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  یرانیا ـ یاسالم نگهفر ـ اول فصل
 و عـدالت  و حـق  مـدار  بـر  اهانسان یبالندگ و رشد مستلزم هک »یرانیا ـ  یاسالم هتوسع يالگو«  قوا ریسا يمکاره با است موظف دولت ـ1 هماد
 هبرنامـ  سـوم  سال انیپا تا را باشد ياقتصاد و یاجتماع عدالت ياهشاخص تحقق و یانقالب و یاسالمهاي زشار بر یمتک ياهجامع هب یابیدست
 و ششـم  هبرنامـ  هیـه ت يمبنـا  یاسـالم  يشورا مجلس در بیتصو از پس الگو نیا. دهد هارائ یاسالم يشورا مجلس هب بیتصو تهج و نیتدو

 . ردیگیم قرار يبعد ياههبرنام
ـ  هقـو  ره در الزم ياهسازوکار اتخاذ با موظفند کشور هگانهس يقوا يرؤسا و بود دهخوا مستقر یهمجر هقو در الگو نیا هیهت هانرخیدب ـ  هتبصر  هب

 . کنند کمک آن هیهت ندیفرآ
 يشـورا  بیتصـو  هب هبرنام اول سال انیپا تا هک ینگهفر وستیپ هنظامنام و کشور ینگهفر یندسهم هنقش اساس بر است موظف دولت ـ2 هماد
 . دینما اقدام دیجد و مهمهاي طرح يبرا ینگهفر وستیپ هیهت هب نسبت رسدیم ینگهفر انقالب یعال

 نیعنـاو  سـال  ره يابتدا در شود،یم هدینام »معاونت«  اختصار هب قانون نیا در هک ورهجمسیرئ يبردهرا نظارت و يزیرهبرنام معاونت ـ  هتبصر
 . دینمایم ابالغ اجراء تهج ربطيذهاي هدستگا هب و هیهت را هماد نیا موضوع مهمهاي طرح
 ،یجمع کار یهروح و یاجتماع و ینگهفر ياهنجاره تیتقو و ینید معرفت ياعتال و ینید ياهباور ،یاسالمهاي ارزش قیتعم منظور هب ـ3 هماد

هـاي  تیـ حما است مکلف دولت ،یفارس زبان و خط گسترش و یاسالم انقالب و یاسالمهاي ارزش غیتبل ثار،یا و مقاومت نگهفر جیترو ابتکار،
 : آورد عمل هب ریز موارد در یحقوق و یقیحق از اعم یردولتیغ بخش از را الزم
  یعلم و یآموزش ،ینگهفر ،ينره ،یبهمذ ،ینید یاجرائ ياههبرنام ـ الف
   ینگهفر راثیم و یدست عیصنا ،ياهسانر ،ينره ،ینگهفر محصوالت و خدمات صدور و انتشار ع،یتوز د،یتول ،یطراح ـ ب
ـ ن و ياهرسان چند ياهافزارنرم و تالیجید ينره و ینگهفر ،ياهرسانهاي تیفعال و داتیتول هتوسع ـ  ج  يفضـا  در گـذار ریتـأث  و فعـال  حضـور  زی

  يمجاز
   یقرآن و ینید ،ياهرسان ،ينره ،ینگهفرهاي تشکل و اه أتهی مؤسسات، ياندازهرا و هتوسع ـ د
  یرصادراتیغ ياهکاال يبندهبست و اه شرکت ،یعموم اماکن سردر از نیالت یاسام حذف يبرا اقدام ـ ـه

 . دینما نیتدو اول سال انیپا تا حداکثر را یشمس يجره خیتار و یفارس زبان و خط يبرا الزم ياهاستاندارد یهکل است موظف دولت ـ1 هتبصر
 نـگ هفر جیتـرو  موجـب  هکـ  یدسـت  عیصنا ،ياهرسان ،یینمایس و ينره ،ینگهفر محصوالت و خدمات رصدو و عیتوز د،یتول ،یطراح ـ2 هتبصر

 . است ممنوع باشند، ابتذال و یحجابیب و یبدحجاب ،ینگهبر
 اسناد ،هبرنام دوم سال انیپا تا حداکثر است موظف معاونت ،ینگهفر انقالب یعال يشورا مصوب یقرآن نگهفر هتوسع منشور ياجرا در ـ4 هماد
 یقرآن نگهفر هتوسع يشورا ادهشنیپ براساس را کشور یقرآن یعال آموزش و شهپژو ج،یترو و غیتبل ،یعموم آموزش ياههحوز هتوسع يبردهرا
 .  کند میتقد رانیوز أتهی هب بیتصو يبرا و هیهت

 امـام  حضرت یاسیس و ینید ياههشیاند و یاسالم انقالب م،یکر قرآن یغن نگهفر و) ص( يمحمد ناب اسالم یمبان نییتب منظور هب ـ  5 هماد
 يبرا هژیو هب یفارس اتیادب و زبان و خط گسترش و یرانیا ـ  یاسالم تمدن و نگهفر یمعرف و شناساندن زین و يبرهر معظم مقام و (ره)ینیخم

 و انهـ ج يفکـر  و یعلمـ  نخبگان و انیاد روانیپ نیب ییمگراه و گو و گفت تیتقو و یاسالم بهمذا بیتقر بر دیتأک با کشور، از خارج انیرانیا
ـ  سـند «  یعلمـ  و ینگهفر ،يمعنو مفاخر از انتیص و یشناساسالم ،یرانشناسیا مراکز با يمکاره و ارتباط هتوسع  ینگـ هفر روابـط  هتوسـع  یمل

 ارتباطـات  و نـگ هفر سـازمان ( یاسـالم  ارشـاد  و نـگ هفر وزارت توسـط  هبرنامـ  اول سال انیپا تا »المللنیب سطح در رانیا یاسالم يورهجم
ـ  و هیـه ت یهالعالم یالمصطف هجامع و قم یهعلم هحوز یعال يشورا مرتبط،هاي هدستگا ریسا و هخارج امور وزارت يمکاره با) یاسالم  بیتصـو  هب

 . رسدیم رانیوز أتهی
ـ تثب و یبهمذ اماکن و داهش گلزار ،همتبرک بقاع از هنهیب يریگهرهب و ینگهفر یبهمذ ياهفضا هتوسع منظور هب ـ  6 هماد ـ  مسـجد  هگـا یجا تی  هب

 : شودیم انجام ریز اقدامات ینگهفر و یاجتماع ،یاسیس ،یتیترب و يعباد هگایپا نیتریاصل عنوان



 يادهـ  و يرهشـ  یلیتفص جامعهاي طرح ياجرا و یطراح در موظفند اهيردارهش و یاسالم انقالب مسکن ادیبن ،يرسازهش و هرا وزارت ـ  الف
 افتیدر بدون ،يسازهآماد از پس و ینیبشیپ عالم هخان و مسجد احداث يبرا را یمناسب یاراض االحداث،دیجد ياهرهش و اه ركهش و ییاروست

 . ندهد قرار مساجد احداث انیمتقاض اریاخت در یدولت و یعموم تیمالک حفظ با و هنیزه
 ياهـ مجتمـع  هنقشـ  دییتأ. ندینما احداث مذکور اماکن در را یمناسب هنمازخان فندموظ االحداثدیجد یخدمات و يادار ،يتجار اماکن مالکان ـ  ب

 . است يرسازهش و يمعمار یعال يشورا یابالغ دستورالعمل اساس بر هنمازخان يبرا مناسب محل ینیبشیپ هب منوط مذکور
ـ  مسـجد  يبـرا  مناسـب  و یکـاف  يفضـا  اختصاص ای احداث هب نسبت موظفند اهيردارهش و کشور يزداریآبخ و مراتع ا،ه جنگل سازمان ـ  ج  ای

 . ندینما اقدام يرهشهاي بوستان و یملهاي پارك در هنمازخان
 ياهـ مجتمـع  و یحـ یتفر ،هیرفا ياهمجتمع ،یورزش ياههمجموع ،یدرمان مراکز و اه مارستانیب ،یآموزش مراکز ،یاجرائهاي هدستگا یهکل ـ  د

 . ندینما اقدام هنمازخان ای مسجد يبرا مناسب و یکاف يفضا يدارهنگ و اختصاص ای احداث هب نسبت موظفند ،یردولتیغ ای یدولت از اعم يتجار
ـ یپا در هنمازخان و مسجد احداث هب نسبت موظفند نفت و رسازيهش و هرا ياههوزارتخان ـ  ـه  سـوخت  هعرضـ  ياهـ هگـا یجا و يمسـافر  ياهـ هان
 . ندینما اقدام یردولتیغ بخش قیطر از مذکور ياههنمازخان و دمساج تیریمد و يدارهنگ نیمچنه و يرهشنیب
ـ  نوجوانـان  و جوانان جذب و یاسالم نگهفر جیترو و ینگهفر عدالت يبرقرار مساجد، ينره و ینگهفر کارکرد ارتقاء منظور هب ـ  و  مسـاجد،  هب

ـ  حـداقل  هبرنام انیپا تا دیمان اتخاذ یبیترت یاسالم نیمواز تیرعا با است مکلف یاسالم ارشاد و نگهفر وزارت  و يرهشـ  مسـاجد  ارمهـ چ کی
 . باشند ينره و ینگهفر کانون از برخوردار تیجمع نفر زاره يباال ياهروستا

 هبرجسـت  و يبـر هر معظم مقام و (ره)ینیخم امام حضرت یعمل هریس و یاسیس و ینید هشیاند داشتن هنگ انینما و هزند منظور هب دولت ـ7 هماد
 ارکـان  همجموع هب آن يتسر و اههبرنام و اهياستگذاریس و یرانیا ـ  یاسالم هتوسع يالگو نیتدو در یاساس اریمع کی عنوان هب آن نقش کردن
 علـوم،  بـر  یـه تک بـا  الزم یتخصص ياههرشت سیتأس و یآموزش ،يسازنگهفر هعرص در يکاربرد و يادیبن مطالعات و ا شهپژو انجام از نظام،
 بـا  مـرتبط  یموضـوعات  بـا  یلیتکم التیتحص ياههدور ياههنامانیپا و یشهپژو مؤسسات و اه هدانشگا تیظرف از مناسب يریگهرهب و يفناور

ـ  زهیـ تج و کشـور  از خـارج  و داخل در ادتهش و ثاریا و مقدس دفاع ،یاسالم انقالب ،يبرهر معظم مقام ،(ره)ینیخم امام حضرت  ياهـ هکتابخان
 يبـرا  نیمچنه. دینمایم یمال تیحما یسنوات ياههبودج نیقوان در ،هنیزم نیا در هشد منتشر آثار هب یخارج برمعت ياههکتابخان و کشور یعموم
ـ  انهج سطح در هعدالتخوا و یانقالبهاي تیشخص و اههرهچ زین و مرتبط یادب و ينره ،ینگهفر ،یعلم برتر آثار دآورندگانیپد قیتشو ـ و هب  هژی
) 129( مهـ ن و سـت یب و کصـد ی اصل تیرعا با ندهد انجام يبرهر معظم مقام و (ره)ینیخم امام هشیاند جیترو تهج در مؤثر اقدامات هک يافراد

 . دینما اعطاء يبرهر و (ره)امام حضرت یمل نشان یاساس قانون
 اهـ  آموزش هتوسع از دولت ،همناظر و نقد ،يپردازیهنظرهاي یکرس ،هیدانشگا و يحوزو یعلمهاي قطب و اه انجمن هتوسع منظور هب ـ  8 هماد

 ابعـاد  در را الزمهـاي  تیحما مرتبط یتخصصهاي شیگرا و یاسالم معارف و نگهفر نشر و نید ياههحوز در يکاربرد نیادیبنهاي شهپژو و
 . آورد عمل هب یحقوق ،یمال
 جـاد یا و یورزشـ  و ينـر ه ،ینگـ هفر ياهفضـا  از مـردم  مختلـف  اقشار يمندهرهب هسران شیافزا منظور هب شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ9 هماد

 : دهد انجام را ریزهاي اقدام ينره و ینگهفر تیفعال هتوسع يبرا الزمهاي رساختیز
 بخـش ) %50( درصد هپنجا حداقل یکیزیف شرفتیپ يدارا یقرآن و ینید ،ينره ،ینگهفر مراکز لیتکم هنیزه) %50( درصد هپنجا حداکثر ـ  الف

 از يبردارهرهب و لیتکم هک را جیبس جوانان یورزش ینگهفرهاي کانون و مساجد هب متعلق و مجواره یورزش اماکن حداثا نیمچنه و یردولتیغ
 . دینما نیتأم بالعوض کمک صورت هب رانیوز أتهی مصوب هنامنییآ اساس بر است يضرور یعموم هاستفاد يبرا اهآن

ـ  یعمـوم  از هاستفاد رییتغ ای مراکز هگوننیا يکاربر رییتغ صورت در ـ  هتبصر ـ  یدولتـ هـاي  کمـک  ارزش معـادل  ،یخصوصـ  هب  از روز مـت یق هب
 . شودیم أخذ اه کمک نیا کنندگانافتیدر
 . دینما یحقوق و یمال تیحما اهآن هادار و ياهرسان و یونیزیتلو ،یینمایسهاي ركهش سیتأس از ـ ب
 در ،ياهرسـان  ياهـ ينجارهنا و میجرا و هگانیب نگهفر اجمهت با همقابل کشور، ياهرسان يفضا هیساماند منظور هب است موظف دولت ـ10 هماد
 اقـدامات  ياهرسـان  تیـ ظرف از يحـداکثر  يبـردار هرهـ ب هنیزم آوردن مهفرا و ینگهفر انقالب یعال يشورا مصوب ضوابط و استیس ارچوبهچ

 : دهد انجام را لیذ موارد در یقانون
  یردولتیغ بخش ياهتیفعال لهیتس کردیرو با هبرنام اول سال انیپا تا »اههرسان جامع نظام« نیتدو و هیهت ـ الف



  یخارج معارض ياههرسان با همقابل و مسوه ینترنتیا و ياهوارهما ياههرسان تیتقو ،یمگانه ارتهم و دانش ،هیآگا ارتقاء ـ ب
 يمحتـوا  شیپـاال  و نظـارت  ،هیسـاماند  يبـرا  الزم ياهسازوکار تیتقو و جادیا و ازین مورد مقررات و اه استیسـ ياجرا و وضع اد،هشنیپ ـ  ج
 ياهـ هشـبک  و يمجـاز  ،)تـال یجید( یرقوم ،يداریشن ،يدارید مکتوب، ياههرسان از اعم کشور ياهرسان يفضا در ينوشتار و يداریشن ،يدارید

   ینگهفر انقالب یعال يشورا هب یمخابرات ياههسامان و ياهوارهما و هداد ياههشبک ،یرمکالماتیغ یارتباط
 : است مجاز یدست عیصنا و يگردشگر ،ینگهفر راثیم سازمان ـ11 هماد
 از ینگهفر راثیم هنیزم در را یردولتیغ یتخصص مراکز سیتأس هنحو و يگردشگر و ینگهفر مراکز جادیا امکان تهج در یقانون اقدامات ـ  الف

 ،ییرایپـذ  ،یاقـامت  مراکـز  بـر  نظارت تهج يمراکز نیمچنه و ینگهفر و یخیتار اموال یرشناسکا ،یخیتار و ینگهفر آثار مرمت ا،ههموز لیقب
 . دینما مهفرا را آسان و لهس طیشرا و الزم استاندارد با يگردشگر و یمسافرت خدمات دفاتر

 بخـش  و یتعـاون  ،یردولتـ یغ یمـوم ع ياهـ ادهن ای مؤسسات توسط داهش و مقدس دفاع ياههموز هژیو هب یتخصص ياههموز ياندازهرا از ـ  ب
 . دینما یمال تیحما یخصوص

ـ رعا بـا  یتعـاون  و یردولتـ یغ یعمـوم  ياهـ ادهن و یخصوصـ  بخش توسط ییروستا و يریعشا یسنت نگهفر و آثار حفظ مراکز جادیا از ـ  ج  تی
 . دینما یمال تیحما مناطق آن يگردشگر هتوسع منظور هب یاسالم نیمواز

 همـ یب تهج الزم اقدامات و اهآن مناسب کاربرد و انتیص حفظ، تهج در منقول یخیتار اءیاش و آثار و اهبنا نیمالک یانونق حقوق و تیمالک از ـ  د
 . دینما يمعنو و یمال تیحما یخیتار و ينره ،ینگهفر آثار

 ینگهفر راثیم عنوان هب اهکشور ریسا و همنطق و یهمساه ياهکشور در موجود ران،یا ینگهفر هحوز يمعنو راثیم و یخیتار ینگهفر آثار ـ  ـه
 . دینما تیحما اهآن از و ییشناسا را

ـ ب لهـ ا سنت و هریس جیترو و یاسالم تیوه بر یمبتن نگهفر و اهباور ا،ه ارزش قیتعم منظور هب دولت ـ12 هماد ـ  تی  هاسـتفاد  و السـالم میهعل
 : دینمایم اقدام هبرنام انیپا تا لیذ امور انجام هب نسبت رازیش و قم د،همش مقدس ياهرهش در هژیو هب یارتیز اماکن يمعنو تیظرف از هنهیب

هـاي  رسـاخت یز نیتـأم  و نیزائر امور هیساماند تهج الزم ياهکار و ساز نیتدو و يزیرهبرنام ن،یزائر مشکالت و اهازین قیدق ییشناسا ـ  الف
  یردولتیغهاي بخش و اه يردارهش از تیحما قیطر از الزم

ـ یزم نمـودن  مهفرا و یبهمذ يگردشگر و یارتیز ياهقطب در یارتیز خدمات و ینگهفرهاي تیفعال کانات،ام هتوسع ـ  ب ـ ز هن  و مطلـوب  ارتی
  یسنوات ياههبودج قالب در ازین مورد ییربنایز ياههپروژ ياجرا

  ورزش
 : دهد انجام را ریز اقدامات یزشورهاي رساختیز هتوسع و یرمانهق ،یمگانه ورزش هتوسع منظور هب است مکلف دولت ـ13 هماد
 . دینما منظور یسنوات ياههبودج قالب در مستقلهاي فیرد در را ازین مورد ياهنیزه و يایهسرماهاي یدارائ تملک اعتبارات ـ الف
ـ  و کـارمزد  و سود هارانی ،هشد هادار هوجو قالب در التهیتس پرداخت يبرا ازین مورد اعتبار ـ  ب  بخـش  انیمتقاضـ  هبـ  ضبالعـو هـاي  کمـک  ای

 . دینما ینیبشیپ یسنوات ياههبودج مستقل فیرد در را یورزش ياهواحد لیتکم و هتوسع احداث، يبرا یتعاون و یخصوص
 . است ممنوع ياهحرف ورزش هب شکل ره هب کشور کل هبودج محل از هیوج هرگونه پرداخت ـ هتبصر

 میحر از خارج و ستیز طیمح هارگانهچ مناطق در واقع یاراض استثناء هب يرکشاورزیغ یمل یاراض است موظف يکشاورز ادهج وزارت ـ14 هماد
 گـان یرا طور هب و نیتأم یورزش ياهفضا و اماکن هتوسع و احداث منظور هب است، یبدن تیترب سازمان ازین مورد هک را اهروستا همحدود و اهرهش
ـ ن مـورد  هکـ  را فـوق  طیشـرا  بـا  یاراض ،یبدن تیترب سازمان دییتأ با است موظف ورمذک وزارت نیمچنه. دینما واگذار یبدن تیترب سازمان هب  ازی

 تیاولــو  با یدارائ و ياقتصاد امـور وزارت توسط هشداعالم یمعامالت ارزش متیق هب است یورزش اماکن احداث يبرا یتعاون و یردولتیغ بخش
 . است ممنوع یاراض لیقب نیا يکاربر رییتغ. دینما واگذار ثارگرانیا ياهیتعاون هب
 

  يفناور و علم ـ دوم فصل
ـ تعم و يافـزار نـرم  جنـبش  تحقـق  ،یانسـان  علـوم  ياههرشت در هژیو هب یعال آموزش در نیادیبن تحول منظور هب ـ15 هماد  ،ياعتقـاد  یمبـان  قی

 داشت،هب و يفناور و قاتیتحق علوم، ياههتخانوزار ،یاسالم تیترب و دانش هحوز در یفیک ارتقاء دفه با و ياهحرف اخالق و یاسالم ياهارزش
 : ندهد انجام را ریز اقدامات مکلفند یپزشک آموزش و درمان



 و یانقالب و یرانیا ـ  یاسالم تیوه و ینیدهاي ارزش و اههآموز بر یمبتن هیدانشگا یدرس و یآموزش ياههبرنام و محتوا متون، يبازنگر ـ  الف
  کار بازار ازین تیاولو با ،يبشر دانش ياهدستاورد نیآخر از يریگهرهب با یلیتکم التیتحص ياههدور تیتقو
 ياهرشـت  انیم مطالعات و عترت و قرآن علوم ياههرشت در هژیو هب یانسان علوم ياههرشت در خصوص هب یفیکهاي شاخص ارتقاء و نیتدو ـ  ب
  پسران و دختران نقش با متناسب ازین موردهاي آموزش نیمتأ و یهعلم ياههحوزهاي يتوانمند و امکانات از يریگهرهب با
 ياهـ هحـوز  در يپـرداز یـه نظر و یشهپژو ،یآموزشهاي تیفعال انجام با مقدس دفاع و یاسالم انقالب یعمل و یعلم تجارب کردن هنیادهن ـ  ج

   مرتبط
   ختلفم ياههعرص در هحوزهاي تیظرف از يمندهرهب و یهعلم ياههحوز با يمکاره ـ د
ـ تأک بـا  یبوم علم دیتول و یعلمهاي قطب هتوسع ،ياهرشت انیم مطالعات انجام ،یشیآزاداند و نقد ،يپردازیهنظرهاي یکرس گسترش ـ  ـه  بـر  دی

  قم یهعلم هحوز یاسالم غاتیتبل دفتر و یهعلم هحوز یعال يشورا يمکاره با یانسان علوم
ـ تأ مـورد هـاي  شـاخص  اسـاس  بـر  یشـ هپژو و یعـال  آمـوزش  مؤسسـات  و اه هدانشگا يبندهتبر و یابیارز و نظارت جامع نظام استقرار ـ  و  دیی

  یشهپژو و یآموزش تیفیک ارتقاء دفه با ینگهفر انقالب یعال يشورا مصوبات با رتیمغا عدم هب منوط مذکور ياههوزارتخان
ـ  موکـول  یلیتحص مقاطع و اه هگرو ا،ههرشت هتوسع و گسترش هرگونه ت،یفیک نیتضم و یابیارز و نظارت جامع نظام استقرار از پس ـ  هتبصر  هب

ـ . است یقاتیتحق و یعال آموزش مؤسسات و اه هدانشگا توسط ربطيذ ياههوزارتخان يسو از یابالغهاي شاخص تیرعا  علـوم،  ياهـ هوزارتخان
 هب نظام نیا اساس بر را يبندهرتب و تیفیک سنجش یاجرائ اتیعمل مجازند مورد حسب یپزشک آموزش و درمان داشت،هب و يفناور و قاتیتحق

 . ندینما واگذار یردولتیغ بخش در دییتأ مورد مؤسسات
ـ ز اقـدامات  پنجم، هبرنام انیپا تا آن تیتثب و همنطق در يفناور و یعلم دوم هگایجا هب یابیدست منظور هب است مجاز دولت ـ16 هماد  انجـام  را ری

 : دهد
ـ  معطـوف  یعلمـ  أتهی ياعضا یشهپژو ازاتیامت) %50( درصد هپنجا تا هک ينحو هب یعلم أتهی اعضاء ارتقاء هنامنییآ يبازنگر ـ  الف  رفـع  هب

 . باشد کشور مشکالت
 یمطالعـات هاي فرصت شیافزا ،یلیتکم التیتحص ياههدور تیتقو و هتوسع هجمل از یعلم أتهی ارتقاء يبرا الزم داتهیتم امر نیا تحقق يبرا

 بـا  اهـ  هدانشـگا  ارتبـاط  لهیتس کشور، در فنون و علوم هشرفتیپ يفناور و یقاتیتحق مراکز جادیا و کشور از خارج و داخل در یلمع أتهی اعضاء
 . دیگرد دهخوا مهفرا صنعت هجمل از یاجرائهاي هدستگا

ـ  تیفیک ارتقاء با ،یعال آموزش یلیتکم التیتحص ياههدور شدگانهرفتیپذ درصد شیافزا يبرا الزم تیظرف جادیا ـ  ب ـ  هب  زانیـ م هکـ  ياهگون
 . برسد) %20( درصد ستیب هب یلیتکم التیتحص ياههدور هب یکارشناس هدور آموختگاندانش ورود شیافزا
 نسبت شاخص ارتقاء منظور هب یشهپژو و یعال آموزش مؤسسات و اه هدانشگا ازین مورد یعلم أتهی نیتأم يبرا الزم تیحما و يزیرهبرنام ـ  ج

ـ  هب دانشجو کل نسبت هبرنام انیپا تا هک ياهگون هب یردولتیغ و یدولت از اعم اه هدانشگا یتمام در دانشجو هب وقتتمام یعلم أتهی عضو  أتهی
 . برسد هپنجا و ستیدو حداکثر هب نور امیپ هدانشگا در و لهچ حداکثر هب یردولتیغ یعال یآموزش مؤسسات و اههدانشگا در وقتتمام یعلم

 ،یقـات یتحق ،یعلمـ  ،هیدانشـگا هـاي  ركهشـ  ،یآموزشـ  مؤسسـات  و اهـ هدانشگا در يکاربرد هشگایآزما زهیتج و ياندازهرا جاد،یا هب نسبت ـ  د
 از یبخشـ . دینما اقدام اهآن هوابست و هتابعهاي شرکت و یاجرائهاي هدستگا قیطر از رشد مراکز و يفناور و علمهاي پارك ،يفناورهاي ركهش
ـ یتکم التیتحصـ  انیدانشـجو  و یعلمـ  أتهی اعضاء شرکت، ای یاجرائ هدستگا شگرانهپژو توسط تواندیم اه هشگایآزما نیا یشهپژو يروین  یل

 . ندینما هنیزه اه هشگایآزما نیا قیطر از را خود یشهپژو اعتبارات از یبخش توانندیم اه شرکت و یاجرائهاي هدستگا. گردد نیتأم هدانشگا
ـ تول از شهپژو مهس هک دینما يزیرهبرنام ياهگون هب یداخل ناخالص دیتول از شهپژو و قیتحق مهس شیزااف منظور هب ـ  ـه ـ  ناخـالص  دی  ،یداخل

ـ ا موضـوع  قاتیتحق منابع راستا نیا در. برسد) %3( درصد هس هب هبرنام انیپا تا و هافتی شیافزا) %5/0( درصدمین زانیم هب هساالن  رهـ  را بنـد  نی
ـ ا موضـوع  کشـور  یقـات یتحق عملکرد گزارش سال انیپا در زین و هنمود مشخص خاص ياههبرنام قالب در ینواتس هبودج در سال ـ  را بنـد  نی  هب
 . ندینما هارائ یاسالم يشورا مجلس قاتیتحق و آموزش ونیسیکم
 اعمـال  ضـمن  ربـط يذهـاي  هدستگا ریسا يمکاره با موظفند یپزشک آموزش و درمان داشت،هب و يفناور و قاتیتحق علوم، ياههوزارتخان ـ  و

 . دینما هارائ یاسالم يشورا مجلس قاتیتحق و آموزش ونیسیکم هب را هساالن عملکرد گزارش و هنمود شیپا را آنهاي شاخص لیذ اقدامات



ـ رعا با اندازچشم سندهاي تیاولو و یآموزش عدالت اساس بر یعال آموزش مؤسسات و اه هدانشگا یفیک و یکم ارتقاء ـ1 ـ ا احکـام  ریسـا  تی  نی
  هماد
 بر دیتأک با و الزم ياهبستر آوردن مهفرا با یردولتیغ و یدولت از اعم یعال آموزش مؤسسات و اه هدانشگا وقتتمام یعلم أتهی رمه اصالح ـ2

  يساالرهستیشا
ـ  معتبر یقاتیتحق و یآموزش ياهادهن و مراکز با یعلم ارتباطات گسترش ـ3  يبرگـزار  مشـترك، هـاي  هدانشـگا  يانـداز هرا قیـ طر از یالمللـ نیب

 انهـ ج و همنطق ياهکشور بر دیتأک با گرید ياهکشور با دانشجو و استاد تبادل و یشهپژوهاي طرح مشترك ياجرا مشترك، یآموزش ياههدور
 بـا  کشور یعلم جامع هنقش اساس بر رانیا یاسالم يورهجم دارتیاولو و هشرفتیپ علوم و ینید معارف ،یانسان علوم ياههنیزم در هژیو هب اسالم

  یعلم أتهی اعضاء يتوانمندساز و کشور یعلم هتوسع دفه
 و يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت کالن نظارت و يزیرهبرنام ،ياستگذاریس تهج کشور یشهپژو ياهسازمان و اهادهن نیب ینگهماه جادیا ـ4

  يفناور و قاتیتحق علوم، یعال يشورا
 و یعـال  آمـوزش  مؤسسـات  متوازن هتوسع منظور هب هبرنام ياجرا سال نینخست در یشهپژو و یعال آموزش یازسنجین طرح يرااج و نیتدو ـ  5

  امکانات و اهازین هب هتوج با یردولتیغ و یدولت یشهپژو
ـ ا آمـار  مرکـز  ینگهماه با يرفناو و قاتیتحق علوم، یعال يشورا نظر تحت کشور يفناور و علم یابیارز و شیپا هکپارچی نظام استقرار ـ  6  رانی
 و ریفراگ نظام بر یمبتن یباالدست اسناد دافها هب یابیدست زانیم نییتع و یالمللنیب و ياهمنطق ،یمل اسیمق در کشور یعلم تیوضع رصد تهج
  یاسالم يشورا مجلس قاتیتحق و آموزش ونیسیکم هب هساالن گزارش هارائ و یثبت آمار يایپو
  پنجم هبرنام یابالغ یکلهاي استیس) 11( بند يراستا در کشور یعلم جامع هنقش ياجرا و لیتکم يبرا الزم یقانون اتاقدام انجام ـ7
 ياهـ يفنـاور  بر یمبتن خدمات و محصوالت صادرات از حاصل درآمد مهس شامل يفناور و علم یاصلهاي شاخص تحقق يبرا يزیرهبرنام ـ  8
ـ تول تعـداد  اختـراع،  ثبـت  هیگـوا  تعـداد  ،يفنـاور  و علم از یناش یداخل اخالصن دیتول هسران ،یانیم و هشرفتیپ ـ  یعلمـ  داتی  نسـبت  ،یالمللـ نیب

  انیبندانشهاي شرکت تعداد و کشور قاتیتحق ياههنیزه هب يفناور و علمهاي تیفعال در یخارج يگذاریهسرما
 . برسد هنیزم نیا در همنطق در دوم هرتب هگایجا هب حداقل هبرنام انیپا تا هک دینما يزیرهبرنام ياهگون هب است موظف دولت

 : دهد انجام را ریز اقدامات انیبندانشهاي شرکت از تیحما و يفناور انتشار و هتوسع منظور هب است مجاز دولت ـ17 هماد
 مـوارد  در یهعلم ياههحوز و يفناور و یشهپژو ،یعال آموزش مؤسسات و اه هدانشگا با مشترك محور تقاضاهاي شهپژو از یمال تیحما ـ  الف
 هکـرد  دهـ تع و نیتـأم  یردولتیغ يکارفرما را آن ياههنیزه از) %50( درصد هپنجا حداقل هک نیا هب مشروط کشور موجود مشکالت حل هب ناظر
 . باشد

ـ  يفناور و دانش يسازيارتج هنیزم در هک یتعاون و یخصوص متوسط و کوچکهاي شرکت هتوسع و يریگشکل لهیتس و یمال تیحما ـ  ب  هب
 و رشـد  مراکـز  ياندازهرا از تیحما زین و کنندیم تیفعال یندسهم و یفن خدمات صادرات و هشرفتیپ ياهيفناور بر یمبتن محصوالت دیتول هژیو

  یردولتیغ بخش قیطر از يفناور و علمهاي پارك
ـ  دانـش  انتقـال  يبـرا  یخـارج  يگـذار یهسرما و یالمللنیب ياهاردادقر یخارجهاي طرف قیتشو يراستا در الزم یقانونهاي تیحما ـ  ج  و یفن

  یداخلهاي شرکت مشارکت با آن انجام و کشور داخل هب مربوط هتوسع و قیتحقهاي تیفعال از یبخش
ـ  ییسـخگو پا تهج در یعلمهاي تیظرف از هاستفاد منظور هب يفناور بازار و هدیا بورس هتوسع و جادیا از یمال تیحما ـ  د ـ ن هب هـاي  بخـش  ازی

  خدمات و يکشاورز صنعت،
  کشور مشکالت حل و يورهرهب ارتقاء يراستا در ییدانشجو ياههرسال و اههنامانیپا از یمال تیحما ـ ـه
  اختراعات ازیامت و یفن دانش دیخر يبرا دکنندگانیتول از یمال تیحما و یفن دانش دیتول اختراعات، ثبت هنیزه از یبخش پرداخت و نیتأم ـ و

 مؤسسـات  اریاخت در یحیترج نرخ با را اه هکارگا و اه هشگایآزما ،یقاتیتحق و یشهپژو زاتهیتج و امکانات مکلفند یاجرائهاي هدستگا ـ1 هتبصر
 . ندهد قرار رانیوز أتهی همصوب ارچوبهچ در يفناور و قاتیتحق علوم، یعال يشورا دییتأ مورد انیبندانشهاي شرکت و
ـ  دانـش  ،يفکـر  تیـ مالک شـود یمـ  هداد هاجـاز  یاجرائهاي هدستگا هب يفناور انتشار و هتوسع يراستا در ـ2 هبصرت ـ هیتج و یفن  در هکـ  را یزات
 . ندینما واگذار هادشدی مؤسسات و اه هدانشگا هب استهشد حاصل و جادیا یدولت يفناور و یشهپژو مؤسسات و اه هدانشگا با قرارداد ارچوبهچ



ـ  نسـبت  صالحيذ مراجع يسو از اختراعات یعلم يزیمم هیگوا هارائ از پس صرفاً است موظف کشور امالك و اسناد ثبت سازمان ـ3 هتبصر  هب
 . دینما اقدام اختراعات ثبت

ـ  نسـبت  هدانشـگا  مانه امناء أتهی موافقت با توانندیم یعلم أتهی اعضاء ـ4 هتبصر ) %100( صددرصـد هـاي  شـرکت  و مؤسسـات  لیتشـک  هب
 و میمسـتق  یشهپژو قرارداد انعقاد يبرا اه شرکت و مؤسسات نیا. ندینما مشارکت اه شرکت و مؤسسات نیا در ای و اقدام انیبندانش یخصوص

 . ستندین آن يبعد راتییتغ و یدولت معامالت در کارکنان همداخل منع قانون مشمول ،یاجرائهاي هدستگا با میرمستقیغ ای
 : دهد انجام را ریز اقدامات يفناور و یعلم نوآوران و نخبگان از يمعنو و يماد دفمندههاي تیحما گسترش منظور هب دولت ـ18 هماد
  يسازنگهفر قیطر از یاجتماع منزلت ارتقاء ـ الف
  هدانشگا هب ورود از بعد و قبل ياههدور در هعالق مورد یلیتحص ياههرشت هب ورود و یلیتحص ارتقاء در لهیتس ـ ب
 یمل ادیبن و یپزشک آموزش و درمان داشت،هب و يفناور و قاتیتحق علوم، ياههوزارتخان قیطر از یلیتحص بورس و یمالهاي تیحما عطاءا ـ  ج

  نخبگان
  کشور ازین مورد دارتیاولو ياههرشت و اههنیزم در یلیتحص تیداه ـ د
  يو هادخانو و فرد سالمت یهپا همیب و یاجتماع نیتأم همیب يبرقرار ـ ـه
  هنوآوران امور و یشهپژو مراحل انجام در یمال يریخطرپذ هدغدغ رفع ـ و
  آنان ياهدستاورد يسازيتجار از تیحما ـ ز
  یمل تعلق و يخودباور ،ییافزارتیبص ،يمعنو ابعاد تیتقو ـ ح
ـ بن فنـون  و علوم مختلف ياههشاخ در خاص کاناتام با و یالمللنیب تراز در توانمند يفناور و یقاتیتحق ،یعلم مراکز تیتقو و جادیا ـ  ط  و يادی
   هبرنام طول در ثروت هب علم لیتبد و نو ياههدیا دانش، خلق تهج در دانشمندان و نخبگان يریکارگهب با يبردهرا
 از تیحما با کشورهاي تیاولو و اهآن ياهيتوانمند و تخصص با متناسب برتر ياهاستعداد و نخبگان يبرا مناسب یشغلهاي فرصت جادیا ـ  ي

  کار بازار هب هارائ قابل محصول هب یفن دانش لیتبد تهج ریخطرپذهاي يگذاریهسرما
 تیریمـد  و اهـ  يسـاز میتصـم  در برتر ياهاستعداد و نخبگان ،یعلم ياهانجمن مشارکت مهس شیافزا يبرا مناسب ياهکار و ساز جادیا ـ  ك

  کشور
 یشـ هپژو و یعلم مجامع و اه کنفرانس ا،ه شیماه در کشور دانشمندان و نخبگان ،یعلمهاي انجمن مشارکت يبرا الزم کار و ساز جادیا ـ  ل
 داخل در مناسب یمطالعاتهاي فرصت کردن مهفرا و انهج در یرانیا نخبگان و دانشمندانهاي يتوانمند از يریگهرهب و انهج برتر و یالمللنیب
  کشور خارج و
 يبـرا  الزم التهیتس و داتهیتم جادیا و یالمللنیب و یمل سطح در) patent( یعلم ازیامت جواز ثبت ياههنیزه از یخشب پرداخت و نیتأم ـ  م

   آنان یعلم دیمف آثار انتشار
   ـ19 هماد
ـ  یاسـالم  تیترب و ارتهم دانش، هحوز هس یفیک ارتقاء دفه با و یابالغ یکلهاي استیس) 8( بند تحقق يراستا در ـ  الف  هداد هاجـاز  ولـت د هب

ـ نما نیتدو لیذهاي تیاولو تیرعا با و هموضوع نیقوان ارچوبهچ در را کشور پرورش و آموزش نظام در نیادیبن تحول هبرنام شودیم  پـس  و دی
 : درآورد اجراء هب رانیوز أتهی در بیتصو از
 یعموم آموزش هدور آموختگاندانش توسط یرانیا فرد زاین مورد ياهیستگیشا کسب تهج یدرس و یپرورش و یآموزش ياههبرنام در تحول ـ1

  يفناور يریکارگ هب و یازسنجین و یاسالم تیترب و میتعل هفلسف بر یمبتن
  کشور ازین مورد یانسان یهسرما و ياهحرف هتوسع آموزان،دانش ياهیژگیو و قیعال اساس بر یلیتحص تیداه ـ2
ـ  ـ  هیاددی ندیفرآ تحقق يبرا یابیارزش کردیرو بر دیتأک اب یلیتحص شرفتیپ یابیارزش نظام اصالح ـ3  و یلیتحصـ  ياهـ هدور یـه کل در يریادگی

   هبرنام انیپا تا ندیفرآ نیا کامل تحقق
  یانسان علوم ياههرشت هب مستعد آموزاندانش ورود يبرا الزم هزیانگ جادیا و يبسترساز ـ4
 هبرنامـ  طول در و جیتدر هب هجامع ياهازین با متناسب یلیتحص مختلف ياههرشت در آموزانانشد تعداد نیب توازن يبرقرار يبرا يزیرهبرنام ـ  5
   هبرنام انیپا تا توازن يبرقرار و



ـ پا تـا  کـار  بازار ازین هب هتوج با ارتهم و یستگیشا کی حداقل کسب يبرا مناسب يبسترساز ـ  6  هدور آمـوزان دانـش  یتمـام  يبـرا  هبرنامـ  انی
  ينظر همتوسط

   يورهرهب شیافزا و اصالح ،یابیارزش ش،یپا تهج تیفیک نیتضم نظام استقرار ـ7
  یپرورش و یآموزشهاي شاخص اساس بر پرورش و آموزش ازین مورد و موجود یانسان يروین ياهحرفهاي تیصالح ارتقاء و سنجش ـ 8
   یقرآن دافها با یعرب و یاسالم معارف قرآن، یقیتلف هبرنام و قرآن مهف و یخوانروان از اعم قرآن آموزش جامع هبرنام هارائ ـ9

  یقرآن و ینید ياههآموز بر یمبتن یروان و یجسمان سالمت ارتقاء یآموزش ياههبرنام نیتدو تهج يزیرهبرنام ـ10
  آموزاندانش یروح سالمت تحقق تهج هخانواد و آموزدانش همشاور نظام گسترش و تیتقو ـ11
  آموزاندانش یجسم سالمت ارتقاء تهج هبالاستفاد ساعات در یبدن تیترب سازمان یورزش اماکن از يبردارهرهب ـ12
  آموزاندانش یورزش ياهفضا هسران شیافزا ـ13
ـ  و موجـود  ياهنـد یفرآ لهیتسـ  و یآموزش عدالت تحقق تهج اهندیفرآ یهکل در اطالعات و ارتباطات يفناور يریکارگهب ـ14  ياهـ هبرنامـ  هارائ

  یکیالکترون صورت هب یلیتحص ياههدور دروس و یشآموز
  واحد نظام کی نظام ریز عنوان هب یعال آموزش هجمل از کشور در یآموزشهاي نظام گرید با مؤثر ارتباط و تعامل جادیا ـ15
  وكیونی و سسکویآ ونسکو،ی مانند یالمللنیب مراکز و اهکشور گرید با هسازند یآموزش تعامل جادیا ـ16
ـ  پـرورش  و آمـوزش  وزارت در یمال منابع و یانسان منابع در يسازهنهیب قیطر از يورهرهب شیافزا منظور هب است موظف دولت ـ  ب  ينحـو  هب

 . ابدی شیافزا یپرسنل هب یرپرسنلیغ اعتبارات مهس هبرنام طول در هک دینما اقدام
 . دینما تیتقو مدارس در را یبوم اتیادب و یمحل شیگو یاساس قانون) 15( مهپانزد اصل در مقرر حدود در است مجاز پرورش و آموزش ـ ج
 در هژیو هب مناطق ازین و تیجنس تناسب هب یآموزش هعادالنهاي فرصت هب یدسترس نیتضم منظور هب است موظف پرورش و آموزش وزارت ـ  د

 ریسا و داشتهب آمد، و رفت ،یهتغذ ياههنیزه نیتأم و ياهسانر و دور هرا از آموزش هب نسبت ،یآموزش تیمحروم رفع و هافتیهتوسع کمتر مناطق
 . دینما اقدام يروزهشبان مدارس هب مربوط امور

 : دهد انجام را ریز اقدامات یآموزش مختلفهاي هگرو یتوانبخش و هژیو ياهازین نیتأم يبرا است مکلف پرورش و آموزش وزارت ـ ـه
  ریفراگ و یقیتلف ياههرنامب ياجرا گسترش و مدارس يسازمنعطف ـ1
  خاص ياهازین با کودکان نیوالد آموزش و يسازهآگا تهج یرساناطالع جامع ياههبرنام نیتدو ـ2
  مدارس نیا در همشاور امر شیافزا و کودکان سنجش طرح تیتقو ـ3
هـاي  ارتهـ م شیافزا و يتوانمندساز تهج الزم خاص امکانات و طیشرا آوردن مهفرا و خاص ياهازین با کودکان و ییاستثنا مدارس هتوسع ـ4

   رانیپذآموزش هگوننیا ازین مورد
ـ  و یعمـوم  نـگ هفر سطح ارتقاء ،یرانیا ـ  یاسالمهاي ارزش جیترو يراستا در است موظف مایس و صدا سازمان ـ  و هـاي  ينجـار هنا بـا  همقابل

ـ و هب مرتبط ياههشبک در یتیترب و یعلم ،یآموزش ياههبرنام گسترش و تیتقو ،یاجتماع و ینگهفر  در انیدانشـجو  و آمـوزان دانـش  يبـرا  هژی
 . دهد قرار تیاولو در را جوانان یمل تیوه تیتقو و پرورش و آموزش نظام در تحول از تیحما تهج

   ـ20 هماد
 با ،يافزارنرم ضتهن ياهازین با بقمنط ن،یکارآفر و خالق مدار،دانش د،همتع و متخصص یانسان يروین تیترب يبرا يسازهنیزم منظور هب ـ  الف

 : است مجاز دولت یفیک و یکم هتوسع دفه
 و یقـات یتحق ،یشـ هپژو خـدمات  ياههنیزه و یآموزش ياههنیزه اساس بر کشور يتقاضا مورد متخصص یانسان يروین تیترب هسران هنیزه ـ1

ـ  و همحاسـب  یدولتـ  يفناور و یقاتیتحق ،یآموزش همؤسس و هدانشگا ره يبرا یاتیعمل يزیرهبودج ارچوبهچ در را تیحما مورد يفناور  طـور  هب
 . کند نیتأم هساالن

ـ  تیفیک حفظ با یعلم مختلف ياههنیزم در کشور یجیترو و یشهپژو مجالت تعداد شیافزا يبرا طیشرا لهیتس و یمال تیحما ـ2 ـ  هب  ياهگون
ـ  حداقل را ارمهچ هبرنام یانیپا سال هب نسبت یداخل یمعل مجالت در هشد چاپ مقاالت و مجالت تعداد هبرنام انیپا تا هک  شیافـزا  برابـر  دو هب
 . دینما مهفرا را معتبر یعلم یاطالعاتهاي بانک هب یدسترس يبرا الزم داتهیتم نیمچنه. دهد



 هکـ  یپزشـک  آمـوزش  و درمـان  ت،داشـ هب وزارت هب هوابست برتر هدانشگا پنج و يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت هب هوابست برتر هدانشگا هد از ـ3
 . دینما هژیو یبانیپشت و یحقوق و یمال تیحما ستنده يفناور و دانش ياهمرز گسترش يراستا در هبرجست عملکرد يدارا

 . آورد عمل هب یمال تیحما ،یعلم ياهانجمن از ـ4
 ياههوزارتخان یعال آموزش گسترش يشورا از مجوز يدارا هک ییاه نگستانهفر و یشهپژو و یعال آموزش مؤسسات و مراکز ا،ه هدانشگا ـ  ب

ـ  الـزام  بدون باشندیم ربطيذ یقانون مراجع ریسا و یپزشک آموزش و درمان داشت،هب و يفناور و قاتیتحق علوم، ـ رعا هب  مقـررات  و نیقـوان  تی
 و اصـالحات  و مناقصـات  يبرگـزار  قانون ،يکشور خدمات تیریمد قانون ،یعموم محاسبات قانون هژیو هب یدولتهاي هدستگا بر حاکم یعموم

 حسب هک امناء أتهی مصوب یالتیتشک ـ  یاستخدام ـ  يادار و یمعامالت ،یمال ياههنامنییآ و مصوبات ارچوبهچ در فقط و اهآن يبعد الحاقات
 عمـل  رسد،یم ورهجمسیرئ دییتأ هب اه نگستانهفر مورد در و یپزشک آموزش و درمان داشت،هب و يفناور و قاتیتحق علوم، وزراء دییتأ هب مورد

ـ ا حکـم  مشـمول  زین یپزشک آموزش و درمان داشت،هب و يفناور و قاتیتحق علوم، ياههوزارتخان يستاد یعلم أتهی اعضاء. ندینمایم  بنـد  نی
 یباق خود قوت هب هدینگرد حاصال هک مادام هادشدی مصوبات و گرددیم زین یقبل ياههنامنییآ و ماتیتصم مصوبات، شامل بند نیا حکم. ستنده
 . ستنده

 یشـ هپژو و یعـال  آمـوزش  مؤسسـات  و اه هدانشگا یالتیتشک و یاستخدام ،یمعامالت ،يادار ـ  یمال مقررات و ساختار اصالح هرگونه ـ1 هتبصر
 . است بند نیا مفاد مشمول فقط یتخصصهاي نگستانهفر نیمچنه و یدولت

ـ  پرداخـت  از بعد و هشد یتلق کمک مؤسسات و مراکز نیا هب دولت یعموم ابعمن از هافتیاختصاص اعتبارات ـ2 هتبصر ـ ا هب ـ  مراکـز  نی  هنـ یزه هب
 . است هنیزه قابل شانیا تیمسؤول با و امناء أتهی مصوب یلیتفص هبودج براساس و منظور یقطع

 دیـ عوا و ایداهـ  تبرعـات،  محـل  از سـال  رهـ  در اه نگستانهفر و يفناور و یشهپژو ،یعال آموزش مراکز و مؤسسات هک ییاهدرآمد معادل ـ  ج
 . گرددیم همحاسب و نیتأم يایهسرماهاي ییدارا تملک اعتبارات عنوان هب زین یعموم درآمد محل از ندینمایم جذب موقوفات

 امـور  از) %20( درصـد  سـت یب حداقل سال ره در يفناور و شهپژو آموزش، امور در اه هدانشگا یاصل ياهتیمأمور ییکارآ شیافزا منظور هب ـ  د
 . گردد واگذار یردولتیغ بخش هب و جدا اه هدانشگا هبدن از يساختار نظر از انیدانشجو هیرفا خدمات

 ،يفنـاور  و قـات یتحق علوم، وزارت یتیحاکم نقش تیتقو و يمواز امور انجام از يریجلوگ ،يگريتصد شهکا منظور هب است مکلف دولت ـ  ـه
 مربـوط،  امـور  هیساماند واحد تیریمد جادیا هب نسبت ییدانشجو خدمات هارائ تیفیک و تیکم ارتقاء ،يزیرهبرنام و ياستگذاریس در یهرو وحدت

 هادار ان،یدانشـجو  یورزشـ  امورهاي تیفعال ان،یدانشجو هرفا صندوق اعتبارات و یپرسنل ،یحقوقهاي يتوانمند و امکانات همجموع از يریگهرهب
 . کند اقدام هبرنام اول سال یط ،يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت ییجودانش معاونت و یبدن تیترب
ـ  دولـت  یعموم هبودج محل از يایهسرماهاي ییدارا تملک و ياهنیزه اعتبارات ـ  و  و یشـ هپژو و یعـال  آمـوزش  مؤسسـات  و اهـ  هدانشـگا  هب

 . ابدییم اختصاص یمل اعتبارات قالب در اهآن یسنوات هبودج در مستقل فیرد براساس اه نگستانهفر
 ياهـ هآموزشـکد  و نور امیپ و يکاربرد ـ  یعلم ،یاسالم آزاد ،یدولت ياههدانشگا انیدانشجو از تیحما منظور هب شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ  ز
 و قـات یتحق علوم، ياههوزارتخان از یکی از مجوز يدارا هک یردولتیغ یعال آموزش مؤسسات پرورش، و آموزش وزارت هب هوابست ياهحرف و یفن

 انیدانشجو هرفا صندوق اریاخت در هالحسنقرض بلندمدت وام صورت هب ياعتبار التهیتس باشندیم یپزشک آموزش و درمان داشت،هب ای يفناور
 . دهد قرار ربطيذ ياهادهن ریسا ای و
 جـاد یا هکـ  يدیجدهاي تیظرف ای و خود گانیرا آموزش یهمهس بر مازاد تیظرف از مجازند یقاتیتحق و یعال آموزش مؤسسات و اه هدانشگا ـ  ح
 را یافتیـ در یمـال  منابع و رندیبپذ دانشجو مختلف مقاطع در امناء أتهی دییتأ با و یردولتیغ بخش با یتوافق ای هشدتمام متیق اساس بر کنند،یم

 . کنند منظور یاختصاص ياهدرآمد حساب هب کل هخزان هب زیوار از پس مورد حسب
 در. کننـد  لیـ تکم یهرهشـ  افتیدر با یخارج يدانشجو رشیپذ قیطر از را خود یآموزش تیظرف از یبخش شودیم هداد هاجاز اه هدانشگا هب ـ  ط

ـ  یهرهش افتیدر بدون امناء أتهی بیتصو با یخارج يدانشجو رشیپذ یانقالب و یاسالمهاي ارزش جیترو منظور هب خاص موارد  ف،یـ تخف بـا  ای
 . است مجاز

 



 بیتصـو  بـا  یپزشـک  آمـوزش  و درمـان  داشـت، هب و يفنـاور  و قاتیتحق علوم، ياههوزارتخان صیتشخ هب مورد حسب کشور،هاي هدانشگا ـ  ي
 و کشـور  داخـل  آزاد مناطق و اهرهش گرید ای خود استقرار محل رهش در شعب سیتأس هب نسبت توانندیم مربوط، ياههوزارتخان گسترش يشورا

 . کنند اقدام داوطلبان از یهرهش افتیدر با و خودگردان صورت هب کشور خارج در زین
 تحـت  انیدانشـجو  و آنـان  فرزنـدان  و آزادگان د،هشا فرزندان آنان، فرزندان و باالتر و) %25( درصد پنج و ستیب جانباز انیدانشجو یهرهش ـ  ك

 . شود نیتأم معاونت تقلمس فیرد اعتبارات محل از یستیزهب سازمان و (ره)ینیخم امام امداد هتیکم پوشش
 يبـرا  دانشجو رشیپذ ضوابط. شد دهخوا انجام يسراسر آزمون از خارج کشور داخل در مذکورهاي هدانشگا شعب در دانشجو رشیپذ ـ1 هتبصر

ـ یتکم تالیتحص ياههدور يبرا و 16/8/1386 مصوب اه هدانشگا در دانشجو رشیپذ قانون) 4( هماد موضوع هکارگرو توسط یکارشناس هدور  یل
 . شودیم نییتع یپزشک آموزش و درمان داشت،هب ای يفناور و قاتیتحق علوم، ياههوزارتخان از یکی دییتأ با مورد حسب و اه هدانشگا ادهشنیپ با

ـ  هیرفا و یآموزش کمک ،یآموزش خدمات سطح و هرشت نوع هب هتوج با انیدانشجو از یافتیدر یهرهش زانیم ـ2 هتبصر  أتهیـ  طتوسـ  ،هشـد هارائ
 . شودیم اعالم و نییتع هدانشگا امناء
 یپزشک آموزش و درمان داشت،هب و يفناور و قاتیتحق علوم، ياههوزارتخان ضوابط طبق یخارج معتبرهاي هدانشگا با مشترك ياههدور ياجرا
 . است بالمانع شعب هگوننیا در

ـ  اعضـاء  يبـرا  اقامـت  هاجاز و) زایو( دیرواد اعطاء هب نسبت داوطلب درخواست خیتار از هما هس ظرف حداکثر است مکلف دولت ـ3 هتبصر  أتهی
 . کند اقدام یهالعالم یالمصطف هجامع و هیدانشگا شعب نیا یخارج انیدانشجو و یعلم

 . بود ندهخوا برخوردار یلیتحص تیمعاف از انیدانشجو ریسا ماننده ،هیدانشگا شعب نیا یرانیا انیدانشجو ـ4 هتبصر
 و هادشـد ی مؤسسات و اه هدانشگا امناء أتهی ادهشنیپ هب مختلف مقاطع در هماد نیا) ي( و) ح( ياهبند موضوع دانشجو رشیپذ هنحو ـ  5 هتبصر

 یکارشناس مقاطع در. بود دهخوا 16/8/1386 مصوب اه هدانشگا در دانشجو رشیپذ قانون تیرعا با و ربطيذ ياههوزارتخان دییتأ با مورد حسب
 ضـوابط  تیرعا با داوطلبان یعلم توان گرفتن نظر در با هادشدی مؤسسات يورود امتحانات قیطر از دیجدهاي تیظرف از هاستفاد با ترباال و ارشد

 . بود دهخوا کشور آموزش سنجش سازمان
 . رددگیم صادر لیتحص محل و رشیپذ نوع درج با هماد نیا) ي( و) ح( ياهبند موضوع انیدانشجو یلیتحص مدرك ـ 6 هتبصر

 . ستنده برخوردار شود،یم ای هشدنییتع یشهپژو و یآموزش مراکز يبرا هک یامکانات و ایمزا الت،هیتس از یهعلم ياههحوز ـ ل
ـ  نگرش با ارتهم و دانش شیافزا قیطر از ياهحرف یستگیشا گسترش منظور هب است مکلف دولت ـ21 هماد  ط،یمحـ  در یواقعـ  کـار  انجـام  هب

 اسـتاندارد  سـطح  با کشور کار يروین یستگیشا سطح هفاصل شهکا ،یانسان ياهیهسرما يتوانمندساز و ارتقاء و کار يروین یلیتحص رمه اصالح
 و ياهحرفـ  و یفن آموزش نظام يبرا ياهحرف و یفنهاي آموزش هگایجا ارتقاء و جوانان يبرا ياهحرف و یشغل دیجدهاي فرصت جادیا و یانهج

 الزم ياهسـازوکار  ریز ياهمحور در قانون نیا بیتصو خیتار از کسالی ظرف ،هافتیناسازمان و یررسمیغ ،یرسم از عما کشور يکاربرد ـ  یعلم
 : کند اجراء مناسب الزامات ینیبشیپ با و هیهت را

 . يربردکا ـ یعلم و ياهحرف و یفن یررسمیغ ،یعال و همتوسط یرسمهاي آموزش در يکارورز و يکارآموز نظام استمرار ـ الف
 و لهسـ  طیشـرا  بـا  يکالبـد  و یکیزیف ياهفضا نیتأم و یهیترج نرخ با یمال التهیتس اعطاء قیطر از کشور در ارتهم ارتقاء يسازمهفرا ـ  ب
 . کشور يکاربرد ـ یعلم و یارتهم یررسمیغ و یرسمهاي آموزش هتوسع در یردولتیغ مؤثربخش و فعال حضور يسازهنیزم
 . یردولتیغ و یدولتهاي بخش در ياهحرف و یفن آموزش از بردارانهرهب شارکتم لهیتس و شیافزا ـ ج
ـ پو و منسجم نظام کی عنوان هب کشور ياهحرف و یفنهاي آموزش يزیرهبرنام در تیریمد و ياستگذاریس در ینگهماه ـ  د ـ ن بـا  متناسـب  ای  ازی

 . کشور
 انـواع  و سـطوح  در اهـ هنامـ هیگوا و مـدارك  ا،هـ  تیصالح ارتباط يبرا منسجم صورت هب یمل ياهحرفهاي تیصالح ارچوبهچ کاربست ـ  ـ  ه

 . یارتهم مختلف سطوح ياهیستگیشا نییتع و العمرمادام يریادگی شناختن تیرسم هب تهج در شغل و هحرف هحوز در مختلف
 یکـاردان  ياههدور آموزش مراکز هتوسع و سیتأس ظورمن هب تیحما و الزم مجوز صدور و ازیموردن یکاردان یانسان يروین برآورد و یازسنجین ـ  و

 .  هبرنام ارمهچ سال تا ازین موردهاي تیظرف جادیا و یتعاون و یخصوص بخش در
ـ ن ،يریادگــ ی ـ  هیاددی ندیفرآ ،یاجرائ تیریمدهاي شاخص اساس بر یررسمیغ و یرسم ياهحرف و یفنهاي آموزش مراکز يبندهرتب ـ  ز  يروی

 . رانیفراگ یبانیپشت شاخص و منابع هتوسع و قیتحقـ ،یانسان



 اصالح قانون موضوع طرح ياجرا ياهسال لیتعد احتساب با هافتیصیتخص اعتبارات و مصوب اعتبارات التفاوتهماب است مکلف دولت ـ22 هماد
 از استحکام بدون مدارس يسازمقاوم و يزبازسا يبرا را 30/1/1385 مصوب ،ینگهفر و یاجتماع ،ياقتصاد هتوسع ارمهچ هبرنام قانون) 1( هماد

 . دینما نیتأم هبرنام اول سال هس ظرف حداکثر یسنوات هبودج قالب در يارز هریذخ حساب ای و یعموم منابع محل
 را آنـان  هافتیتحققهاي کمک معادل دیبا و باشدیم سازهمدرس نیریخ از یتیحما ياهاستیس ياجرا و میتنظ هب مکلف نیمچنه دولت ـ  هتبصر

 . دینما منظور یسنوات هبودج در تمامهمین ياههپروژ لیتکم تهج
 . رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب و هیهت پرورش و آموزش وزارت توسط هبرنام بیتصو از هما دو ظرف حداکثر هماد نیا یاجرائ هنامنییآ

 يروین و رمنقولیغ و منقول اموال امکانات، یهکل با پرورش و آموزش زارتو ياهحرف یفن ياههآموزشکد و اههدانشکد هبرنام يابتدا از ـ23 هماد
 . گرددیم ملحق يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت هب و منتزع مذکور وزارت از اه تیمسؤول و داتهتع و اه یدارائ و یانسان

