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  » ، تدوىن و تنقيح قوانين و مقررات اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش«

  ٦٤٩٢٧٠٧:  دورنگار٦٤٩٢٧٠٨ : شماره تلفن ) عج(تهران خيابان ولى عصر
  ، اجتماعى و فرهنگى برنامه چهارم توسعه اقتصادىقانون مجموعه  :نام کتاب

 ى اسالمى اىران جمهور
 اداره کل تدوىن و تنقيح قوانين و مقررات : تهیه و تنظیم

  ، تدوىن و تنقيح قوانين و مقررات معاونت پژوهش :ناشر

 اداره چاپ و انتشار : چاپ و لیتوگرافی

  جلد ٣٠٠٠: شمارگان

  ١٣٨٣زمستان  : چاپ اول
  .  ررات محفوظ است ، تدوىن و تنقيح قوانين و مقکليه حقوق براى معاونت پژوهش

 
 
 
 
 
 
 
 

 :همکاران
 حسن وارسته: تنظيم وآماده سازی بصورت کتاب الکترونيکى

------------------------------------------------------------------------------------- 
  شکوه فقیری :   تهيه و تنظيم 

  فاطمه منتصر اسدی :    بازبينى 

  حسن وارسته :   تهيه واژه نامه 

  سپیده رحیم زاده :   حروفچينى 

 معصومه زارعی  ، فاطمه فالح پور و مریم عامری :   خوانى نمونه

  مهرداد مستجاب الدعواتی :  نظارت بر آماده سازى 

 عباسعلی رحیمی اصفهانی :    زىر نظر 
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 فهرست  مندرجات 
 

 .د شده خواهدادنظر ارجاع د عنوانها به صفحه مورازروى هر ىک باکليک بر :توجه 
 

 صفحه   عنوان
  پيشگفتار 

فهرست  موادى  از قانون  برنامه  سوم  
 ،  توسعه  که  در قانون  برنامه  چهارم  توسعه

 اقتصادى 
فهرست  موادى  که  قانونگذار در قانون  

ا .ا .ج ... برنامه  چهارم  توسعه  اقتصادى
صوىب  آىين نامه  اجراىى براى  آن  را الزم   ت

 دانسته  است  
فهرست  لواىحى  که  قانونگذار در قانون  

ا .ا .ج...  ،برنامه  چهارم  توسعه  اقتصادى
 تهيه  و تدوىن  آنها را الزم  دانسته  است 

 قانون  برنامه  چهارم  توسعه 
ر  رشد اقتصاد ملى  داناىى محو -بخش  اول  

 در تعامل  با اقتصاد جهانى  
  امور مالى  و مالياتى - ١ماده  

 ١ بند الف  ماده
 ١بند ب  ماده  
 ١بند ج  ماده  
 ١بند د ماده  

 ١بند هـ ماده  
 ١بند و ماده  
 ١بند ز ماده  

 ٢ماده  
 ٢بند الف  ماده  

 ٢بند ب  ماده  
 ٣ماده  
 ٣الف  ماده  بند 

 صفحه   عنوان
 ٣ بند الف  ماده  ١تبصره  
 ٣ بند الف  ماده  ٢تبصره  
 بند ب 
  ٣ماده  

  ٣تبصره  بند ب  ماده  
  ٣بند د ماده  

  ٤ماده  
  ٥ماده  

  ٥بند الف  ماده  
  ٥بند ب  ماده  
  ٥بند ج  ماده  
  ٥بند د ماده  

  ٦ماده  
  ٧ماده  

  ٧ ماده  بند الف 
  ٧بند ب  ماده  

  ٧ بند ب  ماده  ١تبصره  
  ٧ بند ب  ماده  ٢تبصره  
  ٧ بند ب  ماده  ٣تبصره  
  ٧ بند ب  ماده  ٤تبصره  
  ٧ بند ب  ماده  ٥تبصره  
  ٧ بند ب  ماده  ٦تبصره  

  ٧بند ج  ماده  
  ٧بند د ماده  

  ٧بند هـ ماده  
  ٧بند و ماده  
  ٧بند ز ماده  
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  ٧ره  بند ز ماده  تبص
  ٧بند ح  ماده  
  ٧بند ط  ماده  
  ٧بند ى  ماده  

  ٧تبصره  بند ى  ماده  
  ٧بند ک  ماده  
  ٧بند ل  ماده  
  ٧بند م  ماده  
  ٧بند ن  ماده  

  ٧بند س  ماده  
  ٨ماده  

  ٨بند الف  ماده  
  ٨بند ب  ماده  
  ٨بند ج  ماده  

  ٨ بند ج  ماده  ١تبصره  
  ٨ بند ج  ماده  ٢صره  تب

  ٩ماده  
  ١٠ماده  

  ١٠بند الف  ماده  
  ١٠بند ب  ماده  
  ١٠بند ج  ماده  
  ١٠بند د ماده  

  ١٠ بند د ماده  ١تبصره  
  ١٠ بند د ماده  ٢تبصره  

  ١٠بند هـ ماده  
  ١٠ بند هـ ماده  ١تبصره  
  ١٠ بند هـ ماده  ٢تبصره  

  ١٠بند و ماده  
  ١٠ و ماده  تبصره  بند
  ١٠بند ز ماده  
  ١٠بند ح  ماده  
  ١٠بند ط  ماده  
  ١٠بند ى  ماده  

  ١١ماده  

  ١٢ماده  
  ١٣ماده  

  ١٣بند الف  ماده  
  ١٣بند ب  ماده  
  ١٣بند ج  ماده  
  ١٣بند د ماده  

  ١٣بند هـ ماده  
  ١٤ماده  

  ١٤بند الف  ماده  
  ١٤بند ب  ماده  
  ١٤بند ج  ماده  
  ١٤بند د ماده  

  ١٤بند هـ ماده  
  ١٤بند و ماده  

  ١٥ماده  
  ١٥بند الف  ماده  

  ١٥بند ب  ماده  
  ١٥بند ج  ماده  

  ١٦ماده  
  ١٧ماده  

  ١٧بند الف  ماده  
  ١٧بند ب  ماده  
  ١٧بند ج  ماده  
  ١٧بند د ماده  

  ١٧بند هـ ماده  
  ١٧بند و ماده  
  ١٧بند ز ماده  

  ٧صره  بند ز ماده  تب
  ١٧بند ح  ماده  
  ١٧بند ط  ماده  
  ١٧بند ى  ماده  
  ١٧بند ک  ماده  

  ١٨ماده  
  ١٨بند الف  ماده  
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  ١٨ بند ب  ماده  
  ١٨ بند ج  ماده  
  ١٨بند د ماده  
  ١٨بند ه ماده  
  ١٨بند و ماده  
  ١٨بند ز ماده  
  ١٨بند ح  ماده  
  ١٨بند ط  ماده  

  ١٨ ماده   بند ى
  ١٩ماده  

  ١٩بند الف  ماده  
  ١٩بند ب  ماده  
  ١٩بند ج  ماده  

  ٢٠ماده  
  ٢١ماده  

  ٢١بند الف  ماده  
  ٢١بند ب  ماده  
  ٢١بند ج  ماده  
  ٢١بند د ماده  

  ٢١بند هـ ماده  
  ٢١بند و ماده  

  ٢٢ماده  
  ٢٢بند الف  ماده  

  ٢٢بند ب  ماده  
  ٢٢بند ج  ماده  

  ٢٣ماده  
  ٢٤ماده  
  ٢٤ ماده  ١بند 
  ٢٤ ماده  ٢بند 

  ٢٥ماده  
  ٢٥بند الف  ماده  

  ٢٥بند ب  ماده  
  ٢٦ماده  

  ٢٦تبصره  ماده  

  ٢٧ماده  
  ٢٨ماده  

  ٢٨بند الف  ماده  
  ٢٨بند ب  ماده  
  ٢٨بند ج  ماده  
  ٢٨بند د ماده  

  ٢٨بند هـ ماده  
  ٢٩ماده  
  ٣٠ماده  

  ٣٠بند الف  ماده  
  ٣٠بند ب  ماده  
  ٣٠بند ج  ماده  
  ٣٠بند هـ ماده  
  ٣٠بند و ماده  

  ٣١ماده  
  ٣١بند الف  ماده  

  ٣١بند ب  ماده  
  ٣١بند ج  ماده  
  ٣١بند د ماده  

  ٣١بند هـ ماده  
  ٣١بند و ماده  
  ٣١بند ز ماده  

  ٣٢ماده  
  اد جهانى  تعامل  فعال  با اقتص-فصل  دوم  

  ٣٣ماده  
  ٣٣بند الف  ماده  

  ٣٣بند ب  ماده  
  ٣٣بند ج  ماده  
  ٣٣بند د ماده  

  ٣٣تبصره  بند د ماده  
  ٣٣بند هـ ماده  
  ٣٣بند و ماده  
  ٣٣بند ز ماده  
  ٣٣بند ح  ماده  
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  ٣٣بند ط  ماده  
  ٣٣تبصره  بند ط  ماده  

  ٣٣بند ى  ماده  
  ٣٣ تبصره  بند ى  ماده 

  ٣٣بند ک  ماده  
  ٣٣بند ل  ماده  

  ٣٤ماده  
  ٣٤بند الف  ماده  

  ٣٤بند ب  ماده  
  ٣٤بند ج  ماده  
  ٣٤بند د ماده  

  ٣٤بند هـ ماده  
  ٣٤بند و ماده  
  ٣٤بند ز ماده  
  ٣٤بند ح  ماده  
  ٣٤بند ط  ماده  
  ٣٤بند ى  ماده  
  ٣٤بند ک  ماده  

  ٣٥ماده  
  ٣٥ده  بند الف  ما

  ٣٥بند ب  ماده  
  ٣٥بند خ  ماده  
  ٣٥بند ج  ماده  
  ٣٥بند د ماده  

  ٣٥بند هـ ماده  
  ٣٥بند و ماده  
  ٣٥بند ز ماده  

  ٣٦ماده  
   رقابت پذىرى  اقتصادى -فصل  سوم  

  ٣٧ماده  
  ٣٧بند الف  ماده  

  ٣٧بند ب  ماده  
  ٣٧بند ج  ماده  
  ٣٧بند د ماده  

  ٣٧ بند د ماده  ١تبصره  
  ٣٧ بند د ماده  ٢تبصره  

  ٣٨ماده  
  ٣٨بند الف  ماده  

  ٣٨بند ب  ماده  
  ٣٩ماده  

  ٣٩بند الف  ماده  
  ٣٩بند ب  ماده  
  ٣٩بند ج  ماده  

  ٤٠ماده  
  ٤٠بند الف  ماده  

  ٤٠بند ب  ماده  
  ٤١ماده  

  ٤١بند الف  ماده  
  ٤١بند ب  ماده  
  ٤١ بند ج  ماده 
  ٤١بند د ماده  

  ٤١بند هـ ماده  
  ٤١بند و ماده  

  ٤٢ماده  
   توسعه  مبتنى  بر داناىى -فصل  چهارم  

  ٤٣ماده  
  ٤٣بند الف  ماده  

  ٤٣بند ب  ماده  
  ٤٣بند ج  ماده  
  ٤٣بند د ماده  

  ٤٤ماده  
  ٤٤بند الف  ماده  

  ٤٤بند ب  ماده  
  ٤٤بند ج  ماده  

  ٤٥ماده  
  ٤٥بند الف  ماده  

  ٤٥بند ب  ماده  
  ٤٥بند ج  ماده  



٩  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

  ٤٥بند د ماده  
  ٤٥بند هـ ماده  
  ٤٥بند و ماده  
  ٤٥بند ز ماده  
  ٤٥بند ح  ماده  
  ٤٥بند ط  ماده  

  ٤٦ماده  
  ٤٦بند الف  ماده  

  ٤٦بند ب  ماده  
  ٤٦بند ج  ماده  
  ٤٦بند د ماده  

  ٤٦بند هـ ماده  
  ٤٧ماده  
  ٤٨ماده  

  ٤٨بند الف  ماده  
  ٤٨بند ب  ماده  
  ٤٨بند ج  ماده  

  ٤٩ماده  
  ٤٩بند الف  ماده  

  ٤٩بند ب  ماده  
  ٤٩بند ج  ماده  
  ٤٩بند د ماده  

  ٤٩بند هـ ماده  
  ٥٠ماده  

  ٥٠بند الف  ماده  
  ٥٠بند ب  ماده  
  ٥٠بند ج  ماده  
  ٥٠بند د ماده  

  ٥٠بند هـ ماده  
  ٥٠بند و ماده  
  ٥٠بند ز ماده  
  ٥٠بند ح  ماده  
  ٥٠بند ط  ماده  
  ٥٠بند ى  ماده  

  ٥١ماده  
  ٥٢ماده  

  ٥٢بند الف  ماده  
  ٥٢بند ب  ماده  
  ٥٢بند ج  ماده  
  ٥٢بند د ماده  

  ٥٢بند هـ ماده  
  ٥٢بند و ماده  
  ٥٢بند ز ماده  
  ٥٢بند ح  ماده  
  ٥٢بند ط  ماده  
  ٥٢بند ى  ماده  
  ٥٢بند ک  ماده  

  ٥٢د ل  ماده  بن
  ٥٢بند م  ماده  
  ٥٢بند ن  ماده  

  ٥٢بند س  ماده  
  ٥٢بند ع  ماده  

  ٥٣ماده  
  ٥٤ماده  

  ٥٤بند الف  ماده  
  ٥٤بند ب  ماده  

  ٥٥ماده  
  ٥٥بند الف  ماده  

  ٥٥بند ب  ماده  
  ٥٥بند ج  ماده  
  ٥٥بند د ماده  

  ٥٥ند هـ ماده  ب
  ٥٥بند و ماده  
  ٥٥بند ز ماده  
  ٥٥بند ح  ماده  

  ٥٦ماده  
  ٥٧ماده  

  ٥٧بند الف  ماده  
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  ٥٧بند ب  ماده  
  ٥٧بند ج  ماده  

  ،آماىش حفظ  محيط  زىست -بخش  دوم   
  سرزمين   و توازن  منطقه اى 

   حفظ  محيط  زىست  -فصل  پنجم  
  ٥٨ماده  
  ٥٩ماده  
  ٦٠ه  ماد

  ٦١ماده  
  ٦١بند الف  ماده  

  ٦١بند ب  ماده  
  ٦١بند ج  ماده  

  ٦٢ماده  
  ٦٢بند الف  ماده  

  ٦٢بند ب  ماده  
  ٦٣ماده  

  ٦٣تبصره  ماده  
  ٦٤ماده  

  ٦٤بند الف  ماده  
  ٦٤بند ب  ماده  

  ٦٥ماده  
  ٦٦ماده  
  ٦٧ماده  

  ٦٧بند الف  ماده  
  ٦٧بند ب  ماده  

  ٦٨اده  م
  ٦٨بند الف  ماده  

  ٦٨بند ب  ماده  
  ٦٨بند ج  ماده  

  ٦٩ماده  
  ٦٩بند الف  ماده  

  ٦٩بند ب  ماده  
  ٦٩بند ج  ماده  
  ٦٩بند د ماده  

  ٦٩بند هـ ماده  
  ٦٩بند و ماده  
  ٦٩بند ز ماده  
  ٦٩بند ح  ماده  
  ٦٩بند ط  ماده  
  ٦٩بند ى  ماده  

  ٧٠ماده  
  ٧١  ماده

 آماىش  سرزمين  و توازن   -فصل  ششم  
  منطقه اى

  ٧٢ماده  
  ٧٢بند الف  ماده  

  ٧٢بند ب  ماده  
  ٧٢بند ج  ماده  

   ٧٢تبصره  بند ب  ماده  
  ٧٣ماده  
  ٧٤ماده  

  ٧٤بند الف  ماده  
  ٧٤بند ب  ماده  

  ٧٥ماده  
  ٧٥بند الف  ماده  

  ٧٥بند ب  ماده  
  ٧٥بند ج  ماده  
  ٧٥بند د ماده  

  ٧٥بند هـ ماده  
  ٧٥بند و ماده  
  ٧٥بند ز ماده  
  ٧٥بند ح  ماده  

  ٧٦ماده  
  ٧٧ماده  
  ٧٨ماده  
  ٧٩ماده  
  ٨٠ماده  
  ٨١ماده  
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  ٨١بند الف  ماده  
  ٨١بند ب  ماده  
  ٨١بند ج  ماده  

  ٨٢ماده  
  ٨٢بند الف  ماده  

  ٨٢بند ب  ماده  
  ٨٢ بند ج  ماده 
  ٨٢بند د ماده  

  ٨٢بند هـ ماده  
  ٨٣ماده  

 ، امنـيت   توسعه  سالمت -بخش  سـوم  
  انسانـى   وعدالت  اجتماعى 

 ارتقاى  سالمت  و بهبود کيفيت    -فصل  هفتم   
  زندگى  
  ٨٤ماده  

  ٨٤بند الف  ماده  
  ٨٤بند ب  ماده  
  ٨٤بند ج  ماده  
  ٨٤بند د ماده  

  ٨٥ماده  
  ٨٦  ماده

  ٨٧ماده  
  ٨٨ماده  

  ٨٨بند الف  ماده  
  ٨٨بند ب  ماده  
  ٨٨بند ج  ماده  
  ٨٨بند د ماده  

  ٨٨بند هـ ماده  
  ٨٩ماده  

  ٨٩تبصره  ماده  
  ٩٠ماده  
  ٩١ماده  

  ٩١بند الف  ماده  
  ٩١بند ب  ماده  

  ٩١بند ج  ماده  
  ٩١بند د ماده  

  ٩١بند هـ ماده  
  ٩١  بند و ماده

  ٩٢ماده  
  ٩٣ماده  

  ٩٣بند الف  ماده  
  ٩٣بند ب  ماده  
  ٩٣بند ج  ماده  

  ٩٤ماده  
 - فصل هشتم

  ارتقاءامنيت انسانى وعدالت اجتماعى  
  ٩٥ماده  

  ٩٥بند الف  ماده  
  ٩٥بند ب  ماده  
  ٩٥بند ج  ماده  
  ٩٥بند د ماده  

  ٩٥بند هـ ماده  
  ٩٥بند و ماده  
  ٩٥ده  بند ز ما

  ٩٥بند ح  ماده  
  ٩٥بند ط  ماده  

  ٩٦ماده  
  ٩٦بند الف  ماده  

  ٩٦بند ب  ماده  
  ٩٦بند ج  ماده  
  ٩٦بند د ماده  

  ٩٦بند هـ ماده  
  ٩٦بند و ماده  
  ٩٦بند ز ماده  
  ٩٦بند ح  ماده  

  ٩٧ماده  
  ٩٧بند الف  ماده  

  ٩٧بند ب  ماده  
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  ٩٧بند ج  ماده  
  ٩٧ماده  بند د 

  ٩٧بند هـ ماده  
  ٩٧بند و ماده  
  ٩٧بند ز ماده  
  ٩٧بند ح  ماده  
  ٩٧بند ط  ماده  
  ٩٧بند ى  ماده  
  ٩٧بند ک  ماده  
  ٩٧بند ل  ماده  

  ٩٨ماده  
  ٩٨بند الف  ماده  

  ٩٨بند ب  ماده  
  ٩٨بند ج  ماده  
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  ٩٨بند هـ ماده  
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  ١٠٠بند ج  ماده  
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  ١٠١بند الف  ماده  
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      ١٥٥بند د ماده  
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 پيش بينى  عواىد حاصل  از -٨جدول  شماره  
  نفت 

 تغييرات  تعداد کارکنان   -٩جدول  شماره   
  دولت   

    تفصيلى    -نامه  مفهومى    واژه 



١٧  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 »پيشگفتار«
 

به نياز کشور به برنامه هاى جامع و مدون پس از شروع دوران سازندگى و باتوجه 
 ، فرهنگى واجتماعى کشور با اجماع دولت و مجلس درباره موضوعات عمده اقتصادى

 ، قانون برنامه اول توسعه دولت جمهورى و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران
، قانون برنامه دوم توسعه براى )١٣٧٢-١٣٦٨(اسالمى اىران براى اجرا در سالهاى 

و قانون برنامه سوم توسعه براى اجرا در سالهاى ) ١٣٧٨-١٣٧٤(را در سالهاى اج
 . به تصوىب مجلس شوراى اسالمى رسيد) ١٣٨٤-١٣٧٩(

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران در الىحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى 
 و  ماده تقدىم مجلس شوراى اسالمى شدو پس از طى نشيب١٠٦ در  ١٣٨٢دى ماه 

 ماده به تصوىب ١٦١ با اصالحات متعدد در ١٣٨٣/٦/١١فرازى فراوان در تارىخ 
اىن قانون به عنوان خط مشى عمومى نظام اجراىى کشور در طول سالهاى   . رسيد
 :  داراى محورهاى ذىل مى باشد١٣٨٨ الى ١٣٨٤

  رشد اقتصاد ملى داناىى محور و تعامل با اقتصاد جهانى -
 آماىش سرزمين و توازن منطقه اى  ،  حفظ محيط زىست-
  ، امنيت انسانى و عدالت اجتماعى  توسعه سالمت-
  اىرانى - صيانت از هوىت فرهنگ اسالمى -
  تأمين مطمئن امنيت ملى -
  توسعه امور قضاىى -
  نوسازى دولت و ارتقاء اثربخشى حاکميت -
  سامان عمليات اجراىى برنامه -
 ز مقررات مالى دولت  تنفيذ قانون تنظيم بخشى ا-
  نظارت -

  : در خصوص مجموعه حاضر نکات کلى ذىل قابل ذکر است
 در اىن مجموعه عالوه بر زىرنوىسهاى راهنما و فهرست بخشها و فصول  ":اوال

 ،  ، فهرست موادى از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادىقانون برنامه چهارم توسعه
ون برنامه چهارم توسعه تنفيذ شده و نيز فهرستى که در قان. ا.ا.فرهنگى و اجتماعى ج 

از مواد قانونى که قانونگذار دستگاههاى اجراىى را ملزم به تهيه آىين نامه اجراىى  
نموده است و همچنين واژه نامه تفصيلى و مفهومى با استفاده از کلمات بکار رفته در 

 . نظر تسهيل شودمتن قانون تهيه و تنظيم شده است تا دستيابى به مواد مورد 
 ، فرهنگى واجتماعى  تعداد زىادى از مواد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى":ثانيا
براى اجرا در طول برنامه چهارم از سوى قانونگذار تنفيذ گردىده است که خود . ا.ا .ج

اىن مواد در پاورقى ها درج و . خواهد شد... مانع تصوىب مکرر آىين نامه هاى اجراىى و
تصوىب آىين نامه هاى اجراىى مربوط حسب مورد تذکر داده شده  " مضافا . شده استنقل 
  . است
از  .  پاره اى دىگر از قوانين نيز با اراده قانونگذار به طور کلى تمدىد شده است":ثالثا

 را نام ١٣٨٠/١١/٢٧جمله مى توان قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب   
نون بودجه اى و اصالحيه اى براى طيف بسيار وسيعى از قوانين در    که در حقيقت قا. برد

زمينه هاى مختلف مى باشد و خود از جمله قوانينى است که پس از پيروزى انقالب  
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  .اسالمى مانع تصوىب مکرر پاره اى مواد و نيز آىين نامه هاى اجراىى مربوط شده است
ون برنامه و بودجه و محاسبات  به تصوىب کميسي  ١٣٨٠/١١/٢٧اىن قانون در تارىخ  

 مجلس با چهار سال ١٣٨٠/١٠/٢٦مجلس شوراى اسالمى رسيد و قبًال در تارىخ 
شروع دوره آزماىشى قانون و الزم االجرا شدن  . اجراى آزماىشى آن موافقت کرده است

 ،  قانون برنامه چهارم توسعه١٥٦با تصوىب ماده .  مى باشد ١٣٨١/١/١آن از تارىخ 
 نيز تنفيذ و تمدىد شد که بدىن ترتيب ١٣٨٨ الى ١٣٨٤ن براى دوره زمانى  اىن قانو

عالقمندان  . از چهار سال به هشت سال افزاىش ىافت ... عمر اجراى قانون تنظيم
مى توانند به مجموعه قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت از انتشارات اىن 

 .معاونت مراجعه نماىند
 

 به صورت لوح فشرده نيز تهيه و براى اولين بار به متن کامل مجموعه حاضر
عالقمندان تقدىم مى شود، تا حسب نظر خوىش بتوانند جستجوهاى الزم را در خصوص 

اميد است ىکاىک  .قانون به عمل آورده و امکان استفاده بهتر از آن فراهم شده باشد 
نظر، انتقاد و   قاد ، صاحبنظران و کارشناسان با ارائه نظر، پيشنهاد  و انتعزىزان

 اداره کل - نهاد رىاست جمهورى - خيابان پاستور -تهران  : پيشنهاد خود را به نشانى
 @ TTgh   ىا نشانى اىنترنتى ١٣١٧٤ کدپستى -تدوىن و تنقيح قوانين و مقررات 

govir.ir ٦٤٤٥٥٥١١ و تلفن  ٦٤٦٠٩٠١-٠٢١در ضمن دورنگار . ارسال فرماىيد 
خوىش به   .افت و استماع نظر عالقمندان و صاحبنظران را دارد نيز آمادگى درى٠٢١ -

 .منظور رفع نقاىص احتمالی ما را در ادامه راه ىارى فرماىند
 
 

 مجيد انصارى
 معاونت حقوقى وامور مجلس رىيس جمهور
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فهرست ها



٢٠  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

ارم  هرست  موادى  از قانون  برنامه  سوم  توسعه  که  در قانون  برنامه  چهف
 .تنفيذ شده  است. ا.ا . ، اجتماعى  و فرهنگى  ج ،اقتصادىتوسعه

 )به  ترتيب  مواد(

به دليل دو ستونه بودن جدول  فهرست به ترتيب تا انتهای جدول ادامه مى ىابد و ستون : توجه
 .ادامه ستون ا ول می باشد ) ١٢٧ماده (دوم 

 

ماده  ارجاعى  قانون  
 برنامه  چهارم  توسعه 

د تنفيذ شده  از قانون  برنامه  موا
 سوم  توسعه 

ماده  ارجاعى  قانون  
 برنامه  چهارم  توسعه 

 مواد تنفيذ شده  از قانون  
 برنامه  سوم  توسعه  

١  ١٥٤ ١٢٧ ٢٩ 
١٠  ٩ ١٢٨ ٢٩ 
١٨-١٢  ٩ ١٢٩ ٢٩ 
٢٧-٢٠  ٩ ١٣١ ٢٩ 
٣٤  ٤٢ ١٣٢ ٢٩ 
 ٤٢  ١٠٣ ١٣٣بند د ماده   ١٧
 ٥١-٤٨  ١٠٣ ١٣٣ ماده  ٢ و ١تبصره   ١٧
٦٢  ٧ ١٣٤ ٢٠ 
 ٦٥  ١٢ ١٤٤بندهاى  الف  و ب  ماده   ٥١
 ٦٧  ١٢ ١٤٧بند الف  ماده   ٥٣
٦٩  ١٢ ١٤٩ ٥٣ 
٧٠  ٨٣ ١٥١ ٥٣ 
 ٧١  ٨٣ ١٥٤بند الف  ماده   ٥١
٧٧  ٨٣ ١٥٦ ١٠ 
 ٨٦ ماده  ٢ تبصره   ٣٦ ١٦١ ١٠٥
 ٨٨  ٤٢ ١٦٢بند الف  ماده   ١٠٥
٩٠  ١٥٤ ١٦٣ ١٠٧ 
 ١٠٤ بند ج  ماده   ٧١ ١٦٥ ١١٥
١٠٥  ٧١ ١٦٦ ١١٥ 
١٠٦  ١٧ ١٦٩ ١١٨ 
١٠٨  ٢٠ ١٧٠ ١١٨ 
١١٤  ٣٦ ١٧١ ١٢٩ 
 ١١٧  ٣ ١٨٠ الى  ١٧٥ ١٢٩

 ١٢١  ٢٠ ١٨١ ١٢٩ و ٨٣
 ١٢٢  ٢٠ ١٨٦ الى  ١٨٣ ١٣٤
١٢٣  ١٥٤ ١٨٩ ١٣٤ 
١٩٤ ٩٤   

 



٢١  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

  ،  توسعه  اقتصادىفهرست  موادى  که  قانونگذار در قانون  برنامه  چهارم 

 ا تصوىب  آىين نامه  اجراىى  براى  آن  را الزم  دانسته  .ا .اجتماعى  وفرهنگى  ج

  .است

  )به  همراه  موضوع(

 

بند/شماره  ماده   عنوان   ردىف 
 ١ ١ ب زم استفاده  از حساب  ذخيره ارزى 

 ٢ ٣ م٢ ت تخصيص  ىارانه  نفت  گاز ماشين آالت  کشاورزى 
 ٣ ٣ ب دم  نفت  سفيد وگاز ماىع  براى  مصارف  تجارى  و صنعتى  عرضه

 ٤ ب دم  تدوىن  شاخصهاى  مؤثر در سنجش  بهره ورى  دستگاههاى  اجراىى 
 ٥ ٧ ب ه م ٧ بند ب  م  ٤تبدىل  وضعيت  کارکنان  شرکتهاى  موضوع  تبصره  

 ٦ ١٠ ب چ م١ج  بازپرداخت  بدهى هاى  دولت  به  بانک  مرکزى  و بانکها
اعطاى  تسهيالت  به  طرحهاى  کشاورزى  و دامپرورى  و ساختمان  و 

 ، اکتشاف  و  طرحهاى  توسعه١٤مسکن  وصنعت  و معدن    ب  و م  
 استخراج  نفت  و گاز

 ٧ ١١ م

 ٨ ١٤ب و م   اکتشاف واستخراج نفت وگا ز،طرحهای توسعه 

وراق  داد و ستد الکترونيک  ا ، راه اندازى  و اجراى  شبکه ملى  وطراحى
  )بورس(بهادار 

   ٩ ١٥ ب  ج  م

 ١٠ ١٦م   واگذارى  سهام  شرکتهاى  بيمه  تجارى  به  بخش  خصوصى  ىا تعاونى 
 ١١ ١٧ ب ج م ارزش  اقتصادى  آب  در برنامه هاى  بخش  مصرف 

 ، بتلفيق  منابع  عمومى  با منابع  بانک  کشاورزى  در طرحهاى  تأمين  آ
 آبيارى  و زهکشى

   ١٢ ١٧ب ط  م  

 ١٣ ١٧ م ...انجام  طرحهاى  آبى  و مصرفى  آب  و سفره هاى  زىرزمينى  و 
 ١٤ ٢٨ ب ج م وظاىف  حفاظت  کليه  فرودگاههاى  کشور
 ١٥ ٣١ م تدوىن  نظام  فنى  و اجر اىى  کشور

 ١٦ ٣٢ م  ملى  اعتبارات  طرحهاى  تملک  داراىى هاى  سرماىه اى  و طرح هاى
 ، مقاوم  سازى  مدارس  ، سوادآموزىمنزلت  حرفه اى  و رتبه  بندى  معلمان

 و جذب  نيروى  انسانى
٥٢ب وح ى م ن م   ١٧    

 ١٨ ٥٤ م آموزش  ضمن  خدمت  کارکنان  ومدىران 
     ١٩ ٦٢ ب الف م  بزرگآىين نامه  اجراىى  کاهش  آلودگى  هوا در شهرهاى 

 ٢٠ ٦٣ م امع  ساماندهى  سواحل  درىاها با الوىت  درىاى  خزرطرح  ج
      ٢١ ٦٤ب الف  م   آگاهى هاى عمومى  و توسعه  پاىدار و حفظ  محيط زىست

 ٢٢ ٦٦ م برنامه  مدىرىت  سبز
 ٢٣ ٦٧ب  الف  م    )درىاچه  اروميه(برنامه  مدىرىت  زىست بومى  

 ٢٤ ٦٩ب ى م   بهره بردارى  از جنگل 
 ٢٥ ٧٠ م   طرحهاى  مرتع دارى  و مدىرىت  چراى  مراتع 



٢٢  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

منطقه بندى  و اىجاد نهادهاى  هماهنگ  کننده  به  منظور هماهنگى  درامور
 عمرانى  و توسعه اى  بين  استانى 

 ٢٦ ٧٧ م

آىين نامه  چگونگى  متعادل  نمودن  سهم  مردم  در تأمين  منابع  بهداشت  و 
 درمان 

 ٢٧ ٩٠ م

توسعه  و تقوىت  نظام  بيمه  خدمات  درمانى  و ارائه  خدمات  سالمت  در 
 کشور

 ٢٨ ٩١ م

درىافت  برنامه هاى  صوتى  و تصوىرى  توسط  شبکه هاى  اطالع  رسانى  
 کابلى  و ماهواره اى 

 ٢٩ ١٠٤  م ب ط

جهت  تروىج  فضاىل  اخالقى  و معارف  اسالمى  ...  ، هنرى  وامورفرهنگى
 کنان  دولت کار

 ٣٠ ١٠٤ ب ى م

عموکمک به تکميل مراکزفرهنگى وهنرى نيمه تمام بخش غيردولتى که استفاده 
  دارند ىم

 ٣١ ١٠٤ ب  ل  م

 ٣٢ ١٠٤ ب م م امکانات  و فضاهاى  فرهنگى  هنرى  و ورزشى 
 ٣٣ ١٠٨ م )ره(آشناىى  با اندىشه  سياسى  و دىنى  وسيره  عملى  حضرت  امام  خمينى  

 ٣٤ ١١٠ م اتحقق  گفتگوى  ميان  فرهنگها و تمدنه
 ٣٥ ١١٤ ب وم مشارکت  بخش  خصوصى  و تعاونى  در امور ميراث  فرهنگى 
 ٣٦ ١١٧ ب  هـ م خرىدارى  اراضى  با کاربرى  ورزشى  در سراسر کشور

افزاىش  توان  دفاعى  کشور و باالبردن  توان  بازدارندگى  نيروهاى  مسلح   ٣٧ ١٢١ م
اعطاى  مجوز فعاليت  به  متقاضيان  تشکيل  مؤسسات  غيردولتى  خدمات  

 حفاظتى 
 ٣٨ ١٢٢ م

 ٣٩ ١٢٦ م بکارگيرى  جوانان  در سازندگى  و فعاليتهاى  اجتماعى 
هماهنگى  بخشهاى  بين المللى  دستگاههاى  اجراىى  به  منظور پيشبرد 

 اهداف  سياست  خارجى 
 ٤٠ ١٢٧ب دم  

 ٤١ ١٣١ م  اسناد و پروند ه هاى  قضاىى  به  اسناد الکترونيکى تبدىل 
 ، تهيه  نقشه  تفکيکى  و هزىنه هاى  صدور سند انتخاب  خبرگان  ثبتى

 مالکيت  روستاىى 
 ٤٢ ١٣٣ م٤ ب

 ٤٣ ١٣٨ب  هـ م   تغيير نظام  بودجه رىزى  کشور
 ٤٤ ١٤٣ م اصالح  و بهبود مدىرىت  نيروى  انسانى  بخش  دولتى 

    ٤٥ ١٤٥ م کاهش  حجم  تصدى ها و افزاىش  مشارکت  مردم  و کوچک سازى  دولت
 ٤٦ ١٤٦ م سقف  پرسنل  دستگاهها و نقل  و انتقاالت  کارکنان  دولت 

 ٤٧ ١٤٨ م تعيين  تکليف  کارکنان  واحدهاى  واگذارشده 
 حل ِ کارکنان  و پرداخت  فِوالعاده  کارآىى  از محقوق افزاىش  

 رفه جوىى هاص
 ٤٨ ١٥٠ م

 ٤٩ ١٥٢ م ارتقاى  کيفيت  ساخت  وساز ساختمانهاى  دولتى  و عمومى 

 



٢٣  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

  ، فهرست  لواىحى  که  قانونگذار در قانون  برنامه  چهارم  توسعه  اقتصادى
 ا تهيه  و تدوىن  آنها را الزم  دانسته  است .ا .اجتماعى  و فرهنگى  ج

  )ىبه  همراه  ماده  ارجاع(
بند /شماره  ماده عنوان  ردىف 

 ١ ٣٠م   تهيه  قانون  جامع  شهرسازى  و معمارى  کشور
 ، امور گمرکى  و مناطق  آزاد تجارى  اصالح  قوانين  صادرات  و واردات

 صنعتى  و مقررات  ضد دامپينگ 
 ٢ ٣٣ب  ل  م  

 ٣ ٣٤م   لواىح  مورد نياز توسعه  فعاليتهاى  درىاىى 
 ٤ ٣٥ب  هـ م   محدوده  آبى  مناطق  آزادقلمرو 

 ٥ ٣٨م   الىحه  تسهيل  شراىط  رقابتى  و ضد انحصار
الىحه  جامع  تسهيالت  رقابت  و کنترل  و جلوگيرى  از شکل گيرى  انحصارات   ٦ ٤١ب  د م  

 ٧ ٥٧ب  ج  م   الىحه  جامع  ارتباطات 
 ٨ ٧٣م   طرح  جامع  تقسيمات  کشورى 

 حفظ  و ارتقاء سالمت  آحاد جامعه  و کاهش  مخاطرات  تهدىدکننده  الىحه 
 سالمتى 

 ٩ ٨٥م  

 ١٠ ٩٥م   لواىح  براى  تحقق  سياستهاى  ارتقاى  امنيت  انسانى  و عدالت  اجتماعى 
 ١١ ٩٦م   الىحه  درىافت  مابه التفاوت  ميزان  کسور سهم  کارگران  و کارفرما

 ١٢ ١٠٢م    بخش  تعاونى الىحه  برنامه  توسعه 
١٠٤ب  الف  م   اصالح  قوانين  براى  مشارکت  مردم  و نهادها در امور فرهنگى  و هنرى  ١٣ 

١٠٤ب  ب  م   اقدام  قانونى  براى  تأسيس  صندوقهاى  غيردولتى  ضمانت  ١٤ 
الىحه  حماىت  از اىجاد و گسترش  نهادهاى  مدنى  و سازمانهاى  غيردولتى  

 تشکلهاى  زنان و 
١١١ب    د م   ١٥ 

 ١٦ ١١١ ب ب م الىحه  مربوط  به  تحکيم  نهادخانواده 
١١٤ب  ح  م   ارتقاء جاىگاه  بخش  غيردولتى  در صنعت  گردشگرى  ١٧ 

الىحه  امنيت  شغلى  اصحاب  فرهنگ  و هنر و استقرار نظام  صنفى  بخش  
 فرهنگ 

١١٦ب  الف  م   ١٨ 

 ١٩ ١٢٠م   وراى  سياستگذارى  در مسائل  اقليتهاى  دىنى شرح  وظاىف  ش
 ٢٠ ١٣٠ ب الف م الىحه  جرم زداىى  از قوانين  کيفرى 
 ٢١ ١٣٠ ب ب م الىحه  جاىگزىنهاى  مجازات  حبس 

 ٢٢ ١٣٠ ب ج م الىحه  حماىت  از حقِو شهود و متهمان 
 ٢٣ ١٣٠ ب دم الىحه  حماىت  از بزه دىدگان  اجتماعى 

 ٢٤ ١٣٠ ب هـ م ...ىحه  حفظ  و ارتقاء حقِو شهروندى  وال
 ٢٥ ١٣٠ ب و م الىحه  تعرىف  جرم  سياسى  و تفکيک  آن  از ساىر جرائم 

الىحه  سازو کارهاى  الزم  جهت  حذف  سابقه  کيفرى  زندانيان  اصالح  شده  ١٣٢ب  ج  م   ٢٦ 
ىربناىى  اقتصادى  به  بخش الىحه  واگذارى  امور حاکميتى  و تصدى گرى  و ز

 غيردولتى 
 ٢٧ ١٣٦ م

 ٢٨ ١٣٧ ب الف م الىحه  طراحى  تشکيالت  کالن  دستگاههاى  اجراىى  و وزارتخانه ها
 ، ادارى  و استخدامى  و لواىح  الزم  براى  اصالح  قوانين  و مقررات  مالى
 بودجه رىزى  کشور

 ماده  ٢ت  
١٣٨ 

٢٩ 

١٣٩ب  الف  م   نها و ادغام  ىا انحالل  دستگاههاى  غيرضرورحذف  ىا واگذارى  سازما ٣٠ 
 ٣١ ١٤١ م الىحه  استقرار نظام  شاىسته  گراىى  و اىجادثبات  در خدمات  مدىران 



٢٤  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 
 
 
 
 
 
 
 

قانون  برنامه  چهارم  توسعه  
  ، اقتصادى

 ا.ا .اجتماعى  و فرهنگى  ج
 

ير قلم ورنگ متماىز آمده نشان دهنده زىرنوىس با تغي ) -( *متونی که بعد از عالمت: توجه
 .راهنما و پاورقی مندرج در متن کتاب می باشد

 



٢٥  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

  ٤٠٣٩٢ : شماره
  ٢٥/٧/١٣٨٣: تارىخ 

 سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور 
 

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران که قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى
ه مورخ ىازدهم شهرىورماه ىکهزارو سيصدو هشتاد و سه در جلسه علنى روز چهارشنب

مجلس شوراى اسالمى تصوىب و پس از ارجاع به شوراى نگهبان و رسيدگى مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبرى با پيشنهاد مجمع طى نامه شماره 

 ، به   مجلس شوراى اسالمى واصل گردىده است١٦/٧/١٣٨٣ مورخ ٩٦/٦٦٩١١
 . ت جهت اجرا ابالغ مى گرددپيوس

 سيد محمد خاتمى   
  رىيس جمهور   

 
 حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقاى سيدمحمد خاتمى 

 رىاست محترم جمهورى اسالمى اىران 
 

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران که الىحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى 
 به مجلس شوراى اسالمى  ٢٢/١٠/١٣٨٢ مورخ ٥٩٥١٥از سوى دولت به شماره 

 مجلس با اصالحاتى  ١١/٦/١٣٨٣تقدىم و در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ 
تصوىب شد و پس از ارجاع به شوراى محترم نگهبان و طرح در مجمع تشخيص  

 ، دراجراى  ، ابالغ آن به دولت مورد تأىيد مقام معظم رهبرى قرار گرفتمصلحت نظام
قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران به پيوست   ) ١٢٣(سوم اصل ىکصد و بيست و  

 . ارسال مى گردد
 . جداول مصوب متعاقبًا ارسال مى شود

 غالمعلى حدادعادل    
 رئيس مجلس شوراى اسالمى  

 
 
 
 



٢٦  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

  ، اجتماعى و فرهنگىقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى
 جمهورى اسالمى اىران

 ١١/٦/١٣٨٣مصوب 
 تصاد ملى داناىى محور رشد اق-بخش اول 

 در تعامل با اقتصاد جهانى
 

  بسترسازى براى رشد سرىع اقتصادى-فصل اول 
 

  به منظور اىجاد ثبات در ميزان استفاده از عواىد ارزى حاصل از نفت در - ١ماده 
 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران و تبدىل برنامه چهارم توسعه اقتصادى

ز فروش نفت به دىگر انواع ذخاىر و سرماىه گذارى و فراهم کردن دارائى هاى حاصل ا
حساب < ، دولت مکلف است با اىجاد امکان تحقق فعاليت هاى پيش بينى شده در برنامه 

 : اقدام هاى زىر را معمول دارد > ذخيره ارزى حاصل از عواىد نفت
بينى شده در جدول   مازاد عواىد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش ١٣٨٤ از سال -الف 

اىن قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران ) ٨(شماره 
 . نگهدارى مى شود > حساب ذخيره ارزى حاصل از عواىد نفت<تحت عنوان 

) ٦٠(موضوع ماده  > حساب ذخيره ارزى حاصل از عواىد نفت خام< معادل مانده -ب 
 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران دىقانون برنامه سوم توسعه اقتصا

 قانون اصالحی٦٠ماده  -*١٣٨٣ با اصالحات آن در پاىان سال  ١٧/١/١٣٧٩مصوب 
   : ١٩/٧/١٣٧٩مصوب  ... برنامه سوم توسعه

به منظور اىجاد ثبات در ميزان درآمدهاى ارزى حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه  
رهنگى جمهورى اسالمى اىران و تبدىل داراىى حاصل از فروش نفت به دىگر  ، اجتماعى و فاقتصادى

 ، دولت مکلف انواع ذخاىر و سرماىه گذارى و امکان تحقق دقيق فعاليتهاى پيش بينى شده در برنامه
 : است با اىجاد حساب ذخيرهء ارزى حاصل از درآمد نفت خام اقدام هاى زىر را به عمل آورد

 
 مازاد درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بينى شده ١٣٧٩ از سال -الف 

اىن قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران •  ) ٢(در جدول شماره 
 . نگهدارى مى شود > حساب ذخيره ارزى درآمد صادرات نفت خام<تحت عنوان 

 
 ، در صورتى که درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت خام  در طول سالهاى برنامه سوم توسعه-ب 

اىن قانون باشد، دولت در فواصل زمانى شش ماهه ) ٢(کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره 
معادل رىالى اىن وجوه در حساب درآمد . مى تواند از موجودى حساب ذخيره ارزى برداشت نماىد

 . عمومى دولت منظور مى گردد
ازه داده مى شود حداکثر معادل پنجاه درصد ذخيره ارزى براى سرماىه گذارى و تأمين  به دولت اج-ج 

 ، حمل و نقل  ، کشاورزى ، معدنىبخشى از اعتبارات مورد نياز طرح هاى توليدى و کارآفرىنى صنعتى
و خدمات فنى و مهندسى بخش غيردولتى که توجيه فنى و اقتصادى آنها به تأىيد وزارتخانه هاى 

ى ذى ربط رسيده است از طرىق شبکه بانکى داخلى و بانکهاى اىرانى خارج از کشور به تخصص
 . صورت تسهيالت با تضمين کافى استفاده نماىد

 
براى تأمين هزىنه هاى بودجه عمومى دولت صرفًا در  > حساب ذخيره رىالى< استفاده از وجوه -د 

 به رقم مصوب و عدم امکان تأمين صورت کاهش درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت خام نسبت
 ، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براى تأمين کسرى اعتبارات مصوب از ماليات و ساىر منابع
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  . ناشى از درآمدهاى غيرنفتى بودجه عمومى دولت ممنوع است
 
مهورى  ، بانک مرکزى ج آىين نامه اجراىى اىن ماده به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه-ه 

اسالمى اىران و وزارت امور اقتصادى و داراىى طى مدت سه ماه از تصوىب اىن قانون به تصوىب  
 •• . هيأت وزىران خواهد رسيد

  با اصالحات بعدى ارقام به ميليون رىال ١٣٧٩/٧/١٩ اصالحى ٢جدول شماره • 
  ١٣٨٣   ١٣٨٢    ١٣٨١ •••  ١٣٨٠  ١٣٧٩  ١٣٧٨سال /شرح

  ١٦١٠٠  ١٥٤٣٨  ١٤٩٠٠  ١٢٨٦٤  ١١٥٠٠  ١٠٩٥١ صادرات نفت خام 
 

 به ١٨/٨/١٣٧٩اصالحى در تارىخ ...  قانون برنامه سوم توسعه ٦٠آىين نامه اجراىى ماده •• 
  .  اصالح شده است٣/٤/١٣٨٠تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ 

 
 و ١٣٨١ل  جمع حاصل از محل درآمد نفت سا١٤/١١/١٣٨٠ اصالحى ١٣٨١سقف ارز سال ••• 
 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشى . دوم حساب ذخيره ارزى مى باشد% ٥٠

 از طرىق ١٣٨٤از تسهيالت اعطاىى از محل موجودى حساب ىادشده در ابتداى سال 
 . وارىز مى گردد > حساب ذخيره ارزى حاصل از عواىد نفت<شبکه بانکى به 

زى براى تأمين مصارف بودجه عمومى دولت  استفاده از وجوه حساب ذخيره ار-ج 
) ٨(صرفًا در صورت کاهش عواىد ارزى حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره 

اىن قانون و عدم امکان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساىر منابع درآمدهاى عمومى    
ر  ، دولت مى تواند ددر چنين صورتى. و واگذارى داراىى هاى مالى مجاز خواهد بود

معادل رىالى اىن . فواصل زمانى سه ماهه از موجودى حساب ذخيره ارزى پرداخت نماىد
استفاده از حساب ذخيره ارزى . وجوه به حساب درآمد عمومى دولت وارىز مى گردد

  . براى تأمين کسرى ناشى از عواىد غيرنفتى بودجه عمومى ممنوع است
مانده موجودى %) ٥٠(پنجاه درصد  به دولت اجازه داده مى شود حداکثر معادل -د 

حساب ذخيره ارزى براى سرماىه گذارى و تأمين بخشى از اعتبار موردنياز طرح هاى 
ازجمله ( ، خدمات  ، حمل و نقل ، کشاورزى ، معدنىتوليدى و کارآفرىنى صنعتى

 مهندسى بخش غيردولتى که -، فناورى و اطالعات و خدمات فنى ...)گردشگرى و
اقتصادى آنها به تأىيد وزارتخانه هاى تخصصى ذى ربط رسيده است از توجيه فنى و 

طرىق شبکه بانکى داخلى و بانک هاى اىرانى خارج از کشور به صورت تسهيالت با 
 . تضمين کافى استفاده نماىد

از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزى به بخش %) ١٠( حداقل ده درصد -ه
 ، رىالى جهت ى قرار مى گيرد تا به صورت ارزىغيردولتى دراختيار بانک کشاورز

سرماىه گذارى در طرحهاى موجه بخش کشاورزى وسرماىه درگردش طرحهاىى که با 
هدف توسعه صادرات انجام مى شود توسط بانک کشاورزى دراختيار بخش غيردولتى 

 . قرار گيرد
 .  گردداصل و سود اىن تسهيالت به صورت ارزى به حساب ذخيره ارزى وارىز مى

 استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزى موضوع اىن ماده صرفًا در قالب بودجه هاى -و 
 . سنواتى مجاز خواهد بود

 آىين نامه اجراىى اىن ماده به پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور، بانک -ز 
 مرکزى جمهورى اسالمى اىران و وزارت امور اقتصادى و داراىى تهيه و قبل از 

 . الزم االجرا شدن اىن قانون به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
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  :  به منظور برقرارى انضباط مالى و بودجه اى در طى سالهاى برنامه- ٢ماده 
 دولت مکلف است سهم اعتبارات هزىنه اى تأمين شده از محل درآمدهاى غيرنفتى  -الف 

 ، اعتبارات هزىنه اى دولت مه چهارمدولت را به گونه اى افزاىش دهد که تا پاىان برنا 
 . به طور کامل از طرىق درآمدهاى مالياتى و ساىر درآمدهاى غيرنفتى تأمين گردد

 تأمين کسرى بودجه از طرىق استقراض از بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران و   -ب 
 . سيستم بانکى ممنوع مى باشد

 
 ،  منابع تجدىدناپذىر انرژى به منظور به حداکثر رساندن بهره ورى از- ٣ماده 

 ، بهينه سازى و ارتقاء فناورى در  ، انجام اصالحات اقتصادىشکل دهى مازاد اقتصادى
توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف کننده انرژى و برقرارى عدالت 

 ، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل اجتماعى
اتى کردن سياستهاى مستقيم جبرانى اقدامهاى ذىل را از ابتداى برنامه عمومى و عملي

 : چهارم به اجرا گذارد
 ، نفت گاز و بنزىن برمبناى قيمتهاى عمده فروشى   نسبت به قيمت گذارى نفت کوره-الف 

 :  ، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذىل را به عمل آوردخليج فارس
 . جبرانى ازطرىق نظام تأمين اجتماعى به اقشار آسيب پذىر کمک مستقيم و - ١
 مقاوم سازى ساختمانها و مسکن شهرى و روستاىى در مقابل زلزله و بهينه سازى - ٢

  . ساخت وسازها در مصرف انرژى
درون شهرى و برون  ( کمک به گسترش و بهبود کيفيت حمل و نقل عمومى - ٣

خودروهاى دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه ، توليد  ) ، راهآهن و جاده اىشهرى
  . گاز طبيعى فشرده با قيمتهاى ىارانه اى به حمل ونقل عمومى درون شهرى

 کاهش نقاط حادثه خيز جاده اى وتجهيز شبکه فورىتهاى پزشکى پيش بيمارستانى و  - ٤
 . بيمارستانى کشور

 ، تجهيزات اورى وساىل اجراى طرحهاى بهينه سازى و کمک به اصالح و ارتقاء فن - ٥
کارخانجات و سامانه هاى مصرف کننده انرژى در جهت کاهش مصرف انرژى و آلودگى 

  . هوا و توانمندسازى مردم در کاربرد فناورىهاى کم مصرف
 نفت گاز براى تأمين آب بخش کشاورزى با قيمت نفت سفيد ىارانه اى  - ١تبصره 

 . به صورت سهميه اى عرضه خواهد شد
 ، هر ساله معادل   درمورد مصرف نفت گاز ماشينآالت بخش کشاورزى- ٢ تبصره

ىارانه مربوطه دراختيار وزارت جهاد کشاورزى قرار مى گيرد تا براساس آىين نامه اى که 
به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزى و سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور به تصوىب    

 . زى قرار گيردهيأت وزىران مى رسد دراختيار بخش کشاور
 قيمت گاز طبيعى براى صناىع برمبناى کمترىن سطح قيمت آن در صناىع کشورهاى -ب 

 . همجوار، توسط دولت در ابتداى برنامه تعيين مى شود
 .  در انرژى برق از خانوارهاى کم مصرف حماىت صورت گيرد-ج 

قيمت بدون   عرضه نفت سفيد و گاز ماىع براى مصارف تجارى و صنعتى به -تبصره 
 . خواهد بود ) اىن ماده > الف<مطابق روال بند (ىارانه 

 .  آىين نامه اجراىى اىن تبصره به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد-د 
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اعم از ( ، ترجيح و ىا معافيت از پرداخت ماليات  برقرارى هرگونه تخفيف- ٤ماده 
در قوانين مربوطه تصوىب  و حقوق ورودى عالوه بر آنچه که  ) مستقيم ىا غيرمستقيم

اىن  ) ١٦٠(شده است براى اشخاص حقيقى و حقوقى ازجمله دستگاههاى موضوع ماده 
 . قانون در طى سالهاى اىن برنامه ممنوع مى باشد

 
 به منظور تحقق اهداف و شاخصهاى کّمى مربوط به ارتقاء بهره ورى کل - ٥ماده 

  ): تم اىن قانونبخش هف (٢-٢عوامل توليد مندرج در جدول شماره 
 ،  ، بخشى تمام دستگاههاى اجراىى ملى و استانى مکلفند در تدوىن اسناد ملى-الف 

استانى و وىژه سهم ارتقاء بهره ورى کل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين  
کرده و الزامات و راه کارهاى الزم براى تحقق آنها را براى تحول کشور از ىک  

 محور به ىک اقتصاد بهره ور محور باتوجه به محورهاى زىر مشخص اقتصادى نهاده
نماىند به طورى که سهم بهره ورى کل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلى حداقل به  

 : برسد%) ٣/٣١(سى و ىک و سه دهم درصد 
 هدف گذارىهاى هر بخش و زىر بخش با شاخصهاى ستانده به نهاده مشخص گردد - ١

سط رشد ساالنه بهره ورى نيروى کار، سرماىه و کل عوامل توليد به    به طورى که متو
 .  درصد برسد٢/٥ و ١، ٥/٣مقادىر حداقل 

 سهم رشد بهره ورى کل عوامل و اهداف بهره ورى نيروى کار، سرماىه بخشها و - ٢
زىربخشهاى کشور براساس همکارى دستگاههاى اجراىى کشور و انجمن هاى علمى و 

 . توافق سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور تعيين مى گرددصنفى مربوطه و 
 سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور مکلف است نسبت به بررسى عملکرد -ب 

دستگاههاى اجراىى در زمينه شاخصهاى بهره ورى و رتبه بندى دستگاههاى اجراىى 
سنواتى را با اقدام نموده و تخصيص منابع مالى برنامه چهارم توسعه و بودجه هاى 

توجه به برآوردهاى مربوط به ارتقاء بهره ورى کل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق 
آنها به عمل آورده و نظام نظارتى فعاليتها، عمليات و عملکرد مدىران و مسؤولين را 

 . براساس ارزىابى بهره ورى متمرکز نماىد
اتى دولتى و غيردولتى و در  ، خدم ، کشاورزى به منظور تشوىق واحدهاى صنعتى-ج 

راستاى ارتقاء بهره ورى با روىکرد ارتقاء کيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاى 
 ، به دولت اجازه داده مى شود جاىزه ملى بهره ورى را با استفاده از بهره ورى در برنامه

اى الگوهاى تعالى سازمانى طراحى و توسط سازمان ملى بهره ورى اىران طى ساله 
 . برنامه چهارم به واحدهاى بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماىد

 آىين نامه اجراىى اىن ماده متضمن چگونگى تدوىن شاخصهاى مؤثر در سنجش  -د 
 ، به پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور  بهره ورى در دستگاههاى اجراىى
 . به تصوىب هيأت وزىران مى رسد

 
 ، اجتماعى و سياست هاى کلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى درچارچوب - ٦ماده 

فرهنگى جمهورى اسالمى اىران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم 
قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران  ) ٤٤(اصل -*قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران) ٤٤(

 : ١٣٥٨مصوب 
 ، تعاونى و خصوصى با   اىران بر پاىه سه بخش دولتى  اصل چهل و چهارم نظام اقتصادى جمهورى اسالمى   

  . برنامه رىزى منظم و صحيح استوار است
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 ،    ، بيمه  ، بانکدارى   ، معادن بزرگ   ، صناىع مادر، بازرگانى خارجى   بخش دولتى شامل کليه صناىع بزرگ    
 ،   ، هواپيماىى تلفن  ، پست و تلگراف و   ، رادىو و تلوىزىون  تأمين نيرو، سدها و شبکه هاى بزرگ آبرسانى   

  . آهن و مانند اىنها است که به صورت مالکيت عمومى و در اختيار دولت است  ، راه و راهکشتيرانى
بخش تعاونى شامل شرکتها و مؤسسات تعاونى توليد و توزىع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط          

 . اسالمى تشکيل مى شود
 ، تجارت و خدمات مى شود که مکمل      ، صنعتدامدارى  ، بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى

  . فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است
مالکيت در اىن سه بخش تا جاىى که با اصول دىگر اىن فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسالم                    

قانون   خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و ماىه زىان جامعه نشود مورد حماىت    
  . جمهورى اسالمى است

  ، به منظور تداوم برنامه  . تفصيل ضوابط و قلمرو و شراىط هر سه بخش را قانون معين مى کند  
به دولت اجازه داده  خصوصى سازى و توانمندسازى بخش غيردولتى در توسعه کشور 

 : مى شود
 ، نظير اجاره ( ، واگذارى مدىرىتاز همه روشهاى امکان پذىر، اعم از مقررات زداىى

 ، فروش نظير اجاره به شرط تمليک(و مالکيت  ) پيمانکارى عمومى و پيمان مدىرىت
 ، انحالل و ادغام تجزىه به منظور واگذارى )  ، واگذارى اموالتمام ىا بخشى از سهام
 . شرکتها استفاده شود

 
ى و افزاىش  به منظور ساماندهى و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهاى دولت- ٧ماده 

بازدهى و بهره ورى و اداره مطلوب شرکتهاىى که ضرورى است در بخش دولتى باقى 
بمانند و نيز فراهم کردن زمينه واگذارى شرکتهاىى که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتى 

 ،  ، به دولت اجازه داده مى شود نسبت به واگذارىغيرضرورى است به بخش غيردولتى
 ، اصالح و تصوىب اساسنامه شرکتها، تجدىد سازمان شرکتهاى دولتى ، ادغام و انحالل

 ، با  ، تصوىب آىين نامه هاى استخدامى و بيمهتصوىب آىين نامه هاى مالى و معامالتى 
 ، سهام و  ، نيروى انسانىرعاىت مقررات و قوانين مربوط و جابه جاىى و انتقال وظاىف

 : سته به آنها با رعاىت موارد ذىل اقدام کندداراىى هاى شرکتهاى دولتى و شرکتهاى واب
 کليه امور مربوط به سياستگذارى و اعمال وظاىف حاکميت دولت تا پاىان سال -الف 

دوم برنامه از شرکتهاى دولتى منفک و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى تخصصى 
 . ذى ربط محول مى گردد

نسل (تخصصى و شرکتهاى عملياتى  شرکتهاى دولتى صرفًا در قالب شرکتهاى مادر-ب 
سازماندهى شده و زىر نظر مجمع عمومى در چارچوب اساسنامه شرکت اداره  ) دوم

اىن گونه شرکتها از نظر سياستها و برنامه هاى بخشى تابع ضوابط و  . خواهند شد
 . مقررات وزارتخانه هاى تخصصى مربوطه خواهند بود

 با تصوىب مجلس شوراى اسالمى مجاز   تشکيل شرکتهاى دولتى صرفًا- ١تبصره 
%) ٥٠(است و تبدىل شرکتهاىى که سهام شرکتهاى دولتى در آنها کمتر از پنجاه درصد 

  . است به شرکت دولتى ممنوع است
  مشارکت و سرماىه گذارى شرکتهاى دولتى به استثناى بانکها، مؤسسات  - ٢تبصره 

ع اىن ماده مستلزم کسب مجوز از اعتبارى و شرکتهاى بيمه در ساىر شرکتهاى موضو
  . هيأت وزىران است

  شرکتهاىى که سهم دولت و شرکتهاى دولتى در آنها کمتر از پنجاه درصد - ٣تبصره 
 ، غيردولتى بوده و مشمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاى دولتى است%) ٥٠(
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 . نمى باشند
س از شروع اجراى برنامه   دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پ- ٤تبصره 

 ، بنا به پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور، شرکتهاىى که چهارم توسعه
ماهيت حاکميتى دارند، به شکل سازمانى مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه 

 . اجراىى مرتبط منتقل نماىد
ازمان مدىرىت   بنا به تشخيص س١٣٨٣ شرکتهاى دولتى که تا ابتداى سال - ٥تبصره 

و برنامه رىزى کشور و وزارت امور اقتصادى و داراىى راکد و غيرفعال بوده اند، اجازه 
 . شروع فعاليت ندارند و منحل اعالم مى شوند

 دولت موظف است تا پاىان سال اول برنامه کليه دفاتر و شعب شرکتهاى - ٦تبصره 
 ضرورى بنا به پيشنهاد وزارت موارد. دولتى مستقر در خارج از کشور را منحل نماىد

امور اقتصادى و داراىى و سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور به تصوىب شوراى   
 . عالى ادارى خواهد رسيد

 شرکتهاى دولتى که با تصوىب هيأت وزىران مشمول واگذارى به بخش غيردولتى -ج 
مشمول مقررات مى شوند صرفًا طى مدت تعيين شده در هيأت واگذارى براى واگذارى 

 . حاکم بر شرکتهاى دولتى نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مى شوند
  :  ادامه فعاليت شرکتهاى دولتى تنها در شراىط زىر ممکن است-د 
 .  فعاليت آنها انحصارى باشد- ١
 .  بخش غيردولتى انگيزه اى براى فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد- ٢
اىن ماده با رعاىت  ) ب(بند ) ٤( وضعيت کارکنان شرکتهاى موضوع تبصره    تبدىل-ه 

حقوق مکتسبه به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى در قالب آىين نامه اى خواهد بود که   
 . به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

ىد  ، انحالل و تجدناشى از ادغام( نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراى اىن ماده -و 
  . از پرداخت ماليات معاف است ) سازمان

به استثناء شرکتهاىى که رىاست  ( حق مالکيت دولت در شرکتهاى مادر تخصصى -ز 
ازطرىق وزارت امور اقتصادى و داراىى ىا سازمان  ) مجمع آنها با رىيس جمهور است

واهد مالکيت شرکتهاى دولتى که به استناد اىن قانون زىرنظر رىيس جمهور تشکيل خ
اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصالح اساسنامه اىن    ) به تشخيص دولت(شد 

بار مالى احتمالى تشکيل سازمان . گروه شرکتها به نحو مقتضى اقدام قانونى نماىد
کليه شرکتهاىى که . مذکور از ردىفهاى متمرکز دراختيار رئيس جمهور تأمين مى گردد

ر نام ىا تصرىح نام بوده و ىا داراى قانون خاص هستند شمول قانون بر آنها مستلزم ذک
 . مشمول اىن بند مى باشند

 اساسنامه اىن سازمان با پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور -تبصره  
 . به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

قانون اساسى ) ٤٤( شرکتهاى مادر تخصصى نيز با رعاىت اصل چهل و چهارم -ح 
   قابل واگذارى هستند و  . مراجعه شود  ٦ به زىرنوىس ماده     -*ى اسالمى اىرانجمهور

  نحوه و روش  . مشارکت بخشهاى خصوصى و تعاونى در آنها مجاز است
مشارکت بخشهاى خصوصى و تعاونى در شرکتهاى مادر تخصصى بنا به پيشنهاد مجمع  

يأت وزىران خواهد عمومى شرکت ذى ربط و تأىيد هيأت عالى واگذارى به تصوىب ه
 . رسيد
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 ، نسبت به اصالح ساختار و  دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه-ط 
سودآورى شرکتهاى دولتى که به استناد صورتهاى مالى سال اول برنامه زىانده هستند 

 . اقدام و در غيراىن صورت آنها را منحل کند
صوىب اساسنامه سازمانها، شرکتها،  ، اجازه ت در کليه مواردى که به موجب قوانين-ى 

اىن  ) ١٦٠(مؤسسات دولتى و وابسته به دولت ازجمله دستگاههاى موضوع ماده 
 ، اصالح  قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى به دولت داده شده است 

و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذى ربط و تأىيد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى 
 . ر با هيأت وزىران مى باشدکشو

 هيأت دولت موظف است تا پاىان سال دوم برنامه اساسنامه کليه بانکها و -تبصره 
شرکتهاى دولتى موضوع اىن بند را براساس پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى  
کشور به نحوى اصالح نماىد که اختيارات و چگونگى انتخاب اعضاى هيأت مدىره و  

، )١١٩(، )١١٨(، )١١٦(، )١٠٨(، )١٠٧(و بازرسان با رعاىت مواد مدىرعامل 
/١٣ قانون تجارت مصوب - الف -*٢٤/١٢/١٣٤٧قانون تجارت مصوب ) ١٢٥(و ) ١٢٤(
 > قانون تجارت< مى باشد در اىن جابه نظر مى رسد اشتباه تاىپى رخ داده و به جاى عبارت ٢/١٣١١

به مجموعه تجارت از . تاىپ مى شد > قانون تجارتالىحه قانون اصالح قسمتى از <مى باىستى 
 . انتشارات اىن معاونت مراجعه شود

الىحه قانونى اصالح ) ١٢٥(و ) ١٢٤(، )١١٩(، )١١٨(،  )١١٦(، )١٠٨(، )١٠٧( مواد -ب 
 : ٢٤/١٢/١٣٤٧قسمتى از قانون تجارت مصوب 

سهام انتخاب شده و کًال ىا  شرکت سهامى به وسيله هيأت مدىره اى که از بين صاحبان - ١٠٧ماده 
عدهء اعضاى هيأت مدىره در شرکتهاى سهامى عمومى . بعضًا قابل عزل مى باشند اداره خواهد شد

 . نباىد ازپنج نفر کمترباشد
 . سس و مجمع عمومى عادى انتخاب مى شوند› مدىران شرکت توسط مجمع عمومى مو- ١٠٨ماده 
 زىان هر دوره مالى شرکت به منزله مفاصا حساب  تصوىب ترازنامه و حساب سود و- ١١٦ماده 

مدىران براى همان دوره مالى مى باشد و پس از تصوىب ترازنامه و حساب سود و زىان دوره مالى 
که طى آن مدت مدىرىت مدىران منقضى ىا به هر نحو دىگرى از آنان سلب سمت شده است سهام  

 . يقه آزاد خواهد شدمورد وثيقه اىن گونه مدىران خود بخود از قيد وث
 جز درباره موضوعاتى که به موجب مقررات اىن قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها - ١١٨ماده 

در صالحيت خاص مجامع عمومى است مدىران شرکت داراى کليه اختيارات الزم براى اداره امور 
محدود . شرکت باشدشرکت مى باشند مشروط بر آنکه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع 

کردن اختيارات مدىران در اساسنامه ىا به موجب تصميمات مجامع عمومى فقط از لحاظ روابط بين 
  . مدىران و صاحبان سهام معتبر بوده ودر مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم ىکن است

 رئيس که  هيأت مدىره در اولين جلسه خود از بين اعضاى هيأت ىک رئيس و ىک ناىب- ١١٩ماده 
مدت رىاست رئيس و نيابت ناىب رئيس . باىد شخص حقيقى باشند براى هيأت مدىره تعيين مى نماىد

هيأت مدىره در هر موقع . هيأت مدىره بيش از مدت عضوىت آنها در هيأت مدىره نخواهد بود
اىن ماده هر ترتيبى خالف . مى تواند رئيس و ناىب رئيس هيأت مدىره را از سمتهاى مذکور عزل کند

 . مقرر شود کان لم ىکن خواهد بود
 از نظر اجراى مفاد اىن ماده شخص حقيقى که به عنوان نماىندهء شخص حقوقى عضو  - ١تبصره 

 . هيأت مدىره معرفى شده باشد در حکم عضو هيأت مدىره تلقى خواهد شد
وظاىف او را ناىب  هرگاه رئيس هيأت مدىره موقتًا نتواند وظاىف خود را انجام دهد - ٢تبصره 

 . رئيس هيأت مدىره انجام خواهد داد
 هيأت مدىره باىد اقًال ىک نفر شخص حقيقى را به مدىرىت عامل شرکت برگزىند و حدود - ١٢٤ماده 

اختيارات و مدت تصدى و حق الزحمه او را تعيين کند در صورتى که مدىر عامل عضو هيأت مدىره 
مدىر عامل شرکت . ضوىت اودر هيأت مدىره بيشتر نخواهد بودباشددوره مدىرىت عامل او از مدت ع

نمى تواند درعين حال رئيس هيأت مدىره همان شرکت باشد مگربا تصوىب سه چهارم آراء حاضردر 
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  . مجمع عمومى
 .  هيأت مدىره در هر موقع مى تواند مدىر عامل را عزل نماىد-تبصره 

اتى که توسط هيأت مدىره به او تفوىض شده است  مدىر عامل شرکت در حدود اختيار- ١٢٥ماده 
  در مورد کليه شرکتهاى دولتى .نماىنده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد

 . همسان گردد  ازجمله شرکت هاىى که
 

قانون برنامه سوم توسعه ) ٦٢( ماده -*قانون برنامه سوم توسعه ) ٦٢( مفاد ماده -ک 
 : ٧/١/١٣٧٩ جمهورى اسالمى اىران مصوب  ، اجتماعى و فرهنگىاقتصادى

١٠٠( به دولت اجازه داده مى شود داراىى هاى ثابت شرکت هاى دولتى را که صددرصد - ٦٢ماده 
سهام آنها متعلق به دولت و ىا متعلق به شرکت هاى دولتى مذکور هستند، در دوران برنامهء %) 

بالغ حاصل از تجدىد ارزىابى شرکت هاى م.  ، ىک بار مورد تجدىد ارزىابى قرار دهدسوم توسعه
دولتى ىادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساىر انواع ماليات ها نمى شود و مبالغ حاصل باىد 
حسب مورد به حساب افزاىش سرماىهء دولت و ىا شرکت دولتى مربوط در شرکت هاى دولتى ىادشده 

 استهالک داراىى هاى ثابت استهالک پذىر تجدىد آىين نامهء اجراىى اىن بند و چگونگى. منظور گردد
 • .  ، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و داراىى به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيدارزىابى شده

 به تصوىب رسيده ٢٧/٣/١٣٨٠در تارىخ  ....  قانون برنامه سوم توسعه٦٢آىين نامه اجراىى ماده • 
  در مورد  اصالح گردىده است  ١/٦/١٣٨٣ و٢٢/١٢/١٣٨٠،٣٠/٦/١٣٨٢است و در تارىخ هاى 

 عبارت داخل پرانتز در      - *)١٠٠(صددرصد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که 
سهام آنها متعلق به دولت و  . صحيح است%) ١٠٠(متن ابالغى به صورت فوق بوده که  

ا مستلزم ذکر نام آنها و شرکتهاىى که شمول قانون بر آنه شرکتهاى تابعه و وابسته به
ىا تصرىح نام است نافذ بوده و درصورتى که تجدىد ارزىابى داراىى هاى آنها مطابق ماده 
مزبور انجام شده باشد از زمان تجدىد ارزىابى قابل اعمال در حسابهاى مربوط مى باشد  
و شرکتهاىى که تجدىد ارزىابى آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، 

ند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براى ىک بار طبق مفاد ماده فوق الذکر مجاز
 . نسبت به تجدىد ارزىابى داراىى هاى ثابت خود اقدام نماىند

مغاىر با تصميمات هيأت وزىران  ) آىين نامه ها و دستورالعملهاى( مقررات -ل 
  . درچارچوب اختيارات موضوع اىن ماده ملغى االثر است

) ٦٢( دولت موظف است منابع الزم جهت اجراى بخش انرژىهاى نو موضوع ماده -م 
 قانون تنظيم ٦٢ ماده -*٢٧/١١/١٣٨٠قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب  

وزارت نيرو مکلف است انرژى برق :  • ٢٧/١١/١٣٨٠بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 
خشهاى خصوصى و دولتى را با قيمتهاى تضمينى توليدى توسط نيروگاهها و توليدکنندگان ب

نرخ تضمينى به پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور به تصوىب شوراى . خرىدارى نماىد
در مورد نرخ برق توليدى بخش هاى غيردولتى از منابع انرژى هاى نو باتوجه . اقتصاد خواهد رسيد

ى ناشى از عدم مصرف منابع انرژى فسيلى و به جنبه هاى مثبت زىست محيطى و صرفه جوىى ها
به منظور تشوىق سرماىه گذارى در اىن نوع توليد به ازاء هر کيلو وات ساعت براى ساعات اوج و 

) ٤٥٠(رىال و براى ساعات کم بارى حداقل چهارصد و پنجاه ) ٦٥٠(عادى حداقل ششصد و پنجاه 
 . يد مورد عمل قرار گيرددر محل تول) حداکثر چهار ساعت در شبانه روز(رىال 

قانون برنامه   ، که مدت اجراى آن به موجب ماده  به مدت چهار سال١/١/١٣٨٠الزم االجرا از • 
) ٣(ماده  ) الف(  را از محل بند   .براى سنوات اجراى برنامه تمدىد شده است .... چهارم توسعه
 . نماىد برنامه تأمين

 ،   ، تأسيساته واگذارى مالکيت امالک به دولت اجازه داده مى شود نسبت ب-ن 
ماشينآالت و هرگونه مالکيت مربوط به تأسيسات آب و فاضالب که دراختيار و تصرف 
شرکتهاى آب و فاضالبى است که قبل ىا بعد از تشکيل شرکتهاى مذکور اىجاد و 
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 . دراختيار و تصرف آنها قرار گرفته ىا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماىد
خصوص شرکتهاى آب و فاضالب به عنوان دستگاه بهره بردار تلقى گردىده و در اىن 

 ٣٣ و ٣٢ مواد -*١٠/١٢/١٣٥١قانون برنامه و بودجه مصوب) ٣٣(و ) ٣٢(مواد 
 : ١٠/١٢/١٣٥١قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 

 وجوهى که از محل اعتبارات عمرانى جهت اجراى طرحهاى عمرانى انتفاعى به - ٣٢ماده 
دستگاهى که بدىن ترتيب وام . ستگاههاى اجراىى مربوط پرداخت مى شود به صورت وام خواهد بودد

درىافت مى کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت داراىى درسر رسيد 
 . مقرر به خزانه بپردازد

ولتى و مؤسسات وابسته به   در مورد برخى از طرحهاى انتفاعى که توسط شرکت هاى د- ٣٣ماده 
دولت اجرا مى شود شوراى اقتصاد مى تواند به پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از 

  درمورد آنها قابل اجرا  .اعتبار الزم براى اجراى طرح انتفاعى به صورت بالعوض اعطا شود
  . است

  
انون مشمول مفاد اىن ماده  اىن ق) ١٦٠( کليه دستگاههاى اجراىى موضوع ماده -س 

 . مى باشند
 وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهاى دولتى در حساب خاصى نزد بانک - ٨ماده 

