف

پيشنهاد شوراي  دار از ابتداي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران،آيين نامه اجرايي مربوط را با اولويت

هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي  رسانه, ربط هاي ذي آليه دستگاه. عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران برساند

  . باشند هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي ايران ملزم به اجراي برنامه

اي، مّلي و استاني تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش،  در سطوح منطقهمحيطي آشور را   نظام اطالعات زيست: ب

  . اند، در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند ربط مكلف هاي ذي دستگاه. محيطي فراهم گردد رساني و ارزيابي زيست اطالع

   ٥ ٦ماده • 

سازي  شناختي، به ويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينه توسعه پايدار بومدولت موظف است نسبت به تدوين اصول 

  . باشند هاي اجرايي خود مي هاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاي مذآور در طرحها و برنامه دستگاه. مربوطه اقدام نمايد

   ٦ ٦ماده • 

اعمال سياستهاي , اي دولت اند، جهت آاهش اعتبارات هزينه هاي عمومي غير دولتي موظفهاي اجرايي و مؤسسات و نهاد آليه دستگاه

, )شامل آاغذ(مواد اوليه و تجهيزات , آب, مديريت مصرف انرژي: براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل, مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست

اي آه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان  نامه ، طبق آيين)وسايط نقليهدر ساختمانها و (آاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها 

  . اقدام نمايند, ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد هاي ذي ريزي آشور با همكاري دستگاه مديريت و برنامه

   ٦٧ماده • 

سازمان حفاظت محيط . آيد اروميه، تهيه و به مرحله اجرا در ميبومهاي حساس، به ويژه درياچه  برنامه مديريت زيست بومي در زيست: الف

نامه اجرايي اين ماده را تهيه و به تصويب  هاي نيرو و جهاد آشاورزي، آيين ريزي آشور و وزارتخانه زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه

  . رسانند هيئت وزيران مي

ربط در نيروهاي مسلح جمهوري  زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذي تنوع رويه و نابودي به منظور جلوگيري از شكار بي: ب

هاي مذآور، تعداد  اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدود آردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه

خيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع سالحهاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تش

  . آوري سالحهاي غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد

   ٦٨ماده • 

برداري پايدار از محيطهاي دريايي آشور، تا پايان  هاي بهره بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه, احيا, دولت موظف است طرح حفاظت: الف

  . چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد سال اول برنامه

هاي وارد به محيط  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي تقليل آالينده) ٨٥(و ) ٧٢(شود، با رعايت اصول  به دولت اجازه داده مي: ب

منابع مورد نياز صندوق ياد شده . ابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس آندو" صندوق مّلي محيط زيست"زيست و تخريب آن، 

اساسنامه صندوق مّلي محيط زيست . گردد براي انجام فعاليتهاي مذآور از طريق آمكهاي بخش غير دولتي داخلي و خارجي تأمين مي

ريزي آشور تهيه و به تصويب هيئت  و سازمان مديريت و برنامهمشترآًا توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي 

  . وزيران خواهد رسيد 

تا پايان , هاي منابع مّلي و دولتي وزارت جهاد آشاورزي موظف است، به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت بر عرصه: ج

سازمان ثبت اسناد و امالك . و دولتي از مستثنائات و اشخاص اقدام آند برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميزي و تفكيك منابع مّلي

  . هاي اراضي منابع مّلي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را مالك عمل قرار دهد نقشه, آشور بايد تا صدور اسناد



   ٦٩ماده • 

از منابع طبيعي تجديد شونده را باتوجه به اولويتهاي زير تنظيم و به مورد  برداري دولت مكلف است، برنامه حفظ، احيا، اصالح، توسعه و بهره

  : اجرا بگذارد

  خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان هفتاد درصد : الف

  . ١٣٨٣باقيمانده دام و جنگل نشينان در پايان سال %) ٧٠(

  . دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصالح پروانه چراهاي مربوطه %)٥٠(آاهش پنجاه درصد : ب

هاي  حوزه%) ١٠(هاي سدهاي در دست اجرا، تمام شده و ده درصد  سطح حوزه%) ٢٠(اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد : ج

  . ساير مناطق

  . هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار: د

زا  توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست آاشت به ميزان حداقل پانصد هزار هكتار، همچنين اجراي عمليات آنترل آانونهاي بحراني بيابان: هـ

  . به ميزان حداقل يك و نيم ميليون هكتار

اي شهري، روستايي و ساير اراضي آشاورزي و منابع طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون هكتار به ه اجراي عمليات پخش سيالب در حوزه: و

  . منظور ايجاد مراتع مشجر، تبديل اراضي بياباني به زراعي و تعذيه آبخوانها

  ) توراني - شمال، زاگرس، ارسباران، خليج عمان و ايراني(پوشش آامل حفاظتي در جنگلهاي آشور : ز

  . رساني به عشاير، جنگل نشينان و روستاييان امل سوختپوشش آ: ح

  . از سطح عملياتي%) ١٥(گسترش مشارآت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها و مراتع به ميزان پانزده درصد : ط

امه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد ن آيين. گيرد برداري از جنگل صرفًا براساس تعديل اآولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي بهره: ي

  . آشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد

   ٧٠ماده • 

دام (دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها 

حق انجام گيرد و در همين راستا واگذاري   داري و مديريت مراتع از طريق عشاير ذي  ترتيبي اتخاذ نمايد آه اجراي طرحهاي مرتع ،)عشاير

  . اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي آوچنده در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد

ريزي آشور حداآثر ظرف شش ماه پس از  يشنهاد مشترك وزارت جهاد آشاورزي و سازمان مديريت و برنامهنامه اجرايي اين ماده به پ آيين

  . ابالغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

   ٧١ماده • 

 ١٧/١/١٣٧٩مصوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران “) ١٠٤(ماده » ج « و بند ) ١٠٥(ماده 

  براي دوره برنامه چهارم ” هاي آن و اصالحيه

  . گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(

   ١٠٥ماده • 

يابي، بر اساس ضوابط  سنجي و مكان هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان آليه طرحها و پروژه

رعايت نتايج ارزيابي توسط . محيطي قرار گيرد و مصوب هيئت وزيران مورد ارزيابي زيست پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست

  . باشد نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي. هاي مذآور الزامي است مجريان طرحها و پروژه



هاي عمراني و اشتغالزائي در مناطق حفاظت شده را  روژهتبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرايي پ

  . محيطي، طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد به طريقي فراهم نمايد آه ضمن رعايت مسائل زيست

   ١٠٤بند ج ماده • 

اند براي  ليدي موظفج ـ به منظور آاهش عوامل آلوده آننده محيط زيست، باالخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب آشور، واحدهاي تو

هاي قابل  هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هزينه. تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و آاهش آلودگيها اقدام آنند

  . گردد قبول واحدها منظور مي

حيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده از واحدهائي آه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب م
نامه  آيين. سازي محيط زيست هزينه شود گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم اخذ و به درآمد عمومي واريز مي

  .رسد ت به تصويب هيئت وزيران مياين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيس
  
  

 بخش دوم 

 اي  حفظ محيط زيست آمايش سرزمين و توازن منطقه

 فصل ششم 

  اي  آمايش سرزمين و توازن منطقه

   ٢ ٧ماده • 

ر، با دولت مكلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، با هدف استفاده آارآمد از قابليتها و مزيتهاي آشو

  : سند مّلي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد, استفاده از مطالعات انجام شده

  : سطح آالن شامل: الف

, تالمللي و امكانا اي و بين تحليل شرايط منطقه, انداز بلندمدت توسعه فضايي آشور، در چارچوب سياستهاي آلي نظام چشم -١

  محدوديتها و مزيتهاي سرزمين 

  الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي آشور , راهبردهاي آلي توزيع جمعيت در سرزمين -٢

داراي " محيط زيست و ميراث فرهنگي, حفاظت از منابع طبيعي", "امنيتي و دفاعي"هايي آه به لحاظ  راهبردهاي خاص مناطق و عرصه -٣

  . باشند موقعيت ويژه مي

  پايگاه اطالعات مكاني و جغرافيايي و اسناد تصويري مرتبط  -٤

  : سطح بخشي شامل: ب

هاي  اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگي -راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضايي بخشهاي مختلف اقتصادي  -١

  سرزمين 

  اي و سرزميني بخشها  هاي منطقه سياستها و توصيه -٢

  دار در توسعه بخش  ا و عمليات اولويتاقدامه -٣

  : سطح استاني شامل: ج

  دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم آار مّلي  نظريه پايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولويت -١



  ) محورها و مراآز عمده در توسعه استان(سازمان فضايي توسعه استان  -٢

  دار در توسعه استان  اولويت اقدامها وعمليات -٣

هاي سند  گيري سندهاي مّلي توسعه بخش و سندهاي مّلي توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، بر اساس جهت -تبصره

قرار مبناي تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم , از تصويب هيئت وزيران هاي هر يك تنظيم، و پس مّلي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگي

  . هاي سنواتي را، بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد  دولت مكلف است، لوايح بودجه. گيرد مي

انداز بيست ساله  هاي اصلي بخش، استان و يا طرحهاي ويژه را در چارچوب تحقق چشم گيري سند ملي سندي است راهبردي آه جهت

  . رسد ويب مجلس شوراي اسالمي و يا هيئت وزيران ميتوسعه، تبيين و حسب مورد به تص

  . پذيرد هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت مي عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه

   ٣ ٧ماده • 

دهاي تقسيماتي دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات آشوري را آه در بردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واح

گيري عدم تمرآز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان  موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهت

ه هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماد. نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد

  . صورت گيرد

   ٤ ٧ماده • 

المللي،  هاي جديد متناسب با شرايط در حال گذار مّلي و بين گذاري سازي عمليات عمراني و سرمايه دولت مكلف است به منظور هماهنگ

امكانات و  ,اسالمي -المللي آشور، ساختار فرهنگي هويت ايراني  اي و بين تحليل مناسب موقعيت منطقه, نگري با رعايت موازين آينده

  : قابليتها و فرصتهاي آشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد

 -اي و بخشي  بين منطقه, هاي بين بخشي قرار دادن اسناد مّلي آمايش سرزمين و آالبدي مّلي به عنوان مرجع اصلي هماهنگي: الف

  . هاي اجرايي گيري اي، در تصميم منطقه

اي و  گيري از اطالعات پايه علمي و فني و با بهره, اي منطقه, ، متناسب با تحوالت جهانيبه هنگام نمودن سند مّلي آمايش سرزمين: ب

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي , اي آه برنامه پنجم توسعه اقتصادي گونه به, اي و بخشي مكاني و تعامل سطوح خرد و آالن منطقه

   .ايران در سازگاري با سند مّلي آمايش سرزمين تنظيم گردد 

   ٥ ٧ماده • 

گيري از قابليتها و مزيتهاي  منظور بهره  ربط، به  هاي اجرايي ذي ريزي آشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاه سازمان مديريت و برنامه

ذيل را در قالب  المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي المللي آشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بين

  : هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد برنامه

هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني،  هاي عرصه گيري مناسب از موقعيت و توانمندي بهره: الف

تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه , مياز طرق مختلف از جمله تعيين مراآز و پارآهاي فناوري عل

  . اقتصادي

المللي آشور، از طريق تقويت مديريت  شهرها، در جهت تقويت نقش فرامّلي و ارتقاي جايگاه بين استفاده مناسب از قابليت و توان آالن: ب

اي آنها به  المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف مّلي و منطقه د فرامّلي و بينتعيين حوزه عملكر, ريزي و اجرا در اين شهرها برنامه, توسعه

  . ساير شهرها

 -غربي و شمالي  - بندي محورهاي خاص در داالنهاي ارتباطي شرقي  گيري مناسب، از قابليتهاي ترانزيتي آشور، از طريق اولويت بهره: ج

  . و نقاط خاص واقع بر اين محورها ها شبكه, جنوبي آشور و تدوين برنامه توسعه مبادي



هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليتهاي جديد و ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق  سازي عرصه آماده: د

  . هاي زيربنايي توسعه و تجهيز شبكه, تكميل

، از طريق )به ويژه دشتها و پيرامون سدها(در توسعه مناطق پيراموني هاي مّلي و فرامّلي،  گذاري گيري از آثار انتشاري سرمايه بهره: هـ

  . هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها هاي چند بخشي و گسترش شيوه تهيه برنامه

بر و سازماندهي جديد  ط و صنايع انرژي، در توسعه فعاليتهاي مرتب)به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي(گيري از منابع غني نفت و گاز  بهره: و

  . استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبي آشور، برمبناي آن

  . هاي مّلي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد مّلي و فرامّلي توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي: ز

بخشي به  تنوع, روستايي آشور، از طريق توسعه منابع انسانياجتماعي و فرهنگي مناطق , اقتصادي, گيري از قابليتهاي محيطي بهره: ح

ريزي توسعه روستايي، با تأآيد بر افزايش هماهنگي  بندي شده و اصالح نظام برنامه ساماندهي نظام ارائه خدمات سطح, فعاليتهاي اقتصادي

  . و محلي نمودن فرايند آن

   ٦ ٧ماده • 

آن دسته از اهداف و , هاي اجرايي ست، در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاهريزي آشور موظف ا سازمان مديريت و برنامه

تدوين و ) فرابخشي(هاي ويژه  باشد را در قالب برنامه مضامين برنامه چهارم آه تحقق آنها مستلزم مشارآت چند بخش و چند استان مي

هاي اجرايي بخشي و استاني  آليه دستگاه. هر دستگاه مشخص نمايد هاي اجرايي را در چارچوب وظايف قانوني نقش هر يك از دستگاه

در برنامه اجرايي خود منظور , گردد ريزي آشور تعيين مي ها را آه توسط سازمان مديريت و برنامه گونه برنامه اند، عمليات و اقدامهاي اين موظف

  . و اجرا نمايند

   ٧٧ماده • 

بندي آشور از ديدگاه آمايش  اي بين استاني، نسبت به منطقه هماهنگي در امور عمراني و توسعهشود، به منظور  به دولت اجازه داده مي

نامه اجرايي اين ماده، ب ا پيشنهاد  آيين. سرزمين و ايجاد نهادهاي هماهنگ آننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا استاني اقدام نمايد

  . رسد ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي هاي ذي تگاهريزي آشور و هماهنگي دس سازمان مديريت و برنامه

   ٧٨ماده • 

) اي اي و سرمايه هزينه(نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان، در قالب بودجه ساالنه به تأمين بودجه استان 

  . گردد ريزي آشور توسط هيئت وزيران تعيين مي نامهنسبتهاي مذآور به پيشنهاد سازمان مديريت و بر. يابد همان استان اختصاص مي

   ٧٩ماده • 

بايست در  و مي) وظايف استاني(هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت آه نتايج آاربردي آن از محدودة استان فراتر نباشد  عناوين برنامه

  . يزي آشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيدر قالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

   ٨٠ماده • 

بيني شده  هاي استاني پيش ريزي آشور مكلف است، به هنگام تنظيم بودجه ساالنه، درآمدها و واگذاري دارايي سازمان مديريت و برنامه

را در قالب رديفها و عناوين مستقل مشخص ريزي و توسعه استانها، آه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است،  توسط شوراي برنامه

  . آرده و به تفكيك هر استان ابالغ نمايد

   ٨١ماده • 

بودجه ساالنه استان . آيد از ابتداي برنامه چهارم، بودجه ساالنه استانها، بر اساس سند مّلي توسعه استان به مرحله اجرا در مي: الف 

اي در قانون  هاي سرمايه اي و تملك دارايي ص يافته از منابع مّلي و سرجمع اعتبارات هزينهدرآمدها و ساير منابع استان، سهم اختصا: شامل



ريزي و توسعه استان  در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه" سند بودجه ساالنه استان"به صورت (باشد و  بودجه آل آشور مي

  . رددگ مبادله مي) ريزي آشور و سازمان مديريت و برنامه

براي اجراي برنامه , ريزي آشور ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه آه تعهدات شوراي برنامه” سند بودجه ساالنه استان“: ب

اي و  هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي, شاخصهاي هدف هر بخش, مشتمل بر اهداف آمي استان, نمايد توسعه استان را مشخص مي

  . باشد اي استان مي هاعتبارات هزين

  . هاي اجرايي مّلي اجرا خواهد شد گردد، توسط دستگاه چند استان و يا آل آشور مي: طرحهاي مّلي آه منافع آن شامل: ج

ظرف مدت شش "سند مّلي توسعه استان"ريزي آشور مكلف است، نظام تنظيم بودجه استان را در چارچوب  سازمان مديريت و برنامه: د

  . ب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند ماه از تصوي

   ٢ ٨ماده • 

داري آل  هزينه استان، اقالم درآمدي زير را به عنوان درآمد استاني وصول و از طريق خزانه -دولت مكلف است، در اجراي آامل نظام درآمد 

  : نه نمايدبه خزانه معين استان واريز و در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني، هزي

  ). به استثناي ماليات بر شرآتهاي دولتي(آليه مالياتهاي مستقيم : الف

  . ماليات بر آاالها و خدمات به استثناي حقوق ورودي: ب

  . آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت آه وصول آنها در همه استانهاي آشور عموميت دارد: ج

گردد، به استثناي درآمد ناشي از  هاي استاني وصول مي شود و توسط دستگاه نها عرضه ميدرآمدهاي حاصل از خدمات آه در استا: د

  . انفال و خدمات قضايي دادگستري جمهوري اسالمي

  . شود به استثناي درآمد ناشي از جرايم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات آه در استانها وصول مي: هـ

   ٣ ٨ماده • 

و  ١٧/١/١٣٧٩قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب “) ١٨١(و ) ٧٧(، )٧١(، )٧٠(مواد 

  . گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ” هاي آن اصالحيه

   ٧٠ماده • 

ها و سياستها  ريزي و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه ظور تصميمبه من

  . شود ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار تشكيل مي هاي آالن آشور، شوراي برنامه مشي و خط

هاي تخصصي متشكل از مديران و رؤساي  ريزي و توسعة استان، آميته ف شوراي برنامهبه منظور پيشبرد اهداف و انجام وظاي -١تبصره 

ادارات آل، شعب و نمايندگي سازمانهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در استآنكه مشمول نظام بودجه استاني بوده و 

نامه اجرايي شوراي  آيين. گردد تشكيل مي) جرايي استانيهاي ا دستگاه(دار هستند  يا قسمتي از وظايف عمراني استاني را عهده

  . هاي تخصصي توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد ريزي استان و آميته برنامه

ن به استثناء آميته ها و ستادهاي مرتبط موجود استا هاي تخصصي موضوع اين ماده ساير شوراها، آميته پس از تشكيل آميته -٢تبصره 

  . شود ها ساماندهي و تنظيم مي ريزي شهرستان منحل و وظايف آنها در قالب وظايف اين آميته برنامه

و عضويت ) دبير آميته(ريزي آشور  ، نماينده سازمان مديريت و برنامه)رياست آميته(ريزي شهرستان متشكل از فرماندار  آميته برنامه -

فرمانداران موظف هستند يك . ريزي و توسعه استان هستند، خواهد بود آه مديران آل آنها عضو شوراي برنامه هاي اجرايي رؤساي دستگاه

  . هفته قبل از تشكيل جلسات آميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر درجلسات دعوت به عمل آورند



ربط به  هاي اجرايي ذي ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه آميته برنامههاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در  پروژه -

  . ريزي استان اعالم خواهد شد سازمان مديريت و برنامه

  . ريزي و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه -٣تبصره 

   ٧١ماده • 

  : دارد و توسعه استان وظايف زير را به عهده ريزي شوراي برنامه

ريزي آشور  هاي توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامه گيري هاي بلندمدت توسعه استان شامل جهت بررسي و تأييد برنامه: الف

  . هاي بلندمدت آشور و طرح آمايش ملي گيري و در راستاي جهت

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و  مشي توسعه استان شامل هدفها، سياستها و خط مدت هاي ميان بررسي و تأييد برنامه: ب

مدت ملي براي  گذاري در توسعه استآنكه در چارچوب رهنمودهاي آلي و سياستهاي آالن و بخشي و سازگار با برنامه ميان اولويتهاي سرمايه

  . شود دوره برنامه توسعه تهيه مي

هاي توسعه استان، بارعايت سياستهاي  ه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي در قالب برنامهتصويب طرحهاي توسع: ج

  . مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي

اتخاذ تدابير الزم براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استآنكه توسط دستگاه اجرايي استاني وصول و به : د

  . و پيشنهاد آسب منابع جديد درآمد در چارچوب سياستهاي مصوب دولت) درآمد استاني(گردد  تان واريز ميخزانه اس

  . ها و پيشنهاد راههاي آاهش هزينه در چارچوب سياستهاي مصوب دولت جويي در هزينه اتخاذ تدابير الزم براي صرفه: هـ

بع مالي الزم از محل درآمدهاي استان و سهمي از منابع ملي و اعتبارات بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي ساالنه استان شامل منا: و

ها و  هاي اجرايي استان از محل درآمد عمومي و اعتبارات از محل درآمد اختصاصي، در چارچوب بخشنامه جاري و عمراني دستگاه

   دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه آل آشور، براي ارائه به سازمان برنامه و بودجه

هاي اجرايي استاني به تفكيك  ها و طرحهاي عمراني و دستگاه بررسي و توزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب بين فصول و برنامه: ز

  . شهرستان بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان

نه براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه هاي اجرايي استاني به تفكيك برنامه و فصول هزي بررسي و توزيع اعتبارات جاري دستگاه: ح

  استان 

ها،  هاي اجرايي مبادالت مرزي اعم از بازارچه مشي گيري در مورد توسعه صادرات غير نفتي استان و در صورت لزوم خط بررسي و تصميم: ط

  . هاي مرزنشيني در چارچوب سياستهاي آلي تجارت خارجي آشور تعاوني

  . ربط هاي توسعه مصوب و پيشنهاد آن به مراجع ذي مدت اصالح و تحول اداري متناظر با برنامه نه و ميانهاي ساال بررسي برنامه: ي

هاي مردمي در امور اقتصادي،  گذاري هاي الزم براي تشويق و توسعه سرمايه شناخت قابليتها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه: ك

  . توليدي و اجتماعي

  . المنفعه توسعه مشارآتهاي مردمي در اقدامات عمراني و امور عامساماندهي آمكها و : ل

هاي پولي  مشي آارگيري آنها در امور توسعه استان در چارچوب سياستها و خط اندازهاي مردم و به هاي تجهيز و جذب پس بررسي راه: م

  . آشور

فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع هاي توسعه مشارآت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در  پيشنهاد برنامه: ن

  . ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه ذي



  . ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه هاي توسعه منابع انساني به مراجع ذي پيشنهاد برنامه: س

  . ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوطه ذيهاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع  پيشنهاد برنامه: ع

  . گذاري در امور اشتغالزا بيني روشهاي تشويقي براي سرمايه بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش: ف

  . ها و تأمين منابع تقويت و توسعه بسيج استان پيشنهاد برنامه: ص

   ٧٧ماده • 

استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و مديرآل امور اقتصادي و دارايي  آميته تخصيص اعتبار استاني مرآب از معاون عمراني

هاي اجرايي استان و  شود و بر اساس گزارش خزانه معين استان نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات جاري دستگاه استان تشكيل مي

  . آند گيري مي اعتبارات عمراني بر حسب فصول تصميم

  . خانه آميته تخصيص اعتبار استاني بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان استوظيفه دبير -تبصره

   ١٨١ماده • 

دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامه : الف

درصدي از اعتبارات فوق . و در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه آشور قرار دهد بيني آند سوم، اعتبارات الزم را در لوايح بودجه سنواتي پيش

هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله،  پذيري به منظور آاهش اثرات بالياي طبيعي و اجراي پروژه جهت مطالعات آسيب

  . خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد

الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيالت مورد  وزارت آشور مي تواند از محل منابع قرض: ب