ـ  هسـت ویناپ یکارشناسـ  و هوسـت یپ یکـاردان  مقـاطع  در است مکلف يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت ـ ا در دانشـجو  رشیپـذ  هب  و اهـ هدانشـکد  نی
 . دینما اقدام اههآموزشکد

 . اندهداشت مجوز ای هبود فعال 1388 ـ1389 یلیتحص سال در هک است ياهحرف یفن ياههآموزشکد و اههدانشکد انتقال، و انتزاع يمبنا ـ هتبصر
 

  یاجتماع ـ سوم فصل
 و داشـت هب آمـوزش،  ياهـ شـاخص  رشـد  ینگهماه و باال یانسان هتوسع با ییاهکشور سطح هب یانانس هتوسع شاخص ارتقاء منظور هب ـ24 هماد

 . شودیم اجراء رانیوز أتهی بیتصو از پس »یانسان هتوسع شاخص سطح ارتقاء«  يبردهرا سند کشور، در اشتغال
ـ  سـند  ،هامبرن اول سال انیپا تا حداکثر است مکلف یاجتماع هرفا و کار تعاون، وزارت ـ25 هماد  سـازمان  مصـوبات  حسـب  را هسـت یشا کـار  یمل

ـ  کارفرمـا  و کـارگر  روابـط  بـود هب يبرا و کار نیادیبن حقوق تیتثب تهج در انیکارفرما و کارگران حقوق و کار حقوق و کار یالمللنیب  شـکل  هب
 . دینما میتنظ ییکارفرما و يکارگرهاي تشکل مشارکت با و هجانبهس
  یاجتماع ياههمیب

ـ  نسـبت  یبازنشسـتگ هاي صندوق مصارف و منابع نیب تعادل و يداریپا ثبات، جادیا يراستا در شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ26 هماد  اصـالح  هب
 . آورد عمل هب را یقانون اقدام ریز اصول اساس بر اه صندوق نیا ساختار

   ـ الف
 طـرق  از هبرنامـ  طول در همیب حق در دولت یقانون مهسـ استثناء هب دولت یعموم هبودج محل از کمک هب اه صندوق نیا یوابستگ ـشهکا ـ1

 و اهـ  صـندوق  ياهمـ یربیغهـاي  تیـ حما شهکا ،ياهمیب محاسبات بر منطبق اه صندوق مصارف و منابع بر مؤثر عوامل میتنظ هجمل از مختلف
ـ اولو با سودآور يگذاریهسرما و ياقتصادهاي تیفعال تیتقو و اههمیب حق موقع هب وصول ياهسازوکار تیتقو ،یتیحما ياهادهن هب آن انتقال  تی
 . نباشد یبانک مشارکت اوراق سود از کمتر موردنظر يگذاریهسرما سود هک ينحو هب ،یهسرما و پول بازار در يگذاریهسرما

 هب مطالبات ازاء در هک یتیریمد امهس زین و موجود و یقبل موارد و است ممنوع یدولتهاي صندوق يبرا دیجد يدارهبنگا تیفعال هرگونه انجام ـ2
ـ پا تا رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب هک ياهشديزمانبند هبرنام یط دیبا شودیم واگذار اه صندوق ـ رعا بـا  هبرنامـ  ياجـرا  انی ـ  مقـررات  تی  هب

 . شود واگذار یتعاون و یخصوصهاي بخش
 داتهـ تع. اسـت  ممنـوع  اهـ  صندوق يبرا یسنوات هبودج نیقوان جداول در مقرر ارقام از خارج یمال بار و ياهمیب دهتع هرگونه جادیا نیمچنه ـ3

 . است اجراء قابل مذکور ارقام حدود در فقط هشدفیتکل
 سـازمان  ،یاجتماع ياههمیب ساختار در دنظریتجد هجمل از مختلف طرق از اه صندوق نیا خدمات هارائ و هادار در نینوهاي روش از هاستفاد ـ  ب
ـ  هوابسـت هاي صندوق ریسا زهیتج و ساختار اصالح و يکشور یبازنشستگ صندوق هژیو هب هتابعهاي صندوق و یاجتماع نیتأم هـاي  هدسـتگا  هب

 . دینما دیتأک يگريتصد شهکا و همیب منابع از یانسان يروین يسربار ياههنیزه شهکا بر هک ينحو هب دولت هاساسنام اساس بر یاجرائ
 و سـخت  مشـاغل  نییتع) یرتخصصیغ مشاغل( یبازنشستگ يازبندیامت نظام ،يمندهرهب زمان احراز، طیشرا هب نسبت است زمجا دولت ـ  هتبصر

 . دهد انجام را الزم یقانون اقدام اه صندوق ساختار اصالح یچگونگ و یسنوات شیافزا ،همیب حق نرخ بیترک و زانیم آور،انیز
 : یهال هس حداقل لحاظ با یهال چند یاجتماع نیتأم جامع نظام استقرار و يبرقرار هب نسبت است مجاز دولت ـ27 هماد

  يتوانمندساز و یتیحما خدمات شامل یاجتماعهاي مساعدت ـ



  یهپا یدرمان ياههمیب و یهپا ياهيمستمر شامل یهپا یاجتماع ياههمیب ـ
  درمان و یبازنشستگ مکمل ياههمیب ـ
 . دینما اقدام کشور در اهیهال نیا نیب ینگهماه و ییمسوه ،يتارساخ انسجام ،یکپارچگی تیرعا با
 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب هماد نیا یاجرائ هنامنییآ

   ـ28 هماد
ـ ه جادیا از يریجلوگ و یاجتماع ياههمیب يکارآمد شیافزا و یرقابت طیشرا نمودن مهفرا منظور هب ـ  الف ـ  انحصـار  هرگون ـ امت ای ـ و ازی  يبـرا  هژی
ـ رعا بـا  یخصوص یبازنشستگهاي صندوق شودیم هداد هاجاز یدولت ای و یتعاون ،یعموم ،یخصوص از اعم یبازنشستگهاي دوقصن  نیتضـم  تی

 . گردد جادیا رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب هک ياهنامنییآ اساس بر سال هد مدت هب حداقل همربوط صندوق بازنشستگان و شدگانهمیب حقوق
ـ  نسـبت  ياهمـ یب محاسبات الزامات و اصول تیرعا با توانندیم اطالعات وزارت و مسلح ياهروین کادر استثناء هب شدگانهمیب یهکل ـ  ب ـ تغ هب  ریی

 حـق  انتقـال  و نقل و صندوق رییتغ ضوابط. ندینما اقدام هماد نیا) الف( بند موضوعهاي صندوق هجمل از اه صندوق ریسا هب خود ياهمیب صندوق
 . گرددیم نییتع همربوط هنامنییآ در بند نیا موضوعهاي صندوق نیب ياهمیب سوابق و همیب

 . ستنده یاجتماع نیتأم مقررات و نیقوان مشمول آزاد مشاغل و حرف صاحبان ـ ج
. باشـند یمـ  رانیا رد اقامت مدت در یاحتمالهاي يماریب و حوادث پوشش يبرا هنامهمیب بودن دارا هب موظف کشور، میمق یخارج اتباع یهکل ـ  د
 . رسدیم معاونت دییتأ هب هک است رانیا يمرکز همیب هدهع بر مقررات مطابق هتعرف زانیم نییتع
ـ  نسبت مجازند یاجتماع همیبهاي صندوق ،یبازنشستگ یلیتکم همیب يبرقرار منظور هب ـ  ه  تهـ ج یخصوصـ  يانفـراد هـاي  حسـاب  افتتـاح  هب
 . ندینما اقدام هشدهمیب فرد مشارکت با شدگانهمیب
ـ  صـندوق  ره در یبازنشستگ گردد، يگرید یبازنشستگ صندوق و یاجتماع نیتأم صندوق مشمول ثارگرانیا یافتیدر هک یصورت در ـ  و  طـور  هب

 . شودیم مندهرهب صندوق آن یبازنشستگ يمستمر از صندوق، ره در ثارگریا یبازنشستگ طیشرا تحقق با و گرددیم انجام مستقل
 یـه مجرهقـو  مراجع و یاجرائ مقامات و امناءهاي أتهی مصوبات و ماتیتصم نیمچنه و اه دستورالعمل ا،ههبخشنام ا،ههبنامیتصو یهکل ـ29 هماد

 اجـراء  قابـل  یصـورت  در باشد دولت و یاجرائهاي هدستگا ای یبازنشستگهاي صندوق يبرا یمال بار متضمن هک یقضائ محاکم احکام استثناء هب
 در. باشد هشد اعتبار نیتأم ربطيذ صندوق ای هدستگا هساالن هبودج ای و کشور کل هبودج نیقوان در و همحاسب قبالً آن از یناش یمال ربا هک است

. بـود  دهـ نخوا همربوطـ هـاي  صندوق ای هدستگا يسو از پرداخت مشمول و است اعتبار بر زائد دهتع حکم در مذکور مراجع عمل صورت نیا ریغ
 ياجـرا . سـتند ین اسـت،  هنشـد  نیتـأم  آن یمال بار هک یهمجر هقو مراجع و یاجرائ مقامات احکام ياجراهب مجاز مربوطهاي صندوق و اه هدستگا
ـ هاي هدستگا و دولت هب هبودج يکسر لیتحم حال ره در است ممکن مذکور منابع حدود در فقط هادشدی احکام  رقابـل یغ اهـ  صـندوق  و یاجرائ

 . است مربوط مقامات و رانیمد و اه صندوق و اه هدستگا يرؤسا هدهع هب بند نیا ياجرا تیمسؤول. باشدیم رشیپذ
ـ  اه هدستگا ریسا هب انتقال صورت در شودیم هداد هاجاز یبازنشستگهاي صندوق مشمول کارکنان هب ـ30 هماد ـ بازخر ای  و اسـتعفاء  اخـراج،  ،يدی

 و هشدهمیب مهس همیب حق صورت نیا در. باشند خود یبازنشستگ صندوق مشمول انکماک زمان تیمحدود بدون حقوق بدون یمرخص از هاستفاد
 . است هشد همیب هدهع هب هشد منتقل افراد استثناء هب کارفرما

 دسـتمزد  و حقـوق  یعیطب رشد نرخ از شیب اهآن خدمت آخر سال دو در شدگانهمیب هشداعالم دستمزد و حقوق رشد نرخ هک یصورت در ـ31 هماد
 است مکلف ياهمیب صندوق نباشد یشغل ارتقاء لیدل هب دستمزد شیافزا نیا هک آن بر مشروط نباشد، سازگار قبلهاي سال با و باشد شدگانهمیب

 . دینما پرداخت و همحاسب خدمت آخر سال پنج دستمزد و حقوق نیانگیم يمبنا بر را هشدهمیب یبازنشستگ حقوق يبرقرار
   سالمت

   ـ32 هماد
 و یـه تغذ و غـذا  يشــورا  ادغـام  بـا  هتوسع ارمهچ هبرنام قانـون) 84( هماد) الف( بند برابر هک ییغذا تیامن و سالمت یعال يشورا تیفعال ـ  الف

ـ امن و سـالمت  یعـال  يشـورا  فیوظـا  شرح و التیتشک. ابدییم هادام پنجم هبرنام ياجرا مدت در است هشد لیتشک سـالمت یعال يشورا  تی
 . رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب معاونت دییتأ از پس و شودیم هیهت یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت توسط ییغذا



ـ تأ و یپزشـک  آمـوزش  و درمان داشت،هب وزارت ادهشنیپ با ياهتوسع بزرگهاي طرح يبرا سالمت وستیپ یمل ياهاستاندارد ـ  ب  معاونـت،  دیی
ـ  ياهتوسـع  بـزرگ هاي طرح قیمصاد. گرددیم ابالغ اجراء يبرا معاونت توسط ییغذا تیامن و سالمت یعال يشورا بیتصو از پس و نیتدو  هب

 . شودیم مشخص معاونت دییتأ و یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت ادهشنیپ
 خدمات، يبندسطح ،ارجاع نظام در هخانواد پزشک تیمحور سالمت، یهاولهاي مراقبت بر یمبتن »سالمت یمگانه و جامع خدمات«  هسامان ـ  ج

ـ  پرداخت بر دیتأک با و يکشور خدمات تیریمد قانون) 13( هماد تیرعا با يگريتصد امور يواگذار خدمات، يبردهرا دیخر  عملکـرد،  بـر  یمبتن
 در معاونـت  ینگهمـا ه با آن یاجرائ هبرنام و شودیم یطراح باز اجراء نیح و هبرنام اول سال در یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت توسط
 بیتصـو  هب يریعشا مناطق و اهرهش یهحاش ا،هروستا هژیو هب هافتیهکمترتوسع مناطق يمندهرهب تیاولو با ییغذا تیامن و سالمت یعال يشورا

 . گردد یاتیعمل هبرنام ياجرا دوم سال از دیبا مصوب هسامان. رسدیم
 همـ یب یکپـارچگ ی ارچوبهچ در را کشور یدرمان نظام هبرنام اول سال انیپا تا حداکثر است موظف یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت ـ  د
 یوقت تمام و یآموزش ياهمارستانیب در امناء ياهأتهی لیتشک ،یپزشک ياهاورژانس ،یدرمان ياهنماهرا ارجاع، نظام ،هخانواد پزشک درمان، یهپا

 . دینما هارائ رانیوزأتهی هب بیتصو تهج و هیهت یلیتکم ياههمیب و هژیو ياهکینیکل و همربوط ياههتعرف و یعلمهاي أتهی ییایجغراف
 آمـوزش  و درمـان  داشـت، هب وزارت یمشخط از موظفند یردولتیغ و یدولت از اعم کشور یدرمان و یداشتهب خدمات کنندگانهارائ یهکل ـ1 هتبصر
 ندارنـد،  را سـالمت  یمگـان ه و جـامع  هسـامان  با يمکاره هب لیتما هک یلتردویغ یدرمان و یداشتهب خدمات کنندگانهارائ. ندینما تیتبع یپزشک
 . شوندینم مندهرهب سالمت امور با مرتبط کشور یعموم منابع و اههارانی از و هنبود یلیتکم و یهپا همیب نظام قرارداد طرف
ـ  مجاز باشندیم یردولتیغ یعموم و یدولت یدرمان ،یآموزش مراکز یرسم ای و یمانیپ استخدام در هک یپزشکان ـ2 هتبصر ـ فعال هب  در یپزشـک  تی
ـ  سالمت حرف نیشاغل ریسا. ستندین یهریخ و یخصوص بخش ياهمارستانیب و یدرمان ،یآموزش ،یصیتشخ مراکز  داشـت، هب وزارت ادهشـن یپ هب
 هتعرف پزشکان از هدست نیا خدمات انجبر منظور هب دولت. بود ندهخوا هتبصر نیا حکم مشمول رانیوزأتهی بیتصو و یپزشک آموزش و درمان

 . دینمایم نییتع یواقع متیق با متناسب مراکز، و اهواحد هنگونیا در را یدرمان خدمات
 یدولتـ  بخش زانیم هب محل کی از اهتن هنکیا هب مشروط باشندیم یمستثن حکم نیا شمول از یردولتیغ بخش هب تیمأمور صورت در پزشکان

 . ندینما افتیدر ایمزا و حقوق گر،ید یافتیدر چهی بدون و
هاي هدانشگا هسیرئ أتهی ،هوابستهاي سازمان و یاجتماع نیتأم و هرفـا و یپزشـک آموزش و درمان داشـت،هب ياههوزارتخان يسـتاد کارکـنان

 ،یدرمـان  یردولتیغ بخش در تیعالف هب مجاز یدرمان یداشتهب ياههشبک و اه مارستانیب يرؤسا کشور، یدرمان یداشتهب خدمات و یپزشک علوم
 و مـذکور  ياهـ هوزارتخان وزراء هدهع هب بند نیا ياجرا تیمسؤول. است ممنوع اهآن هب بابت نیا از پرداخت هرگونه و ستندین یآموزش و یصیتشخ
 . است مذکورهاي هدستگا یمال نیمسؤول و اهآن همربوط نیمعاون
ـ توز و صیتخصـ  و نیتـأم  ،یدرمـان  ـ   یداشـت هب ياهواحـد  رییتغ و هتوسع جاد،یا ـ3 هتبصر  و یدندانپزشـک  ،یپزشـک  ملزومـات  و زاتهیـ تج عی
 . ردیگیم صورت سالمت خدمات يبندسطح ارچوبهچ در کشور ازین يمبنا بر هیشگایآزما
 از یرخـدمت یغ ایـ  یمتخد لحاظ هب فوت ای یازکارافتادگ صورت در فعال انیجیبس و خدمت هب مشغول مسلح ياهروین هفیوظ مشموالن ـ33 هماد
 . رندیگیم قرار مسلح ياهروین یاجتماع نیتأم سازمان پوشش تحت حوادث و عمر همیب ،یازکارافتادگ نظر
 : سالمت یعموم منابع هعادالن صیتخص و هتوسع ن،یتأم در یکپارچگی حفظ و جادیا منظور هب ـ34 هماد
 سـال  یطـ  بنـد  نیا یاجرائ هنامنییآ. آورد عمل هب تیحما سالمت، دانشهاي ركهش جادیا يبرا یتعاون و یخصوصهاي بخش از دولت ـ  الف
 . رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب و هیهت هبرنام اول
 سـالمت،  ياههنیزه) %30( درصدیس معادل حداکثر هب مردم میمستق ياههنیزه مهس شهکا و سالمت در عدالت شاخص تحقق منظور هب ـ  ب

 و خـاص  مـاران یب درمـان  دارو، پوشش درمان، ریناپذتحمل ياههنیزه نیتأم هب کمک ،یدرمان یداشتهب خدمات هب ردمم هعادالن یدسترس جادیا
ـ  کمک و یاختصاص درآمد هب یدرمان یداشتهب ياهواحد امور گردش یوابستگ لیتقل العالج،صعب ـ ترب هب ـ پا و نیتـأم  ت،ی ـ ن يداری  یانسـان  يروی

 هافـزود  سـالمت  بخـش  اعتبـارات  بـر  هعالو اههارانی دفمندکردنه قانون ياجرا از حاصل هوجو کل صخال) %10( درصد هد از،یموردن متخصص
 . شودیم

 تا دینما منظور یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت لیذ هبودج هحیال در خاص فیرد در و برآورد سال ره را مزبور اعتبار استموظف دولت
 . گردد هنیزه الذکرفوق موارد يبرا



 آمـوزش  و درمـان  داشـت، هب وزارت کشـور،  سـالمت  نظـام  ياهازین با یپزشک هگرو یانسان يروین تیفیک و تیکم يسازمتناسب منظور هب ـ  ج
ـ  از اعـم  یپزشـک  علوم یعال آموزش مؤسسات و اه هدانشگا یهکل يورود تیظرف و یآموزش ياهازین است موظف یپزشک  را یردولتـ یغ و یدولت

 . کند اعمال و استخراج کشور یعلم جامع هنقش و خدمات يبندسطح و ارجاع نظام ،هخانواد زشکپ ياهبردهرا با متناسب
 ییغـذا  سـبد  و مـن یا و سـالم  ییغذا ياههفرآورد و مواد رستهف هبرنام اول سال در است موظف یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت ـ  د

 . کند اعالم را مختلف یسنهاي هگرو يبرا مطلوب
 و یعـ یطب ياهـ هفـرآورد  و اهـ دارو از هاسـتفاد  و یسـنت  طب هتوسع يبرا الزم هنیزم است موظف یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت ـ  ـه
 . دینما مهفرا را هیایگ
 ییایمیشـ  ياهـ کود و سـموم  مجـاز  مصـرف  مقدار يکشاورز ادهج وزارت يمکاره با است موظف یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت ـ  و

 هاسـتفاد  ییایمیشـ  ياهـ کود و سـموم  از رمجازیغ صورت هب هک یمحصوالت هعرض و دینما مشخص را يکشاورز و یباغ محصوالت دیتول يبرا
 . دینما ممنوع را اندهکرد

 یدسترسـ  امکـان  ییایمیش ياهکود و سموم از هاستفاد شهکا هنیزم در يسازنگهفر و یرساناطالع ضمن است موظف يکشاورز ادهج وزارت
 . آورد مهفرا برخوردارند الزم سالمت از هک یمحصوالت هب را ردمم

 : شودیم انجام ریز اقدامات سالمت هحوز اطالعات و دانش تیریمد در یکپارچگی حفظ منظور هب ـ35 هماد
 سـالمت  یکـ یالکترون هنـد پرو هسامان استقرار هب نسبت سالمت یکیالکترون خدمات هارائ دفه با یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت ـ  الف

 همحرمان و یخصوص میحر حفظ با احوال ثبت سازمان ران،یا آمار مرکز یمل هگایپا با ینگهماه در سالمت مراکز یاطالعات ياههسامان و انیرانیا
 . دینما اقدام ارجاع نظام و هخانواد پزشک هبرنام از شروع تیاولو با و اههداد بودن

  .باشندیم هنیزم نیا در يمکاره هب موظف یردولتیغ و یولتد از اعم سالمت مراکز یهکل
 همـ یب خـدمات  هبرنام اول سال دو ظرف حداکثر ياهمیب و یدرمانخدمات مراکز و اه سازمان يمکاره با یاجتماع هرفا و کار تعـاون، وزارت ـ  ب

 . دینمایم هیساماند »انیرانیا سالمت یکیالکترون هروندپ«  هسامان با تعامل در اطالعات يفناور بر یمبتن و هکپارچی صورت هب را سالمت
 . باشندیم هنیزم نیا در يمکاره هب موظف یردولتیغ و یدولت از اعم ربطيذ ياهواحد یهکل

   ـ36 هماد
 انجـام  »سالمت یگنهماه و جامع خدمات«  هسامان در یمتوال سال دو حداقل و مستمر طور هب هافتیهکمترتوسع مناطق در هک یپزشکان هب ـ  الف
 خـدمت  مدت در یقانون موجود موارد بر هعالو هژیو التهیتس معاونت دییتأ و یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت ادهشنیپ هب ندینما هفیوظ
 . شودیم پرداخت هادشدی مناطق در
 . گرددیم متمرکز یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت در سالمت بخش نظارت و يزیرهبرنام ،ياستگذاریس ـ ب
ـ ز اقـدامات  دارنـد  را یاجتماع و ياقتصاد هنیزه نیشتریب هک یسالمت خطرساز عوامل و اه يماریب با همقابل و يریشگیپ يبرا ـ37 هماد  انجـام  ری

 : شودیم
 و یپزشـک  آمـوزش  و ندرما داشت،هب وزارت توسط مصرف سوء احتمال با ياهدارو و سالمت هب رسانبیآس ياهکاال و اقدامات رستهف ـ  الف

 تیعضـو  بـا  و یپزشـک  آمـوزش  و درمـان  داشـت، هب وزارت تیمسـؤول  بـا  هیکارگرو توسط سال ره يابتدا در اهکاال نیا يبرا عوارض درصد
 . شودیم ابالغ و نییتع معاونت و یاجتماع هرفا و کار تعـاون، تجارت، و معـدن صنعت، ،یدارائ و ياقتصاد امور ياههوزارتخان

ـ ق بدون و يفور درمان يبرا الزم اقدامات است موظف یپزشک آموزش و درمان داشت،هب رتوزا ـ  ب  سـوانح  و حـوادث  نیمصـدوم  شـرط  و دی
ـ  را يبعـد  يضـرور  مراجعات و یتخصص مراکز هب اعزام ریمس در نیمچنه و یردولتیغ و یدولت یدرمان و یداشتهب ياهواحد همه در یرانندگ  هب
 همـ یب حـق  از) %10( درصـد  هد معـادل  فـوق  نیمصـدوم  هب یدرمان و یصیتشخ خدمات هارائ تهج الزم منابع از یبخش نیتأم يبرا. آورد عمل

ـ  قـبض  یطـ  میمسـتق  طور هب و اخذ يتجار همیبهاي شرکت از مازاد و نیسرنش ثالث، شخص ـ  هجداگان  نـزد  یاختصاصـ  ياهدرآمـد  حسـاب  هب
 معاونـت،  دییتأ با مذکور هوزارتخان توسط منابع نیا عیتوز. گرددیمـ زیوار یپزشک زشآمو و درمان داشت،هب وزارت نام هب کشور کل يدارهخـزان

 آمـوزش  و درمـان  ـداشت،هـ ب وزارت. ردیـ گیمـ  صـورت بار کی هما هس ـره مصوب ياههتعرف يمبنا بر الذکرفوق ياهواحـد عملکرد اساس بر
 . دینما گزارش معاونت و يمرکز همیب هب بار کی هما شش ره را مذکور اعتبارات کرد هنیزه است موظف یپزشـک



 از شـود یمـ  اعـالم  و نیـی تع هماد نیا) الف( بند موضوع هکارگرو توسط هساالن آن قیمصاد هک سالمت هدکنندیدهت ياهکاال و خدمات غیتبل ـ  ج
 . است ممنوع اههرسان یهکل يسو

ـ لیم کی تا الیر) 10,000,000( ونیلیم هد از ينقد يجزا مستوجب هماد نیا) ج( بند مفاد تیرعا عدم ـ  هتبصر ـ ر) 1,000,000,000( اردی  بـا  الی
 . شودیم هاضاف یقبل همیجر هب) %20( درصد ستیب حداقل بار ره يبرا تکرار صورت در. بود دهخوا یقضائ صالحيذ مراجع حکم

   سالمت
ـ  یابیدست سالمت، ياههمیب یفیک و یکم هتوسع منظور هب ـ38 هماد ـ  و ریـ فراگ پوشـش  هب  از مـردم  مهسـ  شهکـا  و سـالمت  خـدمات  هعادالن
 منابع از هاستفاد ا،ههتعرف نمودن متناسب منابع، تیریمد ا،ه صندوق ساختار اصالح مانند مختلف طرق از) %30( درصدیس هب سالمت ياههنیزه

 : شودیم انجام ریز اقدامات هبرنام طول در و یسنوات هبودج قالب در دولت کمک محل از لزوم صورت در و اه صندوق یداخل
ـ پا تـا  را سـالمت  یهپا ياجبار و یمگانه همیب يبرا الزم ياهکار و ساز است مکلف دولت ـ  الف  و هنمـود  ابـالغ  و نیـی تع هبرنامـ  اول سـال  انی
 . دینما مهفرا هجامع آحاد دادن قرار پوشش تحت يبرا یسنوات ياههبودج قالب در را الزم ياههنیزم
) 5( همـاد  و يکشـور  خـدمات  تیریمـد  قـانون ) 5( هماد موضوعهاي صندوق یهکل یدرمان ياههمیبهاي بخش شودیم هداد هجازا دولت هب ـ  ب

ـ نام »رانیا سالمت همیب سازمان«  دیجد التیتشک. دینما ادغام یدرمان خدمات همیب سازمان در را کشور یعموم محاسبات قانون . شـود یمـ  هدی
 . شودیم متمرکز سازمان نیا در المتس همیب هب مربوط امور یهکل

 . رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب معاونت ادهشنیپ با رانیا سالمت همیب سازمان هاساسنام
 . است يبرهر معظم مقام اذن با اطالعات وزارت و مسلح ياهروین یدرمان خدماتهاي صندوق هب بند نیا مفاد شمول ـ1 هتبصر
 یباق مذکور صندوق اریاخت در تیمالک حفظ با دارند هدهع بر را میمستق درمان هک یاجتماع نیتأم صندوق یملک مراکز و اه مارستانیب ـ2 هتبصر
 . نمود ندهخوا خدمت فروش رانیا سالمت همیب سازمان هب مقررات مطابق و هماند

ـ اخت ف،یوظا اعضاء، بیکتر کشور، سالمت همیب یعال يشورا هب یدرمان خدمات همیب یعال يشورا نام رییتغ با ـ3 هتبصر هـاي  تیمسـؤول  و اراتی
 . رسدیم یاسالم يشورا مجلس بیتصو هب رانیوزأتهی دییتأ با معاونت ادهشنیپ هب آن هرخانیدب و شورا نیا

 ياهـ همیب بخش هب مربوط زاتهیتج و ساختمان امکانات، ،ياعتبار و یمال ،یانسان منابع رمنقول،یغ و منقول اموال دات،هتع ا،ه یدارائ ـ4 هتبصر
ـ ن درمـان  هحوز هب مربوط اعتبارات. گرددیم منتقل رانیا سالمت همیب سازمان هب معاونت صیتشخ با یاجتماع نیتأم صندوق استثناء هب درمان  زی

  .گرددیم ینیبشیپ یسنوات هبودج قالب در یاستحقاق هتعرف از یبخش عنوان هب همحاسب و خدمات هارائ قبال در عملکرد اساس بر
 یـه پا همیب هبست در هک یدرمان و یداشتهب ،یصیتشخ خدمات از هدست آن يبرا هشدنییتع هتعرف بر مازاد پرداخت هرگونه و قرارداد عقد ـ 5 هتبصر

 . است ممنوع عنوان ره تحت یحقوق و یقیحق اشخاص با رانیا سالمت همیب سازمان و يتجار ياههمیب شرکت توسط شد دهخوا اعالم سالمت
 . ستین سالمت یهپا همیب دهتع در هک است یخدمات رستهف یلیتکم همیب از منظور. است هشدهمیب افراد هدهع بر یلیتکم همیب هسران حق اختپرد
ـ  کشـور  افراد عموم يبرا را سالمت یهپا همیب خدمات هخانواد پزشک و ارجاع نظام استقرار با متناسب شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ  ج  صـورت  هب
 . دینما اجراء جیتدر هب هبرنام انیپا تا و فیتعر انکسی
 : بود دهخوا خانوار سرپرست درآمد از یمهس ر،یز شرح هب خانوار سالمت یهپا همیب حق ـ د
 و حقـوق  حـداقل ) %5( درصـد  پـنج  معـادل  یهریخ مؤسسات و یتیحما ياهادهن پوشش تحت ازمندین اقشار و ریعشا و انیروستائ ياهخانوار -1

هـاي  سـال  در کار قانون مشموالن دستمزد و حقوق حداقل) %6( درصد شش و هبرنام سوم و دوم اول،هاي سال در کار قانون مشموالن ددستمز
 . شودیم نیتأم دولت یعموم هبودج از ازمندین اقشار همیب حق) %100( صددرصد هبرنام پنجم و ارمهچ
 هبرنام سوم و دوم اول،هاي سال در مستمر يایمزا و حقوق) %5( درصد پنج معادل هتبازنشس و شاغل يلشکر و يکشور کارکنان ياهخانوار ـ2
 جـزء  نیمشـمول  همیب حق برابر دو از آن حداکثر هک نیا بر مشروط هبرنام پنجم و ارمهچهاي سال در مستمر يایمزا و حقوق) %6( درصد شش و
 . شد دهخوا نیتأم دولت یعموم هبودج از جزء نیا نیمشمول همیب حق از یبخش. نکند تجاوز بند نیا) 1(
  یاجتماع نیتأم قانون مطابق یاجتماع نیتأم نیمشمول ـ3
   رانیوزأتهی بیتصو و سالمت همیب یعال يشورا ادهشنیپ هب يدرآمدهاي هگرو با متناسب اقشار ریسا ياهخانوار مهس ـ4

 مـدت  ظرف حداکثر و کسر هانهما حقوق از را نیموظف و بازنشستگان مندان،کار مهس سالمت یهپا همیب حق مکلفند یاجرائهاي هدستگا ـ  هتبصر
 . ندینما زیوار رانیا سالمت همیب سازمان حساب هب هما کی



 سـالمت  خـدمات  هتعرفـ  نیـی تع و ینسب ارزش يبازنگر هب نسبت دیجد سال شروع از قبل هسال ره است مکلف سالمت همیب یعال يشورا ـ  ـه
ـ رعا بـا  یخصوصـ  و یردولتـ یغ و یدولت از اعم کشور در صیتشخ و درمان داشت،هب خدمات دگاننهدهارائ یهکل يبرا  و منـابع  تعـادل  اصـل  تی

 بنـد  اسـاس  بر و یرقابت طیشرا در کسانی و واحد یمحاسبات یمبان و یدرمان ،یداشتهب مناسب ياهرفتار تیتقو تهج در یواقع متیق و مصارف
 . دینما هارائ رانیوزأتهی هب بیتصو تهج معاونت دییتأ از پس را مراتب و اقدام یدرمان خدمات یمگانه همیب ونقان) 9( و) 8( مواد و) 1( هماد) 8(
 اساس بر را سالمت خدمات هندهدهارائ مؤسسات بر نظارت د،یجد یمال بار لیتحم بدون است مجاز یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت ـ  و

 منـابع  شـود یم واگذار مذکور مؤسسات هب نظارت هک ینسبت هب. دینما واگذار یردولتیغ بخش در مؤسسات هب ،مصوب یبخش اعتبار ياهاستاندارد
ـ  معاونت با هشدهمبادل هموافقتنام قالب در مذکور هآزادشد یمال منابع از یبخش. شودیم آزاد یپزشک آموزش و درمان داشت،هب وزارت  هدسـتگا  هب

 . است پرداخت قابل
ـ  نسبت مصوبهاي استیس اساس بر خدمات يبندسطح و ارجاع نظام تیرعا با است مکلف رانیا سالمت همیب سازمان ـ  ز  يبـرد هرا دیـ خر هب

 مـورد  خـدمات  رسـت هف و پرداخت نظام اصالح بر مشتمل بند نیا یاجرائ هنامنیآئ. دینما اقدام یردولتیغ و یدولتهاي بخش از سالمت خدمات
 بیتصـو هب و هیهت معاونت و یپزشک آموزش و درمان ، یاجتماع هرفا و کار تعـاون، ياههوزارتخان توسط سال کی ظرف سالمت یهپا همیب دهتع
 .  رسدیم رانیوزأتهی
 وآمـوزش  درمان داشت،هب وزارت دولت،هاي يتصد شهکا و ییغذا مواد هعرض و دیتول در داشتهب و سالمتهاي شاخص ارتقاء منظور هب ـ  ح

ـ پا تا حداکثر رانیا یاسالم يورهجم يمرکز همیب يمکاره با تواندیم کشور در سالمت یعال ناظر و استگذاریس عنوان هب یپزشک  دوم سـال  انی
ـ  را مربـوط  امـاکن  در ییغـذا  مـواد  هعرض و دیتول تیفیک نیتضم ياجبار همیب و نظارت نظام ،هبرنام  اسـاس  بـر  و نظـارت  و آمـوزش  بـر  یمبتن

 اجـراء  تیـ جمع نفـر  زارهکصـد ی يباال ياهرهش در هبرنام انیپا تا و نیتدو رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب معاونت دییتأ از پس هک ياهنامنییآ
 . دینما
 . دینمایم تیحما ییغذا مواد ياهریزنجهاي هفروشگا هتوسع از دولت راستا نیا در

  يتوانمندساز و یتیحما
 و محـور  اجتماع ياههبرنام بر دیتأک با ازمندین معلوالن و خانوار سرپرست زنان هژیو هب ازمندین هايهگرو و افراد يتوانمندساز منظور هب ـ39 هماد

 : شودیم انجام دولت توسط ریز اقدامات یمردمهاي کمک و دولت یعموم هبودج منابع از هاستفاد با محور، هخانواد
ـ پا تـا  حـداکثر  دفههاي هگرو و ياهمنطق ،یبوم طیشرا اب متناسب يتوانمندساز و یتیحما خدمات يبندسطح نظام یطراح ـ  الف  اول سـال  انی
   هبرنام طول در مذکور نظام استقرار يبرا الزمهاي تیظرف نمودن مهفرا و هبرنام

 نیمعلول و سالمندان استثناء هب یتیحماهاي هدستگا پوشش تحت ياهخانوار) %10( درصد هد هساالن حداقل يتوانمندساز ياههبرنام ياجرا ـ  ب
  میمستقهاي تیحما پوشش از آنان خروج و هتوانمندشد ،ینهذ
  هبرنام ياجراهاي سال طول در ازمندین نیمعلول و سرپرستیب افراد ازمند،ین خانوار سرپرست زنان یاجتماع همیب هسران حق نیتأم ـ ج
 ياهـ هنـ یزه و يردارهشـ  عـوارض  ،یساختمان هپروان صدور ياههنیزه پرداخت از یتیحما ياهادهن و اه سازمان پوشش تحت افراد تیمعاف ـ  د

  بار کی يبرا فقط اهآن هب هافتی اختصاص یمسکون ياهواحد یهکل يبرا گاز و برق فاضالب، آب، انشعاب
 تیوضع بودهب يبرا الزمهاي رساختیز و یانسانهاي تیظرف ارتقاء منظور هب است مکلف رانیا یاسالم يورهجم احمر الله تیجمع ـ40 هماد

 : دهد انجام مرتبط یاجرائهاي هدستگا يمکاره با را ریز اقدامات کشور در یمنیا
ـ ن مـورد  يامداد اقالم يدارهنگ و نیتأم ،هیهت ،یازسنجین قیطر از کشور نجات و امداد هشبک یآمادگ و هتوسع ت،یتقو ـ  الف  دگان،یـ دبیآسـ  ازی
 صـالح يذ مراجع توسط هشدنییتع ياهاستاندارد زانیم هب ییایدر ،ییواه ،ینیزم از اعم نجات و امداد زاتهیتج و یمخابرات و یارتباط زاتهیتج

 . کشور
 . کشور سراسر در نجات و امداد یعموم و یمگانههاي آموزش گسترش و شیافزا ـ ب

  هخانواد و جوانان ،یاجتماع یهسرما
   ـ41 هماد



 جـوان  نسل یتیترب منشور اساس بر کنند،یم هاستفاد دولت یعموم هبودج از هک ربطيذ یردولتیغ یعموم مؤسسات و یاجرائهاي هدستگا ـ  الف
 سـتاد  قیـ طر از خود یسنوات هبودج لیذ »جوانان امور هیساماند هبرنام«  جادیا ضمن دولت مصوب جوانان امور هیساماند و هتوسع یمل سند و
 . آورند عمل هب هبرنامهاي سال طول در اسناد نیا شدن یاجرائ تهج را الزم اقدامات جوانان امور هیساماند یاستان و یمل
ـ  سـازمان  يمکـار ه بـا  کنند،یم هاستفاد دولت یعموم هبودج از هک ربطيذ یردولتیغ یعموم مؤسسات و یاجرائهاي هدستگا ـ  ب  جوانـان  یمل
 قـرار  شیپـا  و سنجش مورد »جوانان امور هیاماندس هبرنام«  نمودنیاجرائ خصوص در را جوانان یعاليشورا مصوب ياهشاخص تحقق زانیم
 . ندهد
 يسـاز شـفاف  و يبـازنگر  دفهـ  بـا  را يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( هماد موضوع یاجرائهاي هدستگا فیتکال هیساماند هحیال دولت ـ  ج

 . دینما هارائ یاسالم يشورا مجلس هب بیتصو تهج هبرنام اول سال در و هیهت جوانان يفراروهاي چالش و مسائل با ههمواج در اهآن فیوظا
ـ  و هیهت هبرنام اول سال در معاونت و جوانان یمل سازمان توسط) ج( بند موضوع هحیال و یمل سند منشور، ،هماد نیا یاجرائ هنامنییآ ـ  هتبصر  هب
 .  رسدیم رانیوزأتهی بیتصو
 یاجتمـاع  نیتـأم  عـام  مقررات پوشش تحت ست،ین ياهمیب هگونچهی وششپ تحت اهآن سرپرست هک را ییاههخانواد است مجاز دولت ـ42 هماد
 . دهد قرار
 میتحکـ  و جوانـان  ازدواج لهیتسـ  بر دیتأک با و یرانیا ـ  یاسالم نگهفر با متناسب همشاور مراکز یبخش اعتبار و هیساماند منظور هب ـ43 هماد
 رانیوزأتهی مصوب هنامنییآ اساس بر مجوز اخذ ازمندین یاجتماع ـ  یشناختروان ياهمشاور خدمات هرگونه هارائ و مراکز سیتأس ،هخانواد انیبن

 . است
  ثارگرانیا

 فرصـت  ،یمـال  منابع هعرض تیاولو با ثارگرانیا کرامت حفظ تهج در ادت،هش و ثاریا نگهفر جیترو و هتوسع استمرار، منظور هب دولت ـ44 هماد
 اقدامات آنان، تکفلتحت افراد و آزادگان جانبازان، نیمچنه و داءهش فرزندان و مسره مادر، پدر، ثارگران،یا هب ازاتیامت و التهیتس و امکانات ا،ه
 : دهدیم انجام را ریز

ـ ن بـاالتر  و) %50( درصـد  هپنجـا  جانبـاز  شخـص يبرا مختلف مقررات و نیقوان در مقرر يایمزا و ازاتیامت یهکل از داءهش فرزندان ـ  الف ـ  ـزی  هب
 . شودینم دهیش فرزند وابستگان شامل بند نیا از یناش ازاتیامت. برخوردارند يکار ساعت شهکا و يپرستار حق و خودرو التهیتسـ استثناء

ـ  هدسـتگا  هدهـ ع هب آنان تکفل تحت افراد و هبازنشست و شاغل ثارگرانیا یدرمان ياههنیزه) %100( صددرصد ـ  ب ) %100( صددرصـد  و یاجرائ
 . است ثارگرانیا امور و دهیش ادیبن هدهع هب آنان تکفل تحت افرد و رشاغلیغ ثارگرانیا یدرمان ياههنیزه
 جیتـرو  صـرف  معاونت، با هشدهمبادل هموافقتنام ارچوبهچ در را خود ینگهفر اعتبارات) %20( درصد ستیب موظفند یاجرائهاي هدستگا یهکل ـ  ج
 . ندینما ادتهش و ثاریا نگهفر
ـ رعا بـا  است مجاز ثارگرانیا امور و دهیش ادیبن ثارگران،یا و داءهش ياههخانواد يبرا مسکن ساخت یندسهم ياههنیزه شهکا منظور هب ـ  د  تی

 مربـع  کصـدمتر ی يبـرا  حـداکثر  و بـار  کی يبرا را همربوط خدمات ياههنیزه) %100( صددرصد ساختمان، یمل مقررات و یندسهم نظام قانون
 . دینما ینیبشیپ یسنوات هبودج در را آن هنیزه و هنمود نیتأم
 در و داءهشـ  فرزنـدان  و اسـارت  سـال  پـنج  حداقل با آزادگان باالتر، و) %50( درصد هپنجا جانبازان هب کشور خارج و داخل یلیتحص بورس ـ  ـه

 . شودیم اعطاء کشور از خارج هب دانشجو اعزام قانون موضوع یعلم طیشرا هب مشروط خارج هب اعزام خصوص
 درصـد  هپنجا جانبازان فرزندان و داءهش فرزندان انیم از را خود یاستخدام ازین) %25( درصد پنج و ستیب حداقل موظفند یاجرائهاي هتگادس ـ  و
 ابتـداء  از و نیتـأم  یآزمون و یلیتحص ،یسن شرط تیرعا هب الزام بدون دارند اسارت هسابق سال پنج حداقل هک یآزادگان فرزندان و باالتر و) 50%(

 آنـان  فرزندان و مسره و رزمندگان آزادگان، جانبازان، ریسا هب یاستخدام یهمهس) %5( درصد پنج. ندینما استخدام یقطع یرسم صورت هب را آنان
 . است یهالرعاالزم یعلم طیشرا دارد تخصص هب ازین هک يموارد در. ابدییم اختصاص

 مکلفنـد  ،یپزشـک  آموزش و درمان داشت،هب و يفناور و قاتیتحق علوم، ياههوزارتخان و یشهپژو و یآموزش مؤسسات و مراکز و اه هدانشگا ـ  ز
ـ  حضـور  همـا  شـش  از شیب با رزمندگان شامل ثارگرانیا جامعۀ نیب از را خود ازین مورد یعلم أتهی ياعضا) %10( درصد هد حداقل  در هداوطلبان

 و داءهشـ  فرزنـدان  ،)%50( درصد هپنجا يباال جانبازان فرزندان اسارت، سال هس يباال آزادگان ،)%25( درصد پنج و ستیب يباال جانبازان ،ههجب
 داشـت، هب و يفنـاور  و قـات یتحق علوم، ياههوزارتخان دییتأ مورد یتخصص يدکترا مدرك يدارا هک اسارت سال هس از شیب با آزادگان فرزندان



 ریـ غ کارکنـان  تیوضع لیتبد ای اه هدستگا گرید کارکنان انتقال با موافقت ای و استخدام قیطر از مورد حسب باشند،یم یپزشک آموزش و درمان
 آن ریتـأث  و مرتبط یاجرائ و یشهپژو ،یآموزش سوابق احتساب با یقطع یرسم یعلم أتهی عضو صورت هب را آنان ابتداء از و نیتأم یعلم أتهی
ـ  حکم نیا ياجرا تیمسؤول. ندینما ماستخدا آزمون و یسن شرط تیرعا هب الزام بدون یعلم همرتب و یهپا در  و وزراء هدهـ ع بـر  میمسـتق  طـور  هب

 اعضـاء  شـامل  بند نیا اراتیامت و احکام. باشندیم میتصم اتخاذ هب مجاز خود خصوص، نیا در هادشدی مقامات. است مذکورهاي هدستگا يرؤسا
 . شودیم زین فوق طیشرا يدارا یفعل یعلم أتهی
 قالـب  در آنـان  ياهمـ یب پوشـش  و شـت یمع نیتـأم  هب نسبت معسر رزمندگان و ثارگرانیا منزلت و کرامت حفظ رمنظو هب است مکلف دولت ـ  ح

 . دینما اقدام یسنوات هبودج
 هسـپا  هیفرمانـد  تحـت  انیجیبسـ  از اعـم  مقـدس  دفـاع  دوران معسر رزمندگان و انیجیبس يمستمر يبرقرار و هیساماند هب نسبت دولت ـ  ط

 . دینما اقدام یسازندگ ادهج و یاسالم البانق هتیکم پاسداران،
 و دهیشـ  ادیبن مسلح، ياهروین یبانیپشت و دفاع وزارت يمکاره با مسلح ياهروین کل ستاد توسط رزمندگان هب یرسانخدمات يبردهرا سند ـ  ي

 . رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب و هیهت معاونت و ثارگرانیا امور
 یسـ  خدمت، هب بازگشت با توانندیم اندهشد هبازنشست سال یس خدمت از زودتر اسارت هسابق شدن برابر دو از هاستفاد لیدل هب هک یآزادگان ـ  ك

 .  ندیآ نائل یبازنشستگ هب اسارت سوابق لحاظ با سپس و هنمود لیتکم را خود خدمت سال
 تـا ) %25( درصـد  پـنج  و سـت یب جانبـازان  باالتر، و) %50( درصد هپنجا جانبازان مسکن ،هبرنام انیپا تا است موظف يرسازهش و هرا وزارت ـ  ل

 و) %70( درصـد  فتـاد ه جانبازان و داءهش فرزندان و آزادگان نیمچنه و اندهداشت ههجب در حضور هسابق سال دو حداقل هک را) %50( درصد هپنجا
 . دینما نیمتأ اندهنکرد هاستفاد یدولت مسکن ای نیزم از قبالً هک یصورت در را مسکن فاقد باالتر

ـ تأ مـورد  آنـان  يجانبـاز  یپزشک ونیسیکم نظر از یول ندارند ینیبال مدارك و هسانح صورت هک یجانبازان ـ  م ـ م بـا  متناسـب  باشـد یمـ  دیی  زانی
 . رندیگیم قرار دهیش ادیبن پوشش تحت شانیجانباز

 از ياهمـ یب ســوابق  انتقـال  از یناشـ  ياهـمیب سنوات سال هپانزد يبرا التفاوتهماب پرداخت از بار کی يبرا داءهش فرزندان و ثارگرانیا ـ45 هماد
ـ ا. معافنـد  است، یاستخدام هدستگا رییتغ از یناش هک یبازنشستگ و همیب گرید صندوق هب یبازنشستگ و همیب صنـدوق کی ـ  مبلـغ  نی  عنـوان  هب

 . شودیم یهتسو و پرداخت دولت توسط و منظور دولت از یهالمنتقل صندوق همطالب
 

  تیریمد و يادار نظام ـ ارمهچ فصل
   اطالعات يفناور

 ،ياقتصـاد  ياهـ هحـوز  در يورهرهـ ب شیافـزا  و یاطالعـات  سـواد  اطالعـات،  يفناور صنعت ک،یالکترون دولت خدمات بسط منظور هب ـ46 هماد
 : شودیم انجام ریز اقدامات ینگهفر و یاجتماع

ـ پا و امن یداخل هداد مراکز و اطالعات یمل هشبک هتوسع و جادیا هب نسبت ستا مکلف اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت ـ  الف  ينـا هپ بـا  داری
 ،یتعاون و یخصوص ،یردولتیغ یعمومهاي بخش تیظرف و توان از هاستفاد با و اقدام مناسب کشور یتیامن و یشرع نیمواز تیرعا با مناسب باند

ـ هاي هدستگا یهکل دوم سال انیپا تا هک دینما مهفرا یصورت هب را اتخدم سطح هتوافقنام بر یمبتن پرسرعت یدسترس امکان  ياهواحـد  و یاجرائ
 زانیم. شوند متصل نترنتیا و اطالعات یمل هشبک هب بتوانند اهکار و کسب یهکل و اهخانوار) %60( درصد شصت ،هبرنام انیپا تا و هوابست و هتابع

 و باند يناهپ هسران هک شود یطراح ياهگون هب دیبا کیالکترون دولت هتوسع شاخص و کیلکترونا یآمادگ شاخص و المللنیب نترنتیا باند يناهپ
 و یخصوص ،یردولتیغ یعمومهاي بخش از تیحما. ردیگ قرار همنطق دوم هرتب در هبرنام انیپا در اطالعات يفناور و ارتباطاتهاي شاخص ریسا

ـ تول در صنعت نیا مهس هک شود هیساماند ياهگون هب دیبا تیامن و افزارنرم شبخ هژیو هب کشور اطالعات يفناور صنعت در یتعاون  ناخـالص  دی
 . برسد) %2( درصد دو هب هبرنام آخر سال در یداخل

 و معـدن  صـنعت،  اطالعـات،  يفنـاور  و ارتباطـات  ياهـ هوزارتخان توسط اطالعات يفناور صنعت از تیحما بر مشتمل بند نیا یاجرائ هنامنییآ
 .  رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب و هیهت هبرنام اول هما شش ظرف معاونت و تجارت

 دوم سال انیپا تا حداکثر خود یاطالعاتهاي هگایپا لیتکم و هتوسع و اطالعات یمل هشبک هب اتصال ضمن مکلفند یاجرائهاي هدستگا یهکل ـ  ب
 الزم ياهاسـتاندارد  و یتیامن مقررات تیرعا با یداخل هداد مراکز در را خود اطالعات يکشور خدمات تیریمد قانون پنجم فصل اساس بر هبرنام



 وزارت و اطالعـات  يفنـاور  و ارتباطـات  وزارت توسـط  هبرنامـ  اول ههما شش در هک یاجرائ هنامنییآ اساس بر و ندینما یروزرسانهب و يدارهنگ
 ياههسامان جادیا منظور هب اطالعات گانیرا يگذاراشتراك هب و تبادل هب نسبت دیرس دهخوا رانیوزأتهی بیتصو هب و هیهت معاونت، و اطالعات
 . ندینما اقدام اطالعات يدارهنگ و پردازش د،یتول تیامن حفظ و نیتأم با هشبک نیا در يتکرار اطالعات يدارهنگ و دیتول شهکا و یاطالعات

 . است یمستثن بند نیا شمول از یهقضائهقو
 : مکلفند یرائاجهاي هدستگا یهکل ـ ج
ـ  هشـبک  از هاستفاد با اهآن هتابع ياهواحد و هیدستگا نیب استعالمات یهکل یکیالکترون افتیدر و ارسال هب نسبت هبرنام دوم سال انیپا تا ـ1  یمل

 . ندینما اقدام تیامن تیرعا و اطالعات
ـ  قابـل  خـدمات  یهکل زین و ندینما هعرض اطالعات یمل هکشب قیطر از یکیالکترون صورت هب را خود هارائ قابل خدمات ،هبرنام انیپا تا ـ2  در هارائ

 از اعـم  یردولتـ یغهـاي  بخـش  توسـط  هکـ  دولت خدمات شخوانیپ و یپست دفاتر هب را يبرونسپار ای يواگذار قابل و خود يادار طیمح از خارج
ـ با کننـد یم هارائ را خدمات نوع نیا هک مذکورهاي هادستگ یفعل ریدا دفاتر ریسا. کنند واگذار شود،یم تیریمد و جادیا یتعاون ای یخصوص ـ  دی  هب

 .  ابندی رییتغ دولت شخوانیپ دفاتر
 قـانون  را اهـ آن انیمتصـد  و هنـد هدلیتشـک  اشـخاص  اتیخصوصـ  و شخوانیپ دفاتر هب مربوط ضوابط زین و مشمول ياهادهن و تیفعال همحدود

 . کندیم مشخص
 هبرنام انیپا در ممکن یدولت خدمات هارائ هک دینما هیهت ياهگون هب را کیالکترون دولت جامع هنقش هامبرن اول سال انیپا تا است مجاز دولت ـ3
 . ردیپذ انجام یکیالکترون هسامان قیطر از
 یرتصـو  هب یتیوه اطالعات هگایپا اصالح و لیتکم با همراه ربطيذهاي هدستگا يمکاره با است مکلف) احوال ثبت سازمان( کشور وزارت ـ  د
 اهـ کاربرد ریسـا  و) یکـ یالکترون امضـاء ( هیگوا صدور و یتیوه مشخصات راتییتغ و فوت طالق، ازدواج، تولد، رینظ یاتیح عیوقا یهکل شامل هک

ـ نما اقـدام  مـردم  آحاد يبرا همنظور چند یمل وشمنده کارت صدور و نیتأم هب نسبت هبرنام انیپا تا باشد،  یحقـوق  و یقـ یحق اشـخاص  یـه کل. دی
 سطح شمول، موارد ق،یمصاد ،يزمانبند شامل بند نیا یاجرائ هنامنییآ. ندینما هاستفاد کارت نیا از مردم هب خود خدمات هارائ در مکلفند لمشمو

 ینگهمـا ه بـا  کشـور  و اطالعات يفناور و ارتباطات ياههوزارتخان توسط آن از هاستفاد هنحو و کارت صدور هنیزه أخذ هنحو و زانیم ،یدسترس
 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب و هیهت ونتمعا
ـ تول ضـوابط  و اهـ اریمع نیتدو و یمحل تا یمل سطوح در) NSDI( یمکان ياههداد یمل رساختیز جادیا هب نسبت معاونت ـ  ـه  اهـ آن انتشـار  و دی

 . دینما اقدام هبرنام سوم سال انیپا تا حداکثر
 يرو بـر  شود،یم ابالغ و نیتدو معاونت، توسط هک یدستورالعمل براساس و دیتول را خود یمکان يایهپا اطالعات مکلفند اه هدستگا یهکل ـ  هتبصر

 . ندهد قرار یمکان ياههداد یمل رساختیز
 : است مکلف کشور امالك و اسناد ثبت سازمان ـ و
ـ  نسـبت  هبرنامـ  انیپا تا ربطيذهاي هدستگا ریسا يمکاره و کشور يبردارهنقش سازمان ینگهماه و يمکاره با ـ1  اطالعـات  هگـا یپا جـاد یا هب

 . دینما اقدام) کاداستر( يحدنگار طرح لیتکم و امالك یحقوق
 اسـناد  ثبـت  انتقـاالت،  و نقـل  مراحـل  یهکل نمودن یکیالکترون هب نسبـت امـالك، و یرسـم اسناد ثبـت هکپارچی هسامان هتوسـع يراسـتا در ـ2

 . دینما اقدام هبرنام دوم سال انیپا تا امالك و یرسم
 ذکـر  بـا  معاونـت  توسـط  هشـد اعـالم  ياهاسـتاندارد  و الگـو  براساس و هشدثبت مؤسسات و اه شرکت اطالعات هداد هگایپا لیتکم هب نسبت ـ3

ـ پا تـا  یمگانه یدسترس و وجوجست تیقابل با و کتای هشناس زین و اهآن یمل کد هشمار و هریمدأتهی اعضاء امداران،هس مشخصات  ولا سـال  انی
 . دینما اقدام هبرنام

ـ مال امور سازمان يمکاره با تجارت و معـدن صنعت، وزارت و کشور امالك و اسناد ثبت سازمان ـ  ز ـ  نسـبت  مکلفنـد  یاتی  هسـامان  گسـترش  هب
ـ  موظـف  ربطيذ یاجرائهاي هدستگا یهکل. ندینما اقدام کشور سطح در مستغالت و امالك معامالت امن یکیالکترون  ياجـرا  يابـر  يمکـار ه هب
 . باشندیم هسامان نیا کامل



ـ نما اقـدام  کشـور  یعلمـ  هشـبک  هتوسـع  منظور هب الزمهاي رساختیز جادیا هب نسبت اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت ـ  ح  ا،هـ  هدانشـگا . دی
 حفـظ  با را خود يافزارسخت و يافزارنرم امکانات و یعلم يمحتوا مزبور، هشبک هب اتصال ضمن موظفند يفناور و یشهپژو ،یآموزش موسسات

 . ندهد قرار هشبک نیا يرو بر الزم ياهاستاندارد تیرعا با يمعنو تیمالک
ـ  موظف کشور یعلم هشبک از هاستفاد هب لیتما صورت در یخصوص و یتعاون از اعم یردولتیغهاي بخش و یهعلم ياههحوز ـ  هتبصر ـ رعا هب  تی
 . باشندیم بند نیا مفاد

 خسارت از،یامت حق عنوان هب یمبالغ ارتباطات، مقررات میتنظ ونیسیکم بیتصو با شودیم هداد هاجاز اطالعات يفناور و طاتارتبا وزارت هب ـ  ط
ـ نما زیوار کشور کل يدارهخزان نزد یعموم درآمد حساب هب و اخذ هصادر ياههپروان در مندرج داتهتع انجام عدم همیجر و ـ ن مـورد  هوجـو . دی  ازی
 . گرددیم نیتأم یسنوات هبودج قالب در هافتیهتوسع کمتر مناطق اطالعات يفناور و یارتباطهاي ترساخیز هتوسع تهج

 . باشد هشد شرط عقد ضمن در هک است وصول قابل یصورت در آن زانیم و بند نیا موضوع همیجر
هـاي  کارت از هاستفاد تیاولو با هک دینما هیساماند يونح هب را یدولتـهاي حساب از یپرداختـ و يزیوار مبالغ شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ  ي

 . باشد يریگهر قابل ياهانیرا ـ یکیالکترون واسط ابزار و اه هدستگا ریسا ای و یکیالکترون
ـ  اسـت  ياهداد مراکـز  و اهـ  ابیریمسـ  و اهـ  چیسـوئ  همراه هب نترنتیا قـرارداد بر یمبتن ياهشبک کشور،) IP( اطالعات یمل هشبک ـ2 هتبصر  هب
ـ  شـوند یمـ  يدارهنگ یداخل هداد مراکز در هک یاطالعات أخذ و یداخل یدسترسهاي درخواست هک یصورت  کشـور  خـارج  قیـ طر از هوجـ چهـی  هب

 . شود مهفرا آن در یداخل امن و یخصوص و نترانتیا ياههشبک جادیا امکان و نشود یابیریمس
ـ  ابعاد در تیوضع و اه شاخص یابیارز تهج دتوانیم اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت ـ3 هتبصر ـ  و ياهمنطقـ  ،یمل  شیپـا  نظـام  یالمللـ نیب

 هارائ هب موظف یردولتیغ مؤسسات و یاجرائهاي هدستگا یهکل. دینما نیتدو هبرنام دوم سال انیپا تا را ارتباطات و اطالعات يفناورهاي شاخص
 . ستنده هوزارتخان نیا هب مرتبط، و ازیموردن آمار و اطالعات
 . رسدیم یاسالم يشورا مجلس اطالع هب هوزارتخان نیا توسط هرساله هماد نیا دافها تحقق زانیم گزارش

 . دارد تیاولو ت،یقابل يدارا موجود منابع از هاستفاد هماد نیا موضوع احکام ياجرا در ـ1 هتبصر
 خـدمات  و کاربرد هب کشور ياهازین نیتأم يراستا در نینوهاي يفناور و علوم هب یابیدست و فضا بخشهتوسع روزافزون تیمها هب نظر ـ47 هماد

 : آورد عمل هب را ریز اقدامات تواندیم دولت ،ییفضا
 و پرتـاب  ش،یآزمـا  سـاخت،  ،یطراحـ  بـا  مـرتبط  عیصـنا  و اهـ  رسـاخت یز هتوسـع  و جادیا منظور هب الزمهاي تیحما انجام و يبسترساز ـ  الف

  ینیزمهاي هستگایا و برهوارهما ،هوارهما ییفضا ياههسامان از يبردارهرهب
 ياجـرا  و اهـ  رسـاخت یز جـاد یا يبـرا  الزم داتهیتم ینیبشیپ و رانیا یاسالم يورهجم هب متعلق يمدارهاي تیموقع از يدارهنگ و حفظ ـ  ب

