
 مجلس شورای اسالمی(  14/12/1395قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران )مصوب 

 االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیحضرت حجت

 رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران

ساسی ( قانون ا123در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم) 26/10/1394مورخ  139574عطف به نامه شماره 

ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  اسالمی جمهوری

الیحه احکام »مجلس که با عنوان  14/12/1395( مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ 1396 -1400ایران )

-1399هوری اسالمی ایران )مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جم

( قانون اساسی 112به مجلس شورای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم )(« 1395

اسالمی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده جمهوری

 گردد.شده است، به پیوست ابالغ می

 میرئیس مجلس شورای اسال -علی الریجانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1396- 1400قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

  اختصارات و تعاریف -1ماده 

 (1396-1400برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

( اصالحی آن 117( قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده )5جرائی موضوع ماده )دستگاههای اجرائی: دستگاههای ا

 ( قانون محاسبات عمومی کشور5و ماده ) 1386قانون مصوب 

 ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 کشورسازمان: سازمان برنامه و بودجه 

 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی 

 دستگاه اجرائی را به عهده دارند.

های( مرتبط با آنها و همچنین مصوبات روژههای )پطرح است موظف دولت. است برنامه محوری مسائل زیر موضوعات -2ماده 

 .نماید اعمال ساالنه بودجه  الذکر را درهای ذیلستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه

 زیستموضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط -الف

ناکارآمد شهری)حاشیه شهرها و  محور در مورد توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافتهایموضوعات خاص مکان -ب

 بافتهای فرسوده(، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی

روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری)ترانزیت( و موضوعات خاص بخش پیش -پ

 حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

وری تأمین منابع مالی ن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهرهموضوعات خاص کال -ت

برای اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا )با اولویت زنان سرپرست خانوار(، 

ازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای ای و بهای بیمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوقبیمه

 اسالمی -سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی

 توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی -ث



  کالن اقتصاد – 1بخش  

( در سال پایانی برنامه، 34/0جینی ) ضریب و( %8)درصدهشت ساالنه متوسط اقتصادی رشد به دستیابی منظور به -3 ماده

 شود:( تعیین می3( و )2(، )1اهداف کمّی کالن و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول )

 تصویر شاخص های مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم -(1جدول شماره )
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 (درصد)  (: تصویر متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم2جدول شماره )
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 هزار میلیارد ریال -های مختلف تأمین (: منابع مالی ساالنه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روش3جدول شماره )

 

 وریبهره ارتقای محل از اقتصاد( %8) درصد هشت رشد از درصد واحد( 8/2) دهم هشت و دو حداقل تأمین جهت -4ماده 

( در طول %4/21به میزان متوسط ساالنه بیست و یک و چهاردهم درصد ) یگذارسرمایه رشد همچنین و تولید عوامل کل

عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به

 باشد:دولتت می

گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا از سرمایههای الزم برای تجهیز منابع مالی مورد نیها و سیاستگیریجهت -الف

متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی )فاینانس( خودگردان با اولویت 

ت میلیارد گذاری مستقیم خارجی و بیس(دالر به شکل سرمایه15.000.000.000تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد )

 ( دالر قراردادهای مشارکتی خارجی20.000.000.000)

استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول اجرای قانون برنامه ششم  -تبصره

 در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

آفرینی از راههای قانونی و مشروع ت و نگاه ارزشی به کار و ثروتمحترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثرو -ب

گذاری داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایهگیری فعاالن اقتصادی و تدوین نظام بنگاهو عدم مداخله در تصمیم

ایی بیشتر قادر به انجام آن هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارجدید برای بخش دولتی در فعالیت
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باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابالغ می

 گردد.

اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه  -پ

کاالیی و کشوری( خدمات فنی و مهندسی و کاالهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان بازارهای صادراتی )

برای آموزش و انتقال فن و فناوری )تکنولوژی( برای نیروهای ایرانی، تالش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای 

 ت مصالح کشورهای ناروا علیه صادرات ایران با رعایجلوگیری از اعمال تبعیض

ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و ها، هنرستانالتحصیالن دبیرستانافزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ -ت

های خدمت زیر پرچم و ای با استفاده از ظرفیتمؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه

 کارورزی دانشجویان

و بودجه و محاسبات و آموزش،  های برنامهماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیوناست در سهدولت مکلف 

 تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

 گذارانای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایهجذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه -ث

پذیری و صادرات کاالها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و منظور افزایش توانمندی، رقابتو تولیدکنندگان داخلی به

 حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

سازی ایده و دانش جهت تجاری حمایت حقوقی، مالی و نهادی الزم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در -ج

 های کلی برنامه ششم( سیاست80در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند)

های بانکی با هدف افزایش کارآمدی تدوین سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیالت و سپرده -چ

تجهیز منابع و اعطای تسهیالت به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیالت پذیری نظام بانکی در جذب و و رقابت

 ( نسبت به سال قبل کاهش یابد.%10و سپرده بانکی حداقل ده درصد )

توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و  -ح

 اصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالیهای نفتی در بورس انرژی، هفرآورد

بندی موضوع اندازی مؤسسات رتبههای الزم برای ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راهو سیاست گیریجهت -خ

 المللیگذاری خارجی و تأمین مالی بینذب سرمایهبرای ج 1/9/1384( قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1( ماده )21بند )

های کلی اصل اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست -د

 4/3/1381گذاری خارجی مصوب و قانون تشویق و حمایت سرمایه 25/3/1387( قانون اساسی مصوب 44چهل و چهارم )



ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و های ارزی و تجاری و تعرفهیاستاصالح س -ذ

 پذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادراترقابت

دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب  -ر

 ای را تضمین نماید.های توسعهاقتصاد رسیده باشد، تضامین الزم توسط بانک عامل و یا سازمانشورای 

زایی، های اشتغالدولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست -ز

بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که دانشای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و افزایی و ارتقای دانش حرفهمهارت

حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب 

( %8/0م درصد )دههیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت

 ساالنه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

 -5ماده 

وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه هدستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر -الف

واحدهای تحت تولیت خود با  وری در مجموعه خود، تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه درمدیریت بهره

وری ایران ارائه نمایند. وری ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهرههماهنگی سازمان ملی بهره

وری از طریق های عملیاتی خود برای ارتقای بهرهدستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه

وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرههای غیردولتی در حوزهشویق فعالیتتسهیل و ت

 وزیران برساند.ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت

 شود.مسلح اجراء میقوا از طریق ستاد کل نیروهای این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کل -تبصره

وری دستگاههای اجرائی و گیری کارایی و بهرهوری، دولت مکلف است نسبت به اندازهدر راستای ارتقای شاخص بهره -ب

 را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن

  

 عمومی مالیه و بودجه – 2بخش 

 نفت به بودجه وابستگی قطع همچنین و دولت درآمدی نظام اصالح عمومی، هایهزینه در جوییصرفه تحقق منظوربه -6ده ما

 :ششم برنامه قانون اجرای پایان تا

 برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است. -الف



و بندهای آن و نیز عوارض آالیندگی  17/2/1387( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 38)عوارض موضوع ماده  -ب

 مورد در زیر شرحبه  گذاری خودروها( ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره1موضوع تبصره )

 گردد:یم توزیع کشور مالیاتی امور سازمان توسط مذکور ماده( ج) و( ب) ،(الف) بندهای

( قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در 38عوارض وصولی بند)الف(ماده) -1

داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه

( %30درصد)( شهرها و سی%70گردد، به نسبت هفتاددرصد)داری کل کشور افتتاح میط خزانهسازمان امور مالیاتی کشور توس

گردد. سهم روستاهای فاقد ها واریز میها و دهیاریروستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری

ردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی گهای شهرستان مربوط واریز میدهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری

 در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص  -تبصره

 گردد.ها واریز میها و دهیاری( به حساب شهرداری%100صددرصد)

( قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز 38ع بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده )عوارض موضو -2

( قانون مذکور به حساب تمرکز 43گذاری خودروهای موضوع بند )ج( ماده )طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره

شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به واریز میداری کل کشور نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهوجوه به

( روستاها و مناطق %35درصد)وپنج( سایر شهرها و سی%53درصد)وسه( سهم کالنشهرها، پنجاه%12درصد)نسبت دوازده

ین تمام شود، محاسبه و بعشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می

گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری ها و مناطق عشایری توزیع میها و دهیاریشهرداری

ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی های برنامهشهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته

( عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای %30درصد)شود. همچنین سیهمان روستاها و مناطق عشایری 

ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای ها برای تأمین زیرساختتولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان

گیرد. این سهم از مبلغ صنعتی استان قرار میتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای های( نیمه)پروژه

 گردد.مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می

( شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها %30درصد )( از مبلغ موضوع سهم سی%5درصد)پنج -تبصره

قرار  31/2/1387مور شهرکهای صنعتی مصوب در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره ا

 گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.می



قانون مالیات بر ارزش  (39( ماده )2( و )1های )( بند )ب( این ماده در بخش مغایرت بر تبصره2در طول برنامه ششم جزء )

 افزوده حاکم است.

( قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت 38( ماده)1ندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره)آالیعوارض -3

ها )برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری( همان شهرستان توزیع ها و فرمانداریها، دهیاریجمعیت بین شهرداری

نفر و بیشتر( به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت  گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی)پنجاهمی

ای مرکب از رئیس سازمان استان های اعالمی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهکند، عوارض آلودگی براساس سیاست

 شود.أثر توزیع میهای متربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای ذیو فرمانداران شهرستان

های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض در صورتی که شهرستان -تبصره

ربط، نماینده سازمان های ذیآلودگی واحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بیشتر( متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان

های اعالمی سازمان اقدام به توزیع های مربوطه براساس سیاستو نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان حفاظت محیط زیست

 عوارض آلودگی خواهند کرد.

 و ریزیبودجه و ریزیبرنامه فرآیند اصالح مالی، انضباط ششم، برنامه قانون با سنواتی هایبودجه انطباق منظوربه -7ماده 

 های دولت:نهزیه و عملکرد بر نظارت

متناسب با تحوالت و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  لوایح بودجه ساالنه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل -الف

 شود.( این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسالمی می4با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره)

 -ب

اصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون سهم صندوق توسعه ملی از منابع ح -1

شود. بانک مرکزی مکلف است در شود و ساالنه حداقل دوواحددرصد به این سهم اضافه می( تعیین می%30درصد)برنامه سی

( شرکت ملی نفت %5/14و نیم درصد )طول سال و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده 

نیافته اقدام کند خیز، گازخیز و توسعه( مناطق نفت%3ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد )

( این قانون تعیین و به 4و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره )

 داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.رآمد عمومی نزد خزانهحساب د

( این قانون تعیین 4ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره)سقف اعتبارات هزینه -2

( در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز %15تا پانزده درصد )جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر شود. جابهمی

 است.



( دستگاههای اجرائی مندرج در %20درصد)دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بیست -پ

نی اجرای قانون برنامه، نحوی که در سال پایاریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، بهصورت بودجهقوانین بودجه سنواتی را به

 شود.( دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی%100صددرصد)

ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله  -ت

های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه دستگاههای مباشر دولت در موارد

ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی بازار، یارانه نهاده

قام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران م باالترین برعهده حکم این اجرای مسؤولیت. است ممنوع شود،می  استفاده

( کتاب پنجم 598مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده )

با اصالحات و الحاقات بعدی محکوم  2/3/1375های بازدارنده( مصوب قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات

 .گرددمی

ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهکلیه تصویب -ث

کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به

و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین  باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب

 شود.شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می

ق های بیمه گر اجتماعی ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوای برنامهدولت به گونه

 شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.مستقل

در مورد بندهای)ت( و )ث( این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابالغ بخشنامه بودجه  -ج

بینی شود. در ت مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیشدر قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارا

بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش

 اعتبار است.

اکن و توسعه ورزش هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اموجوه هزینه -چ

های قابل قبول شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینهعنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میهمگانی و یا به

 گردد.مالیاتی تلقی می

 دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدایی واثربخشی مدیریت اجرائی -ح

( از اعتبارات تملک دارایی %30درصد)بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سیسازی، تعادلدر مراکز استانها و جهت زمینه

 ریزی استانها اختصاص دهد.ای کشور را به شورای برنامهسرمایه



 باشد.لی استانی میتوزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و م -تبصره

( بند 7خصوص جزء )های توسعه کشور به( قانون احکام دائمی برنامه16( این قانون بر احکام ماده )7احکام مندرج در ماده )

 )د( و بند )ح( حاکم است.

 



اساسی در  تحول بر مبنی مقاومتی اقتصاد ابالغی کلی هایسیاست( 12)بند اهداف تحقق منظوربه است موظف دولت -8ماده 

 قوانین مطابق را زیر اقدامات بدهیها مدیریت همچنین و دولت  ساختارها و اصالح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی

 :دهد انجام مربوطه

 داری کل کشور از طریق:ساماندهی خزانه -الف

 داری کل کشوراصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه -1

 یق اصالح سامانه)سیستم( مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومیارتقای نظام نظارت از طر -2

 محاسباتی کشور از طریق: -ساماندهی نظام مالی -ب

 افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدیتهیه نرم -1

 افزار الزممومی و تدارک نرمتهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش ع -2

 تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور -3

 ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه -پ

 ریزی بر مبنای عملکردطراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه -1

 ریزی مبتنی بر عملکردشده بر مبنای بودجهاستقرار نظام نظارت مالی بازطراحی -2

 ساماندهی بدهیهای دولت از طریق: -ت

( در سطح حداکثر چهل درصد G.D.Pحفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی ) -1

(40)% 

 د مربوطه از طریق درج در بودجه عمومیساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سو -2

 حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسالمی -3

مدت و تأدیه بدهی دولت به تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه -4

 مدت و بلندمدتدولتی از طریق ابزارهای بدهی میاننظام بانکی و نهادهای عمومی و غیر

( با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران %45افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد ) -تبصره

 تواند با تصویب مجلس شورای اسالمی شاخص نسبت بدهی را برای مدتپذیر است. در شرایط اضطراری دولت میامکان



ساله از طریق تسویه ( افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه%50محدود تا پنجاه درصد )

 ( برساند%40درصد)بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل

رای تمامی جا برای را دولت الکترونیکی تدارکات سامانه برنامه قانون اجرای دوم سال پایان تا است مکلف دولت -9ماده 

و  3/11/1383ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه

جز معامالت محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به

تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری  3/11/1383و قانونن برگزاری مناقصات مصوب  17/10/1382

مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور 

 هستند.

 مالی منابع تأمین و بانکی و پولی نظام – 3بخش 

 ها(:میق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار سرمایه و بیمهعت و گسترش منظوربه است مجاز دولت –10ماده 

شود را به ترتیب قطعی شده یا می 1395معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال  -الف

ریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طهایی که به پیشنهاد سازمان مشخص میاولویت

نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه طلبکاران تسویه 

یران ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزنامهسنواتی و مصون از تورم، طبق آیین

 یابد.رسد، انتشار میمی

از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و  -تبصره

گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی شده و از هیچقطعی

شوند. در قراردادهای مربوط باید رم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک مرکزی برخوردار میمعادل نرخ تو

موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور بندی اضافه شود که به

 را به طلبکار بپردازد.

خاصی را  های مرتبط با اوراق بهادار مذکور)اعم از سود و اصل(، هرساله ردیفپرداخت منظور تأمین اعتبار الزم برایبه -ب

 بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسالمی برساند.در الیحه بودجه سنواتی پیش

ار تحت اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهاد -تبصره

نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و 

بالاثر است. عرضه و معامالت این اوراق بهادار به کسر )کمتر از ارزش اسمی( و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید 

باشد. ار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمیقبل از سررسید اوراق بهاد



شود باید اطالعات موردنیاز بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می

 رسد، منتشر نمایند.رس میگذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بوسرمایه

های دولت برای انتشار صکوک اسالمی استفاده از دارایی منظورشود بهبه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می -پ

ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییبینیپیش

های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاههای تقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییو ان

ها و اموال دستگاههای اجرائی اجرائی )سادا( حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی

به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم  8/7/1386کشوری مصوب ( قانون مدیریت خدمات 5موضوع ماده )

انتشار صکوک اسالمی نظیر ارزیابی  منظور پشتوانه( قانون اساسی به83رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم)

نه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب بردار، واگذاری و هرگوتوسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره

( 137( قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده )5هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری 69( ماده )10قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره )

ها م حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمانالز

ای یا وقفی یا ملکی هو فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار

بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره در سامانه اقدام نمایند.

 ثبت اطالعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه )کد( رهگیری ممنوع است.

ه و استفاده از مجریانتشار صکوک اسالمی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه

 ترین مقام آنها است.ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیدارایی

های کلی شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاستبه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می -ت

عنوان پشتوانه ه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، بهنام( قانون اساسی و در چهارچوب آیین44اصل چهل و چهارم )

 انتشار اوراق بهادار اسالمی )صکوک( استفاده کند.

منابع و مصارف بودجه عمومی  منظور رفع عدم تعادلوزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را به -ث

کلف است حسب اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود سال مالی منتشر نماید. سازمان مدر طی یک

بینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صورت کامل در لوایح بودجه ساالنه پیشاوراق مزبور را به

 شود.یافته تلقی می( تخصیص%100صددرصد)

 :است موظف ایران مرکزی بیمه -11ماده 



های اقتصادی از جمله فضای ر راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزهد -الف

گذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و کسب و کار و سرمایه

عمل آن در طی سالهای برنامه اقدامات الزم را جهت تحقق اهداف زیر به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی

 آورد:

 ( برسد.%7درصد)های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفتضریب نفوذ بیمه -1

( نسبت به سال پایه اجرای %50درصد)های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاههای عمر از حق بیمه تولیدی بیمهسهم بیمه -2

 نون برنامه افزایش یابد.قا

 ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.های بیمهرشته -3

منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار ای بهگذاری ذخایر بیمههای سرمایهنامهمقررات و آیین -ب

 گردد. در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری

 -12ماده 

شده خود به دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی -الف

( 44های کلی اصل چهل و چهارم )سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست

امالک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار  قانون اساسی و اصالحات بعدی آن،

قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای 

 شود.عمومی غیردولتی نمی

( بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و %10درصد)االنه حداقل دهدر اجرای حکم این بند باید س -تبصره

 بینی و تأمین شود.هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش

ستگان و سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنش -ب

 سازی نماید.بگیران را متناسبمستمری

( در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و 12بند )ب( ماده )

و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب  30/3/1361مشموالن صندوق تأمین اجتماعی مصوب 

 حاکم است. 23/6/1373



از جمله اموال  -هاتعهدات و داراییمؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با کلیه وظایف، اختیارات،  -پ

منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال 

 یابد.می

ای برای تعیین ارزش به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه -ت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوقحداکثر طی مد

رسد و مورد تأیید سازمان ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور میفعلی تعهدات آتی )اکچوئری( که حداکثر ظرف مدت سه

برداری از معادن و حقوق شرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهرهالبا منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم -گیردقرار می

داری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان سازی و خزانهمالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی

 های ساالنه پادار خواهد گردید.ها هر ساله در بودجهواگذاری

های دوجانبه و چندجانبه و همچنین ائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانردا و اقتصادی امور وزارت -13ماده 

 رعایت ماده این اجرای در. کند اقدام منطقه کشورهای  های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژهپیمان

 .است ضروری مصلحت و حکمت عزت، براساس نظام کلیهایسیاست و قوانین

رای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و ب -14ماده 

 :تسهیالت به غیرجاری مطالبات نسبت  بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش

رسد، یب شورای پول و اعتبار میتصوبانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به -الف

حسب مورد یک یا چند مورد از  18/4/1351عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 

 اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

طور موقت و سلب حق ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها بهدوختهاعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و ان -1

 تقدم خرید از سهامداران مؤثر

 تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت -2

 اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران -3

 و اعضای هیأت مدیره ای مدیران عاملسلب صالحیت حرفه -4

 بانکها خواهد بود.موضوع این بند هیأت انتظامی مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی  -1تبصره 

کند و یا به تشخیص بانک مرکزی مدیره را انتخاب میسهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت -2تبصره 

 مدیره نقش دارد.در انتخاب عضو هیأت



انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری)لیزینگ(، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات  -ب

( سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند %50اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد)

کتهای تأمین سرمایه بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب گذاری و شرهای سرمایهدر تأسیس صندوق

 1/2/1392( قانون مجازات اسالمی مصوب 19های تعزیری درجه شش ماده)حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات

 شود.جز حبس و شالق محکوم میبه

بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور  -1تبصره

 باشد.سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه )متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت( می

ای در سراسر شعبهالحسنه تکعالوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض -2تبصره 

(ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه 30.000.000.000میلیارد )النه تا سیکشور براساس جذب منابع سا

 دهد.و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می

( قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1( ماده )4( در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره )14بند )ب( ماده )

حکم خاص تلقی گردیده و  1/2/1392( قانون مجازات اسالمی مصوب 20ست و نسبت به ماده )حاکم ا 22/10/1383

 حاکم است.

نماید، نسبت به نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعالم می -پ

 توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

االجراء ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از الزمنامهبرای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیینهرگونه تبلیغ  -ت

رسد. عالوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه وزیران میتصویب هیأتشدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به

ا از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ هگردد، تخلف رسانهپولی بانکی و اعتباری اعمال می

 شود.داری کل کشور واریز میباشد که به حساب خزانهگرفته میصورت

ریزی کند که با تکمیل و ربط، به نحوی برنامهقضائیه و سایر دستگاههای ذیبانک مرکزی موظف است با همکاری قوه -ث

بارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت)ارزی و توسعه پایگاه داده ملی اعت

 ریالی( ساالنه یک واحد درصد کاهش یابد.

طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد  -ج

 ان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.تومدخل در امر نظارت را نمیذی



منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی  -تبصره

( بند )ب( 2اد اسالمی و موضوع تبصره )الحسنه زیر نظر سازمان اقتصهای قرضجز صندوقالحسنه بههای قرضاعتبار و صندوق

ها و شرکتهای واسپاری)لیزینگ( در صالحیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات این ماده، صرافی

عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحالل و تصفیه به

 باشد.می

 :گرددمی تعیین زیر شرحبه اعتبار و پول شورای اعضای ترکیب -15ماده 

 وی معاون یا دارایی و اقتصادی امور وزیر    

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس    

 وی معاون یا سازمان رئیس    

 وزیران هیأت انتخاب به وزرا از تن دو    

 ارتتج و معدن صنعت، وزیر    

 جمهورئیسر تأیید و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس پیشنهاد به بانکی و پولی متخصص و کارشناس نفر دو    

 وی معاون یا کشور کل دادستان    

 ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس    

 تعاون اتاق رئیس    

عنوان ناظر با و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی)هر کدام یک نفر( به نامهبر و اقتصادی هایکمیسیون نمایندگان    

 انتخاب مجلس

 ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. -1تبصره 

 بالمانع است. یابند انتخاب مجدد آنهابار تغییر میهر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک -2تبصره 

 18/4/1351( قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدی مصوب 18( در طول برنامه ششم بر بند )ب( ماده )15حکم ماده )

 حاکم خواهد بود.

 نظام عملکرد بر نظارت جهت و کشور بانکی نظام در ربا بدون بانکی عملیات صحیح اجرای از اطمینان حصول برای -16ماده 

 و قراردادها چهارچوب ها،بخشنامه ها،دستورالعمل عملیاتی،  هایها و ابزارهای رایج، شیوهظر نسبت به رویههارناظ و بانکی

 :شودمی تشکیل زیر ترکیب با مرکزی بانک در فقهی شورای اسالمی، فقه موازین با انطباق جهت از آنها اجرای نحوه



 نظر در مسائل پولی و بانکی(پنج فقیه )مجتهد متجزی در حوزه فقه معامالت وصاحب  -

 رئیس کل )یا معاون نظارتی( بانک مرکزی -

 نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان )هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی(یک -

ی اسالمی )به نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت آشنایی با بانکداری اسالمی به انتخاب مجلس شورایک -

 عنوان عضو ناظر(

 یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی -

اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس  -1تبصره 

 شوند.کل بانک مرکزی منصوب می

الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای ای فقهی الزممصوبات شور -2تبصره 

 باشد.( قانون اساسی نمی4کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم)آنها نظارت می

 وند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.شرأی این شورا برای چهار سال تعیین میاعضای صاحب -3تبصره 

جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت  -4تبصره 

 شود.یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ میمی

 -17ماده 

لیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه هرگونه تک -الف

التفاوت نرخ سود مصوب شورای بینی مابهجز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیشدرخصوص تسهیالت با نرخ سود کمتر، به

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

سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، ای دولت، شفافمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینههب -ب

بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از 

، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی هاا، سازمانها، مؤسسات، شرکتهریالی و ارزی برای وزارتخانه

ها شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میغیردولتی، صرفاً از طریق خزانه

 شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحو پرداخت

بانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از  -1صره تب

 داری کل کشور به اطالعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه



کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی ینهنحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هز -2تبصره 

االجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم

 رسد.دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می

( این ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری 2ابالغ دستورالعمل موضوع تبصره) بانک مرکزی مکلف است نسبت به -3تبصره 

( قانون پولی و بانکی 44اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده)

خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط  15/10/1389( قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 96کشور و تغییرات آن در ماده )

 شود.سایر دستگاههای اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می

 -18ماده 

های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه -الف

 وجود آید.ای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع بهگونهنماید، بهدر نظام بانکی فراهم 

ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه -ب

ربط نظیر استعالم اعتبارسنجی، بدهی ز مراجع ذیهای مورد نیاز، جهت اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات ابرخط استعالم

 مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات نیازمند استعالم از آن تمامی مراجع ذی -1تبصره 

 صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند.های مذکور را بهعالمباشند، موظفند امکان أخذ استمی

 های مذکور را تعیین و ابالغ کند.بانک مرکزی موظف است مصادیق استعالم -2تبصره 

 آحاد همکاری و تعاون برای الزم اجرائی بستر کردن فراهم و مردمی مشارکت ارتقای منظور به است موظف دولت -19ماده 

های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل شکللب تقا در مردم

داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی بهه فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه

 ر نماید.حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظو

 تمامی خارجی، و داخلی مالی منابع تأمین طریق از مالی مبادالت تسهیل و کشور مالی نظام تقویت و اصالح منظوربه -20ماده 

 چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست رعایت با کنندمی استفاده خارجی مالی تسهیالت از که اجرائی دستگاههای طرحهای

ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی،، زیر و یا باالترین مقام اجرائی دستگاه ذییت ومسؤول با اساسی قانون( 44)

بندی دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل محیطی باشند. زماناقتصادی، مالی و زیست

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای »انون های داخلی و رعایت قها، امکانات و تواناییبا توجه به ظرفیت



« و اصالح بعدی آن 1/5/1391های مستقیم مصوب ( قانون مالیات104کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده)

 .باید به تصویب شورای اقتصاد برسد 31/4/1394های مستقیم مصوب ( قانون مالیات104و اصالح ماده )

 

 آزاد مناطق و سازیخصوصی کار، و کسب محیط  -4 بخش

 :غیردولتی بخش گسترش و کار و کسب محیط بهبود و بیمه صنعت هایفعالیت توسعه جهت در است موظف دولت –21ماده 

استثنای ( قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به44های کلی اصل چهل و چهارم )بر اساس قانون اجرای سیاست -الف

 سهام عرضه طریق از برنامه قانون اجرای اول سال دو  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در

 .کند واگذار غیردولتی بخش به سازیخصوصی سازمان و سرمایه بازار در

ای، ساس اصالح نظام نظارت تعرفهگری دولت در صنعت بیمه و بر اشدن اقتصاد و کاهش نقش تصدیمنظور مردمیبه -ب

گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی

 بازرگانی اقدام نماید.

 –22ماده 

ای امن، هگونها، محیط کسب و کار را بهدولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین، مقررات و رویه -الف

المللی و پذیری بینسالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت

درصد انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیستالمللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشمهای بینشاخص

. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون %( از این هدف محقق شود20)

برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند 

 را همراه مستندات به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب زارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایهو -ب

متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری )ریسک( اجتماعی در محیط 

های جمهور، وزارتخانهمعاونت علمی و فناوری رئیسکسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطالعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و 

 به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی و تأمین قتصادی ا ویژه و صنعتی -تجاری آزاد منطقه هرگونه ایجاد -23ماده 

محیطی، نظامی و امنیتی های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیستزیرساخت



اقتصادی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه  7/6/1372با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 

 پذیر است.امکان 5/9/1384جمهوریی اسالمی ایران مصوب 

کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت  -تبصره

ربط مسؤول اجرای حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی

 صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. -قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری

 جمهوری مرکزی تعاون اتاق و ایران کشاورزی و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق همکاری با است مکلف دولت -24ماده 

زم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج انونی الق تمهیدات برنامه، قانون اجرای پایان تا حداکثر ایران اسالمی

 عمل آورد.بنیان به(، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش%255درصد )

 -25ماده 

وری و ارتقای سطح منظور افزایش بهرهمنظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و بهبه -الف

دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده

)از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز 

شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که ای کشاورزی و دامپروری( اجازه داده میهدهنده خدمات و نهادهارائه

جای تولید خدمات( اقدام گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی )بهربط تعیین میتوسط دستگاه ذی

 نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

رائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد نامه اجآیین -تبصره

 رسد.ربط به تصویب هیأت وزیران میسازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی

صورت کنترلی، در چهارچوب ر شده بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذابه -ب

سازی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی

جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و شود. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت صورتمرکزی اعالم می

سازی انجام دهد. بانک ل اموال و امالک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیهمچنین نقل و انتقا

مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیالت و یا 

 سازی نماید.خصوصی ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان

 پذیرآسیب اقشار توانمندسازی و روستایی توسعه ای،منطقه توازن – 5بخش 



 درآمد وصول انگیزه افزایش خوداتکایی، تقویت و سرزمینی و ایمنطقه بین عدالت کردن پذیررقابت منظوربه -26ماده 

 :استانی

 دولت موظف است: -الف

رنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصویب شورای عالی آمایش در طول سال اول اجرای قانون ب -1

 سرزمین از سال دوم اجرای قانون برنامه به اجراء در آورد.

 -هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمددرآمدها و هزینه -2

ای هر استان )برمبنای وجوه واریزی به های سرمایهای و تملک داراییصورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینهنی بههزینه استا

داری کل کشور( در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس خزانه

ای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در های سرمایهای و تملک داراییهزینهدستورالعمل ابالغی سازمان برای تأمین اعتبارات 

 گردد.ربط توزیع میهای ذیماهه بین استانمقاطع سه

سوم به ترتیب یک( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به%3درصد)سه -3

های عمرانی در قالب یافته جهت اجرای برنامههای کمتر توسعهوم به مناطق و شهرستانخیز و گازخیز و دوسهای نفتاستان

( 26) ماده( الف) بند  (3ها اختصاص دهد. حکم جزء )ریزی و توسعه این استانهای سنواتی با تصویب شورای برنامهبودجه

نون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر درمورد افزایش جرای قاا طول در. است حاکم( 7) ماده( ب) بند( 1) جزء حکم بر قانون این

( 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )44( بند )ب( ماده )3درصد در این بند، بر جزء )

 حاکم است. 4/12/1393مصوب 

های اجرائی به واحدهای مربوطه خود در در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه -4

 ها را واگذار کند.ها و شهرستاناستان

طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و  -5

ای متشکل از رئیس ویب آن در کمیتهتأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها و تص

عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به

و رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری 

 عنوان ناظر، تهیه کند.رئیس شورای اسالمی روستا به

%( از سرجمع 8تا  %5ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد )برنامه ریزی و توسعه استان و کمیتهشوراهای برنامه -ب

ی و بهسازی ای استانی مصوب قانون بودجه ساالنه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نمایند.



 هایظرفیت از برداریبهره و شناسایی مقاومتی، اقتصاد و برنامه کلی هایسیاست تحقق منظور به است موظف دولت -27ماده 

تصاد ملی و ایجاد بستر الزم برای ا در اقروستاه جایگاه و روستاییان  اجتماعی منزلت وارتقای روستایی نواحی در موجود

 های سنواتی انجام دهد:محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجهشکوفایی و پیشرفت عدالت

 اقدامات اقتصادی و بخشی: -الف

محور در طول ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادراتریزی منطقهدولت مکلف است در راستای برنامه -1

اقتصادی  -های بومی و محیطی و قابلیت محلیهزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتاجرای قانون برنامه هر سال، در پنج

گذاری بخش خصوصی، های دولتی و سرمایهگیری از تسهیالت بانکی، حمایتآن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره

ریزی وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامهاشتغالزایی آن روستاها را به برنامه توسعه اقتصادی و

استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعالم 

 نماید.

مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات  -2

 و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.« عمران و توسعه روستایی»عنوان 

ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم -3

 ربط، به حداکثر پانزده روزستگاههای ذید

برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره -4

یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی 

 اونیگرا از طریق بخشهای خصوصی و تعپذیر و صادراتبترقا

 شده در ساماندهی عشایرهای برخورداری تعیینشاخص (%5تأمین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه حداقل پنج درصد) -5

و مناطق عشایری  های باالی بیست خانوارتهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی -6

 در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

های ریزی محلی، توسعه فعالیتگر در زمینه برنامهعنوان عناصر پیشرو و تسهیلآموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به -7

و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای  های مردمیرسانی، جلب مشارکتهای فرهنگی، بهبود خدماتاقتصادی و برنامه

 اجرائی



سازی این سکونتگاهها با همکاری شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن -8

روستاهای در معرض خطر تا  (%30درصد)نوعی که حداقل سیبه دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،

 سازی شوند.نون برنامه ایمنپایان اجرای قا

های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای تعیین شاخصهای بافت -9

 دارای اولویت

شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی بخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداخت -10

دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب جهت

باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از نمی

و اصالحات و  27/11/1380انون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ( ق10گردان موضوع ماده)محل تنخواه

 الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم

 :زیربنایی عمرانی اقدامات  -ب

آوری و دفع آنها در های روستاها و جمعهای روستایی محدودههای دفع بهداشتی زبالهسنجی، طراحی و ایجاد سامانهامکان -1

نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور ربط. آییناز محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی خارج

 رسد.تصویب هیأت وزیران میبه

ها، های( دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانهطراحی و اجرای طرحهای )پروژه -2

باشد از طریق بخش دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضالب در آنها دچار مشکل میسدها و روستاهایی که به ها،تاالب

 خصوصی

های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با ها و برنامهسازی حداکثری فعالیتیکپارچه -3

ریزی و ارائه خدمات و جرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامهپذیر تا پایان سال اول ارویکرد جهادی و نظارت

های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامه

 اقتصادی و اجتماعی

هداری راههای روستایی روستاهای باالی بیست تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگ -4

 %( از طریق سازمان20درصد خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه )هر سال بیست

( روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت %20درصد )تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست -5

 صادی، اجتماعی و فرهنگیتوانمندسازی اقت



 نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد -6بخش 

 در اساسی تحول بر تأکید با کشور عمومی هایهزینه در جوییصرفه» موضوع اداری، نظام اصالح راستای در -28ماده 

 شود:اقدامات زیر انجام میهای زاید، هزینه و غیرضرور  و موازی دستگاههای حذف و دولت اندازه سازیمنطقی ساختارها،

حداقل استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به -الف

( در پایان سال دوم( از طریق واگذاری واحدهای %5درصد)( نسبت به وضع موجود )حداقل پنج%15درصد)به میزان پانزده

ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی عملیاتی، خرید

ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحالل و ادغام سازمان

 عالی اداریها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصویب شورایها و دهیاریشهرداری

انحالل، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسالمی  -تبصره

 باشد.پذیر میامکان

کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین )مشخص( یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف به -ب

 مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بالمانع است. 8/7/1386ریت خدمات کشوری مصوب مقرر در قانون مدی

ای ساالنه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از دولت در حدود اعتبارات هزینه -پ

ند. این حکم درطول برنامه حاکم بر مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام ک

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.125ماده )

( قانون بازنشستگی پیش 2عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره )دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به -ت

ی مستمری بازنشستگان مشمول و براساس توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقرار 5/6/1386از موعد کارکنان دولت مصوب 

میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و 

 باشند.( قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می3نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره )

های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و صندوقسهم  -تبصره

کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت 

 شود.می

اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان برنامه نسبت به راهاول اجرای قانون  سال طی است مکلف دولت -29ماده 

گانه جمهوری اسالمی ایران اعم از ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهتجمیع کلیه پرداخت

وابسته به دولت، بانکها وو مؤسسات ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی ها، سازمانوزارتخانه



اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل 

نمایند(، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون کشور استفاده می

شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم فقیه اداره میاساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی

ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد 

ان، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی کشاورزی، شرکت ملی نفت ایر

صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی 

رکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و ش

سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص 

نرژی اتمی شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان ا

ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطالعات، وزارت 

 دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

های غیرماهانه و مزایای ها، کارانه، پرداختهزینه، کمکهاها، هزینهالعادهدستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق

ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی آن( و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران 

، 1/6/1366وب موضوع این ماده را از هر محل )از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مص

درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات 

( 39ماده )« 1»، تبصره 3/12/1366های مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب ( قانون مالیات217موضوع ماده )

و یا اعتبارات خاص ناشی از  22/8/1390( قانون امور گمرکی مصوب 162( تا )160مواد )قانون مالیات بر ارزش افزوده، 

سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی

وق، پرداخت کنند، به نحوی که سایر درآمدها و موارد مشابه(، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه ف

 میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

اطالعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران  1/1/1388کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ  -1تبصره 

ا به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات مورد موضوع این ماده ر

شود. دیوان سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم میماه تا یکدرخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه

های ف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداختمحاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظای

که مبالغی برخالف قوانین به مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی

 عمل آورند.افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی الزم را به



ازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام حسابرسان و ب -2تبصره 

های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش

های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان تصالح )اعضای مجمع عمومی، هیأگرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصورت

 بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور( اعالم نمایند.

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام  -3تبصره 

قامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختالف حقوق و مزایای بین م

 گیری قانونی قرار دهد.( تجاوز نکند و در مسیر تصمیم%20درصد)مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست

ا هسازی دریافتسبمتنا و تبعیض رفع پرداخت، نظام در عدالت برقراری جهت الزم هایبررسی است مکلف دولت -30ماده 

 .دهد انجام را مختلف سنوات لشکری و کشوری  بگیرانو برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری

 کشاورزی -7بخش 

 تأمین جهت در مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست هفتم و ششم بندهای اهداف حصول برای است موظف دولت -31ماده 

( درپایان اجرای %95درصد)اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنجخودکفایی در محصوالت  به نیل و غذایی امنیت

ویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به

ت زیر را جهت حصول به وری آب و خاک کشاورزی اقداماهای تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهرهتکمیلل زنجیره

 های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:شاخص

کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی زراعی، تولید و تأمین و بهنژادی و بهتوسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به -الف

 ( اسب بخار در هکتار12/0صدم )در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوازده

انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره  -ب

عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند )ب( ( این قانون به10بند )الف( ماده )

با اصالحات و الحاقات بعدی را در بخش  21/6/1368تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب  (، قانون31ماده )

 نماید.االجراء میمغایرت موقوف

 افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات -پ

ودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی)کمپوست( و فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و ک -ت

 مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت )فرموالسیون( کود و سم



بنیان، گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتهای دانشسرمایه -ث

 و تجهیز مراکز جهادکشاورزیاستقرار مدیریت دانش 

توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی )ارگانیک(، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و  -ج

ها از جمله انواع سم و کود و های گیاهی، مصرف بهینه نهادههای کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریفرآورده

 پزشکی در راستای ارتقای سالمت انسان و جامعهگیاه حمایت از درمانگاههای

ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری  -چ

المللی که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده با رعایت مقررات و موازین ملی و بین 7/5/1388اسالمی ایران مصوب 

 است.