التفاوت سود و  مابه. الذآر اعطاء آند نياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و آشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق

دولت موظف است بازپرداخت تسهيالت اعطايي توسط سيستم بانكي را . هيالت اعطايي در لوايح بودجة ساالنه منظور خواهد شدآار مزد تس

  . بيني شده است تضمين آند آه در اين بند پيش

نحوي فراهم آند آه  به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط الزم را به: ج
محصوالت آشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيالت، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و %) ٥٠(در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد 

 روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 اني و عدالت اجتماعيتوسعه سالمت، امنيت انس: بخش سوم

 ارتقاي سالمت و بهبود آيفيت زندگي: فصل هفتم

  ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي: فصل هشتم
  

  
 بخش سوم 

 توسعه سالمت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي 

 فصل هفتم 

  ارتقاي سالمت و بهبود آيفيت زندگي 

   ٤ ٨ماده • 

امنيت غذا و تغذيه در آشور، : دولت موظف است، به منظور نهادينه آردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله

  : هاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سالمت همگاني در آشور، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد  تأمين سبد مطلوب غذايي و آاهش بيماري 

  . پس از طي مراحل قانوني" شوراي عالي سالمت"و " شوراي غذا و تغذيه"با ادغام ” شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي“تشكيل : الف

  . اي جامعه منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه هاي آموزشي الزم به  تهيه و اجراي برنامه: ب

اند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت،  هاي اجرايي مكلف سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و دستگاه

  . درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ آاالهاي مضر به سالمتي خودداري نمايند

اي الزم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابي به سبد  تخصيص منابع اعتباري، تسهيالت بانكي و يارانه: ج

آموزان و همچنين آمك  وعدة غذايي دانش مطلوب غذايي و اختصاص منابع الزم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان

  . غذايي براي اقشار نيازمند

  : هاي تهيه و اجراي برنامه: د

  . ا يمني غذا  -١

  . آاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف  -٢

   ٥ ٨ماده • 

اليحه حفظ و ارتقاي سالمت آحاد جامعه و آاهش مخاطرات تهديد آننده , موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانوندولت 

  : سالمتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه آند

ها و راههاي مواصالتي و آاهش نقاط مذآور به ميزان  دهخيز جا آاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايي نقاط و محورهاي حادثه -

  . تا پايان برنامه چهارم %) ٥٠(پنجاه درصد 

  . تأآيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي  -

مل و نقل به ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني آشور و آاهش مرگ و مير ناشي از حوادث ح -

  . تا پايان برنامه چهارم %) ٥٠(ميزان پنجاه درصد 



  . ارتقاي طرح ايمني وسايط نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني الزم  -

اديق، ميزان و و تعريف مص, محصوالت آشاورزي و دامي, خاك, آب, هاي هوا آالينده, آاهش مخاطرات تهديد آننده سالمتي در محيط آار -

  . نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله 

   ٦ ٨ماده • 

اند، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و  ربط مكلف هاي ذي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاه

ا جهت آاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، اقدامات الزم ر

  . هاي رواني معمول دارد  آاهش بار بيماري 

   ٨٧ماده • 

سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور زمينه

يران به مرآز رفع نيازهاي سالمت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيالت الزم را در خصوص معرفي اسالمي ا

نحوي آه   هاي پزشكي و دارويي ارائه نمايد، به  ها، عرضه و بازاريابي خدمات سالمت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآورده توانايي

مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه %) ٣٠(صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد  مقدار ارز حاصل از

  . چهارم باشد

   ٨٨ماده • 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور ارتقاي مستمر آيفيت خدمات سالمت و تعالي عملكرد خدمات باليني، 

  : وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي و درماني آشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد افزايش بهره

بندي بيمارستانها، بر اساس الگوي ارتقاي  تدوين، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخصهاي بهبود آيفيت خدمات و اصالح رتبه: الف

  عملكرد باليني 

از جمله اصالح نظام حسابداري، (درماني، از طريق اصالح فرايندها و ساختار مديريت اقتصادي مدار نمودن واحدهاي بهداشتي،  مشتري: ب

  ) ريزي عملياتي پرداخت مبتني بر عملكرد، بودجه

هاي علوم پزشكي، به صورت هيئت امنايي و يا شرآتي و تفويض اختيارات مديريت، جذب و  اداره بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاه: ج

  هاي مصوب  مالي به آنها در چارچوب تعرفه -ي نيروي انساني و اداري آارگير به

  تفكيك بيمارستانها، از نظر تختهاي آموزشي و غير آموزشي و اعمال شاخصهاي اعتباري و نيروي انساني بر اساس آن : د

  طراحي و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان ايراني : هـ

   ٨٩ماده • 

درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن  وزارت بهداشت،

بندي خدمات طراحي  متناسب با نيازها در نقاط مختلف آشور، نظام ارائة حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني آشور را مبتني بر سطح

تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و درماني آشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائة خدمات، مطابق با  ايجاد، توسعه و تجهيز با. نمايد

هاي موضوع ماده  احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاه. بندي خدمات درماني آشور انجام خواهد شد سطح

  . پذير خواهد بود ييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيئت وزيران امكاناين قانون و نيروهاي مسلح، صرفاً، با تأ)  ٠ ١٦(

  . ربط عمل خواهد شد ، طبق مقررات اختصاصي ذي H.S.Eدر خصوص واحدهاي سالمت و ايمني محيط آار 

  . باشد  گردد ، نمي ي انجام ميگذاري و اداره بخش خصوص مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي درماني آه از طريق سرمايه -تبصره

   ٩٠ماده • 



درآمد و   به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت آاهش سهم خانوارهاي آم 

شاخص مشارآت « ي صورت گيرد آه توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحو, هاي بهداشتي و درماني آنها پذير از هزينه آسيب

افزايش نيابد و ميزان %) ٣٠(هاي سالمت حداآثر از سي درصد  ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه%) ٩٠(به نود درصد » عادالنه مالي مردم 

موزش پزشكي مكلف وزارت بهداشت، درمان و آ. آاهش يابد%) ١(هاي غير قابل تحمل سالمت به يك درصد  پذير از هزينه خانوارهاي آسيب

نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي  ريزي آشور، آيين است، با مشارآت سازمان مديريت و برنامه

  . تحقق اهداف مذآور را، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد

   ٩١ماده • 

اقدامهاي ذيل انجام خواهد , ه منظور افزايش اثربخشي نظام ارائه خدمات سالمت در آشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درمانيب

  : شد

آليه شرآتهاي بيمه تجاري و غير تجاري صرفًا با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه : الف

  . باشند مكمل مي پايه و

تا پايان برنامه چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات الزم، جهت استقرار بيمه سالمت با محوريت پزشك خانواده و نظام : ب

  . ارجاع را فراهم نمايد

عشايري، معادل مناطق شهري  خدمات بيمه پايه درماني روستاييان, مندي از خدمات بهداشتي درماني به منظور تعميم عدالت در بهره: ج

  . شود تعريف و اجرا مي

هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران  نامه براي پوشش حوادث و بيماري موظف به دارا بودن بيمه, آليه اتباع خارجي مقيم آشور: د

  . باشند مي

بر اساس سرانه واقعي خواهد بود آه ساالنه به هاي سنواتي در طول برنامه چهارم  هاي خدمات درماني در بودجه تأمين اعتبار بيمه: هـ

  . رسد تصويب هيئت دولت مي

نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب  آيين: و

  . هيئت وزيران خواهد رسيد

   ٢ ٩ماده • 

مكلف است نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  . مراآز خدمات بهداشتي و درماني اقدام آند

حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط %) ١٠(به منظور تأمين منابع الزم براي ارائه خدمات فوق، عوارضي معادل ده درصد 

هاي درمان  گردد و هزينه ل و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز ميشرآتهاي بيمه تجاري وصو

توزيع اين منابع بر . اي و رانندگي از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد آليه مصدومان ترافيكي، جاده

  . گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت يمهاساس عملكرد هر يك از سازمانهاي ب

   ٣ ٩ماده • 

ورود، . شود به منظور تنظيم بازار دارو، فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي: الف

  . نوع استعرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق مم

به ) شود اي آه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي به استثناي داروهاي غير نسخه(عرضه دارو : ب

  . ها ممنوع است مصرف آننده نهايي خارج از داروخانه

ربط  جاد آنترل آيفيت و به آارگيري متخصصين ذياند با اي هاي توليد آننده دارو موظف به منظور تضمين داروهاي توليدي، آليه آارخانه: ج

شود با هماهنگي وزارت بهداشت،  ربط اجازه داده مي هاي ذي به اين منظور به آارخانه. نسبت به آنترل آيفيت توليدات خود اقدام نمايند



قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه ) ٥(ماده » ٢«تبصره » ٢«قانون اصالح بند “درآمد موضوع %) ٥٠(درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد 

  . هاي ساالنه استفاده آنند ، در قالب بودجه”١٥/٦/١٣٧١پزشكي مصوب 

   ٤ ٩ماده • 

براي ” هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب “) ١٩٤(ماده 

  . گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(دوره برنامه چهارم 

   ١٩٤ماده • 

آنند  هاي فوق خدماتي را ارائه مي آليه مراآز توليد و توزيع مواد خوراآي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراآزي آه در زمينه

گردد نسبت به  اعالم مي ربط اند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي آه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذي موظف

الذآر براي  آه صالحيت آنها حسب مورد از طرف دستگاههاي سابق) دولتي و يا غير دولتي ( اخذ تأييديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي 

بر خدمات افراد اند حسب مورد  ربط موظف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذي. مدت معين تأييد شده است اقدام آنند

حقيقي و يا حقوقي تأييد صالحيت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدة تخلف ضمن رد صالحيت آنها موضوع را به مراجع قانوني 

  . ارجاع نمايند

ييديه بهداشتي براي آيين نامة اين ماده مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي مشمول اين ماده، تعيين مقاطع زماني اخذ تأ
ها، نحوة برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرايم و معرفي به دادگاه، ضوابط تعيين صالحيت اشخاص حقيقي  هر يك از مراآز مربوطه، تعيين تعرفه

پزشكي با و حقوقي نظارت آننده و ساير موارد حداآثر طي مدت ششماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
  .ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد همكاري دستگاههاي ذي

  
  
  

 بخش سوم 

 توسعه سالمت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي 

 فصل هشتم 

  ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي 

   ٥ ٩ماده • 

هاي اجتماعي و اقتصادي، آاهش فاصله دهكهاي درآمدي   دولت مكلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، آاهش نابرابري 

و و توزيع عادالنه درآمد در آشور و نيز آاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص آارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي 

هيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل ت اي پرداختي، برنامه يارانه

  : تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد

  . فراگيري و اثربخشي -گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت : الف

  . باز توزيع عادالنه درآمدها اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف: ب

هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايتهاي اجتماعي، براي پوشش آامل جمعيت زير  تعيين خط فقر و تبيين برنامه: ج

هاي  نامهخط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار بر

اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار 

  . هاي اقتصادي، اجتماعي به سه دهك پايين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان برنامه

ها و نهادهاي متولي  حداآثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت آامل توسط دستگاهدولت موظف است آليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را 

  . نظام تأمين اجتماعي شناسايي و تحت پوشش قرار دهد



هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشارآتهاي اجتماعي، آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي، به ويژه براي  طراحي برنامه: د

  . دهك پايين درآمدي در آشورجمعيتهاي سه 

هاي زير خط فقر،  هاي فقرزدايي و شناسايي آودآان يتيم و خانواده ارتقاي مشارآت نهادهاي غير دولتي و مؤسسات خيريه، در برنامه: هـ

وسط آنان و اي و اعمال حمايتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد ياد شده ت در آليه مناطق آشور توسط مديريتهاي منطقه

  . ها و نهادهاي مسئول در نظام تأمين اجتماعي دستگاه

امكان تأمين غذاي سالم و آافي، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تأمين : و

شش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي مسكن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت آمتر از هجده سال تحت پو

  . ها جايي و تخصيص آارآمد منابع يارانه واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق جابه

  . هاي اجتماعي و مددآاري، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا فراهم آردن حمايتهاي حقوقي، مشاوره: ز

مشارآت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه  اتخاذ رويكرد توانمندسازي و: ح

از طريق اعمال موارد فوق در سطوح  - هاي عمراني آوچك، متناسب با ظرفيتهاي محلي  خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشي براي پروژه

  . محلي و با جلب مشارآتهاي عمومي

هاي زماني خارج از  وري و درآمد روستاييان و عشاير ايجاد فرصتهاي اشتغال به ويژه در دوره ي الزم براي افزايش بهرهطراحي روشها: ط

الحسنه توسعه اشتغال روستايي و صندوق اشتغال  فصول آاشت و برداشت با رويكرد مشارآت روستاييان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض

  . نيازمندان

   ٦ ٩ماده • 

ت مكلف است، با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دول

قانون اساسي جمهوري اسالمي ) ٢٩(جمهوري اسالمي ايران ؛ پوشش جمعيتي، خدمات و حمايتهاي مالي موردنظر در اصل بيست و نهم 

اي، حمايتي و امدادي به صورت  دهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارآت مردم، از طريق فعاليتهاي بيمهايران را طبق قوانين از محل درآم

  : تدريجي و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد

وي اند، به نح هاي اجتماعي با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهري آه تاآنون تحت پوشش نبوده افزايش پوشش بيمه: الف

هاي اجتماعي روستاييان و عشاير، با مشارآت دولت و روستاييان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه  آه برنامه بيمه

  . چهارم، به اجرا گذاشته شود

  . جمعيتي، از بيمه همگاني پايه خدمات درماني) صد درصد(پوشش آامل : ب

سرپرست با اولويت آودآان  ، براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي)حمايتي در قالب فعاليتهاي(تأمين بيمه خاص : ج

  . سرپرست بي

هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي، جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش : د

  . اي بيمه

اي، به نحوي آه ضمن جلوگيري از ايجاد بدهي جديد تا پايان  لت به سازمانهاي بيمهاتخاذ تمهيدات الزم جهت بازپرداخت بدهي دو: هـ

  . اي تسويه شده باشد برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، آل بدهي دولت به سازمانهاي بيمه

يكاري در جهت تنظيم بازار آار، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز اتخاذ تدابير مورد نياز براي آاهش طول دوره استفاده از مقرري ب: و

  . مقرري بيمه بيكاري در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

اجتماعي و اصالحات منطقي در  اي  با توجه به تغييرات و روند صعودي شاخصهاي جمعيتي اميد به زندگي و لزوم پايداري صندوقهاي بيمه: ز

  . اي اقدامات الزم را معمول دارد مباني محاسباتي آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهاني در چارچوب محاسبات بيمه



و با  در صورتي آه نرخ رشد دستمزد اعالم شده آارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد آارگران بوده: ح

سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغلي نباشد، سازمان تأمين اجتماعي عالوه بر دريافت 

ربط، خسارت  التفاوت ميزان آسور سهم آارگران و آارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعالم شده سالهاي قبل از آارفرماي ذي مابه

  . شود اي خواهد بود آه توسط هيئت وزيران تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم مي براساس اليحهوارده 

   ٩٧ماده • 

دولت مكلف است، به منظور پيشگيري و آاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع آنترل آاهش آسيبهاي اجتماعي، با تأآيد 

  : خدر، مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام نمايدبر پيشگيري از اعتياد به مواد م

هاي در معرض  ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددآاري اجتماعي، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروه: الف

  . آسيب

  . جتماعيبسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزشهاي ديني و هنجارهاي ا: ب

زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمرآز بخشيدن حمايتهاي اجتماعي، خدمات  خيز و بحران شناسايي نقاط آسيب: ج

هاي اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و  درماني، مددآاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه -بهداشتي 

  . اجتماعي در مناطق ياد شده سامانه مديريت آسيبهاي

بيني آموزشهاي اجتماعي و  هاي درسي دوره آموزش عمومي و پيش اصالح برنامه: پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق: د

  . ارتقاي مهارتهاي زندگي

  . تيرساني به موقع به افراد در معرض آسيبهاي اجتماعي با مشارآت سازمانهاي غير دول  خدمات: هـ

  . ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه بازتواني آسيب: و

  : تهيه طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بر اساس محورهاي ذيل: ز

  . هاي ملي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامي امكانات و توانمندي -١

درماني، درمان اجتماع مدار  قراردادن استراتژي آاهش آسيب و خطر، آار درماني، آموزش مهارتهاي زندگي سالم، روان در اولويت -٢

  . هاي عملي ريزي هاي علمي و تجارب جهاني در اقدامها و برنامه گيري از ساير يافته معتادان و بهره

  . يي و صنعتيجلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميا -٣

  . جلوگيري از هرگونه تطهير عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها -٤

هاي ملي براي مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر  به آار گرفتن تمام امكانات و توانمندي -٥

  . آشور

  . نهاي غير دولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتيادتقويت نقش مردم و سازما -٦

  تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد : ح

  . جمعيت هدف در پايان برنامه%) ٧٥( 

  . جمعيت هدف%) ٢٥(تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد : ط

ربط و تشكلهاي  تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمانها و نهادهاي ذي: ي

  . غيردولتي و تصويب آن در هيئت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه



ريزي و اقدامات الزم براي حمايت از مؤسسات  در عرصه بهزيستي و برنامه ساماندهي و توسعه مشارآتهاي مردمي و خدمات داوطلبانه: ك

  . خيريه و غيردولتي با رويكرد بهبود فعاليت

هاي حمايتي بر مبناي  هاي نيازمند و بي سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه افزايش مستمري ماهيانه خانواده: ل

  . زد در سال اول برنامهحداقل حقوق و دستم%) ٤٠(چهل درصد 

   ٩٨ماده • 

دولت مكلف است، به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه 

  : چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد

  . تهيه ساز و آارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي آشور: الف

  . ارش ساالنه سرمايه اجتماعي آشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آنارائه گز: ب

گرايي و وجدان فردي و  تصويب ساز و آارهاي اجرايي الزم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون: ج

  . اجتماعي

  . يرات آن در اثر عملكرد عمومي حاآميتمندي عمومي به صورت ساالنه و انتشار تغي ارزيابي رضايت: د

  . ربط تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذي: هـ

يدار آشور و فراهم آردن تدوين طرح جامع مشارآت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غير دولتي و شوراهاي اسالمي، در توسعه پا: و

  . امكان گسترش آمي و آيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي

   ٩٩ماده • 

خانواده (دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به تدوين و اجراي سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران 

, ارتقاي سطح اجتماعي, مسكن ارزان قيمت, ، با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال)نانآزادگان و خانواده آ, جانبازان, معظم شهدا

معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام نموده و ساز و آار نظارت بر حسن اجراي , درماني

هاي  در تمامي برنامه. عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تأمين خواهد شدمنابع مالي سند از محل بودجه . بيني نمايد سند را پيش

ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي الزم در حفظ و , اشتغالزايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيالت

  . تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد

   ١٠٠ماده • 

هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت  ست به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينهدولت موظف ا

مند، برخوردار از وجدان آاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب  پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت نسلي فعال، مسئوليت

را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع " منشور حقوق شهروندي"شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، و نظام اسالمي و 

  : ربط برساند ذي

  . پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي: الف

  . حق انتخاب شدن و انتخاب آردنتأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در : ب

  . هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرايندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني: ج

  . تأمين آزادي و امنيت الزم براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق آودآان و زنان: د

  . ين و احترام آميز نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ مّليترويج مفاهيم وحدت آفر: هـ



  . حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد: و

  . ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه: ز

   ١٠١ماده • 

آه " گرايي جانبه سه"ر اساس راهبرد را به عنوان گفتمان جديد عرصه آار و توسعه، ب" آار شايسته"دولت موظف است برنامه مّلي توسعه 

آزادي و امنيت نيروي آار، همراه با صيانت الزم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه تا پايان سال اول , برابري فرصتها, متضمن عزت نفس

  . برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تقديم مجلس شوراي اسالمي بنمايد

تساوي مزدها , جمعي حق سازماندهي و مذاآره دسته, آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي مدني روابط آار(حقوق بنيادين آار : الف

رعايت حداقل مزد متناسب , ممنوعيت آار آودك, رعايت حداقل سن آار, منع تبعيض در اشتغال و حرفه, ارزش براي زن و مرد در مقابل آار هم

  ). يشتبا حداقل مع

ارتقاي روابط صنعتي و , ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي) نهادهاي مدني روابط آار(گفتگوي اجتماعي دولت و شرآاي اجتماعي : ب

, تشكيل شوراي سه جانبه مشاوره مّلي, جمعي انعقاد پيمانهاي دسته, زني جمعي مذاآرات و چانه, نقش شرآاي اجتماعي, روابط آار

  . ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط آار, اصالحات ساختاري, سه جانبه در روابط آار گسترش مكانيزمهاي

حمايتهاي اجتماعي از , توسعه و تقويت ساز و آارهاي جبراني, ايجاد, بيمه بيكاري, تأمين اجتماعي(گسترش حمايتهاي اجتماعي : ج

و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي توانبخشي معلولين , شاغلين بازار آار غير رسمي

  ). شغلي مناسب

  . گيري حقوق صنفي و مدني آارگري حق پي: د

جانبه  سه تغيير در قوانين تأمين اجتماعي و روابط آار بر اساس ساز و آار(اصالح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط آار : هـ

  ). ، به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار آار)) آارگر و آارفرما , دولت(( 

ريزي آموزشي  دار و معطوف به اشتغال، برنامه آموزشهاي هدف, سازي براي اشتغال در واحدهاي آوچك و متوسط ظرفيت(اشتغال مولد : و

رفع , ارتباط و همبستگي آامل آموزش و اشتغال, تجزيه و تحليل اطالعات بازار آارآوري و  جمع, آموزشهاي آارآفريني, گيري اشتغال با جهت

  ). اي معطوف به نياز بازار آار توسعه آموزشهاي مهارتي فني و حرفه, موانع بيكاري ساختاري

تحوالت جهاني آار , آنسولي, المللي هاي بين نامه اصالح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات مّلي با استانداردها و مقاوله: ز

  . هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط آار و اشتغال و امحاي تبعيض در همه عرصه

  . اتخاذ تدابير الزم براي اعزام نيروي آار به خارج از آشور: ح

   ٢ ١٠ماده • 

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع 

قانون )  ٤٣( اصل چهل و سوم  ٢هاي آوچك، اجراي بند  ها، از طريق تجميع سرمايه گذاري درآمدها، تأمين منابع الزم براي سرمايه  عادالنه

هاي دولتي،  هاي اقتصادي متوسط و آوچك، آاهش تصدي جمهوري اسالمي ايران ، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاهاساسي 

تقديم مجلس  ١٣٨٣گسترش مالكيت و توسعه مشارآت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال 

  . شوراي اسالمي نمايد

گيري  التحصيالن و ساير افراد جوياي آار، در راستاي برقراري تعامالت اجتماعي الزم جهت شكل دسازي جوانان، زنان، فارغتوانمن: الف

  . فعاليت واحدهاي تعاوني

  . ها وري و توسعه و بهبود مديريت تعاوني ارتقاي بهره: ب

  . وني مورد نيازترويج فرهنگ تعاون و اصالح محيط حقوقي توسعه بخش و ارائه لوايح قان: ج



  . هاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غير دولتي اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و آاهش تصدي: د

سياستهاي آلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) ٤٧(توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب بند : هـ

  . ابالغ خواهد شدجمهوري اسالمي ايرآنكه بعدًا 

  . هاي نوين و بازارها و بهبود محيط آسب و آار ها به منابع، امكانات، فناوري تسهيل فرايند دستيابي تعاوني: و

  . ها تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاوني: ز

   ٣ ١٠ماده • 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي “) ٥١(الي ) ٤٨(و مواد ) ٤٦(، و بند الف ماده ) ٤٢(م ا د ه 