   هادشدی نقاط حفظ يراستا در یمل ياهوارهما ياههپروژ
ـ  دنیبخش اصالت و کیالکترون خدمات هعرض و کیالکترون تجارت ک،یرونالکت دولت هتوسع منظور هب ـ48 هماد ـ الکترون اسـناد  هب  شهکـا  و کی

 : شودیم انجام ریزهاي اقدام يکاغذ اسناد
 تـا  که نمایدمی اقدام نحوي به الکترونیکی امضاء کاربرد و الکترونیکی گواهی صدور مراکز توسعه به نسبت تجارت و معدن صنعت، وزارت ـ  الف

  .نمایند استفاده ابزار این از بتوانند الکترونیکی تجاري و خدماتی هايسامانه برنامه سوم سال پایان
 . باشد محرز آن تیتمام و صدور اصالت هک آن بر مشروط است يکاغذ سند حکم در یکیالکترون سند ـ ب
ـ  ابالغ، و اخطار مجوز، اعطاء ای صدور نیمچنه و اسناد ای اوراق میتنظ قانون، موجب هب هک يمورد ره در ـ  ج  يضـرور  آن ماننـد  و هوجـ  همبادل

 . دینمایم تیکفا و هبود مجاز کیالکترون تجارت قانون مفاد تیرعا با آن یکیالکترون انجام باشد،
 : شودیم انجام ریز اقدامات يبانکدار نظام تیتقو و هتوسع منظور هب ـ49 هماد
ـ  التهیتسـ  و اشـخاص  هسـپرد  از اعـم  اه حساب یهکل لیتبد و) Core Banking( متمرکز يانکدارب) ستمیس( هسامان کامل استقرار ـ الف  هب

  يمرکز بانکهاي دستورالعمل و اهاستاندارد تیرعا با اه بانک توسط متمرکزهاي حساب
 يمرکز بانک توسط کشور یکیکترونال هیگوا صدور مرکز يمکاره با یبانک هشبک يبرا کیالکترون هیگوا صدور مرکز يبردارهرهب و جادیا ـ  ب
  یکیالکترون اطالعات تبادل تیامن شیافزا منظور هب رانیا یاسالم يورهجم

 . ندینما لهیتس خود یبانک تعامالت در را یکیالکترون امضاء از هاستفاد امکان اه بانک یهکل ـ هتبصر



  يادار نظام
  ـ 50 هماد
ـ ( يکشـور  خـدمات  تیریمـد  قانون رمشمولیغ و مشمول کارکنان حقوق بیضر هساالن شیاافز بیتصو مرجع عنوان هب رانیوز أتهی ـ  الف  هب
 ياهـ هالعـاد فـوق  زانیم و ازاتیامت و جداول شیافزا بیتصو و) نباشد شیافزا مانع مذکور قانون مهد فصل موضوع قیتطب تفاوت درج هک ينحو

 پاداش و يدیع نییتع و) %50( درصد هپنجا تا حداکثر داهش فرزندان مورد در يثارگریا هالعادفوق يتسر هجمل از مذکور قانون مهد فصل موضوع
 و میمسـتق  هیرفاهاي کمک سقف و موارد نییتع و اندهداد انجام هبرجست خدمات مربوط هدستگا صیتشخ هب هک یکارکنان يبرا فقط ههما شش

ـ وز أتهی مصوبات. گرددیم نییتع ،يکشور خدمات تیریمد قانون) 125( هماد تیرعا با میرمستقیغ  يشـورا  و دسـتمزد  و حقـوق  يشـورا  ران،ی
 . است یسنوات ياههبودج در مندرج مصوب اعتبارات سقف در تیریمد هتوسع

ـ مزا و حقـوق  شیافـزا  يبـرا  منابع ریسا و دولت یعموم هبودج از هاستفاد ـ  ب ـ  در کارکنـان  يای  و یتخصصـ  ،یعمـوم  مشـاغل  قیـ تطب همرحل
 . بود دهخوا تیریمد هتوسع يشورا در آن بیتصو و مذکور مشاغل نییتع هب موکول مربوط، جداول اب یهمجر هقو یاختصاص

 خـدمات  تیریمـد  قـانون ) 110( و) 109( مـواد  جـداول  و احکـام  اعمـال  مختلف، سنوات بازنشستگان نیب ضیتبع و ينابرابر رفع منظور هب ـ  ج
 . است مجاز رانیوز أتهی بیوتص با بازنشستگان يبرا دولت مصوب بیضر براساس يکشور

ـ هاي هدستگا با قرارداد طرف افراد و یمانیپ و یرسم کارکنان يکاریب همیب جامع هبرنام است مجاز دولت ـ  د  از هاسـتفاد  بـا  و بیتصـو  را یاجرائ
 . دینما اجراء هبرنام دوم سال از شدگانهمیب مشارکت از حاصل منابع و فیرد هدارند و یاجرائ هدستگا منابع

 قـانون  در مقـرر  سـقف  در فقـط  یسـازمان هـاي  پست فیوظا ياجرا يبرا یساعت ای) مشخص( نیمع کار قرارداد قالب در افراد يریکارگ هب ـ  ـه
 . است بالمانع یقبل ياهقرارداد دیتمد. است مجاز يکشور خدمات تیریمد
 انتقال ربط،يذهاي هدستگا توافق با مستخدم موافقت بدون رستانهش کی سطح در یاجرائهاي هدستگا مازاد ثابت، ای یرسم کارکنان انتقال ـ  و
 . ردیگ صورت مستخدم موافقت با دیبا اه رستانهش ریسا هب
 مـذکور  قـانون ) 68( همـاد ) 9( بند موضوع ياههالعادفوق همحاسب در يکشور خدمات تیریمد قانون) 78( هماد هتبصر موضوع قیتطب تفاوت ـ  ز

 . شودینم لحاظ
 و یدولتـ هاي شرکت خاص هالعادفوق مورد در مگر است ممنوع يکشور خدمات تیریمد قانون مهد فصل مقررات از خارج پرداخت هرگونه ـ  ح

 از مرکـب  هیکـارگرو  مصوب دستورالعمل طبق هک يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( هماد ریاخ قسمت و) 4( هماد مشمول ياههمیب و اه بانک
 . شودیم اقدام ،یمتقاض هدستگا مقام نیباالتر و ورهجمسیرئ یانسان ۀیسرما و تیریمد هتوسع معاونت معاونت،

 . است ممنوع يکشور خدمات تیریمد قانون مشمول یاجرائهاي هدستگا در ،یمانیپ و یرسم یانسان يروین يریکارگهب هرگونه ـ 51 هماد
 تیریمـد  قـانون ) 24( همـاد ) ب( بند مفاد تیرعا با هبودج قانون در مصوب راتاعتبا سقف در رساله يبرا یاستخدام ياهمجوز تعداد ـ1 هتبصر

. رسـد یم تیریمد هتوسع يشورا بیتصو هب معاونت و ورهجمسیرئ یانسان یهسرما و تیریمد هتوسع معاونت مشترك ادهشنیپ هب يکشور خدمات
 خـدمات  تیریمـد  قانون موضوع ياهشورا عضو عنوان هب معاونت و مذکور يشورا سیرئ ور،هجمسیرئ یانسان یهسرما و تیریمد هتوسع معاونت
 . گردندیم نییتع يکشور
 قـانون ) 16( همـاد ) ج( بنـد  نیمچنـ ه و هافتـ یهکمترتوسع مناطق ،یتیحاکم مشاغل ،يکشور خدمات تیریمد قانون) 24( هماد) ج( بند ـ2 هتبصر
 ارانیآموزشـ  و یسـ یالتدرحـق  نیمعلمـ  یاستخدام فیتکلنییتع قانون ياجرا و است قانون نیا) 20( هماد) ب( بند حکم مشمول هک پنجم هبرنام

 . است یمستثن هماد نیا مفاد از آن يبعد ياهیهاصالح و 15/7/1388 مصوب پرورش و آموزش وزارت در يسوادآموز ضتهن
. شـود یمـ  نیـی تع یسنوات هبودج در هرساله هبرنام طول در میمستقهاي اتیمال قانون) 85( و) 84( مواد موضوع یاتیمال تیمعاف سقف ـ  52 هماد
ـ «  عبـارت » 12/6/1370 مصـوب  پرداخـت  نـگ هماه نظام قانون مشمول«  عبارت يجا هب مذکور قانون) 85( هماد در نیمچنه  و اهـ هوزارتخان

ـ ن و يرکشـو  خـدمات  تیریمد قانون) 5( هماد ریاخ قسمت و) 2( و) 1( مواد موضوع یدولتهاي هدستگا ریسا و مؤسسات هـاي  هدسـتگا  ریسـا  زی
 تیریمـد  قـانون  مهد فصل ياجرا صورت در کشور یعموم محاسبات قانون) 5( هماد و يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( هماد موضوع یاجرائ

 نیگزیجـا  »یقـات یتحق و یعـال  یآموزشـ  مؤسسـات  و اه هدانشگا یعلم أتهی ياعضا قضات، آن، يبعد الحاقات و اصالحات و يکشور خدمات
 . شودیم



 اهـ هوزارتخان تعداد هبرنام دوم سال انیپا تا هک دینما ادغام گرید ياههوزارتخان در ينحو هب را هوزارتخان چند ای کی است مکلف دولت ـ  53 هماد
 . ابدی شهکا هوزارتخان هفده هب هوزارتخان کی و ستیب از

 . رسدیم یاسالم يشورا مجلس بیوتص هب دولت ادهشنیپ با دیجد ياههوزارتخان اراتیاخت و فیوظا
 : کشور يآمار نظام در يکاريمواز رفع و هیساماند ،يسازهکپارچی منظور هب ـ 54 هماد
 . است کشور یرسم ياهآمار انتشار و اعالم ،هیهت یرسم مرجع رانیا آمار مرکز ـ الف
هاي يفناور بر یمبتن کشور يآمار یمل هبرنام هیهت هب نسبت یجرائاهاي هدستگا يمکاره با هبرنام اول سال ظرف حداکثر رانیا آمار مرکز - ب
 يآمـار  اطالعـات  هگایپا مستمر یهتغذ و استقرار و یثبت ياهآمار نظام استقرار ،یرسم ياهآمار انتشار و دیتول ضوابط و اهاستاندارد تیرعا با نینو

 . است االجراءالزم یاجرائهاي هدستگا يبرا آمار یعال يشورا بیتصو و رانیا آمار مرکز ادهشنیپ با هبرنام نیا. دینما اقدام کشور
 آمـار  یعـال  يشورا دییتأ مورد ياهاستاندارد و ضوابط ارچوبهچ در و خود یقانون فیوظا حدود در شودیم هداد هاجاز یاجرائهاي هدستگا هب ـ  ج

 . ندینما اقدام خود هب مربوط هحوز یتخصص آمار دیتول هب نسبت
 . است) رانیا آمار مرکز سیرئ( آن ربطيذ معاون با ضیتفو صورت در و معاونت هدهع بر هماد نیا ياجرا حسن بر نظارت

ـ یزم در ازیـ موردن اقـدامات  و ینگهمـا ه ،يبـر هرا کشـور،  در یمکـان  اطالعات و هنقش دیتول امر در یکنواختی جادیا منظور هب ـ  55 هماد  یـه کل هن
 و مختلـف هـاي  اسیـ مق در يرهشـ  و یپوشش ياههنقش دیتول و هیهت ،ییواه يعکسبردار ،یمکان اطالعات و يبردارهنقش با مرتبطهاي تیفعال

 ابـالغ  و هیـه ت معاونت هتوسع همربوط ياهاستاندارد و اهدستورالعمل. است کشور يبردارهنقش سازمان هدهبرع ،یرنظامیغ بخش در آن بر نظارت
 . گرددیم

ـ ن و سـاز  و سـاخت  تیـ فیک ارتقاء ،یهمجر هقو یعموم و یدولتهاي ساختمان ساز و ساخت تمرکز ،يمواز تالیتشک حذف منظور هب ـ 56 هماد  زی
 و هرا وزارت در را مزبورهاي ساختمان ياجرا و یطراح ،همطالع ،يزیرهبرنام امور است موظف دولت ا،هاستاندارد و ضوابط و مقررات تیرعا لزوم

 مسلح، ياهروین اطالعات، و پرورش و آموزش ياههوزارتخان. دینما متمرکز) یعموم و یدولت ساتیتأس ،اه ساختمان يمجر سازمان( يرسازهش
 . است یمستثن حکم نیا شمول از رسد،یم رانیوز أتهی بیتصو هب معاونت ادهشنیپ هب هک يموارد و یاتم يانرژ سازمان
هـاي  سـاختمان  سـاز  و ساخت هب هک ییاه هدستگا ساختار اصالح هب نسبت هامبرن اول سال انیپا تا است موظف یانسان ۀیسرما و هتوسع معاونت

 . دینما اقدام پردازند،یم یدولت یعموم
 و صیتشخ با بیترت هب یاستخدام ياهمجوز و اعتبارات سقف تیرعا با یهمجر هقو در یمانیپ ای یرسم صورت هب یانسان يروین جذب ـ  57 هماد
 . است یعموم آزمون هب موکول ورهجمسیرئ یانسان یهسرما و تیریمد هتوسع معاونت و معاونت دییتأ

 . باشندیم خود هب مربوط مقررات و نیقوان مشمول داءهش فرزندان و ثارگرانیا ـ1 هتبصر
ـ تأ و صیتشـخ  بـا  یاستخدام ياهمجوز و اعتبارات سقف تیرعا با آزمون هب ازین بدون یرسم هب یمانیپ تیوضع لیتبد ـ2 هتبصر  و عاونـت م دیی

 . است مجاز ورهجمسیرئ یانسان یهسرما و تیریمد هتوسع معاونت
ـ وز أتهیـ  بیتصو با خاص موارد در زین و شوندیم لیتشک هدستگا چند ای دو ادغام از هک ییاه هدستگا در ـ3 هتبصر ـ رعا ران،ی  تعـداد  سـقف  تی

 . ستین يضرور يکشور خدمات تیریمد قانون در مندرج ،هدستگاهاي معاونت
 هنامـ مهتفـا  در هشدینیبشیپ ارقام از شیب تیفعال ای خدمات ای کاال از اعم محصول دیتول و ییکارآ يبرا تیریمد یقیتشو هالزحمحق ـ  58 هماد

 لیلتح يمبنا بر شود،یم واگذار مربوط رانیمد هب هناممهتفا قالب در هجینت و محصول کنترل و هشدتمام متیق براساس هک ییاهواحد در مربوط
 . گرددیم پرداخت یاستخدام مقررات و نیقوان در مقررهاي تیمحدود تیرعا بدون هگذشت سال هد ظرف مربوط واحد ییکارآ و مصارف و منابع
 . است مجاز معاونت با همتبادل هموافقتنام قالب در اهتن يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( هماد یاجرائهاي هدستگا در حکم نیا ياجرا
ـ مزا ریسـا  و یبازنشستگ طیشرا هجمل از تهج ره از باشندیم یاجتماع نیتأم قانون مشمول هک اه هدستگا کارکنان از هدست آن ـ  59 هماد ـ ن ای  زی
 . شوندیم آن اصالحات و مذکور قانون تابع

 متناسـب  است، هشد کسر یبازنشستگ کسور آنان کارهاضاف هالعادفوق از) 1/1/1388( يکشور خدمات تیریمد قانون ياجرا از قبل تا هک یکسان
 يکارگر مشاغل يبندهطبق طرح اهآن در هک ییاه هدستگا در. گرددیم همحاسب آنان یبازنشستگ حقوق و خدمتانیپا پاداش در ،هکسرشد مبلغ با
 . ندینمایم هاستفاد کار قانون يایمزا از فقط کار قانون مشمول کارکنان است،هشد اجراء يکشور خدمات تیریمد قانون) 124( هماد ياجرا در



 فرزنـدان  و دهیشـ  فرزندان و رزمندگان آزادگان، جانبازان،( ثارگرانیا هب مربوط ياههالعادفوق و شاغل و شغل ازاتیامت اعمال و نییتع ـ  60 هماد
ـ در هک ردیگ صورت ياهگون هب دیبا آنان مورد در يکشور خدمات تیریمد قانون احکام ریسا ياجرا و) باالتر و) %70( درصد فتاده جانبازان  یافتی

 و اجـراء  کماکان یلیتحص و یسن شرط و یاستخدامهاي آزمون در شرکت هب ازین عدم رینظ یقانون ازاتیامت و هنداشت شهکا يثارگریا بابت آنان
 . گردد اعمال
 . شودیم نییتع رانیوز أتهی توسط يکشور خدمات تیریمد قانون) 68( هماد) 2( بند موضوع هدجنگز مناطق ـ هتبصر

ـ  اسـت  مجاز دولت. گرددیم اعطاء یحیترج امهس بارکی يبرا فقط ،يواگذار مورد ياهواحد کارکنان و کارگران هب ـ  61 هماد هـاي  هدسـتگا  هب
 ازاء در خـود  انکارکنـ  و یبازنشسـتگ هاي صندوق و یعموم محاسبات قانون) 5( هماد و يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( هماد موضوع یاجرائ

 و اهـ  هبنگا و امهس يواگذار قیطر از دولت کارکنان مطالبات پرداخت. دینما واگذار را اه یدارائ و اموال ریسا ای مهس اهآن توافق با آنان مطالبات
هـاي  اسـت یس ياجرا قانون) 6( هماد) 1( هتبصر تیرعا با مذکور یاجرائهاي هدستگا و اه یتعاون و یبازنشستگهاي صندوق هب اه یدارائ و اموال

ـ  نـد ینمایمـ  تملک حکم نیا ياجرا در هک را یامهس و اموال موظفند مذکورهاي صندوق و اه هدستگا. است مجاز زین) 44( اصل یکل  بخـش  هب
 . نباشد يدارهابنگ صورت هب اهآن يگذاریهسرما تیفعال مورد چهی در هک ندینما واگذار ينحو هب مقررات و نیقوان برابر یتعاون ای یخصوص

ـ  اسـتعالم  جـواز،  ،هپروان ،هیگوا از اعم مجوز أخذ هب منوط یحقوق و یقیحق اشخاص تیفعال هک يموارد یهکل در ـ  62 هماد  مـوارد  و موافقـت  ای
 مـذکور اي هـ هدستگا است، یعموم محاسبات قانون) 5( هماد و يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( هماد موضوع یاجرائهاي هدستگا از آن همشاب

ـ فعال بـودن  موکـول  یقـانون  یمبـان  زین و مربوط تیفعال و مجوز نوع قانون، نیا ابالغ از پس هما هس مدت حداکثر موظفند ـ  تی  و مجـوز  أخـذ  هب
 یسـان ان یهسـرما  و تیریمد هتوسع معاونت معاونت، از متشکل هیکارگرو هب رسماً را آن بر ناظر مقررات ریسا و لغو د،یتمد صدور، هویش نیمچنه
ـ ن و يدادگسـتر  و یاجتماع هرفا و کار تعاون، ،یدارائ و ياقتصاد امور وزراء ور،هجمسیرئ یحقوق معاونت ور،هجمسیرئ  نـدگان ینما از نفـر  هسـ  زی

 داتمسـتن  ارسال عدم صورت در. ندینما اعالم ناظر عنوان هب ياقتصاد و یاساس قانون) 90( نودم اصل ،هبودج و هبرنامهاي ونیسیکم از مجلس
 رانیمـد  و مقامـات  و هدسـتگا  مقـام  نیبـاالتر  و است ممنوع مجوز أخذ هب یحقوق و یقیحق اشخاص الزام ،هشدنییتع لتهم در هماد نیا موضوع

 . باشندیم حکم نیا ياجرا حسن مسؤول يو طرف از مجاز
 و صدور هنیزه شهکا ع،یتسر ل،هیتس کردیرو با اهآن یقانون تهوجا یبررس ضمن فوق لتهم اتمام از پس هما شش ظرف است موظف هکارگرو

ـ فعال نوع ره مقررات میتنظ هویش ینیگزیجا ای اصالح و رضروریغ ياهمجوز حذف و مختلفهاي هدستگا ینگهماه و مجوز دیتمد  یبازرسـ  و تی
ـ  نسـبت  مجوز، اخذ هب تیفعال بودن موکول هویش يجا هب مقررات آن مراعات احراز يبرا ياهنوب  و يبـازنگر  بـر  مشـتمل  تورالعملدسـ  ابـالغ  هب
ـ فعال نـوع  رهـ  يبرا یقانون ضوابط ارچوبهچ در يرضروریغ ياهمجوز لغو و اهمجوز عیتجم ا،ه روش ینیگزیجا و اصالح و لهیتس  از پـس  تی
ـ  هشد اصالح ای لغو یاجرائهاي روش و اه دستورالعمل نیگزیجا دستورالعمل نیا. دینما اقدام ورهجمسیرئ دییتأ ـ ا موجـب  هب  محسـوب  همـاد  نی
 . است االجراءالزم مذکور یاجرائهاي هدستگا همه يبرا و شودیم
 . است یاسالم يشورا مجلس بیتصو با هماد نیا مشمول موارد و اهمجوز هب مربوط نیقوان احکام اصالح ای رییتغ

 يبنـد زمان و اءیاح و لغو و دیتمد صدور، هویش و مرجع ا،همجوز انواع شامل هماد نیا موضوع دستورالعمل است موظف مذکور هکارگرو ـ1 هتبصر
 قالـب  در هماد نیا موضوع اطالعات یهکل. برساند عموم اطالع هب سازدیم مستقر و یطراح منظور نیمه هب هک یاطالعات هگایپا کی در را مربوط
 در همنتشـر  موارد از خارج هماد نیا موضوع خدمات هائار ای تیفعال انجام هب مربوط مقررات اعمال. شودیم منتشر سال ره آغاز از قبل سال کتاب
 . شودیم محکوم هماد نیا در مقرر مجازات هب هدیدانیز خسارت جبران بر هعالو مرتکب و ممنوع مذکور یرساناطالع هگایپا و سال کتاب
 امـالك  و اسناد ثبت ياهسازمان هجمل از هادشدی یاجرائهاي هدستگاهاي تیفعال و خدمات یهکل شامل اهمجوز بر هعالو حکم نیا مفاد ـ2 هتبصر

ـ ا یصـنعت  قـات یتحق و استاندارد همؤسس ست،یز طیمح حفاظت ،یاجتماع نیتأم احوال، ثبت ،)اه شرکت ثبت(  کـالن  و رانهـ ت يردارهشـ  ران،ی
ـ  و قاتیتحق علوم، پرورش، و آموزش ياههوزارتخان و یهقضائ هقو خدمات گمرك، ،یانتظام يروین ا،هرهش  آمـوزش  و درمـان  داشـت، هب ،ياورفن

 دهـ خوا زین شود،یم اخذ یحقوق و یقیحق اشخاص از هیوجو خدمات، ازاء در نیقوان براساس هک يموارد زین و تجارت و معدن صنعت، و یپزشک
 . بود
 . است هقو آن سیرئ موافقت هب منوط یهقضائ هقو هب هوابست ياهادهن در هتبصر نیا مفاد ياجرا

 



 هک ییاه هدستگا درخصوص نیمچنه و است يبرهر معظم مقام نظرات و دستورات و ریتداب و نیقوان هب مستند هک يموارد و تمقررا درخصوص
 . است هلمعظم اذن هب منوط حکم نیا ياجرا است شانیا نظر ریز ماًیمستق
 و نیقـوان  در هک هآنچ از شیب یمبالغ أخذ هب مجاز توافق، با یحت مجوز انواع اعطاء ای خدمات هارائ مقابل در مذکور یاجرائهاي هدستگا ـ3 هتبصر

 مجازات قانون) 600( هماد موضوع مجازات مشمول هماد نیا احکام ریسا و حکم نیا ياجرا از تخلف. باشندینم است،هشد زیتجو یقانون مقررات
 . است یاسالم

ـ رهبودجـ  ياههنیزم در هژیو هب یاجرائهاي هادستگ در مشاوران و کارشناسان خدمات از هاستفاد منظور هب ـ  63 هماد ـ رهبرنامـ  ،يزی  ،یحقـوق  يزی
ـ  مـذکور  کارشناسـان  و مشـاوران  یکارشناس خدمات هتعرف و یانتظام یدگیرس ،يبندهرتب شامل تیصالح صیتشخ نظام ،یاستخدام و يادار  هب

 .  رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب ورهجمسیرئ »یانسان یهسرما و تیریمد هتوسع«  و »یحقوق« هاي معاونت و معاونت ادهشنیپ
 يواگـذار  شـود، یم واگذار یتعاون ای یخصوص بخش هب دولت يتصد فیوظا يکشور خدمات تیریمد قانون ياجرا در هک يموارد در ـ  64 هماد
 هکـ  یتعـاون  و یخصوصـ هـاي  بخـش  و دولت هرابط میتنظ موارد هگوننیا در. ستین روندانهش مقابل در دولت یتیحاکم تیمسؤول رافع فیوظا

 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب هک است ياهنامنییآ براساس اندهشد دولت هواگذارشدهاي يتصد هفیوظ دارهدهع
 هنامـ نیـی آ براسـاس  همربوطـ  مقـررات  و يکشور خدمات تیریمد قانون تیرعا ضمن موردنظر، هجینت حصول عدم صورت در است مکلف دولت

 انقطـاع  بـدون  مردم هب یرسانخدمت هک ياهگون هب دینما واگذار یتعاون ای یخصوص بخش انیمتقاض ریسا هب را هادشدی فیوظا هماد نیا موضوع
 در هوارد خسـارات  احتسـاب  بـا  اقتصـاد  يشورا بیتصو با است هشد متحمل یتعاون و یخصوص بخش هک ییاههنیزه صورت نیا در. ابدی تداوم
 . است نیتأم قابل یسنوات هبودج قالب

 یرسـم  کارشناسان از نیطرف هب هوارد خسارات و قبول قابل ياههنیزه همحاسب يبرا تواندیم نیقوان تیرعا با) معاونت( اقتصاد يشورا هرخانیدب
 يشـورا  يااالجـر الزم مصـوبات  ابالغ هب ملزم معاونت. دینما هاستفاد همربوط یاجرائهاي هدستگا در شاغل تیصالح واجد خبرگان ای يدادگستر
 . است اقتصاد
 . ستین هماد نیا حکم مشمول) 44( ارمهچ و لهچ اصل یکلهاي استیس ياجرا هنحو قانون موضوعهاي يواگذار

 : دولت يسازکوچک و یانسان يروین شهکا و هیساماند منظور هب ـ 65 هماد
ـ  مربـوط  مقررات ریسا و حکم نیا. است عممنو خاص موارد در و مقامات مورد در جز اهرهشکالن هب انتقال هرگونه ـ  الف ـ مأمور و انتقـال  هب  تی

 صیتشـخ  بـا  خـاص  مـوارد . اسـت  اجـراء  قابـل ) قـرارداد  طـول  در( يقـرارداد  و یمانیپ کارکنان مورد در اه هدستگا نیب ثابت و یرسم کارکنان
 . شودیم نییتع متبوع هدستگا و روهجمسیرئ یانسان یهسرما و تیریمد هتوسع معاونت معاونت، ندگانینما تیعضو با هیکارگرو

ـ  اعضـاء  مقامـات،  اسـتثناء  هب شوندیم ای هشدهبازنشست ای دیبازخر مقررات، و نیقوان ياجرا در هک يافراد يریکارگهب هرگونه ـ  ب  ،یعلمـ  أتهی
 از ينحـو  هب هک هیدستگا ره ای فیرد ياراد ای یاجرائهاي هدستگا در باالتر و) %70( درصد فتاده جانبازان فرزندان و داءهش فرزندان ثارگران،یا

ـ بازخر و هبازنشسـت  افراد هب عنوان ره تحت و محل ره از پرداخت هرگونه نیمچنه و ممنوع کند،یم هاستفاد کشور کل هبودج از انحاء  توسـط  دی
 از یبخشـ  میتنظـ  قـانون  هب يمواد الحاق نقانو) 41( هماد استثناء هب حکم نیا ریمغا عام مقررات و نیقوان یهکل. است ممنوع مذکورهاي هدستگا

 . گرددیم لغو يکشور استخدام قانون) 91( هماد و يکشور خدمات تیریمد قانون) 95( هماد و دولت یمال مقررات
 همشـاب  نیعنـاو  و یساعت مشخص، و نیمع کار ،يقرارداد ،یمانیپ ،یرسم از اعم يواگذار قابلهاي يتصد در هدستگا ره کارکنان کل تعداد ـ  ج
 . شودیم نییتع سال مانه هبودج قانون در هسالهمه استثناء موارد. ابدییم شهکا) %2( درصد دو حداقل هساالن یعلم أتهی اعضاء استثناء هب
 و اتمؤسسـ  ا،ههوزارتخان هب یردولتیغ یعموم ياهادهن و مؤسسات از نوبت چند ای نوبت کی در هما شش از شیب تیمأمور و انتقال هرگونه ـ  د

 . است ممنوع مقامات استثناء هب يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( هماد موضوع یدولتهاي شرکت
 و اه صندوق و کشور یعموم محاسبات قانون) 5( هماد و يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( هماد موضوعهاي هدستگا هب دولت ونید ـ  66 هماد

ـ ا احکـام  ياجـرا  از یناشـ  منـابع  محـل  از همیب حق از دولت یقانون مهس هب ربوطم ونید استثناء هب یعموم و یدولت یحقوق اشخاص  قـانون  نی
 . باشدیم اجراء قابل کشور کل یسنوات هبودج حدود در و قالب در فقط زین دیجد دهتع هرگونه و گرددیم اترهت و همحاسب

 قبـل  سـنوات  هبودجـ  و قانون نیا ياجرا منابع هماندیباق از هک یبخش همحاسب از پس اه صندوق همیب حق از دولت یقانون مهس هب مربوط ونید
ـ  قیـ طر از شـود، یمـ  اترهـ ت اه يگذاریهسرما متعارف سود و صندوق مصلحت تیرعا در رانیمد یقانون تیمسؤول تیرعا با کشور  در ینـ یبشیپ

 . است نیتأم و پرداخت قابل یسنوات هبودج نیقوان



 نیقـوان  اعتبارات محل از یحقوق و یقیحق اشخاص هب کمک هب مجاز یسنوات هبودج نیقوان موجب هب هک هیمجر هقوهاي هدستگا یهکل ـ  67 هماد
 طبـق  اسـتان  اعتبـارات  صیتخصـ  هتـ یکم توسـط  اه استان در و معاونت توسط مرکز در هک اعتبار صیتخص تیرعا با موظفند باشند،یم هادشدی

 و هالشـرک مهسـ  صـاحبان  و یاصل امدارانهس ای و کمک هرندیگ یقیحق اشخاص یمل هشمار أخذ هب نسبت شود،یم انجام معاونت یابالغ ضوابط
ـ ا يبـرا  معاونت توسط هک یاطالعات بانک در آن درج و کمک هرندیگ یحقوق اشخاص یقانون بازرسان ای بازرس و هریمدأتهی اعضاء  منظـور  نی

 . است حکم نیا مشمول زین معاونت اریاخت درهاي فیرد و منابع محل از کمک. ندینما پرداخت را کمک مبلغ سپس و اقدام گرددیم جادیا
 :  لیقب از مختلف یتخصص ياههحوزهاي شاخص همحاسب يبرا ازیموردن اطالعات و آمار هیهت منظور هب ـ 68 هماد
  یرانیا ـ یاسالم هتوسع يالگو ـ1
  کشور هسال ستیب اندازچشم سند یابیارز ـ2
  پنجم هبرنام نونقا عملکرد یابیارز ـ3
  یمل يورهرهب ـ4
  یانسان هتوسع ـ 5
  مصرف يالگو ـ 6
  یمل ياهاستاندارد نیتدو ـ7
  یمکان ياههداد ـ 8
   نیسرزم شیآما ـ9

  اطالعات يفناور و تیریمد و يادار نظام ـ10
 )  MDG( هزاره هتوسع دافها ـ11
  کشور یعلم جامع هنقش ـ12

 هگایپا ،يریآمارگهاي طرح شامل مربوط یاجرائ برنامۀ کردنیاتیعمل هب نسبت ا،ه شاخص هشناسنام افتیدر از پس است مکلف رانیا آمار مرکز
ـ  و هیهت هما شش ظرف حداکثر را ازیموردن اعتبارات و کند اقدام يبندزمان و یاتیعمل ـ  یاطالعات ياههسامان کشور، يآمار اطالعات  بیتصـو  هب

 . برساند آمار یعال يشورا
ـ  ،هبرنامـ  ابالغ از پس هما شش ظرف حداکثر را مربوط ياههشناسنام مکلفند فوق یتخصص ياههحوز یمتول یاجرائهاي هگادست  آمـار  مرکـز  هب

 . ندینما هارائ رانیا
 جلسات در ناظر عنوان هب یاسالم يشورا مجلس ياقتصاد ونیسیکم اعضاء از نفر کی و محاسبات و هبودج و هبرنام ونیسیکم اعضاء از نفر کی

 . کنندیم شرکت آمار یعال يشورا
 

  ياقتصاد ـ پنجم فصل
  کار و کسب يفضا بودهب

 معـادن  و عیصـنا  و یبازرگان اتاق يمکاره با است مکلف تجارت و معدن صنعت، وزارت کشور در کار و کسب يفضا بودهب منظور هب ـ  69 هماد
 ضوابط ،یسنوات ياههبودج ارچوبهچ در و معاونت ینگهماه با ربطيذهاي هدستگا ریسا و کشور امالك و اسناد ثبت سازمان تعاون، اتاق ران،یا
 در يتجـار  نشـان  و نام از خدمات و اهکاال هاستفاد يبرا ،یمالهاي کمک ای التهیتس اعطاء ای زیجوا داءها هجمل از الزم یقیتشوهاي استیس و

 . دینما ابالغ اجراء يبرا و هیهت هبرنام اول سال انیپا تا را نشان احبص يمعنو حقوق حفظ با یفروشهعمد و یفروشهخرد بازار
ـ فعال موضوع یاصل هدستگا باشند،یم متعددهاي هدستگا از مجوز أخذ ازمندین هک ياقتصادهاي تیفعال از هدست آن مورد در ـ70 هماد  هفـ یوظ ت،ی
 ایـ  یقـ یحق صورت هب واحد هپنجر جادیا قیطر از و داشت دهخوا هدهبرع را زمجو صدور و لیتکم و أخذ امور هادار و ینگهماه ،هکپارچی تیریمد
 یزمـان  سـقف  ا،هـ مجوز صدور یمزمانه اصل تیرعا ضمن هک دینمایم اقدام ياهگون هب مرتبطهاي هدستگا ریسا مشارکت با يمجاز يفضا در

 . دیننما تجاوز یاساس قانون) 44( ارمهچ و لهچ اصل یکلهاي استیس ياجرا هنحو قانون در هشدینیبشیپ زمان از مجوز صدور يبرا موردنظر



ـ  هب نسبت موظفند مجوز صدور یفرعهاي هدستگا واحد، هپنجر ندیفرآ جادیا در  محـل  در اریـ االختتـام  هنـد ینما اسـتقرار  قیـ طر از خـدمات  هارائ
 بـا  برخـورد  هنحـو  و ضـوابط  و اهـ یهرو شامل مربوط ورالعملدست. آورند عمل هب را الزم يمکاره و اقدام يمجاز يفضا در ای و واحد ياههپنجر

 . رسدیم قانون نیا) 62( هماد موضوع هکارگرو بیتصو هب مختلفهاي تیفعال در مجوز صدور در یاصلهاي هدستگا رستهف نیمچنه و نیمتخلف
 دولت ،یدولت و یعموم خدمات هب روندانهش عیسر و آسان یدسترس و یعموم تیرضا شیافزا ،يادار نظام يورهرهب بودهب يراستا در ـ71 هماد

ـ  و مؤسسـات  ،یدولتـ  مؤسسـات  ا،هـ هوزارتخان از اعم یاجرائهاي هدستگا ۀیکل هک دینما اتخاذ یبیترت تواندیم  ،یردولتـ یغ یعمـوم  ياهـ ادهن ای
 اسـت،  نـام  ذکـر  مسـتلزم  اهـ آن بـر  انونقـ  شمول هک ییاه هدستگا یهکل و ياهمیبهاي شرکت و ياعتبار مؤسسات ا،ه بانک ،یدولتهاي شرکت

 میتنظ ،يمجاز و يحضور از اعم ممکن و یمقتض نحو هب ستنده مردم هب خدمات هارائ هب موظف هک را خود از ییاه بخش ای یسازمان ياهواحد
 . دارندهنگ خدمت هدآما و فعال يکار نوبت دو در ای و روزهشبان طول در موجود امکانات از هاستفاد با و یانسان يروین کار ساعت
 و معاونـت  توسـط  هکـ  اسـت  یدسـتورالعمل  موجب هب یاجرائ اتیجزئ و روش ،هنحو و هماد نیا مشمولهاي هدستگا قیمصاد رستهف ـ1 هتبصر

 . شودیم ابالغ و هیهت ورهجمسیرئ یانسان یهسرما و تیریمد هتوسع معاونت
 . است ممنوع هماد نیا فیتکال ياجرا در دیجد ساختمان و ساتیتأس جادیا و التیتشک گسترش ،یانسان يروین هرگونه جذب ـ2 هتبصر

ـ تول ياهواحد يبرا ارز نرخ نوسانات هجمل از اه متیق نوسانات از یناش يریخطرپذ شهکا منظور هب ـ72 هماد  يمرکـز  همـ یب ،یصـادرات  ـ   يدی
 . آورد مهفرا را ارز نرخ نوسانات و اه متیق نوسانات هب مربوط ياهمیب خدمات هارائ امکان ،همیب يتجارهاي شرکت قیطر از رانیا

 بـا  را کـار  روابـط  و یاجتمـاع  نیتـأم  قانون و کار قانون اصالح يبرا الزم یقانون اقدامات ،هبرنام اول سال انیپا تا است موظف دولت ـ73 هماد
 : آورد عمل هب ریز موارد تیرعا
  طرف دو منافع مسوکردنه و انیارفرماک و کارگران اختالفحل يبرا انعطاف جادیا ـ الف
 در کـاران یب و يکـار یب همـ یب گسترش و پوشش شیافزا کردیرو با کارگران یشغل و یاجتماع نیتأم از یبخش عنوان هب يکاریب همیب تیتقو ـ  ب

  اشتغال یقطع طیشرا
  ییگرا هجانبهس و دیلتو از تیحما کردیرو با دولت فیتکال و انیکارفرما و کارگران منافع ییمسوه تیتقو ـ ج
  خدمات و کاال دیتول خاص اتیمقتض و يتکنولوژ راتییتغ هب هتوج با کار دیجدهاي تیوضع و طیشرا تیتقو ـ د
  اه تشکل نیا يبرا یصنف اعتراض یقانون حق متضمن ییکارفرما و يکارگرهاي تشکل تیتقو ـ ـه

 قـانون ) 44( ارمهـ چ و لهـ چ اصـل  یکلهاي استیس ياجرا قانون) 45( هماد) ي( بند تحقق و یرقابت ياهبازار يریگشکل يراستا در ـ74 هماد
 و کـاال  فروش ای یهاول مواد هجمل از دیتول عوامل نیتأم ای تیفعال موضوع ياجرا يبرا يواگذار حال در يواگذار مشمول شرکت هچنانچ ،یاساس

 يسـو  از یخاص ضوابط تیرعا مشمول آن خدمات و کاال فروش ای یهاول مواد ملشا دیتول عوامل نیتأم نرخ ای و اهآن بیترک و محل ای و خدمات
 عدم ای و تداوم هب مربوط اطالعات ۀیکل ،يواگذار از قبل است يضرور باشد، دولت هب هوابست ای یدولت مؤسسات و اه شرکت ،یدولتهاي هدستگا
 . گردد افشاء ادارهب اوراق و بورس انسازم ضوابط براساس الزامات نیا یاحتمال راتییتغ نیمچنه و تداوم

 و کسـب  موانـع  رفع و یبررس ا،ه بخش نیا ياقتصادهاي تیفعال لهیتس و یتعاون و یخصوصهاي بخش و دولت نظرتبادل منظور هب ـ75 هماد
ـ  ياهـ رکاهرا و اهادهشـن یپ هارائ و موجود مقررات و نیقوان ارچوبهچ در الزم اقدامات يبرا مؤثر میتصم اتخاذ و کار ـ  مناسـب  یاجرائ  مراجـع  هب

 : شودیم لیتشک ریز اعضاء بیترک با یخصوص بخش و دولت يگووگفت يشورا ربط،يذ
 ) شورا سیرئ( ییدارا و ياقتصاد امور ریوز ـ1
  رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک کل سیرئ ـ2
  ورهجمسیرئ يبردهرا نظارت و يزیرهبرنام معاون ـ3
  تجارت و معـدن صنعت، ریوز ـ4
  یاجتماع هرفا و کار تعـاون، ریوز ـ 5
  تجارت و معدن صنعت، ریوز ـ 6
  يکشاورز ادهج ریوز ـ7
  یاجتماع هرفا و کار تعـاون، ریوز ـ 8
   نفت ریوز ـ9



   روین ریوز ـ10
   هقو سیرئ انتخاب هب یهقضائهقو معاونان از نفر دو ـ11
  یماسال يشورا مجلس ياقتصاد ونیسیکم سیرئ ـ12
  یاسالم يشورا مجلس محاسبات و هبودج و هبرنام ونیسیکم سیرئ ـ13
  یاسالم يشورا مجلس معادن و عیصنا ونیسیکم سیرئ ـ14
  یاسالم يشورا مجلس یعیطب منابع و آب ،يکشاورز ونیسیکم سیرئ ـ15
  رانیا معادن و عیصنا و یبازرگان اتاق سیرئ ـ16
  رانیا یماسال يورهجم تعاون اتاق رکلیدب ـ17
  رانهت ردارهش ـ18
   مختلف ياههرشت و اه بخش از یتعاون و یخصوص برترهاي شرکت عامل رانیمد از نفر شته ـ19

 گزارش و اهادهشنیپ هارائ و گرددیم برگزار کباری روز هپانزد ره حداقل هک جلسات لیتشک یچگونگ و) 19( فیرد اعضاء انتخاب نحوة ـ1 هتبصر
 . شودیم بیتصو و هیهت شورا جلسۀ نینخست در هک است یلدستورالعم طبق اه

 . است رانیا معادن و عیصنا و یبازرگان اتاق در دولت از کمک افتیدر بدون شورا نیا هرخانیدب محل ـ2 هتبصر
ـ ا یاسالم يورهجم يمرکز تعاون اتاق حضور و يمکاره با است موظف رانیا معادن و عیصنا و یبازرگان اتاق ـ76 هماد  اصـناف  يشـورا  و رانی

هـاي  تشکل از مستمر هینظرخوا با و دینما اقدام رانیا در يگذاریهسرما و دیتول مخل ياههبخشنام و مقررات ن،یقوان ییشناسا هب نسبت کشور،
 ياهتـ یکم هب و یههت را ییاهادهشنیپ و اه گزارش مستمر بطور اهآن ياههخواست و مشکالت پردازش و یبررس و کشور سراسر یصادرات و يدیتول

 یقـانون  ياهکارهرا هشدهارائ ياهادهشنیپ یبررس ضمن است موظف مذکور هتیکم. دهد هارائ هقو آن سیرئ انتخاب هب هقو ره از نفر دو از متشکل
 . دینما يریگیپ و یبررس را الزم
 نیمچنه و نیقوان ناقص ای نادرست ياجرا ،یقانون ءخال مزاحم، ياههبخشنام و مصوبات و نیقوان شامل هماد نیا موضوعهاي گزارش ـ1 هتبصر

ـ تول و يگـذار یهسرما از تیحما و تیمالک حقوق ،ياقتصاد تیامن ارتقاء و مقررات و نیقوان اصالح ادهشنیپ  یچگـونگ  و اشـتغال  و صـادرات  و دی
 از هنـ هیب هاسـتفاد  و دیتول و يگذاریهسرما هب مربوط موارد و دیتول رشد و تیفیک ارتقاء با همراه رانیا در خدمات و اهکاال هشدتمام متیق شهکا

 . است موجودهاي تیظرف و اه يگذاریهسرما
 و یاساسـ  قـانون ) 44( ارمهـ چ و لهچ اصل یکلهاي استیس ياجرا یعال يشورا هب را یارسالهاي گزارش مۀه از هنسخ کی هتیکم ـ2 هتبصر
 . دینمایم ارسال قانون نیا) 75( هماد موضوع گوو گفت يشورا
 يمـواد  اصالح قانون) 91( هماد) د( بند از یقانون فیوظا انجام هب کمک و یتعاون و یخصوصهاي تشکل هیساماند و تیتقو منظور هب ـ77 هماد
 انونقـ ) 44( ارمهـ چ و لهـ چ اصل یکلهاي استیس اجراء و رانیا یاسالم يورهجم ینگهفر و یاجتماع ،ياقتصاد هتوسع ارمهچ هبرنام قانون از

 یاسالم يورهجم يمرکز تعاون اتاق و رانیا معادن و عیصنا و یبازرگان اتاق اعضاء یهکل یکارشناس و ياهمشاور ،یابیبازار خدمات هارائ و یاساس
 را کورمـذ هـاي  اتـاق  یـه دییتأ و نـد ینما زیوار مذکورهاي اتاق حساب هب مورد حسب را خود خدمات و کاال فروش رقم زاره در کی مکلفند رانیا

 . کنند میتسل یبازرگان کارت دیتمد و صدور نگامه
 . دینما دیخر یداخل دکنندگانیتول از تیاولو با را خود ازیموردن خدمات و اهکاال ،یداخل داتیتول از تیحما تهج در است موظف دولت ـ78 هماد

  يورهرهب
 و شیپـا  ،يبرهرا ،ياستگذاریس ،يزیرهبرنام منظور هب و هبرنام انیپا در سوم کی هب ياقتصاد رشد در يورهرهب مهس ارتقاء يراستا در ـ79 هماد
ـ ا يورهرهـ ب یمل سازمان خاك، و آب و يانرژ ،یهسرما کار، يروین هجمل از دیتول عوامل یهکل يورهرهب یابیارز ـ  رانی  یدولتـ  همؤسسـ  صـورت  هب

 یاجرائ نظام و يورهرهب استانداردهاي شاخص شامل کشور يورهرهب جامع هنامبر تا شودیم جادیا موجود امکانات از هاستفاد با معاونت هب هوابست
 و یدولتـ هـاي  بخـش  از اعـم  ینگـ هفر و ياقتصـاد  ،یاجتمـاع هـاي  بخـش  یهکل در اه تیمسؤول و اه نقش عیتوز هرندیدربرگ ،يورهرهب ارتقاء

ـ وز أتهیـ  بیتصو هب و دینما نیتدو ،هادشدیهاي بخش یتمام يبرا االجراءالزم هبرنام صورت هب ،یردولتیغـ هـاي  هدسـتگا  تمـام . برسـاند  رانی
 اهـ  استیس و ندینما منتشر مستمر طور هب را خود بخش هب مربوط ياقتصاد رشد بر آن اثر و يورهرهب راتییتغ هبرنام دوم سال از موظفند یاجرائ



 مـذکور هـاي  اسـت یس. باشـد  هداشـت  يصـعود  رشد مزبورهاي هدستگا از يورهرهب اثر تا کنند ییشـناسا را يورهرهب رشد بر اثرگذار ياهریمتغ و
 . باشد یدولتهاي شرکت و یردولتیغهاي بخش یقیتشوهاي استیس يحاو تواندیم

 منـوط  هدستگا هب آن پرداخت و شودیم يدارهنگ هخزان در یاجرائهاي هدستگا ياهنیزه اعتبارات صیتخص همرحل ره از) %3( درصد هس حداکثر
 . است يورهرهب هب مربوط یقانون فیتکال گرید و هماد نیا موضوع مصوبات تیرعا بر یمبن معاونت دییتأ هارائ هب
 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب رانیا يورهرهب یمل سازمان يادهشنیپ هبرنام بر مشتمل هماد نیا یاجرائ هنامنییآ

  اشتغال
 نـو  مشـاغل  هتوسـع  و ياهمنطقـ  تعـادل  عـدم  شهکـا  ،ینیکـارآفر  هتوسع دار،یپا اشتغال جادیا يراستا در شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ  80 هماد

 : دهد انجام را ریزهاي اقدام
 اعطـاء ( بـزرگ  متوسط، کوچک،هاي هبنگا نیب مناسب وندیپ جادیا ،يدیتول ياههریزنج و اههخوش ا،ههشبک هتوسع قیتشو و یمال تیحما ـ  الف

ـ بازار و هتوسع و قیتحق ،یتخصص ـ یندسهم ـ یفن توان تیتقو يبرا الزم داتهیتم انجام و) نددفمههاي کمک  و کوچـک هـاي  هبنگـا  در یابی
  اهآن يبرا کیالکترون تجارت و یرساناطالع مراکز هتوسع و متوسط

  ریپذرقابت و بزرگهاي هبنگا هب اهآن لیتبد و بلوغ هب کمک و متوسط و کوچکهاي هبنگا هتوسع و رشد موانع و مشکالت رفع ـ ب
 از بـاالتر  يکاریب نرخ با مناطق در هژیو هب یتعاون و یخصوص بخش ياشتغالزاهاي طرح و دور هرا از مشاغل و یخانگ کار و کسب گسترش ـ  ج

  کشور يکاریب نرخ متوسط
  متشکل ياهواحد هب خانوار ياقتصاد شکلرمتیغهاي تیفعال لیتبد تهج در یقیتشوهاي استیس میتنظ و یحقوق و یمال تیحما ـ د
  يکاربرد ـ یعلم و ياهحرف و یفن ،ینیکارآفر کار، و کسبهاي آموزش گسترش و هتوسع منظور هب یردولتیغ بخش از یمال تیحما ـ ـه
 هرفـا  و کار تعاون، وزارت ياهواحد یمعرف ای و دییتأ با هک ییاه هکارگا انیکارفرما مهس همیب حق از یبخش نیتأم ای و یپلکان فیتخف اعمال ـ  و

 يروین شهکا آن، از قبل سال در ای و هبود سیتأس هتاز واحد، هک آن شرط هب ند،ینمایم مبادرت دیجد کار يروین يریکارگ هب تهج در یاجتماع
 . باشد هنداشت کار

 از پـس  همـا  شش ظرف حداکثر فوق ياهبند موضوع ازاتیامت از هاستفاد زمان مدت و زانیم ،هنحو شامل فوق ياهبند یاجرائ هنامنییآ ـ  هتبصر
 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب قانون نیا بیتصو

 هبرنامـ  قـانون ) 113( هماد اصالح و کشور عیصنا ينوساز لهیتس مقررات از یبخش میتنظ قانون) 10( هماد ،یشغلهاي فرصت استمرار يبرا ـ  ز
   هشد تنفیذ مواد هدهمشا. گرددیم ذیتنف پنجم هبرنامهاي سال طول در رانیا یاسالم يورهجم ینگهفر و یاجتماع ،ياقتصاد هتوسع سوم

 
  ارز
 : کشور يارز داتهتع میتنظ منظور هب ـ 81 هماد
 : باشندیم ریز موارد تیرعا هب ملزم یاجرائهاي هدستگا ـ الف

 انجـام  کننـد، یم ای هکرد افتتاح يمرکز بانک دییتأ با هک خارج ای اخلدهاي بانک يارزهاي حساب قیطر از را خود يارز معامالت و اتیعمل ـ1
 . ندینما نیتأم یالمللنیب ياهاستاندارد سطح در را اهآن ازین مورد خدمات مکلفند یرانیا عاملهاي بانک. ندهد
 . گردد سریم اهآن تیفعال هادام بانک، نیا دییتأ از پس تا کنند، اعالم يمرکز بانک هب را خود کشور از خارج يارزهاي حساب یهکل رستهف ـ2

 : است موظف دولت ـ ب
 هیبد نیا هساالنهاي بازپرداخت هک دینما میتنظ ياهگون هب را یخارج مدت هکوتا و مدت انیم از اعم داتهتع و اه هیبد پرداخت يبندزمان ـ1
 آخـر  سـال  در دولـت  يارز ياهدرآمـد ) %30( درصـد  یس از پنجم هبرنام انیپا در متقابل عیب از یناش داتهتع گرفتن نظر در بدون داتهتع و اه

 . است بلندمدت التهیتس با تیاولو یخارج التهیتس از هاستفاد در. نکند تجاوز پنجم هبرنام
ـ  هب را پنجم هبرنامهاي سال در يمرکز بانک و دولت توسط هشدنیتضم یخارجهاي هیبد و داتهتع زانیم ـ2 ـ نما میتنظـ  ياهگون  ارزش تـا  دی

 یخارج يگذاریهسرما تیحما و قیتشو قانون) 3( هماد) ب( بند موضوع ياهقرارداد از یناش داتهتع بدون دولت داتهتع و اه هیبد خالص حال
 هبرنامـ  آخر سال در) رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک يارز ریذخا و کشور داتهتع ا،ه هیبد حال ارزش التفاوتهماب( 19/12/1380 مصوب

 . نباشد دالر) 50,000,000,000( اردیلیم هپنجا از شیب



 . دینما هارائ هبرنام از هماندیباقهاي سال يبرا هساالن هبودج حیلوا با همراه را يارزهاي پرداخت و افتیدر جداول ـ3
ـ  تـورم  همالحظـ  بـا  و یخارج ارتتج در يریپذرقابت هدامن حفظ هب هتوج با ارز نرخ. است »هشدتیریمد شناور«  کشور، يارز نظام ـ  ج  و یداخل
 . شد دهخوا نییتع یخارج ریذخا از یمطلوب حد نییتع هجمل از کالن اقتصاد طیشرا نیمچنه و یانهج

  ـ 82 هماد
 هانـد میباق ياهـ یهمهسـ . اسـت  مجـاز  یسنوات هبودج نیقوان قالب در هبرنام طول در یخارج یمال التهیتس از یاجرائهاي هدستگا هاستفاد ـ  الف
 بیتصـو  هجمل از یاسالم ضوابط تیرعا با( ارمهچ و سوم ياههبرنام هب مربوط) نانسیفا( یخارج یمال التهیتس و متقابل عیب مصوب التهیتس

 . است یباق خود قوت هب زین پنجم هبرنام طول در) نظام مصلحت صیتشخ مجمع
 بازگشـت  تضـمین  عـدم  اصل رعایت با متقابل بیع روش از خودهاي طرح مالی منابع تأمین براي شودمی داده اجازه اجرائیهاي دستگاه به ـ  ب

  .نمایند استفاده اقتصاد شوراي تصویب از پس دولتیهاي بانک و مرکزي بانک دولت، توسط ایجادشده تعهدات
 و یردولتـ یغهـاي  بخـش  يارگـذ یهسـرما هـاي  طرح یمال منابع نیتأم هب نسبت دولت، نیتضم بدون مجازند یتخصص و يتجارهاي بانک ـ  ج
 اعتبـار  و پـول  يشـورا  بیتصـو  هب بانک رههاي یدارائ هب يارزهاي هیبد و داتهتع نسبت نییتع. ندینما اقدام یالمللنیب منابع از اه يردارهش
 . رسدیم
ـ هـاي  هدستگا سطتو ریز موارد تیرعا هماد نیا) ج( و) ب( ،)الف( ياهبند موضوع یخارج یمال التهیتس از هاستفاد در ـ  د هـاي  بانـک  و یاجرائ

 : است يضرور عامل
 مقـام  نیباالتر ای و ریوز تیمسؤول با یاساس قانون) 44( ارمهچ و لهچ اصل یکلهاي استیس تیرعا با یاجرائهاي هدستگاهاي طرح یتمام ـ1

هاي سقف از اهآن کامل ياجرا ياههنیزه مجموع و اشندب یمال و ياقتصاد ،یفن یهتوج يدارا دیبا اقتصاد، يشورا دییتأ و ربطيذ هدستگا یاجرائ
 و امکانـات  ا،هـ  تیظرف هب هتوج با داخل ساخت از آن هاستفاد زانیم و طرح ره التهیتس بازپرداخت و افتیدر يبندزمان. نکند تجاوز هشدنییتع

ـ تول ،یندسهم و یفن توان از هاستفاد حداکثر«  قانون تیرعا و یداخل ياهییتوانا ـ  و یصـنعت  ،يدی  جـاد یا و اهـ هپـروژ  ياجـرا  در کشـور  یاجرائ
ـ  ره ياجرا در یطیمح ستیز طیشرا تیرعا زین و» 12/12/1375مصوب خدمات صدور منظور هب التهیتس ـ با اهـ  طـرح  از کی ـ  دی  بیتصـو  هب

 . برسد اقتصاد يشورا
 زمـان  از هما دو ظرف دیبا میمستقهاي وام و) نانسیفا( یجخار یمال التهیتس شامل یخارج یمال التهیتس و متقابل عیب از کنندگانهاستفاد ـ2

ـ اخت در را خـود  يارز داتهـ تع و اه هیبد بازپرداخت يبندزمان زین و هشد هاستفاد ای و هجادشدیا داتهتع زانیم و یزمان جدول قرارداد، انعقاد  اری
 هماندیباق و یپرداخت ای یافتیدر هوجو سود و اصل بر مشتمل حطر عملکرد گزارش مذکور،هاي طرح شدن یاجرائ از پس. ندهد قرار يمرکز بانک

 . شودیم اعالم معاونت و يمرکز بانک هب ههماهس فواصل در دهتع
 . آورند عمل هب را الزم ینگهماه رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک با دهتع جادیا در موظفند میمستقهاي وام از کنندگانهاستفاد ـ هتبصر

 حـداکثر «  قـانون  شامل مربوط نیقوان تیرعا با باشد دالر) 1,000,000( ونیلیم کی از شیب هک یخارج ياهقرارداد و معامالت یامتم ـ  مکرر د
ـ  التهیتسـ  جـاد یا و اهـ هپـروژ  ياجـرا  در کشـور  یاجرائ و یصنعت ،يدیتول ،یندسهم و یفن توان از هاستفاد  مصـوب  خـدمات  صـدور  منظـور  هب

 یخـارج  و یداخل یکیالکترون ياههرسان و راالنتشاریکث ياههروزنام در هیآگ درج با یالمللنیب ای و محدود همناقص قیطر از اهتن» 12/12/1375
 استیر يبردهرا نظارت و يزیرهبرنام معاون ،یدارائ و ياقتصاد امور ریوز از متشکل هنفر هس هتیکم دییتأ هب استثناء موارد. شودیم منعقد و انجام

 کنتـرل  و یفـ یک و یکمـ  یبازرسـ  و کنتـرل  حق ا،ههمناقص یهکل در. رسدیم ربطيذ یاجرائ مقام نیباالتر ای همربوط هوزارتخان ریوز و يورهجم
ـ ا اجراء حسن مسؤول ربط،يذ یاجرائ مقام نیباالتر ای ریوز. است محفوظ داریخر يبرا اههپروژ و یواردات ياهکاال یهکل يبرا متیق  موضـوع  نی

ـ  دهـ تع هب مجاز فقط رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک. است ـ تأ هکـ  اسـت  ییاهـ قرارداد و معـامالت  ياهـ ب پرداخـت  ای  مقـام  نیبـاالتر  دیی
 . باشد هداشت را بند نیا مفاد تیرعا بر یمبن ،یاجرائهاي هدستگا

  ـ 83 هماد
ـ  نسـبت  یدولتـ  ياهتوسـع  ییربنایز ياههپروژ یمال نیتأم تهج یسنوات هبودج قانون ارچوبهچ در شودیم هداد هاجاز يمرکز بانک هب ـ  الف  هب

 . دینما اقدام یالمللنیب ياهبازار در یاسالم صکوك انواع و مشارکت اوراق انتشار



 امـور  وزارت دییتأ از پس خود، يگذاریهسرماهاي طرح يارز منابع نیتأم يراستا در شودیم هداد هاجاز اه يردارهش و یدولتهاي شرکت هب ـ  ب
 و اهـ  شـرکت  با اوراق نیا سود و اصل نیتضم. ندینما یاسالم صکوك انواع و مشارکت اوراق انتشار هب اقدام ،يمرکز بانک و یدارائ و ياقتصاد

 . است مذکورهاي يردارهش
 گـازي  میعانات و گاز و نفت فروش از ناشی عواید از بخشی تبدیل هدف با شودمی نامیده صندوق ماده این در که ملی توسعه صندوق ـ  84 ماده

 هـاي فرآورده و گاز و نفت منابع از آیندههاي نسل سهم حفظ نیز و اقتصادي زاینده هايسرمایه و مولد ماندگار،هاي ثروت به نفتی هايفرآورده و
 . شودمی تشکیل نفتی

 جمهـوري  دولت به متعلق صندوق این هايیدارای و اموال. داشت نخواهد ايشعبه کشور نقاط سایر و تهران در و است مستقر تهران در صندوق
 . است صندوق اساسنامه حکم در ماده این. باشدمی ایران اسالمی