مرکزى جمهورى اسالمى اىران به نام خزانه دارى کل کشور، متمرکز و به شرح زىر   
 : اختصاص و به حسابهاى مربوط منتقل مى گردد

على الحساب ماليات بر عملکرد شرکت به عنوان %) ٢٠( معادل بيست درصد -الف 
 ). حساب درآمد عمومى کشور(مادر تخصصى ذى ربط ىا شرکتهاى تحت پوشش آن 

به عنوان على الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر  %) ١٠( معادل ده درصد -ب 
 ). حساب درآمد عمومى کشور(تخصصى ذى ربط 

صصى ذى ربط براى موارد به حساب شرکت مادر تخ%) ٧٠( معادل هفتاد درصد -ج 
 : ذىل 
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و ( پرداخت دىون شرکت مادر تخصصى به دولت  - ١

 ). خزانه دارى کل کشور
  .  ، بهسازى و اصالح ساختار شرکتهاى دولتى براى واگذارى آماده سازى- ٢
ه اى  کمک به تأمين هزىنه هاى تعدىل نيروى انسانى و آموزشهاى فنى و حرف- ٣
  . کارکنان شرکتهاى قابل واگذارى ) مهارتى(
 کمک به توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى در فعاليتهاى اقتصادى در قالب  - ٤

  . بودجه هاى سنواتى
  .  تکميل طرحهاى نيمه تمام و سرماىه گذارى در چارچوب بودجه مصوب- ٥

به نام (علق به دولت   تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام مت- ١تبصره 
 . باىستى به حساب درآمد عمومى کشور وارىز گردد ) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى

  تفاوت قيمت دفترى سهام و بهاى فروش آنها در سال فروش سهام به - ٢تبصره 
ىا شرکتهاى تحت پوشش (حساب سود و زىان همان سال شرکت مادر تخصصى ذى ربط 

 . منظور مى گردد ) آن
 

قانون برنامه سوم توسعه ) ٢٧(الى ) ٢٠(و ) ١٨(الى ) ١٢(، )١٠( مواد - ٩ماده 
 و   ١٧/١/١٣٧٩   ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب اقتصادى
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 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى  از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى- *اصالحيه هاى آن
  : عدى با اصالحات ب١٧/١/١٣٧٩اىران مصوب 

  :  در واگذارى سهام موضوع اىن فصل رعاىت موارد ذىل الزامى است- ١٠ماده 
 .  امر واگذارى درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد-الف 

 .  در چارچوب قانون اساسى صورت پذىرد-ب 
 . د موجب تهدىد امنيت ملى وىا تزلزل حاکميت ارزشهاى اسالمى وانقالبى نگرد-ج 
 .  به خدشه دار شدن حاکميت نظام ىا تضييع حق مردم و ىا اىجاد انحصار نيانجامد-د 
 .  به استفاده از مدىرىت سالم منجر شده و ادارهء امور را بهبود بخشد-ه 
 .  حتى المقدور به توسعه مشارکت عمومى منجر شود-و 

ى و حسن اجراى مقررات اىن قانون  ، نظارت و کنترل فرآىند واگذار به منظور هماهنگى- ١٢ماده 
دبيرخانه هيأت در . به رىاست وزىر امور اقتصادى و داراىى تشکيل مى گردد > هيأت عالى واگذارى<

 . وزارت امور اقتصادى و داراىى مستقر خواهد شد
  :  هيأت عالى واگذارى مرکب از هفت نفر به شرح زىر است- ١٣ماده 
  ) رئيس هيأت(اىى  وزىر امور اقتصادى و دار-الف 

  رئيس سازمان برنامه و بودجه -ب 
  رئيس کل بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران -ج 
  وزىر وزارتخانه ذى ربط -د 
  وزىر دادگسترى -ه 
به ) هرکدام ىک نفر( نماىندگان کميسيونهاى اموراقتصادى و داراىى و تعاون و برنامه و بودجه -و 

 . عنوان ناظر با انتخاب مجلس 
  :  وظاىف و اختيارات هيأت عالى واگذارى به شرح زىر است- ١٤ماده 
 ، پس از اعالم اسامى مزبور از  ، انحالل و ادغام تأىيد فهرست اسامى شرکتهاى قابل فروش-الف 

سوى وزارتخانه ذى ربط و ىا وزارت امور اقتصادى و داراىى و ارائه آن به هيأت وزىران جهت 
 ، حسب مورد و اعالم روش فروش با توجه مه زمان بندى مورد نظر و مشخص ، متضمن برناتصوىب

 . به وضعيت بازار
 ، انحالل ىا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هيأت وزىران و  تهيه برنامهء ساالنه فروش-ب 

  . تدوىن و تبيين سياستها و خط مشى هاى اجراىى الزم
رشهاى نظارتى شش ماهه به رئيس جمهورى و مجلس  نظارت بر فرآىند واگذارى و ارائه گزا-ج 

 ، شامل تجزىه و تحليلها، بررسى نقاط قّوت و ضعف و بازخوردهاى فرآىند و شوراى اسالمى
  . راهکارهاى پيش برنده

  .  تبليغاتى براى امر واگذارى- سازماندهى فعاليتهاى فرهنگى -د 
  . به هيأت وزىران•  سهام درموارد ضرورى  پيشنهاد آىين نامه برقرارى نظام اقساطى فروش -ه 
 ، تخفيفها و چگونگى پرداخت قيمت توسط خرىداران در  اعمال شيوه هاى قيمت گذارى سهام-و 

 ••  . چارچوب آىين نامه مصوب هيأت وزىران
 ، حسب  تصوىب دستورالعملهاى مربوط به اولوىتهاى فروش سهام شرکتهاى قابل واگذارى-ز 

  . انهپيشنهاد دبيرخ
  .  تصوىب دستورالعمل مربوط به نحوهء تنظيم قراردادهاى فروش سهام و قرارداد واگذارى-ح 
 ، بنا به پيشنهاد اىن قانون) ١٨( تصوىب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و ىا کاالى موضوع ماده -ط 

  . دبيرخانه
مر انتخاب خرىداران  ، به منظور تسهيل ا ، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين تصوىب ضوابط-ى 

  .  ، حسب پيشنهاد دبيرخانهسهام
در موارد خاص که به دليل مشکالت ساختار مالى و نيروى انسانى  ) ٢٥/١٢/١٣٨١الحاقى (تبصره 

ىا جذب فناورى سرماىه امکان فروش از طرىق بورس ىا مزاىده نباشد، فروش از طرىق مذاکره 
مور اقتصادى و داراىى به تصوىب هيأت وزىران خواهد مطابق آىين نامه اى که با پيشنهاد وزارت ا

 ••• . رسيد، انجام مى گردد
وزارت امور اقتصادى و داراىى موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طرىق روزنامه هاى 
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 . کثيراالنتشار به اطالع عموم برساند
لکيت واحدهاى توليدى  دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالى گسترش ما- ١٥ماده 

سهام آن دسته از شرکتهاىى که توسط . نسبت به تشکيل ىک سازمان خصوصى سازى اقدام نماىد
هيأت عالى واگذارى تعيين تکليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندى واگذارى آنها مشخص  

وکالتًا شده است از طرف شرکتهاى مادر تخصصى به منظور طى مراحل واگذارى به اىن سازمان 
 . ارائه خواهد شد

آىين نامه اجراىى اىن ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تارىخ 
تصوىب اىن قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و داراىى و سازمان برنامه و بودجه به تصوىب 

 •••• . هيأت وزىران خواهد رسيد
 مسؤوليت فروش و تعيين قيمت پاىه -) ١٠/٤/١٣٨٢صالحى  و ا٢٥/١٢/١٣٨١الحاقى (تبصره 

سهام شرکتهاىى که بر اساس مصوبه هيأت عالى واگذارى و تصوىب هيأت وزىران در ليست فروش 
. قرار مى گيرد از زمان تصوىب هيأت وزىران بر عهده وزارت امور اقتصادى و داراىى خواهد بود

ر ظرف دو ماه اطالعات مالى و مدارک مورد نياز را شرکتهاى مادر تخصصى ذى ربط مکلفند حداکث
 . به سازمان خصوصى تسليم نماىند

 ، سهام  به کارگران و کارکنان واحدهاى مورد واگذارى-) ٢٥/١٢/١٣٨١اصالحى  (١٦ماده 
ترجيحى اعطا مى گردد، همچنين دولت مى تواند به سازمانها و صندوقهاى بازنشستگى و کارکنان 

چگونگى واگذارى سهام مطابق . لبات آنان و با توافق آنها سهم واگذارکندخوددر ازاى مطا
آىين نامه اى خواهد بود که توسط هيأت عالى واگذارى پيشنهاد و به تصوىب هيأت وزىران خواهد 

 ••••• . رسيد
 ، واگذارى مدىرىت و اجاره و  دستورالعمل نحوهء تنظيم قراردادهاى فروش سهام- ١٧ماده 

هيأت مزبور باىد در . مى رسد > هيأت عالى واگذارى<خ قراردادها به تصوىب چگونگى فس
 : دستورالعمل مذکور نکات زىر را مورد توجه قرار دهد

 ، برنامه توليد، تعهد سرماىه گذارى جدىد، اقدامات  تعيين ميزان تعهدات خرىدار درمورد اشتغال-الف 
  .  اقدامات محدودکنندهء تجارى و نظاىر آن ، اجتناب از برخىخاص به منظور حفظ محيط زىست

 نحوهء اعمال تخفيفهاى متقابل در قيمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خرىداران با توجه -ب 
  . اىن قانون) ١٤(ماده " و"به آىين نامه موضوع بند 

  .  محاسبهء تأثير تعهدات مالياتى در قيمت فروش سهام-ج 
  . رداد در متن قرارداد، براى طرفين تعيين شراىط فسخ قرا-د 
  .  ، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خرىداران محاسبهء تأثير ضوابط-ه 

قانون اساسى  ) ٤٤(و چهل و چهارم ) ٤٣( دولت مى تواند با رعاىت اصول چهل و سوم - ١٨ماده 
ا و اموالى را که بصورت اموال ، شرکتهاى صنعتى ىا کشاورزى ىا خدماتى و امثال آنه•••••• 

عمومى در اختيار دارد، در قبال درىافت وجه نقد و ىا کاال با حفظ ساىر حقوق مالکيت و با رعاىت 
موارد زىر به صورت اجاره از طرىق مزاىده دراختيار شرکتهاى تعاونى و ىا بخش خصوصى قرار 

 : دهد
دارى ىا توسعه شرکتهاى موصوف ساالنه  طبق قرارداد بابت استهالک ىا بازسازى ىا نگه-الف 

 . مبلغى نقد و ىا کاال درىافت کند
 ، مقرراتى را به عنوان  به هنگام واگذارى شرکتهاى فوق ىا ساىر امکانات موضوع اىن ماده-ب 

 ، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعاىت سياستهاى دولت در قيمت گذارى و شراىط الزامى
 . زىع و تأمين منافع عمومى ملزم کندبرنامه رىزى توليد وتو

 واگذارى مدىرىت شرکتهاى دولتى به بخشهاى غيردولتى به شرطى مجاز است که شخص حقيقى -ج 
 ، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده ىا حقوقى که مدىرىت را به عهده گرفته است
 به سلب امتياز واگذارى و محکوميت تصرف متخلفين. و به شرکتها و اشخاص دىگرى منتقل ننماىد

 . در اموال عمومى مجازات مى شوند
 ، چنانچه کارکنان واجد شراىط  در واگذارى شرکتهاى فوق ىا ساىر امکانات موضوع اىن ماده-د 

شرکتهاى مذکور مبادرت به تشکيل شرکت تعاونى نماىند، تعاونى کارکنان شرکت ذى ربط در اولوىت 
 . خواهد بود
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 نحوه تعيين مبلغ نقد و ىا کاالى موضوع اىن ماده طبق ضوابطى خواهد بود که توسط  -بصره ت
 . تصوىب و ابالغ خواهد شد > هيأت عالى واگذارى<

 ، اظهارنظر و اتخاذ تصميم درمورد شکاىت اشخاص حقيقى و حقوقى از هرىک  رسيدگى- ٢٠ماده 
است و اىن موضوع در قراردادهاى تنظيمى ازتصميمها در امر واگذارى درصالحيت هيأت داورى 

 . واگذارى سهام قيد مى شود و به امضاى طرفين قرارداد مى رسد
  : اىن قانون مرکب از هفت نفر بشرح زىر است) ٢٠( هيأت داورى موضوع ماده - ٢١ماده 

 ، به پيشنهاد  ، فنى و حقوقى ، بازرگانى ، مالى پنج نفر از متخصصان امور اقتصادى- ١ 
 ، وزىر دادگسترى و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصوىب مشترک وزىر امور اقتصادى و داراىى
  . هيأت وزىران براى مدت شش سال

  .  رئيس اتاق تعاون- ٢ 
  . رئيس اتاق بازرگانى و صناىع و معادن جمهورى اسالمى اىران- ٣ 

.  رسيدگى و تصميم گيرى خواهد کرد ،اىن هيأت در مورد شکاىات و اختالفات مربوط به واگذارى
نحوه تشکيل جلسات هيأت و چگونگى اتخاذ تصميم آن براساس آىين نامه اى است که به تصوىب 

 •••••••• . هيأت وزىران خواهد رسيد
 جلسات هيأت داورى با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد ىافت و - ٢٢ماده 

نظر اقليت نيز باىد (ى حاضر در جلسه داراى اعتبار قانونى است تصميم هاى آن با رأى اکثرىت اعضا
 ). در صورتمجلس قيد و به امضاء برسد

 ، قطعى و الزم االجراست و  رأى هيأت داورى پس از ده روز از تارىخ ابالغ به طرفين- ٢٣ماده 
اى چنانچه طى مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفًا در صورت وجود عذر موجه بر

تأخير ىکى از طرفين نسبت به رأى صادره اعتراض داشته باشد باىد اعتراض خود را کتبًا به 
شعبه خاصى که توسط رئيس قوه . دادگاهى که صالحيت رسيدگى به اصل دعوا را دارد تقدىم نماىد

رأى . قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگى و رأى مقتضى صادر مى نماىد
  . دره قطعى و الزم االجراستصا

 ، محکوميت جزاىى مالى و قابل خرىد، محکوميت به  دولت مکلف است مسؤوليت مدنى- ٢٤ماده 
جبران ضرر و زىان ناشى از جرم و هر محکوميت قابل خرىد دىگر مسؤوالن و مجرىان امر 

ن مسؤوليت جمعى و  ، چه به عنواواگذارى را درقبال خطاهاى غيرعمدى آنان به مناسبت واگذارى
 ، به هزىنه خود به گونه اى بيمه کند که بيمه گر کليه هزىنه ها و چه به عنوان مسؤوليت انفرادى

 ، تحت هر ىک از عناوىن موصوف فوق مخارجى را که هر ىک از مسؤوالن و مجرىان امر واگذارى
 . ملزم به پرداخت آن مى شوند، بپردازد

 ، خسارت و نظاىر آن که مربوط به دوران پيش از فروش سهام   پرداخت هرگونه غرامت- ٢٥ماده 
 ، از تارىخ فروش سهام بر عهدهء شرکتهاى ملى ىا مصادره شده به بخش خصوصى ىا تعاونى است

 . شرکت مادر خواهد بود
  .  ، به عهدهء خود شرکت است تأدىه ساىر بدهيهاى شرکت مورد واگذارى-تبصره 

راى اىن قانون فروخته مى شود و ىا بين دستگاههاى اجراىى نقل و   سهامى که در اج- ٢٦ماده 
همچنين پرداخت ماليات عملکرد شرکتهاى  . انتقال مى ىابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است

اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات (سهام آنها متعلق به دولت %) ١٠٠(فروخته شده که صددرصد 
 ، اعم ازقطعى شده ىاقطعى نشده  است تا پاىان سال مالى قبل از فروشو شرکتهاى دولتى  ) دولتى

  . به عهده دولت ىا دستگاه اجراىى واگذارنده حسب مورد است
 آن دسته از کارکنان شرکتهاى دولتى که از نظر مقررات بازنشستگى تابع صندوقهاى - ٢٧ماده 

اى دولتى هستند و ارتباط استخدامى خاص بازنشستگى وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکته
 ، قطع مى گردد، مى توانند  ، در اجراى سياستهاى فروش سهامآنها با دستگاه اجراىى ذى ربط

درصورت ادامه اشتغال در واحدهاى فروخته شده به بخش خصوصى ىا تعاونى و رعاىت ضوابط 
تابع مقررات صندوق پرداخت حق بيمه مقرر به تفکيک سهم بيمه شده و کارفرما، همچنان 

 . بازنشستگى مربوط باشند
 کليه قوانين و مقررات مربوط به کسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعى در امر -تبصره 

قانون ) ٥٠(و ) ٤٩( ، از جمله مواد درىافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشى از دىرکرد پرداخت حق بيمه
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 . نسبت به افراد و صندوقهاى فوق نافذ خواهد بود •••••••••  ١٣٥٤تأمين اجتماعى مصوب 
موضوع برقرارى نظام اقساطى فروش سهام در تارىخ  ... قانون برنامه سوم١٤آىين نامه بند ه ماده •

  .  اصالح شده است١٥/٦/١٣٨٣ به تصوىب هيأت وزىران رسيده است و در تارىخ ٢٧/٤/١٣٨٠
موضوع شيوه هاى فيمت گذارى  ... رنامه سوم توسعه قانون ب١٤آىين نامه اجراىى بند و ماده •• 
 به تصوىب ٢٧/٤/١٣٨٠ ، تخفيفها و چگونگى پرداخت قيمت توسط خرىداران ابتدا در تارىخ سهام

،  ٢٥/٣/١٣٨٢ و ٢٨/٢/١٣٨٢، ٢٥/١٢/١٣٨١، ١٠/٧/١٣٨١و پس از اصالح در تارىخ هاى 
  . ت وزىران رسيده است با تغييرات کلى به تصوىب هيأ١٥/٦/١٣٨٣مجددًا در تارىخ 

  . آىين نامه مزبور تا زمان تدوىن اىن مجموعه به تصوىب نرسيده است•••
 به تصوىب هيأت ٢٩/١/١٣٨٠در تارىخ  ...  قانون برنامه سوم١٥آىين نامه اجراىى ماده •••• 

  .  اصالح شده است١٥/٦/١٣٨٣وزىران رسيده و در تارىخ 
قبل از اصالح ماده مزبور در تارىخ  ... انون برنامه سوم توسعه ق١٦آىين نامه اجراىى ماده ••••• 
  ١٢/٥/١٣٨٢ و ٢٨/١/١٣٨١ به تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ هاى ٢٧/٤/١٣٨٠

  .  اصالحى آىين نامه اى تصوىب نشده است١٦اصالح گردىده است ولى در اجراى ماده 
 : ١٣٥٨مى اىران مصوب قانون اساسى جمهورى اسال) ٤٤(و ) ٤٣(اصول •••••• 

اصل چهل و سوم براى تأمين استقالل اقتصادى جامعه و رىشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن 
نيازهاى انسان در جرىان رشد، با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسالمى اىران براساس ضوابط 

 : زىر استوار مى شود
 ، آموزش و  ، درمان ، بهداشتوشاک ، پ ، خوراکمسکن :  تأمين نيازهاى اساسى- ١ 

  . پرورش و امکانات الزم براى تشکيل خانواده براى همه
 تأمين شراىط و امکانات کار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وساىل - ٢

 وام بدون  ، از راهکار در اختيار همه کسانى که قادر به کارند ولى وساىل کار ندارند، در شکل تعاونى
بهره ىا هر راه مشروع دىگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص 

اىن اقدام باىد با رعاىت . منتهى شود و نه دولت را به صورت ىک کارفرماى بزرگ مطلق درآورد
 . ضرورتهاى حاکم بر برنامه رىزى عمومى اقتصاد کشور در هرىک از مراحل رشد صورت گيرد

 تنظيم برنامه اقتصادى کشور به صورتى که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد - ٣ 
 ، سياسى و اجتماعى  ، فرصت و توان کافى براى خودسازى معنوىکه هر فرد عالوه بر تالش شغلى

 . و شرکت فعال در رهبرى کشور و افزاىش مهارت و ابتکار داشته باشد
 عدم اجبار افراد به کارى معين و جلوگيرى از  ، و رعاىت آزادى انتخاب شغل- ٤ 

  . بهره کشى از کار دىگرى
  .  منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و دىگر معامالت باطل و حرام- ٥ 
 ،  منع اسراف و تبذىر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف- ٦ 

  .  ، توليد، توزىع و خدماتسرماىه گذارى
تفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براى توسعه و پيشرفت  اس- ٧ 

 . اقتصاد کشور
 .  جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد کشور- ٨ 
 ، دامى و صنعتى که نيازهاى عمومى را تأمين کند  تأکيد بر افزاىش توليدات کشاورزى- ٩ 

 . ند و از وابستگى برهاندو کشور را به مرحله خودکفاىى برسا
 .  مراجعه شود٦ به زىرنوىس ماده ٤٤ براى مالحظه اصل -. ا .اصل چهل و چهارم ق

 به تصوىب هيأت وزىران ٤/١٠/١٣٧٩در تارىخ  ....  برنامه سوم٢١آىين نامه اجراىى ماده ••••••• 
  . رسيده است

  :١٣٥٤قانون تأمين اجتماعى مصوب ) ٥٠(و ) ٤٩(مواد ••••••••
 .  مطالبات سازمان ناشى از اجراى قانون درعداد مطالبات ممتاز مى باشد٤٩-ماده
 مطالبات سازمان بابت حق بيمه وخسارات تأخير وجرىمه هاى نقدى که ناشى از اجراى اىن ٥٠-ماده

قانون باقوانين سابق بيمه هاى اجتماعى وقانون بيمه هاى اجتماعى روستاىيان باشد، همچنين 
 اىن قانون درحکم  ١٠٠ و٩٩ وخسارات مذکور درمواد ٨٩ و٦٥ انجام شده طبق موادهزىنه هاى

مطالبات مستند به اسناد الزم االجرا بوده وطبق مقررات مربوط به اجراى مفاد اسنادرسمى به وسيله 
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 . مأمورىن اجراى سازمان قابل وصول مى باشد
صوىب اىن قانون ازطرف سازمان تهيه و آىين نامه اجراىى اىن ماده حداکثر ظرف شش ماه از تارىخ ت

پس از تصوىب وزارت رفاه اجتماعى و وزارت دادگسترى به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا 
تصوىب آىين نامه مزبور مقررات اىن ماده توسط مأمورىن اجراى احکام محاکم دادگسترى براساس 

 براى دوره برنامهء چهارم  . قانون بيمه هاى اجتماعى اجرا خواهد شد٣٥آىين نامه مادهء
 . تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤(
 

 ، هرگونه سهميه بندى تسهيالت بانکى    از ابتداى برنامه چهارم-  الف - ١٠ماده 
و اولوىتهاى مربوط به بخشها و  ) تفکيک بخشهاى مختلف اقتصادى و منطقه اى(

ا استفاده از ىارانه  ، از طرىق تشوىق سيستم بانکى ب ، با تصوىب هيأت وزىرانمناطق
 . نقدى و وجوه اداره شده صورت مى گيرد

 الزام بانکها به پرداخت تسهيالت با نرخ کمتر در قالب عقود اسالمى در صورتى -ب 
 . مجاز است که از طرىق ىارانه ىا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود

بهره ورى منابع مالى  به منظور تأمين رشد اقتصادى و کنترل تورم و بهبود  - ١ -ج 
 ، دولت مکلف است بدهى خود به بانک مرکزى و بانکها را طى سالهاى  سيستم بانکى

 . برنامه چهارم با منظورکردن مبالغ بازپرداخت در بودجه هاى سنواتى کاهش دهد
چگونگى بازپرداخت بدهى هاى مزبور براساس آىين نامه اى خواهد بود که با پيشنهاد  

 ، سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و بانک ور اقتصادى و داراىىمشترک وزارت ام
 . مرکزى جمهورى اسالمى اىران به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

از تسهيالت %) ٢٥( ، حداقل بيست و پنج درصد  در طول سالهاى برنامه چهارم- ٢
 بخش آب و اعطاىى کليه بانکهاى کشور با هماهنگى دستگاههاى اجراىى ذى ربط به

 . کشاورزى اختصاص مى ىابد
 ، به طور  افزاىش در مانده تسهيالت تکليفى بانکها طى سالهاى برنامه چهارم - ٣

 .  کاهش مى ىابد١٣٨٣نسبت به رقم مصوب سال %) ٢٠(متوسط ساالنه بيست درصد 
 ، نسبت به برقرارى نظام بانکدارى  دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم- ٤
ترونيکى و پياده سازى روىه هاى تبادل پول و خدمات بانکى الکترونيکى ملى و  الک

 . بين المللى در کليه بانکهاى کشور و براى همه مشترىان اقدام نماىد
 در جهت اىجاد فضاى رقابتى سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکى کشور و -د 

 و سازمانهاى دولتى و دىگر به منظور اقتصادى نمودن فعاليت بنگاهها، مؤسسات 
 ، بنگاههاى مذکور مجازند نهادهاى عمومى و شهردارىها، براى درىافت خدمات بانکى

 . بانک عامل را رأسًا انتخاب نماىند
 انتخاب بانک عامل توسط ارگانهاى موضوع اىن بند در مورد آن بخش از - ١تبصره 

ى گردد، منوط به کسب موافقت وجوهات آنها که از محل بودجه عمومى دولتى تأمين م
وزارت امور اقتصادى و داراىى و بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران بر حسب مورد 

 . خواهد بود
قانون پولى و بانکى ) ١٢( سپرده هاى دستگاههاى اجراىى موضوع ماده - ٢تبصره 

 : ١٨/٤/١٣٥١قانون پولى و بانکى کشور مصوب ) ١٢( ماده -  *١٨/٤/١٣٥١کشور مصوب 
  : بانک مرکزى اىران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظاىف زىر است

سسات دولتى و وابسته به دولت و شرکتهاى دولتى و ›الف نگاهدارى حسابهاى وزارتخانه ها و مو
سسات ›سساتى که بيش از نصف سرماىه آنها متعلق به وزارتخانه ها و مو›شهردارىها و همچنين مو
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ته به دولت و شرکتهاى دولتى و ىا شهردارىها مى باشند و انجام کليه عمليات بانکى دولتى و وابس
 . آنها در داخل و خارج از کشور

ب فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتى و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت 
 . سسات دىگر›و واگذارى اىن عامليت به افراد و ىا مو

 . يه ذخاىر ارزى و طالى کشورج نگاهدارى کل
د نگاهدارى وجوه رىالى صندوق بين المللى پول و بانک بين المللى ترميم و توسعه و شرکت مالى 

  . سسات›سسات مشابه ىا وابسته به اىن مو›سسه بين المللى توسعه و مو›بين المللى و مو
و بازرگانى و ترانزىتى بين دولت و انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراى قراردادهاى پولى و مالى ' ه

 . ساىر کشورها
اىن ماده  > الف<سسات مذکور در بند › وزارتخانه ها و شهردارىها و شرکتهاى دولتى و مو١تبصره 

مکلفند وجوهى را که دراختيار دارند منحصرًا نزد بانک مرکزى اىران نگاهدارى نماىند و کليه 
نک مرکزى اىران انجام دهند و اطالعاتى که بانک مرکزى عمليات بانکى خود را منحصرًا توسط با

 . اىران درانجام وظاىف خود از آنها بخواهد دراختيار آن بگذارند
سساتى که به موجب قوانين خاص مجاز به انجام عمليات › وزارتخانه و شرکتها و مو٢تبصره 

اول تبصره ىک اىن ماده و قسمت  > الف<بانکى وسيله بانکهاى دىگر مى باشند مشمول مفاد بند 
  به عنوان سپرده بانک عامل موضوع اىن بند تلقى نمى شود و باىستى     . نخواهند بود

طبق مقررات قانون ىادشده در حسابهاى بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران منعکس 
 . گردد
 :  ترکيب مجمع عمومى بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران عبارت است از-'ه

 ، رئيس سازمان مدىرىت ، وزىر امور اقتصادى و داراىى )رىاست مجمع (رئيس جمهور
  . و برنامه رىزى کشور، وزىر بازرگانى و ىک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزىران

  رئيس کل بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران به پيشنهاد رئيس جمهور   - ١تبصره 
اسالمى اىران با حکم رئيس  و بعد از تأىيد مجمع عمومى بانک مرکزى جمهورى 

 . جمهور منصوب مى گردد
  قائم مقام بانک مرکزى به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزى جمهورى  - ٢تبصره 

اسالمى اىران و پس از تأىيد مجمع عمومى بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران با 
 . حکم رئيس جمهورى منصوب مى شود

 :  شرح ذىل اصالح مى گردد ترکيب اعضاى شوراى پول و اعتبار به-و 
  .  وزىر امور اقتصادى و داراىى ىا معاون وى-
  .  رئيس کل بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران-
  .  رئيس سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور ىا معاون وى-
  .  دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزىران-
  .  وزىر بازرگانى-
ى و بانکى به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزى  دو نفر کارشناس و متخصص پول-

  . جمهورى اسالمى اىران و تأىيد رىاست جمهورى
  .  دادستان کل کشور ىا معاون وى-
  .  رئيس اتاق بازرگانى و صناىع و معادن-
  .  رئيس اتاق تعاون-
 نماىندگان کميسيونهاى اقتصادى و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى  -

  . به عنوان ناظر با انتخاب مجلس) رکدام ىک نفره(اسالمى 
  رىاست شورا برعهده رئيس کل بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران خواهد -تبصره  
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 . بود
 به منظور اىجاد ساختار مالى مناسب در بانکها و فراهمآوردن امکان حضور مستمر -ز 

دها و الزامات بين المللى  بانکها در بازارهاى مالى بين المللى همواره باىد استاندار
درمورد نسبت کفاىت سرماىه بانکها در حدى که شوراى پول و اعتبار تعيين مى کند 

بدىن منظور پس از تسوىه کامل اصل و سود اوراق مشارکت وىژه موضوع . رعاىت شود
 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ٩٣(ماده 

 ، اجتماعى و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ٩٣( ماده -  *١٧/١/١٣٧٩ اىران مصوب
 : ١٧/١/١٣٧٩فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب 

به منظور تقوىت پاىهء سرماىه بانکها و افزاىش توان حضور بانکهاى اىرانى در بانکدارى 
، حداکثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد  ، به دولت اجازه داده مى شود که در سالهاى برنامه سوم بين المللى

رىال اوراق مشارکت وىژه براى تقوىت پاىه سرماىه بانکها، منتشر )٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥(
 ، عينًا به بانکها مسترد خواهد شد تا معادل کل وجوه وارىز شده از اىن محل به حساب خزانه. نماىد

تا زمان تسوىه کامل اصل و سود . به عنوان افزاىش سهم دولت در سرماىه بانکها منظور شود
 : اوراق مشارکت مذکور، سود ساالنه بانکها قبل از کسر ماليات به ترتيب ذىل توزىع خواهد شد

 معادل نسبت ماندهء بازپرداخت نشدهء اوراق به کل سرماىهء بانک به عنوان سود اوراق -الف 
 . مشارکت وىژه به بانک پرداخت خواهد شد

د ساالنهء هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتى از اصل اوراق مشارکت وىژهء  باقيماندهء سو-ب 
 . موجود در آن بانک خواهد رسيد

آىين نامه اجراىى اىن ماده طى سه ماه پس از تصوىب اىن قانون توسط بانک مرکزى جمهورى 
 • . هد رسيداسالمى اىران و وزارت امور اقتصادى و داراىى پيشنهاد و به تصوىب هيأت وزىران خوا

 به تصوىب رسيده ١٦/٦/١٣٧٩در تارىخ  ....  قانون برنامه سوم توسعه٩٣آىين نامه اجراىى ماده • 
 و تا زمانى که نسبت کفاىت سرماىه      . اصالح گردىده است٢٠/٤/١٣٨٠است و در تارىخ 

، هر ىک از بانکهاى دولتى کمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراى پول و اعتبار است   
همه ساله مبلغى معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانک پس 
از وارىز به حساب خزانه دارى کل عينًا از محل اعتباراتى که در بودجه هاى سنواتى  
پيش بينى خواهد شد به صورت تخصيص ىافته به منظور افزاىش سرماىه دولت به  

چه اىن وجوه براى تأمين حداقل فوق کافى چنان. حساب آن بانک وارىز خواهد شد
نباشد، مابه التفاوت از طرىق وارىز وجوه حاصل از فروش سهام و ىا حق تقدم سهام  
بانکها به حساب سرماىه بانکها و ىا منظور نمودن اعتبار الزم در بودجه سنواتى دولت  

 . تأمين خواهد شد
جمهورى اسالمى اىران اجازه  به منظور اجراى سياستهاى پولى به بانک مرکزى -ح 

داده مى شود که از ابزار اوراق مشارکت و ساىر ابزارهاى مشابه در قالب عقود اسالمى  
 جهت اطالع از قانون -* ٨/٦/١٣٦٢موضوع قانون عمليات بانکى بدون ربا مصوب   

ن  به مجموعه بانکى و پولى از انتشارات اى١٣٦٢/٦/٨مصوب  ) بهره(عمليات بانکى بدون ربا 
 .  با تصوىب مجلس شوراى اسالمى استفاده نماىد.معاونت مراجعه شود

 
.  ، نظام بيمه سپرده ها اىجاد مى شود به منظور حفظ اعتماد عمومى به نظام بانکى-ط 

 ، اقدامات وزارت امور اقتصادى و داراىى مکلف است تا پاىان سال اول برنامه چهارم 
 . قانونى الزم را معمول دارد

 .  ، وزىر جهاد کشاورزى تعيين مى شودس مجمع عمومى بانک کشاورزى رئي-ى 
 

از سپرده قانونى بانکها نزد بانک مرکزى جمهورى %) ٣(  سه درصد - ١١ماده 
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 ، مسکن و  در اختيار بانکهاى کشاورزى١٣٨٣اسالمى اىران بر مبناى درصد سال 
ت به طرحهاى قرار گيرد تا صرف اعطاى تسهيال%) ١هر بانک (صنعت و معدن 

 ، تکميل طرحهاى صنعتى و معدنى   ، احداث ساختمان و مسکنکشاورزى و دامپرورى
 . بخش غيردولتى شود که وىژگى عمده آنان اشتغالزاىى باشد

     ٨/٦/١٣٨٢آىين نامه اجراىى اىن ماده با رعاىت قانون عمليات بانکى بدون ربا مصوب
شوراى پول و اعتبار تهيه و به تصوىب      توسط. مراجعه شود١٠ به زىرنوىس بند ح ماده -*

 . هيأت وزىران مى رسد
 

 ، اجتماعى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى  ) ٩٦(و ) ٦٧(، )٦٥(  مواد - ١٢ماده 
) ٩٦(و ) ٦٧(، )٦٥( مواد -*١٧/١/١٣٧٩و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب  

/١٧/١ جمهورى اسالمى اىران مصوب  ، اجتماعى و فرهنگىقانون برنامه سوم توسعه اقتصادى
١٣٧٩ : 

 ، پرداخت بخشى از اعتبارات  به دولت اجازه داده مى شود در تنظيم لواىح بودجه ساالنه- ٦٥ماده 
 ، توسط بانکهاى تخصصى و طرحهاى عمرانى انتفاعى را در قالب تسهيالت و کمکهاى مالى و فنى

وجوه .  ، منظور کنداى مرسوم درنظام بانکىتوسعه اى از طرىق وجوه اداره شده ىا دىگر روشه
 نيز با ١٣٥١قانون برنامه و بودجه مصوب ) ٣٢( ، موضوع ماده برگشت شده طرحهاى انتفاعى

 . سازوکار فوق به ساىر طرحهاى انتفاعى اختصاص مى ىابد
 مورد  ، نيرو و نفت اجازه داده مى شود حسب ، معادن و فلزات به وزارتخانه هاى صناىع- ٦٧ماده 

به منظور سرماىه گذارى هاى مولد و اعطاى کمکهاى مالى و فنآورى براى ارتقاء سطح طراحى ، 
 ، مطالعات و عمليات اکتشافى و معدنى به طرحهاى  ، نمونه سازى ماشينآالتمهندسى ساخت تجهيزات

 نسبت به مورد تأىيد در بخش ذى ربط از محل بودجهء عمومى در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها
ميزان . تأمين تسهيالت اعتبارى اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود تسهيالت مذکور را پرداخت کنند

وجوه اداره شدهء مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در قانون بودجهء هر 
 . سال تعيين مى گردد

ذکور که از محل بودجه عمومى دولت تأمين درصورت لزوم بخشى از نيازهاى اعتبارى طرح هاى م
عناوىن و سهم حماىت دولت در قالب کمک . مى شود، مى تواند به عنوان کمک بالعوض تلقى گردد

بالعوض و ىارانه سود انتظارى در طرح هاى مشمول درىافت اىن کمک توسط کميته اى مرکب از 
 . واهد شدوزارتخانه هاى ذى ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خ

مبالغ درىافتى از بابت بازپرداخت اقساط تسهيالتى که از محل بودجه عمومى تأمين شده مجددًا به 
مانده وجوه فوق الذکر در آخر برنامه و نيز اقساط . روش فوق الذکر مورداستفاده قرار مى گيرد

بانک هاى بازپرداخت شده از محل تسهيالت مذکور پس از برنامه به حساب افزاىش سرماىه 
 . تخصصى منظور و معادل آن از بدهى دولت به نظام بانکى کسر خواهد شد

 ، استخدامى و انضباطى   ، ادارى به دولت اجازه داده مى شود آىين نامه ها و ضوابط مالى- ٩٦ماده 
خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه هاى خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کيفيت خدمات 

 ، با پيشنهاد مشترک سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و کردن فعاليت صنعت بيمهو رقابتى 
 • . مجمع عمومى شرکت هاى بيمه و بيمه مرکزى اىران به تصوىب رسانده و اجراء نماىد

 به ٤/١٢/١٣٨١آىين نامه استخدامى مشترک شرکتهاى بيمه و بيمه مرکزى اىران در تارىخ• 
  و اصالحيه هاى آن  . اصالح شده است ١٦/٢/١٣٨٣ده و در تارىخ تصوىب هيأت وزىران رسي

 . تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤(براى دوره برنامه چهارم 
 

 به منظور تنظيم تعهدات ارزى کشور، دستگاههاى موضوع ماده -  الف - ١٣ماده 
 : اىن قانون ملزم به رعاىت موارد ذىل هستند) ١٦٠(
ود را از طرىق حسابهاى ارزى که در بانکهاى داخل ىا  عمليات و معامالت ارزى خ- ١
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. خارج با تأىيد بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران افتتاح کرده ىا مى کنند، انجام دهند
بانکهاى عامل اىرانى مکلفند خدمات موردنياز آنها را در سطح استانداردهاى بين المللى 

 . تأمين نماىند
ىد خارج از کشور خود را به بانک مرکزى  فهرست کليه حسابهاى ارزى جد- ٢

 . جمهورى اسالمى اىران اعالم نماىند تا پس از تأىيد، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد
  :  دولت موظف است-ب 
 ، اعم از ميان مدت و کوتاه مدت خارجى را  زمانبندى پرداخت بدهى ها و تعهدات- ١

 ، بدون نه اىن بدهى ها و تعهداتبه گونه اى تنظيم نماىد که بازپرداختهاى ساال 
%) ٣٠(درنظرگرفتن تعهدات ناشى از بيع متقابل در پاىان برنامه چهارم از سى درصد 

در استفاده از تسهيالت .  ، تجاوز نکنددرآمدهاى ارزى دولت در سال آخر برنامه چهارم
 .  ، اولوىت با تسهيالت بلندمدت خواهد بودخارجى

هاى خارجى کشور در سالهاى برنامه چهارم را به گونه اى     ميزان تعهدات و بدهى - ٢
تنظيم نماىد تا ارزش حال خالص بدهى ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشى از 

قانون تشوىق و حماىت سرماىه گذارى خارجى ) ٣(ماده  ) ب(قراردادهاى موضوع بند 
/١٩/١٢ى مصوب  از قانون تشوىق و حماىت سرماىه گذارى خارج- *١٩/١٢/١٣٨٠مصوب 
١٣٨٠ : • 
 سرماىه گذارى هاى خارجى که براساس مفاد اىن قانون پذىرفته مى شوند از تسهيالت و  - ٣ماده 

 : اىن سرماىه گذارى ها به دو طرىق زىر قابل پذىرش هستند . حماىتهاى اىن قانون برخوردارند
 ... 
بيع <،  >مشارکت مدنى<ى  سرماىه گذارى هاى خارجى در کليه بخش ها در چارچوب روشها-ب 

که برگشت سرماىه و منافع حاصله صرفًا از عملکرد  >  ، بهره بردارى و واگذارىساخت <و  > متقابل
اقتصادى طرح مورد سرماىه گذارى ناشى شود و متکى به تضمين دولت ىا بانکها و ىا شرکتهاى 

 . دولتى نباشد
اسالمى تصوىب و با اصالح موادى از  مجلس شوراى ١٩/١٢/١٣٨٠اىن قانون در جلسه علنى • 

مابه التفاوت    ( . به تصوىب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است٤/٣/١٣٨١آن در تارىخ 
بدهى ها، تعهدات کشور و ذخاىر ارزى بانک مرکزى جمهورى اسالمى  ارزش حال

دالر ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠(در سال آخر برنامه چهارم بيش از سى ميليارد ) اىران
 . نباشد

 بانکهاى تجارى و تخصصى مجازند بدون تضمين دولت و با رعاىت سقف مذکور - ٣
نسبت به تأمين منابع مالى طرحهاى سرماىه گذارى بخش هاى غيردولتى از  ) ٢(در جزء 

 . منابع بين المللى اقدام کنند
اىن   ) ١٦٠( ، دستگاههاى اجراىى موضوع ماده  در مورد طرحهاى سرماىه گذارى-ج 

 که از تسهيالت مالى خارجى استفاده مى کنند، موظف به رعاىت موارد ذىل قانون
 : خواهند بود

 تمامى طرحها با مسؤوليت وزىر و ىا باالترىن مقام اجراىى دستگاه ذى ربط و تأىيد - ١
 ، اقتصادى و مالى باشد و مجموع هزىنه هاى  شوراى اقتصاد، باىد داراى توجيه فنى

تعيين زمانبندى درىافت و  . ف هاى تعيين شده تجاوز نکنداجراى کامل آنها از سق
بازپرداخت تسهيالت هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفيت ها، 

 ، امکانات و توانائيهاى داخلى و با رعاىت قانون حداکثر استفاده از توان فنى و مهندسى 
ا و اىجاد تسهيالت به منظور صدور   ، صنعتى و اجراىى کشور در اجراى پروژه هتوليدى

 ،  ، توليدى قانون حداکثر استفاده از توان فنى و مهندسى-*١٢/١٢/١٣٧٥خدمات مصوب 
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١٣٧٥صنعتى و اجراىى کشور در اجراى پروژه ها و اىجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 
/١٢/١٢ : 

توليدى و صنعتى و اجراىى کشور کليه  به منظور استفاده هرچه بيشتر از توان فنى مهندسى ١-ماده 
 قانون ٤موضوع ماده ( ، شرکتهاى دولتى ىاوابسته به دولت وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات

 قانون ٥ماده (، بانکها، مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى موضوع  )محاسبات عمومى
هاى انقالب اسالمى و همچنين  ، بنيادها و نهاد، مؤسسات عمومى ىا عام المنفعه )محاسبات عمومى

 ، دستگاهها و واحدهاىى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر تمامى سازمانها، شرکتها ومؤسسات
 ، سازمان هواپيماىى  ، شرکت ملى گاز، شرکت پتروشيمىنام است از قبيل شرکت ملى نفت اىران

مس اىران اعم ازاىنکه قانون  ، سازمان صدا و سيما، شرکت ملى فوالد و شرکت ملى صناىع کشورى
خاص خود را داشته و ىا از قوانين و مقررات عام تبعيت نماىند و شرکتهاى تابعه و وابسته به آنها 

 ، تأسيساتى و تجهيزاتى  ، ساختمانىموظفند در ارجاع کارهاى خدمات مهندسى مشاور، پيمانکارى
از درآمدهاى خود و ىا از اعتبارات و پروژه هاى خود اعم از اىنکه از بودجه عمومى دولت و ىا 

 . تسهيالت ارزى و رىالى دستگاههاى مزبور استفاده مى کنند براساس اىن مصوبه اقدام کنند
 به منظور تقوىت توان فنى و اجراىى کشور دراجراى کارهاى بزرگ و استفاده حداکثر از ٢-ماده 

سه ماه با کسب نظر از  ، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت توان داخلى
وزارتخانه هاى ذى ربط آىين نامه الزم براى سازماندهى و روش فعاليت واحدهاى پيمانکار طراحى و 

 • . ساخت را تهيه و براى تصوىب به هيأت وزىران تسليم نماىد
 پيمانکار طراحى و ساخت به شرکت ىا مؤسسه اى اطالق مى شود که مسؤوليت انجام ١-تبصره 

، تهيه و تأمين کاال و )طراحى مهندسى ىا مهندسى فرآىند(احى تفصيلى و اجراىى خدمات طر
 ، نصب و راه اندازى و مدىرىت انجام اىن فعاليتها در ىک پروژه را برعهده  ، عمليات اجراىىتجهيزات

 . دارد
 به منظور اىجاد فرصت کافى براى محققين و مبتکرىن داخلى در تأمين نيازهاى ٢-تبصره 
موظف ) ١( ، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز کشور کليه دستگاههاى موضوع ماده لوژىکتکنو

هستند حداقل شش ماه قبل از برگزارى مناقصه ليست انواع تکنولوژى ها، تجهيزات و مواد اوليه 
 . مورد نياز خود را دراختيار سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى اىران قرار دهند

ت در کمتر از ىک ماه ليست فوق را منتشر و به اطالع کليه محققين و اىن سازمان موظف اس
 . مبتکرىن کشور برساند

 ،  از تارىخ تصوىب اىن قانون ارجاع کارهاى خدمات مهندسى مشاور و پيمانکارى ساختمانى٣-ماده 
 ، تجهيزاتى و خدماتى صرفا به مؤسسات و شرکتهاى داخلى مجاز است و درصورت عدم تأسيساتى

مکان با پيشنهاد دستگاه اجراىى و تصوىب شوراى اقتصاد ازطرىق مشارکت از شرکتهاى ا
%) ٥١(اىرانى خارجى مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشى کار طرف اىرانى پنجاه و ىک درصد 

 . خواهد بود
 طرف قرارداد موظف است کليه لوازم و تجهيزات و خدماتى راکه در داخل کشور توليد و ١-تبصره 

 . رائه مى شود ىا قابليت توليد و اراىه دارد مورد استفاده قرار دهدا
از ارزش کار باىستى در داخل انجام پذىرد و کارفرما %) ٥١(درهرحال حداقل پنجاه و ىک درصد 

مکلف است براىن امر نظارت نماىد موارد استثنا پس از تأىيد سازمان برنامه و بودجه باىستى 
 .  برسدبه تصوىب شوراى اقتصاد

 خارجى صرفًا مجاز است بخش ىا بخشهاىى از کار - پيمانکار اىرانى و ىا مشارکت اىرانى ٢-تبصره 
را به واحدهاى تخصصى بصورت دست دوم واگذار نماىد و نمى تواند تمامى قرارداد را ىکجا بصورت 

 . دست دوم واگذار نماىد
 .  مى باشدسازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلى براىن امر

 بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران موظف است به منظور حماىت از شرکتهاى اىرانى و ٤-ماده 
 . افزاىش توان توليد و اراىه خدمات موضوع اىن قانون نسبت به موارد زىر اقدام نماىد

 گشاىش اعتبار و ىا صدور مجوز گشاىش اعتبار توسط بانکهاى تجارى در چارچوب -١ 
ودجه هاى سنواتى و تسهيالت ارزى دستگاههاى اجراىى حسب درخواست دستگاه ذى ربط به قوانين ب

 خارجى بصورت قابل تقسيم و ىا اتکاىى که طرف قرارداد -نفع شرکتهاى اىرانى ىا مشارکت اىرانى 
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 . دستگاههاى اجراىى موضوع اىن قانون مى باشد
ت براى مناقصه ها و قراردادهاى   صدور ضمانت نامه هاى مورد نياز شرکتها و مؤسسا-٢ 

  . موضوع اىن قانون براساس مصوبات هيأت وزىران
 افتتاح حساب ارزى و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزى که توسط مؤسسات و -٣ 

 ، بازرسى فنى داخلى در  ، تجهيزاتىشرکتهاى مهندسى مشاور ىا پيمانکارى ساختمانى تأسيساتى
 ، اعم از پيمانها و قراردادهاى بخش دولتى ىا اى ارزى ىا ارزى رىالى مربوطپيمانها و قرارداده

  . غيردولتى حاصل مى شود با رعاىت مصوبات هيأت وزىران
 ظرف مدت ١- :  وزارت امور اقتصادى و داراىى ازتارىخ تصوىب اىن قانون مکلف است٥-ماده 

 به پوشش بيمه قراردادهاى موضوع اىن دوماه بامشارکت سازمان برنامه وبودجه آىين نامه مربوط
قانون بخصوص درمورد تضمين پرداخت و ضمانت نامه ها را توسط بيمه هاى اىرانى تهيه و به تصوىب 

 . هيأت وزىران برساند
 خروج ماشينآالت و تجهيزات مورد نياز فعاليت در خارج از کشور بصورت صادرات ٢- 

 اقالم و با تأىيد وزىر وزارتخانه ذى ربط و ىا سازمان  موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتى
 . برنامه و بودجه مجاز باشد

 ، لوازم و کاالهاى مصرفى مورد نياز اجراى  اىجاد تسهيالت الزم براى خروج مصالح٣- 
 . قراردادهاى خارج از کشور

ز کشور از  معافيت کارگران اعزامى موضوع قراردادهاى صدور خدمات فنى به خارج ا- ٦ماده 
  . پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه شغلى از وزارت کار و امور اجتماعى است

 وزارت کار و امور اجتماعى از تارىخ تصوىب اىن قانون مکلف است کارنامه شغلى - الف ٧-ماده 
ب را به براى کليه کارگران اىرانى که در ارتباط با صدور خدمات فنى اعزام مى شوند صادر و مرات

 . سازمان تأمين اجتماعى جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطالع دهد
 ،  سازمان تأمين اجتماعى مکلف است با درىافت حق بيمه افراد مذکور در قانون تأمين اجتماعى-ب 

 . آنها را بيمه نماىد
الهاى صنعتى را که قادر به  وزارتخانه هاى صنعتى مکلفند در پاىان هرسال آن بخش از کا٨-ماده 

 ، تعداد و زمان ساخت به دستگاههاى ساخت آنها در داخل مى باشند ازنظر نوع و مشخصات فنى
 . اجراىى موضوع اىن قانون اعالم دارند

آىين نامه تشخيص صالحيت پيمانکاران اجراىى پروژه هاى صنعتى به روش طرح و ساخت و • 
 به تصوىب ١٤/١١/١٣٨٠ان طراحى و ساخت صنعت در تارىخ آىين نامه ارجاع کار به پيمانکار

و نيز رعاىت شراىط زىست محيطى در اجراى هر ىک از .  هيأت وزىران رسيده است 
 . طرحها باىد به تصوىب شوراى اقتصاد برسد

 ، با سازمان مدىرىت و  قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فنى و اقتصادى- ٢
 . وافقتنامه مبادله کنندبرنامه رىزى کشور م

دالر ) ٠٠٠/٠٠٠/١( تمامى معامالت وقراردادهاى خارجى را که بيش از ىک ميليون  -د 
 ، صنعتى و  ، توليدىباشد با رعاىت قانون حداکثر استفاده از توان فنى و مهندسى

/١٢اجراىى کشور در اجراى پروژه ها و اىجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 
 ، تنها از طرىق مناقصه محدود و . همين ماده مراجعه شود١ به زىرنوىس بند -*١٢/١٣٧٥

با درج آگهى در روزنامه هاى کثيراالنتشار و رسانه هاى الکترونيکى    (ىا بين المللى 
 . انجام و منعقد نماىند ) داخلى و خارجى

 ، رئيس راىىموارد استثنا به تأىيد کميته سه نفره متشکل از وزىر امور اقتصادى و دا  
 . سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و وزىر وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد

در کليه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسى کمى و کيفى و کنترل قيمت براى کليه کاالهاى   
  . وارداتى و پروژه ها براى خرىدار محفوظ است

 . اى اىن موضوع مى باشد ، مسؤول حسن اجروزىر ىا باالترىن مقام اجراىى ذى ربط
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بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران فقط مجاز به تعهد ىا پرداخت معامالت و 
 ، مبنى بر رعاىت مفاد اىن قراردادهاىى است که تأىيد باالترىن مقام دستگاههاى اجراىى

 . بند را داشته باشد
داخت هاى ارزى  ، جداول درىافت و پر دولت مکلف است همراه با لواىح بودجه ساالنه-ه

 . را براى سالهاى باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نماىد
 

  دولت موظف است طرحهاى بيع متقابل دستگاههاى موضوع ماده - الف - ١٤ماده 
اىن قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى و بانکها را در  ) ١٦٠(

 .  اسالمى تقدىم نماىدلواىح بودجه ساليانه پيش بينى و به مجلس شوراى
 ،   به منظور افزاىش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاى سهميه اىران در توليد اوپک-ب 

تشوىق و حماىت از جذب سرماىه ها و منابع خارجى در فعاليتهاى باالدستى نفت و گاز  
به وىژه در ميادىن مشترک و طرحهاى اکتشافى کشور، اطمينان از حفظ و صيانت  

تر با افزاىش ضرىب بازىافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگيرى هرچه بيش
فناورىهاى جدىد در توسعه و بهره بردارى از ميادىن نفتى و گازى و امکان استفاده از 

 ، به شرکت ملى نفت اىران اجازه داده مى شود تا روشهاى مختلف قراردادى بين المللى
اىن ماده نسبت به انعقاد قراردادهاى اکتشافى و  ) ج (سقف توليد اضافى مندرج در بند

توسعه ميدانها با تأمين منابع مالى با طرف هاى خارجى ىا شرکتهاى صاحب صالحيت 
 :  ، متناسب با شراىط هر ميدان با رعاىت اصول و شراىط ذىل اقدام نماىد داخلى

 .  گاز کشور حفظ حاکميت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و- ١
 ، بانک مرکزى جمهورى  عدم تضمين بازگشت تعهدات اىجاد شده توسط دولت- ٢

  . اسالمى اىران و بانکهاى دولتى
 ، حق الزحمه و ىا سود، رىسک و هزىنه هاى  منوط کردن بازپرداخت اصل سرماىه- ٣

 تأمين منابع مالى و ساىر هزىنه هاى جنبى اىجاد شده جهت اجراى طرح از طرىق
  . تخصيص بخشى از محصوالت ميدان و ىا عواىد آن بر پاىه قيمت روز فروش محصول

 ، غيراقتصادى  پذىرش خطرات و رىسک عدم دستيابى به اهداف موردنظر قراردادى- ٤
بودن ميدان و ىا ناکافى بودن محصول ميدان براى استهالک تعهدات مالى اىجاد شده     

 . توسط طرف قرارداد
بازگشت سرماىه گذارى براى طرف قرارداد، متناسب با شراىط هر طرح  تعيين نرخ - ٥

 ، توسعه و و با رعاىت اىجاد انگيزه براى بکارگيرى روشهاى بهينه در اکتشاف
  . بهره بردارى

 .  تضمين برداشت صيانتى از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد- ٦
 ، صنعتى و اجراىى کشور براساس  ليدى ، تو حداکثر استفاده از توان فنى و مهندسى - ٧

 ، صنعتى و اجراىى کشور در   ، توليدىقانون حداکثر استفاده از توان فنى و مهندسى 
 - *.١٢/١٢/١٣٧٥اجراى پروژه ها و اىجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 

 .  همين قانون مراجعه شود١٣ ماده ١به زىرنوىس بند 
  .  زىست محيطى رعاىت مقررات و مالحظات- ٨

 به شرکت ملى نفت اىران اجازه داده مى شود براى توسعه ميدانهاى نفت و گاز تا -ج 
 ، روزانه ىک ميليون بشکه نفت خام و دوىست و پنجاه ميليون متر  سقف توليد اضافى
 ، پس از تصوىب توجيه فنى و اقتصادى   ، با اولوىت ميادىن مشترکمکعب گاز طبيعى

اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور طرحها در شوراى 
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 ، اقدام نماىد و بازپرداخت تعهدات اىجاد شده را در هر ىک از طرحهاى نفتى و گازى
صرفًا از محل توليدات اضافى همان طرح و در مورد طرحهاى گازى از محل توليدات  

 . انجام دهد ) رانمنابع داخلى شرکت ملى نفت اى(اضافى همان طرح 
 به شرکت ملى نفت اىران اجازه داده مى شود به منظور جمع آورى گازهاى همراه و -د 

 ، تبدىل گاز طبيعى به فرآورده هاى تزرىق گاز، نوسازى و بهينه سازى تأسيسات نفتى
تأسيسات پاالىش و بهينه سازى مصرف سوخت ... )  ، DME, GTL, LNG  ( ماىع 

 ، نسبت به اجراى طرحهاى مربوطه پس از تصوىب عه گازرسانىشامل طرحهاى توس
 اقتصادى طرحها در شوراى اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدىرىت -توجيه فنى 

و برنامه رىزى کشور اقدام نماىد و بازپرداخت تعهدات اىجاد شده را از محل درآمد  
 . انجام دهد ) نمنابع داخلى شرکت ملى نفت اىرا(اضافى همان طرحها 

 به منظور شناساىى و اکتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نيز -ه
انتقال و به کارگيرى فناورىهاى جدىد در عمليات اکتشافى در کليه مناطق کشور 

که عمليات اکتشافى )  بوشهر و کهگيلوىه و بوىراحمد -به استثناى استانهاى خوزستان (
پيمانکار انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد تجارى شود، به مربوط با رىسک 

اىن ماده و پس از تصوىب  ) ج(دولت اجازه داده مى شود در قالب ارقام مذکور در بند 
عناوىن طرحها و پروژه ها در بودجه هاى سنواتى توسط مجلس شوراى اسالمى و 

مدىرىت و برنامه رىزى کشور تصوىب شوراى اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان 
نسبت به عقد قراردادهاى بيع متقابل توأم براى اکتشاف و استخراج از طرىق برگزارى   

 . مناقصات اقدام و پيمانکار را مطابق ضوابط قانونى انتخاب نماىد
در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به  ) مستقيم و غيرمستقيم (هزىنه هاى اکتشافى

 هاى توسعه از محل فروش محصوالت توليدى همان ميدان بازپرداخت همراه هزىنه
مجوزهاى صادره داراى زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت .خواهد شد

 . تعيين شده و ىک بار نيز قابل تمدىد مى باشد
 ، ميدان تجارى در هيچ نقطه اى از منطقه کشف درصورتى که در پاىان مرحله اکتشاف

باشد، قرارداد خاتمه خواهد ىافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهى را  نشده 
  . نخواهدداشت

 آىين نامه اجراىى اىن ماده با پيشنهاد مشترک سازمان مدىرىت و برنامه رىزى -و 
 ، وزارت نفت و بانک مرکزى جمهورى اسالمى کشور، وزارت امور اقتصادى و داراىى

 . ىران خواهد رسيداىران به تصوىب هيأت وز
 

 شوراى بورس مکلف است اقدام هاى ذىل را در طول سال هاى برنامه - الف - ١٥ماده 
 : چهارم به عمل آورد

 گسترش جغرافياىى بورس از طرىق راهکارهاى مناسب از جمله راه اندازى - ١
  .  ، اىجاد شبکه کارگزارى و پذىرش کارگزاران محلى ، استانىتاالرهاى منطقه اى

 ). بورس کاال( اىجاد و گسترش بازارهاى تخصصى - ٢
  .  اىجاد بازارهاى اوراق بهادار خارج از بورس- ٣
 برقرارى ارتباط با بورسهاى منطقه اى و جهانى به منظور مبادله اطالعات و پذىرش - ٤

 . متقابل اوراق بهادار
 داد و ستد  شوراى بورس موظف است نسبت به طراحى و راه اندازى شبکه ملى -ب 

الکترونيک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوىن چارچوب تنظيمى و   



٤٨  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 . نظارتى و ساز و کار اجراىى آن اقدام نماىد
 بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران و وزارت امور اقتصادى و داراىى موظفند با -ج 

 ، امکان  الزمطراحى و تدوىن چارچوب تنظيمى و نظارتى و سازوکار اجراىى
سرماىه گذارى خارجى در بازار سرماىه کشور و بين المللى کردن بورس اوراق بهادار 

 . تهران را فراهم آورند
آىين نامه اجراىى اىن ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و داراىى و بانک مرکزى 

 . جمهورى اسالمى اىران به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 

دولت مجاز است سهام شرکتهاى بيمه تجارى را پس از اصالح ساختار،    - ١٦ماده 
براساس برنامه زمانبندى مشخص و طبق آىين نامه اى که به تصوىب هيأت وزىران 

 - که ابالغ خواهد شد -سياستهاى برنامه چهارم توسعه ) ٤٧(مى رسد، در چارچوب بند 
 . به بخش خصوصى ىا تعاونى واگذار نماىد

 
 ، نظر به جاىگاه محورى آب در توسعه کشور، منابع دولت مکلف است   - ١٧ماده 

آب کشور را با نگرش مدىرىت جامع و توأمًا عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با 
روىکرد توسعه پاىدار در واحدهاى طبيعى حوزه هاى آبرىز با لحاظ نمودن ارزش 

ه اى برنامه رىزى و مدىرىت   ، آگاه سازى عمومى و مشارکت مردم به گوناقتصادى آب
 : نماىد که هدف هاى زىر تحقق ىابد

 - *قانون برنامه سوم توسعه) ١٠٧(و ماده ) ١٠٦(ماده ) ١( اجراى مفاد تبصره -الف 
در زىرنوىس بند ط همين ماده درج شده است  ... قانون برنامه سوم توسعه) ١٠٦(ماده ) ١(تبصره 
  . ىر استقانون مزبور به شرح ز) ١٠٧(و ماده 

 به دولت اجازه داده مى شود به منظور اجراى سياست هاى صرفه جوىى و هداىت مصرف - ١٠٧ماده 
 ، آب را در انهار و شبکه هاى آبيارى و اىستگاههاى کنندگان آب کشاورزى براى بهره بردارى بهينه

 به تدوىن و پمپاژ و چاههاى عميق و نيمه عميق براساس الگوى مصرف بهينه آب کشاورزى نسبت
و اىجاد تشکلهاى  ) حقابه داران و مالکان( ، مشارکت بخشى غير دولتى اجراى نظام بهره بردارى

 ، براساس قانون تثبيت نرخ آب بهره بردارى آب و خاک اقدام نماىد و براى اىن گونه مصرف کنندگان
 . بهاى زراعى قيمت گذارى نموده و تحوىل دهد

ارى اصولى از آب و حفظ ارزش واقعى آن و سهولت در نقل و انتقال آن  به منظور بهره برد-تبصره 
  در .، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حّقابه داران و مالکان اقدام نماىد

برنامه چهارم توسعه و با اصالح ساختار مصرف آب و استقرار نظام  طول اجراى
 ، راندمان آبيارى ش هاى نوىن آبيارى و کمآبيارى بهره بردارى مناسب و با استفاده از رو

٢٥(و به تبع آن کاراىى آب به ازاى ىک متر مکعب در طى برنامه بيست و پنج درصد 
افزاىش ىافته و با اختصاص به محصوالت با ارزش اقتصادى باال و استفاده بهينه  %) 

 . از آن موجبات افزاىش بهره ورى آب را فراهم سازد
 اىجاد تعادل بين تغذىه و برداشت سفره هاى آب زىرزمينى در دشت هاى با  به منظور-ب 

 ، دولت مکلف است با تجهيز منابع مالى موردنياز و تمهيدات سازه اى و تراز منفى
موضوع  ( ، مجوزهاى بهره بردارى در اىن دشتها را براساس مصرف معقول مدىرىتى

/١٦قانون توزىع عادالنه آب مصوب > ١٩<ه  ماد-  *   آب قانون توزىع عادالنه> ١٩<ماده 
وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براى امور  : ١٢/١٣٦١

کشاورزى ىا صنعتى ىا مصارف شهرى از منابع آب کشور براى اشخاص حقيقى ىا حقوقى که در 
. نفرى در هر محل تعيين کندگذشته حقابه داشته اند و تبدىل آن به اجازه مصرف معقول هيأتهاى سه 
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اىن هيأتها طبق آىين نامه اى که از طرف وزارت نيرو و وزارت کشاورزى تدوىن مى شود براساس 
از قبيل مقدار آب موجود و ميزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و (اطالعات الزم 

ن آب مورد نياز اقدام نسبت به تعيين ميزا ) کيفيت مصرف آب و معمول وعرف محل و ساىر عوامل
خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسيله وزارتخانه هاى ذى ربط طبق نظر اىن هيأت 
صادر خواهد شد و معترض به رأى هيأت سه نفرى اعتراض خود را به سازمان صادر کننده پروانه 

رأى هيأت پنج نفرى . ماىدتسليم مى کند و سازمان مذکور اعتراض را به هيأت پنج نفرى ارجاع مى ن
 که با روشهاى نوىن) .الزم االجرا است و معترض مى تواند به دادگاههاى صالحه مراجعه نماىد

 ، اصالح نماىد به طورى که تا پاىان برنامه چهارم تراز منفى  آبيارى قابل دسترس است
 . بهبود ىابد%) ٢٥(سفره هاى آب زىرزمينى بيست و پنج درصد 

صادى آب در هر ىک از حوزه هاى آبرىز، با لحاظ ارزش ذاتى و   ارزش اقت-ج 
 ، براى بهره بردارى حفاظت و بازىافت در برنامه هاى بخش هاى مصرف سرماىه گذارى
 . منظور گردد

آىين نامه اجراىى اىن بند در طى سال اول برنامه تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد  
 . رسيد

 ، انتقال و استفاده حداکثر از  ، تنظيماى طرحهاى استحصال به منظور تسرىع در اجر-د 
٢( ، دولت موظف است ساالنه دو درصد آبهاى رودخانه هاى مرزى و منابع آب مشترک

از مجموع اعتبارات طرحهاى تملک داراىى هاى سرماىه اى بودجه عمومى را در %) 
افقتنامه هاى متبادله لواىح بودجه سنواتى تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب مو

بين سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و وزارت نيرو براى اجراى طرحهاى مذکور 
 .  ، هزىنه نماىدتخصيص ىافته%) ١٠٠(به صورت صددرصد 

 طرحهاى انتقال آب بين حوزه اى از دىدگاه توسعه پاىدار، با رعاىت حقوق ذى نفعان و  -ه
 ، اجتماعى و   ، اقتصادى، مشروط به توجيه فنىبراى تأمين نيازهاى مختلف مصرف  

 . زىست محيطى و منافع ملى موردنظر قرار گيرد
قانون اساسى ) ٧٧( مبادله آب با کشورهاى همجوار با رعاىت اصل هفتاد و هفتم -و 

قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران ) ٧٧( اصل هفتاد و هفتم - *جمهورى اسالمى اىران
 ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاى بين المللى باىد به تصوىب عهدنامه: ١٣٥٨مصوب 

 ، اجتماعى و  ، اقتصادى  و منافع ملى و توجيه هاى فنى. مجلس شوراى اسالمى برسد
 . کشور و با تصوىب هيأت وزىران به عمل آىد زىست محيطى براساس طرح جامع آب

 ، طرىق تدوىن الگوى مصرف بهينه آب ، از  فرهنگ صحيح و منطقى مصرف آب-ز 
 ، به تدرىج با نصب کنتورهاى جداگانه براى اصالح تعرفه ها براى مشترکين پرمصرف 

کليه واحدهاى مسکونى و اجراى طرحهاى مدىرىت مصرف آب در شهرها و روستاهاى 
 . کشور گسترش ىابد

نامه سوم توسعه قانون بر) ١٣٣( قانون الحاق ىک بند و دو تبصره به ماده -تبصره 
 قانون - *٦/٨/١٣٨٠ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب اقتصادى

 ، اجتماعى و فرهنگى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ١٣٣(الحاق ىک بند و دو تبصره به ماده 
 : ١٦/١٠/١٣٨٠جمهورى اسالمى اىران مصوب 

قانون برنامه سوم  ) ١٣٣( و دو تبصره آن به ماده  از تارىخ تصوىب اىن قانون بند ذىل-ماده واحده 
 الحاق  - ١٧/١/١٣٧٩ مصوب - ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران توسعه اقتصادى

 :مى گردد
 ، جلوگيرى از بحران هاى آتى و اجتناب از قطع آب مشترکين داراى به منظور کاهش مصرف آب

وفاضالب اجازه داده مى شود در ازاى مصارف  ، به شرکتهاى آب مصرف منطبق با الگوى مصرف
مازاد بر الگوى مصرف مشترکين از شبکه هاى آب شهرى حداکثر تا معادل دو برابر قيمت هاى 
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مصوب به ترتيبى که هيأت وزىران در آىين نامه موضوع اىن قانون تعيين مى نماىد جرىمه وصول 
 . نماىد

اساس عواملى مانند تعداد افرار خانوار، مناطق  الگوى مصرف و مصارف مازاد برآن بر١-تبصره 
 .  ، شراىط اقليمى و محيطهاى شهرى توسط دولت تعيين خواهد شدجغرافياىى
 درآمد حاصل از درىافت جرىمه هاى موضوع اىن قانون با نظارت سازمان مدىرىت و ٢-تبصره

گان زىر الگوى برنامه رىزى کشور صرف بازسازى شبکه هاى فرسوده و حماىت از مصرف کنند
براى  ) مازاد بر الگوى مصرف آب موضوع تعيين الگو و هزىنه هاى   (.مصرف مى گردد

 . تنفيد مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤(دوره برنامه چهارم 
 هماهنگى اعتبارى در تهيه و اجراى همزمان طرحهاى تأمين آب و طرحهاى مکمل -ح 

هاى آبخيزدارى در باالدست نظير شبکه هاى آبيارى و زهکشى در پاىين دست و طرح
 . سدهاى مخزنى به عمل آىد

) ١٠٦(قانون برنامه دوم توسعه و ماده ) ٧٦( براى تداوم اجراى احکام تبصره  -ط 
: ٢٠/٩/١٣٧٣مصوب  ...قانون برنامه دوم توسعه) ٧٦( تبصره - * قانون برنامه سوم توسعه

 اجراى طرحهاى آب و خاک کشاورزى به منظور تسرىع و جلب منابع بيشتر جهت سرماىه گذارى در
 ، شبکه هاى آبيارى و  ، احياى منابع طبيعى ، دام و طيور و شيالتشبکه هاى فرعى آبيارى و زهکشى

از اعتبارات مصوب %) ٣٠(زهکشى و آبخيزدارى دولت مکلف است حداکثر تا سقف سى درصد
ىق وزارتخانه ذى ربط دراختيار ول و از طر›طرحهاى فوق در بودجه ساالنه را با اعالم وزراى مسو

بانک کشاورزى قرار دهد، ذى حسابان مکلف اند مبالغ پرداختى به بانک کشاورزى را به هزىنه 
بانک کشاورزى موظف است از محل تلفيق منابع مذکور با منابع اعتبارى . قطعى منظور دارند

ماىه گذارى دراىن طرحها سيستم بانکى و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان و دامداران جهت سر
 . در چارچوب مقررات اعتبارى بانک مبادرت به اعطاى تسهيالت نماىد

درصورت لزوم بخشى از نيازهاى اعتبارى طرحهاى مذکور که از محل بودجه عمومى دولت تأمين 
عناوىن و سهم حماىت دولت در قالب کمک . مى شود، مى تواند به عنوان کمک بالعوض تلقى گردد

ض و سوبسيد سود انتظارى در طرحهاى مشمول درىافت اىن کمک توسط کميته اى مرکب از بالعو
شبکه بانکى موظف است هرساله  . وزارتخانه ذى ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهدشد

 ، در مبالغ درىافتى از بابت بازپرداخت اقساط تسهيالتى را که از محل بودجه عمومى تأمين شده است
داگانه اى نگهدارى نماىد تا به عنوان پشتوانه و توسعهء طرحهاى فوق الذکر دراختيار حساب ج

 . ول قرار داده شود›وزارتخانه هاى مسو
 ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آىين نامه هاى اجراىى اىن تبصره توسط وزارتخانه هاى ذى ربط
 • . واهدرسيدامور اقتصادى و داراىى تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خ

 : به دولت اجازه داده مى شود١٧/١/١٣٧٩مصوب  ... قانون برنامه سوم توسعه١٠٦ماده 
 به منظور جلب منابع مالى بيشتر جهت سرماىه گذارى و تسرىع در اجراى طرحهاى تأمين آب و -الف 

ت و  ، شبکه هاى اصلى و فرعى آبيارى و زهکشى طرحهاى کوچک آبى و احياء قنواخاک کشاورزى
 ، آبخيزدارى )  ، مرتع و بيابانجنگل( ، منابع طبيعى چشمه سارها، دام و طيور و دامپزشکى و شيالت

 ، زراعت و باغدارى اعتبارات الزم را در بودجه هاى ساالنه منظور و از طرىق وزارتخانه نوغاندارى
به هزىنهء قطعى مبالغ پرداختى به بانک کشاورزى . ذى ربط دراختيار بانک کشاورزى قرار دهد

بانک کشاورزى موظف است از محل تلفيق منابع مذکور با منابع اعتبارى سيستم . منظور مى شود
بانکى و منابع حاصل از مشارکت توليدکنندگان و بهره برد اران بخش کشاورزى جهت سرماىه گذارى 

 . الت اعطاء کند ، تسهيدر طرحهاىى که داراى توجيه فنى و اقتصادى هستند، در چارچوب مقررات
درصورت لزوم بخشى از نيازهاى اعتبارى طرحهاى مذکور که از محل بودجه عمومى دولت تأمين 

عناوىن و سهم حماىت دولت در قالب کمک . مى شود، مى تواند به عنوان کمک بالعوض تلقى گردد
ى مرکب از  ، توسط کميته ابالعوض و ىارانهء سود انتظارى در طرحهاى مشمول درىافت اىن کمک
مبالغ درىافتى از بابت . وزارتخانه هاى ذى ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد
 ، مجددًا به روش فوق الذکر بازپرداخت اقساط تسهيالتى که از محل بودجهء عمومى تأمين شده است

 •• . مورد استفاده قرار مى گيرد
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ر بخش کشاورزى هر ساله بخشى از منابع خود را  به منظور تجهيز منابع براى سرماىه گذارى د-ب 
که در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد، ازطرىق دستگاههاى ذى ربط به صورت کمک به 
صندوقهاى غيردولتى توسعه کشاورزى و دامدارى و ىا به صورت وجوه اداره شده دراختيار 

 ••• . صندوقهاى مذکور و بانک کشاورزى قرار دهد
از تسهيالت اعطاىى کليه %) ٢٥(اى برنامه سوم حداقل بيست و پنج درصد  در طول ساله-ج 

 . بانکهاى کشور را با هماهنگى دستگاههاى اجراىى ذى ربط به بخش آب و کشاورزى اختصاص دهد
 تأمين اعتبارات بخش آب و کشاورزى را در اولوىت قرارداده و بدون توجه به ميزان وصول -د 

 . تخصيص و از طرىق خزانه پرداخت نماىد%) ١٠٠( بطور صددرصد  ،درآمدهاى پيش بينى شده
 ، دانه هاى  دولت موظف است به جاى واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوىى ارزى-ه

 . روغنى وارد نماىد
 ، درطول  دولت مکلف است به منظور افزاىش توان توليد اقتصادى درآمدهاى ارزى- ١تبصره 

خاذ تدابير و اقدامات الزم امکان تطبيق الگوى کشت در مناطق مختلف با امکانات و برنامه با ات
ظرفيت هاى آبى را فراهم و کارآىى اقتصادى آب را ازطرىق تخصيص آب به توليد محصوالت با نياز 