- ١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ” هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩ايران مصوب 

  . گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤

   ٤٢ماده • 

. اي خود اقدام آنند توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه مي) آادر نيروهاي مسلح و آارآنان وزارت اطالعاتبه استثناي (آليه بيمه شدگان 

  اي  اي بين صندوقهاي بيمه نقل و انتقال حق بيمه و آسورات بيمه

اشت، درمان و آموزش بر اساس ضوابطي خواهد بود آه حداآثر طي مدت شش ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي آشور، وزارت بهد

  . رسد اي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي پزشكي و بر اساس محاسبات بيمه

   ٤٦ماده • 

دولت مكلف است حداآثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با انجام : الف

ي به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه آاالهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، هاي آارشناسي اقدامات قانون مطالعات و بررسي

 قند، شكر، پنير، شير، دارو، شيرخشك، آود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري آه از سال سوم برنامه مذآور،

  : داف ذيل متحول و تغيير يابدنظام پرداخت يارانه با آميت مشخص در راستاي تحقق اه

  . اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع آاالها منطقي آردن مصرف آاالهاي يارانه -١

  . اي گذاري و حمايت از توليد داخلي آاالهاي يارانه تشويق و توسعه سرمايه -٢

  . ها آاهش سهم طبقات با درآمدهاي باال و افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه -٣

  . جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي بجاي پرداخت يارانه -٤

  . زدائي آشور و توسعه اشتغال گذاري زيربنائي و محروميت تأمين منابع براي سرمايه -٥

  ) به صورت وجوه اداره شده(توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهاي حاصل  -٦

   ٤٨ماده • 

ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ترتيبي  است حداآثر در سال اول برنامه پنجوزارت آشور موظف 

آوري نموده و در صورت عدم تهديد جاني، آنها را به آشور متبوع خود انتقال دهد و در  اتخاذ نمايد آه آليه افراد خارجي فاقد پروانه آار را جمع

  . در اردوگاههاي مشخص مجتمع نمايدغير اين صورت آنها را 

  . تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جاني به عهده وزارت امور خارجه است

  . هاي آشور، امور خارجه و آار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه آيين



   ٤٩ماده • 

ايان آارگاههاي موجود به استخدام نيروي آار جديد، دولت موظف است آارفرماياني را آه در دوران برنامه از طريق به منظور تشويق آارفرم

  : مراآز خدمات اشتغال وزارت آار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي آار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد

  . بيني اعتبار الزم براي جبران آاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه آشور آارفرما و پيش تخفيف در ميزان حق بيمه سهم: الف

  . آاهش ماليات آارفرمايان اين گونه آارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از آارآنان جديداالستخدام: ب

هاي آار و امور اجتماعي بهداشت، درمان و  به پيشنهاد مشترك وزارتخانهنامه اجرايي اين ماده حداآثر سه ماه پس از تصويب اين قانون  آيين

  . آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

مزاياي اين  بيني در طرح و جواز تأسيس از رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيش برداري مي هايي آه در دوران برنامه به بهره آارگاه -تبصره

  . ماده استفاده خواهند آرد

   ٥٠ماده • 

  : شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق آمتر توسعه يافته به دولت اجازه داده مي

اي آه بنا به  نامه نمايند، طبق آيين گذاري مي گذاراني آه در اين مناطق اقدام به سرمايه معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه: الف

رسد در طول  هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و آار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت دولت مي يشنهاد وزارتخانهپ

  . ساليان اجراي برنامه در نظر بگيرد

هاي توليد  دآنندگان، تعاونيهاي خدمات تولي گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاوني قسمتي از سود تسهيالت اعطائي به سرمايه: ب

  . برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت آند روستايي، عشايري و بهره

هاي اجرايي آنها بايد طوري تقسيم شود آه سهم مناطق آمتر توسعه يافته  نامه هاي سنواتي و آيين تسهيالت اعطائي در قالب بودجه: ج

  . يشتر باشد به صورتي آه در پايان برنامه جبران آمبود اشتغال اين مناطق شده باشدبه نسبت شاخص بيكاري آنها ب

   ٥١ماده • 

اي نيروي آار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي مختلف،  دولت موظف است به منظور توسعه آمي و آيفي مهارتهاي فني و حرفه
هاي  گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاه ود تسهيالت به سرمايهاي خاص در پرداخت يارانه س نسبت به اختصاص سهميه

 .اي اقدام آند آزاد فني و حرفه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ايراني –صيانت از هويت و فرهنگ اسالمي : بخش چهارم

  توسعه فرهنگي: فصل نهم
  

 بخش چهارم 

 ايراني  - صيانت از هويت و فرهنگ اسالمي 

 فصل نهم 

  توسعه فرهنگي 

   ٤ ١٠ماده • 

توزيع عادالنه , خلق منابع جديد, پذيري رقابت, تبهبود آيفيت آاال و خدما, افزايش اشتغال, دولت مكلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ

محصوالت و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي آافي براي عرضه محصوالت 

  : فرهنگي، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد

نهادهاي غير , هاي بسط مشارآت مردم سازي زمينه پذيري و فراهم تقويت رقابت, اصالح قوانين و مقررات، براي رفع موانع انحصاري: الف

  . اي در امور فرهنگي و هنري صنفي و حرفه, دولتي

توزيع و صادرات آاالها و خدمات فرهنگي و , اقدام قانوني الزم براي تأسيس صندوقهاي غير دولتي ضمانت، به منظور حمايت از توليد: ب

  . المللي وعاتي و ورزشي در سطح مّلي و بينسينمايي، مطب, هنري

احصا و ارتقاي سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهاي مورد نظر در اقتصاد مّلي و منظور نمودن رشد متناسب ساالنه در لوايح بودجه : ج

  . رسد براي دستيابي به استانداردهاي مّلي آه در سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت مي

مندي نقاط مختلف آشور، از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري و توزيع و تأمين اعتبارات  بالغ استانداردهاي بهرهتصويب و ا: د

ربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسيدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهايي آه  هاي ذي ملي و استاني فصول برنامه

  . رسد به تصويب هيئت وزيران مي در سال اول برنامه چهارم

توسعه ساختارها و زيربناهاي الزم، براي رشد توليد و توزيع محصوالت فرهنگي، هنري و ورزشي توسط بخش خصوصي و تعاوني با : هـ

  . اولويت آمك نمايد

، براي نيل به بهبود آيفيت توليدات و آالت و تجهيزات مورد نياز صنايع بخش فرهنگ ماشين, تمهيد تسهيالت ويژه براي ورود مواد اوليه: و

  . صدور محصوالت فرهنگي، هنري و ورزشي در مقياسهاي جهاني

آموزان و دانشجويان با رويكرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به  دانش, اي بخش فرهنگ، با اولويت آودآان ساماندهي نظام يارانه: ز

  . محصوالت فرهنگيسمت مصرف، براي آليه اقشار جامعه و خريد 

استفاده : داراني آه قصد ايجاد موزه شخصي آثار هنري خويش و يا آتابخانه را دارند، از جمله حمايت يا مشارآت با هنرمندان و مجموعه: ح

 ها و ساير از فضاهاي دولتي به صورت اماني، با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت مسكن و شهرسازي، آليه شهرداري

  . ربط هاي اجرايي ذي دستگاه

انجام حمايتهاي الزم، از اشخاص حقيقي و حقوقي، آه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي در توسعه فضاهاي  - ط

هاي  ايي پايگاهآنند و به ويژه اعطاي تسهيالت الزم براي برپ اي و اينترنتي فعاليت مي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيطهاي رايانه

رساني حاوي اطالعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخشهاي مختلف اجرايي آشور جهت  اي و اطالع رايانه



هاي صوتي و تصويري از طريق  استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط الزم توسط صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران براي دريافت برنامه

  . اي بر اساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران رساني آابلي و آانالهاي ماهواره هاي اطالع كهشب

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي، ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان صدا و سيماي  نامه اجرايي مربوطه با هماهنگي وزارتخانه آيين

  . يران خواهد رسيدجمهوري اسالمي ايران به تصويب هيئت وز

اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه ) ١٦٠(هاي موضوع ماده  از اعتبارات دستگاه%) ٥/٠(شود تا نيم درصد  به دولت اجازه داده مي: ي

  . ايدمربوطه براي انجام امور فرهنگي، هنري، سينمايي و مطبوعاتي جهت ترويج فضايل اخالقي و معارف اسالمي آارآنان خود هزينه نم

ريزي آشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد  نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان مديريت و برنامه آيين

  . رسيد

مندي، ترتيبي اتخاذ نمايد تا با همكاري بخش خصوصي و  هاي بهره هاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي و حداقل متناسب با ويژگي: ك

ها و منابع مردمي، تا سال آخر برنامه چهارم در آليه شهرها و مراآز استانها، نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري  وني، شهرداريتعا

هاي فرهنگي و  آتابخانه مرآزي، تاالر فرهنگ و هنر، پرديسهاي سينمايي، موزه هنرهاي معاصر و مرآز دائمي برگزاري نمايشگاه: شامل

  . هاي الزم را به عمل آورد بيني هنري، پيش

برداري از آنها براي  هزينه تكميل مراآز فرهنگي و هنري نيمه تمام بخش غيردولتي را آه تكميل و بهره%) ٥٠(حداآثر تا پنجاه درصد : ل

مراآز از استفاده  گونه در صورت تغيير آاربري اين. صورت آمك تأمين نمايد مصوب دولت به  نامه استفاده عمومي ضروري است براساس آيين

  . عمومي به خصوصي بايد وجوه دولتي پرداخت شده به قيمت روز مسترد گردد

اند امكانات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي متعلق به خود را براي اجراي  اين قانون موظف) ١٦٠(هاي موضوع ماده  آليه دستگاه: م

  . رسد، در اختيار متقاضيان قرار دهند به تصويب هيئت وزيران مي اي آه نامه هاي فرهنگي، هنري و ورزشي طبق آيين برنامه

   ٥ ١٠ماده • 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب “) ١٦٢(ماده » الف « و بند ) ١٦١(، )١٥٦(مواد 

تنفيذ ) ١٣٨٤- ١٣٨٨(، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي” هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩

  . گردد مي

   ١٥٦ماده • 

هاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذآور عالوه بر وظايف  به منظور استفاده از توانمندي

  . مصرحه در قانون تشكيل آنها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند

  . ربط هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي الزم به مسئوالن و مراجع ذي بررسي مشكالت و نارسايي: الف

برداري از مراآز فرهنگي و هنري و ورزشي و تالش براي  مساعدت و مشارآت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهدا، بهره: ب

  . تأسيسات و فضاهاي مورد نياز جلب همكاري مردم در ايجاد

  . هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير آاربري آنها همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه: ج

هاي فرهنگ و  نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه مشارآت و همكاري شوراها در انجام وظايف مذآور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه آيين

  . ارشاد اسالمي و آشور، سازمان تبليغات اسالمي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

   ١٦١ماده • 

به منظور بازسازي سينماها و مجتمعهاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمعهاي فرهنگي جديد و تاالرهاي نمايش در شهرهايي آه 

  : نفر جمعيت دارند) ١٥٠٠٠(بيش از پانزده هزار 



توانند رأسًا يا با مشارآت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از تسهيالت  هاي آشور مي شهرداري: الف

  . بانكي استفاده آنند

هرسازي و طرحهاي تأمين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي در شهرآهاي جديداالحداث به عهده وزارت مسكن و ش: ب

  . ها خواهد بود توسعه شهري به عهده شهرداري

  . گيرد اي و به صورت اقساط ده ساله در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي زمينهاي مذآور در اين بند به قيمت منطقه

مجتمع فرهنگي را آه در مالكيت  شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و هاي شهرهاي مذآور اجازه داده مي به شهرداري: ج

سال در اختيار افراد )  ٢٥( شهرداري است بدون انتقال مالكيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج 

  . حقيقي و حقوقي قرار دهند

اند بدون اخذ هر  ها موظف رهاي نمايش شهرداريدر موارد بازسازي سينماها و مجتمعهاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تاال: د

نوع عوارض و دريافت هزينه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداآثر معادل زيربناي سالنهاي نمايش، مجوز 

شود تا ده سال پس از  ه ميسينماها و مجتمعهاي فرهنگي آه با استفاده از اين امتيازات ساخت. ساخت تجاري و خدماتي صادر آنند

  . برداري مجاز به تغيير آاربري نيستند بهره

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي آشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت  نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه آيين

  . وزيران خواهد رسيد

   ١٦٢بند الف ماده • 

اسالمي موظف است با انجام مطالعات الزم و با مشخص نمودن تعاريف، مفاهيم اصلي بخش فرهنگ نسبت  وزارت فرهنگ و ارشاد: الف

به تعريف شاخصهاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمانهاي نظام جمهوري اسالمي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقالب 

ن آنها و با همكاري مرآز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطالعات مربوط به فرهنگي اقدام و پس از تاييد شوراي مذآور با مبنا قرار داد

  : گيري تحوالت شاخصهاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد آنها و اندازه

ها و  ر اختيار دستگاههر دو سال يك بار تحوالت شاخصهاي مربوط به تغييرات فكري، بينشي و رفتاري جامعه را تعيين و براي بررسي د -١

  . ربط قرار دهد نهادهاي ذي

  . همه ساله تحوالت شاخصهاي مربوط به ميزان مصرف آاالها و خدمات فرهنگي در آل آشور و مناطق مختلف را تعيين آند -٢

تي و غير دولتي را در آل همه ساله اطالعات و آمار و تحوالت شاخصهاي مربوط به نيروي انساني، فضاها و تجهيزات فرهنگي اعم از دول -٣

  . آشور به تفكيك استان تعيين نمايد

   ٦ ١٠ماده • 

ايراني، اعتالي معرفت ديني و توسعه  -دولت مكلف است، به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسالمي

  : فرهنگ قرآني، اقدامهاي ذيل را انجام دهد

سازي اقدامهاي الزم، براي ايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط  القي، در ميان اقشار مختلف مردم و زمينهها و فضايل اخ بسط آگاهي: الف

  . مناسب براي احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آن

مومي، اطالع رساني سازي فضاي ع هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم گسترش فعاليتهاي رسانه: ب

ها و افزايش امكان  هاي مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دستگاه صحيح و تحقق سياستهاي آلي برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمينه

هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي  اي، ترويجي و آموزشهاي عالي از طريق شبكه حرفه - دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي، فني 

  . ايران

  . حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتالي معرفت ديني و توسعه فعاليتهاي قرآني: ج



  . تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز: د

تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، توسط سازمانهاي تبليغات اسالمي و اوقاف و امور خيريه با همكاري سازمان : هـ

  . فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارمميراث 

  . تداوم نهضت قرآن آموزي: و

  . تقويت سهم آتابخواني در حوزه دين در آشور، خصوصًا مناطق محروم و طراحي آتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماآن مذهبي: ز

  . تهيه طرح جامع، با رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه: ح

  . ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني ي شيوهآارگير به: ط

  . ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني در جهت بهبود آيفيت تبليغات ديني حمايت از برنامه: ي

  . استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت: ك

ي آتب درسي، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقاي هويت اسالمي اي، بهبود محتوا ساماندهي تبليغات رسانه: ل

  . ايراني، تقويت نهاد خانواده بر اساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني -

نظم  هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در آليه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ آار و تدوين و اجراي برنامه: م

  . اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام آليه فعاليتها

ها و  تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداآثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، براي تقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه: ن

  . مذاهب مختلف اسالمي در آشور

ريزي و اقدامهاي الزم براي حمايت از هيئتهاي مذهبي و تشكلهاي ديني با  نگ ديني، برنامهتوسعه مشارآتهاي مردمي در عرصه فره: س

  . رويكرد بهبود آيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات

  . اهند بودگردد، برخوردار خو هاي علميه از تمامي تسهيالت و معافيتهايي آه براي مراآز آموزشي و پژوهشي تعيين گرديده يا مي حوزه: ع

به منظور ارتقاي پژوهش درخصوص بنيادهاي نظري، ديني نظام و پاسخگويي به مسائل مستحدثه در جمهوري اسالمي ايران، دفتر : ف

تبليغات اسالمي حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم توسعه ساماندهي مناسب را با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي علمي حوزه 

  . به انجام رساند دين پژوهشي

   ٠٧ ١ماده • 

براي ” هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب “) ١٦٣(ماده 

  گردد  تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

   ١٦٣ماده • 

با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق 

اند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را  هاي اجرايي موضوع اين ماده موظف مشارآتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاه

  : انجام دهند

ها و ساير سازمانهاي مسئول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي  رت مسكن و شهرسازي، شهرداريوزا: الف

  . اند طرحهاي مذآور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا آنند شهري و روستايي موظف



ي مناسبي را براي احداث مسجد و اند در آليه شهرآهاي جديداالحداث اراض ها موظف وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري: ب

هاي مقاومت  سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاه بيني آرده و پس از آماده هاي مقاومت بسيج پيش پايگاه

  . سازي اراضي منظور آنند بسيج قرار دهند و قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده

هاي الزم از محل  اند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماآن مذهبي با انجام هماهنگي ترابري و نفت موظف هاي راه و وزارتخانه: ج

هاي موجود و  اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه

  . بنزينهاي بين شهري اقدام آنندهاي مسافري و پمپ  جديداالحداث، در پايانه

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است آليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز : د

  . مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور آند

اند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پارآهاي ملي و عمومي حسب مورد براي  ر موظفها و سازمان جنگلها و مراتع آشو شهرداري: هـ

  . ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام آنند

سازي فعاليتهاي  با هدف اعتالي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محالت، روستاها و شهرها و هماهنگ: و

ت ارتقاي ايمان و ارزشهاي معنوي و اخالقي و شكوفائي خالقيتهاي علمي، فرهنگي و هنري سازماندهي شده در اين مكانها در جه

  : گيرد گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي

رايي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهشهاي آاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اج -١

  . فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي آشور

ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و  نامه تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين -٢

  . تبليغات اسالمي، تربيت بدني و ورزش

هاي  و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، آمك به مراآز تحقيقاتي حوزهبه منظور ساماندهي نحوه اختصاص : ز

علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف تقويت و متناسب آردن مشارآت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان تبليغات 

ربط و انجام مطالعات الزم با همكاري  هاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذياسالمي موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمود

سازمان امور اداري و استخدامي آشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد آه پس از بررسي و تصويب، مبناي 

  . بيني و مصرف منابع دولتي در اين امور قرار گيرد پيش

% ) ٥٠( خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد % ) ٥٠( ولت موظف است در مناطق روستايي در صورت پنجاه درصد د -تبصره

  . باقيمانده را تأمين نمايد

   ٠٨ ١ماده • 

ن و برجسته آرد) ره(دولت موظف است به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني 

  : ها و تسري آن در مجموعه ارآان نظام، اقدامهاي زير را انجام دهد ريزي ها و برنامه نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري

رساني با تكيه بر علوم، فناوري و  سازي، پژوهشي، آموزشي و اطالع حمايت از انجام مطالعات بنيادي و آاربردي در عرصه فرهنگ: الف

هاي تحصيالت تكميلي با موضوعات مربوط به  هاي دوره ها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايان نامه گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه بهره

  . و انقالب اسالمي) ره(امام 

و ) ره(خميني  حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام: ب

  . هاي عمومي آشور به آثار منتشره شده در اين زمينه تجهيز آتابخانه

و معرفي چهره جامع ايشان در ) ره(هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام  حمايت از توليد برنامه: ج

  . »ب«بند  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران با همكاري مؤسسه مذآور در

گيري از  ترين وقايع انقالب اسالمي را شاهد بوده و نيز بهره شناسايي، بازسازي، حفظ و نگهداري اماآن، ميادين و خيابانهايي آه مهم: د

  . ها توسط شهرداري) ره(مراآز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام 



هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار خارج از آشور در انجام امور مذآور در اين ماده  تهيه برنامه: هـ

  . گيرد صورت مي» ب«توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و وزارت امور خارجه با همكاري مؤسسه مذآور در بند 

منظور آشنايي و ارتباط نسل  به» ب«وسط سازمان ملي جوانان با همكاري مؤسسه مذآور در بند هاي سازنده ت تهيه و اجراي برنامه: و

  . جوان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقالب اسالمي

از %) ٣(اند حداقل سه درصد  ها و فرهنگسراها موظف آنند و شهرداري هاي فرهنگي آه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي دستگاه: ز

  . بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراي وظايف مذآور در اين ماده اختصاص دهند

ريزي آشور، تهيه و به تصويب  و سازمان مديريت و برنامه) ره(نامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني  آيين: ح

  . هيئت وزيران خواهد رسيد

   ٠٩ ١ماده • 

, هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي گيري از عناصر و مؤلفه وظف است، به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهرهدولت م

  : اقدامهاي ذيل را انجام دهد

زم، در شناسي و گذشته طوالني تاريخي و تدوين گزارشها و آتابهاي ال اي در زمينه ايران رشته حمايت از پژوهشهاي علمي و بين: الف

  . آموزشي و پژوهشي, سطوح مختلف عمومي

  . آداب و رسوم و عناصر فرهنگ مّلي و بومي, ها گويشها و لهجه, بررسي و گردآوري نظام يافته تاريخ شفاهي: ب

ي فارسي در المللي نمايش الفبا حمايت از گسترش منابع و اطالعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي مّلي و بين: ج

  . اي محيطهاي رايانه

  تربيت و تشويق معلمان ورزيده و آارآزموده درس زبان فارسي، در مقاطع مختلف آموزشي به ويژه مقطع ابتدايي : د

تقويت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي مّلي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگ بومي، در سطح مّلي با رويكرد : هـ

  . ها و توليد محصوالت فرهنگي و هنري رسانه, تحكيم وحدت مّلي به ويژه در نظام آموزشي آشور

ورزشي، هنري، ادبي و علمي آشور، بر اساس ضوابط شوراي عالي , فرهنگي, شناسايي، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني: و

  . انقالب فرهنگي

هاي هنرهاي  منظور معرفي ويژگي اسالمي در شهرها و روستاهاي آشور به -ايراني گيري معماري  شناسايي اصول و ضوابط شكل: ز

  معماري ايراني اسالمي، از طريق انجام پژوهشهاي مورد نياز 

   ٠ ١١ماده • 

و المللي  آميز ميان ملتها در مناسبات بين دولت مكلف است، به منظور ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستي مسالمت

  : تحقق گفتگو ميان فرهنگها و تمدنها، اقدامهاي ذيل را انجام دهد

  . المللي در باب گفت و گوي تمدنها اي و بين ريزي در زمينه مشارآت و حضور فعال در فرايندها، نهادها و مجامع منطقه برنامه: الف

  رمندان و نهادهاي علمي، فرهنگي و مدني سازي شرايط الزم براي تبادل آرا و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هن فراهم: ب

سازي زمينه آشنايي و انتخاب فعال نخبگان و  هاي فرهنگي، هنري و ادبي ايران، در ساير مناطق جهاني و فراهم اهتمام به معرفي جلوه: ج

  مراآز علمي و فرهنگي و جامعه ايراني، نسبت به دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان 

هاي  هاي دستگاه ها در برنامه المللي و فراهم آوردن شرايط اجراي اين موافقتنامه اي و بين ه اي، قار هاي فرهنگي منطقه عقد موافقتنامه: د

  . اجرايي



بهبود ساختارهاي اجرايي و حمايت از تأسيس نهادهاي غير دولتي، براي تحقق عملي گفتگوي فرهنگها و تمدنها، با رويكرد آاهش : هـ

  . ولتي شدن اين فعاليتتصدي دولت و غير د

ريزي آشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه آيين: و

  . فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

   ١ ١١ماده • 

ر جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارآت آنها در آشور، اقدامهاي ذيل را معمول دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان د

  : دارد

ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهاي  تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشارآت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات به: الف