 : از عبارتند صندوق ارکان ـ الف
  امناء هیأت ـ1
   عامل هیأت ـ2
  نظارت هیأت ـ3

 : است زیر اختیارات و وظایف داراي صندوق، رکن باالترین عنوان به امناء هیأت ـ ب
   هامشیخط و ها سیاست تعیین ي،راهبر ـ1
  غیردولتی عمومی و تعاونی خصوصی،هاي بخش به گذاريسرمایه و تولید براي تسهیالت اعطاء نحوة و شرایط تصویب ـ2
  صندوق عملکرد گزارش و مالیهاي صورت ساالنه، بودجه راهبردي، هايبرنامه ها،نظامنامه تصویب ـ3
 )  هـ( و) د( بندهاي مطابق عامل هیأت اعضاء سایر و رئیس انتخاب ـ4
   امناء هیأت تصویب و امناء هیأت اعضاي از یک هر پیشنهاد با عامل هیأت اعضاي و رئیس عزل ـ 5
  اساسی قانون) 139( نهم و سی و یکصد اصل رعایت با دعاوي صلح و داوري به دعاوي ارجاع درباره تصمیم اتخاذ ـ 6
 مناسـب  بازده با و زاینده خدماتی و تولیديهاي زیربخش و ها بخش در تسهیالت پرداخت اولویت واجد و قبول دمورهاي فعالیت انواع تعیین ـ7

  اقتصادي
 پرداخـت  بـراي  گـذاري سـرمایه  و تولیـدي هـاي  طـرح  قبول مورد بازده نرخ همچنین و صندوق منابع از انتظار مورد بازده نرخ حداقل تعیین ـ  8

 بانـک  هـاي سـپرده  بازده نرخ متوسط از کمتر نرخها این میانگین که نحوي به گذاريسرمایههاي طرح در مشارکت سهم نرخ تعیین و تسهیالت
 . نباشد خارجی بازارهاي در مرکزي

  امناء هیأت ـ ج
 : است زیر شرح به امناء هیأت اعضاي ترکیب

 )  امناء هیأت رئیس( جمهور رئیس ـ1
 ) امناء هیأت دبیر( جمهور رئیس راهبردي نظارت و ریزيبرنامه معاون ـ2
  دارائی و اقتصادي امور وزیر ـ3
  اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر ـ4
  نفت وزیر ـ 5
  ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک کل رئیس ـ 6
  رأي حق بدون و ناظر عضو عنوان به ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق رئیس ـ7
  رأي حق بدون و ناظر عضو عنوان به نایرا تعاون اتاق رئیس ـ 8
  اسالمی شوراي مجلس انتخاب به محاسبات و بودجه و برنامه و اقتصاديهاي کمیسیون از نماینده نفر دو ـ9

  کشور کل دادستان ـ10
 . شودمی تشکیل بار دو سالی حداقل امناء هیأت جلسات ـ1 تبصره
 . گرددمی اتخاذ رأي پنج حداقل با آن تصمیمات و یافته رسمیت رأي صاحب ضاءاع سوم دو حداقل با امناء هیأت جلسات ـ2 تبصره



 . نمایند شرکت امناء هیأت جلسات در توانندمی رأي حق بدون نظارت هیأت و عامل هیأت رؤساي ـ3 تبصره
 روزنامه در عامل هیأت اعضاي و رئیس انتصاب نیز و صندوق مالیهاي صورت و ترازنامه تصویب مورد در امناء هیأت تصمیم هرگونه ـ4 تبصره
 . گرددمی درج امناء، هیأت انتخاب به کثیراالنتشار هايروزنامه از یکی نیز و کشور رسمی
 اعضـاء  بـراي  جلسـه  تشکیل از قبل روز پانزده حداقل و تعیین امناء هیأت دبیر توسط امناء هیأت جلسات محل و تاریخ جلسه، دستور ـ  5 تبصره
 . شودیم ارسال هیأت
 . رسدمی امناء هیأت تصویب به صندوق ستاد بودجه ـ 6 تبصره

 و تجربـه  بـا  صاحبنظر، افراد از نفر پنج از مرکب عامل هیأت امناء، هیأت مصوبات و اساسنامه مفاد چهارچوب در صندوق امور اداره منظور به ـ  د
 هیـأت  توسـط  ارشـد  کارشناسی تحصیلی مدرك و مرتبط سابقه سال ده حداقل با ریزيبرنامه و بانکی مالی، حقوقی، اقتصادي، امور در نامخوش
 : باشندمی زیر اختیارات و وظایف داراي و شوندمی منصوب جمهوررئیس حکم با و انتخاب امناء

 مناسـب  بـازده  بـا  و زاینـده  خدماتی و تولیديهاي زیربخش و ها بخش در تسهیالت پرداخت اولویت واجد و قبول موردهاي فعالیت پیشنهاد ـ1
  امناء هیأت به اقتصادي

  امناء هیأت به داخلـی و المللـیبین مالی و پولی بازارهاي در گـذاريسرمایه موارد پیشنهاد ـ2
  قراردادها این چهارچوب در عامل بانک اختیارات و ها مسؤولیت تعیین و عاملهاي بانک با عاملیت قراردادهاي چهارچوب تعیین ـ3
  مناسب داخلیهاي کنترل نظام استقرار و داخلی حسابرسی نظام راريبرق ـ4
   امناء هیأت به آن ارائه و ریالی و ارزي مالیهاي صورت تأیید ـ 5
   تسهیالت اعطاي نحوة و شرایط و هانظامنامه خصوص در امناء هیأت به پیشنهاد ارائه ـ 6
 بـه  آنهـا  دربـاره  تصـمیم  آنچـه  جـز  به اساسنامه در مندرج اهداف و وظایف محدوده در صندوق نام به اقدامی هرگونه به نسبت تصمیم اتخاذ ـ7

 . باشد شده تفویض عامل هیأت به که این مگر است عامل هیأت رئیس یا امناء هیأت صالحیت حوزه در صراحت
 . گیردمی قرار عامل هیأت کار توردس در خود اختیارات محدوده در عامل هیأت رئیس توسط که اموري کلیه به راجع تصمیم اتخاذ ـ 8
  امناء هیأت مصوبات اجراي ـ9

  امناء هیأت به دعاوي صلح و داور تعیین داوري، به دعاوي ارجاع پیشنهاد ـ10
 مـدیران  سـایر  و رئـیس  عامـل،  هیأت اعضاي بین از مجاز امضاي صاحبان معرفی و مرکزي بانک نزد در ارزيهاي حساب بستن یا افتتاح ـ11

   وقصند
 . صندوق عملکرد ارتقاء و بهبود ارزیابی، براي مالی مهندسی و گذاريسرمایه امور در المللیبین معتبر مشاور با قرارداد انعقاد ـ12
  امناء هیأت سوي از ارجاعی موارد سایر ـ13

 . بود خواهد امناء أتهی رأي صاحب اعضاي سوم دو تأیید به مشروط عامل هیأت اعضاي استعفاي قبول و برکناري ـ1 تبصره
 هیـأت  اعضـاي . باشـند  نداشته تدریس استثناء به دیگري شغل و اقتصادي فعالیت گونههیچ و بوده وقت تمام باید عامل هیأت اعضاي ـ2 تبصره
 . باشندمی اساسی قانون) 142( دوم و چهل و یکصد اصل در مندرج حکم مشمول عامل

 . است بالمانع اعضاء مجدد انتخاب و بوده سال پنج عامل هیأت تصدي دوره ـ3 تبصره
 ایـن  توسـط  که عامل هیأت عضو سه از عضو دو امضاي با تعهدآور اسناد سایر و قراردادها بروات، ها،سفته ها، چک بهادار، اوراق کلیه ـ4 تبصره
 . بود خواهد معتبر صندوق مهر با همراه شوندمی تعیین هیأت
 . است نافذ رأي سه حداقل با عامل هیأت تصمیمات ـ 5 تبصره

 جمهـور  رئـیس  حکـم  بـا  و انتخـاب  امناء هیأت توسط عاملهیأت اعضاي بین از است صندوق اجرائی مقام باالترین که عامل هیأت رئیس ـ  هـ
 : باشدمی زیر اختیارات و وظایف داراي عامل هیأت رئیس. شودمی منصوب

  آن اجراي حسن بر نظارت و عامل هیأت تصمیمات اجراي دستور صدور و ابالغ ـ1
   عامل هیأت جلسات اداره و جلسه دستور تعیین ـ2
  امناء هیأت و عامل هیأت مصوبات چهارچوب در صندوق اداره ـ3
  صندوق موضوعهاي فعالیت حیطه در اجرائی هايبرنامه و ها طرح تنظیم و تهیه ـ4



   امناء هیأت به عامل هیأت گزارش نویسپیش و صندوق مالیهاي صورت بودجه، برنامه، تنظیم و تهیه ـ 5
  صندوق اداري و جاري هايهزینه انجام و انسانی نیروي کارگیري به صندوق، داخلی امور اداره ـ 6
  بار یک ماهسه هر حداقل عامل هیأت به ارائه براي صندوق عملکرد گزارش تنظیم و تهیه ـ7
 بـه  ولو غیر به توکیل حق با آنها مشابه و ثبتی اداري، قضائی، از اعم خارجی و داخلی مراجع یهکل و ثالث اشخاص برابر در صندوق نمایندگی ـ  8

  مکرر طور
 مصالحه حق جز به دادرسی امور به مربوط اختیارات کلیه با کیفري و حقوقی از اعم صندوق امور به مربوط شکایات یا دعاوي از دفاع یا اقامه ـ9
  داوري به امر ارجاع و

   عامل هیأت سوي از ارجاعی امور ایرس ـ10
 مفـاد  از احتمـالی  انحـراف  هرگونـه  از جلـوگیري  و آن جاري عملیات بر مستمر نظارت و صندوق اهداف تحقق از اطمینان حصول منظور به - و

 سـازمان  رئـیس  ،کشـور  حسابرسـی  سـازمان  رئـیس  کشـور،  محاسبات دیوان رئیس ترکیب با نظارت هیأت ها، سیاست و هامشیخط اساسنامه،
 . شودمی تشکیل کشور کل بازرسی
 . بود نخواهد کشور کل بازرسی و محاسبات دیوان نظیر نظارتیهاي دستگاه قانونی وظایف نافی هیأت این نظارت ـ1 تبصره
 . شد خواهند انتخاب نظارت هیأت جلسه اولین در که بود خواهد دبیر و رئیس نایب رئیس، داراي نظارت هیأت ـ2 تبصره

 : نظارت هیأت وظایف ـ ز
  اسالمی؛ شوراي مجلس و امناء هیأت براي ادواري و مورديهاي گزارش تهیه و صندوق مالیهاي گزارش و ها صورت به رسیدگی ـ1
  ؛کشور رسمی روزنامه در انتشار براي آنها گواهی و صندوقهاي حساب خالصه و تعهدات مطالبات، ها، ریزدارائی صورت به رسیدگی ـ2
  صندوق اهداف و اساسنامه و قانونی موازین با انطباق لحاظ از صندوق عملکرد به رسیدگی ـ3

 توانـد می و داده قرار رسیدگی مورد را صندوقهاي حساب و ها دارائی و اسناد کلیه جاري، امور در مداخله بدون و خود وظایف ایفاء در هیأت این
 مـاه  شـش  هـر  را خـود  نظارتی گزارش است موظف هیأت این. باشد داشته دسترسی داندمی الزم که صندوق مستندات و مدارك و اطالعات به

 . دهد ارائه اسالمی شوراي مجلس و امناء هیأت به باریک
 . نماید استفاده صالحیت صاحب حقوقی و حقیقی اشخاص خدمات از صندوق عملکرد از حسابرسی براي تواندمی نظارت هیأت ـ تبصره

 : صندوق عمناب ـ ح
 و برنامـه  سـالهاي  در) نفتـی  هايفرآورده و گاز گازي، میعانات و خام،نفت( نفت صادرات از حاصل منابع از) %20( درصد بیست معادل حداقل ـ1

  سنواتی بودجه قوانین در آن مبلغ تعیین
  الذکرفوق اقالم تهاتري صادرات ارزش) %20( درصد بیست حداقل ـ2
  درصد واحد سه میزان به سال هر) 2( و) 1( بندهاي منابع از يواریز سهم افزایش ـ3
  بعدهاي سال و 1389 سال پایان در ارزي ذخیره حساب نقدي مانده) %50( درصد پنجاه ـ4
 . مربوط قوانین رعایت با امناء هیأت مجوز با المللیبین پولی بازارهاي از تحصیل قابل منابع ـ 5
  مالی سال طی صندوق خالص سود ـ 6
 بـا  خـارجی  بازارهـاي  در مرکـزي  بانک هايسپرده سود نرخ میانگین معادل مرکزي، بانک در صندوق حساب موجودي سود از حاصل درآمد ـ7

  باریک ماه سه هر پرداخت و محاسبه
  کشور کل 1389 سال بودجه قانون) 4( بند) د( جزء موضوع منابع) %20( درصد بیست ـ 8

 بـه  صـندوق  اهداف جهت در مجدداً و واریز صندوق حساب به ملی توسعه صندوق محل از پرداختی تسهیالت سود و صلا بازپرداخت ـ1 تبصره
 . شودمی گرفته کار

 . شد خواهد نگهداري مرکزي بانک نزد فقط صندوقهاي حساب – 2 تبصره
 : صندوق مصارف ـ ط
 توسـعه  و تولیـد  بـراي  غیردولتـی  عمـومی  مؤسسـات  بـه  متعلـق  صـادي اقتهـاي  بنگـاه  و تعاونی خصوصی،هاي بخش به تسهیالت اعطاي ـ1

  اقتصادي و مالی فنی، توجیه دارايهاي گذاريسرمایه



 از شـوند مـی  برنـده  خـارجی  هـاي مناقصه در که ایرانی تعاونی و خصوصیهاي شرکت به مهندسی و فنی خدمات صادرات تسهیالت اعطاي ـ2
   سندیکایی تسهیالت یا خود منابع طریق

  کشور صادراتی هدف بازارهاي در ایرانی خدمات و کاال خریدارهاي طرف به خرید تسهیالت اعطاي ـ3
  خارجی مالی و پولی بازارهاي در گذاريسرمایه ـ4
 از حمایـت  و جلـب  منظـور  بـه  اقتصـادي  مناسـب  بـازدهی  و رقـابتی  شـرایط  گـرفتن  نظـر  در با خارجی گذارانسرمایه به تسهیالت اعطاي ـ  5

 . باشدمی اساسی قانون) 80( هشتادم اصل رعایت با ایران در گذاريسرمایه
   صندوق هايهزینه تأمین ـ 6

 ممنـوع  شـکل  هـر  بـه  دولـت هاي بدهی بازپرداخت و ايسرمایههاي دارائی تملک و ايهزینه اعتبارات براي صندوق منابع از استفاده ـ1 تبصره
 . است

 ریـال  به ارز تبدیل اجازه تسهیالت این از کنندهاستفاده گذارانسرمایه و است ارزي صورت به فقط ماده این موضوع تسهیالت اعطاي ـ2 تبصره
 . ندارند را داخلی بازار در

 . بود خواهد غیردولتی و دولتیهاي بانک عاملیت طریق از صرفاً صندوق تسهیالت کلیه اعطاي ـ3 تبصره
 : مقررات سایر ـ ي
 . شودمی تعیین عامل هیأت توسط ها بانک کارشناسی و تخصصی توان و کارمزد نرخ با متناسب رقابتی شرایط در ها بانک عاملیت سهم ـ1
 بـا  مـالی  سـال  پایـان  در و واریز صندوق حساب به مرکزي بانک توسط ماهانه ماده این) ح( بند) 2( و) 1( جزء موضوع منابع از صندوق سهم ـ2

 . شودمی تسویه منابع شدنقطعی به توجه
 حکـم  در و است ممنوع عامل بانک توسط متقاضی اهلیت و مالی اقتصادي، فنی، توجیه تأیید بدون صندوق منابع محل از تسهیالت پرداخت ـ3

 يگـذار سرمایههاي طرح بازدهی کفایت احراز و مالی و اقتصادي فنی، توجیههاي گزارش ارزیابی. بود خواهد عمومی اموال در غیرقانونی تصرف
 بـه  و عامـل  بانـک  عهـده  به نباشد کمتر امناء هیأت توسط شدهاعالم انتظار مورد تسهیالت سود نرخ از که میزانی به خطرپذیري، عامل لحاظ با

 . است صندوق به تسهیالت سود و اصل بازپرداخت در عامل بانک تضمین مثابه
 توسـعه  از حمایـت  صـندوق  یـا  عامـل  بانـک  طریـق  از را طبیعـی  منابع و آب کشاورزي، بخش گذاريسرمایههاي طرح موردنیاز منابع صندوق،
 . دهدمی قرار بخش گذارانسرمایه اختیار در کمتر انتظاري سود با و ارزي صورت به کشاورزي بخش گذاريسرمایه

 وابسـته  و تابعههاي شرکت و تیغیردول عمومی نهادهاي و مؤسسات به ها بانک عاملیت با صندوق منابع از یافتهاختصاص تسهیالت مجموع ـ4
 . باشد صندوق منابع) %20( درصد بیست از بیش نباید حال هر در

 الشـرکه سهم یا سهام،) %80( درصد هشتاد حداقل که شوندمی محسوب غیرعمومی صورتی در ها شرکت و مؤسسات ماده این نظر از ـ1 تبصره
 . باشد حقیقی خاصاش به متعلق حقوقی اشخاص واسطه با یا و مستقیم آنها

 و ايبیمـه هـاي  صـندوق  موقوفـات،  نظیـر  المنفعـه عـام  و عمـومی  مؤسسـات  بـه  متعلـق  آنها سهام مطلق اکثریت که هایی شرکت و مؤسسات
 . هستند غیردولتی عمومی نهادهاي به وابستههاي شرکت و مؤسسات حکم در ماده این نظر از است عمومی خیریه مؤسسات و بازنشستگی

 تعیـین  دولتـی  مقامـات  توسـط  آنهـا  مـدیره  هیأت اعضاء) %20( درصد بیست از بیش مالکیت نوع از صرفنظر که اقتصاديهاي بنگاه ـ2 تبصره
 . است ممنوع آنها به صندوق منابع از پرداخت و گردندمی محسوب دولتی ماده این نظر از شوندمی

 . دهد قرار مدنظر را ايمنطقه توازن ها، استان و ادياقتصهاي بخش بین منابع توزیع در است موظف صندوق ـ3 تبصره
 . است سال همان اسفندماه پایان تا سال هر ماه فروردین اول از صندوق مالی سال ـ 5
 پـولی هاي سیاست و غیردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات قوانین و اساسنامه این تابع معامالتی و مالی استخدامی، اداري، امور در صندوق ـ  6
 هشـتم  و سـی  و یکصـد  اصل طبق و رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به صندوق امناي هیأت پیشنهاد به الزم هاينامهآیین. باشدمی ارزي و
 . شد خواهد اقدام اساسی قانون) 138(
 امنـاء،  هیـأت  بـه  ار صـندوق  مصارف محل و مصارف و منابع میزان باریک ماه شش هر است موظف ملی توسعه صندوق عامل هیأت رئیس ـ7

 . نماید گزارش اسالمی شوراي مجلس و نظارت هیأت
 . داردمی اعالم صالحه مراجع به را مراتب مورد حسب ماده این احکام اجراي در جرم و تخلف با برخورد صورت در نظارت هیأت ـ 8



 امنـاء  هیـأت  به جلسه تشکیل از قبل روز پانزده حداقل باید نظارت هیأت اظهارنظر و گزارش همراه به صندوق زیان و سود حساب و ترازنامه ـ9
 . گردد تسلیم

 و غیردولتـی  یـا  دولتـی  از اعـم  عاملهاي بانک طریق از فقط صندوق منابع محل از تسهیالت هرگونه پرداخت و ضمانتنامه هرگونه صدور ـ10
 . شودمی انجام کشاورزي بخش گذاريسرمایه توسعه از حمایت صندوق

  .است اسالمی شوراي مجلس تصویب با تنها صندوق انحالل و اساسنامه در تغییر ـ11
 يورهـ جم ینگهفر و یاجتماع ،ياقتصاد هتوسع ارمهچ هبرنام قانون) 1( هماد موضوع نفت دیعوا از حاصل يارز هریذخ حساب تیفعال ـ  85 هماد

 : ابدییم تداوم ریز راتییتغ و اصالحات اعمال با 3/6/1383مصوب رانیا یاسالم
 و ینفتـ  ياههفرآورد صادرات از دولت درآمد و ياترهت و ينقد صورت هب) يگاز عاناتیم و خام نفت( از اعم نفت صادرات از حاصل دیعوا ـ  الف

 کسـر  از پـس  و کشـور  کـل  هبودج قانون جداول در هشدینیبشیپ يارز مصارف کسر از پس بعدهاي سال و 1389 سال در گاز صادرات خالص
 . شودیم زیوار يارز هریذخ حساب هب یمل هتوسع دوقصن مهس
ـ  نسـبت  يگـاز  عانـات یم و گـاز  خـام،  نفـت  صـادرات  از حاصـل  يارز منـابع  شهکـا  از یناش دولت یعموم هبودج يکسر نیتأم ـ  ب  ارقـام  هب
 يشـورا  مجلس بیتصو با نباشد نیأمت قابل منابع گرید از هک نیا بر مشروط يارز هریذخ حساب محل از یسنوات هبودج نیقوان در هشدینیبشیپ

 . است مجاز یاسالم
ـ  عاملهاي بانک قیطر از مزبور حساب هب آن زیوار و يارز هریذخ حساب محل از یاعطائ التهیتس سود و اقساط وصول يریگیپ ـ  ج  هدهـ ع هب

 . است دولت
ـ ه جـاد یا و است حساب نیمه هدهع هب ،یونتعا و یخصوص ،یردولتیغهاي بخش هب يارز هریذخ حساب داتهتع هماندیباق فاءیا ـ  د  دهـ تع هرگون

 . است ممنوع دیجد
  بانک و پول
 : هالحسنقرض هدیپسند سنت کردنهنیادهن و گسترش منظور هب ـ 86 هماد
ـ  يادار يمجـزا  ياهـ کار و سـاز  جـاد یا و اهـ  حساب کیتفک هب نسبت هبرنام اول سال انیپا تا حداکثر است موظف کشور یبانک هشبک ـ  الف  هب
 التهیتسـ  اعطـاء  يبـرا  صرفاً ،یاطیاحت و یقانون هریذخ کسر از پس هالحسنقرض اندازپسهاي حساب از هزشدهیتج منابع هک دینما اقدام ينحو

 . است رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک با بند نیا ياجرا حسن تیمسؤول. شود صرف هالحسنقرض
 را الزم کـار  و سـاز  ،يمرکـز  بانـک  نظـارت  تحت یمردم هالحسنقرضهاي صندوق از یحقوق و یمال تیحما و قیتشو با است مجاز دولت ـ  ب
 . دینما مهفرا اهآن هتوسع يبرا
 يمـواد  اصالح قانون هب هتبصر کی الحاق قانون موضوع یخارج و یرانیا مشترك بانک سیتأس از یخارج طرف مشارکت مهس سقف ـ  87 هماد
 قـانون ) 44( ارمهـ چ و لهـ چ اصل یکلهاي استیس اجراء و رانیا یاسالم يورهجم ینگهفر و یاجتماع ،يقتصادا هتوسع ارمهچ هبرنام قانون از

 . شودیم نییتع رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک توسط 26/4/1389 مصوب یاساس
 : از است عبارت رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک یعموم مجمع بیترک ـ 88 هماد
 ) مجمع استیر( ورهجم سیرئ
  یدارائ و ياقتصاد امور ریوز

  ورهجمسیرئ يبردهرا نظارت و يزیرهبرنام معاون
  رانیوز أتهی انتخاب هب وزراء از نفر دو و

ـ تأ از پـس  و يمرکـز  بانک کل سیرئ ادهشنیپ هب رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک مقامقائم ـ1 هتبصر  يمرکـز  بانـک  یعمـوم  مجمـع  دیی
 . شودیم منصوب ورهجمسیرئ حکم با انریا یاسالم يورهجم

ـ  سـال هد حـداقل  بـا  ياقتصـاد  و یبانک یپول مجرب متخصصان انیم از دیبا يو مقام قائم و يمرکز بانک کل سیرئ ـ2 هتبصر  و يکـار هتجرب
 . شوند انتخاب رتهش حسن يدارا و مرتبط ياههرشت در ارشد یکارشناس حداقل التیتحص

 : گرددیم اصالح لیذ شرح هب اعتبار و پول يراشو ياعضا بیترک ـ 89 هماد
  يو معاون ای یدارائ و ياقتصاد امور ریوز ـ



  رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک کل سیرئ ـ
  يو معاون ای ورهجم سیرئ يبردهرا نظارت و يزیرهبرنام معاون ـ
  رانیوز أتهی انتخاب هب وزراء از تن دو ـ
  تجارت و معدن صنعت، ریوز ـ
  يورهجم استیر دییتأ و رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک کل سیرئ ادهشنیپ هب یبانک و یپول متخصص و کارشناس نفر دو ـ
  يو معاون ای کشور کل دادستان ـ
   معادن و عیصنا و یبازرگان اتاق سیرئ ـ
   تعاون اتاق سیرئ ـ
  مجلس انتخاب با ناظر عنوان هب) نفر کی کدام ره( یاسالم يشورا مجلس محاسبات و هبودج و هبرنام و ياقتصادهاي ونیسیکم ندگانینما ـ

 . دبودهخوا رانیایاسالميورهجم يمرکز بانک کل سیرئ هدهع بر شورا استیر ـ1 هتبصر
 . است بالمانع اهآن مجدد انتخاب. ابندییم رییتغ بار کی سال دو ره اعتبار و پول يشورا هخبر اعضاء از کی ره ـ2 هتبصر

 : دینما اقدام ریز موارد هب نسبت ،هبرنام اول سال در شودیم هداد هاجاز رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک هب ـ90 هماد
هاي شرکت و اه سازمان ریسا و یاتیمال امور سازمان ،یمال ،یپول مؤسسات یهکل مشارکت با انیمشتر اطالعات تبادل جامع هسامان لیتکم ـ  الف
   فوق هسامان ازیموردن اطالعات يدارا یعموم تخدما هندهدهارائ
ـ  اهـ  بانک هب انیمشتر توسط هشدهارائ اطالعات و اسناد صحت احراز امکان نمودن مهفرا ـ  ب  کشـور  وزارت قیـ طر از یکـ یالکترون صـورت  هب
 ) کشور امالك و اسناد ثبت سازمان( یهقضائ هقو و) کشور احوال ثبت سازمان(

 اطالعـات  ثبـت  دفـاتر  نـزد  خـود  هشـد ثبت ياعتبار اطالعات صحت هب نسبت نیمعترض اتیشکا هب یدگیرس یاجرائ تامکانا نمودن مهفرا ـ  ج
  یردولتیغ و یدولت

 در را يمرکـز  بانک درخواست مورد آمار و اطالعات موظفند هماد نیا در مذکور یاجرائهاي هدستگا و ياعتبار مؤسسات و اه بانک یهکل ـ  هتبصر
 . است رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک هدهع بر یافتیدر اطالعات و آمار ياهحرف اسرار حفظ. ندهد قرار بانک آن اریاخت
 و یقـ یحق اشـخاص  از اعـم  انیمشتر هب التهیتس و وام هرگونه اعطاء از قبل ،هبرنام اول سال از موظفند ياعتبار مؤسسات و اه بانک ـ91 هماد

 . ندینما اقدام يمرکز بانک دستورالعمل براساس اهآن ياعتبار حد نییتع و یاعتبارسنج هب نسبت یحقوق
 . باشندیم یمال و ياقتصاد ،یفن یهتوج يداراهاي طرح هب التهیتس پرداخت هب مجاز فقط اه بانک هریمد أتهی و عامل رانیمد ـ هتبصر

 ینیبشیپ و قبل سال تورم نرخ نیانگیم زانیم هب حداقل را هکسالی ياههسپرد الحسابیعل سود نرخ است موظف اعتبار و پول يشورا ـ92 هماد
 نیـی تع اعتبـار  و پـول  يشـورا  توسـط  اه بانک انتظار مورد سود و اههسپرد سود نرخ با متناسب التهیتس سود نرخ. دینما نییتع عمل مورد سال

 اعتبـار  و پـول  يشـورا  توسـط  هشـد اعـالم  نرخ از کمتر ینرخ با ياهمبادل عقود قالب در التهیتس پرداخت هب ملزم یصورت در اه بانک. شودیم
 . گردد نیتأم دولت توسط هشدهادار هوجو ای هارانی قیطر از سود التفاوتهماب معاونت، دییتأ بر هعالو هک باشندیم

 سود از یبخش ،یسنوات ياههجبود قالب در يمرکز بانک و یدارائ و ياقتصاد امور وزارت معاونت، مشترك ادهشنیپ با است مجاز دولت ـ93 هماد
 یدولتـ  بخـش  در) %100( صددرصـد ) 44( ارمهـ چ و لهچ اصل یکلهاي استیس ياجرا قانون موجب هب هک را ییاه بانک و رانیا همیب شرکت

 . دهد اختصاص هادشدیهاي بانک و مذکور شرکت در دولت یهسرما شیافزا يبرا اتیمال کسر از پس ماند ندهخوا یباق
 افـت یدر يبـرا  یردولتیغ یعموم يـاهادهن و مؤسسات و یدولتهاي سازمان و اه شرکت مؤسسات، ا،ه هبنگا عامل بانک نییتع هحون ـ94 هماد

 یاسالم يورهجم يمرکز بانک و معاونت ،یدارائ و ياقتصاد امور وزارت مشترك ادهشنیپ هب هک است یدستورالعمل ارچوبهچ در یبانـک خدمات
 . رسدیم اعتبار و پول يشورا بیتصو هب رانیا

 يمرکـز  بانک هب ،یورشکستگ صورت در ياعتبار مؤسسات ریسا و اه بانک گذارانهسپرد هب متعلق هوجو بازپرداخت نیتضم منظور هب ـ95 هماد
 اقـدام  لیذ طیشرا تیرعا با اههسپرد ضمانت صندوق جادیا هب نسبت ،هبرنام اول سال انیپا تا حداکثر شودیم هداد هاجاز رانیا یاسالم يورهجم
 : دینما
 هادار ياعتبـار  مؤسسـات  ریسـا  و اه بانک از یافتیدرهاي تیعضو حق محل از هک است یردولتیغ یعموم ادهن اههسپرد ضمانت صندوق ـ  الف
 . شد دهخوا



 . است یالزام اههسپرد ضمانت صندوق در ياعتبار مؤسسات ریسا و اه بانک یهکل تیعضو ـ ب
ـ  رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک ادهشنیپ هب بنا مذکور ياعتبار مؤسسات و اه بانک یمال گردش با متناسب اه تیوعض حق زانیم ـ  ج  هب

 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو
ـ  معاونـت  ینگهماه با و رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک ادهشنیپ هب بنا اههسپرد ضمانت صندوق هاساسنام ـ  د ـ وز أتهیـ  بیتصـو  هب  رانی
 .  دیرس دهواخ

 . است اعتبار و پول يشورا مصوبات و یبانک و یپول قانون اساس بر رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک امور هادار ـ96 هماد
 و اهـ  یصراف ،هالحسنقرضهاي صندوق اعتبار،هاي یتعاون ،ياعتبار مؤسسات ا،ه بانک لیقب از ياعتبار و یپول ياهادهن ثبت و جادیا ـ1 هتبصر
 ریپذامکان رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک از مجوز أخذ با فقط مذکور ياهادهن راتییتغ ثبت نیمچنه و) اه نگیزیل( يواسپارهاي تشرک
 . است
 یاسالم يورهجم یانتظام يروین کشور، امالك و اسناد ثبت سازمان لیقب از یردولتیغ و یدولت از اعم یحقوق و یقیحق اشخاص یهکل ـ2 هتبصر

 . ستنده هماد نیا مفاد تیرعا هب مکلف یاجتماع هرفا و کار تعاون، وزارت و رانیا
 فعال نیمتخلف تیمحکوم و مجوز لغو و ياهحرف تیصالح سلب اریاخت ،یقانون مقررات براساس رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک ـ3 هتبصر

 . دارد را همیجر پرداخت هب یپول هحوز در
 یاسـالم  يورهـ جم يمرکـز  بانـک  توسط ياعتبار مؤسسات و اه بانک عامل رانیمد و هریمد أتهی اعضاء ،ياهفحر تیصالح سلب صورت در

 . گردندیم منفصل همربوط تیمسؤول از رانیا
 . شودیم محسوب یعموم اموال و هوجو در یرقانونیغ تصرف و دخل حکم در همربوط رانیمد يتصد هادام

ـ  سـال  هسـ  رهـ  و ابـد ییمـ  شیافزا الیر ونیلیم ستیدو هب 1351 مصوب کشور یبانک و یپول قانون )44( هماد) 2( بند در مندرج مبلغ  بـار  کی
 . گرددیم لیتعد رانیوزأتهی توسط يمرکز بانک ادهشنیپ هب یرسم صورت هب یاعالم یمصرف خدمات و کاال ياهب شاخص رشد براساس

. اسـت  ریپذامکان يمرکز بانک يسو از آنان ياهحرف تیصالح مجوز صدور از پس یدولتهاي بانک هریمدأتهی و رعاملیمد انتخاب ـ4 هتبصر
 هداشت یبانک نظام در کار هسابق سال هد حداقل هریمد أتهی اعضاء دوسوم نیمچنه. باشند مرتبط یکارشناس هدانشنام يدارا حداقل دیبا افراد نیا

 . باشند
 هبرنامـ هـاي  سـال  یط است موظف اعتبار و پول يشورا يبرهر معظم مقام یابالغ پنجم هنامبر یکلهاي استیس) 23( بند هب هتوج با ـ97 هماد

 : دهد انجام را ریز موارد
  ربا بدون يبانکدار احکام و دافها مطابق یبانک هسامان در یمال و يحسابدار ،یاجرائ ياهیهرو اصالح ـ الف
  کشورهاي بانک یاسالم یمال نیتأم هب کمک تهج صکوك رینظ دیجد یاسالم یمال نیتأم ياهابزار از هاستفاد جیترو ـ ب
  کشور ياقتصاد کالن دافها تحقق منظور هب یمال و یپول ياهادهن بر نظارت تیتقو تهج در يمرکز بانک ساختار اصالح ـ ج
 : لیذ طرق از یبانک خدمات هنیزه شهکا تهج در یبانک خدمات هارائ در سالم رقابت و تیشفاف شیافزا ـ د
 و یهسـرما  تیـ کفا شـاخص  نسـبت  بـود هب و یمـال هاي گزارش هارائ در يمرکز بانک توسط هشدنییتع ياهاستاندارد تیرعا هب اه بانک الزام ـ1

  يمرکز بانک هب مشکوك مبادالت یرساناطالع
ـ  التهیتسـ  و اهـ هسـپرد  سـود هـاي  نـرخ  يدستکار نگامه اه بانک رمتعارفیغهاي تیفعال ییشناسا تهج يقو ینظارت هسامان ياندازهرا ـ2  هب

  خاصهاي روش
  پرداختهاي نظام تیتقو ـ ـه

 هنامـ نیـی آ. شـود یمـ  هاضـاف  نید دیخر و همرابحـ استصناع؛ یعقوداسالم ربا، بدون یبانک اتیعمل قانون سوم فصل در مندرج عقود هب ـ98 هماد
 . رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب هماد نیا یاجرائ
   یهسرما بازار
 ریتـداب  ریسـا . شـود یمـ  انجـام  ریز اقدامات ادارهب اوراق متشکل بازار هیساماند و کشور اقتصاد در یهسرما بازار هگایجا ارتقاء منظور هب ـ99 هماد

 . است 1384 مصوب رانیا یاسالم يورهجم ادارهب اوراق بازار قانون) 4( هماد مطابق ،هیساماند



 ثبـت  هب نسبت مکلفند قانون نیا ابالغ از پس هما شش ظرف حداکثر اندهکرد اقدام ادارهب اوراق انتشار هب نسبت تاکنون هک یاشخاص یهکل ـ  الف
 ادارهب اوراق ناشر يبرا یقانون فیتکال ياجرا از مانع کنیل و شودیم محسوب تخلف ثبت، عدم. ندینما اقدام ادارهب اوراق و بورس سازمان نزد آن

 اوراق بـازار  قـانون ) 45( همـاد  در مقـرر  باتیترت براساس را خود یمال اطالعات دیبا مذکور سازمان نزد هشدثبت ادارهب اوراق ناشران. بود دهنخوا
 . ندینما منتشر رانیا یاسالم يورهجم ادارهب

 از کی ره یمعامالت اتمقرر تیرعا با و مجوز يدارا بورس از خارج ياهبازار و اه بورس در فقط سازمان در هشدثبت ادارهب اوراق معامالت ـ  ب
 . است اعتبار فاقد فوق باتیترت تیرعا بدون مذکور ادارهب اوراق معاملۀ و هبود ریپذامکان مورد حسب اهآن
 در هشـد همعامل ياهکاال و اندهشد همعامل بورس از خارج ياهبازار ای اه بورس از یکی در هک سازمان نزد هشدثبت ادارهب اوراق معاملۀ از پس ـ  ج
 یهتسـو  و ادارهـ ب اوراق يمرکـز  يگـذار هسپردهاي شرکت در معامالت از پس) انتقال و نقل( ياپایپا و هوجو یهتسو اتیعمل ،ییکاالهاي ورسب

 . ردیگیم صورت هوجو
ـ قابل هکـ  شـوند  يدارهنگ و ثبت ياهگون هب دیبا اهآن کنندگانهمعامل و ادارهب اوراق معامالت سوابق ـ  د . باشـند  هداشـت  را تمعـامال  يبازسـاز  تی

 . گرددیم ابالغ و هیهت ادارهب اوراق و بورس سازمان توسط قانون ابالغ از پس هما دو تا حداکثر بند نیا یاجرائ دستورالعمل
 يورهـ جم ادارهـ ب اوراق بازار قانون موضوع یمال ياهادهن نیعناو از یکی تحت هک یحقوق اشخاص یتمام رعاملیمد و هریمد أتهی اعضاء ـ  ـه

 یاساسـ  قـانون ) 44( ارمهـ چ و لهـ چ اصـل هـاي  استیس ياجرا لهیتس منظور هب دیجد یمال ياهادهن و اهابزار توسعۀ قانون ای و رانیا یاسالم
 یاصل تیفعال موضوع هک یحقوق اشخاص از هدست آن زین و اندهدیرس ثبت هب کشور سراسر در اه شرکت ثبت مرجع نزد و اندهشد لیتشک تاکنون

 تخلـف  یمال ادهن ثبت از يخوددار. برسانند ثبت هب ادارهب اوراق و بورس سازمان نزد را خود تیریمد تحت یمال ادهن موظفند است یمال ادهن اهآن
 و اسـناد  ثبـت  سـازمان . اسـت  رانیا یاسالم يورهجم ادارهب اوراق بازار قانون) 49( هماد) 1( بند مشمول اهآن رانیمد تیفعال و شودیم محسوب

 يخـوددار  مجوز بدون یمال ياهادهن ثبت از و هنمود ثبت ادارهب اوراق و بورس سازمان مجوز با فقط را یمال ياهادهن است مکلف کشور امالك
ـ تأ. اسـت  همربوطـ  ضـوابط  طبق ادارهب اوراق و بورس سازمان دییتأ هب منوط زین یمال ياهادهن ۀیسرما و هاساسنام در راتییتغ هرگونه. دینما  دیی

 . رسدیم ادارهب اوراق و بورس یعال يشورا بیتصو هب هک است یدستورالعمل براساس یمال ياهادهن رانیمد ياهحرف تیصالح
 طبـق  ردیـ گیمـ  قـرار  ستد و داد مورد و هشدهرفتیپذ نظارت تحت و هافتیسازمان متشکل، بازار عنوان هب ییکاالهاي بورس در هک ییاهکاال ـ  و

 مشـمول  مـذکور  ياهـ کاال ییاهن لیتحو و یهتسو ،همعامل ،هعرض. ردیگیم قرار همعامل مورد و هشدهعرض اه بورس نآ بر حاکم مقررات و نیقوان
 . ستین ییکاال رمتشکلیغ ياهبازار هب مربوط مقررات و نیقوان

 قـانون ) 13( همـاد  موضـوع  ادارهب اوراق ناشران و انتظام خودهاي تشکل ،یمال ياهادهن رانیمد عنوان هب هک یحقوق و یقیحق اشخاص یهکل ـ  ز
 شـوند یمـ  ای هشد انتخاب یاساس قانون) 44( ارمهچ و لهچ اصل یکلهاي استیس ياجرا لهیتس منظور هب دیجد یمال ياهادهن و اهابزار توسعۀ
 سازمان هب همربوط رانیمد یاطالعات هگایپا در ثبت تهج را خود یلیتحص و یشغل سوابق هب مربوط مدارك و اسناد یهکل و تیوه مدارك مکلفند
 هگـا یپا در را هادشـد ی رانیمد یتجرب و یلیتحص سوابق و مشخصات است موظف ادارهب اوراق و بورس سازمان. ندینما هارائ ادارهب اوراق و بورس

ـ  مربوط يفریک و یتخلفات سوابق و ادارهب اوراق بازار بر حاکم مقررات و نیقوان تیرعا ثیح از را اهآن عملکرد و ثبت مذکور یاطالعات  در اهـ آن هب
 منتشـر  رسـد یم ادارهب اوراق و بورس یعال يشورا بیتصو هب هک یاجرائ باتیترت براساس ادارهب اوراق ناشران و یمال ياهادهن در تیریمد طول

 . است ریپذامکان صالحيذ مرجع دییتأ از پس آنان سوابق همراه هب رانیمد یاسام انتشار. دینما
 عـدالت  امهس کنندگانافتیدر از هدست آن یاساس قانون) 44( ارمهچ و لهچ اصل یکلهاي استیس ياجرا قانون) 34( هماد يجراا در ـ100 هماد

ـ در امهسـ  ياهـ ب همانـد یباق اقسـاط  التفاوتهماب ،یاستان يگذاریهسرماهاي شرکت قیطر از ای و خود طیتقس هدور انیپا از قبل هک  را خـود  یافتی
 ادهشـن یپ بـا  امهس انتقال هنحو و فیتخف دستورالعمل. شوند برخوردار هماندیباق ياههدور يبرا امهس ياهب در فیتخف از توانندیم ند،ینما پرداخت
 . رسدیم يواگذار أتهی بیتصو هب يسازیخصوص سازمان

 . است ممنوع هـدشدیسررس اقساط سقف تا هادشدی امهسـ سود هرگونه پـرداخت ـ1 هتبصر
 از پـس  هـه ما شـش  هدور تیرعا با هدشدیسررس و معوق اقساط زانیم هب تواندیم يواگذار أتهی دییتأ از پس يسازیخصوص نسازما ـ2 هتبصر

 . دینما تملک معوق اقساط وصول يبرا را خود نزد هقیوث امهس ،یاستان يگذاریهسرماهاي شرکت هب اعالم و یقانون مقرر لتهم
  تجارت



ـ توز ندیفرآ يسازشفاف و عیتوز هشبک يورهرهب ارتقاء رقابت، سطح شیافزا بازار، سبمنا میتنظ منظور هب ـ101 هماد  دولـت  خـدمات،  و کـاال  عی
 : تواندیم

ـ ن مـورد  ياهاستاندارد هک ينحو هب دینما اقدام هبرنام دوم سال انیپا تا کاال پخش یردولتیغ ياهواحد هیساماند هحیال هارائ هب نسبت ـ  الف  ازی
ـ  قـرار  هتوجـ  مـورد  یرقـابت هـاي  اسـت یس ازین و دولت یتیریمد و ینظارت ياهابزار ،پخش تیفعال يبرا ـ تول مـت یق اخـتالف  و هگرفت  و هکننـد دی

 . ابدی شهکا هکنندمصرف
 زمـان  تا را اهواحد هگوننیا يرهش خدمات و تلفن گاز، برق، آب، یعموم خدمات و اتیمال نرخ و هیساماند را هپروان بدون یصنف ياهواحد ـ  ب

ـ  مصـوب  هتعرف و اتیمال نرخ برابر دو تا رسد،یم رانیوز أتهی بیتصو هب هک ياهنامنییآ براساس کسب هپروان اخذ  و نیـی تع همـ یجر عنـوان  هب
 . ستین مربوط نیقوان در مقرر یاجرائهاي ضمانت ریسا ياجرا از مانع حکم نیا. دینما افتیدر
 تبـادل  يبـرا  هکپارچی و منسجم نظام جادیا منظور هب) کد رانیا( رانیا خدمات و کاال هشناس خدمات و يبندهطبق یمل نظام هتوسع هب نسبت ـ  ج

ـ  مکلـف  را خدمات و کاال کنندگانهعرض یهکل و هنمود اقدام خدمات و اهکاال هب مربوط اطالعات ـ ا کـردن  روزآمـد  و اخـذ  هب  و) کـد ( هشناسـ  نی
 . دینما آن از هاستفاد هب موظف را ربطيذ یاجرائهاي هدستگا

 و يانحصـار  و یعمـوم  خدمات و اهکاال هب را يگذارمتیق یاساس قانون) 44( ارمهچ و لهچ اصل یکلهاي استیس ياجرا قانون تیرعا با ـ  د
 . دینما محدود يضرور و ياهارانی یاساس ياهکاال

ـ ا مـت یق نیـی تع ضـوابط  و رسـت هف زین و یعموم خدمات و يانحصار ،یاساس ياهکاال نییتع ضوابط است مکلف دولت ـ1 هتبصر  و اهـ کاال نی
 و معاونـت  تجـارت،  و معـدن  صـنعت،  وزارت نـدگان ینما از متشـکل  هیکـارگرو  ادهشـن یپ با قانون، نیا بیتصو از پس هما هس ظرف را خدمات
 . برساند اقتصاد يشورا بیتصو هب ربطيذ ياههوزارتخان

ـ  متیق التفاوتهماب شود، فیتکل روز هعادل متیق از کمتر خدمات ای کاال فروش متیق هچنانچ بند، نیا ياجرا در ـ2 هتبصر  یفـ یتکل و روز هعادل
 . گردد اترهت دولت هب ربطيذ هدستگا هیبد محل از ای و شود پرداخت اجرا سال در دولت منابع و اعتبارات محل از و نییتع مزمانه دیبا

ـ  امـور  ،یاساسـ  قانون) 44( ارمهچ و لهچ اصل یکلهاي استیس ياجرا يراستا در است مجاز تجارت و معدن صنعت، وزارت ـ102 هماد  یاجرائ
ـ  را خدمات و اهکاال يگذارمتیق و یبازرس ع،یتوز ،يسازهریذخ ن،یتأم از اعم بازار میتنظ ـ تول یصـنف هـاي  تشـکل  هب  ،یخـدمات  و یعیتـوز  ،يدی

 . دینما واگذار هکنندرفمص از تیحما ادهن مردمهاي تشکل نیمچنه و اه یتعاون و اهیهاتحاد
 وزارت ادهشنیپ هب هک یاجرائ هنامنییآ ارچوبهچ در هواگذارشد اراتیاخت مقابل در ،هماد نیا موضوعهاي یتعاون و اهیهاتحاد ا،ه تشکل ـ1 هتبصر

 . بود ندهخوا خسارت جبران مسؤول و پاسخگو رسد،یم رانیوزأتهی بیتصوهب معاونت و تجارت و معدن صنعت،
ـ  نسـبت  ارز، انتقـال  بدون واردات مجوز اعطاء قیطر از ضرورت حسب است مجاز تجارت و معدن صنعت، وزارت ـ2 هبصرت  ياهـ ازین جبـران  هب

 . دینما اقدام یداخل
 را الزم اقـدامات  اسـت  مکلـف  دولـت . سـت ین االجـراء الزم گاریس يبرا پنجم هبرنام یط در رضروریغ ياهکاال ورود تیممنوع قانون ـ3 هتبصر

ـ  مـذکور  شـرکت  دهـ تع بر مشروط کشور داخل در یاصل يتجار نشان با معتبر یخارج گاریس دیتول مصرف، شهکا بر مشتمل  را واردات عـدم  هب
 . گردد برقرار مصرف با داخل در دیتول توازن ،هبرنام انیپا تا هک ينحو هب آورد عملهب

 کنـد، یمـ  اقتضاء شرع نیمواز تیرعا هک يموارد در جز هب هبرنام ياهسال طول در داتوار يبرا یرفنیغ و ياهرتعرفیغ موانع يبرقرار ـ103 هماد
  .کند اقدام آن رفع هب نسبت ياهتعرف معادل ياهنرخ وضع با است مکلف دولت یموانع نیچن وجود صورت در. است ممنوع
 . ستین تیممنوع نیا مشمول يکشاورز محصوالت ـ هتبصر

   ـ104 هماد
 تیریمـد هـاي  شـرکت  ،)اهومیکنسرس( اه شرکت یهاتحاد ا،ههخوش ا،ههشبک ا،ه تشکل مهس شیافزا و اه هبنگا مشارکت ارتقاء منظور هب ـ  الف

 و میمسـتق هـاي  تیـ حما و اهـ  مشـوق  الت،هیتسـ  ا،هـ  کمـک  است مجاز دولت محصول، تنوع يدارا و یصادرات بزرگهاي شرکت و صادرات
 . دینما اعطاء اه تشکل نیا قیطر از را یترنفیغ صادرات هحوز در خود میرمستقیغ

 . بود ندهخوا خسارت جبران مسؤول و پاسخگو ،هواگذارشد اراتیاخت مقابل در ،هماد نیا موضوعهاي تشکل
 . رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب و هیهت معاونت و تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط بند نیا یاجرائ هنامنییآ

 . است ممنوع هبرنام طول در خدمات و یرنفتیغ ياهکاال صادرات از عوارض و اتیمال هرگونه اخذ ـ ب



 . گرددیم نییتع اقتصاد يشورا توسط قانون نیا بیتصو خیتار از هما شش ظرف ینفت ياهکاال رستهف ـ1 هتبصر
 افتیدر و وضع نییپا هافزود ارزش يدارا ای خام مواد صادرات يبرا ياهژیو عوارض کشور، منابع از انتیص منظور هب است مجاز دولت ـ2 هتبصر

 . دینما
 و رسـت هف. ابـد ییمـ  شهکـا  ،یداخل هافزود ارزش مهس شیافزا با متناسب هک است یجدول برحسب هماد نیا موضوع عوارض زانیم ـ3 هتبصر

 قابـل  یعمـوم  اعـالم  و وضـع  از پس هما هس حداقل عوارض نیا. رسدیم اقتصاد يشورا بیتصو هب مذکور جدول و اهکاال نیا همربوط عوارض
 . است وصول

 درخواسـت  مـورد  الملـل نیب تجارت در مرسوم ياههیگوا و ياجبار ياهاستاندارد استثناء هب مجوز هرگونه اخذ از خدمات و اهکاال صادرات ـ  ج
 . است معاف دارانیخر

 و صـادرات  مقـررات  قـانون  اصـالح  يبـرا  الزم یقانون باتیترت هامبرن اول سال انیپا تا یمل منافع لحاظ با شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ  هتبصر
 . آورد عملهب را دارند یدائم جنبۀ هک همربوط نیقوان گرید و قانون نیا در مندرج یصادراتهاي مشوق هارائ شامل واردات

ـ امت با و رمتعارفیغ طیشرا با ییکاال هک يموارد در) نگیضددامپ( یشکنمتیضدق و یجبران ،یحفاظت مؤثرهاي اقدام و ریتداب دولت ـ  د  قابـل  ازی
 . دینما اعمال و اتخاذ را شودیم وارد کشور هب هتوج

 : است مجاز ریز موارد جز هب خدمات و اهکاال یهکل صدور و گرددینم صدور تیممنوع موجب یداخل بازار میتنظ ـ ـه
  .ینگهفر راثیم سازمان صیتشخ هب ینگهفر راثیم و هقیعت اءیاش ـ1
 صیتشـخ  هب باشند، هداشت یستیز تنوع حفاظت ای و یکیژنت ریذخا حفظ هجنب هک ییاههگون و یمرتع و یزراع خاك ،ینبات ،یدام خاص اقالم ـ2

 . ستیزطیمح حفاظت سازمان و يکشاورز ادهج وزارت
 اقتصـاد  يشـورا  بیتصـو  و همربوط هدستگا ادهشنیپ اب اهتن کند،یم پرداخت میمستق هارانی اهآن نیتأم يبرا دولت هک ییاهکاال صادرات ـ  هتبصر
 از قبـل  را هصادرشد ياهکاال هب یپرداخت میمستق ياههارانی یهکل عودت هب مربوط هیگوا موظفند صادرکنندگان یهکل صورت نیا در. است مجاز
 . کنند اخذ یدارائ و ياقتصاد امور وزارت از خروج

ـ  و ياهمنطقـ  ياهـ یهاتحاد مقررات و نیقوان با کشور يتجار بخش مقررات و نینقوا ییمسوه جادیا ضمن است موظف دولت ـ  و  از یالمللـ نیب
 یانهـ ج تجـارت  هتوسـع  سـازمان  در تیعضـو  يبـرا  کشـور  ياقتصـاد  ارکان يتوانمندساز و يسازهآماد هب نسبت ،یانهج تجارت سازمان هجمل

)WTO (دینما یقانون اقدام . 
   ـ105 هماد
 ـ   اهـ  شـرکت  از یکـ ی بقـاء ( هجانب کی شکل هب نشود، يانحصار قدرت بروز و تمرکز جادیا موجب هک یمادام ،يتجاراي هشرکت ادغام ـ  الف

 در ،)دیـ جد شـرکت  ـ   دیـ جد یحقوق تیشخص جادیا و هشوندادغامهاي شرکت یحقوق تیشخص محو( هجانب چند ای دو ادغام و) هرندیپذ شرکت
 . است مجاز ادغام، موضوع يتجارهاي کتشر ریسا در شرکت آن هاساسنام ارچوبهچ

 . گرددینم باشدینم انتقال قابل شرعاً هک يموارد شامل بند نیا موضوع امور
 . شودیم منتقل دیجد شرکت ای ادغام هرندیپذ شرکت هب ادغام، موضوعهاي شرکت ای شرکت مطالبات و ونید ،یدارائ دات،هتع و حقوق یهکل

ـ  انتقـال  با کارکنان یبرخ لیتما عدم صورت در. ابندییم انتقال دیجد شرکت ای هرندیپذ شرکت هب دغاما موضوعهاي شرکت کارکنان  شـرکت  هب
 مـورد  در. شـود یمـ  پرداخـت  هادشـد ی کارکنان هب مزبور شرکت توسط کار قانون مقررات مطابق کار انیپا يایمزا د،یجد شرکت ای ادغام هرندیپذ
 ،ياقتصـاد  هتوسـع  سـوم  هبرنام قانون) 113( هماد اصالح و کشور عیصنا ينوساز لهیتس مقررات از یبخش میتنظ قانون مطابق مازاد کار يروین

 . شودیم عمل 26/5/1382 مصوب ران،یا یاسالم يورهجم ینگهفر و یاجتماع
 اتیمال پرداخت از آن، در هدش ادغامهاي شرکت یهسرما مجموع سقف تا گرددیم حاصل بند نیا موضوعهاي شرکت ادغام از هک یشرکت یهسرما

 . است معاف آن ياهیهاصالح و 3/12/1366 مصوب میمستقهاي اتیمال قانون) 48( هماد موضوع
) 9( فصل مطابق را اه ادغام مجاز و دیمف هدامن نیمچنه و انحصار و قدرت بروز اعمال تمرکز، جادیا از يریشگیپ طیشرا است موظف دولت ـ  ب

 . دینما ینیبشیپ »یاساس قانون) 44( ارمهچ و لهچ اصل یکلهاي استیس ياجرا و ارمهچ هبرنام قانون از يمواد اصالح«  قانون
 یخروجـ  و يورود يمبـاد  از) %30( درصـد یس حداقل کاال، صیترخ زمان شهکا ضمن هبرنام سوم سال انیپا تا است مکلف دولت ـ106 هماد

 . دهد شهکا را خود تیفعال کم یگمرک



ـ  را همانـد یباق يمبـاد  تجارت، شیافزا و یکنترل اتیعمل در سرعت و دقت ارتقاء منظور هب شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ  هتبصر  و روز يفنـاور  هب
  .دینما زهمج نینو يتکنولوژ

 ياقتصاد تیفعال گسترش و لهیتس منظور هب یحقوق و یقیحق شخص چند ای دو مشارکت با مشترك منافع با ياقتصاد هگرو لیتشک ـ107 هماد
 مربوط طیشرا و ضوابط و یمدن شرکت قالب در اه شرکت ثبت مرجع در ثبت از پس یکتب يقرارداد براساس و محدود هدور کی يبرا يتجار و
 . است مجاز انحصار منع و ریغ هب اضرار منع اصل و یاسالم نیمواز تیرعا با و آن هب

 پرداخت مسؤول یتضامن بطور هگرو اعضاء و ستین استنادقابل ثالـث اشـخاص قبـال در قـرارداد در رانیمد اراتیاخت هـطیح در ریـیتغ ـ1 هتبصر
 . باشد هشد توافق يگرید بیترت هب قرارداد طرف ثالث اشخاص با هک نیا مگر باشند،یم خود یشخص اموال از هگرو ونید

 هحـ یال) 152( و) 151( مـواد  و تجـارت  قـانون  مهازدی باب احکام و) 6(هدما مطابق ،یهتصف و یبازرس ،يتجار دفاتر هب مربوط اتیعمل ـ2 هتبصر
 . شودیم انجام 1347 سال مصوب تجارت قانون از یقسمت اصالح یقانون

 هگـرو  انحـالل  موجـب  یحقـوق  اشـخاص  از یکی یورشکستگ ای انحالل ای یقیحق اشخاص از یکی یقانون تیممنوع ای حجر ای فوت ـ3 هتبصر
 . باشد هشد مقرر يگرید طور ياقتصاد هگرو لیتشک قرارداد در هک نیا مگر شودیم

ـ هـاي  هدسـتگا  توسط مناقصات، يبرگزار قانون فاتیتشر و احکام تیرعا بدون بورس قیطر از خدمات ای کاال دیخر ـ108 هماد  بالمـانع  ،یاجرائ
 . است

 صـالح يذ مرجـع  بیتصو از پس هک است ياهنیقرنط یداشتهب و ینمیا ،یفن ضوابط تیرعا هب موکول کشور هب کاال نوع ره واردات ـ109 هماد
ـ  از یوارداتـ  ياهـ کاال صیتـرخ  يبرا ضوابط نیا تیرعا. شودیم ابالغ گمرك هب تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط مربوط،  ياهـ کاال هجمل
  .است یالزام قاچاق مکشوفات و يمتوار صاحب بالصاحب، ياهکاال ،هافتی تیقطع یضبط ،همتروک
ـ ) احراز و وجود صورت در( کاال یهاول صاحب هنیزه هب هماد نیا موضوع ضوابط با رمنطبقیغ ياهکاال ـ  هتبصر ـ  ،يو ورثـۀ  ای  کشـور  از خـارج  هب

 و گـردد یمـ  معـدوم  نباشـد  محـرم  اسـراف  اقدام نیا و هنبود یهثانو تصرف تیقابل يدارا کالً ای جزئاً هچنانچ صورت نیا ریغ در و شودیم عودت
 هاسـتفاد  تیقابل موارد در جز داخل در اهآن عرضۀ و فروش گرفتن، اریاخت در هب مجاز (ره)امام حضرت فرمان ياجرا ستاد و یکیتمل اموال سازمان

 . ستین یهثانو مصرف از نانیاطم و یهثانو مصرف يبرا
ـ تول سـاختار  اصـالح  شامل نان مصرف يوالگ اصالح منظور هب مصرف يالگو اصالح یکلهاي استیس) 9( بند يراستا در ـ110 هماد  بـود هب د،ی
 يتجـار  مبـادالت  میتنظـ  گندم، کیاستراتژ هریذخ حفظ مردم، نگهفر و هذائق با متناسب و یداشتهب ت،یفیک با ياهنان انواع دیتول هتوسع ند،یفرآ

 بخش قیطر از امور انجام و یرقابت يفضا در و نان دیولت ندیفرآ در هدیدآموزش یانسان يروین از هاستفاد و یداخل بازار میتنظ دفه با آرد و گندم
ـ  تجـارت  و معـدن  صـنعت،  وزارت و است اقتصاد يشورا هدهع بر نظارت و دافها ياستگذاریس ،یتعاون و یخصوص از اعم یردولتیغ  عنـوان  هب

 راتیتعز و جرائم و تخلفات هب یدگیرس. دینمایم هفیوظ انجام مذکور يشورا مصوبات اساس بر هک شودیم نییتع نان بازار میتنظ یمتول هدستگا
 و شـود یمـ  عمـل  24/12/1382 مصـوب  یصنف نظام قانون شتمه فصل مطابق و است ياهارانی موارد هب مربوط فقط نان و آرد گندم، هب مربوط