 . آبى کمتر و بازدهى اقتصادى بيشتر افزاىش دهد
ه سازماندهى ، تأمين امکانات و هماهنگى آىين نامه اجراىى اىن تبصره متضمن اهداف کمى ، نحو

دستگاههاى اجراىى در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نيرو با مشارکت وزارت کشاورزى و 
 •••• . جهاد سازندگى و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

رى از منابع آب کشور وزارت نيرو  به منظور حفاظت و سامان دهى نظامهاى بهره بردا- ٢تبصره 
 : موظف است در طول برنامه اقدامات زىربناىى زىر را به انجام برساند

 
  .  توسعه و تجهيز شبکه هاى آماربردارى از منابع آب کشور از نظر کّمى و کيفى- ١
  . يفى آب اىجاد و توسعه شبکه هاى اندازه گيرى منابع آلوده کننده آب وتقوىت مبانى مدىرىت ک - ٢
  .  تقوىت بازارهاى محلى آب - ٣
  .  اىجاد و توسعه شبکه هاى اندازه گيرى مصارف آب در بخش کشاورزى - ٤
  .  تقوىت مبانى حقوقى آب متناسب با تحوالت مدىرىتى و فنآورى - ٥
تهاى  اىجاد مبانى الزم به منظور استقرار نظامهاى بهره بردارى مناسب مبتنى بر تقوىت مدىرى - ٦

  . محلى آب
 

اىن ماده شامل شراىط و ضوابط کمک بالعوض و پرداخت ىارانه سود و •••••  آىين نامه اجراىى 
 ، وزارت امور اقتصادى و داراىى و  ، سازمان برنامه و بودجهکارُمزد توسط وزارتخانه هاى ذى ربط
 . هد رسيد ، تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خوابانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران

 
 قانون برنامه سوم ٧٦آىين نامه چگونگى اجراى طرحهاى مربوط به وزارت نيرو موضوع تبصره • 

 آىين نامه چگونگى اجراى طرحهاى مربوط به وزارتين کشاورزى ١٧/٣/١٣٧٤در تارىخ  ... توسعه
ه  ب٢٨/٨/١٣٧٤در تارىخ  ....  قانون برنامه دوم توسعه٧٦و جهادسازندگى موضوع تبصره 
  . تصوىب هيأت وزىران رسيده است

 
 به ٣٠/٦/١٣٧٩در تارىخ  ...  قانون برنامه سوم توسعه١٠٦آىين نامه اجراىى بند الف ماده •• 

  .  اصالح گردىده است٤/٧/١٣٨٠تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ 
 

 به ١٦/٩/١٣٧٩ در تارىخ ...  قانون برنامه سوم توسعه١٠٦آىين نامه اجراىى بند ب ماده ••• 
  .  اصالح گردىده است١٦/٢/١٣٨٠تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ 

 
 به ٤/١٠/١٣٧٩در تارىخ  ...  قانون برنامه سوم توسعه١٠٦ ماده ١آىين نامه اجراىى تبصره •••• 

  . تصوىب هيأت وزىران رسيده است
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  و . ماده مراجعه شود همين ١ و تبصره ١٠٦به توضيحات بندهاى الف و ب ماده ••••• 
 ، زهکشى  ، با اولوىت در طرحهاى شبکه هاى آبيارى به منظور گسترش سرماىه گذارى

وطرحهاى تأمين آب که داراى توجيه فنى و اقتصادى هستند، منابع عمومى با منابع 
 . بانک کشاورزى و بهره برداران تلفيق مى گردد
ت وزىران مى رسد، چگونگى تعيين عناوىن   در آىين نامه اجراىى اىن بند که به تصوىب هيأ  

 . و سهم حماىت دولت مشخص مى گردد
 .  برنامه هاى اجراىى مدىرىت خشکسالى را تهيه و تدوىن نماىد-ى 

 آىين نامه هاى اجراىى اىن ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مدىرىت و -ک 
 . برنامه رىزى کشور به تصوىب هيأت وزىران مى رسد

 
دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصوىب اىن قانون برنامه    - ١٨ ماده

توسعه بخش کشاورزى و منابع طبيعى را با محورىت خودکفاىى در توليد محصوالت   
 ، اقتصادى نمودن توليد و توسعه صادرات  ، تأمين امنيت غذاىى اساسى کشاورزى

ورزى حداقل به ميزان رشد  ، ارتقاى رشد ارزش افزوده بخش کشامحصوالت کشاورزى
بخش هفتم اىن قانون را تهيه و از طرىق انجام ) ٢(پيش بينى شده در جدول شماره 

 : اقدامات ذىل به مرحله اجرا در آورد 
 سرماىه گذارى الزم به منظور اجراى عمليات زىربناىى آب و خاک و توسعه -الف 

ضى کشاورزى داراى آب تأمين شبکه هاى آبيارى و زهکشى در دو ميليون هکتار از ارا
  . شده
با منابع نظام بانکى و منابع   ) به صورت وجوه اداره شده( تلفيق بودجه عمومى -ب 

حاصل از مشارکت توليدکنندگان به منظور پرداخت تسهيالت به سرماىه گذاران بخش 
  . کشاورزى و صناىع تبدىلى و تکميلى

 کشاورزى و عوامل توليد با  پوشش حداقل پنجاه درصدى بيمه محصوالت-ج 
  . بهره بردارى از خدمات فنى بخش خصوصى و تعاونى تا پاىان برنامه

 افزاىش سرماىه شرکت مادر تخصصى صندوق حماىت از توسعه سرماىه گذارى -د 
بخش کشاورزى به ميزان سرماىه اوليه در طول سالهاى برنامه و کمک به صندوق هاى 

ش کشاورزى به صورت وجوه اداره شده و از طرىق اعتبارى غيردولتى توسعه بخ
  . اعتبارات تملک داراىى سرماىه اى

 حماىت از گسترش صناىع تبدىلى و تکميلى بخش کشاورزى به نحوى که درصد -ه
محصوالت فرآورى شده حداقل به ميزان دوبرابر وضع موجود افزاىش ىافته و موجبات  

 .  فراهم گردد%)٥٠(کاهش ضاىعات به ميزان پنجاه درصد 
 افزاىش توليد مواد پروتئينى دام و آبزىان در راستاى اصالح ساختار تغذىه به نحوى -و 

 . که سرانه سهم پروتئين حيوانى در الگوى تغذىه به بيست و نه گرم افزاىش ىابد
 اىجاد صندوق تثبيت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدى دولت و کشاورزان جهت -ز 

ىتى درآمدى کشاورزان به نحوى که خطرپذىرى حاصل از تغيير قيمت ها سياست هاى حما
اساسنامه صندوق .و عملکرد توليد را به منظور تثبيت درآمد کشاورزان کاهش دهد

 . ىادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصوىب اىن قانون به تصوىب هيأت وزىران مى رسد
ز محدوده قانونى شهرها و  صدور سند مالکيت اراضى کشاورزى واقع در خارج ا-ح 

شهرکها و روستاها به نام مالکين قانونى آنها از طرىق سازمان ثبت اسناد و امالک  
  . کشور تا پاىان برنامه چهارم
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 نوسازى باغات موجود و توسعه باغات با اولوىت در اراضى شيبدار و مستعد به -ط 
  .  راستاى توسعه صادراتميزان ىک ميليون هکتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در

 اىجاد انگيزه براى جذب متخصصين توسط توليدکنندگان و بهره برداران به منظور   -ى 
گسترش آموزش و تروىج با استفاده از خدمات فنى بخش خصوصى و تعاونى به ميزان  

توليدکنندگان و بهره برداران و توسعه تحقيقات کاربردى    %) ٣٠(حداقل سى درصد 
  . يزان دوبرابر شراىط سال پاىهکشاورزى به م

 
 ، دولت مکلف به منظور ارتقاء شاخصهاى توسعه روستاىى و عشاىرى   - ١٩ماده 

 : است ترتيبى اتخاذ نماىد 
 ، راهبرى و نظارت در امور توسعه روستاىى زىرنظر  ، برنامه رىزى سياستگذارى-الف 

 . رئيس جمهور انجام گيرد
 ، اجتماعى و پاىان برنامه سوم توسعه اقتصادى شاخصهاى مذکور نسبت به -ب 

افزاىش ىافته و  %) ٢٥(فرهنگى جمهورى اسالمى اىران حداقل بيست و پنج درصد 
٥٠(ساماندهى اسکان عشاىر با حفظ ارتقاء توانمندىهاى اقتصادى در حد پنجاه درصد  

 . جمعيت عشاىر کشور صورت پذىرد%) 
ل برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوبه ساالنه  اعتبارات روستاىى و عشاىرى در طو-ج 

 . تخصيص و پرداخت گردد%) ١٠٠(صددرصد 
 

قانون برنامه سوم توسعه ) ١٣٤(و ) ١٢٢(، )١٢١(، )١٠٨( مواد - ٢٠ماده 
 مواد - *١٧/١/١٣٧٩ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب  اقتصادى

 : ١٧/١/١٣٧٩مصوب  ....  سوم توسعهقانون برنامه) ١٣٤(و ) ١٢٢(، )١٢١(، )١٠٨(
 به منظور استفاده از نيروهاى متخصص و کارآفرىنان بخش آب و کشاورزى با - الف - ١٠٨ماده 

اولوىت ساکنين روستاها، دولت مجاز است اراضى بزرگ با مقياس اقتصادى را در عرصه هاى منابع 
ا شراىط مناسب دراختيار آنان قرار دهد و طبيعى که قابل احياء و بهره بردارى کشاورزى مى باشند، ب

 . حماىتهاى الزم را از قبيل اىجاد زىربناها و پرداخت تسهيالت به عمل آورد
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضى ملى و موات و ساىر اراضى متعلق به دولت را که 

واگذار مى نماىد  ) قوقىاعم از حقيقى و ح(براى سرماىه گذارى در طرحهاى مختلف توليدى به مردم 
در ابتداى واگذارى تقوىم و برهمان اساس بعد از شروع دوره بهره بردارى آن را با اقساط حداکثر 

ارزش احياء و تبدىل به احسن اىن اراضى متعلق به بهره بردار بوده و دولت . پنج ساله درىافت نماىد
 . حق ندارد بابت آن وجهى درىافت نماىد

 ، دولت مکلف اد سازى عرصه هاى منابع طبيعى و اعمال مدىرىت بهره بردارى بهينه به منظور آز-ب 
است به عشاىر و دامداران داراى پروانه بهره بردارى و ىا بهره برداران عرفى و تشکلهاى اقتصادى 
آنها از اراضى مرتعى قابل احياءتحت تصرف خودوىااراضى همان مناطق زىست آنها در ىيالق 

 کشاورزى واز عرصه هاى مرتعى براى اجراى طرحهاى مرتعدارى وتوليد علوفه وقشالق براى
به گونه اى که معيشت آنها درحد باالى خط فقر تأمين گردد و بقيه  ) باقيد اولوىت(واگذار نماىد 

 . اراضى جهت سرماىه گذارى و واگذارى براساس ضوابط مربوطه منظور مى گردد
 ،  ، ضوابط تشخيص نيروهاى متخصص و کارآفرىنل نحوه قيمت گذارىآىين نامه اجراىى اىن ماده شام

ضوابط تشخيص اراضى بزرگ با مقياس اقتصادى و تعيين انواع حماىتها به پيشنهاد مشترک 
 • . وزارتخانه هاى کشاورزى و جهاد سازندگى و نيرو به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

 ، منطقى کردن مصرف انرژى و حفاظت ل صرفه جوىى دولت موظف است به منظور اعما- ١٢١ماده 
 :  ، اقدامات زىر را انجام دهداز محيط زىست

 ، فرآىندها و  تهيه و تدوىن معيارها و مشخصات فنى مرتبط با مصرف انرژى در تجهيزات-الف 
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گان  ، توليدکنندگان و واردکنند ، به ترتيبى که کليهء مصرف کنندگانسيستمهاى مصرف کنندهء انرژى
معيارهاى مذکور .  ، فرآىندهاو سيستمها ملزم به رعاىت اىن مشخصات و معيارها باشنداىن تجهيزات

 ، مؤسسهء استاندارد و تحقيقات توسط کميته اى متشکل از نماىندگان وزارت نيرو، وزارت نفت
 .  ، سازمان حفاظت محيط زىست و وزارتخانهء ذى ربط تدوىن مى شودصنعتى اىران

 . صوىب اىن معيارها را هيأت وزىران تعيين خواهد کردنحوهء ت
 تهيهء آىين نامهء تعيين ساعات کار اصناف در اىام سال به وىژه در فصل اوج مصرف برق -ب 

 . توسط وزارت بازرگانى با همکارى وزارتخانه هاى نيرو و کشور
ه هاى ذى ربط به نحوى که  تنظيم برنامهء فصلى ساعات کار کارخانه ها و صناىع توسط وزارتخان-ج 

مصرف برق و انرژى در ماههاىى که داراى حداکثر مصرف هستند، کاهش ىابد و سياست هاى 
 .  ، اعمال گرددتشوىقى براى مصرف کنندگان درغير ساعات اوج مصرف

 درصورت قطع برق با اىجاد محدودىت به نسبت ضرر و زىان وارده مصرف کنندگان از -تبصره 
 . د و ساىر پرداخت هاى مربوط معاف خواهد بودپرداخت دىمان

 تدوىن مقررات و ضوابط مربوط به رعاىت استانداردهاى مصرف انرژى در طراحى و ساخت -د 
ساختمانها در بخش دولتى و غيردولتى به منظور پرهيز از اتالف انرژى و تنظيم و اجراى روشهاى 

 استانداردهاى مصرف انرژى توسط کميته اى تشوىقى درمورد ساختمانهاى موجود براى به کارگيرى
 ، نيرو و سازمان  ، صناىع ، کشور، نفتمتشکل از نماىندگان وزارتخانه هاى مسکن و شهرسازى

 . برنامه و بودجه و نظام مهندسى کشور
) ٥٠٠٠( قيمت انرژى براى واحدهاىى که مصرف ساالنهء سوخت آنها بيش از پنج هزار -تبصره 

 ،  مگاوات است) ٥(نفت کوره و ىا قدرت مورد استفادهء آنها بيش از پنج متر مکعب معادل 
 ، درصورت عدم رعاىت معيارها، ضوابط و آىين نامه هاى مذکور در اىن ماده با ارائه فرصت مناسب

  . افزاىش خواهد ىافت
هيه و به آىين نامهء اجراىى اىن ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاى اجراىى ذى ربط ت

 •• . تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 وزارت نفت مجاز است بنابه تقاضاى بخش خصوصى ىا تعاونى رأسًا، ىا با - الف - ١٢٢ماده 

مشارکت خارجى که داراى توان مالى کافى بوده و تقاضاى آنها داراى توجيه فنى و اقتصادى و 
 توليد ساىر محصوالت وابسته به صناىع زىست محيطى باشد، مجوز احداث پاالىشگاه و واحدهاى

وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظيمى مبنى بر تحوىل خوراک آنها و . نفت را صادر کند
و همچنين مجوز صادرات محصوالت ) در صورت نياز(خرىد فرآورده هاى آنها به قيمتهاى بين المللى 

 . مازاد بر مصرف اقدام کند
ت بنابه تقاضاى بخش خصوصى ىا تعاونى رأسًا، ىا با مشارکت خارجى که  وزارت نيرو مجاز اس-ب 

 ، اقتصادى و زىست محيطى باشد، داراى توان مالى کافى بوده و تقاضاى آنها داراى توجيه فنى
مجوز الزم براى احداث نيروگاه و توليد برق صادر کند و شراىط از جمله تسهيالت مربوط به تبدىل 

 . ر به ارز و تضمين خرىد برق اىن گونه واحدها را مشخص و اعالم کنددرآمد شرکتهاى مزبو
 دولت مکلف است به منظور ترغيب ساىر مؤسسات داخلى به توليد هرچه بيشتر نيروى برق از -ج 

نيروگاههاى خارج از مدىرىت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شراىط و قيمتهاى تضمينى خرىد برق 
 ••• . را تعيين واعالم کند

 به وزارت نيرو اجازه داده مى شود بخشى از تأسيسات و داراىى هاى شرکتهاى برق منطقه اى و -د 
معادل . آب و برق خوزستان در ولتاژ توزىع را به شرکتهاى توزىع نيروى برق واگذار کند

برق  ، سهام شرکتهاى توزىع نيروى برق به برق منطقه اى و سازمان آب و  داراىى هاى واگذار شده
 . اىن نقل و انتقال از معافيت مالياتى برخوردار خواهد بود. خوزستان تعلق مى گيرد

 صدور هر گونه مجوز بهره بردارى از منابع آب سطحى ىا زىرزمينى و شبکه توزىع  - ١٣٤ماده 
 ، خدماتى و ساىر مصارفى که توليد  ، دامدارى ، صنعتىشهرى براى مصارف واحدهاى بزرگ توليدى

 ، منوط به اجراى ب با حجم زىاد مى کنند و همچنين استمرار مجوزهاى صادره در گذشتهفاضال
 ، تا زمان اجراى تأسيسات مناسب .  ، تصفيه و دفع بهداشتى پساب استتأسيسات جمعآورى فاضالب

 ، جراىمى برمبناى آىين نامه و تعرفه از واحدهاى مصرف کننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگى
 ، معادل وجوه وارىزى از محل اعتبارات ردىف وب دولت اخذ مى گردد که پس از وارىز به خزانهمص
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خاصى که در قوانين بودجه سنواتى پيش بينى خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زىست 
قرار گيردو براى طرحهاى حفاظت کيفى منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتى فاضالب هزىنه خواهد 

زارت نيرو با همکارى سازمان حفاظت محيط زىست کشور و دستگاه اجراىى ذى ربط نسبت به و. شد
 •••• . تهيهء آىين نامه اجراىى اىن ماده و پيشنهاد آن براى تصوىب در هيأت وزىران اقدام خواهدکرد

  .  به تصوىب هيأت وزىران رسيده است٦/٩/١٣٧٩آىين نامه مزبور در تارىخ • 
 

 به تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ ٢٢/١/١٣٨٠اجراىى اىن ماده در تارىخ آىين نامه •• 
  .  اصالح گردىده است٢٣/٦/١٣٨٢

 
 به تصوىب هيأت ٣/١٢/١٣٧٩ قانون مزبور در تارىخ ١٢٢آىين نامه اجراىى بند ج ماده ••• 

  . وزىران رسيده است
 

 تصوىب هيأت وزىران رسيده و در  به٢٧/١٢/١٣٧٩آىين نامه اجراىى مزبور در تارىخ •••• 
  و اصالحيه هاى آن براى دوره  .اصالح گردىده است١٨/١٠/١٣٨١ و ١٠/٦/١٣٨١تارىخ هاى 

 . تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤(برنامه چهارم 
 

 دولت موظف است سند ملى توسعه بخشهاى صنعت و معدن را باتوجه به  - ٢١ماده 
رف مدت شش ماه از تارىخ تصوىب اىن مطالعات استراتژى توسعه صنعتى کشور ظ

قانون با محورىت توسعه رقابت پذىرى مبتنى بر توسعه فناورى و درجهت تحقق هدف 
و رشد %) ٢/١١(رشد توليد صنعتى و معدنى متوسط ساالنه ىازده و دو دهم درصد 

به گونه اى  %) ٩/١٦(متوسط سرماىه گذارى صنعتى و معدنى شانزده و نه دهم درصد 
در %) ١٤( بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلى از چهارده درصد  که سهم

 و صادرات صنعتى ١٣٨٨در سال %) ٢/١٦( به شانزده و دو دهم درصد ١٣٨٣سال 
برخوردار گردد تهيه و  %) ٨/١٤(از رشد متوسط ساالنه چهارده و هشت دهم درصد 

 : محورهاى ذىل را به اجرا درآورد
 فناورى و اىجاد شراىط بهره مندى از جرىانهاى سررىز فناورى  توسعه قابليت هاى-الف 

  . در جهان و تأکيد وىژه بر حوزه هاى داراى توان توسعه اى باال در صناىع نوىن
صناىع انرژى بر، صناىع ( تقوىت مزىت هاى رقابتى و توسعه صناىع مبتنى بر منابع -ب 

 کشاورزى و زنجيره هاى پاىين دستى  ، صناىع تبدىلى و تکميلى ، صناىع پتروشيمىمعدنى
 ) آنها
 اصالح و تقوىت نهادهاى پشتيبانى کننده توسعه کارآفرىنى و صناىع کوچک و    -ج 

  . متوسط
 ، توسعه و گسترش پاىگاههاى داده هاى  بهبود و گسترش سيستم هاى اطالع رسانى-د 

عات موردنياز توسط  علوم زمين به منظور دسترسى سرماىه گذاران و کارآفرىنان به اطال
  . دولت

 .  گسترش توليد صادرات گرا در چارچوب سياستهاى بازرگانى کشور-ه 
 :  براى تجهيز منابع الزم در توسعه صنعتى و معدنى -و 
 دولت مکلف است در طول سالهاى برنامه سرماىه بانک صنعت و معدن را متناسبًا  - ١

 . برابر سقف مصوب اساسنامه افزاىش دهد
 ،  استفاده از علوم و فناورىهاى نوىن در کليه زمينه هاى معدنى از قبيل اکتشاف - ٢

 ، دولت مکلف است زمينه حضور  ، فرآورى مواد معدنى و صناىع معدنىاستخراج
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 . سرماىه گذاران خارجى را در امور فوق فراهم آورد
ا  تقوىت شرکتهاى مادر تخصصى توسعه اى در جهت توسعه بخش غيردولتى ب - ٣

 ، خارجى و منابع ناشى از فروش سهام شرکتهاى زىرمجموعه استفاده از منابع عمومى
٤٩(و عرضه سهام شرکتهاى مادرتخصصى در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد 

قانون اساسى جمهورى ) ٤٤(به استثناى موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم  %) 
 . اجعه شود مر٦ به زىرنوىس ماده - * .اسالمى اىران

  
 در جهت اىجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتى و   - ٤

برنامه تا ) ١٣( ، به دولت اجازه داده مى شود با رعاىت سقفهاى مصوب ماده معدنى
دالر در جهت اىجاد صناىع انرژى بر و صناىع ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩(مبلغ نه ميليارد 

 . دف صادراتى تعهد و تأمين نماىدداراى مزىت نسبى با ه
  .  تأمين زىربناهاى الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنى توسط دولت- ٥
 اصالح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاى معدنى و صندوق حماىت از توسعه و - ٦

تحقيقات صنعت الکترونيک در جهت تقوىت و توسعه نهادهاى پوشش دهنده مخاطرات 
 خصوصى در زمينه اکتشاف مواد معدنى و سرماىه گذارى خطرپذىر سرماىه گذارى بخش

  . در صناىع نوىن
 

 ، زمينه توليدات صنعت  دولت مکلف است با سياستگذارى الزم-  الف - ٢٢ماده 
خودرو سوارى را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانى و عرضه آن 

تشوىقى و ساز و کار قيمت عرضه گاز فشرده با قيمت رقابتى فراهم نماىد و سياستهاى 
طبيعى و سوختهاى جاىگزىن را به گونه اى طراحى و به اجرا درآورد که منتهى به اىجاد 

از کل خودروهاى توليدى و وارداتى به صورت  %) ٣٠(عرضه حداقل سى درصد 
 . دوگانه سوز گردد

رگ با حماىت از  وزارت نفت موظف است در شهرهاى کشور به وىژه شهرهاى بز-ب 
را احداث و ) CNG  (  ، به تدرىج جاىگاههاى عرضه گاز بخش خصوصى و تعاونى

 . به بهره بردارى برساند و شهردارىها مکلف به همکارى الزم در اىن خصوص مى باشند
قيمت  %) ٤٠(، حداکثر معادل چهل درصد )CNG  (  قيمت گاز طبيعى فشرده -ج 

 . خواهد بود ) با ارزش حرارتى معادل(بنزىن 
 

 ، با تأکيد بر مزىت هاى نسبى و   به منظور هم افزاىى در فعاليت هاى اقتصادى- ٢٣ماده 
 ، گاز و پتروشيمى و صناىع و خدمات مهندسى پشتيبان رقابتى به وىژه در صناىع نفت

آنها، صناىع انرژى بر و زنجيره پاىين دستى آنها، در چارچوب موازىن طرح ملى آماىش 
بهره %) ٣٥( ، هر ساله سى و پنج درصد ين در طول سال هاى برنامه چهارمسرزم

 ،  ، با درج در طرحهاى تملک داراىى هاى سرماىه اى قانون بودجهمالکانه گاز طبيعى
منحصرًا به مصرف اجراى طرحهاى زىربناىى و آماده سازى سواحل و جزاىر اىرانى 

 . سيدخليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد ر
اىن طرحها، با پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور به تصوىب هيأت وزىران 

 . مى رسد
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 ، ارتقاى  ، ارتقاى فناورى به دولت اجازه داده مى شود جهت رشد اقتصادى- ٢٤ماده 
 ، افزاىش فرصتهاى شغلى و افزاىش صادرات در قلمرو فعاليتهاى توليدى کيفيت توليدات
 ، خدمات و فناورى اطالعات در اجراى  ، زىربناىى ، کشاورزى ، معدنىعتىاعم از صن

  قانون تشوىق و - *١٩/١٢/١٣٨٠قانون تشوىق و حماىت سرماىه گذارى خارجى مصوب  
 • : ١٩/١٢/١٣٨٠حماىت سرماىه گذارى خارجى مصوب

 .  مراجعه شود١٣ بند ب ماده ٢به زىرنوىس جزء • 
  تعارىف -فصل اول 

 :  اصطالحات و عبارات بکاربرده شده در اىن قانون داراى معانى زىر مى باشد - ١ماده 
  .  قانون تشوىق و حماىت سرماىه گذارى خارجى-قانون 

 اشخاص حقيقى ىا حقوقى غيراىرانى و ىا اىرانى با استفاده از سرماىه با منشأ -سرماىه گذار خارجى 
 . را اخذ نموده باشند) ٦(خارجى که مجوز سرماىه گذارى موضوع ماده 

 انواع سرماىه اعم از نقدى و ىا غير نقدى که توسط سرماىه گذار خارجى به کشور -سرماىه خارجى 
 : وارد مى شود و شامل موارد زىر مى گردد 

 ، از طرىق نظام بانکى ىا دىگر طرق انتقال وجوه که  وجوه نقدى که به صورت ارز قابل تبدىل-الف 
 رکزى جمهورى اسالمى اىران باشد، به کشور وارد شود، مورد تأىيد بانک م

  ،  ماشين آالت و تجهيزات-ب 
  ،  ، افزودنى و کمکى ، قطعات منفصله و مواد اوليه ابزار و قطعات ىدکى-ج 
 سود سهام قابل انتقال - ، ه ، اسامى و عالئم تجارى و خدمات تخصصى ، دانش فنى حق اختراع-د 

  ، سرماىه گذار خارجى
  .  ساىر موارد مجاز با تصوىب هيأت دولت-و 

 به کارگيرى سرماىه خارجى در ىک بنگاه اقتصادى جدىد ىا موجود پس از -سرماىه گذارى خارجى 
  . اخذ مجوز سرماىه گذارى

اىن قانون براى هر مورد سرماىه گذارى خارجى ) ٦( مجوزى که برطبق ماده -مجوز سرماىه گذارى 
 . صادر مى شود

قانون تشکيل ) ٥( سازمان سرماىه گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى اىران موضوع ماده -مان ساز
 • . ٢٤/٤/١٣٥٣وزارت امور اقتصادى و داراىى مصوب 

  . اىن قانون) ٦( هيأت سرماىه گذارى خارجى موضوع ماده -هيأت 
  شراىط عمومى پذىرش سرماىه خارجى -فصل دوم 

ى خارجى براساس اىن قانون و با رعاىت ساىر قوانين و مقررات  پذىرش سرماىه گذار- ٢ماده 
 ،  ، معدنىجارى کشور مى باىست به منظور عمران و آبادى و فعاليت توليدى اعم از صنعتى

 ،   ، ارتقا فنآورى موجب رشد اقتصادى-الف : کشاورزى و خدمات براساس ضوابط زىر صورت پذىرد
 . هاى شغلى و افزاىش صادرات شود ، افزاىش فرصتارتقا کيفيت توليدات

 ، اخالل در اقتصاد کشور و  ، تخرىب محيط زىست موجب تهدىد امنيت ملى و منافع عمومى-ب 
 . تضييع توليدات مبتنى بر سرماىه گذارىهاى داخلى نشود

 متضمن اعطاى امتياز توسط دولت به سرماىه گذاران خارجى نباشد منظور از امتياز، حقوق -ج 
 .  است که سرماىه گذاران خارجى را در موقعيت انحصارى قرار دهدوىژه اى

 سهم ارزش کاال و خدمات توليدى حاصل از سرماىه گذارى خارجى موضوع اىن قانون نسبت به -د 
ارزش کاال و خدمات عرضه شده در بازار داخلى در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادى از 

 . بيشتر نخواهد بود%) ٣٥( ، از سى و پنج درصد رشتهو در هر %) ٢٥(بيست و پنج درصد 
تعيين رشته ها و ميزان سرماىه گذارى در هر ىک از آنها طبق آىين نامه اى خواهد بود که به تصوىب 

 . هيأت وزىران برسد
سرماىه گذارى خارجى جهت توليد کاال و خدمات براى صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از 

  . معاف استاىن نسبت ها 
 کماکان به ١٦/٣/١٣١٠ قانون مربوط به تملک اموال غيرمنقول اتباع خارجى مصوب -تبصره 

 . قوت خود باقى مى باشد
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 . تملک هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرماىه گذار خارجى در چارچوب اىن قانون مجاز نمى باشد
قانون پذىرفته مى شوند از تسهيالت و  سرماىه گذارى هاى خارجى که براساس مفاد اىن  - ٣ماده 

 . حماىتهاى اىن قانون برخوردارند
 سرماىه گذارى مستقيم خارجى در -الف : اىن سرماىه گذارى ها به دو طرىق زىر قابل پذىرش هستند 
 . زمينه هاىى که فعاليت بخش خصوصى در آن مجاز مى باشد

بيع <،  > مشارکت مدنى<چوب روشهاى  سرماىه گذارى هاى خارجى در کليه بخش ها در چار-ب 
که برگشت سرماىه و منافع حاصله صرفا از عملکرد  >  ، بهره بردارى و واگذارىساخت <و  > متقابل

اقتصادى طرح مورد سرماىه گذارى ناشى شود و متکى به تضمين دولت ىا بانکها و ىا شرکتهاى 
 . دولتى نباشد

مندرج در  >  ، بهره بردارى و واگذارىساخت<شهاى  مادام که سرماىه خارجى موضوع رو-تبصره 
 ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم اىن ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است ) ب(بند 

 . سرماىه باقى مانده در بنگاه اقتصادى سرماىه پذىر توسط سرماىه گذار خارجى مجاز مى باشد
ى در جمهورى اسالمى اىران حسب مورد منوط به  سرماىه گذارى دولت ىا دولتهاى خارج- ٤ماده 

 . تصوىب مجلس شوراى اسالمى مى باشد 
 .  ، خصوصى تلقى مى گرددسرماىه گذارى هاى شرکتهاى دولتى خارجى

  مراجع ذى صالح -فصل سوم 
 ، تنها نهاد رسمى تشوىق سرماىه گذارى هاى خارجى در کشور و رسيدگى به کليه  سازمان- ٥ماده 

بوط به سرماىه گذارى هاى خارجى مى باشد و درخواست هاى سرماىه گذاران خارجى امور مر
 ، ورود، به کارگيرى و خروج سرماىه مى باىد به آن درخصوص امور مربوطه از جمله پذىرش

 . سازمان تسليم گردد
 ، هياتى با نام)٥( به منظور رسيدگى و اخذ تصميم درخصوص درخواست هاى موضوع ماده - ٦ماده 

هيأت سرماىه گذارى خارجى به رىاست معاون وزىر امور اقتصادى و داراىى به عنوان رئيس کل 
 ، معاون رئيس سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور، سازمان و مرکب از معاون وزىر امور خارجه

معاون رئيس کل بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران و حسب مورد، معاونين وزارتخانه هاى 
 . تشکيل مى گرددذى ربط 

 ، مجوز سرماىه گذارى پس از تصوىب هيأت با تاىيد و امضاى وزىر در ارتباط با درخواست پذىرش
 . امور اقتصادى و داراىى صادر مى گردد
اىن ) ٢( ، هيأت موظف به رعاىت ضوابط مندرج در ماده به هنگام پذىرش سرماىه گذارى خارجى

 . قانون مى باشد
ف است درخواست هاى سرماىه گذارى را پس از بررسى مقدماتى حداکثر ظرف   سازمان مکل-تبصره 

 . پانزده روز از تارىخ درىافت آنها همراه با نظر خود در هيأت مطرح نماىد
هيأت موظف است حداکثر ظرف مدت ىک ماه از تارىخ مطرح شدن درخواست هاى مذکور به 

 . ماىدموضوع رسيدگى و تصميم نهاىى خود را کتبا اعالم ن
 به منظور تسهيل و تسرىع امور مربوط به پذىرش و فعاليت سرماىه گذارى هاى خارجى در - ٧ماده 

 ، وزارت امور خارجه ، کشور، کليه دستگاه هاى ذى ربط از جمله وزارت امور اقتصادى و دارائى
 گمرک  ، ، بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران ، وزارت کار و امور اجتماعىوزارت بازرگانى

 ، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتى و سازمان حفاظت محيط زىست جمهورى اسالمى اىران
مکلفند نسبت به معرفى ىک نماىنده تام االختيار با امضاى باالترىن مقام دستگاه به سازمان اقدام 

 . نماىند
ر آن دستگاه با سازمان نماىندگان معرفى شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده کليه امور مربوطه د

 . شناخته مى شوند
  تضمين و انتقال سرماىه خارجى -فصل چهارم 

 ، حماىتها و تسهيالتى که براى  سرماىه گذارى هاى خارجى مشمول اىن قانون از کليه حقوق- ٨ماده 
 . سرماىه گذارى هاى داخلى موجود است به طور ىکسان برخوردار مى باشند

ى خارجى مورد سلب مالکيت و ملى شدن قرار نخواهد گرفت مگر براى منافع  سرماىه گذار- ٩ماده 
 ، به روش غيرتبعيضآميز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ  ، به موجب فرآىند قانونىعمومى
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  . ارزش واقعى آن سرماىه گذارى بالفاصله قبل از سلب مالکيت
ثر در مدت ىک سال پس از سلب مالکيت ىا ملى  تقاضاى جبران خسارت وارده باىد حداک- ١تبصره 

 . شدن به هيأت تسليم شود
اىن قانون حل و فصل  ) ١٩( اختالف ناشى از سلب مالکيت ىا ملى شدن براساس ماده - ٢تبصره 

 . خواهد شد
 واگذارى تمام ىا بخشى از سرماىه خارجى به سرماىه گذار داخلى و ىا با موافقت هيأت و - ١٠ماده 
 . زىر اموراقتصادى و داراىى به سرماىه گذار خارجى دىگر مجاز مى باشدتاىيد و

در صورت انتقال به سرماىه گذار خارجى دىگر، انتقال گيرنده که باىد حداقل داراى شراىط 
سرماىه گذار اوليه باشد، از نظر مقررات اىن قانون جاىگزىن و ىا شرىک سرماىه گذار قبلى خواهد 

 . بود
  ، ورود و خروج سرماىه خارجى ررات پذىرش مق-فصل پنجم 

 سرماىه خارجى مى تواند به ىک ىا ترکيبى از صور زىر به کشور وارد و تحت پوشش اىن - ١١ماده 
 .  وجوه نقدى که به رىال تبدىل مى شود-الف : قانون قرار گيرد 

 مربوط به  وجوه نقدى که به رىال تبدىل نمى شود و مستقيما براى خرىدها و سفارشات-ب 
 . سرماىه گذارى خارجى مورد استفاده قرار گيرد

  .  اقالم غيرنقدى پس از طى مراحل ارزىابى توسط مراجع ذى صالح-ج 
 ترتيبات مربوط به نحوه ارزىابى و ثبت سرماىه خارجى در آىين نامه اجراىى اىن قانون -تبصره 

 . تعيين خواهد شد
ورود ىا خروج سرماىه خارجى و همچنين کليه انتقاالت   نرخ ارز موردعمل به هنگام - ١٢ماده 

ارزى در صورت تک نرخى بودن ارز همان نرخ راىج در شبکه رسمى کشور و در غير اىن صورت 
 . نرخ آزاد روز به تشخيص بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران مالک خواهد بود

رماىه در کشور باقى مانده باشد با  اصل سرماىه خارجى و منافع آن ىا آنچه که از اصل س- ١٣ماده 
دادن پيش آگهى سه ماهه به هيأت و بعد از انجام کليه تعهدات و پرداخت کسورات قانونى و تصوىب 

 . هيأت و تاىيد وزىر امور اقتصادى و داراىى قابل انتقال به خارج خواهد بود
وخته هاى قانونى با  سود سرماىه گذارى خارجى پس از کسر ماليات و عوارض و اند- ١٤ماده 

  . تصوىب هيأت و تاىيد وزىر امور اقتصادى و داراىى قابل انتقال به خارج است
 پرداخت هاى مربوط به اقساط اصل تسهيالت مالى سرماىه گذاران خارجى و هزىنه هاى - ١٥ماده 

 ،  تجارى ، اسامى و عالئم ، کمک هاى فنى و مهندسى ، دانش فنى ، قراردادهاى حق اختراعمربوطه
مدىرىت و قراردادهاى مشابه در چارچوب سرماىه گذارى خارجى براساس مصوبات هيأت و تاىيد 

 .  ، قابل انتقال به خارج مى باشدوزىر امور اقتصادى و دارائى
اىن قانون ) ٣ (ماده ) ب(با رعاىت مفاد بند ) ١٥(و ) ١٤(، )١٣( انتقاالت موضوع مواد - ١٦ماده 

   .قابل انجام است
به روش هاى زىر ميسر  ) ١٥(و ) ١٤(، )١٣( تأمين ارز براى انتقاالت موضوع مواد - ١٧ماده 
  .  خرىد ارز از نظام بانکى-الف : است 

 از محل ارز حاصل از صدور محصوالت توليدى و ىا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادى -ب 
  . که سرماىه خارجى در آن به کار گرفته شده است

 صادرات کاالهاى مجاز طبق فهرستى که در اجراى اىن بند به تصوىب هيات وزىران با رعاىت - ج
 . قوانين و مقررات مربوطه مى رسد

 .  به کارگيرى ىک ىا ترکيبى از روش هاى فوق در مجوز سرماىه گذارى درج مى گردد- ١تبصره 
چنانچه وضع قوانين ىا مصوبات ) ٣(ماده  ) ب( در مورد سرماىه گذارى هاى موضوع بند - ٢تبصره 
 ، پذىرفته شده در چارچوب اىن قانون  ، موجب ممنوعيت ىا توقف اجراى موافقتنامه هاى مالىدولت

 . شود، زىان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تأمين و پرداخت مى گردد
 . قانون به تصوىب مى رسد ، توسط هيأت وزىران در چارچوب اىن حدود تعهدات قابل پذىرش

 بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران مکلف است معادل ارزى وجوه قابل انتقال  - ٣تبصره 
اىن ماده را با موافقت سازمان و تاىيد وزىر امور اقتصادى و داراىى تأمين و  ) الف(موضوع بند 

 . دراختيار سرماىه گذار خارجى قرار دهد
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اىن ماده گردد، مجوز مذکور  ) ج(و ىا  ) ب(ه گذارى معطوف به بند  چنانچه مجوز سرماى- ٤تبصره 
 . به منزله مجوز صادرات تلقى مى گردد

 خروج آن بخش از سرماىه خارجى که در چارچوب مجوز سرماىه گذارى به کشور وارد - ١٨ماده 
 واردات شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کليه قوانين و مقررات ارزى و صادرات و

 . مستثنى مى باشد
  حل و فصل اختالفات -فصل ششم 

 اختالفات بين دولت و سرماىه گذاران خارجى درخصوص سرماىه گذارى هاى موضوع اىن - ١٩ماده 
قانون چنانچه از طرىق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه هاى داخلى مورد رسيدگى قرار مى گيرد، 

 ، در  دو جانبه سرماىه گذارى با دولت متبوع سرماىه گذار خارجىمگر آن که در قانون موافقتنامه
 . مورد شيوه دىگرى از حل و فصل اختالفات توافق شده باشد

  مقررات نهاىى -فصل هفتم 
 دستگاه هاى اجراىى ذى ربط مکلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور - ٢٠ماده 

 ، مدىران و  اشتغال حسب مورد براى سرماىه گذاران ، صدور پروانه کار وروادىد، اجازه اقامت
کارشناسان خارجى براى بخش خصوصى مرتبط با سرماىه گذارى هاى خارجى مشمول اىن قانون و 

 . بستگان درجه ىک آن ها براساس درخواست سازمان اقدام نماىند
تصادى و داراىى حل  موارد اختالف بين سازمان و دستگاههاى اجراىى با نظر وزىر امور اق-تبصره 

 . و فصل مى شود
 سازمان مکلف است امکان دسترسى همگانى را به کليه اطالعات مربوط به - ٢١ماده 

 ، شرکاى اىرانى موضوع فعاليت و  ، فرصت هاى سرماىه گذارىسرماىه گذارى و سرماىه گذاران خارجى
 . ساىر اطالعاتى که دراختيار آن سازمان قراردارد فراهم نماىد

 کليه وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان هاى دولتى و موسسات عمومى که شمول قانون - ٢٢اده م
بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کليه اطالعات مورد نياز سرماىه گذارى خارجى و گزارش 
 سرماىه گذارى هاى خارجى انجام شده را دراختيار سازمان قرار دهند تا اىن سازمان براساس ماده 

 . فوق عمل نماىد
 وزىر امور اقتصادى و داراىى مکلف است هر شش ماه ىک بار گزارش عملکرد سازمان - ٢٣ماده 

درخصوص سرماىه گذارى خارجى موضوع اىن قانون را به کميسيون هاى ذى ربط مجلس شوراى 
 . اسالمى ارسال نماىد

، قانون جلب و حماىت سرماىه هاى   از تارىخ تصوىب اىن قانون و آىين نامه اجراىى آن - ٢٤ماده 
 .  و آىين نامه اجراىى آن لغو مى گردد- ٧/٩/١٣٣٤ مصوب -خارجى 

سرماىه هاى خارجى که قبال براساس قانون مزبور مورد پذىرش قرار گرفته اند تحت شمول اىن قانون 
 . قرار مى گيرند

 مى ىابد که لغو ىا تغيير اىن قانون مفاد اىن قانون توسط قوانين و مقررات آتى درصورتى لغو ىا تغيير
 . در قوانين و مقررات مذکور تصرىح شده باشد

 آىين نامه اجراىى اىن قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادى و داراىى تهيه - ٢٥ماده 
 •• . و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

مرکز جلب و حماىت : ٢٤/٤/١٣٥٣ قانون تشکيل وزارت اقتصادى و داراىى مصوب ٥ماده • 
سرماىه هاى خارجى با نام سازمان سرماىه گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى اىران وابسته به وزارت 

 . امور اقتصادى و داراىى خواهدبود
کليه امور مربوط به سرماىه گذارىهاى خارجى در اىران و سرماىه گذارىهاى اىران در خارج و 

 .  فنى به کشورهاى خارجى دراىن سازمان متمرکز مى شودهمچنين کمکهاى اقتصادى و
 وزارت امور اقتصادى و داراىى مکلف است ظرف شش ماه از تارىخ تصوىب اىن قانون - ١تبصره 

اساسنامه سازمان سرماىه گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى اىران را تهيه و با تأىيد سازمان امور 
 . کميسيونهاى مربوط مجلسين تقدىم نماىدادارى و استخدامى کشور براى تصوىب 

سسات ىا شرکتهاى مالى و بازرگانى › سازمان مى تواند در اجراى وظاىف قانونى خود مو- ٢تبصره 
سسات و شرکتهاى مزبور را پس از تأىيد سازمان امور ادارى و ›تأسيس و اساسنامه مربوط به مو

 . ين تقدىم نماىداستخدامى کشور براى تصوىب کميسيونهاى مربوط مجلس
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 تصوىب و ٢٤/٦/١٣٨١آىين نامه اجراىى قانون تشوىق و حماىت سرماىه گذارى خارجى در تارىخ •• 
 ،   به منظور جلب سرماىه گذارى خارجى .  اصالح گردىده است٢٨/٣/١٣٨٢در تارىخ 

قانون تشوىق و حماىت   ) ٣(ماده  ) ب(بند  ر زمينه هاى الزم را از طرىق مذکور د
 ١٣ماده  ) ب( بند ٢ به زىرنوىس جزء - ١٩/١٢/١٣٨٠ ، مصوب ه گذارى خارجىسرماى

 .   فراهم نماىد.مراجعه شود
دولت موظف است پرداخت کليه تعهدات قراردادى شرکتهاى دولتى اىرانى طرف قرارداد 
براى کاالها و خدماتى که الزامًا مى باىست توسط دولت خرىدارى شود را که به تصوىب 

 ، تعهد و پرداخت از  ، از محل وجوه و منابع متعلق به آنانتصاد رسيده استشوراى اق
 . محل آن وجوه و منابع را تضمين نماىد

 . اىن تعهد پرداخت نباىستى از محل وجوه و منابع عمومى باشد
ضمانتنامه صادره على رغم ماهيت تجارى آن نباىد رىسک تجارى و خسارات ناشى از 

 .  اىفاى تعهدات قراردادى وى را پوشش دهدقصور سرماىه گذار در
به منظور دستيابى به رشد پيش بينى شده در طى سالهاى برنامه چهارم براى 

  : سرماىه گذارى هاى خارجى
 به دولت اجازه داده مى شود معادل ىک در هزار کل سرماىه گذارى هاى مستقيم - ١

 به زىرنوىس -*گذارى خارجىخارجى واقعى تحت پوشش قانون تشوىق و حماىت سرماىه 
را عالوه بر بودجه ساليانه در ) ١٩/١٢/١٣٨٠مصوب   (. مراجعه شود٢٤ماده 

ردىف هاى پيش بينى شده در قوانين بودجه سنواتى به طور ساليانه دراختيار سازمان 
 . سرماىه گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى اىران قرار دهد

سرماىه گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى اىران  به منظور افزاىش کارآىى سازمان - ٢
در جهت تحقق اهداف پيش بينى شده در برنامه درخصوص سرماىه گذارى خارجى و  

 ، دولت مکلف است نسبت به باتوجه به قانون تشوىق و حماىت سرماىه گذارى خارجى  
 . تقوىت و اصالح ساختار تشکيالتى و جاىگاه سازمان مذکور اقدام نماىد

 
از  %) ١٠( دولت موظف است با حفظ مالکيت خود حداقل ده درصد - الف - ٢٥ماده 

 ، پخش و  ، استخراج و توليد نفت و گاز، پاالىشظرفيت انجام فعاليت مربوط به اکتشاف
 قانون نفت -  *٩/٧/١٣٦٦ حمل و نقل مواد نفتى و گازى با رعاىت قانون نفت مصوب 

 : ٩/٧/١٣٦٦مصوب 
  تعارىف ١-ماده 
حات و کلمات زىر هرکجا که در اىن قانون به کار برده مى شود، شامل تعارىف و مفاهيم اصطال

  . مشروح در اىن ماده است
 ،  ، گاز طبيعىنفت عبارت است از کليه هيدروکربورها به استثناى ذغال سنگ که به صورت نفت خام

الت طبيعى ىافت شود و ىا به قير، پلمه سنگهاى نفتى و ماسه هاى آغشته به نفت اعم از آن که به ح
 . وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعى به دست آىد

منابع نفتى عبارت است از هرىک از تقسيمات داخل سرزمين و آبهاى داخلى و ساحلى و بين المللى و 
فالت قاره کشور که احتمال وجود نفت در آن باشد و مشخصات فنى و جغرافياىى وىژه آن توسط 

 . ارت نفت مشخص شده باشدوز
عمليات نفتى عبارت است از کليه عمليات مربوط به صيانت و بهره بردارى از منابع نفتى مانند 

 ، تحصيل اراضى الزم و تهيه و  ، استخراج ، حفارى ، اکتشاف ، زمين شناسى ، نقشه بردارىتفحص
 توسعه و تحدىد آنها و حفاظت اجراى طرحهاى سرماىه اى براى احداث تأسيسات و صناىع و اىجاد و

 ، همچنين عمليات توليد و قابل عرضه و حراست از تأسيسات و واحدهاى مربوط به صنعت نفت
تصفيه نفت خام و  > به استثناى ذغال سنگ<  ، گاز و ساىر هيدروکربورهاى طبيعى کردن نفت خام
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عى و توليد گاز و محصوالت تهيه فرآورده هاى فرعى و مشتقات نفتى و جمعآورى و تصفيه گاز طبي
 ، حمل  ، استفاده از فرآورده ها و مشتقات نفتى و گازى در توليد انواع محصوالت پتروشيمىهمراه
 ، فروش و صدور محصوالت نفت و گاز و پتروشيمى و فعاليتهاى تجارى مربوط به  ، توزىعونقل

يد کاالها و مواد صنعتى صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز و پتروشيمى و تهيه و تول
مورداستفاده نفت و اىجاد تسهيالت و خدمات جنبى براى اىن عمليات و آموزش و تأمين نيروى کار 

 ، اىجاد شراىط اىمنى و بهداشت صنعتى و حفاظت محيط از آلودگى در عمليات با رعاىت متخصص
تصادى و انعقاد قراردادهاى ضوابط سازمانهاى ذى ربط و بررسيها و برنامه رىزى و طراحى فنى و اق

پيمانکارى و مشاوره در زمينه هاى عمليات فوق و انجام مطالعات و تحقيقات و آزماىشها و 
پژوهشهاى علمى وفنى براى بسط وتکميل تکنولوژى وارتقاى دانش فنى و صنعتى و بررسى تتبعات 

ات صنعتى با مؤسسات و اختراعات مربوط به صناىع نفت و تبادل اطالعات علمى و فنى و تجربي
  . داخلى و خارجى ذى صالح در زمينه عمليات نفتى

حدود عمليات نفتى در هر زمينه که به وظاىف قانونى و برنامه ها و طرحهاى ساىر دستگاهها و 
نهادهاى جمهورى اسالمى اىران تداخل پيدا مى کند، طبق آىين نامه هاىى خواهد بود که به وسيله 

 • . ه تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيدوزارت نفت تهيه و ب
 ، مؤسسه و ىا شرکتى که عمليات اصلى و فرعى واحدهاى عملياتى عبارت است از هر سازمان

 . تخصصى و عمومى خدمات جنبى نفتى را عهده دار باشد
 عبارت است از تعهداتى که بين وزارت نفت ىا ىک واحد عملياتى ىا هر شخص حقيقى ىا -قرارداد

نعقد مى شود که طبق مقررات دولت جمهورى اسالمى اىران و برمبناى مقررات اىن قانون حقوقى م
 . اجراى قسمتى از عمليات نفتى را برعهده گيرد

••  قانون اساسى ٤٥ منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهاى عمومى است و طبق اصل ٢-ماده
 و داراىيهاوسرماىه گذارىهاىى که در دراختيار حکومت اسالمى مى باشد و کليه تأسيسات و تجهيزات

داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهاى تابعه به عمل آمده و ىاخواهدآمد، متعلق به ملت 
 . اىران ودراختيار حکومت اسالمى خواهدبود

اعمال حق حاکميت و مالکيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتى متعلق به حکومت اسالمى است که 
ات و اختيارات مصرح اىن قانون به عهده وزارت نفت مى باشد که برطبق اصول و براساس مقرر

 . برنامه هاى کلى کشور عمل نماىد
 اعمال حقوق و اختيارات مصرح در اىن قانون برعهده وزارت نفت و شرکتهاى تابعه و ٣-ماده 

 . ت نفت خواهد بودنظارت بر انجام عمليات نفتى و ساىر وظاىف مندرج در اىن قانون برعهده وزار
 وزارت نفت براى انجام عمليات نفتى و بهره بردارى در سرتاسر کشور و فالت قاره و ٤-ماده 

اساسنامه هاى شرکتهاى نفت و گاز و پتروشيمى پس از . درىاها مى تواند شرکتهاىى را تأسيس نماىد
امه هاى ساىر تصوىب اساسن. تصوىب مجلس شوراى اسالمى به مورد اجرا گذارده خواهد شد

 . شرکتها با هيأت وزىران خواهد بود
 ، گاز و  ، اساسنامه هاى شرکتهاى نفتتبصره وزارت نفت مکلف است از تارىخ تصوىب اىن قانون

 . پتروشيمى را ظرف مدت ىک سال جهت تصوىب به مجلس شوراى اسالمى تقدىم نماىد
احدهاى عمليات نفتى با اشخاص حقيقى و  انعقاد قراردادهاى مهم فيمابين وزارت نفت ىا و٥-ماده 

حقوقى داخلى و خارجى و تشخيص موارد مهم تابع آىين نامه اى خواهد بود که با پيشنهاد وزارت 
و قراردادهاى منعقد فيمابين وزارت نفت با دولتها طبق . نفت به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

 .  قانون اساسى عمل شود٧٧اصل 
ىه گذارىها براساس بودجه واحدهاى عملياتى ازطرىق وزارت نفت پيشنهاد و پس  کليه سرما٦-ماده 

سرماىه گذارى خارجى در اىن عمليات به . از تصوىب مجمع عمومى در بودجه کل کشور درج مى شود
 . هيچ وجه مجاز نخواهد بود

 . تبصره درصورت استفاده از بودجه عمومى طبق مقررات عمومى دولت عمل مى شود
 وزارت نفت مکلف است که در جرىان عمليات نفتى ضمن برنامه رىزىهاى صحيح نظارت و ٧- ماده

مراقبت کامل جهت صيانت ذخاىر نفتى و حفاظت منابع و ثروت طبيعى و تأسيسات و جلوگيرى از 
 . با هماهنگى سازمانهاى ذى ربط به عمل آورد )  ، خاکهوا، آب(آلودگى محيط زىست 

ه گذارىهاى ثابت صنعت نفت در داخل کشور تابع قوانين و مقررات واحد مربوطه  کليه سرماى٨-ماده 
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خواهد بود و درمواردى که قانون خاصى وجود نداشته باشد، تابع مقررات عمومى جمهورى اسالمى 
  . اىران است

 سرماىه هاى صرف شده که در اختيار واحدهاى عمليات نفتى گذاشته شده ىا مى شود، جزء داراىيهاى
 . واحد مزبور خواهد بود ولى هرگونه نقل و انتقال آنها منوط به اجازه وزارت نفت مى باشد

 وزارت نفت موظف است براى تأمين حفاظت و حراست از منابع و تأسيسات نفتى و اموال ٩-ماده 
و اسناد صنعت نفت به جاى گارد صنعت نفت با هماهنگى وزارت کشور و همکارى نيروهاى 

آىين نامه اجراىى آن به وسيله وزارتين نفت و کشور . حدى به نام حراست تأسيس نماىدانتظامى وا
 ••• . تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

 . تبصره هزىنه تأسيس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت صنعت نفت خواهدبود
نسانى موردنياز و راهيابى به  وزارت نفت مکلف است نسبت به تربيت و تجهيز نيروى ا١٠-ماده 

تکنولوژى پيشرفته و رشد و توسعه در رشته هاى مختلف صنعت نفت به طرق مقتضى و با 
هماهنگى و تبعيت از سياستهاى وزارت فرهنگ و آموزش عالى و با طرح برنامه هاى آموزشى و  

مر بکوشد و با تشکيل مراکز تعليماتى و تأسيس مجتمعهاى تحقيقاتى و آزماىشگاهى به طور مست
اتخاذ تدابير مؤثر در راه باالبردن سطح دانش و اطالعات علمى و عملى کارکنان و کارشناسان و 

 . اىجاد محيط مناسب براى جذب و تشوىق عناصر کارآمد متعهد و متخصص اقدام نماىد
تى طبق  اراضى و اعيانى و هرگونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقى موردنياز عمليات نف١١-ماده 

اساسنامه هاى شرکتهاى نفت و گاز و پتروشيمى که به تصوىب مجلس شوراى اسالمى خواهد رسيد، 
 . تحصيل خواهد شد

  .  با تصوىب اىن قانون هرگونه قوانين مغاىر با اىن قانون ملغى است١٢-ماده 
صناىع آىين نامه نحوه هماهنگى و تفکيک وظاىف وزارت صناىع و زارت نفت در ارتباط با • 

  .  به تصوىب هيأت وزىران رسيده است٢٤/١/١٣٦٧پتروشيمى در تارىخ 
انفال وثروتهاى : ١٣٥٨ قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران مصوب  ٤٥اصل •• 

 ، درىاها، درىاچه ها، رودخانه ها و ساىر آبهاى  ، معادنعمومى ازقبيل زمينهاى موات ىارها شده
 ، ارث بدون  ، مراتعى که حرىم نيست نيزارها، بيشه هاى طبيعى ، کوه ها، دره ها، جنگلها،عمومى
در اختيار حکومت .  ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومى که از غاصبين مسترد مى شودوارث

تفصيل و ترتيب استفاده از هرىک را . اسالمى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماىد
 . قانون معين مى کند

و همچنين     . به تصوىب هيأت وزىران رسيده است٢٩/١١/١٣٦٧آىين نامه مزبور در تارىخ ••• 
توليد و توزىع برق را با حفظ  از انجام فعاليت مربوط به%) ١٠(حداقل ده درصد 

مسؤوليت دولت در تأمين برق به نحوى که موجب انحصار در بخش غيردولتى نشود و 
مين گردد به اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى واگذار استمرار ارائه خدمات فوق الذکر تض

 . نماىد
 ، به منظور ترغيب ساىر مؤسسات  دولت مکلف است با حفظ مسؤوليت تأمين برق -ب 

داخلى به توليد هرچه بيشتر نيروى برق از نيروگاههاى خارج از مدىرىت و نظارت 
ل اول برنامه چهارم وزارت نيرو، شراىط و قيمتهاى تضمينى خرىد برق را تا پاىان سا

 . تعيين و اعالم کند
 

 ، آب و فاضالب و نيز  ، گاز، تلفن در جهت منطقى نمودن هزىنه برق- ٢٦ماده 
در مقاىسه با بخشهاى (متناسب نمودن نرخهاى ترجيحى در جهت حماىت از توليد 

کميته اى متشکل از نماىندگان وزارتخانه هاى متولى امور توليدى و   ) غيرتوليدى
و سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور همه ساله ضوابط تعيين   ) حسب مورد(ىربناىى ز

را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراى ) اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها(نرخ فروش 
 . اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود
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 ،  ، کشاورزى ، معدنى ، صنعتىهزىنه هاى اشتراک زىربناهاى فوق براى واحدهاى توليدى
 ، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاى به عالوه هزىنه حفر چاه

توليدى غيردولتى که طى برنامه چهارم تقاضاى انشعاب مى کنند، پس از بهره بردارى با 
 . تقسيط پنج ساله توسط دستگاههاى ذى ربط درىافت خواهد شد

ز و تلفن و راه دسترسى تا ورودى  ، گا ، برق دولت موظف است براى تأمين آب-تبصره 
 ، با اعالم دستگاه ذى ربط اقدامهاى الزم را به عمل  شهرکهاى صنعتى و نواحى صنعتى 

 . آورد
 

 به دولت اجازه داده مى شود به منظور اىجاد انگيزه براى سرماىه گذارى و - ٢٧ماده 
 لواىح بودجه  ، در قالباشتغال در سطح کشور به وىژه در مناطق کمتر توسعه ىافته

 ، تسهيالت متناسب با سهم متقاضيان سرماىه گذارى سنواتى و از طرىق وجوه اداره شده
 . در طرحهاى اشتغالزا و نيز قسمتى از سود و کارمزد تسهيالت مذکور را تأمين کند

 
 ، بهره بردارى مناسب از موقعيت  به منظور تقوىت اقتصاد حمل و نقل- ٢٨ماده 

زاىش اىمنى و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است سرزمينى کشور، اف
در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل کشور که به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد، 
اهداف زىر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اىنکه اعتبارات موردنياز  

قف هاى مندرج در جدول براى تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از س
 : اىن قانون تجاوز ننماىد) ٤(شماره 

 حذف کامل نقاط سانحه خيز شناساىى شده در آزادراهها، بزرگراهها و - ١  -الف 
 . راههاى اصلى کشور

شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز %) ٥٠( تکميل حداقل پنجاه درصد - ٢
 . استانها

 غرب و - ، شرق  جنوب-شبکه گذرگاههاى شمال %) ١٠٠( تکميل صددرصد - ٣
 . بزرگراههاى آسياىى در محدوده کشور

شبکه راههاى اصلى مرتبط کننده مراکز  %) ٥٠( تکميل حداقل پنجاه درصد - ٤
 . شهرستانها

 . راههاى فرعى مرتبط کننده مراکز بخشها%) ٥٠( تکميل حداقل پنجاه درصد - ٥
شبکه راههاى روستاىى مرتبط کننده روستاهاىى %) ٧٠( تکميل حداقل هفتاد درصد- ٦

 . که بيش از ىکصد خانوار جمعيت دارند
با استفاده از وجوه ) بار و مسافر( نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى جاده اى  - ٧

 .  ، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال برسداداره شده به نحوى که در پاىان برنامه
 .) I.T.S   ( هاى کشور به سامانه کنترل هوشمند  پوشش کامل آزادراه- ٨
 فراهم سازى زمينه هاى الزم جهت اىجاد مجتمع هاى خدمات رفاهى در جاده هاى - ٩

کشور از طرىق اعطاى کمکهاى بالعوض و واگذارى اراضى منابع طبيعى به صورت  
  . راىگان توسط وزارت جهاد کشاورزى

  .  غرب- جنوب و شرق -ت کاال و مسافر شمال  اتمام شبکه راه آهن ترانزى- ١ -ب 
 .  اتمام شبکه راهآهن آسياىى واقع در محدوده کشور- ٢
 .  اىجاد امکان دسترسى بخش غيردولتى به شبکه راهآهن کشور- ٣
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  .  تجهيز کامل شبکه راهآهن کشور به سيستم عالئم و ارتباطات- ٤
 ، به نحوى که در وجوه اداره شده نوسازى ناوگان راهآهن کشور با استفاده از - ٥

 . پاىان برنامه متوسط سن ناوگان راهآهن مسافرى حداکثر به پانزده سال برسد
 برقرارى ارتباط کالن شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگرى با - ٦

  . مرکز با قطارهاى سرعت باال با مشارکت بخش هاى غيردولتى
هاى کشور براساس برآورد ميزان تقاضاى حمل و نقل بار و  طبقه بندى فرودگاه- ١ -ج 

  . مسافر در پاىان برنامه و تجهيز کامل فرودگاهها متناسب با آن
تجهيزات ناوبرى هواىى و پوشش رادارى کل فضاى  %) ١٠٠( تکميل صددرصد - ٢

  . کشور درحد استاندارد بين المللى
ده از وجوه اداره شده به نحوى که در  نوسازى ناوگان حمل و نقل هواىى با استفا- ٣

 .  ، متوسط سن ناوگان هواىى حداکثر به پانزده سال برسدپاىان برنامه
 .  وظاىف حفاظتى کليه فرودگاههاى کشور صرفًا به عهده نيروى انتظامى مى باشد- ٤

وظاىف مربوط برابر آىين نامه اى خواهد بود که با پيشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و 
 . ترابرى به تصوىب هيأت وزىران مى رسد

 با لحاظ حاکميت و انحصار دولت بر امور هوانوردى و حمل و نقل هواىى شامل - ٥
ناوبرى نشست و برخاست و پيش بينى تمهيدات مناسب براى جلوگيرى از انحصار در  

 ، دولت مجاز است سهام شرکت بخش غيردولتى و تضمين استمرار ارائه خدمات
%) ٥١(ىى جمهورى اسالمى اىران را به نحوى که حداقل پنجاه و ىک درصد  هواپيما

آن در مالکيت دولت باقى بماند و سهام شرکت اىران اىرتور را به بخش غيردولتى 
 . واگذار نماىد

 تجهيز و نوسازى بنادر تجارى کشور و اصالح مدىرىت بهره بردارى آنها - ١ -د
 ، ظرفيت تخليه و بارگيرى بنادر تجارى م توسعهبه نحوى که تا پاىان برنامهء چهار 
 . حداقل به ىکصد و ده ميليون تن برسد

  .  نوسازى ناوگان حمل و نقل درىاىى با استفاده از وجوه اداره شده- ٢
  .  تدوىن و بکارگيرى استانداردهاى حمل و نقل با استانداردهاى جهانى- ١ -ه
دستگاههاى ذى ربط براى گسترش ترانزىت  اىجاد تسهيالت الزم و هماهنگى بين - ٢

 . کاال و مسافر
  .  ىکپارچه سازى سازمان مدىرىت فرودگاهها، بنادر و پاىانه هاى مرزى زمينى- ٣
 نگهدارى از زىربناهاى احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهاى - ٤

  . جهانى
 

قانون برنامه سوم  ) ١٣٢(و ) ١٣١(، )١٢٩(، )١٢٨(، )١٢٧( مواد - ٢٩ماده 
و   ١٧/١/١٣٧٩ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب توسعه اقتصادى
  :  با اصالحات بعدى١٧/١/١٣٧٩مصوب   ....  از قانون برنامه سوم توسعه-  *اصالحيه هاى آن 

 :  به وزارت راه و ترابرى اجازه داده مى شود- ١٢٧ماده 
 ، مازاد ، تجهيزات و اماکنى را که در راستاى تحقق سياست واگذارى بخشى از ماشينآالت -الف 

 ، راه و که توسط وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارائى•  تشخيص مى دهد براساس آىين نامه اى 
ترابرى و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد به فروش برساند و 

 .  پيمانکاران و شرکتهاى تعاونى راهدارى تشخيص صالحيت شده واگذار کندىا به صورت اجاره به
که به پيشنهاد وزارت مذکور و ••   نسبت به کاهش و تعدىل نيروى انسانى براساس آىين نامه اى -ب 

منابع مالى . سازمان امور ادارى و استخدامى کشور به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد، اقدام کند
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 ) الف(براى اصالح ساختار نيروى انسانى نيز در راستاى کاهش تصدى فوق از محل بند مورد نياز 
 . اىن ماده در قالب لواىح بودجه سنواتى تأمين مى شود

 به وزارت راه و ترابرى اجازه داده مى شود با حفظ مالکيت دولت بر خطوط رىلى و - ١٢٨ماده 
ور و جلوگيرى از اىجاد انحصار در بخش اعمال سياست جامع و هماهنگ حمل و نقل رىلى کش

 ، بخشى از فعاليتهاى مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، غيردولتى و تضمين استمرار ارائه خدمات
تعمير، نگهدارى و بازسازى شبکه و ناوگان حمل و نقل رىلى را به اشخاص حقيقى و حقوقى بخش 

اد شرکتهاى مشترک بين بخش غيردولتى غيردولتى داخلى واگذار کند و در صورت لزوم با اىج
داخلى و راهآهن جمهورى اسالمى اىران از آنها حماىت و تسهيالت الزم در اىن زمينه را فراهم 

 ••• . ضوابط و مقررات اىن ماده به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد. سازد
 ، نشست و برىشامل ناو( باتوجه به اىنکه امور هوانوردى و حمل و نقل هواىى - ١٢٩ماده 

مى باشد، با پيش بينى  ) سازمان هواپيماىى کشورى(منحصرًا دراختيار و در کنترل دولت  ) برخاست
تمهيدات مناسب براى جلوگيرى از اىجاد انحصار در بخش غيردولتى و تضمين استمرار ارائه 

 :  ، به دولت اجازه داده مى شودخدمات
،   %)٤٩حداکثر تا (اپيماىى جمهورى اسالمى اىران  نسبت به واگذارى سهام شرکتهاى هو-الف 

، کشتيرانى  )ساخه( ، خدمات هليکوپترى  ، حمل و نقل هواىى نفت ، هواپيماىى پيامهواپيماىى آسمان
جمهورى اسالمى اىران و شرکتهاى تابعه آن و شرکت ملى نفتکش اىران به بخشهاى تعاونى و 

 . خصوصى داخلى اقدام کند
مشترک شوراى عالى هواپيماىى کشورى و دستگاه اجراىى ذى ربط اساسنامه  با پيشنهاد -ب 

. را اصالح کند )  ، خدمات هليکوپترى ، حمل و نقل هواىى نفت ، پيامآسمان(شرکتهاى هواىى کشور 
 . تغييرات اساسنامه هواپيماىى جمهورى اسالمى اىران به تصوىب مجلس شوراى اسالمى مى رسد

ن حمل و نقل جاده اى و پاىانه هاى کشور اجازه داده مى شود به منظور کمک   به سازما- ١٣١ماده 
به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده اى بين شهرى و احداث پاىانه هاى مسافرى و بارى و مجتمعهاى 

 ، از محل منابع خدمات رفاهى بين راهى توسط بخش غير دولتى با اولوىت تعاونيها و اىثارگران
 ، اقدام کرده و وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمين تسهيالت اعتبارى بانکىداخلى در قالب 

ميزان وجوه اداره شده مذکور شامل . مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلى خود پرداخت کند
 . اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجهء ساالنه سازمان مذکور تعيين مى گردد

 ، نگهدارى و بهره بردارى امور   به منظور تأمين منابع مالى مورد نياز جهت توسعه- ١٣٢ده ما
 :  ، به سازمان حمل و نقل جاده اى و پاىانه هاى کشور اجازه داده مى شودحمل و نقل جاده اى

 کيلومتر عوارض- از جابه جاىى کاال و مسافر در جاده هاى کشور براساس تن کيلومتر و نفر-الف 
ميزان اىن عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومى سازمان حمل و نقل جاده اى و . وصول کند

 . پاىانه هاى کشور و تصوىب شوراى اقتصاد تعيين مى گردد
 کيلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از -رىال براى هر تن ) ٥٠( حداکثر معادل پنجاه -ب 

بادرت به حمل و نقل کاالى ترانزىتى مى کنند با تأىيد وزىر راه و شرکتهاى حمل و نقل بين المللى که م
 . ترابرى از طرىق دفاتر مرزى خود درىافت کند

بجز . خسارت وارده بر ابنيه فنى و تأسيسات زىربناىى را وصول کند%) ١٠٠( صددرصد -ج 
، موظف به جبران خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غيرمترقبه و طبيعى که دولت بنا به توان 

 . آن خواهد بود
 ، به حساب سازمان حمل و نقل جاده اى و   کليه درىافتيهاى موضوع اىن ماده پس از وصول-د 

پاىانه هاى کشور نزد خزانه دارى کل وارىز مى شود تا براساس بودجه ساالنهء سازمان به مصرف 
 . برسد

 به ٣٠/١١/١٣٧٩در تارىخ  ... سوم توسعه قانون برنامه ١٢٧آىين نامه اجراىى بند الف ماده • 
  .  اصالح گردىده است٢/٨/١٣٨٠تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ 

 به ٣٠/١١/١٣٧٩در تارىخ  ...  قانون برنامه سوم توسعه١٢٧آىين نامه اجراىى بند ب ماده •• 
  . دىده است اصالح گر١٣/١٢/١٣٨٢ و ٢٠/٤/١٣٨٠تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ هاى 

 به تصوىب ١٣٨٠/٤/٢٠در تارىخ  ...  قانون برنامه سوم١٢٨ و ٣٠آىين نامه اجراىى مواد ••• 
 . تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤( براى دورهء برنامهء چهارم  هيأت وزىران رسيده است 
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  دولت موظف است به منظور هوىت بخشى به سيماى شهر و روستا، - ٣٠ماده 

ت و سازها، دستيابى به توسعه پاىدار و بهبود محيط زندگى در  استحکام بخشى ساخ
شهرها و روستاها، اقدام هاى ذىل را در بخش هاى عمران شهرى و روستاىى و مسکن 

 : به عمل آورد
 هوىت بخشى به سيما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معمارى و -الف 

  : شهرسازى و ساماندهى ارائه خدمات شهرى از طرىق
 تهيه و تدوىن قانون جامع شهرسازى و معمارى کشور تا پاىان سال اول برنامه  - ١

  . چهارم
 مناسب سازى فضاهاى شهرى و روستاىى براى جانبازان و معلولين جسمى حرکتى و - ٢

  . اعمال اىن ضوابط در اماکن و ساختمانهاى عمومى و دولتى تا پاىان برنامه چهارم
و مرور شهرى به همراه افزاىش سهم حمل و نقل عمومى تا   بهبود وضعيت عبور - ٣

  . نسبت به کل سفرهاى درون شهرى%) ٧٥(ميزان هفتاد و پنج درصد 
 ارتقاء شاخص هاى جمعيت تحت پوشش شبکه آب شهرى و فاضالب شهرى - ٤

 %). ٤٠(و چهل درصد %) ١٠٠(به ترتيب تا سقف صددرصد 
 شهرى و ممانعت از گسترش محدوده شهرها  احياى بافتهاى فرسوده و نامناسب- ٥

براساس طرح جامع شهرى و ساماندهى بافتهاى حاشيه اى در شهرهاى کشور با 
 . روىکرد توانمندسازى ساکنين اىن بافتها

 اىمن سازى و مقاوم سازى ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانى و  -ب 
  :اقتصادى ناشى از حوادث غيرمترقبه شامل 

 کليه سازندگان و سرماىه گذاران احداث بنا در کليه نقاط شهرى و روستاىى و - ١
 - *  )اىران(شهرکها و نقاط خارج از حرىم شهرها و روستاها ملزم به رعاىت آىين نامه 

آىين نامه مزبور مالحظه نشد به نظر مى رسد منظور آىين نامه طراحى ساختمانها در برابر زلزله 
  در رابطه با طراحى ساختمانها .  هيأت وزىران باشد١٧/٩/١٣٧٨امه مصوب پيوست تصوىبن

 .  مى باشند زلزله در مقابل
وزارت مسکن و شهرسازى مکلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحى و 

 . ساخت ساختمانها مى باشد
ان برنامه  استانداردکردن مصالح و روشهاى مؤثر در مقاوم سازى ساختمانى تا پاى- ٢

 . چهارم و حماىت از توليدکنندگان آنها
 صدور پاىان کار براى ساختمانهاى عمومى و مجتمع هاى مسکونى آپارتمانى منوط  - ٣

 . به ارائه بيمه نامه کيفيت ساختمان مى باشد
 ،  صدا و سيماى جمهورى اسالمى اىران و وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسالمى - ٤

 ، مسکن و شهرسازى و آموزش و پرورش مکلفند خطرات  فناورى ، تحقيقات وعلوم
ناشى از سکونت در ساختمانهاى غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعاىت اصول فنى 
در ساخت و سازها و نيز چگونگى مقابله با خطرات ناشى از زلزله را به مردم آموزش 

 . دهند
ستفاده از تجارب ساىر کشورها،  وزارت امور اقتصادى و داراىى مکلف است با ا- ٥

نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساىر حوادث را گسترش داده و  
راهکارهاى همگانى شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونى اجراى آن را فراهم 

 . نماىد
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 دولت مکلف است بازسازى و نوسازى بافت هاى قدىمى شهرها و روستاها و - ٦
ازى ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلى و خارجى مذکور مقاوم س
اىن قانون آغاز و ترتيباتى اتخاذ نماىد که حداکثر ظرف ده سال ) ١٣(ماده  ) ب(در بند 

 . عمليات اجراىى مربوط به اىن امر در کل کشور خاتمه ىابد
ى اطالعات و شرکتهاى تابعه مکلفند  ، نيرو، ارتباطات و فناور وزارتخانه هاى نفت- ٧

 ، گاز، مخابرات و  ، برقبا استفاده از آخرىن فناورى ها، سيستم خدماتى آب
 ، خدمات رسانى مختل  سوخت رسانى را به گونه اى اىمن سازند که دراثر بروز حوادث 

 . نگردد
راحى  درصورت عدم رعاىت آىين نامه هاى مربوطه ىا عدم اجراى صحيح نقشه هاى ط- ٨

شده توسط مهندسين مشاور ىا مهندس محاسب ىا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانکار 
و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنين و مالکين 

در صورت تکرار، پروانه کار مقصرىن لغو .مى باشند) درصورتى که خود مقصر نباشند(
 . خواهد شد

 و شهرسازى مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکن و  وزارت مسکن-ج 
اقتصاد ملى و نقش تعادل بخشى آن در ارتقاى کيفيت زندگى و کاهش نابرابرىها، طرح 
جامع مسکن را حداکثر تا پاىان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصوىب هيأت وزىران 