توجه به ترآيب , گذاري در فرصتهاي اشتغالزا ناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايهش, زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحوالت فناوري

  . جنسيتي عرضه نيروي آار، ارتقاي آيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان

  . صالح تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي: ب

  . هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي، به منظور رفع خشونت عليه زنان نجام اقدامهاي الزم از جمله تهيه برنامها: ج

  . تقديم اليحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غير دولتي، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان به مجلس شوراي اسالمي: د

ند اعتبار الزم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را آه مرتبط با وظايف قانوني آنها است در ا هاي اجرايي موظف آليه دستگاه -تبصره

  . بيني و اقدامهاي الزم را با هماهنگي مرآز امور مشارآت زنان به عمل آورند لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيش

   ٢ ١١ماده • 

يت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي آشور و عنايت و اهتمام ويژه به دولت مكلف است، به منظور تبيين و تقو

هاي اصالح نگرش عمومي و  هاي اجرايي الزم، مشتمل بر شيوه حاوي برنامه, اعتال و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان

جانبه  توانمندسازي و ارتقاي سطح مشارآت همه, سازي براي رشد فكري، علمي، حضور نهزمي, انديشي نسبت به جوان ايجاد فرهنگ مثبت

انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع , افزايش رفاه و سالمت جسمي و رواني و ايجاد شوق, آنان در فرايند توسعه پايدار آشور

چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط مشي محوري با استفاده هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در  دغدغه

گيري از اصالح ساختارهاي نظام  سازي در آشور و نيز بهره هاي اجرايي و سازمانهاي غير دولتي و ظرفيت حداآثر از ظرفيتهاي موجود دستگاه

چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين در , اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي, اقتصادي, اداري

  . قانون تهيه نمايد

   ٣ ١١ماده • 

اجتماعي و , اقتصادي, دولت مكلف است، به منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسالمي و ايراني، در ساختار سياسي

  : و زباني با رويكرد توسعه پايدارجغرافيايي , تاريخي, علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي

ها و آثار هنري ايراني و اسالمي، در معماري و شهرسازي و سيماي شهري، نامگذاري اماآن و محصوالت  طرح آاربرد نمادها و نشانه: الف

  . داخلي را طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد

هاي آوچك فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و  موزه, پارآهاي علمي عمومي براي احداث موزه علوم و فناوري و: ب

  . سازي نمايد نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي نوين صنعتي آشور زمينه

ر هاي فرهنگي آشو نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدآنندگاني آه محصوالت خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه: ج

  . اقدام نمايد, آنند توليد مي

  . المللي استفاده نمايد از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي، در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين: د



ريزي امور فرهنگي ايرانيان  نسبت به سياستگذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج از آشور و سياستگذاري و برنامه: هـ

  . ، اقدامهاي الزم را معمول داردخارج از آشور

  اي مجازند، تا يك درصد  هاي سرمايه هاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك دارايي آليه دستگاه: و

از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و مّلي و %) ١(

  . دس در همان طرح صرف نماينديادمانهاي دفاع مق

   ٤ ١١ماده • 

برداري و معرفي ميراث فرهنگي آشور و  بهره, احيا, مرمت, پژوهش, حفاظت, دولت موظف است، به منظور اهتمام مّلي در شناسايي

  : ارم به انجام برساندارتقاي توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادالت فرهنگي در آشور اقدامات زير را در طول برنامه چه

فرهنگي و امالك واقع در حريم آنها و  - برداران آثار تاريخي  متصرفين قانوني و بهره» حمايت از مالكين«تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به : الف

  . برنامه چهارم تا پايان سال اول» تاريخي منقول مجاز - مديريت ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي «

  . هاي اجرايي تخصصي وابسته به دستگاه -هاي پژوهشي  ايجاد و توسعه موزه: ب

فرهنگي، در محدوده جغرافيايي اجراي طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت بر تأييد سازمان  - شناسايي و مستندسازي آثار تاريخي : ج

  . ميراث فرهنگي و گردشگري

  . ي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم آشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگيها ايجاد و تجهيز پايگاه: د

شناسايي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در آشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي : هـ

  مشترك 

راث فرهنگي و گردشگري مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و به منظور جلب مشارآت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان مي: و

هاي مرمت آثار  هاي خصوصي و تخصصي و مؤسسات مشاوره و آارشناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، آارگاه فعاليت موزه

 -، مؤسسات آارشناسي اموال فرهنگي فرهنگي -هاي تاريخي  ها و محوطه تاريخي منقول و غيرمنقول، مؤسسات مديريت موزه -فرهنگي 

نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد  هاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام نمايد، آيين تاريخي، آارگاه

  . سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

برداري مناسب از بناها و اماآن تاريخي  شود به منظور اعطاي مجوز آاربري و بهره جازه داده ميبه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ا: ز

. فرهنگي را ايجاد نمايد -برداري از بناها و اماآن تاريخي  گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي صندوق احيا و بهره قابل احيا با هدف سرمايه

قانون محاسبات ) ١١٥(ملي به تشخيص سازمان مذآور از شمول ماده ) امالك و اموال(ي نفايس بناها و اماآن تاريخي قابل احيا به استثنا

  . خارج است ١/٦/١٣٦٦عمومي آشور مصوب 

  . اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

شگري از طريق اصالح قوانين و مقررات و ارائه تسهيالت الزم، تهيه پذيري در صنعت گرد ارتقاي جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت: ح

المللي  گذاران و مشارآت مؤسسات تخصصي داخلي و بين ضوابط حمايتي، اداري، بانكي براي مؤسسات بخش غيردولتي و نيز جذب سرمايه

  . و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به مجلس شوراي اسالمي جهت تصويب

  . يل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مرآز آمار ايرانتكم: ط

به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در آشور، دولت مكلف است : ي

ده توريستي، مراآز و اطراقهاي تفرجگاهي ايلي، نسبت به ايجاد مراآز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي آشور از قبيل دهك

مشارآت بخش دولتي و خصوصي و . بيني اعتبارات و تسهيالت الزم در قانون بودجه ساالنه اقدام نمايد موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش

نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد  آيين. است ها بالمانع گونه پروژه واگذاري زمين امكانات اعطاي تسهيالت به بخش خصوصي براي اجراي اين

رياست جمهور به  -و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و دفتر مناطق محروم آشور ) سازمان امور عشاير ايران(مشترك وزارت جهاد آشاورزي 

  . تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد



   ٥ ١١ماده • 

هاي  و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩ي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد“) ١٦٦(و ) ١٦٥(مواد 

  . گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ” آن

   ١٦٥ماده • 

  : شود به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي آشور اجازه داده مي

ازمان ميراث فرهنگي آشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي آل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي آشور را زير نظر س: الف

  . سازمان مذآور تشكيل دهد

جوه حداآثر معادل و. آليه جرايم اخذ شده از حفاريهاي غير مجاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهنگي به درآمد عمومي واريز گردد: ب

رسد  اي آه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به تصويب هيئت وزيران مي نامه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي و بر اساس آيين

  : به شرح ذيل به مصرف خواهد رسيد

  . الكشف و پاداش حق آنند، به عنوان پرداخت به آاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي و حقوقي آه در اين زمينه همكاري مي -١

  . هاي مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي تأمين هزينه -٢

شود موآول به ارائه گواهي  خروج آثار منقول تاريخي و فرهنگي آه براي انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد مي: ج

  . ي با ذآر آامل مشخصات خواهد بودورود آثار مذآور، صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگ

   ١٦٦ماده • 

  به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي آشور مصوب 

  : شود در خصوص مرمت و احياي بافتها و بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي ١/٢/١٣٦٧

)  ٥( عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در آميسيونهاي ماده رئيس سازمان ميراث فرهنگي آشور در شوراي : الف

  . يابند تهران و شهرستانها عضويت مي] و اصالحات بعدي  ٢٢/١٢/١٣٥١قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب [ 

نون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي آشور مصوب قا) ٣(در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند آه حدود آن طبق ماده : ب

گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت  ها مورد تجديد نظر قرار مي شود تشكيالت شهرداري ، اعالم شده و يا مي١/٢/١٣٦٧

  . گردد هاي مذآور ايجاد مي تاريخي اين گونه شهرها، سازوآار مديريتي مناسب در شهرداري

ربط در شهرداري  هاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذيشورا: ج

ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف  دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي آشور در جهت مرمت بناها، مجموعه قرار مي

  . برسد

المللي  المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين هاي بين مكانات و شرايط الزم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايهدولت مكلف است ا

گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم  از قبيل يونسكو براي توسعه امكانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با سرمايه

  . فراهم نمايد

ه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي آشور، وزارت آشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت نام آيين

  . وزيران خواهد رسيد

طبق ) ] ره ( محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني [ به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران : د

اي فرهنگي و خدماتي براي  الذآر و تبديل آن به مجموعه ح مصوب شوراي عالي شهرسازي و تملك امالك واقع در محدوده فوقنقشه و طر

زائران و گردشگران داخلي و خارجي، شهرداري تهران موظف است اقدام الزم را به عمل آورده و پس از تملك در اختيار مؤسسه تنظيم و نشر 

  . قرار دهد) ره ( آثار حضرت امام خميني 



  . وزارت مسكن و شهرسازي بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض امالك فوق در اختيار شهرداري قرار دهد

را باشد  ها، سازمانها، شرآتهاي دولتي و نهادهاي انقالبي و عمومي مجازند امالآي آه مورد نياز دستگاه خود نمي همچنين وزارتخانه

  . جهت امر فوق تخصيص و در اختيار مجريان طرح قرار دهند

   ٦ ١١ماده • 

دولت مكلف است، به منظور حمايت از حقوق پديد آورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر مطبوعات و قلم، 

و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور  هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات المللي در عرصه بسترسازي براي حضور بين

  : فرهنگي و هنري اقدامهاي ذيل را به عمل آورد

  . تهيه اليحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم: الف

  . ها و تبليغات وقي مطبوعات و رسانهنظام جامع حق, بازنگري و اصالح قوانين مطبوعات و تبليغات: ب

دهند به تشخيص دولت به مدت حداآثر سه سال تحت پوشش بيمه بيكاري دولت  اصحاب فرهنگ و هنر آه شغل خود را از دست مي: ج

  . دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي آمكهاي اعتباري در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار خواهد داد. قرار گيرند

   ١٧ ١ده ما• 

توسعه آمي و آيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام , ترويج فرهنگ ورزش, به منظور اصالح ساختار تربيت بدني

  : توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني آيفي در برنامه چهارم, تقويت حضور بخش غير دولتي, استعداديابي

  : الف

هاي الزم را از ورزش آشور بر اساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش در بخش  دولت موظف است، پشتيباني -١

 تأمين منابع مالي، ساختار و تشكيالت سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني، با مشارآت بخش غيردولتي به عمل

سند مذآور مبناي تنظيم . حداقل يك مترمربع تا پايان برنامه افزايش يابد) يده و روبازسرپوش(اي آه سرانه فضاهاي ورزشي  گونه آورد به

  . ها خواهد بود فعاليتهاي ورزشي سازمان تربيت بدني و آليه دستگاه

و ايجاد  اند، حمايتهاي الزم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني ها موظف ها و دهياري نهادهاي عمومي غير دولتي و آليه شهرداري -٢

  . تسهيالت الزم، جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماآن ورزشي به عمل آورند

” ١“اند، بر اساس سند موضوع بند هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف وزارتخانه -٣

رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي، توسعه اماآن و فضاهاي ورزشي  فوق، برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، هماهنگي و انسجام و

و روباز، افزايش ساعات درس تربيت بدني، ايجاد باشگاههاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش ) با اولويت دختران(سرپوشيده 

سازمان تربيت بدني موظف است با استفاده از خدمات ضمناًٌ . تربيت بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران اجرا نمايند

هاي خود را براساس سند موضوع بند  آارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم خارجي در مراآز ستادي، اجرايي و پشتيباني برنامه

  . فوق به اجرا درآورد) ١(

از اعتبارات خود را براي انجام امور %) ١(نامه چهارم، يك درصد اين قانون مجازند در طول بر) ١٦٠(هاي موضوع ماده  آليه دستگاه: ب

, آميته مّلي المپيك, بدني ارائه خدمات ورزشي و آمك به سازمان تربيت, بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماآن ورزشي تربيت

  . بدني اختصاص دهند يتگذاري با هماهنگي سازمان ترب باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي در چارچوب سياست

اند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ  اند در صورت تغيير آاربري مكلف اماآن ورزشي خصوصي آه از محل منابع اين بند آمك دريافت نموده

  . تورم سنواتي مسترد نمايند

ريزي  همه ساله به سازمان مديريت و برنامه اند گزارش آامل آمكهاي انجام يافته از محل اين بند را هاي مذآور در اين بند مكلف دستگاه

  . آشور و آميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند



گانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را آه  وزارت جهاد آشاورزي موظف است، اراضي غير آشاورزي و غير مناطق چهار: ج

منظور احداث و توسعه اماآن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان  به, ان تربيت بدني است و در اختيار داردمورد نياز سازم

بدني، اراضي با شرايط فوق را آه مورد نياز بخش خصوصي و  ضمنًا وزارت مذآور موظف است، با تأييد سازمان تربيت. تربيت بدني واگذار نمايد

آاربري اين . ث اماآن ورزشي است به قيمت ارزش معامالتي اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايدتعاوني براي احدا

  . مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند. وجه تغيير نخواهد آرد قبيل اراضي به هيچ

تأمين و توزيع عادالنه فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در آشور، مكلف  ها، در راستاي وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري: د

هاي مذآور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاي مذآور، متناسب با  مجريان پروژه, شهرآها, هستند، به هنگام صدور مجوز احداث شهرها

  . زيربناي مسكوني موظف نمايند

بدني خريداري  با آاربري ورزشي را در سراسر آشور با هماهنگي سازمان تربيتوزارت مسكن و شهرسازي مكلف است، اراضي : هـ

  : نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد

  . بدني و شرآت توسعه و نگهداري اماآن ورزشي آشور به صورت رايگان براي سازمان تربيت -١

  . به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني -٢

ريزي آشور تهيه و به  بدني و سازمان مديريت و برنامه اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان تربيت نامه نحوه اجراي آيين

  . تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

دني، ها با تأييد سازمان تربيت ب هاي عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقاالت اماآن، باشگاههاي ورزشي و ورزشگاه الثبت و هزينه حق: و

  . مطابق تعرفه مقرر براي تأسيسات و اماآن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود

اي از طريق اصالح ساختار تربيت بدني و  اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه هاي حرفه تشكلها و بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاه: ز

اي آه تا پايان برنامه اهداف  شود، به گونه ي و منابع انساني تقويت ميهاي اداري، مال ورزش آشور و اعمال پشتيباني و حمايت الزم در زمينه

  : ذيل حاصل گردد

  . افزايش يابد%) ٥٠(هاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد  سهم بخش غيردولتي و باشگاه -١

ها صورت گرفته و  بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاه اي، با عامليت فعاليتهاي اجرايي و تأمين منابع ورزش حرفه%) ١٠٠(صد درصد  -٢

  . حمايتهاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيالتي و آمكهاي اعتباري موردي محدود گردد

   ١٨ ١ماده • 

هاي  اصالحيهو  ١٧/١/١٣٧٩قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب “) ١٧٠(و ) ١٦٩(مواد 

  . گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ” آن

   ١٦٩ماده • 

به منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامه سوم، وجوهي آه 

شود و يا به  ط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماآن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي ميتوس

عنوان آمك به سازمان تربيت بدني، آميته ملي المپيك ايران، فدراسيونها، هيئتها و انجمنهاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت 

  . گردد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي گردد، با تأييد مي

  . نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد آيين

   ١٧٠ماده • 

به درآمد عمومي واريز  درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليط و استفاده از اماآن ورزشي

  . شود شود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذآور قرار داده مي مي



 .نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمانهاي تربيت بدني و برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد آيين
  
  

 امنيت مليتأمين مطمئن : بخش پنجم

 امنيت مّلي: فصل دهم

  توسعه امور قضايي: فصل يازدهم
  

 بخش پنجم 

 تأمين مطمئن امنيت ملي 

 ل دهم فص

  امنيت مّلي 

   ١٩ ١ماده • 

  : اقدامهاي الزم را براي تحقق موارد ذيل به عمل آورد, دولت موظف است، به منظور ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي

  . مدارا و زيست سالم, نظم, مداري آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانون: الف

, ي مراودات و تبادل اطالعات با آشورهاي منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائمتوسعه خطوط مواصالتي، راههاي مرزي و ارتقا: ب

  . هاي دو جانبه و چند جانبه و ترتيبات امنيت جمعي تردد غير مجاز و خرابكاري، در قالب توافقنامه, قاچاق آاال و مواد مخدر

  . گيري و مديريت اجرايي آشور سازي، تصميم در نظام تصميم توسعه مشارآت همه جانبه همه ايرانيان، بر اساس حق برابر شهروندي،: ج

  . گري هاي قدرت مّلي و ترويج روحيه دفاع از منافع مّلي و مخالفت با ظلم و سلطه تعميق شناخت مؤلفه: د

ور پرهيز از عدم تعادل ها و مالحظات امنيتي به منظ ، در پرتو مؤلفه)به ويژه در مرزهاي آشور(سازي ساختار و پراآندگي جمعيت  ايمن: هـ

  . جمعيت

محوري، مشارآت همگاني و جايگزيني ارزشها و آنترلهاي دروني به جاي  تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت آشور با رويكرد جامعه: و

  . رويكرد امنيتي و ارتقاي احساس امنيت در جامعه

  . خشونت سياسي و خشونت شهري, ناسازگاري اجتماعي, هنجاري هاي بروز بي مبارزه با زمينه: ز

  . حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعي گروههاي مختلف مردم و پيشگيري از بحرانهاي منزلتي: ح

  . تهيه ساز و آارهاي الزم جهت توسعه مشارآت مردمي، براي تأمين نظم و امنيت عمومي: ط

  . تهيه سازوآارهاي الزم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در آشور: ي

   ٠ ١٢اده م• 

گذاري در مسائل مربوط به اقليتها ي ديني شناخته شده و تقويت مشارآت آنان در اداره امور آشور و تحكيم همبستگي  به منظور سياست

شود آه شرح وظايف و ترآيب اعضاي شورا توسط هيئت وزيران تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي  ملي، شورا ي ي تشكيل مي

  . رسد مي



   ١ ١٢ماده • 

دولت موظف است، به منظور تقويت بنيه دفاعي آشور و ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت آشور 

و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقالب اسالمي ايران و منابع حياتي آشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، 

  : را براي تحقق موارد مذآور به عمل آورداقدامهاي الزم 

 C 4سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاي منابع انساني و سيستمهاي فرماندهي  هاي بنيه دفاعي، با تأآيد بر مدرن تقويت مولفه -١

I .   

هاي الكترونيكي،  سامانه هاي دفاعي به ويژه آارگيري سامانه هاي نوين و هوشمند و سيستمهاي اطالعاتي در به ارتقاي فناوري -٢

  . هوافضا، دريايي و پدافند هوايي

  . سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي بهينه -٣

  . آارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني ارتقاي حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از آشور و به -٤

  . بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرايندهاي صنعتي نويننوسازي و  -٥

  . ارتقاي ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقالب اسالمي ايران -٦

  . ارتقا و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت آمي و آيفي -٧

  . ها با مراآز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي ارتقاي سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاري -٨

  ). خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر(هاي آبي آشور  حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه -٩

  . ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت آارآنان نيروهاي مسلح -١٠

رعايت اصول پدافند غير عامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و  -١١

اين قانون، به ) ١٦٠(هاي اجرايي موضوع ماده  ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي آشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاه

  . ت ناشي از سوانح غير طبيعيمنظور پيشگيري و آاهش مخاطرا

ريزي آشور و وزارت دفاع و پشتيباني  هاي اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه نامه آيين

ل نيروهاي مسلح به نيروهاي مسلح و ستاد آل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي آ

  . مرحله اجرا گذاشته خواهد شد

   ٢ ١٢ماده • 

شود، از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت  پس از موافقت فرماندهي آل نيروهاي مسلح، به وزارت آشور اجازه داده مي

خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذآور به متقاضيان تشكيل مؤسسات غير دولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از 

نامه اجرايي، آه به پيشنهاد وزارت آشور و تأييد فرمانده ي آل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي  با حفظ آنترل و نظارت دقيق بر اساس آيين

  . رسد اقدام نمايد امنيت آشور مي

   ٣ ١٢ماده • 

ربط،  هاي ذي ور امنيتي و انتظامي ، شوراي امنيت آشور موظف است، با همكاري دستگاهها در ام به منظور بهينه آردن استفاده از فناوري

  . ها، اقدام نمايد گذاري و استانداردسازي سامانه حفاظتي و امنيتي مورد نياز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه نسبت به سياست

   ٤ ١٢ماده • 



  : ربط هاي ذي ن دستگاهبه منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطالعات بي

به منظور ساماندهي، انسجام و استفاده از ظرفيتهاي جامعه اطالعاتي آشور، وزارت اطالعات مكلف است متناسب با وظايف و : الف

ا ، طرح اصالح ساختار جامع اطالعاتي ر”هاي فرماندهي آل قوا مشي قانون تاسيس و تمرآز اطالعات و سياستها و خط“اختيارات مصرح در 

  . تدوين و ماحصل آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد

  . وزارت اطالعات در آشف مفاسد آالن اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات الزم را به عمل آورد: ب

   ٥ ١٢ماده• 

گيري آارآمد از  آشور و به منظور تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهره نظر به اهميت جايگاه امنيت ملي در رشد و توسعه همه جانبه

مطالعات و تحقيقات مربوط به آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملي با 

ي مسلح، آشور، امور خارج ه ، دادگستري و سازمان مديريت هاي دفاع و پشتيباني نيرو ها  مسئوليت وزارت اطالعات و با همكاري وزارتخانه

  . ريزي آشور اقدام و نتيجه آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد و برنامه

   ٦ ١٢ماده • 

, آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و, آارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد آشاورزي به منظور به

اي و خدمات  هاي سرمايه ربط مجازند در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي ذي ها، جمعيت هالل احمر و ساير دستگاه  دهياري , ها شهرداري

ين بند، نامه اجرايي ا آيين. از ظرفيت جوانان آشور اعم از تشكلهاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند, اجتماعي خود

ريزي آشور و سازمان ملي جوانان به تصويب هيئت  به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه

  . وزيران خواهد رسيد

   ٢٧ ١ماده • 

اقدامهاي ذيل را به عمل وزارت امور خارجه مكلف است، به منظور پيشبرد سياست خارجي آشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملي 

  : آورد

گيري از  هاي ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از آشور به منظور حفظ هويت ملي و اسالمي و بهره توسعه و تقويت روشها و زمينه: الف

  . هاي مادي، معنوي و علمي آنان در چارچوب مصوبات شوراي عالي امور ايرانيان خارج از آشور سرمايه

اي رسمي به آشورهاي هدف به منظور ايجاد بازار براي آاالهاي ايراني و صدور خدمات فني و  ظيم و اعطاي آمكهاي توسعهتن: ب

  . هاي ساالنه مهندسي در چارچوب قوانين بودجه

  . رجوع گيري از فناوري اطالعات به منظور افزايش رضايتمندي و تكريم ارباب تسهيل و ارائه بهتر خدمات آنسولي با بهره: ج

اي آه  نامه هاي اجرايي به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجي آشور در چارچوب آيين المللي آليه دستگاه هماهنگي بخشهاي بين - د

  . به همين منظور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

   ٢٨ ١ماده • 

ي مسلح نسبت به تهيه و اجراي طرح جامع نحوه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد آل نيروها

محيطي، به منظور رعايت پراآندگي در استقرار  استقرار نيروهاي مسلح در سطح آشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست

دفاعي از شهرهاي بزرگ به  تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراآز نظامي و آارخانجات بزرگ صنعتي

  . ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي آل نيروهاي مسلح برساند

دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيالت اعتباري، بانكي، زمين، تغيير آاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز 

  . شود ع بانكي از محل فروش اماآن منتقل شده بازپرداخت مياعتبارات دريافتي از مناب. اقدامات الزم را به عمل آورد

   ٢٩ ١ماده • 



قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران “) ١٨٦(الي ) ١٨٣(و ) ١٨١(الي ) ١٧٥(، )١٧١(مواد 

) ١٣٨٤- ١٣٨٨(اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران   براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي،” هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩مصوب 

  . گردد تنفيذ مي

   ١٧١ماده • 

هاي جديد و  شود به منظور تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح، به ويژه در فناوري به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي

و با آسب مجوز از فرماندهي معظم آل قوا، نسبت به ايجاد شرآتهاي صنعتي و استراتژيك و خريد اقالم مورد نياز پس از تصويب هيئت وزيران 

  . خدماتي با مشارآت طرفهاي داخلي و خارجي اقدام آند

دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيالت اعتباري، بانكي، زمين، تغيير آاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز 

  . شود اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماآن منتقل شده بازپرداخت مي. ل آورداقدامات الزم را به عم

   ١٧٥ماده • 

و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي آل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و ) ره(به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني 

جوانان در امور اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و اشاعه تفكر بسيجي و مردمي آردن امنيت و ايجاد بستر مناسب جهت مشارآت نوجوانان و 

  : دفاع از طريق تقويت آمي و آيفي بسيج مستضعفين

هاي مقاومت  هاي نيروي انتظامي و رده هايي آه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاه هزينه: الف

. شود هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود، به عنوان هزينه هاي مقاومت بسيج مي به ويژه احداث و تكميل پايگاهارتش بيست ميليوني 

نامه اجرايي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به  آيين

  . تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

  حذف : ب

طرح جامع ارتش بيست ميليوني آه به تصويب مقام معظم فرماندهي آل قوا %) ٥٠(دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد : ج

  . بيني نمايد رسيده است، امكانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم پيش

هاي مقاومت بسيج مربوط به خود را تأمين  براي فعاليتهاي جاري رده اند امكانات، تجهيزات و اعتبارات الزم ادارات و آارخانجات موظف: د

  . نمايند

هاي مقاومت بسيج و آانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج درساختمانهاي جديداالحداث از پرداخت حق  ساله سوم رده در برنامه پنج: هـ

  . باشند  انشعاب، آب، برق، گاز و يك خط تلفن مورد نياز معاف مي

   ١٧٦ماده • 

در زمان صلح با تأييد ستاد آل نيروهاي مسلح، قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت مشموالن وظيفه پس از 

نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت . گردد آه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد گذراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تأمين مي

  . شود اني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به ستاد آل اعالم ميدفاع و پشتيب

هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره  هزينه

يل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح ميزان دريافتي اين قب. گردد خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي

  . تجاوز آند

بايستي در مناطق توسعه نيافته يا آمتر توسعه يافته ) ها التحصيالن دانشگاه فارغ(از نيروهاي انساني فوق %) ٥٠(حداقل پنجاه درصد 

  . آشور خدمت آنند

يباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي آشور تهيه و پس از نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت دفاع و پشت آيين

  . تأييد ستاد آل نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد



   ١٧٧ماده • 

معظم اند پس از آسب مجوز از مقام  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و نيروهاي مسلح آشور مكلف

ر فرماندهي آل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماآن آه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده و درمحدوده خدمات شهري قرا

  . و تغيير آاربري و تفكيك از طريق مزايده اقدام نمايند) پس از اثبات مالكيت(دارد 

از %) ٢٠(ه صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد سازمان ثبت اسناد و امالك آشور موظف است نسبت ب

  . حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت آند

  قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب “) ٥(آميسيون موضوع ماده 

يير آاربري اين قبيل اراضي به آاربريهاي مناسب بر اساس طرحهاي اند نسبت به تغ ها موظف و شهرداري” و اصالحات بعدي آن ٢٢/١٢/١٣٥١

  . توسعه و عمران شهري و همچنين صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغيير آاربري اقدام آنند

گردد واريز و به صورت صد  بيني مي الذآر به حساب رديف خاص آه در قانون بودجه ساليانه پيش درآمد حاصل از فروش اماآن فوق

  . هاي سازماني پرداخت خواهد شد تخصيص يافته تلقي شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جايگزين امالك فوق و خانه%) ١٠٠(رصدد

   ١٧٨ماده • 

هاي نيروهاي  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور استفاده از تخصصها و توانايي) ١٤٧(در اجراي اصل يكصد و چهل و هفتم 

قانون شرآتهاي فني و خدماتي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي (ارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي آشور مسلح و وز

ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرحها و  شود با توجه به تخصصها و توانايي به واحدهاي اجرايي فوق اجازه داده مي) مسلح

  . هاي اجرايي، قرارداد پيمانكاري منعقد آنند ههاي عمراني با دستگا پروژه

شود واريز و معادل صد  اي آه همه ساله در قانون بودجه منظور مي آليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذآور به رديف درآمد، هزينه

  . يابد آالت اختصاص مي آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهالك ماشين%) ١٠٠(درصد 

هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و  نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد آل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه آيين

  .  دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ازطريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

   ١٧٩ماده • 

توانند پس از آسب موافقت و مجوز ستاد آل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام  ها مي نهادها، سازمانها و وزارتخانه

دستگاه  باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر اين يگانها از نظر به آارگيري سالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي. آنند

  . ربط اداره خواهند شد ذي

 شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها

  . با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد آل نيروهاي مسلح خواهد رسيد

   ١٨٠ماده • 

در زمينه ورود، اسكان، ) آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه(منظور ايجاد تمرآز در سياستگذاري امور اتباع خارجي  به

الملل، شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه به رياست وزير آشور و عضويت وزيران  اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و روابط بين

پرورش، اطالعات، امور خارجه، آار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي آموزش و 

تصميمات شوراي مذآور پس از تاييد هيئت وزيران . گردد عالي امنيت ملي، فرمانده نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هالل احمر تشكيل مي

   .قابل اجرا خواهد بود

  هاي آار و امور اجتماعي، آشور و اطالعات به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد  نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه آيين

   ١٨١ماده • 



دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامه : الف

درصدي از اعتبارات فوق . بيني آند و در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه آشور قرار دهد م، اعتبارات الزم را در لوايح بودجه سنواتي پيشسو

هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله،  پذيري به منظور آاهش اثرات بالياي طبيعي و اجراي پروژه جهت مطالعات آسيب

  . آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شدخشكسالي، 

الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيالت مورد  وزارت آشور مي تواند از محل منابع قرض: ب

التفاوت سود و  مابه. الذآر اعطاء آند ق سابقنياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و آشاورزي خسارت ديده در مناط

دولت موظف است بازپرداخت تسهيالت اعطايي توسط سيستم بانكي را . آار مزد تسهيالت اعطايي در لوايح بودجة ساالنه منظور خواهد شد

  . بيني شده است تضمين آند آه در اين بند پيش

شي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط الزم را به نحوي فراهم آند به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت نا: ج

محصوالت آشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيالت، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و %) ٥٠(آه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد 

  . روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند

   ١٨٣ماده • 

ط به منظور اعمال سياستهاي نظام جمهوري اسالمي ايران در روابط خارجي و ايجاد وحدت رويه در اين زمينه، وزارت امور خارجه بر آليه رواب

ن در روابط ها و واحدهايي آه به نحوي در خارج از آشور فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آنا خارجي نظارت خواهد داشت و ساير دستگاه

هاي آنها درخارج از آشور  همچنين نمايندگي. خارجي اثرگذار است، ملزم به اجراي سياستهاي ابالغي توسط وزارت امور خارجه هستند

اي ه رسد، در انجام فعاليتهاي خود با نمايندگي اي آه به پيشنهاد وزارت امور خارجه، به تصويب هيئت وزيران مي نامه اند بر اساس آيين موظف

  . سياسي جمهوري اسالمي ايران در خارج از آشور هماهنگي الزم را به عمل آورند

به منظور اعمال سياستهاي فرهنگي نظام جمهوري اسالمي ايران و تمرآز در سياستگذاري و هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي و  - ١تبصره 

و معنوي موجود انجام امور آليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغي و هنري تبليغي خارج از آشور و با اهداف استفاده بهينه از امكانات مادي 

بخشهاي دولتي و غير دولتي در خارج از آشور بر اساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي آه به تأييد مقام معظم رهبري 

  . رسيده است با سازمان مذآور خواهد بود

شود،  ده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي آه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره ميبيني ش انجام آليه فعاليتهاي پيش -٢تبصره 

  . باشد له مي منوط به تأييد معظم

   ١٨٤ماده • 

المللي، دولت مكلف است بر اساس گزارش جامعي  به منظور تنظيم سطح روابط جمهوري اسالمي ايران با آشورهاي جهان و مجامع بين

شامل (اي  المللي و منطقه هاي اجرايي و همكاري و عضويت آنها در سازمانهاي بين ارجه از فعاليتهاي برون مرزي دستگاهآه وزارت امور خ

هاي مذآور در خارج از آشور و يا آاهش سطح  بررسي وضع موجود، ارزيابي عملكرد و ضرورت يا عدم ضرورت ادامه عضويت يا فعاليت دستگاه

هاي اجرايي در خارج از آشور و سطح آن و وضعيت عضويت  آند، در مورد ادامه و يا قطع فعاليت دستگاه ارائه ميتهيه و ) روابط و فعاليتها

هاي موضوع  آليه دستگاه. المللي اتخاذ تصميم آند اي و بين ها، سازمانها، شرآتهاي دولتي و نهادهاي انقالبي در مجامع منطقه وزارتخانه

اند حداآثر طي مدت شش ماه  عمومي غير دولتي، در صورت تأييد ادامه فعاليتشان در خارج از آشور موظف اين قانون و نهادهاي) ١١(ماده 

المللي را بر اساس مصوبات هيئت وزيران اصالح  هاي خارج از آشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بين تشكيالت و ساختار نمايندگي

  . آنند

شود  ني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهائي آه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره ميبي انجام آليه فعاليتهاي پيش -تبصره

  . باشد له مي منوط به تأييد معظم

   ١٨٥ماده • 

اين قانون ) ١١(هاي موضوع ماده  ايجاد هرگونه دفتر، نمايندگي، شعبه و واحد اداري جديد و عناوين مشابه در خارج از آشور توسط دستگاه

  . ربط و وزارت امور خارجه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود نهادهاي عمومي غير دولتي منوط به پيشنهاد دستگاه ذيو 



  . بانكها و شرآتهاي بيمه از شمول اين ماده مستثنا هستند -١تبصره 

. شود نظر مقام معظم رهبري اداره ميبيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي آه تحت  انجام آليه فعاليتهاي پيش - ٢تبصره 

  . باشد له مي منوط به تأييد معظم

   ١٨٦ماده • 

ربط راهبردهاي مناسب را براي اجراي دقيق سياستهاي آلي  هاي ذي گيري از نظرات آليه دستگاه وزارت امور خارجه موظف است با بهره

  : نيت ملي ارائه نمايدذيل تهيه و جهت تصويب در سال اول برنامه سوم به شوراي عالي ام

  . المللي اي و بين گسترش همكاريهاي دو جانبه، منطقه -١

  . ادامه پرهيز از تشنج در روابط با آشورهاي غيرمتخاصم -٢

  . بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي -٣

  . مقابله با افزونخواهي آشورهاي متخاصم -٤

  . تالش براي رهايي از حضور بيگانگان -٥

  . مقابله با تك قطبي شدن جهان -٦

  . حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم -٧

  . تالش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان آشورهاي اسالمي -٨

  .تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل -٩
  
  
  

 بخش پنجم 

 تأمين مطمئن امنيت ملي 

 فصل يازدهم 

  توسعه امور قضايي 

   ٠ ١٣ماده • 

  : صالح برساند است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذيقوه قضائيه موظف 

انگاري در مورد تخلفات آم اهميت، آاهش  ، به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم»زدايي از قوانين آيفري جرم«اليحه : الف

  . هاي عمومي و آزادي رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق هاي نظام عدالت آيفري و جلوگيري از گسترش بي هزينه

گيري از روشهاي نوين اصالح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب  ، به منظور بهره»هاي مجازات حبس جايگزيني«اليحه : ب

  . بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد

  . »حمايت از حقوق شهود و متهمان«اليحه : ج

  . »ديدگان اجتماعي ايت از بزهحم«اليحه : د



قانون اساسي جمهوري ) ٢٠(حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل بيستم «اليحه : هـ

  . »اسالمي ايران

  . »تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم«اليحه : و

  : نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: ز

  . بيني قانوني، منصفانه و قاطع قرار نظام قضايي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيشاست -١

  . گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضايي پايه -٢

  . رفع هرگونه تبعيض جنسيتي، قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضايي -٣

قانون اساسي جمهوري اسالمي ) ١٥٦(الزم براي پيشگيري از وقوع جرم، بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم تمهيد ساز و آارهاي  -٤

  . ايران

، عمليات و مديريت قضايي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت آارآمد،  M.I.S طراحي و استقرار نظام جامع اطالعات -٥

  . ر قضايي، تا پايان برنامه چهارماصالح فرايندها و بهبود روشهاي انجام امو

  . فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غير دولتي -٦

منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و نيز به) ٣٥(به منظور اجراي اصل سي و پنجم  -٧

وآيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور 

  . شود، دارند احكام قضايي را به استثناي مواردي آه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي

   ١ ١٣ماده • 

  : شود به قوه قضائيه اجازه داده مي

سط وزير دادگستري با همكاري دادستاني آل آشور و سازمان اسناد و آتابخانه مّلي جمهوري اسالمي اي آه تو نامه بر اساس آيين: الف

باشد را با استفاده از  هاي قضايي آه نگهداري سوابق آنها ضروري مي رسد، اسناد و اوراق پرونده ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي

ترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد مشروط بر آنكه حداقل سي سال از مدت هاي اطالعاتي روز، به اسناد الك فناوري

  . اطالعات و اسناد تبديلي در آليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود. بايگاني قطعي آنها گذشته باشد

توسط سازمان اسناد و آتابخانه مّلي جمهوري اسالمي ايران حفظ و نگهداري  هاي مهم و مّلي آه جنبه سنديت تاريخي دارد، اصل پرونده

  . خواهد شد

. اي انجام دهد شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهاي مختلف به صورت رايانه به سازمان ثبت اسناد و امالك آشور اجازه داده مي: ب

  . دفتر امالك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد اصل آتابت در تنظيم اظهارنامه، صورتمجلس تحديد حدود و

   ٢ ١٣ماده • 

سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي آشور مكلف است، به منظور بهبود وضعيت زندانها و ايجاد محيط بازپروري مناسب و اصالح و 

جرم توسط زندانيان آزاد شده نسبت به انجام  تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي و آاهش بازگشت مجدد به

  : موارد ذيل اقدام نمايد

  . سازي فضاهاي فيزيكي با اولويت توسعه آانونهاي اصالح و تربيت بهينه: الف

  . حمايت از خانوادة زندانيان و معدومين از طريق سازمانها و نهادهاي خيريه مردمي و غيردولتي و انجمنهاي حمايت از زندانيان: ب



  . ارائه پيشنهادهاي مقتضي به قوه قضائيه براي تهيه اليحه ساز و آارهاي الزم جهت حذف سابقه آيفري زندانيان اصالح شده: ج

   ١٣٣ماده • 

موظف ) بنياد مسكن انقالب اسالمي(به منظور صدور سند مالكيت امالك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي 

از طرف روستاييان طي مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران براي آليه  است به نمايندگي

. روستاهاي داراي شوراي اسالمي و مراآز دهستانها ، نقشه تفكيكي وضع موجود روستاها را تهيه و به اداره ثبت اسناد و امالك ارسال نمايد

  : نمايند به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و امالك بر اساس آن به شرح زير اقدام مي هاي تفكيكي تهيه شده نياز نقشه

در صورتي آه محدوده مورد عمل قبًال تحديد حدود شده باشد، پس از آنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين  -١

بردار ثبت تنظيم و به امضاي نماينده بنياد مسكن و  ات متصرفين توسط نماينده و نقشهصورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخص

  . باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد رسد تا بر اساس آن به نام متصرفيني آه داراي مدارك دال بر مالكيت مي شوراي اسالمي روستا مي

ه نمايد، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختالف باشد، همچنين در صورتي آه در صورتي آه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائ -٢

محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از امالك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، 

نياد مسكن انقالب اسالمي و يكي از قضات دادگستري به موضوع در هيئتي مرآب از رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان و رئيس ب

  . گردد انتخاب رئيس قوه قضا ئ يه مطرح و رأي مقتضي صادر مي

رأي . تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا با استفاده از تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد هيئت مي

شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ رأي، ادارات ثبت اسناد و امالك و بنياد  فين ابالغ ميصادره توسط ثبت محل به طر

رسيدگي به . شود در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي. باشند مسكن انقالب اسالمي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي

  . واهد بوداين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خ

نقل و انتقاالت بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد . باشند هاي ثبتي معاف مي مشمولين اين قانون از پرداخت آليه هزينه -٣

  . بود

نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيئتها و نحوه انتخاب آارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ  -٤

بنياد (اي خواهد بود آه توسط سازمان ثبت اسناد و امالك آشور و وزارت مسكن و شهرسازي  نامه دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين

  . رسد حداآثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي) مسكن انقالب اسالمي

ازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر و س) ره(هاي تحت پوشش آميته امداد امام خميني   خانواده  -٥

  . باش ن د معاف مي

   ٤ ١٣ماده • 

براي ” هاي آن و اصالحيه ١٧/١/١٣٧٩قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب “) ١٨٩(ماده 

  . ددگر تنفيذ مي) ١٣٨٤-١٣٨٨(دوره برنامه چهارم 

   ١٨٩ماده • 

به منظور آاهش مراجعات مردم به محاآم قضائي و در راستاي توسعه مشارآتهاي مردمي، رفع اختالفات محلي و نيز حل و فصل اموري آه 
حدود وظايف و . گردد ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي آمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختالف واگذار مي

اي خواهد بود آه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران  نامه تيارات اين شوراها، ترآيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آييناخ
  .رسد و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي

  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

 نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاآميت: بخش ششم

 نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاآميت: فصل دوازدهم

 سامان عمليات اجرايي برنامه: فصل سيزدهم

 انون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتتنفيذ ق: فصل چهاردهم

  نظارت: فصل پانزدهم
  

 بخش ششم 

 نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاآميت 

 دوازدهم فصل 

  نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاآميت 

   ٥ ١٣ماده • 

امور ت « و » امور زيربنايي « ، » هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي  امور تصدي« ، » امور حاآميتي « هاي  نقش و وظايف دولت، در حوزه

  : تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد» هاي اقتصادي  صدي

  : امور حاآميتي: الف

گردد عبارتند  حاآميتي دولت، آه تحقق آن موجب اقتدار حاآميت آشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي امور

  : از

  . اجتماعي و فرهنگي, ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي برنامه, سياستگذاري -١

  . برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد -٢

  . ضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردمايجاد ف -٣

  . ها و مزيتهاي الزم، براي رشد و توسعه آشور و رفع فقر و بيكاري فراهم نمودن زمينه -٤

  . قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي -٥

  . مّليحفظ تماميت ارضي آشور و ايجاد آمادگي دفاعي  -٦

  . صيانت از هويت ايراني، اسالمي -٧

  . تنظيم روابط آار و روابط خارجي, ماليه عمومي, اداره امور داخلي -٨

  . حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي -٩

  . علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطالعات مّلي -١٠



  . هش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي پيچيدهپيشگيري از بيماريهاي واگير، مقابله و آا -١١

  : هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي امور تصدي: ب

گردد،  آن دسته از وظايفي است آه، منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي

بدني و ورزش، اطالعات و ارتباطات جمعي و  م و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيتاي، علو آموزش و پرورش عمومي، فني و حرفه: از قبيل

  . امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني

  : امور زيربنايي: ج

گردد، نظير طرحهاي  اي است، آه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي آشور مي هاي سرمايه آن دسته از طرحهاي تملك دارايي

  . رساني، ارتباطات و حمل و نقل هاي انرژي مران شهري و روستايي و شبكهآب و خاك، ع

  : هاي اقتصادي امور تصدي: د

برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق  آن دسته از وظايفي است آه دولت، متصدي اداره و بهره

  . اين ماده) ج(برداري از طرحهاي مندرج در بند  ، حمل و نقل و بازرگاني و بهرهآند، نظير تصدي در امور صنعتي، آشاورزي خصوصي عمل مي

   ٦ ١٣ماده • 

هاي اجرايي، تقويت امور حاآميتي دولت و  وري دستگاه به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه آشور، افزايش آارايي و بهره

  : گردد اين قانون به طريق ذيل پااليش و اصالح مي)  ٥ ١٣(مذآور در ماده  توسعه مشارآت مردم در امور آشور، نحوه اجراي وظايف

ربط در  هاي اجرايي ذي گردد و دستگاه هاي دولتي و عندالزوم با جلب مشارآت مردم انجام مي امور حاآميتي دولت، توسط دستگاه: الف

  . و توسعه آيفي خواهند يافت ابعاد منابع انساني، فناوري انجام آار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت

قانون اساسي جمهوري ) ٣٠(ام  و سي) ٢٩(هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست و نهم  وظايف امور تصدي: ب

  : گردد هاي ذيل انجام مي اسالمي ايران با استفاده از شيوه

  . ظايفاعمال حمايتهاي الزم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين و -١

  . خريد خدمات از بخش غيردولتي -٢

  . مشارآت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي -٣

واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، در چارچوب سياستهاي آلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي  -٤

  . اسالمي ايرانو فرهنگي جمهوري 

ريزي آشور در  با تأييد سازمان مديريت و برنامه) اين قانون ١٤٤مطابق ماده (گرا  ايجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه -٥

  . پذير نباشد الذآر امكان آدام از حالتهاي فوق مناطقي آه هيچ

  . ها و شرآتهاي دولتي توسط بخش غيردولتي انجام خواهد شد تگاهوظايف زيربنايي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دس: ج

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به بخش غير ) ٤٤(هاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم  وظايف مربوط به تصدي: د

صار، تضييع حقوق توليدآنندگان و دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انح. گردد دولتي واگذار مي

تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و . گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود آنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنيت سرمايه مصرف

تفصيلي و همچنين اجراي آليه هاي مختلف به نحو  گري، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاه شرايط و محدوده و تكاليف امور حاآميتي و تصدي

  . اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسالمي تقديم خواهد شد در قالب اليحه ١٣٨٣موارد اين ماده تا پايان سال 

  



   ٣٧ ١ماده • 

تجربه ساير ها را، متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و  هاي اجرايي و وزارتخانه دولت مكلف است، تشكيالت آالن دستگاه: الف 

ها   آاري  آشورها، جهت برطرف آردن اثربخشي ناقص، تعارضهاي دستگاهي و غير آارآمدي و عدم جامعيت، عدم آفايت، تمرآز امور، موازي

 سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك هاي نوين و روشهاي آارآمد، با هدف نوسازي، متناسب گيري همه جانبه از فناوري و همچنين بهره

ربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به  منظومه منسجم، آارآمد، فراگير و با آفايت، اثربخش و غيرمتمرآز طراحي نمايد و اليحه ذي

  . مجلس شوراي اسالمي تقديم آند، به طوري آه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد

هاي دولتي، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب شوراي عالي اداري همراه  ي دستگاههاي قابل واگذار آن دسته از تصدي: ب 