 . است حاکم رالذکریاخ قانون اهتن زین مربوط موارد گرید در. گرددیم لغو ریمغا خاص و عام نیقوان
  یخارج يگذاریهماسر
 بیتصـو  از پـس  هما شش ظرف حداکثر ،ییکارآ شیافزا منظورهب و هبرنام دافها تحققهاي ضرورت و روز ياهازین با متناسب دولت ـ111 هماد

 : دینما یقانون اقدام لیذ موارد هب نسبت قانون نیا
  »رانیا یفن و ياقتصادهاي کمک و يگذاریهسرما«  سازمان زهیتج و تیتقو ـ الف
ـ هـاي  رقابت و روز ازین تناسب هب اه مشوق اعمال و نییتع و ضرورت برحسب مقررات و نیقوان اصالح و ییشناسا ـ  ب  جـذب  يبـرا  یالمللـ نیب

  یخارج يگذاریهسرما شتریب
  آزاد مناطق

 اعمـال  نظـام،  هسـال  سـت یب انـداز چشم سند فداها تحقق در اهآن مؤثر نقش فاءیا و ياقتصاد هژیو و آزاد مناطق هیساماند منظور هب ـ112 هماد
 یمل هتوسع يالگو هارائ و یانهج اقتصاد با یمل اقتصاد اثرگذار تعامل و يوندیپمه مناطق، نیا در مناسب ياقتصاد رشد جادیا و هکپارچی تیریمد
 : مختلفهاي بخش در



ـ اخت ف،یوظـا  یـه کل و شـوند یمـ  محسـوب  همنطقـ  مقـام  نیبـاالتر  دولـت،  طـرف  از یندگینما هب آزاد مناطقهاي سازمان رانیمد ـ  الف  و اراتی
 آزاد منـاطق هـاي  سازمان. است اهآن هدهع هب یتیامن و یدفاع ياهادهن استثناء هب مناطق نیا در مستقر یدولت یاجرائهاي هدستگاهاي تیمسؤول

 . شوندیم هادار کار قانون و نآ يبعد اصالحات و یصنعت ـ يتجار آزاد مناطق هادار یچگونگ قانون براساس منحصراً
 . ردیپذیم صورت شانیا موافقت با ،يبرهر معظم مقام نظر تحتهاي هدستگاهاي تیمسؤول و اراتیاخت ف،یوظا يواگذار ـ1 هتبصر
 . شودیم اگذارو آزاد همنطق سازمان ریمد هب آزاد مناطق در روستا و رهش یاسالم ياهشورا مصوبات مورد در فرماندار اراتیاخت ـ2 هتبصر

 ارزش و هافـزود  ارزش مجموع نسبت هب کشور نقاط ریسا هب ورود نگامه هب ياقتصاد هژیو و آزاد مناطق در هشد پردازش ای و دیتول ياهکاال ـ  ب
 . است معاف يورود حقوق پرداخت از و محسوب یداخل دیتول آن، در هرفت کارهب یداخل قطعات و یهاول مواد

ـ  ياهـ کاال و یهاول مواد حکم در ،يورود حقوق پرداختهب مشروط د،یتول در هرفت کار هب یخارج ياهواسط ياهکاال و یهاول مواد ـ1 هتبصر  یداخل
 . شودیم محسوب

 ریسـا  از هگذشـت  در هکـ  ياقتصاد هژیو و آزاد مناطق در هشدپردازش ای و دیتول يـاهکاال در هرفت کار هب یخارجـ قطعات و یهاولـ مواد ـ2 هتبصر
 گـردد یم یتلق یهاول مواد حکم در شود هگرفت کار هب شود،یم وارد کشور هب هک یمحصول پردازش ای و دیتول در و هشدارسال همنطق هب کشور نقاط

 . است معاف يورود حقوق پرداخت از و
 توسـط  بنـادر  نیا هک یصورت در شودیم افتیدر يبندر خدمات بابت اهشناور و اه یکشت از يجار نیقوان طبق هک مربوط يبندر ياههنیزه ـ  ج

 اخذ همربوط آزاد مناطقهاي سازمان توسط باشند، هشد جادیا آزاد همنطق همحدود در یصنعت ـ  يتجار آزاد مناطق و یتعاون ،یخصوصهاي بخش
 . ندینما اقدام یالمللنیب و يجار نیقوان طبق اه یکشت صیترخ و ثبت هب نسبت مجازند آزاد مناطق. گرددیم
 یچگـونگ  قـانون ) 10( هماد موضوع عوارض استثناء هب( عوارض یهکل از آزاد مناطق ریسا زین و کشور از خارج و آزاد مناطق نیب کاال مبادالت ـ  د

 . باشندیم معاف يورود حقوق و اتیمال ،)7/6/1372 مصوب رانیا یاسالم يورهجم یصنعت ـ يتجار آزاد مناطق هادار
 معتبـر  و یداخلـ هـاي  هدانشگا یندگینما جادیا ،یالمللنیب معتبر یقاتیتحق و یآموزش ياهادهن و مراکز با یعلم ارتباطات گسترش منظور هب ـ  ـه

 نیقـوان  تیرعا با ياقتصاد هژیو و یصنعت ـ  يتجار آزاد مناطق در یخصوصهاي هدانشگا سیتأس و ربطيذ ياههوزارتخان اعالم طبق بر یخارج
 . است مجاز مربوط

 قلمـرو  از متـر  شتصده هفاصل هب رسدیم کل ستاد دییتأ هب هک یدفاع و یتیامن مالحظات تیرعا با یصنعت ـ  يتجار آزاد مناطق یآب همحدود ـ  و
 يبعد اصالحات و 7/6/1372 مصوب »رانیا یصنعت ـ  يتجار آزاد مناطق هادار یچگونگ«  قانون ازاتیامت از و گرددیم نییتع آزاد مناطق یخاک
 . است رداربرخو آن
ـ  حداقل موظفند آزاد مناطق ياهسازمان ،يتجار آزاد مناطق هرهچ از فقر زدودن منظور هب - ز  و ورود عـوارض  وصـول  محـل  از) %1( درصـد کی

 . ندهد اختصاص مناطق نیا یبوم ازمندانین و نیمحروم هب یتیحما ياهادهن قیطر از را مناطق نیا خدمات و اهکاال صدور
  یبازرگان ياههمیب

 مشـترك  همیب شرکت جادیا منظور هب یردولتیغ بخش تیاولو با یداخل يتجار همیبهاي شرکت با یخارج همیبهاي شرکت مشارکت ـ113 هماد
 یبازرگـان  همـ یبهاي شرکت یندگینما و شعب تیفعال و سیتأس نیمچنه و یداخل همیب ياهشرکت توسط یخارج یهسرما جذب ران،یا در یبازرگان
 . است مجاز مربوط نیقوان و یاساس قانون) 44( اصل یکلهاي استیس تیارع با یخارج

 ،یبازرگـان  همیب صنعت در ياجبار ییاتکا همیب حق یجیتدر شهکا و ياهتعرف نظارت نظام اصالح ضمن شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ114 هماد
 يبنـد هرتبـ  و يتـوانگر  رقابت، لهیتس و انحصار منع ،یمال نظارت تمقررا بر مشتمل نیگزیجا ینظارت هکپارچی نظام استقرار و نیتدو هب نسبت

 . دینما اقدام هبرنام سوم سال انیپا تا حداکثر همیب مؤسسات
   ـ115 هماد
 مجلـس  مصـوب  نیقـوان  در هکـ  اسـت  يمـوارد  هب منحصر) ییاتکا همیب حق و همیب حق( يتجار همیب بر عوارض هرگونه افتیدر و وضع ـ  الف

 . است هشد نییتع یاسالم يشورا
 . دینما اعمال را ثالث شخص همیب نیسرنش مچونه هرانند مورد در ثالث شخص همیب هب نسبت است مکلف یدارائ و ياقتصاد امور وزارت ـ ب
 يمرکـز  همیب سیتأس قانون) 30( هماد موضوع ران،یا همیب یامهس شرکت با يانحصار صورت هب یاجرائهاي هدستگا ياههمیب انجام ـ116 هماد

 . شودیم االثریملغ هبرنامهاي سال طول در 1350 سال مصوب يگرهمیب و رانیا



   نفت هب یوابستگ شهکا
 اعتبـارات  نیتـأم  در یعـموم ياهدرآمد مهس شیافـزا قیطر از گاز و نفت دیعوا هب ياهنیزه اعتبارات یوابستگ کامل قطع منظور هب ـ117 هماد
 : هک شود اقدام ينحو هب دولت، ياهنیزه

ـ مال ياهـ یـه پا گسـترش  بـا  و میمسـتق هاي اتیمال نرخ شیافزا عدم هب مشروط یداخل ناخالص دیتول هب اتیمال نسبت هبرنام انیپا در ـ  الف  یاتی
 . برسد) %10( درصدهد هب حداقل
 يبـرا  اسـت  هشـد  بیتصـو  همربوط نیقوان در هک هآنچ بر هعالو يورود حقوق و یاتیمال تیمعاف ای و حیترج ف،یتخف هرگونه يبرقرار ـ1 هتبصر

 . است ممنوع هبرنام ياجراهاي سال یط قانون نیا) 222( هماد موضوعهاي هدستگا هجمل از یحقوق و یقیحق اشخاص
 هاضـاف  درصـد  واحـد  کی هساالن هبرنام اول سال از را اتیمال نیا نرخ ،هافزود ارزش بر اتیمال قانون کامل ياجرا با است مکلف دولت ـ2 هتبصر

 عنـوان  هب) ( %3( درصد هس مزبور نرخ از اه يارهید و اه يردارهش مهس. برسد) %8( درصدشته هب آن نرخ هبرنام انیپا در هک ياهگونهب د؛ینما
 . شودیم نییتع) %5( درصد پنج دولت مهس و) عوارض

 . ابدی شیافزا) %10( درصد هد هساالن متوسط طور هب ياهنیزه اعتبارات هب گاز و نفت ياهدرآمد استثناء هب یعموم ياهدرآمد نسبت ـ ب
 . ابدی شیافزا تورم، نرخ از کمتر) %2( درصد دو حداکثر هساالن دولت ياهنیزه اعتبارات ـ ج

 . است ممنوع یبانک ستمیس و يمرکز بانک از استقراض محل از دولت هبودج يکسر نیتأم ـ هتبصر
 هاجـاز  یدولتـ هـاي  شـرکت  ای و یاجرائهاي هدستگا هب ا،ه بخش نیا تیفعال هتوسع و یردولتیغهاي بخش از یمال تیحما منظور هب ـ118 هماد
 هوجـو  قالـب  در را خـود  یداخلـ  يگـذار یهسـرما  منـابع  ای و يایهسرماهاي یدارائ تملک اعتبار ،یسنوات هبودج نیقوان ارچوبهچ در شودیم هداد
 در همربوطـ  یقـانون  مقـررات  ارچوبهـ چ در تا ندهد قرار عاملهاي بانک اریاخت در همنعقد ياهقرارداد سبراسا الت،هیتس سود هارانی ای هشدهادار
 . ردیگ قرار یردولتیغهاي بخش طیشرا واجد انیمتقاض اریاخت

ـ ا یاسـالم  يورهـ جم يمرکـز  بانـک  و معاونـت  ،یدارائ و ياقتصاد امور وزارت مشترك ادهشنیپ هب هماد نیا یاجرائ هنامنییآ ـ  رانی  بیتصـو  هب
 .  رسدیم رانیوزأتهی

  یاتیمال نظام اصالح
 : آورد عملهب را لیذ اقدامات یمالهاي تیحما يسازشفاف و یاتیمالهاي تیمعاف يدفمندسازه يراستا در است موظف دولت ـ119 هماد
  یاتیمال یقانونهاي تیمعاف يجا هب صفر نرخ با یاتیمال اعتبار استیس ینیگزیجا ـ الف
  هساالن هبودج نیقوان در یخرج ـ یجمع صورت هب مذکور یاتیمالهاي تیمعاف ثبت ـ ب

 . ردیگینم تعلق اتیمال مذکور، یقانونهاي تیمعاف مشمول یحقوق و یقیحق اشخاص هب ـ1 هتبصر
 . است یاتیمال تیمعاف هرگونه از يبرخوردار شرط مقرر موعد در یاتیمال ارنامۀهاظ میتسل ـ2 هتبصر

ـ پا تـا  را یقـ یحق اشـخاص  ياهنـ یزه و يدرآمد اطالعات شامل یاتیمال انیمؤد اطالعات هگایپا است مکلف یاتیمال امور سازمان ـ120 هماد  انی
 اطالعـات  هک ربطيذ و یعموم ياهادهن و یاجرائهاي هدستگا یهکل. رساند انیپا هب هبرنام دوم سال انیپا تا حداکثر را یحقوق اشخاص و هبرنام
 و ياقتصـاد  امـور  وزارت توسـط  هکـ  بـودن همحرمان حفظ با اطالعات تبادل دستورالعمل با مطابق موظفند دارند اریاخت در را فوق هگایپا ازین مورد
 . ندهد قرار یاتیمال امور سازمان اریاخت در را اطالعات نیا رسد،یم رانیوزأتهی بیتصو هب و میتنظ هبرنام اول سال در یدارائ

 هکـ  یاوراق ریسا و یاتیمال ياههارنامهاظ افتیدر در لهیتس منظورهب هبرنام ياجرا دوم سال از است مکلف کشور یاتیمال امور مانساز ـ1 هتبصر
 خـدمات  ریـ نظ نینـو  ياهـ يفناور از مذکور انیمؤد از یبرخ ای تمام يبرا یاتیمال اوراق ابالغ زین و باشندیم آن میتسل هب مکلف یاتیمال انیمؤد

 . دینما هاستفاد اه روش ریسا ای یکیالکترون امضاء ،یکیکترونال پست
 تـا  حـداکثر  مرکـز  آن ضـوابط براساس و هشیر یکیالکتـرون هیگوا صدور یدولت مراکز يمکاره با است موظف یاتیمـال امور سازمان ـ2 هتبصر

 . دینما قداما یانیم یکیالکترون هیگوا صدور مرکز ياندازهراهب نسبت هبرنام دوم سال انیپـا
ـ مال و یاتیمال انیمؤد ياهدرآمد صیتشخ و ياقتصاد مبادالت در تیشفاف منظور هب ـ121 هماد  و معـدن  صـنعت،  وزارت ،هافـزود  ارزش بـر  اتی

ـ اولو براساس را مشاغل صاحبان هبرنام دوم سال انیپا تا کشور اصناف يشورا و کشور یاتیمال امور سازمان ینگهماه با است مکلف تجارت  ت،ی
 . دینما) فروش هزیمکان( فروش صندوق ياههسامان از هاستفاد هب ملزم



 درآمد از مذکور مشاغل صاحبان توسط) فروش هزیمکان( فروش صندوق هسامان هدستگا ياندازهرا و نصب د،یخر بابت هشدانجام ياههنیزه معادل
 صـندوق  هسـامان  از مشـاغل  صـاحبان  هاسـتفاد  عدم. است کسر قابل) مذکور ياههسامان از هاستفاد سال نیاول در( مزبور انیمؤد اتیمال مشمول
 . شودیم مربوط سال يبرا قانون در مقرر یاتیمالهاي تیمعاف از تیمحروم موجب سال، ره در) فروش هزیمکان( فروش

 هزیمکان( فروش صندوق هسامان از هاستفاد هب ملزم هک مشاغل صاحبان از هدست آن ت،یاولو براساس و جیتدر هب است موظف یاتیمال امور سازمان
ـ  اطـالع  قیـ طر از سـال  ره هما وریرهش تا و دینما نییتع را ستنده) فروش ـ  یرسـم  و یکتب ـ ن و همربوطـ  یصـنف  یـه اتحاد هب  از یکـ ی در درج زی
 . دینما اعمال آن از بعد سال هما نیفرورد ابتداء از و اعالم کشور یرسم هروزنام و راالنتشاریکث ياههروزنام

ـ مال نیمچنـ ه و یحقـوق  اشـخاص  درآمد بر اتیمال پرداخت هب نسبت ،يفرد ای یجمع طور هب یردولتیغ یحقوق اشخاص رانیمد ـ122 هماد  اتی
ـ  وصـول  ای کسر هب مکلف هافزود ارزش بر اتیمال و میمستقهاي اتیمال قانون مقررات موجبهب یحقوق اشخاص هک ییاه  و هبـود  آن صـال یا ای

 یحقوق شخص هب اه ضامن همراجع از مانع تیمسؤول نیا. داشت ندهخوا یتضامن تیمسؤول یحقوق شخص با باشد اهآن تیریمد اندور هب مربوط
 . ستین

ـ مال قـانون ) 38( هماد) 1( هتبصر و) الف( بند موضوع يدیتول ياهواحد یآلودگ عوارض و هافزود ارزش یوصول عوارض ـ123 هماد  ارزش بـر  اتی
 ياهواحـد  یآلـودگ  هکـ  یصـورت  در. گـردد یم عیتوز رستانهش مانههاي يارهید و اه يردارهش نیب تیجمع نسبت هب تانرسهش ره در هافزود
 هب معاونت یاعالمهاي استیس براساس یآلودگ عوارض کند، تیسرا استان کی در رستانهش کی از شیب هب) شتریب و نفر هپنجا( يدیتول بزرگ
 امـور  رکلیمـد  و سـت یز طیمح کل ریمد ربط،يذهاي رستانهش فرمانداران استان، يزیرهبرنام معاون از بمرک ياهتیکم در ،يرگذاریتأث نسبت

 . شودیم عیتوز متأثرهاي رستانهش نیب استان یاتیمال
 بـزرگ  ياهواحـد  یآلـودگ  عـوارض  هکنندعیتوز هتیکم اعضاء باشند، هشد واقع استان چند ای دو در یآلودگ از متأثرهاي رستانهش هک یصورت در
 کل هادار هندینما و ستیز طیمح حفاظت سازمان هندینما ربط،يذهاي استان يزیرهبرنام نیمعاون معاونت، هندینما از متشکل) شتریب و نفر هپنجا(

 . کرد ندهخوا یآلودگ عوارض عیتوز هب اقدام معاونت یاعالمهاي استیس براساس یاتیمال
   تعاون هتوسع
 اشتغال، جادیا کردیرو با هبرنام انیپا تا یمل اقتصاد) %25( درصد پنج و ستیب هب آن مهس ارتقاء و تعاون بخش هتوسع منظور هب دولت ـ124 هماد

 قـانون  از يمـواد  اصـالح  قـانون  در مقرر اراتیاخت و فیتکال تیرعا با ،هجامع درآمدکم و متوسط اقشار يتوانمندساز و یاجتماع عدالت گسترش
 : دهدیم انجام را ریز اقدامات یاساس قانون) 44( ارمهچ و لهچ اصل یکلهاي استیس ياجرا و ارمهچ هبرنام
 صدور تهج الزم التهیتس نمودن مهفرا قیطر از هبرنام ارمهچ سال تا کشور یپول بازار در) %15( درصدهپانزد هب اه یتعاون مهس شیافزا ـ  الف

 . یتعاونهاي بانک و یپول و یمال مؤسسات تیفعال مجوز
 محـل  از یتعـاون  بخش رشد در اهآن مهس ارتقاء تهج در تعاون يگذاریهسرما ضمانت صندوق و تعاون هتوسع بانک یهسرما هساالن شیافزا ـ  ب

 ونقـان ) 44( ارمهـ چ و لهچ اصل یکلهاي استیس ياجرا و ارمهچ هبرنام قانون از يمواد اصالح قانون) 29( هماد) 2( جزء یمال منابع از یبخش
هاي یتعاون تیاولو با یمل ریفراگهاي یتعاون) سکیر( يریخطرپذ پوشش و یبانک التهیتس اعطاء منظور هب یسنوات ياههبودج قالب در یاساس

 . يریعشا و ییروستا ،يکشاورز
ـ ا یاسـالم  يورهـ جم يمرکز تعاون اتاق و یتیحاکم فیوظا یاجتماع هرفا و کار تعاون، وزارت ـ  ج  فیوظـا  یتعـاون هـاي  لتشـک  گـر ید و رانی

 تعـاون  اتـاق  و یاجتماع هرفا و کار تعاون، وزارت مشترك ادهشنیپ با بند نیا یاجرائ هنامنییآ. داشت ندهخوا هدهع بر را تعاون بخش يگريتصد
ـ ه. دیرسـ  دهـ خوا رانیوزأتهی بیتصو هب قانون نیا بیتصو از پس هما هس ظرف حداکثر و هیهت رانیا یاسالم يورهجم يمرکز  دخالـت  هرگون
 هرفا و کار تعاون، وزارت ینظارت یقانون فیوظا یناف بند نیا مفاد. است ممنوع تعاونهاي اتاق انتخابات و مجامع ،یتیریمد ،یاجرائ امور در دولت

 . ستین یاجتماع
  گاز و نفت
   ـ125 هماد
 حـداکثر  از يبردارهرهب يبرا ازیموردن دیتول و هتوسع اکتشاف، هنپروا صدور هب نسبت ،یرقابت طیشرا و فضا جادیا با است مجاز نفـت وزارت ـ  الف
ـ تول تیـ ظرف حفـظ  بـا  هشدانتیص دیتول شیافزا و گاز و نفتهاي دانیم هتوسع يبرا اه تیظرف ـ تول سـقف  تـا  1389 سـال  دی ـ  هاضـاف  دی  هروزان

 ،یجنوب پارس گاز دانیم هتوسع بر دیتأک با مشترك، نیادیم تیاولو با یعیطب گاز مترمکعب ونیلیم هپنجا و ستیدو و خام نفت هبشک ونیلیمکی



 از هاسـتفاد  بـا  معاونت با هموافقتنام همبادل زین و یسنوات هبودج نیقوان در درج و اقتصاد يشورا در اه طرح ياقتصاد و یفن یهتوج بیتصو از پس
 : دینما اقدام ریزهاي روش

  گاز و نفت نیادیم در نیمع یزمان هدور در دیولت ،هتوسع اکتشاف،هاي روش انواع از هاستفاد ـ1
 و هیـه ت نفت وزارت ادهشنیپ با هبرنام اول سال در دولت يبرا همالکان تصرفات اعمال و تیمالک حق حفظ با اه روش نیا یاساس طیشرا ـ  هتبصر

 . رسدیم اقتصاد يشورا بیتصو هب
  دولت نیتضم بدون مربوط، مقررات و نیقوان تیرعا با کشور از ارجخ و داخل در يارز و یالیر یمال اوراق انتشار يکارساز ـ2
   هتوسع ارمهچ هبرنام قانون) 14( هماد) ب( بند موضوع طیشرا و اصول تیرعا با متقابل عیب روش از هاستفاد ـ3

 را الزم تـالش  و اقـدام  هشـد  هشـناخت  شتركم نیادیم ۀیکل از دیتول و هتوسع قرارداد انعقاد هب نسبت هبرنام طول در تواندیم نفت وزارت ـ  هتبصر
 . آورد عملهب

 يبـر هر معظم مقام يسو از یابالغ يانرژ بخش در نظام یکلهاي استیس و کشور هسال ستیب اندازچشم سند يمبنا بر است مکلف دولت ـ  ب
 هسـال  پنج و ستیب یزمان هدور کی يبرا يانرژ بخش یباالدست سند عنوان هب را »کشور يانرژ بردهرا یمل سند«  یکارشناس کامل هپشتوان با و

 . برساند یاسالم يشورا مجلس بیتصوهب و هیهت هبرنام قانون بیتصو از پس هما شش حداکثر ظرف
ـ  هبرنام«  ربطيذ یاجرائهاي هدستگا ریسا يمکاره با ستنده موظف روین و نفت ياههوزارتخان ـ  هتبصر  را »کشـور  يانـرژ  جـامع  طـرح  یاجرائ
 . برسانند رانیوزأتهی بیتصو هب و هیهت کشور يانرژ بردهرا یمل سند قانون بیتصو از پس هما هدوازد ظرف

ـ ن و کشـور  سراسـر  در گـاز  و نفـت  منابع شتریب هچ ره اکتشاف و ییمنظورشناسا هب شودیم هداد هاجاز نفت وزارت هب ـ126 هماد ـ  و انتقـال  زی  هب
 بر دیتأک با راحمدیبو و یهلویگهک و رهبوش خوزستان،هاي استان استثناء هب کشور مناطق یهکل در ،یشافاکت اتیعمل در دیجدهاي يفناور يریکارگ

 دانیـ م کشـف  هب منجر و انجام قرارداد طرف) سکیر( يریخطرپذ با مربوط یاکتشاف اتیعمل هک گانیمساه با مشترك یخشک و ییایدر مناطق
 همبادل و اقتصاد يشورا بیتصو و کشور کل یسنوات ياههبودج قالب در و قانون نیا) 125( هماد در مذکور ارقام قالب در شود، يتجار دیتول قابل

 طـرف  و اقـدام  مناقصات يبرگزار قیطر از دیجد نیادیم هتوسع و اکتشاف يبرا توأم متقابل عیب ياهقرارداد عقد هب نسبت معاونت، با هموافقتنام
 همـرا ه هب و منظور مذکور همنعقد قرارداد قالب در میرمستقیغ و میمستق از اعم یاکتشاف ياههنیزه. دیمان انتخاب یقانون ضوابط مطابق را قرارداد

 . شد دهخوا بازپرداخت دانیم مانه يدیتول محصوالت فروش محل از هتوسع ياههنیزه
 انیپا در هک یصورت در. باشدیم دیتمد قابل زین بار کی و هشد نییتع نفت وزارت توسط مورد ره در و هبود محدود زمان يدارا هصادر ياهمجوز
 را هـی وج هگونـ چهی همطالب حق قرارداد طرف و ابدییم هخاتم قرارداد باشد، هنشد کشف همنطق از ياهنقط چهی در يتجار دانیم اکتشاف، همرحل
 . داشت دهنخوا
 بـا  حـاً یترج یخـارج  منـابع  و هتابعـ هـاي  شـرکت  یداخل منابع محل از یسنوات هبودج ارچوبهچ در شودیم هداد هاجاز نفت وزارت هب ـ127 هماد

ـ  هسـتار «  يگـاز  عانـات یم هشگایپاال دو لیتکم هب نسبت اقتصاد يشورا دییتأ از پس یتعاون و یخصوصهاي بخش مشارکت «  و »فـارس  جیخل
 . دینما اقدام هشد هادار هوجو قالب در تالهیتس ای و يگذاریهسرما صورتهب هبشک زاره 120 و زاره 360 بیترت هب یاسم تیظرف با »فارس

ـ ن مـورد  ياهـ هفرآورد فروش و دیخر يبرا ياترهتهاي روش از هاستفاد اهآن از يبردارهرهب و هماد نیا موضوع ياههپروژ اتمام تا  بیتصـو  بـا  ازی
 . است مجاز يضرور موارد در اقتصاد يشورا

 . است یتثنمس حکم نیا شمول از يگاز عاناتیم و خام نفت اترهت
 و لهـ چ اصـل  یکلـ هاي استیس ياجرا قانون ارچوبهچ در خود امهس يواگذار يبرا اهآن ياندازهرا از پس سال کی حداکثر است مکلف دولت

 . آورد عملهب را الزم اقدامات یاساس قانون) 44( ارمهچ
ـ ا ینفتـ  ياهـ هفـرآورد  پخـش  و شیپـاال  یمل شرکت یداخل منابع محل از شودیم هداد هاجاز نفت وزارت هب ـ128 هماد ـ  نسـبت  رانی  اعطـاء  هب
 شـامل  موجـود هـاي  هشـگا یپاال لیـ تکمهـاي  طـرح  در یتعـاون  و یخصوصـ هـاي  بخش يگذاریهسرما يبرا هشد هادار هوجو قالب در التهیتس

 . دینما اقدام اقتصاد، يشورا بیتصو با يسازنیبنز و يسازهنهیب
 : است موظف نفت وزارت ـ129 هماد



 با و دیتول و هتوسع اکتشاف، تیریمد جادیا ضمن خود یقانون فیوظا انجام و گاز و نفت منابع بر تیمالک و تیحاکم حق اعمال يراستا در ـ  الف
ـ ا در مندرج فیوظا انجام يبرا موجود یانسان يروین انتقال قیطر از الزم متخصص ياهروین يریکارگهب هب نسبت ،یسازمانهاي پست زهیتج  نی

 . دینما اقدام مرتبط نیقوان و قانون
 اتخاذ با ت،یصالح صاحبهاي شرکت و نفت وزارت هتابعهاي شرکت توسط گاز و نفت دیتول و استخراج ،هتوسع اکتشاف،هاي تیفعال يبرا ـ  ب

 اکتشـاف،  اتیـ عمل بـر  مصـوب،  طـرح  براسـاس  و صادر يدیتول گاز و نفت هب نسبت تیمالک حق بدون يبردارهرهب هپروان ،یانتیص دیتول ضوابط
 . دینما نظارت یطیمح ستیز و یمنیا ـ یسالمت ياهاریمع و مخزن انتیص و دیتول مقدار نظر از الذکرفوقهاي شرکت دیتول و هتوسع

 را ینفتـ  ياهـ هفرآورد و یعیطب گاز و خام نفت صادرات و عیتوز ش،یپاال انتقال، فرآورش، د،یتول زانیم يریگهانداز و کنترل هکپارچی هسامان ـ  ج
 . دینما ياندازهرا و جادیا هبرنام دوم سال انیپا تا حداکثر

ـ  معادل نفت صنعت در ينوآور و يفناور ،یعلم توان ارتقاء و شیافزا منظور هب ـ  د  هسـاالن  ياهتوسـع هـاي  طـرح  اعتبـارات  از) %1( درصـد کی
 اهـ آن يریکارگهب و یمیپتروش و گاز نفت، دارتیاولوهاي يفناور هتوسع ،جذب) لیپتانس( تیظرف جادیا تهج ،هبرنام طول در را هتابعهاي شرکت

 گزارش و دهد اختصاص معاونت با هموافقتنام همبادل ضمن يانرژ شدت شهکا و اهآن يسازیبوم و موجودهاي يفناور ارتقاء و مرتبط عیصنا در
 . دینما هارائ یاسالم يشورا مجلس قاتیتحق و آموزش ونیسیکم هب هساالن را بند نیا عملکرد

 اول سـال  یطـ  اسـت  موظـف  نفـت  وزارت ،)%1( درصدکی زانیم هب هبرنام طول در کشور مخازن افتیباز بیضر شیافزا منظور هب ـ130 هماد
 ییایدر ناطقم و یخشک ینواح کیتفک هب مخازن يبندتیاولو تیرعا با را يدروکربورهی مخازن از برداشت ادیازد و یانتیص جامع هبرنام ،هبرنام

 . آورد عملهب را الزم اقدامات آن ياجرا حسن يبرا و هیهت
ـ  در یجـانب  خدمات و) نگیبانکر( اه یکشتهب یرسانسوخت خدمات شیافزا منظور هب است مکلف نفت وزارت ـ131 هماد ـ در و فـارس  جیخل  يای

 اسـت  مجـاز  نفـت  وزارت. دینما اجراء و نیتدو را مربوط امعج طرح ،یردولتیغ بخش قیطر از) %20( درصدستیب حداقل هساالن زانیم هب عمان
 . آورد عملهب هنیزم نیا در یردولتیغ بخش از را الزم تیحما
ـ  سومکی بیترت هب را یعیطب گاز و خام نفت صادرات از حاصل درآمد از) %2( درصد دو دولت ـ132 هماد  و زیگـازخ  و زیـ خنفـت هـاي  اسـتان  هب

 . دهد اختصاص یسنوات ياههبودج قالب در یعمران ياههبرنام ياجرا تهج هافتی هکمترتوسع ناطقم و اه رستانهش هب دوسوم
   برق
 و بـرق  همزمـان  تولیـد  توسعه و اتالف کاهش ها، نیروگاه راندمان افزایش و تولید سازيبهینه کشور، انرژي عرضه در تنوع منظور به ـ133 ماده

 :  موظفند نیرو وزارت تابعه و وابستههاي شرکت و توانیر شرکت حرارت،
 قـانون  رعایـت  با و مذکورهاي شرکتهاي دارائی و اموال سایر و اجراء دست در یا موجودهاي نیروگاه فروش از حاصل منابع از استفاده با ـ  الف

 و کوچـک  مقیـاس  بـا  پراکنـده  بـرق  تولیدکننـدگان  از برق خرید یارانه پرداخت به نسبت) 44( وچهارمچهل اصل کلیهاي سیاست اجراي نحوه
 سـیکل  بـه  گازي نیروگاه مگاوات) 12,000( هزاردوازده تا تبدیل همچنین و بلندمدت قراردادهاي عقد طریق از مشترکین برق تولیدهاي ظرفیت
 . نمایند اقدام ترکیبی
 و وابسـته هـاي  شرکت و توانیر شرکت رکیبی،ت سیکل به خود موجود گازيهاي نیروگاه تبدیل به غیردولتیهاي بخش تمایل صورت در ـ  تبصره
 . نمایند اقدام آنها به شدهاداره وجوه قالب در تسهیالت پرداخت به نسبت ماده این) الف( بند موضوع منابع محل از توانندمی نیرو وزارت تابعه

 تولیدي برق تضمینی خرید بلندمدت قراردادهاي نعقادا به نسبت شودمی داده اجازه نیرو وزارت تابعه و وابستههاي شرکت و توانیر شرکت به ـ  ب
 بـر  عالوه ها نیروگاه این برق خرید قیمت. نمایند اقدام تعاونی و خصوصیهاي بخش از خرید اولویت با پاك هايانرژي و نو هايانرژي منابع از

 نشـده، مصـرف  سـوخت  صـادراتی  یـا  وارداتـی  ارزش النهسـا  متوسط لحاظ با برق، بازار سراسري شبکه رقابتی بازار در انرژي تبدیل هايهزینه
 . رسدمی اقتصاد شوراي تصویب به موارد سایر و هاآالینده انتشارعدم بازدهی،
 منابع محل از را جزء این نیاز مورد منابع) 44( چهارم و چهل اصل کلیهاي سیاست اجراي نحوه قانون رعایت با است مجاز نیرو وزارت ـ  تبصره
 و وابسـته  و تابعـه هـاي  شرکت سایر و خود الشرکهسهم و سهام غیرمنقول، و منقول اموال جمله از ها دارائی سایر و ها نیروگاه فروش از حاصل
 . نماید فراهم برق سراسري شبکه در استفاده جهت ها نیروگاه این براي را الزم تمهیدات و تأمین ها، بنگاه

 . نماید حمایت تعاونی و خصوصیهاي بخش توسط برق تولید چککو مقیاس باهاي نیروگاه توسعه از ـ ج



 گـذاري سـرمایه  طریـق  از مگـاوات ) 25,000( هـزار وپـنج بیست تا برق تولیدي توان افزایش به نسبت برنامه طول در است مجاز نیرو وزارت ـ  د
 گذاريسرمایه متداولهاي روش صورت به یا و تابعههاي شرکت داخلی منابع یا و خارجی و داخلی از اعم خصوصی و تعاونی عمومی،هاي بخش

 . نماید اقدام) BOT( انتقال و برداريبهره ساخت، و) BOO( تصرف و برداريبهره ساخت، جمله از
 تمگـاوا ) 10,000( هـزار ده حـداقل  بنـد،  این در مذکور مگاوات) 25,000( هزاروپنجبیست میزان از تعاونی و خصوصیهاي بخش سهم ـ  تبصره
 . است

 بـه  متعلـق  ايغیریارانـه  سـوخت  بـا هـاي  نیروگـاه  از بـرق ) ترانزیـت ( عبـور  و صادرات مجوز صدور به نسبت درخواست حسب نیرو وزارت ـ  هـ
 . نماید اقدام تعاونی و خصوصیهاي بخش

 نیـروي  بیشـتر  چـه  هـر  تولید به خلیدا مؤسسات سایر ترغیب منظور به برق، تأمین مسؤولیت حفظ با نیاز صورت در است مکلف نیرو وزارت ـ  و
 هـا  نیروگـاه  این برق خریدبه نسبت رسد،می اقتصاد شوراي تأیید به که دستورالعملی براساس وزارتخانه، آن مدیریت از خارجهاي نیروگاه از برق

 . نماید اقدام
 خریـد  بـه  نسـبت  اسـت  موظف نیرو وزارت دهد، هشکا توزیع و انتقال شبکه در را برق انرژي تلفات خود سرمایه با خصوصی بخش چنانچه ـ  ز

 . نماید صادر را میزان همانبه صادرات مجوز یا و اقدام رسدمی اقتصاد شوراي تصویب به که زمانی دوره در شرایط و قیمت با شده بازیافت انرژي
 . برسد نیرو وزیر تصویب به قانون این تصویب از پس ماه سه ظرف باید بند این به مربوط اجرائی نامهآیین ـ تبصره

 از بـیش  آنها استفاده مورد قدرت یا و کوره نفت معادل مترمکعب دوهزار از بیش آنها سوخت ساالنه مصرف که واحدهایی براي انرژي قیمت ـ  ح
 ارائـه  بـا  رسـد، یمـ  اقتصـاد  شـوراي  تصویب به که ماده، اینهاي دستورالعمل موضوع ضوابط و معیارها رعایت عدم صورت در است، مگاوات دو

  .یابدمی افزایش مناسب فرصت
 بـرق،  و يانـرژ  مصـرف  يالگـو  اصالح و کردن یمنطق يراستا در کنندگانمصرف از تیحما و قیتشو ،ییجوهصرف اعمال منظور هب ـ134 هماد

ـ  هب ستیز طیمح از حفاظت و کشور يانرژ ریذخا حفظ ـ ن ياهـ هوزارتخان  براسـاس  شـود یمـ  هداد هزاجـا  تجـارت  و معـدن  صـنعت،  و نفـت  رو،ی
 مصرف يالگو تیرعا تهج یمالهاي مشوق اعمال هب نسبت رسدیم اقتصاد يشورا بیتصو هب هبرنام اول سال انیپا تا حداکثر هک یدستورالعمل

ـ ا ياجـرا  ازین مورد یمال منابع. ندینما اقدام باال استاندارد با و مصرف کم محصوالت دیتول ،يانرژ مصرف يسازهنهیب و  هوجـو  محـل  از همـاد  نی
ـ  و تجـارت  و معـدن  صـنعت،  و روین نفت، ياههوزارتخان هتابعهاي شرکت یداخل منابع ا،ههارانی کردن دفمنده قانون ياجرا از حاصل  فـروش  ای

 در اهـ  هبنگـا  و هوابست و هتابعهاي شرکت ریسا و روین وزارت هالشرکمهس و امهس رمنقول،یغ و منقول اموال هجمل از اه یدارائ ریسا و اه هروگاین
 . شودیم نیتأم یسنوات هبودج قالب
 و تجـارت  و معــدن  صـنعت،  وزارت. باشندیم مصوب ياجبار استاندارد تیرعا مشمول یواردات بر يانرژ زاتهیتج و محصوالت یهکل ـ1 هتبصر

 . ستنده هماد نیا مفاد تیرعاهب موظف رانیا یاسالم يورهجم گمرك
ـ  نسبت ،یقبل يمندهرهب زانیم شهکا عدم و حفظ با يانرژ مصرف در ییجوهصرف يبرا شود،یم هداد هاجاز یاجرائهاي هدستگا هب ـ2 هتبصر  هب
ـ  مصـرف  شهکـا  از یناش ییجوهصرف محل از فقط قرارداد مبلغ. ندینما اقدام یتعاون و یخصوصهاي بخش با قرارداد انعقاد  در قـرارداد  شـرح  هب
 . است پرداخت و نیتأم قابل معاونت با همتبادل هموافقتنام قالب

 . رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب معاونت و نفت و روین ياههوزارتخان ادهشنیپ با هتبصر نیا دستورالعمل
 . دینما زهمج وشمنده کنتور هب را کشور نیمشترک ،هبرنام طول در کشور برق هشبک بار تیریمد يبرا است مجاز روین وزارت ـ3 هتبصر
  پاك ياهيانرژ
   ـ135 هماد
 ریسـا  و معاونـت  ،هخارجـ  امـور  وزارت کشـور،  وزارت يمکـار ه بـا  یاتم يانرژ سازمان توسط ياهستههاي هروگاین از انتیص جامع طرح ـ  الف

 .  رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب و هیهت هبرنام اول سال انیپا تا حداکثر ربطيذهاي هدستگا
 . باشندیم هماد نیا موضوع جامع طرح مفاد تیرعا هب ملزم یردولتیغ و یدولت از اعم یحقوق و یقیحق اشخاص ـ هتبصر

 : دهد انجام را ریز اقدامات هبرنام طول در دولت برق، دیتول يبرا ياهسته يانرژ از زیآمصلح هاستفاد منظور هب ـ ب
  ياهسته يانرژ از برق دیتول هسال ستیب هبرنام نیتدو -1
  ياهسته سوخت هچرخ هتوسع و ياهستههاي هروگاین احداث يبرا یابیمکان ـ2



  ياهسته ياههروگاین احداث يبرا یخارج و یداخل يگذاریهسرما مختلفهاي روش از هاستفاد ـ3
  کشور در هروگاین ساخت تهج ياهسته هروگاین هسازند یفن دانش صاحبان از يریگهرهب و يمکاره ـ4
  کشور داخل در ياهستههاي هروگاین ازین مورد سوخت نیتأم يبرا يزیرهبرنام ـ 5
 ا،هودارویراد هیهت و نیتأم منظور هب و ياهسته زیآمصلح دافها يراستا در کشور در یقاتیتحق ياهسته ياهرآکتور احداث تهج يزیرهبرنام ـ  6

  ياهسته يکشاورز و یقاتیتحقهاي تیفعال
  کشور داخل در ياهستهسوخت یهاول مواد نیتأم و ومیاناور اکتشاف جامع هبرنام هیهت ـ7
ـ  هوابسـت  ياهـ هکارخان و معادن در شاغل ،هاشع هدکنندیتول هچشم ای هدستگا کاربر کارکنان هب فقط هاشع و يپرتوکار حق پرداخت ـ  ج  هچرخـ  هب

 هکـ  یدستورالعمل براساس اشتغال هدور در هاشع افتیدر اب متناسب باشند،یم پرتوزا مواد و هاشع میمستق معرض در هک ومیاوران يفرآور و سوخت
 . ردیگیم صورت رسد،یم معاونت دییتأ هب و هادشدهشنیپ رانیا یاتم يانرژ سازمان توسط

 . دهد انجام مرتبط مقررات و رانیوزأتهی مصوب ياهسته یمنیا نظام ارچوبهچ در فقط را اهپسماند دفن است موظف یاتم يانرژ سازمان ـ د
ـ یا همحـدود  در یاراضـ  يکاربر رییتغ و سند صدور ،ییجاهجاب تملک، د،یجد مستحدثات احداث هرگونه ـ136 هماد  سـات یتأس و اهـ  هروگـا ین یمن
 و دیـ خر هنحو«  قانون براساس مذکور، همحدود در واقع امالك و یاراض در حق صاحبان حقوق و است ممنوع دائم هسکونتگا عنوان هب ياهسته

 پرداخـت  از پس مذکور امالك تصرف و تملک. گرددیم نیتأم »دولت ینظام و یعمران ،یعموم ياههبرنام ياجرا يبرا امالك و یاراض تملک
 . است ریپذامکان یکارشناس متیق هب مالکان هب آن ياهب ينقد

 ياهسته يفناور هنیزم در رانیا یاتم يانرژ سازمان یمنیا نظام مرکز توسط هک کشور ياهسته یمنیا نظام مصوبات و مقررات الزامات، ـ  هتبصر
 . است االجراءالزم مرتبط، یردولتیغ یحقوق و یقیحق اشخاص و یاجرائهاي هدستگا یهکل يبرا شود،یم ابالغ يپرتو و

ـ فعال بخـش  در هوابسـت هـاي  هدسـتگا  و هتابعـ هاي شرکت و رانیا یاتم يانرژ سازمان یاستخدام و یمعامالت ،یمال مقررات ـ137 هماد هـاي  تی
 دهـ خوا يمجر یعموم مقررات و نیقوان ریسا و يکشور خدمات تیریمد قانون و کشور یعموم محاسبات قانون تیرعا هب الزام بدون یتخصص

 . بود
 هوسـع ت معاونـت  و معاونت دییتأ و مذکور سازمان ادهشنیپ هب بنا یتخصص امور بر حاکم هادشدی مقررات و یرتخصصیغ و یتخصص امور قیمصاد

 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب ورهجم سیرئ یانسان یهسرما و تیریمد
 . است مجاز مصوب اعتبارات سقف در مذکور مقررات ياجرا

 . باشد یمل تیامن یعال يشورا مصوبات با ریمغا دینبا دیآیم عمل هب) 136( و) 135( مواد و هماد نیا ياجرا در هک یاقدامات ـ هتبصر
ـ  هک هبرنام قانون مشمولهاي شرکت و اه سازمان هیکل ـ138 هماد  ياهـ کار و سـاز  ارچوبهـ چ در هنـد یآال ياهـ گاز انتشـار  شهکـا  منظـور  هب

ـ  مجـاز  شـوند، یم انتشار شهکا هیگوا اخذ هب موفق ،)CDM( پاك هتوسع کار و ساز مانند موجود، یالمللنیب  یطـ  آن فـروش  ایـ  يواگـذار  هب
ـ  مربـوط  ياهـ هنـ یزه و شودیم منظور ربطيذ شرکت یداخل ياهدرآمد جزء هحاصل هوجو) %70( درصد فتاده. باشندیم هبرنامهاي سال  اخـذ  هب
 . شودیم زیوار کشور کل هخزان هب هماندیباق) %30( درصد یس. بود دهخوا پرداخت و نیتأم قابل محل نیمه از مزبور ياههیگوا
ـ تول مهسـ  شیافزا و پاكهاي يانرژ کاربرد هتوسع و يدیخورش و يبادهاي هروگاین زاتهیتج دیتولهاي رساختیز جادیا منظور هب ـ139 هماد  دی

ـ ی و هشدهادار هوجو قیطر از یتعاون و یخصوصهاي بخش از تیحما با است مجاز دولت کشور، يانرژ دیتول سبد در اه يانرژ نوع نیا  سـود  هاران
 . سازد مهفرا را دیتول تحقق با متناسب هبرنام طول در يدیخورش و يباد يانرژ مگاوات زاره پنج تا دیتول هنیزم الت،هیتس

   آب منابع
  :کشور در آب منابع داریپا هتوسع و) هوستیپ مه هب( جامع تیریمد منظور هب ـ140 هماد
 : ياجرا هب تنسب روین وزارت کشور،هاي دشت یهکل در ینیرزمیز آب ياههسفر از برداشت و یهتغذ نیب تعادل جادیا يراستا در ـ الف

  یآب هممنوعهاي دشت تیاولو با کشورهاي دشت یتمام سطح در ياهرسازیغ و ياهساز ياههپروژ ـ1
هاي هچا فیتکل نییتع قانون ارچوبهچ در ینیزم ریز آب منابع از رمجازیغهاي برداشت نمودن هالمنفعمسلوب و يریجلوگ و یحفاظت اقدامات ـ2

  هپروان فاقد آب
   آن مالکان نۀیزه با هپروان يدارا همحفور آبهاي هچا ۀیکل يرو بر یحجم ياهنتورک نصب ـ3
  یقیتشو و یتیحماهاي استیس اعمال ـ4



ـ پا تـا  هکـ  دینما اقدام ينحو هب یاستان و زیآبر ياههحوض ،یمل سطح هس براساس کشور آب یتیریمد نظام ياجرا ـ  5 ـ  هتوجـ  بـا  هبرنامـ  انی  هب
 و هدوازد) (%25( درصد پنج و ستیب حداقل ارمهچ هبرنام آخر سال هب نسبت اه دشت نیا در ینیرزمیز آب ياههسفر یمنف تراز ،یآسمان نزوالت

 ادهـ ج وزارت مشـارکت  بـا ) يدارآبخوان و يزداریآبخ قیطر از) %5/12( درصد مین و هدوازد و یسطح ياهآب کنترل محل از) %5/12(درصد مین
 . بخشد تحقق را هشدینیبشیپ دافها بند نیا موضوعهاي دشت از مناسب يبردارهرهب نظام قراراست با و هافتیبودهب يکشاورز

 نظام استقرار و ياریآبهاي روش اصالح و بودهب قنوات، اءیاح ،يدارآبخوان ،يزداریآبخ رینظ یبخش تعادلهاي طرح يکشاورز ادهج وزارت ـ  ب
 . ابدی تحقق هشد ینیبشیپ دافها هک دینما اجراء ينحو هب را»الف«  بند موضوعهاي دشت مناسب يبردارهرهب

ـ  منافع تیرعا با مجواره ياهکشور با یآب مشتركهاي طرح ياجرا و همنطق ياهکشور هب آب صادرات و واردات ـ  ج  ،یفنـ  ياهـ یـه توج و یمل
 . است مجاز اقتصاد يشورا دییتأ با یطیمحستیز و یاجتماع ،ياقتصاد

 نـد، ینمایم دیتول یمل ياهاستاندارد مجاز حد از شیب یندگیآال با فاضالب هک ییاهواحد ریسا و یخدمات ،يدامدار ،یصنعت ،يدیتول ياهواحد ـ  د
 . شوندیم همیجر متخلف ياهواحد. ندینما اجراء را پساب یداشتهب دفع و یهتصف فاضالب، يآورجمع ساتیتأس موظفند

 از هاسـتفاد  و انتقـال  م،یتنظـ  استحصـال، هـاي  طرح ياجرا در عیتسر منظور هب یسنوات هبودج قالب در را الزم اعتبارات است موظف دولت ـ  ـه
 . دینما منظور آب مشترك منابع و يمرز ياههرودخان از کشور هحقاب
   ـ141 هماد
 یحجمـ  لیتحو و آب موجود ياههپروان و اه صیتخص اصالحهب نسبت است مکلف روین وزارت ،يکشاورز آب يورهرهب شیافزا منظور هب ـ  الف
 آب النیب باهاي دشت در هژیو هب موجود مصارف آب حجم از) %1( درصد کی حداقل هساالن هک دینما اقدام ينحوهب برانآبهاي تشکل هب آب

 مـورد  ياریآب نینو هايروش با مصارف ریسا ای يکشاورز بخش دیجد یاراض توسعۀ تهج در هشدیجوئهصرف آب تا ابدی شهکا یمنف ینیرزمیز
 . ردیگ قرار هاستفاد

 صیتخصـ  مجـوز  دارندگان و دارانهحقاب یتمام يبرا آب يبردارهرهب سند صدور هب نسبت جیتدر هب هبرنام انیپا تا است مکلف روین وزارت ـ  ب
 . دینما اقدام آب

 و آن يبعـد  اصالحات و باغات و یزراع یاراض يکاربر حفظ نونقا تیرعا با و) ياهمنطق آبهاي شرکت(  روین وزارت اطالع با اسناد نیا همبادل
 . است مجاز یمحل ياهبازار در کشت سطح حفظ تیرعا نیمچنه
ـ آب ياهـ هشبک احداث رینظ مکملهاي طرح و آب نیتأمهاي طرح مزمانه ياجرا و هیهت در است مکلف دولت ـ  ج  و زهیـ تج و یکشـ هز و ياری

 . آورد عمل هب الزم ینگهماه یمخزن ياهسد باالدست ياههحوز در يزداریآبخ و خاك حفاظتاي هطرح و دستنییپا یاراض ينوساز
 واحـد  ستیب حداقل هساالن هک ينحو هب دهد گسترش را هشداحداث ياهسد آبخور یاراض یکشهز و ياریآب یفرع و یاصل ياههشبک دولت ـ  د

 . ابدی شیافزا قبل سالهاي طرح عملکرد هب نسبت درصد
 : آب ارزش هب هتوج و ياهمنطق و یمحل ياهبازار تیتقو منظور هب ـ142 هادم

 از ناشـی  مـازاد  آب خـارجی،  و داخلـی  از اعـم  گذارانسرمایه از شدهتصفیه پساب و استحصالی آب خرید شودمی داده اجازه نیرو وزارت به ـ  الف
 بـر  یارانـه  پرداخت با یا توافقی قیمت با را غیردولتی بخش توسط آب تقالان هايهزینه همچنین و مصرفهاي بخش در دارانحقابه جوییصرفه
  .نماید تضمین اقتصاد، شوراي مصوب دستورالعمل اساس

ـ  حقوق یهکل حفظ با یآبرسان ياههشبک و اهسد يبردارهرهب و تیریمد ت،یمالک و يگذاریهسرما ـ  ب  ياهـ ادهن و اهـ  هبنگـا  توسـط  بـران، هحقاب
 . است مجاز مربوط قانون و یاساس قانون) 44( ارمهچ و لهچ اصل یکلهاي استیس تیرعا با یخصوص و یتعاونهاي بخش و یردولتیغ یعموم

 بـود هب يبـرا  یرزراعـ یغهـاي  فصـل  در یآسمان نزوالت يآورجمع و هاستفاد زین و هپراکند ياهآب رزه و یسطح ياهآب يآورجمع منظور هب ـ  ج
ـ ن صـورت  در و اقـدام  هشـد هشناخت ياهبندانآب اءیاح هب نسبت هبرنام اول سال دو در تاس موظف روین وزارت ،يکشاورز  دیـ جد ياهبنـدان آب ازی
 . دینما احداث

  يکشاورز
ـ  از یدامـ  و يکشـاورز  یاساسـ  محصوالت دیتول در ییخودکفا هب لین و دیتول تیظرف حفظ منظور هب ـ143 هماد  بـرنج،  ذرت، جـو،  گنـدم،  هجمل
 گسـترش  ،یـه تغذ ياهاستاندارد براساس مصرف يالگو اصالح مرغ،تخم و ریش قرمز، گوشت د،یسف گوشت شکر،ین و چغندرقند ،یروغن ياههدان



 هتوسـع  مالحظـات  يمبنـا  بر يکشاورز بخش هافزود ارزش ارتقاء و ییغذا تیامنهاي رساختیز نمودن مهفرا ان،یبن دانش و یصنعت يکشاورز
 : شودیم انجام ریز اقدامات هبرنام طول در 1388 سال هب نسبت) %7( ددرص فته زانیم هب هساالن داریپا

ـ  از خـاك  و آب ییربنـا یز اتیـ عمل ياجـرا  قیـ طر از هبرنامـ  آخـر  سال در) %40(درصد لهچ حداقل هب بخش ياریآب راندمان ارتقاء ـ  الف  هجمل
  ينژادهب و یزراع هب اتیعمل ياجرا و ياریآب نینوهاي روش و اه کشهز ا،ههشبک هتوسع ،ينوساز و زهیتجهاي طرح

  یردولتیغ بخش مشارکت از هاستفاد با و همنطق ره کشت يالگو براساس یحجم صورت هب کشاورزان ازیموردن آب لیتحو ـ ب
  یمصرف حجم واحد ازاء هب محصول دیتول شیافزا و يکشاورز بخش در آب مصرف يورهرهب شاخص ارتقاء ـ ج
 و یدامـ  ياهدارو و) یکیولوژیب( یشناختستیز مواد ،ییایمیکودش سموم، هنهیب مصرف ،هیایگهاي يماریب و آفات با یقیتلف همبارز گسترش ـ  د
ـ  ياهاسـتاندارد  اعمـال  و دیتول یقیتلف تیریمد) کیارگان( یستیز کشت هتوسع و) یکیولوژیب( یشناختستیز همبارز نیمچنه  یفـ یک کنتـرل  یمل

   هبرنام انیپا تا دیتول سطح) %25(درصد پنج و ستیب حداقل پوشش يراستا در يکشاورز ياههفرآورد و داتیتول
ـ  يکشاورز بخش ياهيگریتصد و یتیرحاکمیغهاي تیفعال يسپاربرون ـ  ـه ـ تأک بـا  یتعـاون  و یخصوصـ هـاي  بخـش  هب ـ  بـر  دی  يریکـارگ  هب

 یفنـ  مشـاور  ای و ناظر عنوان هب یدامپزشک نظام سازمان و یعیطب منابع و يکشاورز یندسهم نظام سازمان عضو هشدتیصالحنییتع کارشناسان
  يکشاورز بخشهاي تشکل و اه یتعاون ،يپروريآبز و يدامپرور و یدام ياهواحد و يکشاورز مزارع

 ردنکـ  ینیماشـ  هتوسـع  و يکشـاورز  هفرسـود  آالتنیماشـ  هدسـتگا  زاره) 200( حداقل کردنهرد از خارج و يکشاورز آالتنیماش ينوساز ـ  و
ـ قابل نیمچنه و طیشرا و میاقل يمبنا بر) ونیزاسیمکان( ـ  همنطقـ  رهـ  کشـاورزان  ییتوانـا  و تی ـ  هب ـ پا در هکـ  ياهگون  نفـوذ  بیضـر  ،هبرنامـ  انی

 . برسد هبرنام آخر سال در کتاره در بخار اسب) 5/1( هب 1388 سال کتاره در بخار اسب کی از) ونیزاسیمکان( کردنینیماش
 شیافـزا  و ارمهـ چ هبرنامـ  آخر سال هارانی سقف در حداقل کشورهاي باغ و مزارع سطح در) کیارگان( یستیز و یآل ياهکود زا هاستفاد جیترو ـ  ز
  هبرنام انیپا در یمصرف ياهکود کل) %35(درصد پنج و یس هب اهکود هگون نیا مصرف زانیم
  هبرنام انیپا تا کشور كامال و اسناد ثبت سازمان توسط يکشاورز یاراض یهکل تیمالک سند صدور ـ ح
   هبرنام انیپا تا داتیتول) %50( درصد هپنجا حداقل زانیم هب دیتول عوامل و يکشاورز بخش داتیتول همیب پوشش گسترش ـ ط
 دهخوا مشخص هساالن هبودج ارچوبهچ در هک را خود منابع از یبخش ،يکشاورز بخش در يگذاریهسرما يبرا منابع زهیتج منظور هب دولت ـ  ي
ـ  و يکشاورز بخش هتوسع از تیحما یردولتیغهاي صندوق یهسرما شیافزا و لیتشک هب کمک عنوان هب ربطيذ یاجرائ هدستگا قیطر از شد  ای

 . شودیم منظور یقطع هنیزه هب اه صندوق هب یپرداخت مبالغ. دهد قرار مذکورهاي صندوق اریاخت در هشدهادار هوجو صورت هب
 صـنعت،  ياههوزارتخان هشدتمام متیق شهکا و يریپذرقابت و صادرات هتوسع و دیتول يداریپا ،يکشاورز بخش از تیحما منظور هب ـ144 هماد

ـ  هکـ  ياهناممهتفا براساس نگهماه يزیرهبرنام و ياستگذاریس با يرسازهش و ه،رايادکشاورزهج تجارت، و معدن ـ تأ هب  رسـد، یمـ  معاونـت  دیی
 در یردولتـ یغ بخـش  توسـط  يکشـاورز  یاساسـ  محصـوالت  يدارهنگ و یلیتکم ،یلیتبد عیصنا گسترش و تقراراس از دفمنده تیحما هب نسبت
 . ندینما اقدام يدیتولهاي قطب

 و یـه پا منـابع  از حفاظت منابع، تیریمد هیساماند ،يکشاورز محصوالت صادرات شیافزا و دیتول نمودن یرقابت و ياقتصاد منظور هب ـ145 هماد
 : يکشاورز محصوالت ارزش هریزنج لیتکم و ییافزا ارزش

ـ ی پرداخت بالعوض،هاي کمک ،یبانک التهیتس کارمزد و سود هارانی از یبخش جبران قالب در يکشاورز محصوالت دیتول از تیحما ـ  الف  هاران
ـ  هکـ  است ياهنامنییآ اساس بر ياهمنطق ـ یمل هنهیب کشت يالگو تیرعا تیاولو با اه مشوق ریسا و ـ  يکشـاورز  ادهـ ج وزارت ادهشـن یپ هب  هب

 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو
ـ  از اعم یحقوق و یقیحق اشخاص ریسا و تجارت و معـدن صنعت، وزارت ،هبرنام يابتدا از ـ  ب ـ  و اهـ کاال واردات از قبـل  یردولتـ یغ و یدولت  ای

 يکشـاورز  ادهج وزارت از موظفند یلیتبد و ییغذا عیصنا ازیموردن ییغذا یهاول مواد ای و هشديفرآور ای و خام از اعم يکشاورز بخش محصوالت
 هتعرفـ  يکشـاورز  بخش محصوالت و اهکاال یهکل واردات يبرا ،یداخل داتیتول از تیحما منظور هب است مکلف دولت. ندینما اخذ را الزم مجوز
 . باشد یداخل هدکنندیتول نفع هب همواره همبادل نرخ هک ياهگونهب دینما وضع مؤثر
 هتعرفـ  اعمال از يکشاورز ادهج وزارت مجوز اخذ و ینگهماه با سم و کود ال،هن بذر، لیقب از يکشاورز بخش دیتول ياههادهن واردات ـ1 هتبصر
 . باشدیم یمستثن مؤثر