های غذایی وارداتی را جهت تشخیص دولت موظف است اقدام الزم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده -تبصره

رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که عمل آورد و با اطالعمواد تراریخته به

 شود به مردم اعالم نماید.میبر اساس آزمایشات معتبر معلوم 

های های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباعی)ترانس( بیش از حد مجاز و نوشابهأخذ عوارض از انواع چربی -ح

گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه ساالنه با رعایت 

 مشخص خواهد شد.4/12/1393( مصوب 2( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)48)ماده 

 سازی )واکسیناسیون( دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه ساالنهانجام ایمن -خ

صنعتی تا ه کشاورزی و دامی صنعتی و نیمهگذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهاداندازی زیرساخت شناسهراه -د

 کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کاالهارسیدن به مصرف

 نماید.وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کاالهای مشمول این بند را اعالم می -تبصره

اک دام، طیور و آبزیان حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خور -ذ

 بندی محصوالت کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایعو صنایع بسته

اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و  -تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی -ر

 روستایی

سازی ده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سالمت و غنیشهای معیندولت مکلف است برای حصول شاخص -ز

 های عرضه، اقدام کند.محصوالت کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره



جویی در مصرف آب کشاورزی و وری آب و خاک کشاورزی صرفهاهداف کمی راهبرد ارتقای بهره -5جدول شماره 

 اعمال مدیریت تقاضا
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 سازی محصوالت کشاورزی )بخش زراعت(اف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنیاهد -6جدول شماره 
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 سازی محصوالت کشاورزی )باغبانی، دام، طیور و آبزیان(اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی - 7جدول شماره 

 

 

 

 



 آن در چهارچوب اصولی توسعه پایدار اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه -8جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های عرضهکشاورزی و زنجیرهکمی راهبرد توسعه صنایعاهداف -9جدول شماره 

 

 -32ماده 

به منظور کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و  -الف

های تنظیم بازار و تأمین قدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاستمنظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نبه

ذخایر محصوالت راهبردی )استراتژیک(، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکتهای دولتی مسؤول تنظیم بازار هر 

و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی 

( 24هر یک از محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند)

های مشمول صدر این بر روی هر یک از دارایی 1/9/1384( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 1ماده )

 نمایند.وب مقررات بازار سرمایه اقدام میبند در چهارچ

 عمل آورد:دولت مکلف است اقدامات ذیل را به -ب

گذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه -1

 انون برنامه( تخصیص یافته درطول اجرای ق%100صورت صددرصد)بینی اعتبار بهساالنه و پیش

 اصالح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن )ماده آلی( خاک به میزان ساالنه پانصدهزار هکتار -2

 ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور -3

وق جهت ( ورودی ساالنه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صند%10درصد)اختصاص معادل ریالی ده -4

گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست پرداخت تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمایه
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های کلی ( سیاست10-4مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند )

 ملی.برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه 

 ابزارهای سازیمتنوع منظوربه و مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست ششم و سوم بندهای اجرای در است مکلف دولت -33ماده 

 و کشاورزی محصوالت صادرات افزایش گذاری،سرمایه امنیت  و توسعه منابع، تجهیز و تأمین کشاورزی، بخش از حمایت

 ت کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:تکمیل زنجیره ارزش محصوال و افزاییارزش

اساسی کشاورزی در تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصوالت های ارزش، صنایعایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره -الف

 قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره

اورزی جهت تسهیالت برای صادرات این های حمایت از بخش کش( منابع صندوق%20درصد)تخصیص حداقل بیست -ب

 بخش

 های صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزیهای صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوقایجاد خوشه -پ

عنوان التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدف را ساالنه بهدولت مکلف است مابه -تبصره

ها پرداخت نماید. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کاالهای حاسبه و از منابع هدفمندی یارانههای صادراتی ممشوق

 رساند.التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران میمشمول این بند و پرداخت مابه

ن نهائی این ( شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگا%10درصدی)کاهش حداقل ده -ت

 محصوالت درطول اجرای قانون برنامه

گر ( سهم بیمه%50درصد)های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاهپوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماری -ث

 بینی در بودجه سنواتیهای آلوده پس از پیشتوسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون

گذاری بخش ( از ارزش سرمایه%7درصد)های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفتندوقافزایش سرمایه ص -ج

المللی از محل فروش امالک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین

 ر قالب بودجه سنواتیشده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت دکشاورزی و بازپرداخت تسهیالت پرداخت

 (%2ها به میزان ساالنه حداقل دودرصد)گذاریکشاورزی در کل سرمایهگذاری در بخشافزایش سهم سرمایه -چ

 ( ارزش تولید این بخش%2ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، ساالنه تا دو درصد ) -ح

دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت -خ

 به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان



های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و فرآوری تولید و پخش برنامه -د

برداران، به سفارش و تأمین های علمی به بهرهوری و انتقال یافتهزیست و منابع طبیعی کشور، بهره، حفاظت از محیطتولیدات

 مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما

 خصصی کشور به بخش کشاورزیغیرت عامل بانکهای  ( از متوسط تسهیالت اعطایی%15اختصاص حداقل پانزده درصد ) -ذ

کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن گیری مانند شالیبندی، پوستانجماد، پاک کردن، درجه بندی،مراحل بسته -ر

 شود.مانند نخودپزی، فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نمی

 باشد.خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می

به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش  یه اشخاص حقیقی و حقوقی کهکل -34ماده 

های با منشأ دامی و حمل و نقل فرآورده بندی، توزیع،آوری، نگهداری، بستهآوری، جمعدام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل

شتی به تشخیص سازمان دامپزشکی همچنین خوراک دام فعالیت دارند، درصورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهدا

کنندگان کارگیری مسؤول فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرفکشور یا عدمم به

باشند. مسؤوالن فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابالغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به اقالم غیربهداشتی یا ناسالم می

 باشند.در صورت قصور یا تقصیر مسؤول میشرط سببیت 

ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی )سازمان دامپزشکی کشور(، وزارت بهداشت، نامه اجرائی اینآیین -تبصره

 رسد.درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می

  

 آب - 8بخش 

محیطی برای پایداری سرزمین، های زیستآبی، رهاسازی حقآبهبحران کم منظور مقابله بالف است بهمک دولت -35ماده 

 آب، تراز جبران و وری بهره ارتقای و زیرزمینی هایسفره  بخشی بهپایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل

 عمل آورد:ر را بهد مترمکعب شود، اقدامات زیمیلیار یازده برنامه قانون اجرای پایانی سال در که میزانیبه

وری در تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محصوالت دارای مزیت افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره -الف

نسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با 

 منطقه

 های(سیستم)سامانه و بندهاآب توسعه ،(ایغیرسازه و ایسازه)خاک و آب عملیات اجرای  ری نوین،توسعه روشهای آبیا -ب

 سال در هکتار هزار ششصد میزان به حداقل آبگیر سطوح



عنوان کمک بالعوض توسط دولت در ها به( هزینه%85درصد)برای توسعه روشهای آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج -تبصره

 شود.االنه تأمین و پرداخت میقالب بودجه س

شده و بازچرخانی پسابها، مدیریت آبهای نامتعارف ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترلحمایت از توسعه گلخانه -پ

 و مدیریت آب مجازی

کلی  هایوری آب در چهارچوب سیاستطراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی و ارتقای بهره -ت

های مناسب فقط در اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه ساالنه و اعمال حمایت و مشوق

 چهارچوب الگوی کشت

( وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر %5درصد)احیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه پنج -ث

 اری و آبخوانداری برای احیای قنواتهای آبخیزدفعالیت

های هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیتایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست -ج

 شیالتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

 برداریدار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهبرق -چ

 موانع رفع قانون( 12)ماده موضوع فسیلی سوختهای مصرف در جوییصرفه محل از بند این اجرای نیاز مورد منابع -تبصره

 .گرددمی  تأمین 1/2/1394 مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید

برداری تا پروانه بهره شده بر روی چاههای داراینصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه اداره -ح

 پایان اجرای قانون برنامه

 استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد -خ

 هاها و چشمهها، قناتها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانهها و قناتها، چشمهتأمین حقابه کشاورزان از رودخانه -د

وشوی مواد کنندگی و شستتغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه)سیستم( خنک -ذ

 خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

 دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در -ر

 طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجراء گذارد.

 وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.
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 -36ماده 

( قانون اساسی در جهت اصالح 44های کلی اصل چهل و چهارم )دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست -الف

( ارتقاء دهد و نیز %30درصد)را حداقل معادل سیوری مصرف آنوری استحصال و بهرهداری آب آشامیدنی، بهرهبرنظام بهره

( آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین %30درصد)حداقل سی

 نماید.

ای قانون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل وزارت نیرو موظف است تا پایان اجر -تبصره

های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید کنشیرین( آب%70هفتاددرصد)

ی به داخل انجام دهد. کن از طریق انتقال فناورشیرینشده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آبتضمینی آب شیرین

 شود.بنیان انجام میمدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش

های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی عوارض حاصل از چشمه -ب

گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به های همان منطقه قرار میها یا دهیارییمراحل قانونی در اختیار شهردار

ریزی رسد، با تصویب کمیته برنامهریزی و توسعه استان میپیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه

 شود.های گردشگری همان منطقه میشهرستان صرف زیرساخت

 برنامه، قانون اجرای پایان تا ذیل سازوکارهای جمله از روشها انواع از استفاده با را الزم تمهیدات است مکلف ولتد -37ماده 

 م نماید.فراه را کشور شهری فاضالب شبکه پوشش  (%25)درصدوپنجبیست حداقل افزایش جهت موجود وضع بر عالوه

 المللی در ازای واگذاری پساب استحصالیهای بینرجی و سازمانخصوصی داخلی و خاگذاری بخشاستفاده از سرمایه -الف

بینی منابع و استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضالب شهری با پیش -ب

 مصارف آن در قانون بودجه سنواتی

  

 طبیعی منابع و زیست محیط –9بخش 

 :آورد عملبه زیستمحیط از حفاظت جهت را یرز اقدامات است موظف دولت -38ماده 

( EIAمحیطی)ای و ارزیابی اثرات زیستهای توسعهها و برنامه( در سیاستSEAزیست)نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط -الف

له طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جم

 زیست.مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط



های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی برداری مناسب از تاالباجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره -ب

طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل امسر بهشده در کنوانسیون رهای ثبتویژه در ارتباط با تاالبو جوامع محلی به

های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار ( تاالب%20درصد)بیست

 گیرند.

در حوزه المللی دولت جمهوری اسالمی ایران تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین -پ

( و یکصد و بیست و 77های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم)زیست در قالب بودجهمحیط

 باشد.( قانون اساسی می125پنجم)

زیستی مشترک با دولتها و اشخاص المللی محیطهای( بینتأمین سهم دولت جمهوری اسالمی ایران در طرحهای )پروژه -ت

المللی داوطلبانه و کمک به تأمین های بینگذاریمنظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایهقوقی خارجی بهحقیقی و ح

( 125( و یکصد و بیست و پنجم)77های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم)هزینه

 باشد.قانون اساسی می

ها ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تاالبویژه در سواحل دریاها، رودخانههای جامع مدیریت پسماند بهنظارت بر اجرای طرح -ث

 ( از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب%20درصد)و مدیریت ساالنه حداقل بیست

ها و دهیاریها زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداریسازمان حفاظت محیط -تبصره

 در این خصوص نظارت کند.

تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان  تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه -ج

 انتظامی و  زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی)در زمان صلح(حفاظت محیط

ه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها و شهرکهای صنعتی و آوری، تصفیتکمیل و اجرای تأسیسات جمع -چ

نمایند از طریق عقد قرارداد خدماتی و سایر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می

 فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتیفروش و یا پیش

گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام مجاز است از طریق تشویق سرمایه دولت -تبصره

 نماید.

 هکتار هزار پانزده و هشتصد  سازی جنگلها در سطحاحیاء، توسعه و غنی -ح

 میلیون هکتاراجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده -خ

 میلیون و یکصد و چهل هزار هکتارهای بحرانی آن حداقل درسطح یکزدایی وکنترل کانونبیابان -د



طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست های حدنگاری)کاداستر( منابعتهیه نقشه -ذ

 میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار)کاداستر(

محیطی با ( حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست%100رصد)ارتقای پوشش صدد -ر

بخشی دام منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادلمشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به

 (%10درصد)و مراتع ساالنه حداقل ده

مل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و اجرای برنامه مدیریت سبز شا -ز

ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب بازیافت آنها در ساختمان

 قوانین مربوطه

تصویب هیأت وزیران نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتآیین -تبصره

 رسد.می

احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش  -ژ

هزار به دویست و پنجاه نحوی که در پایان اجرای قانون برنامهحداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به

 ( هکتار برسد.250.000)

ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال  -س

 دوم اجرای این قانون

( از %10درصد)دن ساالنه دهبینی اعتبار الزم در بودجه ساالنه جهت از رده خارج کراعطای تسهیالت و پیش -ش

 های برقیهای بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلتموتورسیکلت

کردن منابع ارزی و ریالی الزم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون فراهم -ص

 هابرنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری

های مشترک و مرزی مانند و عمرانی الزم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانهاقدامات سیاسی، اقتصادی  -ض

 محیطی آنهاهیرمند و تأمین حقآبه زیست

های در معرض تهدید و محیط زیست و گونهعمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه تهیه، تدوین و اجرای برنامه  -ط

های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت گیری از ظرفیتیکرد بهرهوحش کشور با روخطر انقراض حیات

 های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیستجوامع محلی و سازمان



بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات  -ظ

 ( توسط سازمان حفاظت محیط زیستIUCNجهانی حفاظت از طبیعت)نوین اتحادیه 

باشد، وحش میکشاورزان و دامدارانی که محصوالت آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات -ع

 کنند. توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقداممی

بوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای های مرسازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم -غ

های مذکور دالیل را اقدام نماید و درصورت رد گزارشها و درخواستگذاران حداکثر ظرف مدت دوماه اقتصادی سرمایه

نفعان اعالم کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در بوطه به ذیصورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مرکتباً به

 باشد.منزله تأیید میمهلت مقرر، به

 -ف

باشد. دولت در برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع میهرگونه بهره -1

 باشد.رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیکه مدت اجرای آن به اتمام می ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور

برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، بهره -تبصره

 کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.افتاده و ریشه

نسبت به اصالح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون  دولت مکلف است -2

 رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.برنامه به اتمام نمی

غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح زده کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفتبرداری از درختان ریشهبهره -1تبصره

باشد و پس از جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفًا با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می

 تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

رداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه )کد(شناسایی ب -2تبصره 

های برداری از درختکاری و جنگلکاریبا مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بالمانع است. همچنین بهره

 ، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلهاکاشت بهدست

بینی اعتبارات و امکانات در ( دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش1منظور تحقق بند)به -3

های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر بودجه

 تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید. کاربری،



دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب)سلولزی(  -تبصره

 در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

  

 معدن و صنعت انرژی،  -10بخش 

 -39ماده 

ها در جهت افزایش وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانهمنظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهبه -الف

شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کاالها و خدمات تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می

تدریج تا پایان سال ای را با رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بهیارانه

صورت اصالح و از منابع حاصل به 15/10/1388ها مصوب ( قانون هدفمندکردن یارانه3( و )2(، )1با توجه به مواد ) 1400

وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهرههدفمند برای افزایش تولید، اشتغ

گذاری های عملیاتی و سرمایههای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینهارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت

 عمل آورد.های ساالنه اقدام الزم را بهربط در چهارچوب بودجهشرکتهای ذی

های مرتبط با قانون هدفمند کردن ها و پرداختبه منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت -ب

 های سنواتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند:ای حاوی اقالم زیر همراه با بودجهها را در جدول جداگانهیارانه

 هان یارانههای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردکل دریافتی -1

 مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن -2

 سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت -3

منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش ها بهسهم سازمان هدفمند کردن یارانه -4

أمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق ت

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

ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی)شماره ها از دریافتیدولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه -1تبصره 

 ارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.( و مص210102

 استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. -2تبصره 



س شورای اسالمی بار به دیوان محاسبات کشور و مجلماه یکدولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش -3تبصره 

 ارائه نماید.

 

و اصالحات و الحاقات بعدی آن  15/10/1388ها مصوب احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه

 حاکم است.

 ها در سنوات برنامه ششمهای هدفمندکردن یارانهها و پرداختیجدول درج دریافتی

 

 اقدامات مذکور زمینه در نوین هایفناوری و علوم به دستیابی و فضا و هوا صنعت توسعه منظور به است موظف دولت -40ماده 

 :آورد عملبه را زیر

ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بسترسازی و حمایت الزم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت -الف

 بر و ایستگاههای زمینیهای فضایی، ماهواره، ماهوارهبرداری از سامانهبهره



بینی تمهیدات الزم برای ایجاد های مداری متعلق به جمهوری اسالمی ایران و پیشحفظ و نگهداری از موقعیت -ب

 های( ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شدهها و اجرای طرحهای)پروژهزیرساخت

 -41ماده 

امه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت های کلی برندر راستای اجراء و پیشبرد سیاست -الف

ای با همکاری سازمان، اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هسته

ربط امل و سایر دستگاههای ذیهای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعوزارتخانه

 عالی امنیت ملی کشور برساند.اقدام کند و آنرا به تصویب شورای

ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاهها با نظارت و دستگاههای اجرائی ذی -تبصره

 فه اقدام نمایند.راهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظی

درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور  -ب

 و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود.

 -42ماده 

های الزم از قبیل کمکهای مالی و مساعدت هاهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایتدولت مکلف است در اجرای سیاست -الف

و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقالم دفاعی و 

 کنند. ها استفادهعمل آورد. همه دستگاههای اجرائی مجازند از این ظرفیتغیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به

سازی بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینههای صنعت دانشبه منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری -ب

های شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور)خرید هواپیما( با اولویت استفاده از زیرساخت

 گیرد.های این شرکت انجام ظرفیت

 طی در ملی، اقتصاد در معدنی صنایع و معدن بخش جایگاه ارتقای و توسعه حمایت، منظور به است مکلف دولت -43ماده 

 :برنامه قانون اجرای سالهای

 زیر تشکیل دهد: اختیارات و وظایف  شورای معادن در هر استان با ترکیب، -الف

 ترکیب شورا: -1

 یرقابل تفویض(عنوان رئیس شورا)غاستاندار به -

 معاون امور عمرانی استاندار -



 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت)دبیرشورا( -

 رئیس سازمان استان -

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان)بدون حق رأی( -

 رئیس اتاق تعاون استان)بدون حق رأی( -

 حق رأی(نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه)بدون یک -

 رئیسه نظام مهندسی معدن استان)بدون حق رأی(دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت -

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان -

 طبیعی استانمدیرکل منابع -

 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان -

 فرمانده نیروی انتظامی استان)بدون حق رأی( -

 عنوان ناظر(گان استان در مجلس شورای اسالمی با رأی مجلس )بهدونفر از نمایند -

شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده  -2

حداقل  محیطی وبرداری با رعایت مالحظات زیستمعدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره

 دستی انجام دهد.تخریب منابع طبیعی، اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین

حاکم  27/2/1372( قانون معادن مصوب 34( و )2( در طول اجرای قانون برنامه بر مواد )43( بند )الف( ماده )2حکم جزء )

 است.

 

 گردد.عالی معادن ارسال میشوراییک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به  -3

های محل ذخایر معدنی انجام حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان -4

ود و شها تعیین میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانهای مذکور مستقر میپذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان

 شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

 ( قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.39درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده ) -تبصره



بخش هایی به اهالی ساکن در منطقه و خسارت های صنایع معدنی،برداری از معادن و فعالیتدر مواردی که به دلیل بهره -5

( فروش آنها، پس از واریز %1درصد)کشاورزی آنها برسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک

های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به جبران خسارتداری کل کشور بهبه خزانه معین استان نزد خزانه

 یابد.د نیاز منطقه درگیر اختصاص میهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورفعالیت

 آوری آنها را پیگیری کند.روزشورای معادن استان موظف است اصالح فناوری آالینده و به -تبصره

ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)ایدرو( و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع های توسعهسازمان -ب

های کلی اصل چهل و های کلی و قانون اجرای سیاستنهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاستمعدنی ایران )ایمیدرو( و 

مکلفند نسبت به  1/2/1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت44چهارم )

 گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.سرمایه

حق انتفاع ( 23/3/1377( قانون معادن مصوب 14های حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی)با رعایت ماده)درآمد -پ

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( قانون رفع موانع تولید رقابت35برداری )دولتی(، عواید حاصل از ماده)پروانه بهره

و اصالحات و الحاقات بعدی  23/3/1377( قانون معادن مصوب 6( ماده)3( و)2)هایو عواید حاصل از تبصره 1/2/1394

شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در داری کل کشور تعیین میمنظور نزد خزانهای که بدینحساب ویژهرا به

مشمول تصرف  شود و هرگونه هزینه دیگر( تخصیص یافته تلقی می%100امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد)

 باشد:غیرقانونی در اموال عمومی می

 های عمومی صنایع معدنیهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختتکمیل زیربناها و زیرساخت -1

( قانون معادن 31( و)25با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی( و مواد)( قانون معادن)14( ماده)6اجرای تبصره) -2

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشورنون رفع موانع تولید رقابت( قا35و ماده )

 تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای ارزش افزوده باال -3

 های معدنی کشورجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتشناسی شناسایی، پیهای پایه زمینتکمیل نقشه -4

ای و های توسعهای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعهجذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان -ت

تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با 

 شود.نرخ صفر می

 نیروی و تجارت و معدن صنعت، وزارت  راههای کشور، برداری مناسب از شبکههای ملی و بهرهمنظور حفظ سرمایهبه -ث

 .آورند عملبه ایجاده بار حمل در مجاز وزن رعایت برای را الزم اقدامات قوانین، طبق مکلفند انتظامی



 -44ماده 

مصرف انرژی »دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی  -الف

 ول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:در ط« برای واحد تولید

 ( کاهش یابد.%5درصد)ترتیبی اتخاذ نماید که ساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج -1

های نیرو، راه و االجراءشدن این قانون توسط وزارتخانهماه پس از الزمنامه اجرائی این جزء ظرف مدت ششآیین -تبصره

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میتهیه میشهرسازی و نفت 

تسهیالت الزم برای ایجاد ظرفیت پاالیش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب  -2

ه محصوالت ریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً بپیچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه

 ( بیشتر نشود.%10درصد)تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پاالیش از دهتر و میانسبک

ریزی گذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی جدید به نحوی برنامهبرای جلب سرمایه -3

ید محصوالت پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تول

برداری از وزارت صنعت، معدن و های تولیدی که پروانه بهرهمنظور الزم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع

گی وزارت نفت تأمین محیطی ندارند، با هماهنتجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکالت زیست

 گردد.

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 1( بند )الف( این ماده در طول اجرای برنامه بر بند )ی( ماده )3( و )2حکم اجزای )

 ( حاکم است.2بخشی از مقررات مالی دولت )

حمل و نقل اقدام و از در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان  -4

 را ندارند خودداری نماید. 4گذاری خودروهایی که شرایط یوروشماره

 وری نیروگاهها:منظور افزایش بازدهی و ضریب بهرهوزارت نیرو موظف است به -ب

 %( صادر نماید.60تا %55موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد ) -1

 مت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.قی -2

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میهای نیرو و نفت و سازمان تهیه مینامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهآیین -تبصره

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ( قانون الحاق برخی از مواد به1احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده )

 ( حاکم است.2)



 انرژی جامع طرح» اجرائی برنامه ربط،ذی اجرائی دستگاههای سایر همکاری با موظفند نیرو و نفت هایوزارتخانه -45ماده 

 مصوب کشور انرژی هبردرا ملی سند راستای در و مربوطه  اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین سال پایان تا را «کشور

 .برسانند وزیران هیأت تصویب به و کنند تهیه کشور، انرژی عالی شورای

مقاومتی و  اقتصاد کلی هایسیاست اولویت دارای صنایع از هدفمند حمایت صنایع، نوسازی تولید، رونق منظوربه -46ماده 

 :کنندمی اقدام زیر شرحبه ربطذی  همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی

االجراء شدن این قانون، فهرست ماه پس از الزموزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش -الف

تصویب ای بهبخشی منطقهمعدنی( را با رعایت مالحظات آمایش سرزمینی و تعادلهای صنعتی)با اولویت صنایعاولویت

 وزیران برساند.هیأت

بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را ساالنه دولت مکلف است طرح جایگزینی محصوالت کم -ب

 ( از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجراء نماید.%20درصد)بیست

و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت های صنعت، معدن نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانهآیین -تبصره

 رسد.وزیران میتصویب هیأتاالجراء شدن این قانون بهماه پس از الزمشش

ای تنظیم نماید که سهم های پرداخت تسهیالت بانکی را به گونهبانک مرکزی )شورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست -پ

 ( باشد.%40درصد)قانون برنامه حداقل چهلبخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( قانون رفع موانع تولید رقابت20( ماده )3دولت مکلف است با رعایت تبصره ) -ت

( نرخ ارز را در %10درصد)ساالنه بیش از دهطی اجرای قانون برنامه سازوکار الزم برای پوشش خطرات افزایش 1/2/1394

 بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیالت ارزی طراحی و به اجراء درآورد.ودجه سنواتی پیشب

ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند تا دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری -ث

ای آماده نمایند تا دریافت ه گونهافزاری خود را بهای نرمداخلی و زیرساخت هایها و فرآیندپایان سال دوم برنامه دستورالعمل

ها و های آنها، جریمهاطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه

زمان با افزار و بدون حضور نیروی انسانی همنرم عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از

صورت برخط)آنالین( به ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به

 ها از طریق الکترونیکی انجام شود.ها و دریافتمتقاضی اعالم و پرداخت

ریزی و اقدام نماید که ورود کاالی قاچاق در طول سالهای اجرای ای برنامهت به گونهدولت با همکاری سایر قوا مکلف اس -ج

( کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز %10درصد)قانون برنامه، ساالنه حداقل ده



زارش ساالنه آن را به مجلس شورای اسالمی زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گ

 ارائه نماید.