  . شود ها واگذار مي  ها و دهياري  ربط به شهرداري با منابع مالي ذي

   ٣٨ ١ماده • 

ريزي از روش موجود به روش  ودجهربط به منظور اصالح نظام ب هاي ذي ريزي آشور موظف است با همكاري دستگاه سازمان مديريت و برنامه

  : هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات، اقدامات ذيل را حداآثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد

  . نمايند هاي اجرايي ارائه مي شناسايي و احصاي فعاليت و خدماتي آه دستگاه: الف

  . ت، متناسب با آيفيت و محل جغرافيايي مشخصتعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدما: ب

  . تنظيم اليحه بودجه ساالنه بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن: ج

  . تخصيص اعتبارات بر اساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن: د

ريزي و نظارت، سازمان  ريزي آشور و تقويت نظام برنامه  ع در تغيير نظام بودجه به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسري -١تبصره 

مذآور موظف است ضمن اصالح ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روشها و فناوري اداري خود، ترتيبي اتخاذ نمايد تا با سازماني 

  . ن امكان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گرددآارگيري نخبگان و انديشمندا  آوچك، منعطف، آار ا و اثربخش و به 

الذآر و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيه لوايح الزم براي اصالح قوانين و مقررات مالي، اداري و  سازمان فوق - ٢تبصره 

  . آنترل نتيجه و محصول گرددريزي آشور اقدام نمايد به نحوي آه نظام موجود تبديل به نظام  استخدامي و بودجه

  . رسد يزي آشور به تصويب هيئت وزيران مي ر  نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه  آيين : هـ 

   ٣٩ ١ماده • 

  : گردد هاي اجرايي، اقدامهاي ذيل انجام مي به منظور اصالح ساختار و تشكيالت دستگاه

ان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران پيشنهاد حذف و يا دولت موظف است تا پاي: ا لف 

از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرآتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحالل %) ٢٠(واگذاري حداقل بيست درصد 

  . اي اسالمي تقديم آندهاي غير ضرور را جهت تصويب به مجلس شور دستگاه

هايي با عناوين مشابه، مگر در موارد  ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومي غير دولتي، شرآت دولتي و دستگاه: ب 

  . استثنا با تأييد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسالمي 

در يك واحد ... در سطح استان، شهرستان، بخش و ) آتهاي دولتيبه استثناي شر(ادغام آليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه : ج 

سطح سازماني واحدهاي موضوع اين بند . دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند سازماني، به طوري آه واحدهاي مربوطه در مرآز عهده

تغيير يا ادغام واحدهاي استاني آه . رسد عالي اداري ميريزي آشور به تصويب شوراي  و موارد استثنا، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

  . اند با تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد بود به موجب قانون ايجاد شده



ريزي آشور به تصويب  هاي اجرايي، بر اساس ضوابطي آه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاه: د 

گونه پستها صرفًا تا خروج طبيعي  در صورتي آه با اصالح تشكيالت، پستهاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اين. رسد هيئت وزيران مي

  . ربط پايدار خواهد بود مستخدمين ذي

 اند، ضمن اقدام الزم در خصوص بازنگري و تجديد ساختار هاي اجرايي موظف دستگاه... آليه واحدهاي استاني، شهرستاني و : هـ 

ريزي استان اصالحات الزم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را به ساير واحدهاي  سازماني خود، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه

  . مستقر در همان محل منتقل نمايند

ول برنامه چهارم توسط نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه سطوح تقسيمات آشوري در سال ا: و 

  . هيئت وزيران تعيين خواهد شد

   ٠ ١٤ماده • 

شود، به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشارآت تشكلهاي غيردولتي و ساير بخشهاي جامعه  به دولت اجازه داده مي

ده از فرصتها و منابع مّلي، اقدامهاي ذيل را انجام مدني در اداره امور آشور و افزايش آارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفا

  : دهد

آمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غيردولتي الزم براي توسعه آارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سالمت و شفافيت : الف

  . پذيري محوري و مسئوليت اي هدفمحيطي و سالمت مردم، بر مبن اداري و حفاظت از محيط زيست و ارتقاي استانداردهاي زيست

هاي نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيالت، توجيه و  تشكيل واحد سازماني مناسب، براي تقويت و حمايت از بخش غير دولتي، در زمينه: ب

  . هاي سازماني موجودها و سازمانهاي مستقل دولتي از محل پست ريزي آشور و آليه وزارتخانه رفع موانع اداري در سازمان مديريت و برنامه

   ١ ١٤ماده • 

گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران، در خصوص موارد ذيل اليحه مربوطه را تهيه و به  دولت موظف است، به منظور استقرار نظام شايسته

  . مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد

  . نمايدبندي  اي، تعريف و طبقه مشاغل مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفه: الف

اي، شرايط تخصصي الزم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب باالتر ارتقا  در انتخاب و انتصاب افراد، به پستهاي حرفه: ب

  . پذيرد هاي مديريتي و تخصصي الزم، انتخاب صورت در مواردي آه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزيابي. يابند

  . در خصوص عزل و نصب پستهاي مديريت سياسي، اختيارات الزم به مقامات منصوب آننده داده شود: ج

   ٢ ١٤ماده • 

هاي  منظور افزايش پاسخگويي دستگاه  اند، به  اين قانون موظف)  ٠ ١٦(هاي موضوع ماده  ريزي آشور و دستگاه سازمان مديريت و برنامه

  هاي نوين اداري و بازنگري و مهندسي فرايندها و روشها و رشد شاخصهاي مربوط به مشتري  با استفاده از فناورياجرايي در مقابل مردم، 

مداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و راهكارهاي الزم براي جلوگيري از مفاسد اداري، سطح آيفي 

ربط رضايت و تكريم ارباب رجوع به عنوان يكي از  ها، دستورالعملهاي ذي ضوابط و مقررات و بخشنامه خدمات خود را افزايش داده و در تدوين

  . اهداف اصلي و ت أ ثيرگذار در سرنوشت اداري و استخدامي آارآنان ملحوظ نمايند

   ٣ ١٤ماده • 

هاي اجرايي مذآور در ماده  ريزي آشور و دستگاه هبه منظور اصالح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي ، سازمان مديريت و برنام

  : اند اقدامات ذيل را به عمل آورند اين قانون موظف)  ٠ ١٦(

  . تجزيه و تحليل و بازطراحي مشاغل دولتي با رويكرد جذب متخصصين و نخبگان: الف



آسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامي الذآر در فضاي رقابتي و  هاي فوق آارگيري نيروي انساني به هر شكل در دستگاه به: ب

  . ادواري

  . وري به جاي وقت مزدي گرايي و بهره بيني ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت حقوق آارآنان بر اساس تلفيق مناسب نتيجه پيش: ج

اهش حداقل بيست درصد بيني ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدي آنها و آ ارتقاي سطح آيفي مديران و سرپرستان با پيش: د

  . از پستهاي مديريت و سرپرستي%) ٢٠(

هايي آه با استفاده از امكانات دولتي و  هاي اجرايي و حذف دوره مدت براي آارآنان دستگاه توسعه آموزشهاي شغلي و تخصصي آوتاه: هـ

  . گردد مأموريت منجر به دريافت مدارك دانشگاهي رسمي و يا غير رسمي مي

  . رسد ريزي آشور به تصويب هيئت وزيران مي رايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهنامه اج آيين

   ٤ ١٤ماده • 

وري و استقرار نظام آنترل نتيجه و محصول، به جاي آنترل مراحل انجام  اند، به منظور افزايش آارايي و بهره هاي اجرايي موظف آليه دستگاه

زم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، بر اساس آار و اعطاي اختيارات ال

ريزي آشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي آه  دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه

، بر اساس آميت و )از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري(ارند قابليت تعيين قيمت تمام شده را د

ربط اجرا  ريزي آشور يا استان و با اعطاي اختيارات الزم به مديران ذي آيفيت محل جغرافيايي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه

  . نمايند

جايي فصول و  شود، حسب نياز نسبت به جابه نمايند، اجازه داده مي اين ماده خدمات خود را ارائه مي هايي آه بر اساس ضوابط به دستگاه

هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاي آيفي خدمات، تجهيز سازمان و  التفاوت هزينه هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه برنامه

اعتباراتي آه بر اساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتي در اختيار . ربط نمايند دهاي ذيپرداخت پاداش به آارآنان و مديران واح

  . گردد گيرد، آمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي واحدها قرار مي

   ٥ ١٤ماده • 

  : شود ي دولت، اقدامهاي ذيل انجام ميساز ها و افزايش مشارآت مردم در اداره امور آشور و آوچك به منظور آاهش حجم تصدي

  . انجام گردد) ١٣٦(ماده " ب"توسعه فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي، صرفًا از طريق روشهاي مذآور در بند : الف

ي اجرايي با ها هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاه از تصدي%) ٣(آاهش ساالنه حداقل سه درصد : ب

و اختصاص بخشي از منابع مربوط براي توسعه بخشهاي ) ١٣٦(ماده ” ب“بند » ٤«و » ٣«و »٢«و » ١«استفاده از روشهاي مذآور در اجزاي 

  . غير دولتي

ور حاآميتي و استثناي موارد مربوط، به ام اي در سطوح مّلي و استاني به هاي سرمايه ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي: ج

ماده ” ب“بند » ٣«و » ٢«، »١«هاي مذآور در اجزاي  ريزي آشور، استفاده از شيوه زيربنايي و مواردي آه، با تأييد سازمان مديريت و برنامه

غير دولتي اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش  هاي سرمايه پذير نباشد، اعتبارات طرحهاي تملك دارايي امكان) ١٣٦(

  . در همان فصل اختصاص خواهد يافت

هاي جديد شرآتهاي دولتي در ساير شرآتها و سازمانها و تفكيك و تكثير آنها، در قالب شرآتهاي موسوم به  گذاري مشارآت و سرمايه: د

  . باشد نسل دوم و نظاير آن، ممنوع مي

اعتبارات آنها، در قوانين بودجه ساالنه، به نحوي آه نسبت  سازي شرآتهاي دولتي و سقف تعيين اهداف آمي برنامه خصوصي: هـ

  . آاهش يابد%) ٢(اعتبارات شرآتهاي دولتي و بودجه آل آشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل دو درصد 

  : و



  . آاهش يابد %)٥(در پايان برنامه چهارم تعداد آل آارآنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد  -١

اين قانون در چارچوب سياستهاي آلي برنامه چهارم توسعه ) ٩(هاي دولتي مطابق جدول شماره  مجموع استخدامهاي جديد در دستگاه -٢

هاي دولتي  به نحوي آه به وظيفه حاآميتي دستگاه) به استثناي نيروهاي مسلح(اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  . شوند تجاوز نكند تعداد آارآناني آه از خدمت خارج مي%) ٥٠(وارد نشود از پنجاه درصد اي  لطمه

ممنوعيت ايجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن، توسط : ز

برداري از آنها را حداآثر تا  اند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره جرايي موظفهاي ا اين قانون، آليه دستگاه) ١٦٠(هاي موضوع ماده  دستگاه

موارد مستثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تأييد سازمان مديريت و . پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غير دولتي واگذار نمايند

) ٨٣(انتقال بناها و اموال دولتي آه از نفايس ملي باشد،رعايت اصل هشتاد و سوم در .ريزي آشور و تصويب هيئت وزيران بالمانع است برنامه

  . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزامي است

هاي مختلف نظير سرويس  اين قانون، براي آارآنان خود در زمينه) ١٦٠(هاي موضوع ماده  آليه خدماتي آه در حال حاضر توسط دستگاه: ح

هاي مصرف، امور ورزش آارآنان، مهد آودك و موارد مشابه به صورت اماني و يا خريد خدمات صورت  سرويس، تعاوني رفت و آمد، سلف

ربط منحل گرديده و آارآنان رسمي آنها  گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و آليه واحدهاي اداري ذي مي

  . شوند مي به واحدهاي نيازمند ديگر منتقل

با آادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از ) ١٣٦(ماده ”ب“توانند براي اجراي بند  اي مي وزارت آموزش و پرورش و مراآز آموزش فني و حرفه: ط

ر سوابق خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت آسو. مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند، به روش مذآور در اين بند عقد قرارداد نمايند

  . ربط مستخدم منظورخواهد شد بازنشستگي در صندوق ذي

گردند،  توسط بخش غير دولتي اداره مي) ١٣٦(ماده ” ب“بند » ٤«و » ٣«و» ٢«هزينه سرانه مدارسي آه به روشهاي مذآور در اجزاي 

  . شود هاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي هاي هر بند و توانمندي متناسب با ويژگي

پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد ) ٩(ها و سازمانهاي مستقل، در چارچوب جدول شماره  مجوز استخدام هر يك از وزارتخانه صدور: ي

  . ريزي آشور و تصويب هيئت وزيران سازمان مديريت و برنامه

  . رسد يران ميريزي آشور به تصويب هيئت وز نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه آيين: ك

   ٦ ١٤ماده • 

هاي اجرايي با  سازي تعداد آارآنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن و تطبيق نحوه انجام وظايف دستگاه به منظور متناسب

  : عمل خواهد آمد  سياستها و احكام بخش توسعه مديريت دولت، اقدامهاي ذيل به 

هاي اجرايي و برنامه زمانبندي شده، تحقق آن مشترآًا توسط  د پرسنل هر آدام از دستگاهدر سال اول برنامه چهارم، سقف تعدا: الف

  . رسد ربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي ريزي آشور و دستگاه ذي سازمان مديريت و برنامه

ربط،  هاي ذي مستخدم با توافق دستگاه هاي اجرايي در سطح يك شهرستان بدون موافقت انتقال آارآنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاه: ب

  . انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد

  . رسد نامه اجرايي اين ماده، با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيئت وزيران مي آيين: ج

بيني شده در بودجه عمومي  جرايي و اعتبارات پيشهاي ا بار مالي اجراي اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غير منقول دستگاه - د

  . گردد تأمين مي

   ٤٧ ١ماده • 

  : آيد جايي آارآنان اقدامهاي ذيل به عمل مي به منظور تقويت صندوقهاي بازنشستگي و سهولت جابه



هاي ديگر منتقل  به دستگاه شود در صورتي آه بازخريد خدمت شوند و يا به آارآنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي: الف

در بخش غير دولتي اشتغال يابند آماآان مشمول صندوق بازنشستگي ) بدون محدوديت زمان(شوند و يا با استفاده از مرخصي بدون حقوق 

  . خود باشند

ول صندوق توانند از نظر مزاياي تأمين اجتماعي مشم هاي مشمول صندوق بازنشستگي آشوري مي مستخدمين پيماني دستگاه: ب

  . بازنشستگي آشوري و سازمان بيمه خدمات درماني گردند

   ٤٨ ١ماده • 

ضوابط مربوط به رابطه استخدامي، پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامي از حيث تابع صندوق بازنشستگي بودن و ساير موارد 

از سهام، دارايي و يا مالكيت %) ٥٠(احدهايي آه بيش از پنجاه درصد اين قانون و و)  ٠ ١٦(هاي اجرايي موضوع ماده  مربوط آارآنان دستگاه

شود، بايد  آنها از ابتداي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به بخش غير دولتي واگذار شده و مي

  . رسد  به تصويب هيئت وزيران مي نامه اجرايي اين ماده در چارچوب قوانين آيين. مطابق قانون تعيين تكليف گردد

توانند با حفظ سوابق استخدامي همچنان  گردد ، مي ربط قطع مي اين گونه آارآنان آه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذي -تبصره

  . تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند

   ٤٩ ١ماده • 

جويي در  منظور تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور آشور و صرفه ريزي آشور موظف است، به سازمان مديريت و برنامه

هاي اجرايي به مورد اجرا گذاشته  اي دولت، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيئت وزيران، توسط دستگاه اعتبارات هزينه

  . شود

هاي اجرايي مورد ارزيابي  ا تدوين شاخصهايي ، نحوه اجراي ضوابط مذآور را در دستگاهريزي آشور مكلف است، ب سازمان مديريت و برنامه

  . قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هيئت وزيران تقديم نمايد

   ٠ ١٥ماده • 

هاي شغلي،  هدولت موظف است، حقوق آليه آارآنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشت

  . متناسب با نرخ تورم افزايش دهد

اعتباراتي آه از محل اصالح ساختار و آاهش نيروي انساني به %) ٧٠(شود تا هفتاد درصد  هاي اجرايي اجازه داده مي به دستگاه -تبصره

آارآيي غير مستمر به آارآناني آه خدمات العاده  نمايند را به عنوان فوق جويي مي گردد، صرفه ميزاني آه در قانون بودجه ساالنه منظور مي

  . دهند، پرداخت نمايند برجسته انجام مي

  . رسد ريزي آشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه آيين

   ١ ١٥ماده • 

اند در چارچوب تدابير فرمانده ي آل نيروهاي  ي مسلح موظفهاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آشور و ستاد آل نيروها وزارتخانه

مسلح، دستورالعملهاي الزم براي اجراي احكام اين فصل را براي نيروهاي نظامي و انتظامي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران و تأييد 

  . ربط ابالغ نمايند  فرماندهي آل نيروهاي مسلح جهت اجرا به واحدهاي ذي

   ٢ ١٥ماده • 

دولت موظف است، به منظور ساماندهي، استفاده بهينه از امكانات موجود، ارتقاي آيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و 

ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي  استانداردها در احداث ساختمانهاي دولتي و عمومي و همچنين حذف تشكيالت غيرضروري، امور برنامه

  . را در سازمانهاي دولتي آه بدين منظور و بر اساس قانون تشكيل شده است، متمرآز نمايد ساختمانهاي مزبور



ريزي آشور و وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد  نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه آيين

  . رسيد 

   ٣ ١٥ماده • 

اند در راستاي احكام بخش نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاآميت، ضمن اجراي دقيق  موظف)  ٠ ١٦(هاي مذآور در ماده  آليه دستگاه

بندي ميزان  ريزي آشور ارائه نمايند و اين سازمان با رتبه احكام اين فصل گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه

  . هاي مربوط مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايند وزيران و آميسيونها نتيجه را براي هيئت  موفقيت دستگاه

   ٤ ١٥ماده • 

و  ١٧/١/١٣٧٩قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب “) ١٢٣(و ) ٩٠(، )١(مواد 

  . گردد تنفيذ مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(هوري اسالمي ايران براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جم” هاي آن اصالحيه

   ١ماده • 

هاي دولت،  به منظور تصحيح، بهسازي و اصالح نظام اداري در ابعاد تشكيالت، سازماندهي و ساختار اداره امور آشور، آاهش تصدي

هاي اجرايي، شوراي عالي  وري دستگاه بهرهو افزايش ) ها و دستورالعملها نامه آيين(سيستمها و روشها، مديريت منابع انساني، مقررات 

  : گردد اداري با ترآيب، صالحيتها، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي

  : اعضا: الف

  ). رئيس شورا(رئيس جمهور يا معاون وي  -١

  . به انتخاب هيئت وزيران) ترجيحًا از بخشهاي مختلف(سه نفر از وزرا  -٢

  . طرب وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي -٣

  . رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي آه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد -٤

  . دبير آل سازمان امور اداري و استخدامي آشور در صورتي آه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد -٥

  . نتخاب رئيس جمهورچهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداري و مديريت به ا -٦

  . دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس جمهور -٧

  . دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسالمي -٨

  . االجرا خواهد بود مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور الزم

  . ان دبير شورا و مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بوددبيرآل سازمان امور اداري و استخدامي آشور به عنو -تبصره

  : وظايف و اختيارات: ب

ها از طريق ادغام، انحالل و انتقال مؤسسات و سازمانها به  هاي اجرايي آشور به استثناي وزارتخانه اصالح ساختار تشكيالت دستگاه -١

  . خارج از مرآز

ها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها، شرآتهاي دولتي و شرآتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد  خانهتجديد نظر در ساختار داخلي وزارت -٢

  . انسجام تشكيالتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري



راهبردي هاي ستادي به اعمال حاآميت و امور  ها و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي وزارتخانه تفكيك وظايف اجرايي از حوزه -٣

  . و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و شهرستاني) ريزي و نظارت سياستگذاري، برنامه(

  . ها در يك واحد سازماني گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه تصميم -٤

ها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي  هاي اجرايي به شهرداري اري دستگاهشناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذ -٥

  . هاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسالمي روستا، بخش و شهر دولت از تصدي

سازي مراحل انجام  اجرايي آشور با گرايش سادههاي  هاي مورد عمل در دستگاه اصالح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه -٦

هاي اداري و اقتصادي  آار، خودآارسازي عمليات و آاهش ميزان ارتباط آارمندان با مراجعه آنندگان، افزايش رضايت مراجعان، آاهش هزينه

  . نمودن فعاليتها

  . هاي اجرايي دستگاه وري و آارآيي نيروي انساني و مديريت تصويب طرحهاي الزم براي ارتقاي بهره -٧

  . سازي ساختار، ترآيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي تصويب ضوابط و معيارهاي الزم در جهت بهينه -٨

هايي آه بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام،  تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاه -٩

  . شود ها منتقل مي ايف آنها به ديگر دستگاهمنحل، واگذار و يا وظ

  . جائي و تأمين ساختمانهاي اداري برداري مطلوب از فضاهاي اداري و جابه تصويب ضوابط ناظر بر بهره -١٠

  . دهاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا آه نياز به منابع جديد دار تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه -١١

  . هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرايي هاي اقدام آننده برنامه تشخيص و اعالم دستگاه -١٢

   ٩٠ماده • 

ها، دستورالعملها و ضوابط اداري، استخدامي و  نامه شود حداآثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، آيين به دولت اجازه داده مي

هاي بانكها و در جهت توسعه و بهبود آيفيت ارائه خدمات و رقابتي آردن فعاليت سيستم  اص نظام بانكي را در چارچوب اساسنامهانضباطي خ

  . بانكي بر اساس پيشنهاد مشترك مجمع عمومي بانكها و سازمان امور اداري و استخدامي آشور به تصويب رسانده و اجرا نمايد

   ١٢٣ماده• 

هايي آه توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي آشور و وزارت  نامه شود بر اساس آيين ه ميبه دولت اجازه داد
شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي  امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي
  .ير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابالغ آندو قانون استخدامي آشوري و سا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بخش ششم 

 نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاآميت 

 فصل سيزدهم 

  سامان عمليات اجرايي برنامه 

   ٥ ١٥ماده • 

م بر مبناي اسناد مّلي توسعه گذاري آه در سالهاي برنامه چهار اي و سرمايه هاي سرمايه طرحهاي تملك دارايي, آليه عمليات اجرايي

رسد،  اسناد مّلي توسعه استاني و اسناد مّلي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي, بخشي

  : شود سازماندهي و اجرا مي

هاي  گيري ها و مسائل اساسي، جهتسند مّلي توسعه بخش، سندي راهبردي است آه با توجه به قابليتها، امكانات، محدوديت: الف

اي و همچنين اقدامهاي مهم محوري و  مدت، فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقه اصلي، هدفهاي آمي و آيفي بلندمدت و ميان

ريزي آشور  و برنامه اسناد مّلي توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت. نمايد دار توسعه بخش را تبيين مي فعاليتهاي اولويت

  . شود ربط، تهيه مي هاي اجرايي ذي و دستگاه

ها در  گيري ترين جهت سند توسعه استان، سندي راهبردي است آه با توجه به قابليتها، محدوديتها و تنگناهاي توسعه استان، اصلي: ب

ماعي و فرهنگي و هدفهاي آمي و آيفي بلندمدت و زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي، اجت

مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي آالن برنامه چهارم و سند مّلي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد مّلي  ميان

  . نمايد توسعه بخشي تبيين مي

يت با پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو اي از چند طرح و فعال ، مجموعه)فرا بخشي(سند مّلي توسعه ويژه : ج

و مكاني ) بخشهاي مختلف(زمانبندي، اولويتهاي زماني، موضوعي . شود تأمين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم مي