 بـا  ییغـذا  ياهـ هفـرآورد  و يکشاورز ياهکاال يبرا هتعرف مقدار و ورود زمان ،يمقدار یهمهس نییتع ،ياهتعرف ابزار انتخاب تیمسؤول ـ2 هتبصر
 . دبودهخوا يکشاورز ادهج وزارت

 ،يکشـاورز  نینـو  خدمات هارائ د،ینوپد يکشاورز ياهکاال و اههادهن محصوالت، یبازاررسان و هنیقرنط ،يسازهریذخ ،يفرآور د،یتول اتیعمل ـ  ج
ـ  و هیـه ت هبرنامـ  اول سال در يکشاورز ادهج وزارت توسط هک بود دهخوا ییاهاستاندارد و مقررات براساس اهندیفرآ کنندگانهیگوا و نیعامل  هب
 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو
 از را الزم یمـال  و یحقـوق هـاي  تیـ حما دولـت  کتار،هواحد در يکشاورزهاي نیزم هبازد و يورهرهب ارتقاء و دیتول شیافزا منظور هب ـ146 هماد

ـ تولهـاي  یتعاون تیاولو با یحقوقهاي تشکل لیتشک ـ  واحـد  تیریمـد  اعمـال  تهـ ج در يکشـاورز  دی  يبـرا  یقیتشـو هـاي  اسـت یس اتخـاذ  ای
 . آوردیم عمل هب يکشاورزهاي نیزم يسازهکپارچی

  :شودیم انجام ریزهاي اقدام کشور يزداریآبخ و یعیطب منابع تیریمد ساختار يتوانمندساز منظور هب ـ147 هماد
ـ  ياهـ هپـروژ  و اهـ  طرح یاجتماع منافع و اههنیزه ،یعیطب منابع) يبازارریغ و يبازار ياهکارکرد( ياقتصاد ارزش ـ  الف  در ياهتوسـع  ،یعمران

 . ردیگ قرار عمل مالك اههپروژ و اه طرح یسنجامکان مطالعات
 هدسـتگا  مقـام  نیباالتر دییتأ از پس مورد حسب کشور يزداریآبخ و مراتع ا،ه جنگل سازمان ،یمل و یدولت یاراض از معارض رفع منظور هب ـ  ب

 . است معاف یدادرس ياههنیزه پرداخت از مربوط، یاجرائ
ـ رعا بدون هبرنام اول سال کی مدت ظرف است موظف) کشور يزداریآبخ و مراتع ا،ه جنگل سازمان( يکشاورز ادهج وزارت ـ  ج  فاتیتشـر  تی

 در واقـع  یاراضـ  و همتروکـ هـاي  الستانهن ،يدرختکار قابل عمرات و یجنگلهاي پارك يبردارهرهب و هتوسع ،يدارهنگ احداث، ت،یریمد ،همناقص
 سازمان و يردارهش توافق مورد طرح طبق يکاربر و دولت تیمالک حفظ با اهرهش میحر و همحدود در را اهرهش سبز کمربند و سبزهاي يکاربر

 . دینما واگذار هنهیب هاداستف و سبز يفضا هتوسع منظور هب همربوط يردارهش هب همالکان حقوق افتیدر بدون مذکور
 : دهد انجام را ریز اقدامات خاك و آب و مراتع ا،ه جنگل از يبردارهرهب يالگو اصالح تهج است مکلف دولت ـ148 هماد
  یزمهی سوخت يجا هب ریدپذیتجد ياهيانرژ و یلیفس سوخت ینیگزیجا ـ الف
 چـوب  واردات امکـان  و چـوب  واردات هتعرفـ  حـذف  و یمرتعـ  و یجنگلـ  تمحصوال و چوب قاچاق با همبارز دیتشد و چوب زراعت هتوسع ـ  ب

   هنشديآورعمل
  یصنعت روش هب دام دیتول از تیحما و اه جنگل هیساماند ـ ج
  ربطيذ مقررات و نیقوان براساس یجنگل مناطق در ساز و ساخت هیساماند ـ د
  کاشت دستهاي جنگل هتوسع ـ ـه
   هبرنام انیپا تا کتاره ونیلیم شته سطح تا يزداریآبخ اتیعمل ياجرا ـ و
  بحرانهاي کانون کنترل و ییزداابانیب اتیعمل ياجرا ـ ز

 بـر  اهـ تن یعـ یطبهـاي  هستگایز و مراتع از يبردارهرهب و است ممکن رانیوز أتهی مصوبات ارچوبهچ در فقط اه جنگل از يبردارهرهب ـ  هتبصر
 خسـارت،  جبـران  بر هعالو هتبصر نیا احکام از متخلف. است ممنوع برآن مازاد و مجاز اهآن حفظ ضرورت و) کیاکولوژ( یشناختبوم توان يمبنا

 . است هشد تلف ای يبردارهرهب مورد هستگایز و مرتع ای و جنگل متیق برابر دو تا معادل، ياهمیجر پرداخت هب ملزم
  :دهد انجام را ریز اقدامات ییغذا تیامن نیتأم دفه با است مجاز دولت ـ149 هماد
 شـاخص  ارتقـاء  منظـور  هب یردولتیغ بخش توسط یصنعتهمین و یسنتهاي هکشتارگا بودهب و یصنعتهاي هکشتارگا هتوسع از یمال تیحما ـ  الف

  دام انواع کشتار داشتهب
  بخش نیا دیتول ارزش) %35( درصد پنج و یس حداقل هب يکشاورز از تیحما یکل سطح ارتقاء ـ ب
   انیآبز و وریط دام، انواع از حاصل یوانیح نیپروتئ دیتول شیافزا از تیاحم ـ ج

ـ امن و يکشـاورز  بخش در يگذاریهسرما نیتضم ،یدامهاي يماریب کنترل منظور هب است مجاز يکشاورز ادهج وزارت ـ1 هتبصر  از ،ییغـذا  تی
 یدام تیجمع دارنمودنتیوه و یدام يایهماریب مراقبت وشمنده هامانس ،یدامپزشک نظام سازمان يمکاره با و هتابعهاي سازمان و ادارات قیطر

 . دینما مستقر را کشور



ـ  را آن ياجـرا  يبـرا  الزم یقانون اقدامات و بیتصو هبرنام اول سال یط را هسفر تا همزرع از غذا سالمت نیتأم هبرنام دولت ـ2 هتبصر  عمـل  هب
 . آورد

   معدن صنعت،
ـ ا یاسـالم  يورهـ جم هسـال  سـت یب اندازچشم سند دافها تحقق منظور هب است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت ـ150 هماد  قالـب  در رانی
 رشـد  دفهـ  تحقـق  تهـ ج در معـدن،  و صنعت هدیبرگزهاي ربخشیز در معاونت ینگهماه با یمعدن و یصنعت هتوسع) ياستراتژ( بردهرا نیتدو
 : ابدی شیافزا معدن و صنعت بخش هافزود ارزش رشد نرخ هک کند اقدام ياهگونهب لیذ يبردهرا ياهمحور تیرعا با یمعدن و یصنعت دیتول

ـ  خـام  و یـه اول مـواد  از ینسـب هاي تیمز اتکاء هنقط انتقال و يفناورهاي تیقابل هتوسع بر دیتأک با کشور عیصنا يرقابتمند سطح ارتقاء ـ  الف  هب
   یابترقهاي تیمز خلق و) کیتکنولوژ( هفناورانهاي ییتوانا
  صادرات در) ییاهن عیصنا( شتریب پردازش يدارا محصوالت مهس شیافزا و یصنعت صادرات یهپا يسازمتنوع ـ ب
ـ تم و) برند( يتجار نشان و یصنعت ياههخوش يریگشکل و بزرگ و متوسط کوچک، عیصنا مناسب وندیپ هتوسع ـ  ج  يریـ گشـکل  و ادغـام  دهی

  ریپذرقابت بزرگهاي هبنگا
 گسـترش  بیـ ترغ قیـ طر از) يرفلـز یغ یمعـدن  محصـوالت  ،یاساسـ  فلـزات  ،یمیپتروش( ياهواسط عیصنا یدستنییپا ارزش هریزنج هعتوس ـ  د

  یردولتیغ یتخصص یصنعتهاي ركهش جادیا بر دیتأک با یردولتیغهاي بخش يگذاریهسرما
 ،یصـنعت  آالتنیماشـ  و زاتهیـ تج ساخت ،هدانشگا و صنعت يمکاره گسترش ساخت، تدارك، ،یطراحهاي تیقابل و اه يتوانمند شیافزا ـ  ـه

 در) نینـو  عیصنا( برترهاي يفناور بر یمبتن عیصنا مهس مستمر شیافزا و يفناور و علمهاي پارك و يفناورهاي ركهش با عیصنا تعامل قیتعم
  معادن و عیصنا يورهرهب ارتقاء و ينوساز ،یصنعت دیتول بیترک

 ياجـرا  در کشور یاجرائ و یصنعت و يدیتول یندسهم و یفن توان از هاستفاد حداکثر قانون«  ياجرا ینظارت و يدهیتم ياهکار و ساز تیتقو ـ  و
 » 12/12/1375 مصوب خدمات صدور منظور هب التهیتس جادیا و اههپروژ
 . ردیپذیم جامان یردولتیغهاي بخش توسط هماد نیا در مذکور یتیرحاکمیغ اقدامات و اه تیفعال یهکل ـ هتبصر

   ـ151 هماد
 هسـاالن  یاعطائ التهیتس کل سرجمع از یبخش شودیم هداد هاجاز دولت هب نینو عیصـنا در ریخطرپذ يگذاریهسرما از تیحما منظـور هب ـ  الف

 و سـود  شـامل  شـود یمـ  منظـور  هسـاالن  ياههبودج در نینو عیصنا يبرا هشدهادار هوجو اعتبارات قالب در هک یتعاون و یخصوصهاي بخش هب
 . دهقرارد یبخشودگ مورد را یاعطائ التهیتس کارمزد

ـ  یبخشـودگ  دسـتورالعمل  و نینو عیصنا شمول هدامن فیتعر بر مشتمل بند نیا یاجرائ هنامنییآ  و معـدن  صـنعت،  وزارت مشـترك  ادهشـن یپ هب
 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب قانون نیا ابالغ از پس هامشش ظرف تعاون اتاق و رانیا معادن و عیصنا و یبازرگان اتاق معاونت، تجارت،

 صـندوق  هاساسـنام . ابـد ییم رییتغ »نینو عیصنا از تیحما«  صندوق هب »کیالکترون عیصنا هتوسع و قاتیتحق از تیحما« صندوق عنـوان ـ  ب
 . رسدیم یاسالم يشورا مجلس بیتصو هب مزبور

 بـر  نـاظر  مقـررات  و هاساسنام در الزم اصالحات اعمال قیطر از ياهتوسعهاي سازمان تیتقو تهج در شودیم هداد هاجاز دولـت هب ـ152 هماد
ـ وز أتهی مصوبات براساس) سکیر( يریخطرپذ و یخوداتکائ ،ییکارا تحرك، کردیرو با یمعدن و یصنعت يگذاریهسرما موانع حذف و اهآن  و رانی
 . آورد عمل هب یقانون اقدام یاساس قانون) 44( ارمهچ و لهچ صلا یکلهاي استیس ياجرا هنحو قانون تیرعا با

 شـبرد یپ در اهـ  تشکل نیا از هاستفاد و معدن و صنعت بخش در فعال یردولتیغ ياهحرف ـ  یصنفهاي تشکل شتریب تحرك منظور هب ـ153 هماد
 یندسـ هم نظـام  جادیا يبرا ،یصنعت بردهرا دافها با سبمتنا اه تشکل نیا يبرا يبسترساز تهج است مجاز دولت ا،ه ياستگذاریس و اههبرنام

 . آورد عمل هب را الزم اقدام ،یردولتیغهاي بخش منابع از هاستفاد با فقط انتظام خود شکل هب صنعت
ـ م با متناسب اهآن هب فاتیتخف و التهیتس اعطاء هنحـو و يدیتول ياهواحد يبندهطبـق ـ154 هماد ـ تول زانی  و یصـنعت  ياهـ هرشــت  ،همنطقـ  د،ی

 . است اقتصاد يشورا همصوب مطابق یمعدن
ـ  ياهاسـتاندارد  و یفنـ  ياهـ اریمع و مقررات ضوابط، خود یعمران و یفن ياههپروژ ياجرا در مکلفند یاجرائهاي هدستگا یهکل ـ155 هماد  را یمل
ـ  دارداستان عالمت فاقد هک ياجبار استاندارد مشمول خدمات و کاال هرگونه دیخر. ندینما تیرعا ـ ا یمل ـ هـاي  هدسـتگا  توسـط  باشـد  رانی  یاجرائ

 . است ممنوع هماد نیا موضوع



 : آن یصادرات ارزش هریزنج گسترش و یمیپتروش یانیم عیصنا هتوسع منظور هب ـ156 هماد
 گردنـد یمـ  سیتأس تدول بیتصو با نیبوتاد و رنیاستا اك،یآمون متانول، ارزش ياههریزنج هتوسع منظور هب هک یردولتیغ یتخصصهاي ركهش

ـ  یوابسـتگ  بـدون  آن يبعـد  اصـالحات  و 1362 مصوب رانیا یصنعتهاي ركهش شرکت سیتأس قانون هب مربوط يایمزا و مقررات مشمول  هب
 . بود ندهخوا تجارت و معدن صنعت، وزارت
ـ ا هنامنیآئ. برخوردارند یرنفتیغ تصادراهاي تیمعاف از یمیپتروش یانیم عیصنا خوراك نیتأم بلندمدت ياهقرارداد از حاصل ياهدرآمد  همـاد  نی

 مـرتبط هـاي  هدسـتگا  ریسـا  يمکاره با معاونت توسط همربوط ضوابط ریسا و بلندمدت ياهقرارداد ارچوبهچ و مشمول عیصنا هدامن بر مشتمل
 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب و هیهت

 : یسنوات هبودج سقف در است موظف دولت یمل اقتصاد در معدن نقش ارتقاء و یمعدنهاي تیفعال هتوسع تهج در ـ157 هماد
 از پـس  و هیـه ت را کشـور  یمعـدن ) ياهـ  لیپتانسـ (هـاي  تیـ ظرف یهکل یعموم اکتشاف و ییجویپ ،ییشناسا ،یشناسنیزم یهپا ياههنقش ـ  الف

 . دینما واگذار یردولتیغ بخش هب را اتیعمل هادام ا،ههمحدود يبندبلوك
 هبرنامـ  دوم سـال  تـا  ربـط يذهاي هدستگا یهکل اطالعات از هاستفاد با را نیزم علوم جامع هگایپا کشور، در اکتشاف امر هیاندسام منظور هب ـ  ب
 . کند ياندازهرا
 . دینما کمک یمعدن بريانرژ عیصنا و یمعدن مناطق و بزرگ معادن يبرا الزمهاي رساختیز لیتکم هب نسبت ـ ج

 : یمعدن و یصنعت داتیتول يریپذرقابت و یصنعت ینواح و اه ركهش در عیصنا استقرار از تیحما يراستا در ـ158 هماد
ـ  یردولتیغ و یدولت یصنعت ینواح و اه ركهش هب الزم ياهکمک یسنوات ياههبودج قالب در شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ  الف ـ و هب  امـور  در هژی
ـ ا دسـتورالعمل . دهد انجام مناطق در را اه ركهش نیا در مستقر ياهواحد يورود تا تلفن و گاز برق، آب، ،هرا نیتأم  وزارت ادهشـن یپ بـا  بنـد  نی

 .  رسدیم معاونت دییتأ هب تجارت و معدن صنعت،
 . است بالمانع مربوط ضوابط تیرعا با هشداحداث یصنعت ياهواحد يبرا يبردارهرهب هپروان صدور ـ ب
 يمـواد  الحـاق  قانون) 66( هماد ياهانت از »است مجاز باشدیم یاتیمال تیمعاف از برخوردار هک ياردمو در اهتن سیتأس هپروان صدور«  هجمل ـ  ج
 . شودیم حذف دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون هب

 : شودیم انجام ریز اقدامات کشور در یمعدن و یصنعت يگذاریهسرما قیتشو و لهیتس منظور هب ـ159 هماد
ـ  هبرنامـ  طول در يبعد اصالحات و میمستقهاي اتیمال قانون) 138( هماد عموضو تیمعاف ـ  الف  شیافـزا ) %15( درصـد  واحـد  هپـانزد  زانیـ م هب

 . ابدییم
 یصـنعت  ـ   يتجار آزاد مناطق در همنظورشدهاي تیمعاف سقف تا هافتیهکمترتوسع مناطق یمعدن و یصنعت ياهواحد یاتیمال تیمعاف زانیم ـ  ب

 . ابدییم شیافزا
ـ  یداخلـ  یصـنعت  داتیتول ریسا و خودرو دیتول یفیک ارتقاء قانون تیرعا با آن ورود و زلید سوخت با خودرو انواع دیتول ـ160 هماد  آزاد کشـور  هب

 . است
  نقل و حمل

   ـ161 هماد
 حمـل  يتقاضا زانیم با متناسب یخارج و یداخلهاي شرکت قیطر از مسافر و کاال ییجاهجاب و پرواز يبرقرار هب نسبت است مجاز دولت ـ  الف

 . دینما اقدام بالعکس و کشور یداخل یالمللنیب هفرودگا کی هب کشور خارج از یالمللنیب نقل و
 سـال  يابتـدا  از و دینما اقدام مسافر و بار ییواه نقل و حمل خدمات نرخ يساز متنوع هب نسبت هبرنام اول سال انیپا تا است مکلف دولت ـ  ب

ـ یزم در تیـ معاف هرگونه و یفیتکل فاتیتخف لغو ،يپرواز هشبک و هیفرودگا خدمات ،ییواه نقل و حمل نرخ کامل يآزادساز نضم هبرنام سوم  هن
 نمـودن یواقع هب نسبت مرتبط موارد ریسا و اماکن يواگذار ،يپرواز خدمات برخاست، و نشست ،هیفرودگا ،ییواه يناوبر خدمات از يبردارهرهب

 . کند اقدام اهآن نرخ
 . بود دهخوا) دولت( اه هفرودگا شرکت هدهبرع يانحصار صورت هب برخاست و نشست و ییواه يناوبر کمکخدمات هارائ ـ هتبصر

 ییمـا یواپه شـرکت  ییواهـ  نقل و حمل هب مربوط انحصارات لغو کردیرو با يریپذرقابت ارتقاء ،ییواه نقل و حمل امور هیساماند منظور هب ـ  ج
ـ ا یاسـالم  يورهجم ییمایواپه سیتأس قانون از يمواد اصالح قانون) 7( و) 5( مواد هجمل از رانیا یاسالم يورهجم  و 6/2/1373 مصـوب  رانی



ـ  نسـبت  است موظف دولت مناسب، تیحاکم اعمال و ییواه صنعت هنهیب یرسانخدمات و یتعاون و یخصوصهاي بخش هب يواگذار  اصـالح  هب
ـ تقو دفه با يکشور ییمایواپه نسازماهاي تیمسؤول و اراتیاخت ف،یوظا ـ اخت و فیوظـا  نمـودن  متناسـب  و تی  و سـازمان  آن یتیحـاکم  اراتی

 . دینما یقانون اقدام هبرنام دوم سال انیپا تا رانیا یاسالم يورهجم ییمایواپه شرکت هاساسنام اصالح نیمچنه
 و ينـاوبر  ،يرادار کامـل  پوشـش  نیمچنـ ه و یالمللنیب ياهاستاندارد هب لین و اه هفرودگا و اهپرواز ا،همایواپه یمنیا ارتقاء هب نسبت دولت ـ  د

 از يبـردار هرهـ ب و جـاد یا ،يرادار و ينـاوبر کمـک ) ياه ستمیس( ياههسامان ينوساز ای و لیتکم قیطر از ا،ه هفرودگا و کشور يفضا یفرکانس
ـ  ییواهـ هـاي  داالن نمـودن ياقتصـاد  و يسازهوتاک دفه با کشور يفضا مجدد هیسازماند و ياهوارهما یانهج يناوبرهاي رساختیز  و یداخل
 . دینما اقدام هبرنام انیپا تا يعبور ياهپرواز شیافزا و یالمللنیب

 . شودیم دیتمد هبرنام انیپا تا 18/9/1386 مصوب سوخت تیریمد و یعموم نقل و حمل هتوسع قانون ياجرا ـ162 هماد
  ـ 163 هماد
 ياهجاد نقل و حمل و يدارهرا سازمان هب ياهجاد نقل و حمل امور يبردارهرهب و يدارهنگ و هتوسع تهج ازین مورد ابعمن نیتأم منظور هب ـ  الف
 بـا  لـومتر یک نفـر  و لومتریک تن براساس يریعشا و ییروستا ياههجاد استثناء هب کشور ياههجاد در مسافر و کاال ییجاهجاب از شودیم هداد هاجاز

 . دینما وصول عوارض اقتصاد يشورا بیتصو با و ياهجاد نقل و حمل و يدارهرا سازمان یمومع مجمع ادهشنیپ
ـ  مبادرت هک یالمللنیب نقل و حملهاي شرکت از کشور داخل در کاال نقل و حمل لومتریک ـ  تن ره عوارض وصول زانیم ـ  ب  نقـل  و حمـل  هب

 . شودیم نییتع اقتصاد يشورا بیتصو و رسازيهش و هرا وزارت ادهشنیپ با کنندیم یخارج تیترانز و يعبور يکاال
 . شودیم وصول مذکور سازمان توسط خسارت هواردکنند از سات،یتأس و یفن یهابن بر هوارد خسارات) %100( صددرصد ـ ج
 هیرانیب هیرفا خدمات ياهعمجتم و يبار و يمسافر ياههانیپا احداث و يرهشنیب ياهجاد نقل و حمل ناوگان تدارك هب کمک منظور هب ـ  د

 قالب در رسازيهش و هرا وزارت هب هوابستهاي شرکت یداخل منابع محل از ثارگران،یاهاي یتعاون تیاولو با یتعاون و یخصوصهاي بخش توسط
 . شودیم پرداخت هشدهادار هوجو

هـاي  ونیکـام  ،ياهجاد نقل و حمل و يدارهرا سازمان صیتشخ و دییتأ با هک شودیم هداد هاجاز ياهجاد نقل و حمل یرانیاهاي شرکت هب ـ  ـه
 قـانون  موضـوع  فـروش  از پس خدمات وجود هب مشروط باشند هداشت سال هس از کمتر يعمر و هبود دارا را روز ياهاستاندارد هک را خود ازیموردن
 التهیتسـ  و فاتیتخف هرابط نیا در است مجاز دولت. کنند وارد خود شرکت نام هب 23/3/1386 مصوب خودرو کنندگانمصرف حقوق از تیحما

 یواردات ونیرکامه يازا هب سال پنج و ستیب از شیب عمر با هفرسود ونیکام کی خروج هب منوط فاتیتخف نیا از هاستفاد. دینما اعمال را یگمرک
 پس هما شش ظرف حداکثر و هیهت معاونت و یدارائ و ياقتصاد امور و رسازيهش و هرا ياههوزارتخان توسط بند نیا ياجرا هنحو هنامنییآ. است

 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب قانون نیا بیتصو از
 : کشور ییایجغراف تیموقع و اه تیظرف از هنهیب يبردارهرهب منظور هب ـ و
 نقـل  و حمل جامع بانک جادیا هب نسبت هبرنام دوم سال انیپا تا است موظف رانیا آمار مرکز مشارکت و ینگهماه با رسازيهش و هرا وزارت ـ1

ـ در اطالعات هرندیدربرگ نقل و حمل سوانح و حوادث جامع اطالعات هسامان استقرار و کشور ـ  از یافتی  کشـور،  درمـان  و داشـت هب بخـش  س،یپل
ـ  و يسـاز شفاف ع،یتجم دفه با ربطيذهاي سازمان ریسا و نهآهرا شرکت ،يانوردیدر و بنادر و يکشور ییمایواپه ،يدارهراهاي سازمان  هارائ

 همـ ه کشـور  نقل و حمل يآمار گزارش. دینما اقدام یمنیا یمل ياههبرنام و دافها نیتدو و لیتحل در هاستفاد قابل و حیصح اطالعات و اههداد
 . شودیم منتشر و نیتدو رانیا آمار مرکز توسط هسال
ـ یا ياهـ هحـوز  در مناسـب  هگایجا هب یابیدست و هبالقو و بالفعل ياهتقاضا هب ییپاسخگو دفه با کشور نقل و حمل جامع طرح ـ  2  ،يانـرژ  ،یمن

ـ وز أتهی بیتصو هب هبرنام سوم سال انیپا تا ستیز طیمح و نقل و حمل اقتصاد،  یـه کل شـروع  جـامع،  طـرح  بیتصـو  زمـان  از. رسـد یمـ  رانی
 . است اجراء قابل یسنوات هبودج قالب رد و طرح نیا براساس فقط نقل، و حمل ياهربنایز ساخت و هتوسع دیجدهاي طرح

 در یراننـدگ  تصـادفات  از یناشـ  یجـان  تلفـات  زانیم) %10( درصد هد هساالن شهکا منظور هب الزم یقانون ياهکار و ساز است موظف دولت ـ3
 . دینما مهفرا را هبرنام طول در کشور ياههجاد

 ياهمنطقـ  يترابر خدمات و هعرض هریزنج در ینسبهاي تیمز هب هتوج با نقل و ملحهاي تیفعال رکردنیپذرقابت تجارت، لهیتس منظور هب ـ  ز
 : است مجاز دولت ،یالمللنیب و



 توسـط  خشـک  بنادر گسـترش و يبار و يمسافر یـبیترک نقل و حملهاي ركهش ا،ههانیپا احداث ،)کیلجست( یبانیپشتهاي پارك جادیا از ـ1
 . دینما تیحما یتعاون و یخصوص بخـش

 ـ   یشمال از اعم کشور) یتیترانز( يعبور و یاصل هشبک در یبیترک نقل و حمل و) ينریکانت( بارگُنج ياههانیپا یابیمکان طرح هیهت هب نسبت ـ2
 . دینما اقدام یتعاون و یخصوص بخش قیطر از آن ياجرا و هبرنام دوم سال انیپا تا ییایآس هشبک زین و یغرب ـ یشرق ،یجنوب

 مهفـرا  هبرنامـ  انیپا تا را) %10( درصد هد زانیم تا حداقل هساالن کاال، یخارج) تیترانز( عبور حجم شیافزا تحقق يبرا الزم ياهکار و ساز ـ3
 . دینما

 نـزد  ياهجـاد  نقـل  و حمل و يدارهرا سازمان حساب هب وصول، از پس هماد نیا) ج( و) ب( ،)الف( ياهبند موضوع ياهیافتیدر یهکل ـ1 هتبصر
 . برسد مصرف هب سازمان آن هساالن هبودج براساس تا شودیم زیوار کل يدارهانخز

 حـق  يواگذار هب نسبت يکشاورز ادهج وزارت سوخت، هعرضهاي هگایجا جادیا مورد در نیمچنه و هماد نیا) د( بند موضوع موارد در ـ2 هتبصر
 بـا  اقتصـاد  يشـورا  مصـوب هـاي  استیس اساس بر گانیرا ای یحیترجهاي متیق صورت هب اهرهش میحر از خارج یمل منابع یاراض يبردارهرهب

 . دینما اقدام رسازيهش و هرا وزارت یمعرف
ـ یر نقـل  و حمـل  هشـبک  در ياهتوسـع  کردیرو جادیا منظور هب شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ164 هماد  توسـط  مسـافر  و بـار  مهسـ  شیافـزا  و یل

ـ  نسـبت  نقـل  و حمل در يگريتصد و یتیحاکم فیوظا کیتفک دفه با و یتعاون و یخصوصهاي بخش ـ تغ و سـاختار  اصـالح  هب  هاساسـنام  ریی
 توسـط  دیـ جدهـاي  تیـ ظرف جـاد یا و یتعـاون  و یخصوصـ هاي بخش هب آن یتیرحاکمیغهاي بخش يواگذار و رانیا یاسالم يورهجم نهآهرا

 . دینما مهفرا یلیرهاي تیفعال هتوسع و رشد يبرا را یخارج و یداخل ابعمن از هاستفاد هنیزم و معمول یقانون اقدام یتعاون و یخصوصهاي بخش
ـ  از رساختیز تیظرف شیافزا و بودهب ز،هیتج ياههپروژ از یبخش ،یلیر مسافر و بار نقل و حمل تیتقو منظور هب تواندیم دولت  هخطـ  دو هجمل

 ،یطراحـ  و) BOT( انتقـال  و يبـردار هرهـ ب سـاخت،  مشارکت، رینظ ییاه روش قالب در را اه هستگایا لیتطو و يبندتراك نمودن، یبرق کردن،
 و یهسرما کامل الكهاست تا آن یدسترس حق انتقال و یلیر نقل و حمل ياهربنایز از هاستفاد رینظ یازاتیامت يواگذار با) EPCF(نیتأم و تدارك

 . دینما واگذار یتعاون و یخصوص بخش هب توافق مورد سود
ـ  نسـبت  است مجاز يانوردیدر و بنادر سازمان یعال يشورا کشور ییایدر نقل و حمل خدمات يریپذرقابت ارتقاء ظورمن هب ـ165 هماد  نیتـدو  هب

 . دینما اقدام اقتصاد يشورا در بیتصو و طرح يبرا تقاضا و هعرض طیشرا با متناسب يبندر و ییایدر خدمات يگذارهتعرف ریپذانعطاف نظام
 و کـاال  نقل و حمل و) تیترانز( عبور از یناش درآمد شیافزا و یالمللنیب ییواه نقل و حمل هشبک در کشور تیموقع تیقوت منظور هب ـ166 هماد

 يمسـافر  نقـل  و حمـل  دوم قطـب  و همنطق بار نقل و حمل اول قطب هب (ره)ینیخم امام یالمللنیب هفرودگا شدنلیتبد و مولد اشتغال و مسافر
 : دهد انجام را ریز اقدامات دولت نفعان، يذ یمال منابع داریپا انیجر جادیا و هفرودگا نیا یتیریمد و یمال ،یسازمان لاستقال بر دیتأک با همنطق
ـ و همنطقـ  و يتجـار  آزاد همنطقـ  جادیا و) هر(ینیخم امام یالمللنیب هفرودگا همحدود در هیفرودگا رهش جادیا ـ  الف  از یبخشـ  در ياقتصـاد  هژی
   آن همشاب و هیرفا ،یپزشک ،يگردشگر لیقب از هیفرودگا رهش خدمات ریسا و ياهمیب و یبانک خدمات هارائ تهج هفرودگا یاراض

ـ ) هر(ینـ یخم امـام  هفرودگـا  ییواهـ  بخش یغرب و یجنوب ياهضلع ياهانت از بیترت هب ياقتصاد هژیو و يتجار آزاد مناطق همحدود ـ  هتبصر  هب
ـ و و يتجـار  آزاد منـاطق  شـامل  هک هماد نیا موضوع هیفرودگا رهش هادار. بود دهخوا کتاره پانصد و زاره دو و کتاره پانصد و زاره مساحت  هژی
 وزارت ادهشـن یپ هب آن هاساسنام هک است کشورهاي هفرودگا یمادرتخصص شرکت هب هوابست یدولت شرکت قالب در دبود،هخوا زین فوق ياقتصاد

 . دیرس دهخوا رانیوز أتهی بیتصو هب معاونت و >span/رسازيهش و هرا
 ) هر(ینیخم امام یالمللنیب هفرودگا دوم فاز احداث تیاولو با الزمهاي رساختیز و اهربنایز لیتکم و جادیا ـ ب

   مسکن
 و یاجتمـاع  ،ياقتصـاد  هتوسـع  ارمهـ چ هبرنامـ  از هماندیباق«  عبارت مسکن هعرض و دیتول از تیحما و هیساماند قانون) 18( هماد در ـ167 هماد
 . ابدییم رییتغ »پنجم هبرنام«  عبارت هب »رانیا یاسالم يورهجم ینگهفر

ـ ز اقـدامات  مسـکن  و ساختمان بخش در يانرژ مصرف هژیو هب مصرف يالگو اصالح و اه ساختمان يسازمقاوم منظور هب ـ168 هماد  انجـام  ری
 : شودیم

 ياهواحد يبرا کارانیپا صدور. ندینما اقدام یساختمان ياههپروان در ساختمان یمل مقررات تیرعا الزام درج هب نسبت مکلفند اه يردارهش ـ  الف
 . است مقررات نیا کامل تیرعا هب منوط ا،ههپروان نیا يمبنا بر هشداحداث



 موظـف  رسدیم نرایوزأتهی بیتصو هب هک ياهنامنییآ براساس مالک و يمجر ناظر، طراح، هجمل از ساختمان یمل مقررات از متخلفان ـ  هتبصر
 . شوندیم خسارت جبران و نقص رفع هب

 هنامهمیب اساس بر مکلفند همیبهاي شرکت. است یاحداث ساختمان تیفیک همیب یاصول موافقت هارائ هب منوط ساختمان هرگونه هپروان صدور ـ  ب
 . ندینما جبران هما هس ظرف را هواردهاي خسارت ،یاحداث ساختمان هب سال هد یط در خسارت هرگونه ورود صورت در هصادر

ـ ن صـورت  در و خـود  ياهحرفـ  تیمسؤول موظفند یدولت انیمجر یهکل ـ  ج  نظـارت  و همحاسـب  ،یطراحـ  در مـرتبط  عوامـل  ریسـا  تیمسـؤول  از،ی
 . ندینما همیب تیصالح يداراهاي شرکت از یکی نزد را ییروستا و يرهش از اعم خود پوشش تحتهاي ساختمان

 : هزلزل يریخطرپذ شهکا يبرا الزم مطالعات نجاما منظور هب ـ د
 . ابدی هتوسع هزلزل ياهنشانگرشیپ و ينگارهزلزل و ينگارشتابهاي هستگایا هشبک ـ1

 . ابدییم هتوسع هستگایا کی نفر زاره پنج و ستیب ره يازا هب بزرگ ياهروستا و رستانهش در ينگارشتابهاي هستگایا ـ هتبصر
 . شود تیحما اهآن دکنندگانیتول از و استاندارد ،یساختمان يسازمقاوم در مؤثرهاي روش و الحمص هبرنام یط ـ2

 : یرانیا ـ یاسالم يرسازهش و يمعمار ياهالگو جیترو و نیتدو منظور هب است موظف يمعمار و يرسازهش یعال يشورا ـ169 هماد
 نسبت يحوزو و يرسازهش ،يمعمار ياههرشت متخصصان و صاحبنظران و ربطيذهاي هدستگا ندگانینما از مرکب هیکارگرو لیتشک با ـ  الف

 . دینما اقدام موردنظر ياهالگو جیترو و مقررات و ضوابط نیتدو ،ياستگذاریس ،يکاربردهاي شهپژو انجام هب
 . دینما نیتدو و هیهت ،یسبرر را یحرکت و یجسم نیمعلول يبرا ییروستا و يرهش ياهفضا و اه ساختمان يسازمناسبهاي طرح ـ ب
 و يرهشـ  یعمـوم  ياهفضـا  و معـابر  يسـاز مناسـب  هب نسبت بند نیا موضوعهاي طرح و ضوابط اساس بر موظفند اه يارهید و اه يردارهش

 . ندینما اقدام ییروستا
 . است االجراءالزم سازندگان و کانمال یهکل و روستا و رهش یاسالم ياهشورا ،یاجرائهاي هدستگا یهکل يبرا فوق يشورا مصوبات ـ1 هتبصر
ـ  نسـبت  يمعمـار  و يرسـاز هش یعـال  يشـورا  ياهـ یهتوص اساس بر یآموزشهاي هدستگا ریسا و يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت ـ2 هتبصر  هب
 . ندینما اقدام همربوط دروس يمحتوا و اه سرفصل يبازنگر

ـ پا هتوسع حققت منظور هب است موظف يرسازهش و هرا وزارت ـ170 هماد  و یاجتمـاع  ،ياقتصـاد  تعـامالت  ،ییروسـتا  و يرهشـ  منـاطق  در داری
 همجموعـ هـاي  طـرح  ياجـرا  و هیـه ت قیـ طر از را اهآن میحر در واقع ياهروستا ای نفر زاره کصدی از شیب تیجمع با ياهرهش نیمابیف يکالبد

 یاراضـ  از انتیصـ  مسـتعد،  ياهروسـتا  هتوسعهاي تیظرف از يریگهرهب ا،هرهش یدرون هتوسع تیاولو کردیرو با يرهش یلیتفص و جامع ،يرهش
 . دینما هیساماند اهروستا و اهرهش یهحاش و داخل در واقعهاي باغ و يکشاورز

   ـ171 هماد
 و هفرسـود هـاي  بافـت  در ينوسـاز  و يسـاز هب ازمنـد ین هژیو مناطق احصاء هب نسبت است مکلف رانیا يمعمار و يرسازهش یعال يشورا ـ  الف
 : تیاولو با مناطق، نیا در واقعهاي طرح يبندهدست

 . است يضرور اهآن موقع هب ياجرا ،یعموم منافع وجود لیدل هب هک ییاه طرح ـ1
 اسـت،  انجام قابل زمان مرور هب اه يارهید و اه يردارهش دولت، تیحما و مردم مشارکت و مقررات و ضوابط نیتدو قیطر از هک ییاه طرح ـ2

 . دینما اقدام
 مصـوب  امـالك  و یاراضـ  تملک و دیخر نحوة یقانون هحیال«  موضوع دولت یعمران و یعموم ياههبرنام مشمول) 1( هگروهاي طرح ـ  هتبصر

 موضـوع  هصـادر  يرأ. شود نیتأم یردولتیغهاي بخش قیطر از تواندیم آن ازین مورد منابع از یبخش ای تمام هک باشدیم »انقالب يشورا 1358
 . است یقضائ هصالح مراجع در اعتراض قابل مذکور قانون) 4( هماد
 ییروسـتا  نامناسـب  و هفرسـود هاي بافت اءیاح هب نسبت نیزم استحصال و يورهرهب شیافزا منظور هب موظفند ربطيذ یاجرائهاي هدستگا ـ  ب

 . ندینما اقدام
 از هفرسودهاي بافت اءیاح از تیحما قانون ارچوبهچ در و یقیتشو هاياستیس اعمال با موظفند اه يردارهش و يرسازهش و مسکن وزارت ـ  ج

 . ندینما تیحما مصوب هبودج قالب در هفرسودهاي بافت يبازساز و اءیاح يبرا یردولتیغ بخش اقدامات



ـ اح را يرهشـ  هفرسـود هـاي  بافـت  از) %10( درصـد  هد حـداقل  هبرنامـ  طول در رساله موظفند اه يردارهش و يرسازهش و هرا وزارت ـ  د  و اءی
ـ اخت در و ینـ یبشیپـ  یعمـوم  هبودجـ  در يرسازهش و هرا وزارت ادهشنیپ با هسالهمه ازین مورد هبودج و التهیتس ندینما يبازساز  و هرا وزارت اری

 . دگرفتهخوا قرار يردارهش یمعرف با ينوسازهاي طرح انیمجر ای اه يردارهش و يرسازهش
 مسـکن هـاي  طـرح  از اعـم  مسکن بخش يبرا یاعطائ التهیتس و اعـتبارات منابع، از) %50( درصـد هجاپن حداقل است موظـف دولت ـ  هتبصر

 . دهد اختصاص يرهش هفرسودهاي بافت همحدود در مذکورهاي طرح ياجرا هب را آن مانند و ازمندانین و جوانان مسکن ر،هم
ـ اح و هیسـاماند  اسـت  موظف يرسازهش و مسکن وزارت ـ  ـه ـ یتحم جنـگ  از هدیـ د بیآسـ  ياهرهشـ  اءی  و هاشـد هر یاراضـ  از هاسـتفاد  و یل

 . دهقرارد تیاولو در را موردنظر ياهرهش داخل هماندیباق همخروبهاي ساختمان
 جـاد یا از يریشـگ یپ و ينگـر شیپ و ینیرنشهش يایمزا از نینشیهحاش مناطق ساکنان ریفراگ و داریپا یطیمح طیشرا ارتقاء منظور هب ـ172 هماد

 : دهد انجام را ریز اقدامات است موظف دولت رمجازیغهاي هگاسکونت
ـ ا يمعمـار  و يرسازهش یعال يشورا توسط هشدنییتع نینشیهحاش مناطق یبخشسامان ـ  الف  ياهـ کار و سـاز  ياجـرا  و نیتـدو  قیـ طر از رانی

ـ  سـند «  ارچوبهـ چ در ا،هـ آن مشـارکت  بـا  يرهشـ  ياهـ همحدود داخل در واقعهاي بافت ساکنان يتوانمندساز و ینگهفر و یمال ،یحقوق  یمل
 . اجرهم تیجمع اسکان يبرا ياقمارهاي ركهش جادیا و »رمجازیغهاي هسکونتگا هیساماند و يتوانمندساز

 و اهروسـتا  و اهرهشـ  همحدود از خارج رمجازیغ ياهساز و ساخت هب ییربنایز خدمات یهکل هارائ تیممنوع اعمال و هبازدارند مقررات وضـع ـ  ب
   یهقضائ هقو يمکاره با اهآن بیتخر

  اهآن یعیطب رشد حد در مذکور ياهروستا همحدود کنترل کردیرو با اهرهش کالن میحر در واقع ياهروستا يبرا ياده طرح ياجرا و هیهت ـ ج
  اه يردارهش توسط یدولت منابع قیطر از یتیجمع مراکز اطراف در سبز کمربند جادیا و یطراح ـ د

 نـگ هماه تیریمد و مناسب ساختار هب یابیدست منظورهب يرهش تیریمد جامع هبرنام هیهت هب نسبت هبرنام طول در است مجاز دولت ـ173 هماد
هـاي  يتصـد  و فیوظـا  يواگـذار  قیـ طر از تیریمد تمرکز ا،هرهش داریپا توسعۀ تحقق کردیرو با ا،هرهش میحر و همحدود در يرهش هکپارچی و

 هگـا یجا ارتقـاء  و اهـ  يردارهشـ  مقـررات  و نیقـوان  یروزرسـان هب و يبازنگر ا،ه يردارهش و یتعاون و یخصوصهاي بخش هب یدولتهاي هدستگا
 .  آوردعملهب یقانون اقدام اهآن یهاتحاد و اه يردارهش

ـ پا ياهدرآمـد  نظـام  نیتـدو  قیـ طر از هبرنامـ  اول سال انیپا تا موظفند ربطيذ مراجع ریسا و اه يردارهش و یاسالم ياهشورا ـ174 هماد  داری
 : دینما اقدام لیذهاي استیس اعمال با اه يردارهش

 هباتوجـ  همنطق مانه یمسکونهاي يکاربر با متناسب یصنعت ،يادار ،يتجارهاي يکاربر در یساختمان هپروان صدور عوارض نرخ شهکا - الف
ـ ا یاحـداث  ياهواحـد  از يبـردار هرهـ ب خـدمات  ياهب و عوارض هب عوارض نیا لیتبد زین و یمحل تیموقع و یمیاقل طیشرا هب  و اهـ  يکـاربر  نی
  يرهش توسعۀهاي طرح ياجرا از یناش امالك، و یاراض هافزود ارزش بر عوارض نیمچنه

 در دولـت  مهس نییتع نیمچنه و يرهش عمران و ينوساز ،يدارهنگ ،يرهش و یعموم خدمات ياههنیزه نیتأم در روندانهش مهس نییتع ـ  ب
  نقل و حمل و يرهش عمران ،هتوسعهاي رساختیز دجایا

  خدمات و مصرف از یناش عوارض هب امالك بر عوارض از اه يردارهش درآمد موضوع عوارض لیتبد ـ ج
  اه يردارهش یقانون ياهدرآمد ریسا و خدمات ياهب عوارض، وصول يبرا یاجرائ ضمانت نییتع ـ د
  شتریب اشغال سطح با رمشجریغهاي نیزم هب نسبت کمتر اشغال حسط با مشجرهاي نیزم تراکم شیافزا ـ ـه
  يردارهش کردهنیزه بر نظارت و تیریمد ياهکار و ساز تیتقو ـ و
 پرداخت تیممنوع و اهآن یقانون و یاصل فیوظا هحوز در کردهنیزه سمت هب اه يردارهش هبودج تیداه و يواگذار قابل فیوظا يسپاربرون ـ  ز
  یاجرائهاي هدستگا هب يردارهش اعتبارات از هنیزه هرگونه

 : اه يردارهش يبرا داریپا درآمد جادیا تهج در ـ175 هماد
 . است اه يردارهش با مرتبط نیقوان در مقرر حدود در مشاغل اتیمال مشمول درآمد اطالعات هارائ هب موظف یاتیمال امور سازمان ـ الف
 ینـ یرزمیزهـاي  تونـل  و اه يردارهش ریسا هب 16/2/1354 مصوب هحوم و رانهت يرهش قطار شرکت سیتأس قانون هواحد هماد) 2( هتبصر ـ  ب
 . ابدییم يتسر یخدمات و یکیتراف فاضالب، و آب



 نصـاب  معـوض  پرداخـت  تهـ ج الزم یمـال  منابع نیتأم منظور هب است مکلف) مسکن و نیزم یمل سازمان( يرسازهش و هرا وزارت ـ176 هماد
 يرهشـ  یاراض درآمد،کم اقشار و جوان ياهزوج مسکن هژیو هب مسکنهاي طرح ياجرا ازیموردن یاراض دیخر و رمواتیغ و موات از اعم همالکان

 در تـا  دینما زیوار یاختصاص درآمد عنوانهب کشور کل يدارهخزان حساب هب را حاصل هوجو و هرساند فروش هب هدیمزا صورت هب را خود اریاخت در
 . برسد مصرفهب مذکور موارد تحقق يبرا یسنوات هبودج قالب
 . شودیم انجام یتعاون و یخصوصهاي بخش قیطر از هماد نیا موضوعهاي طرح ياجرا ـ هتبصر
   وقف
 : شودیم مانجا ریز اقدامات موقوفات از هسوءاستفاد با همقابل و اخوات و موقوفات تیظرف از هنهیب هاستفاد و هتوسع اء،یاح منظور هب ـ177 هماد
 صـحت  هکـ  یبالمعارضـ  موقوفـات  ثبت هب نسبت است مکلف یهریخ امور و اوقاف سازمان يمکاره با کشور امالك و اسناد ثبت سازمان ـ  الف

 . دینما اقدام اند،هنشد ثبت تاکنون کنیول محرز آن وقف
 اثالث نذورات، موقوفات، یهکل اطالعات موظفند وقف یلمتو یحقوق و یقیحق اشخاص یهکل موقوفات، جامع اطالعات بانک جادیا منظور هب ـ  ب
 سازمان توسط هبرنام اول سال انیپا تا هک ندهد قرار ياهسامان يرو بر را تیتول يدارا و یرمتصرفیغ عام موقوفات و صدقات و محبوسات ،یهباق

 . شودیم جادیا یهریخ امور و اوقاف
 

   ياهمنطق هتوسع ـ ششم فصل
   ـ178 هماد
 و اهـ  استیس و اههبرنام ارچوبهچ در ا،ه استان هبودج و يزیرهبرنام امور در نظارت و ینگهماه ت،یداه ب،یتصو ،يریگمیتصم منظورهب ـ الف
 : شودیم لیتشک ریز اعضاء و استاندار استیر هب استان ره هتوسع و يزیرهبرنام يشورا کشور، کالن ياهیمشخط

 ) نفر کی( یاستان واحد يدارا ياههوزارتخان یاستان واحد سیرئ ـ1
  استان يزیرهبرنام معاون ـ2
   استان یبدنتیترب رکلیمد ـ3
  استان يگردشگر و یدست عیصنا ،ینگهفر راثیم سازمان سیرئ ـ4
  استان ستیز طیمح حفاظت رکلیمد ـ5
 ) مورد حسب( فرمانداران ـ6
  استان جیبس هفرماند ـ7

ـ وز انتخـاب  هب استان هتابع ياهواحد يرؤسا از نفر کی دارند یاستان واحد چند هک ییاههوزارتخان مورد در ـ  هتبصر  شـرکت  شـورا  جلسـات  در ری
 . کندیم

ـ  رستانهش ره در يزیرهبرنام هتیکم استان، هتوسع يزیرهبرنام يشورا فیوظا ارچوبهچ در اه رستانهش اراتیاخت شیافزا يبرا ـ  ب  اسـت یر هب
 . گرددیم لیتشک فرماندار

 . است) یاستان کل ادارات متناظر( رستانهش يادار يرؤسا شامل رستانهش يزیرهبرنام هتیکم اعضاء ـ1 هتبصر
 . است استاندار يزیرهبرنام معاون هدهبرع مذکور يشورا يریدب و استاندار ابیغ در شورا استیر ابتین ـ2 هتبصر

ـ رهبرنامـ  يشـورا  در ناظر عنوان هب مجلس بیتصو و استان گانندینما مجمع ادهشنیپ با استان ندگانینما از نفر دو ـ  ج  و اسـتان  هتوسـع  و يزی
 . داشت ندهخوا تیعضو رستانهش يزیرهبرنام هتیکم در ناظر عنوان هب رستانهش ره ندگانینما
 يشـورا  جلسـات  در يریگيرأ. است معتبر حاضر اعضاء نصف از شیب تیاکثر با آن مصوبات و یرسم اعضاء، دوسوم حضور با شورا جلسات ـ  د

 . است یمخف صورت هب و هورق با استان هتوسع و يزیرهبرنام
 و اسـتان  هتوسـع  و يزیرهبرنام يشورا یتخصصهاي هکارگرو و هماد نیا در مندرج اراتیاخت ف،یوظا شرح شامل هماد نیا یاجرائ هنامنییآ ـ  ـه

 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب معاونت ادهشنیپ هب رستانهش يزیرهبرنام هتیکم
ـ  یرسـتان هش و یاستان مصوب ياههبرنام و هبودج از ياهنسخ هارائ و اخذ بر هعالو است موظف کشور وزارت ـ  و  هرسـال ه اسـتان  نـدگان ینما هب

 . ندهد قرار یاسـالم يشورا مجلس اریاخـت در را هبودج شرفتیپ گـزارش زین بار کی هما هس ره و هبرنام یاستان عملکرد گزارش



 : گرددیم هیساماند ریز شرحهب یاستان هنیزه ـ درآمد نظام ا،هاستان عمران و هتوسع تهج در اراتیاخت شیافزا و ییتمرکززدا منظورهب ـ179 هماد
 منـابع  از مهسـ  و يایهسـرما  و یمـال هاي یدارائ يواگذار ،یاختصاص درآمد ،یاستان درآمد از اعم یاستان منابع شامل یاستان هساالن هبودج ـ  الف

ـ  رکدامه یمال و يایهسرماهاي یدارائ تملک و ياهنیزه اعتبارات از اعم یاستان مصارف نیمچنه و یمل  هبودجـ  نیقـوان  در سـرجمع  صـورت  هب
 هدهـ برع اه انرستهش يایهسرماهاي یدارائ تملک اعتبارات سرجمع عیتوز و ياهنیزه اعتبارات »هبرنام ـ  هدستگا«  عیتوز. گرددیم درج یسنوات
 . است استان هتوسع و يزیرهبرنام يشورا
ـ  شـورا  توسط و میمستق طورهب رندیگیم قرار رستانهش چند در ای و هداشت یاستان تهیما هک ییاههپروژ اعتبار ـ  هتبصر  نیـی تع مجـزا  صـورت  هب

 . گرددیم
ـ نمایم مشخص را معاونت و استان هتوسع و يزیرهبرنام يشورا داتهتع هک استان هساالن هبودج سند ـ  ب ـ  و میتنظـ  يقـرارداد  قالـب  در دی  نیب
 . شودیم ابالغ و هیهت معاونت توسط مربوط دستورالعمل و مذکور قرارداد قالب. گرددیم همبادل معاونت و شورا سیرئ
 کـل  يدارهخزان. شودیم لیتشک استان یرائدا و ياقتصاد امور کل هادار رنظریز و کل يدارهخزان هب هوابست استان نیمع هخزان استان، ره در ـ  ج

 افتتـاح  اسـتان  مرکـز  در) استان نیمع هخزان( »کل يدارهخزان حساب«  عنوانهب حساب کی استان نیمع ياههخزان از کیره يبرا است موظف
ـ  تملک و ياهنیزه مصوب اعتبارات با متناسب را استان ره گردانهتنخوا زانیم زین سال ره يابتدا در و دینما  اسـتان  آن يایهسـرما هـاي  یدارائ

 . دینما زیوار) استان نیمع هخزان( »کل يدارهخزان حساب«  هب هما نیفرورد ستمیب تا حداکثر و همحاسب
 یعمـوم  هبودج بر ناظر یکل ياهیمشخط و اه استیس ا،هدرآمد تحقق تیوضع لحاظ با استان اریاخت در یاستان اعتبارات صیتخص منظورهب ـ  د
ـ  و ياقتصاد امور سازمان سیرئ و استان يزیرهبرنام معاون تیعضو و استاندار تیمسؤول با استان اعتبارات صیتخص هتیکم ولت،د  اسـتان  یدارائ

 . شودیم لیتشک
ـ  تملـک  اعتبـارات  بـر  هعالو معاونت ،یاستان هب یمل يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح و اه تیفعال ياجرا و يواگذار تناسب هب ـ  ـه  یدارائ

 . شودیم منتقل اه استان هب معاونت صیتشخ با یمل یاجرائهاي هدستگا ياهنیزه اعتبارات از مربوط بخش سال طول در مذکور يایهسرما
 هاسـتفاد  منظـور  هب و اندازچشم دافها هب حصول تهج و یکلهاي استیس ،یاساس قانون) 48( شتمه و لهچ اصل تحقق يراستا در ـ180 هماد

 در اسـت  مکلـف  دولت عدالت، و شرفتیپ تحقق و هافتیهکمترتوسع مناطق سطح ارتقاء و ضیتبع رفع و هعادالن عیتوز و کشور امکانات از متوازن
 در کشـور  متوسط سطح از کمتر باهاي رستانهش يبرخوردار شاخص هفاصل هک دینما عمل ينحو هب التهیتس سود هارانی و یعموم منابع عیتوز
ـ ) %10( درصـد  هد حداقل هبرنام سال ره در یتیامن و ییربنایز ،ینگهفر ،یاجتماع ،ياقتصادهاي بخش در ارمهچ هبرنام انیپا  هادشـد ی سـطح  هب

 . شود کینزد
 قـرار  معاونت اریاخت در یسنوات هبودج در نیمع مصارف يبرا مشخصهاي فیرد قالب در دولت یعموم هبودج اعتبارات از) %2( درصد دو معادل

 . شود هنیزه و عیتوز فوق دافها تحقق يراستا در تا ردیگیم
 و ياهتوسـع هـاي  تیفعال یهکل در یطیمح يداریپا و نیسرزم شیآما اصل دو نمودن لحاظ با کشور يزیرهبرنام نظام ارتقاء منظور هب ـ181 هماد

ـ توز در عدالت تیرعا و ياهمنطق ـ  یبخش و ياهمنطق ،یبخش ینگهماه جادیا ،یاستان و یمل يایهگذاریهسرما  هتوسـع  ا،هـ  فرصـت  و منـابع  عی
 و اهـ کار و سـاز  مرکـز،  در یتیحـاکم  امـور  تمرکز و اه استان هب یاجرائ اراتیاخت انتقال و اه استان یتیریمدهاي يتوانمند ارتقاء مناطق، متوازن
 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب الزمهاي شاخص

 هسـاالن  یعمـوم  هبودجـ  از آن نیتـأم  هب منوط مصوب نیقوان و دولت توسط اه يردارهش عوارض و حقوق یبخشودگ ف،یتخف هرگونه ـ  هتبصر
 . است ممنوع يردارهش عوارض و حقوق فیتخف و یبخشودگ صورت نیا ریغ در. است کشور

 معـاون  تیمسـؤول  با »نیسرزم شیآما يشورا«  ،ینیسرزم هتوسعهاي طرح و اههبرنام ياجرا و هیهت بر نظارت و ینگهماه منظور هب ـ182 هماد
 : شودیم لیتشک لیذ یاصل فیوظا شرح با و ورهجمسیرئ يبردهرا نظارت و يزیرهبرنام
 . آن یاصل ارکان روابط میتنظ و »ینیسرزم هتوسع تیریمد و يزیرهبرنام هکپارچی نظام«  استقرار بر نظارت و بیتصو ن،یتدو ـ الف
  اهآن ياجرا بر نظارت و یاستان و ياهمنطق ،یمل سطوح در ینیسرزم هتوسعهاي طرح و اههبرنام بیتصو و یبررس ـ ب
 جلسـات  در نـاظر  عضو عنوان هب مجلس انتخاب هب یاسالم يشورا مجلس عمران و محاسبات و هبودج و هبرنامهاي ونیسیکم اعضاء از نفر دو

 . ندینمایم شرکت شورا



ـ  قانون نیا بیتصو از پس هما شش ظرف حداکثر شورا ارکان و اراتیاخت ا،ه تیمسؤول ،یلیتفص فیوظا شرح شامل هماد نیا یاجرائ هنامنییآ  هب
 .  رسدیم رانیوز أتهی بیتصوهب) هرخانیدب( معاونت ادهشنیپ

 ،يکشـاورز  ادهـ ج ات،اطالعـ  کشور، رانیوز: از عبارتند ورهجمسیرئ يبردهرا نظارت و يزیرهبرنام معاون بر هعالو شورا اعضاء بیترک ـ  هتبصر
 در شـاغل  صـاحبنظر  نفـر  هسـ  و سـت یز طیمحـ  حفاظـت  سازمان سیرئ و مسلح ياهروین یبانیپشت و دفاع ،يرسازهش و هرا ،یدارائ و ياقتصاد
 . ورهجمسیرئ انتخاب هب یاجرائهاي هدستگا

 را نیسـرزم  شیآمـا هـاي  يریگتهج تحقق هنیزم هک ندیانم میتنظ ياهگون هب را خود یاتیعمل ياههبرنام مکلفند یاجرائهاي هدستگا ـ183 هماد
 . آورد مهفرا

 . است معاونت هدهع بر هماد نیا مفاد تحقق بر نظارت و يریگیپ تیمسؤول ـ1 هتبصر
 و یقیتشـو هـاي  اسـت یس کشور، همربوط نیقوان ارچوبهچ در نیسرزم شیآما يشورا ادهشنیپ با شودیم هداد هاجاز اقتصاد يشورا هب ـ2 هتبصر

ـ  کشـور  مختلف مناطق و اه تیفعال يبرا را مقررات ریسا و عوارض ا،ههتعرف ،یبانک التهیتس کارمزد و سود هارانی هجمل از ،هبازدارند ـ هب  ياهگون
 تیداهـ  نیسرزم شیآما يایهریگتهج تحقق يراستا در یردولتیغ و یعمومهاي بخشهاي يگذاریهسرما و اه اقدام ا،ههبرنام هک دینما میتنظ

 . شوند
 . شودیم ابالغ) معاونت( هرخانیدب قیطر از اقتصاد يشورا مصوبات

ـ  سـطوح  در »یطیمح يبردهرا یابیارز نظام«  ،یاساس قانون) 50( مهپنجا اصل در مندرج دافها تحقق منظور هب ـ184 هماد  و ياهمنطقـ  ،یمل
 : دیآیم در اجراءهب و نیتدو لیذ ياهمحور براساس یموضوع

  اهبردهرا نیا یتجمع اثرات نمودن منظور و مناطق هتوسع یکل ياهبردهرا ـ الف
   یستیز تیظرف شاخص و هتوسع یطیمح اثرات شاخص ـ ب
  یمل و ياهمنطق يداریپاهاي شاخص اعمال ـ ج
  یموضوع و ياهمنطق ياهتوسعهاي طرح و اههبرنام شیپا ـ د
  یطیمح يبردهرا یابیارز یرائاج سازوکار نییتع و يتوانمندساز هبرنام ـ ـه

 . است یموضوع ـ یمل هتوسع ياههبرنام و اه طرح یطیمح يبردهرا یابیارز مسؤول یمل ادهن ست،یز طیمح حفاظت یعال يشورا ـ1 هتبصر
 يشـورا  صـوب م ضـوابط  براساس ياهمنطق هتوسع ياههبرنام یطیمح يبردهرا یابیارز مسؤول ،ياهمنطق هتوسع ینگهماه ياهشورا ـ2 هتبصر

 . باشندیم ستیزطیمح حفاظت یعال
ـ  را ستیزطیمح حفاظت یعال يشورا یاجرائ فیوظا است مکلف يادار یعال يشورا ـ3 هتبصر  طیمحـ  حفاظـت  سـازمان  یاسـتان  ياهواحـد  هب

 . دینما ضیتفو ستیز
 . رسدیم رانیوز أتهی بیوتصهب يبردهرا یابیارز یاجرائ ياهکار و ساز و ندیفرآ شامل هماد نیا یاجرائ هنامنییآ