سعه پاىدار، عدالت اجتماعى و اىن طرح مشتمل بر محورهاى زىر با روىکرد تو.برساند
 : توانمندسازى اقشار کم درآمد خواهد بود

 ، سازمانهاى خيرىه و غيردولتى فعال در بخش  تقوىت تعاونى هاى توليد مسکن- ١
  . مسکن

 مدىرىت ىکپارچه و منسجم زمين براى تأمين مسکن و توسعه شهر و روستا در - ٢
  . چارچوب طرحهاى توسعه و عمران

کيل بازار ثانوىه رهن براساس ضوابط قانونى که به تصوىب مجلس شوراى  تش- ٣
 . اسالمى مى رسد

  .  افزاىش سهم انبوه سازى در امر ساخت به ميزان سه برابر عملکرد برنامه سوم- ٤
 -* . گسترش بازار سرماىه مسکن و اتخاذ تدابير الزم براى تأمين سرماىه در بخش- ٥

 . الزم باشد > بخش<پس از > مزبور<ت به نظر مى رسد درج عبار
قانون اساسى جمهورى اسالمى ) ٣١( دولت موظف است در اجراى اصل سى و ىکم  -د 

داشتن : ١٣٥٨قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران مصوب ) ٣١( اصل سى و ىکم - *اىران 
اىت اولوىت دولت موظف است با رع . مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده اىرانى است

. براى آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراى اىن اصل را فراهم کند
 : ،اقدام هاى ذىل را به انجام برساند

 حماىت از اىجاد و بهره گيرى از مشارکت تشکل ها، انجمن ها و گروههاى خّير - ١
 . مسکن ساز براى اقشار آسيب پذىر

  . غيب سرماىه گذارى خارجى در بخش مسکن تشوىق و تر- ٢
 ، تعاونى و بخش هاى خصوصى( دادن ىارانه کارمزد تسهيالت مسکن به سازندگان - ٣

واحدهاى مسکونى ارزان قيمت و استيجارى در چارچوب ضوابط و    ) عمومى
استانداردهاى مصوب در شهرهاى کوچک و متوسط و کليه روستاهاى کشور براى 

 .  ، کارمندان و زنان سرپرست خانوارمد، کارگرانگروههاى کم درآ
 ارتقاء شاخص بهسازى مسکن روستاىى تا دو برابر عملکرد اىن شاخص در - ٤
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  . برنامه سوم
  .  پلکانى کردن بازپرداخت اقساط تسهيالت بانکى در بخش مسکن- ٥
اىت  دادن کمکهاى اعتبارى و فنى براى بهسازى و نوسازى مسکن روستاىى و حم- ٦

  . از اىجاد کارگاههاى توليد و عرضه مصالح ساختمانى و عرضه کنندگان خدمات فنى
 -* به وزارت مسکن و شهرسازى اجازه داده مى شود به منظور اجراى قانون استيجار-ه

 ، عرضه و به نظر مى رسد منظور قانون تشوىق. مالحظه نشد> قانون استيجار<قانونى تحت عنوان 
همين ماده ) و( باشد که در زىرنوىس بند ٢٣/٣/١٣٧٧سکونى استيجارى مصوب احداث واحدهاى م
 ، واگذارى   معوض نصاب مالکانه و اجراى ساىر طرحهاى عمرانى  . درج شده است

 ، به قيمت کارشناسى  امالک مناسب موردنياز را در بافتهاى فرسوده و نامناسب شهرى 
 . روز خرىدارى نماىد

هرسازى اجازه داده مى شود به منظور تأمين بخشى از   به وزارت مسکن و ش-و 
 ، عرضه و احداث واحدهاى مسکونى استيجارى   اعتبارات موردنياز اجراى قانون تشوىق

 قانون تشوىق احداث و عرضه واحدهاى مسکونى استيجارى مصوب  -  ٢٣/٣/١٣٧٧مصوب 
٢٤/٣/١٣٧٧ •  : 
تعداد واحدهاى مسکونى ،شهرى منظور %)١٠( دولت مکلف است همه ساله حداقل ده درصد١-ماده

 ، اجتماعى وفرهنگى کشور را از طرىق فراهم کردن شده در برنامه هاى پنجساله توسعه اقتصادى
تسهيالت الزم براى ساخت مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازى و عرضه به صورت 

  ..استيجارى ىا اجاره به شرط تمليک به متقاضيان واجد شراىط تأمين نماىد
اعتبار الزم جهت احداث واحدهاى مسکونى موضوع اىن قانون همه  %) ٥٠( پنجاه در صد ٢-ماده 

 . ساله در بودجه عمومى منظور و بقيه اعتبار از طرىق تسهيالت بانکى تأمين مى شود
 ، به حسابى که به وسيله  مبلغ درىافتى بابت اجاره بها، اجاره به شرط تمليک وىا فروش٣-ماده

نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران افتتاح مى شود وارىز مى گرددو هر ساله معادل صد خزانه 
وجوه مذکور در اختيار دستگاه بهره بردارى قرار مى گيرد تا به منظور باز  %)١٠٠(در صد 

پرداخت تسهيالت بانکى ونگهدارى و تعمير واحدهاى ساخته شده و احداث واحدهاى جدىد مطابق 
 . جه مصوب هزىنه نماىدضوابط وبود

 . در صورتى که دستگاه بهره بردار، شهردارىها باشند از شمول اىن ماده مستثنى هستند
 به دولت اجازه داده مى شود به منظور بهره بردارى و اخذ مال االجاره و بازپرداخت وام  ٤-ماده 

گذار نماىد تا زىر نظر  ، واحدهاى استيجارى احداث شده را به شهردارىهاى مربوط وابانکى مربوط
 . شوراى شهر به افراد واجد شراىط واگذار نماىد

 شراىط متقاضيان اجاره ىا اجاره به شرط تمليک با حفظ اولوىت براى متقاضيان جوان ٥-ماده 
متاهل و افراد کم درآمدو زنان سرپرست خانوار ،ميزان اجاره بهاى ماهانه ضرىب افزاىش ساالنه آن 

اىر شراىط در آىين نامه اى که بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاى مسکن و شهر سازى ، مدت اجاره و س
 •• . وکشور به تصوىب هيأت وزىران مى رسد، تعيين مى شود

 به سازندگان واحدهاى مسکونى استيجارى در محدوده شهرهاىى که هر سه سال ىکبار به ٦-ماده 
 شرط رعاىت ضوابط مندرج دراىن وسيله وزارت مسکن و شهر سازى اعالم خواهد شد به

واحد ) ٣( مجتمعهاى مسکونى داراى بيش از -الف : قانون تسهيالت ومعافيتهاى زىرتعلق مى گيرد
سال تمام به ) ٥(استيجارى که با رعاىت الگوى مصرف مسکن ساخته شود، چنانچه حداقل به مدت 

 وحماىتى ، در طول مدت اجاره از اجاره واگذار شود، عالوه بر استفاده از مزاىاى مسکن اجتماعى
ماليات بر درآمد امالک اجارى معاف و از بابت هزىنه حق الثبت مربوط به %)١٠٠(صددر صد 

قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف ) ١( ، مشمول تبصره ماده اعطاى تسهيالت بانکى
 .  مى گردند- •••  ١٣٧٣ مصوب -آن در موارد معين 

واحداستيجارى و بيشتر را از طرىق )٦(است سازندگان مجتمعهاى مسکونى داراى  دولت موظف -ب 
 ، تقسيط بهاى اراضى ،  ، اعطاى تخفيف در بهاى واگذارى اراضىاعطاى اولوىت در واگذارى اراضى

اعطاى تسهيالت بانکى و تقبل بخشى از سود تسهيالت در دوره مشارکت مدنى و فروش سهم  



٧٠  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 . صدور مجوزهاى قانونى وساىر اقدامات ضرورى حماىت نماىد ) ساطىفروش اق(الشرکه بانکى 
 ، پروانه ساختمانى صادر اىن قانون)٦( شهردارىها موظفند براى متقاضيان موضوع ماده ٧-ماده

  ساختمان استيجارى با مدت معلوم   "کنند ودر پروانه ساخت و گواهى عدم خالف وپاىان کار عبارت 
 .  را درج نماىند" 
دارات ثبت اسناد و امالک نيز در صورتمجلس تفکيکى اىنگونه ساختمانها، باىد عبارت ىاد شده را ا

 . قيد کنند
 .  ، در آىين نامه اجراىى اىن قانون تعيين مى شود مدت ىاد شده-تبصره 

 ،  ، قصد فروش در صورتى که پيش از انقضاى مدت مذکور در گواهى پاىان کار، مالک٨-ماده 
 ، ترهين ىا اعمال هر نوع حقوق مالکانه دىگر را داشته باشد، موضوع انتقال تعهد اوليه ه ، هبصلح

به اىادى بعدى و لزوم بهره بردارى از ملک به صورت استيجارى تا پاىان مدت مذکور وقبول منتقل 
 . اليه در سند مربوط قيد شود

جارى موضوع اىن قانون جز  تنظيم هر نوع سند رسمى در مورد واحدهاى مسکونى استي-تبصره 
 .  ، موکول به رعاىت مفاد اىن قانون خواهد بودسند اجاره

 ) ساختمان استيجارى با مدت معلوم( چنانچه از ملکى که داراى پروانه ساختمانى با قيد - ٩ماده 
 ، کمتر مدت  ، به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازى وتأىيد وزارت امور اقتصادى و داراىىاست

 به صورت استيجارى مسکونى بهره بردارى شود، مالک ملک موظف است دو برابر قيد شده
 ، به عنوان جرىمه معافيتها و تسهيالت منظور شده در اىن قانون را به نرخ روز هرىنه هاى مربوط

 ، مابه التفاوت بهاى زمين به قيمت تعهد، به دستگاه ذىربپردازد و در صورت استفاده از زمين دولتى
 . سى روز وصول جرىمه ، درىافت ودىن حاصل ازفروش اقساطى متخلف حال خواهد شدکارشنا
 ، ورثه ىا قائم مقام مالک مختارند حالت استيجارى ملک را تا  در صورت انتقال قهرى ملک١-تبصره

ىا با پرداخت مابه التفاوت معافيتهاو )بارعاىت مفادتوافق شده با مستأجر(پاىان مدت تعهد حفظ کنند و
 .  ، حذف باقيمانده مدت اجاره را اخذ نماىندسهيالتت

 ، اسناد رسمى اجاره اى ىا قبوض  جهت احراز بهره بردارى استيجارى مسکونى از ملک٢-تبصره 
 .  ، مالک خواهد بودمفاصا حسابهاى مالياتى

 .   تسهيالت مندرج در اىن قانون به اشخاص حقيقى و حقوقى تعلق مى گيرد١٠-ماده 
راى اىن منظور نيز مجازند اعطاى تسهيالت نماىند واعطاى تسهيالت بانکى مانع از انعقاد بانکهاب

 . قرارداد اجاره نبوده و فروش اقساطى کل سهم الشرکه بانک به سازنده بالمانع است 
متر مربع و کمترکه به  )١٢٠( کليه واحدهاى مسکونى داراى زىر بناى مفيد صدوبيست ١١-ماده 

ماليات بر درآمد اجارى  %)١٠٠(به اجاره واگذار مى گردد از پرداخت صد در صد منظور سکونت 
 . معاف مى باشند

 آىين نامه اجراىى اىن قانون ظرف دو ماه بوسيله وزارت مسکن و شهرسازى تهيه و به ١٢-ماده 
 ••• . تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

ارش عملکرد اىن قانون را به کمسيون  ماه ىکبار گز٦وزارت مسکن و شهر سازى مکلف است هر 
 . مسکن و شهر سازى وراه وترابرى مجلس شوراى اسالمى تقدىم نماىد

 .  مى باشد٢٤/٣/١٣٧٧تارىخ تصوىب قانون • 
 به تصوىب هيأت ٢٨/٧/١٣٧٨آىين نامه شراىط متقاضيان اجاره واحدهاى استيجارى در تارىخ •• 

  . وزىران رسيده است
٢٨/١٢قانون وصول برخى از درآمد دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  ١تبصره ماده ••• 

تعرفه ثبت اسناد رسمى براى قراردادهاى مربوط به اعطاى تسهيالت  :  با اصالحات بعدى١٣٧٣/
بانکى و تأمين اجتماعى به تعاونيهاى اىثارگران سه درهزار و براى بخشهاى توليدى تجارس 

امور (وآموزشى غيرانتفاعى و فعاليتهاى فرهنگى  )  مسکن و ساختمان ، ، معدنى ، کشاورزىصنعتى(
 . پنج درهزار تعيين مى شود ) فيلم سازى و احداث تاالرهاى نماىش

/٧/١١آىين نامه اجراىى قانون تشوىق احداث و عرضه واحدهاى مسکونى استيجارى درتارىخ •••• 
زمين هاى   ، .  اصالح شده است٤/٢/١٣٧٩ به تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ ١٣٧٧

شهرى در تملک خوىش را به قيمت روز و به صورت مزاىده که از قيمت کارشناسى 



٧١  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 . روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند
 

 دولت موظف است به منظور افزاىش کارآمدى و اثربخشى طرحها و - ٣١ماده 
 ، متناسب  به سيستم کنترل کيفى پروژه هاى سرماىه گذارى با روىکرد نتيجه گرا و دستيابى

 ، نسبت  با شراىط اقتصادى و اجتماعى و اقليمى کشور، تا پاىان سال اول برنامه چهارم
به تدوىن نظام فنى و اجراىى کشور و اجراى آن در تمامى دستگاههاى موضوع ماده 

 : اىن قانون به شرح ذىل اقدام نماىد) ١٦٠(
 ، اجرا و زمان را در تمامى مراحل طراحى ، کيفيت و  نظام کنترل هزىنه-الف 

 ، نظير طرح و ساخت بهره بردارى پروژه ها و طرحها و بهره مندى از روش هاى نوىن
 ، اىجاد و در حداقل چهل درصد کليد دردست و مدىرىت طرح با ارائه برنامه مشخص

 . از طرح ها مستقر کند%) ٤٠(
خت و سازها، نسبت به تروىج فرهنگ  با هدف افزاىش اىمنى بناها و استحکام سا-ب 

 ، مقررات و بخشنامه هاى موردنياز با روىکرد تشوىقى و  بهسازى و تدوىن ضوابط
 . بازدارنده و به کارگيرى مصالح و روشهاى ساخت نوىن اقدام نماىد

 ، در  سازوکارهاى الزم به منظور استقرار نظام مدىرىت کيفيت و مهندسى ارزش-ج 
 .  ، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماىداراىى هاى سرماىه اىپروژه هاى تملک د

 سازوکار ارزىابى پروژه هاى پيشنهادى پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با -د 
 ، اقتصادى و زىست محيطى را به منظور جلوگيرى از اجراى روىکرد توجيه فنى

 .  نماىدپروژه هاى فاقد توجيه از ابتداى برنامه چهارم اىجاد
  .  حذف تقاضاى مفاصاحساب حقوق دولتى در خاتمه کار از پيمانکاران و مشاوران-ه 
براى  > استاندارد ملى حسابدارى طرحهاى تملک داراىى هاى سرماىه اى< تدوىن -و 

تعيين دقيق عملکرد حسابهاى سرماىه گذارى بخش عمومى و تعيين قيمت تمام شده 
 .  ورى در هر بخش و اعمال مدىرىت ارزش در آنهاطرحها براساس شاخص هاى بهره

 آىين نامه اجراىى اىن ماده با پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور -ز 
 . به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

 
 اعتبارات طرحهاى تملک داراىى هاى سرماىه اى جدىد صرفًا براساس - ٣٢ماده 

 زىست محيطى تأىيدشده براى ىک بار و به قيمت  ، اقتصادى وگزارش هاى توجيهى فنى
ثابت سالى که طرح مورد نظر براى اولين بار در الىحه بودجه ساالنه منظور مى گردد،  
به تفکيک سالهاى برنامه چهارم و سالهاى بعد به تصوىب مجلس شوراى اسالمى   

 . مى رسد
از سالهاى باقيمانده سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور موظف است اعتبارات موردني

 -برنامه چهارم را با اعمال تغيير نرخهاى ابالغى خود محاسبه نموده و برحسب برنامه 
 . دستگاه در لواىح بودجه ساالنه کل کشور منظور نماىد

مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاى تملک داراىى هاى سرماىه اى انتفاعى و 
 ، پيشرفت  ، اعتبارات مصوب ح عمليات اجراىى ، شرغيرانتفاعى مشتمل بر اهداف طرح

 . فيزىکى و مشخصات فنى فقط براى ىکبار در دوران برنامه انجام مى پذىرد
 . اىن موافقتنامه ها براى دوران برنامه چهارم معتبر و مالک عمل خواهند بود

سنواتى موافقتنامه هاىى که براى انطباق ميزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانين بودجه  
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مبادله مى شوند جنبه اصالحيه داشته و نباىد موجب افزاىش اهداف و تعداد پروژه هاى 
 . طرح شوند

موارد استثناء که منجر به افزاىش حجم عمليات و ىا تعداد پروژه ها مى گردد مشابه 
 . طرحهاى جدىد تلقى مى گردند

 نظامى بخش دفاع تابع مبادله موافقتنامه طرحهاى تملک داراىى هاى سرماىه اى صرفًا
 ، وزارت دفاع دستورالعمل خاصى است که به پيشنهاد مشترک ستاد کل نيروهاى مسلح

و پشتيبانى نيروهاى مسلح و سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور به تأىيد فرماندهى  
 . کل نيروهاى مسلح خواهد رسيد

تبارات طرحهاى ملى و  آىين نامه اجراىى اىن ماده شامل چگونگى ابالغ و تخصيص اع 
نحوه اعمال مفاد اىن ماده براى اعتبارات تملک داراىى هاى سرماىه اى استانى با 

 . پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 
 

  تعامل فعال با اقتصاد جهانى-فصل دوم 
 
 

 افزاىش سهم کشور در تجارت  ، به منظور نوسازى و روان سازى تجارت- ٣٣ماده 
 ، تقوىت توان رقابتى محصوالت   ، توسعه صادرات کاالهاى غيرنفتى و خدمات بين الملل

صادراتى کشور در بازارهاى بين المللى و به منظور گسترش کاربرد فنآورى ارتباطات و   
ف اطالعات در اقتصاد، بازرگانى و تجارت در قالب سند ملى بازرگانى کشور، دولت مکل

 : است 
 با تجهيز مبادى و مجارى ورودى کشور، نسبت به توسعه ترانزىت و عبور -الف 
 .  ، آزاد و سرىع کليه کاالها و خدمات با نرخ رقابتى اقدام نماىدمطمئن

 نسبت به هدفمندسازى و ساماندهى ىارانه ها و جواىز صادراتى در قالب حماىت هاى -ب 
  .مستقيم و غيرمستقيم اقدام نماىد

 نسبت به افزاىش سرماىه صندوق ضمانت صادرات اىران و نيز تأمين مابه التفاوت -ج 
نرخ هاى اعتبارى و گسترش پوشش بيمه اى در کشورهاى هدف براى صادرات کاال و 

 . خدمات به وىژه خدمات فنى و مهندسى اقدام نماىد
ى و خدمات در  برقرارى هرگونه ماليات و عوارض براى صادرات کاالهاى غيرنفت-د 

 . طول برنامه ممنوع مى باشد
دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض وىژه اى را 

 . براى صادرات مواد اوليه فرآورى نشده وضع و درىافت نماىد
 . تشخيص اىن قبيل مواد برعهده شوراى عالى صادرات خواهد بود

 ،  ، امور اقتصادى و داراىىمشترک وزارتخانه هاى بازرگانىميزان عوارض به پيشنهاد 
 . صناىع و معادن و جهاد کشاورزى و تصوىب هيأت وزىران تعيين و تصوىب خواهد شد

  صادرات کاال و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناى استانداردهاى  -تبصره 
معاف  ) ست خرىدارانمورد درخوا(اجبارى و گواهى هاى مرسوم در تجارت بين الملل  

 . مى باشند
 توازن تجارى با کشورهاى طرف همکارى و بلوکهاى اقتصادى اىجاد نماىد طورى که -ه



٧٣  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

١/٢٣(سهم صادرات غيرنفتى از کل صادرات کشور از بيست و سه و ىک دهم درصد 
 ١٣٨٨در سال %) ٦/٣٣( به سى و سه و شش دهم درصد ١٣٨٢در سال %) 

 . افزاىش ىابد
 ، معيارهاى تشکيل و رچه ها و مبادالت مرزى را از طرىق اصالح نظام اجراىى بازا-و 

 . روىه هاى ادارى ساماندهى نماىد
 نسبت به حذف کليه موانع غيرتعرفه اى و غيرفنى با رعاىت موازىن شرعى و وضع -ز 

ول نرخ هاى معادل تعرفه اى با زمانبندى معين و در قالب پيشآگهى حداکثر تا پاىان سال ا
 . برنامه اقدام نماىد

 ، جبرانى و ضد دامپينگ در مواردى که کاالىى با   تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتى-ح 
شراىط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به کشور وارد مى شود را اتخاذ و اعمال   

 . نماىد
نظام  با تجهيز دستگاهها و واحدهاى مربوطه و با رعاىت استانداردها و چارچوب -ط 

 ، اقدامات الزم را توسط دستگاههاى ىادشده به شرح زىر بازرگانى و تجارت الکترونيکى 
 : انجام دهد

 به روز نمودن پاىگاهها و مراکز اطالع رسانى و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در - ١
  . محيط راىانه اى و شبکه اى

 کاال و خدمات و عمليات  انجام مناقصه ها، مزاىده ها و مسابقه هاى خرىد و فروش- ٢
  .  اعتبارى در محيط راىانه اى و شبکه هاى اطالع رسانى-مالى 
  .  اىجاد بازارهاى مجازى- ٣
 انجام فعاليت هاى تدارکاتى و معامالتى در قالب تجارت الکترونيکى از سال دوم  - ٤

  . برنامه
اى بررسى جراىم    قوه قضائيه موظف است شعبه ىا شعبى از دادگاهها را بر- تبصره

 . الکترونيکى و نيز جرائم مربوط به تجارت الکترونيکى و تجارت سيار، اختصاص دهد
 از طرىق وزارت بازرگانى نسبت به راه اندازى دفاتر، شعب و ىا نماىندگى هاى -ى 

 . سازمان توسعه تجارت در کشورهاى هدف با اخذ مصوبه از هيأت وزىران اقدام نماىد
بنگاههاى تجارى و شبکه هاى توزىع موظفند استانداردهاى ابالغى از   کليه - تبصره

سوى وزارت بازرگانى را در جهت نوىن سازى شبکه هاى توزىع کشور و پيوستن به   
 . سازمان تجارت جهانى رعاىت نماىند

  .  برقرارى هماهنگى ميان سياستهاى مالى و پولى با سياستهاى استراتژىک تجارى-ک 
ف است به منظور هم پيوندى فعال با اقتصاد جهانى و رونق بخشيدن به  دولت مکل-ل 

 ، قانون امور گمرکى و قانون مناطق     ، قانون مقررات صادرات و وارداتتجارت خارجى
آزاد تجارى و صنعتى را بازنگرى و اصالح و مقررات ضد دامپينگ را تدوىن نموده و  

 . به تصوىب مرجع ذى ربط برساند
 

 ، استقرار صناىع ولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل د- ٣٤ماده 
 ، کمک به بهره بردارى پاىدار منابع شيالتى و استفاده بهينه   ، گسترش گردشگرىدرىاىى

 ، با حفظ امور  ، براى توسعه فعاليت هاى توليدى و خدمات درىاىىاز اىن مناطق
، ضمن واگذارى رقابتى امور تصدى به  ، برنامه رىزى و نظارت براى خودسياستگذارى

 ، بخشهاى غيردولتى در مناطق ساحلى و درىاها، با انجام مطالعات تطبيقى در قوانين
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 ، آىين نامه ها، اساسنامه ها و شرح وظاىف دستگاههاى اجراىى مرتبط با مقررات
ح قوانين   ، لواىح موردنياز براى توسعه فعاليتهاى درىاىى را با اصالفعاليتهاى درىاىى

 ، مشابه و متضاد و تجميع وظاىف همگن و متجانس هر مرتبط و حذف وظاىف موازى
ىک از دستگاهها، تفکيک کامل وظاىف دستگاهها براى اعمال حاکميت و براساس 

 : محورهاى زىر تهيه و براى تصوىب به مجلس شوراى اسالمى ارائه نماىد 
با مالحظه تعارىف و اصطالحات  ( ىکسان سازى تعارىف و اصطالحات قانونى-الف 

  . کنوانسيونهاى بين المللى که اىران عضو آنها است )بين المللى
  .  ، تعيين مقررات حقوقى و روىه هاى قضائى برقرارى امنيت و تأمين نظم-ب 
  .  انجام کليه امور تجارى از طرىق بنادر و اسکله هاى تجارى و گمرکات رسمى-ج 
 . بيمه هاى درىاىى و امداد و نجات در درىا اىمنى در درىا، -د 
 حفاظت از محيط زىست و تعيين حرىم ها و پهنه بندى نواحى ساحلى و آبهاى داخلى -ه 

  . و بين المللى
 ، حماىت از ناوگانهاى جمهورى  ، درىاىى بهره بردارى پاىدار از نواحى ساحلى-و 

 سرماىه گذارى ها در فعاليت هاى اسالمى اىران براساس قواعد بين المللى و حماىت از
، ...)نفت و گاز، معادن و ( ، منابع تجدىدناپذىر درىاىىحمل و نقل درىاىى؛  ، نظيراقتصادى

 ، خدمات پشتيبانى و صنعتى گردشگرى درىاىى...) آبزىان و(منابع تجدىدپذىر درىاىى 
  . درىاىى

هاى تخصصى درىاىى و  ، حقوقى و مهارت  ، مدىرىت ، مهندسى آموزش هاى علمى-ز 
  . درىانوردى

 ، ثبت پاىش اطالعات اقيانوس شناسى و فناورى اطالعات و  تحقيقات درىاىى-ح 
  . ارتباطات درىاىى

  .  حماىت از ناوگان ملى براساس قواعد بين المللى-ط 
 فراهم کردن امکانات و زىرساخت هاى الزم براى گسترش فعاليت هاى -ى 

  : ماهيگيرى ازجمله
  .  ، تجهيز، نگهدارى و بهسازى بنادر صيادىتوسعه

 سازماندهى و تجهيز مراکز تخليه صيد کوچک و ارتقاء بهره ورى بنادر ماهيگيرى -ک 
 ، افزاىش ارزش افزوده صيد و گسترش مشارکت بخش با روىکرد بهبود کيفيت

  . غيردولتى
 

ىجاد رشد اقتصادى  دولت مکلف است به منظور اعمال مدىرىت واحد و ا- ٣٥ماده 
 : مناسب در مناطق آزاد اقدامات زىر را انجام دهد

 ، باالترىن مقام اجراىى  مدىرىت سازمانهاى مناطق آزاد به نماىندگى از طرف دولت-الف 
منطقه محسوب شده و کليه دستگاههاى اجراىى مستقر در مناطق آزاد به استثناى  

قانون ) ٢٧(د ضمن رعاىت ماده دستگاههاى نهادى دفاعى و امنيتى مکلف هستن
بند ه ماده  به پاورقى  -*٧/٦/١٣٧٢ چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى صنعتى مصوب 

 نسبت به اصالح و رفع مغاىرتهاى مقرراتى خود با مقررات مناطق آزاد . مراجعه شود٣٥
 . اقدام نماىند

 
ته به دولت در حيطه  وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شرکتهاى دولتى و وابس-ب 

 ،  ، آبوظاىف قانونى ضمن هماهنگى با سازمانهاى مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق
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 ، سوخت و ساىر خدمات را با نرخ هاى مصوب جارى در همان منطقه مخابرات
 . جغرافياىى از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود

د هنگام ورود به ساىر نقاط کشور به  کاالهاى توليد ىا پردازش شده در مناطق آزا-ج 
ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلى و قطعات داخلى به کار رفته در  

 . آن مجاز و توليد داخلى محسوب و از پرداخت حقوق ورودى معاف خواهد بود
  مواد اوليه و کاالهاى واسطه اى خارجى به کار رفته در توليد مشروط به  -تبصره  

 . داخت حقوق ورودى در حکم مواد اوليه و کاالى داخلى محسوب مى شودپر
 ، عوارض و هزىنه هاى بندرى که طبق قوانين جارى از کشتى ها و شناورها   حقوق-د 

بابت خدمات بندرى درىافت مى شود در صورتى که اىن بنادر و لنگرگاهها توسط بخش 
ند توسط سازمان مناطق آزاد خصوصى و تعاونى و ىا مناطق آزاد اىجاد شده باش

 . مربوطه اخذ مى گردد
 . مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص کشتى هاى بين المللى اقدام نماىند

 محدوده آبى مناطق آزاد که قلمرو آن با رعاىت مسائل امنيتى و دفاعى با پيشنهاد  -ه 
ازات قانون  هيأت وزىران به تصوىب مجلس شوراى اسالمى خواهد رسيد از امتي

/٧/٦ صنعتى جمهورى اسالمى اىران مصوب  -چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى 
 صنعتى از انتشارات - به مجموعه مناطق آزاد تجارى - الف -* و اصالحات بعدى آن  ١٣٧٢

 . اىن معاونت مراجعه شود
 ٧/٦/١٣٧٢ صنعتى جمهورى اسالمى اىران مصوب - قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى -ب 

  : با اصالحات بعدى
  اهداف -قسمت اول 

 ،  ، عمران و آبادانى رشد و توسعه اقتصادى به منظور تسرىع در انجام امور زىربناىى- ١ماده 
 ، اىجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کاال، حضور سرماىه گذارى و افزاىش درآمد عمومى
، توليد و صادرات کاالهاى صنعتى و تبدىلى و ارائه خدمات فعال در بازارهاى جهانى و منطقه اى 

 ، به دولت اجازه داده مى شود مناطق ذىل را به عنوان مناطق آزاد تجارى و صنعتى براساس عمومى
 : موازىن قانونى و اىن قانون اداره نماىد

 •  . الف منطقه آزاد جزىره کيش طبق نقشه پيوست
وسعت سيصد کيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق  منطقه آزاد قشم حداکثر به -ب 

 . جزىره در محدوده اى که هيأت وزىران تعيين خواهد نمود
 •  ). طبق نقشه پيوست( منطقه آزاد چاه بهار -ج 

 .  مناطق آزاد از تسهيالت و امتيازات موضوع اىن قانون برخوردار خواهند بود- ١تبصره 
 محدوده آبى مجاور مناطق آزادکه قلمرو آن به تصوىب -) ٣٠/٤/١٣٧٨الحاقى  (٢تبصره

هيأت وزىران خواهد رسيد، منحصرًادر خصوص فعاليتهاى مربوط به سوخت رسانى کشتيها از 
 . امتيازات اىن قانون برخوردارخواهدبود

 اىجاد مناطق جدىد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصوىب مجلس شوراى - ٣تبصره 
 . سالمى خواهد بودا

 درآمد سازمانهاى مناطق آزاد صرفًا باىستى در چارچوب بودجه ساليانه که به تصوىب - ٢ماده 
با اولوىت  (کمکهاى سازمان جهت عمران و آبادانى ساىر نواحى. هيأت وزىران مى رسد هزىنه گردد

ک دىگرى تصرف صرفًا با تصوىب هيأت دولت امکان پذىر بوده و هرگونه کم) نواحى همجوار
 . غيرقانونى در اموال عمومى محسوب خواهد شد

  تعارىف -قسمت دوم 
 :  دراىن قانون واژه هاى زىر به جاى عبارتهاى مشروح مربوط به کار مى رود- ٣ماده 
  . کشور جمهورى اسالمى اىران: کشور
  . منطقه آزاد تجارى صنعتى : منطقه
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  . صنعتىسازمان هر منطقه آزاد تجارى  : سازمان
 مجلس شوراى اسالمى  : مجلس

  وظاىف -قسمت سوم 
  : وليت› هيأت وزىران مسو- ٤ماده 

  . الف تصوىب آىين نامه ها و هماهنگ نمودن کليه فعاليتهاى هر منطقه
  .  تصوىب اساسنامه سازمان و شرکتهاى تابعه-ب 
 صورتهاى مالى سازمانهاى  ، بودجه ساالنه و عملکرد ، فرهنگى تصوىب برنامه هاى عمرانى-ج 

  . مناطق
 .  تصوىب مقررات امنيتى و انتظامى مناطق با تأىيد فرماندهى کل قوا-د 
  .  اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاى مناطق-' ه

  . را به عهده خواهد داشت
 هر منطقه توسط سازمانى که به صورت شرکت با شخصيت حقوقى مستقل تشکيل مى گردد - ٥ماده 
اىن شرکتها و شرکتهاى وابسته از شمول قوانين . ماىه آن متعلق به دولت است اداره مى شودو سر

و مقررات حاکم بر شرکتهاى دولتى و ساىر مقررات عمومى دولت مستثنى بوده و منحصرًا براساس 
اىن قانون و اساسنامه هاى مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش بينى نشده دراىن قانون و 

 .  ، تابع قانون تجارت خواهند بوداسنامهاس
اعضاى هيأت مدىره .  سازمان توسط هيأت مدىره متشکل از سه ىا پنج نفر اداره خواهد شد- ٦ماده 

مدىرعامل سازمان که رىاست هيأت مدىره را به عهده . توسط هيأت وزىران انتخاب خواهند شد
 اعضاى هيأت مدىره منصوب و باالترىن  ، به موجب حکم رىاست جمهورى و از ميانخواهد داشت

انتخاب مدىرعامل و اعضاى هيأت . مقام اجراىى در زمينه هاى اقتصادى و زىربناىى منطقه مى باشد
  . مدىره براى مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بالمانع است

 وزىران هيأت. عزل مدىرعامل و اعضاى هيأت مدىره با همان مراجع انتخاب کننده مى باشد
 . وليت و اختيار مجامع عمومى سازمان هر منطقه را به عهده دارد›مسو
 سازمان هر منطقه مجاز است با تصوىب هيأت وزىران نسبت به تشکيل شرکتهاى الزم که - ٧ماده 

 . طبق موازىن قانون تجارت تشکيل مى شود، اقدام نماىد
  مقررات عمومى -قسمت چهارم 

تهاى تابع آن مجاز هستند قراردادهاى الزم را با اشخاص حقيقى و حقوقى  سازمان و شرک- ٨ماده 
داخلى و خارجى منعقد نماىند و با سرماىه گذاران داخلى و خارجى با رعاىت اصول قانون اساسى 

اختالفها و دعاوى ناشى از قراردادهاى . براى انجام طرحهاى عمرانى و توليدى مشارکت کنند
 .  ، رسيدگى و حل و فصل مى شودو تعهدهاى قراردادى دوطرفمنعقدشده حسب توافقها 

سسه ها و شرکتهاى دولتى و وابسته به دولت مى توانند براى › وزارتخانه ها، سازمانها، مو- ٩ماده 
 ، قراردادهاى الزم را در حدود مصوبه هاى هيأت ارائه تسهيالت و خدمات در محدوده هر منطقه

شراىط اىن گونه قراردادها به نحوى خواهد بود . ى تابع آن منعقد نماىندوزىران با سازمان ىا شرکتها
 . که موجب حفظ موقعيت رقابتى منطقه در مقابل مناطق آزاد ساىر کشورها گردد

 سازمان هر منطقه مى تواند با تصوىب هيأت وزىران در مقابل -) ٢٢/٨/١٣٧٥اصالحى (١٠ماده 
 ، آموزشى و  ، امور فرهنگى ، بهداشتالت مواصالتىانجام خدمات شهرى و فراهم نمودن تسهي

 . رفاهى از اشخاص حقيقى و حقوقى منطقه عوارض اخذ نماىد
 صدور مجوز براى انجام هر نوع فعاليت اقتصادى مجاز اىجاد بنا و تأسيسات و تصدى به - ١١ماده 

 ندارند در  ، درمورد مشاغلى که متصدى مستقيمانواع مشاغل توسط اشخاص حقيقى و حقوقى
 . محدوده منطقه فقط دراختيار سازمان مى باشد

 ، بيمه و تأمين اجتماعى و صدور روادىد براى  مقررات مربوط به اشتغال نيروى انسانى- ١٢ماده 
 . اتباع خارجى به موجب آىين نامه هاىى خواهد بود که به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

 در منطقه به انواع فعاليتهاى اقتصادى اشتغال دارند، نسبت  اشخاص حقيقى و حقوقى که- ١٣ماده 
به هر نوع فعاليت اقتصادى در منطقه آزاد از تارىخ بهره بردارى مندرج در مجوز به مدت پانزده 
سال از پرداخت ماليات بر درآمد و داراىى موضوع قانون مالياتهاى مستقيم معاف خواهند بود و پس 

بع مقررات مالياتى خواهند بود که با پيشنهاد هيأت وزىران به تصوىب از انقضاى پانزده سال تا
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 . مجلس شوراى اسالمى خواهد رسيد
 مبادالت بازرگانى مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکى از شمول مقررات صادرات - ١٤ماده 

هر منطقه به و واردات مستثنى هستند و مقررات صدور و ورود کاال و تشرىفات گمرکى در محدوده 
تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد مبادالت بازرگانى مناطق با ساىر نقاط کشور اعم از مسافرى و 

 . تجارى تابع مقررات عمومى صادرات و واردات کشور مى باشد
 واردات کاالى توليدشده در منطقه آزاد به ساىر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده درآن - ١٥ماده 

هيأت وزىران از پرداخت تمام ىا قسمتى از حقوق گمرکى و سود بازرگانى معاف منطقه با تصوىب 
 . مى باشند

 ورود کاالهاىى که تمام ىا بخشى از مواد اوليه آن از داخل کشور تأمين و در منطقه آزاد - ١٦ماده 
اوليه از حقوق گمرکى و سود بازرگانى مربوط به مواد ) متناسبًا(توليد مى شود از تمام ىا بخشى 

 . داخلى معاف خواهند بود
 کاالهاىى که براى به کارگيرى و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل - ١٧ماده 

مى گردند، از موارد نقل و انتقال داخلى کشور است ولى صادرات آنها از منطقه به خارج تابع 
 . مقررات عمومى صادرات و واردات خواهد بود

 تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى به صورت شرکت سهامى عام -) ٣٠/٤/١٣٧٨اصالحى  (١٨ماده 
ىا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانکى و استفاده از عنوان بانک و ىا مؤسسه اعتبارى 
درمناطق منحصرًاطبق مفاد اىن قانون و آىين نامه اجراىى آن که توسط بانک مرکزى تهيه و به 

 . د رسيد انجام مى شودتصوىب هيأت وزىران خواه
 تأسيس بانک و مؤسسه اعتبارى اىرانى با سرماىه داخلى و -)٣٠/٤/١٣٧٨اصالحى  (١تبصره 

 ، موکول به پيشنهاد سازمان و تصوىب اساسنامه آنها توسط شوراى پول و اعتبار خارجى در مناطق
  . و صدور مجوز از طرف بانک مرکزى است

فتتاح شعبه توسط بانکهاو ىا مؤسسات اعتبارى اعم از اىرانى  ا-) ٣٠/٤/١٣٧٨اصالحى  (٢تبصره 
  . و خارجى موکول به پيشنهاد سازمان و تأىيد بانک مرکزى است

 نظام حاکم بر برابرى رىال اىران با اسعار مختلف در مناطق -) ٣٠/٤/١٣٧٨اصالحى  (٣تبصره 
 . آزاد توسط هيأت وزىران تعيين مى شود

 معامالت واحدهاى بانکى در مناطق آزاد با رىال اىران مشمول -)٣٠/٤/١٣٧٨اصالحى  (٤تبصره 
واحدهاى بانکى که مجوز انجام بانکدارى برون مرزى اخذ . مقررات بانکدارى اسالمى خواهدبود

 . نموده اند از انجام معامالت به رىال اىران ممنوع هستند
 توليدى در قالب برنامه و بودجه  سازمان مى تواند براى اجراى طرحهاى زىربناىى و- ١٩ماده 

مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلى و خارجى با تصوىب هيأت وزىران 
 . بازپرداخت اىن اعتبارات فقط از محل درآمدهاى سازمان انجام خواهد شد. اقدام نماىد

.  ، آزاد مى باشد هر منطقه ورود و خروج سرماىه و سود حاصل از فعاليتهاى اقتصادى در- ٢٠ماده 
مقررت الزم براى جلب و حماىت سرماىه گذارى در هر منطقه و چگونگى و ميزان مشارکت خارجيان 

 . در فعاليتهاى هر منطقه به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 حقوق قانونى سرماىه گذاران خارجى که پذىرش -)٣٠/٤/١٣٧٨اصالحى  (٢١ماده 

سرماىه سرماىه گذاران  .  ،موردتضمين وحماىت استيأت وزىران رسيده استسرماىهآنهابه تصوىب ه
مزبور چنانچه درمواردى به وسيله قانون به نفع عموم ملى شود ىااىنکه ازسرماىه گذاران ىادشده  

مقررات مربوط به نحوه پذىرش . سلب مالکيت شود، جبران عادالنه خسارت به عهده دولت مى باشد
و طرىق جبران خسارت به موجب آىين نامه اى خواهد بود که به تصوىب هيأت سرماىه هاى مذکور 
 . وزىران خواهدرسيد

 ، همچنين ثبت  ثبت شرکتها و مالکيتهاى صنعتى و معنوى-) ٣٠/٤/١٣٧٨اصالحى  (٢٢ماده 
قانون اساسى طبق ) ٨١ (کشتيها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعاىت اصل هشتاد و ىکم

 .  مصوب هيأت وزىران انجام مى شودضوابط
 ثبت شرکتها و مالکيتهاى صنعتى و معنوى در هر منطقه توسط -)٣٠/٤/١٣٧٨اصالحى (تبصره 

 . سازمان آن منطقه انجام مى شود
 .  سازمان مى تواند در محلهاى الزم دفتر نماىندگى تأسيس نماىد- ٢٣ماده 
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و ترتيب فروش ىا اجاره آن به اتباع کشور در  نحوه استفاده از زمين و منابع ملى - ٢٤ماده 
محدوده هر منطقه که در مالکيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزىران و با رعاىت 

 . برنامه هاى عمرانى هر منطقه تعيين مى گردد
 . سازمان هر منطقه مسؤول اجراى مقررات مربوط خواهد بود

  .  و فروش آن مطلقًا ممنوع است اجاره زمين به اتباع خارجى مجاز- ١تبصره 
 ساکنين اىرانى جزاىر موضوع مناطق آزاد همانند ساىر نقاط کشور داراى کليه حقوق - ٢تبصره 

سازمان ثبت اسناد و امالک مکلف است برابر قوانين و مقررات . مالکيت عرصه و اعيان مى باشند
 . سند مالکيت به نام اشخاص صادر نماىد

 ، مدىران عامل و اعضاى هيأت مدىره شرکتهاى مدىران سازمان هر منطقه رئيس و - ٢٥ماده 
ساى قوه قضاىيه و دىوان عالى کشور و دىوان › ، روساى سازمانهاى دولتى› ، کليه وزرا و روتابعه

 ، دادستان کشور، رئيس سازمان بازرسى کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و  عدالت ادارى
 ، شهرداران و معاونان اىشان و وابستگان درجه ىک آنان مجاز به نداران ، استانماىندگان مجلس

داشتن سهام در شرکتهاىى که توسط سازمان هر منطقه اىجاد مى شود و همچنين شرکتهاى 
 . خصوصى که در محدوده منطقه فعاليت دارند نمى باشند

 . واهد رسيد آىين نامه هاى اجراىى اىن قانون به تصوىب هيأت وزىران خ- ٢٦ماده 
 به منظور اىجاد هماهنگى در فعاليتهاى مناطق آزاد، حسب مورد -) ٢٢/٨/١٣٧٥الحاقى   (٢٧ماده 

 : با تأىيد وزىر ذى ربط به ىکى از دو روش زىر عمل خواهد شد
اختيارات خود در منطقه را به رئيس هيأت مدىره  ) وابسته به قوه مجرىه( دستگاههاى اجراىى -الف 

 . سازمانهاى مناطق آزاد تفوىض نماىندو مدىرعامل 
سا و سرپرستان دستگاههاى اجراىى مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رئيس هيأت › ، روب مدىران

 . مدىره و مدىرعامل سازمان و با حکم باالترىن مقام دستگاه اجراىى منصوب مى شوند
رانى با سرماىه داخلى و  تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه اى-)٣٠/٤/١٣٧٨الحاقى  (٢٨ماده 

 صنعتى -خارجى و شعب و نماىندگى آنها و مؤسسات کارگزارى بيمه در مناطق آزادتجارى 
جمهورى اسالمى اىران مجاز و صرفًا تابع مقرراتى است که به پيشنهادبيمه مرکزى اىران به 

 . تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 . صنعتى از انتشارات اىن معاونت مراجعه شود-رى نقشه هاى مذکور در مجموعه مناطق آزاد تجا• 

 . برخوردار خواهد بود
  

 مبادالت کاال بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساىر مناطق آزاد از کليه  -و 
قانون چگونگى   > ١٠<به استثناى عوارض موضوع ماده  ( ، عوارض حقوق ورودى

 به - * )٧/٦/١٣٧٢ اىران مصوب  صنعتى جمهورى اسالمى-اداره مناطق آزاد تجارى 
 .  و ماليات معاف مى باشند. همين ماده مراجعه شود' زىرنوىس بند ه

 در زمينه گسترش ارتباطات علمى با مراکز و نهادهاى آموزشى و تحقيقاتى معتبر -ز 
 ، درمان و آموزش  ، تحقيقات و فناورى و بهداشتبين المللى وزارتخانه هاى علوم

ب ضوابط و مقررات قانونى و مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى پزشکى در چارچو
 -نسبت به صدور مجوز جهت اىجاد دانشگاههاى خصوصى در مناطق آزاد تجارى 

 . صنعتى اقدام نماىند
 

قانون برنامه سوم توسعه ) ٨٦(ماده ) ٢(و تبصره ) ١١٧(، )١١٤( مواد - ٣٦ماده 
 و  ١٧/١/١٣٧٩المى اىران مصوب  ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اساقتصادى

 مواد  - *.تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤(اصالحيه هاى آن براى دورهء برنامهء چهارم 
 با ١٧/١/١٣٧٩مصوب  ...  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى٨٦ ماده ٢ و تبصره ١١٧ و ١١٤

  : اصالحات بعدى
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 ، به و صدور کليه کاالها و خدمات تنظيم بازار داخلى موجب ممنوعيت صدور نمى گردد - ١١٤ماده 
 : جز موارد ذىل مجاز خواهد بود

  .  اشياء عتيقه و ميراث فرهنگى-الف 
 .  اقالم دامى ىا نباتى که جنبه حفظ ذخاىر ژنتيک و ىا حفاظت محيط زىست داشته باشند-ب 
ا پيشنهاد دستگاه  صادرات کاالهاىى که دولت براى تأمين آنها مستقيمًا ىارانه پرداخت مى کند ب-ج 

 . مربوطه و تصوىب شوراى اقتصاد مجاز مى باشد
 ، وزارت بازرگانى مجاز است در  به منظور تنظيم بازار داخلى و جبران کمبود احتمالى-تبصره 

مواردى که تشخيص مى دهد از طرىق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاى داخلى اقدام 
 . نماىد
منظور تنظيم خط مشى هاى صادرات کشور و تعيين کمکها و تسهيالت قابل ارائه به  به - ١١٧ماده 

 ، شوراى عالى بخش صادرات و رفع مشکالت و موانع آن و اجراى سياست هاى مصوب برنامه سوم
 ، توسعه صادرات غيرنفتى به رىاست رئيس جمهور ىا معاون اول وى و عضوىت وزىران بازرگانى

 ، جهاد  ، کشاورزى ، امور اقتصادى و دارائى ، نفت ، امور خارجه ، تعاونزات ، معادن و فلصناىع
سازندگى و رئيس کل بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران و مدىرعامل بانک توسعه صادرات و 

 ، صناىع و  ، اتاق بازرگانى ، گمرک جمهورى اسالمى اىرانرؤساى مرکز توسعه صادرات اىران
دبيرخانه شوراى مزبور در وزارت بازرگانى مستقر بوده . اون تشکيل مى شودمعادن اىران و اتاق تع

و پيشنهادهاى اىن شورا پس از تصوىب هيأت وزىران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با اىجاد 
تسهيالت صادراتى براى کليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى و مؤسسات و نهادهاى 

. چنين اشخاص خصوصى اعم از حقوقى و حقيقى الزم االجراء خواهد بودعمومى غير دولتى و هم
 ، امور برنامه و سه نفر از نماىندگان مجلس شوراى اسالمى از کميسيونهاى امور بازرگانى و توزىع

بودجه و امور اقتصادى و داراىى و تعاون به عنوان ناظر در جلسات شوراى عالى توسعه صادرات 
دبيرخانه شوراى مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه . ىندغيرنفتى شرکت مى نما

 . ماه ىکبار به کميسيونهاى مذکور ارسال نماىد
 ، سازمان  ، گمرککميته توسعه صادرات استان به رىاست استاندار و عضوىت مدىران کل بازرگانى

ت استان تشکيل مى شود برنامه و بودجه و ادارات کل ذى ربط حسب مورد و مدىرعامل بانک صادرا
 • . وظاىف دبيرخانه کميته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانى استان خواهد بود

 وزارت بازرگانى مسؤول تنظيم تراز تجارى کشور خواهد بود و کليه - ٨٦ ماده ٢تبصره 
 ، تنظيم و تفوق تراز وزارتخانه ها موظفند در تهيه برنامه هاى عملياتى و تقسيم اهداف کمى و کيفى

 . تجارى کشور همکارى الزم با وزارت بازرگانى به عمل آورند
 به تصوىب هيأت ٢/٢/١٣٨٠در تارىخ  ....  قانون برنامه سوم توسعه١١٧آىين نامه اجراىى ماده • 

  . وزىران رسيده است
 
  

  رقابت پذىرى اقتصادى-فصل سوم 
 

 
د فضا و بسترهاى مناسب براى تقوىت و   دولت موظف است در جهت اىجا- ٣٧ماده 

/٥(تحکيم رقابت پذىرى و افزاىش بهره ورى نيروى کار متوسط ساالنه سه و نيم درصد 
و   %) ٧/١٠(و رشد صادرات غيرنفتى متوسط ساالنه ده و هفت دهم درصد %) ٣

%) ٢(ارتقاء سهم صادرات کاالهاى فناورى پيشرفته در صادرات غيرنفتى از دو درصد 
 : ، اقدام هاى ذىل را به عمل آورد%)٦(ش درصد به ش
 ، بازرگانى و فنى مناسب را در جهت تقوىت   ، اقتصادى ، حقوقى نظامهاى قانونى-الف 

 . رقابت پذىرى اقتصاد فراهم نماىد
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 از توليد کاالها و خدمات در عرصه هاى نوىن و پيشتاز فناورى در کشور از طرىق  -ب 
 . لت به خرىد اىن توليدات حماىت به عمل آورداختصاص بخشى از تقاضاى دو

 زمينه مشارکت تشکل هاى قانونى غيردولتى صنفى تخصصى بخشهاى مختلف را در  -ج 
 . برنامه رىزى و سياستگذارى هاى مربوطه اىجاد نماىد

 ، بانکى و بيمه اى پيشرفته را توسعه داده و ىا اىجاد  ، مالى ، فنى خدمات بازرگانى-د 
 . نماىد

 سازمانهاى توسعه اى که به موجب اساسنامه قانونى خود به سرماىه گذارى - ١تبصره 
مشترک با بخش غيردولتى مجاز مى باشند، از رقابت با بخش غيردولتى منع مى گردند و 
فعاليت هاى خود را صرفًا در جهت تقوىت سرماىه گذارى بخش غيردولتى و خروج از 

 . ان ممکن ساماندهى خواهند نمودسرماىه گذارى مذکور در حداقل زم
 بيمه نامه هاى صادره از سوى مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه درىافت  - ٢تبصره 

 .  ، معتبر خواهد بودتسهيالت بانکى
 

 دولت موظف است تا پاىان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاى -  الف - ٣٨ماده 
و همچنين در قلمروهاىى که اقتصادى که انحصار طبيعى و ىا قانونى وجود دارد 

انحصارات جدىد ناشى از توسعه اقتصادى شبکه اى و فناورى اطالعات و ارتباطات 
 ، الىحه تسهيل شراىط رقابتى و ضد انحصار را  بوجود ميآىد با رعاىت حقوق شهروندان

 . به مجلس شوراى اسالمى تقدىم کند
 - *٢٩/١/١٣٥٣ کشور مصوب  قانون نحوه توزىع قند و شکر توليدى کارخانه هاى-ب 

 : ٢٩/١/١٣٥٣قانون نحوه توزىع قند و شکر توليدى کارخانه هاى کشور مصوب 
 کليه کارخانه هاى قند و تصفيه شکر کشور مکلفند قند و شکر توليدى را با نرخ مقرر -ماده واحده 

چاى کشور دولتى براى توزىع در سراسر مملکت منحصرا در اختيار سازمان غله و قند و شکر و 
 . وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها بگذارند

مدىران و مسؤوالن کارخانه هاى قند و تصفيه شکر که از مقررات فوق تخلف نماىند همچنين 
اشخاصى که به نحوى از انحا در معامالت قند و شکرى که به طور غير مجاز از کارخانه هاى 

ىند عالوه بر ضبط عين کاال، مرتکب به حبس جنحه اى از مزبور خارج شود با علم به آن دخالت نما
 . سه ماه تا ىک سال و جزاى نقدى معادل دو برابر بهاى کاالمحکوم خواهد شد

 . به جرائم موضوع اىن ماده در مراجع قضاىى خارج از نوبت رسيدگى خواهد شد
وهاى مسلح که توليدات  کارخانجات قند و شکر متعلق به سازمان تعاون مصرف کادر نير- ١تبصره 

آنها منحصرًا جهت تأمين نيازمندىهاى کادر نيروهاى مسلح و عائله آنها به مصرف مى رسد از  
  . مقررات اىن قانون مستثنى است

 آىين نامه اجراىى اىن قانون در مورد تعيين نرخ قند و شکر و پرداخت حقوق دولتى و - ٢تبصره 
علقه از قبيل کراىه حمل و کارمزد توزىع و همچنين تعيين عوارض شهردارى و ساىر هزىنه هاى مت

استاندارد قند توليدى کارخانجات قند و شکر و قندرىزها وسيله وزارت اقتصاد به پيشنهاد وزارت 
 • . تعاون و امور روستاها پس از تصوىب هيأت وزىران به موقع اجرا گذارده خواهد شد

 قانون نحوه توزىع قند و شکر توليدى کارخانجات قند و  ماده واحده٢آىين نامه اجراىى تبصره • 
  .  اصالح گردىده است٥/٢/١٣٧٠ تصوىب و در تارىخ ١٩/٥/١٣٥٣شکر در تارىخ 

الىحه قانونى اصالح قانون نحوه توزىع قند و شکر توليدى کارخانه هاى کشور مصوب اردىبهشت 
  :  شوراى انقالب اسالمى٢٨/٩/١٣٥٨مصوب ١٣٥٣ماده 
 از تارىخ تصوىب اىن الىحه قانونى تبصره ىک ماده واحده قانون نحوه توزىع قند و -واحده ماده 

 .  لغو مى گردد١٣٥٣شکر توليدى کارخانه هاى کشور مصوب اردىبهشت ماده 
 کارخانجات قند و شکر متعلق به سازمان تعاون مصرف کادر نيروهاى مسلح مشمول - ١تبصره 
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 . ع قند و شکر توليدى کارخانه هاى کشور خواهند بودماده واحده قانون نحوه توزى
 سازمان غله و قند و شکر و چاى کشور مکلف است قند و شکر مورد نياز سازمان - ٢تبصره 

تعاون مصرف کادر نيروى هاى مسلح را با نرخ هاى متداول تأمين نماىد و هزىنه هاى حمل و نقل  
 . نيروهاى مسلح خواهدبودمربوط نيز به عهده سازمان تعاون مصرف کادر 

 ، قند و شکر مورد نياز عائله کادر نيروهاى  سازمان تعاون مصرف کادر نيروهاى مسلح٣-تبصره 
بعدى آن واصالحیه .  اىن الىحه تأمين خواهد نمود٢مسلح را با نرخ هاى مورد عمل در تبصره 

المى اىران   ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسدر طول برنامه چهارم توسعه اقتصادى
 . موقوف االجرا مى گردد

 
 ،   دولت موظف است در جهت تجدىد ساختار و نوسازى بخشهاى اقتصادى- ٣٩ماده 

 : در برنامه چهارم اقدام هاى ذىل را به عمل آورد
 اصالح ساختار و ساماندهى مناسب بنگاههاى اقتصادى و تقوىت رقابت پذىرى  -الف 

 : دآنها را از طرىق زىر اصالح نماى
اعطاى ( ، بزرگ  ، متوسط حماىت از اىجاد پيوند مناسب بين بنگاههاى کوچک- ١

توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجيره ها و انجام تمهيدات الزم براى ) کمکهاى هدفمند
 ، تحقيق و توسعه و بازارىاب در بنگاههاى   تخصصى- مهندسى -تقوىت توان فنى 

 . سانى و تجارت الکترونيک براى آنهاکوچک و متوسط و توسعه مراکز اطالع ر
 ، بنگاههاى کوچک و متوسط و کمک به بلوغ   رفع مشکالت و موانع رشد و توسعه- ٢

  . و تبدىل آنها به بنگاههاى بزرگ و رقابت پذىر و اصالح ساختار قطبى کنونى
 سطح  ، توسعه و ارتقاى انطباق نظامهاى ارزىابى کيفيت با استانداردهاى بين المللى-ب 

 ، افزاىش مستمر استانداردهاى ملى و مشارکت فعال در تدوىن استانداردهاى بين المللى
انطباق محصوالت با استانداردهاى ملى و بين المللى و ممنوعيت خرىد کاالهاى  

 ، اىن قانون) ١٦٠(غيرمنطبق با استاندارد ملى اجبارى توسط دستگاههاى مشمول ماده 
  . مجرىان طرحهاى تملک داراىى هاى سرماىه اىمؤسسات عمومى غيردولتى و 

 ، به کاالها و خدمات عمومى و انحصارى و کاالهاى اساسى محدود  قيمت گذارى-ج 
 . مى گردد

 ، ظرف فهرست و ضوابط تعيين قيمت اىنگونه کاالها و خدمات براساس قواعد اقتصادى 
 ،  از وزارت بازرگانىشش ماه پس از تصوىب اىن قانون با پيشنهاد کار گروهى متشکل

سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و وزارتخانه هاى ذى ربط و تصوىب هيأت وزىران  
 . تعيين مى گردد

چنانچه دولت به هر دليل فروش کاال ىا خدمات فوق الذکر را به قيمتى کمتر از قيمت 
ىد همزمان تعيين شده تکليف کند، مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تکليف شده مى با 

تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و ىا از محل بدهى  
 . دستگاه ذى ربط به دولت تهاتر شود

 
  دولت موظف است در جهت ارتقاى سطح و جذب فناورىهاى برتر در  - ٤٠ماده 

 : د ، اقدام هاى ذىل را در برنامه چهارم به عمل آوربخشهاى مختلف اقتصادى
 ، اقدام هاى ذىل مجاز  براى ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل گيرى شرکتهاى بزرگ-الف 
  : است

چاپ ( به مجموعه تجارت ->قانون تجارت <ادغام شرکتهاى تجارى موضوع باب سوم 
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، مادامى که موجب اىجاد تمرکز .از انتشارات اىن معاونت مراجعه شود )  وىراىش چهارم-سوم 
 شرکت -بقاى ىکى از شرکتها (انحصارى نشود، به شکل ىک جانبه و بروز قدرت 

، با تصوىب چهارپنجم ) شرکت جدىد-پذىرنده و ادغام و اىجاد شخصيت حقوقى جدىد 
صاحبان سهام در مجمع عمومى فوق العاده شرکتهاى سهامى ىا چهار پنجم صاحبان 

 . ود ، مجاز خواهد بسرماىه در ساىر شرکتهاى تجارى موضوع ادغام
 ، به  ، دىون و مطالبات شرکت ىا شرکتهاى موضوع ادغام  ، دارائىکليه حقوق و تعهدات 

 ، شرکت پذىرنده شرکت پذىرنده ادغام ىا شرکت جدىد انتقال خواهند ىافت و پس از ادغام
اداره خواهد  > قانون تجارت<ادغام ىا شرکت جدىد باتوجه به نوع آن مطابق مقررات  

 . شد
هاى موضوع ادغام به شرکت پذىرنده ادغام ىا شرکت جدىد انتقال خواهند کارکنان شرکت

  . ىافت
در صورت عدم تماىل برخى کارکنان با انتقال به شرکت پذىرنده ادغام ىا شرکت جدىد،  

  ٢٩/٨/١٣٦٩شرکت مزبور مکلف به بازخرىد آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب 
 . مى باشد. عاونت مراجعه شود به مجموعه کار از انتشارات اىن م-* 

چنانچه شرکت پذىرنده ادغام ىا شرکت جدىد در موارد خاص با نيروى کار مازاد مواجه 
باشد، مطابق قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صناىع کشور و اصالح 

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ١١٣(ماده 
 قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صناىع کشور و - * ٢٦/٥/١٣٨٢ مصوب  اىران

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ١١٣(اصالح ماده 
 : ٢٦/٥/١٣٨٢اىران مصوب 

م  به منظور برطرف شدن مشکالت و عوامل بازدارنده نوسازى و پيشرفت صنعتى و فراه١ماده 
 ، ارتقاء بهره ورى و پوىاىى و نمودن محيط سازگار و پيش برنده با هدف افزاىش بازدهى

رقابت پذىرى صناىع کشور، اصالحات مقرر در اىن قانون به شرح آتى اعمال و قوانين مغاىر ملغى 
 . مى گردد

 ، افزاىش ى ، افزاىش توان و کاراىى پيمانکاران داخل به منظور فراهم شدن شراىط رقابتى٢ماده 
الف : اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهاى صنعتى و عمرانى کشور، اقدامهاى زىر به عمل ميآىد

 ، مشاوران و واحدهاى صنعتى بانکها اجازه دارند تسهيالت مالى مورد نياز براى شرکت پيمانکاران
 . در مناقصه هاى طرحهاى عمرانى و صنعتى داخل ىا خارج کشور را فرهم نماىند

 تسهيالت به منظور تأمين مالى ضمانتنامه هاى رىالى و ارزى مورد نياز براى شرکت در مناقصه اىن
 ، نصب و  ، پيش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزىنه هاى دوران ساختو حسن انجام تعهدات

تحوىل موضوع قرارداد در نظر گرفته مى شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم 
ام سپردن وثيقه ملکى به بانکها و دستگاهها و ساىر مؤسسات و شرکتهاى دولتى به منظور الز

/٢٧/٣تسهيل امر سرماىه گذارى و اىجاد اشتغال بيشتر در طرحهاى توليدى و صادراتى مصوب 
و ىا اعتبارات اسنادى رىالى و ىا ارزى داراى اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرماىان   •  ١٣٨٠
 ،   ، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکميل مدارک ذکر شدها خصوصىدولتى ى

 . تأمين مى گردد
وزارت امور اقتصادى و داراىى و بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران مکلفند ظرف مدت دو ماه 

 درصد  ، نسبت به تجهيز منابع و تنظيم ضوابط تامين مالى حداقل هفتاداز تارىخ تصوىب اىن قانون
 . مجموع هزىنه هاى فوق الذکر اقدام نماىند%) ٧٠(

قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکى به بانکها و دستگاهها و ساىر مؤسسات و شرکتهاى دولتى • 
به منظور تسهيل امر سرماىه گذارى و اىجاد اشتغال بيشتر در طرحهاى توليدى و صادراتى مصوب 

٢٧/٣/١٣٨٠ : 
و دستگاهها و ساىر موسسات و شرکتهاى دولتى موظفند به منظور تضمين  بانکها -ماده واحده 
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بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثاىق ذىل اقدام کنند و بدون رضاىت گيرنده اعتبار از اخذ 
 . وثيقه ملکى خارج از طرح خوددارى نماىند

 نامه هاى  ضمانت- اسناد زراعى -رهن گرفتن اصل طرح  :  در طرحهاى توليدى- ١ 
زنجيره اى اشخاص معتبر و ىا اهالى روستا به وىژه در طرحهاى کشاورزى امور دام و صناىع 

 - ذى نفع شدن در قراردادهاى الزم االجرا - چک ىا سفته با ظهرنوىسى ضامن معتبر -روستاىى 
 -بورس  تضمين موسسات و شرکتهاى معتبر و ىا پذىرفته شده در -اسناد اوراق بهادار و مشارکت 

 ضمانت و تعهدنامه کارکنان دولتى و - ضمانت نامه هاى بانکى - رهن مشترک -کاالى ارزش دار
 ماشينآالت سنگين و - )حداکثر تا بيست برابر حقوق و مزاىا ماهيانه(موسسات و شرکتهاى معتبر 

 و ىا ارز  طال- تعهد شرکتهاى بيمه - حسابهاى بانکى و گواهى سپرده ثابت - اموال منقول -سبک 
 ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات اىران و ىا ترکيبى از وثاىق فوق و هرنوع تعهدنامه -خارجى 

 . و قرارداد دىگرى که مى تواند موجب تضمين برگشت منابع بانک باشد
بيمه نامه و ىا ضمانت نامه اعتبارى صادره توسط شرکت بيمه  :  در طرحهاى صادراتى- ٢ 

 ، که مراجع مذکور موظفند فقط با اخذ ذارى و ىا صندوق ضمانت صادرات اىرانصادرات و سرماىه گ
سفته از صادرکنندگان کاال و خدمات تا سقف اعتبارى حداقل به ميزان متوسط عملکرد صادراتى 

 )  رىالى-ارزى (ساليانه متقاضى و حداکثر به تشخيص خود، ضمانت نامه و ىا بيمه نامه اعتبارى 
فع را صادر کنند و به منظور اعالم هماهنگى در سيستم مالى کشور در راستاى جذب مورد قبول ذى ن

 ، صرف  ، بانکها موظفند بدون قيد و شرطسرماىه هاى خارجى به جهت جلب اعتماد سرماىه گذاران
 .  ، وثاىق ىاد شده را تضمين کننداعالم کتبى صادر کننده

 ، عهده دار انجام تمام ىا  از طرىق شرکت در مناقصه ، پيمانکاران و سازندگان داخلى کهب مشاوران
قانون برنامه سوم ) ١١( ، موضوع ماده بخشى از طرحهاى عمرانى و صنعتى دستگاههاى اجراىى

و شرکتهاى  •  ١٧/١/١٣٧٩ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب توسعه اقتصادى
 ، تامين اعتبارات بانکى و پوشش بيمه اى بانکىغيردولتى مى شوند، از تسهيالت صدور ضمانتنامه 

 . در نظر گرفته شده براى صدور خدمات فنى و مهندسى برخوردار مى گردند
سهام متعلق به وزارتخانه ها، : ١٧/١/١٣٧٩مصوب  ...  قانون برنامه سوم توسعه١١ماده • 

/١/٦ى کشور مصوب قانون محاسبات عموم) ٤( ، شرکتهاى دولتى موضوع ماده مؤسسه هاى دولتى
 و اصالحات بعدى و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت و ساىر شرکتهاىى که بيش از پنجاه ١٣٦٦
 ، سرماىه و ىا سهام آنها منفردًا ىا مشترکًا متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى%) ٥٠(درصد 

 و همچنين ساىر  )به استثناى بانکها و مؤسسات اعتبارى و شرکتهاى بيمه(شرکتهاى دولتى 
شرکتهاى دولتى و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت که شمول قوانين و مقررات عمومى به آنها 
مستلزم ذکر نام ىا تصرىح نام است از جمله شرکت ملى نفت اىران و شرکتهاى تابعه و وابسته 

اى تابعه و وزارت نفت و شرکتهاى تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازى صناىع اىران و شرکته
سازمان صناىع ملى اىران و شرکتهاى تابعه و مرکز تهيه و توزىع کاال، همچنين سهام متعلق به 
دستگاههاى فوق الذکر در شرکتهاى غيردولتى و شرکتهاىى که تابع قانون خاص مى باشند، مشمول 

 . مقررات اىن فصل خواهند بود
 ، صلح  ماده که مالکيت آنها به صورت هبه سهام متعلق به دستگاههاى مذکور در اىن- ١تبصره 

 . غيرمعوض ىا هرگونه عقد دىگرى انجام شده نيز مشمول مقررات اىن فصل مى شوند
 مشارکت و سرماىه گذارى بانکها، شرکتهاى بيمه و مؤسسات اعتبارى در شرکتها، از  - ٢تبصره 

  . شمول مقررات اىن فصل مستثنى است
 ، اجتماعى و فرهنگى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ١١(اده ج دستگاههاى اجراىى موضوع م

 ، مهندسى توليدى و صنعتى جمهورى اسالمى اىران ضمن رعاىت قانون حداکثر استفاده از توان فنى
/١٢/١٢و اجراىى کشور در اجراى پروژه ها و اىجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 

ى شرکت کنندگان در مناقصه هاى اجراى طرحهاى صنعتى و موظفند قيمتهاى پيشنهاد ••  ١٣٧٥
%) ٢٠(زىربناىى و خرىد خدمات فنى و مهندسى خود را با اعمال ضراىب ارزىابى تا بيست درصد 

 . که به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد، مورد مقاىسه و ارزىابى قرار دهند
سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات معيارهاى تعيين ضراىب مورد عمل در اىن ماده متناسب با 

مشاوره و طراحى و مهندسى داخلى که در اجراى موضوع مناقصه توسط پيشنهاددهندگان تعهد 
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، )ميزان جرائم در متن قرارداد تصرىح مى شود(مى شود و همچنين ميزان جرائم عدم انجام تعهدات 
 وبرنامه رىزى کشور به تصوىب بنا به پيشنهاد مشترک وزارت صناىع ومعادن و سازمان مدىرىت

 . هيأت وزىران خواهد رسيد
در اىن مجموعه  ...  قانون برنامه چهارم توسعه١٣ بند ج ماده ١قانون مزبور در زىرنوىس جزء •• 

  . درج شده است
 ) حقوق گمرکى و سودبازرگانى( از تارىخ تصوىب اىن قانون کليه معافيت هاى حقوق ورودى ٣ماده 

اتى به کشور به استثناء موارد مندرج در الىحه قانونى راجع به معافيت ماشين آالت کاالهاى وارد
 ، صنعتى و معدنى مجاز وارد مى شود از پرداخت حقوق گمرکى و توليدى که توسط واحدهاى توليدى

 شوراى انقالب جمهورى اسالمى اىران و الىحه قانونى معافيت ٢٤/٢/١٣٥٩سودبازرگانى مصوب 
/٥/٧و سود بازرگانى ماشينآالت و ادوات کشاورزى و لوازم ىدکى مربوط مصوب حقوق گمرکى 

قانون امور گمرکى ) ٣٩( شوراى انقالب جمهورى اسالمى اىران و اختيارات ناشى از ماده ١٣٥٨
 ••• .  لغو مى گردد و تعيين ميزان آن در اختيار دولت خواهد بود٣/٣/١٣٥٠مصوب 

... انون تنظيم بخشى از مقررات مالى تسهيل و نوسازى صناىع کشور ق٩آىين نامه اجراىى ماده ••• 
 .  به تصوىب هيأت وزىران رسيده است ٩/١/١٣٨٣در تارىخ 

 ، معادل افزاىش سرماىه پرداخت  به منظور تشوىق شرکتهاى صنعتى به اصالح ساختار مالى٤ماده 
 طى پنج سال درآمد مشمول شده که طى چهارسال بعد از تارىخ تصوىب اىن قانون صورت پذىرد،

 . ماليات آنها کسر خواهد شد
باشد و همچنين شرکتهاىى % ) ٣٠(شرکتهاىى که نسبت سرماىه به بدهى آنها کمتر از سى درصد 

 ، از اىن که پس از افزاىش سرماىه نسبت به کاهش آن اقدام نماىند، از تارىخ تصوىب کاهش سرماىه
 •••• . مشوق برخوردار نخواهند بود

 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى تسهيل و نوسازى صناىع ١٠آىين نامه اجراىى ماده •••• 
 .  به تصوىب هيأت وزىران رسيده است ٩/١/١٣٨٣در تارىخ ... کشور
 ، شرکتها و واحدهاى صنعتى و معدنى مکلفند تا دو درصد  به منظور حفاظت از محيط زىست٥ماده 

 آىين نامه اى که به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد، صرف سودخالص خود را بر اساس %) ٢(
 ••••• . امور پژوهشى و تحقيقات زىست محيطى نماىند

 . شرکتهاى دولتى موظفند اعتبارات موضوع اىن ماده را در بودجه هاى ساالنه خود پيش بينى نماىند
  .به مجموعه تأمين اجتماعى از انتشارات اىن معاونت مراجعه شود••••• 
 و اصالحات بعدى آن به شرح زىر اصالح ٣/١٢/١٣٦٦ قانون مالياتهاى مستقيم مصوب ٦ماده 

   "به اسثناى   " بعد از کلمه : به شرح ذىل اصالح مى گردد) ١٣٢(ماده ) ٢(الف تبصره : مى گردد
 . شود اضافه مى   "واحدهاى توليدى فنآورى اطالعات با تاىيد وزارتخانه هاى ذى ربط و   "عبارت 

کارخانه هاى واقع در شعاع   ": اضافه مى شود) ١٣٨(ماده ) ٣(ب عبارت زىر به انتهاى تبصره 
 ، مشهد، تبرىز، اهواز، اراک(ىکصدوبيست کيلومترى تهران و حوزه استحفاظى شهرهاى بزرگ 

که تاسيسات خود را کالبه شهرکهاى صنعتى مصوب انتقال دهند، از تارىخ  ) شيراز و اصفهان
 . ره بردارى در محل جدىد از نصف مدت معافيت مالياتى موضوع اىن تبصره برخوردار خواهند شدبه

 وزارت مسکن و شهرسازى و شهردارىها مکلفند کاربرى اراضى تحت مالکيت واحدهاى ٧ماده 
را که در محدوده قانونى شهرها قراردارند و جهت نوسازى به  ) عرصه واحدهاى صنعتى(صنعتى 

 • .  ، تجارى و ىا ادارى تغيير دهندنعتى مصوب انتقال مى ىابند به کاربرى مسکونىشهرکهاى ص
در ...  قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى تسهيل و نوسازى صناىع کشور٧آىين نامه اجراىى ماده • 

  .  به تصوىب هيأت وزىران رسيده است٩/١/١٣٨٣تارىخ 
قيمت روز حامل هاى انرژى را که طى %) ٥٠(ه درصد  به دولت اجازه داده مى شود تا پنجا٨ماده 

قانون برنامه سوم ) ١٢١(پنج سال نسبت به معيارهاى تدوىن شده توسط کميته موضوع ماده 
، در فرآىند و ىا محصوالت صنعتى ••  ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران توسعه اقتصادى

کننده در قالب بودجه سنواتى دولت پرداخت صرفه جوىى گردد، به واحدهاى صنعتى صرفه جوىى 
 . نماىد

 ، بيش از معيارهاى تعيين همچنين دولت مى تواند در مواردى که مصرف انرژى در فرآىند و محصول
قيمت مازاد مصرف انرژى %) ٥٠(شده باشد با تأىيد وزارت صناىع ومعادن تا معادل پنجاه درصد 
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 ••• . را درىافت نماىد
 قانون برنامه چهارم در اىن ٢٠درزىرنوىس ماده  ... ون برنامه سوم توسعه قان ١٢١ماده •• 

  . مجموعه درج شده است
...  قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى تسهيل و نوسازى صناىع کشور٨آىين نامه اجراىى ماده ••• 

  .  به تصوىب هيأت وزىران رسيده است٩/١/١٣٨٣در تارىخ 
 ، نيروى انسانى شرکتهاى صنعتى با مشارکت ح کيفى و بهره ورى به منظور ارتقاى سط٩ماده 

 . تشکل کارگرى و مدىرىت هر شرکت مشخص مى گردد
در صورت توافق طرفين در زمينه نيروى انسانى مورد نياز و مازاد، نيروى مازاد با درىافت حداقل 

ىگرى که توافق شود، مطابق دو ماه آخرىن مزد و مزاىا بابت هر سال سابقه کار در واحد ىا به وجه د
تحت پوشش بيمه بيکارى  •  ٢٦/٦/١٣٦٩قانون بيمه بيکارى مصوب ) ٧(ماده  ) الف(ضوابط بند 
 . قرار مى گيرند

در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگرى واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفين به کار 
 ، کار و امور اجتماعى و سازمان ع و معادنوزارتخانه هاى صناى(گروهى متشکل از نماىندگان دولت 

و سازمان تامين اجتماعى و تشکل هاى عالى کارفرماىى و کارگرى )مدىرىت و برنامه رىزى کشور
احاله و حسب نظر کميته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق  

 تحت پوشش بيمه بيکارى ٢٦/٦/١٣٦٩وب قانون بيمه بيکارى مص) ٧(ماده  ) الف(ضوابط بند 
 . قرار مى گيرند

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران ضوابط اىن ماده تا پاىان برنامه سوم توسعه اقتصادى
 . ، قابل اجرا مى باشد

در صورت کافى نبودن منابع صندوق بيمه بيکارى براى پوشش اصالح ساختار نيروى انسانى 
ازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نياز  ، سواحدهاى صنعتى

را در ىک ردىف مشخص و جداگانه در قالب بودجه ساالنه کل کشور در اختيار سازمان تامين 
 •• . اجتماعى قرار دهد

 : ٢٦/٦/١٣٦٩ قانون بيمه بيکارى مصوب ٧بند الف ماده • 
 جمع مدت -الف  : کارى و ميزان آن به شرح زىر است مدت پرداخت مقررى بيمه بي- ٧ماده 

پرداخت مقررى از زمان برخوردارى از مزاىاى بيمه بيکارى اعم از دوره اجراى آزماىشى و ىا 
 ماه براساس سابقه ٥٠ ماه و براى متاهلين ىا متکفلين حداکثر ٣٦داىمى آن براى مجردىن حداکثر 

 : مى باشدکلى پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذىل 
 حداکثر مدت استفاده از مقررى جمعًا با احتساب دوره هاى قبلى  سابقه پرداخت حق بيمه 

 براى متاهلين ىا متکفلين  براى مجردىن  
  ماه ١٢  ماه ٦   ماه ٢٤ ماه لغاىت ٦از 
  ماه ١٨  ماه ١٢  ماه ١٢٠ ماه لغاىت ٢٥از 
  ماه ٢٦  ماه ١٨  ماه ١٨٠ ماه لغاىت ١٢١از 
  ماه ٣٦  ماه ٢٦  ماه ٢٤٠ ماه لغاىت ١٨١از 
  ماه ٥٠  ماه ٣٦  ماه به باال ٢٤١از 

 سال سن و بيشتر مى باشند مادامى که مشغول ٥٥ افراد مسن مشمول اىن قانون که داراى -تبصره 
 . به کار نشده اند مى توانند تا رسيدن به سن بازنشستگى تحت پوشش بيمه بيکارى باقى بمانند

...  قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى تسهيل و نوسازى صناىع کشور٩مه اجراىى ماده آىين نا•• 
  .  به تصوىب هيأت وزىران رسيده است٩/١/١٣٨٣در تارىخ 

 ،  کارفرماىان واحدهاى صنعتى و توليدى مجازند تا پاىان برنامه سوم توسعه اقتصادى١٠ماده 
زاء هر نفر اشتغال جدىد، ىک نفر از کارکنان با اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران به ا

مابه التفاوت %) ٥٠(سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد 
 ، پيش از موعد بازنشسته نماىند، پنجاه درصد کسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنشستگى قانونى

 دولت در بودجه هاى ساالنه کل کشور پيش بينى و پرداخت دىگر مابه التفاوت کسورات توسط%) ٥٠(
 •••  . مى گردد

 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى تسهيل و نوسازى صناىع ١٠آىين نامه اجراىى ماده ••• 
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  .  به تصوىب هيأت وزىران رسيده است٩/١/١٣٨٣در تارىخ ... کشور
قانون درىافت جرائم نقدى از ) ١(ماده ) ٢( درصدهاى مربوط به جرائم موضوع تبصره ١١ماده 

کارفرماىان کارگاههاى مشمول قانون تامين اجتماعى که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت 
٢(به دو درصد  •  ٩/٥/١٣٧٣مزد و حقوق بيمه شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمى نماىند مصوب 

 . تغيير مى ىابدتمام ىا کسر بدهى پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخير %) 
 به ١٣٨٠ کارفرماىان مشمول قانون تأمين اجتماعى که داراى بدهى معوقه تا پاىان سال ١٢ماده 

سازمان تأمين اجتماعى مى باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تارىخ اجراى اىن قانون اصل 
افق سازمان مزبور آن حق بيمه و بيمه بيکارى قطعى شده را به سازمان ىاد شده پرداخت و ىا با تو

را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهاى مربوط پرداخت نماىند، جراىم متعلقه اعم از جراىم 
قانون درىافت جراىم ) ١ (تاخير پرداخت حق بيمه و تأخير ارسال صورت مزد وحقوق موضوع ماده
هلت مقررنسبت به ارسال  نقدى ازکارفرماىان کارگاههاى مشمول قانون تأمين اجتماعى که ظرف م

بخشوده •• ، ٩/٥/١٣٧٣صورت مزد و حقوق بيمه شدگان وحق بيمه مربوط اقدام نمى نماىند مصوب 
 . مى شوند

 ••• ٣/٤/١٣٥٤قانون تأمين اجتماعى مصوب ) ٧٨( ىک تبصره به شرح زىر به ماده ١٣ماده 
 کارفرماىان واحدهاى تبصره سازمان تأمين اجتماعى موظف است با درخواست: اضافه مى گردد

قانون تأمين ) ٧٦( ، بيمه شدگانى را که حاىز شراىط مقرر در ماده صنعتى داراى پروانه بهره بردارى
 .  باشند بازنشسته نماىد٣/٤/١٣٥٤اجتماعى مصوب 

چگونگى تأمين منابع مربوط به هزىنه هاى احتمالى ناشى از اجراى اىن تبصره به تصوىب دولت 
 . خواهد رسيد

 ، اجتماعى و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ١١( دستگاههاى اجراىى موضوع ماده ١٤ده ما
بانکها و نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى موظفند ••••   ، فرهنگى جمهورى اسالمى اىران

 ،نسبت به اصالح ساختار آن دسته از شرکتهاى ظرف مدت شش ماه از تارىخ تصوىب اىن قانون
سهام آنها را منفردًا ىا مشترکًا در اختيار دارند اقدام نماىند و %) ٥٠(ش از پنجاه درصد صنعتى که بي

در مواردى که با اصالح ساختار، بهره بردارى اقتصادى از اىن واحدها امکان پذىر نباشد، از طرىق 
 . مراجع ذى صالح نسبت به انحالل آنها برنامه رىزى و اقدام نماىند

 . وعه تأمين اجتماعى از انتشارات اىن معاونت مراجعه شودبه مجم••• و •• ، •
 .  همين قانون مراجعه شود٢به زىرنوىس بند ب ماده •••• 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى ) ١١٣(ماده  ) ج( متن زىر به بند ١٥ماده 

د خام و اوليه صنعتى که با به استثناى مواردى از موا  ": جمهورى اسالمى اىران اضافه مى گردد
نظر مشترک وزارتخانه هاى صناىع و معادن و بازرگانى به طور ساالنه اعالم مى شود ، باىد در  

   عرضه شود )BOF  (اولوىت براى تأمين نياز داخلى و با قيمتهاى صادراتى تحوىل کاال در مبدأ 
." 