( ساالنه)ارزی( از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال أخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه %10درصد)گذاری دهسپرده -چ

ملی از طریق تسهیالت ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه 

 شود.بانکهای عامل دولتی انجام می

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع  -ح

را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آالیندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و 

پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی قابتر

 بینی کند.و همچنین تأمین تسهیالت اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش

نایع کوچک و متوسط و دریایی دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت ص -خ

گذاری صنایع های معدنی، حمایت الزم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایهکشور و توسعه فعالیت

های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت

 عمل آورد.به

دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش  -د

پذیری، حمایت سازی، سفارشبخشی، ارتقای کیفیت تولید و روانو ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت

ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری تمرکز و اتحادیهاز ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرم

وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و منظور ارتقاء و بهبود بهرهسراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به

 عمل آورد.های داخلی و خارجی را بهبازاریابی

 پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به -تبصره

 های توسعه کشور حاکم است.( قانون احکام دائمی برنامه17( این قانون بر حکم ماده )46حکم ماده )

نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای  هایوزارتخانه جمله از اجرائی دستگاههای کلیه -47ماده 

های( خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای)پروژهعمومی غیردولتی 

کارگیری نیروهای بومی استانی )درشرایط شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به

 تر( را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.سکونت نزدیک برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل

 



 :است مکلف دولت -48ماده 

برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات آوری، مهار، کنترل و بهرهکلیه طرحهای جمع -الف

االجراء شدن این قانون از طریق از تاریخ الزمماه صنعت نفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه

( گازهای مشعل مهار و %90ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد )فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونه

 کنترل شده باشد.

فارس و دریای عمان ضمن  ها )بانکرینگ( و خدمات جانبی آن در خلیجرسانی به کشتیمنظور افزایش خدمات سوختبه -ب

ها گذاری فرآورده، شرایط، تسهیالت، مشوقهای الزم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمتانجام حمایت

نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ها را بهرسانی به کشتیو صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت

ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه رسانی به کشتیور از بازار سوخت( ساالنه، سهم کش%10درصد)ده

 ( برسد.%50حداقل به پنجاه درصد )

افزایی در دستیابی به توسعه ها و پذیرش اجتماعی و مشارکتاز طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی -پ

اجتماعی خود اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق ای و هماهنگی پایدار برق هسته

 عمل آورد.ای بهدارای ساختگاه هسته

 رسد.نامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران میآیین -تبصره

نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه  -ت

گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا سرمایه

برداری و انتقال ( و ساخت، بهرهBOOبرداری و تصرف )گذاری از جمله ساخت، بهرهصورت روشهای متداول سرمایهبه

(BOT.اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود ) 

( از اعتبارات طرحهای %1درصد)منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یکبه -ث

دار نفت، های اولویتون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریای ساالنه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانتوسعه

سازی آنها های موجود و بومیکارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوریهای تجدیدپذیر و بهگاز و پتروشیمی و انرژی

این بند را ساالنه به  وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد

های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب کمیسیون

(، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این %1درصد)بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک

بندی مخازن به تفکیک نواحی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت قانون، برنامه جامع صیانتی

 عمل آورد.خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات الزم را به



 -ج

ی شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی هاها و توانمندیوزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را برای استفاده از ظرفیت -1

برداری )نه مالکیت( میادین نفت و گاز های اکتشاف، تولید و بهرهگذاری در فعالیتو نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه

 عمل آورد.( قانون اساسی به44های کلی اصل چهل و چهارم )ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاستبه

منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و به ذخایر راهبردی نفت و گاز به وزارت نفت موظف است -2

 ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.های تولید نفت و گاز بهتوسعه ظرفیت

مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد  های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصادشدن سیاستدر جهت اجرائی -3

گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص وری، کارآفرینی، سرمایهارزش افزوده، تولید ثروت، بهره

های علمی، ویژه در محیطسازی آن بهدارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان

 ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.آموزشی و رسانه

( حاکم 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )56این قانون بر حکم ماده ) (48حکم ماده )

 است

 ایمنطقه( هاب)قطب ایجاد و ایمنطقه بازار تشکیل راستای در را الزم اقدامات برنامه اول سال از است موظف دولت -49ماده

 شود متصل همسایه کشورهای به غرب و شرق  جنوب، شمال، از کشور برق شبکه کهطوریبه آورد عملبه برق

و گذاری بخش غیردولتی )داخلی است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه مکلف دولت -50ماده 

( ظرفیت برق کشور %55درصد)خارجی( با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج

 برساند.

  

 مسکن و نقل و حمل –11بخش 

شدن اقتصاد و گسترش ( قانون اساسی در راستای مردمی44اصل چهل و چهارم ) کلی سیاستهای رعایت با -51ماده 

 ونقل:مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور )ترانزیت( و حل مشکالت حمل هایزیرساخت

های کلی شود با رعایت سیاستبه سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می -الف

 1387( قانون اساسی مصوب 44چهل و چهارم ) های کلی اصل( قانون اساسی و قانون اجرای سیاست44اصل چهل و چهارم )

المللی)داخلی و خارجی(، برای تشکیل شرکتهایی جهت و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین

ناوبری و نشست و استثنای خدمات کمکالمللی و فرودگاهی بهبرداری از بنادر اصلی با کارکرد بینگذاری و بهرهسرمایه



ت هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی برخاس

 ( خواهد بود.%51درصد)ویکداخلی حداقل پنجاه

 و مشوقهای الزم، نسبت شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایتبه سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می -ب

برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی به واگذاری حق بهره

 نماید. المللی و اصول رقابتی اقدامای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بینحرفه

 تسهیل و تسریع و زمینه این در غیردولتی بخش گذاریمایهسر ترغیب و ریلی نقل و حمل اقتصاد تقویت منظوربه -52ماده 

 :نقل و حمل نوع این در شدهارائه خدمات  از عمومی اقبال و رضایتمندی افزایش و( هاپروژه)طرحها اجرای

 مانند شهریبرون و شهریدرون ریلی نقل و حمل از  برداریگذاری بخش غیردولتی در احداث و بهرهسرمایه -الف

 مناطق در گذاریسرمایه با مرتبط مقررات و قوانین کلیه مشمول و شده تلقی یافتهکمترتوسعه مناطق در گذاریهسرمای

 .بود خواهد یافتهکمترتوسعه

( قانون مالیات بر 12( ماده )12های مذکور در بند )مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی عالوه بر معافیت -ب

 خ صفر محاسبه خواهد شد.ارزش افزوده با نر

( قانون اساسی و قانون اجرای 44های کلی اصل چهل و چهارم )وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست -پ

های و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه 1387( قانون اساسی مصوب 44های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست

ای را با هدف ساماندهی شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه 22/5/1385ی مصوب احمل و نقل ریلی شهری و حومه

آهن ای در زیرمجموعه شرکت راهای و ساخت خطوط مستقل حومهحاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه

حمل و نقل ریلی مسافری های مربوطه متولی کلیه امور جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری

طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بالمانع باشد. فعالیت شرکتهای قطارهای شهری بهای در کشور میحومه

االجراء شدن این قانون به پیشنهاد ماه پس از الزمای ظرف مدت ششحومه مسافری ریلی نقل و حمل شرکت اساسنامه  است.

 رسد.رت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میمشترک سازمان، وزا

 –53ماده 

شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری  -الف

 شوند.می 7/7/1370اسالمی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 



االجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی دولت موظف است از زمان الزم -ب

برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و و معافیت در زمینه بهره

 ا اقدام نماید.سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنه

گذاری در بخش سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه -پ

ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت ها و سرمایهگیری از ظرفیتهوایی غیرنظامی، بهره

کرده، برنامه مدونی تقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیلبنیان و اناز صنایع داخلی دانش

 عالی هواپیمایی کشوری به اجراء بگذارد:به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورای

 نی بر توسعه پایدارهای مبتمشیهای توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خطبینی و مدیریت نیازمندیپیش -1

سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل  -2

 المللی با اولویت حمایت از تولید داخلیهای مشترک داخلی و بینهوایی کشور با همکاری

ت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارک -3

 پذیرد.انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می

به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه  -ت

رهم)مونتاژ( و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین های طراحی، ساخت، س

 و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

 .بود خواهد جمهوررئیس فناوری و علمی معاونت عهده بر ها حمایت این  صالحیت احراز و برخورداری از -تبصره

( قانون حمایت از 7( قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده )53تبصره بند )ت( ماده )

 ها و اختراعات حاکم است.سازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانششرکت

 رداخت هزینه های ثبت سفارش معاف خواهد بود.سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پ -ث

 هایوزارتخانه جمهور،رئیس فناوری و علمی معاونت همکاری با است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت -54ماده 

از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری،  حمایت ضمن شهرسازی و راه و کشور

ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و تجهیزات مورد نیاز را به گونه خرید خارجی

های مستقیم مصوب ( قانون مالیات104خدماتی در تأمینن نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )

خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی با اصالحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای  1/5/1391

( دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و %85که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد )



هها و مراکز نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگا

 بنیان داخلی صورت گیرد.پژوهشی و شرکتهای دانش

 کشور، نقل و حمل زیربناهای توسعه و ساخت شرکت ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای مدیریت خدمات هزینه -55ماده 

آب و نیروی  ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابعانقالب اسالمی، شرکت مجری ساختمان مسکن بنیاد

ربط با احتسابب ( عملکرد تخصیص اعتبارات ذی%5/2ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد )

کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط 

 گیرد.تهای مذکور قرار میسازمان در اختیار بنیاد و شرک

ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب

 باشد.( می%5/2درصد)تا دو و نیم

 نحویبه خلیدا خودروهای ساخت و طراحی بر موظفند استاندارد ملی سازمان و تجارت و معدن صنعت، وزارت -56ماده 

 حداقل به تلفات ای،جاده تصادفات در تا یافته ارتقاء  سرعت حداکثر  با متناسب مذکور خودروهای ایمنی که کنند نظارت

 .برسد جهانی میانگین

 -57ماده 

کردن مسیرها و احداث های( حمل ونقل ریلی، دوخطهمنظور تکمیل و اجرای طرحهای)پروژهدولت مکلف است به -الف

خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه ساالنه،  -های دولتیالسیر، عالوه بر مشارکتبرقی و سریع خطوط

( منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص %1درصد)یک

 یافته اجراء گردد.دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه

ریزی شود ای برنامهگونهبه 18/9/1386با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب  -ب

و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به ( %30درصد)که درطول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی

 ( برسد.%20درصد)بیست

 محل از آنها حومه و شهرها شهری قطار تجهیزات و ناوگان تأمین و تسهیالت تضمین به نسبت است مکلف دولت -58 ماده

ی قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهیزات اجرا پایان تا که نماید اقدام نحویبه سنواتی بودجه در شده بینیپیش منابع

وان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از ت

ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار باا اصالحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری 1/5/1391مصوب 

 شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.



 :25/2/1387 مصوب مسکن عرضه و ولیدت از حمایت و ساماندهی قانون چهارچوب در -59ماده 

ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و های راه و شهرسازی و کشور و شهرداریوزارتخانه -الف

سازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر مقاوم

ای( و ارتقای دسترسی به خدمات و سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه -تاریخی -های مختلف )شامل ناکارآمدهحسب گون

ربط اقدام نمایند. تسهیالت و اعتبارات مورد نیاز محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذیها با رویکرد محلهبهبود زیرساخت

ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ی و هماهنگی شهرداریساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازسهم دولت همه

گیرد. برنامه ها قرار میربط و شهرداریشود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذیبینی میرسد و در قالب بودجه سنواتی پیشمی

های قانون برنامه توسط وزارتخانهماهه اول اجرای ، در سهعملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت

ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح عالی استانراه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای

 های بازآفرینی شهری خواهند داشت.مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه

های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای ه عملیاتی محدودهدر تهیه برنام -تبصره

 شود.موصوف اضافه می

پذیری سکونتگاههای روستایی )با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی( دولت موظف است به منظور کاهش آسیب -ب

قیمت و زمین مورد در شهرهای کوچک( منابع مالی و تسهیالت ارزاندرآمد شهری )و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم

نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 آورد:عملبه

قیمت با کارمزد تسهیالت ارزان بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت -1

 التفاوت سود تسهیالت برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.( و تأمین مابه%5پنج درصد )

حاکم  17/9/1366( قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب 6این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده )

 است.

قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید ساالنه حداقل صد و پنجاه هزار ارزانتأمین منابع مالی و تسهیالت  -2

 درآمد در شهرها)با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت(واحد مسکن اقشار کم

یته امداد امام بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمشناسایی و اولویت -تبصره

 ساز انجام خواهد شد.خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن



بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث  -پ

 واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیالت جدید و استفاده از امکانات وزارت راه و شهرساز -ت

پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، سایر دستگاهها مکلف است در راستای تحقق

های مورد رچه اطالعات مکانی، تأمین زیرساختانضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه)سیستم( یکپا

های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم گذاری دادهنیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک

 یک از قوانین نیست.ناقض و ناسخ هیچ

با اصالحات و الحاقات بعدی  25/2/1387( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 18در ماده ) -تبصره

 یابد. منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است.تغییر می« برنامه ششم»به « برنامه پنجم»عبارت 

ها و اصالح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات ی ساختمانسازمقاوم منظوربه -60ماده 

 انجام گردد: زیر

های ساختمانی اقدام نمایند. صدور ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانهشهرداری -الف

 ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهپایان

ای( خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، هکلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی)حرف -ب

های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صالحیت، بیمه محاسبه و نظارت بر ساختمان

 نمایند.

 به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله: -پ

 نشانگرهای زلزله توسعه یابد.نگاری و پیشنگاری و زلزلههای شتابشبکه ایستگاه -1

صورت کامل محقق و از سازی ساختمانی، بهدر طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم -2

 کنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت شود.تولیدکنندگان و ارائه

 -61ماده 

ی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای عالی شهرسازشورای -الف

 های زیر اقدام نماید:بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویتفرسوده و دسته

 طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است. -1



ها به مرور زمان ها و دهیاریوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریطرحهایی که از طریق تد -2

 قابل انجام است.

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و »های عمومی و عمرانی دولت موضوع ( مشمول برنامه1طرحهای گروه) -تبصره

شورای انقالب با اصالحات و الحاقات  17/11/1358ت مصوب های عمومی، عمرانی و نظامی دولامالک برای اجرای برنامه

 تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود.باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میمی« بعدی

ناسب وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و ناممنظور افزایش بهرهربط موظفند بهدستگاههای اجرائی ذی -ب

 روستایی اقدام نمایند.

های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت ها موظفند با اعمال سیاستهای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریوزارتخانه -پ

از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت 

 نمایند.

دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیالت یارانه ای نسبت به احیاء و  -ت

( از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه های رو بنائی و زیر بنائی توسط بخش غیردولتی و %10درصد)بهسازی حداقل ده

 ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.انهشهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت یار

( قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 4( و )1( قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد )61بند )ت( ماده )

 حاکم است. 31/3/1390

دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده یبوزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آس -ث

 های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.و ساختمان

نشین و برخورداری آنها از ی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیهمحیط شرایط ارتقای منظور به است موظف دولت -62ماده 

 :دهد انجام را زیر اقدامات غیرمجاز سکونتگاههای  نگری و پیشگیری از ایجادمزایای شهرنشینی و پیش

نشینی با ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیهبرنامه -الف

 (%10درصد)زان ساالنه دهنشین و کاهش جمعیت آن به میرویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه

عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای نشین تعیین شده توسط شورایبخشی مناطق حاشیهسامان -ب

های شهری با مشارکت آنها، سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده

و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت « ندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجازسند ملی توانم»درچهارچوب 

 مهاجر



هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد  تهیه و اجرای طرح -پ

 طبیعی آنها

 ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتیشهرداری طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط -ت

 فناوری و علم و عالی آموزش عمومی، آموزش –12بخش 

 -63ماده 

 دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد: -الف

رت آموزش و پرورش براساس این سند انجام اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزا -1

 شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام ها براساس تخصص با شایستگیبندی معلمان و استقرار نظام پرداختتهیه نظام رتبه -2

جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسالمی در  بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشهرتبه

 قالب بودجه سنواتی

دار ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده -3

 اجرائی دستگاههای همکاری توسعه با حاکمیتی امر عنوانبه آن بر نظارت و  های مصوب و هدایتاجرای سیاست

 ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نورآموزی بهتوسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش -4

سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق  -ب

ن برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانو

ها در پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یادشده برای جذب دانشجو معلم

 اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

ی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیرو -پ

آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به سازمان دانش -آموزیسازمان بسیج دانش -آموزانهای اسالمی دانشانجمن

 رسد اقدام نماید.تصویب هیأت وزیران می

یافته آنان باشد و باید معادل کمکهای تحققساز میهای حمایتی از خیرین مدرسهدولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست -ت

 تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.های( نیمهرا جهت تکمیل طرحهای)پروژه



االجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از الزمآیین -تبصره

 رسد.زیران میتهیه و به تصویب هیأت و

سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم -ث

(دالر در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر 3.000.000.000میلیارد )معادل ریالی مبلغ سه

تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش های( نیمههای )پروژهسهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرح

 اختصاص دهد.

هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی،  -ج

رش که در چهارچوب مصوب شورای ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پروروزی، کتابخانهخوابگاههای شبانه

عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور بهریزی و توسعه استان انجام میبرنامه

 شودمحسوب می

های امور اری وزارتخانهاالجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف سهآیین -تبصره

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میاقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می

عنوان درآمد اختصاصی آموزی پس از واریز به خزانه بهکلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش -چ

پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را گردد. وزارت آموزش و وزارت آموزش و پرورش محسوب می

 آموزی در مدارس هزینه نماید.های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانشفقط برای فعالیت

دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسالمی و توسعه فرهنگ  -ح

ش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مطالعه و پژوه

 قرار دهد.

بطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و را تنظیم وری،بهره افزایش بنیان،دانش اقتصاد تحقق منظوربه -64ماده 

 :کشور فناوری  مدیریت علمی والمللی و افزایش نقش مردم در تعامالت فعال بین

المللی در طی اجرای منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعامالت بینشود بهبه دولت اجازه داده می -الف

المللی و دانشگاهها و مؤسسات قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین

های شورای کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست -ای و دانشگاه جامع علمیعالی و پژوهشی و فنی و حرفه آموزش

گذاری مشترک، تسهیل تعامالت ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان عالی انقالب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه

ربط به تصویب هیأت مان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذینامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازدر آیین

 شود.رسد، مشخص میوزیران می



( قانون الحاق 50( قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده)5کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده) -ب

مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل  15/8/1384( مصوب 1موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

( و 1استثنای فصول)ای بهیافته هزینه( از اعتبارات تخصیص%1درصد)دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک

 های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.( و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه6)

ربط که های تحقیقاتی دستگاه ذیدستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت -1صره تب

بار به شورای عالی ماه یککرد این بند را هر ششرسد مکلفند نحوه هزینهتصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری میبه

زارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گ

طور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف عملکرد این بند را به

 کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه

سازی، کارآمدی و روزآمدی سازی، بومیلت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسالمیدو -2تبصره 

ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و با ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصل

 را در اولویت قرار دهد.آن

های بیمه و بازنشستگی استثنای صندوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه بهکلیه شرکتها -پ

های کلی برنامه سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستمحور و تجاریهای مسألهمنظور حمایت از پژوهشموظفند به

ود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در ( از سود قابل تقسیم سال قبل خ%3درصد)ششم معادل حداقل سه

 بودجه ساالنه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

شود و به تصویب هیأت ربط تهیه مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذیآیین -تبصره

 رسد.وزیران می

های تکراری و انتشار وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهشمنظور افزایش بهرهگاههای اجرائی موظفند بهدست -ت

سازی کارگیری و تجاریهای( تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بهاطالعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای)پروژه

های خود را در سامانه ها و رسالهنامهژوهشی و فناوری و پایاندستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پ

االجراء شدن این سال از تاریخ الزمثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک« سمات»

 قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

بندی، موضوع قانون مجازات ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقهه عمل در خصوص اطالعات و دادهنحو -تبصره

ای نامهدر آیین -1354مصوب  -نامه اجرائی آنو آیین -29/11/1353مصوب  -انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی



لح، اطالعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید ستادکل نیروهای های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسکه سازمان و وزارتخانه

 شود.رسد، معین میکنند و به تصویب هیأت وزیران میمسلح تهیه می

منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به -ث

گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه های مذکور و بهرهنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزهنخبگان علمی، فرهنگی و ه

های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی سال، برنامهطی مدت یک کشور،

جراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش ساالنه نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله ا

 عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

بنیان بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشمنظور پیشتازی در اقتصاد دانشدولت مجاز است به -ج

بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش های کلیسیاست

های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و نسبت به حمایت مالی از پژوهش

را های آن( از هزینه%51اینکه حداقل پنجاه و یک درصد )های علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به حوزه

 بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.کارفرما و یا بهره

بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی وری دانشدستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره -چ

المللی فراهم بنیان و فناور و فعاالن اقتصادی کشور در زنجیره تولید بینهای دانشتمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت شرکت

را مطابق قانون بودجه سنواتی « المللیارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید بین»آورند. سازمان مکلف است طرح 

 و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین 

سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و  -ح

های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال برداری از توانمندیبهره

 های الزم را انجام دهد.ریزیربط برنامهلتحصیالن دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذیافارغ

دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در  -خ

اد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات یاد چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایج

 شده واگذار نمایند.

المللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد شود با همکاری دانشگاههای معتبر بیننور اجازه داده میبه دانشگاه پیام -د

 راه دور اقدام نماید.المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی )الکترونیکی(، نیمه حضوری، باز و از قطب)هاب( بین

ای های فنی و حرفهالتدریس آموزشکدهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق -ذ

 اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته



کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل  شهریه دانشجویان داخل -ر

 شود.توسط سازمان تأمین می

 -65ماده 

گذاری خارجی و اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهزایی منظور افزایش دروندولت مکلف است به -الف

و اصالحات و  5/8/1389ها و اختراعات مصوب سازی نوآوریبنیان و تجاریقانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش

رای دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صالحیت و داالحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانش

دستی نفت و گاز های انرژی شامل باالدستی و پایینبرای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه

 و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیالت الزم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.

بنیان با حداقل نمایند باید شرکتی دانشطرف ایرانی قرارداد منعقد میشرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با  -تبصره

گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد ( سهم متخصصان و سرمایه%51ویک)پنجاه

 فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد.

ای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشه -ب

بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصالح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اقتصاد دانش

کاربردی در نظام آموزشی  -ع علمیای و دانشگاه جامو افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه

 روز نماید.ای را بههای فنی و حرفهها و دانشکدهها، آموزشکدهکشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان

ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه

 و اقدام نماید.ناپیوسته به پذیرش دانشج

ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه حرفههای فنیها و آموزشکدهاز ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده -پ

ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت ها و تعهدات و مسؤولیتامکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی

 گردد.ری ملحق میعلوم، تحقیقات و فناو

ای، های فنی و حرفهواحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده( ماده3این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره )

 حاکم است. 19/2/1389معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب مراکز تربیت

فعال بوده  1388-1389ی است که در سال تحصیلی اهای فنی حرفهها و آموزشکدهمبنای انتزاع و انتقال، دانشکده -تبصره

 اند.و مجوز داشته



و اصالحات و الحاقات بعدی، به منظور  4/11/1371دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب  -ت

، ضمن تداوم و تقویت ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویانتحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه

بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی عالوه بر اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش

های صورت متمرکز در اختیار صندوقبضاعت مالی بهدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کماعتبارات فعلی اق

ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیالت های مذکور قرار دهد. صندوقرفاه دانشجویان وزارتخانه

ها اصل از بازپرداخت تسهیالت اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوقبدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه ح

 رسد.برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می

ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از ای برنامهگونهدولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به -ث

 عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش 

های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

 ساز خواهند شد.های مربوط به خیرین مدرسهو حمایت

ه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعدر دوره

ها به آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه

 های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.عنوان هزینه

لی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت آموزش عا نظام موثر حضور منظور به است موظف دولت -66ماده 

المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول دانشجو در سطح بین

 ( را اجرائی نمایند.133( و )12( و )11شماره)
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ها و نظامات پشتیبان پژوهش و ، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساختحمایت و تقویت پژوهش و فناوری -13جدول 

 فناوری

 

  

 اطالعات فناوری و تارتباطا –13بخش 



 -67 ماده

شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال )ترانزیت( پهنایباند عبوری از به وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات اجازه داده می -الف

ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهوارهکشوربه سی ترابیت بر

گذاری با بخش خصوصی و شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت وسرمایه

های یرساختی ارتباطات و فناوری اطالعات، ماهوارههای( زهای( فیبر نوری و طرحهای )پروژهخارجی در طرحهای )پروژه

های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و استثنای شبکههای علوموفناوریفضایی بهسنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت

( قانون 44های کلی اصل چهل و چهارم )های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاستشبکه

ها و مصوبات ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بهاساسی و سیاست

 عمل آورد:عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر رابهشورای

الملل را به منظور حضور مؤثر در قال)ترانزیت( ارتباطات بینشود شرکت انتبه شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می -1

گذاری مشترک با بخشهای المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایهای و بینبازارهای منطقه

ه تصویب هیأت خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور ب

 رسد.وزیران می

ای که امکان ارائه گونه گذاری نماید بههای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایهدر توسعه زیرساخت -2

( روستاهای باالی %80حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت )سالمت، آموزش، کشاورزی و بانکی( در هشتاد درصد )

 پذیر گردد.کشور امکانبیست خانوار 

وری به منظورتوسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات و افزایش بهره -ب

باشند برایاستفادهاختصاصی هایارتباطیکشور،دستگاههایاجرائی و نهادهای غیرنظامیکهدارای شبکه ارتباطی مستقلمیزیرساخت

زبوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بسترشبکه ملی های داخلی دستگاه مربوط مجادرقلمرو فعالیت

اطالعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزمب هأخذمجوز از وزارت ارتباطات و فناوری 

 باشند.اطالعات و وفق مصوبات شورایعالی فضای مجازی می

به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک  دستگاه های اجرائی موظفند نسبت -پ

توانند به منظور الکترونیکی کردن های اطالعاتی مربوط،تاپایانسالسوماجرایقانون برنامهاقدام کنند. دستگاه های اجرائی می

رائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه های اج

از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری رابه دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و 

( روستایی حسب مورد واگذارکنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک بایدبه تصویب ICTفناوری اطالعات )



ماه یکبار گزارش عملکرد این بند میسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است هر ششک

 را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه کند

های اسالمی دستگاههای اجرائی، واحدهای زیرنظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شورا-ت

های الکترونیکی خود، اقالم اطالعاتی دار مأموریت عمومی موظفند در سامانهای عهدهشهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه

و آمار ثبتی موضوع قان و نمرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و 

را بر بستر شبکه ملی اطالعات برای  برداری الکترونیکی و برخط آنال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهرهحداکثر تا پایان س

مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقالم آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه ماه برای 

 ند.ها تهیه وبه آنها ابالغ کهریک از دستگاه

کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و  -ث

های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی راحسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین پاسخگویی الکترونیکی به استعالم

 د.خاص و موضوعی،به صورت رایگان فراهم نماین

ماه نامه اجرائی احصای کلیه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطالعات بین دستگاهی در ششآیین -1تبصره 

 های دستگاه سایر و اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت  اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری

 رسد.ورای عالی فضای مجازی میوبه تصویب ش تدوین ربطذی اجرائی

های الزم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت -2تبصره 

( و با NIXتعامل اطالعاتی بین دستگاه های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطالعات، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادالت اطالعات )

 داردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را فراهم کند.استان

داری الکترونیکی و اصالت به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه -ج

وجب قانون، تنظیم اوراق یا بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به م

اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن بارعایت 

 نماید.معتبر بوده و کفایت می 17/10/1382مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 

 -68ماده 

تنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه منظور ایجاد نظام اطالعات اسبه -الف

 روستا و شهر اسالمی شوراهای ایشان، موافقت با غیرنظامی  دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و

شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعالمات ایت مصوبات رع با عمومی مأموریت دارعهده ایحرفه خصوصی مؤسسات و



 نشانی  های منقول و غیرمنقول )از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار( وهویت اشخاص حقیقی، کاال و خدمات، دارائی

 انجام دهند. قانون چهارچوب در کشور الکترونیک دولت جامع نقشه مفاد براساس  و الکترونیکی صورتبه را محورمکان

سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام  -ب

پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام 

ت تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات، کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف اس

 امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.

های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور گسترش متوازن زیرساخت -پ

 خدمات و محتوا توسعه به  نفعانها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذیمتناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه

 .بپردازند خود الکترونیک

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی، از سال  -ت

( ساالنه از مراجعه حضوری به %5/12نون برنامه تمهیدات الزم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد )دوم اجرای قا

دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه 

 رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد.فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی 

( رشد ساالنه الکترونیکی %5/7در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد ) -ث

 نمودن معامالت و تجارت کاال وخدمات کشور فراهم شود.

برابر کردن محتوای مناسب رقومی )دیجیتال( اقدامات نسبت به دهدولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه  -ج

بینی های سنواتی اعتبار الزم از طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیشالزم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه

 کند.

به طریق الکترونیکی به روشی که به  توانددر مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می -چ

 رسد، صورت پذیرد:تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می

 ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی، -1

ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار های مجامع عمومی و اطالعیهنویسی و دعوتنامههای پذیرهانتشار اعالمیه -2

 های کثیراالنتشار و جراید،در روزنامه

 نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،پذیره -3

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



 های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،نامهصدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهی -5

 های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذیثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهینامه -6

مل مناقصه، های مالیات الکترونیکی، معامالت دولتی الکترونیکی)شادولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه -ح

برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری نفعان مستقر و بهرهمزایده، خرید کاال( و سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی

های( مذکور و ارائه اطالعات )شورای اجرای فناوری اطالعات( موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای)پروژه

 ای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی است.ماهه به شورگزارش پیشرفت شش

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسالمی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و  -خ

ایند و نیز با استفاده از ( روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمICTفعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات )

مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات الزم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری 

 ( روستایی به عمل آورند.ICTاطالعات )

رهای( پستی، نسبت شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیالت برای کارورهای )اپراتو -د

های المللی و پایانهدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بیناندازی و ارائه خبه راه

های مربوط به ایجاد تسهیالت و امکانات مذکور شامل مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه

 باشد.االمتیازها معاف می، اجاره و حقاالرضحق

 مجازی فضای عالی شورای مصوبات رعایت با( اطالعات فناوری سازمان)اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت -69ماده 

ترسی دس امکان مدارس، هوشمندسازی برنامه قانون اجرای دوم سال پایان تا پرورش و آموزش وزارت همکاری با است مکلف

افزاری و محتوا( به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، نرم -افزاریسختالکترونیک)

صورت رایگان برای ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را بهایی آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفهبازیهای رایانه

های اشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینهآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حکلیه دانش

های قابل قبول مالیاتی تلقی عنوان هزینههای مذکور بهتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینهاین ماده می

 شود.می

 سالمت، بیمه، سالمت و زنان و خانواده -14بخش 

های کلی سالمت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت، توسعه تحقق سیاستف است به منظور مکل دولت -70ماده 

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت محوریت با بیمه نظام  های سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریقکمی و کیفی بیمه

 عمل آورد:بههای کلی سالمت سیاست اساس بر را زیر اقدامات برنامه اجرای اول سال پایان تا پزشکی



سرانه بیمه از پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق -الف

 رسد.ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران مینامهطریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین

 تکفل آنان است.یه افراد تحتبیمه شامل سرپرست خانوار و کلاین حق -تبصره

 حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود: -ب

( حداقل حقوق و دستمزد %7خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد ) -1

گروههای اجتماعی بر مبنای بند )الف( این ماده توسط دولت در قالب  این ( حق بیمه%100مشموالن قانون کار. صددرصد )

 شود.بودجه سنواتی تأمین می

 ( حقوق و مزایای مستمر آنان%7کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد ) -2

 ن خواهد شد.بخشی از حق بیمه مشموالن این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمی -تبصره

 مشموالن تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی -3

( درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد %7سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد ) -4

 کارکنان دولت

ی موردتأییددفتر اتباع خارجی وزارت پوشش بیمه سالمت برای افرادخارجیمقیمدرکشور،ازجملهپناهندگانگروه -5

ای خواهد بود نامهآیین بیمه براساستأمین حق رای از یارانه دولتب وبرخورداری یمهب حق دریافت است. شیوه کشور،الزامی

( 4رسد. حکم این جزء بر حکم ماده )وزیران میتصویب هیأتاالجراء شدن این قانون بهماه از زمان الزمکه حداکثر ظرف سه

 های توسعه کشور حاکم است.احکام دائمی برنامهقانون 

شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه -پ

مور اقتصادی گر و تشخیص و توسط وزارت اگر پایه مربوطه واریز نمایند. درصورت عدم واریز با اعالم سازمان بیمهسازمان بیمه

 شود.گر پایه واریز میربط برداشت و به حساب سازمان بیمهو دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذی

شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین -ت

 های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.تجاری و صندوق سالمت توسط شرکتهای بیمه

دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت در کشور اعم از دولتی، کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه -ث

های مصوب وزارت مشی از خطهای مصوب دولت نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی 



دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه

 بود.

سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پایه های بیمه)شمول و سطح خدمات( مورد تعهد صندوقخدمات  بسته -ج

گر درمانی صرفاً مطابق شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمهپزشکی تعیین و ابالغ می

 پذیرد.این بسته صورت می

گردد. شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سالمت تشکیل میپایگاه اطالعات برخط بیمه -چ

شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه

 .شودصورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سالمت طراحی و اجراء می

ها و های درمانی صندوقدولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه -ح

 ای در چهارچوب قانون اقدام کند.های بیمهسازمان

ون چنانچه طی اجرای قان جوان، کارنیروی جذب به تعاونی و خصوصی بخش کارآفرینان و کارفرمایان ترغیب برای -71ماده 

 پرداخت از نمایند، اقدام کارورزی صورت به کارشناسی  التحصیالن دانشگاهی با مدرک حداقلبرنامه نسبت به جذب فارغ

 .باشندمی معاف کار به شروع تاریخ از دوسال مدت برای کارفرما بیمه سهم

و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان دار های کاری اولویتاجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه نامهآیین -تبصره

 رسد.اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می

 -72ماده 

اعتبارسنجی  های راهبردی، ارزشیابی،ریزیگذاری اجرائی، برنامهتولیت نظام سالمت از جمله بیمه سالمت شامل سیاست -الف

گردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می

های مشی و سیاستها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خطکنندگان خدمات سالمت، سازمانغیردولتی، از جمله ارائه

گری با رعایت ماده شکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 بندی خدمات، تبعیت کنند.( قانون مدیریت خدمات کشوری وسطح13)

از زمان ابالغ این قانون، سازمان بیمه سالمت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقالل 

رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش ای که به تصویب هیأت وزیران میکلیه امکانات براساس اساسنامهمالی و 

و در قالب  3/8/1373شود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب پزشکی اداره می

 رسد.وزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میشرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آم



(، سازمان 115سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی)به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه -ب

بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از های پیشفوریت

گردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد ابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد میمحل من

مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران 

 رسد.می

های یافته در شبکهصورت ادغامبیمارستانی کشور کماکان بههای پیشریتواحدهای استانی و شهرستانی سازمان فو -تبصره

 بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.

فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر  -پ

تخلف محسوب شده و متخلف با توجه  گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،تشر میبار تدوین و منهر سه ماه یک

( قانون سازمان 28( ماده )1های مندرج در تبصره )به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات

 شود.محکوم می 16/8/1383نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  نامهآیین -1 تبصره

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میپزشکی )سازمان غذا و دارو( تهیه می

و داروهای سنتی و گیاهی ها به تهیه فهرست فرآوردهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت -2تبصره 

 کشور اقدام نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده  -ت

های غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصوالت مذکور مشخص نماید و عرضه محصوالتی در مواد غذایی و فرآورده

 اند را ممنوع نماید.ورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کردهکه به ص

سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای رسانی و فرهنگوزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطالع

ن وزارت بهداشت، درمان شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد. همچنی

های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده

 مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعالم کند.

های توسعه کشور و دائمی برنامه ( قانون احکام7ماده )« ب»و « الف»( این قانون بر احکام بندهای 72احکام مندرج در ماده )

 حاکم است. 1383( قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 17( و )12مواد )

 



 -73ماده 

از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون  -الف

، مشمول مالیات به شرح زیر 17/2/1387و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  3/12/1366مالیاتهای مستقیم مصوب 

 است:

( قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست %10مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد ) -1

رب کارخانه و وارداتی به میزان چهل ( قیمت د%25المللی )برند( بیست و پنج درصد)(، تولید داخل با نشان بین%20درصد)

 گردد.( تعیین میCif( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد )سیف %40درصد )

( قیمت درب کارخانه و وارداتی %10مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد ) -2

 گردد.( تعیین میCifو کرایه تا بندر مقصد )سیف ( قیمت کاال، بیمه %40به میزان چهل درصد )

( قانون مالیات بر 52های مغایرت بر ماده )( در طول اجرای قانون برنامه در بخش73( بند )الف( ماده )2( و )1های )جزء

 حاکم هستند. 17/2/1387ارزش افزوده مصوب 

 موظف است: 1396وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال  -ب

ربط و برای فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیقیمت خرده -1

 درج بر روی پاکت محصول اعالم نماید.

امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه)سیستم( اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع  -2

 خانی را فراهم نماید.محصوالت د

 

 ( این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.73حکم بند)ب( ماده )

مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده  -پ

ت موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیا

 داری کل کشور واریز نماید.خزانه

االجراء شدن این قانون، عالوه بر عوارض موضوع بند)الف( این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، با الزم -ت

( نیز 2د به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)( قانون الحاق برخی موا69حقوق ورودی، حق انحصار و بند)ب( ماده)

 گردد.به محصوالت دخانی اعمال می



های سنواتی مشخص ( درآمدهای حاصل از اجرای بند )الف( این ماده طی ردیفهایی که در بودجه%100صددرصد ) -تبصره

بازتوانی و درمان عوارض حاصله از های ناشی از آن، شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریمی

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 69مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند )ب( ماده )

های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار وزارتخانه 4/12/1393( مصوب 2)

 گیرد.قرار می

حاکم  21/2/1383( این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 73( و )72(، )70حکام مواد )ا

 است.

 -74ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت مکلف است ظرف دو سال اول  -الف

های اطالعاتی مراکز سالمت با هماهنگی مانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانهاجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سا

ها و با پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده

 اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

ها و مراکز خدمات سالمت و بیمه سالمت حداکثر ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمانوزار

ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سالمت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطالعات 

 ساماندهی نماید.« یانپرونده الکترونیکی سالمت ایران»در تعامل با سامانه 

 باشند.ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میکلیه مراکز سالمت و واحدهای ذی -تبصره

کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند،  -ب

های بخش خصوصی، عمومی عی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانمجاز به فعالیت انتفا

و یا فعالیت انتفاعی  11/10/1373واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ( ماده1غیردولتی با رعایت تبصره )

خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی 

های مربوطه و معاونان آنها و مسؤوالن مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای عهده وزرای وزارتخانه

خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم  نفعان از طریق اعمال تعرفهاین حکم با جبران خدمات ذی

 های سنواتی است.به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه مشروط

عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به -1تبصره 

 گردد.یین میو تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تع



مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا  -2تبصره 

 شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می

نامه رای ایجاد شهرکهای دانش سالمت، حمایت به عمل آورد. آییندولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی ب -پ

شود و به تصویب هیأت وزیران اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می

 رسد.می

نظام سالمت کشور، وزارت  سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهایبه منظور متناسب -ت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 

بندی خدمات و نقشه جامع علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح

 عمل آورد.ده و اقدامات الزم را بهعلمی کشور تعیین نمو

با اولویت « نظام خدمات جامع و همگانی سالمت»وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای  -ث

کارگیری بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سالمت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به

بندی خدمات، پرونده های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطحخانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبتپزشکان عمومی و 

( قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی 13گری با رعایت ماده)الکترونیک سالمت ایرانیان، واگذاری امور تصدی

ماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام ن

 ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

گونه خدمات بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینسطح

 اری)ژنریک( و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تج

دولت مکلف  6/4/1386های پرستاری مصوب گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانهدر چهارچوب قانون تعرفه -تبصره

های خدمات تشخیصی درمانی موضوع است در قالب قوانین بودجه ساالنه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته

 ذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.قانون م

ها و راهنماهای گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سالمت براساس دستورالعملهای بیمهها و صندوقسازمان -ج

شدن ارویی کشور همزمان با اجرائیبالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری)ژنریک( ایران در چهارچوب نظام ملی د

نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه 

 پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان موضوع بند )الف( این ماده هستند.



عنوانمتولی امر طب سنتی هداشت، درمان و آموزش پزشکی بههای کلی سالمت، وزارت ب( سیاست12به منظور تحقق بند ) -چ

اسالمی در نظام سالمت و همچنین  -اسالمی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی -ایرانی

 ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.

و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز  وزارت بهداشت، درمان -ح

 سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید.