  . شود هاي آن در اين سند مشخص مي اجراي طرحها و پروژه) استانهاي مختلف(

ضرورت اجرا ) فرابخشي(بيني شده در اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه  و عملياتي آه، در جهت تحقق هدفهاي پيشاقدامها : د

  . رسد يابند، در اليحه بودجه ساالنه آل آشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي مي

ود را در قالب اسناد مّلي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با اند، برنامه اجرايي و عملياتي خ هاي اجرايي مّلي آشور موظف آليه دستگاه: هـ

ها بر  بودجه سنواتي اين دستگاه. ريزي آشور تهيه و پس از تصويب در هيئت وزيران به مرحله اجرا درآورند هماهنگي سازمان مديريت و برنامه

  . شود اساس اسناد فوق تنظيم مي

رنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با اند، ب هاي اجرايي استاني موظف آليه دستگاه: و

بودجه . ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه هماهنگي سازمان مديريت و برنامه

  . دشو هاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم مي سنواتي دستگاه

هاي  ريزي آشور مكلف است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاه سازمان مديريت و برنامه: ز
  .ربط اقدام و موارد را به تصويب هيئت وزيران برساند اجرايي ذي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بخش ششم 

 نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاآميت 

  

 فصل چهاردهم 

  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنفيذ 

   ٥٦ ١ماده • 

براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  ٢٦/١٠/١٣٨٢قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 
  .گردد  تمديد مي) ١٣٨٤- ١٣٨٨(اسالمي ايران 

  
  

 بخش ششم 

 نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاآميت 

  

 فصل پانزدهم 

  نظارت 

   ٥٧ ١ماده • 

رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداآثر تا پايان آذر ماه سال بعد، , به منظور حسن اجراي برنامه چهارم

  : شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسالمي، ارائه نمايد

  . بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه: الف

  . عملكرد سياستهاي اجراييبررسي : ب

بخش پولي و , بودجه, تراز پرداختها, تجارت خارجي, گذاري بررسي عملكرد متغيرهاي عمده آالن و بخشي، از جمله توليد و سرمايه: ج

  . اشتغال و بيكاري, تورم

  . استاني و ويژه, پيشرفت عمليات اسناد مّلي توسعه بخشي: د

  . علل مغايرت با برنامهارزيابي نتايج عملكرد وتبيين : هـ

  . ارائه پيشنهادهاي الزم به منظور بهبود عملكرد برنامه: و

   ٥٨ ١ماده • 

انداز و سياستهاي آلي  ريزي آشور، به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت آشور در چارچوب موازين برنامه، چشم سازمان مديريت و برنامه

گيري شاخصهاي  المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين

مذآور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت آشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسالمي 

  . نمايد تقديم مي

   ٥٩ ١ماده • 



  . ها و دستورالعملهاي اجرايي اين قانون را تهيه و به تصويب برساند نامه آليه آيين ١٣٨٤ه اول سال دولت مكلف است حداآثر تا پايان نيم

   ٠ ١٦ماده • 

و ساير شرآتهايي ” ١/٦/١٣٦٦قانون محاسبات عمومي آشور، مصوب “) ٤(ها، مؤسسات و شرآتهاي دولتي موضوع ماده  آليه وزارتخانه

ها، مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي، به استثناي  و سهام آنها منفردًا يا مشترآًا به وزارتخانهسرمايه %) ٥٠(آه بيش از پنجاه درصد 

بانكها و مؤسسات اعتباري و شرآتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شرآتها و مؤسسات دولتي آه شمول قوانين و مقررات 

شرآت مّلي نفت ايران و شرآتهاي تابع ه وابسته به وزارت نفت و شرآتهاي تابعه : ملهعمومي به آنها، مستلزم ذآر يا تصريح نام است، از ج

آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرآتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرآتهاي تابعه در 

  . باشند موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي

   ١ ١٦ماده • 

  . باشد االثر مي  آليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراي آن ملغي 

قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و يك ماده و سي و چهار تبصره و نه جدول در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ ياز دهم شهريور ماه 

پس از ارجاع به شوراي نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام،  يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و

  . نهايتًا با موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع، به دولت ابالغ شد

  غالمعلي حداد عادل 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي
  

 جداول آمي برنامه چهارم توسعه: بخش هفتم

  قانون برنامه چهارم توسعه) ١٥٦(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع ماده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 ) ١٥٦(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع ماده 

 قانون برنامه چهارم توسعه 

  ١ماده • 

  : گردد الحاق مي» ١/٦/١٣٦٦قانون محاسبات عمومي آشور مصوب «) ٢٤(عنوان يك تبصره به ماده متن زير به 

  . گردد بودجه عمومي دولت تعيين مي%) ٣(گردان خزانه حداآثر تا سه درصد  تبصره ـ ميزان تنخواه

   ٢ماده • 

و ساير » ١/٦/١٣٦٦ات عمومي آشور مصوب قانون محاسب«) ٤(به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شرآتهاي دولتي موضوع ماده 

ها، مؤسسات دولتي، شرآتهاي  سرمايه و يا سهام آنها منفردًا يا مشترآًا متعلق به وزارتخانه%) ٥٠(شرآتهايي آه بيش از پنجاه درصد 

ين و مقررات عمومي بر و همچنين ساير شرآتهاي دولتي آه شمول قوان) به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شرآتهاي بيمه(دولتي 

آنها مستلزم ذآر نام يا تصريح نام است از جمله شرآت ملي نفت ايران و شرآتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرآتهاي تابعه آنها و 

شود  دد، اجازه داده ميگر سازمان صنايع ملي ايران و شرآتهاي تابعه و مرآز تهيه و توزيع آاال آه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي

ريزي آشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي  با آسب نظر از سازمان مديريت و برنامه

افزايش توليد يا  آه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شرآتها و مؤسسات مذآور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات

مه ديگر فعاليتهاي اصلي شرآت يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحوالت اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنا

  : مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير

قانون «) ٣٢(وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده  اوًالـ موجب آاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت

  . نشود) يا اصالحي احتمالي(مندرج در بودجه مصوب » ٥/١٢/١٣٥١برنامه و بودجه مصوب 

  . ثانيًاـ ميزان استفاده شرآت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد

  . افزايش نيابدثالثاـ ميزان تسهيالت قابل دريافت از سيستم بانكي آشور 

اند گزارش تطبيق عمليات  مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شرآتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظف

شود و پس از رسيدگي و اظهار نظر  شرآت با بودجه مصوب را آه با توجه به هدفهاي آمي توسط شرآت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي

هاي مصوب شرآت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه  بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرايي با هدفها و هزينهروشن و صريح 

  . گردد ارزيابي آنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند مي

اي اصالح بودجه توسط آخرين زمان مجاز بر. رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شرآتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود

  . شود شرآتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي

، دولت مجاز است »قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران«) ٤(ماده  ٢تبصره ـ در اجراي تبصره 

  . گذاري صادر نمايد موضوع اين ماده مجوز مشارآت و سرمايهبراي شرآتهاي دولتي %) ٢٠(حداآثر تا بيست درصد 

   ٣ماده • 

اين قانون از منابع سيستم ) ٢(گذاري شرآتهاي دولتي موضوع ماده  شود آمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه اجازه داده مي

  : بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد



قانون عمليات «) ١٩(ل اعطا به شرآتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده سقف ريالي تسهيالت بانكي قاب: الف

بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناي تسهيالت بانكي براي سرمايه  و حداآثر تا سقفهاي پيش» ٨/٦/١٣٦٢بانكي بدون ربا مصوب 

  . قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيئت وزيران برسد هاي مندرج در در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره

بانك مرآزي جمهوري . باشد ها مي پرداخت تسهيالت مذآور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته: ب

د اين تسهيالت را به آميسيون برنامه و بودجه و اند هر شش ماه يك بار عملكر ريزي آشور موظف اسالمي ايران و سازمان مديريت و برنامه

  . محاسبات مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايند

   ٤ماده • 

ها، مؤسسات و شرآتهاي دولتي غير از  دريافت هر گونه وجه، آاال و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه

همچنين اخذ هدايا و آمك نقدي و جنسي در قبال آليه معامالت اعم از داخلي و . شود ده يا ميمواردي آه در مقررات قانوني مربوط معين ش

ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شرآتهايي آه  خارجي توسط وزارتخانه

  . باشد ع قوانين خاص هستند ممنوع ميشمول قانون بر آنها مستلزم ذآر نام يا تصريح نام است و يا تاب

شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان  ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايران هاي دانشگاه به آتابخانه

ه، اشياي هنري و شود به صاحبان آتابخان ميراث فرهنگي آشور، آتابخانه ملي ايران و آتابخانه مجلس شوراي اسالمي اجازه داده مي

آنند، با تأييد هيئت امناي مربوطه يا  اي آه مجموعه آتابها و اشياي ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذآور در فوق اهدا مي موزه

  اين مبلغ نبايد از شصت درصد . ربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند باالترين مقام دستگاه ذي

  . اسي هدايا بيشتر باشدقيمت آارشن%) ٦٠(

  . ريزي آشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه آيين

   ٥ماده • 

  : گردد الحاق مي» ١/٦/١٣٦٦قانون محاسبات عمومي آشور مصوب «به ) مكرر ٧١(متن زير به عنوان ماده 

اين قانون، به ) ٢(ها و مؤسسات دولتي، شرآتهاي دولتي موضوع ماده  ونه وجهي توسط وزارتخانهمكرر ـ پرداخت هر گ ٧١ماده 

شود  هاي اجرايي به عنوان آمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي آه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي دستگاه

شناسي،  گاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايرانهاي دولتي و احداث خواب و مبالغي آه به دانشگاه

هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي آشور و آميته  طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه

هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت  و اورژانس و پروژه و شهرآهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي) ره(امداد امام خميني 

  . گردد، ممنوع است مي

شود بايد  اين قانون اهدا مي) ٤(ها، مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي با رعايت ماده  هداياي نقدي آه براي مصارف خاص به وزارتخانه

مصرف وجوه مذآور با . شود واريز گردد هاي مذآور افتتاح شده يا مي اهداري آل آشور براي دستگ تنها به حساب بانكي مجاز آه توسط خزانه

. رسد اي خواهد بود آه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي نامه رعايت هدفهاي اهدا آننده، برابر آيين

گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شرآتهاي دولتي  ها و مؤسسات دولتي اهدا مي هدايايي آه به طور غير نقدي به وزارتخانه

هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي آشور و آميته امداد امام . اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند

با نظر شوراي مشارآت مردمي با بهزيستي و آميته  شود و چنانچه اهدا آننده هدف خود را اعالم نكند هداياي خاص تلقي مي) ره(خميني 

  . به مصرف خواهد رسيد) ره(امداد امام خميني 

   ٦ماده • 

ريزي آشور، براي انجام معامالت دولتي ساير ضمانتهاي معتبر  شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه به دولت اجازه داده مي

هاي  و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت آارآرد و تعديل قطعي آنان را عالوه بر ضمانتنامه...) ونامه  سفته، بيمه(مانند اوراق بهادار 

  . به عنوان ضمانتنامه تعيين نمايد) به استثناي چك(موجود يا سپرده نقدي 

   ٧ماده • 



شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و مؤسسات  آليه اعتباراتي آه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي

سود حاصل از وجوه مذآور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيالت وجوه مذآور به ترتيبي آه در . گردد اعتباري به هزينه قطعي منظور مي

هاي سنواتي مجددًا براي تحقق اهداف  داري آل واريز و عينًا در بودجه اي در خزانه گردد به حساب ويژه نامه اجرايي اين ماده تعيين مي آيين

  . مورد نظر لحاظ خواهد شد

   ٨ماده • 

  قانون نظام هماهنگ پرداخت آارآنان دولت مصوب «) ٩(به ماده  ٣متن زير به عنوان تبصره 

  : الحاق شود» ١٣/٦/١٣٧٠

سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از  مندي و اوالد براي بازنشستگان آشوري و لشكري آه داراي شصت ـ آمك هزينه عائله ٣تبصره 

%) ١٢٠(مندي معادل يكصد و بيست درصد  عالوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه آمك هزينه عائله) بدون شرط سني(آار افتاده 

معادل ) حداآثر تا سه فرزند(زند و حق اوالد به ازاي هر فر» قانون نظام هماهنگ پرداخت آارآنان دولت«) ١(حداقل حقوق مبناي جدول ماده 

  . گردد حداقل حقوق مبناي جدول مذآور، پرداخت مي%) ٣٥(سي و پنج درصد 

   ٩ماده • 

الحاق » ٣١/٣/١٣٧٤قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي مصوب «) ١١(به ماده  ٢متن زير به عنوان تبصره 

  : گردد مي

و باالتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به %) ٥٠(ت به منظور حمايت از سالمت جانبازان پنجاه درصد ـ دولت موظف اس ٢تبصره 

تشخيص آميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت آاري آه از جانبازان 

ق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه آارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه شود، نسبت به برقراري و پرداخت ح مراقبت مي

  . سنواتي منظور نمايد

   ١٠ماده • 

ديده از حوادث غير مترقبه از  رساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ها، پيشگيري، امداد آگاهي شود براي پيش به دولت اجازه داده مي

هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در  لزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصوالت آشاورزي و اپيدميجمله سيل، ز

  . لوايح بودجه ساالنه منظور نمايد

ديدگان به  ارتربط آمكهاي بالعوض را براي پرداخت خس هاي ذي ريزي آشور و وزارت آشور با هماهنگي دستگاه سازمان مديريت و برنامه

آنند آه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به آمكهاي بالعوض،  طريقي تعيين مي

  . اي آامل به تدريج آمكهاي بالعوض حذف شوند ساالنه افزايش يابد و با پوشش بيمه

از بودجه %) ١(مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد  شود در صورت وقوع حوادث غير به دولت اجازه داده مي

تنخواه مذآور حداآثر تا پايان همان . اين قانون تأمين و هزينه نمايد) ١(گردان خزانه موضوع ماده  عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه

  . ه ساالنه تسويه خواهد شدجويي در اعتبارات عمومي و يا اصالح بودج سال از محل صرفه

  . ريزي آشور و وزارت آشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه آيين

   ١١ماده • 

» الف«تحت عنوان بند » ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب «) ٧٩(متن مندرج در ماده 

  : گردد آن الحاق مي» ج«و » ب«درج و متون زير به عنوان بندهاي 

اي آه به تصويب  ب ـ وزارت آار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه آار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه

  . عمومي واريز نمايدرسد، وصول و به حساب درآمد  هيئت وزيران مي



هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت  هاي سياسي خارجي آه در نمايندگي آارآنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي

  . باشند عمل متقابل توسط آشور مذآور از پرداخت وجوه فوق مستثنا مي

بازار آار آشور، وزارت آار و امور اجتماعي مكلف است آارفرماياني آه اتباع ج ـ به منظور جلوگيري از حضور نيروي آار غير مجاز خارجي در 

گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر آارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در  خارجي فاقد پروانه را به آار مي

آارفرمايان مذآور در . واريز خواهد شد) داري آل نزد خزانه(له به درآمد عمومي درآمد حاص. صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد

در صورت خودداري آارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب آيفري بر . توانند در محاآم صالحه طرح دعوي نمايند صورت اعتراض مي

  . به عمل خواهد آمد» مصلحت نظاممجمع تشخيص  ٢٩/٨/١٣٦٩قانون آار مصوب «) ١٨١(اساس ماده 

  . شود هاي نگهداري آنان نمي آارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاه مفاد اين بند شامل به

   ١٢ماده • 

الحاق » ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب «) ٦١(متن زير به عنوان تبصره به ماده 

  : گردد مي

شود مبالغي را آه بابت تعيين درجه مهارت و صدور  اي اجازه داده مي ره ـ به وزارت آار و امور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفهتبص

رسد را  هاي آزاد به تصويب هيئت وزيران مي اي آزاد و حق آزمون آارآموزان آموزشگاه هاي فني و حرفه مجوز و تمديد پروانه آار آموزشگاه

  . داري آل واريز نمايد به حساب درآمد عمومي آشور نزد خزانه دريافت و

  . باشند از پرداخت هزينه معاف مي) ره(مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي آشور و آميته امداد امام خميني 

   ١٣ماده • 

رستانها و مناطق آشور مصوب قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شه«) ١٤(به ماده  ٣متن زير به عنوان تبصره 

  : شود الحاق مي» ٢٦/١٠/١٣٧٢

هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام  شود اعتبارات غير پرسنلي برنامه ـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي ٣تبصره 

قانون «) ١٤(ماده  ٢ا رعايت ضوابط تبصره و ديگر مقررات عمومي دولت و ب» ١/٦/١٣٦٦قانون محاسبات عمومي آشور مصوب «به رعايت 

  . هزينه نمايند» تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها

قانون ) ١٤(و ) ١١(در مناطقي آه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد 

  . فوق جانشين شوراهاي مذآور خواهد بود

   ١٤ماده • 

شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراآز آموزشي تحت  اجازه داده مي) سازمانهاي آموزش و پرورش استانها(وزارت آموزش و پرورش  به

هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و  پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دوره

وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد . هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد هزينه مدت با دريافت آوتاه

هاي مذآور  شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تأمين بخشي از اعتبار مدارس و دوره خزانه معين استان واريز مي

  . ربط قرار خواهد گرفت اي آموزش و پرورش استانهاي ذيمنظور و در اختيار سازمانه

   ١٥ماده • 

مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراآز رفاهي شامل باشگاههاي ) سازمانهاي آموزش و پرورش استانها(وزارت آموزش و پرورش 

ز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس هاي معلم و همچنين مراآز بهداشتي، درماني ـ فرهنگيان آه با مجو فرهنگيان، خانه

هاي تعمير و نگهداري، تجهيز،  اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانها واريز آند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه شده

  . برداري از مراآز مذآور منظور و به مصرف برساند توسعه و بهره

  . ه به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيدنامه اجرايي اين ماد آيين



   ١٦ماده • 

اند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شرآت سهامي صنايع  نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران موظف

ته و يا مورد تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوايي و سازمانهاي تابعه و وابس

اخل ايران تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را آه به تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن در د

  . يروهاي مسلح از خارج خريداري نمايندآشور قابل توليد نباشد، تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني ن

   ١٧ماده • 

اند در صورت تصويب فرماندهي آل نيروهاي مسلح، آن تعداد از آانالهاي مخابراتي مازاد بر  نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مكلف

ر اختيار شرآت مخابرات ايران و شرآتهاي با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي د...) و هات الين و RD  ,FXاعم از (نيازهاي ضروري خود را 

اند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچ گونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار  مخابراتي استانها قرار دهند و شرآتهاي مزبور موظف

  . دهند

   ١٨ماده • 

به شرح ذيل اصالح » ٢٨/١٢/١٣٧٣ن در موارد معين مصوب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آ«) ٣٢(ماده » ٣«و » ٢«بندهاي 

  : شود به مادة مذآور اضافه مي» ٥«و » ٤«و دو بند به عنوان بندهاي 

جداول مربوط به تخلفات . شود ريال تعيين مي) ٣٥٠.٠٠٠(ريال الي سيصد و پنجاه هزار ) ١٠.٠٠٠(ـ مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار  ٢

  . بعدي با پيشنهاد وزارت آشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بودرانندگي و تغييرات 

معادل وجوه . شود داري آل واريز مي ـ وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي آشور نزد خزانه ٣

  . مرور برسد بيني تا صرفًا به مصرف بهبود عبور و واريزي همه ساله در قوانين بودجه ساالنه پيش

نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا  اند نسبت به تهيه آيين هاي آشور و راه و ترابري مكلف ـ وزارتخانه ٤

  . پس از تصويب هيئت وزيران به موقع، اجرا گذارده شود

  . اسب با امكانات آشور اجباري استـ انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متن ٥

ها يا مراآز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند  ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداري

و هزينه مربوطه متناسب با  هاي معاينه فني انواع خودروها چگونگي اجراي اين بند و زمانبندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره. داشت

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران . هاي آشور و راه و ترابري با تصويب هيئت وزيران خواهد بود امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه

معاينه فني مبلغ دو هزار براي صدور هر برگ . مكلف است بر اساس تصويبنامه مذآور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد

  . داري آل واريز خواهد شد ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي آشور نزد خزانه) ٢.٠٠٠(

   ١٩ماده • 

» الف«تحت عنوان بند » ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب «) ٣١(متن مندرج در ماده 

  : گردد الحاق مي) ٣١(به ماده » ج«و » ب«ن بندهاي درج و بندهاي زير به عنوا

سه ساله و (دار  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشموالن وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت: ب

را آه بر اساس » ٢٩/٧/١٣٦٣ قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب«نامه اجرايي  آيين) ١٠٣(و همچنين بابت تضمين اجراي ماده ) پنج ساله

  . دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد مقررات مربوط دريافت مي

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است از هر يك از مشموالني آه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف : ج

همچنين از مشموالني آه از معافيتهاي پزشكي، آفالت، مازاد و تعهد استفاده شوند منجمله مشموالن خدمت وظيفه در خارج از آشور و  مي

و سازمان بهزيستي آشور و همچنين آساني آه آارت معافيت خود ) ره(نمايند به استثناي افراد تحت پوشش آميته امداد امام خميني  مي

رسد، وصول و به حساب  هايي آه به تصويب هيئت وزيران مي عرفهنمايند، مبالغي را بر اساس ت اند و درخواست المثني مي را مفقود نموده

  . واريز نمايد) داري آل نزد خزانه(درآمد عمومي آشور 



   ٢٠ماده • 

شود با موافقت وزارت آشور به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي  به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

هاي مرزي و ساحلي، پستهاي آنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و  سازماني در مناطق مرزي آشور شامل پاسگاهآه به سبب شغل 

آنند از پرداخت اجاره  ها و مناطق مرزي و پرسنلي آه در جزاير خدمت مي هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه جانشين آنها، حوزه

  . دهد معاف نمايد ناطق دراختيار آنان قرار ميهاي سازماني آه در اين م خانه

   ٢١ماده • 

به منظور آمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است آه به ازاي مبالغي آه از سوي پرسنل آادر شاغل 

گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري  هآه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوقهاي تعاون و سرماي

اسالمي ايران، ارتش جمهوري اسالمي ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، وزارت دفاع و 

ط پرسنل و حداآثر تا پنج نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توس گذاري مي پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد آل نيروهاي مسلح سپرده

گردد اقدام  بيني مي العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش مجموع حقوق و فوق%) ٥(درصد 

  . نمايند

مقررات مربوط از  ها عالوه بر ساير تسهيالت اعطايي توسط نظام بانكي و ساير تسهيالتي آه بر اساس قوانين و گذاري اين قبيل سپرده

شود جهت خريد و يا احداث مسكن دراختيار پرسنل قرار  طرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي

اند هر شش ماه يك بار گزارش آامل عملكرد خود را به بانك مرآزي و آميسيونهاي امنيت ملي و سياست  صندوقهاي مذآور مكلف. گيرد مي

بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است نظارت مستمر بر . و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند خارجي

  . گونه صندوقها را اعمال نمايد عملكرد اين

ريزي آشور به تصويب هيئت  نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه آيين

  . وزيران خواهد رسيد

   ٢٢ماده • 

ها و  شود با توجه به تخصصها و توانايي به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

هاي اجرايي آشور قرارداد پيمانكاري  يي با دستگاههاي اجرا ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه

گردد و معادل آن در جهت  داري آل واريز مي آليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذآور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه. منعقد نمايند

  . يابد سنواتي اختصاص ميآالت در بودجه  اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهالك ماشين

هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و  نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد آل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه آيين

  . ان خواهد رسيدريزي آشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزير دارايي و سازمان مديريت و برنامه

   ٢٣ماده • 

آند، به  دولت موظف است درآمدهايي را آه بر اساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران وصول مي