و مواد اوليه و واسطه اى واحدهاى  ، قطعات ىدکى  ، تجهيزات توليدى ورود ماشينآالت١٦ماده 
صنعتى و معدنى و ابزارآالت صنعتى به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشاىش اعتبار، 

 . مجاز مى باشد
براى  ) بدون تضمين دولت و بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران( انتشار اوراق مشارکت ١٧ماده 

رس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در شرکتهاى پذىرفته شده در بورس با مجوز بو
کل سرماىه گذارى رىالى %) ٥٠(طرحهاى نوسازى و توسعه شرکت حداکثر به ميزان پنجاه درصد 

 •  . ارزش وىژه شرکت مجاز است%) ٧٠(پروژه و تا سقف هفتاد درصد 
 . اىن اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود

در تارىخ ... قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صناىع کشور١٧نامه اجراىى ماده آىين • 
  .  به تصوىب هيأت وزىران رسيده است١٧/٤/١٣٨٣

 شوراى پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهيالت بانکى فعاليتهاى توليدى را که داراى ١٨ماده 
 . نها کاهش دهدپوشش بيمه باشند متناسب با کاهش ميزان رىسک آ

 وزارت امور اقتصادى و داراىى و بانک مرکزى جمهورى اسالمى اىران مکلفند ظرف مدت ١٩ماده 
 ، ضوابط اجراىى و آىين نامه هاى الزم براى گشاىش اعتبار اسنادى دو ماه از تارىخ تصوىب اىن قانون
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 کردن )Discount  (و تنزىل  ) سلف خرىدن( و پيش خرىد  )Back to Back  (اتکاىى 
 .  ، به بانکها ابالغ نماىنداعتبارات اسنادى صادراتى را با حق رجوع و بدون حق رجوع
 ، اىن قبيل خدمات را به صادرکنندگان بعد از ابالغ آىين نامه کليه بانکهاى کشور با رعاىت ضوابط

 . کاالو خدمات فنى و مهندسى ارائه مى نماىند
 موظف است صرفًا با اخذ ضمانتنامه بانکى و ىا بيمه نامه ىا  گمرک جمهورى اسالمى اىران٢٠ماده 

مواد (ساىر اوراق بهادار به ميزان دو برابر حقوق ورودى نسبت به ترخيص کاالهاى وارداتى موقت 
 . اقدام کند ) اوليه صنعتى

ست  ، تضمين هاى مذکور پس از صادرات مجدد کاالها قابل استرداد ادر مورد کاالهاى واردات موقت
و در صورتى که کاالهاى وارد شده به صورت موقت از کشور خارج نشود ضمانت هاى ضبط شده و 

 . به حساب درآمدهاى دولت وارىز مى شود
 ،  سازمان توسعه و نوسازى معادن و صناىع معدنى اىران مکلف است نسبت به مطالعه٢١ماده 

 ، در راستاى اىجاد مزىت نسبى معدن ، تجهيز و اىجاد زىر بناهاى الزم در بخش سرماىه گذارى
 ، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتى به نحوى هزىنه نماىد که امکان سرماىه گذارى بخش اقتصادى

 . خصوصى بر روى معادن کشور ميسر گردد
 آىين نامه هاى اجراىى الزم براى تسرىع در اجراى اىن قانون با پيشنهاد مشترک ٢٢ماده 

اىع و معادن وامور اقتصادى و داراىى و سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور وزارتخانه هاى صن
 .   عمل خواهد شد ظرف مدت سه ماه به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

 
سرماىه شرکتى که از ادغام شرکتهاى موضوع اىن بند حاصل مى گردد تا سقف مجموع 

قانون ) ٤٨(ت موضوع ماده  ، از پرداخت مالياسرماىه شرکتهاى ادغام شده در آن
قانون مالياتهاى ) ٤٨( ماده - و اصالحيه هاى آن ٣/١٢/١٣٦٦مالياتهاى مستقيم مصوب 

  :  با اصالحات بعدى٣/١٢/١٣٦٦مستقيم مصوب 
 سهام و سهم الشرکه کليه شرکتهاى اىرانى موضوع قانون -) ٢٧/١١/١٣٨٠اصالحى (٤٨ماده 

اس ارزش اسمى سهام ىاسهم الشرکه به قرار دو در هزار تجارت به استثناى شرکتهاى تعاونى براس
  معاف . رىال محسوب مى شود)١٠٠(رىال هم صد)١٠٠(مشمول حق تمبر خواهد بود کسور صد 

  . است
 ، انحصار، دامنه دولت موظف است شراىط پيشگيرى از اىجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت

 تسهيل رقابت و کنترل انحصار مفيد و مجاز ادغامها را تدوىن و در تدوىن الىحه
 . پيش بينى نماىد

 ، اقدامات ذىل   در جهت افزاىش توان رقابت پذىرى بنگاههاى فعال در صناىع نوىن-ب 
 : انجام پذىرد

 صنعتى - ، مبتنى بر فناورىهاى برتر را در جوار قطبهاى علمى  مناطق وىژه صناىع- ١
 . کشور و در مکانهاى مناسب اىجاد نماىد

 . شهرکهاى فناورى را در مکانهاى مناسب اىجاد نماىد - ٢
 ، اىجاد و  به سرماىه گذارى بنگاههاى غيردولتى از طرىق سرماىه گذارى هاى مشترک- ٣

 ، تأمين مالى فناورى و صناىع نوىن از قبيل نهاد مالى   توسعه نهادهاى تخصصى
 . سرماىه گذارى خطرپذىر کمک نماىد

ا براى توسعه فناورىهاى پيشرفته و جدىد از طرىق  مؤسسات پژوهشى الزم ر- ٤
کشور اىجاد  ) آموزش عالى(مشارکت شرکتها و بنگاههاى اقتصادى با مراکز پژوهشى  

 . نماىد
 ، در جهت بهبود فضاى کسب و کار در  دولت موظف است در برنامه چهارم- ٤١ماده 

 ، اقدام هاى ذىل را به کشور و زمينه سازى توسعه اقتصادى و تعامل با جهان پيرامون 
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 : عمل آورد 
 کنترل نوسانات شدىد نرخ ارز در تداوم سياست ىکسان سازى نرخ ارز، به صورت -الف 

نرخ شناور مدىرىت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، بادرنظرگرفتن 
ند مالحظات حفظ توان رقابت بنگاههاى صادرکننده و سياست جهش صادرات با رعاىت ب 

  . اىن قانون) ٢(الزامات جدول شماره ) ٤(
مبتنى بر  ) ماشينآالت و مواد اوليه( تنظيم تعرفه هاى واردات نهاده هاى کاالىى توليد -ب 

حماىت منطقى و منطبق با مزىت هاى رقابتى از توليد داخلى آنها و در جهت تسهيل   
 . فعاليتهاى توليدى صادرات گرا

توسعه زىربناها با هدف کاهش هزىنه هاى توليد، خلق  برنامه رىزى و اجراى -ج 
 . مزىت هاى رقابتى و منطبق با نيازهاى توسعه اقتصادى کشور

دولت ( بازنگرى قانون و مقررات مربوط به نيروى کار با سازوکار سه جانبه گراىى -د 
 : به گونه اى که )  کارفرما- کارگر -
/٢٩/٨ ، از متن قانون کار مصوب لى تکاليف معطوف به تأمين اجتماعى و شغ- ١

   منتزع و به قانون  .جعه شودا به مجموعه قانون کار از انتشارات اىن معاونت مر-*١٣٦٩
 . جامع تأمين اجتماعى و بيمه بيکارى منتقل گردد

 .  انعطاف الزم براى حل اختالفات در آن لحاظ شود- ٢
 ، مقررات خاصى را اقتصادى متناسب با شراىط و مقتضيات خاص بخشهاى مختلف - ٣

 . در متن قانون پيش بينى و به مورد اجرا گذارد
 الىحه جامع تسهيل رقابت و کنترل و جلوگيرى از شکل گيرى انحصارات را در سال -ه

 . نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراى اسالمى تقدىم کند
ى مورداستفاده در آن اقدام   نسبت به گسترش و تعميق بازار سرماىه و تنوع ابزارها -و 

 . نماىد
 

 ، اجتماعى و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ٨٨(و ) ٣٤( مواد - ٤٢ماده 
قانون برنامه ) ٨٨(و ) ٣٤( مواد - *١٧/١/١٣٧٩فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب 

 : ١٣٧٩/١/١٧ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب سوم توسعه اقتصادى
 ،  انجام بيمه هاى دستگاههاى اجراىى به صورت انحصارى با شرکت سهامى بيمه اىران- ٣٤ده ما

، موقوف االجراء مى شود   • ١٣٥٠قانون بيمه مرکزى اىران و بيمه گرى مصوب ) ٣٠(موضوع ماده 
و به دستگاههاى اجراىى اجازه داده مى شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شرکتهاى بيمه داخلى 

 . قدام کنندا
ضوابط اجراىى اىن ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و داراىى به تصوىب هيأت وزىران خواهد 

 •• . رسيد
 ، صنعتى و اجراىى کشور،  ، توليدى به منظور استفاده حداکثر از توان فنى و مهندسى- ٨٨ماده 

ء معامالت از پيمانکاران و دستگاههاى اجراىى موضوع اىن قانون موظفند به هنگام انجام کليه
سازندگان اىرانى در چارچوب رتبه بندى سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعاىت 

 ، شراىط ىکسان ارزى و قانون حداکثر استفاده از توان فنى و مهندسى کشور در کليهء معامالت
 . اخلى و خارجى معمول دارند ، مشاوران و سازندگان و توليدکنندگان درىالى جهت پيمانکاران

شرکت سهامى بيمه اىران  : ٣٠/٣/١٣٥٠ قانون بيمه مرکزى اىران و بيمه گرى مصوب ٣٠ماده • 
اىن قانون جزء وظاىف و ) ٥(ماده ) ٧ و ٦، ٢، ١(عمليات خود را جز آنچه به موجب بندهاى 

 . امه خواهد داداختيارات بيمه مرکزى اىران قرار داده شده است برطبق اساسنامه خود اد
سسه دىگرى که اکثرىت ›سسات و شرکتهاى دولتى و شهردارىها و هر مو ›وزارتخانه ها و مو

سرماىه آن متعلق به دولت ىا سازمانهاى مزبور مى باشد و ىا تحت نظر دولت و ىا سازمانهاى مزبور 
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 . نجام دهنداداره مى شوند موظفند بيمه هاى خود را منحصرًا در شرکت سهامى بيمه اىران ا
 ،  ، شرکت هواپيماىى ملى اىران ، شرکت ملى ذوب آهن اىراناىن حکم شامل شرکت ملى نفت اىران

 ، سازمان مرکزى گسترش و نوسازى صناىع اىران و صندوق  ، بانک ملى اىرانبانک مرکزى اىران
مه آنها سسات نسبت به بي›توسعه کشاورزى خواهد بود مگر آنکه مجمع عمومى هرىک از اىن مو

 . تصميم دىگرى اتخاذ نماىد
 ماده  .  به تصوىب هيأت وزىران رسيده است٣/١٢/١٣٧٩ضوابط اجراىى ماده مزبور در تارىخ •• 
 .تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤(  و اصالحيه هاى آن براى دوره برنامه چهارم ٦١

  
 

  توسعه مبتنى بر داناىى-فصل چهارم 
 

 ، به عنوان به اهميت نقش دانش و فناورى و مهارت دولت موظف است نظر - ٤٣ماده 
 :  ، اقدام هاى زىر را به عمل آورداصلى ترىن عوامل اىجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوىن

 ، فناورى و آموزشى  نوسازى و بازسازى سياستها و راهبردهاى پژوهشى-الف 
به تقاضاى  ، پژوهشى و آموزشى کشور به منظور تواناىى پاسخگوىى مراکز علمى 

 ، طى  ، فرهنگى و صنعتى و کارکردن در فضاى رقابت فزاىنده عرصه جهانىاجتماعى
  . سال اول برنامه چهارم

به وىژه فناورى با سطوح ( تهيه برنامه هاى جامع توسعه علمى و فناورى کشور -ب 
  .  ، طى سال اول برنامه چهارمدر بخشهاى مختلف ) عالى علوم و فناورى روز جهانى

 پيش بينى تمهيدات الزم به منظور بهره بردارى حداکثر از ظرفيت هاى ملى و  -ج 
 ،  ، زىست محيطى ، فناورى زىستى و رىزفناورىمنطقه اى حوزه هاى فناورى اطالعات

  . هوافضاها و هسته اى
 بازنگرى در ساختار و نوسازى فرآىندهاى تحقيقات و آموزش علوم انسانى و   -د 

 ، به منظور توسعه کيفى و حرفه اى شدن پژوهش در حوزه ى و فرهنگمطالعات اجتماع
مذکور و اىجاد تواناىى نظرىه پردازى در حوزه هاى اجتماعى در سطح جهانى و 
پاسخگوىى به نيازهاى تصميم سازى در دستگاههاى اجراىى کشور، طى سال اول برنامه 

  . چهارم
 

جامعه اطالعاتى و تضمين دسترسى  دولت موظف است به منظور استقرار - ٤٤ماده 
 : گسترده امن و ارزان شهروندان به اطالعات موردنياز اقدام هاى ذىل را به عمل آورد

 حماىت از سرماىه گذارى در توليد و عرضه انواع محتوى و اطالعات به زبان -الف 
  . فارسى در محيط راىانه اى با تکيه بر توان بخش خصوصى و تعاونى

دابير الزم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطالعات و ارتباطات  اتخاذ ت-ب 
بين المللى استفاده از فرصت منطقه اى ارتباطى اىران از طرىق توسعه مراکز اطالعاتى  
اىنترنتى ملى و توسعه زىرساخت هاى ارتباطى با تکيه بر منابع و توان بخش هاى 

  . خصوصى و تعاونى و جلب مشارکت بين المللى
 تهيه و تصوىب سند راهبردى برقرارى امنيت در فضاى توليد و تبادل اطالعات -ج 

  . کشور در محيط هاى راىانه اى حداکثر تا پاىان سال اول برنامه چهارم
 دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصوالت داناىى محور و  - ٤٥ماده 

ى و گسترش نقش  ، تجارى سازى دستاوردهاى پژوهشى و نوآوردانش بنيان
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 : بخش خصوصى و تعاونى در اىن قلمرو، اقدام هاى ذىل را به انجام برساند 
 ، ملى و بين المللى و   طراحى و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکيت معنوى-الف 

  . پيش بينى ساختارهاى اجراىى الزم
در ) Patent  (  تأمين و پرداخت بخشى از هزىنه هاى ثبت جواز امتياز علمى -ب 

  .  ، توسط توليدکنندگانسطح بين المللى و خرىد جوازهاى امتياز علمى ثبت شده داخلى
 ، فنى و فعاليتهاى توليدى و  اتخاذ تدابير الزم جهت بيمه قراردادهاى پژوهشى-ج 

 . خدماتى که براساس دستاوردها و نتاىج ىافته هاى پژوهشى داخلى انجام مى گيرد
از طرىق پيش بينى اعتبار در   ) داراى متقاضى( پژوهشهاى سفارشى  حماىت از کليه-د 

از هزىنه هاى آن را  %) ٤٠( ، مشروط به اىنکه حداقل چهل درصد بودجه سنواتى
 . کارفرما تأمين وتعهد کرده باشد

 توسعه ساختارها و زىربناهاى الزم براى رشد فعاليتهاى داناىى محور در بخش -ه
  .  اىجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناورىدولتى و خصوصى به وىژه

 اقدام براى اصالح قوانين و مقررات و اىجاد تسهيالت الزم جهت ارجاع کار و عقد   -و 
قرارداد فعاليتهاى پژوهشى و فنى دولت با بخش خصوصى و تعاونى و حماىت از ورود  

  . ش و فناورىبخش خصوصى و تعاونى به بازارهاى بين المللى در قلمرو دان
 اتخاذ تدابير و راهکارهاى الزم جهت حماىت مالى مستقيم از مراکز و شرکتهاى -ز 

کوچک و متوسط بخش خصوصى و تعاونى براى انجام تحقيقات توسعه اى که منجر به 
 .  ، اختراع و ارتقاى محصوالت و روشها مى شودابداع

  . ش و فناورى کمک به تأسيس و توسعه صندوقهاى غيردولتى پژوه-ح 
 پيش بينى تمهيدات و سازوکارهاى الزم به منظور ارزش گذارى و مبادله محصوالت  -ط 

 . نامشهود داناىى محور
 

 ،  دولت موظف است به منظور برپاسازى نظام جامع پژوهشى و فناورى- ٤٦ماده 
 : اقدام هاى ذىل را انجام دهد

ساس برنامه جامع توسعه فناورى و   طراحى و پياده سازى نظام ملى نوآورى برا-الف 
  . گسترش صناىع نوىن

از  ) تا پاىان سال اول برنامه چهارم( ساماندهى نظام پژوهش و فناورى کشور -ب 
طرىق تعيين اولوىت ها، هدفمند کردن اعتبارات و اصالح ساختارى واحدهاى پژوهشى 

  : در قالب مأمورىت هاى ذىل
  .  فرآىند پژوهش و فناورى تربيت نيروى انسانى روزآمد در-
  .  توسعه مرزهاى دانش-
 .  تبدىل اىده به محصوالت و روشهاى جدىد-
  .  تدوىن و توليد دانش فنى و انجام تحقيقات نيمه صنعتى-
  .  انتقال و جذب فناورى-
 .  پژوهش به منظور افزاىش توان رقابتى بخش هاى توليدى و خدماتى کشور-
 . بردى درخصوص حل مشکالت کشور انجام پژوهشهاى کار-

اىجاد شبکه هاى واحدهاى  :  نوسازى شيوه هاى مدىرىت بخش پژوهش از جمله-ج 
پژوهش و فناورى همگن به عنوان دستگاههاى اجراىى با مأمورىت توزىع هدفدار و 
بهينه اعتبارات تحقيقاتى و نظارت و پاىش فعاليتها در زمينه هاى علمى مربوطه با تکيه   

  . اخصهاى جهانىبر ش
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 توسعه همکارىهاى مؤثر بين المللى در عرصه پژوهشى و فناورى از طرىق اصالح  -د 
  . و ساده سازى قوانين و مقررات مربوطه

موضوع  ( افزاىش ىکنواخت سرماىه گذارى دولت در امر پژوهش و فناورى -ه
 ناخالص توليد  %) ٢(به ميزان حداقل دو درصد )  >ب<مأمورىتهاى مندرج در بند  

درآمد %) ١(داخلى از محل اعتبارات عمومى دستگاههاى اجراىى و ىک درصد  
و مؤسسات  ) به استثناى سود سپرده هاى بانکى ( ، بانکها عملياتى شرکتهاى دولتى

انتفاعى وابسته به دولت و بخش غيردولتى تا پاىان برنامه چهارم و سمت دهى  
 . رىت گرا و تقاضامحورسرماىه گذارى فوق در جهت پژوهش هاى مأمو

 
 به منظور اىجاد و توسعه شرکتهاى دانش بنيان و تقوىت همکارىهاى  - ٤٧ماده 

 ، اجازه داده مى شود واحدهاى پژوهشى و فناورى و مهندسى مستقر در بين المللى
پارکهاى علم و فناورى درجهت انجام مأمورىت هاى محوله از مزاىاى قانونى مناطق 

 ، سرماىه گذارى خارجى و ط کار، معافيت هاى مالياتى و عوارضآزاد درخصوص رواب
 . مبادالت مالى بين المللى برخوردار گردند

 
 دولت موظف است به منظور ارتقاى پيوستگى ميان سطوح آموزشى و - ٤٨ماده 

 ، کارآفرىنى و توليد ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم اقدام هاى توسعه فناورى
 : دهد ذىل را انجام 

 زمينه سازى و انجام حماىت هاى الزم براى اىجاد شرکتهاى غيردولتى توسعه -الف 
  . فناورى و شرکتهاى خدماتى مهندسى با مأمورىت توليد، انتقال و جذب فناورى

 تدوىن ضوابط و ارائه حماىت هاى الزم در راستاى تشوىق طرف هاى خارجى  -ب 
رى خارجى براى انتقال بخشى از فعاليتهاى تحقيق و  قراردادهاى بين المللى و سرماىه گذا

  . توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهاى داخلى
 اتخاذ تدابير الزم درجهت اصالح نظام آموزش کشور و آزمونهاى ورودى -ج 

دانشگاهها باتوجه به سوابق تحصيلى در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت   
 ، خطرپذىرى و کارآفرىنى آموزش  ، نوآورى منظور ارتقاى تواناىى خالقيتدانشگاهها به

  . گيرندگان و اىجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان
 

 دولت موظف است براى زمينه سازى و تربيت نيروى انسانى متخصص و - ٤٩ماده 
ضت نرم افزارى با هدف  ، منطبق با نيازهاى نه متعهد، دانش مدار، خالق و کارآفرىن

 ، از ابتداى برنامه چهارم اقدامات ذىل را در مأمورىت ها و ساختار توسعه کمى و کيفى
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى براى پاسخگوىى به نيازهاى بخش هاى مختلف 

 : کشور به انجام برساند 
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى دولتى و همچنين -الف 

هنگستان هاى تخصصى که داراى مجوز از شوراى گسترش آموزش عالى فر
 ، درمان و آموزش پزشکى و ساىر  ، تحقيقات و فناورى و بهداشتوزارتخانه هاى علوم

 ،  ، مالىمراجع قانونى ذى ربط مى باشند صرفًا براساس آىين نامه ها و مقررات ادارى
 ، اى مربوط که به تأىيد وزراى علوم ، مصوب هيأت هاى امناستخدامى و تشکيالتى خاص

 ، درمان و آموزش پزشکى حسب مورد مى رسد، بدون تحقيقات و فناورى و بهداشت
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 -چاپ دوم ( به مجموعه قانون محاسبات عمومى - *الزام به رعاىت قانون محاسبات عمومى
ن و   ، قانون استخدام کشورى و ساىر قواني.از اىن معاونت مراجعه شود ) وىراىش اول

مقررات عمومى ادارى و مالى و استخدامى اداره خواهند شد و تا زمانى که آىين نامه ها 
و مقررات موردنياز به تصوىب هيأت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل  

 . خواهد شد
اعتبارات هزىنه اى از محل بودجه عمومى دولت براساس قيمت تمام شده به 

 . تصاص مى ىابددستگاههاى اجراىى ىادشده اخ
 ، تملک داراىى هاى سرماىه اى و اختصاصى اىن مؤسسات کمک تلقى  اعتبارات هزىنه اى

 . شده و پس از پرداخت به هزىنه قطعى منظور مى گردد
سهم دولت در هزىنه هاى آموزش عالى بخش دولتى برمبناى هزىنه سرانه تعيين و  

معيت دانشجوىى در مقاىسه با نسبت آن به بودجه عمومى دولت براساس رشد پوشش ج
 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادى

 . اىران افزاىش مى ىابد
 ، استخدامى و تشکيالتى دانشگاهها و  ، ادارى هرگونه اصالح ساختار مالى-ب 

صرًا  مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى دولتى و همچنين فرهنگستانهاى تخصصى منح
 . مشمول مفاد اىن ماده مى باشند

 ارزىابى مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش عالى و مؤسسات پژوهشى دولتى و -ج 
 ، درمان و آموزش  ، تحقيقات و فناورى و بهداشتخصوصى توسط وزارتخانه هاى علوم

پزشکى با همکارى انجمن هاى علمى و مداخله براساس آن و سرماىه گذارى در علوم 
 . تخب و تکيه بر اىجاد قطب هاى علمى براساس مزىت هاى نسبى و نيازهاى آتى کشورمن
 ، بازار کار و تحوالت  بازنگرى در رشته هاى دانشگاهى برمبناى نيازهاى اجتماعى-د 

  .  ، در راستاى توسعه علوم ميان رشته اى با تأکيد بر علوم انسانىعلمى
و مدىرىت امور مربوط به استعدادهاى درخشان  اىجاد توليت واحد در سياستگذارى -ه 

 ، و نيز بهره بردارى بهينه از امکانات مادى و معنوى موجود در اىن زمينه
 ، درمان و آموزش پزشکى مجازند  ، تحقيقات و فناورى و بهداشتوزارتخانه هاى علوم

 . داز تأسيس باشگاه غيردولتى و صيانت از استعدادهاى درخشان کشور حماىت نماىن
 

 به منظور پاسخگوىى مناسب به افزاىش تقاضا براى ورود به آموزش عالى  - ٥٠ماده 
 : با استفاده بهينه از ظرفيت هاى موجود و حماىت از مشارکتهاى مردمى 

 به دستگاههاى اجراىى داراى واحد آموزش عالى وابسته اجازه داده مى شود -الف 
وز از شوراى گسترش آموزش عالى در مقطع براى ظرفيت مازاد بر نياز خود با اخذ مج

١٠٠(کاردانى دانشجو پذىرش کرده و هزىنه آن را از متقاضيان درىافت و صددرصد 
 . آن را به حساب درآمد اختصاصى وارىز نماىند%) 

قانون نحوه انجام امور مالى و معامالتى ) ٤(درآمد اختصاصى مذکور مشمول مفاد ماده 
) ٤( ماده - *١٨/١٠/١٣٦٩عالى و تحقيقاتى مصوب دانشگاههاومؤسسات آموزش 

١٨قانون نحوه انجام امور مالى و معامالتى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و تحقيقاتى مصوب 
/١٠/١٣٦٩ : 

 کليه اعتبارات جارى و عمرانى و اختصاصى منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال  - ٤ماده 
و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هرسال به سال بعد منتقل و مالى قابل تعهد و پرداخت است 

  است و براساس مقررات مربوط به .ضمن بودجه تفصيلى آن سال مؤسسه منظور خواهد شد
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 . اجراى اىن دوره ها و ارتقاى کيفيت واحد آموزشى اختصاص مى ىابد
ارتقاء رتبه در مواردى که کسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت ىا 

استخدامى فرد مى گردد، دستگاههاى مربوطه مى باىستى مجوز الزم را از سازمان  
 . مدىرىت و برنامه رىزى کشور اخذ کنند

اجراى دوره هاى کارشناسى در رشته هاىى که امکان برگزارى آن در دىگر دانشگاهها 
 شوراى گسترش ميسر ىا به صرفه و صالح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از

  . آموزش عالى بالمانع است
 به منظور دسترسى به فرصت هاى برابر آموزشى و ارتقاى پوشش جمعيت -ب 

%) ٣٠(به سى درصد  )  سال٢٤ تا ١٨نسبت جمعيت دانشجوىى به جمعيت (دانشجوىى 
 ، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى اجازه داده مى شود از تا پاىان برنامه چهارم

ق تنوع بخشى به شيوه هاى ارائه آموزش عالى نسبت به برگزارى دوره هاى  طرى
 ، ، آموزش هاى مجازى )نيمه حضورى( ، از راه دور  ، نوبت دومشبانه : تحصيلى از قبيل

دوره هاى مشترک با دانشگاههاى معتبر خارجى و دوره هاى خاص اقدام کرده و 
 ،  ، تحقيقات و فناورى و بهداشت علومهزىنه هاى مربوط را با تأىيد وزارتخانه هاى

درمان و آموزش پزشکى حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصى 
 . دانشگاهها وارىز نماىند

قانون نحوه انجام امور مالى و معامالتى ) ٤(درآمد اختصاصى مذکور مشمول مفاد ماده 
 به زىرنوىس - *١٨/١٠/١٣٦٩دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و تحقيقاتى مصوب 

  .  است. همين ماده مراجعه شود > الف<بند 
 ، و باالتر و فرزندان آنان%) ٢٥(شهرىه دانشجوىان جانباز بيست و پنج درصد 

فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجوىان تحت پوشش کميته امداد امام 
دىف خاص و توسط سازمان و سازمان بهزىستى از محل اعتبارات ر ) ره(خمينى 

 . مدىرىت و برنامه رىزى کشور تأمين مى شود
تعداد دانشجوىان مشمول اىن بند به تفکيک هر استان باىد همه ساله توسط نهادها و 
دستگاههاى ذى ربط به سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و کميسيونهاى برنامه و 

 . اى اسالمى گزارش شودبودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شور
 به دولت اجازه داده مى شود تسهيالت اعتبارى به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه  -ج 

را دراختيار صندوقهاى رفاه دانشجوىان ىا ساىر نهادهاى ذى ربط قراردهد تا بخشى از 
اىن ماده و دانشجوىان دانشگاهها و مؤسسات  ) ب(دانشجوىان دوره هاى مذکور در بند 

وزش عالى دولتى و غيردولتى و پيام نور که امکان پرداخت شهرىه را ندارند بتوانند آم
با استفاده از اىن وام شهرىه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدرىج 

 . بازپرداخت کنند
 ، آن عده از مؤسسات آموزش  دولت موظف است به منظور حماىت از دانشجوىان-د 

 ، تحقيقات و فناورى يرانتفاعى داراى مجوز از وزارتخانه هاى علوم غ-عالى غيردولتى 
 ، درمان و آموزش پزشکى که صندوق رفاه دانشجوىان آنها تشکيل نشده و بهداشت

است اعتبار خاصى را عالوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختيار صندوق رفاه 
لندمدت دراختيار دانشجوىان دانشجوىان قرار دهد تا به عنوان وام قرض الحسنه ب

 . اىن گونه مؤسسات قرار گيرد
استفاده کنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از 

 . تحصيل هستند



٩٤  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 ، کمکهاى مردمى و  دانشگاه پيام نور از محل درىافت شهرىه از دانشجوىان-ه 
 . اعتبارات بودجه عمومى اداره مى گردد

 به دولت اجازه داده مى شود به طرحهاى سرماىه گذارى بخش خصوصى و تعاونى - و
در زمينه اىجاد و توسعه واحدهاى آموزش عالى درصورت انطباق با ضوابط و 
 ، سياستهاى آموزش عالى کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه هاى بهداشت

 ، ىارانه از محل بودجه عمومى ، تحقيقات و فناورى درمان و آموزش پزشکى و علوم
 . سود اعتبارات بانکى اعطا کند

 ،   کاربردى-اىجاد آموزشکده هاى غيردولتى به منظور توسعه دوره هاى کاردانى علمى 
 . در اولوىت استفاده از تسهيالت بانکى مذکور خواهد بود

زشکى  ، درمان و آموزش پ ، تحقيقات و فناورى و بهداشت وزارتخانه هاى علوم-ز 
مکلفند به منظور ارتقاء توانمندى دانشگاههاى مادر و مهم دولتى کشور در زمينه هاى 
آموزشى و پژوهشى در مقاىسه با دانشگاههاى معتبر بين المللى برنامه وىژه اى تهيه و 

 . حداکثر تا پاىان سال اول برنامه به تصوىب هيأت وزىران برسانند
 اعطاى مدرک دانشگاهى به هرصورت و تحت  اعطاى مدرک و ىا واسطه شدن در-ح 

 ،  ، تحقيقات و فناورى و بهداشتهر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه هاى علوم
درمان و آموزش پزشکى و ساىر مراجع قانونى ذى ربط ممنوع و اشخاص متخلف 
مشمول ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاى آموزشى و تحقيقاتى و فرهنگى  

 ماده واحده -  * ٧/١٠/١٣٧٢دون اخذ مجوز قانونى دائر شده و مى شوند مصوب که ب
قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاى آموزشى و تحقيقاتى و فرهنگى که بدون اخذ مجوز قانونى دائر 

 : ٧/١٠/١٣٧٢شده و مى شوند مصوب 
 و واحدهاى  اشخاصى که بدون مجوز از مراجع قانونى اقدام به اىجاد موسسات-ماده واحده 

 ، مدرسه و آموزشگاه که  ، موسسه عالى ىا تحقيقاتىآموزشى و تحقيقاتى و فرهنگى از قبيل دانشگاه
 ،   ، کار و امور اجتماعى ، آموزش و پرورشاز وظائف وزارتخانه هاى فرهنگ و آموزش عالى

ز صدور  ، درمان و آموزش پزشکى و فرهنگ و ارشاد اسالمى مى باشد نماىند و بعد ابهداشت
دستور انحالل طبق ضوابط مقرر موسسه ىا واحد مربوطه را دائر نگاهدارند در حکم کالهبردار 
  . محسوب و در صورت شکاىت وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانونى قرار خواهند گرفت

 . مى باشند
 اعطاى موافقت اصولى و فراهم نمودن سازوکار الزم براى سرماىه گذارى بخش -ط 

و تعاونى درزمينه اىجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى  خصوصى 
 ، درمان و آموزش پزشکى  ، تحقيقات و فناورى و بهداشتتوسط وزارتخانه هاى علوم

 . صورت مى پذىرد
ضوابط راه اندازى مؤسسات مذکور پس از تکميل و آماده بودن مؤسسات براى  

 . ودبهره بردارى و مدىرىت علمى مجرى خواهد ب
 ، علمى و فنى  ، فکرى به منظور جلوگيرى از خروج بى روىه سرماىه هاى انسانى-ى 

کشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و 
 .  ، اقدامات قانونى الزم را به عمل آوردبررسى راهکارهاى مناسب

 
قانون برنامه ) ١٤٤(ماده  ) ب(و  ) فال(و بندهاى ) ١٥٤(ماده  ) الف( بند - ٥١ماده 

/١٧/١ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب سوم توسعه اقتصادى
قانون برنامه سوم توسعه ) ١٤٤(ماده  ) ب(و  ) الف(و بندهاى ) ١٥٤(ماده  ) الف( بند -  *١٣٧٩
 : ١٧/١/١٣٧٩ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب اقتصادى



٩٥  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 ، توسعه تکميل و  در مواردى که اشخاص حقيقى و حقوقى غيردولتى براى احداث-الف - ١٤٤ده ما
 ، پرورشى و ورزشى و خوابگاه و سالن هاى غذاخورى و کتابخانه ها و تجهيز فضاهاى آموزشى

خوابگاههاى دانشآموزى و دانشجوىى وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و 
لى در چارچوب مصوبات شوراى برنامه رىزى و توسعه استان و در دانشگاهها مؤسسات آموزش عا

و مؤسسات آموزش عالى در چارچوب طرح جامع و ىا طرح توسعه آنها هزىنه هاىى را انجام 
 . مى دهند ، اىن هزىنه ها به عنوان هزىنه هاى قابل قبول مالياتى مورد محاسبه قرار مى گيرد

 ،  ، باغ ، منازل مسکونى غيردولتى که اموال خود را مانند ساختمان اشخاص حقيقى و حقوقى-ب 
 ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و نيروى مقاومت  ، سهم االرث به آموزش و پرورشزمين

و حوزه هاى علميه و دانشگاه آزاد اسالمى و مراکز تحقيقاتى وابسته به ) شامل رده ها(بسيج 
نى انتقال مى دهند از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات نقل و انتقال دانشگاهها و سازمان تربيت بد

 . معاف مى باشند
 به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى کشور و مراکز تحقيقاتى مصوب اجازه - ١٥٤بند الف ماده 

 ، تحقيقاتى و فنى داده مى شود با رعاىت مراتب زىر نسبت به تشکيل شرکتهاى دولتى خدمات علمى
 . قررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنندبا م

 خدمات اىن شرکتها صرفًا در محدودهء تحقيقات و خدمات علمى و فنى است که - ١ 
شرکتها و مؤسسات بخش غيردولتى و غيرعمومى قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف 

 . اصلى آموزشى و پژوهشى خود دور نمى کند
 ، از سهامداران اىن شرکتها اعضاى هيأت علمى%) ٤٩(هل و نه درصد  حداکثر چ- ٢ 

 ، مؤسسهء آموزش عالى و مرکز تحقيقاتى  ، تکنسينها و کارکنان همان دانشگاهکارشناسان پژوهشى
و پژوهشى بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودىت قانون منع مداخله وزراء و نماىندگان 

مستثنى  •  ٢٢/١٠/١٣٣٧ان دولت در معامالت دولتى و کشورى مصوب  ، دولت و کارمندمجلسين
  . است

اساسنامهء نمونه و ىا خاص هرىک از شرکتهاى فوق در هرىک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش 
عالى و مراکز تحقيقاتى و پژوهشى با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصوىب هيأت وزىران 

 . مى رسد
   و اصالحيه هاى آن .الت واموال دولتى از انتشارات اىن معاونت مراجعه شودبه مجموعه معام• 

 . تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤(دوره برنامه چهارم  براى
 

 دولت موظف است به منظور تضمين دسترسى به فرصتهاى برابر آموزشى - ٥٢ماده 
 بهره ورى   ، مهارت و ارتقاء ، گسترش دانشبه وىژه در مناطق کمتر توسعه ىافته

سرماىه هاى انسانى به وىژه براى دختران و توسعه کمى و کيفى آموزش عمومى آن 
 : دسته از اقدامهاى ذىل که جنبه قانونگذارى ندارد را به انجام برساند

  .  توسعه زمينه هاى الزم براى اجراى برنامه آموزش براى همه-الف 
 ، به تناسب تأمين امکانات و به تدرىج  اجبارى کردن آموزش تا پاىان دوره راهنماىى-ب 

در مناطقى که آموزش و پرورش اعالم مى کند به طورى که در پاىان برنامه چهارم اىن 
 . امر محقق گردد

 ، نسبت به اتخاذ تدابير الزم   عالوه بر تأمين اعتبارات عمومى بخش آموزش -ج 
، در  )مدارس( آموزشى  ، مدىرىتى و اجراىى واحدهاىبه منظور توسعه استقالل مالى

 ، در توسعه جهت استفاده هرچه بيشتر از سرماىه و توان اجراىى بخش غيردولتى 
 . ظرفيتها و ارتقاء بهره ورى آنها اقدام نماىد

 اصالحات الزم را در زمينه برنامه هاى آموزشى و درسى و تعميق و بهبود آموزش  -د 
 .  ، علوم و زبان انگليسى انجام دهدرىاضى

 ، از  ، با تدوىن استانداردهاى حرفه اى معلم  ارتقاء تواناىى و مهارت حرفه اى معلمان-ه 



٩٦  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 .  ، رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بين المللى و شراىط بومى کشورجهت دانش
 افزاىش انگيزه شغلى معلمان با تأمين جاىگاه و منزلت حرفه اى مناسب و اصالح -و 

 . ميزان بهره ورى و کيفيت خدمات آنهانظام پرداخت متناسب با 
 درصورتى که خروجى نيروى انسانى وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاى -ز 

اىن قانون براى ) ٩(برنامه چهارم توسعه بيش از ميزان پيش بينى شده در جدول شماره   
دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأىيد سازمان مدىرىت و 

 رىزى کشور نسبت به بکارگيرى حداکثر نيمى از ميزان مازاد بر سهميه خروجى برنامه
 ، با اولوىت در مناطق کمتر توسعه ىافته و منحصرًا براى امر آموزش پيش بينى شده

 . اقدام نماىد
 تدوىن و اجراى نظام سنجش صالحيت علمى و رتبه بندى معلمان و ارتقاء سطح -ح 

  . آموزشى آنان
  . ه رىزى براى تدوىن برنامه آموزشى ارتقاء سالمت و شيوه هاى زندگى سالم برنام-ط 

 تدوىن و اجراى طرح راهبردى سوادآموزى کشور، با درنظر گرفتن شراىط -ى 
 ، اجتماعى و فرهنگى مناطق مختلف کشور با روىکرد جلب  ، زىستىجغرافياىى

 ، با پاىان برنامه چهارممشارکتهاى مردمى و سازمانهاى غيردولتى به طورى که تا 
 . سوادى افراد حداقل زىر سى سال به طور کامل تحقق ىابد

 بهره گيرى از فناورى اطالعات در تدوىن و اجراى برنامه هاى آموزشى و درسى -ک 
  . کليه سطوح و تجهيز مدارس کشور، به امکانات راىانه اى و شبکه اطالع رسانى

هاى کارکنان آموزش و پرورش در زمينه فناورى  روزآمد نگهداشتن دانش و مهارت-ل 
  . اطالعات و ارتباطات

 ، مقاوم سازى و استاندارد و  پيش بينى تسهيالت و امکانات الزم براى نوسازى -م 
 ، به وىژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوکارهاى متناسب نمودن فضاهاى آموزشى

 . حماىتى از خيرىن مدرسه ساز
 ، جذب و نگهداشت نيروى انسانى مورد رات الزم براى تأمين وضع و اجراى مقر-ن 

 ، در قالب جدول نياز مناطق کمتر توسعه ىافته کشور ازقبيل صدور مجوزهاى استخدامى
  . اىن قانون خرىد خدمات آموزشى و اقدامهاى رفاهى) ٩(شماره 

 فراهم کردن امکانات مناسب براى رفع محروميت آموزشى ازطرىق گسترش -س 
 ، آموزش از راه دور و  ، روستا مرکزى و خوابگاههاى مرکزىدارس شبانه روزىم

 ، آمد و شد و بهداشت دانشآموزان و ساىر هزىنه هاى مربوط به رسانه اى و تأمين تغذىه
 ، پرورشى و مدارس شبانه روزى و نيز اىجاد و گسترش اماکن و فضاهاى آموزشى

برنامه هاى الزم براى گسترش آموزش ورزشى به تناسب جنسيت و تهيه و اجراى 
  . پيش دبستانى و آمادگى به وىژه در مناطق دوزبانه

اىن ماده با پيشنهاد وزارت   ) ن(و  ) م(،  )ى(،  )ح(، )و( آىين نامه اجراىى بندهاى -ع 
آموزش  و پرورش و سازمان مدىرىت  و  برنامه رىزى  کشور به تصوىب هيأت وزىران  

 . خواهد  رسيد
قانون برنامه سوم توسعه ) ١٤٧(ماده  ) الف(و بند ) ١٥١(و ) ١٤٩( مواد - ٥٣ه ماد

 مواد - * ١٧/١/١٣٧٩ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب  اقتصادى
 ، اجتماعى و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ١٤٧(ماده  ) الف(و بند ) ١٥١(و ) ١٤٩(

 : ١٧/١/١٣٧٩ فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب
) ٦٣( درجهت تحقق کامل اهداف تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع تبصره - ١٤٧ماده 



٩٧  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادى
 و تأمين هرچه بيشتر رفاه و ارتقاى وضعيت معيشتى فرهنگيان کشور، دولت مکلف  ١٣٧٣/٩/٢٠

  : تاس
 کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضوىت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذىرفته اند و ىا -الف 

به حساب %) ٥(خواهند پذىرفت باىد ماهانه درصدى از حقوق و مزاىاى خود را تا پنج درصد 
صندوق وارىز کنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم وارىزى اعضاء به صندوق 

هنگيان به طور کامل در ردىف اعتبارى خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت ذخيره فر
 . نماىد
 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مى شود اجارهء اماکن و فضاهاى -الف - ١٤٩ماده 

آموزشى در فرصتهاىى که از آنها استفاده نمى کند را از طرىق انعقاد قرارداد و با حق اولوىت براى 
در اىن خصوص فرهنگيان . اىن ماده هزىنه نماىد ) ب(نگيان درىافت نموده و براساس مفاد بند فره

 . مشمول قانون منع مداخلهء کارکنان در معامالت دولتى نخواهند بود
 ،   به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مى شود، درآمدهاىى را که براساس قوانين مصوب-ب 

 که توسط خزانه براى هر ىک از دستگاههاى اجراىى ملى و استانى درىافت مى کند به حسابهاىى
همه ساله معادل . افتتاح مى شود وارىز کند تا به حساب درآمد اختصاصى دستگاه مربوط منظور شود

 ، از محل اعتبار درآمد اختصاصى دستگاه ذى ربط که به همين وجوه وارىزى%) ١٠٠(صددرصد 
  . پيش بينى مى شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفتمنظور در قانون بودجه هر سال 

اىن ماده در دستگاههاى اجراىى ملى بنابه پيشنهاد وزارت  ) الف( تعرفه هاى مربوط به بند -ج 
آموزش و پرورش به تصوىب هيأت وزىران و تعرفه هاى مربوط به دستگاههاى اجراىى استانى به 

 . ستان خواهد رسيدتصوىب شوراى آموزش و پرورش ا
 به منظور هماهنگى امر سياست گذارى آموزشهاى فنى و حرفه اى اعم از رسمى و - ١٥١ماده 

 ، تحقيقات و غيررسمى شامل آموزشهاى کاردانى و علمى کاربردى که متولى آن وزارت علوم
 کار و  ، درمان و آموزش پزشکى و آموزشهاى فنى و حرفه اى متوسطه و ، وزارت بهداشتفنآورى

دانش که متولى آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاى فنى و حرفه اى کوتاه مدت که متوّلى آن 
وزارت کار و امور اجتماعى و آموزشهاى ضمن خدمت کارکنان دولت و مدىرىت حرفه اى تخصصى 

د موا  ]که متولى آن سازمان امور ادارى و استخدامى کشور مى باشند، شوراى عالى کار آموزى 
و •    [ مجلسين سنا و شوراى ملى سابق ١٣٤٩قانون کارآموزى مصوب ) ٧(و ) ٦(و ) ٥(

 شوراى انقالب جمهورى اسالمى  ١٣٥٩مصوب (شوراى عالى هماهنگيآموزش فنى وحرفه اى کشور
 شوراى عالى انقالب ١٣٦٩مصوب سال ( ، کاربردى آموزشهاى علمى•• اىران و شوراى عالى 

 ستاد هماهنگى آموزشهاى فنى و حرفه اى به رىاست معاون اول رئيس منحل و) ••• فرهنگى 
 ، تحقيقات و فنآورى و  ، علوم ، کار و امور اجتماعىجمهور و عضوىت وزراى آموزش و پرورش

 ،کشاورزى و جهادسازندگى و رئيس سازمان برنامه و بودجه و  ، درمان و آموزش پزشکىبهداشت
. تخدامى کشور و رئيس مرکز امور مشارکت زنان تشکيل مى گردددبيرکل سازمان امور ادارى و اس

رئيس . ساىر وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود
ساىر وظاىف و اختيارات شوراهاى مذکور به . سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مى باشد

ات اىن ستاد پس از تأىيد هيأت وزىران براى کليه تصميم. وزارتخانه هاى ذى ربط تفوىض مى گردد
 . وزارتخانه ها و شوراها در امور مذکور الزم االجرا خواهد بود

آىين نامه اجراىى اىن ماده طى مدت سه ماه پس از تصوىب اىن قانون به پيشنهاد ستاد به تصوىب 
 •••• . هيأت وزىران خواهد رسيد

 : ٢٨/٢/١٣٤٩ب  قانون کارآموزى مصو٧ و ٦، ٥مواد• 
 به منظور تعيين خط مشى کلى کارآموزى کشور شوراىى به نام شوراى عالى کارآموزى - ٥ماده 

 علوم و آموزش عالى مدىر - آموزش و پرورش - اقتصاد -مرکب از وزراى کار و اموراجتماعى 
ان و دونفر از  رىيس اطاق بازرگانى و صناىع و معادن اىران و ىا معاونين آن-عامل سازمان برنامه 

مطلعين امور تعليمات حرفه اى به انتخاب اطاق بازرگانى و صناىع و معادن اىران و ىکنفر از 
 . کارگران مطلع به انتخاب وزىر کار و امور اجتماعى تشکيل مى شود

رىاست شورا با وزىر کار وامور اجتماعى و در غياب مشاراليه با وزىر آموزش و پرورش خواهد 



٩٨  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 . بود
 شوراى عالى داراى دبيرخانه اى خواهد بود که در وزارت کار و امور اجتماعى تشکيل - ١ تبصره
 . مى شود
 طرز تشکيل جلسات و تشکيالت داخلى دبيرخانه شوراى عالى کارآموزى به وسيله آىين - ٢تبصره 

 . نامه اى که به تصوىب شوراى عالى مذکور خواهد رسيد تعيين مى شود
تعيين خط مشى و برنامه کلى کارآموزى : اى عالى کارآموزى عبارت است از وظاىف شور- ٦ماده 

 تعيين حدود اختيارات و -در کشور و نظارت برنحوه مصرف درآمد حاصله از اجراى اىن قانون 
 تهيه و تصوىب مقررات و آىين نامه هاى مربوط به قرارداد کارآموزى -وظاىف کميته هاى کارآموزى 

  .  دستمزد کارآموزان و ساىر مسائل مربوط به امور کارآموزى-ى مدت و نحوه کارآموز
 شوراى عالى کارآموزى مى تواند دراجراى اىن قانون به پيشنهاد وزارت کار و امور -تبصره 

 . اجتماعى قسمتى از وظاىف خود را به کميته کار آموزى تفوىض نماىد
کار و امور اجتماعى به تدرىج حرفه ها و  شوراى عالى کارآموزى بنا به پيشنهاد وزارت - ٧ماده 

مناطقى را که باىد در آن کارآموزى انجام شود و صناىع مشمول اىن قانون را با توجه به طبقه بندى 
مشاغل و استانداردهاى آموزشى و با در نظر گرفتن نوع حرف و صناىع و فراهم بودن موجبات 

 . آموزشى تعيين و اعالم خواهد شد
/٢٠/٢نى راجع به تشکيل شوراى عالى هماهنگى آموزش فنى و حرفه اى مصوب الىحه قانو•• 

 و آىين نامه اجراىى شوراى عالى مزبور که پيوست الىحه قانونى به تصوىب رسيده در صفحه ١٣٥٩
 .  روزنامه رسمى درج شده است ١٣٥٩ مجموعه قوانين سال ٧٠

/١١/١٠ کاربردى مصوب -علمى تشکيل شوراى عالى آموزشهاى "جهت اطالع از مصوبه ••• 
،  "٩/١١/١٣٦٩ کاربردى مصوب -آىين نامه تشکيل شوراى عالى آموزشهاى علمى "و  " ١٣٦٩

 جلد دوم مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى از انتشارات اىن معاونت ١٤٠ و ١٣٨به صفحات 
 . مراجعه شود

 به تصوىب هيأت ١١/٨/١٣٧٩ارىخ در ت ...  قانون برنامه سوم١٥١آىين نامه اجراىى ماده •••• 
تنفيذ ) ١٣٨٨-١٣٨٤(برنامه چهارم   و اصالحيه هاى آن براى دوره . وزىران رسيده است

 . مى گردد
 

 دستگاههاى اجراىى موظفند درصدى از اعتبارات هزىنه اى خود را  - الف - ٥٤ماده 
 نظام خارج از(براى طراحى و اجراى دوره هاى آموزشى ضمن خدمت کارکنان خود 

در برنامه آموزش کارکنان دولت پيش بينى و در موارد زىر ) آموزش عالى رسمى کشور
 : هزىنه کنند

 دوره هاى آموزشى ضمن خدمت متناسب با مشاغل موردتصدى کارکنان به منظور - ١
به وىژه  ) به خصوص براى زنان(افزاىش سطح کاراىى و ارتقاى مهارتهاى شغلى آنان 

  .  کوتاه مدتاز طرىق آموزشهاى
  .  دوره آموزشى وىژه مدىران- ٢

 کليه دستگاههاى اجراىى موظفند در چارچوبى که سازمان مدىرىت و برنامه رىزى -ب 
 ، برنامه هاى  کشور تعيين مى کند، حداکثر طى مدت شش ماه پس از تصوىب اىن قانون 

 . ندآموزشى ساالنه خود را براى دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نماى
تعيين سهم اعتبارى و چگونگى هزىنه نمودن اعتبار   ؛ آىين نامه اجراىى اىن ماده شامل

اىن ماده و پيش بينى الزامات و تشوىقات قانونى طى مدت سه ماه پس از   ) الف(بند 
تصوىب اىن قانون بنا به پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور به تصوىب     

  .هيأت وزىران خواهد رسيد
 



٩٩  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 ، اصالح هرم تحصيلى  دولت مکلف است به منظور گسترش دانش و مهارت- ٥٥ماده 
 ، کاهش فاصله سطح دانش و نيروى کار و ارتقا و توانمندسازى سرماىه هاى انسانى

مهارت نيروى کار کشور با سطح استانداردهاى جهانى و اىجاد فرصتهاى جدىد شغلى 
 کاربردى کشور، ظرف مدت - حرفه اى و علمى  ، براى نظام آموزش فنى وبراى جوانان

ىک سال از تارىخ تصوىب اىن قانون در محورهاى زىر، سازوکارهاى الزم را تهيه و با 
 : پيش بينى الزامات مناسب اجرا نماىد 

 انجام اقدامات قانونى الزم به منظور برپاىى نهاد سياستگذار در آموزش فنى و -الف 
 ، باتوجه به تجربيات جهانى و داخلى به عنوان مرجع اصلى   کاربردى-حرفه اى و علمى 

تصوىب چشم اندازها، راهبردها و سياستهاى کالن بخش و تا زمان شکل گيرى نهاد ستاد 
قانون برنامه سوم توسعه ) ١٥١(هماهنگى آموزشهاى فنى و حرفه اى موضوع ماده  

 به -*١٧/١/١٣٧٩ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب اقتصادى
 .   به کار خود ادامه خواهد داد.  مراجعه شود٥٣زىرنوىس ماده 

 
متوسطه و ( استمرار نظام کارآموزى و کارورزى براى تمام آموزشهاى رسمى -ب 
  .  کاربردى-، غير رسمى فنى و حرفه اى و علمى  )عالى

  . کرد بين المللى تدوىن نظام استاندارد و ارزىابى مهارت نيروى کار کشور با روى-ج 
 ، ارتقاى  ، انگيزشجذب؛  طرح جامع توسعه منابع انسانى موردنياز اىن بخش شامل -د 

  .  ، بهسازى و نگهداشت نيروى انسانى ، آموزششغلى
 ، در توسعه  نظام حماىت از مؤسسات و بنگاههاى دولتى و بخش غيردولتى-ه

  . ژه در مناطق کمتر توسعه ىافته کاربردى به وى-آموزشهاى فنى و حرفه اى و علمى 
 نوسازى و بازسازى ساختارها، امکانات و ارتقاى کيفيت آموزشهاى فنى و حرفه اى -و 

 ، فناورى اطالعات و  کاربردى و توسعه مراکز آموزش فنى و حرفه اى-و علمى 
ارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصى و تعاونى و بهره گيرى از همکارىهاى 

  . للىبين الم
 ، در توسعه آموزشهاى فنى  استفاده از توان و امکانات بخشهاى دولتى و غيردولتى-ز 

  .  کاربردى-و حرفه اى و علمى 
 نيازسنجى و برآورد نيروى انسانى کاردانى موردنياز و صدور مجوز الزم و حماىت -ح 

 و به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دوره هاى کاردانى در بخش خصوصى
 .  ، ظرفيت هاى موردنياز اىجاد گردد ، به نحوى که تا سال چهارم برنامهتعاونى

 
منظومه < ، به منظور شکل دهى  دولت مکلف است در پاىان سال اول برنامه- ٥٦ماده 

نسبت به تهيه برنامه ملى آمار مبتنى بر اصالح و تقوىت   > آمار ملى و مکانى کشور
 ، توليد و ارائه آمارهاى لى کشور، استانداردها، ضوابطنهاد مدىرىت اطالعات و آمار م

 ، ارتقاى فرهنگ  ، تقوىت و اىجاد پاىگاههاى اطالعات آمارى و اطالع رسانىثبتى
 ، هماهنگى هاى الزم را انجام و جهت اجرا و  ، چگونگى تعامل دستگاهها، راهبرىآمارى

 . عملياتى نمودن آن طى برنامه اقدام نماىد
 

 ، تحقق  دولت موظف است به منظور توسعه ارتباطات و فناورى اطالعات- ٥٧ماده 
 :اقتصاد مبتنى بر داناىى و کسب جاىگاه برتر منطقه اقدام هاى ذىل را انجام دهد



١٠٠  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

  
 دولت موظف است تا پاىان برنامه چهارم به منظور برقرارى تسهيالت الزم جهت  -الف 

يد و گسترش فرصتهاى نوىن خدمات و دسترسى به ارتباطات گسترده با کيفيت و تمه
رشد براى آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه اى شدن قلمروها، 

 ، سيار و برپاىى و تقوىت اقتصاد شبکه اى زمينه ارتقاء ضرىب نفوذ ارتباطات ثابت 
و سى %) ٣٥(، سى و پنج درصد %)٥٠(اىنترنت کشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد 

آحاد جمعيت کشور و همچنين اىجاد ارتباط پرظرفيت و چند رسانه اى %) ٣٠(درصد 
حداقل در شهرهاى باالى پنجاه هزار نفر و افزاىش ظرفيت خدمات پستى به بيست 

 . مرسوله بر نفر را فراهم آورد
 .  تأمين و تضمين ارائه خدمات پاىه ارتباطى و فناورى اطالعات در سراسر کشور-ب 
  . در سال اول برنامه چهارم > ه جامع ارتباطاتالىح< تهيه -ج 
 
 
 
 

  ، آماىش سرزمين و توازن منطقه اى حفظ محيط زىست-بخش دوم 
  حفظ محيط زىست-فصل پنجم 

 
 دولت موظف است براى تسرىع در اجراى برنامه عمل حفاظت و - ٥٨ماده 

ذى ربط اىجاد بهره بردارى از تنوع زىستى کشور، هماهنگى الزم را بين دستگاههاى 
 . نماىد

شاخص هاى تنوع زىستى کشور مى باىست تا پاىان برنامه چهارم به سطح استانداردهاى 
 . جهانى نزدىک شوند و وضعيت مناسب ىابند

 
 سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور مکلف است با همکارى سازمان - ٥٩ماده 

آورد ارزشهاى اقتصادى حفاظت محيط زىست و ساىر دستگاههاى مرتبط به منظور بر
منابع طبيعى و زىست محيطى و هزىنه هاى ناشى از آلودگى و تخرىب محيط زىست در 

 ، نسبت به تنظيم دستورالعمل هاى محاسبه فرآىند توسعه و محاسبه آن در حسابهاى ملى
 ، تنوع  ، انرژى ، خاک ، آبجنگل ؛ ارزشها و هزىنه هاى موارد داراى اولوىت از قبيل

 و آلودگيهاى زىست محيطى در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذى ربط به زىستى
 . تصوىب برساند

 ، در امکان سنجى طرحهاى ارزشها و هزىنه هاىى که دستورالعمل آنها به تصوىب رسيده
 . تملک داراىى هاى سرماىه اى درنظر گرفته خواهد شد

 
زى ساختارهاى مرتبط با  دولت موظف است به منظور تقوىت و توانمندسا - ٦٠ماده 

 ، سازوکارهاى الزم را جهت گسترش آموزشهاى عمومى و محيط زىست و منابع طبيعى
 ، حماىت از تخصصى محيط زىست در کليه واحدهاى آموزشى و مراکز آموزش عالى

 ، اىجاد تقوىت ساختارهاى مناسب سرماىه گذارى در بخش محيط زىست و منابع طبيعى
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 محيطى در دستگاههاى اثرگذار بر محيط زىست تنظيم و برقرار براى فعاليتهاى زىست
 . نماىد

 
 :  دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدام هاى ذىل را به عمل آورد - ٦١ماده 
 .  طرح خوداظهارى براى پاىش منابع آلوده کننده را آغاز نماىد-الف 

 دستورالعمل سازمان حفاظت  ، خدماتى و زىربناىى باىد براساسکليه واحدهاى توليدى
محيط زىست نسبت به نمونه بردارى و اندازه گيرى آلودگيها و تخرىبهاى خود اقدام و  

 . نتيجه را به سازمان مذکور ارائه دهند
قانون نحوه ) ٣٠(واحدهاىى که تکاليف اىن بند را مراعات ننماىند مشمول ماده  

قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى  ) ٣٠( ماده -*١٣٧٤/ ٣/٢جلوگيرى از آلودگى هوا مصوب 
کسانى که از انجام بازرسى مأموران سازمان حفاظت محيط زىست براى  : ٣/٢/١٣٧٤هوا مصوب 

نمونه بردارى و تعيين ميزان آلودگى ناشى از فعاليت کارخانجات و کارگاهها، منابع تجارى بهداشتى 
د و مدارک و اطالعات مورد نياز سازمان و خدمات و اماکن عمومى ممانعت به عمل آورده و ىا اسنا

را در اختيار اىشان نگذارند و ىا اسناد و مدارک و اطالعات خالف واقع ارائه نماىند بر حسب مورد 
و اهميت موضوع به جزاى نقدى از پانصد هزار رىال تا پنج ميليون رىال و درصورت تکرار به 

 .   خواهند بود. ور محکوم خواهند شد ماه و جزاى نقدى مذک٣حبس تعزىرى از ىک ماه تا 
 به منظور جلوگيرى از افزاىش بى روىه مصرف سموم دفع آفات نباتى و کودهاى -ب 

 ، اتخاذ روشى نماىد که موجبات استفاده بيشتر از کود کمپوست و مبارزه شيمياىى
 . بيولوژىک به تدرىج فراهم شود

شيمياىى و سموم دفع آفات نباتى  ، فرموالسيون و مصرف کودهاى ضوابط ورود، ساخت
 ،  ، بهداشتاز جهت تأثيرات زىست محيطى را توسط وزارتخانه هاى جهاد کشاورزى

 ، سازمان حفاظت محيط زىست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات درمان و آموزش پزشکى
 . صنعتى اىران تهيه و به تصوىب هيأت وزىران برساند

ى کشور و اتخاذ روشى که با همکارى شهردارىها،  ارائه برنامه مدىرىت پسماندها-ج 
 ، گيالن و گلستان اجرا شود  بخشدارىها، دهيارىها در وهله اول در سه استان مازندران

 ، بازىافت و دفع کليه   ، حمل و نقل ، جمع آورىبه طورى که در پاىان برنامه چهارم
 . پسماندها با روشهاى فنى زىست محيطى و بهداشتى انجام شود

 ، کليه شبکه ها و تأسيسات جمع آورى و تصفيه همچنين ضمن تأمين اعتبارات الزم 
 ، گلستان و تهران  ، مازندران ، گيالنفاضالب در دست اجراى استانهاى خوزستان

وشهرهاى مراکز استانها را تکميل و به مرحله بهره بردارى رسانده و مطالعات ساىر 
 . به مرحله اجرا برساندشهرها را انجام و باتوجه به اولوىت 

 
 :   دولت مکلف است - ٦٢ماده 
 ،  ، اهواز، اراک ، ميزان آلودگى هواى شهرهاى تهران  در طول برنامه چهارم-الف 

تبرىز، مشهد، شيراز، کرج و اصفهان را درحد استاندارد مصوب شوراى عالى حفاظت  
 . محيط زىست کاهش دهد

 ، سازمان مدىرىت و ن حفاظت محيط زىستآىين نامه اجراىى اىن بند توسط سازما   
 ، درمان و آموزش  ، بهداشت ، صناىع و معادنبرنامه رىزى کشور و وزارتخانه هاى نفت

 .  ، راه و ترابرى و کشور تهيه و به تصوىب هيأت وزىران رسانده شودپزشکى
 هاى  ، تمهيداتى اتخاذ کند که کليه خودروها و موتورسيکلت  در طول برنامه چهارم-ب 
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 . فرسوده کشور از رده خارج شوند
 

 ، به منظور  دولت موظف است حداکثر تا پاىان سال اول برنامه چهارم- ٦٣ماده 
 ، با اولوىت درىاى خزر، طرح جامع ساماندهى و جلوگيرى از آلودگى و تخرىب سواحل

 ،  تعيين و آزادسازى حرىم ؛ ساماندهى سواحل که متضمن اقدام هاى ضرورى همچون
 ،  ، ضوابط و استانداردهاى زىست محيطى و درىانوردىاستقرار مدىرىت ىکپارچه سواحل

صيادى و آبزى پرورى بازبينى و اصالح و تکميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين  
 . مسؤوليت دستگاههاى ذى ربط در زمينه سياستگذارى اجرا و نظارت تدوىن نماىد

رتخانه ها و مؤسسات دولتى را به شکلى ساماندهى  دولت موظف است کليه وزا-تبصره 
متر حرىم درىا صددرصد ) ٦٠( ، عقب نشينى شصت نماىد که تا پاىان برنامه چهارم

 . انجام پذىرد%) ١٠٠(
آىين نامه اجراىى اىن ماده توسط سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور، سازمان حفاظت  

 ، راه و  ، کشور، جهادکشاورزىى ، وزارتخانه هاى مسکن و شهرسازمحيط زىست
 ، نيرو و عنداللزوم ساىر دستگاههاى ذى ربط تهيه و به تصوىب هيأت وزىران  ترابرى

 . خواهد رسيد
 

 :  سازمان حفاظت محيط زىست مکلف است - ٦٤ماده 
 در راستاى ارتقاى آگاهى هاى عمومى و دستيابى به توسعه پاىدار به منظور حفظ -الف 

ا تأکيد بر گروههاى اثرگذار و اولوىت دار از ابتداى برنامه چهارم محيط زىست و ب
 ، آىين نامه اجراىى مربوط  ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىرانتوسعه اقتصادى

 . را با پيشنهاد شوراى عالى حفاظت محيط زىست به تصوىب هيأت وزىران برساند
ا و سيماى جمهورى اسالمى اىران  ، رسانه هاى دولتى و صدکليه دستگاههاى ذى ربط

 . ملزم به اجراى برنامه هاى آموزشى بدون درىافت وجه موضوع اىن ماده مى باشند
 ، ملى و استانى تا پاىان  نظام اطالعات زىست محيطى کشور را در سطوح منطقه اى-ب 

 ، اطالع رسانى و ارزىابى سال اول برنامه چهارم اىجاد نماىد تا زمينه پاىش
 .  محيطى فراهم گرددزىست

 . دستگاههاى ذى ربط مکلفند در تدوىن و اجراىى نمودن اىن نظام همکارى نماىند
 

 ، به  دولت موظف است نسبت به تدوىن اصول توسعه پاىدار بوم شناختى- ٦٥ماده 
 . وىژه در الگوهاى توليد و مصرف و دستورالعمل هاى بهينه سازى مربوطه اقدام نماىد

تبط موظف به رعاىت اصول و دستورالعمل هاى مذکور در طرحها و  دستگاههاى مر
 . برنامه هاى اجراىى خود مى باشند

 
 کليه دستگاههاى اجراىى و مؤسسات ونهادهاى عمومى غيردولتى موظفند  - ٦٦ماده 

 ، اعمال سياستهاى مصرف بهينه منابع پاىه و  جهت کاهش اعتبارات هزىنه اى دولت
 ، مواد  ، آب برنامه مدىرىت سبز شامل مدىرىت مصرف انرژىمحيط زىست براى اجراى

در ساختمانها و  (، کاهش مواد زائد جامد و بازىافت آنها )شامل کاغذ(اوليه و تجهيزات 
طبق آىين نامه اى که توسط سازمان حفاظت محيط زىست و سازمان   ) وساىط نقليه

ط تهيه و به تصوىب هيأت  مدىرىت و برنامه رىزى کشور با همکارى دستگاههاى ذى رب
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 . وزىران خواهد رسيد اقدام نماىند
 

 ، به وىژه  برنامه مدىرىت زىست بومى در زىست بوم هاى حساس- الف - ٦٧ماده 
 . درىاچه اروميه تهيه و به مرحله اجرا درميآىد

سازمان حفاظت محيط زىست با همکارى سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و 
 ، آىين نامه اجراىى اىن ماده را تهيه و به تصوىب  يرو و جهاد کشاورزىوزارتخانه هاى ن

 . هيأت وزىران مى رسانند
 ، دولت مکلف است با  به منظور جلوگيرى از شکار بى روىه و نابودى تنوع زىستى-ب 

همکارى مراجع ذى ربط در نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى اىران ترتيبى اتخاذ نماىد تا 
ن پروانه حمل اسلحه شکارى و بازنگرى در ضوابط صدور پروانه هاى ضمن محدودکرد

مذکور، تعداد سالحهاى شکارى را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به 
تشخيص سازمان حفاظت محيط زىست برساند و نسبت به جمع آورى سالحهاى 

 . غيرمجاز تا پاىان برنامهء چهارم اقدام نماىد
 

 ، احياء، بازسازى ذخاىر و رفع   دولت موظف است طرح حفاظت- الف - ٦٨ماده 
آلودگى و شيوه هاى بهره بردارى پاىدار از محيطهاى درىاىى کشور، تا پاىان سال اول    

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران را تهيه و برنامه چهارم توسعه اقتصادى
 . به مرحله اجرا گذارد

قانون اساسى ) ٨٥(و ) ٧٢( شود با رعاىت اصول  به دولت اجازه داده مى-ب 
قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران مصوب ) ٨٥(و ) ٧٢(  اصول - * جمهورى اسالمى اىران

  : صالحات بعدىا با ١٣٥٨
 مجلس شوراى اسالمى نمى تواند قوانينى وضع کند که با اصول و احکام مذهب -اصل هفتاد و دوم 

تشخيص اىن امر به ترتيبى که در اصل نود و .  مغاىرت داشته باشدرسمى کشور ىا قانون اساسى
  . ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است