ای بوده و دستگاه قضائی آن را های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفهکلیه اعضای سازمان -خ

جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد بهبه

 ها، نظر مشورتی آنها را أخذ نماید.بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام وز -د

های جهاد ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری)ژنریک( اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانهتجاری)ژنریک( حمایت بیمه

کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد  کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و

سازی کودکان )واکسیناسیون( را تا عمل آورد و برنامه ایمنمحور بهتمهیدات الزم را درجهت صادرات محصوالت سالمت

 یافته ارتقاء دهد.حد و تراز کشورهای توسعه

دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای  خیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگوزارت نفت در مناطق نفت -ذ

مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سالمت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز 

ا رعایت بندی خدمات برسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطحبهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت

 های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.( این قانون بر مبنای تعرفه70احکام ماده )

سازی و افزایش توان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون -ر

سازی و مقابله با آن را مطابق اقدام الزم جهت خنثیبازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سالمت را بررسی و 

 قوانین مربوطه به انجام رساند.

 رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است. -تبصره

و درمان های بهداشت غربالگری در شبکه انجام گواهی دائم، ازدواج قانونی ثبت جهت باید ازدواج متقاضیان کلیه -75ماده 

شناسی)ژنتیکی( به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در های پر خطر از نظر بروز اختالالت ژنرا به منظور شناسایی ازدواج

توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز معرض خطر می

 (70) ماده احکام چهارچوب در باشد  شناسی)ژنتیک(بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن مشاوره موردد تأیید سازمان

 .شوند معرفی مجاز مراکز به قانون این



شناسی)ژنتیک( باشند به شناسی)ژنتیک( نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنمواردی که براساس مشاوره ژن -1تبصره 

 رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.آزمایشگاههای مورد تأیید وزا

التحریر ثبت طالق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی ( حق%10درصد)ده -2تبصره 

آزمون وسع شناسی)ژنتیک( افراد نیازمند براساس های آزمایش ژندر چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه

های مددجویان تحت پوشش گیرد. هزینه انجام آزمایشدر اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار می

کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( پرداخت 

 خواهد شد.

نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( جهت انجام آیین -3تبصره 

های تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( و بهداشت، درمان و شناسی)ژنتیک( به پیشنهاد وزارتخانههای ژنآزمایش

شود و به تصویب هیأت وزیران االجراء شدن این قانون تهیه میآموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از الزم

 رسد.می

های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( موظفند امکان وزارتخانه -4تبصره 

صورت نیاز به آزمایش باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می

 شناسی)ژنتیک( آنان را راهنمایی کنند.ژن

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی  -5تبصره 

 شناسی)ژنتیک( مورد تأیید خود فراهم سازد.زوجها را به آزمایشگاههای ژن

 جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.رعایت جهات شرعی از  -6تبصره 

 مرگ نسبت هایشاخص ارتقای و کودک و مادر سالمت جمعیت، کلی هایسیاست رعایت با است مکلف دولت -76ماده 

 :نماید تأمین زیر جدول اساس بر را نوزادان و مادر
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 یهای اجتماعبیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب -15بخش 

 کاهش و پیشگیری جامعه، آوریتاب و ایمنی ضریب افزایش منظور به ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت -77ماده 

 :دهد انجام را ذیل اقدامات سنواتی بودجه قوانین قالب  در بشردوستانه خدمات ارائه سوانح، و حوادث از ناشی خطرات

 های اجتماعی مردمهای مردمی و افزایش مشارکتاستفاده از توان و ظرفیت کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با -الف

توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به  -ب

 حوادث و سوانح کشور

آوری جامعه در مقابل پذیری و افزایش تابهای همگانی جهت کاهش خطرهای عمومی به ویژه آموزشافزایش آگاهی -پ

 حوادث و سوانح

( قانون امور 163( مندرج در ماده)%5/0درصد)در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم -ت

تی در اختیار جمعیت ( افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنوا%1درصد)گمرکی به یک

 گیرد.احمر قرار میهالل

 امدادی، هایپوشش بسط و پذیرآسیب اقشار از حمایت و اجتماعی عدالت تحقق راستای در است مکلف دولت -78ماده 

ای الزم برای نیل به اهداف هبرنامه اجرای و طراحی بهنسبت  اجتماعی هایآسیب کاهش و پیشگیری و ایبیمه و حمایتی

 بار به مجلس ارائه کند:ماه یکرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر ششمند



 ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششمشاخص -15جدول 

 

http://shenasname.ir/


خانوارهای انه فعلی، هرسال حداقل مستمری یار پرداخت بر عالوه برنامه قانون اجرای طول در است موظف دولت -79ماده 

مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست 

( حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردنن %20درصد )

( این قانون، از طریق دستگاههای 39درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده ) ها با حذف خانوارهای پردرآمد ویارانه

 مذکور پرداخت نماید.

 اجتماعی، آسیبهای کاهش و پیشگیری منظور به اجتماعی شورای مصوبات و مربوطه قوانین طبق است مکلف دولت -80ماده 

نشینی، کودکان کار و مفاسد اعتیاد، طالق، حاشیههای اجتماعی با اولویت ش آسیبکاه و کنترل جامع طرح تهیه به نسبت

(( %25ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد )گونهاخالقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به

 میزان کنونی کاهش یابد:

 پیشگیری -الف

بینی ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیشهای اجتماعی از طریق: اصالح برنامهپیشگیری اولیه از بروز آسیب -1

 های زندگیهای اجتماعی و ارتقای مهارتآموزش

ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و های کالن توسعههای اجتماعی در طراحی کلیه برنامهتهیه و تدوین پیوست -2

 های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشورسیبها و آمنظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاریبه

 رسد.بند به پیشنهاد وزارت کشور )سازمان امور اجتماعی( به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی اینآیین

های سالمت اجتماعی در کشور توسط سازمان تدوین ساالنه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص -3

 ربطاعی و ارائه آن به مراجع ذیامور اجتم

تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب « هاتدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت» -4

 شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه

 رسانی و بازتوانیخدمت -ب

 های غیردولتیهای اجتماعی با مشارکت سازمانبه افراد در معرض آسیب موقعرسانی بهخدمات -1

نوبتی کمیته امداد امام خمینی تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت -2

 ی ساالنههای سنوات)ره( و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه



های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در توسعه مراکز فوریت -3

 های اجتماعیسایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب

تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر های گروهی و های مشارکتهای مردم نهاد در حوزهبسط و توسعه نقش مردم و سازمان -4

 نفعان در تأمین منابع مورد نیازاجتماعی و تالش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی

 خیزشناسایی و بهبود نقاط آسیب -پ

های اجتماعی، زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتخیز و بحرانشناسایی نقاط آسیب -1

شده، با اعمال راهبرد همکاری های اشتغال حمایتـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه خدمات بهداشتی

 های اجتماعی در مناطق یادشدهبخشی و سامانه مدیریت آسیببین

ب بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناس -2

 های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاهاجمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب

نشینی با رویکرد ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیهبرنامه -3

نشینی اقدام ( نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه%10درصد )ی که ساالنه دهاتقویت مبادی مهاجرت، به گونه

 شود.

 حمایت از زنان سرپرست خانوار -ت

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای 

عاونت امور زنان( با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری )م

 ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسالمی و نظارت بر اجرائی شدن آنذی

 مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه -ث

های های قاچاقچیان و شبکهاسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایهتوسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شن -1

ها( در داخل و ویژه سرباندها و سرشبکهسازهای مرتبط )بهها و پیشگردانتوزیع و انتقال )ترانزیت( مواد مخدر، روان تولید،

وجوه حاصل از فروش این اموال در  ربط اقدام نماید.خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای اجرائی ذی

اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش 

 گیرد.خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می

لح جمهوری اسالمی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهای مس -2

ها گردانهای کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد روانهای کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاستسیاست



و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی،  سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانیو پیش

های مرتبط اقدام قانونی الزم سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازاتها و پیشمقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان

 عمل آورند.را به

برداری و تکمیل به بهره ها نسبتاز طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( با همکاری شهرداری -3

اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی خانمان و راهمراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی

ی ( این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیست70برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده )

نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی های مردمگیری از ظرفیت سازمانها حسب مورد با بهرهکشور یا شهرداری

آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این موظف است پس از أخذ دستور قضائی نسبت به جمع

نامه اجرائی این ازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیینافراد از مراکز مورد نظر با تأیید س

 رسد.اجتماعی کشور می جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای

 حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان -ج

( جمعیت هدف %75انی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد )بخشی بیماران روتداوم اجرای طرح ساماندهی و توان -1

 در پایان اجرای قانون برنامه

 ( جمعیت هدف%25و پنج درصد )بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیستتداوم اجرای طرح ساماندهی و توان -2

 تأمین مسکن نیازمندان -چ

های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سازمانپذیر و گروههای هدف به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب -1

سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن 

 اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.

پوشش ساز برای هرکدام از افراد تحتیستی و خیرین مسکنافراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهز -2

های انشعاب های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای حمایتی از پرداخت هزینهنهادها و سازمان

 بار معافند. آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک

 ساماندهی کودکان کار -ح

نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانون برنامه به

 ( کاهش یابد. %25و پنج درصد )



وین برنامه، برقراری، استقرار و های کلی برنامه ششم، نسبت به تدیاستس( 40) بند اجرای در است مکلف دولت -81ماده 

جز سالمت های اجتماعی بهروزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه

بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و با رعایت سطح

بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و  مبتنیی

ها، دسترسی عادالنه به خدمات، اجرای این پوشانیهای اجتماعی، رفع همبه منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه

گیری پرونده ، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکلنظام از طریق ایجاد پایگاه اطالعات

( این قانون برای تمامی 84الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان موضوع ماده )

ای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ها، نهادها و دستگاههها، صندوقپذیرد وکلیه سازمانآحاد جامعه صورت می

نمایند مکلفند طبق کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت میکه به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده می

 ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.

جز سالمت دسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه بههای اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمنامهآیین -تبصره

متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک 

 رسد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می

 تأمین لشکری، کشوری، از اعم)  بازنشستگی هایصندوق شدگانبیمه کلیه برای بازنشستگان ستمریم برقراری -82ماده 

 کسور دارای که دریافتی آخر سال دو میانگین مبنای بر( بانکها  و نهادها دستگاهها، بازنشستگی هایصندوق سایر و اجتماعی

 .باشدمی بازنشستگی

شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه  رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین -تبصره

 توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.دارند می

 -83ماده 

( از محل وصول عوارض %1درصد)زاد تجاری یکهای مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آسازمان -الف

ورود کاال و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی)ره( 

 و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

پوشش خود ساالنه یکصدهزار نفر ه( و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحتکمیته امداد امام خمینی)ر -ب

( سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت %30( کمیته امداد امام خمینی)ره( و سی درصد )%70به ترتیب هفتاد درصد )

 رنظر خواهد گرفت.الحسنه الزم را در جهت تحقق این امر دطبق بودجه سنواتی تسهیالت قرض



 طول در. کند محسوب آورزیان و سخت مشاغل جزء را اشعه پرتوکاری و نشانیآتش مشاغل است موظف دولت -84ماده 

 .گرددمی تلقی معتبر  20/1/1368 مصوب اشعه برابر در حفاظت قانون برنامه قانون اجرای

اند و یا خواهند پذیرفت باید فرهنگیان را پذیرفته آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره وزارت کارکنان -85ماده 

 سالههمه است موظف نیز دولت و کنند واریز صندوق  ( به حساب%5ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد )

نظور و ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی م در طورکاملبه را فرهنگیان ذخیره صندوق به اعضاء واریزی سهم معادل

 پرداخت نماید.

  

 ایثارگران امور  -16بخش 

 -86ماده 

های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست -الف

 اقدام نمایند. 29/2/1389ساماندهی امور ایثارگران ابالغی 

ویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور تر -ب

های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت های تحصیلی و فعالیتایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه

 فرهنگی و آموزدانش شهدای ایهیادواره اجرای  تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقالبی نسبت به

 .آورد عملبه را الزم همکاری بسیج سازمان با فرهنگیان و آموزاندانش ویژه نور راهیان اردوهای برگزاری و

های مختلف به موضوع های شبکهصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه -پ

های هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص ( از تولیدات برنامه%10قل ده درصد)ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حدا

 دهد.

گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به دولت موظف است به منظور بهره -ت

دین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و نسلهای آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت وال

های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید. وزارتخانهتکمیل موزه

 مایند.رسانی، گازرسانی و جاده مواصالتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نرسانی، برقهای خدماتی مربوط به آبکلیه هزینه

های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه -ث

نگی فره و اجرائی دستگاههای در الزم هایزیرساخت و هاظرفیت توسعه و ایجاد با نور راهیان برنامه نمودن فراگیر  استمرار و

 .نماید اقدام هاسازمان و هاوزارتخانه  ایهای فرهنگی و هزینهل اعتبارات برنامهنسبت به قرار دادن موضوع در سرفص



دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به  -ج

( و باالتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه %50والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد )

 ( و باالتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.%50درصد )

ات های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزراتخانه -1تبصره 

و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی 

 های ماندگار اقدام فرهنگی الزم را جهت معرفی آنها انجام دهند.مکلفند جهت ارج نهادن به این چهره

قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار ماه اول اجرای نامه اجرائی این بند در ششآیین -2تبصره 

 رسد.تصویب هیأت وزیران میو نشر ارزشهای دفاع مقدس به

استثنای فصول اول و ( از اعتبارات فرهنگی خود به%20کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد) -چ

های مصوب ابالغی شورای عالی راساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاستای را بششم اعتبارات هزینه

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد  -ح

ها و سایر دستگاههای فرهنگی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه راث فرهنگی و گردشگری و شهرداریاسالمی، سازمان می

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

 مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید.

قیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسالمی، های علوم، تحوزارتخانه -خ

بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی، واحدهای 

گاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانش

 های( علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.ها و طرحهای)پروژهنامهپایان

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ  -تبصره

یثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و ا

 های مرتبط مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.کمیسیون

ن را به عمل رسانی به ایثارگرادولت موظف است اقدامات الزم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات -87ماده 

های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای نامهبینی نماید و کلیه آیینآورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش

 قانون برنامه تصویب و ابالغ نماید.



( 2الی دولت )( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م61دولت مکلف است در اجرای ماده ) -الف

ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشموالن ماده مذکور تعیین به نحوی برنامه 4/12/1393مصوب 

کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به تکلیف گردند. یگانهای اعزام

 امور ایثارگران ارائه نمایند. کمیسیون احراز بنیاد شهید و

سانحه بالینی همزمان مجروحیت بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت -تبصره

عنوان جانباز تلقی گردد را بهکننده )نیروهای مسلح( احراز میرا ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام

 گیرد.( جانبازی به آنها تعلق می%5ید و حداقل پنج درصد )نما

 باشد.اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی

رسانی دمات( قانون جامع خ38دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده) -ب

بینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش

 جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

همسران و  دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان )والدین و -پ

فرزندان( دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع 

اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور صالح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمدهذی

ندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ایثارگران قرار دهد و رزم

 گیرند.)ساتا( قرار می

اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف  -تبصره

های امورخارجه و کشور تهیه وسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزراتخانهاالجراءشدن این قانون تمدت سه ماه از الزم

 رسد.( قانون اساسی می176و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم )

 شود:( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می18ماده ) -ت

رچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصالح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای بنیاد موظف است در چها

های پزشکی اقدام و ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون

عیت فعلی سالمت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وض

ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و نامهو سابقه حضور در جبهه و براساس آیین

 رسد اقدام نماید.پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می



( قانون جامع 2کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده )به منظور حفظ  -ث

( قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای 5رسانی به ایثارگران و ماده )خدمات

 ی مازاد )عدم نیاز( معرفی نمایند.موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیرو

های آن و اصالحات بعدی، رسانی به ایثارگران و تبصره( قانون جامع خدمات21دولت مکلف است عالوه بر اجرای ماده ) -ج

 ( و باالتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.%70تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد )

اند با رعایت نبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شدهجا -چ

توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می

 عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

ت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجددًا به این افراد در صور -تبصره

 گیرد.تعلق نمی

ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای  -ح

 ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.رسانی به ( قانون جامع خدمات2مشمول ماده )

توانند رسانی به ایثارگران می( قانون جامع خدمات2کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده) -خ

 با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصالح و دو تبصره به آن الحاق به ایثارگران بهرسانی ( قانون جامع خدمات26ماده ) -د

 شود:می

 .شودمی اضافه  «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی»بعد از عبارت « جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی»عبارت 

یا صعب العالج یا محدودیت جسمی حرکتی می های خاص و والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری -1تبصره 

 شوند.باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می

مندی حق پرستاری آنان به ( بهرهK( ضریب کا)%49( تا چهل و نه درصد )%25جانبازان گروه بیست و پنج درصد ) -2تبصره 

 باشد.میزان درصد جانبازی می

 شود.رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح میجامع خدمات ( قانون21ماده ) -ذ

 شود.اضافه می« تأمین نیروهای مورد نیاز خود را»بعد از عبارت « اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی»عبارت 

 گردد.قطعی میه ماه رسمیس  وضعیت استخدامی مشموالن این ماده حداکثر پس از -1تبصره 



 شاغل جبهه، در حضور سابقه ماهشش حداقل با رزمندگان و  والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان -2تبصره 

عمومی و یثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای ا به رسانیخدمات جامع قانون( 2) ماده مشمول دستگاههای کلیه در

دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی باالتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل 

 شوند.پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می

باشند با داشتن مدرک مند میامتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهرهایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از  -ر

 توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.( قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می103کارشناسی، مشمول بند )الف( ماده )

توانند برای یک اند، میشدهآزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته  -ز

بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را 

 تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

نبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جا -ژ

سال دفاع مقدس با باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشتدارای پرونده ایثارگری می

اسالمی  معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری

 باشد.ایران)ساتا( می

 -88ماده 

های معظم شهدا و ایثارگران)جانبازان و آزادگان( اعم از پاداش پایان دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده -الف

 خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول

اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه 

 هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

ل قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمو -تبصره

 بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.

دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند  -ب

های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجهرا پیش

 مربوطه قرار دهد.

 جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت -1

 )گم جن(رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم -2

http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html


 افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی )با حداقل شش ماه حضور در جبهه( -3

تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد  -تبصره

ده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عه

 باشد.اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( می

 اند )پس از فوت والدین(نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده -4

العالج پس از های خاص و یا صعبدارای بیماریجور، برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، مح -5

 تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد

اند با تأیید بنیاد همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده -6

 )ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت(

اضافه « همسران و فرزندان شهدا»عبارت « آزادگان»ع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت ( قانون جام51در ماده) -پ

 گردد.می

( سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، %100سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد ) -ت

 فق بودجه سنواتی اقدام نمایند.والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، و

رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، ( قانون جامع خدمات59( و )52(، )13( بر مواد )88حکم بند )ت( ماده )

 حاکم است.

های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که منظور حمایت و تجلیل از رشادتدولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به -ث

ماه ( جانبازی و آزادگان با کمتر از شش%25ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد )شش حداقل

 سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.

های شبانه ( هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی، دوره%30درصد)تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی -1

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان های مورد تأیید وزارتخانهدانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه

 و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی

 ومی و ناوگان حمل و نقل شهریمندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمبهره -2

( هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی %30درصد )معافیت از پرداخت سی -3

 در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال



هادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و منظور ارج نها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند بهها و دهیاریشهرداری -4

( و باالتر و رزمندگان با %25درصد )و پنجآزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست

باشد و میماه و باالتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز سابقه حضور شش

 ها بدون أخذ هزینه اقدام نمایند.آرامستان

 مندی از انشعاب رایگان آب، فاضالب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونیبهره -5

ماه حضور داوطلبانه مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ششبهره -6

 قدس در حقوق و مزایای اجتماع.در دفاع م

« جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد»رسانی به ایثارگران پس از عبارت ( قانون جامع خدمات31در بند )الف( ماده ) -ج

اضافه « ماه سابقه حضور در جبههفرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش»عبارت 

 د.شومی

 شود.رسانی به ایثارگران الحاق می( مکرر به قانون جامع خدمات59متن زیر به عنوان ماده ) -چ

قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کانون وکالی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکالء و »

مات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه ( از سهمیه صدور دفاتر خد%30درصد)کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی

(، آزادگان با %10وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد )

بیست و ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل ششداشتن حداقل سه

ماه سابقه حضور داوطلبانه ( و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده%25پنج درصد)

 «در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.

به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه،  رسانی( قانون جامع خدمات59( و )52(، )13( بر مواد )88حکم بند )چ( ماده )

 حاکم است.

ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده -ح

ا تحقق گردد و بتأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می

 صندوق یک به فقط دولت کمک. گردندمی مندبهره صندوق آن بازنشستگی مستمری از صندوق دو  بازنشستگی این افراد در

 .بود خواهد



ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از  -خ

مطالبه  ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوانوت برای پانزده سال سنوات بیمهپرداخت ما به التفا

 شود.الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میصندوق منتقلٌ

 شود:الحاق می 29/7/1363عمومی مصوب ( قانون خدمت وظیفه 45( به انتهای ماده )7عنوان بند )متن زیر به -د

 درصورت اذن فرماندهی کل قوا: -7

 فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه -

 فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه -

 د جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفهفرزندان جانبازان به ازای هردرص -

مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام بهره -تبصره

 گردد.گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل میمی

های توسعه کشور، حاکم ( قانون احکام دائمی برنامه33( ماده )2( قانون برنامه ششم بر حکم تبصره )88)حکم بند )د( ماده 

 است.