  . شود واريز آند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود حسابهايي آه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح مي

همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، آه به همين منظور در قوانين 

  . شود، در اختيار دستگاه مذآور قرار خواهد گرفت بيني مي بودجه سنواتي پيش

   ٢٤ماده • 

وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصالح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد  شود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي

بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و  خوراآي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته

مارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بي

هاي  هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامايي صدور و اصالح و تمديد پروانه آارخانه وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه



نپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندا

ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراآي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و  آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده

ها و  ت داخل، استاندارد نمودن نقشههاي بيولوژيك ساخ ها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده آنترل آيفي انواع تجهيزات و دستگاه

هايي  صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراآز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشموالن وظيفه بر مبناي تعرفه

رسد از آنها  يئت وزيران ميريزي آشور به تصويب ه آه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامه

داري آل از محل اعتبار  معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه. دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد

شت، درمان و آموزش وزارت بهدا. گيرد درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و  پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابالغ اعتبار در اختيار دانشگاه

  . ربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد درماني و واحدهاي ذي

   ٢٥ماده • 

هاي  هاي دانشگاه هاي توسعه آشور، داروخانه شود با رعايت سياستهاي برنامه اجازه داده مي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

اي آه با پيشنهاد وزير بهداشت،  نامه را مطابق آيين) خارج از بيمارستانها و مراآز(علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر آشور 

  . رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران خواهد

هاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از  وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه

هاي جاري و پرسنلي و  ينهمحل هزينه و درآمدهاي اختصاصي آه در قوانين بودجه منظور خواهد شد دراختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هز

  . خريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت

   ٢٦ماده • 

  : هاي آارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد سازمان بهزيستي آشور موظف است پس از بررسي

  تأسيس مهدهاي آودك  -١

  خياباني  سرپرست و روزي آودآان بي تأسيس مراآز نگهداري شبانه -٢

  تأسيس خانه سالمت دختران و زنان  -٣

  تأسيس مجتمعها و مراآز خدمات بهزيستي  -٤

  تأسيس آلينيك و اورژانسهاي مددآاري اجتماعي  -٥

  اي اجتماعي  تأسيس مراآز خدمات مشاوره -٦

  تأسيس مراآز توانبخشي معلولين  -٧

  آموزي معلولين  تأسيس مراآز حرفه -٨

  انبخشي و نگهداري سالمندان تأسيس مراآز تو -٩

  تأسيس مراآز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن  -١٠

  تأسيس مراآز خدمات مشاوره ژنتيك  -١١

  تأسيس مراآز درماني و بازتواني معتادين  -١٢

  . ايندنم تأسيس انجمنها و مؤسسات غير دولتي و خيريه آه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي آشور فعاليت مي -١٣



اي آه توسط سازمان  سازمان مذآور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهايي آه جنبه انتفاعي دارند بر اساس تعرفه

 رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد بهزيستي آشور تعيين و به تصويب هيئت وزيران مي

بيني  همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري آه در قوانين بودجه ساالنه پيش. واريز نمايد) داري آل نزد خزانه(عمومي آشور 

  . گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراآز تحت پوشش خود هزينه نمايد گردد دراختيار سازمان مذآور قرار مي مي

   ٢٧ماده • 

  : گردد الحاق مي» ٣/٨/١٣٧٣قانون بيمه همگاني خدمات درماني آشور مصوب «) ٩(به ماده  ٣و  ٢هاي  تبصره متن زير به عنوان

اند حق سرانه بيمه درمان سهم آارمندان، بازنشستگان  هاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلف ـ دستگاه ٢تبصره 

هاي اجرايي طرف قرارداد با  دستگاه. ثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذآور واريز نمايندو موظفين را از حقوق ماهانه آسر و حداآ

اند حق سرانه بيمه درمان افراد مذآور را از حقوق ماهانه آسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان  گر ديگر مكلف مؤسسات بيمه

  . پرداخت نمايند گر طرف قرارداد الذآر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه فوق

ريزي آشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني  ـ سازمان مديريت و برنامه ٣تبصره 

مستخدمين شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام آشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه آل آشور 

هاي اجرايي آه طرف قرارداد  ت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد دراختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاهبا رعاي

  . گر ديگر هستند قرار دهد با مؤسسات بيمه

   ٢٨ماده • 

آند، براي ارائه  ا استفاده نميشود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي آه از آنه به سازمان بهزيستي آشور اجازه داده مي

وجوه دريافتي از اين . هاي مربوط از متقاضيان، واگذار نمايد خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراآز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه

  . بابت را به حساب درآمد اختصاصي واريز آند

دجه ساالنه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي آشور قرار خواهد گرفت تا براي معادل درآمدهاي اختصاصي مذآور هر ساله در قانون بو

  . هاي مراآز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد تأمين بخشي از هزينه

   ٢٩ماده • 

مربوطه را شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي به دانشگاه

داري آل  رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه هايي آه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي بر اساس تعرفه

بيني و در قالب برنامه  درآمد اختصاصي مذآور هر ساله در قوانين بودجه سنواتي آل آشور پيش%) ١٠٠(معادل صددرصد . آشور واريز نمايند

  . دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد» خدمات درماني«

   ٣٠ماده • 

و ساير شرآتهايي » ١/٦/١٣٦٦قانون محاسبات عمومي آشور مصوب «) ٤(ها، مؤسسات و شرآتهاي دولتي موضوع ماده  آليه وزارتخانه

ها، مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي، به استثناي  آنها منفردًا يا مشترآًا به وزارتخانه سرمايه و سهام%) ٥٠(آه بيش از پنجاه درصد 

بانكها و مؤسسات اعتباري و شرآتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شرآتها و مؤسسات دولتي آه شمول قوانين و مقررات 

رآت ملي نفت ايران و شرآتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرآتهاي عمومي به آنها مستلزم ذآر نام يا تصريح نام است از جمله ش

 آه تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرآتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شرآتهاي تابعه و مرآز تهيه و توزيع آاال

  . باشند مشمول مفاد اين ماده مي

شود آه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غير دولتي و  ي موضوع اين ماده اجازه داده ميهاي اجراي به آليه دستگاه: الف

  . در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند



روي ني. هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از آشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثنا هستند تبصره ـ نمايندگي

انتظامي جمهوري اسالمي ايران مجاز است ساالنه با پيشنهاد وزارت آشور و تصويب هيئت دولت از محل اعتبارات ساالنه مصوب خودروي 

  . خارجي خريداري نمايد

يب هيئت وزيران ريزي آشور تدوين و به تصو نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه آيين: ب

  . رسد مي

   ٣١ماده • 

ها، مؤسسات، شرآتهاي دولتي و شرآتها و مؤسسات دولتي آه شمول قانون  خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه

مسافرتهاي  و نيز» ١/٦/١٣٦٦قانون محاسبات عمومي آشور مصوب «) ٤(بر آنها مستلزم ذآر نام يا تصريح نام است و مشموالن ماده 

هاي مذآور با هواپيماي اختصاصي مطلقًا ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصويب هيئت وزيران  مسئوالن و آارآنان دستگاه

  . رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثنا هستند. گردد تعيين مي

   ٣٢ماده • 

هاي مربوط به تبريك و  اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطالعيه آگهي) ٣٠(ور در ماده هاي مذآ انجام هر گونه هزينه توسط دستگاه

هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و  تشكر و تسليت و پالآاردهاي تشريفاتي و ميهماني

  . منوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي استآمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي م

   ٣٣ماده • 

شناسي و فرهنگستانها و مرآز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي  ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران به دانشگاه

موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري  شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات آموزشي اجازه داده مي

اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يكساله يا آمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت  آنها لطمه

  . داري آل واريز نمايند تصاصي نزد خزانهاند درآمد حاصل را به حساب درآمد اخ هاي فوق مكلف دستگاه. روز اجاره دهند

   ٣٤ماده • 

الحاق » ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب «) ٢٤(متن زير به عنوان تبصره به ماده 

  : گردد مي

شود آه براي خريد تعهد و آزاد نمودن  ازه داده ميهاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اج تبصره ـ به وزارتخانه

آنند و ضامنهاي آنان،  مدارك و وثائق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي آه از ايفاي تعهدات خودداري آرده يا مي

ي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت التفاوت ريالي نرخ روز ارز آليه ارزها براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه

  . شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامنًا دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايند

، درمان و آموزش هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت اي آه به پيشنهاد وزارتخانه نامه ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين

مفاد اين تبصره با توجه به قسمت . ريزي آشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد پزشكي و سازمان مديريت و برنامه

 هاي علوم، در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه. به گذشته نيز تسري دارد» ١٨/٢/١٣٠٧قانون مدني مصوب «) ٢(اخير ماده 

  . باشند تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در آليه مراحل معاف مي

   ٣٥ماده • 

الحاق » ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب «) ٢٥(به ماده » ج«متن زير به عنوان بند 

  : گردد مي

هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي  توانند براي تأمين بخشي از هزينه مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي ها و دانشگاه: ج

هاي ساير آشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان  يا دانشجويان ايراني آه در دانشگاه

سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط . هستند اقدام نمايند و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل



هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان  پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه

  . هد رسيدريزي آشور به تصويب هيئت وزيران خوا مديريت و برنامه

هاي آوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين  توانند از دانشجويان خارجي آه دوره شناسي و فرهنگستانها مي همچنين بنياد ايران

هاي مربوط را دريافت آنند، مطابق ضوابط مذآور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد  آنند، حق ثبت نام و هزينه ها طي مي دستگاه

  . گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد ربط واريز مي اصي مؤسسات ذياختص

   ٣٦ماده • 

هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و آمك به تأسيسات زيربنايي  اعتباراتي آه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين آمك به شهرداري

ريزي آشور بين استانهاي آشور توزيع  تأييد سازمان مديريت و برنامهها و  رسد با پيشنهاد سازمان شهرداري شهرهاي آوچك به تصويب مي

هاي  ريزي و توسعه استان بين شهرداري سهم هر استان از محل رديفهاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه. گردد مي

ريزي استان حسب مورد براي آمك به بودجه جاري  امهنيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برن

  . هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد شهرداري

   ٣٧ماده • 

هاي  يد اتوبوس و قطعات يدآي براي اتوبوسرانيخر«، »يارانه بليط اتوبوسراني«اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين 

آهن شهري وابسته  برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راه هاي بهره به منظور جبران آسري هزينه» يارانه بليط قطارهاي شهري«و » شهري

ور بين سيستمهاي ياد شده توزيع ريزي آش هاي آشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداري به شهرداري

نفع مبادله  هاي ذي ها با شهرداري ريزي آشور با سازمان شهرداري هايي آه بين سازمان مديريت و برنامه گردد تا بر اساس موافقتنامه مي

  . گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل و نقل عمومي، جمعي شهرها به مصرف برسد مي

   ٣٨ماده • 

ها، مؤسسات و شرآتهاي دولتي به نام  داري آل آه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه حسابهاي خزانهوجوه متمرآز در 

و تأييد ) هاي آشور سازمان شهرداري(نامه اجرايي آه به پيشنهاد وزارت آشور  گردد، بر اساس مفاد آيين ها وصول و واريز مي شهرداري

  . گردد هاي نيازمند و جديدالتأسيس توزيع مي رسد، بين شهرداري ر، به تصويب هيئت وزيران ميريزي آشو سازمان مديريت و برنامه

ريزي آشور و  هاي آشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداري

  . گردد ربط در مجلس شوراي اسالمي تقديم مي آميسيونهاي ذي

   ٣٩ماده  •

  : گردد به شرح ذيل اصالح مي» ٨/٩/١٣٤٣قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب «) ٢(ماده 

  . گردد بهاي آن تعيين مي%) ١٠(ها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد  ـ عوارض شهرداري ٢ماده 

   ٤٠ماده • 

گذاري خودروهاي سواري در شهرهايي آه سيستم قطار شهري  زينه شمارهاز آل ه%) ١٠(وزارت آشور موظف است به ميزان ده درصد 

داري آل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف  رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه برداري مي آنها به مرحله اجرا يا بهره

گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان  ربط قرار مي ذي هاي شود در اختيار شهرداري خاصي آه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي

برداري خطوط قطار شهري همان شهر  هاي بهره ريزي آشور جهت تأمين بخشي از هزينه اجرا يا جبران بخشي از هزينه مديريت و برنامه

  . مصرف گردد

رد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و ها موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد موا تبصره ـ سازمان شهرداري

  . ربط در مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد ريزي آشور و آميسيونهاي ذي برنامه

   ٤١ماده • 



از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي %) ٥(پنج درصد 

هاي مبادله شده تعهد و  ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت آار عمليات طرحهاي ذي ر ميقرا

  . شروع عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسالمي ممنوع است. پرداخت گردد

   ٤٢ماده • 

) ٤(نمايند و همچنين شرآتهاي دولتي موضوع ماده  جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي هاي اجرايي آه از اعتبارات دستگاه

و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت آه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به » ١/٦/١٣٦٦قانون محاسبات عمومي آشور مصوب «

ز اعتبارات منحصرًا تحقيقاتي مذآور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با ا%) ٢٠(اند حداقل بيست درصد  آنند، موظف خود استفاده مي

هاي  شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران دانشگاه

اهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج آشاورزي يا اعضاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگ

آل اعتبارات %) ٥٠(شود پنجاه درصد  اجازه داده مي. ها و مؤسسات پژوهشي ذآر شده هزينه نمايند هيئت علمي با مجوز مديريت دانشگاه

قررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه و ديگر قوانين و م» ١/٦/١٣٦٦قانون محاسبات عمومي آشور مصوب «مذآور بدون الزام به رعايت 

و ديگر مقررات عمومي دولت مستثنا هستند مصوب » قانون محاسبات عمومي آشور«هزينه آردن اعتباراتي آه به موجب قانون از رعايت 

ربوط به عملكرد اين ماده را اند در شهريور ماه هر سال گزارش م هاي اجرايي مذآور در صدر اين ماده مكلف دستگاه. هزينه گردد ١٩/١١/١٣٦٤

ريزي آشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به  سازمان مديريت و برنامه. ريزي آشور ارائه نمايند به سازمان مديريت و برنامه

  . آميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

ات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و هاي علوم، تحقيق نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه آيين

  . ريزي آشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد برنامه

   ٤٣ماده • 

» الف«تحت عنوان بند » ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب «) ٨٦(متن مندرج در ماده 

  : گردد الحاق مي) ٨٦(به ماده » ب«زير به عنوان بند  درج و متن

ريزي  اي آه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه نامه شود بر اساس آيين ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي به وزارتخانه: ب

ه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر رسد به منظور استفاده بهين آشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي

اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به  آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه

  . قيمت روز به مدت يك سال يا آمتر اجاره دهند

   ٤٤ماده • 

ن موظف است پس از ابالغ بودجه مصوب ساالنه استان، بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و ريزي و توسعه استا شوراي برنامه

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سطح  ريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه برنامه

ها،  ريزي آشور، اعتبارات عمراني را بين فصول، برنامه يت و برنامهها و دستورالعملهاي ابالغي سازمان مدير آشور و استان و خط مشي

هاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع  دستگاه

  . نمايد

و عضويت رؤساي ) دبير آميته(ريزي  ينده سازمان مديريت و برنامه، نما)رياست آميته(ريزي شهرستان متشكل از فرماندار  آميته برنامه

فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل . ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود هاي اجرايي آه مديران آل آنها عضو شوراي برنامه دستگاه

هاي  پروژه. اظر در جلسات دعوت به عمل آورنداز تشكيل جلسات آميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسالمي به عنوان ن

ربط به سازمان مديريت  هاي اجرايي ذي ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه عمراني شهرستانها پس از تصويب در آميته برنامه

ريزي استان  ه سازمان مديريت و برنامهريزي و توسعه استان به عهد وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه. ريزي استان اعالم خواهد شد و برنامه

  . است

   ٤٥ماده • 



هاي نيمه تمام استاني، در  هاي آوچك جديد و تكميل پروژه به پروژه» خودياري«اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان 

آه %) ٥٠(الي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد و در شهرهاي با%) ٣٠(در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد %) ١٠(روستاها ده درصد 

ريزي و تصويب شوراي  اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه. يابد اعتبار آنها به وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي

  . گردد ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي برنامه

   ٤٦ماده • 

ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراآز استانها يا  رات آل و واحدهاي سازماني هم سطح تابعه وزارتخانهسازمانهاي استاني ادا

ها يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده  شهرستانهايي غير از مراآز استانها آه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانه

  . شوند در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب مي» ١/٦/١٣٦٦سبات عمومي آشور مصوب قانون محا«است، از نظر اجراي مقررات 

   ٤٧ماده • 

الحاق » ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب «) ٨٤(به ماده » ٥«متن زير به عنوان بند 

  : گردد مي

شود از محل صدور و يا تجديد ساالنه  هاي تابعه اجازه داده مي زارت جهاد آشاورزي و دستگاهدر راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به و -  ٥

) داري آل نزد خزانه(پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي 

  . واريز نمايد

برداري با رعايت حقوق  مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره) برداري مراتع هپروانه بهر(ـ پروانه چرا  ١تبصره 

ريزي  هايي خواهد بود آه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد آشاورزي و سازمان مديريت و برنامه نامه برداري بر اساس آيين دارندگان پروانه بهره

  . سيدآشور به تصويب هيئت وزيران خواهد ر

شود و مستلزم پرداخت معادل  ـ چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي ٢تبصره 

واريز ) داري آل نزد خزانه(ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود آه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي %) ٢٠(بيست درصد 

  . شود

   ٤٨ماده • 

» الف«تحت عنوان بند » ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب «) ٢٧(متن مندرج در ماده 

  : گردد به اين ماده الحاق مي» ب«درج و متن زير به عنوان بند 

آمد حاصل از فروش صيد و آالت و ادوات غير مجاز صيد و شود در اجازه داده مي) شرآت سهامي شيالت ايران(به وزارت جهاد آشاورزي : ب

  . هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد هاي آن و جريمه قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده

اعتبار الزم را جهت شود، باتوجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق  به دولت اجازه داده مي

  . توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد

   ٤٩ماده • 

» ١٦/٩/١٣٧٦هاي ضروري به آارآنان دولت مصوب  قانون اصالح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه«) ١(به آخر ماده 

  : گردد ير الحاق ميعبارت ز

  . خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود

   ٥٠ماده • 



گذاري  هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش آاالهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشارآت سرمايه

اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي آه فعاليت ) ٣٠(هاي اجرايي موضوع ماده  دستگاهبراي اين نوع فعاليتها توسط 

  . بازرگاني جزء وظايف آنها نيست ممنوع است

  . ربط صورت گيرد تبصره ـ صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده صرفًا بايستي توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذي

   ٥١اده م• 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد «) ١(به ماده » ت«و » ش«، »ر«، »ق«، »ص«بندهاي زير به عنوان بندهاي 

  : شوند الحاق مي» ٢٨/١٢/١٣٧٣معين مصوب 

با حق استرداد انواع  تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وآالت براي فروش به استثناي معامالت: ص

آالت راهسازي و آشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت  خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين

به » ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب «) ١(ماده » الف«خارج از نصابهاي مذآور در بند 

مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج 

قانون اجازه وصول ماليات غير «) ٩(ماده  ٢و  ١هاي  بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي آه هر ساله به تجويز تبصره

گيرد، تغيير  مالك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها وموتورسيكلتهاي مذآور قرار مي» ١٦/٧/١٣٧٤يم از برخي آاالها و خدمات مصوب مستق

الذآر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن  آالت مذآور در جداول فوق ماشين C.I.Fدر صورتي آه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف . يابد مي

  . الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است براي وصول حق

شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذآور را به ميزان قيمت تمام شده آنها  به سازمان ثبت اسناد و امالك آشور اجازه داده مي: ق

ر آه چاپ آنها بر عهده وزارت امور همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و امالك آشو. داري آل واريز نمايد وصول و به خزانه

اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و 

  . گردد ي آل واريز ميدار ريزي آشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه امالك آشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه

» ٢٥/٤/١٣٥٤قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب «) ٣٨(ماده » ٢«سازمان ثبت اسناد و امالك آشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند : ر

اي  عرفهدرخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طالق را بر اساس ت

  . رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد آه به تصويب هيئت وزيران مي

اي آه  را بر اساس تعرفه) آاداستر(برداري ثبتي  سازمان ثبت اسناد و امالك آشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطالعات نقشه: ش

  . ريز نمايدرسد وصول و به حساب درآمد عمومي وا به تصويب هيئت وزيران مي

نامه  بيني و بر اساس آيين ، در لوايح بودجه آل آشور پيش)آاداستر(برداري ثبتي  اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه

ابل رسد، ق ريزي آشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي اجرايي آه توسط سازمان ثبت اسناد و امالك آشور و سازمان مديريت و برنامه

  . هزينه خواهد بود

سازمان ثبت اسناد و امالك آشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين امالك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع : ت

اي  ساس تعرفهآنها آه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذآور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر ا

  . واريز نمايد) داري آل نزد خزانه(رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي  آه به تصويب هيئت وزيران مي

   ٥٢ماده • 

المللي آه در ايران  شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و آنفرانسهاي بين به وزارت امور خارجه اجازه داده مي

هاي برگزار آننده و  هاي سياسي و آنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاه شود و خدمات ارائه شده به نمايندگي يتشكيل م

  . واريز نمايد) داري آل نزد خزانه(هاي خارجي وصول و به درآمد عمومي  نمايندگي

   ٥٣ماده • 



شكن يا  شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراآز سرند و سنگ يبه وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد آشاورزي اجازه داده م

آالت مذآور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد  هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين توليدي آارخانه

  . واريز نمايند) داري آل نزد خزانه(عمومي آشور 

   ٥٤ماده • 

گير،  وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنايي و تهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مه

  . راهي معاف است زن در طول راههاي آشور و همچنين مساجد بين چراغهاي چشمك

   ٥٥ماده • 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد «) ٦٣(و ) ٦٢(هاي آشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد  شرآت فرودگاه

را وصول نمايد و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرآت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شرآت » ٢٨/١٢/١٣٧٣معين مصوب 

  . هزينه نمايد

مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني هاي آشور  سازي، شرآت فرودگاه تبصره ـ در اجراي سياستهاي خصوصي

  . خدمات فرودگاهي را به آنها واگذار نمايد

   ٥٦ماده • 

الحاق » ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب «) ٨٥(به ماده » تبصره«متن زير به عنوان 

  : گردد

  . به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است تبصره ـ مبلغ مذآور در اين ماده

   ٥٧ماده • 

» الف«تحت عنوان بند » ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب «) ٨٧(متن مندرج در ماده 

  : دگرد به آن الحاق مي» ب«درج و متن زير به عنوان بند 

باشند مبلغ سي هزار  شود از مسافراني آه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از آشور مي به دولت اجازه داده مي: ب

  . واريز نمايد) داري آل نزد خزانه(ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي ) ٣٠.٠٠٠(

   ٥٨ماده • 

ها و تكايا را رايگان محاسبه آند و هزينه گاز  جد، مدارس علوم ديني، حسينيهشرآت ملي گاز ايران موظف است آه حق انشعاب گاز مسا

  . متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد%) ٥٠(مربوط آن را بر اساس هر متر مكعب با پنجاه درصد 

   ٥٩ماده • 

ياز روستاييان را در آنندگان شهري نفت سفيد و گاز مايع مورد ن هاي نفتي موظف است مشابه مصرف شرآت سهامي پخش فرآورده

  . سراسر آشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج آيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين نمايد

   ٦٠ماده • 

 ستسازمان ثبت احوال آشور موظف است به ازاي آليه خدمات ويژه سجلي و صدور آارت شناسايي مبالغي را به شرح زير ا
 