 سمت نماىندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به -) ١٣٦٨اصالحى (اصل هشتاد و پنجم 
 در موارد مجلس نمى تواند اختيار قانونگذارى را به شخص ىا هيأتى واگذار کند ولى . دىگرى نيست

ضرورى مى تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعاىت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهاى 
داخلى خود تفوىض کند، در اىنصورت اىن قوانين در مدتى که مجلس تعيين مى نماىد به صورت 

 . آزماىشى اجرا مى شود و تصوىب نهاىى آنها با مجلس خواهد بود
مى مى تواند تصوىب دائمى اساسنامهء سازمانها، شرکتها، مؤسسات همچنين مجلس شوراى اسال

دولتى ىا وابسته به دولت را با رعاىت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهاى ذى ربط واگذار کند و ىا 
در اىنصورت مصوبات دولت نباىد با اصول و احکام مذهب . اجازهء تصوىب آنها را به دولت بدهد

اسى مغاىرت داشته باشد، تشخيص اىن امر به ترتيب مذکور در اصل نود رسمى کشور و ىا قانون اس
عالوه بر اىن مصوبات دولت نباىد مخالف قوانين و مقررات عمومى  . و ششم با شوراى نگهبان است

کشور باشد و به منظور بررسى و اعالم عدم مغاىرت آنها با قوانين مزبور باىد ضمن ابالغ براى  
  براى تقليل آالىنده هاى وارد به محيط . مجلس شوراى اسالمى برسداجرا به اطالع رىيس 
سازمان حفاظت محيط  وابسته به  > صندوق ملى محيط زىست< ، زىست و تخرىب آن
منابع مورد نياز صندوق ىاد شده براى انجام فعاليتهاى مذکور . زىست را تأسيس کند

اساسنامه صندوق .  گرددازطرىق کمکهاى بخش غيردولتى داخلى و خارجى تأمين مى
 ، وزارت امور اقتصادى و ملى محيط زىست مشترکًا توسط سازمان حفاظت محيط زىست

داراىى و سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد  
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 . رسيد
 وزارت جهاد کشاورزى موظف است به منظور تعيين تکليف نهاىى و تثبيت مالکيت  -ج 

 بر عرصه هاى منابع ملى و دولتى تا پاىان برنامه چهارم نسبت به اتمام عمليات دولت
 . مميزى و تفکيک منابع ملى و دولتى از مستثنيات و اشخاص اقدام کند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور باىد تا صدور اسناد، نقشه هاى اراضى منابع ملى و 
 . ها را مالک عمل قرار دهددولتى را به عنوان اسناد رسمى پذىرفته و آن

 
 ، توسعه و بهره بردارى از  ، احياء، اصالح  دولت مکلف است برنامه حفظ- ٦٩ماده 

 : منابع طبيعى تجدىدشونده را باتوجه به اولوىت هاى زىر تنظيم و به مورد اجرا بگذارد
 به  خروج دام از جنگل و ساماندهى جنگل نشينان شمال تا پاىان برنامه چهارم -الف 

 . ١٣٨٣باقيمانده دام و جنگل نشينان در پاىان سال %) ٧٠(ميزان هفتاد درصد 
دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و  %) ٥٠( کاهش پنجاه درصد -ب 

  . همچنين لغو و اصالح پروانه چراهاى مربوطه
ر سطح حوزه هاى سدهاى د%) ٢٠( اجراى عمليات آبخيزدارى در بيست درصد -ج 

  . حوزه هاى ساىر مناطق%) ١٠(دست اجرا، تمام شده و ده درصد 
 توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل ىکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات چوب  -د 

  . و تشدىد مبارزه با قاچاق چوب
 .  توسعه فضاى سبز و جنگلهاى دست کاشت به ميزان حداقل پانصد هزار هکتار-ه 

کنترل کانونهاى بحرانى بيابان زا به ميزان حداقل ىک و نيم همچنين اجراى عمليات 
 . ميليون هکتار

 ، روستاىى و ساىر اراضى   اجراى عمليات پخش سيالب در حوزه هاى شهرى-و 
کشاورزى و منابع طبيعى به ميزان ىک و نيم ميليون هکتار به منظور اىجاد مراتع  

 . بخوانهامشجر، تبدىل اراضى بيابانى به زراعى و تغذىه آ
 ، خليج عمان و  ، ارسباران ، زاگرسشمال( پوشش کامل حفاظتى در جنگلهاى کشور -ز 

  ).  تورانى-اىرانى 
  .  پوشش کامل سوخت رسانى به عشاىر، جنگل نشينان و روستاىيان-ح 
 گسترش مشارکت شوراهاى روستاىى و بسيج محلى در حفاظت از جنگلها و مراتع  -ط 

  . از سطح عملياتى%) ١٥(درصد به ميزان پانزده 
 بهره بردارى از جنگل صرفًا براساس تعدىل اکولوژىک و ضرورىات حفظ جنگل -ى 

 . صورت مى گيرد
آىين نامه اجراىى اىن بند توسط وزارت جهاد کشاورزى با همکارى سازمان حفاظت   

 . محيط زىست تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 
 

کلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پاىدارى منابع  دولت م- ٧٠ماده 
ترتيبى ) دام عشاىر(طبيعى و تنظيم مدىرىت چراى مراتع و حفظ ذخاىر ژنتيکى دامها 

اتخاذ نماىد که اجراى طرحهاى مرتع دارى و مدىرىت مراتع ازطرىق عشاىر ذى حق انجام 
عشاىر به خانوارهاى کوچنده در گيرد و در همين راستا واگذارى اراضى مستعد قلمرو 

 . چارچوب طرح ساماندهى اسکان عشاىر با حفظ حقوق آنها صورت گيرد
آىين نامه اجراىى اىن ماده با پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزى و سازمان مدىرىت  
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و برنامه رىزى کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابالغ اىن قانون به تصوىب هيأت 
 . يدوزىران خواهد رس

 
 ، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى<) ١٠٤(ماده  ) ج(و بند ) ١٠٥( ماده - ٧١ماده 

و بند ) ١٠٥( ماده -  *١٧/١/١٣٧٩اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب 
 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى<) ١٠٤(ماده  ) ج(

 : ١٧/١/١٣٧٩مصوب 
 ، باالخص در مورد منابع طبيعى  به منظور کاهش عوامل آلوده کنندهء محيط زىست- ١٠٤بند ج ماده 

و منابع آب کشور، واحدهاى توليدى موظفند براى تطبيق مشخصات فنى خود با ضوابط محيط زىست 
قابل قبول هزىنه هاى انجام شده در اىن مورد به عنوان هزىنه هاى . و کاهش آلودگيها اقدام کنند

 . واحدها منظور مى گردد
از واحدهاىى که از انجام اىن امر خوددارى نماىند و فعاليتهاى آنها باعث آلودگى و تخرىب محيط 
زىست گردد، جرىمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومى وارىز مى گردد تا در قالب 

آىين نامه اىن بند . يط زىست هزىنه شودلواىح بودجه سنواتى براى اجراى طرحهاى سالم سازى مح
مشتمل بر مبلغ و چگونگى اخذ جراىم و نحوهء هزىنهء آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زىست 

 • . به تصوىب هيأت وزىران مى رسد
 کليه طرحها و پروژه هاى بزرگ توليدى و خدماتى باىد پيش از اجرا و در مرحلهء انجام  - ١٠٥ماده 

 ، براساس ضوابط پيشنهادى شوراى عالى حفاظت محيط زىست و ن سنجى و مکان ىابىمطالعات امکا
رعاىت نتاىج ارزىابى توسط مجرىان . مصوب هيأت وزىران مورد ارزىابى زىست محيطى قرار گيرد

نظارت بر حسن اجراى اىن ماده برعهدهء سازمان برنامه  . طرحها و پروژه هاى مذکور الزامى است 
 . شدو بودجه مى با

 سازمان حفاظت محيط زىست موظف است راهکارهاى عملى و اجراىى پروژه هاى عمرانى -تبصره 
و اشتغال زاىى در مناطق حفاظت شده را به طرىقى فراهم نماىد که ضمن رعاىت مسائل زىست 

 .  ، طرحهاى توسعه عمرانى متوقف نگرددمحيطى
 به ٢٧/١٢/١٣٧٩در تارىخ  ... سوم توسعه قانون برنامه ١٠٤آىين نامه اجراىى بند ج ماده • 

   .  اصالح گردىده است١٨/١٠/١٣٨١ و ١٠/٦/١٣٨١تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ هاى 
 .تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤(چهارم  براى دوره برنامه > و اصالحيه هاى آن

  
 

  آماىش سرزمين و توازن منطقه اى-فصل ششم 
 

 به منظور توزىع متناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه  دولت مکلف است- ٧٢ماده 
 ، با هدف استفاده کارآمد از قابليتها و مزىتهاى کشور، با استفاده از مطالعات سرزمين
 ، سند ملى آماىش سرزمين مشتمل بر سطوح ذىل را از ابتداى برنامه چهارم انجام شده

 : به مرحله اجرا درآورد
  :  سطح کالن شامل-الف 
چشم انداز بلندمدت توسعه فضاىى کشور، در چارچوب سياستهاى کلى نظام تحليل  - ١

  .  ، محدودىتها و مزىتهاى سرزمينشراىط منطقه اى و بين المللى و امکانات
 ، الگوى اسکان و نظام شهرى و  راهبردهاى کلى توزىع جمعيت در سرزمين- ٢

 . روستاىى کشور
حفاظت <،  >امنيتى و دفاعى<ىى که به لحاظ  راهبردهاى خاص مناطق و عرصه ها- ٣

 . داراى موقعيت وىژه مى باشند >  ، محيط زىست و ميراث فرهنگىاز منابع طبيعى



١٠٦  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

  .  پاىگاه اطالعات مکانى و جغرافياىى و اسناد تصوىرى مرتبط- ٤
  :  سطح بخشى شامل-ب 
هاى مختلف  راهبردهاى هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزىع فضاىى بخش- ١

  .  اجتماعى و فرهنگى منطبق با وىژگيهاى سرزمين-اقتصادى 
 .  سياستها و توصيه هاى منطقه اى و سرزمينى بخشها- ٢
  .  اقدامها و عمليات اولوىت دار در توسعه بخش- ٣

  :  سطح استانى شامل-ج 
 استان  نظرىه پاىه توسعه استانها، حاوى بخشهاى محورى و اولوىت دار در توسعه- ١

  . و تعيين نقش هر استان در تقسيم کار ملى
  ). محورها و مراکز عمده در توسعه استان( سازمان فضاىى توسعه استان - ٢
  .  اقدامها و عمليات اولوىت دار در توسعه استان- ٣

 ، موضوع فصل    سندهاى ملى توسعه بخش و سندهاى ملى توسعه استان-تبصره 
ساس جهت گيرى هاى سند ملى آماىش سرزمين و متناسب با  ، براسيزدهم اىن قانون

وىژگيهاى هر ىک تنظيم و پس از تصوىب هيأت وزىران مبناى تنظيم عمليات اجراىى  
 . برنامه چهارم قرار مى گيرد

دولت مکلف است لواىح بودجه هاى سنواتى را براساس اسناد فوق تنظيم و تقدىم مجلس   
 . شوراى اسالمى نماىد

 ، استان و ىا طرحهاى سندى است راهبردى که جهت گيرى هاى اصلى بخشسند ملى 
 ، تبيين و حسب مورد وىژه را در چارچوب تحقق چشم انداز بيست ساله توسعه
 . به تصوىب مجلس شوراى اسالمى و ىا هيأت وزىران مى رسد

عمليات اجراىى اىن اسناد در چارچوب مصوبات بودجه هاى سنواتى و ساىر قوانين 
 . وضوعه صورت مى پذىردم
 

 دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات کشورى را - ٧٣ماده 
که دربردارنده شاخصهاى ناظر بر بازنگرى واحدهاى تقسيماتى موجود براى اىجاد 
سطوح تقسيماتى جدىد و با جهت گيرى عدم تمرکز و تفوىض اختيار به مدىران محلى و 

ران به عنوان نماىندگان عالى دولت تهيه و جهت تصوىب به مجلس تقوىت نقش استاندا
 . شوراى اسالمى تقدىم نماىد

 . هرگونه اىجاد سطوح جدىد باىد با رعاىت مفاد اىن ماده صورت گيرد
 

 دولت مکلف است به منظور هماهنگ سازى عمليات عمرانى و - ٧٤ماده 
 ، با رعاىت ار ملى و بين المللىسرماىه گذارىهاى جدىد متناسب با شراىط در حال گذ

 ، تحليل مناسب موقعيت منطقه اى و بين المللى کشور، ساختار موازىن آىنده نگرى
 ، امکانات و قابليتها و فرصتهاى کشور، اقدامهاى ذىل    اسالمى-فرهنگى هوىت اىرانى 

 : را انجام دهد
ان مرجع اصلى  قرار دادن اسناد ملى آماىش سرزمين و کالبدى ملى به عنو-الف 

 ، در تصميم گيرىهاى   منطقه اى- ، بين منطقه اى و بخشى هماهنگى هاى بين بخشى
  . اجراىى

 ،   ، منطقه اى ، متناسب با تحوالت جهانى به هنگام نمودن سند ملى آماىش سرزمين-ب 
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علمى و فنى و با بهره گيرى از اطالعات پاىه اى و مکانى و تعامل سطوح خرد و کالن    
 ، اجتماعى و فرهنگى  ، به گونه اى که برنامه پنجم توسعه اقتصادى  اى و بخشىمنطقه

 . جمهورى اسالمى اىران در سازگارى با سند ملى آماىش سرزمين تنظيم گردد
 

 سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور مکلف است با همکارى ساىر - ٧٥ماده 
قابليتها و مزىتهاى سرزمين در  ، به منظور بهره گيرى از دستگاههاى اجراىى ذى ربط

 ،  راستاى ارتقاء نقش و جاىگاه بين المللى کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين المللى
راهبردها و اولوىتهاى آماىشى ذىل را در قالب برنامه هاى اجراىى از ابتداى برنامه 

 :  ، به مرحله اجرا درآوردچهارم
 ، براى ندىهاى عرصه هاى مختلف سرزمين  بهره گيرى مناسب از موقعيت و توانم-الف 

 ، ازطرق مختلف از جمله تعيين توسعه علم و فناورى و تعامل فعال با اقتصاد جهانى
 ، تخصصى و همچنين تعيين نقش و عملکرد  ، تحقيقاتىمراکز و پارکهاى فناورى علمى

  . مناطق آزاد و وىژه اقتصادى
شهرها، در جهت تقوىت نقش فراملى و  استفاده مناسب از قابليت و توان کالن -ب 

 ، برنامه رىزى و اجرا در ارتقاء جاىگاه بين المللى کشور، ازطرىق تقوىت مدىرىت توسعه
اىن شهرها، تعيين حوزه عملکرد فراملى و بين المللى هر ىک و انتقال همزمان وظاىف  

 . ملى و منطقه اى آنها به ساىر شهرها
هاى ترانزىتى کشور، ازطرىق اولوىت بندى محورهاى  بهره گيرى مناسب از قابليت-ج 

 جنوبى کشور و تدوىن برنامه  - غربى و شمالى -خاص در داالنهاى ارتباطى شرقى 
 .  ، شبکه ها و نقاط خاص واقع بر اىن محورهاتوسعه مبادى

 ، براى پذىرش فعاليتهاى جدىد و اىجاد  آماده سازى عرصه هاى مختلف سرزمين-د 
 ، توسعه و تجهيز  ، ازطرىق تکميلى متناسب با قابليت هرمنطقهفرصتهاى شغل

  . شبکه هاى زىربناىى
 بهره گيرى از آثار انتشارى سرماىه گذارىهاى ملى و فراملى در توسعه مناطق -ه 

، ازطرىق تهيه برنامه هاى چندبخشى و )به وىژه دشتها و پيرامون سدها(پيرامونى 
 . عاليت و ساماندهى استقرار جمعيت و فعاليتهاگسترش شيوه هاى نوىن معيشت و ف

، در  )به وىژه مناطق گازى پارس جنوبى( بهره گيرى از منابع غنى نفت و گاز -و 
توسعه فعاليتهاى مرتبط و صناىع انرژى بر و سازماندهى جدىد استقرار جمعيت و 

  . فعاليتها در حاشيه جنوبى کشور برمبناى آن
 هدف تقوىت همگراىى هاى ملى و پيوند مناطق مرزى با   توسعه مناطق مرزى با-ز 

  . اقتصاد ملى و فراملى
 ، اجتماعى و فرهنگى مناطق روستاىى   ، اقتصادى بهره گيرى از قابليتهاى محيطى-ح 

 ، ساماندهى  ، تنوع بخشى به فعاليتهاى اقتصادى کشور، ازطرىق توسعه منابع انسانى
 ، با تأکيد اصالح نظام برنامه رىزى توسعه روستاىى نظام ارائه خدمات سطح بندى شده و 

  . بر افزاىش هماهنگى و محلى نمودن فرآىند آن
 

 سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور موظف است در راستاى اىجاد - ٧٦ماده 
 ، آن دسته از اهداف و مضامين برنامه هماهنگى بين فعاليتهاى دستگاههاى اجراىى

تلزم مشارکت چند بخش و چند استان مى باشد را در قالب چهارم که تحقق آنها مس
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تدوىن و نقش هر ىک از دستگاههاى اجراىى را  ) فرابخشى(برنامه هاى وىژه 
 . درچارچوب وظاىف قانونى هر دستگاه مشخص نماىد

کليه دستگاههاى اجراىى بخشى و استانى موظفند عمليات و اقدامهاى اىن گونه برنامه ها 
ازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور تعيين مى گردد، در برنامه اجراىى را که توسط س

 . خود منظور و اجرا نماىند
 

 به دولت اجازه داده مى شود به منظور هماهنگى در امور عمرانى و - ٧٧ماده 
 ، نسبت به منطقه بندى کشور از دىدگاه آماىش سرزمين و اىجاد توسعه اى بين استانى 
 . ده و تعيين وظاىف آنها در سطح فرا استانى اقدام نماىدنهادهاى هماهنگ کنن

آىين نامه اجراىى اىن ماده با پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و هماهنگى  
 . دستگاههاى ذى ربط تهيه و به تصوىب هيأت وزىران مى رسد

در قالب  ،  نسبت معينى از درآمدهاى وارىز شده به خزانه معين هر استان - ٧٨ماده 
همان استان اختصاص   ) هزىنه اى و سرماىه اى (بودجه ساالنه به تأمين بودجه استان 

 . مى ىابد
نسبتهاى مذکور به پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور توسط هيأت وزىران  

 . تعيين مى گردد
 

ربردى   عناوىن برنامه هاى عمرانى و آن دسته از وظاىف دولت که نتاىج کا- ٧٩ماده 
و مى باىست در قالب بودجه استانى   ) وظاىف استانى(آن از محدوده استان فراتر نباشد 

تأمين اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور به تصوىب هيأت  
 . وزىران خواهد رسيد

 
 سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور مکلف است به هنگام تنظيم بودجه - ٨٠ماده 

 ، درآمدها و واگذارى داراىى هاى استانى پيش بينى شده توسط شوراى  االنهس
برنامه رىزى و توسعه استانها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در 

 . قالب ردىفها و عناوىن مستقل مشخص کرده و به تفکيک هر استان ابالغ نماىد
 

 بودجه ساالنه استانها، براساس سند ملى  ، از ابتداى برنامه چهارم-  الف - ٨١ماده 
 . توسعه استان به مرحله اجرا در ميآىد

 ، سهم اختصاص ىافته از منابع درآمدها و ساىر منابع استان : بودجه ساالنه استان شامل
ملى و سرجمع اعتبارات هزىنه اى و تملک داراىى هاى سرماىه اى در قانون بودجه کل 

درقالب قراردادى تنظيم و بين  > سند بودجه ساالنه استان<به صورت (کشور مى باشد و 
) رىيس شوراى برنامه رىزى و توسعه استان و سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور

 . مبادله مى گردد
که تعهدات شوراى برنامه رىزى و توسعه استان و  > سند بودجه ساالنه استان< - ب 

ى اجراى برنامه توسعه استان را مشخص سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور، برا
 ، اعتبارات تملک   ، شاخصهاى هدف هر بخشمى نماىند، مشتمل بر اهداف کمى استان

 . داراىى هاى سرماىه اى و اعتبارات هزىنه اى استان مى باشد
چند استان و ىا کل کشور مى گردد، توسط  :  طرحهاى ملى که منافع آن شامل-ج 
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 .  اجرا خواهد شددستگاههاى اجراىى ملى
 سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور مکلف است نظام تنظيم بودجه استان را در -د 

ظرف مدت شش ماه از تصوىب اىن قانون تهيه و    > سند ملى توسعه استان<چارچوب 
 . به تصوىب هيأت وزىران برساند

 
 ، اقالم ن هزىنه ا ستا- دولت مکلف است در اجراى کامل نظام درآمد - ٨٢ماده 

درآمدى زىر را به عنوان درآمد استانى وصول و ازطرىق خزانه دارى کل به خزانه معين 
 :  ، هزىنه نماىداستان وارىز و دراجراى وظاىف جارى و عمرانى استانى

  ). به استثناى ماليات بر شرکتهاى دولتى( کليه مالياتهاى مستقيم -الف 
  . ثناى حقوق ورودى ماليات بر کاالها و خدمات به است-ب 
 آن دسته از درآمدهاى حاصل از مالکيت دولت که وصول آنها در همه استانهاى -ج 

 . کشور عموميت دارد
 درآمدهاى حاصل از خدمات که در استانها عرضه مى شود و توسط دستگاههاى -د 

استانى وصول مى گردد، به استثناى درآمد ناشى از انفال و خدمات قضاىى دادگسترى 
  . جمهورى اسالمى

 درآمدهاى حاصل از جرائم و خسارات که در استانها وصول مى شود به استثناء -ه 
 . درآمد ناشى از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر

قانون برنامه سوم توسعه <) ١٨١(و ) ٧٧(، )٧١(، )٧٠(  مواد - ٨٣ماده 
 مواد -  * ١٧/١/١٣٧٩  ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب اقتصادى

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى <) ١٨١(و ) ٧٧(، )٧١(، )٧٠(
 : ١٧/١/١٣٧٩اسالمى اىران مصوب 

 ، هماهنگى و نظارت در امور برنامه رىزى و  ، هداىت ، تصوىب به منظور تصميم گيرى- ٧٠ماده 
امه ها و سياست ها و خط مشى هاى کالن کشور، شوراى توسعه و عمران استانها، در چارچوب برن

 . برنامه رىزى و توسعه هر استان به رىاست استاندار تشکيل مى شود
 ،  به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظاىف شوراى برنامه رىزى و توسعهء استان- ١تبصره 

 ، ى سازمانهاى دولتى ، شعب و نماىندگکميته هاى تخصصى متشکل از مدىران و رؤساى ادارات کل
مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى در استان که مشمول نظام بودجه استانى بوده و ىا قسمتى 

. تشکيل مى گردد ) دستگاههاى اجراىى استانى(از وظاىف عمرانى استانى را عهده دار هستند 
ن برنامه و بودجه آىين نامه اجراىى شوراى برنامه رىزى استان و کميته هاى تخصصى توسط سازما

 • . تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد 
 پس از تشکيل کميته هاى تخصصى موضوع اىن ماده ساىر -) ٩/٣/١٣٨٠اصالحى (٢تبصره 

شوراها، کميته ها و ستادهاى مرتبط موجود استان به استثنا کميته برنامه رىزى شهرستان منحل و 
 کميته برنامه رىزى شهرستان  -. ه ها ساماندهى و تنظيم مى شودوظاىف آنهادر قالب وظاىف اىن کميت

و  ) دبيرکميته(، نماىنده سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور  )رىاست کميته(متشکل از فرماندار 
عضوىت روساى دستگاههاى اجراىى که مدىران کل آنهاعضو شوراى برنامه رىزى و توسعه استان 

ان موظف هستند ىک هفته قبل از تشکيل جلسات کميته از نماىندگان فرماندار. هستند، خواهد بود
 پروژه هاى  -. شهرستان در مجلس شوراى اسالمى به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند

عمرانى شهرستانها پس از تصوىب در کميته برنامه رىزى شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با 
 •• . مان مدىرىت و برنامه رىزى استان اعالم خواهدشددستگاههاى اجراىى ذى ربط به ساز

 وظيفه دبيرخانه شوراى برنامه رىزى و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه - ٣تبصره 
  . استان است

 :  شوراى برنامه رىزى و توسعه استان وظاىف زىر را به عهده دارد- ٧١ماده 
 ، دت توسعه استان شامل جهت گيرىهاى توسعه بلند مدت استان بررسى و تأىيد برنامه هاى بلندم-الف 
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  . در چارچوب نظام برنامه رىزى کشور و در راستاى جهت گيرىهاى بلندمدت کشور و طرح آماىش ملى
 بررسى و تأىيد برنامه هاى ميان مدت توسعه استان شامل هدفها، سياست ها و  خط مشى هاى  -ب 

هنگى و اولوىتهاى سرماىه گذارى در توسعه استان که در چارچوب  ، اجتماعى و فرتوسعه اقتصادى
رهنمودهاى کلى و سياست هاى کالن و بخشى و سازگار با برنامه ميان مدت ملى براى دوره برنامه 

 . توسعه تهيه مى شود
 تصوىب طرحهاى توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهرى و روستاىى در قالب -ج 

  .  ، با رعاىت سياست هاى مصوب شوراى عالى معمارى و شهرسازىاستانبرنامه هاى توسعه 
 اتخاذ تدابير الزم براى تحقق آن قسمت از درآمدهاى عمومى و اختصاصى دولت در استان که -د 

و پيشنهاد  ) درآمداستانى(توسط دستگاه اجراىى استانى وصول و به خزانهء استان وارىز مى گردد 
  . درچارچوب سياستهاى مصوب دولتکسب منابع جدىد درآمد

 اتخاذ تدابير الزم براى صرفه جوىى در هزىنه ها و پيشنهاد راههاى کاهش هزىنه در چارچوب  -ه 
  . سياست هاى مصوب دولت

 بررسى و تأىيد بودجه پيشنهادى ساالنه استان شامل منابع مالى الزم از محل درآمدهاى استان و -و 
ارات جارى و عمرانى دستگاههاى اجراىى استان ازمحل درآمد عمومى سهمى از منابع ملى و اعتب

 ، در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعملهاى تهيه و تنظيم بودجه واعتبارات ازمحل درآمد اختصاصى
  . کل کشور، براى ارائه به سازمان برنامه و بودجه

امه ها و طرحهاى عمرانى و  بررسى و توزىع اعتبارات عمرانى استانى مصوب بين فصول و برن-ز 
  . دستگاههاى اجراىى استانى به تفکيک شهرستان براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان

 بررسى و توزىع اعتبارات جارى دستگاههاى اجراىى استانى به تفکيک برنامه و فصول هزىنه -ح 
 •••  . براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان

 و تصميم گيرى درمورد توسعه صادرات غيرنفتى استان و درصورت لزوم خط مشى هاى   بررسى-ط 
اجراىى مبادالت مرزى اعم از بازارچه ها، تعاونيهاى مرزنشينى در چارچوب سياست هاى کلى تجارت 

 . خارجى کشور
عه  بررسى برنامه هاى ساالنه و ميان مدت اصالح و تحول ادارى متناظر با برنامه هاى توس-ى 

  . مصوب و پيشنهاد آن به مراجع ذى ربط
 شناخت قابليتها و مزىتهاى نسبى استان و اىجاد زمينه هاى الزم براى تشوىق و توسعه -ک 

  .  ، توليدى و اجتماعىسرماىه گذارىهاى مردمى در امور اقتصادى
  . منفعه ساماندهى کمکها و توسعه مشارکتهاى مردمى در اقدامات عمرانى و امور عام ال-ل 
 بررسى راههاى تجهيز و جذب پس اندازهاى مردم و به کارگيرى آنها در امور توسعه استان در -م 

 . چارچوب سياست ها و خط مشى هاى پولى کشور
 ،  پيشنهاد برنامه هاى توسعه مشارکت زنان و جوانان به وىژه بسيجيان در فعاليتهاى اقتصادى-ن 

  . ع ذى ربط و تنظيم سياست هاى اجراىى مربوطهاجتماعى و فرهنگى استان به مراج
 پيشنهاد برنامه هاى توسعه منابع انسانى به مراجع ذى ربط و تنظيم سياست هاى اجراىى -س 

  . مربوطه
 پيشنهاد برنامه هاى استقرار نظام تأمين اجتماعى ملى در سطح استان به مراجع ذى ربط و تنظيم -ع 

  . سياست هاى اجراىى مربوطه
 بررسى وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش بينى روشهاى تشوىقى براى سرماىه گذارى در - ف

 . امور اشتغال زا
  .  پيشنهاد برنامه ها و تأمين منابع تقوىت و توسعه بسيج استان-ص 

 کميته تخصيص اعتبار استانى مرکب از معاون عمرانى استاندار، رئيس سازمان برنامه - ٧٧ماده 
استان و مدىرکل امور اقتصادى و داراىى استان تشکيل مى شود و براساس گزارش خزانه و بودجه 

معين استان نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات جارى دستگاههاى اجراىى استان و اعتبارات 
 . عمرانى بر حسب فصول تصميم گيرى مى کند

سازمان برنامه و بودجه استان  وظيفه دبيرخانه کميته تخصيص اعتبار استانى بر عهده -تبصره 
  . است
 ، بازسازى و نوسازى مناطق  ، امدادرسانى دولت موظف است به منظور پيشگيرى- الف - ١٨١ماده 



١١١  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 ، اعتبارات الزم را در لواىح بودجهء سنواتى آسيب دىده در حوادث غير مترقبه در طى برنامهء سوم
درصدى از اعتبارات فوق جهت . ه کشور قرار دهدپيش بينى کند و در اختيار ستاد حوادث غير مترقب

مطالعات آسيب پذىرى به منظور کاهش اثرات بالىاى طبيعى و اجراى پروژه هاى پيشگيرى از حوادث 
 ، طوفان و ىا پيشروى آب درىا هزىنه  ، آتش سوزى ، خشکسالىغير مترقبه از قبيل سيل و زلزله

 . خواهد شد
 ، وام و در صورت عدم تکافو ل منابع قرض الحسنه سيستم بانکى وزارت کشور مى تواند از مح-ب 

 ،  ، صنعتى ، تجارىاز محل ساىر منابع بانکى تسهيالت موردنياز را به مالکان واحدهاى مسکونى
مابه التفاوت سود و کارمزد . معدنى و کشاورزى خسارت دىده در مناطق سابق الذکر اعطا کند

دولت موظف است بازپرداخت . ء ساالنه منظور خواهد شدتسهيالت اعطاىى در لواىح بودجه
 . تسهيالت اعطاىى توسط سيستم بانکى را که در اىن بند پيش ىبنى شده است تضمين کند

 ، دولت مجاز  به منظور افزاىش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشى از حوادث غير مترقبه-ج 
%) ٥٠(وران برنامهء سوم حداقل پنجاه درصد است شراىط الزم را به نحوى فراهم کند که در د

 ،  ، تأسيسات شهرى و روستاىى ، ابنيه عمومى ، شيالت ، صناىع دستى ، دامدارىمحصوالت کشاورزى
 .  ، تجارى و صنعتى تحت پوشش بيمه قرار گيرندساختمانهاى مسکونى

 به ٢٨/٣/١٣٨٢آىين نامه شوراى برنامه رىزى و توسعه استان وکارگروههاى تخصصى در • 
 اصالح شده ١٤/٥/١٣٨٣و ١٣/٣/١٣٨٣، ١٢/٥/١٣٨٢تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ 

  . است
 ، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ٧٠(ماده ) ٢(قانون استفسارىه قانون اصالح تبصره •• 

 : اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران موضوع استفسار
 ماده واحده

قانون برنامه  ) ٧٠(ماده ) ٢( از دستگاههاى اجراىى مندرج در قانون اصالح تبصره  آىا منظور-١ 
 جهت ٩/٣/١٣٨٠ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب سوم توسعه اقتصادى

 ، دستگاههاى اجراىى شهرستان مى باشند، ىا دستگاههاى اجراىى شهرستان مبادله موافقتنامه
 اجراىى استان؟ مى باشند، ىا دستگاههاى 

 آىا کميته برنامه رىزى شهرستان فقط در محدوده اعتبارات استانى ماده واحده تصميم گيرى -٢
 ، کليه مى نماىد ىا در چارچوب فصل و برنامه هاى مصوب شوراى برنامه رىزى و توسعه استان

 طرحها و پروژه هاى عمرانى محدوده هر شهرستان را تصوىب مى نماىد؟ 
   :نظر مجلس

قانون برنامه سوم  ) ٧٠(ماده ) ٢( منظور از دستگاههاى اجراىى مذکور در قانون اصالح تبصره -١
، دستگاههاى ٩/٣/١٣٨٠ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب توسعه افتصادى

/٥/١٢ ، استانى و شهرستانى است که مطابق قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اجراىى ملى
 . ن نام شناخته شده ىا مى شوندبه اى١٣٥١

 کميته برنامه رىزى شهرستان در محدوده کليه اعتبارات هر فصل و برنامه نسبت به تصوىب -٢
طرحها و پروژه ها اقدام و سازمان مدىرىت و برنامه رىزى استان موظف به ابالغ تخصيص اعتبارات 

 . به صورت پروژه اى خواهد بود
 :  قانون استفسارىه ٢بند ••• 

 ، اجتماعى و فرهنگى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ٧١(ماده  ) ح(آىا اختيار موضوع بند 
 کل کشور در مورد توزىع اعتبارات ١٣٨١جمهورى اسالمى اىران درخصوص اجراى بودجه سال 

 هزىنه دستگاههاى اجراىى استانى به تفکيک برنامه و فصول هزىنه به قوت خود باقى است ىا خير؟ 
چهارم  براى دوره برنامه >   و اصالحيه هاى آن . آرى به قوت خود باقى است : نظر مجلس

تنفيذ  ) ١٣٨٨-١٣٨٤( ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران توسعه اقتصادى
 . مى گردد

 
  ، امنيت انسانى و عدالت اجتماعى توسعه سالمت-بخش سوم 
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 ندگى ارتقاى سالمت و بهبود کيفيت ز-فصل هفتم 
 
 

 ،  ، سياستگذارى  دولت موظف است به منظور نهادىنه کردن مدىرىت- ٨٤ماده 
امنيت غذا و تغذىه در کشور، تأمين سبد  : ارزشيابى و هماهنگى اىن قلمرو از جمله

مطلوب غذاىى و کاهش بيمارىهاى ناشى از سوء تغذىه و گسترش سالمت همگانى در 
 : دکشور، اقدام هاى ذىل را به عمل آور

     >شوراى غذا و تغذىه <با ادغام  > شوراى عالى سالمت و امنيت غذائى< تشکيل -الف 
هيأت وزىران در جلسه : ٨/٣/١٣٧٠ تصوىبنامه تشکيل شوراى غذا و تغذىه کشور مصوب -*

 ، درمان و آموزش وزارت بهداشت٧/٢/١٣٧٠  مورخ ٢١ بنا به پيشنهاد شماره ٨/٣/١٣٧٠مورخ 
 : ناد اصل ىکصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران تصوىب نمودپزشکى و به است

 ، صناىع و بازرگانى و  ، جهاد سازندگىمرکب از وزراى کشاورزى> شوراى غذا و تغذىه کشور<
 ، درمان و آموزش رئيس سازمان برنامه و بودجه ىا معاونان اىشان به رىاست وزىر بهداشت

 ، برنامه رىزى و اجراىى در امر غذا و  ، آموزشىن فعاليتهاى تحقيقاتىپزشکى براى هماهنگ نمود
 از آىين نامه شوراى عالى سالمت - * >شوراى عالى سالمت < و.تغذىه کشور، تشکيل گردد

 : ٤/١٣٨٢/ ٤کشور و برنامه اصالحات در نظام سالمت مصوب 
 ، نوان ىکى از اولوىتهاى دولت ، حفظ و ارتقاى سالمت مردم اىران به ع به منظور تأمين١ماده 

شوراى عالى سالمت "گسترش همکارىهاى بين بخشى و مشارکت مردمى و حماىت از طرحهاى جدىد 
ناميده مى شود به عنوان مرجع سياستگذارى  " شوراى عالى"کشور که در اىن آىين نامه به اختصار 

 . در زمينه نظام سالمت کشور، تأسيس مى گردد
 : ى شوراى عالى عبارتند از ارکان اصل٢ماده 

  دبيرخانه ٤ اعضاى شورا ٣ دبير شورا ٢ رىيس ١ 
  رىاست شوراى عالى را رىيس جمهور بر عهده دارد ٣ماده 
 :  اعضاى شوراى عالى عبارتند از٤ماده 

  ، درمان و آموزش پزشکى  وزىر بهداشت١ 
  رىيس سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور ٢ 
 پرورش  وزىر آموزش و ٣ 
  وزىر کشور ٤ 
  رىيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى اىران ٥ 
 ) به عنوان ناظر( رىيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى ٦ 
 ) به عنوان ناظر( رىيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى ٧ 
  رىيس سازمان حفاظت محيط زىست ٨ 
 دنى  رىيس سازمان تربيت ب٩ 
  ، درمان و آموزش پزشکى  معاونان سالمت و دارو و غذاى وزارت بهداشت١٠ 
  رىيس سازمان نظام پزشکى کشور ١١ 
  مدىر عامل سازمان تأمين اجتماعى ١٢ 
  مدىر عامل سازمان بيمه خدمات درمانى ١٣ 
  رىيس سازمان بهزىستى کشور ١٤ 
 ، درمان و ه دعوت وزىر بهداشت وزرا و رؤساى سازمانهاى مربوط حسب موضوع ب١٥ 

  . آموزش پزشکى
   وزىر جهادکشاورزى   )٢٦/١١/١٣٨٢الحاقى  (١٦ 
 ، آب و منابع طبيعى مجلس   رىيس کميسيون کشاورزى )٢٦/١١/١٣٨٢الحاقى  (١٧ 

 ) به عنوان ناظر(شوراى اسالمى در صورت معرفى مجلس شوراى اسالمى 
 زمان دامپزشکى کشور رىيس سا     )٢٦/١١/١٣٨٢الحاقى  (١٨ 
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  رىيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى اىران     )٢٦/١١/١٣٨٢الحاقى  (١٩ 
  رىيس مرکز امور مشارکت زنان  )٢٦/١١/١٣٨٢الحاقى (   ٢٠ 

 ، صاحبنظران دىگرى را نيز براى حضور در جلسه دعوت رىيس شورا مى تواند در موارد لزوم
  . ى  پس از طى مراحل قانون.نماىد

  
 تهيه و اجراى برنامه هاى آموزشى الزم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذىه اى  -ب 

  . جامعه
سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى اىران و دستگاههاى اجراىى مکلفند در تدوىن 

 ، درمان و آموزش پزشکى همکارى و و اجراى برنامه جامع ىاد شده با وزارت بهداشت
 . هاى مضر به سالمتى خوددارى نماىنداز تبليغ کاال

 ،  ، تسهيالت بانکى و ىارانه اى الزم براى توليد، تأمين   تخصيص منابع اعتبارى-ج 
 ، درجهت دستيابى به سبد مطلوب غذاىى و اختصاص منابع توزىع و مصرف مواد غذائى

الزم براى شروع و تدارک براى تروىج غذاى سالم در قالب ميان وعدهء غذاىى 
 . انشآموزان و همچنين کمک غذاىى براى اقشار نيازمندد

 :  تهيه و اجراى برنامه هاى -د 
 .  اىمنى غذا- ١
  .  کاهش ضاىعات مواد غذاىى از توليد به مصرف- ٢
 

 ، الىحه  دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصوىب اىن قانون- ٨٥ماده 
ات تهدىدکننده سالمتى را مشتمل بر حفظ و ارتقاء سالمت آحاد جامعه و کاهش مخاطر

 : نکات ذىل تهيه و جهت تصوىب به مجلس شوراى اسالمى ارائه کند
 ، ازطرىق شناساىى نقاط و محورهاى حادثه خيز جاده ها و  کاهش حوادث حمل و نقل-

تا پاىان برنامه  %) ٥٠(راههاى مواصالتى و کاهش نقاط مذکور به ميزان پنجاه درصد   
  . چهارم

  . کيد بر رعاىت اصول اىمنى و مقررات راهنماىى و رانندگى تأ-
 ساماندهى و تکميل شبکه فورىتهاى پزشکى پيش بيمارستانى و بيمارستانى کشور و -

تا پاىان  %) ٥٠(کاهش مرگ و مير ناشى از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد 
  . برنامه چهارم

 و اعمال استانداردهاى مهندسى انسانى و  ارتقاء طرح اىمنى وسائط نقليه موتورى-
  . اىمنى الزم

 ،  ، خاک کاهش مخاطرات تهدىدکننده سالمتى در محيط کار، آالىنده هاى هوا، آب-
 ، ميزان و نحوه تعيين و وصول محصوالت کشاورزى و دامى و تعرىف مصادىق

  . عوارض و جرائم جبرانى و چگونگى مصرف منابع حاصله
 

 ، درمان و آموزش پزشکى و دستگاههاى ذى ربط مکلفند تا رت بهداشت وزا- ٨٦ماده 
 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى پاىان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى

 ، اقدامات الزم را جهت کاهش خطرات و زىانهاى فردى و اجتماعى اعتياد، اىران
 . هاى روانى معمول داردپيشگيرى و درمان بيمارى اىدز و نيز کاهش بار بيمارى

 
 ، درمان و آموزش پزشکى موظف است به منظور  وزارت بهداشت- ٨٧ماده 



١١٤  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

زمينه سازى براى حضور مؤثر در بازارهاى جهانى و تبدىل جمهورى اسالمى اىران به 
 ،  ، درچارچوب سياستهاى راهبردى تجارىمرکز رفع نيازهاى سالمت و پزشکى منطقه

ص معرفى توانائيها، عرضه و بازارىابى خدمات سالمت و  تسهيالت الزم را درخصو
 ، تجهيزات و فرآورده هاى پزشکى و داروىى ارائه نماىد، به آموزش پزشکى و توليدات

٣٠(نحوى که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سى درصد 
 . نامه چهارم باشد ، در پاىان سال پاىانى برمصارف ارزى بخش بهداشت و درمان%) 

 ، درمان و آموزش پزشکى موظف است به منظور ارتقاء  وزارت بهداشت- ٨٨ماده 
 ، افزاىش بهره ورى و مستمر کيفيت خدمات سالمت و تعالى عملکرد خدمات بالينى

 : استفاده بهينه از امکانات بهداشتى و درمانى کشور، اقدامهاى ذىل را انجام دهد
و ارزشيابى استانداردها و شاخصهاى بهبود کيفيت خدمات و  ، نظارت  تدوىن-الف 

  . اصالح رتبه بندى بيمارستانها براساس الگوى ارتقاى عملکرد بالينى
 ، ازطرىق اصالح فرآىندها و ساختار  ، درمانى مشترى مدار نمودن واحدهاى بهداشتى-ب 

ر عملکرد،  ، پرداخت مبتنى بازجمله اصالح نظام حسابدارى(مدىرىت اقتصادى 
  ). بودجه رىزى عملياتى

 ، به صورت هيأت امناىى و  اداره بيمارستانهاى پيشنهادى دانشگاههاى علوم پزشکى-ج 
 - ، جذب و به کارگيرى نيروى انسانى و ادارى  ىا شرکتى و تفوىض اختيارات مدىرىت

  . مالى به آنها در چارچوب تعرفه هاى مصوب
ختهاى آموزشى و غيرآموزشى و اعمال شاخصهاى  تفکيک بيمارستانها ازنظر ت-د 

  . اعتبارى و نيروى انسانى براساس آن
  .  طراحى و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان اىرانى-ه 
 

 ، درمان و آموزش پزشکى مکلف است به منظور دسترسى  وزارت بهداشت- ٨٩ماده 
ى نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط  ، درمانى و منطقعادالنه مردم به خدمات بهداشتى

 ، درمانى کشور را مبتنى بر مختلف کشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتى
 . سطح بندى خدمات طراحى نماىد

اىجاد، توسعه و تجهيز ىا تغيير در ظرفيتهاى پزشکى و درمانى کشور و همچنين  
بق با سطح بندى خدمات درمانى کشور  ، مطااختصاص نيروى انسانى جهت ارائه خدمات

 . انجام خواهد شد
 ، اىجاد و توسعه واحدهاى بهداشتى و درمانى توسط دستگاههاى موضوع ماده احداث

 ، درمان و آموزش  ، صرفًا با تأىيد وزارت بهداشتاىن قانون و نيروهاى مسلح) ١٦٠(
 . پزشکى و تصوىب هيأت وزىران امکان پذىر خواهد بود

طبق مقررات اختصاصى  )  H.S.E  (واحدهاى سالمت و اىمنى محيط کار درخصوص 
 . ذى ربط عمل خواهد شد

  مفاد اىن ماده شامل خدمات بهداشتى درمانى که از طرىق سرماىه گذارى و  -تبصره 
 . اداره بخش خصوصى انجام مى گردد، نمى باشد

ه مردم به خدمات   به منظور ارتقاء عدالت توزىعى در دسترسى عادالن- ٩٠ماده 
بهداشتى و درمانى و درجهت کاهش سهم خانوارهاى کم درآمد و آسيب پذىر از 
هزىنه هاى بهداشتى و درمانى آنها، توزىع منابع و امکانات بهداشتى و درمانى باىد به 

%) ٩٠(به نود درصد  > شاخص مشارکت عادالنه مالى مردم<نحوى صورت گيرد که 
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افزاىش %) ٣٠(از هزىنه هاى سالمت حداکثر از سى درصد ارتقاء ىابد و سهم مردم 
نيابد و ميزان خانوارهاى آسيب پذىر از هزىنه هاى غيرقابل تحمل سالمت به ىک درصد 

 . کاهش ىابد%) ١(
 ، درمان و آموزش پزشکى مکلف است با مشارکت سازمان مدىرىت و وزارت بهداشت

مودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت برنامه رىزى کشور آىين نامه چگونگى متعادل ن 
ودرمان براى تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصوىب اىن قانون  

 . تهيه و براى تصوىب به هيأت وزىران ارائه نماىد
 

 به منظور افزاىش اثربخش نظام ارائه خدمات سالمت در کشور و تقوىت و - ٩١ماده 
 : ، اقدامهاى ذىل انجام خواهد شدتوسعه نظام بيمه خدمات درمانى 

 کليه شرکتهاى بيمه تجارى و غيرتجارى صرفًا با رعاىت قوانين و مقررات -الف 
 . شوراى عالى بيمه خدمات درمانى مجاز به ارائه خدمات بيمه پاىه و مکمل مى باشند

 تا پاىان برنامه چهارم شوراى عالى بيمه خدمات درمانى تمهيدات الزم جهت  -ب 
 . قرار بيمه سالمت با محورىت پزشکى خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماىداست
 ، خدمات بيمه پاىه  به منظور تعميم عدالت در بهره مندى از خدمات بهداشتى درمانى-ج 

 .  ، معادل مناطق شهرى تعرىف و اجرا مى شوددرمانى روستائيان عشاىرى
را بودن بيمه نامه براى پوشش حوادث و   کليه اتباع خارجى مقيم کشور موظف به دا-د 

 . بيمارىهاى احتمالى در مدت اقامت در اىران مى باشند
 تأمين اعتبار بيمه هاى خدمات درمانى در بودجه هاى سنواتى در طول برنامه چهارم  -ه 

 . براساس سرانه واقعى خواهد بود که ساالنه به تصوىب هيأت دولت مى رسد
 ، درمان و آموزش پزشکى ظرف ن ماده توسط وزارت بهداشت آىين نامه اجراىى اى-و 

 . مدت سه ماه از تصوىب اىن قانون تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 

 ، درمان و آموزش پزشکى مکلف است نسبت به درمان  وزارت بهداشت- ٩٢ماده 
مات  ، در مراکز خدفورى و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگى

 . بهداشتى و درمانى اقدام کند
حق بيمه شخص  %) ١٠( ، ده درصد به منظور تأمين منابع الزم براى ارائه خدمات فوق

 ، سرنشين و مازاد توسط شرکتهاى بيمه تجارى وصول و به حساب درآمدهاى ثالث
 ، درمان و آموزش پزشکى نزد خزانه دارى کل وارىز مى گردد اختصاصى وزارت بهداشت

 ، جاده اى و رانندگى از محل وجوه وارىز زىنه هاى درمان کليه مصدومان ترافيکىو ه
 . شده به اىن حساب و ساىر منابع موجود پرداخت خواهد شد

توزىع اىن منابع براساس عملکرد هر ىک از سازمانهاى بيمه گر پاىه توسط وزارت  
  . هد گرفت ، هر شش ماه ىک بار صورت خوا ، درمان و آموزش پزشکىبهداشت

 
 به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهاى مجاز همه ساله توسط - الف - ٩٣ماده 

 .  ، درمان و آموزش پزشکى اعالم مى شودوزارت بهداشت
  . ورود، عرضه و تجوىز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است

وزارت به استثناى داروهاى غيرنسخه اى که فهرست آنها توسط ( عرضه دارو -ب 
به مصرف کننده نهاىى خارج از )  ، درمان و آموزش پزشکى اعالم مى شودبهداشت
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  . داروخانه ها ممنوع است
 ، کليه کارخانه هاى توليدکننده دارو موظفند با  به منظور تضمين داروهاى توليدى-ج 

ود اىجاد کنترل کيفيت و به کارگيرى متخصصين ذى ربط نسبت به کنترل کيفيت توليدات خ 
 . اقدام نماىند

 ، به اىن منظور به کارخانه هاى ذى ربط اجازه داده مى شود با هماهنگى وزارت بهداشت 
) ٢(درآمد موضوع قانون اصالح بند  %) ٥٠(درمان و آموزش پزشکى از پنجاه درصد 

/١٥/٦قانون لزوم بازآموزى و نوآموزى جامعه پزشکى مصوب ) ٥(ماده ) ٢(تبصره 
قانون لزوم بازآموزى و نوآموزى جامعه ) ٥(ماده ) ٢(تبصره ) ٢(الح بند  قانون اص- *١٣٧١

 : ١٥/٦/١٣٧١پزشکى مصوب 
 قانون لزوم بازآموزى و نوآموزى جامعه پزشکى کشور و  ٥ ماده ٢ و تبصره ٢ بند -ماده واحده 

 .  به شرح زىر اصالح مى گردد٦/٨/١٣٦٩ارتقاى سطح دانش پزشکى آنها مصوب 
 . کشور ) توليدى و توزىعى( ىک درصد فروش شرکتهاى داروىى  از محل٢-بند 

 اىن ماده کسب و ٢و١درآمدى که از منابع مقرر در بندهاى  %) ٥٠( معادل پنجاه درصد ٢-تبصره 
 ، درمان و آموزش پزشکى از به خزانه وارىز ميگردد به عنوان درآمد اختصاصى وزارت بهداشت

ن وزارت قرار مى گيرد تا با رعاىت قانون نحوه انجام امور محل اعتبار رىدف مربوط در اختيار آ
 جهت ١٨/١٠/١٣٦٩مالى و معامالتى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى مصوب 

 . کمک به امر بازآموزى و نو آموزى جامعه پزشکى کشور هزىنه گردد
 کشور وارىز خواهد بقيه درآمد موضوع اىن تبصره به حساب درآمد عمومى%) ٥٠(پنجاه درصد 

 • . شد
قانون فوق آزماىشى و الزم االجرا به مدت سه سال بود و زمان اجراى آن منقضى شده است و در • 

 با اصالحات ١٢/٢/١٣٧٥حال حاضر در اىن خصوص قانون آموزش مداوم جامعه پزشکى مصوب 
 . نندساالنه استفاده ک   در قالب بودجه هاى. مالک عمل مى باشد٨/٨/١٣٧٩مصوب 

 
 ، اجتماعى و فرهنگى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى<) ١٩٤( ماده - ٩٤ماده 

قانون برنامه سوم توسعه <) ١٩٤( ماده - * ١٧/١/١٣٧٩جمهورى اسالمى اىران مصوب  
کليهء مراکز توليد و : ١٧/١/١٣٧٩ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب اقتصادى

 ، آراىشى و بهداشتى و همچنين مراکزى که در زمينه هاى فوق آشاميدنى ، توزىع مواد خوراکى
 ، درمان خدماتى را ارائه مى کنند موظفند ضمن رعاىت ضوابط بهداشتى که از طرف وزارت بهداشت

و آموزش پزشکى و دستگاههاى ذى ربط اعالم مى گردد نسبت به اخذ تأىيدىه ادوارى از افراد حقيقى 
که صالحيت آنها حسب مورد از طرف دستگاههاى سابق الذکر  )  و ىا غير دولتىدولتى(و ىا حقوقى 

 ، درمان و آموزش پزشکى و وزارت بهداشت. براى مدت معّين تأىيد شده است اقدام کنند
دستگاههاى ذى ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقيقى و ىا حقوقى تأىيد صالحيت شده به 

ورت مشاهدهء تخلف ضمن رد صالحيت آنها موضوع را به مراجع صورت مستمر نظارت و در ص
 . قانونى ارجاع نماىند

 ، تعيين  ، توزىعى و خدماتى مشمول اىن مادهآىين نامهء اىن ماده مشتمل بر تعيين واحدهاى توليدى
با  ، تعيين تعرفه ها، نحوهء برخورد مقاطع زمانى اخذ تأىيدىه بهداشتى براى هرىک از مراکز مربوطه

 ، ضوابط تعيين صالحيت اشخاص حقيقى و حقوقى متخلفان اعم از اخذ جراىم و معرفى به دادگاه
نظارت کننده و ساىر موارد حداکثر طى مدت شش ماه پس از تصوىب اىن قانون توسط وزارت 

 ، درمان و آموزش پزشکى با همکارى دستگاههاى ذى ربط تهيه و به تصوىب هيأت وزىران بهداشت
 • . رسيدخواهد 

 
 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى١٩٤آىين نامه اجراىى ماده • 

 ١٥/٤/١٣٨٢ به تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ ٢٤/٤/١٣٨٠اسالمى اىران در تارىخ 
تنفيذ ) ١٣٨٨-١٣٨٤( براى دوره برنامه چهارم >  و اصالحيه هاى آن .اصالح گردىده است
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 .  گرددمى
 

  ارتقاء امنيت انسانى و عدالت اجتماعى-فصل هشتم 
 
 

 ، کاهش   دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعى- ٩٥ماده 
 ، کاهش فاصله دهکهاى درآمدى و توزىع عادالنه  نابرابرىهاى اجتماعى و اقتصادى 

ا، ازطرىق تخصيص درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازى فقر 
 ، برنامه هاى جامع فقرزداىى کارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعى و ىارانه اى پرداختى

و عدالت اجتماعى را با محورهاى ذىل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه 
 ، نسبت به بازنگرى مقررات و همچنين تهيه لواىح براى    پس از تصوىب اىن قانون 

 : ى ذىل اقدام نماىدتحقق سياستها
 فراگيرى و - ، در ابعاد جامعيت  گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعى-الف 

  . اثربخشى
 .  ، با هدف باز توزىع عادالنه درآمدها اعمال سياستهاى مالياتى-ب 
 تعيين خط فقر و تبيين برنامه هاى توانمندسازى متناسب و ساماندهى نظام خدمات -ج 

 ، براى پوشش کامل جمعيت زىر خط فقر مطلق و نظام تأمين جتماعىحماىتهاى ا
 ، براى پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبى و پيگيرى و ثبت اجتماعى

مستمر آثار برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى بر وضعيت خط فقر، جمعيت زىر خط فقر،  
 جبران آثار برنامه هاى همچنين ميزان درآمد سه دهک پائين درآمدى و شکاف فقر و

  .  ، اجتماعى به سه دهک پائين درآمدى ازطرىق افزاىش قدرت خرىد آناناقتصادى
دولت موظف است کليه خانوارهاى زىر خط فقر مطلق را حداکثر تا پاىان سال دوم  
برنامه به صورت کامل توسط دستگاهها و نهادهاى متولى نظام تأمين اجتماعى   

 . قرار دهدشناساىى و تحت پوشش 
 ، توانمندسازى جلب مشارکتهاى اجتماعى آموزش  طراحى برنامه هاى وىژه اشتغال-د 

 ، به وىژه براى جمعيتهاى سه دهک پائين درآمدى مهارتهاى شغلى و مهارتهاى زندگى
 . در کشور

 ، در برنامه هاى فقرزداىى و  ارتقاء مشارکت نهادهاى غيردولتى و مؤسسات خيرىه-ه 
کودکان ىتيم و خانواده هاى زىر خط فقر، در کليه مناطق کشور توسط  شناساىى 

 ، فرهنگى و اقتصادى براى افراد مدىرىت هاى منطقه اى و اعمال حماىتهاى اجتماعى
  . ىادشده توسط آنان و دستگاهها و نهادهاى مسؤول در نظام تأمين اجتماعى

وب غذاىى و تضمين خدمات   امکان تأمين غذاى سالم و کافى در راستاى سبد مطل-و 
 ، همچنين حصول   ، درمانى و توانبخشى راىگان و تأمين مسکن ارزان قيمتبهداشتى

اطمينان از قرار گرفتن جمعيت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومى راىگان  
 ، ازطرىق جابه جاىى و تخصيص براى خانوارهاى واقع در سه دهک پائين درآمدى

 . نه هاکارآمد منابع ىارا
 ، براى دفاع از  ، مشاوره هاى اجتماعى و مددکارى فراهم کردن حماىتهاى حقوقى-ز 

 .  ، خانوادگى و اجتماعى فقراحقوق فردى
 ، براساس الگوى نيازهاى اساسى  اتخاذ روىکرد توانمندسازى و مشارکت محلى-ح 

ازطرىق نظام  ، توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلى براى ارائه خدمات اجتماعى
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 ازطرىق اعمال - ، متناسب با ظرفيتهاى محلى انگيزشى براى پروژه هاى عمرانى کوچک
  . موارد فوق در سطوح محلى و با جلب مشارکتهاى عمومى

 طراحى روشهاى الزم براى افزاىش بهره ورى و درآمد روستائيان و عشاىر اىجاد  -ط 
ارج از فصول کاشت و برداشت با فرصتهاى اشتغال به وىژه در دوره هاى زمانى خ

روىکرد مشارکت روستائيان و عشاىر، با حماىت از صندوق قرض الحسنه توسعه 
  . اشتغال روستاىى و صندوق اشتغال نيازمندان

 
 دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانى نظام جامع تأمين اجتماعى   - ٩٦ماده 

 ؛ و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران ، اجتماعى در برنامه چهارم توسعه اقتصادى
قانون ) ٢٩( ، خدمات و حماىتهاى مالى مورد نظر در اصل بيست و نهم پوشش جمعيتى

قانون اساسى جمهورى اسالمى ) ٢٩( اصل بيست و نهم - *اساسى جمهورى اسالمى اىران
 ، از  ، پيرى ، بيکارىبرخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى: ١٣٥٨اىران مصوب 

 ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و  ، در راه ماندگى ، بى سرپرستىکارافتادگى
  . مراقبتهاى پزشکى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى

 ، دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشارکت مردم
  را طبق قوانين از محل . را براى ىک ىک افراد کشور تأمين کندخدمات و حماىتهاى مالى فوق

 ،  ، از طرىق فعاليتهاى بيمه اىدرآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشارکت مردم
 . حماىتى و امدادى به صورت تدرىجى و به شرح ذىل افزاىش و به اجرا بگذارد

وستائيان و عشاىر و  افزاىش پوشش بيمه هاى اجتماعى با توجه خاص به ر-الف 
شاغلين شهرى که تاکنون تحت پوشش نبوده اند، به نحوى که برنامه بيمه هاى اجتماعى 
روستائيان و عشاىر، با مشارکت دولت و روستائيان و عشاىر پس از تهيه و تصوىب  

 .  ، به اجرا گذاشته شوددولت از سال دوم برنامه چهارم
  . مه همگانى پاىه خدمات درمانىجمعيتى از بي) صددرصد( پوشش کامل -ب 
براى حماىت از زنان سرپرست  ) در قالب فعاليتهاى حماىتى( تأمين بيمه خاص -ج 

  . خانوار و افراد بى سرپرست با اولوىت کودکان بى سرپرست
 هدفمند نمودن فعاليتهاى حماىتى جهت توانمندسازى افراد تحت پوشش مؤسسات و  -د 

  . ى ورود به پوشش بيمه اىنهادهاى حماىتى در راستا
 اتخاذ تمهيدات الزم جهت بازپرداخت بدهى دولت به سازمانهاى بيمه اى به نحوى که -ه 

 ، اجتماعى و  ضمن جلوگيرى از اىجاد بدهى جدىد تا پاىان برنامه چهارم توسعه اقتصادى
  ، کل بدهى دولت به سازمانهاى بيمه اى تسوىه شدهفرهنگى جمهورى اسالمى اىران

 . باشد
 اتخاذ تدابير مورد نياز براى کاهش طول دوره استفاده از مقررى بيکارى در جهت -و 

تنظيم بازار کار، افزاىش سابقه مورد نياز براى احراز مقررى بيمه بيکارى در سال اول 
  .  ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىرانبرنامه چهارم توسعه اقتصادى

 و روند صعودى شاخص هاى جمعيتى اميد به زندگى و لزوم  با توجه به تغييرات-ز 
پاىدارى صندوقهاى بيمه اى اجتماعى و اصالحات منطقى در مبانى محاسباتى آنها، دولت 
موظف است با استفاده از تجربه جهانى در چارچوب محاسبات بيمه اى اقدامات الزم را 

 . معمول دارد
شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها  در صورتى که نرخ رشد دستمزد اعالم -ح 

بيش از نرخ رشد طبيعى دستمزد کارگران بوده و با سالهاى قبل سازگار نباشد، مشروط 
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بر آنکه اىن افزاىش دستمزد به دليل ارتقاى شغلى نباشد، سازمان تأمين اجتماعى عالوه  
 دستمزد واقعى و بر درىافت مابه التفاوت ميزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت

 ، خسارت وارده براساس الىحه اى دستمزد اعالم شده سالهاى قبل از کارفرماى ذى ربط
خواهد بود که توسط هيأت وزىران تهيه و براى تصوىب به مجلس شوراى اسالمى   

 . تقدىم مى شود
 

 ، نسبت  دولت مکلف است به منظور پيشگيرى و کاهش آسيبهاى اجتماعى- ٩٧ماده 
 ،با تأکيد بر پيشگيرى از اعتياد به  طرح جامع کنترل کاهش آسيبهاى اجتماعىبه تهيه

 : مواد مخدر، مشتمل بر محورهاى ذىل اقدام نماىد
 ، تقوىت بنيان   ، گسترش خدمات مددکارى اجتماعى ارتقاى سطح بهداشت روان-الف 

  . خانواده و توانمندسازى افراد و گروههاى در معرض آسيب
 ، تعميق  ، اعتماد اجتماعى ، اميدوارى ، شادابىترش روحيه نشاط بسط و گس-ب 

  . ارزشهاى دىنى و هنجارهاى اجتماعى
 شناساىى نقاط آسيب خيز و بحران زاى اجتماعى در بافت شهرى و حاشيه شهرها و -ج 

 ، مشاوره  ، مددکارى درمانى- ، خدمات بهداشتى تمرکز بخشيدن حماىتهاى اجتماعى
 ، با اعمال راهبرد همکارى بين وقى و برنامه هاى اشتغال حماىت شدهاجتماعى و حق

  . بخشى و سامانه مدىرىت آسيبهاى اجتماعى در مناطق ىادشده
اصالح برنامه هاى درسى  :  پيشگيرى اوليه از بروز آسيبهاى اجتماعى از طرىق-د 

  . زندگىدوره آموزش عمومى و پيش بينى آموزشهاى اجتماعى و ارتقاى مهارتهاى 
 خدمات رسانى به موقع به افراد در معرض آسيبهاى اجتماعى با مشارکت سازمانهاى -ه 

  . غيردولتى
  .  بازتوانى آسيب دىدگان اجتماعى و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه-و 
  :  تهيه طرح ملى مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهاى ذىل-ز 
يرى از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامى امکانات و  پيشگ - ١ 

  . توانمندىهاى ملى
 ، آموزش  در اولوىت قراردادن استراتژى کاهش آسيب و خطر، کار درمانى - ٢

 ، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره گيرى از ساىر  ، روان درمانىمهارتهاى زندگى سالم
 > تجارب جهانى< به نظر مى رسد اشتباه تاىپى رخ داده و عبارت - *جارتىافته هاى علمى و ت

  . جهانى در اقدامها و برنامه رىزىهاى عملى. صحيح مى باشد
  .  جلوگيرى از تغيير الگوى مصرف مواد مخدر به داروهاى شيمياىى و صنعتى -٣
مواد مخدر و  جلوگيرى از هرگونه تطهير عواىد ناشى از فعاليتهاى مجرمانه  -  ٤

 . روانگردانها
 به کارگرفتن تمام امکانات و توانمندىهاى ملى براى مقابله با حمل و نقل و    - ٥

 . ترانزىت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر کشور
 .  تقوىت نقش مردم و سازمانهاى غيردولتى در امر پيشگيرى و مبارزه با اعتياد - ٦

ساماندهى و توانبخشى بيماران روانى مزمن با پوشش حداقل  تداوم اجراى طرح -ح 
  . جمعيت هدف در پاىان برنامه%) ٧٥(هفتاد و پنج درصد 

 تداوم اجراى طرح ساماندهى و توانبخشى سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج -ط 
  . جمعيت هدف%) ٢٥(درصد 

و سرپرست خانوار با  تهيه و تدوىن طرح جامع توانمندسازى زنان خودسرپرست  -ى 
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همکارى ساىر سازمانها و نهادهاى ذى ربط و تشکلهاى غيردولتى و تصوىب آن در  
  . هيأت وزىران در شش ماهه نخست سال اول برنامه

 ساماندهى و توسعه مشارکتهاى مردمى و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزىستى و -ک 
 خيرىه و غيردولتى با روىکرد برنامه رىزى و اقدامات الزم براى حماىت از مؤسسات

  . بهبود فعاليت
 افزاىش مستمرى ماهيانه خانواده هاى نيازمند و بى سرپرست و زنان سرپرست -ل 

حداقل حقوق و %) ٤٠(خانواده تحت پوشش دستگاههاى حماىتى بر مبناى چهل درصد 
  . دستمزد در سال اول برنامه

 
 ، ارتقاى رتقاى سرماىه اجتماعى دولت مکلف است به منظور حفظ و ا- ٩٨ماده 

 ، طى سال اول برنامه چهارم اقدامهاى رضاىتمندى عمومى و گسترش نهادهاى مدنى
 : ذىل را انجام دهد

 .  تهيه ساز و کارهاى سنجش و ارزىابى سرماىه اجتماعى کشور-الف 
ر  ارائه گزارش ساالنه سرماىه اجتماعى کشور و احصاى علل و عوامل تأثيرگذار ب  -ب 
  . آن
 تصوىب سازوکارهاى اجراىى الزم جهت افزاىش سرماىه اجتماعى اعم از اعتماد -ج 

  .  ، قانون گراىى و وجدان فردى و اجتماعى ، وفاق اجتماعىعمومى
 ارزىابى رضاىت مندى عمومى به صورت ساالنه و انتشار تغييرات آن در اثر عملکرد -د 

  . عمومى حاکميت
 ، در ابعاد ح جامع توانمندسازى و حماىت از حقوق زنان تدوىن و تصوىب طر-ه 

  .  ، اقتصادى و اجراى آن در مراجع ذى ربط ، اجتماعىحقوقى
 ، سازمانها، نهادهاى غيردولتى و  تدوىن طرح جامع مشارکت و نظارت مردم-و 

شوراهاى اسالمى در توسعه پاىدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمى و کيفى 
  .  ، با اعمال سياستهاى تشوىقى مدنىنهادهاى

 
 ، نسبت به  دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصوىب اىن قانون- ٩٩ماده 

خانواده معظم شهدا، (تدوىن و اجراى سند راهبردى خدمات رسانى به اىثارگران 
، ، با روىکرد توانمندسازى و بهبود وضعيت اشتغال  ) ، آزادگان و خانواده آنانجانبازان

 ، معيشتى و بهبود وضعيت   ، درمانى ، ارتقاى سطح اجتماعىمسکن ارزان  قيمت
 ، حفظ و تثبيت موقعيت شغلى آنان اقدام نموده و سازوکار نظارت بر آموزشى و فرهنگى

 . حسن اجراى سند را پيش بينى نماىد
 . شدمنابع مالى سند از محل بودجه عمومى دولت و منابع داخلى نهادها تأمين خواهد 

 ،  در تمامى برنامه هاى اشتغالزاىى اعم از جذب و استخدام و اعطاى امتيازات و تسهيالت
اىثارگران در اولوىت هستند و دولت موظف است حماىتهاى الزم در حفظ و تثبيت 

 موقعيت شغلى آنان را اعمال نماىد
 
 

ينه هاى  ، استقرار زم دولت موظف است به منظور ارتقاى حقوق انسانى- ١٠٠ماده 
 ، رشد و تعالى و احساس امنيت فردى و اجتماعى در جامعه و تربيت نسلى فعال
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 ، انضباط با روحيه  ، رضاىت مند، برخوردار از وجدان کارىمسؤوليت پذىر، اىثارگر، مؤمن
 ، متعهد به انقالب و نظام اسالمى و شکوفاىى اىران و تعاون و سازگارى اجتماعى

را مشتمل بر محورهاى ذىل تنظيم و  > منشور حقوق شهروندى < ،مفتخر به اىرانى بودن
 : به تصوىب مراجع ذى ربط برساند

 پرورش عمومى قانون مدارى و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آىين -الف 
  . شهروندى

 ، در حق انتخاب شدن و   تأمين آزادى و صيانت از آراى مردم و تضمين آزادى-ب 
  . انتخاب کردن

 ، اجتماعى به سمت فرآىندهاى قانونى و حماىت و تضمين      هداىت فعاليتهاى سياسى- ج
  . امنيت فعاليتها و اجتماعات قانونى

 تأمين آزادى و امنيت الزم براى رشد تشکلهاى اجتماعى در زمينه صيانت از حقوق -د 
  . کودکان و زنان

ههاى اجتماعى و اقوام مختلف   تروىج مفاهيم وحدتآفرىن و احترامآميز نسبت به گرو-ه 
  . در فرهنگ ملى

 .  حفظ و صيانت از حرىم خصوصى افراد-و 
  .  ارتقاى احساس امنيت اجتماعى در مردم و جامعه-ز 
 

 دولت موظف است برنامه ملى توسعه کار شاىسته را به عنوان گفتمان    - ١٠١ماده 
 ، که متضمن عزت نفس > ىسه جانبه گراى < ، براساس راهبرد جدىد عرصه کار و توسعه

برابرى فرصتها، آزادى و امنيت نيروى کار، همراه با صيانت الزم باشد و مشتمل بر 
 ، اجتماعى و محورهاى ذىل تهيه و تا پاىان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى 

 . فرهنگى جمهورى اسالمى اىران تقدىم مجلس شواى اسالمى بنماىد
آزادى انجمنها و حماىت از حق تشکلهاى مدنى روابط کار، ( حقوق بنيادىن کار -الف 

 ، تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل کار هم حق سازماندهى و مذاکره دسته جمعى
 ،  ، رعاىت حداقل سن کار، ممنوعيت کار کودک ، منع تبعيض در اشتغال و حرفه ارزش

  ). رعاىت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت
ارتقاى ) نهادهاى مدنى روابط کار(گوى اجتماعى دولت و شرکاى اجتماعى  گفت و -ب 

 ،  ، ارتقاى روابط صنعتى و روابط کار، نقش شرکاى اجتماعىسرماىه انسانى و اجتماعى
 ، تشکيل شوراى سه جانبه  ، انعقاد پيمانهاى دسته جمعىمذاکرات و چانه زنى جمعى

 ، تروىج  در روابط کار، اصالحات ساختارى ، گسترش مکانيزمهاى سه جانبهمشاوره ملى
 . گفت و گوى اجتماعى و تقوىت تشکلهاى مدنى روابط کار

 ، اىجاد توسعه و  ، بيمه بيکارىتأمين اجتماعى( گسترش حماىتهاى اجتماعى -ج 
 ،  ، حماىتهاى اجتماعى از شاغلين بازار کار غيررسمىتقوىت ساز و کارهاى جبرانى

برابرى فرصتها براى زنان و مردان و توانمندسازى زنان از توانبخشى معلولين و 
  ). طرىق دستيابى به فرصتهاى شغلى مناسب

  .  حق پيگيرى حقوق صنفى و مدنى کارگرى-د 
تغيير در قوانين ( اصالح و بازنگرى قوانين و مقررات تأمين اجتماعى و روابط کار -ه 

به >  ، کارگر و کارفرمادولت< جانبه تأمين اجتماعى و روابط کار براساس سازوکار سه
 ). منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار کار

 ، آموزشهاى ظرفيت سازى براى اشتغال در واحدهاى کوچک و متوسط( اشتغال مولد -و 
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 ، آموزشهاى  ، برنامه رىزى آموزشى با جهت گيرى اشتغالهدف دار و معطوف به اشتغال
ه و تحليل اطالعات بازار کار، ارتباط و همبستگى کامل  ، جمعآورى و تجزىکارآفرىنى

 ، توسعه آموزشهاى مهارتى فنى و  آموزش و اشتغال رفع موانع بيکارى ساختارى
 ). حرفه اى معطوف به نياز بازار کار

 اصالح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملى با استانداردها و -ز 
 ، تحوالت جهانى کار و امحاى تبعيض در همه  ، کنسولىللىمقاوله نامه هاى بين الم

  . عرصه هاى اجتماعى به وىژه در عرصه روابط کار و اشتغال
 .  اتخاذ تدابير الزم براى اعزام نيروى کار به خارج از کشور-ح 
 

 دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونى را با روىکرد استفاده - ١٠٢ماده 
 ، در استقرار عدالت اجتماعى و توزىع عادالنه درآمدها،  ى بخش تعاونىمؤثر از قابليتها 

 ، اجراى بند تأمين منابع الزم براى سرماىه گذارىها، از طرىق تجميع سرماىه هاى کوچک
 اصل چهل ٢ به بند -  *قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران) ٤٣(اصل چهل و سوم ) ٢(

 ٩ مندرج در زىرنوىس ماده ١٣٥٨ى اىران مصوب قانون اساسى جمهورى اسالم ) ٤٣(و سوم 
اقتصادى    ، افزاىش قدرت رقابتى و توانمندسازى بنگاههاى  .همين قانون مراجعه شود

 ، گسترش مالکيت و توسعه مشارکت عامه  ، کاهش تصدىهاى دولتىمتوسط و کوچک
 تقدىم ١٣٨٣مردم در فعاليتهاى اقتصادى مشتمل بر محورهاى ذىل تهيه و تا پاىان سال 

 . مجلس شوراى اسالمى نماىد
 ، فارغ التحصيالن و ساىر افراد جوىاى کار، در   ، زنان توانمندسازى جوانان-الف 

  . راستاى برقرارى تعامالت اجتماعى الزم جهت شکل گيرى فعاليت واحدهاى تعاونى
 .  ارتقاى بهره ورى و توسعه و بهبود مدىرىت تعاونيها-ب 
اون و اصالح محيط حقوقى توسعه بخش و ارائه لواىح قانونى   تروىج فرهنگ تع-ج 

 . مورد نياز
 ، در انتقال فعاليتها و کاهش تصدىهاى بخش دولتى   اولوىت دادن به بخش تعاونى -د 

  . اقتصاد به بخش غيردولتى
سياستهاى کلى برنامه ) ٤٧( ، در چارچوب بند  توسعه حيطه فعاليت بخش تعاونى-ه 

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران که بعدًا ابالغ  تصادىچهارم توسعه اق
 . خواهد شد

 ، فناورىهاى نوىن و بازارها و  ، امکانات تسهيل فرآىند دستيابى تعاونيها به منابع-و 
 . بهبود محيط کسب و کار

 .  ، اقتصادى و مالى بين انواع تعاونيها تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى-ز 
 