 هیهت لیذ موارد ارچوبهچ در هبرنام دوم سال تا یطیمح يداریپاهاي شاخص نظام ،یهپا و یعیطب منابع از هنهیب يبردارهرهب منظورهب ـ185 هماد
 :  دیآیم در اجراء هب و

  يداریپاهاي شاخص یمل مدل نیتدو ـ الف
  يداریپا هايشاخص اطالعات و هداد بانک جادیا ـ ب
  هبرنامهاي سال يبرا آن نمودنیکم و يداریپاهاي شاخص نییتع ـ ج
  یانسان و یعیطب طیمح بر هتوسع اثرات کنترل و یطیمح بار يسازمتعادل بر ناظر يداریپا ياهاریمع و ضوابط نییتع ـ د
ـ  آن بیتصو مراجع و نظام ياجرا و نیتدو يزمانبند و یکل ياهکردیرو مکار،ه و مسؤول یاجرائهاي هدستگا شامل هماد نیا یاجرائ هنامنییآ  هب

 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو
 ياهواحـد  يبـازنگر  بـر  نـاظر هـاي  شـاخص  هدربردارنـد  ،يکشور ماتیتقس جامع هبرنام نیتدو هب نسبت شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ186 هماد
ـ اخت ضیتفـو  و تمرکـز  عدم يریگتهج با دیجد يکشور ماتیتقس سطوح جادیا يبرا موجود یماتیتقس ـ  اری ـ  رانیمـد  هب ـ تقو و یمحل  نقـش  تی

 . دینما اقدام ا،ه استان در دولت یعال ندگانینما عنوانهب استانداران
  ستیز طیمح



   ـ187 هماد
 سال انیپا تا حداکثر یستیز عتنو و یعیطب منابع ست،یز طیمح از داریپا يبردارهرهب و اءیاح حفاظت، منظور هب شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ  الف
 : دهد انجام یقانون اقدام ریز موارد هب نسبت هبرنام دوم

 و حسـاس هاي بوم ستیز یستیز تنوع از داریپا يبردارهرهب و حفاظت یاتیعمل هبرنام و یبوم ستیز هکپارچی تیریمد هبرنام ياجرا و نیتدو -1
 . کشور هشکنند

   »ستیز طیمح یمل صندوق«  هاساسنام اصالح ـ2
 . داشت ندهخوا را هماد نیا مفاد تحقق يبرا دولت با کامل يمکاره اه يردارهش و یانتظام و ینظام ياهادهن ،یهقضائ هقو ـ1 هتبصر
 . دینما اعالم و ییشناسا را یطیمح ستیز يباال تیحساس با ییایدر و یساحل مناطق ست،یز طیمح حفاظت سازمان ـ2 هتبصر
 و يکشـاورز  ادهـ ج و يرسـاز هش و هرا رو،ین ياههوزارتخان يمکاره با ستیز طیمح حفاظت سازمان توسط هماد نیا یجرائا هنامنییآ ـ3 هتبصر

 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب و هیهت معاونت
 وزارت نظـر  ریز شنا و يسازهبهاي طرح ياجرا و همطالع تهج سواحل و ایدر عمران و هتوسع سازمان لیتشک هب نسبت است موظف دولت ـ  ب

 رانیوز أتهی بیتصو هب مذکور سازمان هاساسنام. دینما اقدام هبرنام اول سال در شناهاي طرح و سواحل هیساماند یاصل یمتول عنوان هب کشور
 . رسدیم

ـ  يمکـار ه بـا  ستیز طیمح حفاظت سازمان ،يگذاریهسرما امر لهیتس منظور هب ـ188 هماد  ادهـ ج و تتجـار  و معـدن  صـنعت،  ياهـ هوزارتخان
 یزمـان  هدور کیـ  يبرا نیقوان ارچوبهچ در را ثابت و شفاف مشخص، یطیمح ستیز ياهاستاندارد و ضوابط معاونت، ینگهماه با و يکشاورز
 ارمهـ چ و لهـ چ اصـل  یکلهاي استیس ياجرا قانون) 7( هماد) 3( هتبصر موضوع يگذاریهسرما ينماهرا کتاب در درج تهج و نیتدو هپنجسال

 و ضوابط تیرعا هب موظف ییربنایز و یخدمات ،یعمران ،یصنعت ،يدیتول ياهواحد یهکل. دینما هارائ هبرنام اول هما شش ظرف یاساس نونقا) 44(
 . باشندیم فوق ياهاستاندارد

 لغـو  ،هتوسع سوم هبرنام نقانو) 105( هماد موضوع بزرگ عیصنا جز هب یمتولهاي هدستگا از يمورد مجوز اخذ هب الزام هرگونه هبرنام دوم سال از
 . شودیم انجام ضوابط اعمال کنترل قیطر از مزبورهاي استیس اعمال و
 

 : است مکلف ستیز طیمح حفاظت سازمان ـ189 هماد
 از دارتیولوا و اثرگذارهاي هگرو بر دیتأک با و ستیز طیمح حفظ منظورهب داریپا هتوسع هب یابیدست و یعموم ياههیآگا يارتقا يراستا در ـ  الف
 حفاظـت  یعـال  يشـورا  ادهشـن یپ با را مربوط یاجرائ هنامنییآ ران،یا یاسالم يورهجم ینگهفر و یاجتماع ،ياقتصاد هتوسع پنجم هبرنام يابتدا
ـ ا یاسـالم  يورهـ جم يمایسـ  و صدا و یدولت ياههرسان ربط،يذهاي هدستگا یهکل. برساند رانیوزأتهی بیتصو هب ستیزطیمح ـ  ملـزم  رانی  هب
 . باشندیم یقانون هماد نیا موضوع هوج افتیدر بدون یآموزش ياههبرنام ياجرا
ـ نما جـاد یا پـنجم  هبرنامـ  اول سال انیپا تا یاستان و یمل ،ياهمنطق سطوح در را کشور یطیمح ستیز اطالعات نظام ـ  ب ـ یزم تـا  دی  ش،یپـا  هن

 . ندینما يمکاره نظام نیا نمودنیاجرائ و نیتدو در مکلفند ربطيذهاي هدستگا. گردد مهفرا یطیمح ستیز یابیارز و یرساناطالع
 اعمـال  دولـت،  ياهنـ یزه اعتــبارات  شهکـا  تهـ ج موظفنـد  یردولتـ یغ یعمـوم  ياهـ ادهن و مؤسسـات  و یاجرائهاي هدستگا یهکل ـ190 هماد
 زاتهیـ تج و یـه اول مواد آب، ،يانرژ مصرف تیریدم شامل سبز تیریمد هبرنام ياجرا يبرا ستیز طیمح و یهپا منابع هنهیب مصرفهاي استیس
 و سـت یز طیمح حفاظت سازمان توسط هک ياهنامنییآ طبق) یهنقل طیوسا و اه ساختمان در( اهآن افتیباز و جامد زائد مواد شهکا ،)کاغذ شامل(

 . دنینما اقدام دیرس دهخوا رانیوز أتهی بیتصو هب و هیهت ربطيذهاي هدستگا يمکاره با معاونت
   ـ191 هماد
 طیمحـ  حفاظـت  سـازمان . دیـ آیدرم اجراء همرحل هب و هیهت یهاروم هاچیدر هژیو هب حساس، ياهبوم ستیز در یبوم ستیز تیریمد هبرنام ـ  الف

 . رسانندیم رانیوز أتهی بیتصو هب و هیهت را هماد نیا یاجرائ هنامنییآ ،يکشاورز ادهج و روین ياههوزارتخان و معاونت يمکاره با ستیز
ـ  شـکار  از يریجلوگ منظور هب ـ  ب  مسـلح  ياهـ روین در ربـط يذ مراجـع  يمکـار ه بـا  اسـت  مکلـف  دولـت  ،یسـت یز تنـوع  ينـابود  و یـه رویب
 تعداد مذکور، ياههپروان صدور ضوابط در يبازنگر و يشکار هاسلح حمل هپروان محدودکردن ضمن تا دینما اتخاذ یبیترت رانیا یاسالميورهجم



ـ  نسـبت  و برسـاند  سـت یز طیمح حفاظتسازمان صیتشخ هب وحشاتیح از برداشتقابل تیجمع با متناسب را يشکاري هاسالح  يآورجمـع  هب
 . دینما اقدام برنامۀ انیپا تا رمجازیغهاي سالح

ـ تول بـزرگ  ياهواحـد  یـه کل ستیز طیمح مخرب و هکنندهآلود عوامل شهکا منظورهب ـ192 هماد ـ  ،یصـنعت  ،يدی  ییربنـا یز و یخـدمات  ،یعمران
 :  موظفند

 براسـاس  یابیـ مکان و یسنجامکان مطالعات انجام همرحل در و اجرا از شیپ را خود یعمران و یخدمات ،يدیتول بزرگ ياههپروژ و اه طرح ـ  الف
 . ندهقرارد یطیمح ستیز اثرات یابیارز مورد ستیز طیمح حفاظت یعال يشورا مصوب ضوابط

 . است یالزام اههپروژ و اه طرح انیمجر توسط اه یابیارز جۀینت تیرعا
ـ  يارهخوداظ ارچوبهچ در را هجینت و اقدام خود یطیمح ستیز بیتخر و یآلودگ يریگهانداز و يبردارهنمون هب نسبت ـ  ب  حفاظـت  سـازمان  هب
ـ پا تا دیبا دارند را مداوم و ياهلحظ شیپا) ستمیس( هسامان ياندازهرا و نصب ضرورت و تیقابل هک ییاهواحد. ندینما هارائ ستیز طیمح  سـال  انی

 یآلـودگ  از يریجلـوگ  هنحـو  قانون) 30( هماد مشمول نیمتخلف. ندینما اقدام مذکور ياه)ستمیس( هسامان ياندازهرا و نصب هب نسبت ،هبرنام سوم
 . شوندیم 3/2/1374 مصوب واه
 منابع باالخص یهپا منابع بیتخر و یآلودگ شهکا و ستیز طیمح ياهستانداردا و ضوابط با هک ندهد ارتقاء ينحو هب را خود یفن مشخصات ـ  ج
 . ابدی قیتطب آب و یعیطب

 . دینما ملحوظ و همحاسب یملهاي حساب در را همربوطهاي حساب و جداول و یطیمح ستیز منابع ياقتصاد ارزش است مکلف دولت ـ1 هتبصر
 منـابع  ياقتصـاد هاي ارزش برآورد منظور هب مرتبطهاي هدستگا ریسا و ستیز طیمح فاظتح سازمان يمکاره با است مکلف معاونت ـ2 هتبصر

ـ  نسـبت  ،یملـ هـاي  حسـاب  در آن همحاسب و هتوسع ندیفرآ در ستیز طیمح بیتخر و یآلودگ از یناش ياههنیزه و یطیمح ستیز و یعیطب  هب
 سـت یزهاي یآلودگ و یستیز تنوع ،يانرژ خاك، آب، جنگل،: لیقب از تیولوا يدارا موارد ياههنیزه و اه ارزش همحاسبهاي دستورالعمل میتنظ
ـ  اهـ آن دسـتورالعمل  هکـ  ییاهـ هنـ یزه و اهـ  ارزش. برساند بیتصو هب ربطيذ مراجع در و اقدام حساس نقاط در یطیمح  در ،هدیرسـ  بیتصـو  هب

 . دشدهخوا هدرنظرگرفت يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح یسنجامکان
   ـ193 هماد
 پسـماند  تیریمـد  يراسـتا  در یداخلهاي تاالب یهحاش ياهرهش و یساحل ياهرهش و تیجمع نفر زاره ستیدو يباال ياهرهش يردارهش ـ  الف

 لیقب از) کیارگان( یآلهاي روش تیاولو با دیجدهاي يفناور و نینوهاي روش با را خود ياهپسماند ،هبرنام ارمهچ سال انیپا تا موظفند يرهش
 . است ممنوع مطلقاً اهرهش هگون نیا در اهپسماند دفن هرگونه ،هبرنام یانیپا سال از. ندینما افتیباز) کمپوست یورم( پوسال رمک

ـ اولو بـا  یانهـ ج ياهاسـتاندارد  حـد  تـا  واه یآلودگ شهکا يبرا را الزم داتهیتم است مکلف ستیز طیمح حفاظت سازمان ـ  ب  ییشناسـا  تی
 . آورد مهفرا را ياهگلخان ياهگاز انتشار زانیم شهکا و کنترل آن، ارهم و اهدزگریر انتشارهاي کانون

 . است ممنوع مطلقاً یداخلهاي تاالب از دیجد یمعدن و یصنعت يبردارهرهب هرگونه ،هبرنام دوم سال از ـ ج
 یزراعـ  یاراض و مراتع وجود و يگردشگر و یستیز تنوع ،یبوم ستیز ،يکشاورز ،ياقتصاد منظر از کشورهاي تاالب هژیو طیشرا هب هتوج با ـ  د

 یعـ یطب بـوم  سـت یز یشکنندگ و یدگیچیپ ،یکل طورهب و مناطق نیا در آب منابع صیتخص در يجدهاي چالش وجود و اهآن اطراف در مطلوب
 طیمحـ  ،یعـ یطب منـابع  ،ياورزکشـ  آب،هاي بخش در موجودهاي سازمان مجدد هیساماند با ،هبرنام اول سال در است مکلف دولت مناطق، نیا
 . دینما اقدام اه تاالب نیا اطرافهاي دشت در بردارانهرهب مشارکت با هکپارچی تیریمد اعمال هب نسبت ،يگردشگر و ستیز

 نفـت،  کشـور،  ،يکشـاورز  ادهج ياههوزارتخان و ستیز طیمح حفاظت سازمان و معاونت مشترك ادهشنیپ هب هماد نیا یاجرائ هنامنییآ ـ  هتبصر
 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب تجارت و معدن صنعت، و روین

   ییروستا هتوسع
هاي هدستگا نیب ینگهماه و نظارت ،يبرهرا ،يزیرهبرنام ،ياستگذاریس هنیزم در اهروستا تیوضع بودهب منظور هب است مکلف دولت ـ194 هماد

 ،يرهشـ  هجامع و يریعشا ،ییروستا هجامع نیب موجود ياهينابرابر شهکا و ورزانکشا و انیروستائ یزندگ تیفیک و درآمد سطح ارتقاء ،یاجرائ
 : آورد عملهب ریز اقدامات از را الزم تیحما
  یمحل و ياهمنطق طیشرا هب هتوج با ییروستا خدمات يبندتیاولو هبرنام هیهت و نینو خدمات هارائ و ییروستا هتوسعهاي شاخص ارتقاء ـ الف



 هکـ  متوسـط  و کوچک يکشاورز ـ  یصنعت ياههریزنج و اههخوش هتوسع تیاولو با ییروستا عیصنا و یصنعت يکشاورز گسترش از تیحما ـ  ب
 ياهبازار هتوسع و جادیا و يگردشگر خدمات و یدست عیصنا نیمچنه و دارد وجود ییروستا يایجغراف در آن دیتول عوامل و اههادهن اعظم بخش

  هتوسع تیقابل يداراهاي تانسهد مراکز تیاولو با یمحل
  یاسالم يشورا فاقدهاي يآباد در تیریمد يالگو نییتع ـ ج
   هبرنام اول سال آخر تا ییروستا تیجمع ینسب تیتثب و »روستا هب رهش از«  معکوس اجرتهم تهج در یقیتشوهاي استیس نیتدو ـ د
ـ یا ـ   یاســالم  يمعمـار  يالگـو  بـر  یمبتــن  ییروســتا  مسکن و طیحم يکالبد ساختار يسازمنیا و يبازساز ،ينوساز ،يسازهب ـ  ـه  بـا  یران

  یعموم ياهادهن و دولـت مـردم، مـشارکت
ـ فعال در مشـارکت  و نینو خدمات از هاستفاد و هارائ يبرا يتوانمندساز دفه با انییروستا مستمر ياهحرف و یفن آموزش ـ  و  و یصـنعت هـاي  تی
  داتیتول تیفیک بودهب
 یمـال هاي مشوق هارائ قیطر از ییروستا مناطق در یخدمات و دیتول متوسط و کوچک ياشتغالزا و ینیکارآفرهاي تیفعال استقرار و هیدسامان ـ  ز
  ياعتبار و
  مؤثرتر و ترهب یرسانخدمات منظورهب ییروستا ياههمجموع قالب در اهروستا هیساماند ـ ح
  ییروستاهاي هرا هکشب يسازمنیا و يدارهنگ و میترم احداث، ـ ط
  اهخانوار هیساماند و اسکان قیطر از ریعشا هتوسعهاي شاخص ارتقاء ـ ي
 تیاولو با يریعشا و ییروستا ياهخانوار اشتغال هتوسع تهج کارمزد و سود هارانی ،هشد هادار هوجو الت،هیتس اعطاء قیطر از یمال تیحما ـ  ك

 و یاراضـ  خردشـدن  از يریجلوگ منظورهب یحقوقهاي تشکل با مشارکت قیطر از یاراض هپارچکی تیریمد تیتقو زین و یبوم و یمحلهاي روش
  يکشاورز خرد یاراض یتیریمد عیتجم

 ارچوبهـ چ در موجـود  یتخصصـ  مـادر هـاي  شـرکت  از یکی اساسنامۀ اصالح با يکشاورزهاي ركهش شرکت جادیا تهج در یقانون اقدام ـ  ل
 ،يکشـاورز  ياهـ مجتمـع هـاي  رساختیز توسعۀ و احداث و يبرهرا ت،یداه منظور هب یاساس قانون) 44( ارمهچ و لهچ اصل یکلهاي استیس

   یالتیش و یدام
) 44( چهـارم  و چهـل  اصـل  کلیهاي سیاست چهارچوب در) %49( درصد نه و چهل سقف تا غیردولتیهاي بخش با مشترك گذاريسرمایه ـ  م

 منـابع  مـدیریت «  مادرتخصصی شرکت و »کشاورزي بخش در گذاريسرمایه توسعه از حمایت«  مادرتخصصی شرکت طریق از و اساسی قانون
 و آب منـابع  و کشـاورزي هاي بخش در نوپدید و زیربناییهاي طرح و وربهره و اقتصادي نوین، فناوري با کشاورزي توسعۀ زمینۀ در ،»ایران آب

  عشایري و روستایی مناطق جمعیتی بافت سازيجوان و روستایی مناطق توسعۀ
  .واگذارنماید غیردولتیهاي بخش به برداريبهره از پس سال ده حداکثر را جدید بنگاه در دولتی سهام است مکلف دولت ـ تبصره

 و دفه ياهبازار در فرش هخان جادیا و فرش کیالکترون تجارت هتوسع نیمچنه و غاتیتبل و دیتول آموزش، ش،هپژو يدفمندسازه و هتوسع ـ  ن
 رمتمرکزیغ و متمرکزهاي هکارگا زهیتج و هتوسع و جادیا از تیحما ،يریپذسفارش ،يسازروان و دیتول تیفیک ارتقاء ،یبخشتیوه يبرا موردنظر

 و ارتقـاء  منظـور  هب دستباف فرش یجانب خدمات و عیصنا زین و کشور سراسر يرهش و ییروستا دستباف فرش یتعاونهاي شرکت و اهیهاتحاد و
  یخارج و یداخل ياهیابیبازار و یصادرات مهس شیافزا و تیتثب ،يورهرهب بودهب

 . است دولت در بند نیا حکم يریگیپ هب مکلف تجارت و معـدن صنعت، وزارت ـ هتبصر
  ریعشا و انییروستا یاجتماع همیب صندوق تیتقو قیطر از آن) %100( صددرصد پوشش و ییروستا همیب گسترش و میتعم ـ س
  ییروستا هجامع يبرا یورزشهاي مکان ینیبشیپ ـ ع

ـ ز ،یفنـ  کارشناسـان  ادهشـن یپ بـا  کشور سراسر در اهروستا همحدود نییتع و ییروستا يادههاي طرح هیهت ـ  ف ـ بن نظـر  ری ـ تأ و مسـکن  ادی  دیی
ـ  از کلمتشـ  ياهتـ یکم در آن بیتصو و اهروستا یاسالم يشورا يرؤسا و ارانهید اطالع با و بخش ره يبخشدار ـ بن سیرئ  انقـالب  مسـکن  ادی

ـ  اسـتان،  يرسـاز هش و مسـکن  سازمان هندینما بخش، بخشدار رستان،هش فرماندار س،یرئ عنوانهب استان یاسالم ـ بن سیرئ  انقـالب  مسـکن  ادی
  ناظر عنوان هب ستارو یاسالم يشورا سیرئ و ياستاندار یعمران امور معاون هندینما استان، يکشاورز ادهج سازمان هندینما رستان،هش یاسالم
 . دینما شرکت مذکور هتیکم هجلس در ناظر و کارشناس عنوانهب تواندیم است واقع آن میحر در روستا هک يرهش يردارهش هندینما ـ هتبصر



 یچگـونگ  و فیتعـار  و مشـارکت  هنحـو  ،هذکرشـد هاي تیحما اعمال ندیفرآ و یچگونگ روستا، ارشد ریمد نییتع شامل هماد نیا یاجرائ هنامنییآ
 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب معاونت ادهشنیپ با هبرنام اول سال در ییروستا همجموع تیریمد
 

  یتیامن و یاسیس ،یدفاع ـ فتمه فصل
  یدفاع امور
   ـ195 هماد
ـ تمام ت،یـ حاکم از دفاع و یگبازدارند قدرت ،یدفاعهاي يتوانمند ارتقاء منظور هب است موظف مسلح ياهروین یبانیپشت و دفاع وزارت ـ  الف  تی
 : دهد انجام را ریز اقدامات یخارج ياهدیدهت با مؤثر همقابل و یمل تیامن و منافع ،یارض

 ) ص( اءیاالنبخاتم حضرت ییواه پدافند هقرارگا نظرتحت ینگهماه جادیا و کشور ییواه پدافند هسامان یفیک و یکم ارتقاء ـ1
 بـا  کشـور  ییایـ در خطـوط  از حفاظت و کشور یآب ياههحوز در مؤثرتر استقرار و هحوز گسترش منظور هب اه رساختیز ارتقاء و حضور تیتقو ـ2

  جنوب ناوگان سازمان لیتکم و آزادهاي آب بر دیتأک
 و یمبـان  خصـوص  در دفهـ  هجامعـ  یاجتمـاع  منزلـت  ارتقـاء  ارت،هـ م دانـش،  ارتقاء يبرا یعموم هفیوظ خدمت فرصت از هنهیب يریگهرهب ـ3

ـ معنو ارتقـاء  ،يبـر هر معظم مقام و (ره)ینیخم امام حضرت هریس و اه هدگاید بر هژیو یهتک با انقالب و اسالمهاي ارزش  ،یاجتمـاع  انضـباط  ت،ی
ـ  و هفیوظ سربازان یتخصص يریکارگهب تیظرف شیافزا و ياهحرفهاي ارتهم و هسازند تعامالت تیتقو  و شـت یمع ارتقـاء  و یشـغل  يسـاز یغن

  کشور یسازندگ در مشموالن از هنهیب هاستفاد زین و آنان یجتماعا منزلت
 یدفـاع  ياهـ هبرنام در یردولتیغ بخش و یدولتهاي هدستگا ترهگسترد هچ ره مشارکت يبرا الزم ياهکار و ساز اتخاذ و اه رساختیز جادیا ـ4
   جنگ و بحران طیشرا در

 سـطح  اسـت  موظـف  هبرنامـ  اول همـا  شـش  ظرف حداکثر مسلح ياهروین کل ستاد يکارمه با مسلح ياهروین یبانیپشت و دفاع وزارت ـ  هتبصر
 . برساند ربطيذ مراجع بیتصو هب و نیتدو را فوق اجزاء از کی ره الزامات و مطلوب

 : دهقرارد تیاولو در را ریز موارد ،یدفاع امور اعتبارات سقف در مسلح ياهروین یبانیپشت و دفاع وزارت ـ ب
 یـه کل نمـودن یاتیـ عمل و مصـوب  یآمـادگ  سطح تا يدارهنگ و ينوساز ،يبازساز د،یخر از اعم مسلح ياهروین ییواه ناوگان تیتقو و هتوسع ـ1
 . اهپرواز يسازمنیا و مرتبط حاتیتسل و اهبالگرد و اهمایواپه
   مسلح ياهروین امن و مستقل یارتباط هشبک یروزرسان هب و لیتکم ـ2
 و ياریوشـ ه ارتقـاء  منظـور  هب ینیزم و ییایدر ،ییواه ،ییفضا ،يبردهرا ابعاد در هشرفتیپ مراقبت و اطالعات کنترل، ،هیفرماند هسامان جادیا ـ3

  موثر و عیسر همقابل و داتیدهت ییشناسا يبرا یآمادگ
  یموشکهاي گانی یاتیعمل يداریپا و یقدرت شیافزا یکم و یفیک هتوسع ـ 4
ـ مأمور در مسـلح  ياهروین کارکنان از تیحما و یرسانخدمات ،یدگیرس هسامان یفیک و یکم ارتقاء ـ  5 ـ یامن ،یدفـاع هـاي  تی  و یرزمـ  امـور  ،یت

  سخت مناطق و مرز از مراقبت
ـ امن ياههصحن در یمردم ياهروین شتریب حضور و مستضعفان جیبس یفیک و یکم تیتقو منظور هب است موظف دولت ـ196 هماد  از دفـاع  و تی

ـ  هبرنامـ  طـول  در را الزم التهیتس و اقدامات منکر از هین و معروف هب امر نگهفر هتوسع و یاسالم انقالب هشیاند یمبان و اه آرمان کشور،  هب
 : دینما مهفرا ریز شرح
ـ ترب بر دیتأک با هبرنام انیپا تا هژیو و فعال یجیبس نفر ونیلیم مین و کی حداقل شیافزا يبرا الزم یبانیپشت ـ  الف ـ ن تی  و دهـ متع یانسـان  يروی

  یانقالب
  يکشور ماتیتقس راتییتغ و هتوسع با متناسب ج،یبس مقاومت ياههرد و یرستانهش ینواح هتوسع يبرا اه رساختیز از تیحما ـ ب
  یعلم و یشهپژوهاي تیفعال در هژیو هب یاجرائ ياههدستگا در هطلب و دانشجو د،یاسات جیبس و جیبس مقاومت ياههرد از یبانیپشت ـ ج
 فراغـت،  اوقـات  يسازیغن ،یتیترب ياههسته لیتشک قیطر از یجیبس تفکر و نگهفر هتوسع و یاسالم انقالبهاي ارزش قیتعم هب کمک ـ  د

 حضــرت  هشـ یاند یمبان با ییآشنا حجاب، و عفاف نگهفر هتوسع فکر، دیتول و همشاور يبرا یجیبس نخبگان از هاستفاد و یارزش نگهفر هتوسع
  جیبس مقاومت ياههرد و اقشار ،يآموزدانش ،ییدانشجوهاي طرح ياجرا با (ره)امام



ـ یرا و يمجاز يفضا در هندیفزآ حضور تیاولو با مختلف ياههحوز در نرم جنگ با همقابل هب کمک و یبانیپشت ـ  ـه  کـرد یرو بـا ) يبریسـا ( ياهان
  یبوم

 روز هپـانزد  مدت هب حداکثر اههبرنام ریسا و اهاردو و اه آموزش در شرکت يبرا شاغل هژیو و فعال یجیبس کارکنان خدمت از هاستفاد امکان ـ  و
  تیمأمور حق افتیدر بدون يادار خدمت يجا هب سال در
ـ  یسنوات هبودج در یاستان یدارائ تملک اعتبارات سرجمع از) %1( درصد کی ینیبشیپ - ز  و اهـ  هگـا یپا هتوسـع  و احـداث  از تیـ حما منظـور  هب

  جیبس مقاومت ياههحوز
  یعلم و یاجتماع ،ینگهفر کردیرو با یونیلیم اههد جیبس از نفر ونیلیمیس يریکارگهب و جذب يبرا الزم ياهیبانیپشت نمودنمهفرا ـ ح
  هخانواد ادیبن میتحک و حجاب و عفاف نگهفر هتوسع هب مربوطهاي تیفعال در هژیوهب زنان هجامع جیبس مقاومت ياههرد از یبانیپشت ـ ط

 جبـران  و ياهمـ یب پوشـش  نیتـأم  يبـرا  را الزم تیـ حما خـود  مصوب اعتبار محل از شودیم هداد هاجاز نیمستضعف جیبس سازمان هب ـ1 هتبصر
 عملهب نور انهیراهاي کاروان و یتیامن ،یدفاع هژیو هب مختلفهاي تیمأمور در ياهمیب پوشش فاقد انیجیبس يریکارگ هب از یناشهاي خسارت

 . آورد
ـ فعال از یبخشـ  ياجرا ،یسازندگ جیبس سازمان یآمادگ زانیم با متناسب شودیم هداد هاجاز یاجرائهاي هدستگا هب ـ2 هتبصر  ،یآموزشـ هـاي  تی

 ،ییروسـتا  داشـت هب ياهـ هخان و مدارس مساجد، ریتعم و احداث لیقب از خود یعمران ياههپروژ و فراغت اوقات يسازیغن و ینگهفر ،یداشتهب
ـ  را يمـرز  و ییروستا محروم، مناطق در نیمچنه و اهروستا هب یآبرسان ،يکارجنگل ،ییزداابانیب ـ واگذارنما سـازمان  آن هب  از هاسـتفاد  بـا  تـا  دی
 . ندینما اجراء ،هافتیسازمان نحو هب متخصصان و جوانان و یمردم و یجیبس داوطلب ياهروین

 : آورد عملهب را ریز اقدامات مسلح، ياهروین يفناور و یعلم توان هتوسع منظور هب شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ197 هماد
ـ تول و دانـش  ياهمرز هتوسع و نوهاي يفناور و دانش کسب از تیحما يبرا ازیموردن اعتبارات ینیبشیپ ـ  الف  بـا  یدفـاع  عیبـد  محصـوالت  دی

ـ  ،یدفاع هتوسع و زهیتج اعتبارات از) %10( درصد هد حداقل اختصاص ـ  ریـ ز ياهـ محور در هبرنامـ  ياهسـال  طـول  در هکـ  یقـ یطر هب  سـمت  هب
 : دینما حرکت ییخوداتکا

  یدفاع عیصنا ازیموردن يدیکل و یاتیح مواد دیتول ـ1
 و اطالعـات  ،یسـت یز نانو، ک،یاپت زر،یل ،)کیکروالکترونیم( کیزالکترونیر ق،یدق اجزاء و يناوبرهاي هحوز در هژیوهب نینوهاي يفناور هتوسع ـ2

  داریپا و امن هوارهما پرتاب و ساخت و) اهکیکرومکانیم( اهکیزمکانیر ا،ههحساس نرم، و یشناخت مواد ات،ارتباط
 ) %50( درصد هپنجا حداقل زانیم هب یدفاع یندسهم و یفن خدمات محصوالت، صادرات شیافزا ـ ب
   یقاتیتحق مراکز و اه هدانشگا در یدفاع ورام با مرتبط یقاتیتحق ياههپروژ و اه تیفعال از یبانیپشت و یمال تیحما ـ ج
 عیصنا تیظرف از يریگهرهب يبرا یمال تیحما نیمچنه و یدفاع عیصنا یخالهاي تیظرف از کشور صنعت يریگهرهب تهج در یمال تیحما ـ  د

  کشور صادرات و یداخل ياهازین هب هلطم ورود عدم هب مشروط یدفاع ياهازین رفع تهج کشور
 ینـ یبشیپ و اقدام هبرنام طول در یدفاع اعتبارات مهس هساالن) %2( درصد دو شیافزا هب نسبت یسنوات هبودج هحیال در است کلفم دولت ـ  ـه

 . آورد عمل هب را الزم
ـ تول نیمچنـ ه و یدفـاع  عیصنا خطوط دیتول توان حفظ يبرا مذکور شیافزا از) %50( درصد هپنجا  هتوسـع  و يدیـ کل قطعـات  و یاتیـ ح مـواد  دی

 . گرددیم منظور ورهنوظهاي يناورف
ـ  خدمات تداوم نیتضم و کشور یمل منابع و مردم از حفاظت ،یمل يداریپا ارتقاء ا،ه رساختیز يریپذبیآس شهکا منظور هب ـ198 هماد  آنـان  هب
 : شودیم انجام ریز اقدامات ،یرنظامیغ دفاع هچرخ لیتکم يراستا در

   هبرنام اول سال یط رعاملیغ پدافند ازین مورد یفن ياهاستاندارد نیتدو ـ الف
  مهم و حساس ،یاتیح مراکز در نینو داتیدهت خصوص در يسازیخنث و شداره ش،یپا هسامان جادیا ـ ب
  آنان داریپا و امن تیفعال تداوم يبرا کشور مهم و حساس ،یاتیح مراکز از حفاظت و يسازمنیا ـ ج

 تیریمـد  سـازمان  و رعامـل یغ پدافنـد  ياهـ هحوز ینگهماه دستورالعمل. است یتیامن و یدفاع داتیدهت هحوز در فقط رعاملیغ پدافند ـ  هتبصر
ـ  بحران تیریمد سازمان و رعاملیغ پدافند یدائم هتیکم هرخانیدب مشترك ادهشنیپ با کشور بحران ـ وز أتهیـ  بیتصـو  هب ـ تأ رانی  کـل  سـتاد  دیی

 .  رسدیم مسلح ياهروین



ـ ا هموافقتنامـ . آمد دهدرخوا اجراء هب یدائم هتیکم سیرئ بیتصو و یدائم هتیکم ریدب ادهشنیپ با رعاملیغ دافندپ موضوع ياههپروژ ـ199 هماد  نی
 . شد دهخوا همبادل معاونت و رعاملیغ پدافند یدائم هتیکم سیرئ نیب اههپروژ هگون
 خدمت از هاستفاد با یانسان يروین هب اه يارهید و اه يردارهش دولت، ازین از یقسمت مسلح، ياهروین کل ستاد دییتأ با صلح زمان در ـ200 هماد

ـ ن. گـردد یمـ  نیتـأم  ینظـام  آموزش هدور گـذراندن از پس و کشور یرزم یآمادگـ هب ـبیآس ورود عـدم هب مشروط هفیوظ مشموالن  دولـت،  ازی
 . شودیم ماعال کل ستاد هب مسلح ياهروین یبانیپشت و دفاع وزارت قیطر از اه يارهید و اه يردارهش
 خدمت هدور در یاستحقاق هریج و ایمزا و حقوق و است مسلح ياهروین یبانیپشت و دفاع وزارت هدهبرع ینظام آموزش هدور هب مربوط ياههنیزه
 تجـاوز  مسـلح  ياهـ روین نیقـوان  در مقـرر  حد از مجموع در دینبا افراد لیقب نیا یافتیدر زانیم. گرددیم نیتأم همربوط هدستگا اعتبارات محل از

 . دینما
ـ ینهتوسـع  مناطق در دیبا ستند،ه هدانشگا لیالتحصفارغ هک فوق یانسان ياهروین از) %50( درصد هپنجا حداقل ـ  هافت  کشـور  هافتـ یهکمترتوسـع  ای
 . کنند خدمت

ـ تمام از ظتحفا و مسلح ياهروین یبازدارندگ توان ارتقاء و کشور یدفاع یهبن تیتقو منظور هب است موظف دولت ـ201 هماد ـ امن و یارضـ  تی  تی
ـ ا یاسالم انقالب ،یمل منافع از حفاظت و داتیدهت برابر در یآمادگ و کشور  ،یدفـاع  ياهسـتم یس يوشمندسـاز ه و کشـور  یاتیـ ح منـابع  و رانی
 : آورد عمل هب مسلح ياهروین کل هیفرماند بیتصو درصورت را لیذهاي اقدام
 هیفرماند) ياه ستمیس( ياههسامان و یانسان منابع ارتقاء زات،هیتج يوشمندسازه و يسازمدرن بر دیتأک با یدفاع یهبن ياههمؤلف تیتقو ـ  الف

)I 4C  ( 
 ،یکیالکترون ياههسامان هژیو هب یدفاع ياههسامان يریکارگهب در یاطالعات) ياه ستمیس( ياههسامان و وشمنده و نینوهاي يفناور ارتقاء ـ  ب
  ییواه پدافند و ییایدر وافضا،ه
  یمل دفاع در پاسخگو و چابک ياهساختار بودهب و يسازهنهیب ـ ج
  یانسان منابع توان و امکانات از هنهیب و متقابل يریکارگهب و کشور از دفاع و تیامن استقرار در یمردم ياهروین مهس و حضور ارتقاء ـ د
   نینو یصنعت ياهندیفرآ و هسامان هب نگرش با یدفاع عیصنا بودهب و يبازساز و ينوساز ـ ـه
   رانیا یاسالم انقالب و یاتیح منابع ،یمل منافع از حفاظت و اهدیدهت برابر در مؤثر همقابل توان و عمل ابتکار ارتقاء ـ و
  یفیک و یکم صورت هب مسلح، ياهروین ارتهم و دانش سطح شیافزا و ارتقاء ـ ز
  یخارج و یداخل هیدانشگا یعلم مراکز با اه يمکاره گسترش و اعدف بخش در يفناور قات،یتحق آموزش، سطح ارتقاء ـ ح
 )  خزر يایدر و عمان يایدر فارس، جیخل( کشور یآب ياههحوز در اهدیدهت با متناسب استقرار و حضور ـ ط
   مسلح ياهروین کارکنان شتیمع و یاجتماع منزلت ارتقاء ـ ي
 ياهسـاختمان  و ییربنـا یز سـات یتأس زین و همطالع دست در ای و مهم و حساسهاي طرح ياجرا و یطراح در رعاملیغ پدافند اصول تیرعا ـ  ك

 يریشگیپ منظور هب قانون، نیا) 179( هماد موضوع یاجرائهاي هدستگا توسط مردم یعموم آموزش و کشور یاتیح و یاصلهاي انیشر و حساس
   یعیرطبیغ سوانح از یناش مخاطرات شهکا و
 کـل  سـتاد  و مسـلح  ياهـ روین یبانیپشـت  و دفـاع  وزارت و معاونت توسط قانون، نیا بیتصو از هما دو مدت ظرف هماد نیا یاجرائ ياههنامنییآ
 . شودیم هگذاشت اجراء همرحل هب مسلح ياهروین کل هیفرماند دییتأ صورت در و دیرس دهخوا رانیوز أتهی بیتصو هب و هیهت مسلح ياهروین

 اسـتقرار  هنحـو  جـامع  طرح هیهت هب نسبت مسلح ياهروین کل ستاد نظر براساس است مکلف مسلح ياهروین یبانیپشت و دفاع وزارت ـ202 هماد
ـ  ،یطـ یمح ستیز طیشرا و داتیدهت نوع و هانداز با متناسب کشور سطح در مسلح ياهروین ـ رعا منظـور  هب  سـات یتأس اسـتقرار  در یپراکنـدگ  تی

ـ  بـزرگ  ياهرهشـ  از یدفاع یصنـعت بزرگ ياههکارخان و ینظام مراکزهاي پادگان انتقال نیمچنه و یدفاع عیصنا و یاتیح و حساس ـ و هب  هژی
 . برساند مسلح ياهروین کل هیفرماند بیتصو هب و اقدام رانهتـ

ـ ن مـورد  ساتیتأس تهج میحر جادیا و يکاربر رییتغ ن،یزم ،یبانک ،ياعتبار التهیتس يواگذار و نیتأم هب نسبت است مکلف دولت  اماتاقـد  ازی
 . شودیم بازپرداخت هشدمنتقل اماکن فروش محل از یبانک منابع از یافتیدر اعتبارات. آورد عمل هب را الزم

   یتیامن ،یاسیس



 ياقتصـاد  امور ياههوزارتخان يمکاره با است موظف کشور وزارت ا،همرز مؤثر کنترل و يمرز مناطق داریپا تیامن نیتأم يراستا در ـ203 هماد
 سال انیپا تا را يمرز مناطق داریپا تیامن جامع طرح ربطيذهاي سازمان و اههوزارتخان ریسا و یانتظام يروین و اطالعات ،يدادگستر ،یدارائ و

ـ  اهـ مرز انسـداد  و کنترل مصوبهاي طرح هبرنام انیپا تا هک ياهگونهب برساند یمل تیامن یعال يشورا بیتصو هب و هیهت هبرنام اول  صـورت  هب
 . گردد اجراء کامل
ـ هـاي  اقدام ،یتیامن میحر ت،یریمد کنترل، شامل جامع طرح ـ  هتبصر ـ هیتج ،یعلمـ  ،یاطالعـات  ،يانسـداد  ،یعمران  ،یاجتمـاع  و ینگـ هفر ،یزات

هـاي  شـاخص  و هبرنامـ  براسـاس  يمـرز  منـاطق  و اهمرز در اقدام هرگونه. است یمردم يروین و جیبس يریکارگ هب ،یمرزبان تیتقو و ياقتصاد
 . ردیپذیم صورت طرح نیا در درجمن

 و یمـال  تیحما دولت ،يمرز مناطق داریپا تیامن نیتأم و مالحظات تیرعا با نانیمرزنش شتیمع و اقتصاد تیتقو و ارتقاء يراستا در ـ204 هماد
 از يحـداکثر  هاسـتفاد  و يکشـاورز  مسـتعد هاي نیزم از يبردارهرهب حق و نانیمرزنشهاي یتعاون يریگشکل و عیصنا استقرار از را الزم یحقوق
 . آوردیم عمل هب يمرز مناطق در يگردشگر و یعیطب منابع
 یهمساه ياهکشور با یاجتماع ـ  ياقتصاد مراودات شیافزا ،يمرز مناطق یصنعت هتوسع مناسبهاي رساختیز هارائ و تیداه منظور هب ـ  هتبصر

 . بود دهخوا اهمرز در واقع و يمرز یصنعتهاي ركهش با مزبور، مناطق در عیصنا راراستق تیاولو ،يمرز مناطق داتیتول بازار گسترش زین و
ـ تقو و یمل منافع و تیحاکم از دفاع دفه با است موظف اطالعات وزارت ـ205 هماد ـ  و يریشـگ یپ و یاطالعـات  هجامعـ  بـا  تعامـل  تی  بـا  همقابل

 : دهد انجام را ریز اقدامات یانهج تکباراس هژیو هب یخارج و یداخل یتیامن و یاطالعات اجمهت و داتیدهت
  ریفراگ و داریپا تیامن تیتقو و میتحک دفه با یاطالعاتهاي رساختیز یفیک و یکم ارتقاء ـ الف
ـ یامن نرم داتیدهت و یستیترور اقدامات ،یتیضدامن هافتیسازمان جرائم ،ياقتصاد تیامن در اختالل و فساد با همقابل و يریشگیپ ـ  ب  اممقـ  در یت

  يدادگستر ضابط
  کشور داریپا تیامن میتحک و تیتقو يراستا در مردم شتریب هرچه مشارکت يبرا الزم ياهکار و ساز و اه رساختیز گسترش و جادیا ـ ج
 . رسدیم رانیوز أتهی بیتصو هب و هیهت معاونت يمکاره با و اطالعات وزارت توسط هبرنام اول سال انیپا تا حداکثر هماد نیا هنامنییآ

ـ اخت ارچوبهچ در و کشور هموضوع نیقوان همحدود در است موظف اطالعات وزارت ـ206 هماد هـاي  هدسـتگا  ینگهمـا ه بـا  خـود  یقـانون  اراتی
 : آورد عمل هب یقانون اقدام لیذ مورد خصوص در ربطيذ

  کشور یاطالعات جامع بانک طرح هیهت ـ الف
ـ  نسـبت  موظفنـد  ندینمایم هاستفاد کشور یعموم هودجب از هک ییاهادهن و اه هدستگا یهکل ـ  هتبصر ـ اخت در هب  یرقـوم هـاي  بانـک  قـراردادن  اری

 . ندینما اقدام است، هشد ممنوع اطالعات افشاء نیقوان در هک يموارد و یخصوص میحر ،هشديبندهطبق موارد استثناء هب خود) یتالیجید(
 اطالعـات  و اسـناد  از حفاظـت  هیسـاماند  نظـام  طـرح  و یخصوصـ  و یعموم ،یولتد مشاغل یتیامن تیصالح نییتع یمل نظام طرح هیهت ـ  ب

   هشديبندهطبق اسناد و اطالعات هب نظام دشمنان و هگانیب عوامل یدسترس و نفوذ از يریجلوگ منظورهب هشديبندهطبق
 و) سـم یوتروریب( یسـت یز سـم یترور بـا  همبـارز  عجام طرح ياجرا و هیهت يبرا ربطيذ یاصلهاي هدستگا از مرکب ياهژیو ونیسیکم لیتشک ـ  ج
 انیپا تا کشور در هشدهنیادهن اصل کی صورت هب) سمیوتروریب( یستیز سمیترور با نگهماه همبارز منظور هب اه هدستگا از کیره فیوظا نییتع

   هبرنام
 .  کندیم هارائ یسالما يشورا مجلس هب را سمیوتروریب نۀیزم در قانون ازمندین موارد مذکور ونیسیکم ـ هتبصر

 : است مجاز دولت ـ207 هماد
 همبـارز  جـامع  هحـ یال ربـط، يذ ياهـ ادهن مشارکت با مخدر مواد با همبارز یکل ياهاستیس براساس مخدر مواد با همبارز ستاد ادهشنیپ هب ـ  الف

 . دینما هارائ یاسالم يشورا مجلس هب بیتصو تهج و هیهت را اهسازشیپ و اهروانگردان مخدر، مواد با هجانبهمه
 اقـدام  ارز و کـاال  قاچـاق  با همبارز جامع هحیال هیهت هب نسبت تعاون و معادن و عیصنا ،یبازرگان ياهاتاق و ربطيذ ياههدستگا مشارکت با ـ  ب

 . دینما هارائ یاسالم يشورا مجلس هب بیتصو و یبررس تهج و هنمود
 کل ستاد و دولت توافق با رانیا یاسالم يورهجم یانتظام يروین تیتقو و يکارآمدساز و ییگراهحرف هتوسع و يسازمدرن منظور هب ـ208 هماد

 : شودیم هگذاشت اجرا مورد هب هبرنام طول در ریز اقدامات مسلح ياهروین



 آورفـن «  تهـ ج در هشـرفت یپ زاتهیـ تج و نینـو  ياهـ يفنـاور  از یانتظـام  يروین يمندهرهب يبرا الزم امکانات و کار و ساز آوردنمهفرا ـ  الف
  »سیپل يسازیهپا

  یتخصصهاي آموزش هتوسع با ییگراهحرف تیتقو ـ ب
ـ امن در اخـالل  و یاجتماع و ینگهفر ينجارهنا هرگونه با همقابل و يریشگیپ و یاخالق ،یاجتماع تیامن ارتقاء و میتحک منظور هب ـ209 هماد  تی

  ؛یعموم
 : دینما یاجرائ و مهفرا ریز موارد بر دیتأک با را الزم یاجرائ ياهکار و ساز است موظف دولت ـ الف

  ییگراپوچ و ابتذال ،یپرستهخراف ،یاخالق انحرافات مروج هافتیسازمان ياهباند و اه هگرو انات،یجر با همبارز ـ1
  هجامع یعموم يفضا يسازسالم و تیامن احساس ارتقاء ـ2
  یاجتماع و ینگهفرهاي ينجارهنا با همقابل يبرا ياهرسان و یغیتبل ،یتیترب ،یآموزش ،ینگهرف اقدامات يسازنگهماه و يریگهرهب ـ3

 يسـاز متناسـب  هب نسبت و هداشت معمول حجاب و عفاف نگهفر جامع طرح ياجرا يبرا را الزم اقدامات موظفند یاجرائهاي هدستگا ۀیکل ـ  ب
 . دنینما اقدام یاسالم هجامع اقتضائات با یخدمت طیمح

 . باشد هداشت نظارت طرح، حیصح ياجرا بر است موظف یاسالم ارشاد و نگهفر وزارت
  یخارج استیس

ـ  و مسـؤول  ياهـ ادهن و اه سازمان یهکل کارشناسان نظرات از يریگهرهب با است موظف هخارج امور وزارت ـ210 هماد  شـأن،  اعـتالء  منظـور  هب
 در هیخـوا عـدالت  گفتمـان  بسط و المللنیب نظام و همنطق در ياقتصادهاي فرصت از هاستفاد و رانیا یاسالم يورهجم نقش و اقتدار ت،یموقع

 : دهد هارائ ربطيذ مراجع هب لیذ احکام نمودن یاجرائ يبرا را مناسبهاي استیس الملل،نیب روابط
  رانیا یاسالم يورهجم با مسوهریغ مواضع و اه هدگاید يدارا ياهکشور با ینگهفر و ياقتصاد ،یاسیس مناسبات و روابط سطح میتنظ ـ الف
 : قیطر از یالمللنیب و ياهمنطقهاي سازمان و هجانب دو مناسبات در بخشامهال و مؤثر فعال، حضور يبرا تالش ـ ب
 حـداکثر  اهآن از کیره مورد در اقدام يبرا مشخص کار دستور با یالمللنیب و ياهمنطق ياهسازمان در رانیا حضور تیتقو جامع نظام نیتدو ـ1
   هبرنام شدن یاجرائ زمان از پس اول سال در
ـ اولو با آنان يریکارگهب و کشور از خارج و داخل در شاغل مأموران یاثربخش و يکارآمد یابیارز ـ2  و اهـ  سـازمان  در يکارآمـد  و تخصـص  تی

  يبردهرا تیمها يدارا ياههسفارتخان
ـ ا یاسـالم  يورهـ جم یمل منافع يراستا در متحد ملل سازمان ساختار اصالح يبرا رانیا يادهشنیپ ندیفرآ نیتدو ـ3  اول سـال  در حـداکثر  رانی

   آن تحقق يبرا تالش و هبرنام
  یالمللنیب و ياهمنطق ياهسازمان در نیفلسط مظلوم ملت هژیو هب انهج مستضعفان و مسلمانان حقوق از تیحما يریگیپ ـ4
  رانیا یاسالم يورهجم یهعل يبشر حقوق ياههقطعنام صدور روند قفتو تهج فعال یپلماسید اتخاذ ـ 5
 يبـرا  یالمللـ نیب و ياهرسان ،ینگهفر ،یاسیس ،یحقوق ،ياقتصادهاي تیظرف ریسا از هاستفاد زین و یاسالم و همنطق ياهکشور با يمکاره ـ  ج
   همنطق در گانگانیب ینظام حضور شهکا
   یاسالم رانیا تمدن هحوز هژیو هب یاسالم و همنطق ياهکشور با ییمگراه و ییزداتنش ،ياعتمادساز گان،یمساه با هحسن روابط تیتقو ـ د
 و هرابطـ  يبـرا  الزم ياهـ هنیزم جادیا و یردولتیغ بخش هژیو هب ياقتصاد ياهتیفعال از يجد تیحما قیطر از ياقتصاد یپلماسید تیتقو ـ  ـه

  یاسالم و یهمساه ياهکشور هژیو هب ایآس یغرب وبجن همنطق و اهکشور گرید در مذکور بخش حضور
  انهج در هانهخواعدالت یپلماسید قیتعم و هتوسع ـ و
 ياهریمسـ  در گـرفتن  قـرار  يبـرا  تـالش  و يانرژ) تیترانز( عبور و عیتوز هحوز در هژیو هب همنطق در ياقتصاد هحوز در رانیا تیریمد ارتقاء ـ  ز

   همنطق در يانرژ انتقال
  یمل منافع نیتأم تهج در يگذاریهسرما امر در هژیو هب کشور از خارج میمق انیرانیاهاي تیظرف از هداستفا ـ ح

 . دینما میتقد یاسالم يشورا مجلس هب هماد نیا احکام ياجرا زانیم از یگزارش هساالن است موظف هخارج امور وزارت ـ هتبصر
 

  یقضائ یحقوق ـ شتمه فصل



   ـ211 هماد
 و يفـر یک ياهـ اجرا ضـمانت  ياستانداردسـاز  ،یقضائ سیپل جادیا ،يدعاو و همجرمان نیعنـاو شهکا منـظور هب است مکلف یهائقض هقو ـ  الف
 هبرنامـ  اول سـال  انیپا تا حداکثر یمیترم و يادار ،یمدن ،یانضباط ،یانتظام لیقب از روزآمد و مؤثر يفریرکیغ ياهاجراء ضمانت کردننیگزیجا
 . گردد میتقد یاسالم يشورا مجلس هب دولت قیطر از تا دینما هیهت را ازین مورد یقضائ حیلوا
 اصول هب هتوج با یاستخدام و یالتیتشک ،یمال ياههنیزم در یهقضائ هقو ياهازین یقضائ امور در نظام یکل ياهاستیس) 12( بند ياجرا در ـ  ب
 در موجود مصوب يبالتصدهاي پست از) %10( درصد هد هساالن هک گردد نیتأم ينحو هب هبرنام طول در یاساس قانون) 158( و) 157( ،) 156(
 . گردد لیتکم 1388 سال انیپا

 . است نفر 800 تا هساالن قضات جذب سقف ـ هتبصر
 عیتسر تهج در ریز اقدامات است موظف یهقضائ هقو ،یقضائ امور در نظام یکلهاي استیس) 12( و) 11( ،) 8( ،) 6( ،) 1( ياهبند ياجرا در ـ  ج
 : دهد انجام را اههپروند هب یدگیرس در
 انجـام  در دقـت  شیافزا تهج يادار و یقضائ کارکنان و محاکم عملکرد بر کشور یعال وانید هجمل از ینظارت ياهادهن هیسازماند و تیتقو ـ1

   همحول امور
  هبرنام اول سال انیپا تا ان،آن یتخصص آموزش و يتوانمندساز تهج در یقضائ ضابطان کردن یتخصص طرح نیتدو ـ2

ـ  نسبت یهقضائ هقو درخواست با مکلفند باشندیم یهقضائ هقو ضابط ينحو هب هک ییاههدستگا یهکل ـ  هتبصر  یتخصصـ هـاي  آمـوزش  ياجـرا  هب
 . ندینما اقدام یهقضائ هقو نظر ریز همربوط

ـ یادهن مردم، یقضائ و یحقوق رفتار اصالح ،یقضائ و یحقوق نگهفر گسترش منظور هب ـ  د ـ ن و يمـدار قـانون  نـگ هفر يسـاز هن  يراسـتا  در زی
 : شودیم انجام لیذ اقدامات ،یحقوق يدعاو شهکا و جرائم وقوع از يریشگیپ
  مایس و صدا قیطر از یهقضائ هقو مصوب هبرنام طبق یمگانه آموزش ـ1
 توسـط  آن همشـاب  و ياهمیب ،یبانک ست،یزطیمح ،یاجتماعنیتأم و کار ،يادار ،یاتیمال امور خصـوص در يروندهش حقـوق یمگانه آمـوزش ـ2

  مایس و صدا قیطر از ربطيذ ياههدستگا
  همتوسط و یلیتحص یینماهرا ياههدور در مذکورهاي آموزش يبرا الزم یدرس مواد ینیبشیپ ـ3

 در هکـ  ییاهـ هبرنامـ  پخش يبرا را مناسب زمـان) 2( و) 1( اجزاء ياجرا در است مکلف رانیا یاسالم يورهجم يمایس و صدا سازمان ـ  هتبصر
 . دهد اختصاص شود،یم هیهت سازمان آن ای همربوط ياههدستگا ،یهقضائ هقو توسط خصوص نیا

 صورت هب محاکم يسو از هصادر آراء اشخاص، یخصوص میحر حفظ ضمن هک دینما اتخاذ یبیترت هبرنام دوم سال تا است مکلف یهقضائ هقو ـ4
 . ردیگ قرار متخصصان و صاحبنظران نقد و لیتحل معرض در ،)نینالآ( خط بر
 ،یانتظام يروین هجمل از یاجرائهاي هدستگا ،يبرهر معظم مقام يسو از یابالغ هپنجسال یقضائ یکلهاي استیس) 3( بند تحقق منظور هب ـ  ـه

 خـود  فیوظـا  ارچوبهـ چ در مکلفنـد  ا،هـ  يردارهشـ  و احمرالله تیجمع رینظ یردولتیغ یعموم مؤسسات و اهادهن ن،یمستضعف جیبس سازمان
 . دارند معمول جرم، وقوع از يریشگیپ ياههبرنام ياجرا در یهقضائ هقو با را الزم يمکاره
 : است مکلف یهقضائ هقو ،يبرهر معظم مقام یابالغ هپنجسال یقضائ یکلهاي استیس) 9( بند ياجرا در ـ و
 . کند اقدام یحقوق و يفریک ياههدادگا و اهسراداد یتخصص شعب لیتشک هب نسبت ـ1
ـ  دولـت  قیـ طر از تـا  کنـد  اقـدام  هبرنامـ  سوم سال انیپا تا یالمللنیب و یداخل يداور مستقل ادهن هحیال هیهت هب نسبت دولت يمکاره با ـ2  هب

 . گردد میتقد یاسالم يشورا مجلس
 : است ریز موارد انجام هب مکلف یهقضائ هقو اههپروند هب یدگیرس تیفیک ارتقاء و اههپروند هب یدگیرس در لهیتس منظور هب ـ ز
 انسـجام  و تیتقو تهج را الزم اقدامات ران،یا یاسالم يورهجم یانتظام يـروین و کشور کل یدادستان ،یقانون یپزشک سازمان يمـکاره با ـ1

ـ  روزآمـد  زاتهیـ تج و اه روش و متخصص ياهروین از يریگهرهب با افراد یکیژنت تیوه هشناسنام هیهت و جرم هصحن یبررس ياههگرو  عمـل هب
 . آورد

 . کند اقدام اه استان يدادگستر محل در يادار عدالت وانید یاستان یندگینما دفاتر جادیا هب نسبت موجود امکانات و منابع محل از ـ2



 و اطالعـات  يفناور هتوسع يبرا را ریز اقدامات است مکلف یهقضائ هقو ،یقضائ و یحقوق خدمات هارائ در ییکارآ و سرعت شیافزا منظور هب ـ  ح
 : دهد انجام ارتباطات

ـ  مرکـز  يانـداز هرا ،یقضائ ياههپروند تیریمد هسامان هژیوهب ارتباطات و اطالعات يفناور از هاستفاد سطح هتوسع و یاتیعمل ياههسامان ـ1  یمل
 در اطالعـات  يفناور از هاستفاد مردم، هب کیالکترون یحقوق خدمات هعرض اطالعات، تیامن تیریمد هسامان لیتکم و اجراء ،یهقضائ هقو ياههداد

 یپزشـک  سازمان ا،ه زندان سازمان کشور، امالك و اسناد ثبت سازمان لیقب از مرتبط ای هتابع ياهادهن ریسا و یقضائ مراجع نیب ارتباط يبرقرار
 . ابدی ارتقاء و گسترش ،ياندازهرا یقانون

 محـاکم  در اسـناد  با مرتبط ياههپروند شهکا ت،یمالک اسناد در تیامن بیضر ارتقاء منظور هب است مکلف کشور امالك و اسناد ثبت زمانسا ـ2
 . کند اقدام تیمالک اسناد ضیتعو هب نسبت اطالعات، يفناور از هاستفاد با نینو ثبت نمودن یاجرائ و سند یاطالعات اقالم نمودن یرقوم ،یقضائ
ـ  و ییشناسـا  ضـمن  پـنجم،  هبرنام طول در مکلفند ،یهریخ امور و اوقاف سازمان و يرسازهش و هرا و يادکشاورزهج ياههوزارتخان ـ  هتبصر  هارائ

 اسـتاندارد  براسـاس  مـذکور  امـالك  هنقشـ  هیـه ت يبـرا  کشور امالك و اسناد ثبت سازمان با ش،یخو تیتول تحت و یملک یاراض یهکل مستندات
 . ندینما يمکاره) رکاداست( يحدنگار

ـ  و اسـناد  سازمان و کشور کل یدادستان يمکاره با يدادگستر ریوز توسط هک ياهنامنییآ براساس شودیم هداد هاجاز یهقضائ هقو هب ـ3  هکتابخان
 يضـرور  اهـ آن سـوابق  يدارهـ نگ هکـ  یقضـائ  ياههپروند اوراق و اسناد رسد،یم یهقضائ هقو سیرئ دییتأ هب و هیهت رانیا یاسالم يورهجم یمل
 حـداقل  هک آن بر مشروط دینما اقدام اهآن امحاء هب نسبت سپس و لیتبد یکیالکترون اسناد هب روز، یاطالعاتهاي يفناور از هاستفاد با را باشدیم
 دهـ خوا اسـتناد  قابل و هتداش تیسند يادار و یقضائ همراجع یهکل در یلیتبد اسناد و اطالعات. باشد هگذشت اهآن یقطع یگانیبا مدت از سال یس

 . بود
 دهخوا يدارهنگ و حفظ رانیا یاسالم يورهجم یمل هکتابخان و اسناد سازمان توسط دارد، یخیتار تیسند هجنب هک یمل و مهم ياههپروند اصل
 . شد
 و حـبس هـاي  تیـ محکوم يرااجـ  يبـرا  یکـ یالکترون ياهـ هسامان جادیا هب نسبت است موظف یتیترب و ینیتأم اقدامات و اه زندان سازمان ـ4