 گردد.رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می( قانون جامع خدمات56به ماده ) -ذ

« کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان»ایثارگران پس از عبارت  رسانی به( قانون جامع خدمات37به ماده ) -ر

 شود.اضافه می« فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه»عبارت 

( و باالتر %50)فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد  -ز

به استثنای تسهیالت خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل 

 شود.وابستگان فرزند شهید نمی

 شود:رسانی به ایثارگران اضافه می( قانون جامع خدمات60عبارت ذیل به ماده ) -ژ

 شود.اضافه می« همسران و فرزندان شهدا»عبارت « دگانجانبازان و آزا»بعد ازعبارت 

 -89ماده 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، ساالنه نسبت به ارائه تسهیالت مسکن  -الف

اه سابقه حضور در م( به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش%4بار با سود حداکثر چهاردرصد )فقط یک



باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیالت مسکن دریافت جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می

التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه های عامل اقدام نماید. مابهاند از طریق بانکننموده

شود. )تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب تأمین و به بانکهای عامل پرداخت می سنواتی توسط دولت

 دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.(

 گردد:رسانی به ایثارگران الحاق میمکرر( قانون جامع خدمات 3تبصره ذیل به ماده ) -ب

الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیالت حقهای ایثارگران در پرداخت هزینه -تبصره

 باشند.( معافیت برخوردار می%70وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد )

الحسنه تمامی ( منابع قرض%10درصد)دولت )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( موظف است همه ساله حداقل ده -پ

پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و بانکها و مؤسسات 

 کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

رسانی به ایثارگران و اصالحات بعدی مکرر( فصل دوم قانون جامع خدمات 3( و )3دولت موظف است در اجرای مواد ) -ت

هرسال شرایط پرداخت تسهیالت مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابالغ  آن حداکثر تا پایان خردادماه

 نماید.

شرح ذیل اصالح به 28/9/1389( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 8ماده واحده اصالح ماده) -ث

 گردد:می

 گردد.اضافه می« ت ایثارگران و فرزندان شهدابا اولوی»عبارت « از طریق مزایده عمومی»بعد از عبارت 

 -90ماده 

( قانون الحاق 47رسانی به ایثارگران و اصالحیه بعدی آن و در ماده )( قانون جامع خدمات70الحاقات زیر در ماده ) -الف

 گیرد:( به شرح زیر صورت می2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

( و همسران و فرزندان جانبازان %25( سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%5درصد)پنجسهمیه ورود با 

( %30درصد)ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی( و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش%25زیر بیست و پنج درصد )

 افزایش یابد.

رسانی به ایثارگران ( قانون جامع خدمات70( ایثارگران )مشمولین ماده)%25صد )در صورتی که سهمیه بیست و پنج در -تبصره

( و همسران و %25( سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%5درصد )و اصالح بعدی آن( تکمیل نگردد و پنج

ماه حضور داوطلبانه در جبهه، شش( فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل %25فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )



( ایثارگران را مازاد %25پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد )

( و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد %25( مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%5بر پنج درصد )

ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط الزم را داشته باشند، اختصاص ندان و همسران رزمندگان با حداقل شش%(فرز25)

 دهد.

الملل دانشگاههای ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بین66هزینه شهریه مشموالن ماده ) -ب

 شود.دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور پرداخت میهای دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه -پ

لمی ( اعضای هیأت ع%20اند و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند حداقل بیست درصد )درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده

( و باالتر، آزادگان و %15مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد )

( و باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه %25همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد )

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و ک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانهحضور در جبهه که دارای مدر

عالی انقالب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و باشد و شرایط علمی مصوب شورایآموزش پزشکی می

أت علمی، چنانچه شرایط علمی الزم را داشته یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هی

باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط 

 های اخالقی استخدام کنند.و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صالحیت

 شود.عضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز میاحکام و امتیازات این بند شامل ا

مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات 

 یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.

 شوند.ت و پنج سال سن بازنشسته میمشموالن این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شص -1تبصره 

تواند درخواست در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می -2تبصره 

 بازنشستگی نماید.

ایثارگران ( قانون جامع 71ماده )« الف»( این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند 90ماده )« پ»حکم بند 

و اصالحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب  2/10/1391مصوب 

 حاکم است. 22/2/1371



های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران ( قانون احکام دائمی برنامه2شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند )پ( ماده )

 شود.قانون برنامه اصالح می( 90موضوع بند )پ( ماده )

 و تعزیرات) اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب اول فصل موضوع امنیتی جرائم در کیفری مؤثر محکومیت -91ماده 

 شود.ین بخش میا  در مقرر امتیازهای از محرومیت موجب 2/3/1375 مصوب( بازدارنده مجازاتهای

  

 فرهنگ، هنر و ورزش -17بخش 

 سند اهداف و برنامه ابالغی سیاست به دستیابی و فرهنگی بسترسازی فرهنگی، سازیمقاوم تعالی، ارتقاء، نظورم به -92ماده 

ارتقای  و حفظ بر متکی و فرهنگی مقتضیات با متناسب توسعه تحقق بر مبنی فرهنگی مهندسی سند اجرای و نظام اندازچشم

، اصول و فضائل اخالقی و کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی ساالری دینیارزشهای اسالمی، انقالبی و ملی و مردم

و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و محصوالت 

المللی در تعامالت بینفرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن 

های فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصه

و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهادهای « نیروهای مؤمن به انقالب اسالمی»و هنر کشور و

 در طول سالهای اجرای برنامه:مذهبی  -فرهنگی

دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و  -الف

کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت الزم برای تولید و نشر آثار و اجرای 

 بینی نماید.هنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیشهای فربرنامه

ربط مکلفند با رعایت سیاستهای کلی و قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذی -ب

گری فرهنگی و هنری با رعایت صدی( قانون اساسی فهرست مجوزها و ت44اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

نهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه های مردمموازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان

 شود در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.تعیین می

و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و  نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکورآیین -تبصره

 رسد.استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می

هیدات دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تم -پ

 بینی نماید.قانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش



ها و سازمان ثبت اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری -ت

بدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام و امالک کشور نسبت به صدور و أخذ اسناد موقوفات و ت

 نماید.

های روستایی در مناطق کمتر دولت مکلف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانه -ث

 و خصوصی بخش گذاریرمایهس جذب و تشویق رویکرد با  اییافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقهتوسعه

 قانون اجرای اول سال پایان تا و کند فراهم هنری و فرهنگی کاالهای سایر و فرهنگی محصوالت و کتاب تولید در تعاونی

به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه  نسبت سنواتی بودجه قانون مطابق( %5) درصد پنج ساالنه رشد نرخ با برنامه

 اقدام نماید.

ها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و دولت و شهرداری -ج

گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای 

 مجوزهای قانونی الزم هستند حمایت کنند.

 شهرسازی، و راه هایوزارتخانه  نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاریآیین -تبصره

 .رسدمی وزیرانهیأت تصویب به و تدوین نفت، و کشور نیرو،

رهنگ و هنر دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب ف -چ

های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و المللی در عرصهو مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین

 عمل آورد:روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به

نگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام تمهیدات قانونی الزم جهت امنیت شغلی اصحاب فره -1

 صنفی بخش فرهنگ

 ها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونیبازنگری و اصالح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه -2

گیرند. حت پوشش بیمه بیکاری قرار میدهند تاصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست می -ح

 دهد.های اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار میدولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک

االجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششآیین -تبصره

شاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران ار

 رسد.می



در تأمین بودجه سازمان  خود سهم سنواتی، بودجه قالب در برنامه قانون اجرای ابتدای از است مکلف دولت -93ماده 

( بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان %7/0م درصد )صداوسیما را حداقل به میزان هفت ده

های تولیدی )ملی، ها، توسعه کمی و کیفی برنامه( استان%100نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صددرصدی)

شود و هرگونه افزایش فنی هزینه می های فاخر و توسعهاستانی و برون مرزی( پویانمایی)انیمیشن(، مستند و فیلمها و سریال

 شود، ممنوع است.حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخشهای کشور که در بودجه سنواتی مشخص می

 کند.سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران گزارش ساالنه این ماده را به مجلس شورای اسالمی ارائه می

 توسعه برای را افزوده ارزش بر مالیات( %9)درصد نه کل از( %27/0)درصد صدم هفت و بیست است مکلف دولت -94ماده 

 عشایری، و روستایی ورزش پهلوانی، کشتی و ایزورخانه ورزشهای المللیبین فدراسیون همگانی، ورزش مدارس، ورزش

ر ردیفهای مربوط به وزارت ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ دهب ورزش زیرساختهای و بانوان ورزش

شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این بینی میورزش وو جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش

 گیرد.ها قرار میوزراتخانه

 شود.ها هزینه میاین اعتبار فقط در استان -1تبصره 

ای ممنوع است و در شور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهپرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل ک -2تبصره 

 حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

( موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین %9درصدی )از مجموع عوارض و مالیات نه -3تبصره 

 .نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شدذی

( این قانون را برای 73پنجم ازمنابع درآمدی ماده )( و یک94دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده ) -4تبصره 

 بینی و هزینه نماید.ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش

 عنوانبه مسجد جایگاه تثبیت و مذهبی اماکن از بهینه گیریبهره و فرهنگی مذهبی فضاهای توسعه منظور به -95ماده 

 :شودمی انجام زیر اقدامات فرهنگی، و اجتماعی سیاسی، تربیتی، عبادی، پایگاه تریناصلی

ها موظفند در طراحی واجرای طرحهای جامع تفصیلی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداری -الف

و هادی روستایی وشهرکها وشهرهای جدیداالحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد شهری 

سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در بینی کنند و پس از آمادهجهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش

 اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.



های علمیه شامل مراکز آموزشی، های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیتجد، مصلیمسا -تبصره

های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه

 باشند.معاف می

خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند.  های تجاری، اداری ومالکان مجتمع -ب

تصویب  های مصوب بهها و مکان احداث در چهارچوب نقشهدستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع

 رسد.عالی شهرسازی و معماری میشورای

ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب رداریها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهسازمان جنگل -پ

 های شهری اقدام کنند.های ملی و بوستانبرای مسجد یا نمازخانه در بوستان

های رفاهی، های ورزشی، مجتمعها و مراکز درمانی، مجموعهکلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان -ت

اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و  های تجاریتفریحی و مجتمع

 مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

های های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانهوزارتخانه -ث

های مذکور از طریق ه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانهمسافربری و جایگاههای عرض

 عمل آورند.بخش غیردولتی به

منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به -ج

مساجد، با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد  و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به

 های فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانون

غیرکشاورزی  ت به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملیاس موظف کشاورزی جهاد وزارت -96ماده 

زیست را که مورد نیاز بخش خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط

غیردولتی است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با 

های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی رعایت تشریفاتت قانونی به بخش

 گردد.ممنوع است. منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه واریز می

یت ها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت اهل بباور ارزشها، تعمیق منظور به است مکلف دولت -97ماده 

 تمهید و برگزاری و شیراز و قم مشهد، مقدس شهرهای در  السالم( و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی)علیهم

 نماید:برنامه اقدام  قانون اجرای پایان تا ذیل امور انجام به نسبت اربعین، رویپیاده ساالنه مراسم الزم امکانات



ریزی و تدوین سازوکارهای الزم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زائران، برنامهشناسایی دقیق نیازها و مشکالت  -الف

 ها و بخشهای غیردولتیزیرساختهای الزم از طریق حمایت از شهرداری

های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه توسعه امکانات، فعالیت -ب

 های سنواتیهای( زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجهطرحهای )پروژه زیارت و اجرای

 -98ماده 

دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری  -الف

 اقدامات زیر را انجام دهند:

ربط های ذیول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرستهای مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقهزینه -1

آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این 

 .شودصنایع دستی و گردشگری هزینه میاعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، 

های مالیاتی است و از تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت -2

 شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام الزم را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به -ب

منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث ربط بهاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذیبا همک

فرهنگی )اعم از ملموس و ناملموس( میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال 

 عمل آورد.هانی را طبق بودجه سنواتی بهدر حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث ج

 به نسبت است موظف گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان همکاری با اسالمی انقالب مسکن بنیاد -99ماده 

ت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف باف دارای روستای سیصد حداقل احیای و بهسازی طرح اجرای و تهیه

ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در های سرمایهحل اعتبارات تملک داراییگردشگری را از م

 برداری قرار گیرد.چهارچوبب مفاد این ماده حفظ، نگهداری و مورد بهره

 -100ماده 

نگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی سازمان میراث فره -الف

توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران 

 عمل آورد:ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به

http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html


ای بزرگ و مهم در پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه تهیه و الحاق -1

( قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده)حوزه

 ای، استانی و شهریمنطقهجهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی،  3/10/1382

های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و اختصاص یارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت -2

 جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه

از ظرفیت بخش خصوصی ، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راهایجاد زیرساخت -3

 قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتیگذاری، واگذاری تسهیالت ارزاندر سرمایه

های کشور، نامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانهآیین -تبصره

  رسد.زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میظت محیطجهادکشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفا

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه  -ب

واحل مکران غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سطرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال

 طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی الزم را جهت مدیریت یکپارچه و  -پ

 عمل آورد.جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به

هنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و سازمان میراث فر -ت

( قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 5ها را که در اجرای ماده)های تاریخی و موزهمحوطه

گردد، واریز نماید. ح میافتتا حسابی که نزد خزانهشوند بهصورت هیأت امنائی تشکیل و اداره میبه 3/10/1382

وجوه حاصله و همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در  (%100صددرصد)

گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می

 یابد.

گری و اجرائی خود را به تشکلهای تواند بخشی از امور تصدیفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می سازمان میراث -ث

 اند، واگذار کند.ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شدهحرفه

ده قابل های قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکلهای تعیین شتعرفه -تبصره

 باشد.دریافت و هزینه می



( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 65دولت مکلف است از محل منابع بند)الف( ماده) -ج

 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد. 4/12/1393( مصوب 2دولت)

 یکم و بیست و( 20) بیستم ،(10) دهم اصول در مندرج اهداف تحقق منظوربه موظفند اجرائی دستگاههای کلیه -101ماده 

 کلی سیاستهای و ششم برنامه کلی هایسیاست و سالهبیست اندازچشم سند اهداف ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون( 21)

هاا و توجه ویژه نونی زنان در همه عرصهت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قاتقوی» بر مبنی خانواده

مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و منظور بهرهو نیز به« به نقش سازنده آنان

ول اسالمی در تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اص

ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شورای ها، برنامهسیاست

 عالی انقالب فرهنگی اقدام نمایند.

طرحهای ها و ها، برنامهریاست جمهوری )معاونت امور زنان و خانواده( موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست -1تبصره 

طور ساالنه به مجلس شورای اسالمی و دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به

 هیئت وزیران ارائه نماید.

نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات آیین -2تبصره 

ائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری )معاونت امور زنان و خانواده(، دستگاههای اجر

ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی

 خواهد رسید. االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیرانماه پس از الزمشش

 انقالب عالی شورای مصوب جمعیت سند و خانواده و جمعیت کلی هایسیاست براساس است موظف دولت -102ماده 

یم و تعالی خانواده و تحک و تقویت و محورخانواده ایجامعه تحکیم و تقویت منظور به ربطذی نهادهای همکاری با فرهنگی

ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم  -لگو و سبک زندگی اسالمیکارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای ا

 عمل آورد:در قالبب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به

( نسبت به سال پایه درطول اجرای %10درصد )سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان دهزمینه -الف

 قانون برنامه

تیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و حمایت، پش -ب

 ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامههای تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتتعاونی

سازی، آموزش، پژوهش های مخل ارزشها و برنامهو منع نشر برنامهمقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده  -پ

 ربط در جهت تحکیم خانوادهو تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذی



ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون فرزند به 5/2( به حداقلTFRسازی جهت افزایش نرخ باروری )زمینه -ت

 برنامه

دانستن ازدواج و ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش پشتیبانی و حمایت از ترویج -ث

 فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیالت و امکانات

ازدواج سال پس از کم پنجها قبل، حین و دستآموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده -ج

های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و ربط، به ویژه وزارتخانهتوسط همه دستگاههای ذی

جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و 

 های پایه و تکمیلیشاوره و روانشناسی از تسهیالت و مزایای بیمهربط با برخورداری خدمات مسایر نهادهای ذی

 ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی -چ

 تمهیدات الزم از قبیل ارائه تسهیالت جهت افزایش سالمت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی -ح

های الزم در جهت مندی از قضات و وکالی مجرب با اولویت وکالی متأهل، با ارائه آموزشتمهیدات الزم جهت بهره -خ

 های مختومههای دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای الزم نسبت به پروندهتشویق صلح و سازش زوجها در پرونده

 ی مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگیحمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برا -د

دار ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده -ذ

ها و دستگاههای وزارتخانهها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کالن بر برنامه

های کلی ربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاستاجرائی ذی

بار به مجلس شورای اسالمی ماه یکابالغی و رصد و پایش تحوالت خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش

 ارائه شود.

 -103ماده 

گانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب االجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سهاز تاریخ الزم -الف

 گردند.روز مرخصی تشویقی برخوردار میشوند از سهفرزند می

ماه از تاریخ های تحکیم خانواده ظرف ششوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست -ب

دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و االجراء شدن این قانون بررسی و طرح الزم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانهالزم

 گیری قانونی ارائه نماید.جهت تصمیم



برای  دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب -پ

 باشد.دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند می

 -104ماده 

( سال پایه درطول اجرای %20درصد)سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان بیست -الف

عمل های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی بهوریتسازی الزم را از طریق مرکز فقانون برنامه زمینه

های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طالق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات آورد تا جهت پیشگیری از اختالف و بحران

 خود را گسترش دهد.

زش بودن طالق و آسیبهای اجتماعی آن برای های خود ترویج ازدواج، ضدارسازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه -ب

زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی 

 ایرانی مدنظر قرار دهد. -اسالمی

  

 ، دفاعی و امنیتی سیاسی – 18بخش 

 و کشور اقتصاد پذیریآسیب کاهش و مقاومت قدرت افزایش و اساسی نقانو در مصرح مفاد اجرای راستای در -105ماده 

 و مصلحت و حکمت عزت، اصل مبنای بر ایران اسالمی جمهوری خارجی روابط مؤثر و هماهنگ منسجم، مدیریت منظوربه

مینه روابط خارجی جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زدستگاههای اجرائی به قانون، این اهداف تحقق برای

را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد 

 زیر اقدام نماید:

طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصاً در بعد  -الف

 کبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفینمبارزه با است

ویژه جانبه با کشورهای هدف در جهان بههای همهبخشی و تقویت پیوندایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوع -ب

 های کلی نظامکشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهور در چهارچوب سیاست

قتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی تقویت دیپلماسی ا -پ

های الزم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر های نوین و ایجاد زمینهگذاری خارجی و دستیابی به فناوریو جذب سرمایه

های کلی اقتصاد مسایه و اسالمی در چهارچوب سیاستویژه کشورهای هکشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به

 مقاومتی



االجراء سال از زمان الزموزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک -ت 

ه تجاری با های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطشدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه

های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیالت مرتبط با حوزهایران را دارند به گونه

 صنعت، وزارت  کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری

 .کند ارائه اسالمی شورای مجلس به را حکم این اجرای نهساال گزارش تجارت و معدن

 تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نماید.اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می

 حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور -ث

های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در کارگیری ظرفیتبه -ج

 منطقه

رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطالعبهره -چ

 گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان دیدگاههای جمهوری اسالمی ایران در ابعاد

 گراییگرایی، تروریسم و افراطکارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با خشونتبه -ح

یت المللی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعصیانت از وجهه بین -خ

پایه آنان و گسترش حقوق بشر اسالمی با همکاری دستگاههای المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بیحقوق بشر در عرصه بین

 ربطذی

 های کلی نظامای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه ساالنه در راستای سیاستاعطای کمکهای توسعه -د

تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت از  ریزی و اقدام مؤثر در راستایبرنامه -ذ

 جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین

های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و ویژه فعالیتآفرین در جهان اسالم بههای تقریبی و وحدتحمایت از جریان -ر

 ر جهان اسالممقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه د

ای طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه های الزم جهت توسعه سیاسی را به گونهریزیدولت موظف است برنامه -ز

 ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسالمی، مورد حمایت قرار گیرند.