قانون برنامه ) ٥١(الى ) ٤٨(و مواد ) ٤٦(ماده  ) الف(، بند )٤٢( ماده - ١٠٣اده م

/١٧/١ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب سوم توسعه اقتصادى
قانون برنامه سوم توسعه ) ٥١(الى ) ٤٨(و مواد ) ٤٦(ماده  ) الف(، بند )٤٢( ماده -*١٣٧٩
  :  با اصالحات بعدى١٧/١/١٣٧٩ورى اسالمى اىران مصوب  ، اجتماعى و فرهنگى جمهاقتصادى

مى توانند  ) به استثناى کادر نيروهاى مسلح و کارکنان وزارت اطالعات( کليه بيمه شدگان - ٤٢ماده 
نقل و انتقال حق بيمه و کسورات بيمه اى بين . نسبت به تغيير سازمان بيمه اى خود اقدام کنند

وابطى خواهد بود که حداکثر طى مدت شش ماه توسط سازمان امور صندوق هاى بيمه اى براساس ض
 ، درمان و آموزش پزشکى و براساس محاسبات بيمه اى ادارى و استخدامى کشور، وزارت بهداشت
 • . تهيه وبه تصوىب هيأت وزىران مى رسد
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ه سوم  دولت مکلف است حداکثر تا پاىان سال دوم برنام- الف -) ١٦/٥/١٣٨٠اصالحى  (٤٦ماده 
 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران با انجام مطالعات و بررسى هاى توسعه اقتصادى

 ، کارشناسى اقدامات قانونى به منظور هدفمند نمودن پرداخت ىارانه کاالهاى اساسى شامل گندم
ژى و  ، حاملهاى انر ، کود، بذر، سم ، قند، شکر، پنير، شير، دارو، شيرخشک ، روغن نباتىبرنج

ساىر موارد را انجام دهد، به طورى که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت ىارانه باکميت 
 : مشخص در راستاى تحقق اهداف ذىل متحول و تغييرىابد

 .  منطقى کردن مصرف کاالهاى ىارانه اى و جلوگيرى از قاچاق اىن نوع کاالها- ١            
  . ارى و حماىت از توليد داخلى کاالهاى ىارانه اى تشوىق و توسعه سرماىه گذ- ٢ 
 .  کاهش سهم طبقات با درآمدهاى باال و افزاىش سهم طبقات با درآمد پاىين ازىارانه ها- ٣ 
  .  جاىگزىن نمودن تدرىجى طرحهاى رفاه اجتماعى به جاى پرداخت ىارانه- ٤ 
  . زداىى کشور و توسعه اشتغال تأمين منابع براى سرماىه گذارى زىربناىى ومحروميت - ٥ 
به صورت وجوه اداره  ( توسعه اشتغال مولد با اعطاى وام از محل درآمدهاى حاصل- ٦ 

  ) شده
 سازمان حماىت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان موظف است با اعالم وزارت بازرگانى پس از -ب 

کاالهاى وارداتى که داراى امتياز قابل انجام محاسبات الزم نسبت به برقرارى مابه التفاوت در مورد 
توجه هستند، اقدام نماىد و مابه التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه وارىز نماىد دولت مى تواند معادل 

وجوه مابه التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگانى و تصوىب %) ١٠٠(صددرصد
ا خدماتى که ضرورت استفاده از ىارانه را دارند شوراى اقتصاد در نظام پرداخت ىارانه کاالها و ى

 . استفاده نماىد
 ،  وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادى- ٤٨ماده 

اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران ترتيبى اتخاذ نماىد که کليه افراد خارجى فاقد پروانه کار 
 ، آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در در صورت عدم تهدىد جانىرا جمع آورى نموده و 

 . غير اىن صورت آنها را در اردوگاههاى مشخص مجتمع نماىد
  . تشخيص وجود و ىا عدم وجود تهدىد جانى به عهده وزارت امور خارجه است
 و امور اجتماعى تهيه و آىين نامه اجراىى اىن ماده توسط وزارتخانه هاى کشور، امور خارجه و کار

 •• . به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 به منظور تشوىق کارفرماىان کارگاههاى موجود به استخدام نيروى کار جدىد، دولت - ٤٩ماده 

موظف است کارفرماىانى را که در دوران برنامه ازطرىق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور 
 : نيروى کار جدىد نماىند مشمول تخفيفاتى به شرح زىر قرار دهداجتماعى مبادرت به استخدام 

 تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کارفرما و پيش بينى اعتبار الزم براى جبران کاهش درآمد -الف 
 . سازمان تأمين اجتماعى در بودجه کشور

تى از کارکنان  کاهش ماليات کارفرماىان اىن گونه کارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق درىاف-ب 
  . جدىداالستخدام

آىين نامه اجراىى اىن ماده حداکثر سه ماه پس از تصوىب اىن قانون به پيشنهاد مشترک 
 ، درمان و آموزش پزشکى و سازمان برنامه و بودجه  ، بهداشتوزارتخانه هاى کار و امور اجتماعى

 ••• . به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
ه در دوران برنامه به بهره بردارى مى رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر  کارگاههاىى ک-تبصره 

 . پيش بينى در طرح و جواز تأسيس از مزاىاى اىن ماده استفاده خواهند کرد
  :  به دولت اجازه داده مى شود به منظور اىجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه ىافته- ٥٠ماده 
لتى براى سرماىه گذارانى که در اىن مناطق اقدام به  معافيت از حقوق و عوارض دو-الف 

طبق آىين نامه اى که بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاى امور اقتصادى و داراىى . سرماىه گذارى مى نماىند
••••  و صناىع و کار و امور اجتماعى و سازمان برنامه و بودجه به تصوىب هيأت دولت مى رسد  

 . درنظر بگيرددرطول ساليان اجراى برنامه 
 قسمتى از سود تسهيالت اعطاىى به سرماىه گذاران بخش خصوصى و تعاونيها و تعاونيهاى -ب 

 ، عشاىرى و بهره بردارى از منابع طبيعى و طرحهاى  ، تعاونيهاى توليد روستائىخدمات توليدکنندگان
 . خود اشتغالى را پرداخت کند
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اتى و آىين نامه هاى اجراىى آنها باىد طورى تقسيم  تسهيالت اعطاىى در قالب بودجه هاى سنو-ج 
شود که سهم مناطق کمتر توسعه ىافته به نسبت شاخص بيکارى آنها بيشتر باشد بصورتى که در 

 . پاىان برنامه جبران کمبود اشتغال اىن مناطق شده باشد
ى نيروى کار و  دولت موظف است به منظور توسعه کّمى و کيفى مهارتهاى فنى و حرفه ا- ٥١ماده 

 ، نسبت به اختصاص سهميه اى خاص در ارائه آموزشهاى متنوع مهارتى به گروههاى مختلف
پرداخت ىارانه سود تسهيالت به سرماىه گذاران بخش خصوصى و تعاونى در زمينه اىجاد 

 . آموزشگاههاى آزاد فنى و حرفه اى اقدام کند
  . أت وزىران رسيده است به تصوىب هي٢٧/٣/١٣٨٠ضوابط مزبور در تارىخ • 

 به تصوىب هيأت ٢٧/١٢/١٣٧٩در تارىخ  ...  قانون برنامه سوم٤٨آىين نامه اجراىى ماده •• 
  . وزىران رسيده است

/١٥/٢در تارىخ  ....  قانون برنامه سوم توسعه٤٩آىين نامه اجراىى بندهاى الف و ب ماده ••• 
 اصالح ٦/٣/١٣٨٣ و ١٨/٩/١٣٨١ىخ هاى  به تصوىب هيأت وزىران رسيده است و در تار١٣٨١

  . گردىده است
 به ٢٤/٧/١٣٨١در تارىخ  ....  قانون برنامه سوم توسعه٥٠آىين نامه اجراىى بند الف ماده •••• 

اصالحيه هاى   و  . اصالح گردىده است٩/٦/١٣٨٢تصوىب هيأت وزىران رسيده است و در تارىخ 
 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى آن براى دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادى

 . تنفيذ مى گردد) ١٣٨٤ - ١٣٨٨(اىران 
 

 
  اىرانى– صيانت از هوىت و فرهنگ اسالمى -بخش چهارم 

 
  توسعه فرهنگى-فصل نهم 

 
 

 ،   ، افزاىش اشتغال دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ- ١٠٤ماده 
 ، خلق منابع جدىد، توزىع عادالنه محصوالت و  ، رقابت پذىرىبهبود کيفيت کاال و خدمات

خدمات فرهنگى و اىجاد بستر مناسب براى ورود به بازارهاى جهانى فرهنگ و هنر و 
 :  ، اقدامهاى ذىل را به عمل آوردتأمين فضاهاى کافى براى عرضه محصوالت فرهنگى

 پذىرى و  ، تقوىت رقابت اصالح قوانين و مقررات براى رفع موانع انحصارى -الف 
 ، صنفى و حرفه اى در  ، نهادهاى غيردولتىفراهم سازى زمينه هاى بسط مشارکت مردم

  . امور فرهنگى و هنرى
 اقدام قانونى الزم براى تأسيس صندوقهاى غيردولتى ضمانت به منظور حماىت از -ب 

 ، مطبوعاتى و  ، سينماىىتوليد، توزىع و صادرات کاالها و خدمات فرهنگى و هنرى
  . ورزشى در سطح ملى و بين المللى

 ، براساس شاخصهاى مورد نظر در اقتصاد ملى  احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ-ج 
و منظور نمودن رشد متناسب ساالنه در لواىح بودجه براى دستيابى به استانداردهاى 

 . ملى که در سال اول برنامه چهارم به تصوىب دولت مى رسد
 ، تانداردهاى بهره مندى نقاط مختلف کشور از فضاهاى فرهنگى تصوىب و ابالغ اس-د 

 ، ورزشى و گردشگرى و توزىع و تأمين اعتبارات ملى و استانى فصول   هنرى
برنامه هاى ذى ربط در هر ىک از سالهاى برنامه چهارم براى رسيدن به شاخصها و  

ىب هيأت استانداردها براساس شاخصهاىى که در سال اول برنامه چهارم به تصو 



١٢٥  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 . وزىران مى رسد
 به توسعه ساختارها و زىربناهاى الزم براى رشد توليد و توزىع محصوالت -ه 

 .  ، هنرى و ورزشى توسط بخش خصوصى و تعاونى با اولوىت کمک نماىدفرهنگى
 ، ماشينآالت و تجهيزات مورد نياز  تمهيد تسهيالت وىژه براى ورود مواد اوليه-و 

 ، اى نيل به بهبود کيفيت توليدات و صدور محصوالت فرهنگىصناىع بخش فرهنگ بر
  . هنرى و ورزشى در مقياسهاى جهانى

 ، دانشآموزان و   ساماندهى نظام ىارانه اى بخش فرهنگ با اولوىت کودکان-ز 
 ، براى کليه دانشجوىان با روىکرد تغيير نظام پرداخت ىارانه از توليد به سمت مصرف

  . حصوالت فرهنگىاقشار جامعه و خرىد م
 حماىت ىا مشارکت با هنرمندان و مجموعه دارانى که قصد اىجاد موزه شخصى آثار -ح 

استفاده از فضاهاى دولتى به صورت  : هنرى خوىش و ىا کتابخانه را دارند، ازجمله
 ، کليه  ، وزارت مسکن و شهرسازى ، با همکارى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمىامانى

  . اىر دستگاههاى اجراىى ذى ربطشهردارىها و س
 انجام حماىتهاى الزم از اشخاص حقيقى و حقوقى که در چارچوب مقررات مصوب -ط 

 ، هنرى و مطبوعاتى   شوراى عالى انقالب فرهنگى در توسعه فضاهاى مجازى فرهنگى
در محيطهاى راىانه اى و اىنترنتى فعاليت مى کنند و به وىژه اعطاى تسهيالت الزم براى   

 ، تارىخى و  ، دىنىبرپاىى پاىگاههاى راىانه اى و اطالع رسانى حاوى اطالعات فرهنگى
علمى به زبان و خط فارسى توسط بخشهاى مختلف اجراىى کشور جهت استفاده عموم 
و همچنين اىجاد شراىط الزم توسط صدا و سيماى جمهورى اسالمى اىران براى درىافت 

ق شبکه هاى اطالع رسانى کابلى و کانالهاى برنامه هاى صوتى و تصوىرى از طرى 
  . ماهواره اى براساس ضوابط سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى اىران

 ، آىين نامه اجراىى مربوطه با هماهنگى وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسالمى
ارتباطات و فناورى اطالعات و سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى اىران  

 . أت وزىران خواهد رسيدبه تصوىب هي
از اعتبارات دستگاههاى  %)٥/٠( به دولت اجازه داده مى شود تا نيم درصد -ى 

اىن قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براى انجام امور ) ١٦٠(موضوع ماده 
 ، سينماىى و مطبوعاتى جهت تروىج فضاىل اخالقى و معارف اسالمى  ، هنرىفرهنگى

 . ىنه نماىدکارکنان خود هز
آىين نامه اجراىى اىن بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و سازمان مدىرىت و  

 . برنامه رىزى کشور تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 ، ترتيبى  ، فرهنگى و حداقل هاى بهره مندى ، اجتماعى متناسب با وىژگيهاى جمعيتى-ک 

 ، شهردارىها و منابع مردمى تا سال وصى و تعاونىاتخاذ نماىد تا با همکارى بخش خص
آخر برنامه چهارم در کليه شهرها و مراکز استانها، نسبت به اىجاد فضاهاى فرهنگى و 

 ، موزه  ، تاالر فرهنگ و هنر، پردىسهاى سينمائىکتابخانه مرکزى: هنرى شامل 
، پيش بينى هاى  هنرهاى معاصر و مرکز دائمى برگزارى نماىشگاههاى فرهنگى و هنرى 

 . الزم را به عمل آورد
هزىنه تکميل مراکز فرهنگى و هنرى نيمه تمام %) ٥٠( حداکثر تا پنجاه درصد -ل 

بخش غيردولتى را که تکميل و بهره بردارى از آنها براى استفاده عمومى ضرورى 
 . است براساس آىين نامه مصوب دولت به صورت کمک تأمين نماىد

رى اىن گونه مراکز از استفاده عمومى به خصوصى باىد وجوه درصورت تغيير کارب
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 . دولتى پرداخت شده به قيمت روز مسترد گردد
اىن قانون موظفند امکانات و فضاهاى ) ١٦٠( کليه دستگاههاى موضوع ماده -م 

 ، هنرى و  ، هنرى و ورزشى متعلق به خود را براى اجراى برنامه هاى فرهنگىفرهنگى
 نامه اى که به تصوىب هيأت وزىران مى رسد دراختيار متقاضيان قرار ورزشى طبق آىين

 . دهند
 

قانون برنامه سوم ) ١٦٢(ماده  ) الف(و بند ) ١٦١(، )١٥٦( مواد - ١٠٥ماده 
 - *١٧/١/١٣٧٩ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب توسعه اقتصادى

 ، اجتماعى و نون برنامه سوم توسعه اقتصادىقا) ١٦٢(ماده  ) الف(و بند ) ١٦١(، )١٥٦(مواد 
 : ١٧/١/١٣٧٩فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب 

 به منظور استفاده از توانمندىهاى شوراهاى اسالمى شهر و روستا در انجام امور دىنى - ١٥٦ماده 
 ، شوراهاى مذکور عالوه بر وظاىف مصرحه در قانون تشکيل آنها، موظف به انجام و فرهنگى

 . ظاىف ذىل هستندو
 ، ورزشى و آموزشى و ارائه پيشنهادهاى الزم  ، هنرى بررسى مشکالت و نارسائيهاى فرهنگى-الف 

  . به مسؤوالن و مراجع ذى ربط
 مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهدارى بناهاى فرهنگى و گلزار شهداء، بهره بردارى از -ب 

ب همکارى مردم در اىجاد تأسيسات و فضاهاى مراکز فرهنگى و هنرى و ورزشى و تالش براى جل
 . مورد نياز

 ، تارىخى  همکارى در حفاظت از ابنيه و آثار تارىخى و فرهنگى و بافتها و محوطه هاى فرهنگى-ج 
 . و ممانعت از تغيير کاربرى آنها

 آىين نامه اجراىى اىن ماده شامل نحوهء مشارکت و همکارى شوراها در انجام وظاىف مذکور به
پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسالمى و کشور، سازمان تبليغات اسالمى و 

 • . سازمان تربيت بدنى به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 به منظور بازسازى سينماها و مجتمع هاى فرهنگى و ساخت سينماها و مجتمع هاى - ١٦١ماده 

 : نفر جمعيت دارند) ١٥٠٠٠(ى که بيش از پانزده هزار فرهنگى جدىد و تاالرهاى نماىش در شهرهاى
 شهردارىهاى کشور مى توانند رأسًا ىا با مشارکت اشخاص حقيقى وحقوقى براى ساخت و -الف 

 . بازسازى سينماهاى موجود از تسهيالت بانکى استفاده کنند
حداث به عهدهء  تأمين زمين مناسب براى ساخت سينما و مجتمع فرهنگى در شهرکهاى جدىداال-ب 

 . وزارت مسکن و شهرسازى و در طرحهاى توسعهء شهرى به عهدهء شهردارىها خواهد بود
زمينهاى مذکور در اىن بند به قيمت منطقه اى و به صورت اقساط ده ساله در اختيار اشخاص حقيقى و  

 . حقوقى متقاضى قرار مى گيرد
د زمينهاى مناسب براى ساخت سينما و  به شهردارىهاى شهرهاى مذکور اجازه داده مى شو-ج 

مجتمع فرهنگى را که در مالکيت شهردارى است بدون انتقال مالکيت در قالب قرارداد با درىافت 
سال در اختيار افراد حقيقى و حقوقى قرار ) ٢٥(حداقل سهم بابت زمين براى مدت بيست و پنج 

 . دهند
گى و ىا ساخت سينماهاى جدىد و تاالرهاى  در موارد بازسازى سينماها و مجتمع هاى فرهن-د 

 ، پروانه ساخت صادر و در نماىش شهردارىها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و درىافت هزىنه
صورت هماهنگى با طرحهاى جامع شهرى حداکثر معادل زىربناى سالن هاى نماىش ، مجوز ساخت 

که با استفاده از اىن امتيازات ساخته سينماها و مجتمع هاى فرهنگى . تجارى و خدماتى صادر کنند
 . مى شوند تا ده سال پس از بهره بردارى مجاز به تغيير کاربرى نيستند

آىين نامهء اجراىى اىن ماده بنابه پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسالمى و کشور و 
 •• . سازمان برنامه و بودجه به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

 ،  ، افزاىش کارآىى دستگاههاى فرهنگى به منظور شناخت تحوالت فرهنگى جامعه- ١٦٢ ماده
ساماندهى مجموعه فعاليتهاى مؤثر بر فرهنگ عمومى جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاى 
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 : فرهنگى ، اقدامات ذىل به عمل خواهد آمد
لعات الزم و با مشخص نمودن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى موظف است با انجام مطا-الف 

 ، مفاهيم اصلى بخش فرهنگ نسبت به تعرىف شاخص هاى فرهنگى متناسب با اهداف و تعارىف
آرمان هاى نظام جمهورى اسالمى و سياستهاى فرهنگى مصوب شوراى عالى انقالب فرهنگى اقدام 

 اىران به ترتيب ذىل نسبت و پس از تأىيد شوراى مذکور با مبناقراردادن آنها و با همکارى مرکز آمار
به توليد اطالعات مربوط به آنها و اندازه گيرى تحوالت شاخص هاى مزبور طى سالهاى برنامه سوم 

 : اقدام نماىد
 ، بينشى و رفتارى  هر دو سال ىک بار تحوالت شاخص هاى مربوط به تغييرات فکرى- ١ 

 . اى ذى ربط قرار دهدجامعه راتعيين و براى بررسى دراختيار دستگاهها و نهاده
 همه ساله تحوالت شاخص هاى مربوط به ميزان مصرف کاالها و خدمات فرهنگى در - ٢ 

 . کل کشور و مناطق مختلف را تعيين کند
 ، فضاها  همه ساله اطالعات و آمار و تحوالت شاخص هاى مربوط به نيروى انسانى- ٣ 

 . کل کشور به تفکيک استان تعيين نماىدوتجهيزات فرهنگى اعم از دولتى و غيردولتى را در 
 به تصوىب هيأت ٨/١٠/١٣٨١در تارىخ  ....  قانون برنامه سوم١٥٦آىين نامه اجراىى ماده • 

  . وزىران رسيده است
 به تصوىب هيأت ٢٦/١١/١٣٧٩در تارىخ  ....  قانون برنامه سوم١٦١آىين نامه اجراىى ماده •• 

آن براى دوره    و اصالحيه هاى . اصالح گردىده است٢٤/٥/١٣٨٠وزىران رسيده و درتارىخ 
-١٣٨٤( ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران برنامه چهارم توسعه اقتصادى

 . تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨
 

 دولت مکلف است به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنوىت و - ١٠٦ماده 
 ،  فت دىنى و توسعه فرهنگ قرآنى ، اعتالى معر  اىرانى-نيز حفظ هوىت اسالمى 
 : اقدام هاى ذىل را انجام دهد

 بسط آگاهى ها و فضائل اخالقى در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه سازى -الف 
اقدامهاى الزم براى اىجاد فضاى فرهنگى سالم و شراىط مناسب براى احياى فرىضه امر 

  . به معروف و نهى از منکر و اهتمام به آن
رش فعاليتهاى رسانه هاى ملى و ارتباط جمعى در جهت مقابله با تهاجم  گست-ب 

 ، اطالع رسانى صحيح و تحقق سياستهاى کلى  ، سالم سازى فضاى عمومىفرهنگى
برنامه چهارم با فراهم آوردن زمينه هاى مناسب انتشار گزارشهاى عملکرد دستگاهها و 

 ، تروىجى و  حرفه اى- فنى  ،افزاىش امکان دسترسى جامعه به آموزشهاى عمومى 
  . آموزشهاى عالى ازطرىق شبکه هاى صدا و سيماى جمهورى اسالمى اىران

 حماىت از پژوهشهاى راهبردى و بنيادى در زمينه اعتالى معرفت دىنى و توسعه -ج 
  . فعاليتهاى قرآنى

 .  تهيه طرح جامع تروىج و توسعه فرهنگ نماز-د 
هاى مذهبى و مساجد توسط سازمانهاى تبليغات  تهيه طرح جامع گسترش فضا-ه 

اسالمى و اوقاف و امور خيرىه با همکارى سازمان ميراث فرهنگى تا پاىان سال اول   
  . برنامه چهارم

  .  تداوم نهضت قرآنآموزى-و 
 تقوىت سهم کتابخوانى در حوزه دىن در کشور، خصوصًا مناطق محروم و طراحى -ز 

  . جد و ساىر اماکن مذهبىکتابخانه حوزه دىن در مسا
  .  ، با روىکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيرىه تهيه طرح جامع-ح 
  .  به کارگيرى شيوه ها و راهکارها و ابزارهاى نوىن در عرصه تبليغات دىنى-ط 



١٢٨  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 ، نيازسنجى و ارائه آموزشهاى ضرورى به مبلغين دىنى در  حماىت از برنامه رىزى-ى 
  . ليغات دىنىجهت بهبود کيفيت تب

  .  استمرار اجراى طرح تروىج فرهنگ اىثار و شهادت-ک 
 ، استقرار محيط و  ، بهبود محتواى کتب درسى ساماندهى تبليغات رسانه اى-ل 

 ، تقوىت نهاد خانواده  اىرانى-ساختارهاى حقوقى در جهت حفظ و ارتقاء هوىت اسالمى 
  . براساس تعاليم ميراث معنوى جامعه اىرانى

 ، تبليغى و تروىجى در کليه سطوح اجتماعى   تدوىن و اجراى برنامه هاى آموزشى-م 
 ، شناخت ارزش زمان و  ، گسترش و تعميق فرهنگ کار و نظم اجتماعىبراى آموزش

 . رعاىت آن در انجام کليه فعاليتها
امه   ، حداکثر تا پاىان سال اول برن تهيه طرح جامع مطالعه و اجراى همگراىى مذاهب-ن 

 . چهارم براى تقوىت همگراىى بيشتر ميان فرقه ها و مذاهب مختلف اسالمى در کشور
 ، برنامه رىزى و اقدامهاى الزم  توسعه مشارکت هاى مردمى در عرصه فرهنگ دىنى-س 

براى حماىت از هيأتهاى مذهبى و تشکلهاى دىنى با روىکرد بهبود کيفيت فعاليتها و 
  . پرهيز ازخرافات و انحرافات

 حوزه هاى علميه از تمامى تسهيالت و معافيت هاىى که براى ساىر مراکز آموزشى و -ع 
 . پژوهشى تعيين گردىده ىا مى گردد، برخوردار خواهند بود

 ، دىنى نظام و پاسخگوىى به    به منظور ارتقاء پژوهش درخصوص بنيادهاى نظرى-ف 
يغات اسالمى حوزه علميه قم   ، دفتر تبل مسائل مستحدثه در جمهورى اسالمى اىران

موظف است در برنامه چهارم ساماندهى مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفيتهاى 
 . علمى حوزه دىن پژوهشى به انجام رساند

 
 ، اجتماعى و فرهنگى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ١٦٣( ماده - ١٠٧ماده 

قانون برنامه سوم توسعه ) ١٦٣( ماده - *١٧/١/١٣٧٩جمهورى اسالمى اىران مصوب 
باتوجه به اهميت : ١٧/١/١٣٧٩ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب اقتصادى

گسترش فضاهاى مذهبى و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهى ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز 
اىى موضوع مساجد از طرىق مشارکتهاى مردمى و شوراهاى شهرى و روستاىى دستگاههاى اجر

 : اىن ماده موظفند طى سالهاى اجراى برنامه اقدامات زىر را انجام دهند
 ، شهردارىها و ساىر سازمانهاى مسؤول در زمينه طراحى و  وزارت مسکن و شهرسازى-الف 

 ، تفصيلى و هادى شهرى و روستاىى موظفند طرحهاى مذکور را با محورىت اجراى طرحهاى جامع
 . کنندمساجد تهيه و اجرا 

 وزارت مسکن و شهرسازى و شهردارىها موظفند در کليهء شهرکهاى جدىداالحداث اراضى -ب 
مناسبى را براى احداث مسجد و پاىگاههاى مقاومت بسيج پيش بينى کرده و پس از آماده سازى بدون 

مت درىافت هزىنه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پاىگاههاى مقاومت بسيج قرار دهند و قي
 . اراضى را در هزىنه مربوط به آماده سازى اراضى منظور کنند

 وزارتخانه هاى راه و ترابرى و نفت موظفند به منظور تسهيل دسترسى مسافران به اماکن -ج 
مذهبى با انجام هماهنگى هاى الزم از محل اعتبارات عمرانى و جارى خود نسبت به احداث مسجد و 

 ، در رى و مدىرىت مساجد و نمازخانه هاى موجود و جدىداالحداثىا نمازخانه و همچنين نگهدا
 . پاىانه هاى مسافرى و پمپ بنزىنهاى بين شهرى اقدام کنند

 وزارت امور اقتصادى و داراىى موظف است کليهء وجوه پرداختى توسط اشخاص حقيقى و -د 
بى را به عنوان هزىنه قابل  ، تعمير و تجهيز مساجد و ساىر فضاهاى مذهحقوقى در ارتباط با احداث

 . قبول منظور کند
 شهردارىها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضاى مناسب در -ه 
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 . پارکهاى ملى و عمومى حسب مورد براى اىجاد مسجد ىا نمازخانه اقدام کنند
 ، روستاها و نگى محالت ، فره با هدف اعتالى جاىگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاى اجتماعى-و 

شهرها و هماهنگ سازى فعاليتهاى سازماندهى شده در اىن مکانها در جهت ارتقاى اىمان و 
 ، فرهنگى و هنرى گروههاى مختلف جامعه ارزشهاى معنوى و اخالقى و شکوفاىى خالقيتهاى علمى

 :  مى گيردبه وىژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذىل در سالهاى برنامه سوم توسعه انجام
 حماىت مالى ، قانونى و حقوقى از پژوهشهاى کاربردى با هدف شناخت راهکارهاى - ١ 

 . اجراىى براى ارتقاء جاىگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاى اجتماعى و فرهنگى کشور
 ، فرهنگى و هنرى مشترک مسجد و مدرسه در آىين نامه ها  تعرىف فعاليتهاى آموزشى- ٢ 

  .  ، تربيت بدنى و ورزش ، فرهنگ و هنر و تبليغات اسالمىى آموزشو مقررات بخشها
 به منظور ساماندهى نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتبارى دولت در زمينه احياء و بازسازى -ز 

 ، فعاليتهاى مربوط به تبليغات دىنى و با هدف مساجد، کمک به مراکز تحقيقاتى حوزه هاى علميه
ارکت مردمى در تأمين منابع اىن فعاليتها، سازمان تبليغات اسالمى تقوىت و متناسب کردن مش

موظف است طى ىک سال در چارچوب رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و مشورت با مراجع ذى ربط و 
انجام مطالعات الزم با همکارى سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و سازمان برنامه و بودجه 

 ، مبناى پيش بينى و مصرف منابع ئه دهد تا پس از بررسى و تصوىبطرحى را تهيه و به دولت ارا
 . دولتى در اىن امور قرار گيرد

خودىارى مردم %) ٥٠( دولت موظف است در مناطق روستاىى درصورت پنجاه درصد -تبصره 
  و اصالحيه هاى آن براى . باقيمانده را تأمين نماىد%) ٥٠(براى احداث مسجد پنجاه درصد 

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران اقتصادى نامه چهارم توسعهدوره بر
 . تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤(
 

 دولت موظف است به منظور زنده و نماىان نگهداشتن اندىشه دىنى و - ١٠٨ماده 
و برجسته کردن نقش آن به عنوان    ) ره(سياسى و سيرهء عملى حضرت امام خمينى 

م سياستگذارىها و برنامه رىزى ها و تسرى آن در مجموعه  ىک معيار اساسى در تما
 :  ، اقدامهاى زىر را انجام دهدارکان نظام

 ،  ، پژوهشى حماىت از انجام مطالعات بنيادى و کاربردى در عرصه فرهنگ سازى-الف 
 ، فناورى و بهره گيرى مناسب از ظرفيت آموزشى و اطالع رسانى با تکيه بر علوم

سسات پژوهشى و حماىت از پاىان نامه هاى دوره هاى تحصيالت تکميلى  دانشگاهها و مؤ
  . و انقالب اسالمى ) ره(با موضوعات مربوط به امام 

 ، هنرى و ادبى مربوط به حضرت امام با   حماىت از توليد و نشر آثار ارزنده علمى-ب 
ى عمومى و تجهيز کتابخانه ها ) ره(همکارى مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى 

  . کشور به آثار منتشر شده در اىن زمينه
 حماىت از توليد برنامه هاى متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و  -ج 

و معرفى چهره جامع اىشان در صدا و سيماى جمهورى اسالمى  ) ره(آراى حضرت امام 
  ). ب(اىران با همکارى مؤسسه مذکور در بند 

 ، ميادىن و خيابانهاىى که مهمترىن    ، حفظ و نگهدارى اماکن سازى ، باز شناساىى-د 
 ، هنرى و وقاىع انقالب اسالمى را شاهد بوده و نيز بهره گيرى از مراکز فرهنگى

 ) ره(فضاهاى عمومى در جهت نشر و تبليغ اندىشه و سيره عملى و بزرگداشت ىاد امام 
 . توسط شهردارىها

اى ارتباط و همکارى اشخاص حقيقى و حقوقى تأثيرگذار  تهيه برنامه هاى مناسب بر-ه 
خارج از کشور در انجام امور مذکور در اىن ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات 

 . صورت مى گيرد ) ب(اسالمى و وزارت امور خارجه با همکارى مؤسسه مذکور در بند 
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با همکارى مؤسسه   تهيه و اجراى برنامه هاى سازنده توسط سازمان ملى جوانان -و 
به منظور آشناىى و ارتباط نسل جوان با اندىشه و زندگى امام و  ) ب(مذکور در بند 

  . آرمانهاى انقالب اسالمى
 دستگاههاى فرهنگى که به نحوى از بودجه عمومى استفاده مى کنند و شهردارىها و -ز 

و تبليغى خود از بودجه عمليات فرهنگى %) ٣(فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد 
 . را جهت اجراى وظاىف مذکور در اىن ماده اختصاص دهند

و  ) ره( آىين نامه اجراىى اىن ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى -ح 
 . سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

 
شناساندن هوىت تارىخى اىران و  دولت موظف است به منظور حفظ و - ١٠٩ماده 

 ، اقدامهاى ذىل را بهره گيرى از عناصر و مؤلفه هاى هوىت اىرانى به وىژه زبان فارسى
 : انجام دهد

 حماىت از پژوهشهاى علمى و بين رشته اى در زمينه اىران شناسى و گذشته  -الف 
 ، آموزشى ىطوالنى تارىخى و تدوىن گزارشها و کتابهاى الزم در سطوح مختلف عموم

  . و پژوهشى
 ، گوىشها و لهجه ها، آداب و رسوم  بررسى و گردآورى نظام ىافته تارىخ شفاهى-ب 

  . عناصر فرهنگ ملى و بومى
 حماىت از گسترش منابع و اطالعات به خط و زبان فارسى و تدوىن و تصوىب  -ج 

  . ىانه اىاستانداردهاى ملى و بين المللى نماىش الفباى فارسى در محيطهاى را
 ، در مقاطع مختلف  تربيت و تشوىق معلمان ورزىده و کارآزموده درس زبان فارسى-د 

  . آموزشى به وىژه مقطع ابتداىى
 تقوىت تعامل فرهنگها و زبانهاى بومى با فرهنگ و ميراث معنوى ملى و معرفى -ه 

ىژه در وجوه گوناگون فرهنگ بومى در سطح ملى با روىکرد تحکيم وحدت ملى به و 
  . نظام آموزشى کشور، رسانه ها و توليد محصوالت فرهنگى و هنرى

 ،  ، هنرى ، ورزشى ، فرهنگى ، تکرىم و معرفى مفاخر و آفرىنشهاى دىنى شناساىى-و 
  . ادبى و علمى کشور، براساس ضوابط شوراى عالى انقالب فرهنگى

مى در شهرها و  اسال- شناساىى اصول و ضوابط شکل گيرى معمارى اىرانى  -ز 
روستاهاى کشور به منظور معرفى وىژگيهاى هنرهاى معمارى اىرانى اسالمى ازطرىق 

 . انجام پژوهشهاى مورد نياز
 

 ، عدم خشونت  ، مفاهمه دولت مکلف است به منظور تروىج فرهنگ صلح- ١١٠ماده 
 ميان  و همزىستى مسالمتآميز ميان ملتها در مناسبات بين المللى و تحقق گفت و گو

 : فرهنگها و تمدنها، اقدامهاى ذىل را انجام دهد
 برنامه رىزى در زمينه مشارکت و حضور فعال در فرآىندها، نهادها و مجامع -الف 

 . منطقه اى و بين المللى در باب گفت و گوى تمدنها
 ،  ، دانشمندان فراهم سازى شراىط الزم براى تبادل آراء و نظرهاى متفکران-ب 

  .  ، فرهنگى و مدنىو نهادهاى علمىهنرمندان 
 ، در ساىر مناطق جهانى و  ، هنرى و ادبى اىران اهتمام به معرفى جلوه هاى فرهنگى-ج 

فراهم سازى زمينه آشناىى و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمى و فرهنگى و جامعه 
  . اىرانى نسبت به دستاوردهاى جدىد فرهنگى در جهان
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 ، قاره اى و بين المللى و فراهم آوردن شراىط   هاى فرهنگى منطقه اى عقد موافقتنامه-د 
  . اجراى اىن موافقتنامه ها در برنامه هاى دستگاههاى اجراىى

 بهبود ساختارهاى اجراىى و حماىت از تأسيس نهادهاى غيردولتى براى تحقق عملى -ه 
ولتى شدن اىن گفت و گوى فرهنگها و تمدنها با روىکرد کاهش تصدى دولت و غيرد 

  . فعاليت
 آىين نامه اجراىى اىن ماده با پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور در سال -و 

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى
 . به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

ر جامعه و توسعه فرصتها   دولت موظف است با هدف تقوىت نقش زنان د- ١١١ماده 
 : و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامهاى ذىل را معمول دارد

 ، تصوىب و اجراى برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگرى  تدوىن-الف 
 به مجموعه قانون مدنى از انتشارات اىن معاونت - *  ، به وىژه قانون مدنىقوانين و مقررات

 ،  فناورى  ، تقوىت مهارتهاى زنان متناسب با نيازهاى جامعه و تحوالت.مراجعه شود
شناساىى و افزاىش ساختارهاى سرماىه گذارى در فرصتهاى اشتغال زا، توجه به ترکيب 
جنسيتى عرضه نيروى کار، ارتقاء کيفيت زندگى زنان و نيز افزاىش باورهاى عمومى 

  . نسبت به شاىستگى آنان
 ، مربوط به تحکيم نهاد خانواده جهت تصوىب در مراجع  لواىح تنظيم و ارائه-ب 

  . ذى صالح
 انجام اقدامهاى الزم از جمله تهيه برنامه هاى پيشگيرانه و تمهيدات قانونى و    -ج 

  . حقوقى به منظور رفع خشونت عليه زنان
  ، نهادهاى مدنى و تقدىم الىحه حماىت از اىجاد و گسترش سازمانهاى غيردولتى-د 

  . تشکل هاى زنان به مجلس شوراى اسالمى
 کليه دستگاههاى اجراىى موظفند اعتبار الزم براى انجام تکاليف قانونى  -تبصره 

موضوع اىن ماده را که مرتبط با وظاىف قانونى آنها است در لواىح بودجه سنواتى ذىل   
شارکت زنان  ، پيش بينى و اقدامهاى الزم را با هماهنگى مرکز امور م برنامه مربوط
 . به عمل آورند

 
 ، به  دولت مکلف است به منظور تبيين و تقوىت جاىگاه جوانان در جامعه- ١١٢ماده 

عنوان سرماىه انسانى و اجتماعى کشور و عناىت و اهتمام وىژه به اعتال و رشد و     
ل  ، مشتم ، برنامه ساماندهى امور جوانان حاوى برنامه هاى اجراىى الزمتعالى نسل جوان

 ، بر شيوه هاى اصالح نگرش عمومى و اىجاد فرهنگ مثبت اندىشى نسبت به جوان
 ، حضور، توانمندسازى و ارتقاء سطح مشارکت  ، علمىزمينه سازى براى رشد فکرى

همه جانبه آنان در فرآىند توسعه پاىدار کشور، افزاىش رفاه و سالمت جسمى و روانى و 
 ،  ، ازدواجه در ميان جوانان و رفع دغدغه هاى شغلى ، انگيزه و اميد به آىنداىجاد شوق

مسکن و آسيبهاى اجتماعى آنان در چارچوب نگرش فرابخشى و به عنوان ىک خط 
مشى محورى با استفاده حداکثر از ظرفيتهاى موجود دستگاههاى اجراىى و سازمانهاى 

 ،  نظام ادارىغيردولتى و ظرفيت سازى در کشور و نيز بهره گيرى از اصالح ساختارهاى
 ، در چارچوب  ، ازطرىق اعمال نظام مدىرىت راهبردى ، اجتماعى و فرهنگىاقتصادى

 . برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصوىب اىن قانون تهيه نماىد
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 دولت مکلف است به منظور تجلى و توسعه مفاهيم و نمادهاى هوىت - ١١٣ماده 

 ، اجتماعى و علمى و نيز تعامل اثربخش   اقتصادى ، ، در ساختار سياسىاسالمى و اىرانى 
 :  ، جغرافياىى و زبانى با روىکرد توسعه پاىدار ، تارىخىميان اىران فرهنگى

 ، در معمارى و  طرح کاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنرى اىرانى و اسالمى-الف 
ل اول  ، نامگذارى اماکن و محصوالت داخلى را طى ساشهرسازى و سيماى شهرى

 . برنامه چهارم تهيه و در سالهاى بعد اجرا نماىد
 ، موزه هاى کوچک  براى احداث موزه علوم و فناورى و پارکهاى علمى عمومى-ب 

 ، دفاع مقدس و نماىشگاههاى معرفى دستاوردهاى  ، صنعتى ، تارىخى ، ورزشىفرهنگى
 . نوىن صنعتى کشور زمينه سازى نماىد

راى سياستهاى حماىتى از توليدکنندگانى که محصوالت خود را    نسبت به تدوىن و اج -ج 
 . متناسب با مزىتها و مؤلفه هاى فرهنگى کشور توليد مى کنند، اقدام نماىد

 از ظرفيتها و مزىتهاى فرهنگى در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين المللى  -د 
 . استفاده نماىد

ت از فعاليتهاى فرهنگى خارج از کشور و  ، هماهنگى و حماى نسبت به سياستگذارى-ه 
سياستگذارى و برنامه رىزى امور فرهنگى اىرانيان خارج از کشور، اقدامهاى الزم را 

 . معمول دارد
 کليه دستگاههاى اجراىى و مجرىان طرحهاى تملک داراىى هاى سرماىه اى مجازند -و 

 ، ود را براى طراحىاز اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاى خ  %) ١(تا ىک درصد 
 ، نصب و نماىش آثار هنرى متناسب با فرهنگ دىنى و ملى و ىادمانهاى دفاع ساخت

 . مقدس در همان طرح صرف نماىند
 

 ،  ، پژوهش ، حفاظت دولت موظف است به منظور اهتمام ملى در شناسائى- ١١٤ماده 
 ، ء توان گردشگرى ، احياء، بهره بردارى و معرفى ميراث فرهنگى کشور و ارتقامرمت

توليد ثروت و اشتغالزاىى و مبادالت فرهنگى در کشور اقدامات زىر را در طول برنامه  
 : چهارم به انجام برساند

متصرفين قانونى و   > حماىت از مالکين< تهيه و اجراى طرحهاى مربوط به -الف 
 ، رىتمدى< فرهنگى و امالک واقع در حرىم آنها و -بهره برداران آثار تارىخى 

 تارىخى منقول  - ، نظارت و حماىت از مالکين و دارندگان اموال فرهنگى ساماندهى
  . تا پاىان سال اول برنامه چهارم> مجاز

  .  تخصصى وابسته به دستگاههاى اجراىى- اىجاد و توسعه موزه هاى پژوهشى -ب 
 ، اجراى طرح فرهنگى در محدوده جغرافياىى - شناساىى و مستندسازى آثار تارىخى -ج 

  . توسط دستگاه مجرى با نظارت و تأىيد سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى
 اىجاد و تجهيز پاىگاههاى ميراث فرهنگى در آثار تارىخى مهم کشور و مضامين -د 

  . اصلى مرتبط با موضوع ميراث فرهنگى
ر  شناساىى و حماىت از آثار فرهنگى تارىخى حوزه فرهنگى اىران موجود د -ه 

  . کشورهاى همساىه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگى مشترک
 ، سازمان ميراث فرهنگى و  به منظور جلب مشارکت بخش خصوصى و تعاونى-و 

گردشگرى مجاز ا ست نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه هاى خصوصى و 
تخصصى و مؤسسات مشاوره و کارشناسى مرتبط با موضوع فعاليتهاى ميراث 
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 ، مؤسسات   تارىخى منقول و غيرمنقول- ، کارگاههاى مرمت آثار فرهنگى رهنگىف
 ، مؤسسات کارشناسى اموال فرهنگى  فرهنگى-مدىرىت موزه ها و محوطه هاى تارىخى 

 ، کارگاههاى هنرهاى سنتى و ساىر مؤسسات خصوصى مرتبط با ميراث  تارىخى-
 به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگى و فرهنگى اقدام نماىد، آىين نامه اجراىى اىن بند
 . گردشگرى به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

 به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اجازه داده مى شود به منظور اعطاى مجوز -ز 
کاربرى و بهره بردارى مناسب از بناها و اماکن تارىخى قابل احياء با استفاده از 

 ، صندوق احياء و بهره بردارى از بناها و خارجىسرماىه گذارى بخش خصوصى داخلى 
 .  فرهنگى را اىجاد نماىد-و اماکن تارىخى 

ملى به تشخيص  ) امالک و اموال(بناها و اماکن تارىخى قابل احياء به استثناى نفاىس 
/١/٦قانون محاسبات عمومى کشور مصوب ) ١١٥(سازمان مذکور از شمول ماده 

 : ١/٦/١٣٦٦حاسبات عمومى کشور مصوب قانون م) ١١٥( ماده - ١٣٦٦
فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى که مازاد بر نياز تشخيص داده شود 

 : به استثناى اموال غيرمنقول مشروحه زىر
 .  اموال غير منقولى که از نفاىس ملى باشد١- 
 . ى  تأسيسات و استحکامات نظامى و کارخانجات اسلحه و مهمات ساز٢- 
  .  آثار و بناهاى تارىخى٣- 
 اموال غيرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملى در تصرف دولت باشد که فروش ٤- 

آنها ممنوع مى باشد بنا به پيشنهاد وزىر مربوط با تصوىب هيأت وزىران و با رعاىت ساىر مقررات 
 به حساب درآمد عمومى کشور مربوط مجاز مى باشد وجوه حاصل از فروش اىن قبيل اموال باىد

 . وارىز شود
 درمورد مؤسسات دولتى که زىر نظر هيچيک از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره ١-تبصره 

مى شوند پيشنهاد فروش اموال غيرمنقول مربوط دراجراى اىن ماده از طرف باالترىن مقام اجراىى 
 . مؤسسات مذکور بعمل خواهد آمد

 اموال غيرمنقول شرکتهاى دولتى به جز اموال غير منقول مستثنى شده دراىن ماده  فروش٢-تبصره 
  .  خارج است. با تصوىب مجمع عمومى آنها مجاز مى باشد

 . اساسنامهء اىن صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 صنعت گردشگرى  ارتقاء جاىگاه بخش غيردولتى و افزاىش رقابت پذىرى در-ح 

 ،  ، ادارى ، تهيه ضوابط حماىتىازطرىق اصالح قوانين و مقررات و ارائه تسهيالت الزم
بانکى براى مؤسسات بخش غيردولتى و نيز جذب سرماىه گذاران و مشارکت مؤسسات 
تخصصى داخلى و بين المللى و بيمه براى گردشگران خارجى و ارائه آن به مجلس 

  . ىبشوراى اسالمى جهت تصو
  .  تکميل نظام جامع آمارى گردشگرى با نظارت و هداىت مرکز آمار اىران-ط 
 ، ملى و اىجاد جاذبه براى توسعه  ، اىلى ، قومى به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتى-ى 

صنعت گردشگرى در کشور، دولت مکلف است نسبت به اىجاد مراکز حفظ آثار و 
 ، مراکز و ى کشور از قبيل دهکده تورىستىفرهنگ اىلى در شهرستانها و استانها

 ، موزه و نماىشگاه اقدام نموده و با پيش بينى اعتبارات و   اطراق هاى تفرجگاهى اىلى
 . تسهيالت الزم در قانون بودجه ساالنه اقدام نماىد

مشارکت بخش دولتى و خصوصى و واگذارى زمين امکانات اعطاء تسهيالت به بخش  
  . گونه پروژه ها بالمانع استخصوصى براى اجراى اىن

سازمان امور (آىين نامه اجراىى اىن بند به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزى  
 رىاست -و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و دفتر مناطق محروم کشور  ) عشاىر اىران
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 . جمهور به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 ، اجتماعى و رنامه سوم توسعه اقتصادىقانون ب) ١٦٦(و ) ١٦٥(  مواد - ١١٥ماده 

قانون ) ١٦٦(و ) ١٦٥( مواد - *١٧/١/١٣٧٩فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب 
 : ١٧/١/١٣٧٩مصوب  ... برنامه سوم توسعه

 :  به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگى کشور اجازه داده مى شود- ١٦٥ماده 
جازه از ستاد فرماندهى کل نيروهاى مسلح ىگان  سازمان ميراث فرهنگى کشور با اخذ ا-الف 

 . را زىر نظر سازمان مذکور تشکيل دهد•  پاسداران ميراث فرهنگى کشور 
 کليه جراىم اخذ شده از حفارىهاى غير مجاز و قاچاقچيان اموال تارىخى و فرهنگى به درآمد -ب 

جه سنواتى و براساس حداکثر معادل وجوه وارىزى در قالب لواىح بود. عمومى وارىز گردد
به ••  آىين نامه اى که به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به تصوىب هيأت وزىران مى رسد 

 : شرح ذىل به مصرف خواهد رسيد
 پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقى و حقوقى که در اىن زمينه - ١ 

  . همکارى مى کنند، به عنوان حق الکشف و پاداش
  .  تأمين هزىنه هاى مربوط به تقوىت امر حفاظت از ميراث فرهنگى- ٢ 

 ، تعميرات و ساىر موارد ضرور به  خروج آثار منقول تارىخى و فرهنگى که براى انجام مطالعات-ج 
اىران وارد مى شود موکول به ارائه گواهى ورود آثار مذکور، صادره از سوى سازمان ميراث  

 . صات خواهد بودفرهنگى با ذکر کامل مشخ
 به منظور حسن اجراى وظاىف مندرج در قانون اساسنامهء سازمان ميراث فرهنگى - ١٦٦ماده 

در خصوص مرمت و احياى بافتها و بناهاى تارىخى فرهنگى   ••• ١/٢/١٣٦٧کشور مصوب 
 : اقدامات ذىل انجام مى شود

و معمارى اىران و  رئيس سازمان ميراث فرهنگى کشور در شوراى عالى شهرسازى -الف 
قانون تأسيس شوراى عالى شهرسازى و معمارى   ]) ٥(نماىندگان آن سازمان در کميسيونهاى ماده 

 . تهران و شهرستانها عضوىت مى ىابند••••    [ و اصالحات بعدى ٢٢/١٢/١٣٥١اىران مصوب 
اسنامه سازمان قانون اس) ٣( در شهرهاى داراى بافت تارىخى ارزشمند که حدود آن طبق ماده -ب 

، اعالم شده و ىا مى شود تشکيالت شهردارىها   •••••  ١/٢/١٣٦٧ميراث فرهنگى کشور مصوب 
مورد تجدىدنظر قرار مى گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تارىخى اىن گونه 

 . شهرها، سازوکار مدىرىتى مناسب در شهردارىهاى مذکور اىجاد مى گردد
هاى شهر درصدى از درآمد شهردارى هر شهر را متناسب با نياز بافتهاى تارىخى آن  شورا-ج 

شهر در اختيار مدىرىت ذى ربط در شهردارى قرار مى دهند تا با نظارت واحدهاى سازمان ميراث 
 . فرهنگى کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهاى تارىخى همان محل به مصرف برسد

مکانات و شراىط الزم جهت استفاده از منابع مالى و سرماىه هاى بين المللى و دولت مکلف است ا
اعتبارات سازمانهاى فرهنگى بين المللى از قبيل ىونسکو براى توسعهء امکانات و حفاظت آثار ملى 

 . و ميراث فرهنگى را با سرماىه گذارى اوليه داخلى تا پاىان سال دوم برنامه سوم فراهم نماىد
مهء اجراىى اىن بند بنابه پيشنهاد مشترک سازمان ميراث فرهنگى کشور، وزارت کشور و آىين نا

 •••••• . سازمان برنامه و بودجه به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
محدوده منتهى به حسينيه جماران و بيت   ] به منظور حفظ بافت قدىمى و سنتى منطقه جماران -د 

ق نقشه و طرح مصوب شوراىعالى شهرسازى و تملک امالک واقع  طب  [ ) ره(حضرت امام خمينى 
در محدودهء فوق الذکر و تبدىل آن به مجموعه اى فرهنگى و خدماتى براى زائران و گردشگران 

 ، شهردارى تهران موظف است اقدام الزم را به عمل آورده و پس از تملک دراختيار داخلى و خارجى
 . قرار دهد ) ره(ام خمينى مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت ام

وزارت مسکن و شهرسازى باىد زمين مناسب را به صورت راىگان ىا قيمت خرىد اوليه جهت 
 . معوض امالک فوق دراختيار شهردارى قرار دهد

همچنين وزارتخانه ها، سازمانها ، شرکتهاى دولتى و نهادهاى انقالبى و عمومى مجازند امالکى که 
 .  نمى باشد را جهت امر فوق تخصيص و دراختيار مجرىان طرح قرار دهندمورد نياز دستگاه خود

  . در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى• 
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 به ٢٥/٨/١٣٧٩در تارىخ  ...  قانون برنامه سوم توسعه١٦٥آىين نامه اجراىى بند ب ماده •• 
  . تصوىب هيأت وزىران رسيده است

 از انتشارات ١٧٥ه جلد سوم مجموعه سازمانهاى دولتى صفحه براى مالحظه قانون مزبور ب••• 
 . اىن معاونت مراجعه شود

 بررسى و تصوىب طرحهاى تفصيلى شهرى و تغييرات آنها در هر استان ىا فرماندارى - ٥ماده •••• 
کل به وسيله کميسيونى به رىاست استاندار ىا فرماندار کل و به عضوىت رئيس انجمن شهرستان و 

ر و نماىندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانى و مسکن و نماىنده مهندس مشاور تهيه کننده شهردا
 . طرح انجام مى شود

آن قسمت از نقشه هاى تفصيلى که به تصوىب انجمن شهر برسد براى شهردارى الزم االجرا خواهد 
 به تأىيد ثر باشد باىد›تغييرات نقشه هاى تفصيلى اگر در اساس طرح جامع شهرى مو. بود

 . شوراى عالى شهرسازى برسد
بررسى و تصوىب طرحهاى تفصيلى شهرى و تغييرات آنها در شهر ) ٢٥/٩/١٣٦٥اصالحى (تبصره 

درحد ( ، کشور، نيرو تهران به عهده کميسيونى مرکب از نماىندگان وزراى مسکن و شهرسازى
ان ىا نماىنده تام االختيار او ، سرپرست سازمان حفاظت محيط زىست و شهردار تهر )معاونت مربوطه

 . و رئيس شوراى شهر تهران مى باشد
محل دبيرخانه کميسيون در شهردارى و دبير آن شهردار تهران و ىا نماىنده تام االختيار او خواهد 

 رأى موافق ٤بود و جلسات آن با حضور اکثرىت اعضا رسميت ىافته و تصميمات کميسيون حداقل با 
 تا تشکيل شوراهاى شهر نماىنده وزىر کشور به عنوان قائم مقامى رئيس شوراى ضمنًا . معتبر است

 ، انجمن و نيز با تشکيل شوراهاى اسالمى کشورى. شهر تهران هم در کميسيون شرکت خواهد کرد
  .  منتفى شده است٥شهر و شهرستان مذکور در ماده 

 .  مراجعه شود١٤٦به زىرنوىس ماده ••••• 
 به ٩/٣/١٣٨٠در تارىخ  ...  قانون برنامه سوم توسعه١٦٦ه اجراىى بند ج ماده آىين نام•••••• 

  و اصالحيه هاى آن  .  اصالح گردىده است٢٥/١/١٣٨١تصوىب هيأت وزىران رسيده و در تارىخ 
 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران  توسعه اقتصادى براى دوره برنامه چهارم

 . تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤(
 

  دولت مکلف است به منظور حماىت از حقوق پدىدآورندگان آثار - ١١٦ماده 
 ، بسترسازى  ، هنرى و امنيت شغلى اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلمفرهنگى

براى حضور بين المللى در عرصه هاى فرهنگى و هنرى وتنظيم مناسبات و روابط ميان 
ى و هنرى اقدامهاى ذىل را به عمل اشخاص حقيقى و حقوقى مرتبط با امور فرهنگ

 : آورد
 تهيه الىحه امنيت شغلى اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفى بخش -الف 

  . فرهنگ تا پاىان سال اول برنامه چهارم
 ، نظام جامع حقوقى مطبوعات و   بازنگرى و اصالح قوانين مطبوعات و تبليغات -ب 

  . رسانه ها و تبليغات
نگ و هنر که شغل خود را از دست مى دهند به تشخيص دولت به مدت  اصحاب فره-ج 

 . حداکثر سه سال تحت پوشش بيمه بيکارى دولت قرار گيرند
دولت در چارچوب لواىح بودجه سنواتى کمکهاى اعتبارى دراختيار صندوق بيمه   

 . بيکارى قرار خواهد داد
 

 ، توسعه ىج فرهنگ ورزش ، ترو  به منظور اصالح ساختار تربيت بدنى- ١١٧ماده 
 ، تقوىت  کمى و کيفى دسترسى به ورزش پرورشى و همگانى و توسعه نظام استعدادىابى
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 ، توسعه امور پژوهشى و تربيت نيروى انسانى کيفى در برنامه حضور بخش غيردولتى
  : چهارم
 دولت موظف است پشتيبانى هاى الزم را از ورزش کشور براساس سند - ١ -الف 

 ، ساختار و  نظام جامع توسعه تربيت بدنى و ورزش در بخش تأمين منابع مالىراهبردى
 ، تهيه و تدوىن قوانين مورد نياز و تربيت نيروى انسانى با مشارکت     تشکيالت سازمانى

سرپوشيده و (بخش غيردولتى به عمل آورد به گونه اى که سرانه فضاهاى ورزشى 
 . امه افزاىش ىابدحداقل ىک متر مربع تا پاىان برن) روباز

سند مذکور مبناى تنظيم فعاليتهاى ورزشى سازمان تربيت بدنى و کليه دستگاهها خواهد  
 . بود
 نهادهاى عمومى غيردولتى و کليه شهردارىها و دهيارىها موظفند حماىتهاى الزم را - ٢

از توسعه و گسترش ورزش همگانى و اىجاد تسهيالت الزم جهت دسترسى آسان مردم 
 . ضاها و اماکن ورزشى به عمل آورندبه ف
 ، درمان و  ، تحقيقات و فناورى و بهداشت ، علوم وزارتخانه هاى آموزش و پرورش- ٣

 ، برنامه جامع ارتقاء فوق) ١(آموزش پزشکى موظفند براساس سند موضوع بند 
 ، توسعه اماکن  ، هماهنگى و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجوىىورزش مدارس

و روباز، افزاىش ساعات درس  ) با اولوىت دختران(ضاهاى ورزشى سرپوشيده و ف
 ، اىجاد باشگاههاى ورزشى و تربيت نيروهاى انسانى مورد نياز بخش تربيت بدنى

 . تربيت بدنى حسب مورد را تنظيم و پس از تصوىب هيأت وزىران اجرا نماىند
دمات کارشناسان و متخصصان   ضمنًا سازمان تربيت بدنى موظف است با استفاده از خ

 ، اجراىى و پشتيبانى برنامه هاى خود عالى داخلى و عنداللزوم خارجى در مراکز ستادى
 . فوق به اجرا درآورد) ١(را براساس سند موضوع بند 

اىن قانون مجازند در طول برنامه چهارم  ) ١٦٠( کليه دستگاههاى موضوع ماده  -ب 
ا براى انجام امور تربيت بدنى و ورزش اعم از از اعتبارات خود ر %) ١(ىک درصد 

 ،   ، ارائه خدمات ورزشى و کمک به سازمان تربيت بدنىاحداث و توسعه اماکن ورزشى
 ، باشگاههاى ورزشى و فدراسيونهاى ورزشى در چارچوب کميته ملى المپيک

 . سياستگذارى با هماهنگى سازمان تربيت بدنى اختصاص دهند
ه از محل منابع اىن بند کمک درىافت نموده اند درصورت اماکن ورزشى خصوصى ک

 . تغيير کاربرى مکلفند وجوه درىافتى را با محاسبه نرخ تورم سنواتى مسترد نماىند
دستگاههاى مذکور در اىن بند مکلفند گزارش کامل کمکهاى انجام ىافته از محل اىن بند 

 کميسيونهاى برنامه و بودجه را همه ساله به سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و
 . و محاسبات و فرهنگى مجلس شوراى اسالمى ارائه نماىند

 وزارت جهاد کشاورزى موظف است اراضى غيرکشاورزى و غيرمناطق چهارگانه -ج 
محيط زىست خارج از حرىم استحفاظى شهرها را که مورد نياز سازمان تربيت بدنى 

و توسعه اماکن و فضاهاى ورزشى تأمين و است و دراختيار دارد، به منظور احداث 
ضمنًا وزارت مذکور موظف است با . به طور راىگان به سازمان تربيت بدنى واگذار نماىد

تأىيد سازمان تربيت بدنى اراضى با شراىط فوق را که مورد نياز بخش خصوصى و  
ط تعاونى براى احداث اماکن ورزشى است به قيمت ارزش معامالتى اعالم شده توس

کاربرى اىن قبيل اراضى به هيچ وجه . وزارت امور اقتصادى و داراىى واگذار نماىد
 . مناطق چهارگانه محيط زىست از شمول مفاد اىن بند مستثنى هستند. تغيير نخواهد کرد

 وزارت مسکن و شهرسازى و شهردارىها در راستاى تأمين و توزىع عادالنه -د 
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در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز  ، ورزشى و فرهنگى فضاهاى آموزشى
احداث شهرها، شهرکها، مجرىان پروژه هاى مذکور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاى 

 . مذکور متناسب با زىربناى مسکونى موظف نماىند
 وزارت مسکن و شهرسازى مکلف است اراضى با کاربرى ورزشى را در سراسر -ه 

 :  بدنى خرىدارى نموده و به روشهاى ذىل واگذار نماىدکشور با هماهنگى سازمان تربيت
 به صورت راىگان براى سازمان تربيت بدنى و شرکت توسعه و نگهدارى اماکن - ١

 . ورزشى کشور
  .  به قيمت تمام شده براى بخش خصوصى و تعاونى- ٢

يت  ، سازمان تربآىين نامه نحوه اجراى اىن بند با پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازى
بدنى و سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد  

 . رسيد
 ، باشگاههاى   حق الثبت و هزىنه هاى عمليات ثبتى مربوط به نقل و ا نتقاالت اماکن  -و 

ورزشى و ورزشگاهها با تأىيد سازمان تربيت بدنى مطابق تعرفه مقرر براى تأسيسات 
 . آموزشى محاسبه شودو اماکن فرهنگى و 

 تشکلها و بخشهاى خصوصى و تعاونى و باشگاههاى حرفه اى در توسعه ورزش  -ز 
قهرمانى و حرفه اى ازطرىق اصالح ساختار تربيت بدنى و ورزش کشور و اعمال 

 ، مالى و منابع انسانى تقوىت مى شود، پشتيبانى و حماىت الزم در زمينه هاى ادارى
 : ن برنامه اهداف ذىل حاصل گرددبه گونه اى که تا پاىا

 سهم بخش غيردولتى و باشگاههاى خصوصى در توسعه ورزش قهرمانى حداقل به - ١
 . افزاىش ىابد%) ٥٠(پنجاه درصد 

فعاليتهاى اجراىى و تأمين منابع ورزش حرفه اى با عامليت   %) ١٠٠( صددرصد - ٢
اى دولتى به پشتيبانى  بخشهاى خصوصى و تعاونى و باشگاهها صورت گرفته و حماىته

 . قانونى و ادارى و تسهيالتى و کمکهاى اعتبارى موردى محدود گردد
 

 ، اجتماعى و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ١٧٠(و ) ١٦٩(  مواد - ١١٨ماده 
قانون ) ١٧٠(و ) ١٦٩( مواد - *١٧/١/١٣٧٩فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب 

 : ١٧/١/١٣٧٩مصوب  .... برنامه سوم توسعه
 به منظور تأمين امکانات و حماىتهاى قانونى و اعتبارى از فعاليتهاى ورزش عمومى و  - ١٦٩ماده 

 ، وجوهى که توسط اشخاص اعم از حقيقى ىا حقوقى قهرمانى طى سالهاى اجراى برنامهء سوم
 ىا به صرف احداث و تکميل فضاها، اماکن و باشگاههاى ورزشى و ارائه خدمات ورزشى مى شود و

 ، فدراسيونها، هيأتها و انجمن هاى  ، کميتهء ملى المپيک اىرانعنوان کمک به سازمان تربيت بدنى
ورزشى و تربيت بدنى نيروهاى مسلح پرداخت مى گردد، با تأىيد سازمان تربيت بدنى به عنوان 

 . هزىنه قابل قبول تلقى مى گردد
 برنامه و بودجه به تصوىب هيأت وزىران خواهد آىين نامهء اجراىى اىن ماده به پيشنهاد سازمان

 • . رسيد
 ، فروش بليط و  درآمدهاى سازمان تربيت بدنى ناشى از برگزارى مسابقات ورزشى- ١٧٠ماده 

استفاده از اماکن ورزشى به درآمد عمومى وارىز مى شود و معادل وجوه وارىزى در قالب لواىح 
 . رار داده مى شودبودجه سنواتى در اختيار سازمان مذکور ق

آىين نامهء اجراىى اىن ماده به پيشنهاد مشترک سازمانهاى تربيت بدنى و برنامه و بودجه به 
 •• . تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

 به تصوىب هيأت وزىران ٢/١١/١٣٧٩در تارىخ ...  قانون برنامه سوم١٦٩آىين نامه اجراىى ماده • 
  . رسيده است
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ه تصوىب هيأت ب١٦/٩/١٣٧٩در تارىخ  ...  قانون برنامه سوم١٧٠ى ماده آىين نامه اجراى•• 
  و اصالحيه هاى آن براى دوره  . اصالح گردىده است٢/٣/١٣٨٠وزىران رسيده و در تارىخ 

-١٣٨٤( ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران توسعه اقتصادى برنامه چهارم
 . تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨

 
 مطمئن امنيت ملى تأمين -بخش پنجم 

 
  امنيت ملى-فصل دهم 

 
 ،  دولت موظف ا ست به منظور ارتقاء امنيت عمومى و انضباط اجتماعى- ١١٩ماده 

 : اقدامهاى الزم را براى تحقق موارد ذىل به عمل آورد
  .  ، مدارا و زىست سالم ، نظم آموزش عمومى وتروىج فرهنگ قانونمدارى-الف 
 ، راههاى مرزى و ارتقاء مراودات و تبادل اطالعات با   توسعه خطوط مواصالتى-ب 

 ، قاچاق کاال و مواد مخدر، تردد کشورهاى منطقه و همساىگان به منظور مهار جرائم
 ، در قالب توافقنامه هاى دوجانبه و چندجانبه و ترتيبات امنيت غيرمجاز و خرابکارى

  . جمعى
 ، در نظام ساس حق برابر شهروندى توسعه مشارکت همه جانبه همه اىرانيان برا-ج 

 .  ، تصميم گيرى و مدىرىت اجراىى کشورتصميم سازى
 تعميق شناخت مؤلفه هاى قدرت ملى و تروىج روحيه دفاع از منافع ملى و مخالفت با -د 

  . ظلم و سلطه گرى
، در پرتو )به وىژه در مرزهاى کشور( اىمن سازى ساختار و پراکندگى جمعيت -ه 

  . و مالحظات امنيتى به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيتمؤلفه ها 
 ، مشارکت  تهيه طرح راهبردى توسعه نظم و امنيت کشور با روىکرد جامعه محورى-و 

همگانى و جاىگزىنى ارزشها و کنترلهاى درونى به جاى روىکرد امنيتى و ارتقاء 
  . احساس امنيت در جامعه

 ، خشونت سياسى و  ، ناسازگارى اجتماعى هنجارى مبارزه با زمينه هاى بروز بى-ز 
  . خشونت شهرى

 حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعى گروههاى مختلف مردم و پيشگيرى از بحرانهاى -ح 
  . منزلتى

 ، براى تأمين نظم و امنيت   تهيه سازوکارهاى الزم جهت توسعه مشارکت مردمى-ط 
  . عمومى

 .  نهادهاى مدنى و احزاب در کشور تهيه سازوکارهاى الزم جهت تقوىت-ى 
 

 به منظور سياستگذارى در مسائل مربوط به اقليت هاى دىنى شناخته شده - ١٢٠ماده 
 ، شوراىى تشکيل و تقوىت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکيم همبستگى ملى

مى شود که شرح وظاىف و ترکيب اعضاى شورا توسط هيأت وزىران تهيه و به تصوىب    
 . لس شوراى اسالمى مى رسدمج
 

  دولت موظف است به منظور تقوىت بنيه دفاعى کشور و ارتقاء توان  - ١٢١ماده 
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بازدارندگى نيروهاى مسلح و حفاظت از تماميت ارضى و امنيت کشور و آمادگى در 
 ، انقالب اسالمى اىران و منابع حياتى کشور و   برابر تهدىدات و حفاظت از منافع ملى

 ، اقدامهاى ذىل را درصورت تصوىب فرماندهى کل ى سيستمهاى دفاعىهوشمندساز
 : نيروهاى مسلح به عمل آورد

 ،  تقوىت مؤلفه هاى بنيه دفاعى با تأکيد بر مدرن سازى و هوشمندسازى تجهيزات- ١
 ).  C4I ( ارتقاء منابع انسانى و سيستمهاى فرماندهى 

هاى اطالعاتى در به کارگيرى  ارتقاء فناورىهاى نوىن و هوشمند و سيستم- ٢
  .  ، هوافضا، درىاىى و پدافند هواىىسامانه هاى دفاعى به وىژه سامانه هاى الکترونيکى

  .  بهينه سازى و بهبود ساختارهاى چابک و پاسخگو در دفاع ملى- ٣
 ارتقاء حضور و سهم نيروهاى مردمى در استقرار امنيت و دفاع از کشور و - ٤

  . بل و بهينه از امکانات و توان منابع انسانىبه کارگيرى متقا
 نوسازى و بازسازى و بهبود صناىع دفاعى با نگرش به سامانه و فرآىندهاى - ٥

  . صنعتى نوىن
 ،  ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدىدها و حفاظت از منافع ملى- ٦

  . منابع حياتى و انقالب اسالمى اىران
  .  ، به صورت کمى و کيفىاء و افزاىش سطح دانش و مهارت نيروهاى مسلح ارتق- ٧
 ، فناورى در بخش دفاع و گسترش همکارىها با   ، تحقيقات ارتقاء سطح آموزش- ٨

  . مراکز علمى دانشگاهى داخلى و خارجى
 ، درىاى خليج فارس( حضور و استقرار متناسب با تهدىدها در حوزه هاى آبى کشور - ٩

 ).  و درىاى خزرعمان
  .  ارتقاء منزلت اجتماعى و معيشت کارکنان نيروهاى مسلح- ١٠
 رعاىت اصول پدافند غيرعامل در طراحى و اجراى طرحهاى حساس و مهم و ىا  - ١١

در دست مطالعه و نيز تأسيسات زىربناىى و ساختمانهاى حساس و شرىانهاى اصلى و 
) ١٦٠(گاههاى اجراىى موضوع ماده حياتى کشور و آموزش عمومى مردم توسط دست

  .  ، به منظور پيشگيرى و کاهش مخاطرات ناشى از سوانح غيرطبيعىاىن قانون
 ، توسط سازمان  آىين نامه هاى اجراىى اىن ماده ظرف مدت دو ماه از تصوىب اىن قانون

مدىرىت و برنامه رىزى کشور و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و ستاد کل  
هاى مسلح تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد و در صورت تأىيد    نيرو

 . فرماندهى کل نيروهاى مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد
 

 ، به وزارت کشور اجازه   پس از موافقت فرماندهى کل نيروهاى مسلح- ١٢٢ماده 
 متقاضيان داده مى شود از طرىق نيروى انتظامى نسبت به اعطاى مجوز فعاليت به

تشکيل مؤسسات غيردولتى خدمات حفاظتى و مراقبتى و واگذارى بخشى از خدمات  
انتظامى و حفاظتى به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقيق براساس آىين نامه 
اجراىى که به پيشنهاد وزارت کشور و تأىيد فرماندهى کل نيروهاى مسلح به تصوىب  

 . دام نماىدشوراى امنيت کشور مى رسد، اق
 

 ،  به منظور بهينه کردن استفاده از فناورىها در امور امنيتى و انتظامى- ١٢٣ماده 
شوراى امنيت کشور موظف است با همکارى دستگاههاى ذى ربط نسبت به  
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 ، سياستگذارى و استانداردسازى سامانه حفاظتى و امنيتى مورد نياز سازمانها، ادارات
 . دام نماىدنهادها و وزارتخانه ها، اق

 
  :   به منظور اىجاد هماهنگى و تبادل اطالعات بين دستگاههاى ذى ربط- ١٢٤ماده 
 ، انسجام و استفاده از ظرفيتهاى جامعه اطالعاتى کشور،  به منظور ساماندهى-الف 

وزارت اطالعات مکلف است متناسب با وظاىف و اختيارات مصرح در قانون تأسيس و 
تها و خط مشى هاى فرماندهى کل قوا، طرح اصالح ساختار  تمرکز اطالعات و سياس

جامع اطالعاتى را تدوىن و ماحصل آن را جهت طى تشرىفات قانونى به هيأت وزىران 
 . ارائه نماىد

 وزارت اطالعات در کشف مفاسد کالن اقتصادى و سرقت ميراث فرهنگى در مقام -ب 
 . ضابط قوه قضائيه اقدامات الزم را به عمل آورد

 
 نظر به اهميت جاىگاه امنيت ملى در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به  - ١٢٥ماده 

منظور تدوىن طرح جامع در اىن خصوص با بهره گيرى کارآمد از مطالعات و تحقيقات 
 ، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاى دستگاه مربوطه نسبت به مربوط به آن

ليت وزارت اطالعات و با همکارى وزارتخانه هاى تهيه طرح جامع امنيت ملى با مسؤو
 ، دادگسترى و سازمان مدىرىت و  ، کشور، امور خارجهدفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح

برنامه رىزى کشور اقدام و نتيجه آن را جهت طى تشرىفات قانونى به هيأت وزىران 
 . ارائه نماىد

 
 ، دگى و فعاليتهاى اجتماعى  به منظور به کارگيرى جوانان در سازن- ١٢٦ماده 

 ، شهردارىها،  ، درمان و آموزش پزشکى ، وزارت بهداشتوزارت جهاد کشاورزى
دهيارىها، جمعيت هالل احمر و ساىر دستگاههاى ذى ربط مجازند دراجراى طرحهاى 
تملک داراىى هاى سرماىه اى و خدمات اجتماعى خود از ظرفيت جوانان کشور اعم از 

آىين نامه اجراىى  . ى جوانان و نيروى مقاومت بسيج استفاده نماىند تشکلهاى غيردولت
اىن بند به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و سازمان مدىرىت 

 . و برنامه رىزى کشور و سازمان ملى جوانان به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 

ور پيشبرد سياست خارجى   وزارت امور خارجه مکلف است به منظ- ١٢٧ماده 
 : کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملى اقدامهاى ذىل را به عمل آورد

 توسعه و تقوىت روشها و زمينه هاى ارتباط و مراوده با اىرانيان مقيم خارج از -الف 
 ، معنوى و کشور به منظور حفظ هوىت ملى و اسالمى و بهره گيرى از سرماىه هاى مادى

 .  در چارچوب مصوبات شوراى عالى امور اىرانيان خارج از کشورعلمى آنان
 تنظيم و اعطاى کمکهاى توسعه اى رسمى به کشورهاى هدف به منظور اىجاد بازار -ب 

براى کاالهاى اىرانى و صدور خدمات فنى و مهندسى درچارچوب قوانين بودجه هاى 
  . ساالنه

ره گيرى از فناورى اطالعات به منظور  تسهيل و ارائه بهتر خدمات کنسولى با به-ج 
  . افزاىش رضاىتمندى و تکرىم ارباب رجوع

 هماهنگى بخشهاى بين المللى کليه دستگاههاى اجراىى به منظور پيشبرد اهداف   -د 
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سياست خارجى کشور در چارچوب آىين نامه اى که به همين منظور به تصوىب هيأت  
 . وزىران خواهد رسيد

 
 دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح مکلف است براساس نظر ستاد  وزارت- ١٢٨ماده 

کل نيروهاى مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاى مسلح در سطح 
 ، به منظور رعاىت کشور متناسب با اندازه و نوع تهدىدات و شراىط زىست محيطى

مچنين انتقال پراکندگى در استقرار تأسيسات حساس و حياتى و صناىع دفاعى و ه
پادگانهاى مراکز نظامى و کارخانجات بزرگ صنعتى دفاعى از شهرهاى بزرگ به وىژه 

 . تهران اقدام و به تصوىب فرماندهى کل نيروهاى مسلح برساند
 ، تغيير  ، زمين ، بانکىدولت مکلف است نسبت به تأمين و واگذارى تسهيالت اعتبارى