 . دینما اقدام ،ینیتأم ياهقرار
 : است ریز موارد انجام هب مکلف یهقضائ هقو کارکنان و مراجعان منزلت و شأن حفظ و یقضائ عدالت هب هجامع یدسترس هتوسع يراستا در ـ ط
 هبازداشتگا ا،ه زندان ،يدادگستر ا،هدادسرا ،يستاداي هساختمان هجمل از هتابعهاي سازمان و یهقضائ هقو یکیزیف ياهفضا هتوسع و ينوساز ـ1
 یقضائ سازمان و کشور کل یبازرس سازمان ادارات ،یقانون یپزشک ياهواحد ،یثبت ياهواحد از،ین مورد مناطق در تیترب و اصالحهاي کانون ا،ه
  مصوب اعتبارات سقف در الزم ياهاستاندارد تیرعا با مسلح، ياهروین

ـ ا هاسـتفاد  يبـرا  مناسـب  کار و ساز دهیتم و یقضائ ياههپروند در یـتیحماهاي هدستـگا دییتأ مورد ازمـندین افراد حق حقاقا در ـلهیتس ـ2  نی
 در ،يریتسخ وکالتهاي تیظرف از هاستفاد بر هعالو ،همربوطهاي کانون قیطر از يدادگستر یرسم کارشناسان و وکال از يضرور موارد در افراد

  ادهن مردمهاي سازمان از هاستفاد با و مصوب اعتبارات سقف
 مراکـز  در اسـناد  یاجرائ ریدوا شیافزا قیطر از یاجرائ ياههپروند روند از مردم يتمندیرضا نیمچنه و سرعت دقت، شیافزا و تیفیک ارتقاء ـ3

  یاستان
 . گردد میتقد یاسالم يشورا مجلس هب دولت قیرط از تا دینما هیهت را خود یاستخدام و يادار جامع هحیال است موظف یهقضائ هقو ـ ي
 : حداقل هسامان نیا در هک ينحو هب دینما یطراح را یقضائ مراجع یهکل در یدادرس زمان شهکا یکیالکترون هسامان است مکلف یهقضائ هقو ـ ك
 . باشد یدسترس قابل و معلوم دعوا اصحاب يبرا یدگیرس وقت دیتجد علت ـ1
 . شود نییتع خودکار طورهب نوبت از خارج يفور اوقات داشتن نظر در با اههوندپر هب یدگیرس وقت ـ2
 . نباشد شتریب هما پنج حداکثر یحقوق ياههپروند و هما هس حداکثر يفریک محاکم در هپروند هب یدگیرس زمان مدت ـ3

 مقـام  هب لیدل ذکر با امر نیا باشد، ازین يشتریب زمان هب يرأ صدور و هپروند لیتکم يبرا هک باشد ينحو هب دعوا موضوع هک یدرصورت ـ  هتبصر
 . باشد یدسترس قابل زین دعوا اصحاب يبرا هک ياهگون هب شودیم اعالم باالتر

ـ  هـی منت علـت  بـدون  و هبـود  يریـ گمیتصم معد هک ییاههپروند هب یدگیرس وقت مستمر نظارت با باشند موظف اههحوز يرؤسا ـ4  میتصـم  هب
 . ندینما نیمع صالحيذ مراجع هب اعالم و یقاض هب تذکر ضمن را اندهدینگرد



 . ندینما حاصل اطالع اندهدینگرد يریگمیتصم هب هیمنت قانون برابر هک ییاههپروند از خودکار طور هب ینظارت مراجع ـ 5
 ياهـ هدور يبرگـزار  و کارشناسـان  و انمشـاور  تعـداد  شیافـزا  و یتخصصهاي ونیسیکم تیتقو قیطر از است مکلف يادار عدالت وانید ـ  ل

ـ  ياههدستگا با تعامل شیافزا ضمن قضات یتخصص یآموزش  قـانون ) 5( همـاد  و يکشـور  خـدمات  تیریمـد  قـانون ) 5( همـاد  موضـوع  یاجرائ
 را یرسـ داد زمـان  شهکا و اههپروند هب یدگیرس سرعت و دقت شیافزا ت،یشکا مورد یتخصص موضوعات هب اشراف و کشور یعموم محاسبات

 . دینما مهفرا
 ،یثبتـ  ياهـ هداد یمل مرکز ياندازهرا و امالك و اسناد ثبت هکپارچی هسامان هتوسع يراستا در است مکلف کشور امالك و اسناد ثبت سازمان ـ  م

ـ  کنـد،  اقدام هبرنام دوم سال انیپا تا معامالت ثبت مراحل یهکل کردن یکیالکترون هب نسبت ـ  پاسـخ  امکـان  هکـ  ينحـو هب ـ الکترون و یآن ـ  کی  هب
 . شود مهفرا مطمئن یکیالکترون امضاء يریکارگ هب با معامالت یآن ثبت و یثبت استعالمات

ـ  اد،هـ ن مـردم  و یعمـوم  مؤسسات ،یاجرائ ياههدستگا يمکاره با است مکلف یتیترب و ینیتأم اقدامات و اه زندان سازمان ـ  ن  بـاز  منظـور  هب
  :گذارد اجراء هب را لیذ اقدامات هبرنام طول در محکومان شدن یاجتماع

 و انیزنـدان  يبنـد هطبقـ  ریـ نظ یاقـدامات  قیـ طر از اهـ  زنـدان  طیمحـ  اصـالح  حـبس،  مجـازات  یاصالح هجنب و یبازدارندگ ارتقاء کردیرو با ـ1
 نفـر  زارهـ سـت یب يباال ياهرهش در موقتهاي هبازداشتگا در محکومان از مانهمت کیتفک ،یارتکاب جرائم نوع و هسابق براساس شدگانبازداشت

  تیجمع
  پرورش و آموزش وزارت يمکاره با طیشرا واجد انیزندان آموزش ـ2
  ربطيذ ياهادهن ریسا و یستیزهب سازمان ،)هر(ینیخمامام امداد هتیکمـ يمـکاره با بضـاعتیب انیزندان ياههخانواد یشتیمع مـشکل رفع ـ3
  يآزاد از پس ربطيذ جعمرا هب اشتغال ازمندین انیزندان یمعرف ـ4

 را یارجـاع  مـوارد  در یعـ یرطبیغهـاي  مـرگ  و تیمصدوم هب منجر عوامل یبررس يبرا الزم قاتیتحق است مکلف یقانون یپزشک سازمان ـ  س
 یناشـ  یجتماعا ياهبیآس و تخلفات جرائم، شهکا و يریشگیپ يبرا آموزش و يزیرهبرنام هب نسبت ،هآمد دستهب جینتاهب هتوج با و دهد انجام

 . کند اقدام اهآن از
 . آورد مهفرا را يدادگستر وزارتهاي تیظرف از هاستفاد سطح ارتقاء منظور هب الزم داتهیتم است مکلف یهقضائ هقو ـ ع

 . دینمایم ینیبشیپ یسنوات هبودج قالب در را هماد نیا در مقرر فیتکال ياجرا يبرا الزم اعتبارات هبرنام طول در دولت ـ ف
 اول سـال  طـول  در را یحقـوق  همشاور و وکالت جامع هحیال یقضائ امور در نظام یکلهاي استیس تیرعا با است موظف یهقضائ هقو ـ212 هماد

 . دینما میتقد یاسالم يشورا مجلس هب دولت قیطر از و هیهت هبرنام
 

  نظارت و هبودج ـ مهن فصل
 مکلفند یاجرائهاي هدستگا ،هبرنام یکلهاي استیس ارچوبهچ در کشور شرفتیپ زانیم یابیرزا و هبرنام قانون ياجرا حسن منظور هب ـ213 هماد
 . ندینما میتسل معاونت هب را قبل سال ربطيذ مواد از کی ره عملکرد از یگزارش سال ره هما وریرهش انیپا تا

ـ  ورهـ جمسیرئ هب همربوط ياهریمتغ و اهشاخص و هنامبر مواد یبررس و خود نظرات با همراه را مذکور عملکرد گزارش است موظف معاونت  هارائ
ـ  یاسـالم  يشـورا  مجلس هب سال ره هآذرما مهپانزد تا هانیسال هبودج هحیال با مزمانه را مذکور گزارش است مکلف ورهجمسیرئ. دینما  و هارائ

 . برساند ندگانینما اطالع هب یعلن هجلس در را آن هخالص
 اصـل  ياجـرا  هنحو قانون تیرعا با يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح یاثربخش و يکارآمد شیافزا منظور هب است موظف دولت ـ214 هماد
 : درآورد اجرا هب را ریز اقدامات یاساس قانون) 44( ارمهچ و لهچ

 سـوم  سـال  تـا  ،هپروژ ياجرا در تیفیک و زمان ،هنیزه عامل هس ره کنترل و گراهجینت ياهکردیرو با را 1385 مصوب یاجرائ و یفن نظام ـ  الف
 . گذارد اجرا مورد هب ارمهچ سال از و اصالح هبرنام

«  ، »بـرداري بهـره  و ساخت مالی، منابع تأمیـن«  ، »واگذاري و برداريبهره ساخت، مالی، منابع تأمین«  قبیل از مناسب اجرائیهاي روش ـ  ب
 کـافی  هايتضمین بینیپیش با را »مالکیت و برداريبهره ساخت،«  یا و »صوصیخ ـ  عمومی بخش مشارکت«  ،»دست در کلید ساخت و طرح

  .کارگیردبه
 . کند اجرا متوسط و بزرگ يایهسرما یدارائ تملکهاي طرح در را ارزش یندسهم و تیفیک تیریمد نظام هبرنام دوم سال يابتدا از ـ ج



هـاي  بانـک  نـزد  يارز و یالیـ ر ياسناد اعتبارات شیگشا قیطر از متوسط و بزرگ يایهسرما یدارائ تملکهاي طرح یمال نیتأم کار و ساز ـ  د
 ياجـرا  و یمال منابع نیتأم هرابط هبرنام انیپا در هک کند هادیپ ياهگون هب جیتدر هب را ینیتضم یمال ياهابزار ینیبشیپ با همراه یخارج و یداخل
 . ابدی شهکا هساالن هبودج نوسانات با فوقهاي طرح

ـ  و ياموراقتصـاد  وزارت توسـط  هک را هشدتمام متیق و يایهسرما یدارائ تملکهاي طرح یحسابرس و يحسابدار یمل ياهاستاندارد ـ  ـه  یدارائ
 . کند هادیپ متوسط و بزرگهاي طرح در هبرنام دوم سال يابتدا از گرددیم ابالغ و دییتأ معاونت توسط و هیهت

 : است ریپذامکان ریز موارد تیرعا با یسنوات هبودج حیلوا در دیجد يایهسرماهاي یدارائ لکتمهاي طرح ادهشنیپ ـ215 هماد
 براسـاس  هبودجـ  و هبرنامـ  قانون) 23( و) 22( مواد تیرعا با دیجد يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح اعتبارات و یکم دافها ن،یعناو ـ  الف

ـ  هدسـتگا  و مشـاور  يسـو  از رعاملیغ پدافند تیرعا و یطیمح ستیز و یمال ،ياقتصاد ،)اجرا يزمانبند کار، حجم( یفن یهیتوج گزارش  یاجرائ
ـ  گـردد یمـ  منظـور  هسـاالن  هبودجـ  هحـ یال در بار نیاول يبرا نظر موردهاي طرح هک یسال ثابت متیق هب و بار کی يبرا معاونت دییتأ از پس  هب
 . رسدیم یاسالم يشورا مجلس بیتصو هب بعدهاي سال و هبرنامهاي سال کیتفک

ـ  ابالغ تهج معاونت هب هبرنام اول سال اول ههما شش در را یطیمح ستیز ياهاستاندارد است موظف ستیزطیمح حفاظت سازمان ـ  هتبصر  هب
 . دینما اعالم خود يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح یطراح در آن مفاد تیرعا منظور هب مشاور نیندسهمهاي شرکت و یاجرائهاي هدستگا

 و یکـ یزیف شـرفت یپ مصـوب،  اعتبارات ات،یعمل شرح طرح، دافها بر مشتمل يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح ياههموافقتنام همبادل ـ  ب
. بـود  دهـ واخ عمـل  مـالك  و معـتبر هبرنام دوران يبرا اههموافـقتنام نیا ردیپذیم انجام هبرنام دوران در بار کی فقط ازین مورد یفن مشخصات
 . گرددیم درج زین اههموافقتنام یهاصالح در فوق موارد خصوص در يضرور اطالعات

 لیتعـد  بیضـرا  اعمـال  بـا  هبرنامـ  در طـرح  ياجرا هماندیباقهاي سال يبرا يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح ازین مورد اعتبارات ـ  هتبصر
 . شودیم منظور معاونت توسط و همحاسب محتمل

 موجـب  دینبا و هداشت یاصالح هجنب گردندیم همبادل یسنوات هبودج نیقوان با اه طرح هساالن اعتبارات زانیم انطباق يبرا هک ییاههموافقتنام ـ  ج
ـ  هادسـتگ  ادهشنیپ با شوندیم اههپروژ تعداد ای اتیعمل حجم رییتغ هب منجر هک استثناء موارد. شوند طرح ياههپروژ تعداد و دافها شیافزا  یاجرائ

 . است بالمانع هماد نیا) الف( بند مفاد تیرعا با رانیوز أتهی بیتصو و معاونت دییتأ و ربطيذ
ـ  هکـ  اسـت  یدستورالعمل تابع دفاع بخش و همحرمان يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح ياههموافقتنام همبادل ـ  د  و دفـاع  وزارت ادهشـن یپ هب

 .  رسدیم رانیوز أتهی دییتأ هب معاونت و مسلح ياهروین یبانیپشت
هـاي  طرح استثناء هب شود،یم یمال نیتأم یعموم منابع از هک ییاه طرح یهیتوج ياهگزارش يبندجمع از ياهخالص است موظف معاونت ـ  ـه

 . دهد قرار شگرانهپژو و کارشناسان عموم دسترس در معاونت هوبگا قیطر از بیتصو از پس سال کی را یتیامن و یدفاع
ـ  اسـت  مزبورهاي طرح يبرا کامل اعتبار نیتأم هب منوط معاونت، توسط فصل ره در دیجد يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح بیتصو ـ  و  هب

 اعتبـارات . نگـردد  کمتـر ) سـال  برحسـب ( طـرح  ياجرا زمان مدت هب ازین مورد اعتبار کل نسبت از دیجد طرح ياجرا اول سال اعتبار هک يطور
ـ  گرفتن نظر در با هبرنام يابتدا در يایهسرماهاي یدارائ تملک هايطرح  اعتبـارات  و گـردد یمـ  بـرآورد  هبرنامـ  دوران در تـورم  نـرخ  ینـ یبشیپ

 هشد ینیبشیپ نرخ از یواقع تورم نرخ انحراف حد در فقط هبرنام آخر سال انیپا تا هدستگا و فصل ره يبرا طرح رییتغ ای و اصالح هشدینیبشیپ
 . است مجاز

   ـ216 هماد
ـ  مشروط ،یاجرائهاي هدستگا با همتبادل ياههموافقتنام ياجرا در پرداخت و دهتع اعتبار، صیتخص ـ  الف ـ رعا هب  ياهـ تیفعال و اتیـ عمل شـرح  تی

 شـروط . بود دهخوا شود،یم درج معاونت توسط هبودج و هبرنام ياجرا بر شتریب نظارت اعمال منظور هب هک يآورالزام شروط و هموافقتنام موضوع
 . باشد قانون ریمغا دینبا هادشدی

 هدستگا توسط آن کردهنیزه ف،یوظا يواگذار هب هتوج با هک هدستگا ياهنیزه اعتبارات از بخش آن هواگذارشد اراتیاخت و فیوظا با متناسب ـ  ب
 . گرددیم واگذار مورد حسب گریدهاي هدستگا ای اه استان هب رانیوز أتهی بیتصو و معاونت ادهشنیپ با ندارد تیموضوع

ـ  از هرمترقبـ یغ حـوادث  از هدیـ دبیآس مناطق ينوساز و يبازساز ،یامدادرسان ،يریشگیپ ،هیآگاشیپ يبرا شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ  ج  هجمل
 معادل تا ،یدام و یانسان ریگهمههاي يماریب و يکشاورز محصوالت ریفراگ ياهآفت ا،یدر آب يشرویپ طوفان، تگرگ، ،یسرمازدگ ،هزلزل ل،یس
 از سال مانه انیپا تا حداکثر مذکور هتنخوا. دینما هنیزه و نیتأم هخزان گردانهتنخوا شیافزا محل از را سال ره یعموم هبودج از) %2( درصد دو



ـ  گـردان هتنخـوا  محـل  از هنـ یزه و برداشت حال ره در. شودیم یهتسو هساالن هبودج اصالح ای و یعموم اعتبارات در ییجوهصرف محل  در هخزان
 . است معاونت دییتأهب منوط مقررات و نیقوان ياجرا

 ای و یاساس قانون) 139( مهن و یس و کصدی و) 134( ارمهچ و یس و کصدی اصول ياجرا در هک یاجرائهاي هدستگا اختالف حل آراء درمورد ـ  د
 يخـوددار  اخـتالف  حل مرجع میتصم ياجرا از ربطيذ یاجرائهاي هدستگا لیدل ره هب هچنانچ شودیم صادر مربوط مقررات و نیقوان ياجرا در
 از ،ياهنـ یزه و يایهســرما هاي یدارائ تملک هبودج در ییجاهجاب ياهـتیمحدود تیرعا هب الزام بدون مذکور، مرجع يرأ مطابق معاونت دینما

 . دینمایم اترهت مطالبات با ای و هاضاف نفعيذ یاجرائ هدستـگا هبودج هب و کسر مربوط هدستگا یسنوات هبودج
 از همـا  شـش  ظرف هبرنام یاجرائ ياههبست قالب در را خود یاتیعمل و یاجرائ ياههبرنام موظفند یدولت مؤسسات و اههوزارتخان یهکل ـ217 هماد
 يمبنـا  شـود، یمـ  هارائ یاسالم يشورا مجلس هب العاط تهج رانیوز أتهی بیتصو از پس هک اههبست نیا. کنند هیهت قانون نیا بیتصو خیتار
 . ردیگیم قرار هدستگا یسنوات هبودج بیتصو و میتنظ

ـ اولو مـرتبط  مه هب و متجانس ياههپروژ از ياهخوش ای و هوستیپ مه هب هپروژ نیچند از ياهمجموع یاجرائ هبست ـ  هتبصر ـ  هکـ  اسـت  دارتی  هب
 .  دیآیدرم اجرا هب هبرنام دافها ارچوبهچ در ینگهفر ای و یاجتماع ،ياقتصاد مشکل کی حل منظور

ـ ن و شـود یمـ  نیـی تع دولـت  توسـط  اهـ آن رسـت هف هکـ  يکشـور  خدمات تیریمد قانون) 4( هماد موضوع یدولتهاي شرکت یهکل ـ218 هماد  زی
ـ پا تـا  بـار  کی حداقل و هبرنام دوم سال از مکلفند بورس در هشدهرفتیپذهاي شرکت ـ  و یحسابرسـ  سـازمان  قیـ رط از هبرنامـ  انی  مؤسسـات  ای

 شیافـزا  و اهـ  شـرکت  تیفعال یاثربخش و ییکارآ ،ياقتصاد هصرف شیافزا تهج در مورد حسب رانیا یرسم حسابداران هجامع عضو یحسابرس
 هدهـ ع هب را بند نیا ياجرا تیمسؤول اه شرکت نیا هریمد أتهی. ندینما اقدام یاتیعمل یحسابرس انجام هب نسبت یمالهاي گزارش اعتماد تیقابل

 . دارند
 . شوندیم یمستثن هماد نیا شمول از باشندیم يبندهطبق يدارا دولت همصوب اساس بر هک ییاه شرکت ـ1 هتبصر
 ابالغ و هیهت قانون نیا بیتصو از پس هما شش ظرف را یاتیعمل یحسابرس ياهاستاندارد و ارچوبهچ است مکلف یحسابرس سازمان ـ2 هتبصر

  .دینما
 هبودج هیهت يبرا را الزم ياههنیزم جیتدر هب هبرنام دوم سال انیپا تا است موظف دولت ،یاتیعمل يزیرهبودج نظام استقرار منظور هب ـ219 هماد

ـ  هبرنامـ  سوم سال هبودج هحیال هک ينحو هب آورد مهفرا یاجرائهاي هدستگا یهکل در یاتیعمل روش هب  میتقـد  و نیتـدو  ،هیـه ت مـذکور  روش هب
 پنجم هبرنام یکلهاي استیس) 32( بند ياجرا در نیمچنه. شودیم ابالغ و هیهت معاونت توسط یاجرائ دستورالعمل. شود یاسالم يشورا مجلس

 ابـد ییمـ  اختصاص يکشور خدمات تیریمد قانون) 16( هماد موضوع هشدتمام متیق براساس هک یاعتبارات ،یاتیعمل يزیرهبودج نظام استقرار و
 ياهـ هنامـ نیـی آ براسـاس  فقط و یدولتهاي هدستگا بر حاکم یعموم مقررات و نیقوان تیرعا هب الزام بدون همربوط ياهواحد هب پرداخت زا پس
 بـا  و اسـت  هشـد ینـ یبشیپ دافها تحقق و اههنیزه بر نظارت هنحو ینیبشیپ متضمن هک گرددیم هنیزه یاستخدام و يادار و یمعامالت و یمال

 . رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب یدارائ و ياموراقتصاد وزارت و اونتمع ادهشنیپ
 خصـوص  در اقتصـاد  يشـورا  مصـوب  يواگـذار  ياهـ قرارداد انـواع  و طیشـرا  ارچوبهچ در مورد حسب شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ220 هماد

 : آورد عمل هب را ریز اقدامات يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح
 بیتصـو  مـورد  طیشـرا  و اهقرارداد قالب در يبردارهرهب هآماد و هشدلیتکم و تمامهمین و دیجد يایهسرما ییدارا تملکهاي طرح يواگذار ـ  الف

ـ رعا بـا  قـرارداد،  مـدت  در خـدمات  دیخر ای يبردارهرهب ياههنیزه پرداخت ،)نانسیفا( ساخت هدور یمال نیتأم هنحو نییتع با اقتصاد يشورا  تی
  یردولتیغ بخش هب قرارداد هدور از پس طرح يواگذار تاًیاهن و خدمات تیفیک ياجرا ياهاستاندارد

 و نقد صورت هب است یردولتیغ بخش توسط هعرض قابل اهآن خدمات هک هشدلیتکم و تمامهمین يایهسرما ییدارا تملکهاي طرح يواگذار ـ  ب
  یردولتیغ بخش هب اقساط

 و دولت ازین بر مازاد یمال حقوق و رمنقولیغ و منقول اموال زین و يواگذار قابل يایهسرما ییدارا تملکي هاطرح يبردارهرهب حق يواگذار ـ  ج
  یاجرائهاي هدستگا

ـ ن بر مازاد یمال حقوق و رمنقولیغ و منقول اموال زین و يواگذار قابل يایهسرما ییدارا تملکهاي طرح يبردارهرهب ای و تیمالک يواگذار ـ  د  ازی
  یاجرائهاي هدستگا و دولت



ـ ا يبـرا  هکـ  یخاصـ  فیرد محل از و کل يدارهخزان هب زیوار از پس هماد نیا احکام ياجرا از یناش دولت درآمد ـ1 هتبصر  قـانون  در منظـور  نی
 شـامل  هشـد هادار هووج و التهیتس قالب در يایهسرما ییدارا تملکهاي طرح هب مربوطهاي فیرد اعتبار زین و شودیم ینیبشیپ یسنوات هبودج

 ای و يایهسرما ییدارا تملکهاي طرح هب اقتصاد يشورا بیتصو مورد یمال نیتأمهاي روش ریسا و کمک و التهیتس ای و کارمزد و سود ،هارانی
 . است اختصاص قابل معاونت با همتبادل هموافقتنام قالب در رمنقولیغ و منقول اموال نمودن احسن هب لیتبد

 . ستین درآمد بر اتیمال پرداخت مشمول و شودینم یتلق اشخاص درآمد ،هماد نیا موضوع بالعوضهاي کمک ـ2 هتبصر
ـ تقو يبرا و يورهرهب ارتقاء و نظارت نظام نمودن کارآمد يبرا ینگهماه جادیا منظور هب ـ221 هماد هـاي  هدسـتگا  يشـورا  کشـور،  تیریمـد  تی

 لیتشک یاساس قانون در مقرر حدود در اهآن از کی ره استقالل حفظ با هقو سیرئ انتخاب با هقو ره ینظارت نیمسؤول از نفر دو از متشکل ینظارت
 . شودیم

ـ  هبرنامـ  اول سـال  همـا  شش ظرف مات،یتصم يریگیپ هنحو و يریگمیتصم هنحو شورا، جلسات لیتشک هنحو و هماد نیا یاجرائ دستورالعمل  هب
 . گرددیم نییتع قواء سران توافق با و شورا اعضاء ادهشنیپ

 قـانون ) 5( و) 4( ،) 3( ،) 2( مواد موضوعهاي هدستگا زین و يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( هماد موضوع یاجرائهاي هدستگا یهکل ـ222 هماد
 . باشندیم قانون نیا مقررات مشمول مربوط، موارد در کشور یعموم محاسبات

 بیتصـو  هبرنامـ  طـول  در نیقـوان  ریسـا  ياجـرا  ایـ  یسنوات هبودج نیقوان و قانون نیا مواد و کاماح ياجرا يبرا هک يموارد یهکل در ـ223 هماد
ـ  مربوط يبردهرا اسناد و یاستان و یمل هتوسع اسناد رینظ مقررات ریسا و یاجرائ هبست دستورالعمل، ،هبنامیتصو ،هنامنییآ  از اعـم  یـه مجر هقـو  هب

 هبودج قانون و هبرنام دافها با انطباق تهج از معاونت دییتأ از پس مربوط هدستگا ادهشنیپ باشد، ازین مورد یاجرائهاي هدستگا و مقامات مراجع،
 .  رسدیم یهمجر هقو در مربوط مرجع ای رانیوزأتهی بیتصو هب

 هشديبندهطبق اطالعات و اسناد. ندهد قرار معاونت اریاخت در الزم موارد در را مربوط مدارك و اسناد و اطالعات یهکل موظفند یاجرائهاي هدستگا
 هبودجـ  نیقـوان  و هبودجـ  و هبرنام قانون و قانون نیا مفاد ارچوبهچ در معاونت ياههبخشنام و اهدستورالعمل. است خود خاص مقررات مشمول

 . است االجراءالزم یاجرائهاي هدستگا یهکل يبرا مربوط ياههنامنییآ و یسنوات
 هدور يبرا ریز الحاقات و اصالحات با آن يبعد الحاقات و اصالحات و 1380 سال مصوب دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون ـ224 هماد

 : شودیم ذیتنف پنجم هبرنام
هـاي  شرکت و«  عبارت »یدولتهاي شرکت«  عبارت از بعد دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون هب يمواد الحاق قانون) 2( هماد در ـ  الف
 . شودیم هاضاف »یاستان برق عیتوز و فاضالب و آب
ـ  گـردان هتنخوا محل از ای يضرور موارد و یاجرائهاي هدستگا مستمر يایمزا و حقوق پرداخت هجمل از هخزان توسط پرداخت هگون ره ـ  ب  هخزان

 . است مجاز معاونت يسو از اعتبار صیتخص و دییتأ با فقط
 هژیـ و سـود  اهـ آن يبـرا  کشـور  کـل  هبودجـ  در هکـ  يکشـور  خـدمات  تیریمد قانون) 5( هماد موضوعي هابانک و یدولتهاي شرکت یهکل ـ  ج
 : مکلفند است هشدینیبشیپ
 سازمان هب الحسابیعل صورت هب سال مانه عملکرد اتیمال بابت را خود نظر مورد سال هشدینیبشیپ اتیمال مهدوازد کی معادل هما ره در ـ1

 . شود منظور کل يدارهخزان نزد کشور یعموم درآمد حساب هب تا ندیانم پرداخت یاتیمال امور
 . ندینما زیوار یعموم درآمد حساب هب بند نیا) 1( جزء کار و ساز با را سال ره هشدینیبشیپ سود) %40( درصد لهچ حداقل ـ2

 هوجـو  پرداخـت  مشـمول  ،یردولتـ یغ بخـش  امهس زانیم تناسب هب است، یردولتیغ بخش هب متعلق اهآن امهس از یقسمت هک یدولتهاي شرکت
ـ  ربـط يذ یدولت ياهشرکت توسط دیبا مذکور) هژیو سود( يابراز سود) %40( درصد لهچ از یردولتیغ بخش مهس و باشندینم بند نیا موضوع  هب

 . شود پرداخت هادشدی بخش امدارانهس
 . است آن يبعد ياهیهاصالح و 1366 هما اسفند مصوب میمستق هاياتیمال قانون در مقرر و مربوط احکام تابع هادشدی مبلغ وصول

ـ  کشـور  کـل  یسنوات هبودج نیقوان در هشدینیبشیپ رقم سقف از یاجرائهاي هدستگا یاختصاص ياهدرآمد مازاد ـ  د  هبودجـ  در مقـرر  نسـبت  هب
 . است هنیزه قابل هدستگا مانه توسط معاونت دییتأ با یسنوات

 يکـار يمواز از اجتناب و یمال و يادار ياهيریگمیتصم در ییتمرکززدا و مردم هب یرسان خدمت در عیتسر و امور انجام لهیتس يراستا در ـ  ـه
ـ هـاي  هدسـتگا  يبـرا  مقررات و نیقوان در هک ییاه تیمسؤول و فیوظا ارات،یاخت ران،یمد ییپاسخگو و  اهـ آن مقـام  نیبـاالتر  و رؤسـا  ایـ  یاجرائ



ـ  و یسازمانهاي پست فیوظا شرح براساس هادشدیهاي هدستگا يستاد و یاستان ربطيذ ياهواحد رانیمد هب وردم حسب است هشدینیبشیپ  ای
ـ اخت رافـع  هادشـد ی يسـتاد  ایـ  یاستان رانیمد تیمسؤول يمورد چهی در لکن است ضیتفو قابل اریاخت ضیتفو ای و انتصاب احکام ـ  اری  ایـ  سیرئ
 . ستین هدستگا مقام نیباالتر

ـ رد و اعتبارات ریسا و اه کمک و یمال و يایهسرماهاي یدارائ تملک و ياهنیزه اعتبارات هیکل ـ  و  هبودجـ  نیقـوان  جـداول  در منـدرج هـاي  فی
ـ  یعموم منابع ریسا و اهدرآمد یوصول حدود در فقط مذکور جداول ارقام و نیعناو شرح هب یسنوات  جـداول  در منـدرج  ارقـام  و نیعنـاو  شـرح  هب

 د،هـ تع قابـل  معاونـت،  يسو از اعتبار صیتخص و ابالغ حدود در و معاونت با هدستگا همتبادل ياههموافقتنام مفاد اساس بر هادشدی نیقوان مربوط
 . است هنیزه و پرداخت

 صیتخص از دبع و هموافقتنام مفاد براساس فقط ،یاجرائهاي هدستگا توسط یمال کمک و پرداخت هگون ره و دهتع انجام یقانون موارد یهکل در ـ  ز
ـ  يواگذار و يرنقدیغ کمک هگون ره یقانون موارد یهکلـ در نیمچنه. است مجاز آن حدود در و ـ  از یمـال  و يایهسـرما هـاي  یدارائ  ن،یعـ  هجمل

اي هـ دسـتورالعمل  و طیشـرا  ا،هـ  فـرم  قالـب  در آن مانند و حقوق مـطالبات، ون،ید رد زین و رمنقولیغ و منقول اموال شامل آن همشاب و منفعت
 و اهادهن خصوص در بند نیا احکام. شد دهخوا هدستگا ياهنیزه اعتبارات هموافـقتنام همیضم اه فرم نیا از ياهنسخ. است مجاز معاونت یابالغ

ـ ا موضـوع  طیشرا. است االجراءالزم آن معوض ای ازاء هماب و قانون در مندرج اعتبارات حدود در یردولتیغ یعموم مؤسسات ـ نبا بنـد  نی  ریامغـ  دی
 . باشد قانون

ـ رعا بـدون  کشـور  یعمـوم  محاسبات قانون) 70( هماد هجمل از مختلف مقررات و نیقوان ياجرا در پرداخت و دهتع هگون ره انجام ـ  ح  سـقف  تی
 . است ممنوع ،همتبادل ياههموافقتنام اتیعمل شرح زین و صیتخصهاي تیمحدود خصوص در قانون الزامات و مصوب اعتبارات

ـ فعال هادام هک هدانیز یدولتهاي شرکت سال ره هما ریت انیپا تا حداکثر موظفند یدارائ و ياموراقتصاد وزارت و تمعاون ـ  ط  بخـش  در اهـ آن تی
 از هاسـتفاد  بـا  و معاونـت  ادهشـن یپ بـا  هدانیزهاي شرکت ریسا مورد در. ندینما گزارش دولت هب و احصاء را دارد ضرورت یقانون لیدال هب یدولت
 . شودیم اقدام هماندیباق اموال يواگذار و شرکت انحالل ای امهس يواگذار قالب در دولت یقانون ياهاریاخت
 : ندینما تیرعا را ریز موارد موظفند یعموم اعتبارات محل از هوج پرداخت و دهتع هگون ره جادیا در یاجرائ ياههدستگا ـ ي
 . یعموم اعتبارات میمستق هنیزه هب نسبت یردولتیغ بخش هب اه يتصد و تیریمد ف،یوظا امور، يواگذار تیاولو ـ1
 . بالعوض کمک و پرداختهاي روش هب نسبت هشدهادار هوجو و ياعتبار و یفنهاي کمک رینظ التهیتس پرداخت هویش تیاولو ـ2

ـ اولو نـد موظف مربـوط  یمـال  رانیمـد  و آنـان  يسو از مجاز مقامات و یاجرائهاي هدستگا يرؤسا و معاونت ـ  هتبصر  امضـاء  در را فـوق هـاي  تی
 . ندینما تیرعا آن همشاب و اه پرداخت دستور و اههموافقتنام

 مباشرهاي هدستگا هجمل از یاجرائهاي هدسـتگا یهکل توسط ،یسنوات هبودج نیقوان در مندرج ارقام بر مازاد یمال بار هگون ره لیتحم و جادیا ـ  ك
ـ ی بازار، میتنظ مت،یق تفاوت ان،یز جبران د،یخر یتبع ياههنیزه و ینیضمت دیخر لیقب از مختلف موارد در دولت  فـاء یا آن، ریـ غ و اهـ هادهـ ن هاران

ـ  حکـم  نیا ياجرا تیمسؤول. است ممنوع شودیم هاستفاد یعموم اعتبارات از هک آن مانند و یصادرات هزیجا ،یاساس ياهکاال خاص، داتهتع  هب
 محسـوب  اعتبار بر زائد دهتع موارد، ریسا و حکم نیا از تخلف. است مربوط یمال رانیمد و مجاز مقامات ای و یاجرائ هدستگا مقام نیباالتر هدهع
 . شودیم مربوط مجازات مشمول و
   ـ ل
هاي طرح ریسا اعتبارات شهکا محل از) %10( درصد هد حداکثر یسنوات هبودج نیقوان در مندرج يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح اعتبار ـ1

) 22( هماد تیرعا با مذکورهاي طرح یاجرائ عوامل و است شیافزا قابل طرح کل اعتبار سقف قالب در و معاونت دییتأ با مذکور نیقوان در مندرج
 . شوندیم انتخاب 1351 مصوب هبودج و هبرنام قانون

 محـل  از) %10( درصـد  هد حـداکثر  یسـنوات  هبودج نیقوان در مندرج ياهنیزه و یمالهاي یدارائ تملک ،همتفرق ياهفیرد از کیره اعتبارات ـ2
 شیافزا قابل کشور کل یسنوات هبودج سقف در معاونت توسط ياهنیزه و یمالهاي یدارائ تملک اعتبار ،همتفرقهاي فیرد ریسا اعتبارات شهکا

 . است
ـ  تملـک  اعتبـارات  از) %1( درصـد  کی حداکثر لت،دو یعموم هبودج یاختصاص و ياهنیزه اعتبارات از) %5/0( درصد مین حداکثر ـ3 هـاي  یدارائ

 از) %5/0( درصد مین حداکثر ،یدولتهاي شرکت ياههنیزه مجموع از) %25/0( درصد صدم پنج و ستیب حداکثر دولت، یعموم هبودج يایهسرما
هـاي  شهپـژو  و يفناور و علوم هتوسع یاختصاص و ياهنیزه اعتبارات از) %50( درصد هپنجا و یدولتهاي شرکت يایهسرما ياههنیزه مجموع



ـ رعا بـا  و کشـور  یعمـوم  مقررات و نیقوان ریسا و یعموم محاسبات قانون تیرعا هب الزام بدون و معاونت دییتأ با ،يکاربرد  هنحـو  قـانون «  تی
ـ  هک یاعتبارات کردنهنیزه ـ رعا از قـانون  موجـب  هب  مصـوب  سـتند ه یمسـتثن  ولـت د یعمـوم  مقـررات  ریسـا  و یعمـوم  محاسـبات  قـانون  تی

 . شودیم هنیزه» 19/11/1364
  ـ م
 و يفناور و علوم هتوسع( کشور قاتیتحق بخش اعتبارات از هک یدولتهاي شرکت و اهآن هب هوابست یقاتیتحق مراکز و یاجرائهاي هدستگا یهکل ـ1
 یعـال  يشـورا  توسط هشدنییتع یقاتیتحقهاي تیاولو و اه يگذاراستیس براساس را اعتبارات نیا موظفند کنند،یم هاستفاد) یشهپژو اعتبارات ای

 شـورا . ندهد هارائ يفناور و قاتیتحق علوم، يشورا هرخانیدب هب را خود عملکرد گزارش کباری هما هس ره و ندینما هنیزه يفناور و قاتیتحق علوم،
ـ  را کشـور  یقاتیتحق اعتبارات عملکرد از یجامع گزارش بعد سال هما شتهبیارد انیپا تا حداکثر و گزارش افتیدر از پس است موظف  همـرا ه هب

 . دینما هارائ یاسالم يشورا مجلس هب يفناور و قاتیتحق علوم، یعال يشورا در دییتأ از پس و هیهت یشهپژو ياهدستاورد و جینتا
 علوم، ياههوزارتخان یعال آموزش گسترش يوراش از مجوز يدارا هک یشهپژو و یعال آموزش مؤسسات و اه هدانشگا یاختصاص درآمد مازاد ـ2

 نیقـوان  در منظور نیا يبرا هک یاعتبارات سقف در باشندیم ربطيذ یقانون مراجع ریسا و یپزشک آموزش و درمان داشت،هب و يفناور و قاتیتحق
 . ابدییم اختصاص اند،هکرد کسب را درآمد هک ياهمؤسس و هدانشگا مانه هب مورد حسب شودیم ینیبشیپ یسنوات هبودج

 یقـانون  التهیتسـ  مشـمول  شـود یمـ  ذکـر  ،يرسـاز هش و هرا وزارتهاي فیرد لیذ کشور، هساالن هبودج نیقوان در هک هیدانشگاهاي طرح ـ3
 آمـوزش  و درمـان  داشـت، هب و يفنـاور  و قاتیتحق علوم، ياههوزارتخان هیدانشگا يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح ياجرا قانون موضوع

 . است یپزشک
 از اعم یابالغ اعتبار اساس بر سال ره هما شتهبیارد انیپا تا حداکثر موظفند یسنوات هبودج نیقوان در فیرد يدارا یاجرائهاي هدستگا یهکل ـ  ن
 یسنوات هبودج نیقوان و هبرنام قانون الزامات براساس را مربوط هموافقتنام يادهشنیپ متن دیجد يایهسرماهاي یدارائ تملک زین و یمال ،ياهنیزه
 . ندینما هارائ معاونت یابالغهاي دستورالعمل و طیشرا ا،ه فرم ارچوبهچ در مربوط مقررات و نیقوان ریسا و

 صـورت  در و دینما اقدام آن ابالغ و هموافقتنام امضاء هب نسبت روز هپانزد ظرف حداکثر يادهشنیپ متن با موافقت صورت در است موظف معاونت
 کنـد،  اقـدام  رأسـاً  روز هپانزد ظرف نباشد قانون ریمغا هک ينحو هب یائهن هموافقتنام ابالغ و اصالح هب نسبت خود يادهشنیپ متن با موافقت عدم

 . است االجراءالزم یابالغ هموافقتنام
ـ  اعـالم  بـا  هک گرددیم ینیبشیپ یسنوات هبودج نیقوان در مستقل فیرد در مصوب ارقام هب نسبت یاستان ياهدرآمد مازاد ـ  س  کـل  يدارهخزان

 . شودیم عیتوز معاونت توسط ههما هس مقاطع در کشور
 درصـد  سـت یب و يایهسـرما هـاي  یدارائ تملک) %80( درصد شتاده نسبت هب استان مانه خود هب مذکور ياهدرآمد مازاد از) %50( درصد هپنجا

 اسـتان  نیب یافتگیهتوسعهاي شاخص ارتقاء و یبخشتعادل يراستا در تا ردیگیم قرار معاونت رایاخت در اعتبار یمابق و ياهنیزه اعتبارات) 20%(
 . گردد عیتوز اه
 همصـوب  وضـع  تیصـالح  و باشـند یمـ  یـه مجر هقـو  هرمجموعـ یز هکـ  يکشـور  خـدمات  تیریمد قانون) 5( همادهاي هدستگا و مراجع یهکل ـ  ع

ـ نمایمـ  نییتع کشور کل هبودج اعتبار مصرف يبرا یفیتکال هک یماتیتصم و مصوبات یهکل در دارند، را االجراءالزم ـ  میتصـم  اتخـاذ  از قبـل  دی  ای
 . ندینما اخذ را هبودجهاي فیرد و احکام با رتیمغا عدم و منظور آن يبرا اعتبار وجود بر یمبن را معاونت دییتأ دیبا بیتصو

 مصـوب  اعتبـارات  سقف در مکلفند خود ماتیتصم و مصوبات در ستند،ین یهمجر هقو هرمجموعیز هک یفیرد دارندگان و اه هدستگا و مراجع یهکل
 . ندینما اقدام آنهاي فیرد و احکام تیرعا با یسنوات هبودج نیقوان موضوع

 شودیم هداد هاجاز یدولتهاي شرکت یطیمح ستیز و یمال و ياقتصاد و یفن یهتوج يداراهاي طرح ازین مورد يارز منابع نیتأم منظور هب ـ  ف
ـ  و یاسـالم  صکوك اوراق صدور هب نسبت مورد حسب یسنوات هبودج نیقوان در مقرر ارقام حدود در  یمـال  ياهـ بازار در يارز مشـارکت  اوراق ای

ـ  منوط هادشدی اوراق صدور. ندینما اقدام قانون نیا) 81( هماد در مقرر سقف در و يمرکز بانک ضوابط تیرعا با یخارج و یداخل ـ تأ هب  بانـک  دیی
 . است مربوطهاي شرکت با اوراق نیا سود و اصل نیتضم و بازپرداخت و هبود معاونت و يمرکز
 . است اعتبار و پول يشورا دییتأ هب منوط یقیتشو سود با یاسالم صکوك ای مشارکت اوراق صدور

 هبودجـ  نیقـوان  وسـت یپ در هکـ  یاعتبـارات  نیمچنه و ياعتبار و یفنهاي کمک اعتبارات شودیم هداد هاجاز کشور یاجرائهاي هدستگا هب ـ  ص
 بـر  و هشدهادار هوجو قالب در را است هشدینیبشیپ یتعاون و یخصوصهاي بخش تیفعال هتوسع و يگذاریهسرما دافها تحقق منظور هب یسنوات



 از مجـوز  يدارا ياهتوسـع هـاي  صندوق و هالحسنقرضهاي صندوق ،ياعتبار و یمال مؤسسات ا،ه بانک اریاخت در همنعقدشد ياهقرارداد اساس
 هدسـتگا  توسـط  پرداخت از پس اعتبارات نیا. ندهد قرار التهیتس کارمزد و سود هارانی ای و یقیتلف التهیتس کمک، پرداخت يبرا يمرکز بانک
 امـور  وزارت و يمرکـز  بانـک  يمکـار ه با و معاونت ادهشنیپ هب بند نیا یاجرائ هنامنییآ. شودیم منظور یقطع هنیزه هب اعتبار هواگذارند یاجرائ

 . رسدیم رانیوزأتهی بیتصو هب یدارائ و ياقتصاد
 را نیزارعهاي نسق و نیمالک یمشاع اسناد ،يکشاورزهاي طرح ياجرا يبرا یبانک التهیتس اعطاء در ياعتبار و یمال مؤسسات و اه بانک ـ  ق
ـ  بنـا  موظفنـد  یرسـم  اسـناد  دفاتر و ندهد قرار رشیپذ مورد و یابیارز مشاع، کل روز متیق از مشاع مهس نسبت هب نیتضم و هقیوث عنوان هب  هب

 . ندینما اقدام اساس نیا بر نهر سند میتنظ هب نسبت مذکور، مؤسسات و اه بانک درخواست
 و یدولت ساتیتأس و اه ختمانسا يمجر سازمان ،یاسالم انقالب مسکن ادیبن يایهسرماهاي یدارائ تملکهاي طرح تیریمد خدمات هنیزه ـ  ر

ـ ن و آب منـابع  هتوسع شرکت ران،یا برق هتوسع سازمان نقل، و حمل ياهربنایز هتوسع و ساخت شرکت ،یعموم ـ ا يروی  و هتوسـع  شـرکت  ران،ی
ـ  و دو تـا  حداکثر نصر، ادهج همؤسس و کشور وزارت هب هوابست کشور یلیر نقل و حمل یمادرتخصص شرکت ،یورزش اماکن يدارهنگ  درصـد  مین
 . گرددیم نییتع معاونت توسط کشور، یعموم هبودج منابع از یافتیدر اعتبارات احتساب با ربطيذ اعتبارات صیتخص عملکرد) 5/2%(

 گـردان هتنخـوا  ،یخشکسـال  تیریمد و هرمترقبیغ حوادث از یناش خسارات جبران و همقابل ،يریشگیپ منظور هب شودیم هداد هاجاز دولت هب ـ  ش
 لیتشـک  قـانون ) 12( همـاد  موضـوع  اعتبارات و) %3( درصدهس هب را 1380 مصوب دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون) 10( هماد موضوع
 از یبخشـ . است هنیزه قابل رانیوزأتهی بیتصو و معاونت ادهشنیپ با مذکور اعتبارات. دهد شیافزا) %2( درصد دو هب را بحران تیریمد سازمان

ـ  شـود یمـ  نییتع یسنوات هبودج قانون در هک یزانیم و بیترت هب ورمذک اعتبارات ـ  تملـک  و ياهنـ یزه صـورت  هب ـ  يایهسـرما  یدارائ  تیـ جمع هب
 . گردد هنیزه سوانح و حوادث با همقابل و یآمادگ تهج در تا ابدییم اختصاص احمرالله

 مبنـاء  شیافـزا  و مشـاغل  يبنـد هطبقـ  و یحقوق جداول ب،یضرا رییتغ ،التیتشک راتییتغ ا،ه دستورالعمل و اههبخشنام ا،ههبنامیتصو یهکل ـ  ت
 یصـورت  در باشـد  دولـت  يبرا یمال بار متضمن هک امناءهاي أتهی مصوبات نیمچنه و روین يریکارگهب و استخدام نوع ره مجوز اعطاء ،یحقوق
 ربطيذ یاجرائ هدستگا یداخل منابع ای کشور کل هبودج قانون در و همحاسب هگذشت در آن از یناش یمال بار هک است اجراء و بیتصو و طرح قابل

 . شودیم محسوب اعتبار بر زائد دهتع حکم، نیا برخالف یاجرائ هدستگا اقدام. باشد هشد نیتأم
 . است ممنوع اهآن هتابع و هوابست ياهواحد و مؤسسات و اهشرکت و یدولت ياهبانک توسط مشارکت اوراق اول دست دیخر ـ ث
 را یسـنوات  هبودجـ  نیقوانهاي فیرد و احکام در مذکور يارز مبالغ فروش هبرنام طول در است مکلف رانیا یاسالم يورهجم يمرکز بانک ـ  خ
ـ ا از قبل سال انیپا هب نسبت یخارجهاي یدارائ خالص بانک آن بعد سال هترازنام بیتصو خیتار تا هک دهد انجام ياهگون هب  شیافـزا  محـل  نی
 . ابدین
 و درمـان  داشـت، هب و يفنـاور  و قـات یتحق علوم، ياههوزارتخان پوشش تحت یشهپژو و یعال آموزش ياههمؤسس از کی ره هب هک یمبالغ ـ  ذ

 کمـک  عنوان هب ابالغ از پس شودیم پرداخت متمرکزهاي فیرد لیذ يایهسرما یدارائ تملک و ياهنیزه اعتبارات محل از و یپزشک و آموزش
 هموافقتنامـ  در منـدرج  اتیـ عمل شـرح  مطـابق  تـا  شودیم هافزود الذکرفوق یشهپژو و یعال آموزش مؤسسات و اه هدانشگا راتاعتبا سرجمع هب

 .  کنند هنیزه همربوط مقررات و نیقوان براساس
 هشمار وستیپ یدولتهاي شرکت يگذاریهسرما انطباق گزارش کباری هما شش ره هبرنام طول در است موظف یدارائ و ياقتصاد امور ریوز ـ  ض

ـ ) 44( ارمهـ چ و لهچ اصل یکلهاي استیس و ارمهچ هبرنام قانون از يمواد اصالح قانون ارچوبهچ در را یسنوات هبودج قانون) 3( ـ تفک هب  کی
 . دینما ارسال ياقتصاد و محاسبات و هبودج و هبرنامهاي ونیسیکم هب طرح
ـ رعا با یقاتیتحق و یعال آموزش مراکز مؤسسات، ا،ه هدانشگا خصوص در )ذ( و) ن( ،)ز( ،) و( ياهبند احکام ياجرا ـ  هتبصر ـ ا) 20( همـاد  تی  نی
 . بود دهخوا قانون

 در را اسـت  یعمـوم  منـابع  از هاستفاد مستلزم هک پنجم هبرنام قانون احکام هازجمل مقررات و نیقوان یهکل یمال بار است موظف دولت ـ225 هماد
 . دینما اجراء ینیبشیپ و یوصول ياهمددرآ حدود در یسنوات هبودج حیلوا
 هبرنامـ  طـول  در قانون، نیا احکام با رتیمغا صورت در است نام حیتصر ای ذکر مستلزم اهآن اصالح ای لغو هک یمقررات و نیقوان احکام ـ226 هماد

 . گرددیم االجراءموقوف



ـ رهبرنامـ  و مشـارکت  بـا  »یاجتماع روابط در کانکود و بانوان تیامن یمل سند«  نیتدو و هیهت هب نسبت دولت ـ227 هماد ـ ن يزی  یانتظـام  يروی
 اسـت یر هخانواد و زنان امور مرکز ا،ه استان یعال يشورا کشور، وزارت ،يردارهش کشور، یستیزهب سازمان ،یهقضائ هقو ران،یا یاسالم يورهجم
ـ  یقـانون  اقدام هبرنامهاي سال طول در دولت توسط یاجتماع هرفا و کار تعاون، و یپزشک آموزش و درمان داشت،هب ياههوزارتخان ،يورهجم  هب

 . آورد عمل
 هسـپا  و یاسـالم  انقـالب  هتـ یکم در 1370 سـال  يابتـدا  تـا  یاسـالم  انقالب يروزیپ يابتدا از هک يافراد ،هبرنامهاي سال طول در ـ228 هماد

 ياهـ ههجب در هداوطلبان صورت هب هک یرزمندگان نیمچنه و خدمت تمد زانیم هب اندهکرد خدمت وقتتمام صورت هب یاسالم انقالب پاسداران
 . گردندیم یبازنشستگ همیب مشمول ههجب در حضور مدت زانیم هب اندهداشت حضور جنگ

 . است دولت توسط کارفرما مهس و الذکرفوق افراد توسط کارمند مهس همیب حق پرداخت مستلزم مذکور همیب يایمزا از يبرخوردار
ـ وز أتهیـ  بیتصـو  هب و میتنظ یاجتماع هرفا و کار تعـاون، و مسلح ياهروین یبانیپشت و دفاع ياههوزارتخان توسط بند نیا یاجرائ هنامنییآ  رانی
 . رسدیم

 ،)%10( درصـد  هد حداقل با یتوال هب هبرنامهاي سال یط در يگاز و ینفتهاي دانیم یانتیص دیتول هب نسبت است موظف نفت وزارت ـ229 هماد
 درصـد  هد هسـاالن  منظـور  نیا هب. دینما اقدام نیادیم از) %100( صددرصد و) %75( درصد پنج و فتاده ،)%50( درصد هپنجا ،)%20( درصد ستیب
 صیتخصـ  نفـت  وزارت هتابعـ هاي شرکت هب ریز اتیعمل يبرا هخزان هب زیوار از پس يدیتول يگاز عاتیما و عاناتیم و خام نفت ارزش از) 10%(
 : ابدییم

ـ تول متوسـط  پـنجم،  هبرنامـ  طول در هک ينحو هب اه روش ریسا و آب گاز، قیتزر با موجود ینفت مخازن از یانتیص برداشت ـ  الف  خـام  نفـت  دی
 . باشد 1388 سال در برداشت متوسط معادل حداقل مذکور، مخازن

 يآورجمع و يگاز مشترك نیادیم ریسا و یجنوب پارس يگاز دانیم هشديزیرهبرنام ياهفاز ياجرا با خصوص هب یعیطب گاز دیتول شیافزا ـ  ب
 و کشور یداخل مصارف ،ینفت نیادیم هب قیتزر يبرا یکاف گاز نیتأم بر هعالو هک ينحو هب ،يبردارهرهب حال در نیادیم سوختن حال در ياهگاز

 . شود نیتضم ،هدشدهتع صادرات
 در زنـان  هگـا یجا و هخانواد ادهن تیتقو دفه با هخانواد و زنان امور مرکز هجمل از ربطيذهاي هدستگا و اه سازمان يمکاره با دولت ـ230 هماد

» هخـانواد  و زنـان  امـور  هتوسـع  جـامع  هبرنامـ «  بیتصو و نیتدو با اههنیزم همه در بانوان یقانون و یشرع حقوق فاءیاست و یاجتماع ياههعرص
 امـور  هیسـاماند  و هتوسـع  ،یاجتمـاع هـاي  بیآسـ  از يریشـگ یپ ،همربوط مقررات و نیقوان يگربازن ،هخانواد انیبن میتحک ياهمحور بر مشتمل
 ش،هپـژو  فراغت، اوقات ،یاجتماع نیتأم بدسرپرست، زنان و خانوار سرپرست زنان يبرا یخانگ مشاغل هیساماند تیاولو با یشتیمع ـ  ياقتصاد

ـ  و ریمـد  زنـان هـاي  يتوانمنـد  ارتقاء اد،هن مردمهاي سازمانهاي ییتوانا توسعۀ سالمت، ارتقاء حجاب، و عفاف نگهفر گسترش  هتوسـع  ،هنخب
 . دینما یقانون اقدام هخانـواد و زنان یالتیتشکـ يادار ساخـتار اصـالح و ینید ياهباور قیتعمـ ،یالمللنیب تعامالت

ـ ذ اقـدامات  اطالعـات،  تبـادل  يفضـا  تیامن سند ياجرا و اه يفناور تیامن و ياهانیرا اطالعات از حفاظت سطح ارتقاء منظور هب ـ231 هماد  لی
 : دگرفتهخوا انجام
 اهـ  رساختیز يسازامن منظور هب موظفند یاتیحهاي رساختیز يدارا یردولتیغهاي شرکت و یعموم ياهادهن ،یاجرائهاي هدستگا یهکل ـ  الف

ـ امن هبرنام دوم سال انیپا تا) افتا( اطالعات تبادل يفضا تیامن سند ارچوبهچ در کیالکترون حمالت مقابل در اطالعات تبادل تیامن حفظ و  تی
 . بخشند ارتقاء را خود اطالعات تبادل يفضا
 اطالعات تیریمد هسامان ياجرا هب نسبت هبرنام دوم سال از موظفند یعموم خدمات هندهدهارائ یحقوق اشخاص و یاجرائهاي هدستگا یهکل ـ  ب

 . ندینما اقدام هبرنام اول سال از »افتا«  ياهاستاندارد و اه دستورالعمل ياجرا هب نسبت و هنمود اقدام
ـ  را »افتـا «  يبـرا  الزمهاي دستورالعمل و اهاستاندارد است موظف اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت يمکاره با اطالعات وزارت ـ1 هتبصر  هب
ـ ر ارزش) %50( درصد هپنجا حداقل هک دینما نیتدو رانیا یصنعت قاتیحقت و استاندارد همؤسس يمکاره با هبرنام اول ههماشش در یصورت  یالی

 . شود هیهت یداخل یردولتیغهاي شرکت يتوانمندساز از هبرنام دوم سال انیپا تا »افتا«  ياهافزارنرم و زاتهیتج
 یبانیپشـت  و دفـاع  و اطالعـات  يفنـاور  و باطاتارت ياههوزارتخان يمکاره با را هماد نیا ياجرا گزارش است موظف اطالعات وزارت ـ2 هتبصر

 . دینما میتقد یاسالم يشورا مجلس معادن و عیصنا و یخارج استیس و یمل تیامنهاي ونیسیکم هب هسال ره مسلح ياهروین



هـاي  هرا هشـبک  يسـاز منیا و يدارهنگ ياههبرنام پوشش و اهروستا مسافر و بار نقل و حمل هیساماند هب نسبت است مکلف دولت ـ232 هماد
 . دینما اقدام مناسب هرا از يریعشا اسکانهاي کانون و خانوار ستیب يباال ياهروستا يبرخوردار و ییروستا

. کننـد  اقدام حفاظتهاي گانی لیتشک هب نسبت مسلح ياهروین کل ستاد مجوز و موافقت کسب از پس توانندیم یاجرائهاي هدستگا ـ233 هماد
ـ ن ضـوابط  تیرعا با و باشندیم مسلح ياهروین ضوابط تابع ماتهم و سالح يریکارگهب رنظ از اه گانی نیا  هدسـتگا  نظـر  تحـت  یانتظـام  يروی
 . ندشدهخوا هادار ربطيذ

 ارتبـاط  یچگـونگ  و اه گانی نیا از کی ره هیفرماند انتصاب و آموزش و اه گانی نیا حیتسل یچگونگ و هیسازماند و اراتیاخت و فیوظا شرح
 . رسدیم مسلح ياهروین کل ستاد بیتصو هب اهآن عملکرد بر نظارت و یانتظام يروین با اهآن

 پـنجم  هبرنامـ  انیپا تا هک دینما عمل ينحو هب قانون نیا مفاد ياجرا در است مکلف دولت پنجم هبرنام یکلهاي استیس يراستا در ـ234 هماد
 : ابدی تحقق ریز دافها

 . یداخل ناخالص دیتول هانیسال) %8( درصد شته متوسط نرخ رشد ـ الف
 و یمل يگذاریهسرما هب یمل اندازپس لیتبد يبرا زشیانگ و یقیتشو ياهکار و ساز جادیا قیطر از يگذاریهسرما و اندازپس شکاف شهکا ـ  ب

 ). %40( درصد لهچ متوسط زانیم هب یداخل ناخالص دیتول هب اندازپس نسبت حفظ
 . هبرنام انیپا تا گاز و نفت ياهدرآمد هب دولت يجار ياههنیزه یوابستگ قطع ـ ج
 . هبرنام انیپا در) %7( درصد فته هب يکاریب نرخ شهکا يبرا الزم و يضرور اقدامات انجام ـ د
 ر،یفراگ یماعاجت نیتأم ستمیس استقرار زین و مناسب یاجرائهاي استیس اتخاذ قیطر از هجامع يدرآمد نییپا و باال کهد دو هفاصل شهکا ـ  ـه

 . برسد) 35/0( هب هبرنام انیپا در ینیج بیضر هک يطور هب اهدرآمد مجدد عیتوز و یاتیمال یهپا گسترش
 . یمل استاندارد نظام تیتقو و هتوسع ـ و

 . است معتبر یشمس يجره 1394 سال انیپا تا قانون نیا ـ235 هماد
ـ  و شـتاد ه و صدیس و زارهکی هما يد مهپانزد مورخ ینعل هجلس در هتبصر 192 و هماد 235 بر مشتمل فوق قانون  یاسـالم  يشـورا  مجلـس  هن
 . شد هداد صیتشخ نظام مصلحت با موافق نظام مصلحت صیتشخ مجمع يسو از 25/10/1389 خیتار در و بیتصو

 یجانیالر یعل ـ یاسالم يشورا مجلس سیرئ