 -106ماده 



های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز ( سیاست52ند )دولت مکلف است در اجرای ب -الف

عنوان ( از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به%5درصد)ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنجقدرت منطقه

 اختصاص دهد. سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور

 

ای و تأمین منافع و های الزم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهدولت موظف است پشتیبانی -ب

 عمل آورد:امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به

 تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از: -1

 شکیتوسعه و افزایش توان تولیدی مو -1-1

 توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند -1-2

های مناسب با هدف استقرار پذیر و برخوردار از فناوریهای ارتباطی امن و پایدار و تعاملروزرسانی شبکهتوسعه و به -1-3

 کامل سامانه فرماندهی و کنترل

 های تسلیحاتی متناسب با تهدیداتنهسازی برخی ساماهوشمند و متحرک -1-4

 توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی )سایبری( -1-5

 تحقیق، طراحی و تولید اقالم مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی -1-6

های پیشرفته و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه های مختلف آفندی، پدافندیتوسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه -1-7

 هواپیمایی، بالگردی و پهپادی

توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح )اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح  -1-8

 آنها(

 روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنهاتوسعه و به -1-9

 های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلحنوسازی سامانه -1-10

توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها  -1-11

 روز و کارآمدپیشرفته و به های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سالحهایبه سامانه

 توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسلح -1-12



( 117( ماده )3رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره ) -1-13

 قانون مدیریت خدمات کشوری

ها های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمانو حضور بیشتر نیروهای مردمی درصحنهتقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان  -2

 ازمنکر از طریق:معروف و نهیو مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ امربه

 شوریهای مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کحمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده -2-1

سازی اوقات فراغت، های تربیتی، غنیتعمیق ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته -2-2

 توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی

 ویکرد بومیای با رهای مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانهمقابله با جنگ نرم در حوزه -2-3

 کارگیری بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادیجذب و به -2-4

 زدایی و سازندگی کشورتوسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت -2-5

 های محولهکارگیری بسیجیان در مأموریتهای ناشی از بهای و جبران خسارتتأمین پوشش بیمه -2-6

( از %10درصد)توانند حداقل دهبه منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاههای اجرائی می -2-7

 یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند.اعتبارات اختصاص

های ری ملی، کلیه دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت سیاستپذیری زیرساختها و ارتقای پایدابه منظور کاهش آسیب -پ

 باشند:پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر می

اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل  -1

 مراجع قانونی آن سازی آن و تصویب درمبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون

سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیته دائمی تهیه و تدوین طرحهای ایمن -2

 پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن

عایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیته تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرحهای حساس جدید کشور و الزام به ر -3

 دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن

ها، پیشگیری گردانجانبه با مواد مخدر و روانبه منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه -ت

رد نیاز در بودجه ساالنه دستگاههای مربوطه اقدامات زیر به عمل بینی اعتبارات موو مقابله با قاچاق کاال و ارز از طریق پیش

 آید:



گیری از توان انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری)اپتیکی( و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره -1

ایران، تقویت و توسعه زیرساختها  اطالعاتی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقالب اسالمی

های دهی مرزنشینان در طرحهای امنیتی، توسعه فعالیتو توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت

اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح )ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها( که توسط وزارت کشور با همکاری 

االجراء شدن ماه پس از الزمن و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ظرف مدت ششسازما

 رسد.شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی میاین قانون، تهیه می

( ساالنه در مصادیق مهم آن توسط %10درصدی )دف کاهش دهسازی برای کاهش جرم و جنایت با هریزی و زمینهبرنامه -2

 ربطدستگاههای ذی

درصدی وپنجها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش بیستگردانجانبه با مواد مخدر و روانریزی برای مبارزه همهبرنامه -3

 %( اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه درطول اجرای قانون برنامه25)

نحوی که ساالنه برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار به ریزیبرنامه -4

 ( ورود قاچاق کاهش یابد.%10درصد)حداقل ده

دفاع رایانیکی)سایبری( و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای  و نرم قدرت هایظرفیت افزایش منظوربه -107ماده 

ی کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل زیرساختها

شود و پس از تصویب نیروهای مسلح و وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می

 آید.اجراء در میشورای عالی فضایی مجازی از سال دوم اجرای این قانون به 

 و تخلفات کاهش همچنین و مرزها مؤثر کنترل جرائم، با مقابله و پیشگیری توسعه و امنیت و نظم ارتقای منظور به -108ماده 

 شود:می  اجراء برنامه قانون اجرای طول در زیر اقدامات رانندگی حوادث

 ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛ -الف

لف است اقدامات و سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس دولت مک -1

های پزشکی، اصالح های امداد رسانی و فوریتراهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه

نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد فراهم نماید بهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را خیز جادهنقاط حادثه

 ( کاهش یابد.%31هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد )ده



های اصلی و آزادراهها با نصب، شهرها و همچنین جادهها و کالنکلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان -2

ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریروزرسانی سامانهو به نگهداری

 ها و دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.گرفته و این سامانه

به شهرهای باالی یک  18/2/1379( قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 4( ماده)12مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند) -3

 یابد.میلیون نفر تسری می

شود نسبت به نصب، راه اندازی و به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می -ب

خروجی مرزها و ری( در مبادی گمرکی، ورودی و های کنترل خودرویی بارگنجی )کانتینری()ایکسبه روزرسانی سامانه

برداری از این ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهره

 باشد.ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک میسامانه

ی های کنترلی خودرویی بارگنجانهروزرسانی ساماندازی، نگهداری و بههای مربوط به راهمنظور تأمین هزینهبه

)کانتینری()ایکس ری( و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و 

 شود.خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین می

 -های حفاظتیی اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوستهاکلیه شهرکها و مجتمع -پ

انتظامی الزم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعالمی نیروی انتظامی رعایت 

 نمایند.

های کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی می توسط وزارتخانهنامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعالآیین -تبصره

 رسد.ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میانتظامی و شورای عالی استان

سازی استعداد نیروی انتظامی با شود با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسببه نیروی انتظامی اجازه داده می -ت

نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج -نیازهای امنیتی

 برنامه ساالنه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.

 ذیل اقدامات غیرعامل پدافند سازمان هنگیهما و مجازی فضای عالی شورای مصوبات مطابق است مکلف دولت -109ماده 

 :آورد عمل به را

سازی ایجاد سامانه پدافند رایانیکی)سایبری( در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون -الف

انی و نیروهای مسلح با گیری از ظرفیت دستگاههای استو افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره

 های ملیگونه تهدیدات بر سرمایهاثرسازی اینسازی و یا بیهدف مصون



افزایش سطح آموزش رایانیکی)سایبری( مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل  -ب

 هاآمادگی توسعه  ربط وافزاری دستگاه ذینمودن سامانه)سیستم(های نرم

( انتظامی و نظامی) مسلح نیروهای کارکنان مسکن هزینهکمک سنواتی، بودجه در هرسال است مکلف دولت -110ماده 

ل کشور واریز کند و معادل ک داریخزانه نزد مخصوصی حساب به آنان دریافتی از کسر از پس را سازمانی هایخانه در ساکن

های سازمانی درر های تعمیر و نگهداری خانههای مسلح را برای تأمین هزینهای نیرووجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجه

 بینی و واریز نماید.طول اجرای این قانون پیش

 :دهد انجام را زیر اقدامات است مکلف دولت -111ماده 

 ر سواحل مکراناستقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران د -الف

نفع در طول اجرای این فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذی -ب

 قانون

 ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد -پ

 :مقدس دفاع عملیاتی مناطق هایاستان هایماندگیعقب جبران منظوربه -112ماده 

ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به  -الف

 سازمان اعالم نماید.

 های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.یافتگی زیرساختسازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه -ب

ها و ارتقای شاخصهای برخورداری ماندگیجبران عقبدولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به -پ

( افزایش یافته و به سطح متوسط %10درصد)ها ساالنه دهای که این شاخصگونهمناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به

 .برسد  های برخوردار کشورشهرستان

میالدی )موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز  1975ف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد دولت موظ -ت

( و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل ساالنه 29/2/1355دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 

که در پایان چهارسال به اتمام طوریسواحل آن اقدام نماید به( نسبت به الیروبی اروندرود و توسعه %25بیست و پنج درصد)

 برسد.



 (1بینی شده در بند)پیش العادهسازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را برای اعمال سقف فوق -ث

رای قانون برنامه تأمین و اعمال ( قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اج68ماده)

 نمایند.

سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغالن مناطق عملیاتی دفاع  -ج

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام 1376مقدس برابر جداول و ضوابط ابالغی سال 

 نمایند.

دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای  -تبصره

 صورت مشابه تأمین نمایند.)ث( و )ج( این ماده را به

  

 حقوقی و قضائی -19بخش 

 کیفیت ارتقای عامه، حقوق احیای و قضائی تعدال تحقق قضائی، خدمات ارائه در سرعت و دقت افزایش منظوربه -113ماده 

 و هاپرونده ورودی کاهش و قضائی خدمات به مردم  آحاد دسترسی برای برابر فرصت ایجاد و دادرسی اطاله کاهش و

 کاهش جمعیت کیفری: و مجرمان اصالح و دعاوی و جرم وقوع از پیشگیری

ای رایگان برای افراد هاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاورهسازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم ن -الف

توسط مقام قضائی  1/12/1391فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 

 رد.عمل آوشوند، اقدام الزم را بهدار برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی میصالحیت

االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور االجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزممفاد اسناد رسمی الزم -ب

شوند. ادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. اجراء می

ف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا چنانچه مرجع مذکور نتواند ظر

تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می

 دادگستری رجوع نماید.

هاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به نامه اجرائی این بند به پیشنآیین -1تبصره 

 رسد.تصویب رئیس قوه قضائیه می

االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام چنانچه متعهد سند الزم -2تبصره 

های د بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیتهای اجرائی معاف خواهنماید، از پرداخت هزینه



( این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری 116مالی موضوع بند )پ( ماده )

پروانه صادرات و واردات به  از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیالت، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و

 این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش )محرومیت از حقوق اجتماعی( خواهد بود.

های مالی دادخواست اعسار تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتچنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می -3تبصره 

( معاف 2ئی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره)خود را به مرجع قضا

 خواهد بود.

های کلی برنامه ششم، موضوع ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاستسازمان زندان -پ

ت الزم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با ها و بازداشتگاهها،اقدامابهبود بخشیدن به وضعیت زندان

 شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:اولویت کالن

های عمومی ها و دیگر سازمانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداریفروش زندان -1

صورت نقد حداقل به قیمت مومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده بهغیردولتی و سایر نهادهای ع

استثنای اشخاص ذکر شده های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی )بهکارشناسی یا فروش زندان

 در صدر این جزء( با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

داری عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانههای مذکور که به تدریج و براساس توافق بهفروش هر کدام از زندان وجوه حاصل از

گردد و در چهارچوب ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی میگردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانکل واریز می

 گردد.همان استان می های جایگزین دربودجه سنواتی صرف احداث زندان

های در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان

 گردد.همان استان می

 ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداثدولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان -تبصره

 های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.های جدید از محل فروش زندانزندان

ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی ( قانون انتقال زندان2( بر ماده )113( بند )پ( ماده )1در طول اجرای برنامه، حکم جزء )

 در بخش مغایرت حاکم است. 7/9/1380موجود به خارج از شهر مصوب 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، در صورت تفاهم بین سازمان زندان -2

ها و اقدامات برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندانساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره

 گردد.بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر میگیرد و اجارهیتأمینی و تربیتی کشور قرار م



وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور( و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری  -3

ذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه های مها برای احداث زندانزمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان

دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری الزم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد 

 عمل آورند.نیاز )اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی( در این طرحها، به

کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری  سازمان ثبت اسناد و امالک -4

وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعالم رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به 

 خریدار یا خریداران اقدام نماید.

گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه ها و اقدامات تأمینیسازمان زندان -5

آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، های حرفههای الزم در زمینهبرداری و یا توسعه زیرساختحوزه بهره

در قالب انواع مختلف قراردادهای ها سالمت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان

 رسمی جلب و یا توسعه دهد.

ها و اقدامات وسیله سازمان زنداناالجراءشدن این قانون بهنامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزمآیین -تبصره

 رسدتأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 ( ساالنه آمار مجرمان:%10به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی ) -ت

گیری از مشارکت اجتماعی مردم و های تمامی دستگاههای اجرائی و بهرهقوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت -1

مه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برناهای مردمسازمان

 سالمت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختالفات،  -2

های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه نسبت به شناسایی عوامل

( قانون اساسی به مجلس شورای 74پژوهشی، اقدامات الزم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم)

 اسالمی تقدیم نماید.

ینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت ها و اقدامات تأمسازمان زندان -3

صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به

، از صدور قرارهای تأمین منتهی به دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار تأمینقضائی صالحیت

های بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس



های جایگزین حبس استفاده های مشروط و مجازاتجدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی

 کند.. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت میخواهند نمود

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان -تبصره

 رسد.تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می

تواند ساالنه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی یقوه قضائیه )دادگستری جمهوری اسالمی ایران( م -ث

هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بالتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه

استعدادهای برتر و نخبگان بالتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان 

 دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.

سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای  -ج

شکی قانونی ( قانون تشکیل سازمان پز1ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده )عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه

( قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی 1( ماده )1به استثنای موارد موضوع بند) 27/4/1372کشور مصوب 

 معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

ری تهیه و به تصویب رئیس قوه وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستنامه اجرائی این بند بهآیین -تبصره

 رسد.قضائیه می

منظور بازنگری در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به -چ

های های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجرادر مصادیق عناوین مجازات

های قوانین ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خألسازی مجازاتانتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب

و اصالحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا  25/3/1389جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

 عمل آورد.مه اقدامات قانونی مورد نیاز را بهپایان سال دوم اجرای قانون برنا

ریزی، ریزی، برنامههای بودجهبه منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه -ح

ستفاده از آنها حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به ا

 رسد.جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میهستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس

المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و در جهت حفاظت بهینه از بیت -خ

العاده حمایت قضائی مشترکًا ی اجرائی از جمله در مورد فوقماندگاری شاغالن در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاهها

جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس توسط معاون حقوقی رئیس

 گردد.ابالغ میاز تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون 



های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح صقوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخ -د

های کلی قضائی مبنی بر تأمین ( اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست16جدول شماره )

 بینیپیش سنواتی هایبودجه در( 17) شماره جدول در مندرج موارد ازجمله  ها و وظایف قوه قضائیهبودجه متناسب با مأموریت

 .نماید تأمین و

 های توسعه حقوقی و قضاییشاخص -(16جدول شماره )



 



 برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم -(17جدول شماره )

  

ان هرسال به مجلس قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد ساالنه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پای -تبصره

 شورای اسالمی ارائه کند.

 ساماندهی و اندازیراه به نسبت برنامه قانون اجرای دوم سال پایان تا است موظف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان -114ماده 

آنی و نیک اقدام نموده و کلیه معامالت راجع به امالک و اراضی را در آن به صورت الکترو صورت به کشور امالک دفتر

نیز پاسخ آنی و برخط ای و برخط در دفتر امالک و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معامالت به صورت لحظه

 ه به استعالمات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر امالک موجود و در حکم آن خواهد بود.در همان لحظ

http://shenasname.ir/


 اصل مطابق را خود دارایی و اموال موظفند اساسی قانون( 142) دوم و چهل و یکصد اصل موضوع مقامات کلیه -115ماده 

 تعزیری مجازات مستوجب و جرم آن، ناقص گزارش یا آن کتمان یا اموال اعالم عدم. نمایند اعالم قضاییه قوه رئیس به مذکور

 باشد.درجه شش )محرومیت از حقوق اجتماعی( می

 -116ماده 

کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختالفات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری در راستای  -الف

دولت به منظورافزایش حل و فصل اختالفات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال 

 بینی نماید.مه تمهیدات الزم را پیشعمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنا

های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان گیری از فناوریقوه قضائیه مکلف است با بهره -ب

 قضائی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.

و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل  های اقتصادیسازی فعالیتراستای شفاف قوه قضائیه مکلف است در -پ

علیهم از این سامانه برای های مالی اشخاص محکومٌهای مالی را ایجاد نماید تا امکان استعالم برخط کلیه محکومیتمحکومیت

 ی فراهم آید.بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسم

االجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری ماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششآیین -تبصره

هیأت وزیران های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب وزارتخانه

 رسد.می

 احکام اجرای در اطاله کاهش و دادرسی اطاله کاهش قراردادها، استحکام و مالکیت حقوق تضمین استایر در -117ماده 

 :االجراءالزم رسمی اسناد مفاد و دادگاهها شده صادر

ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه -الف

علیهم به طور متمرکز برای  ٌصالح در خصوص اموال اشخاص محکومو برخط به استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی ذی فوری

قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطالعاتی اموال اشخاص حقیقی 

ل مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطالعاتی علیهم فراهم شود تا توقیف امواو حقوقی محکومٌ

ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شهرداری

ری و سامانه شناسه)کد( رهگیری اتحادیه سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتبا

مشاوران امالک مکلفند کلیه اطالعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع 

 نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطالعات به صورت برخط )آنالین( و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس

بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضائیه قرار دهند. اطالعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقهباشد، در اختیار قوه



قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد 

االجراء ماه پس از الزمای است که ظرف مدت ششنامهگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیینمیرسمی در اختیار آنان قرار 

های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطالعات و امور اقتصادی و شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه

 رسد.هیأت وزیران میدارایی تهیه و به تصویب 

ثبت اسناد و امالک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی الزم برای الکترونیک کردن  سازمان -ب

 فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.

د، به االجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سنهزینه اجرای مفاد اسناد الزم -پ

 گردد.وسیله اجرای ثبت وصول می

( قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 131( در بخش مغایرت بر ماده )117در طول اجرای قانون برنامه بند )پ( ماده )

 و تبصره آن حاکم است. 26/12/1310

های که با اتصال به سامانه قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید -ت

الکترونیک دستگاههای اجرائی، کلیه استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. 

کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعالمات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت 

 کترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.ال

االجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری ماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششآیین -تبصره

 رسد.هیأت وزیران میوزارت دادگستری تهیه و به تصویب 

بینی ن برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به موضوع مسؤولیت مدنی را پیشتا پایان سال دوم اجرای قانو -ث

 نماید.

 قضائی،ضائی، شبهق مراجع توسط تخلفات و جرائم بابت نقدی جریمه یا نقدی جزای عنوان به که وجوهی کلیه -118ماده 

 را فوق درآمد از استفاده حق ربطذی دستگاههای. گرددمی  شود به خزانه واریزانتظامی و اداری و شرکتهای دولتی أخذ می

 .ندارند

هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای  -دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد

 اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

 گردد:االجراء میاالجراء شدن این قانون موقوفاز زمان الزم قوانین مغایر از جمله موارد ذیل -1تبصره 

 با اصالحات و الحاقات بعدی 3/10/1392( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 77تبصره ماده ) -1



 20/8/1369( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 45( ماده )4جزء )ب( بند ) -2

 اصالحات و الحاقات بعدیبا 

 20/2/1395( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 4ماده ) -3

 )در قسمت جزای نقدی(

 16/9/1394( )در قسمت جزای نقدی( در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختالف مصوب 23ماده ) -4

 و اصالحات بعدی آن 8/12/1389( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 23اده )بندهای )ب( و )د( م -5

 ( در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:118حکم ماده ) -2تبصره 

بخش  با اصالحات و الحاقات بعدی، در 3/10/1392( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 77بر تبصره ماده ) -1

ربط و مراجع اختصاص ساالنه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز به کاشفان دستگاههای ذی

 کنندهرسیدگی

 20/8/1369( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 45( ماده )4بر جزء )ب( بند ) -2

( وجوه حاصل از جرایم رانندگی %50( از محل پنجاه درصد)%3در بخش اختصاص سه درصد) با اصالحات و الحاقات بعدی،

ها که به حساب درآمد در هریک از شهرها )غیر از تهران( و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده

 کنند.صدور اخطاریه میشود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به عمومی کشور واریز می

( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 4بر بند )پ( ماده ) -3

 های بدنیدر بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارت 20/2/1395

های قانونی در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه 16/9/1394( قانون شوراهای حل اختالف مصوب 23بر ماده ) -4

 به شوراهای حل اختالف

 عمومی بودجه منابع از( %9/2) درصددهمدوونه حداقل برنامه قانون اجرای سنوات طول در است موظف دولت -119ماده 

 .نماید تأمین و بینیپیش سنواتی  ایهبودجه در وابسته  هایهای قوه قضائیه و سازمانرا برای اجرای تکالیف و برنامه دولت

  

 نظارت و ارزشیابی برنامه -20بخش 

 

 



 -120ماده 

دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب  -الف

 هیأت وزیران برساند:

 سند ملی کار شایسته -1

 انرژی کشورسند ملی راهبرد  -2

 سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی -3

قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه  -ب

 و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند.

 :برنامه اجرای بر نظارت و قانون این احکام و کمی جداول مودنن اجرائی منظور به -121ماده 

های نظارتی ساالنه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول دولت مکلف است گزارش -الف

 رائه نماید.های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی ااین قانون، احکام برنامه

های ساالنه را سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه -تبصره

های تخصصی مجلس با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون

 شورای اسالمی فراهم نماید.

منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، به -ب

، درباره 10/12/1351ماهه و ساالنه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب ماهه، ششهای سهگزارش

 برنامه ششم به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند. های سنواتی و اجرای قانوناجرای قوانین بودجه

 قانون و تنفیذ آن بعدی الحاقات و اصالحات و 27/11/1380 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون -122ماده 

ی و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال 10/11/1395ور مصوب کش توسعه هایبرنامه دائمی احکام

با اصالحات و الحاقات  1/6/1366( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 66و ماده ) 4/12/1393( مصوب 2دولت )

 گردد:عنوانن بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال میبعدی به

 حاکم است. 1395های توسعه کشور مصوب سال ی برنامه( قانون احکام دائم1بر احکام این قانون، حکم ماده ) -الف

های های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات( قانون احکام دائمی برنامه16حکم ماده ) -ب

 با اصالحات و الحاقات بعدی آن حاکم است. 3/12/1366مستقیم مصوب 



 .است االجراءالزم رهبری معظم مقام ابالغی کلی هایسیاست سایر و ششم برنامه کلی هایسیاست -123ماده 

 پایان از قبل ماهشش است موظف دولت و باشدمی معتبر سال پنج مدت به شدن االجراءالزم تاریخ از قانون این -124ماده 

 .نماید ارائه اسالمی  این قانون الیحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اعتبار

وهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه وچهارماده و یکصدوبیستبر یکصدوبیستانون فوق مشتملق

از سوی مجمع تشخیص مصلحت  21/12/1395یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

( موافق با 16( و تأیید ماده )67( بند)الف( ماده)1(، جزء)30(، ماده)12(، بند)ب( ماده)4نظام با اصالح بند)الف( ماده)

 مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 رییس مجلس شورای اسالمی -علی الریجانی

 