اعتبارات . د نياز اقدامات الزم را به عمل آوردکاربرى و اىجاد حرىم جهت تأسيسات مور
 . درىافتى از منابع بانکى از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت مى شود

 
قانون برنامه ) ١٨٦(الى ) ١٨٣(و ) ١٨١(الى ) ١٧٥(، )١٧١( مواد - ١٢٩ماده 

/١٧/١ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب سوم توسعه اقتصادى
 ... قانون برنامه سوم توسعه) ١٨٦(الى ) ١٨٣(و ) ١٨١(الى ) ١٧٥(، )١٧١( مواد -  *  ١٣٧٩
 : ١٧/١/١٣٧٩مصوب 

 به وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح اجازه داده مى شود به منظور تأمين نيازهاى - ١٧١ ماده 
وردنياز پس از تصوىب  ، به وىژه در فنآورىهاى جدىد و استراتژىک و خرىد اقالم منيروهاى مسلح

هيأت وزىران و با کسب مجوز از فرماندهى معظم کل قوا، نسبت به اىجاد شرکتهاى صنعتى و 
 . خدماتى با مشارکت طرفهاى داخلى و خارجى اقدام کند

 به وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح اجازه داده مى شود مجموعه داراىيهاى غير - ١٧٢ماده 
ناىعى را که از فنآورى باالىى برخوردار نيستند مورد بررسى قرار داده و ضرور بخش دفاع و ص

پس از اخذ مجوز از فرماندهى معظم کل قوا از طرىق مزاىده به فروش رسانده و درآمد آن را به 
 . خزانه وارىز نماىد

تخصيص ىافته تلقى شده و در چارچوب قوانين بودجه %) ١٠٠(درآمد حاصل از فروش صددرصد 
 . يانه جهت رفع نيازهاى ضرورى بخش دفاع اختصاص مى ىابدسال

 وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نيروهاى  - ١٧٣ماده 
مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاى مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و 

نظور رعاىت پراکندگى در استقرار تأسيسات حساس و نوع تهدىدات و شراىط زىست محيطى ، به م
حياتى و صناىع دفاعى و همچنين انتقال پادگانها و مراکز نظامى و کارخانجات بزرگ صنعتى دفاعى 

 . از شهرهاى بزرگ به وىژه تهران اقدام و به تصوىب فرماندهى معظم کل قوا برساند
 ، تغيير کاربرى و  ، زمين ، بانکىاعتبارىدولت مکلف است نسبت به تأمين و واگذارى تسهيالت 

اعتبارات درىافتى از منابع بانکى . اىجاد حرىم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات الزم را به عمل آورد
 . از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت مى شود

نظام تأمين  پس از کسب مجوز از فرماندهى معظم کل قوا به منظور اىجاد انسجام در - ١٧٤ماده 
 ، از ادغام سازمان بيمه و بازنشستگى اجتماعى نيروهاى مسلح و صرفه جوىى در هزىنه هاى جارى

ارتش جمهورى اسالمى اىران و سازمان بيمه و بازنشستگى سپاه پاسداران انقالب اسالمى و بيمه و 
 ، سازمان حبازنشستگى نيروى انتظامى جمهورى اسالمى و سازمان خدمات درمانى نيروهاى مسل

 . تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح اىجاد مى شود
مراحل اجراىى تجدىدنظر درسازمانهاى سابق الذکر با تصوىب مقام معظم فرماندهى کل قوا،تعيين 

ن ماده بنا به اساسنامه سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح و آىين نامهء اجراىى اى.مى شود
 ، سازمان برنامه پيشنهاد مشترک ستاد کل نيروهاى مسلح و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح
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 • . و بودجه و سازمان امورادارى و استخدامى کشور به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
ظم رهبرى و و رهنمودهاى مقام مع ) ره ( به منظور تحقق آرمانهاى حضرت امام خمينى- ١٧٥ماده 

فرماندهى کل قوا پيرامون ارتش بيست ميليونى و اىجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و 
 ، دفاعى و اشاعه تفکر بسيجى و مردمى کردن امنيت و دفاع از  ، فرهنگىجوانان در امور اجتماعى

  : طرىق تقوىت کّمى و کيفى بسيج مستضعفين
قى و حقوقى غيردولتى صرف تقوىت و توسعه پاسگاههاى   هزىنه هاىى که توسط اشخاص حقي-الف 

نيروى انتظامى و رده هاى مقاومت ارتش بيست ميليونى به وىژه احداث و تکميل پاىگاههاى مقاومت 
آىين نامه اجراىى اىن بند توسط . بسيج مى شوند، به عنوان هزىنه هاى قابل قبول مالياتى تلقى مى شوند

وهاى مسلح جمهورى اسالمى اىران و وزارت امور اقتصادى و داراىى وزارت دفاع و پشتيبانى نير
 . تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد

و چگونگى برقرارى  ...  به موجب قانون اصالح موادى از قانون برنامه سوم١٧٥ بند ب ماده -ب 
و کاالهاى وارداتى و وصول عوارض و ساىر وجوه از توليد کنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات 

  .  لغو شده است٢٢/١٠/١٣٨١مصوب 
طرح جامع ارتش بيست ميليونى که به %) ٥٠( دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد -ج 

 ، امکانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم تصوىب مقام معظم فرماندهى کل قوا رسيده است
 . پيش بينى نماىد

 ، تجهيزات و اعتبارات الزم براى فعاليت هاى جارى موظفند امکانات ادارات و کارخانجات -د 
 . رده هاى مقاومت بسيج مربوط به خود را تأمين نماىند

 در برنامه پنج ساله سوم رده هاى مقاومت بسيج و کانونهاى فرهنگى ورزشى بسيج در -ه 
خط تلفن موردنياز معاف  ، گاز و ىک  ، برقساختمان هاى جدىداالحداث از پرداخت حق انشعاب آب

 . مى باشند
 ، بازسازى و نوسازى مناطق  ، امدادرسانى دولت موظف است به منظور پيشگيرى- الف - ١٨١ماده 

 ، اعتبارات الزم را در لواىح بودجهء سنواتى آسيب دىده در حوادث غير مترقبه در طى برنامهء سوم
درصدى از اعتبارات فوق جهت . کشور قرار دهدپيش بينى کند و در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه 

مطالعات آسيب پذىرى به منظور کاهش اثرات بالىاى طبيعى و اجراى پروژه هاى پيشگيرى از حوادث 
 ، طوفان و ىا پيشروى آب درىا هزىنه  ، آتش سوزى ، خشکسالىغير مترقبه از قبيل سيل و زلزله

 . خواهد شد
 ، وام و در صورت عدم تکافو منابع قرض الحسنه سيستم بانکى وزارت کشور مى تواند از محل -ب 

 ،  ، صنعتى ، تجارىاز محل ساىر منابع بانکى تسهيالت موردنياز را به مالکان واحدهاى مسکونى
مابه التفاوت سود و کارمزد . معدنى و کشاورزى خسارت دىده در مناطق سابق الذکر اعطا کند

دولت موظف است بازپرداخت . ساالنه منظور خواهد شدتسهيالت اعطاىى در لواىح بودجهء 
 . تسهيالت اعطاىى توسط سيستم بانکى را که در اىن بند پيش ىبنى شده است تضمين کند

 ، دولت مجاز  به منظور افزاىش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشى از حوادث غير مترقبه-ج 
%) ٥٠(ان برنامهء سوم حداقل پنجاه درصد است شراىط الزم را به نحوى فراهم کند که در دور

 ،  ، تأسيسات شهرى و روستاىى ، ابنيه عمومى ، شيالت ، صناىع دستى ، دامدارىمحصوالت کشاورزى
 .  ، تجارى و صنعتى تحت پوشش بيمه قرار گيرندساختمانهاى مسکونى

 خارجى و اىجاد  به منظور اعمال سياست هاى نظام جمهورى اسالمى اىران در روابط- ١٨٣ماده 
 ، وزارت امور خارجه بر کليهء روابط خارجى نظارت خواهد داشت و ساىر وحدت روىه در اىن زمينه

دستگاهها و واحدهاىى که به نحوى در خارج از کشور فعاليت دارند و ىا فعاليت و اقدامات آنان در  
. ارت امور خارجه هستند ، ملزم به اجراى سياست هاى ابالغى توسط وزروابط خارجى اثرگذار است

همچنين نماىندگيهاى آنها در خارج از کشور موظفند براساس آىين نامه اى که به پيشنهاد وزارت 
 ، به تصوىب هيأت وزىران مى رسد، در انجام فعاليتهاى خود با نماىندگيهاى سياسى  امور خارجه

 •• . رندجمهورى اسالمى اىران در خارج از کشور هماهنگى الزم را به عمل آو
 به منظور اعمال سياست هاى فرهنگى نظام جمهورى اسالمى اىران و تمرکز در ١-تبصره 

سياستگذارى و هماهنگى در فعاليتهاى فرهنگى و تبليغى خارج از کشور و با اهداف استفاده بهينه 
اى از امکانات مادى و معنوى موجود انجام امور کليه فعاليتهاى فرهنگى تبليغى و هنرى بخش ه
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دولتى و غيردولتى در خارج از کشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى که به  
 . تأىيد مقام معظم رهبرى رسيده است با سازمان مذکور خواهد بود

 انجام کليه فعاليتهاى پيش بينى شده در اىن ماده در مورد مؤسسات و نهادهاىى که تحت  - ٢تبصره 
 . ى اداره مى شوند، منوط به تأىيد معظم له مى باشدنظر مقام معظم رهبر

 به منظور تنظيم سطح روابط جمهورى اسالمى اىران با کشورهاى جهان و مجامع - ١٨٤ماده 
 ، دولت مکلف است براساس گزارش جامعى که وزارت امور خارجه از فعاليتهاى برون بين المللى

شامل ( در سازمانهاى بين المللى و منطقه اى مرزى دستگاههاى اجراىى و همکارى و عضوىت آنها
بررسى وضع موجود، ارزىابى عملکرد و ضرورت ىا عدم ضرورت ادامهء عضوىت ىا فعاليت 

تهيه و ارائه مى کند، در ) دستگاههاى مذکور در خارج از کشور و ىا کاهش سطح روابط و فعاليتها
ج از کشور و سطح آن و وضعيت عضوىت مورد ادامه و ىا قطع فعاليت دستگاههاى اجراىى در خار

وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهاى دولتى و نهادهاى انقالبى در مجامع منطقه اى و بين المللى اتخاذ 
 . تصميم کند

 ، در صورت تأىيد اىن قانون و نهادهاى عمومى غيردولتى) ١١(کليهء دستگاههاى موضوع ماده 
فند حداکثر طى مدت شش ماه تشکيالت و ساختار ادامه فعاليتشان در خارج از کشور موظ

نماىندگيهاى خارج از کشور و نيز وضعيت عضوىت خود در مجامع بين المللى را براساس مصوبات 
 . هيأت وزىران اصالح کنند

 انجام کليه فعاليتهاى پيش بينى شده در اىن ماده در مورد مؤسسات و نهادهاىى که تحت -تبصره 
 . ى اداره مى شوند، منوط به تأىيد معظم له مى باشدنظر مقام معظم رهبر

 ، شعبه و واحد ادارى جدىد و عناوىن مشابه در خارج از  اىجاد هرگونه دفتر، نماىندگى- ١٨٥ماده 
اىن قانون و نهادهاى عمومى غير دولتى منوط به ) ١١(کشور توسط دستگاههاى موضوع ماده 
 . رجه و تصوىب هيأت وزىران خواهد بودپيشنهاد دستگاه ذى ربط و وزارت امور خا

 .  بانکها و شرکتهاى بيمه از شمول اىن ماده مستثنى هستند١-تبصره 
 انجام کليه فعاليتهاى پيش بينى شده در اىن ماده در مورد مؤسسات و نهادهاىى که تحت  - ٢تبصره 

 . نظر مقام معظم رهبرى اداره مى شوند، منوط به تأىيد معظم له مى باشد
 وزارت امورخارجه موظف است با بهره گيرى از نظرات کليه دستگاههاى ذى ربط  - ١٨٦اده م

راهبردهاى مناسب را براى اجراى دقيق سياستهاى کلى ذىل تهيه و جهت تصوىب در سال اول 
 : برنامه سوم به شوراى عالى امنيت ملى ارائه نماىد

  . للى ، منطقه اى و بين الم گسترش همکارىهاى دوجانبه١- 
  .  ادامهء پرهيز از تشنج در روابط با کشورهاى غير متخاصم٢- 
  .  بهره گيرى از روابط براى افزاىش توان ملى٣- 
  .  مقابله با افزون خواهى کشورهاى متخاصم٤- 
  .  تالش براى رهاىى از حضور بيگانگان٥- 
  .  مقابله با تک قطبى شدن جهان٦- 
  . لتهاى مظلوم حماىت از مسلمانان و م٧- 
  .  تالش براى اىجاد نزدىکى بيشتر ميان کشورهاى اسالمى٨- 
  .  تالش براى اصالح ساختار سازمان ملل٩- 

 به تصوىب ٢١/٥/١٣٨٠در تارىخ  ....  قانون برنامه سوم١٧٥آىين نامه اجراىى بند الف ماده • 
  .  اصالح شده است٢٦/١٠/١٣٨٠هيأت وزىران رسيده و در تارىخ 

 به تصوىب هيأت ٢٧/١١/١٣٨١در تارىخ  ....  قانون برنامه سوم١٨٣آىين نامه اجراىى ماده • •
آن براى دوره   و اصالحيه هاى . اصالح شده است٨/٥/١٣٨٢وزىران رسيده و در تارىخ 

-١٣٨٤( ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران برنامه چهارم توسعه اقتصادى
 . تنفيذ مى گردد) ١٣٨٨
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  توسعه امور قضاىى-فصل ىازدهم 
 

  قوه قضائيه موظف است لواىح ذىل را تهيه و به تصوىب مراجع   - ١٣٠ماده 
 : ذى صالح برساند

به منظور جلوگيرى از آثار سوء ناشى از  > جرم زداىى از قوانين کيفرى< الىحه -الف 
يفرى و  ، کاهش هزىنه هاى نظام عدالت کجرم انگارى درمورد تخلفات کم اهميت

  . جلوگيرى از گسترش بى روىه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزادىهاى عمومى
به منظور بهره گيرى از روشهاى نوىن اصالح    > جاىگزىنهاى مجازات حبس< الىحه -ب 

و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين اىجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و 
 . ىدشخصيت مجرم را تهيه و ارائه نما

 .  >حماىت از حقوق شهود و متهمان< الىحه -ج 
 .  >حماىت از بزه دىدگان اجتماعى< الىحه -د 
حفظ و ارتقاء حقوق شهروندى و حماىت از حرىم خصوصى افراد، در < الىحه -ه 

 اصل بيستم -*>قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران ) ٢٠(راستاى اجراى اصل بيستم 
همه افراد ملت اعم از زن و مرد : ١٣٥٨ى اسالمى اىران مصوب قانون اساسى جمهور) ٢٠(

 ، اجتماعى و فرهنگى  ، اقتصادى ، سياسىىکسان در حماىت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى
 . با رعاىت موازىن اسالم برخوردارند

 .  >تعرىف جرم سياسى و تفکيک آن از ساىر جرائم< الىحه -و 
 : ىل اقدام نماىد نسبت به موارد ذ-ز 
 ، قابل پيش بينى    ، ارزان ، بالسوىه در دسترس ، دقيق استقرار نظام قضاىى سرىع- ١

  .  ، منصفانه و قاطعقانونى
 ، در قلمرو  پاىه گذارى و تضمين بنيادهاى حقوق مالکيت خصوصى و معنوى- ٢

  . قضائى
  . ضائى ، در قلمرو حقوقى و ق ، قومى و گروهى رفع هرگونه تبعيض- ٣
 ، براساس اصل ىکصد و   تمهيد سازوکارهاى الزم براى پيشگيرى از وقوع جرم - ٤

 اصل ىکصد و پنجاه و - *.قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران ) ١٥٦(پنجاه و ششم 
قوه قضاىيه قوه اى است مستقل : ١٣٥٨قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران مصوب  ) ١٥٦(ششم 

 اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظاىف زىر که پشتيبان حقوق فردى و
  : است

 ، حلّ  و فصل دعاوى و  ، شکاىات ، تعّدىات رسيدگى و صدور حکم در مورد تظّلمات- ١ 
 .  ، که قانون معين مى کندرفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبّيه

  . سترش عدل و آزادىهاى مشروع احياى حقوق عامه و گ- ٢ 
  .  نظارت بر حسن اجراى قوانين- ٣ 
 کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزىر مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدّون - ٤ 
  . جزاىى اسالم

  .  اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصالح مجرمين- ٥ 
 
، عمليات و مدىرىت قضاىى )M.I.S(  طراحى و استقرار نظام جامع اطالعات - ٥

به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مدىرىت کارآمد، اصالح فرآىندها و بهبود  
  .  ، تا پاىان برنامه چهارمروشهاى انجام امور قضائى

  .  فراهم نمودن زمينه تشکيل نهادهاى داورى غيردولتى- ٦
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 -* رى اسالمى اىرانقانون اساسى جمهو) ٣٥( به منظور اجراى اصل سى و پنجم - ٧
در همه دادگاهها : ١٣٥٨قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران مصوب ) ٣٥(اصل سى و پنجم 

طرفين دعوى حق دارند براى خود وکيل انتخاب نماىند و اگر تواناىى انتخاب وکيل را نداشته باشند 
حفظ حقوق عامه و   و نيز به منظور تأمين . باىد براى آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد

 ،  ، معرفى و حضور وکيلگسترش خدمات حقوقى هر ىک از اصحاب دعوى حق انتخاب
 ، رسيدگى و اجراى احکام قضاىى را در تمامى مراحل دادرسى اعم از تحقيقات

به استثناى مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد و ىا حضور غيرمتهم به تشخيص  
  .قاضى موجب فساد مى شود، دارند

 
 :  به قوه قضائيه اجازه داده مى شود- ١٣١ماده 

 
 براساس آىين نامه اى که توسط وزىر دادگسترى با همکارى دادستانى کل کشور و -الف 

سازمان اسناد و کتابخانه ملى جمهورى اسالمى اىران تهيه و به تأىيد رئيس قوه 
سوابق آنها ضرورى قضائيه مى رسد، اسناد و اوراق پرونده هاى قضاىى که نگهدارى 

مى باشد را با استفاده از فناورىهاى اطالعاتى روز، به اسناد الکترونيکى تبدىل و سپس  
نسبت به امحاى آنها اقدام نماىد مشروط بر آن که حداقل سى سال از مدت باىگانى قطعى 

 اطالعات و اسناد تبدىلى در کليه مراجع قضاىى و ادارى سندىت داشته. آنها گذشته باشد
 . و قابل استناد خواهد بود

اصل پرونده هاى مهم و ملى که جنبه سندىت تارىخى دارد، توسط سازمان اسناد و 
 . کتابخانه ملى جمهورى اسالمى اىران حفظ و نگهدارى خواهد شد

 به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده مى شود اقدامات و ارائه خدمات را -ب 
 ، اصل کتابت در تنظيم اظهارنامه.  صورت راىانه اى انجام دهد در قسمتهاى مختلف به

 . صورتمجلس تحدىد حدود و دفتر امالک و اسناد رسمى باىد رعاىت گردد
 

  سازمان زندانها و اقدامات تأمينى و تربيتى کشور مکلف است به منظور - ١٣٢ماده 
ت زندانيان با هدف بهبود وضعيت زندانها و اىجاد بازپرورى مناسب و اصالح و تربي

بازگشت آنان به زندگى سالم اجتماعى و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان  
 : آزاد شده نسبت به انجام موارد ذىل اقدام نماىد

  .  بهينه سازى فضاهاى فيزىکى با اولوىت توسعه کانونهاى اصالح و تربيت-الف 
ىق سازمانها و نهادهاى خيرىه مردمى  حماىت از خانواده زندانيان و معدومين ازطر-ب 

  . و غيردولتى و انجمنهاى حماىت از زندانيان
 ارائه پيشنهادهاى مقتضى به قوه قضائيه براى تهيه الىحه ساز و کارهاى الزم -ج 

  . جهت حذف سابقه کيفرى زندانيان اصالح شده
 

 روستاها،  به منظور صدور سند مالکيت امالک واقع در بافت مسکونى- ١٣٣ماده 
موظف است به نماىندگى از   ) بنياد مسکن انقالب اسالمى (وزارت مسکن و شهرسازى 

 ، اجتماعى و فرهنگى طرف روستائيان طى مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادى
جمهورى اسالمى اىران براى کليه روستاهاى داراى شوراى اسالمى و مراکز دهستانها 

. تهيه و به اداره ثبت اسناد و امالک ارسال نماىدنقشه تفکيکى وضع موجود روستا را 
نقشه هاى تفکيکى تهيه شده نياز به تأىيد ساىر مراجع دولتى ندارد و ادارات ثبت اسناد 
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 : و امالک براساس آن به شرح زىر اقدام مى نماىند
 
پس از کنترل نقشه .  درصورتى که محدودهء مورد عمل قبًال تحدىد حدود شده باشد- ١

بيق آن با محل با توجه به مدارک متصرفين صورتجلسه تفکيکى حاوى حدود  و تط
قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماىنده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء 
نماىنده بنياد مسکن و شوراى اسالمى روستا مى رسد تا براساس آن به نام متصرفينى 

 . کيت صادر و تسليم گرددکه داراى مدارک دال بر مالکيت مى باشند سند مال
 
 درصورتى که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکيت ارائه نماىد، ىا در مالکيت و   - ٢

تصرف اشخاص اختالف باشد، همچنين درصورتى که محدوده مورد عمل تحدىد حدود 
 ، سازمانها و مؤسسات و نهادهاى نشده باشد ىا عرصه آن از امالک متعلق به دولت  

اف باشد، موضوع در هيأتى مرکب از رئيس اداره ثبت اسناد و امالک عمومى ىا اوق
شهرستان و رئيس بنياد مسکن انقالب اسالمى و ىکى از قضات دادگسترى به انتخاب  

 . رئيس قوه قضائيه مطرح و رأى مقتضى صادر مى گردد
از هيأت مى تواند براى رسيدگى به موضوع از خبرگان ثبتى استفاده و ىا با استفاده  

رأى صادره توسط ثبت محل به . تحقيقات و شهادت شهود رأى خود را صادر نماىد
 ، طرفين ابالغ مى شود، درصورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تارىخ ابالغ رأى

ادارات ثبت اسناد و امالک و بنياد مسکن انقالب اسالمى حسب مورد مکلف به اجراى  
رسيدگى به . ترض به دادگاه هداىت مى شود ، معدرصورت وصول اعتراض. آن مى باشند

 . اىن اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود
 
نقل و انتقاالت   .  مشمولين اىن قانون از پرداخت کليه هزىنه هاى ثبتى معاف مى باشند- ٣

 . بعد از صدور سند مالکيت شامل معافيت نخواهد بود
 
 و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتى  نحوه تشکيل جلسات و اختيارات هيأتها- ٤

و چگونگى تهيه نقشه تفکيکى و ميزان مبالغ درىافتى و هزىنه نمودن آنها مطابق      
آىين نامه اى خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت مسکن و  

 هيأت  حداکثر ظرف دوماه تهيه و به تصوىب  ) بنياد مسکن انقالب اسالمى(شهرسازى 
 . وزىران مى رسد

 
و سازمان بهزىستى از   ) ره( خانواده هاى تحت پوشش کميته امداد امام خمينى - ٥

 . پرداخت هزىنه عوارض و ماليات و هرگونه هزىنه دىگر معاف مى باشند
 

 ، اجتماعى و فرهنگى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ١٨٩( ماده - ١٣٤ماده 
قانون برنامه سوم توسعه ) ١٨٩( ماده -  * ١٧/١/١٣٧٩وب جمهورى اسالمى اىران مص

 : ١٧/١/١٣٧٩ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب اقتصادى
 به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضاىى و در راستاى توسعهء مشارکتهاى - ١٨٩ماده 
اىى ندارد و ىا ماهيت قضاىى آن  ، رفع اختالفات محلى و نيز حل و فصل امورى که ماهيت قضمردمى

حدود وظاىف و . از پيچيدگى کمترى برخورداراست به شوراهاى حل اختالف واگذار مى گردد
اختيارات اىن شوراها، ترکيب و نحوهء انتخاب اعضاى آن براساس آىين نامه اى خواهد بود که به 
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 • . ه قضائيه مى رسدپيشنهاد وزىر دادگسترى و تصوىب هيأت وزىران و به تأىيد رئيس قو
 به تصوىب هيأت وزىران رسيده و ضمنًا در ١٥/٢/١٣٨١آىين نامه اجراىى اىن ماده در تارىخ • 

  و اصالحيه هاى آن   . اصالح گردىده است١٦/٥/١٣٨١ و ٣٠/٤/١٣٨١،  ٨/٣/١٣٨١تارىخهاى 
 . مى گردد تنفيذ) ١٣٨٨-١٣٨٤(براى دوره برنامه چهارم 

 
 ت و ارتقاء اثربخشى حاکميت نوسازى دول-بخش ششم 

 
  نوسازى دولت و ارتقاء اثربخشى حاکميت-فصل دوازدهم 

 
امور تصدىهاى <،  >امور حاکميتى< نقش و وظاىف دولت در حوزه هاى - ١٣٥ماده 

 > امور تصدىهاى اقتصادى<و  > امور زىربنائى<،  > ، فرهنگى و خدماتىاجتماعى
 : تعرىف و به شرح ذىل تنظيم گردد

  :  امور حاکميتى- الف
امور حاکميتى دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکميت کشور است و منافع آن بدون 

 : محدودىت شامل همه اقشار جامعه مى گردد عبارتند از
  .  ، اجتماعى و فرهنگى ، برنامه رىزى و نظارت در بخشهاى اقتصادى سياستگذارى- ١
 . از توزىع درآمد برقرارى عدالت و تأمين اجتماعى و ب- ٢
  .  ، براى رقابت و جلوگيرى از انحصار و تضييع حقوق مردم اىجاد فضاى سالم- ٣
 ، براى رشد و توسعه کشور و رفع فقر و   فراهم نمودن زمينه ها و مزىتهاى الزم- ٤

  . بيکارى
  .  ، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضاىى ، امور ثبتى قانونگذارى- ٥
  . تماميت ارضى کشور و اىجاد آمادگى دفاعى ملى حفظ - ٦
  .  ، اسالمى صيانت از هوىت اىرانى- ٧
  .  ، تنظيم روابط کار و روابط خارجى ، ماليه عمومى اداره امور داخلى- ٨
  .  حفظ محيط زىست و حفاظت از منابع طبيعى و ميراث فرهنگى- ٩
  . لى ، آمار و اطالعات م علوم و تحقيقات بنيادى- ١٠
 پيشگيرى از بيمارىهاى واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعى و بحرانهاى   - ١١

  . پيچيده
  :  ، فرهنگى و خدماتى امور تصدىهاى اجتماعى-ب 

آن دسته از وظاىفى است که منافع اجتماعى حاصل از آنها نسبت به منافع فردى برترى 
دد، ازقبيل آموزش و پرورش عمومى و  دارد و موجب بهبود وضعيت زندگى افراد مى گر 

 ، اطالعات و  ، تربيت بدنى و ورزش ، بهداشت و درمان ، علوم وتحقيقاتفنى و حرفه اى
  .  ، هنرى و تبليغات دىنىارتباطات جمعى و امور فرهنگى

  :  امور زىربناىى-ج 
اى آن دسته از طرحهاى تملک داراىى هاى سرماىه اى است که موجب تقوىت زىرساخته 

 ، عمران شهرى و اقتصادى و توليدى کشور مى گردد، نظير طرحهاى آب و خاک 
  .  ، ارتباطات و حمل و نقلروستاىى و شبکه هاى انرژى رسانى

  :  امور تصدىهاى اقتصادى-د 
آن دسته از وظاىفى است که دولت متصدى اداره و بهره بردارى از اموال جامعه است و 
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ى در حقوق خصوصى عمل مى کند، نظير تصدى در امور مانند اشخاص حقيقى و حقوق
 ، حمل و نقل و بازرگانى وبهره بردارى از طرحهاى مندرج در بند  ، کشاورزىصنعتى

  . اىن ماده ) ج(
  به منظور اىجاد زمينه مناسب براى رشد و توسعه کشور، افزاىش - ١٣٦ماده 

اکميتى دولت و توسعه مشارکت  ، تقوىت امور حکارآىى و بهره ورى دستگاههاى اجراىى
اىن قانون به طرىق ) ١٣٥(مردم در امور کشور، نحوه اجراى وظاىف مذکور در ماده 

 : ذىل پاالىش و اصالح مى گردد
 امور حاکميتى دولت توسط دستگاههاى دولتى و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم -الف 

 ، فناورى انجام کار، نابع انسانىانجام مى گردد و دستگاههاى اجراىى ذى ربط در ابعاد م
  .  ، تقوىت و توسعه کيفى خواهند ىافتتجهيزات و تخصيص منابع

 ، فرهنگى و خدماتى دولت با رعاىت اصول بيست  وظاىف امور تصدىهاى اجتماعى-ب 
 براى مالحظه اصل -* قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران) ٣٠(و سى ام ) ٢٩(و نهم 

 .  مراجعه شود٩٦زىرنوىس ماده  قانون اساسى به ٢٩
دولت موظف است وساىل : ١٣٥٨قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران مصوب ) ٣٠(اصل سى ام 

آموزش و پرورش راىگان را براى همه ملت تا پاىان دورهء متوسطه فراهم سازد و وساىل 
ده از   با استفاتحصيالت عالى را تا سرحد خودکفاىى کشور به طور راىگان گسترش دهد

 : شيوه هاى ذىل انجام مى گردد
 
  .  اعمال حماىت هاى الزم براى توسعه بخش غيردولتى مجرى اىن وظاىف- ١
  .  خرىد خدمات از بخش غيردولتى- ٢
 مشارکت با بخش غيردولتى ازطرىق اجاره و واگذارى امکانات و تجهيزات و منابع - ٣

  . فيزىکى
 ، در چارچوب ى دولتى به بخش غيردولتى واگذارى مدىرىت بخشى از واحدها- ٤

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى سياستهاى کلى برنامه چهارم توسعه اقتصادى
  . اىران
 اىن    ١٤٤مطابق ماده ( اىجاد و اداره واحدهاى دولتى با روىکرد هدفمند و نتيجه گرا - ٥

قى که هيچ کدام از با تأىيد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور در مناط  ) قانون
 . حالت هاى فوق الذکر امکان پذىر نباشد

 ، حماىت و نظارت دستگاهها و شرکتهاى دولتى  وظاىف زىربناىى دولت با مدىرىت-ج 
 . توسط بخش غيردولتى انجام خواهد شد

) ٤٤( وظاىف مربوط به تصدى هاى اقتصادى دولت با رعاىت اصل چهل و چهارم -د 
 ٦به زىرنوىس ماده . ا . ق٢٩ براى مالحظه اصل -* اسالمى اىران قانون اساسى جمهورى 

دولت در اىن بخش نسبت به تنظيم .  به بخش غيردولتى واگذار مى گردد. مراجعه شود
براى جلوگيرى از اىجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف   مقررات
رماىه گذارى و نظاىر آن اقدام  ، رشد توسعه و امنيت س ، اىجاد فضاى سالم رقابتکنندگان

تعرىف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شراىط و محدوده و تکاليف امور . خواهد نمود
 ، زىربناىى و موارد واگذارى دستگاههاى مختلف به نحو تفصيلى حاکميتى و تصدى گرى

 در قالب الىحه اى توسط ١٣٨٣و همچنين اجراى کليه موارد اىن ماده تا پاىان سال 
 . تهيه و به مجلس شوراى اسالمى تقدىم خواهد شددولت 
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 دولت مکلف است تشکيالت کالن دستگاههاى اجراىى و -  الف - ١٣٧ماده 
وزارتخانه ها را متناسب با سياستها و احکام اىن برنامه و تجربه ساىر کشورها، جهت 

 ،  ، تعارضهاى دستگاهى و غيرکارآمدى و عدم جامعيتبرطرف کردن اثربخشى ناقص
 ، تمرکز امور، موازى کارىها و همچنين بهره گيرى همه جانبه از فناورىهاى عدم کفاىت

 ، ادغام و تجدىد ساختار به  ، متناسب سازىنوىن و روشهاى کارآمد، با هدف نوسازى
 ، اثربخش و غيرمتمرکز طراحى  ، کارآمد، فراگير و باکفاىتصورت ىک منظومه منسجم

 شش ماه پس از تصوىب اىن قانون به مجلس شوراى اسالمى   نماىد و الىحه ذى ربط را
 . تقدىم کند، به طورى که امکان اجراى آن از ابتداى سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد

 آن دسته از تصدىهاى قابل واگذارى دستگاههاى دولتى در امور توسعه و عمران -ب 
ى ذى ربط به شهردارىها و شهر و روستا، باتصوىب هيأت وزىران همراه با منابع مال 

 . دهيارىها واگذار مى شود
 

  سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور موظف است با همکارى - ١٣٨ماده 
دستگاههاى ذى ربط به منظور اصالح نظام بودجه رىزى از روش موجود به روش  

پاىان  ، اقدامات ذىل را حداکثر تا هدفمند و عملياتى و به صورت قيمت تمام شده خدمات
 : سال دوم برنامه چهارم انجام دهد

 .  شناساىى و احصاء فعاليت و خدماتى که دستگاههاى اجراىى ارائه مى نماىند-الف 
 ، متناسب با کيفيت و محل جغرافياىى   تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات-ب 

  . مشخص
  .  قيمت تمام شده آن تنظيم الىحه بودجه ساالنه براساس حجم فعاليتها و خدمات و-ج 
 تخصيص اعتبارات براساس عملکرد و نتاىج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت -د 

  . تمام شده آن
 به منظور تحقق روىکرد فوق و همچنين تسرىع در تغيير نظام بودجه رىزى - ١تبصره 

ح    ، سازمان مذکور موظف است ضمن اصالکشور و تقوىت نظام برنامه رىزى و نظارت
 ، روشها و فناورى ادارى خود، ترتيبى اتخاذ  ، مدىرىت نيروى انسانىساختار سازمان

 ، کارا و اثربخش و به کارگيرى نخبگان و   ، منعطفنماىد تا با سازمانى کوچک
 . اندىشمندان امکان انجام وظاىف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد

مور اقتصادى و داراىى نسبت به تهيه لواىح   سازمان فوق الذکر و وزارت ا- ٢تبصره 
 ، ادارى و استخدامى و بودجه رىزى کشور اقدام الزم براى اصالح قوانين و مقررات مالى

 . نماىد به نحوى که نظام موجود تبدىل به نظام کنترل نتيجه و محصول گردد
ى کشور  آىين نامه اجراىى اىن ماده با پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىز-ه 

 . به تصوىب هيأت وزىران مى رسد
 

 ، اقدامهاى ذىل  به منظور اصالح ساختار و تشکيالت دستگاههاى اجراىى- ١٣٩ماده 
 : انجام مى گردد

 ، اجتماعى و  دولت موظف است تا پاىان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى-الف 
٢٠( حداقل بيست درصد فرهنگى جمهورى اسالمى اىران پيشنهاد حذف و ىا واگذارى

از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظاىر آن را به ساىر بخشها و %) 
ادغام و انحالل دستگاههاى غيرضرور را جهت تصوىب به مجلس شوراى اسالمى تقدىم   
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 . کند
 ، شرکت دولتى  ، نهاد عمومى غيردولتى ، مؤسسه دولتى ممنوعيت اىجاد وزارتخانه -ب 
 ، مگر در موارد استثناء با تأىيد هيأت وزىران و ستگاههاىى با عناوىن مشابهو د

  . تصوىب مجلس شوراى اسالمى
در سطح  ) به استثناى شرکتهاى دولتى ( ادغام کليه واحدهاى سازمانى هر وزارتخانه  -ج 

 ، به طورى که واحدهاى مربوطه در ىک واحد سازمانى...  ، بخش و  ، شهرستاناستان
سطح سازمانى واحدهاى . مرکز عهده دار راهبرى و انجام امور ستادى آنها باشنددر 

موضوع اىن بند و موارد استثناء با پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور    
تغيير ىا ادغام واحدهاى استانى که به موجب . به تصوىب شوراى عالى ادارى مى رسد 
 . وراى اسالمى خواهد بودقانون اىجاد شده اند با تصوىب مجلس ش

 ، براساس ضوابطى که  بازنگرى و تجدىد ساختار داخلى دستگاههاى اجراىى-د 
. به پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور به تصوىب هيأت وزىران مى رسد

 ، پستهاى داراى شاغلين رسمى حذف گردند، اىن گونه  درصورتى که با اصالح تشکيالت 
 . خروج طبيعى مستخدمين ذى ربط پاىدار خواهد بودپستها صرفًا تا 

دستگاههاى اجراىى موظفند ضمن اقدام ...  ، شهرستانى و  کليه واحدهاى استانى-ه 
الزم درخصوص بازنگرى و تجدىد ساختار سازمانى خود، پس از تأىيد سازمان مدىرىت 

وهاى مازاد را به و برنامه رىزى استان اصالحات الزم را به مورد اجرا گذارند و نير 
 . ساىر واحدهاى مستقر در همان محل منتقل نماىند

 ، شهر و بخش با روىکرد عدم توسعه سطوح  نصاب جمعيت براى تشکيل شهرستان-و 
 . تقسيمات کشورى در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزىران تعيين خواهد شد

 
سعه بخش خصوصى وتعاونى   به دولت اجازه داده مى شود به منظور تو- ١٤٠ماده 

و جلب مشارکت تشکل هاى غيردولتى و ساىر بخش هاى جامعه مدنى در اداره امور  
 ، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و کشور و افزاىش کارآمدى مدىرىت دولتى

 :  ، اقدامهاى ذىل را انجام دهدمنابع ملى
اى غيردولتى الزم براى توسعه   کمک به اىجاد و توسعه و قانونمندى نهاده-الف 

 ، توسعه سالمت و شفافيت ادارى و حفاظت از محيط  ، تروىج فرهنگ خدمتکارآفرىنى
 ، بر مبناى هدف محورى و زىست و ارتقاء استانداردهاى زىست محيطى و سالمت مردم

  . مسؤوليت پذىرى
 ، در  تشکيل واحد سازمانى مناسب براى تقوىت و حماىت از بخش غيردولتى-ب 

 ، توجيه و رفع موانع ادارى در سازمان  ، اىجاد تسهيالت ، آموزشزمينه هاى نهادسازى
مدىرىت و برنامه رىزى کشور و کليه وزارتخانه ها و سازمانهاى مستقل دولتى از محل 

 . پستهاى سازمانى موجود
 

بات   دولت موظف است به منظور استقرار نظام شاىسته گراىى و اىجاد ث - ١٤١ماده 
 ، درخصوص موارد ذىل الىحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراى در خدمات مدىران
 . اسالمى تقدىم نماىد

 .  ، تعرىف و طبقه بندى نماىد مشاغل مدىرىتى را در دو بخش سياسى و حرفه اى-الف 
 ، شراىط تخصصى الزم را تعيين    در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاى حرفه اى-ب 
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در مواردى که از اىن . ا افراد از مسير ارتقاء شغلى به مراتب باالتر ارتقاء ىابندنماىد ت
 ، طرىق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزىابيهاى مدىرىتى و تخصصى الزم 

 . انتخاب صورت پذىرد
 درخصوص عزل و نصب پستهاى مدىرىت سياسى اختيارات الزم به مقامات -ج 

 . ده شودمنصوب کننده دا
 

  سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و دستگاههاى موضوع ماده - ١٤٢ماده 
اىن قانون موظفند به منظور افزاىش پاسخگوىى دستگاههاى اجراىى در مقابل ) ١٦٠(

 ، با استفاده از فناورىهاى نوىن ادارى و بازنگرى و مهندسى فرآىندها و روشها و مردم
ترى مدارى و آموزش ادارى مردم و توسعه فرهنگ رشد شاخص هاى مربوط به مش

 ، سطح مدىرىت و ارزىابى عملکرد و راهکارهاى الزم براى جلوگيرى از مفاسد ادارى
کيفى خدمات خود را افزاىش داده و در تدوىن ضوابط و مقررات و بخشنامه ها، 

 اصلى دستورالعمل هاى ذى ربط رضاىت و تکرىم ارباب رجوع به عنوان ىکى از اهداف 
 . و تأثيرگذار در سرنوشت ادارى و استخدامى کارکنان ملحوظ نماىند

 
  به منظور اصالح و بهبود مدىرىت نيروى انسانى بخش دولتى سازمان  - ١٤٣ماده 

اىن قانون ) ١٦٠(مدىرىت و برنامه رىزى کشور ودستگاههاى اجراىى مذکور در ماده 
 : موظفند اقدامات ذىل را به عمل آوردند

 تجزىه و تحليل و باز طراحى مشاغل دولتى با روىکرد جذب متخصصين و  - الف
  . نخبگان

 به کارگيرى نيروى انسانى به هر شکل در دستگاههاى فوق الذکر در فضاى رقابتى -ب 
  . و کسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامى ادوارى

ن براساس تلفيق مناسب  پيش بينى ضوابط و دستورالعملهاى پرداخت حقوق کارکنا -ج 
  . نتيجه گراىى و بهره ورى به جاى وقت مزدى

 ارتقاء سطح کيفى مدىران و سرپرستان با پيش بينى ضوابط خاص آموزش و شراىط -د 
از پستهاى مدىرىت و %) ٢٠(احراز تصدى آنها و کاهش حداقل بيست درصد 

  . سرپرستى
راى کارکنان دستگاههاى اجراىى  توسعه آموزش هاى شغلى و تخصصى کوتاه مدت ب -ه 

و حذف دوره هاىى که با استفاده از امکانات دولتى و مأمورىت منجر به درىافت مدارک 
 . دانشگاهى رسمى و ىا غيررسمى مى گردد

آىين نامه اجراىى اىن ماده بنا به پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور 
 . به تصوىب هيأت وزىران مى رسد

 
  کليه دستگاههاى اجراىى موظفند به منظور افزاىش کارآىى و بهره ورى - ١٤٤ماده 

 ، به جاى کنترل مراحل انجام کار و اعطاى و استقرار نظام کنترل نتيجه و محصول
اختيارات الزم به مدىران براى اداره واحدهاى تحت سرپرستى خود به صورت مستقل و 

العمل مشترک سازمان مدىرىت و  ، براساس دستورهدفمند نمودن تخصيص منابع
 ، قيمت تمام شده آن دسته از برنامه رىزى کشور و وزارت امور اقتصادى و دارائى

 ، ازقبيل واحدهاى آموزشى(فعاليتها و خدماتى که قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند  
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، براساس کميت و کيفيت محل  ) ، خدماتى و ادارى ، درمانىپژوهشى و بهداشتى
رافياىى مشخص و پس از تأىيد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور ىا استان و با جغ

 . اعطاى اختيارات الزم به مدىران ذى ربط اجرا نماىند
به دستگاههاىى که براساس ضوابط اىن ماده خدمات خود را ارائه مى نماىند، اجازه داده 

 اعتبارات هزىنه اقدام و مى شود حسب نياز نسبت به جابه جاىى فصول و برنامه هاى
 ، مابه التفاوت هزىنه هاى قبلى فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء کيفى خدمات
. تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدىران واحدهاى ذى ربط نماىند

اعتباراتى که براساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتى دراختيار واحدها قرار 
 . يرد، کمک تلقى شده و پس از پرداخت به هزىنه قطعى منظور مى گرددمى گ

 
 به منظور کاهش حجم تصدىها و افزاىش مشارکت مردم در اداره امور  - ١٤٥ماده 

 :  ، اقدامهاى ذىل انجام مى شودکشور و کوچک سازى دولت
ىق روشهاى  ، صرفًا ازطر ، توليدى و خدماتى ، فرهنگى توسعه فعاليتهاى اجتماعى-الف 

 . انجام گردد) ١٣٦(ماده  ) ب(مذکور در بند 
 ،  ، توليدى ، فرهنگىاز تصدىهاى اجتماعى  %) ٣( کاهش ساالنه حداقل سه درصد -ب 

خدماتى و نظاىر آن توسط دستگاههاى اجراىى با استفاده از روشهاى مذکور در اجزاى 
از منابع مربوط براى و اختصاص بخشى ) ١٣٦(ماده  ) ب(بند ) ٤(و ) ٣(، )٢(، )١(

  . توسعه بخشهاى غيردولتى
 ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک داراىى هاى سرماىه اى در سطوح -ج 

ملى و استانى به استثناى موارد مربوط به امور حاکميتى و زىربناىى و مواردى که با 
ور در اجزاى تأىيد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور، استفاده از شيوه هاى مذک

امکان پذىر نباشد، اعتبارات طرحهاى تملک ) ١٣٦(ماده  ) ب(بند ) ٣(و ) ٢(، )١(
داراىى هاى سرماىه اى فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براى توسعه بخش 

  . غيردولتى در همان فصل اختصاص خواهد ىافت
کتها و سازمانها و  مشارکت و سرماىه گذارىهاى جدىد شرکتهاى دولتى در ساىر شر-د 

 . تفکيک و تکثير آنها درقالب شرکتهاى موسوم به نسل دوم و نظاىر آن ممنوع مى باشد
 تعيين اهداف کمى برنامه خصوصى سازى شرکتهاى دولتى و سقف اعتبارات آنها،  -ه 

 ، به نحوى که نسبت اعتبارات شرکتهاى دولتى و بودجه کل در قوانين بودجه ساالنه
 . کاهش ىابد%) ٢(د ناخالص داخلى هرساله حداقل دو درصد کشور به تولي

 در پاىان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به  - ١ –و 
 . کاهش ىابد%) ٥(ميزان پنج درصد 

اىن ) ٩( مجموع استخدامهاى جدىد در دستگاههاى دولتى مطابق جدول شماره  - ٢
 ، اجتماعى و فرهنگى ياستهاى کلى برنامه چهارم توسعه اقتصادىقانون در چارچوب س

به نحوى که به وظيفه حاکميتى  ) به استثناى نيروهاى مسلح(جمهورى اسالمى اىران 
تعداد کارکنانى که از %) ٥٠(دستگاههاى دولتى لطمه اى وارد نشود از پنجاه درصد 

 . حذف شد) ٩(طر ذىل جدول شماره  کلمه لشکرى از س- *.خدمت خارج مى شوند تجاوز نکند
 

 ،  ، رفاهى ممنوعيت اىجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونى -ز 
 ، توسط دستگاههاى موضوع ماده  ، فضاهاى ورزشى و تفرىحى و نظاىر آندرمانى

 ، کليه دستگاههاى اجراىى موظفند، اىن نوع تأسيسات و خدمات ىا اىن قانون ) ١٦٠(
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 ، به بخش غيردولتى  بردارى از آنها را حداکثر تا پاىان سال سوم برنامه چهارمبهره 
موارد مستثنى با پيشنهاد دستگاه اجراىى مربوط و تأىيد سازمان مدىرىت . واگذار نماىند

در انتقال بناها و اموال   . و برنامه رىزى کشور و تصوىب هيأت وزىران بالمانع است 
قانون اساسى جمهورى ) ٨٣(د، رعاىت اصل هشتاد و سوم دولتى که از نفاىس ملى باش

قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران مصوب ) ٨٣( اصل هشتاد و سوم - * اسالمى اىران
بناها و اموال دولتى که از نفاىس ملى باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصوىب مجلس : ١٣٥٨

  .   الزامى است.نحصر به فرد نباشد ، آن هم در صورتى که از نفاىس مشوراى اسالمى
 

 ، اىن قانون) ١٦٠( کليه خدماتى که در حال حاضر توسط دستگاههاى موضوع ماده  -ح 
 ، براى کارکنان خود در زمينه هاى مختلف نظير سروىس رفت و آمد، سلف سروىس

 ، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانى  ، امور ورزش کارکنانتعاونيهاى مصرف 
ىا خرىد خدمات صورت مى گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت ىارانه مستقيم انجام  و 

خواهد شد و کليه واحدهاى ادارى ذى ربط منحل گردىده و کارکنان رسمى آنها به 
 . واحدهاى نيازمند دىگر منتقل مى شوند

ى  وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنى و حرفه اى مى توانند براى اجرا -ط 
با کادر آموزشى خود مشروط بر اىنکه از مرخصى بدون حقوق  ) ١٣٦(ماده  > ب<بند 

سوابق خدمت اىن گونه  . استفاده نماىند، به روش مذکور در اىن بند عقد قرارداد نماىند
 . مستخدمين با پرداخت کسور بازنشستگى در صندوق ذى ربط مستخدم منظور خواهد شد

 ) ب(بند ) ٤(و ) ٣(، )٢(شهاى مذکور در اجزاى هزىنه سرانه مدارسى که به رو
توسط بخش غيردولتى اداره مى گردند، متناسب با وىژگيهاى هر بند و  ) ١٣٦ (ماده

 . توانمندىهاى مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مى شود
 ، در چارچوب  صدور مجوز استخدام هرىک از وزارتخانه ها و سازمانهاى مستقل-ى 

 ، بنا به پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى  پيوست اىن قانون)٩(جدول شماره 
  . کشور و تصوىب هيأت وزىران

 آىين نامه اجراىى اىن ماده با پيشنهاد سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور به -ک 
 . تصوىب هيأت وزىران مى رسد

 
هداف و مأمورىت   به منظور متناسب سازى تعداد کارکنان هر دستگاه با ا- ١٤٦ماده 

اصلى آن و تطبيق نحوه انجام وظاىف دستگاههاى اجراىى با سياستها و احکام بخش  
 :  ، اقدامهاى ذىل به عمل خواهد آمدتوسعه مدىرىت دولت

 ، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاههاى اجراىى و   در سال اول برنامه چهارم-الف 
توسط سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و  ، تحقق آن مشترکًا برنامه زمانبندى شده

 . دستگاه ذى ربط تهيه و به تصوىب شوراى عالى ادارى مى رسد
 انتقال کارکنان رسمى ىا ثابت مازاد دستگاههاى اجراىى در سطح ىک شهرستان -ب 

 ، انتقال به ساىر شهرستانها با  بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاى ذى ربط
 . م باىد صورت گيردموافقت مستخد

 آىين نامه اجراىى اىن ماده با رعاىت قوانين و مقررات به تصوىب هيأت وزىران  -ج 
 . مى رسد

 ، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول دستگاههاى     بار مالى اجراى اىن ماده-د 
 . اجراىى و اعتبارات پيش بينى شده در بودجه عمومى تأمين مى گردد
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 منظور تقوىت صندوقهاى بازنشستگى و سهولت جابجاىى کارکنان    به- ١٤٧ماده 

 : اقدامهاى ذىل به عمل ميآىد
 به کارکنان مشمول صندوقهاى بازنشستگى اجازه داده مى شود در صورتى که  -الف 

بازخرىد خدمت شوند و ىا به دستگاههاى دىگر منتقل شوند و ىا با استفاده از مرخصى 
در بخش غيردولتى اشتغال ىابند کماکان مشمول    )  زمانبدون محدودىت(بدون حقوق 

 . صندوق بازنشستگى خود باشند
 مستخدمين پيمانى دستگاههاى مشمول صندوق بازنشستگى کشورى مى توانند از  -ب 

نظر مزاىاى تأمين اجتماعى مشمول صندوق بازنشستگى کشورى و سازمان بيمه  
 . خدمات درمانى گردند

 
 ، نحوه حفظ  ، پاداش پاىان خدمتمربوط به رابطه استخدامى  ضوابط - ١٤٨ماده 

  . سوابق استخدامى از حيث تابع صندوق بازنشستگى بودن و ساىر موارد مربوط
اىن قانون و واحدهاىى که بيش از  ) ١٦٠(کارکنان دستگاههاى اجراىى موضوع ماده 

ء برنامه سوم توسعه    ، داراىى و ىا مالکيت آنها از ابتدااز سهام %) ٥٠(پنجاه درصد 
 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران به بخش غيردولتى واگذار شده  اقتصادى

آىين نامه اجراىى اىن ماده در چارچوب . و مى شود، باىد مطابق قانون تعيين تکليف گردد
 . قوانين به تصوىب هيأت وزىران مى رسد

ها با دستگاه اجراىى ذى ربط قطع  اىن گونه کارکنان که رابطه استخدامى آن-تبصره 
مى گردد مى توانند با حفظ سوابق استخدامى همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگى    

 . مربوط باشند
 

 سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور موظف است به منظور تقوىت نظم - ١٤٩ماده 
تبارات هزىنه اى و انضباط ادارى و مالى در نظام اداره امور کشور و صرفه جوىى در اع 

 ، توسط  ، نسبت به تدوىن ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصوىب هيأت وزىران دولت
 . دستگاههاى اجراىى به مورد اجرا گذاشته شود

 ، نحوه اجراى  ، با تدوىن شاخصهاىىسازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور مکلف است
قرار داده و هرساله گزارش آن ضوابط مذکور را در دستگاههاى اجراىى مورد ارزىابى 

 . را به هيأت وزىران تقدىم نماىد
 

  دولت موظف است حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طى - ١٥٠ماده 
 ، متناسب با نرخ تورم برنامه چهارم و در ابتداى هر سال براى تمامى رشته هاى شغلى

 . افزاىش دهد
اعتباراتى   %) ٧٠(اده مى شود تا هفتاد درصد   به دستگاههاى اجراىى اجازه د-تبصره  

که از محل اصالح ساختار و کاهش نيروى انسانى به ميزانى که در قانون بودجه ساالنه 
منظور مى گردد صرفه جوىى مى نماىند را به عنوان فوق العاده کارآىى غيرمستمر به   

 . کارکنانى که خدمات برجسته انجام مى دهند، پرداخت نماىند
نامه اجراىى اىن ماده توسط سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور تهيه و به آىين 
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 . تصوىب هيأت وزىران مى رسد
 

  وزارتخانه هاى دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و کشور و ستاد کل - ١٥١ماده 
 ، نيروهاى مسلح موظفند در چارچوب تدابير فرماندهى کل نيروهاى مسلح

 اجراى احکام اىن فصل را براى نيروهاى نظامى و انتظامى دستورالعملهاى الزم براى
تهيه و پس از تصوىب هيأت وزىران و تأىيد فرماندهى کل نيروهاى مسلح جهت اجرا به 

 . واحدهاى ذى ربط ابالغ نماىند
 

 ، استفاده بهينه از امکانات   دولت موظف است به منظور ساماندهى- ١٥٢ماده 
 ، ضوابط و استانداردها و ساز و نيز لزوم رعاىت مقرراتموجود، ارتقاى کيفيت ساخت 

 ، امور در احداث ساختمانهاى دولتى و عمومى و همچنين حذف تشکيالت غيرضرورى 
 ، طراحى و اجراى ساختمانهاى مزبور را در سازمانهاى دولتى که  ، مطالعهبرنامه رىزى

 .  ، متمرکز نماىدبدىن منظور و براساس قانون تشکيل شده است
آىين نامه اجراىى اىن ماده توسط سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و وزارت مسکن  

 . و شهرسازى تهيه و به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد
 

موظفند در راستاى احکام ) ١٦٠(  کليه دستگاههاى مذکور در ماده - ١٥٣ماده 
يق احکام اىن فصل     ، ضمن اجراى دقبخش نوسازى دولت و ارتقاء اثربخشى حاکميت

گزارش عملکرد خود را هر شش ماه ىک بار به سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور 
ارائه نماىند و اىن سازمان با رتبه بندى ميزان موفقيت دستگاهها نتيجه را براى هيأت 

 . وزىران و کميسيونهاى مربوط مجلس شوراى اسالمى گزارش نماىند
 

 ، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ) ١٢٣( و )٩٠(، )١(  مواد - ١٥٤ماده 
و ) ٩٠(، )١( مواد - *١٧/١/١٣٧٩اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب 

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى) ١٢٣(
١٧/١/١٣٧٩ : 

 ، سازماندهى و ساختار رى در ابعاد تشکيالت ، بهسازى و اصالح نظام ادا به منظور تصحيح- ١ماده 
 ، مقررات  ، سيستمها و روشها، مدىرىت منابع انسانىادارهء امور کشور، کاهش تصدى هاى دولت

 ، شوراى عالى ادارى با و افزاىش بهره ورى دستگاههاى اجراىى) آىين نامه ها و دستورالعمل ها(
 : يل مى گردد ، صالحيتها، وظاىف و اختيارات زىر تشکترکيب
 :  اعضاء-الف 

 ) رئيس شورا( رئيس جمهور ىا معاون وى - ١ 
  . به انتخاب هيأت وزىران ) ترجيحًا از بخشهاى مختلف( سه نفر از وزراء - ٢ 
  .  وزىر ىا رئيس دستگاه مستقل ذى ربط- ٣ 
 رئيس سازمان برنامه و بودجه درصورتى که فردى توسط رئيس جمهور به اىن - ٤ 

 .  منصوب شده باشدسمت
 دبيرکل سازمان امور ادارى و استخدامى کشور درصورتى که فردى توسط رئيس - ٥ 

 . جمهور به اىن سمت منصوب شده باشد
 .  چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور ادارى و مدىرىت به انتخاب رئيس جمهور- ٦ 
 .  دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس جمهور- ٧ 
  .  نفر از نماىندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراى اسالمى دو- ٨ 

 . مصوبات اىن شورا پس از تأىيد رئيس جمهور الزم االجرا خواهد بود
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 دبيرکل سازمان امور ادارى و استخدامى کشور به عنوان دبير شورا و مسؤول نظارت بر -تبصره 
 . حسن اجراى مصوبات آن خواهد بود

 : ىف و اختيارات  وظا-ب 
 اصالح ساختار تشکيالت دستگاههاى اجراىى کشور به استثناى وزارتخانه ها ازطرىق - ١ 

 .  ، انحالل و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکزادغام
 تجدىدنظر در ساختار داخلى وزارتخانه ها و وظاىف و ساختار داخلى سازمانها،  - ٢ 

 ، اقمارى آنها به منظور اىجاد انسجام تشکيالتى و حذف وظاىف موازىشرکتهاى دولتى و شرکتهاى 
  . مشابه و تکرارى

 تفکيک وظاىف اجراىى از حوزه هاى ستادى وزارتخانه ها و محدود نمودن فعاليت - ٣ 
و انتقال  )  ، برنامه رىزى و نظارتسياستگذارى(حوزه هاى ستادى به اعمال حاکميت و امور راهبردى 

  . راىى به واحدهاى استانى و شهرستانىوظاىف اج
 تصميم گيرى درمورد ادغام واحدهاى استانى و شهرستانى وابسته به هر ىک از - ٤ 

  . وزارتخانه ها در ىک واحد سازمانى
 ، امور و فعاليتهاى قابل واگذارى دستگاههاى اجراىى به  شناساىى و واگذارى وظاىف- ٥ 

هدف رهاسازى دولت از تصدىهاى غيرضرور و همچنين تعيين شهردارىها و بخش غير دولتى با 
 . نحوهء ارتباط و تنظيم مناسبات نظام ادارى با شوراهاى اسالمى روستا، بخش و شهر

 اصالح و مهندسى مجدد سيستمها، روشها و روىه هاى مورد عمل در دستگاههاى - ٦ 
ازى عمليات و کاهش ميزان ارتباط اجراىى کشور با گراىش ساده سازى مراحل انجام کار، خودکارس

 ، کاهش هزىنه هاى ادارى و اقتصادى نمودن  ، افزاىش رضاىت مراجعانکارمندان با مراجعه کنندگان
 . فعاليتها

 تصوىب طرحهاى الزم براى ارتقاى بهره ورى و کارآىى نيروى انسانى و مدىرىت - ٧ 
  . دستگاههاى اجراىى

زم در جهت بهينه سازى ساختار، ترکيب و توزىع  تصوىب ضوابط و معيارهاى ال- ٨ 
  . نيروى انسانى بخش دولتى

 تصوىب ضوابط و دستورالعملهاى مربوط به تعيين تکليف نيروى انسانى - ٩ 
 ، واگذار و ىا وظاىف آنها به  ، منحلدستگاههاىى که براساس مصوبات شوراى عالى ادارى ادغام

 . دىگر دستگاهها منتقل مى شود
 تصوىب ضوابط ناظر بر بهره بردارى مطلوب از فضاهاى ادارى و جابجاىى و تأمين - ١٠ 

  . ساختمانهاى ادارى
 تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براى تحقق برنامه هاى تحول نظام ادارى و - ١١ 

 . طرحهاى مصوب شورا که نياز به منابع جدىد دارد
هء برنامه هاى مرتبط با فعاليت دولت در  تشخيص و اعالم دستگاههاى اقدام کنند- ١٢ 

  . زمينه نظام ادارى و امور اجراىى
 به دولت اجازه داده مى شود حداکثر طى مدت شش ماه پس از تصوىب اىن قانون ، - ٩٠ماده 

آىين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط ادارى ، استخدامى و انضباطى خاص نظام بانکى را در  
 بانکها و در جهت توسعه و بهبود کيفيت ارائه خدمات و رقابتى کردن فعاليت چارچوب اساسنامه هاى

سيستم بانکى براساس پيشنهاد مشترک مجمع عمومى بانکها و سازمان امور ادارى و استخدامى 
 • . کشور به تصوىب رسانده و اجرا نماىد

 سازمان انرژى اتمى  به دولت اجازه داده مى شود براساس آىين نامه هاىى که توسط- ١٢٣ماده 
 ، سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و وزارت امور اقتصادى و داراىى پيشنهاد مى شود،  اىران

مقررات مالى و استخدامى سازمان انرژى اتمى را بدون الزام به رعاىت قانون محاسبات عمومى و 
 •• .  کندقانون استخدامى کشورى و ساىر مقررات عمومى تصوىب و جهت اجرا ابالغ

 به تصوىب هيأت وزىران رسيده ٢٦/١١/١٣٧٩آىين نامه استخدامى نظام بانکى دولتى در تارىخ • 
  . است
آىين نامه معامالت  . در اجراى اىن ماده آىين نامه هاى زىر به تصوىب هيأت وزىران رسيده است•• 

  ٢٣/٧/١٣٨٢و  ١/١٠/١٣٨١ که در تارىخ هاى  ٢٩/٣/١٣٧٩سازمان انرژى اتمى اىران مصوب 
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 و آىين نامه ٢٩/٣/١٣٧٩آىين نامه مالى سازمان انرژى اتمى اىران مصوب  . اصالح شده است
  و اصالحيه هاى آن براى دوره برنامه . ٥/١١/١٣٧٩استخدامى سازمان انرژى اتمى مصوب 

) ١٣٨٨-١٣٨٤( ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران چهارم توسعه اقتصادى
 . دتنفيذ مى گرد

 
  سامان عمليات اجراىى برنامه-فصل سيزدهم 

 
 ، طرحهاى تملک داراىى هاى سرماىه اى و    کليه عمليات اجراىى- ١٥٥ماده 

 ، اسناد سرماىه گذارى که در سالهاى برنامه چهارم بر مبناى اسناد ملى توسعه بخشى
اى اىن قانون    ، با خصوصيات ذىل و بر مبنملى توسعه استانى و اسناد ملى توسعه وىژه

 : به تصوىب هيأت وزىران مى رسد، سازماندهى و اجرا مى شود
 

 ،  ، سندى راهبردى است که با توجه به قابليتها، امکانات سند ملى توسعه بخش-الف 
 ، هدفهاى کمى و کيفى بلندمدت و ميان  ، جهت گيرىهاى اصلىمحدودىتها و مسائل اساسى

 فضاىى و منطقه اى و همچنين اقدامهاى مهم   ، فعاليتهاى محورى و سياستهاىمدت
اسناد ملى توسعه امور . محورى و فعاليتهاى اولوىت دار توسعه بخش را تبيين مى نماىد

بخشى به پيشنهاد مشترک سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور و دستگاههاى اجراىى  
 .  ، تهيه مى شودذى ربط

 
که با توجه به قابليتها، محدودىتها و  ، سندى راهبردى است  سند توسعه استان-ب 

 ،  ، اصلى ترىن جهت گيرىها در زمينه جمعيت و نيروى انسانى تنگناهاى توسعه استان
 ، اجتماعى و فرهنگى و هدفهاى کمى و  ، زىربناها و فعاليتهاى اقتصادىمنابع طبيعى

امه چهارم کيفى بلندمدت و ميان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاى کالن برن
و سند ملى آماىش سرزمين و طرحهاى توسعه و عمران و اسناد ملى توسعه بخشى 

 . تبيين مى نماىد
، مجموعه اى از چند طرح و فعاليت با پوشش  )فرابخشى( سند ملى توسعه وىژه -ج 

 ،   ، فقرزداىى و اشتغالفراگير براى مناطق و بخشهاى مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعى
بخشهاى ( ، موضوعى   ، اولوىتهاى زمانىزمانبندى. ت ىافته و تنظيم مى شود موضوعي
اجراى طرحها و پروژه هاى آن در اىن سند  ) استانهاى مختلف(و مکانى  ) مختلف

 . مشخص مى شود
 ،  اقدامها و عملياتى که در جهت تحقق هدفهاى پيش بينى شده در اسناد توسعه بخشى-د 

ضرورت اجرا مى ىابند، در الىحه بودجه ساالنه کل کشور ) فرابخشى (استانى و وىژه 
 . درج و به تصوىب مجلس شوراى اسالمى مى رسد

 کليه دستگاههاى اجراىى ملى کشور موظفند برنامه اجراىى و عملياتى خود را در -ه 
قالب اسناد ملى توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگى سازمان مدىرىت و 

. تهيه و پس از تصوىب در هيأت وزىران به مرحله اجرا درآورندبرنامه رىزى کشور 
 . بودجه سنواتى اىن دستگاهها براساس اسناد فوق تنظيم مى شود

 کليه دستگاههاى اجراىى استانى موظفند، برنامه اجراىى و عملياتى خود را درقالب -و 
ت و اسناد توسعه استانى در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگى سازمان مدىرى

برنامه رىزى استان تهيه و پس از تصوىب شوراى برنامه رىزى و توسعه استان به   
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بودجه سنواتى دستگاههاى استانى براساس اىن اسناد تنظيم  . مرحله اجرا درآورند
 . مى شود

 سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور مکلف است نسبت به تلفيق اسناد -ز 
اهنگى دستگاههاى اجراىى ذى ربط اقدام و موارد را  ، استانى و وىژه با همتوسعه بخشى

 . به تصوىب هيأت وزىران برساند
 
 

  تنفيذقانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت-فصل چهاردهم 
 
 

 به - *٢٦/١٠/١٣٨٢  قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب - ١٥٦ماده 
از انتشارات اىن معاونت ٢٦/١٠/١٣٨٢ مجموعه قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى چهارم توسعه اقتصادى   براى دوره برنامه.مراجعه شود
 . تمدىد مى گردد) ١٣٨٨-١٣٨٤(اسالمى اىران 

 
 

  نظارت–فصل پانزدهم 
 

 ، رئيس جمهور گزارش نظارت و   به منظور حسن اجراى برنامه چهارم- ١٥٧ماده 
فت هر سال برنامه را حداکثر تا پاىان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذىل به ارزىابى پيشر

 : مجلس شوراى اسالمى ارائه نماىد
  .  بررسى عملکرد مواد قانونى برنامه-الف 

  .  بررسى عملکرد سياستهاى اجراىى-ب 
 ،  ، از جمله توليد و سرماىه گذارى بررسى عملکرد متغيرهاى عمده کالن و بخشى-ج 
  ، تراز جارت خارجىت

  .  ، استانى و وىژه پيشرفت عمليات اسناد ملى توسعه بخشى-د 
  .  ارزىابى نتاىج عملکرد و تبيين علل مغاىرت با برنامه-ه 
  .  ارائه پيشنهادهاى الزم به منظور بهبود عملکرد برنامه-و 
 

يزان پيشرفت    سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور به منظور ارزىابى م- ١٥٨ماده 
 ، شاخصهاى مربوط  کشور درچارچوب موازىن برنامه چشم انداز و سياستهاى کلى نظام 

را متناسب با شاخصهاى بين المللى تنظيم و مقاىسه و در تيرماه هر سال نتاىج حاصل از   
اندازه گيرى شاخصهاى مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاى مؤثر براى 

 ، دولت و مجلس شوراى اسالمى تقدىم ور به مقام معظم رهبرىبهبود وضعيت کش 
 . مى نماىد

 
 کليه آىين نامه ها  ١٣٨٤  دولت مکلف است حداکثر تا پاىان نيمه اول سال   - ١٥٩ماده 

 . و دستورالعملهاى اجراىى اىن قانون را تهيه و به تصوىب برساند
 



١٥٩  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

) ٤(ولتى موضوع ماده   کليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاى د- ١٦٠ماده 
قانون محاسبات ) ٤( ماده - *  >١/٦/١٣٦٦قانون محاسبات عمومى کشور، مصوب <

شرکت دولتى واحد سازمانى مشخصى است که با اجازه قانون : ١/٦/١٣٦٦عمومى کشور، مصوب 
به صورت شرکت اىجاد شود و ىا به حکم قانون و ىا دادگاه صالح ملى شده و ىا مصادره شده و 

سرماىه آن متعلق به دولت %) ٥٠(عنوان شرکت دولتى شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد به 
هر شرکت تجارى که ازطرىق سرماىه گذارى شرکتهاى دولتى اىجاد شود، مادام که بيش از . باشد

 .  ، شرکت دولتى تلقى مى شودسهام آن متعلق به شرکتهاى دولتى است%) ٥٠(پنجاه درصد 
کتهاىى که از طرىق مضاربه و مزارعه و امثال اىنها به منظور به کار انداختن  شر-تبصره 

سپرده هاى اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتبارى و شرکتهاى بيمه اىجاد شده ىا مى شوند، ازنظر 
٥٠( و ساىر شرکتهاىى که بيش از پنجاه درصد .اىن قانون شرکت دولتى شناخته نمى شوند

ها منفردًا ىا مشترکًا به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و سرماىه و سهام آن%) 
 ،  ، به استثناى بانکها و مؤسسات اعتبارى و شرکتهاى بيمه قانونىشرکتهاى دولتى

تعلق داشته باشند و همچنين شرکتها و مؤسسات دولتى که شمول قوانين و    
رکت ملى نفت ش:  ، ازجمله مقررات عمومى به آنها، مستلزم ذکر ىا تصرىح نام است

اىران و شرکتهاى تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهاى تابعه آنها، سازمان گسترش 
 ، سازمان توسعه و نوسازى معادن و صناىع   و نوسازى صناىع اىران و شرکتهاى تابعه

 .  ، مشمول مقررات اىن قانون مى باشندمعدنى اىران و شرکتهاى تابعه در موارد مربوط
 

ليه قوانين و مقررات مغاىر با اىن قانون در طول اجرا آن ملغى االثر    ک- ١٦١ماده 
 . مى باشد

 
قانون فوق مشتمل بر ىکصد و شصت و ىک ماده و سى و چهار تبصره و ُنه جدول در   
جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ ىازدهم شهرىور ماه ىکهزار و سيصد و هشتاد و سه 

اع به شوراى نگهبان و طرح در مجمع مجلس شوراى اسالمى تصوىب و پس از ارج 
 ، به دولت  ، نهاىتًا با موافقت مقام معظم رهبرى با پيشنهاد مجمعتشخيص مصلحت نظام

 . ابالغ شد
 

 غالمعلى حداد عادل  
 رئيس مجلس شوراى اسالمى 

 
 
 
 



١٦٠  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 
 
 



١٦١  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 



١٦٢  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 



١٦٣  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 



١٦٤  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان



١٦٥  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 



١٦٦  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 



١٦٧  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 



١٦٨  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 



١٦٩  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 



١٧٠  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 



١٧١  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 



١٧٢  ا.ا.ه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جبرنامون قان

 
 
 
 
 



 
 
 

  ا.ا.، اجتماعى وفرهنگى ج        ضميمه مجموعه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى 
 
 
 . گردد صالحیه ذیل همزمان با چاپ کتاب ابالغ شده است لذا بدین وسیله ضمن عرض پوزش به صورت ضمیمه ارائه میا

 
  ، اجتماعى جمهورى اسالمى اىران  وسعه اقتصادىقانون برنامه چهارم ت) ٣(قانون اصالح ماده 

 ٢٢/١٠/١٣٨٣مصوب 
 

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران          قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى      ) ٣( ماده     -ماده واحده 
 :  به شرح زىر اصالح مى شود١١/٦/١٣٨٣مصوب 
 ،  ، گاز، برق و آب       ساىر فرآورده هاى نفتى    ، نفت گاز، نفت سفيد، نفت کوره و               قيمت فروش بنزىن    -٣ماده  

 ، قيمتهاى پاىان      ، ارتباطات تلفن و مرسوالت پستى در سال اول برنامه چهارم                    همچنين نرخ خدمات فاضالب      
 ، تغيير در قيمت کاالها و خدمات مزبور طى                   براى سالهاى بعدى برنامه چهارم         . خواهد بود    ١٣٨٣شهرىور

 . هر سال تقدىم مى شود، پيشنهاد و به تصوىب مجلس شوراى اسالمى مى رسدلواىحى که حداکثر تا اول شهرىور
 .  ، اجتماعى باشدپيشنهاد هر قيمتى مى باىد همراه با توجيه اقتصادى

مشمول اىن  ...  ، دىماند، عوارض و     ، حق انشعاب     ساىر درىافتى هاى مرتبط از جمله حق اشتراک            -١تبصره  
 . حکم مى باشند

 ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى      ، اقتصادى ت مکلف است تا پاىان سال دوم برنامه چهارم توسعه         دول -٢تبصره  
اسالمى اىران ضمن اتخاد تمهيدات الزم براى کاهش مصرف فرآورده هاى نفتى و افزاىش ظرفيت حمل و نقل                          

و ىا فرآورده هاى      ، نياز داخلى به فرآورده هاى نفتى را از محل توليدات پاالىشگاههاى داخل کشور                             عمومى
صناىع خودرو سازى و ساىر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه رىزى جهت             .  ، تأمين نماىد  جاىگزىن توليد داخل  

 ، مانند گاز طبيعى     کاهش مصرف حاملهاى انرژى و ىاسازگار ساختن محصوالت خود با فرآورده هاى جاىگزىن                
 کار الزم را براى حماىت از اجراى اىن تبصره فراهم              دولت مکلف است ساز و     . فشرده در خودروها، مى باشند    

 . ساخته و بودجه مورد نياز را براى حماىت از تغييرات ىادشده در بودجه ساليانه پيش بينى نماىد
قانون ) ٥( گزارش مربوط به اجراى وظيفه مندرج در ماده           ١٣٨٣دولت مکلف است تا پاىان سال         -٣تبصره  

 براى افزاىش   ١٧/١/١٣٧٩ ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى اىران مصوب          ىبرنامه سوم توسعه اقتصاد   
 . بهره ورى وکاهش هزىنه ها را تقدىم مجلس شوراى اسالمى نماىد

 به منظور کاهش مصارف غيرضرور و صرفه جوىى در مصرف برق و گاز، به شرکت هاى برق و                      -٤تبصره  
 ، جرىمه مقطوع     وليدى با مصارف باالتر از الگوى مصرف             گاز اجازه داده مى شود از مصرف کنندگان غيرت             

دولت سقف هاى الگوى مصرف و ميزان جرىمه مذکور را            . درىافت و به درآمد عمومى در خزانه وارىز نماىند           
 . هر سال ضمن تبصره هاى الىحه بودجه به مجلس شوراى اسالمى پيشنهاد مى نماىد

ان موظف است از طرىق شبکه هاى سراسرى و استانى خود               صدا و سيماى جمهورى اسالمى اىر         -٥تبصره  
نسبت به تنوىر افکار عمومى درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصادىق ماده واحده اقدام و گزارش                 
عملکرد خود را ماهانه به کميسيونهاى برنامه و بودجه و محاسبات و انرژى مجلس شوراى اسالمى تقدىم                              

 . نماىد
امه اجراىى اىن ماده واحده توسط سازمان مدىرىت و برنامه رىزى کشور با همکارى                                     آىين ن  -٦تبصره   
 . هاى اجراىى ذى ربط تهيه و حداکثر ظرف دوماه از زمان ابالغ به تصوىب هيأت وزىران خواهد رسيد دستگاه

 .  احکام مغاىر با اىن ماده واحده در مواد آتى اىن قانون لغو مى گردد-٧تبصره 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 




